
תמוז, חודש מברכים שבת
החודשים שבין בתפר עומדת
שהחל האירועים רצף ותמוז. סיון
עלייתו עם תורה, מתן לאחר מיד
התורה, לקבלת השמיימה רבינו משה של
עם שלאחריו, בחודש עשר בשבעה הסתיימו
ושבירתם בידיו הברית כשלוחות ירידתו

הזהב. עגל למראה המחולות למול
שהובילה הסיבה כי לנו מגלים חז"ל
שכזה, חמור בחטא לטעות העם את
לאחר יום, ארבעים הכל בסך
ושמעו כולם שעמדו
הגבורה, מפי סיני בהר
אלוקים לך יהי' "לא
מחזה היה אחרים",
בפניהם שהציג נוראי
לבלבל שביקש השטן
מאמונתם אותם
בה' הטהורה
עבדו. ובמשה
זה היה
ם ו י ב

של להגעתו ממתינים בעודם לספירתם הארבעים
ניצל אז או מראש, להם שאמר כפי רבינו משה
דמותו את להם הראה הרגעי, הבלבול את השטן
הדרך ומכאן באויר השטה במיטתו משה של

קצרה. היתה העגל לעשיית

ונראה ראינו
עומק בחובן הטומנות מילים שתי בנסיון. עמידה
זה כך המתמודד. מהאדם הנדרשות נפש תעצומות
הבטחון את לחזק נדרשים כשאנו נתון, רגע בכל
וגשמיות, רוחניות והפרעות קשיים בעת בה'
עיניו, את לפקוח נדרש כולו העם כאשר זה וכך
ההגיון ולמול עיניים מראה אחר שולל ללכת לא
הזכה האמונה את לחזק שיש הרי המטעה, והשכל

הנצחיים. ובדבריו העולם בבורא
מלך שליט"א הרבי - הגדול האור למורה דורנו זכה
האומה את המלוות המדוייקות ולנבואותיו המשיח
להביע נדרשנו פעם אחר פעם שנה. כשבעים מזה
לראותן וזכינו נבואותיו בהתגשמות בטחוננו את
ובאין משבר בעיתות ישראל, במלחמות מתממשות
רבבות יום יום מקבלים אותן פרטיות מענות ספור

הק'. וברכתו עצתו לקבלת הפונים ישראל אלפי

אמת תורתו
והשלימה, האמיתית הגאולה סף על בעמדנו כעת,
"ודבר הברורה: באמונתינו איתנים אנו עומדים
שום לנו אין ריקם". ישוב לא אחור מדבריך אחד
ולפרט לכלל דבריו כל שהתאמתו שכפי ספק,
הברורה נבואתו עינינו לנגד מתממשת כן בעבר,
שמילה שייך לא בא". וכבר בא, משיח זה "הנה

תיפול. שלו אחת
ההלכתיות המידה אמות פי על הוודאי זיהויו
על עליו שנפסקו המשיח מלך זהות על המצביעות
והחוגים, העדות מכל ההוראה ומורי הרבנים ידי
זה דורנו כי הוודאית הבטחתו מול אל מתחזקות

בנתיים. הפסק בלי נצחיים לחיים זוכה
בבת לאמפי הקרוב, חמישי ביום כולנו נגיע יחד,
שמרכזה ומשיח", גאולה ב"עצרת להשתתף כדי ים,
בגאולה המשיח, מלך שליט"א הרבי פני קבלת

ממש. ומיד ותיכף והשלימה האמיתית

ושמחה אמונה
הגאולה בעצרת
שמרכזה ומשיח״, גאולה ב״עצרת להשתתף כדי ים, בבת לאמפי הקרוב, חמישי ביום כולנו נגיע יחד,
ממש. ומיד ותיכף והשלימה האמיתית בגאולה המשיח, מלך שליט״א הרבי פני קבלת
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו
03-9412-770

www.igrot.com האינטרנט: באתר או

דגן, בבית שליח – גרומך שמואל ר' למשפחת
השידוכין בקשרי מענדל מנחם הת' הבן לבוא
ונחמה אלכסנדר ר' למשפחת פעסיה עב"ג

זאב גבעת – כץ
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

ורעייתו יצחק יוסף שבתי ר' למשפחת

מיכאלשווילי
שיחי' בנימין שמואל ה' בצבאות החייל הבן להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב טובמזל מזל

  
     
    
    
    
    
   
     
    
   
   
       

   
    

כא) יז, (קרח אהרן ומטה

יהודה ביד שהיה המטה הוא אומרים יש
אשר "ומטך יח) לח, (בראשית שנאמר
שהיה המטה הוא אומרים ויש בידך".
יז, (קרח שנאמר פרח ומעצמו משה ביד

אהרן". מטה פרח "והנה כג)

אחת קורה משה נטל אומרים, ויש
כולכם להם ואומר נסרים לי"ב וחתכה
למה? זה וכל מקלכם. טלו אחת מקורה
והפריח. לח היה מקלו יאמרו שלא
שם עליו ונמצא המקל על הקב"ה וגזר
פרח "ויצא שנאמר בציץ שהיה המפורש
ועשה בלילה בו והפריח ציץ". ויציץ

פרי.
עד ומלך מלך כל ביד היה המטה ואותו
המטה ואותו ונגנז. המקדש בית שחרב
במהרה המשיח מלך ביד להיות עתיד

ה' ישלח עזך "מטה שנאמר בימינו
אויבך". בקרב רדה מציון

רבה) (מדרש

ו) ח, (קרח הלוים את קח
שנתנו התרומות דהיינו הכהונה, מתנות
מתנות לכהנים. ניתנו ה', לשם ישראל
החלק - "חלב" מהמובחר. ניתנו אלה
הראשון, - "ראשית" ביותר. השמן
שבכל נלמד, ומכאן ביותר. והמובחר
כדברי לה'. המובחר את לתת יש דבר
לשם שהוא דבר בכל הדין הרמב"ם:
גם והטוב". הנאה מן שיהיה הטוב הא-ל
המובחר את להקדיש יש הזמן, בתחום
יש אותו היום, בתחילת אם לה'. שבו
קדושה, לענייני מיוחד באופן להקדיש
יש אותם גם האדם, חיי בתחילת ואם

לקדושה. במיוחד להקדיש
חי) (מעיין

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:31 19:13 ירושלים
20:34 19:29 תל-אביב
20:35 19:22 חיפה
20:32 19:29 באר-שבע
21:21 20:13 ניו-יורק
א (שמואל לעם. לו - שמואל ויאמר 

כב) יב, - יד יא,

  
חלקים 2 דק', 38 ,3 שעה ג', יום :

