
שמים מעשה בהיותה הוא הקודש לשון של יחודה
הלשונות כל משאר בשונה אדם. ידי מעשה ואינה
להעניק ההחלטה הסכמיות", "שפות הנקראות
אלא מהותית אינה מסויים, שם כלשהו לפרט
מדייק כך, משום דווקא גרידא. חברתית הסכמה
ה"גאולה", של בשמה המשיח מלך שליט"א הרבי
על לומד הוא כאשר הקודש, בלשון שנקראת כפי

שמה. מאותיות ומהותה תוכנה
"גאולה" שמילת נראה קלה, בהתבוננות גם הנה

מהמילה ברובה מורכבת
ומנגדת ההופכית "גולה",
ההבדל וכל ביותר, לה
"גאולה" המלה לבין בינה
אחת, באות אלה אינו

אל"ף. האות

אפסי?! מרחק
ביותר, תמוהה התופעה
טעויות למנוע כדי שהרי
מושגים, בין ובילבול
הבדל שקיים באלה בפרט
שכל בוודאי ביניהם, גדול
שם יקבלו ועניין תופעה
למשל כך לחלוטין. שונה
מושגים בין לאבחן כדי

יום ורע, טוב וחושך, אור למשל: כמו קוטביים,
שונים בשמות להם קוראת אמת תורת ולילה,
מושגים בשני דווקא פלא, זה ראה והנה לחלוטין.
עד מזה, זה כך כל השונים וגאולה, גולה אלה,
השמות בין המרחק כאן דווקא קוטבי, לאופן
הכל בסך האותיות, אותם אפסי: כמעט נראה

העניין? מה גאולה, במילה אל"ף האות תוספת
כאן טמון כי המשיח, מלך שליט"א הרבי מסביר
גולה - הגאולה של מהותה בהבנת עמוק רעיון

אל"ף. בתוספת
הגולה- את מצייר הגולה, עניין של שטחית הבנה
שלילי כעניין גלות,
להפטר שיש במהותו
עד שיותר, ככל ממנו
את אותה למחוק לרצון

אפשר ואם אותה. מזכיר שרק מה כל עם הגולה
העולם.. מן אותה ולבער לשרוף גם אזי היה,
עם כך כל אצלנו המזוהה העולם את גם ואולי

ה"גולה"..
מכריזים אנו זו, שבהבנה משום שיטחית. הבנה
כפשיטת העולם בבריאת האלוקית הכוונה על
קיום שנות של מוחלט רוב שהרי ככשלון! רגל!

והסתר. העלם - גולה של במצב היינו העולם,

גאולה לחיות
יותר מעמיקה הבנה
משמעות בגולה מגלה
אחרתלחלוטין,משמעות
העבודה", "תחום של
בה יש "שליחות". של
ונסיונות, קשיים אומנם
- נותרה היא עדיין אך
האדמה חלקת אותה
כדי לעבד, שעלינו
הנפלאה לצמיחה להביא
אותו בעקבותיה. שתבוא
ללטש, שעלינו היהלום
הוא דבר, של כשבסופו

לנו. ניתן גם
הגאולה, של מורכבותה
להחדיר שעלינו מלמד אל"ף בתוסף מגולה
של לאלופו הרומזת - האל"ף את בגולה ולגלות
אין שהרי האלוקי. עניינה את בה לגלות עולם.

אלוקות. זה והכל מלבדו, עוד
ובעולם בנו, להחדיר מצליחים אנחנו כאשר
עולם בבורא הפנימית ההכרה את שמסביב
ומצות, תורה קיום ע"י הפרטית, ובהשגחתו
וחסידות, נגלה התורה לימוד וחסד, צדקה מעשי
בני מצות שבע הפצת ומשיח, גאולה ענייני בפרט
ואת עצמנו את מכשירים אנו האומות, בקרוב נח
העולם אשר ועד גאולה. של לחיים כולו העולם
"והיו היעוד כלשון בעבודתנו למסייע נעשה
בבחינת שהיה מהעולם ועושים אומניך", מלכים
ומהותו, לעצמותו ית', לו דירה - והסתר" "העלם

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה

ה"פסק" שמאחורי מהעובדות חלק

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

גאולה של בעומר ל״ג
ההכנות נשלמות אלה בימים
הילדים וכינוסי לתהלוכות האחרונות
בר-יוחאי שמעון רבי לכבוד בעומר ל"ג
במשרדי צדקנו. משיח פני ולקבלת
ומארגני לשלוחים לספק נערכים 'ממש'
חדורה לתהלוכה הנצרך את התהלוכות
כובעים, להשיג ניתן היחידה. בשליחות
דגלים, ניילון, אפודות ספרונים,
הקוראות ושלטים הפתעות פרסים,
התנא של בדרכו ללכת ישראל לילדי
ומעשים במצוות ולהרבות האלוקי,
הרבי של התגלותו את להחיש טובים
נוספים לפרטים המשיח. מלך שליט"א

.077-5123-770 והזמנות:

אייר י״ג השבת
יום אייר, י"ג יום יחול השבת
לייב ארי'ה ישראל ר' של היארצייט
שליט"א הרבי של אחיו שניאורסון,
תרס"ו באייר בכ"א ריא"ל המשיח. מלך
שניאורסון חנה ומרת יצחק לוי לרבי
תשי"ב באייר בי"ג ונפטר בניקולייב
שליט"א הרבי בהוראת אנגליה. ליברפול
ישראל לארץ הובא ארונו המשיח, מלך
כינוס בצפת. העלמין בבית ונקבר
ביום אי"ה שיתקיים ומדע גאולה
ריא"ל מכון ע"י נערך אייר, י"ד ראשון
האמיתי עניינו לגילוי שמו, על שהוקם
בעולם ה' כבוד גילוי - המדע של

והשלימה. האמיתית בגאולה

חסידות בלימוד גם - טוב מרגיש
אחר הולך והכל לספירה, מל"ז מכתבו לקבל לי נעם

וכו'. טוב ב"ה מרגיש אשר החתום
כמשמעו ולאיתנו כפשוטו לאיתנו יחזור אשר רצון ויהי
בקונטרס (נדפס הזקן לרבנו לאיתן משכיל בד"ה כמבואר

החסידות). לימוד
לארזי הוא ונכד נין אשר החתום, לאחר שחותם וכיון
קביעות לו יש אשר חזקה תקותי החסידות, תורת
לתורה מתאים ההנהגה על נוסף תורתם בלימוד עתים
תורתנו כציווי בכ"ז לזמן מזמן מוסיף גם בודאי ואשר זו,

בקדש. דמעלין
הי' אפשר שקדמונו בדורות שאם להעיר, למותר ובודאי
תורת עניני באמירת או חסידותית בהנהגה להסתפק
שבה, והשגה הבנה העמקה מבלי סגולה בדרך החסידות
הפכים בשכלים כ"כ מושקע העולם הי' לא אז שהרי

ועאכו"כ יהדות ניכרת היתה ברחוב התורה, משכל
תחבולות בעניני שמושקעים זו בתקופתנו הנה בבית,
- קטן חלק (ולא חיצוניות חכמות של וערמומית
את שמשקיעים הענין על נוסף כפירה) של "בחכמה"
רוחות מנשבים וברחוב פרנסה, בעניני שבראש החב"ד
להרבות זלע"ז להיות שצריך פשיטא וכו'. מצויות בלתי
התורה בפנימיות לעומקה לימוד ע"י והשגה הבנה
בלימוד חיות ומוסיפה דחיי אילנא הק' בזהר הנקראת
איש של הגוף לחיי עד וכו' מצותי' בקיום הנגלה תורת
מבוארים והרי הוא, קדוש הוא גם אשר הישראלי
בעל הזקן לרבנו באגה"ק ומהם בכ"מ בארוכה הענינים
(פוסק ערוך והשולחן דתורה) בנסתר (פוסק התניא
נכדו לנכד חיים עץ ובקונטרס כ"ו, בסי' דתורה) בנגלה
זה בלימוד שגם רצון ויהי מוהרש"ב. אדמו"ר ומ"מ

וכו'. ומוסיף בטוב מרגיש אשר בקרוב יבשר
ו׳רפה) (מאגרת

אנו בזה הפרטית, ובהשגחתו עולם בבורא הפנימית ההכרה את שמסביב ובעולם בנו, להחדיר
ית׳ לו דירה נעשה והסתר העלם לשון העולם אשר ועד גאולה, של לחיים עצמנו את מכשירים

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (1.5.15) ה'תשע"ה אייר י"ב קדושים) אחרי (בחו"ל: אמור פרשת קודש שבת ערב

