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תפילת ערבית אור לכ"ח ניסן ה'תנש"א, הסתיימה. הרבי 
שליט"א מלך המשיח פנה לעבר הקהל והחל לומר שיחה 
אודות מעלת התקופה והזמן בו נמצאים. עד כאן התנהלו 

הדברים על מי מנוחות. סימני הסערה הקרבה החלו, 
נעשה לפתע  דקות מספר לקראת סיום. סגנון הדברים

ותובעני : "ע"פ האמור לעיל על-דבר הדגשת ענין  נחרץ
(במיוחד) בזמן זה - מתעוררת תמיהה הכי  הגאולה

עדיין לא  - העניינים כל על הבט שמבלי גדולה: היתכן
דבר שאינו משיח צדקנו בפועל ממש?! .. ביאת פעלו

כלל וכלל". מובן
הקהל נדרך לבאות. תחושה שמשהו עומד לקרות. 

נוספת  "ותמיהה המשפטים הבאים הגבירו את המתח:
עשרה  שמתאספים -

עשריות) וכמה (וכמה -
ואעפ״כ, ביחד... מישראל
אינם מרעישים לפעול 

ביאת המשיח תיכף ומיד,
רחמנא ולא מופרך אצלם,

יבוא שמשיח לא ליצלן,
זה...״. בלילה

שלב חדש
מכאן ואילך היה ברור 

לשומעים, כי אין מדובר 
ב"עוד שיחה", אלא 

במתיחת קו גבול - לא 
עוד !! המשך השיחה 

אימת - נפתח כאן שלב 
חדש בהבאת הגאולה.

כדי  לעשות "מה עוד יכולני
את להביא באמת ויפעלו ישראל ירעישו ויצעקו שכל בני

המשיח בפועל...
הענין אליכם:  למסור - לעשות שיכולני היחידי הדבר
באופן דאורות שהם ענינים - ביכלתכם אשר כל עשו
משיח את להביא בפועל - דתיקון בכלים דתוהו, אבל,

צדקנו תיכף ומיד ממש!״
נשמעו, אך  מילים שטרם
משמעות החירום שבהם 
ברורה. מגייסים את כל 
הכוחות. מכניסים את 

הכל למערכה גם את ה"אורות דתוהו". עוצמות שבכתר, 
למעלה מהעולמות. בדקות הבאות, המשיך הרבי שליט"א 
מלך המשיח לדבר על העקשנות הנדרשת ועל נתינת כח 

ממנו להבאת הגאולה אמיתית והשלימה.
הקהל היה כמרקחה. המילים "אני את שלי עשיתי" היכו 

בהלם את השומעים. השימוש במונח הקבלי "אורות 
דתוהו... בכלים דתקון" היווה גם הוא את אחד השיאים 

שבשיחה הבלתי שיגרתית. בניו יורק, בארה"ק ובמקומות 
נוספים ברחבי העולם הוחלט על אסיפות חירום. 

התחושה הייתה: אי אפשר להמשיך ב"עולם כמנהגו 
נוהג", חייבים לצאת מה"מרובעות" ולפרוץ קדימה - עם 

אורות דתוהו... 

משיח תורתו של
בשבת הקרובה תזריע-

מצורע, המשיך הרבי 
שליט"א מלך המשיח את 
תוכנה של השיחה, אבל.. 
"בכלים דתקון". להבהרת 

דבריו התמקד בשאלת 
המשנה בפרקי אבות 

(לשבת זו) "איזו היא דרך 
ישרה שיבור לו האדם"?
שאלת המשנה בהקשר 
אלינו היא, "כיון שכבר 

נסתיימו "מעשינו 
ועבודתנו.. מהי ה"דרך 

(הקלה והמהירה  הישרה"
ביותר מבין כל דרכי 

התורה) .. כדי לפעול 
התגלות וביאת המשיח? והמענה על כך, אמר: "כל שהיא 
תפארת לעושי' ותפארת לו מן האדם". "תפארת" רומזת 

ללימוד תורה, כלשון חז"ל "תפארת זו מתן תורה", 
ובעיקר, הכוונה היא ללימוד התורה בעניני משיח וגאולה 
ובפרט  החסידות בפרט בתורת שנתבארו בריבוי מקומות,

בתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, כהכנה ל"תורה 
חדשה מאתי תצא". שיעורים בענייני גאולה ומשיח 
מתקיימים בכל מוקדי חב"ד, הן לגברים והן לנשים 
(בנפרד), זו הדרך הישרה והקלה עבורנו, לפעול את 
התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש.

