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החלטת הרמטכ"ל על הדחתו של מג"ד גדוד 9, 
לאחר הפיגוע במסוף הדלקים בנחל עוז, נשענת 

על העובדות הבאות: לפני כשבועיים חדרה 
חוליית מחבלים למתחם מסוף הדלקים וביצעה 
פיגוע ירי, ממנו נהרגו שני אזרחים הי"ד. מג"ד 

גדוד 9 שפיקד על הכוחות שהיו אמורים להגיב 
לאירוע, לא חתר למגע מיידי עם המחבלים, אלא 
המתין לכוחות נוספים, דבר שאיפשר למחבלים 

לחמוק לתחומי הרצועה מבלי שיחוסלו.
אלא שדווקא עובדות 

אלו מעלות סמני 
שאלה קשים ביותר. 

ואין הכוונה ביחס 
להתנהלות האירוע 
מהבחינה הצבאית 

מקצועית, שהרי אין 
הקרב  את תמונת בידינו

ונתוני השטח. בפרט 
שימים ספורים לאחר 
מכן, פיקד המג"ד על 
אירוע אחר בו חיילי 

גבעתי כן חתרו למגע 
מיידי עם מחבלים, 

ונפלו למארב פלסטיני, 
בו נהרגו שלושה חיילי 

צה"ל הי"ד.

שאלות נוקבות
השאלות הנוקבות הם דווקא כלפי הרמטכ"ל 

עצמו, אשר מחד גיסא ידע לטעון מתוך אחריות 
לתפקידו, כנגד המג"ד "על אשר לא חתר למגע 
עם החבלים ולא הוביל לסיום האירוע כמצופה 
ממג"ד בצה"ל", ולאידך הוא עצמו כנציג המערך 

הצבאי כמו גם שר הבטחון ורה"מ כנציגי המערך 
המדיני, אינם עושים זאת כבר במשך שנים.

במשך שנים מנהלת ממשלת ישראל, בשותפות 
מלאה של צה"ל, מדיניות של תמיכה בפלסטינים. 

תמיכה המתפרשת 
מעשית בתחומי 

הרצועה בהתחמשות, 
באגירת אמל"ח, 

בהכנת צבא התקפי, בהקמת חוליות טירור בירי 
קסאמים ופצמר"ים בסדר עוצמתי הגדל והולך, 

וכל זה באישורה המלאה של הממשלה ובשיתוף 
מלא של המערכת הצבאית (בנתיים לא התפטר 

אף מפקד בצה"ל, על רקע זה).
הצביעות שבביקורת כלפי המג"ד "על אשר לא 
חתר למגע עם המחבלים ולא הוביל לחיסולם" 

זועקת לשמים, בו בזמן שממשלת ישראל וצה"ל 
הם האחראים הבלעדיים להעדר התגובה לירי 
הקסאמים שהביא 

להדממת העיר שדרות 
ולעירעור בטחון חיי 
תושבי הנגב המערבי.

הממשלה וצה"ל, 
הם אלה שאינם 

חותרים למגע צבאי 
יזום לפירוק יישות 

הטירור הגדולה בעולם 
המתפתחת כאן לידינו 
באין מפריע, הם אלה 

שאינם מובילים לנצחון 
במאבק מול הטירור 
הפלסטיני "כמצופה 

מצה"ל". המסקנה 
ההכרחית היא - 

הדחתם המיידית ויפה 
שעה קודם.

סעודת משיח
השבת יחוג עם ישראל את "שביעי של פסח", 

היום בו גילה הקב"ה את אהבתו העצמית לעמו 
ישראל ו"קרע לנו את הים והעבירנו בתוכו 

בחרבה ושיקע צרנו בתוכו" ולאחר מכן "קרבנו 
לפני הר סיני ונתן לנו את התורה והכניסנו לארץ 
ישראל ובנה לנו את בית הבחירה". עפ"י בקשת 
הרבי שליט"א מלך המשיח יש לקיים ביום זה, 

בעת סעודה שלישית לאחר תפילת המנחה, את 
"סעודת משיח" כמנהג הבעש"ט יחד עם שתיית 

ארבע כוסות, כל זה לזירוז הגאולה האמיתית 
והשלימה תיכף ומיד ממש.

מחאה בשילוט
   בנסיון נוסף להעיר את הציבור 

שבמהלכי הסכנה לנוכח מתרדמתו
יצא "המטה להצלת העם  הממשלה,

והארץ" בקמפיין שילוט חדש בירושלים 
הנושאים  אוטובוסים. השלטים רבתי ע"ג

שליט"א מלך המשיח  את אזהרת הרבי
אסון לישראל",  אשר ”מדינה פלסתינאית

מעוררים תשומת לב רבה ומהווים ללא 
חלק ממאבקו של הרבי שליט"א  ספק,

מלך המשיח על שלימות הארץ ובטחון 
עם ישראל.