משיח לקראת ישראל ילדי
בעמר ל"ג בתהלוכת

ב"ה

את בעולם לגלות
! עולם של אלופו

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין
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(בחו"ל) מצורע תזריע שחלפה, זו השבת
של הראשונה הפומבית להכרזה שנה 24 מלאו
לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי
הכרזה המשיח. מלך שליט"א הרבי מול ועד"
רבבות בקרב חיים לסיסמת מאז שנעשתה
שנוצרה אירועים, סדרת לה קדמה ישראל. עמך
"עשו זעק בה ניסן, בכ"ח הידועה השיחה לאחר
הגאולה את בפועל להביא ביכלתכם.. אשר כל

ממש". ומיד תיכף והשלימה, האמיתית

השיחה, שחוללה העצומה הטלטלה לאחר
אסיפת חב"ד בכפר שבת במוצאי התקיימה
שמואל הרב ביקש במהלכה סוערת, חירום
שהרבנים בקריות, הרוחני המשפיע פרומר
מלך הוא שליט"א שהרבי דין, בפסק יפסקו

ממש. ומיד תיכף ושיגאלנו המשיח

ניתן הדין ופסק נענו הרבנים
חב"ד רבני בי"ד חבר (ע"ה), חנזין דוד הרב
שליט"א שהרבי הרבנים בשם דין, בפסק הכריז
בעל-פה היה שזה אלא וכו'. המשיח מלך הוא
דוד הרב פנו האסיפה לאחר חתימות. וללא
וידידו הקודש בארץ חב"ד ניידות מנכ"ל נחשון
אשכנזי שמואל מרדכי הרב אל טאוב אבי ר'
וכתב שהסכים חב"ד, כפר של רבה (ע"ה),
יתגלה .." לסיומו: עד דין הפסק את בעצמו
המשיח כמלך ומיד תיכף שליט"א אדמו"ר כ"ק
שום וללא כולו העולם בכל מלכותו ותתגלה

ממש..". ובפועל ועיכובים מניעות

יורק לניו השניים טסו אייר ב' שלישי ליום אור
דוד הרב מספר "הגענו, שבידם. החתימות עם
חב"ד" "ניידות למשרד בבוקר בחמש נחשון,
מכתב והכנת התארגנות לאחר יורק. בניו
עניינים לכמה התחייבות תוך המלכות" "קבלת

קראון- של הבד"צ למשרד יצאנו רציניים,
העלער, אברהם יוסף הרב את פגשנו שם הייטס
פס"ד היה זה הפס"ד. למראה בתחילה שנבהל
מכן לאחר הפס"ד. על שחתם כמובן אך חדשני,
של הרב גרליק, מענדל גרשון הרב את פגשנו
מיד. חתם הוא במוצ"ש. דיברנו כבר אתו מילאנו.
הפס"ד. על שחתומים רבנים שלושה היו כעת
שליט"א לרבי הישר זה את למסור החלטנו
קבלת מכתב את לזה צרפנו עצמו. המשיח מלך

אנשים. עשרה עוד של והתחייבות המלכות

כח יישר כח יישר
הודעה קבלנו גם שם המקווה, ליד חיכינו
מצפת, (ע"ה) ביסטריצקי לוי הרב שגם טלפונית
אחד של חתימה עוד הגיעה בהמשך חתם.
מלך שליט"א משהרבי הקודש. מארץ הרבנים
המקווה. לכיוון מהמכונית ויצא הגיע המשיח
דינים הפסקי נמצאים שפה ואמרתי ניגשתי
מכתב זה וכאן המשיח, מלך שליט"א הרבי על
המשיח מלך שליט"א הרבי יהודים. מעשרה

ואמר: חיוך עם מאיר במבט עלינו, הסתכל
לכיס המעטפות את הכניס כח!", ישר כח, "ישר

הקדוש. לבו לוח על ה"סירטוק",

המלכות קבלת קוד
הרבי לאוהל נסענו הפס"ד מסירת לאחר
הגאולה. על ולהתחנן הפס"ד את לקרוא הריי"צ
הנוספים הרבנים שני חתמו אחה"צ רביעי ביום
מארלאו קלמן יהודה הרב המקומי, הבד"צ של
נערך למחרת אזדאבא. אברהם והרב (ע"ה)
על אנשים מאות חתמו במהלכו דחוף כינוס
התשובה: התקבלה זה על המלכות", "קבלת
נמשכת פעולה ותהא חן, ותשואות "נתקבל
וברכתם דחז״ל כח כנתינת גרמא, והזמן ובהוספה

מוסיפין המוסיף דכל
ברכתו ובמיוחד לו,
שתוספתו דהקב״ה

כו׳. מרובה
שבאים גרמא והזמן
והשפעתו ניסן מחודש
אייר לחודש ונכנסים
ורחל האבות (ר״ת
כמפורש הד׳) רגל -

מקומות. בכמה
ת(הא) ה(י׳) בשנת
א(ראנו) ש(נת)

הציון״. על אזכיר נ(פלאות)

וגעשה רעשה "770" כל השבת, לקראת
בהתוועדות היה השיא אך החיובית. מהתשובה
במעמד הכריז נחשון דוד הרב כאשר השבת,
הקודש, הכרזת את המשיח מלך שליט"א הרבי
ולמפתח המלכות" "קבלת לקוד מאז שנעשתה

והשלימה. האמיתית הגאולה

חב״ד אדמור״י בציון הפסק-דין בהקראת טאוב אבי ור׳ נחשון הרב

מאות יצעדו בעומר ל״ג ביום השבוע, המשיח, מלך שליט״א הרבי כהוראת
יוחאי. בר שמעון רבי לכבוד בתהלוכות העולם, ברחבי ילדים אלפי

לתהלוכות מתכוננים

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח - כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראל ביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
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prupw hgec prhsni

vnrfz vtesnh kc’ hruakho

hjxu, nurjc, fmgs kvcb, tjsu, vw
cvpgk, vcrhtv

swwr hvub,i cbyuth.w

nsgi rtah’ wckhxw

ephm, nsrdv cphxhev v,turyh,:
,turhh, vasv vntujs vjhauch

prupw angui xhknti

huwws nfui rhtwwk knjer cgbhbh nahj unsg

vvdhui vnauka uvdtukv vakhah,

vrc tchah tprdui

rta hahc, jcwws fpr xct

ahr, cmvwwk c,pehs nxuud:

nunjv kmctu, grc uthrti

t( nkjn, vnpr. vrtaubv -

uvvakfu, khnhbu nuk vthuo vthrtbh

c( vnvpfu, uvthrugho cguko vgrch -

vakfu, mcthu, unanguhu, kcyjui hartk

hgec dudbvhho

nbvk njer uph,uj

njcr vxprho wwhumr turww uwwxus vv,vuu,ww

zvuh ao vw ctrcg, vbuekhtuyhsho ak v-

prupw hp,j ci-tar

prupxur tnrhyux’ tubhcrxhyx ci-durhui

nbvk nrfz eyh; knjer

dhsuk phru, ckh ereg cab, vanhyv

k

DNA

R

kpryho: vrc aknv sucbhe 6171-077-850

khshgu, fkkhu,: nfui rhtwwk

c
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

ברכה יפה טובה מרת וזוגתו יהודה יחיאל לר'
שיחיו קופצ'יק

תחי' פעריל אסתר מ' בצבאות החיילת להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

ע"ה זעפרני משה ב"ר מסעוד ר'
תשע"ה אייר ג' נלב"ע

בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ממש ומיד תיכף

טוב מזל נשמתברכת לזכר

לדעת עליו מתגלגל, שיהודי להיכן
השגחה ע"י לשם הובל הוא כי
לזירוז ית' אלוקותו לגלות העליונה,
על והשלימה. האמיתית הגאולה
אלוקות והגילויי כזו התרחשות
נחום בני הרב מספר לה, שנילוו

בשלומי. חב"ד בית מנהל

נאלצנו השנה, פסח המועד בחול
הרפואה בבית בתנו את לאשפז
ונפלה שמעדה לאחר בנהריה,
אובחן לא בצילום התנפחה. ורגלה
בשבועיים הבייתה. וחזרנו שבר, כל
הכאבים אך ירדה, הנפיחות הבאים
לבית חזרנו המשיכו. והצליעה
בו C.T. צילום ערכו וכעת הרפואה

הדורש ברגל, שבר גילו
בדחיפות. ניתוח

ברכות לאחר למחרת,
מלך שליט"א מהרבי
נכנסה היא המשיח'
נותר כשאני לניתוח,
ההמתנה, בחדר
הפרשה לכל תוהה

זה המתמשכת
ומה כשבועיים
לעשות ביכולתי

הגאולה. בשורת בהפצת כאן

ובכיות. צעקות שומע אני לפתע
כמה הגיעו הניתוח חדר מול
חלקם בהתרגשות שדברו אנשים
מה לברר מהם לאחד פניתי בכו.