וחמישי. רביעי ביום  

נעלה הכי באופן אבל תכל'ס,

מלך דבר

קורח
ג' אבות פרקי

קורח

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

ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד
רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'
רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש

בפרשתנו המופיעה ועדתו קורח מחלוקת
פשוטה: שאלה מעוררת

לאהרון המשכן עבודת את להעביר הקב"ה ציווי
כל על (או תורה, מתן בשעת עוד הייתה ובניו
מה מובן לא כן ואם המשכן) בהקמת - פנים
משה על מחלוקת לעורר פתאום "נזכר" קורח
חטא לאחר - עכשיו דווקא הכהן ואהרון רבינו

המרגלים?
שעורר זה הוא המרגלים שחטא מובן מזה אלא
טענת ומחלוקתו: טענותיו את קורח אצל
בכדי העולם מן להתבדל שיש הייתה המרגלים
כדי במדבר להישאר רצו ולכן בה', להידבק
להם השיב כך ועל בתורה. לעסוק פנויים שיהיו
ותכלית העיקר", הוא ש"המעשה רבינו משה
גשמיות מצוות קיום ידי על דווקא זה העילוי

הזה. בעולם

שווים כולם
בתורה ועדתו: קורח מחלוקת החלה כאן ולכן
כל כי לשני, אחד בין רבות ומדרגות רמות יש
הסכים ובכך מחבירו, שונה ברמה מבין אחד
כל פני על ואהרון משה אצל מעלה שיש קורח
בני מכל ונעלים גדולים הם שהרי ישראל, בני

משה – מכך יותר ועוד התורה, בהבנת ישראל
כך ואחר הקב"ה מאת התורה את בעצמו קיבל
ישראל, בני לכל כך אחר ורק לאהרון אותה לימד

ישראל. בני כל לגבי מעלה יש להם ולכן

(לא הוא שהעיקר הבהיר רבנו שמשה כעת אבל
בקיום אלא) רוחנית ובהתעלות בתורה העיסוק
אין המצוות' ב'מעשה הרי בגשמיות, המצוות
משה לבין ביותר הנחות היהודי בין הבדל כל
שווה, באופן תפילין מניחים שניהם כי רבנו,
קורח טען ולכן וכו', שבת שומרים ושניהם

ה'"? קהל על תתנשאו "מדוע

רב או מלך
היה רבינו משה לקורח: לו הייתה נוספת טענה
לעם מלך שבין והקשר ישראל, בני על "מלך"
בין הקשר לתלמיד; רב שבין הקשר כמו אינו
שבהם לימוד של בעניינים רק הוא ותלמיד רב
"אסור ולכן הרב, את לכבד התלמיד מחוייב

וכד'. רבו" בפני הלכה להורות
המציאות בכל הוא לעם המלך בין הקשר אבל
וכך למלך, משועבדת מציאותם שכל העם, של

מקבל העם ההשפעות, כל שאת – לאידך גם
לדברים ועד נעלים, הכי מהעניינים מהמלך,
אצל ודור, דור בכל גם הוא (וכך פשוטים הכי
את ממנו מקבלים דורו אנשי שכל הדור, נשיא

חיותם).

הדור מכל נעלה
גם מדוע – תתנשאו" "מדוע קורח טען זה ועל
לקבל צריכים ישראל בני הפשוטים הדברים את

רבינו? ממשה דווקא
יהודי כל אמנם רבינו: משה להם ענה זה ועל
להמשיך כח לו ויש שלו, הגוף מצד קדוש הוא
שווה (שזה המצוות קיום ידי על בעולם קדושה
שמצוות מכיוון אבל, ישראל), בני כל אצל
המצוות (א) הרי העולם את להאיר עניינם
מהמצוות יותר ומאירות יותר נעלות משה של
בני ההשפעות כל את ו(ב) ישראל, בני של
בנוגע ואפילו רבנו ממשה לקבל צריכים ישראל
כי המצוות' 'מעשה כמו – פשוטים לעניינים

'מאירות'. מצוות יהיו הם כך רק
צריכה ה' עבודת ה': בעבודת מכך ההוראה
את לקיים אחד מצד – הקווים שתי את לכלול
הוא "המעשה הרי כי בפועל במעשה המצוות
"יאירו" שהמצוות לדאוג זאת עם אך העיקר",
לימוד ע"י דווקא נעשה וזה הנכון, באופן ויהיו
שהיא החסידות, תורת – התורה פנימיות
לקב"ה דירה פועלים וכך האדם. את מזככת
בגאולה בשלימות שתהיה הגשמי, הזה בעולם

והשלימה. האמיתית
(1048 ע׳ ח״ד שיחות לקוטי (ע״פ



קודש. האגרות באמצעות כיום ההתקשרות על לוד. רייניץ, מנחם יעקב הרב המשפיע מדברי

יתברך ה' של לברכתו כלי
ובמשה בה' "ויאמינו יום: בכל בתפילה אומרים אנו
משה ישנו ודור דור שבכל נאמר בתניא עבדו".
ישראל עם וכל כללית, נשמה - דור אותו של רבינו

רבינו. למשה מחוברים
המשיח, מלך שליט"א הרבי ששלח המכתב ידוע
שהה שזה בעת קסלמן חיים שלמה הרב למשפיע
אינו ממקומו, לברוח שהוכרח אחד "אברך בצרפת:
וכו', וכו' זקן חתימת בלא עובד, ולא משכיל לא אינו התפלה, לעבודת שייך
ביותר רחוקה למדינה נדד - בכלל בישיבה ולא בתו"ת לא למד לא ומעולם
מאנשים להגיע התחילו זמן איזה וכעבור יהדות, בעניני הן במקום הן
- ולדוגמא הריי"צ). (=הרבי אד"ש מו"ח לכ"ק מכתבים משם ונשים
או העיר של א' בחלק ודירה חנות לשכור לה שמציעים עסק בעלת מאשה
ראתה לא מעולם - תעשה. מה אד"ש כ"ק החלטת ושואלת אחר. בחלק
בכל גם אלא בעירה רק לא אד"ש מו"ח כ"ק הי' לא שמעולם ויודעת אותו,
מהאברך כששמעה אבל אנ"ש. מגזע לא גם וכנראה מאנ"ש אינה מדינתה,
הטבע, בהגבלות נכנס הוא ואין בישראל, רבי יש הלב: מן היוצאים דברים
את ירים לא - וכו' הבית, בהנהגת במסחר, דרכו: לבטח ללכת והרוצה
ניכרין כי שווין, ולבו שפיו בהאברך והכירה הרבי, פי את לשאול מבלי ידו
מעמד], [דמי לנפנה ממילא שייכת הנ"ל, השאלה לכתוב ציותה אמת, דברי
וטהרת בכשרות ביתה הליכות יהיו הימים בקרב ובטח ליהדות, ומתקרבת
לא זה כל ושעושה פשוט אברך פעולות מתולדות אלה - וכו'. המשפחה
היפך לא גם השכל, היפך אצלו זה אין כי עול, וקבלת מסירת-נפש מצד