ביכולתכם״ אשר כל ״עשו
הרבי ניסן, בו נאמרה ע"י   יום כ"ח
מלך המשיח השיחה הידועה שליט"א

. להביא  . "עשו כל אשר ביכלתכם
במקומות  צדקנו" נוצל בפועל את משיח

והוספה בעניני  לפעילות מיוחדת רבים
עמדו  האירועים במרכז משיח וגאולה.
כנס ענק לנשים בהיכל התרבות, כנס 

לימודים  התעוררות בכפר חב"ד, וכן יום
שעות. רצוף של 24

בעומר ל״ג לקראת
  במוקדי חב"ד ברחבי העולם,

יום ל"ג לקראת נערכים בימים אלו,
הילדים"  "תהלוכות בעומר, שבמרכזו

ודרישה לגאולה  בחוצות הערים, בבקשה
הרבי  הוראת פי על והשלימה. האמיתית

מלך המשיח, יצעדו ביום זה,  שליט"א
ילדים, בכל מקום, במפגן של  מאות אלפי

מרכז  יהודית, ופעילות חסידית. גאווה
חב"ד את  משווק למוקדי ההפצה 'ממש',
נוספים:  כל הדרוש לתהלוכות. לפרטים

.077-5123-770

פעילות בשומרון
הילולת יהושע בן נון לרגל יום

אדם לתפילה אלפי בני כעשרת הגיעו
בקברו, שבכפר כיפאל חארס, מול הישוב 
שבשומרון. במקום פעל דוכן בית  אריאל

שפעל לאורך כל הלילה בהפצת  חב"ד,
הגאולה והגואל. בשורת

בענייני גאולה ומשיח שנתבארו  שיעורים המשיח: וביאת כדי לפעול התגלות הקלה והמהירה הדרך הישרה
(בנפרד) הן לגברים והן לנשים חב״ד, בכל מוקדי משיח מתקיימים של בתורתו בפרט מקומות, בריבוי

חדשות טובות
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אתר הגאולה
www.Hageula.com

ב"ה

השיחה שחוללה
 ! את המהפך

744 שנת "ַהְקֵהל"

מקושטים בדגלי אופניים, על פעילים רכובים עשרות יצאו פסח, בחול המועד
עם הוראת הרבי עלונים מחלקים כשהם מנהטן, רחובות את לכבוש משיח,

בערבים השמש והשחרור מהתלות ניצול אנרגיית בדבר מלך המשיח שליט״א

מנבואות הגאולה" - ירוקה "אנרגיה
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 ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È· ÏÂÚÙÏ ÌÈ˘ÈÚ¯Ó
 ,ÌÏˆ‡ Í¯ÙÂÓ ‡ÏÂ ,„ÈÓÂ ÛÎÈ˙

 ‡Â·È ‡Ï ÁÈ˘Ó˘ ,ÔÏˆÈÏ ‡ÓÁ¯
 ‡Â·È ‡Ï ¯ÁÓ Ì‚Â ,‰Ê ‰ÏÈÏ·
 ÌÈÈ˙¯ÁÓ Ì‚Â ,Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó

 ‡ÓÁ¯ ,Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó ‡Â·È ‡Ï
!!ÔÏˆÈÏ

(‡"˘˙'‰ ÔÒÈ Á"ÎÏ ¯Â‡)

ב) (ויקרא יב וילדה תזריע אשה כי
הזה אשה יולדת בצער לעתיד לבא בעולם

ילדה  סו) בטרם תחיל (ישעיה כתיב מה
חבל לה וגו'. רבה)בטרם יבא (מדרש

ו) (ויקרא יג וטהר וכבס בגדיו

בן שמעון  רבי  בשם  יוחנן רבי אמר 
הגחלים מיד  יוחאי: אלמלא לא נצטננו
לידו של גבריאל, לא נשתייר  של כרוב
ופליט. ולא  משונאיהם של ישראל שריד
הרעה  לעשות הוא ברוך  הקדוש רצה