לעזור. ביכולתי

דומעות בעיניים סיפר היהודי
נפל וחצי שנה בן תינוק בנם, כי
ונפגע ההחתלה משולחן במעון,
ומצבו בניתוח הוא וכעת בראשו

קריטי!

הסיפור שכל הבנתי זה מרגע
לעזור כדי מלמעלה, תוזמן שלי,
ובקשתי לאשתי התקשרתי להם.
שליט"א לרבי בדחיפות שתכתוב
עבור ברכה ותבקש המשיח מלך

טל.. בן נריה אפרים התינוק

ברורה הוראה הכילה התשובה
להתחזק ומזוזות. תפילין לבדיקת
המשפחה, בטהרת בה', באמונה
והעיקר צדקה נתינת לילדים. ברכה

טובות. לבשורות הבטחה -

להם ואמרתי למשפחה חזרתי
טובות. בשורות יש כי בבטחון,
מה ואין בשמחה להיות עליהם

אבי מספר ההמשך על לדאוג.
שלומי. ר' התינוק,

מצב כי הבהיר המנתח "הרופא
בגולגלת שבר לאחר קריטי, התינוק
שבורים היינו פנימי. דם ושטף
לניתוח, הוכנס משהוא רק בהלם.
המתח את לפרוק לעצמי הרשיתי

עצור. בבכי

נחום, בני הרב הופיע זה בשלב
שנגלה ובקש משמים, כשליח
את לבקש ובכוונתו בהשי"ת בטחון
המשיח. מלך שליט"א הרבי ברכת
וסיפר חזר הוא קצר זמן לאחר אכן
לבשורות והבטחה ברכה שיש
תפילין לבדוק עלינו וכי טובות
ולהתחזק ומזוזות

נושאים. בכמה

כוחות בנו נסכו דבריו
התחלנו חדשים.
כל הוא להתעודד.
מאתנו דרש הזמן
ובגלוי. בשמחה להיות
מישהו בנתיים
לרבי שאפנה הציע
אכן אבוחצירה דוד
ירפא "ה' הייתה: הקצרה תשובתו

אותו".

כעת מעודד, הרפואה לבית חזרתי
נחום הרב של בנו את פגשתי
הרבי ברכת את בפני והדגיש שחזר
בקשת ואת המשיח. מלך שליט"א

ובבטחון. בשמחה שנהיה אביו

לחדר הועבר בננו הניתוח בגמר
מונשם להשגחה, נמרץ טיפול
ראשו צינורות. למערכת ומחובר
בקיבוע. היה גופו של העליון וחלק
גם נפגע שהוא חוששים "אנחנו
הקיבוע. ולכן השידרה" בעמוד
"עליכם הרופאה. לנו הבהירה
במצבו שינוי לכל ערניים להיות
הלילה במהלך לצוות". מייד ולדווח
מזיז שהתינוק לפתע הבחנתי
הייתי רגליו, את ואח"כ ידיו את
הוא בוקר לפנות גדולה. בשמחה

גופו. בכל להתמתח ניסה כבר

הנס את ראינו כבר בבוקר למחרת
נותק ב"ה, התעורר, בננו בעיניים.
הוסר הקיבוע ההנשמה, ממכונת
היינו אותנו. זיהה הוא והעיקר
את במוחש ראינו עצומה, בשמחה
המשיח, מלך שליט"א הרבי ברכת

ב"ה. טובות", ל"בשורות

 
   

      
     

  

     
    

     
     

   
תשד"מ) שני פסח (משיחת

ונקדשתי קודשי שם את תחללו ולא
ב) יט, (ויקרא ישראל בני בתוך

היא כי ביחזקאל נאמר הגלות תקופת על
"שמי... הפסוק: ובלשון ה', שם חילול
מהווה זאת לעומת בגויים". המחולל
שנאמר כמו השם", "קידוש הגאולה
הגדול שמי את "וקדשתי כג): לו, (יחזקאל

ה'". אני כי הגויים וידעו ..
שכל ו) ל, פרשה רבה (שמות ידוע והנה
אף לעשות לישראל מצווה שהוא מה
קמז, (תהילים שנאמר עושה, עצמו הוא
ומשפטיו ... ליעקב דבריו "מגיד יט):

לישראל".
ע"י שמו את לקדש מחוייב שהוא מכאן
תיכף והשלמה האמיתית הגאולה הבאת

ממש. ומיד

רבי בשם יוחנן ורבי לוי ורבי פנחס רבי
הקרבנות כל לעתיד-לבוא דגליא: מנחם

לעולם. בטל אינו תודה וקרבן בטלין
אינה תודה והודיות בטלין ההודיות כל
יא): לג, (ירמיהו שנאמר הוא לעולם, בטלה
וקול חתן קול שמחה וקול ששון "קול
כי צבאות ה' את הודו אומרים קול כלה,
בית תודה "מביאים ההודיות, אלו טוב"

תודה. קרבן זה ה'"
רבה) (ויקרא

נר "להעלות בזכות חנין: רבי אמר
של נרו פני להקביל זוכים אתם תמיד"
נר "ערכתי יז) קלב, (תהילים שנאמר משיח
רבה) ויקרא (עפ״י למשיחי".

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:59 18:43 ירושלים
20:01 18:59 תל-אביב
20:02 18:51 חיפה
20:00 19:00 באר-שבע
20:37 19:33 ניו-יורק

    
טו-לא) מד (יחזקאל 

דברים בשלושה להתבונן

אחד שכל ביותר ונכון כדאי המשיח: מלך שליט"א הרבי הוראת עפ"י
הקיץ, משבתות שבת בכל אבות פרקי אמירת על שנוסף עצמו על יקבל

הפחות). (לכל אחת משנה בעיון וילמד יוסיף
* * *

ואין דברים בשלשה הסתכל אומר, מהללאל בן ״עקביא
הולך...״. אתה ולאן באת מאין דע עבירה: לידי בא אתה

א). משנה ג, פרק אבות (פרקי
בשלשה "הסתכל המשנה בלשון לדקדק יש
"שלשה כאן שיש לדעת לנו חשוב מדוע דברים":
הרי זה, למספר חשיבות יש אם ואפילו דברים".
מה ולשם דברים, שלשה כאן שיש רואות עינינו

זה. מספר התנא מציין

משולשת הסתכלות
הפרטים את עבורנו לסכם אינה התנא כוונת אכן
פרטים, שלושה כאן שיש ולומר להלן המנויים
כאן שמנויים בעצמו לראות יכול אחד כל שהרי
עניין ללמדנו היא, התנא כוונת עניינים. שלושה
שההסתכלות ללמדנו חדשה. הסתכלות צורת חדש,
צריך לעולם משולשת", "הסתכלות - היא הנכונה

דברים". "שלשה של ראות מנקודת להסתכל
את לראות אדם היה יכול המשנה, הוראת בלא
בלבד: דברים" "שני של ראות מנקודת המציאות
עובד הוא שאותו כביכול, והקב"ה עצמו האדם
קוני". את לשמש אלא נבראתי לא "אני חז"ל וכלשון

בדבר גם להסתכל שעליו לו, ואומרת המשנה באה
משמש ידו שעל העולם, מציאות והוא: שלישי
ותכלית העולם בריאת תכלית קונו. את האדם
מעולם לעשות כדי היא למטה הנשמה ירידת
נוגע השלישי והענין יתברך. לו דירה התחתון הזה
והן (כביכול) הקב"ה של הן השנים: של לשלימות
לו להיות הקב"ה "נתאווה שכן: העובד. האדם של
כל ו"זה טז), נשא (תנחומא בתחתונים" דירה יתברך
(תניא הזה" לעולם וירידתו בריאתו ותכלית האדם
ירידת כדאית זו עבודה שלמען כלומר לז), פרק
רמה מאיגרא עצומה, ירידה שהיא למטה, הנשמה

עמיקתא. לבירא

גאולה של מבט
שהאדם לכך נוסף דברים": בשלשה "הסתכל זהו
מגלה שהוא עי"ז להקב"ה, "דירה" מעצמו עושה
העולם את גם לעשות עליו בגופו, נשמתו אור את
(אף עצמית לשלימות גם יגיע זה וע"י ל"דירה".
ש"אינו כך כדי ועד שעה), לפי ירידה כאן שיש
מתקרב שאינו "לידי", לא ואפילו עבירה", לידי בא
לגלות העיקרון, עפ"י עבירה. עשיית של לאפשרות
והשלמה, האמיתית הגאולה אל הקשר את עניין בכל
עצמו, בפני כמושג דברים", ש"שלשה לומר צריך