האנושי. שכלו
אמירתו שהרבי במוחש, שראה מה יסוד על אצלו, פשוט בעצמך: והגע
מיודעיו לכל לומר בוש שאינו כמו ובמילא . . ברכה וברכתו אמירה
איש כשרואה כך מומחה, רופא של (=כתובת) האדרעס לזה, הזקוקים
לא לו: אומר עיקרית, חיים שאלת פתרון לפני עומד או במבוכה נמצא
שאינו אלא עוד ולא – לשאול. מי את לך יש ישראל, חס-ושלום אלמן
פי שעל כיון רבי, יש אם ולדרוש לחקור אליו יבוא שמיודעו עד מחכה
לו שאין לו ומסביר אליו הולך שהוא אלא רבי, זה מה גם יודע אינו רוב
על ולא הרופא על ולא השדכן על ולא עצמו בינת על לא כלל להשען
לפתור ודאית דרך לו ויש מסופקים, ענינים אלא אלו כל שאין הסרסור,
הלב". אל נכנסים הלב מן היוצאים דברים רז"ל ואמרו ספיקותיו. את

ג'). כרך קודש באגרות (נדפס

טובה החלטה - הכל לפני
מכל יהודים לקשר שאפשר אותנו מלמד המשיח מלך שליט"א הרבי
הרבי, עם בפנימיות מקושר לא שהוא יהודי ואין המינים, ומכל הסוגים
ברור אזי המשיח, מלך שליט"א לרבי מכתב בעצמו כותב שהוא בשעה אך
אגרות ספר ניר, לוקח בגשמיות, כותב הוא כפשוטו. ידו על נמצא שהוא
המתאים תהלים הפרק את קורא צדקה, שם בגשמיות, זה וכל קודש
עוד וכמובן המשיח, מלך שליט"א הרבי ושל עצמו שלו שנותיו למספר
שהוא קודם עוד זה כל חייו. על שמשפיעה טובה החלטה מקבל לכן קודם

התשובה. את מקבל
רבים יהודים עם בכתיבה רבות עסקתי כבר שנה, משלושים למעלה לפני
הדואר באמצעות (אז שולחים היינו ופשוט המשיח, מלך שליט"א לרבי
לכל "תגיד נאמר: שבו מענה מכתב אז קיבלתי מכתבים. המון והפקס)
לקיים צריכים מהקב"ה, ברכה לבקש שבשביל ברכה, שמבקשים אלו
הברכה לקבלת הכלי זהו לזה בנוסף אותנו. צווה שהקב"ה המצוות את
המשיח, מלך שליט"א לרבי לכתוב שמגיע אחד שכל אומרת זאת מהקב"ה.
ספרי בתוך התשובה ואת הברכה את מקבל שהוא שלפני לדעת עליו
החלטה עצמו על לקבל צריך פרטית), בהשגחה (הנפתחים קודש האגרות

טובה.

שליח פבזנר, יהודה הרב מספר
בשכונת המשיח מלך שליט"א הרבי
תקופה "במשך במנהטן: וילג' ווסט
מבצעים טנק לשכור ניסינו ארוכה
ניתן אותו נייד מגורים (קרוואן
אך פעילות). למרכז בקלות להפוך
החליטו האחרון ברגע פעם בכל
שזהו הבנו הרכב. השכרת את לבטל
מדוע ידענו לא אך שמיימי, עניין

מלמעלה. מאיתנו זאת מונעים
ניסיונות של כשבועיים לאחר
אחד אלי מתקשר טנק, להשגת
האם ושאל במנהטן השלוחים
טנק לקבל מעוניינים אנחנו

מבצעים?
אדם קשר איתו שיצר התברר,
ורציני ארוך טיול שתכנן מסויים
על "בית" עם אמריקה לאורך

זמן אך, גלגלים...
נפל הוא קודם, קצר
בסכנת והיה מגבוה,
היה ממשית! חיים
במוח, דם שטף לו
ארוכה תקופה ולקח
השתחרר שהוא עד
. ה א ו פ ר ה - ת י ב מ
אמרו מצבו, בעקבות
יוכל לא שהוא לו

נגנזה... הטיול ותכנית יותר, לנהוג
מהרופאים, זאת שמע שהוא לאחר
להוציא בידו אין שאם החליט הוא
הוא לפחות לפועל, הטיול את
טובים, לעניינים הטנק את יתרום

חב"ד. לבית התקשר הוא וכך
את לקחת החלטנו שמיד כמובן,
הבנו גם וכעת בו, ולהשקיע הטנק
– בידינו עיכבו משמיים מדוע
טנק לנו להביא רצו משמים פשוט

מתנה!
הטנק את שקבלנו לאחר יום
במנהטן בשכונה פעילות והתחילה
לו וסיפרנו לבנאדם התקשרנו –
בר- 2 בטנק נערכו יום שבאותו
בהתרגשות סיפר זה אדם מצוות!
בדיקה לו הייתה יום שבאותו
המערכות כל עם לבדוק גורלית
הטיפולים, כל לאחר בסדר
והוא לו! עבר שהכל ראו ובבדיקה

ב"ה. לחלוטין בריא
בשבוע חמישי ביום לזה, בהמשך
שאירע מעניין למופת זכיתי שעבר
הטנק. עם הפעילות במסגרת לי

עם יום כמידי כשעמדתי זה היה
ברודווי ברחוב המבצעים' 'טנק

אוסטין. פינת
שלי הסלולארי המכשיר כלל בדרך
מושב שליד במטען או עליי נמצא
הייתה יום ובאותו מאחר הנהג.
נאלצתי הכריזה, במערכת בעיה
הטנק למערכת הטלפון את לחבר

לפעול. תמשיך שהמוזיקה בכדי
דוכן את ופתחתי החוצה יצאתי
ובעודי לטנק בסמוך התפילין הנחת
שחלפו היהודים לאחד ומניח פונה
אדם טנק לתוך נכנס במקום,
"מה שואל בית), (חסר 'הומלס'
לו לענות מספיק שאני ולפני זה"?
למרות ומתרחק. החוצה יוצא הוא
הבנתי לא עצרה פתאום שהמוזיקה
דקות כמה לאחר רק קרה. מה עדיין
שהטלפון מגלה אני