למעוניינים  הפניה בתחתית השילוט,
"ארץ ישראל  של בקבלת דיסק חינם

עלות כל  כי מטעם המטה נמסר שלנו".
הינה 250 ₪. לתורמים תוענק  שלט

ברכת רבני ארץ  עם תעודה ממוסגרת
במטה: 08/8584353 ישראל. לפרטים

נשים ענק ניסן כנס ל׳
הרבי  של לרגל שיחתו הידועה
ניסן, אור לכ"ח המשיח שליט"א מלך

 .. בה הכריז "עשו כל אשר ביכולתכם
האמיתית  להביא בפועל את הגאולה
תיכף ומיד ממש", יתקיים  והשלימה,

הכנס  ענק של נשי ובנות ישראל. כנס
ביום  התרבות בת"א בהיכל יתקיים אי"ה

בשעה 6 בערב. בתכנית  שני ל' ניסן
וגאולה,  ישולבו לימוד עניני משיח

קטעי וידאו מיוחדים, תוכנית מרתקת 
ארצי:  טובות. לפרטים ולמוקד והחלטות

.054-813-9599 טל':

קברניטי המדינה, הם אלה שאינם חותרים למגע צבאי יזום לפירוק יישות הטירור, הם אלה שאינם 
מובילים לחיסול הטירור הפלסטיני ״כמצופה מצה״ל״. המסקנה ההכרחית היא - הדחתם המיידית

חדשות טובות
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חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

שאלות נוקבות
לאחר ההדחה

בוצה של בחורים שלוחים יצאו לפתוח בית חב״ד נוסף במדינת
בוליביה. בתמונה: מטייל מסייע לשליח בתליית שלט ״יחי״.

ברכה כוס של חלוקת

במוצאי אחרון של פסח, נוהג הרבי שליט"א מלך המשיח, לחלק "כוס של ברכה" למתוועדים
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דבר אל בני ישראל ויסעו (שמות יד, טו)

הגדולים מהניסים  סוף,  ים קריעת
ביותר שידע עם ישראל והעולם כולו, 
לאחר מעשהו של נחשון בן  התרחשה
וקפץ לים. עמינדב אשר מסר את נפשו

נחשון  של  מעשהו  נראה  זמן באותו 
כל  נראתה  לא  מציאותי.  לא  לגמרי 
אפשרות לחצות את הים, אבל נחשון 
כדי  ישראל  את  הוציא  שהקב"ה  ידע
שחייבים  ומכאן  תורה,  למתן  להביאם
משנה  העת להר סיני, ולא כל להתקדם

עמוק. בדרך נפרש גם ים אם

החלטי, אלא  הרוב בבני ישראל לא היה
עפ"י  ללכת ניסה  לא  נחשון  מתלבט. 
הגיוניים.  בשיקולים התעמק לא הרוב,
לנגד עיניו עמדה המטרה - להגיע להר 

הוא נבקע. ההוראה  סיני וכשקפץ לים
הגאולה  זו  יעדנו, ברורה: עבורנו 
להתקדם  עלינו  והשלימה,  האמיתית 
כך  חושבים  הכל  כשלא  גם  זה,  ליעד 
אחרת.  נראית  המציאות  אפילו ואולי
לבקיעתם של  דווקא כך אנו מובטחים
מיני "ימים", העלמות והסתרים עדי  כל
בקרוב  והשלימה  האמיתית הגאולה 
א) ממש. (עפ"י מעיין חי, מלקו"ש חלק

ה‘תנש“א) ידיך (שמות טו, יז)(משיחת ערב פסח כוננו ה׳  מקדש

המקדש. שהעולם נברא ביד חביב בית
ארץ",  יסדה  ידי "אף  שנאמר  אחת, 
יבנה  ואימתי ידיים.  בשתי ומקדש 
? בזמן שה' ימלוך לעולם  בשתי ידיים
לבוא שכל המלוכה שלו. לעתיד ועד,
(רש״י)

 

מוצש"ק הדלק"נ קיץ  לפי שעון
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פסח של שביעי פירות

בשביעי של  כי במדרש מסופר (שמו"ר פכ"א, י.)
מקרקעית הים  פסח, בעת קריעת ים סוף צמחו

אותם  עצי ים, נושאי פירות והתינוקות קטפו
לצפורים שהשתתפו בשירת בני ישראל. ונתנו

 : ועוד) ב נג, וראה שבת כלל הוא (ראה דרשון הר"ן ד"ח.
הוא נס למגנא" הקב"ה  עביד קודשא בריך "לא

הטעם לזה הוא, כי  צורך. ללא אינו עושה נס
יצירתו של הקב"ה וישנה כוונה  הטבע הרי הוא

הכרח הקב"ה  הנהגת הטבע, ורק כשיש בסדר
הטבע. משנה בנס, את סדרי

הצלת בני ישראל היה  אינו מובן: לשם לכן
סוף, ומה טעם בנס  ים קריעת נס די בעצם

מיד עם  פירות שיתנו נוסף של צמיחת אילנות
בריאתם - שלא כפי סדר הטבע?