השלישי, המקדש ובית השלישית לגאולה רומז
את שכולל משולש, המקדש ובית משולשת גאולה
את והשניה, הראשונה הגאולה של המעלות שתי

יחד. ושניהם ושני, ראשון המקדש בית

המשיח ימות בדוגמת
והתבוננות, עיון היינו - דברים בשלשה הסתכל
והמקדש השלישית בגאולה יתירה, בהעמקה
"אחכה מיוחדת, והשתוקקות צפי'ה מתוך השלישי,
הנדפס מאמין" "אני (נוסח שיבוא" יום בכל לו
גם ומה ממש. זה ביום יום, בכל שיבוא בסידורים),
ביתר היא שההסתכלות הגאולה, סף על כשעומדים

עז. וביתר שאת
ה', עבודת עניני בכל שלימות פועלת זו הסתכלות
וגמילות עבודה תורה, - דברים" ב"שלשה שנכללים
- ומעשה דיבור מחשבה ידי על שקיומם חסדים,
לשלשה נחלקת אינה אלו, בעניינים ה' שעבודת כך
אדרבא אלא מזה, זה הנפרדים מוגבלים נושאים
ישנה ההגבלה העדר ומצד גבול", "בלי של באופן
מרע: סור לגבי זה דרך הקווין.ועל בכל השלימות

צריך אינו האדם ממילא, בדרך - בא אתה ואין
שעלול דבר גם - עבירה לידי הרע. בשלילת לעסוק
בדרך מושלל היתר, תאוות כגון עבירה, לידי להביא

הגאולה. בעיניני ההסתכלות מצד ממילא,
כפסק שאז, המשיח, ימות ודוגמת מעין וזהו
כאשר כעפר", מצויים המעדנים "כל הרמב"ם
השולי היחס את להדגיש באה ל"עפר" ההשוואה
וזאת "עפר" כאל אליהם שיתייחסו המעדנים, אל
- העיקרית הנקודה תתגלה שבבריאה משום
אלא העולם כל עסק יהי'ה "לא ובמילא האלוקות,
נ״א) קדושים אחרי (התוועדות בלבד". ה' את לדעת

ה׳תש״מ. בעומר ל״ג לקראת המשיח מלך שליט״א הרבי של כללי מכתב מתוך

לעזור? שניתן משהו יש האם
ל"ג והמאיר, הבהיר ליום מתקרבים שאנו כיון
יום-הילולא-שמחה שבהוד", "הוד בעומר,
רבי רבו, אשר יוחאי, בן שמעון רבי התנא של
- (בלבד) ובוראך- "אני עליו: אמר עקיבא,
אחת, בנקודה להתבונן ראוי - כוחך". מכירים
חבלתי-ניתנים-למדידה הכוחות מן לפחות,
מיוחדת שייכות לה שיש נקודה רשב"י, של
ועל- ביותר, פשוט ליהודי אפילו יהודי, לכל

מדריגה. לבעל כמה-וכמה אחת-
במשך במערה להסתתר רשב"י נאלץ כידוע,
שנה, עוד מכן ולאחר שנה, שתים-עשרה
בתקופת היהדות בהחזקת תקיפותו בגלל
יוצא הוא סוף סוף כאשר הרומאיות. הגזירות
הוא הראשונים מצעדיו אחד הרי - לחרות
ומיד לתקנו?) שיש דבר יש האם =) לתקוני"? דבעי מילתא "איכא שואל: שהוא
להקיף הצורך מניעת על רק שם שדיבר למרות הדבר, בתיקון עצמו משקיע
הדבר עליו משפיע - ליהודים צער של ענין זה שהיה מאחר הרי - ארוכה דרך

בפועל. למעשה הדבר תיקון על וזמן השתדלות משקיע שהוא כך כדי עד

לחופש, סוף-סוף יוצא בחול, שקוע במערה, שנה שלש-עשרה שישב אדם -
מתחיל הוא דרכו? את מתחיל הוא במה גדולים, גופניים יסורים סובל כשהוא
עד הדבר אל מתמסר - המעשה העיקר - והוא לתקן, יש מה לחקור מיד

ממש! בפועל לביצועו

חלק הוא והסיפור מאחר אך ושכמותו, לרשב"י להידמות כלל אפשר שאי מובן
הדבר ודאי "הוראה", מלשון היא "תורה" והרי שבעל-פה, תורה התורה, מן
ולהצליח, זה ובכיוון זו ברוח לעשות ההוראה, את למלא יהודי כל של שבכוחו

אותה. וסלל הדרך את הורה שרשב"י לאחר במיוחד

ערכה מיותרת, דרך לו לחסוך רק ואפילו בגשמיות, ליהודי טובה עשיית אס
ולחסוך הדרך, את ליהודי להורות כשאפשר וכמה כמה אחת על - גדול, כה
דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצווה "אשר ברוחניות, מיותרת, דרך לו
על- זו, בדרך הילדים את ולחנך ה' בדרך ללכת ומשפט", צדקה לעשות ה'
שלו, הזוהר בספר רשב"י של תורתו כולל ומצוות, תורה יהדות, הפצת ידי
"עיקבתא דור לדורנו, מיוחדת שייכות לה שיש לאחר ובמיוחד התורה, פנימיות
הזוהר בספר =) ברחמים" גלותא מן ביה יפקון הזוהר ספר "האי שכן דמשיחא",

ברחמים). הגלות מן ישראל בני יצאו הזה

ישראל ילדי של תורה לימוד בזכות
את ופותח מתחיל שרשב"י במה ברשב"י, הקשורה שניה לנקודה מגיעים כאן

הזוהר. ספר שהוא שלו החיבור את זוהר", ספר דאיהו דילך "חיבורא

הנצנים פתח: שמעון רבי "בראשית. נאמר: הזוהר ספר הקדמת בתחלת מיד
אינון ובגין באורייתא, דלעאן ינוקי קל כו'! עלמא מקיים מאן כו', בארץ נראו
נראו הניצנים פתח: שמעון ר' בראשית, -) אשתזיב" עלמא - דעלמא רביין
ובגללם תורה, הלומדים הקטנים הילדים קול העולם!.. את מקיים מי בארץ..
שתי מתאחדות - ישראל ילדי של ואמיתי נאמן תורני בחינוך ניצול). העולם
יקבל יהודי ילד שכל עד - משובח זה הרי המרבה וכל האמורות. הנקודות
לכל - תהלתך" נספר ודור "לדור המדה, במלוא ה"' דרך "שומר ויהא זה חינוך
דיבור (באמצעות "נספר" הצאצאים צאצאי של הדור ולכל הצאצאים, של הדור

ה'. תהלות את מתאים) וחינוך

- ומצוותיה התורה כל הפצת בתוככי - האמור כל את שיעשו רצון ויהי
רשב"י אשר רשב"י, של שמחתו יום בעומר, ל"ג וזכות גדולה, שמחה ובשמחה,
שיעשו ואחת אחד לכל תעמוד ודאי בשמחתו, ישתתפו ישראל שכל רצה
בשמחה וכשעושים במיוחד, האמורים והדברים בכלל, והמצוות התורה בעניני

מסייעת. הרבים וזכות הצלחה, ביתר תוצאות משיגים

נפלאות עכשיו

דבר מלך

יין מלכות

ג' פרקים ליום    מורה שיעור ברמב"ם היומי    אייר    פרק ליום
ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

השמחה ממהרת את הישועה

פרשת אמור
פרקי אבות: ג

אמור

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

עורך: הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי: יצחק רחימי

רכז המערכת: בנצי פרישמן
משלוחים: מנחם רווה

ברדיצ'ב 10, בת-ים עיר הגאולה, ת.ד. 3084
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: צילום ש. רומני
 hageulacom@gmail.com :אימייל

www.hageula.com :אינטרנט
www.moshiach.net

     

השבת ח  לו

והעיקר, "המעשה (בפועל ממש) הוא 
העיקר": כל ארץ ישראל שייכת לכל יהודי 

ולכל היהודים, ואף אחד אינו בעל-הבית לשנות זאת, 
(י' שבט תשל"ו) לא גוי ואפילו לא (להבדיל) יהודי! 

ת.ד. 6132 צפת  | המטה להצלת העם והארץ 

הלכות מעשר פרקים א-ג.ארץ ישראל שייכת לכל יהודי !

פרקים ד-ו.
 

פרקים ז-ט. 