נגנב...
אינו שלי הטלפון
כך חדיש, מדגם
רבות. הצערתי שלא
לגשת החלטתי
החברה, לחנות
שינעלו מהם ולבקש
המכשיר את מרחוק
יוכל לא שהגנב כך
לטנק כשחזרתי שימוש. בו לבצע
לכתוב מייד כמובן התיישבתי
המשיח. מלך שליט"א לרבי ולדווח
"להמשיך הייתה התשובה תוכן

מבצעים". של בפעילות
הגעתי בפעילות, עמוס יום לאחר
כמעט כבר כשאני הביתה, בערב
מספרת אשתי מהטלפון. ומתייאש
ממספר התקשר אדם שהבן לי
ממנו לבקש החלטתי מסוים,
באותו בטנק, למחרת אותי שיפגוש

בצהריים. אחת בשעה כתובת
אני למקום, כשהגעתי למחרת
המדרכה על שוכב אותו מזהה
"האם ושואל אותו מעיר אני וישן.
פוקח הוא אצלך", שלי הטלפון
הרבי של התמונה על מצביע עיניים
אותי ושואל המשיח מלך שליט"א
לו עניתי אליו?". קשר לך "יש האם

בשליחותו. פועל שאני מי שזה
נותן שלי, הטלפון את מוציא הוא
ממני: ומבקש בחזרה אותו לי
להפריע שיפסיק לו תגיד "בבקשה

לי..".

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
משכב מטמאי הלכות

ד. פרק ומושב.
ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יט-כא. פרק ולוה, מלוה הלכות

כב-כד. פרק

כה-כז. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ונטען.. טוען הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

כה

כו

כז

כח

כט

ל

א

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הפרטים בכל סיוע

או ירושלים בין חילוק כל אין הלכה פי על
זה כאשר ושומרון. ביהודה מסויים למקום

הפסק-דין את שנוקטים ומצב מעמד זהו בפיקוח-נפש כרוך
אסור - הארץ פתיחת של שאלה זה אם אשר ערוך שבשולחן

תשל"ט) במדבר (מוצש"ק ושומרון! מיהודה שעל שום למסור

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הבדל ז"לאין יעקב ב"ר נפתלי ר'

לנצ'נר
ה'תשע"ו סיון טו"ב נלב"ע

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

הטנק ליד התפילין דוכן

נשמת לעילוי



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

העצרת למשתתפי המשיח מלך שליט"א הרבי ברכת

בויליג' הטנק עם לגאולה מתגלגלים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מסתיימים הישיבות בכל כאשר שישי, יום מידי
תלמידי יוצאים הצהריים, בשעת הלימודים
ה'מבצעים'. לפעילות 'התמימים', - חב"ד ישבות
במשך פבזנר, יהודה הרב בקביעות נהג גם כך
הויליג' לאזור הגיע כאשר רצופות, שנים שמונה
עם כשנה, לפני חתונתו עם בקביעות. במהנטן
מאנ"ש כמה עם התייעץ הוא מושקא, רעייתו
לפעילות המבצעים מסלול את להפוך שהמליצו
ועובדים מתגוררים זה באזור קבועה. חב"ד בית

חב"ד. בית שם נפתח טרם אך רבים, יהודים
נוהג, שחסיד כפי יהודה: הרב מספר בראיון
כך על כתבנו ההחלטה, את שקיבלנו לפני
באמצעות וקיבלנו המשיח, מלך שליט"א לרבי

מעודדות. וברכות תשובות קודש האגרות
יכולה במנהטן לפעילות מקום ושכירות מאחר
את להתחיל הרעיון עלה נכבד, לסכום להגיע
שיפעל שנשכור מבצעים' 'טנק מתוך הפעילות
המופת סיפור (על השבוע ימות כל בשכונה
'נפלאות במדור ראו הטנק לרכישת שהתלווה

עכשיו').

במנהטן נשמות
'יחי בהכרזת המעוטר הצבעוני שהטנק מתברר
המשיח מלך שליט"א הרבי תמונות אדוננו'
את כובשים המוזיקה, לצד המצוות, ומבצעי
חלק נוטלים שמצידם והשבים העוברים לב
עם יוצא אני יום "מידי הברוכה. בפעילות
עולים אנשים, והרבה בשכונה, לפעילות הטנק

מספר. הוא בטנק, ומבקרים
יהודי, שאינו אדם לטנק נכנס הפעמים, באחת
שהוא לאחר (רח"ל), יהודיה שבת-זוגו וסיפר
ביתו, ממול חונה הטנק את פעמים מספר ראה
ושאל ליהודים, שקשור משהו שזה הבין הוא

מאחר "יהודי"? להיות אומר בכלל זה מה אותה
אותו שלחה היא לו, להשיב מה ידעה לא והיא
של המשמעות מה – בטנק הרב אצל לברר
שאל ארוכה, לשיחה ישב הוא "יהודי", להיות
כל את לה לגלות שהולך אמר כך ואחר שאלות,
אך בהמשך, אלינו הגיעה לא האישה המידע...
היא ולפחות עליה, פעל שמשהו בטוחים, אנו

יהדותה. על "משהו" גילתה

שבת סעודות
עם חסידות שיעור הטנק בתוך נערך שבוע מידי
סעודת עורכים אנו בשבת מהסביבה. יהודים
לא ובינתיים, מאחר משתתפים רבת שבת
שפגשנו, הישראלים אחד משלנו, מקום מצאנו
כל חנותו של הבייסמנט את להעניק החליט
מידי שבוע, כל וכך, שבת. לסעודות שבוע
הכלים, האוכל, כל את מניידים אנו שישי, יום
סעודות שם ועורכים – לחנות הנדרש והציוד
איש! כ-30 של בהשתתפות לישראלים שבת
שיעזרו מ-770 בחורים 2 להביא משתדלים אנו

ניגונים עם בשולחן-השבת האווירה את לרומם
מיוחדת תודה להגיד המקום כאן שמחה. ואווירה
מידי כמעט אלינו שמגיע ליפש יצחק לתמים
נוספים לבחורים דואג וכן זקוקים שאנו שבת

בסעודות-השבת. לעזור כדי עימו, שיגיעו
ומשפיע פועל זה כמה במוחש רואים אנחנו
נשארים אנו הסעודה אחרי תמיד אנשים! על
ואנשים ועמוקות, פרטיות יותר לשיחות
זה וביהדות. במשיח באמונה, שאלות מעלים
חושפים אנשים הסעודה, של המעניין החלק
ושואלים מתעניינים להם, שמציקות שאלות
ומעוררים איתם "מתוועדים" אנו ויחד באמת
לקבוע בקשו אנשים שכמה יצא כך נשמתם. את