אלא על ידי מלאך.  עצמו, על ידי
הטובה  עושה  הוא לבוא,  לעתיד  אבל 
"וזרקתי עליכם  על ידי עצמו, שנאמר:

כה).  לו (יחזקאל טהורים" מים
אתה,  חפץ רשע, הוי אומר: "כי לא א-ל

ד). ה (תהלים (תנחומא)לא יגורך רע"

ב) (ויקרא יג תהיה באדם כי צרעת נגע
זרה עבודה  לעובדי  הלקה הזה  בעולם

אותן  ילקה כך  לבא  לעתיד ואף בצרעת.
המגפה  תהיה  "וזאת שנאמר: בצרעת, 
אומר להם  יב). יד (זכריה אשר יגוף ה' וגו'"
קוראים  שהייתם  לפי הוא:  ברוך הקדוש 
מטמא אתכם בטומאה  לבני טמאים, אני

(תנחומא)גדולה אבי הטומאות. 

יא) יג (ויקרא וטמאו הכהן
בעולם לישראל:  הוא ברוך  הקדוש אמר

ומטמאין.  וחוזרין  מטהרין הייתן  הזה 
טהרה לבא אני מטהר אתכם לעתיד אבל

"וזרקתי  שלא תטמאו, שנאמר: עולמית,
מכל  וטהרתם,  טהורים  מים  עליכם
אטהר אתכם"  טומאותיכם ומכל גלוליכם

כה) לו (תנחומא)(יחזקאל

מוצש"ק הדלק"נ שעון קיץ  לפי

7:54  6:39 ירושלים 
7:56  6:54 תל-אביב 
7:56  6:46 חיפה 
7:55  6:56 באר-שבע 
8:29  7:26 ניו-יורק 
כסאי -  אמר ה' השמים כה :‰¯ËÙ‰
 ,Ò Â‰ÈÚ˘È) בחדשו חודש מידי והיה

(‚Î ˜ÂÒÙ· ·ÂË· ÌÈÓÈÈÒÓÂ ,„Î - ‡

לאייר ניסן חודש הברכה של

ראשי תיבות -  מובא בספרים ש"אייר" הוא
לענין  מסוגל זה שחודש רופאך", דהיינו ה' "אני

הרפואה. 
וכאן מודגש  ברפואה יש כמה אופנים, והנה

רופאך",  ה' ל"אני שייכת שהרפואה של "אייר"
ברפואה זו  רפואה של הקב"ה, שהחידוש

עליך  ב כתוב: "כל המחלה גו' לא אשים מפורש
מונע שהחולי  רופאך", היינו שהקב"ה ה' כי אני

האדם מלכתחילה. על יבוא

המחלה את להסיר
הוא לא הקב"ה שהחידוש ברפואת להוסיף, ויש
שהיא מונעת את בוא החולי, אלא שגם  רק בזה
עליו חולי, הנה  גרמה שבא ה אדם כאשר הנהגת
רופאך", הרי הוא  ה' מ"אני כאשר רפואתו באה

רופא בשר ודם. באופן אחר לגמרי מרפואת
(בדרך כלל) רק  רפואת בשר ודם מועילה

שאין כן רפואת הקב"ה  מה "מכאן ולהבא",
עליך  "לא אשים של באופן (כיון שהיא

(מלכתחילה)") עוקרת את החולי כאילו לא
היה מעולם.

רופאך", הרי מובן,  ה' וכיון ש"אייר" ר"ת "אני
ה רפואה היא באופן  בענין זה שסגולת חודש

ענין החולי  כל רופאך", העוקרת ה' של "אני
מעיקרו.

המשך אחד
בתורה, אנו מוצאים שהחודשים מצויינים רק 

בשמותיהם, כך לדוגמא, לא  במספרם, ולא
הראשון" וכן  נאמר "חודש ניסן" אלא "החודש
חדשי השנה הם  הלאה. בדבר זה מודגש שכל
ולכן נקראים החדשים  מציאות והמשך אחד.
המדגיש שכל החדשים  לפי המספר הסדורי,

המשך אחד. מהווים

חודש וחודש הוא  כל של ומזה מובן, שענינו
לענינו של החודש הבא  הכנה והקדמה (גם)