פרקים י-יב.

פרקים יג-יד. הלכות מעשר שני פרק א.

פרקים ב-ד. 

פרקים ה-ז.

הל' שבת פרק כג

פרק כד

פרק כה

פרק כו

פרק כז 

פרק כח

פרק כט

התינוק אפרים נריה שי׳

 אם אתם משדרגים את רכבכם,
ובאפשרותכם לתרום את הרכב הישן
לפעילות "מבצעים" של בית חב"ד

התקשרו ל: 054-422-1196 תודה. ותזכו לשפע רב 

שותפים בפעילות המבצעים 
של הרבי שליט"א מלך המשיח

(ויקרא יט, יח) וכי תזבחו זבח תודה לה׳ 

(ויקרא כד, ב) להעלות נר תמיד 



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

ברכה יפה טובה מרת וזוגתו יהודה יחיאל לר'
שיחיו קופצ'יק

תחי' פעריל אסתר מ' בצבאות החיילת להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

ע"ה זעפרני משה ב"ר מסעוד ר'
תשע"ה אייר ג' נלב"ע

בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ממש ומיד תיכף

טוב מזל נשמתברכת לזכר

לדעת עליו מתגלגל, שיהודי להיכן
השגחה ע"י לשם הובל הוא כי
לזירוז ית' אלוקותו לגלות העליונה,
על והשלימה. האמיתית הגאולה
אלוקות והגילויי כזו התרחשות
נחום בני הרב מספר לה, שנילוו

בשלומי. חב"ד בית מנהל

נאלצנו השנה, פסח המועד בחול
הרפואה בבית בתנו את לאשפז
ונפלה שמעדה לאחר בנהריה,
אובחן לא בצילום התנפחה. ורגלה
בשבועיים הבייתה. וחזרנו שבר, כל
הכאבים אך ירדה, הנפיחות הבאים
לבית חזרנו המשיכו. והצליעה
בו C.T. צילום ערכו וכעת הרפואה

הדורש ברגל, שבר גילו
בדחיפות. ניתוח

ברכות לאחר למחרת,
מלך שליט"א מהרבי
נכנסה היא המשיח'
נותר כשאני לניתוח,
ההמתנה, בחדר
הפרשה לכל תוהה

זה המתמשכת
ומה כשבועיים
לעשות ביכולתי

הגאולה. בשורת בהפצת כאן

ובכיות. צעקות שומע אני לפתע
כמה הגיעו הניתוח חדר מול
חלקם בהתרגשות שדברו אנשים
מה לברר מהם לאחד פניתי בכו.

לעזור. ביכולתי

דומעות בעיניים סיפר היהודי
נפל וחצי שנה בן תינוק בנם, כי
ונפגע ההחתלה משולחן במעון,
ומצבו בניתוח הוא וכעת בראשו

קריטי!

הסיפור שכל הבנתי זה מרגע
לעזור כדי מלמעלה, תוזמן שלי,
ובקשתי לאשתי התקשרתי להם.
שליט"א לרבי בדחיפות שתכתוב
עבור ברכה ותבקש המשיח מלך

טל.. בן נריה אפרים התינוק

ברורה הוראה הכילה התשובה
להתחזק ומזוזות. תפילין לבדיקת
המשפחה, בטהרת בה', באמונה
והעיקר צדקה נתינת לילדים. ברכה

טובות. לבשורות הבטחה -

להם ואמרתי למשפחה חזרתי
טובות. בשורות יש כי בבטחון,
מה ואין בשמחה להיות עליהם

אבי מספר ההמשך על לדאוג.
שלומי. ר' התינוק,

מצב כי הבהיר המנתח "הרופא
בגולגלת שבר לאחר קריטי, התינוק
שבורים היינו פנימי. דם ושטף
לניתוח, הוכנס משהוא רק בהלם.
המתח את לפרוק לעצמי הרשיתי

עצור. בבכי

נחום, בני הרב הופיע זה בשלב
שנגלה ובקש משמים, כשליח
את לבקש ובכוונתו בהשי"ת בטחון
המשיח. מלך שליט"א הרבי ברכת
וסיפר חזר הוא קצר זמן לאחר אכן
לבשורות והבטחה ברכה שיש
תפילין לבדוק עלינו וכי טובות
ולהתחזק ומזוזות

נושאים. בכמה

כוחות בנו נסכו דבריו
התחלנו חדשים.
כל הוא להתעודד.
מאתנו דרש הזמן
ובגלוי. בשמחה להיות
מישהו בנתיים
לרבי שאפנה הציע
אכן אבוחצירה דוד
ירפא "ה' הייתה: הקצרה תשובתו

אותו".

כעת מעודד, הרפואה לבית חזרתי
נחום הרב של בנו את פגשתי
הרבי ברכת את בפני והדגיש שחזר
בקשת ואת המשיח. מלך שליט"א

ובבטחון. בשמחה שנהיה אביו

לחדר הועבר בננו הניתוח בגמר
מונשם להשגחה, נמרץ טיפול
ראשו צינורות. למערכת ומחובר
בקיבוע. היה גופו של העליון וחלק
גם נפגע שהוא חוששים "אנחנו
הקיבוע. ולכן השידרה" בעמוד
"עליכם הרופאה. לנו הבהירה
במצבו שינוי לכל ערניים להיות
הלילה במהלך לצוות". מייד ולדווח
מזיז שהתינוק לפתע הבחנתי
הייתי רגליו, את ואח"כ ידיו את
הוא בוקר לפנות גדולה. בשמחה

גופו. בכל להתמתח ניסה כבר

הנס את ראינו כבר בבוקר למחרת
נותק ב"ה, התעורר, בננו בעיניים.
הוסר הקיבוע ההנשמה, ממכונת
היינו אותנו. זיהה הוא והעיקר
את במוחש ראינו עצומה, בשמחה
המשיח, מלך שליט"א הרבי ברכת

ב"ה. טובות", ל"בשורות

 
   

      
     

  

     
    

     
     

   
תשד"מ) שני פסח (משיחת

ונקדשתי קודשי שם את תחללו ולא
ב) יט, (ויקרא ישראל בני בתוך

היא כי ביחזקאל נאמר הגלות תקופת על
"שמי... הפסוק: ובלשון ה', שם חילול
מהווה זאת לעומת בגויים". המחולל
שנאמר כמו השם", "קידוש הגאולה
הגדול שמי את "וקדשתי כג): לו, (יחזקאל

ה'". אני כי הגויים וידעו ..
שכל ו) ל, פרשה רבה (שמות ידוע והנה
אף לעשות לישראל מצווה שהוא מה
קמז, (תהילים שנאמר עושה, עצמו הוא
ומשפטיו ... ליעקב דבריו "מגיד יט):

לישראל".
ע"י שמו את לקדש מחוייב שהוא מכאן
תיכף והשלמה האמיתית הגאולה הבאת

ממש. ומיד

רבי בשם יוחנן ורבי לוי ורבי פנחס רבי
הקרבנות כל לעתיד-לבוא דגליא: מנחם

לעולם. בטל אינו תודה וקרבן בטלין
אינה תודה והודיות בטלין ההודיות כל
יא): לג, (ירמיהו שנאמר הוא לעולם, בטלה
וקול חתן קול שמחה וקול ששון "קול
כי צבאות ה' את הודו אומרים קול כלה,
בית תודה "מביאים ההודיות, אלו טוב"

תודה. קרבן זה ה'"
רבה) (ויקרא

נר "להעלות בזכות חנין: רבי אמר
של נרו פני להקביל זוכים אתם תמיד"
נר "ערכתי יז) קלב, (תהילים שנאמר משיח
רבה) ויקרא (עפ״י למשיחי".