אלו. בנושאים ביום-חול קבוע שיעור איתם

מתרחבים
סיפר המשתתפים אחד
מבית מגיע שהוא לנו,
בישראל, "מסורתי"
על מאוד הקפידו ובביתו
משותפת "קידוש" עריכת
שהוא מאז אך, במשפחה,
שבת לאמריקה, עבר

לצערינו בשבילו נהיתה
הקבועות הסעודות-שבת וכעת, רגיל, יום כמו

היום". ש"שבת לו מזכירות
הפעילות את להרחיב משתדלים אנו זו בתקופה
מידי במקום פועלים שאנו תקופה, ולאחר יותר.
להשכרה, מקום מחפשים אנו החגים, ובכל יום
מבחוץ הטנק שיפוץ על מזמן לא החלטנו גם כך
ויבקרו שיעלו יהודים יותר למשוך כדי – ובפנים
בדרך יותר. עליהם ולהשפיע לפעול ונוכל בטנק,

והשלימה. האמיתית הגאולה להבאת

לנסיעה מצווה שליחות לצרף
לנסיעת בהנוגע תשרי מי"א במכתבו לשאלתו במענה

בשווידען. וכן באנגליא ביקור שתליט"א, זוגתו
תוכן רואה איני שבכלל האמת, לאמר ומוכרחני
המתקרבים, והסתיו החורף בימי ובפרט בהנ"ל פנימי
וחשק חזק רצון ישנו ממכתבו שכנראה כיון אבל
שליחות איזו עם לצרפה יש הרי האמורה, לנסיעה
או חב"ד נשי באגודת שם שתבקר [וכמו מצוה של
למצות בהנוגע לעוררן בכלל חרדיות נשים בחוגי
לסדר תוכל ובטח וכו'], התורה על-פי חיים ולאורח

טוב. בכי שי' הילדים
טובה בשעה וחזרה הנסיעה שתהי' רצון ויהי
על נוסף מצוה של לענינים אותה ותנצל ומוצלחת
ז׳מד) (מאגרת לבב.. וטוב שמחה מתוך הרצון מילוי

נישואין לחיי המתאים היסוד
השידוך לענין בהנוגע גם הוא האמור דרך ועל
משכלת, אשה ומה' נאמר, שהרי מזכיר, אודותו
בבירור התענינות אם כי לדאגה, מקום אין ולכן
בפועל שידוך דבר על לחשוב הזמן כשיבוא הפרטים
עולמה השקפת דבר על לברר צריך כמובן ואז
מתאימה האם בה, כיוצא או שכותב זו של שלה
איש - אז רק שהרי חיים, תורת תורתנו להוראות
יסודי על מיוסדים כשחייהם ביניהם, השכינה ואשה
שיש ממה להתרשם ואין וקל-להבין והמצוה התורה
וכשהענין הוא רגיל דבר שהרי נפשם בתכונת חילוק

מהאמור. הפרעה כלל אין מתאים
ז׳מג) (מאגרת

חב״ד בית - בטנק מתוועדים

תפילין במבצע



" "

דור נשיא
רש"י מבאר כ"א) כ"א, (במדבר חוקת בפרשת
התורה אומרת אחד שבמקום לכך הסיבה את
האמורי, למלך מלאכים שלח ישראל שעם
רבנו למשה שליחתם מיוחסת אחר ובמקום
משה, הם וישראל ישראל הוא ”שמשה בלבד:
כי הדור, ככל הוא הדור שנשיא לך לומר
במכילתא חז"ל וכדברי הכל". הוא הנשיא
כל כנגד שקול רבנו שמשה ט"ו) (בשלח
רמ"ז (ראה הקבלה בתורת ומבואר ישראל.
משה, שנשמת משום שזהו מ') ח"ב לזהר
את הכוללת כללית, נשמה הינה הדור, נשיא

שבדורו. ישראל נשמות כל

המשיח הוא הדור נשיא
שבדור

”אתפשטותא כתוב: ס"ט) (תיקון בזוהר
(בראשית ובמדרש ודרא" דרא בכל דמשה
כמשה", בו שאין דור ”אין מובא: פנ"ו) רבה
בכל ישנו הדור- נשיא רבנו- שמשה דהיינו
גם מובא וכך עולם), יסוד (צדיק ודור דור
”מוכרח החסידות בתורת מקומות במאות
מלובשת שבו ודור, דור בכל ”משה" להיות
מזו, יתירה כ"ו). שיחות (לקוטי משה" נשמת
בריבוי מדגיש המשיח מלך שליט"א הרבי
- ש"משיח הקדושות בשיחותיו מקומות
משה הדור, שנשיא נמצא הדור... נשיא הוא
שבדור צדקנו משיח גם הוא שבדור, רבינו
כך על חוזר ושם – תשמ"ו תורה (שמחת

דור, שבכל דהיינו פעמים!). שמונה זו בשיחה
המזומן שבדור המשיח הוא דור אותו נשיא

ישראל. לישועת

הגאולה דור נשיא
מודגש החסידות בתורת מקומות בריבוי
קומת ”ראש הינו הדור" נשיא שה"רבי,
(נכתב שבדור" רבנו ה"משה והוא ישראל"
וכמובא החסידות). בתורת מקומות בעשרות
תיבות ראשי הינו ש"רבי" הקדושים בספרים
”הנשמה והוא ישראל", בני ”ראש של
שהרבי ומכאן דור. אותו של הכללית"
הינו המשיח מלך מליובאוויטש שליט״א
שהרבי דורנו, של שבדור והמשיח הדור נשיא
וראשון לגלות אחרון כ״דור הגדירו עצמו
הקדושים דבריו פי על הוא, ולפיכך - לגאול״
השם ע"י הנשלח – צדקנו משיח – בעצמו

אותו. לגאול מנת על זה לדור ית'

צדקנו הרבי-משיח
הרבי כי העבודה ולאור הנ"ל, כל סמך על
התנאים כל אחר ממלא המשיח מלך שליט"א
בשנת פסקו המשיח, לזיהוי ברמב"ם המובאים
(חלקם תורה וגדולי רבנים כ-250 תנש"א
בחזקת הינו שהרבי – מחב"ד) לא – הגדול
שליט"א לרבי וניתן התקבל זה פס"ד משיח.
של הקודש ציוני ליד הוקרא ואף המשיח מלך
חב"ד, אדמו"רי ממעזריטש, המגיד הבעש"ט,
על ורוסיה ארה"ב כשחתמו ועוד. האריז"ל
שיחה אמר האטומי, הנשק לפירוק הסכם