(ובהמשך אליו). אחריו
שהוא  אייר, בעניננו - חודש ולפי זה יש לומר

השני הבא בהמשך לחודש הראשון  החודש
אייר היא  דחודש ניסן - שזה שהרפואה חודש
רופאך", רפואת הקב"ה דוקא,  ה' ד"אני באופן
ובהמשך לחודש ניסן:  לאחרי מפני שבא הוא
חודש הגאולה,  - ניסן הוא ענינו של חודש

שלמעלה מן  נסית, גאולה - והכוונה בזה
בפשטות, שבאה על  מצרים גאולת הטבע. וכמו

הטבע לגמרי.  מן ונפלאות שלמעלה ידי נסים
ובזה  "נס", מלשון - וכמרומז גם בשם "ניסן"

"נסי נסים".  על המורה גופא - שתי נוני"ן,
מפני שגאולת מצרים באה ע"י ש"נגלה  והיינו

ולכן  מלכי המלכים הקב"ה וגאלם", עליהם מלך
התלבשות כלל בדרכי הטבע.  ה גאולה בלי באה
ואייר -  דניסן ההמשך בין שני החדשים וזהו

הראשון, נותן כח לחודש  החודש ניסן, שחודש
הרפואה,  לענין מסוגל שאחריו, שהוא אייר
רופאך",  ה' ה רפואה באופן של "אני שתבא

שהיא רפואה  בכבודו ובעצמו, הקב"ה רפואת
העוקרת את החולי כאילו  הטבע, מן שלמעלה

היה בו מעולם.  לא

מגאולה לגאולה
שלפניו. אייר מתברך מחודש ניסן חודש

רופאך",  ה' ניסן היא שיהיה "אני שברכת חודש
הרי זו  ישנם שני הקצוות: מחד גיסא שבזה

גופא מדגיש  ברכה בענין של רפואה, שזה
שנמצאים במצב ש זקוקים לרפואה; אבל 

לענינו של  בהתאם ה רפואה הוא לאידך, אופן
נסי, למעלה  באופן ניסן - "גאולה" חודש

מטבע העולם - רפואה של הקב"ה העוקרת 
היתה מעולם  לא כאילו את החולי מכל וכל,

מלכתחילה. 
נותן כוחות לחודש אייר,  חודש ניסן ובפשטות

והגאולה  והעיקר כוחות להביא את החירות
האמיתית והשלימה,  ניסן לגאולה מחודש

ומיד ממש. תשמ״ז)ותיכף שמיני פ׳ שיחת פי (על

דבר מלך

פרשת תזריע-מצורע
ב אבות: פרקי

תזריע-מצורע

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

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

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

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

השבת לוח

לעילוי נשמת
שלום ז"ל חורשידי שלמה בן ויטל נעמת

בתוכם  והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו ה'תשס"ט. ניסן כ"ה נלב"ע

להירדם! לא
הסכנה הגדולה 

דווקא מבית

א-לוקי עולם פי על לעם עולם נחלת עולם
דווקא הגדולה הינה הסכנה האירני, אבל העמלק לא להירדם מול

עמים. מדינות לשני - של שתי נתניהו האווילי אותו מובילה ממשלת הרעיון
ישראל ארץ ישראל על פי תורת ישראל שייכת אך ורק לעם



רבים נוצל במקומות ניסן,   יום כ"ח
להתוועדויות חסידיות, והתכנסויות, 

לטכס עצה, מה לעשות  במטרה
משיח צדקנו  וכיצד לפעול את ביאת

הרבי שליט"א  כדברי בפועל ממש,
לפני 18 שנה. ביום זה, המשיח מלך

אחת ההתכנסויות המיוחדות, 
ההפצה 'ממש',  מרכז נרשמה על ידי
הדפסתם של  הגוף העומד מאחורי

עשרות ספרים, ועשרות הפקות 
משיח וגאולה. בעניני שונות

אותם  כל יודעים, אבל לא רבים
מדפי  את ממלאים ספרים, שכיום
ברעיון, שהתחיל  הספרים, החלו

ביום זה, כשמייסדי  דווקא להתגלגל
להרחיב את הלימוד  ביקשו המכון,

הרבי  כפי דברי בעניני משיח וגאולה,
פרשת תזריע  בשבת זו, שליט"א,

(תנש"א) על "הדרך הישרה"  מצורע
משיח - לימוד עניני  להבאת

הגאולה והמשיח מכל 
חלקי התורה.