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:59 18:43 ירושלים
20:01 18:59 תל-אביב
20:02 18:51 חיפה
20:00 19:00 באר-שבע
20:37 19:33 ניו-יורק

    
טו-לא) מד (יחזקאל 

דברים בשלושה להתבונן

אחד שכל ביותר ונכון כדאי המשיח: מלך שליט"א הרבי הוראת עפ"י
הקיץ, משבתות שבת בכל אבות פרקי אמירת על שנוסף עצמו על יקבל

הפחות). (לכל אחת משנה בעיון וילמד יוסיף
* * *

ואין דברים בשלשה הסתכל אומר, מהללאל בן ״עקביא
הולך...״. אתה ולאן באת מאין דע עבירה: לידי בא אתה

א). משנה ג, פרק אבות (פרקי
בשלשה "הסתכל המשנה בלשון לדקדק יש
"שלשה כאן שיש לדעת לנו חשוב מדוע דברים":
הרי זה, למספר חשיבות יש אם ואפילו דברים".
מה ולשם דברים, שלשה כאן שיש רואות עינינו

זה. מספר התנא מציין

משולשת הסתכלות
הפרטים את עבורנו לסכם אינה התנא כוונת אכן
פרטים, שלושה כאן שיש ולומר להלן המנויים
כאן שמנויים בעצמו לראות יכול אחד כל שהרי
עניין ללמדנו היא, התנא כוונת עניינים. שלושה
שההסתכלות ללמדנו חדשה. הסתכלות צורת חדש,
צריך לעולם משולשת", "הסתכלות - היא הנכונה

דברים". "שלשה של ראות מנקודת להסתכל
את לראות אדם היה יכול המשנה, הוראת בלא
בלבד: דברים" "שני של ראות מנקודת המציאות
עובד הוא שאותו כביכול, והקב"ה עצמו האדם
קוני". את לשמש אלא נבראתי לא "אני חז"ל וכלשון

בדבר גם להסתכל שעליו לו, ואומרת המשנה באה
משמש ידו שעל העולם, מציאות והוא: שלישי
ותכלית העולם בריאת תכלית קונו. את האדם
מעולם לעשות כדי היא למטה הנשמה ירידת
נוגע השלישי והענין יתברך. לו דירה התחתון הזה
והן (כביכול) הקב"ה של הן השנים: של לשלימות
לו להיות הקב"ה "נתאווה שכן: העובד. האדם של
כל ו"זה טז), נשא (תנחומא בתחתונים" דירה יתברך
(תניא הזה" לעולם וירידתו בריאתו ותכלית האדם
ירידת כדאית זו עבודה שלמען כלומר לז), פרק
רמה מאיגרא עצומה, ירידה שהיא למטה, הנשמה

עמיקתא. לבירא

גאולה של מבט
שהאדם לכך נוסף דברים": בשלשה "הסתכל זהו
מגלה שהוא עי"ז להקב"ה, "דירה" מעצמו עושה
העולם את גם לעשות עליו בגופו, נשמתו אור את
(אף עצמית לשלימות גם יגיע זה וע"י ל"דירה".
ש"אינו כך כדי ועד שעה), לפי ירידה כאן שיש
מתקרב שאינו "לידי", לא ואפילו עבירה", לידי בא
לגלות העיקרון, עפ"י עבירה. עשיית של לאפשרות
והשלמה, האמיתית הגאולה אל הקשר את עניין בכל
עצמו, בפני כמושג דברים", ש"שלשה לומר צריך

השלישי, המקדש ובית השלישית לגאולה רומז
את שכולל משולש, המקדש ובית משולשת גאולה
את והשניה, הראשונה הגאולה של המעלות שתי

יחד. ושניהם ושני, ראשון המקדש בית

המשיח ימות בדוגמת
והתבוננות, עיון היינו - דברים בשלשה הסתכל
והמקדש השלישית בגאולה יתירה, בהעמקה
"אחכה מיוחדת, והשתוקקות צפי'ה מתוך השלישי,
הנדפס מאמין" "אני (נוסח שיבוא" יום בכל לו
גם ומה ממש. זה ביום יום, בכל שיבוא בסידורים),
ביתר היא שההסתכלות הגאולה, סף על כשעומדים

עז. וביתר שאת
ה', עבודת עניני בכל שלימות פועלת זו הסתכלות
וגמילות עבודה תורה, - דברים" ב"שלשה שנכללים
- ומעשה דיבור מחשבה ידי על שקיומם חסדים,
לשלשה נחלקת אינה אלו, בעניינים ה' שעבודת כך
אדרבא אלא מזה, זה הנפרדים מוגבלים נושאים
ישנה ההגבלה העדר ומצד גבול", "בלי של באופן
מרע: סור לגבי זה דרך הקווין.ועל בכל השלימות

צריך אינו האדם ממילא, בדרך - בא אתה ואין
שעלול דבר גם - עבירה לידי הרע. בשלילת לעסוק
בדרך מושלל היתר, תאוות כגון עבירה, לידי להביא

הגאולה. בעיניני ההסתכלות מצד ממילא,
כפסק שאז, המשיח, ימות ודוגמת מעין וזהו
כאשר כעפר", מצויים המעדנים "כל הרמב"ם
השולי היחס את להדגיש באה ל"עפר" ההשוואה
וזאת "עפר" כאל אליהם שיתייחסו המעדנים, אל
- העיקרית הנקודה תתגלה שבבריאה משום
אלא העולם כל עסק יהי'ה "לא ובמילא האלוקות,
נ״א) קדושים אחרי (התוועדות בלבד". ה' את לדעת

ה׳תש״מ. בעומר ל״ג לקראת המשיח מלך שליט״א הרבי של כללי מכתב מתוך

לעזור? שניתן משהו יש האם
ל"ג והמאיר, הבהיר ליום מתקרבים שאנו כיון
יום-הילולא-שמחה שבהוד", "הוד בעומר,
רבי רבו, אשר יוחאי, בן שמעון רבי התנא של
- (בלבד) ובוראך- "אני עליו: אמר עקיבא,
אחת, בנקודה להתבונן ראוי - כוחך". מכירים
חבלתי-ניתנים-למדידה הכוחות מן לפחות,
מיוחדת שייכות לה שיש נקודה רשב"י, של
ועל- ביותר, פשוט ליהודי אפילו יהודי, לכל

מדריגה. לבעל כמה-וכמה אחת-
במשך במערה להסתתר רשב"י נאלץ כידוע,
שנה, עוד מכן ולאחר שנה, שתים-עשרה
בתקופת היהדות בהחזקת תקיפותו בגלל
יוצא הוא סוף סוף כאשר הרומאיות. הגזירות
הוא הראשונים מצעדיו אחד הרי - לחרות
ומיד לתקנו?) שיש דבר יש האם =) לתקוני"? דבעי מילתא "איכא שואל: שהוא
להקיף הצורך מניעת על רק שם שדיבר למרות הדבר, בתיקון עצמו משקיע
הדבר עליו משפיע - ליהודים צער של ענין זה שהיה מאחר הרי - ארוכה דרך

בפועל. למעשה הדבר תיקון על וזמן השתדלות משקיע שהוא כך כדי עד

לחופש, סוף-סוף יוצא בחול, שקוע במערה, שנה שלש-עשרה שישב אדם -
מתחיל הוא דרכו? את מתחיל הוא במה גדולים, גופניים יסורים סובל כשהוא
עד הדבר אל מתמסר - המעשה העיקר - והוא לתקן, יש מה לחקור מיד

ממש! בפועל לביצועו

חלק הוא והסיפור מאחר אך ושכמותו, לרשב"י להידמות כלל אפשר שאי מובן
הדבר ודאי "הוראה", מלשון היא "תורה" והרי שבעל-פה, תורה התורה, מן
ולהצליח, זה ובכיוון זו ברוח לעשות ההוראה, את למלא יהודי כל של שבכוחו

אותה. וסלל הדרך את הורה שרשב"י לאחר במיוחד

ערכה מיותרת, דרך לו לחסוך רק ואפילו בגשמיות, ליהודי טובה עשיית אס
ולחסוך הדרך, את ליהודי להורות כשאפשר וכמה כמה אחת על - גדול, כה
דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצווה "אשר ברוחניות, מיותרת, דרך לו
על- זו, בדרך הילדים את ולחנך ה' בדרך ללכת ומשפט", צדקה לעשות ה'
שלו, הזוהר בספר רשב"י של תורתו כולל ומצוות, תורה יהדות, הפצת ידי
"עיקבתא דור לדורנו, מיוחדת שייכות לה שיש לאחר ובמיוחד התורה, פנימיות
הזוהר בספר =) ברחמים" גלותא מן ביה יפקון הזוהר ספר "האי שכן דמשיחא",

ברחמים). הגלות מן ישראל בני יצאו הזה

ישראל ילדי של תורה לימוד בזכות
את ופותח מתחיל שרשב"י במה ברשב"י, הקשורה שניה לנקודה מגיעים כאן

הזוהר. ספר שהוא שלו החיבור את זוהר", ספר דאיהו דילך "חיבורא

הנצנים פתח: שמעון רבי "בראשית. נאמר: הזוהר ספר הקדמת בתחלת מיד
אינון ובגין באורייתא, דלעאן ינוקי קל כו'! עלמא מקיים מאן כו', בארץ נראו
נראו הניצנים פתח: שמעון ר' בראשית, -) אשתזיב" עלמא - דעלמא רביין
ובגללם תורה, הלומדים הקטנים הילדים קול העולם!.. את מקיים מי בארץ..
שתי מתאחדות - ישראל ילדי של ואמיתי נאמן תורני בחינוך ניצול). העולם
יקבל יהודי ילד שכל עד - משובח זה הרי המרבה וכל האמורות. הנקודות
לכל - תהלתך" נספר ודור "לדור המדה, במלוא ה"' דרך "שומר ויהא זה חינוך
דיבור (באמצעות "נספר" הצאצאים צאצאי של הדור ולכל הצאצאים, של הדור