תוצאה הינו זה שאירוע הסביר ובה מיוחדת
דין פסק שהינו הנ"ל, הדין פסק של ישירה
מתחיל כבר המשיח המלך ולכן מ"סיני",
ציין ואף לאתים"! חרבותם ”וכתתו לפעול
בודאי. משיח שיהיה עד הוא הפסק שפעולת
את פעמים עשרות עודד השנים לאורך
וכן המשיח, כמלך זהותו בפרסום העוסקים
בכל 770 מדרשו בבית אדוננו" ”יחי שירת את
לעיני בשידור – שבט בי' ובפרט התפילות,

העולם! מכל תקשורת מצלמות עשרות
נכסה המשיח מלך שליט"א כשהרבי עתה, גם
ולצפות קודשו, בדברי להאמין עלינו מעינינו,
רש"י, (במדרש, חז"ל כדברי – להתגלותו
ואח"כ ”נכסה" שמשיח בחיי)- ורבינו רמב"ן
וביניהם המקובלים, גדולי שכתבו וכמו ”נגלה",
מת, אינו משיח ”כי קורדובירו: משה רבי
ישראל..." של לישועתם מזומן חי... הוא אלא
וכך הפרדס), בשם ויקהל לזוהר (אוה"ח
המשיח יתגלה כך ”ואחר האריז"ל: גם כתב
שהיה כמו שזה האריז"ל ומבאר לגמרי...",
את להביא לרקיע שעלה רבינו משה אצל
״ארבע בספר כתב וכן הגלגולים, (שער התורה
רבינו שמשה שכפי דהיינו כסף״). שקל מאות
המלך גם כך בגוף, כנשמה סיני להר עלה
וקיים חי – גבוהות למדרגות מתעלה המשיח
סיני להר כשעלה רבינו משה כמו בגוף נשמה
את ולגאול מכן לאחר להתגלות מנת על –
לרבי בהתקשרות כולנו נוסיף ישראל. עם
בתורה הוספה ע"י שליט"א,  המשיח מלך
ועל הקדושות, הוראותיו ובקיום ובמצוות

ממש! בקרוב התגלותו את נזרז זה ידי

שהיו כפי גם שלו החיים אזי האמת, מדת היא משה של שמדתו מכיון מת": "לא אומרים משה לגבי כן שאין "מה
וחז"ל הזה. העולם בגשמיות גם נצחי ענין נשאר זה והפסק, מיתה בזה להיות יכול לא העולם, גשמיות עם קשורים
ודור, דור שבכל העדה" עיני הדור ב"חכמי מתלבשת משה שנשמת – ודרא" דרא בכל דמשה "אתפשטותא אומרים
משה). נשמת מלובשת שבו ודור דור בכל "משה" להיות (מוכרח כמשה" בו שאין דור ש"אין הדור בנשיא ובמיוחד
הרי רוחניים", חיים אם כי בשריים חיים אינם הצדיק ש"חיי מכיון אבל – משה של גופו לא שזהו פי על [ואף
נצחיים נשארים שלו הרוחניים והחיים נשמתו, של רוחניים החיים אלא גופו, של בשריים החיים אינם משה חיי

ודור]. דור שבכל הדור נשיא של בגוף מתלבשים שהם זה ידי על הגשמי הזה בעולם
7 עמ‘ שמות פר‘ חכ"ו לקו"ש

רבינו משה
דור בכל
נצחי ענין

הוא הנשיא
הכל

בו שאין דור "אין . כולם את כוללת כללית נשמה
בני ראש . שבדור המשיח הוא הדור נשיא . כמשה"

המציאות את שקבע הדין פסק . הגאולה בדור ישראל
התורה פי על רק נקבעת האמיתית המציאות . בעולם

המשיח מלך שליט"א הרבי פני מקבלים . הקדושה
איפרגון אבישי הרב מאת:



מכיון השמיני): (דור זה שלפני לדור עד זה, שלפני הדורות כל לגבי התשיעי הדור – דדורנו החידוש מובן "מזה
השלימות בתכלית היה לא למטה) נהורין" כל ד"אתפריעו (הגילוי פרעה" אל ה"בא בפועל, אז באה לא שהגאולה
וכו‘), בגלות" הוא ש"הדיבור במצב היתה בגוף הנשמה וגם הגוף מן הנשמה הסתלקות (היתה בריא בגוף כנשמה
זו שלא המאורות", "נתלו ומיד תיכף נעשה – לגאולה ראשון ודור לגלות האחרון הדור – זה בדורנו כן שאין מה
יותר נעלית שלימות מתווספת – אדרבה אלא ותושבע"פ, תושב"כ דגילוי הגדולים במאורות ח"ו חסר שלא בלבד
שכשנשמות באופן מזה], למעלה בהיותו שבכתב", מאורייתא לשון וכבד שבע"פ מאורייתא פה ד"כבד באופן [לא
ביד נא "שלח מיד, בא צדקנו שמשיח זה ידי על עתה, ש"נתלו" נהורין" כל "אתפריעו בפנימיות מקבלים בגופים

תצא"." מאיתי חדשה "תורה עד כולו, העם כל את תורה וילמד תשלח"
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של מתלמידיו אחד על חסידי, סיפור יש
לקהילה שבת בערב פעם שהגיע הזקן, אדמו"ר
החסידות. לתורת המתנגדים אנשים של

ותרומות. כספים גיוס הייתה מטרתו
לתרום חפצו לא העיירה ותושבי מאחר
הם החסידות, הפצת למטרות כספם את
קנקנו. על לתהות כדי אותו, לחקור החליטו
על דעתך "מה אותו: ושאלו אליו ניגשו הם

החסידים?".
שהחסידים החסיד, השיב היא, "דעתי
ששאר בעוד עצמם, על הזמן כל חושבים
כל חושבים והמצוות התורה שומרי היהודים

הקב"ה". על הזמן
בתפילתו החסיד ניכר השבת, ובמהלך מאחר
הדבר החסידים, לעדת משתייך הינו שאכן
"מה אותו: שאלו והם סקרנותם את הצית
השבת? קודם לנו שאמרת המשפט פשר
החסידים על האמיתי דעתך אכן זו האם
על רק אתם חושבים היום כל בכללם? ואתה

עצמכם?!".
המציאות החסידים "אצל והשיב: החסיד חייך
לא ומוחלטת, משמעית חד הינה הקב"ה של
תהיות, ומעלים דנים הם אם הנושא, זהו
שיש להיות יכול איך להבין מנסים שהם הרי
הקיום..." מתהיית חלק בכללותו והם עולם