גילוי ההעלם
מטרת קריעת ים סוף שלא  בהבנת הדבר יובן

הרבה  (שהרי ישראל נועדה להציל את בני
היוותה בעיקר  להצילם) אלא למקום דרכים

שחידושו העיקרי הוא בכך  למתן תורה הכנה
ומטה (ראה שמו"ר  החיבור של מעלה אז שנעשה
ההכנה לחיבור זה הייתה בכך ש"הפך ים  פי"ב ג).
בתוך הבריאה  ליבשה", הכח האלוקי המסתתר

בתוכו) בא  הנמצא כל על "ים" (ים מכסה -
ניתן הכח במתן תורה "יבשה". כאשר - בגלוי

אלוקות, המעלה עם  לחבר ולגלות ישראל לבני
תורה ומצוות באופן של קביעות. המטה, ע"י

קשורים עם ישראל  בעולם כיון שכל העניינים
(בראשית ברא - בשביל ישראל שנקראו 
האלוקות הנסתרת  מובן שגילוי ראשית)

שאצל בני  נעוץ בכך בקריעת ים סוף, בעולם
שהייתה נסתרת  האלוקות ישראל נתגלתה

בעומק נשמתם.

ישראל  תחילה אצל בני
בקריעת ים סוף מדוע צמחו עפי"ז יתורץ גם,
אילנות עם פירות בשלים וכו'. לא היה זה נס 
מקריעת ים סוף. בלתי נפרד נוסף, כי אם חלק

מכיל בקרבו את  שנוטעים באדמה, הגרעין
העתידים לצמוח מגרעין  כל העץ והפירות
בגרעין,  מצוי הכל בהעלם זה. אלא שעתה

יתרה מזו: אף  שייצאו ויתגלו. עד ודרוש זמן
נמצא בהעלם כל העתיד  שבארץ הצומח בכח

. לצמוח ממנו
פעלו בני ישראל  בשעת קריעת ים סוף

שבקרבם כי  בעבודתם שיתגלה לא רק ההעלם
אתם.  הקשור העולם אם גם בחלק

הצפורים  את בכדי שילדי ישראל יוכלו להאכיל
ההעלם  בני ישראל, יצאו מן בשירת שהשתתפו

האילנות נושאי  שבכח-הצומח שבקרקע הים
שהיו בהעלם  הפירות, וכן הגרעינים והפירות

האילנות. בתוך הגרעינים, שבהעלם בתוך

וראו כל בשר
ה״דומם״, הנחות  עפר, סוג קרקע הים הוא
דבר כי  של ביותר בסוגי הנבראים. פירושו

סוף, היה אפילו  ים קריעת "גילוי ההעלם" בעת
גדלו אילנות ופירות  זה "הדומם" בדומם: מן

ראוי לציפורים, ונעשה  למאכל "צומח", שהיו -
"חי", וציפורים אלו שרו - ובשר כבשרם דם
ובני ישראל  "מדבר", - יחד עם בני ישראל

ה"מדבר"  תכלית להקב״ה (שזוהי שירה אמרו
בקריעת ים סוף  כלומר להכלל באלוקות).
שיהא  עד ההעלם שבדומם, לידי גילוי בא

הצומח, חי  באפשרותו להכלל - באמצעות
באלוקות. - ומדבר

האדם לפעול בעצמו  על וההוראה עבורנו:
ההעלם שבנשמתו, המתבטא  כל יום גילוי

הקווים "מימינם  בעבודת ה' ללא הגבלות, בכל
שמור  בלבד שהוא זו לא ומשמאלם" ואזי
אצלו  ממצרים דלעומת זה, אלא שנשלמת
למתן  התכלית של יציאת מצרים, ההכנה

לגאולה העתידה שאז  מכך, ההכנה ויותר תורה,
המוסתרת אפילו בדומם  תתגלה האלוקות

וראו  ה' ב) בקיום היעוד "ונגלה כבוד (נדרים כב,
ה),  מ, הוי' דיבר" (ישעיהו פי כי כל בשר גו'

משיח צדקנו  והשלימה ע"י בגאולה האמיתית
בקרוב ממש.