ה'. תהלות את מתאים) וחינוך

- ומצוותיה התורה כל הפצת בתוככי - האמור כל את שיעשו רצון ויהי
רשב"י אשר רשב"י, של שמחתו יום בעומר, ל"ג וזכות גדולה, שמחה ובשמחה,
שיעשו ואחת אחד לכל תעמוד ודאי בשמחתו, ישתתפו ישראל שכל רצה
בשמחה וכשעושים במיוחד, האמורים והדברים בכלל, והמצוות התורה בעניני

מסייעת. הרבים וזכות הצלחה, ביתר תוצאות משיגים

נפלאות עכשיו

דבר מלך

יין מלכות
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השמחה ממהרת את הישועה

פרשת אמור
פרקי אבות: ג

אמור

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

עורך: הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי: יצחק רחימי

רכז המערכת: בנצי פרישמן
משלוחים: מנחם רווה

ברדיצ'ב 10, בת-ים עיר הגאולה, ת.ד. 3084
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: צילום ש. רומני
 hageulacom@gmail.com :אימייל

www.hageula.com :אינטרנט
www.moshiach.net

     

השבת ח  לו

והעיקר, "המעשה (בפועל ממש) הוא 
העיקר": כל ארץ ישראל שייכת לכל יהודי 

ולכל היהודים, ואף אחד אינו בעל-הבית לשנות זאת, 
(י' שבט תשל"ו) לא גוי ואפילו לא (להבדיל) יהודי! 

ת.ד. 6132 צפת  | המטה להצלת העם והארץ 

הלכות מעשר פרקים א-ג.ארץ ישראל שייכת לכל יהודי !

פרקים ד-ו.
 

פרקים ז-ט. 

פרקים י-יב.

פרקים יג-יד. הלכות מעשר שני פרק א.

פרקים ב-ד. 

פרקים ה-ז.

הל' שבת פרק כג

פרק כד

פרק כה

פרק כו

פרק כז 

פרק כח

פרק כט

התינוק אפרים נריה שי׳

 אם אתם משדרגים את רכבכם,
ובאפשרותכם לתרום את הרכב הישן
לפעילות "מבצעים" של בית חב"ד

התקשרו ל: 054-422-1196 תודה. ותזכו לשפע רב 

שותפים בפעילות המבצעים 
של הרבי שליט"א מלך המשיח

(ויקרא יט, יח) וכי תזבחו זבח תודה לה׳ 

(ויקרא כד, ב) להעלות נר תמיד 



שמים מעשה בהיותה הוא הקודש לשון של יחודה
הלשונות כל משאר בשונה אדם. ידי מעשה ואינה
להעניק ההחלטה הסכמיות", "שפות הנקראות
אלא מהותית אינה מסויים, שם כלשהו לפרט
מדייק כך, משום דווקא גרידא. חברתית הסכמה
ה"גאולה", של בשמה המשיח מלך שליט"א הרבי
על לומד הוא כאשר הקודש, בלשון שנקראת כפי

שמה. מאותיות ומהותה תוכנה
"גאולה" שמילת נראה קלה, בהתבוננות גם הנה

מהמילה ברובה מורכבת
ומנגדת ההופכית "גולה",
ההבדל וכל ביותר, לה
"גאולה" המלה לבין בינה
אחת, באות אלה אינו

אל"ף. האות

אפסי?! מרחק
ביותר, תמוהה התופעה
טעויות למנוע כדי שהרי
מושגים, בין ובילבול
הבדל שקיים באלה בפרט
שכל בוודאי ביניהם, גדול
שם יקבלו ועניין תופעה
למשל כך לחלוטין. שונה
מושגים בין לאבחן כדי

יום ורע, טוב וחושך, אור למשל: כמו קוטביים,
שונים בשמות להם קוראת אמת תורת ולילה,
מושגים בשני דווקא פלא, זה ראה והנה לחלוטין.
עד מזה, זה כך כל השונים וגאולה, גולה אלה,
השמות בין המרחק כאן דווקא קוטבי, לאופן
הכל בסך האותיות, אותם אפסי: כמעט נראה

העניין? מה גאולה, במילה אל"ף האות תוספת
כאן טמון כי המשיח, מלך שליט"א הרבי מסביר
גולה - הגאולה של מהותה בהבנת עמוק רעיון

אל"ף. בתוספת
הגולה- את מצייר הגולה, עניין של שטחית הבנה
שלילי כעניין גלות,
להפטר שיש במהותו
עד שיותר, ככל ממנו
את אותה למחוק לרצון

אפשר ואם אותה. מזכיר שרק מה כל עם הגולה
העולם.. מן אותה ולבער לשרוף גם אזי היה,
עם כך כל אצלנו המזוהה העולם את גם ואולי

ה"גולה"..
מכריזים אנו זו, שבהבנה משום שיטחית. הבנה
כפשיטת העולם בבריאת האלוקית הכוונה על
קיום שנות של מוחלט רוב שהרי ככשלון! רגל!

והסתר. העלם - גולה של במצב היינו העולם,

גאולה לחיות
יותר מעמיקה הבנה
משמעות בגולה מגלה
אחרתלחלוטין,משמעות
העבודה", "תחום של
בה יש "שליחות". של
ונסיונות, קשיים אומנם
- נותרה היא עדיין אך
האדמה חלקת אותה
כדי לעבד, שעלינו
הנפלאה לצמיחה להביא
אותו בעקבותיה. שתבוא
ללטש, שעלינו היהלום
הוא דבר, של כשבסופו

לנו. ניתן גם
הגאולה, של מורכבותה
להחדיר שעלינו מלמד אל"ף בתוסף מגולה
של לאלופו הרומזת - האל"ף את בגולה ולגלות
אין שהרי האלוקי. עניינה את בה לגלות עולם.

אלוקות. זה והכל מלבדו, עוד
ובעולם בנו, להחדיר מצליחים אנחנו כאשר
עולם בבורא הפנימית ההכרה את שמסביב
ומצות, תורה קיום ע"י הפרטית, ובהשגחתו
וחסידות, נגלה התורה לימוד וחסד, צדקה מעשי
בני מצות שבע הפצת ומשיח, גאולה ענייני בפרט
ואת עצמנו את מכשירים אנו האומות, בקרוב נח
העולם אשר ועד גאולה. של לחיים כולו העולם
"והיו היעוד כלשון בעבודתנו למסייע נעשה
בבחינת שהיה מהעולם ועושים אומניך", מלכים
ומהותו, לעצמותו ית', לו דירה - והסתר" "העלם

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה

ה"פסק" שמאחורי מהעובדות חלק

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

גאולה של בעומר ל״ג
ההכנות נשלמות אלה בימים
הילדים וכינוסי לתהלוכות האחרונות
בר-יוחאי שמעון רבי לכבוד בעומר ל"ג
במשרדי צדקנו. משיח פני ולקבלת
ומארגני לשלוחים לספק נערכים 'ממש'
חדורה לתהלוכה הנצרך את התהלוכות
כובעים, להשיג ניתן היחידה. בשליחות
דגלים, ניילון, אפודות ספרונים,
הקוראות ושלטים הפתעות פרסים,
התנא של בדרכו ללכת ישראל לילדי
ומעשים במצוות ולהרבות האלוקי,
הרבי של התגלותו את להחיש טובים
נוספים לפרטים המשיח. מלך שליט"א

.077-5123-770 והזמנות:

אייר י״ג השבת
יום אייר, י"ג יום יחול השבת
לייב ארי'ה ישראל ר' של היארצייט
שליט"א הרבי של אחיו שניאורסון,
תרס"ו באייר בכ"א ריא"ל המשיח. מלך
שניאורסון חנה ומרת יצחק לוי לרבי
תשי"ב באייר בי"ג ונפטר בניקולייב
שליט"א הרבי בהוראת אנגליה. ליברפול
ישראל לארץ הובא ארונו המשיח, מלך
כינוס בצפת. העלמין בבית ונקבר
ביום אי"ה שיתקיים ומדע גאולה
ריא"ל מכון ע"י נערך אייר, י"ד ראשון
האמיתי עניינו לגילוי שמו, על שהוקם
בעולם ה' כבוד גילוי - המדע של