הרבי על כיום, גם לומר ניתן זה דרך על
מדברים וקיים, חי - המשיח מלך שליט"א
צריכים אנחנו כולו. העולם כל ב"ה כבר

הסיפור. בכל אנחנו איפה כעת לחשוב

למטה להוריד
שיחותיו בכל שנמצאים מהדברים אחד
מלך שליט"א הרבי של והתוועדויותיו
"באתי הראשון מהמאמר החל המשיח,
- היא לפועל ההוראה תמיד לגני",

למעשה.
שלעתיד מוסבר חסידות שבמאמרי ידוע
גדול", "מעשה של הענין יהיה לבוא
כל של הגשמי בעולם למטה התממשות

ונעלים. נשגבים הכי הרעיונות
הקודש בשיחות גם אנו מוצאים כך
עמוק ופלפול עיוני בלימוד העוסקות

למעשה. היא ההוראה שתמיד תורה, בסתרי
שיש הרי הפלפולים וכל הדיבורים כל אחרי
זאת רואים במיוחד העשיה. נקודת את לחפש
שתמיד תנש"א-נ"ב, משנת הקודש בשיחות
עניני את להוריד ההוראה עצמה על חוזרת
במעשה בפועל למטה המשיח ומלך הגאולה

העיקר. הוא המעשה -

יכול אחד כל
ההתוועדות הייתה תש"א, בשנת תמוז ב' ביום
מאז המשיח מלך שליט"א הרבי של הראשונה

עם יחד (הגעתו התחתון כדור לחצי בואו
המרוחקת לאמריקה, סיון כ"ח ביום הרבנית
חצי - בעולם התורה ניתנה בו מהאיזור
הרבי הקים תקופה באותה העליון). הכדור

ישראל". "מחנה הארגון את הריי"צ,
אשר האמת "לפרסם נכתב: האגודה במטרת
שלמה לגאולה לאלתר לתשובה "לאלתר
מופיעים (הדברים צדקנו" משיח ידי על
זאת החת"ת). ספר של האחרון בעמוד גם
בראשו אשר (דאז) החדש שהארגון אומרת
על לוקח המשיח, מלך שליט"א הרבי עומד
משיח זה הנה - האמת את לפרסם עצמו

בא!
בארגון החברים מיהם שם: נכתב ובהמשך
להרשם יכול ומצוות תורה שומר יהודי "כל
בפועל, ומעשיו ישראל', ל'מחנה חבר בתור
הם זולתו, על ובהשפעתו הפרטית בהנהגתו
כלומר ממנו". הנדרש היחידי החברות מס

ואחד. אחד כל - היחידים עבודת זוהי
לכך ושוב, שוב עדים אנו השנים כל לאורך
ולשנות מהפיכות לחולל יכול אחד שאדם
ליצור לעבוד, המחליט אחד איש מציאות!
של בכוחו עצום שינוי לחולל מצליח ולעשות

הקב"ה.

שלשה שנים אחד,
העיקרי בענין להתמקד עלינו מוטל זה בשלב
הענינים כל את ולהוריד ממש בפועל לעבוד -

והחומרי. הגשמי הזה העולם לתוך הנעלים
המוצרים לשפע עדים אנו כאשר כיום
משיח עניני בפרסום העוסקים והעלונים
אחד כל המשיח, מלך שליט"א הרבי של
מהלך. מוסד להיות להפוך חייב מאיתנו
המשיח מלך שליט"א הרבי של קריאתו
שנים, אחד, מכם שימצא רצון "יהי
וכיצד לעשות מה עצה שיטכסו שלשה,
שיפעלו - העיקר והוא ועוד לעשות,
והשלימה האמיתית הגאולה שתהיה
חייבת - ממש" ומיד תיכף ממש, בפועל
והדוחפת המניעה הקריאה להיות להפוך
להביא ממש בפועל לעשות - אחד כל

והשלימה. האמיתית הגאולה את

העיקר! הוא המעשה וקיים: חי
שהקים הארגון מהו לחשוב? צריך מי על המתנגדים? לעיירת שהגיע החסיד ענה מה

חבר להיות יכול ומי לארה"ב המשיח מלך שליט"א הרבי של בואו עם הריי"צ הרבי
לציון ראשון חב"ד ישיבת ראש ויצהנדלר, שמעון הרב של משאו מתוך . זה בארגון

"

[לא באופן ד"כבד פה מאורייתא שבע"פ וכבד לשון מאורייתא שבכתב", בהיותו למעלה מזה], באופן שכשנשמות 

"

ת ש
בגופים מקבלים בפנימיות "אתפריעו כל נהורין" ש"נתלו" עתה, על ידי זה שמשיח צדקנו בא מיד, "שלח נא ביד 

"

בי א
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החידוש
הדור של
שלנו

"מזה""מזה מובן החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה, עד לדור שלפני זה (דור השמיני): מכיון 
"הגא"שהגאולה לא באה אז בפועל, ה"בא אל פרעה" (הגילוי ד"אתפריעו כל נהורין" למטה) לא היה בתכלית השלימות 



חוקת, בפרשת המובאת אדומה, פרה מצוות
מייחסת ולכן בשכל; לתפוס שקשה מצווה היא
שניתנות מצוות ישנם ל'חוקים'. התורה אותו
וה'עדות', ה'משפטים' הם ואלו והשגה, להבנה
עניין הם התורה", חוקת "זאת ה'חוקים', אבל

ודעת. מטעם שלמעלה
איך תמימה". אדומה "פרה בתורה מכונה הפרה
עם רק התורה? חוקי את ולקבל לקלוט ניתן

ולקבל. לקלוט אפשר הפשיטות, התמימות,
אצלנו, המתגלות התכונות אלו ופשטות, תמימות
פעולותינו את שמניעים אלו והן החסידים,
מלך שליט"א הרבי של ומבצעיו בהוראותיו

והמושלמת. המלאה ההתגלות עד המשיח,

הדרך כל לאורך
מבצע על הכריז המשיח מלך שליט"א כשהרבי
מה על 'קלטו' לא מהחסידים חלק 'ופרצת',
באותה הדברים את הבינו אחר חלק אך מדובר,
החוצה, לצאת ביקש הרבי – ילדותית תמימות

הגבולות! כל את לפרוץ ביקש הוא
לגשת ביקש המשיח מלך שליט"א כשהרבי גם
קיבוץ יוצא ומצוות, תורה שומר שאינו ליהודי
רק – תפילין איתו ולהניח הצעיר', 'השומר
רצונו למימוש שגרמה היא הזו התמימות

הקדוש.
במסירות לפעול חסידים הובילה תמימות אותה
שהיוו במקומות ישראל, מלחמות בכל נפש,
אותו שפתותיהם כשעל ממשית, נפשות סכנות
להגיע ביקש הרבי "הרי תמים-ילדותי: משפט

חייל". לכל
הכיפורים, יום מלחמת שאחרי החנוכה בחג
נרות ידליקו צה"ל חיילי שכל לדאוג ביקש הרבי
לפאיד, חסידים של קבוצה אז נסענו חנוכה.