הראשונה  הפעולה
שנעשה אז, היה 

"דבר מלכות  פרוייקט
עם פיענוח המראי 
מקומות" שחשפו 

רובדים עמוקים ביותר 
בשיחות ושפכו אור 

חדש בלימוד.
הערב  של סיומו

המיוחד, היה בהתוועדות 
רעיונות  חסידית, בה התגלגלו

שונים, לצד סיפורי ניסים ומופתים. 
מנחם מענדל  ר' אחד המשתתפים,

לדיוב, מפעילי 'ממש', סיפר את 
סיפור הנס האישי שלו:

מכירים את  "מאחר ולא רבים
מענדי, מן הראוי  ר' הקדים הסיפור,

שהתחולל  לחזור ולספר על הנס,
הרבי שליט"א מלך המשיח,  בזכות
ובפרט שהדבר מזרז את התגלותו, 
הקדושות. בשיחותיו כפי שמסביר

לאחר  שלש שנים אירע, הדבר
חתונת הורי, ר' משה ונעמה שיחיו, 

כשהם מצפים להפקד בזרע של 
הולך ומתעכב, הם  קיימא, אך הדבר
ל-770, ושם במפגש  החליטו לטוס

הרבי שליט"א מלך המשיח  עם
ב"יחידות" לשטוח את בקשתם.

הפעם הראשונה של  זו הייתה לא
חתונתו, הוא זכה אבי ביחידות, לפני
להכנס, אז קיבל את הברכה למצוא 

את זיווגו, מה שב"ה התקיים אז, 

תוך זמן קצר.
הרבי שליט"א מלך  כשנכנסו,

המשיח, בירכם, והורה לאבי, לפתוח 
שהוא  קופת גמילות חסדים, תוך

מעניק צ'ק ראשון לטובת הגמ"ח...
נפתח אכן הגמ"ח,  ארצה, עם שובם

התממשות הברכה התעכבה  אך
מספר שנים. במהלך השנים  עוד
ברכת  את ושוב, הם ביקשו שוב

הרבי שליט"א מלך המשיח, שבאחת 
הפעמים ענה להם "לדייק בהלכות 

המשפחה". טהרת
בהתייעצות עם רב, עימו הם ליבנו 
את כל הפרטים וההלכות, ובסופו 
דירה  לעבור דבר הם החליטו של
קיים עוד לא היה מאשדוד, שאז

שמנע מהם  בה, מקווה חב"די, דבר
להקפיד על כך.

חלפו מחתונתם,  שנים כבר שש
והפעם הם החליטו

משיח  לטוס שוב לבית
שוב את  ולבקש ,770

הברכה המיוחלת. 
בהושענא רבה תשמ"ג, 

אימי בחלוקת  עברה
ה"לקעח" והרבי שליט"א 

ברכה  המשיח מלך
שהשפעות השמחה של 

ישפיעו על  שמחת תורה
כל השנה...

המיוחדת חיזקה  הברכה
לנסוע, הם  וכשהגיע זמנם אותם,
מתוך  רופא, לאיזה שאלו במכתב,

לגשת לטיפול. הרשימה
הרבי שליט"א מלך  להפתעתם,

'התעלם' מהרשימה,  המשיח,
להם כי בחזרתם  ובמקום זאת הורה

צרפת. ארצה, יעברו דרך
רופא מומחה"  נמצא כאן איזה "אולי
משדה  חשבו לעצמם בעודם יוצאים

דודי  של לביתו התעופה הצרפתי
המתגורר שם.

רק בהגיעם התברר, שבבית האח 
טובה  חוגגים את הולדת הבן בשעה
בהפתעה,  שהגיע ומוצלחת, כשאבי,

בברית  לשמש כסנדק, הוזמן
יותר. מאוחר מספר ימים שהתקיימה

שנה,  סוף אותה לקראת ואכן,
אני,  תפילתם, ונולדתי נענתה

ומאוחר יותר גם אחותי, כשהורי 
"הנה הילד של  היום: עד מציינים

מלך המשיח"...