והשלימה. האמיתית בגאולה

חסידות בלימוד גם - טוב מרגיש
אחר הולך והכל לספירה, מל"ז מכתבו לקבל לי נעם

וכו'. טוב ב"ה מרגיש אשר החתום
כמשמעו ולאיתנו כפשוטו לאיתנו יחזור אשר רצון ויהי
בקונטרס (נדפס הזקן לרבנו לאיתן משכיל בד"ה כמבואר

החסידות). לימוד
לארזי הוא ונכד נין אשר החתום, לאחר שחותם וכיון
קביעות לו יש אשר חזקה תקותי החסידות, תורת
לתורה מתאים ההנהגה על נוסף תורתם בלימוד עתים
תורתנו כציווי בכ"ז לזמן מזמן מוסיף גם בודאי ואשר זו,

בקדש. דמעלין
הי' אפשר שקדמונו בדורות שאם להעיר, למותר ובודאי
תורת עניני באמירת או חסידותית בהנהגה להסתפק
שבה, והשגה הבנה העמקה מבלי סגולה בדרך החסידות
הפכים בשכלים כ"כ מושקע העולם הי' לא אז שהרי

ועאכו"כ יהדות ניכרת היתה ברחוב התורה, משכל
תחבולות בעניני שמושקעים זו בתקופתנו הנה בבית,
- קטן חלק (ולא חיצוניות חכמות של וערמומית
את שמשקיעים הענין על נוסף כפירה) של "בחכמה"
רוחות מנשבים וברחוב פרנסה, בעניני שבראש החב"ד
להרבות זלע"ז להיות שצריך פשיטא וכו'. מצויות בלתי
התורה בפנימיות לעומקה לימוד ע"י והשגה הבנה
בלימוד חיות ומוסיפה דחיי אילנא הק' בזהר הנקראת
איש של הגוף לחיי עד וכו' מצותי' בקיום הנגלה תורת
מבוארים והרי הוא, קדוש הוא גם אשר הישראלי
בעל הזקן לרבנו באגה"ק ומהם בכ"מ בארוכה הענינים
(פוסק ערוך והשולחן דתורה) בנסתר (פוסק התניא
נכדו לנכד חיים עץ ובקונטרס כ"ו, בסי' דתורה) בנגלה
זה בלימוד שגם רצון ויהי מוהרש"ב. אדמו"ר ומ"מ

וכו'. ומוסיף בטוב מרגיש אשר בקרוב יבשר
ו׳רפה) (מאגרת

אנו בזה הפרטית, ובהשגחתו עולם בבורא הפנימית ההכרה את שמסביב ובעולם בנו, להחדיר
ית׳ לו דירה נעשה והסתר העלם לשון העולם אשר ועד גאולה, של לחיים עצמנו את מכשירים

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (1.5.15) ה'תשע"ה אייר י"ב קדושים) אחרי (בחו"ל: אמור פרשת קודש שבת ערב

משיח לקראת ישראל ילדי
בעמר ל"ג בתהלוכת

ב"ה

את בעולם לגלות
! עולם של אלופו

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין
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(בחו"ל) מצורע תזריע שחלפה, זו השבת
של הראשונה הפומבית להכרזה שנה 24 מלאו
לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי
הכרזה המשיח. מלך שליט"א הרבי מול ועד"
רבבות בקרב חיים לסיסמת מאז שנעשתה
שנוצרה אירועים, סדרת לה קדמה ישראל. עמך
"עשו זעק בה ניסן, בכ"ח הידועה השיחה לאחר
הגאולה את בפועל להביא ביכלתכם.. אשר כל

ממש". ומיד תיכף והשלימה, האמיתית

השיחה, שחוללה העצומה הטלטלה לאחר
אסיפת חב"ד בכפר שבת במוצאי התקיימה
שמואל הרב ביקש במהלכה סוערת, חירום
שהרבנים בקריות, הרוחני המשפיע פרומר
מלך הוא שליט"א שהרבי דין, בפסק יפסקו

ממש. ומיד תיכף ושיגאלנו המשיח

ניתן הדין ופסק נענו הרבנים
חב"ד רבני בי"ד חבר (ע"ה), חנזין דוד הרב
שליט"א שהרבי הרבנים בשם דין, בפסק הכריז
בעל-פה היה שזה אלא וכו'. המשיח מלך הוא
דוד הרב פנו האסיפה לאחר חתימות. וללא
וידידו הקודש בארץ חב"ד ניידות מנכ"ל נחשון
אשכנזי שמואל מרדכי הרב אל טאוב אבי ר'
וכתב שהסכים חב"ד, כפר של רבה (ע"ה),
יתגלה .." לסיומו: עד דין הפסק את בעצמו
המשיח כמלך ומיד תיכף שליט"א אדמו"ר כ"ק
שום וללא כולו העולם בכל מלכותו ותתגלה

ממש..". ובפועל ועיכובים מניעות

יורק לניו השניים טסו אייר ב' שלישי ליום אור
דוד הרב מספר "הגענו, שבידם. החתימות עם
חב"ד" "ניידות למשרד בבוקר בחמש נחשון,
מכתב והכנת התארגנות לאחר יורק. בניו
עניינים לכמה התחייבות תוך המלכות" "קבלת

קראון- של הבד"צ למשרד יצאנו רציניים,
העלער, אברהם יוסף הרב את פגשנו שם הייטס
פס"ד היה זה הפס"ד. למראה בתחילה שנבהל
מכן לאחר הפס"ד. על שחתם כמובן אך חדשני,
של הרב גרליק, מענדל גרשון הרב את פגשנו
מיד. חתם הוא במוצ"ש. דיברנו כבר אתו מילאנו.
הפס"ד. על שחתומים רבנים שלושה היו כעת
שליט"א לרבי הישר זה את למסור החלטנו
קבלת מכתב את לזה צרפנו עצמו. המשיח מלך

אנשים. עשרה עוד של והתחייבות המלכות

כח יישר כח יישר
הודעה קבלנו גם שם המקווה, ליד חיכינו
מצפת, (ע"ה) ביסטריצקי לוי הרב שגם טלפונית
אחד של חתימה עוד הגיעה בהמשך חתם.
מלך שליט"א משהרבי הקודש. מארץ הרבנים
המקווה. לכיוון מהמכונית ויצא הגיע המשיח
דינים הפסקי נמצאים שפה ואמרתי ניגשתי
מכתב זה וכאן המשיח, מלך שליט"א הרבי על
המשיח מלך שליט"א הרבי יהודים. מעשרה

ואמר: חיוך עם מאיר במבט עלינו, הסתכל
לכיס המעטפות את הכניס כח!", ישר כח, "ישר

הקדוש. לבו לוח על ה"סירטוק",

המלכות קבלת קוד
הרבי לאוהל נסענו הפס"ד מסירת לאחר
הגאולה. על ולהתחנן הפס"ד את לקרוא הריי"צ
הנוספים הרבנים שני חתמו אחה"צ רביעי ביום
מארלאו קלמן יהודה הרב המקומי, הבד"צ של
נערך למחרת אזדאבא. אברהם והרב (ע"ה)
על אנשים מאות חתמו במהלכו דחוף כינוס
התשובה: התקבלה זה על המלכות", "קבלת
נמשכת פעולה ותהא חן, ותשואות "נתקבל
וברכתם דחז״ל כח כנתינת גרמא, והזמן ובהוספה

מוסיפין המוסיף דכל
ברכתו ובמיוחד לו,
שתוספתו דהקב״ה

כו׳. מרובה
שבאים גרמא והזמן
והשפעתו ניסן מחודש
אייר לחודש ונכנסים
ורחל האבות (ר״ת
כמפורש הד׳) רגל -

מקומות. בכמה
ת(הא) ה(י׳) בשנת
א(ראנו) ש(נת)

הציון״. על אזכיר נ(פלאות)

וגעשה רעשה "770" כל השבת, לקראת
בהתוועדות היה השיא אך החיובית. מהתשובה
במעמד הכריז נחשון דוד הרב כאשר השבת,
הקודש, הכרזת את המשיח מלך שליט"א הרבי
ולמפתח המלכות" "קבלת לקוד מאז שנעשתה

והשלימה. האמיתית הגאולה

חב״ד אדמור״י בציון הפסק-דין בהקראת טאוב אבי ור׳ נחשון הרב

מאות יצעדו בעומר ל״ג ביום השבוע, המשיח, מלך שליט״א הרבי כהוראת
יוחאי. בר שמעון רבי לכבוד בתהלוכות העולם, ברחבי ילדים אלפי

לתהלוכות מתכוננים

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח - כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראל ביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
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