מצרים. שטח בתוך
בתדהמה, עלינו הסתכלו הגענו אליהם החיילים
להגיע אפשר איך אחד: דבר רק עניין אותנו אבל
סופגנייה לו ולתת נרות איתו להדליק חייל, לעוד

חנוכה. ודמי
לקיים הכוחות את לנו שנתנה היא הזו התמימות
גם המשיח, מלך שליט"א הרבי של הוראותיו את
היכולת. גבול את חוצים שהם היה נראה כאשר
שנתנה זו היא התמימות רק המפרץ מלחמת בזמן
האב"כ, מסכות את לקחת לא הכוחות את לנו
חסידית-ילדותית ובתמימות בפשיטות ולהאמין

כי כפשוטם, המשיח מלך שליט"א הרבי בדברי
לא היה: כן וכדבריו גזים, מלחמת תהיה לא

גזים! מלחמת הייתה
כי לשמור לנו שגורמת היא התמימות אותה
שזוהי מכיוון ישראל, מארץ שעל אף ימסר לא
מלך שליט"א הרבי של האישית מלחמתו
לוותר מאיתנו מונעת תמימות אותה המשיח.
דברי את 'לעקם' מאיתנו מונעת עקרונותינו, על
'טוב ממנו ולעשות 'עגל' לקיחת כדי עד הרב

שונים. הסברים להסביר כך ואחר ליהודים',

התודעה את ששבר השביל
זוכה שדורנו אומר המשיח מלך שליט"א כשהרבי
לא שלנו החסידית התמימות נצחיים, לחיים
את לעקם 'פשט'לאך', מיני כל ללמוד לנו נותנת
תוכן. חסר פלפול במין ולשמאל לימין האצבע
הדברים את לקבל לנו גורמת הזאת התמימות
וקיים חי המשיח מלך שליט״א הרבי כפשוטם:

ממש! כפשוטו גשמי בגוף
חיילי התמימים, המחנה? בראש עומד ומי
התמימים נוהגים האחרונות בשנים דוד. בית
הרבי של כניסתו בעת 'שביל' לפתוח 770- ב
הזה ה'שביל' לתפילה. המשיח מלך שליט"א
אצל הלב ובהרגש בתודעה מחסומים הוריד
בזה, להודות עכשיו עד שפחדו מאנ"ש, רבים
רציני: שהעסק לקלוט מתחילים הם עכשיו אבל
גשמי, בגוף וקיים, חי המשיח מלך שליט"א הרבי

ממש. כפשוטו
מלך שליט"א הרבי של המפורסמת היד תנועת
אחד לכל מורה 'קדימה!', המסמלת המשיח,
אותם ולהוביל סביבתו, לכל שליח להיות מאיתנו

והשלימה. האמיתית הגאולה אל
את מכריו לכל להסביר צריך ואחד אחד כל
ללמוד המשיח, מלך שליט"א הרבי של דבריו
הקדושה כהוראתו ומשיח, גאולה ענייני איתם
בצדקה, להרבות המשיח, מלך שליט"א הרבי של
עשרת שאר ואת ומזוזות, תפילין לבדוק
ישראל לעם להחדיר – והעיקר המבצעים.
והרבי הגאולה, זמן שהגיע ובנפש בגוף במוח,
תיכף אותנו לגאול עומד המשיח מלך שליט"א
מלכותו את עלינו מקבלים אנו ולכן ממש, ומיד

הקודש: בהכרזת
לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

ועד!

גם כך ומשפיעים הדור. ויועץ השופט הוראות את ומקיימים עצמם על מקבלים וטף, נשים אנשים יהודי, "כל
עולם גם העולם, שכל באופן – העולם בכללות גם עד אליהם. להגיע שיכול אלו כל על עד ביתו, ובני אשתו על
של דיחידו ויחידה אחת בנקודה חדור היחיד רשות נעשה פרטיהם ופרטי פרטיהם כל עם והסתר, העלם מלשון
אקים "נביא על-ידי "בקרבנו" עצמו את שמגלה כפי סתרו"), חושך "ישת מבחי' למעליותא, העלם (מלשון עולם

עולם", יסוד "צדיק הכל", ש"הוא הדור נשיא כמוך", גו' להם
השינוי לא (אפילו שינויים בלי תמיד וקיימת הגשמי, הזה בעולם מסויים במקום שנמצאת – השתי' אבן "על-דרך
באופן בעולם אלקות לגילוי (כסימן דור בכל (נצחי) שקיים ונביא שופט על-דרך וכיו"ב), שנגנז כהארון דגניזה,

כולו". העולם כל הושתת שממנה – תנש"אתמידי) שופטים פרשת שיחת

"

"על-דרך אבן השתי' – שנמצאת במקום מסויים בעולם הזה הגשמי, וקיימת תמיד בלי שינויים (אפילו לא השינוי 

"

ש
דגניזה, כהארון שנגנז וכיו"ב), על-דרך שופט ונביא שקיים (נצחי) בכל דור (כסימן לגילוי אלקות בעולם באופן 

"

אופן
שיחת פרשת שופטים תנש"א

"

נש"א

תמיד קיים
שינוי בלי
דגניזה
"כל""כל יהודי, אנשים נשים וטף, מקבלים על עצמם ומקיימים את הוראות השופט ויועץ הדור. ומשפיעים כך גם "

אש"על אשתו ובני ביתו, עד על כל אלו שיכול להגיע אליהם. עד גם בכללות העולם – באופן שכל העולם, גם עולם  ל "קיים תמיד 

המניע הכח - והפשטות התמימות
תשס"ד בת-ים אמפי ומשיח, גאולה בעצרת ציק, זמרוני הרב של מנאומו חלק

מלך שליט"א כשהרבי
זוכה שדורנו אומר המשיח
התמימות נצחיים, לחיים

לנו נותנת לא שלנו החסידית
'פשט'לאך', מיני כל ללמוד
לימין האצבע את לעקם

חסר פלפול במין ולשמאל
גורמת הזאת התמימות תוכן.

הדברים את לקבל לנו
מלך שליט"א הרבי כפשוטם:
גשמי בגוף וקיים חי המשיח

ממש! כפשוטו