סודית ומירב למשפחת ר' אסף
בצבאות ה' החייל בנם להולדת

מנחם מענדל שיחי'
טובים, מתוך הרחבה ומעשים חופה לגדלו לתורה יזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

עם הרב ישבעם סגל, משפיע, כפר חב"ד

המשיחמצוה לפרסם את זהות המשיח מצוה לפרסם את זהות
אף שבעבר חל איסור  שעל בדורנו כבר מוסכם ומקובל
דבר,  משום כבוד אלקים הסתר לגלות סודות התורה,
האריז"ל  של מאז דורו עתה - בדורות האחרונים, הנה,
- "מצוה  – נשתנו הדברים עפ"י קביעתו שעתה החי
הבעש"ט,  התגלות מאז  ביחוד  החכמה",  זאת  לגלות 

ש"יפוצו מעינותיך חוצה".  שהגאולה תלויה בכך
כ"ק  הוד  ע"י חב"ד  תנועת יסוד מאז  כן, על  יתר 
חדשה  דרך נפש  במסירות  פעל  אשר  הזקן, אדמו"ר
בינה  בחכמה – להמשיך ולהחדיר אלקות בפנימיות הנבראים בעבודת ה'
הפצת  מני אז החלה להסתפק באמונה בלבד בבחינת מקיף, ודעת, ולא
בכדי שמוחם ושכלם מהנפש  לאנשים רחוקים, גם – המעינות עד "חוצה"
בנשיאות  חדור בדברי אלקים חיים. וביחוד עתה הוא יהי' אף – הבהמית
שליט"א, שהורה וציוה להפיץ  המשיח כ"ק אדמו"ר מלך נשיא דורנו הוד
ומגיעים  הגיעו ובהנהגתו חסר תקדים,  תורת החסידות בהקיף ולגלות

כלל.  כולו בלי שום הגבלה העולם חיים לכל אלקים דברי
שליט"א  הרבי  של  ובהאדרתו  שמו  בציון  גם  כרוכה  המעינות  הפצת 
החסידות  כהסמכות העליונה בכל הקשור בהתגלות תורת המשיח מלך

ובחיזוק האמונה בו. 
והחקירה  ההשכלה אינה החסידות, תורת של  ענינה  ועיקר  עצם  כי
חסידות אך ורק בשביל  לבוש לעצם מהותה, והלומד אינה אלא זו שבה,
וכידוע  ח"ו,  הוי'"  "ונוקב שם  בגדר  הריהו  והחקרנות שבה  השכלתנות 
המסר  החסידות היא של הפירוש החסידי בזה. אבל מהותה האמיתית
ההתקשרות  ורק ע"י אך ית', ודבר זה מושג – גילוי עצמותו האלקי שבה
ומפרנס את האמונה  זן פנימיות התורה בעולם, את המגלה והאמונה ברבי

בלב כל ישראל. 
ענין  את המשיח ביאר הרבי שליט"א מלך בשנת ה'תנש"א ש"פ שופטים
לגאולה, כי  האחרון לגלות והראשון – דור בדור זה התורה גילוי פנימיות
הדור המגלה  שליט"א נשיא והרבי משיח, של תורתו החסידות היא תורת
גדול הוא "קרוב  הוא מלך המשיח שנביא  פנימיות התורה, את ומלמד
שהוא  (ס"פ תולדות) משמע (הלכות תשובה פ"ט ה"ב), ובתנחומא למשה רבינו"
– כלשון הרמב"ם  לישראל" ממשה, שעל-ידו "תחזור הנבואה גדול נביא
היא הקדמת משיח".  באגרת תימן, ועוד שם: "ואין ספק שחזרת הנבואה
הגילויים האלקיים דימות המשיח באופן פנימי,  ובכדי שיוכלו לקבל את
פנימיות  גילוי – – בזמן הזה בעבודה עתה צריכה להיות ההתחלה בזה
נביא הדור, ועיין שם  נשיא הדור שהוא בינה ודעת, ע"י בחכמה התורה

באריכות. 
שצריכים לפרסם  הקדושה: "ישנה ההוראה כנ"ל והמסקנה שם בלשונו
עצמו  בחירה, שמצד שהקב"ה בחר ומינה בעל אנשי הדור, שזכינו לכל
בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא  הוא שלא
– הנבואה  העיקרית וכו' עד הנבואה ויתן עצות הדור, שיורה הוראות 

(משיח) בא"... ומיד ממש "הנה זה לגאולה" ותיכף ש"לאלתר
שלו אנו מצפים  הדור, ונביא המשיח נשיא הדור הוא מלך א. לסיכום:

כימי השמים על הארץ.  ומיחלים
ונעלה  גבוה  הריהו ודם, בשר  אדם היותו  על-אף  המשיח  מלך  ב.
ו"לא מת משה",  וכו'" ממגבלות הטבע, וכמו משה רבינו ש"לחם לא אכל
בעבר  הדורות נשיאי  כל  על  ביתרון  ואדרבה,  הדור,  נשיא  גם הרבי כך 

יגאלנו.  הסתלקות וגניזה, כי הוא אפילו – שבו אין
מתוך זיקה גלויה וברורה לרבי מלך המשיח מעינות החסידות ג. הפצת
מלך המשיח,  ע"י הרבי היא ההכנה לגאולה האמיתית והשלימה חי וקיים,

משיח. של תורתו החסידות היא כי תורת

עכשיו נפלאות שיח חסידים

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

hageulacom@gmail.com אתר הגאולה

ומשיח,  גאולה בעניני למצוא כל מה שחיפשתם
המרכז: דיווחים חדשותיים מהארץ החדש, באתר
ועוד קטעי וידאו וספרים, והעולם, שיעורים
www.hageula.com :לאתר כנסו

ברכת מזל טוב

מענדי לדיוב ר׳

סגל ישבעם הרב



גויים" אליו "ונהרו

שמים יראת - תנאי לשידוך
ענין שידוך והעיקר חסר במכתבו אודות כותב

חיים, שעיקר הוא  להוראות תורתנו תורת מתאים
תהיה כמו שכתוב, אשה יראת ה' היא תתהלל,  אשר
המדוברת ביהדות ומצות בהנוגע  זאת אומרת מצב
הבית ובמדה  שהרי הנהגת היום יומים בפועל, לחיי

עקרת הבית,  תלוי ביחס חשובה גם הנהגת הבעל
שאין  ועוד מובן לענינים אלו, האשה, אומרת זאת

ונשואין ולערב בזה ענין של  שידוך של לעשות ענין
האשה והשקפתה, כי שני ענינים  את לשנות חינוך,

בהשני, כן אין  נבדלים הם, ואין לערב את האחד
ברור במכתבו האם הבטיח לה ברורות בהנ"ל או 

דברו בזה בהחלטיות. לא שעדיין
(מאגרת ז׳רסט)

״ובלכתך בדרך״
כותבים אודות נסיעתם ביום א' הבא עלינו לטובה.

שלהם שבודאי לוקחים  ומהנכון שנוסף על התפילין
וספר תניא כל  תהלים יקחו גם כן ספר אתם,

פנים  כל על מהם, ובמשך הנסיעה ללמוד אחד
איזה מזמורי  ולומר התניא איזה שורות מספר

טובה  ובשעה בסדר ובשלום ותהא הנסיעה תהלים,
ומוצלחת.

המבואר זה כמה  על הנ"ל הוא נוסף מובן שכל
עתים בלימוד  ההכרח בקביעות פעמים, על וכמה

שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות,  התורה פנימיות
גברא. וחובת הכרח השעה שבתקופתנו הוא

ז׳רסח) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לקצור",  ואתם צריכים "אנחנו חרשנו וזרענו,
אלו, התבטאה פעם הרבנית חיה  במילים נדירות
הרבי שליט"א מלך המשיח,  של מושקא, אשתו

צרפת. של מהשלוחות לאחת
בדבריה, לאותן שנים, בהן  הרבנית, התכוונה

שהו, היא ובעלה הדגול, בצרפת, כשחלק מהזמן 
הם היו תחת מגפי השלטון הנאצי הארור.

כלל להשוות בין צרפת של  בלתי ניתן ואכן, כיום
העצומה,  אז, לצרפת של היום. הפריחה היהודית
הרבי שליט"א  שלוחי המתחוללת במקום על ידי

הכר את פניה של  ללא שינו מלך המשיח,
המדינה, שבפעם השניה בתולדותיה נחשפה שוב 
מהפיכה,  ל"מהפיכה הצרפתית". כשהפעם אותה

החיובי.  המהפך את מסמלת

הנכון עם התואר
ניתן למצוא, קטנה לאותה מהפיכה, דוגמא

סרקוזי,  ניקולא באגרת הברכה, שנשיא צרפת, מר
הרבי  של שלח לכבוד י"א ניסן, יום הולדתו
(מובא כאן התרגום):  שליט"א מלך המשיח
הרבי  של ה-107 "לכבוד חגיגת יום הולדתו

במקור)  (כך שליט"א, המשיח מליובאויטש מלך
אבקשכם למסור לחברי קהילת 'נויי' את איחולי 

והידידותיים.  החמים
והידידות הכינה  הנאמן ברצוני לחדש את הקשר

נושא לקהילת ליובאוויטש.  שהנני
מיטב  ביטוי את אדון נכבד אשמח שתקבלו,

רגשותיי. 
ניקולה סרקוזי"

בעיר  המכתב, שהועבר לשליח ומנהל בית חב"ד
הינו אבן  זאווי, דוד שבצרפת, הרב נוי-סור-סן,
נוספת במערכת הפעילות של השליח, וקשריו 

נשיא המעצמה, מהגדולות בעולם. עם החמים

הגאולה בשורת פרסום
דוד, בעצמו דוגמא לאותה "מהפיכה" הרב

לפני למעלה  מהפך, כאשר בחייו האישיים, עבר
שנה, כאשר, בזכות השלוחים, התקרב  מעשרים

מכן,  שנים לאחר תורה ומצוות, מספר לחיי
לניו יורק, שם  מצא את עצמו, ממריא הוא

הרבי שליט"א מלך המשיח הוא  של בהתוועדות
"נכבש" לגמרי.

'אור ירוק' לפתיחת בית  מאוחר יותר, הוא קיבל
עומד  והחל בפעילות, שבמרכזה חב"ד בעצמו,

הפצת בשורת הגאולה והגואל.
עלונים,  היום הופצו בבית חב"ד עשרות אלפי עד

שעל כל עלון, יופיעו כמובן כשהרב דוד מקפיד,
לגבי זהותו של  והסברים ברורים "יחי אדוננו"

מלך המשיח.
סרקוזי,  עם במקביל לפעילותו, החלה הכירותו

שהיה באותם ימים ראש העיריה. למרות שחוגים 
הצבת  את למנוע יהודיים ניסו שאינם מסויימים,

ואישר  העיר, נחלץ ראש העיר, במרכז החנוכיה
הנדרש, על מנת שהחנוכיה תעמוד  את בעצמו

בגאון יהודי.
במשך הזמן, הגיע ראש העיר, שבד בבד התקדם 
לאירועי בית חב"ד, כשהוא  הממשלתית, בצמרת

פעם את ההסברים אודות  שומע פעם אחר
החסידים  הרבי שליט"א מלך המשיח, ואמנות

המיידית. בהתגלותו

בכיס הדולר עם
נראה אולי הדבר לאחרים,

צרפת  שנשיא מפליא,
הרבי  של מתייחס לתוארו

שליט"א מלך המשיח כנדרש, 
אך לרב דוד הדברים נראים 
"בחירתו  וברורים. טבעיים
דוד,  סיפר הרב לנשיאות,

היא, בזכות מלך  גם הייתה
לי"א  מכתב הברכה, שלו את כאשר, המשיח,
לתוך אחד מכרכי  ניסן, שנשלח אז, הכנסתי

האגרות קודש, שם הוא קיבל את הברכה, 
שיועדה במקורה לזלמן שז"ר...

 7 עצמו לפרסם את על במקביל הוא קיבל
להסתפק רק בקבלה אישית,  מצוות בני נח, ולא

שבוודאי סייע לו בהצלחתו". מה
העת, להחזיק  כל מקפיד בארנקו, הוא כי יצויין

עליו הוא  דולר מהרבי שליט"א מלך המשיח,
שומר.

באחד מיעודי הגאולה  עוד שלב וציון דרך,
גויים"  שנאמרו על מלך המשיח: "ונהרו אליו

והשלימה. בגאולה האמיתית

סרקוזי ניקולא צרפת זאווי לצד נשיא דוד הרב

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה

מחלקת הפקות והוצאה לאור

בשורה משמחת לפעילים והשלוחים:

נש"ק הדפסה חדשה לעלוני
ו"כרטיסי משיח"
הקיץ לקראת פעילות עונת

להזמנות:

מרכז ההפצה ממש: 077-5123-770

הברכה מכתב