תשכ"ג. לקו"ש בלה"ק ג') שיחת ש"פ בשלח (עפ"י

דבר מלך

השבת ח ו ל
פסח  של שביעי

של פסח שביעי

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
חודש האחרונים באם לא נבדקו בי"ב

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

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 שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת

sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט
www.moshiach.net

הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

מרת ÓÈÓÈ‰ ע"ה
סעדה ע"ה בת יונה

ÔÂËÈˆ
ניסן ה'תשס"ז ט"ז נפטרה:

והקיצו ורננו שוכני עפר בגאולה
ומיד ממש. האמיתית והשלמה תיכף

לעילוי נשמת
למרת

אילנה בת יעל
מופלגה בגו"ר  והצלחה איתנה בריאות
לבב של זמן הגאולה  וטוב שמחה מתוך

האמיתית והשלמה

סלה ברכת כל טוב



הפרק עניין על "מה עושים כאשר
דחוף, וחייבים תשובה מיידית (כך 
לרבי  לנו) וכותבים עכ"פ זה נראה
באמצעות  שליט"א מלך המשיח,

האגרות קודש, אבל כשמסתכלים 
בתשובה לא רואים כל התייחסות 

התעלמות מוחלטת?  לנושא, פשוט
משיח  מנהל מרכז לרב דורון אורן

בירושלים, יש  וגאולה במדרחוב
סיפור מעניין על כך.

לאחר חתונתנו, רכשנו  "כשנתיים
הרבי שליט"א מלך  דירה בברכת

יותר  מאוחר ביתר. המשיח, בעיר
שהקמנו את המרכז  בפרט לאחר

משיח וגאולה במדרחוב בירושלים, 
היינו חייבים לעבור לירושלים, כדי 

שלנו. להיות באיזור השליחות
אימי  לגור בבית לאחר שעברנו

מנחם בירושלים,  בקרית שתחי'
בביתר פנויה  נותרה הדירה

אותה. והחלטנו להשכיר
בתוך זמן השכרנו אותה,  אכן

שהתברר כי  אלא
נפלנו בפח וכי מדובר 

נוכלות. הבעיה  במעשה
היתה  שהתעוררה כעת
אותו  את איך מוציאים

שבנתיים  האיש מהדירה,
לשבת בדירה  המשיך
לשלם פרוטה.  מבלי

במקביל החלטנו להציע 
למכירה,  הדירה את

תיווך.  באמצעות
גרים  הרי במילא אנו

בירושלים.
קונה  חלפו חודשים ארוכים ואין

העסק היה ממש תקוע, לא  לדירה.
אחת. כנראה  הייתה אפילו פניה

חדש ועדיין  שהמיקום שלה באיזור
מפותח, לא משך קונים. מחירה  לא
$ 100,000 הסביר של הדירה היה

אך לנוכח תקופת ההמתנה הגדולה 
הזמן  לעכל שבתנאי התחלנו

יכולים רק לחלום  אנחנו והמקום
חלפה  כך כזה. בכל אופן על מחיר

תקועה. עד ש.. שנה והדירה
ואז יום אחד מתקשר המתווך, 

שמצא לנו קונה ב-  ומבשר
יותר ממה  $ ב-5,000 $ 105,000
שחלמנו. המתווך החל לשבח את
כאשר  וכו', הקונה את העיסקה,

לרגע והסברתי שכיוון  עצרתי אותו
צעד בלי לשאול את  עושים שאיננו
הרבי שליט"א מלך המשיח, ובפרט 
שגם קניית הדירה הייתה בברכתו 

הרי שעלינו לשאול. התשובה 
לשום  התייחסה לא קודש, באגרות

קשור לנושא.  להיות שיכול עניין
התשובה היא - לא!  שכרגע הבנתי

וכך עניתי למתווך.
אך המתווך לא וויתר. "תראה אני 

ואתה  עובד כל כך קשה עבורך,
בהינף יד מוריד את ההצעה. אתה 

חייב לשאול שוב..".
אמרתי לו שאינני נוהג לעשות כך, 
הפעם אכתוב שוב ואציין את  אבל

מעורבותו בעיסקה וכו'. 
כצפוי, גם הפעם לא הייתה כל  אך
"אני לו התייחסות חיובית ועניתי

לא מוכר".
כעבור  אך הוא כמובן היה מאוכזב.
ומודיע לי  שבוע הוא התקשר שוב

בשמחה כי הקונים מוכנים לתת 
!!! $ 110,000

חייב לשאול.  עניתי לו שוב, כי אני
כבפם  אך הקודש פתחתי באגרות

קודמת לא הייתה כל 
חיובית. שוב  התייחסות
החל הלחץ של המתוך 

לכתוב פעם נוספת. 
וכצפוי לא  עבורו כתבתי

הייתה התייחסות חיובית 
למכירה.

החיובית  ההתפתחות
שכן חלה בנתיים, הייתה 
העובדה ש"הדייר" שעד 

כה לא רצה לעזוב, 
הסכים ופינה את הדירה. 

ואין תשובה  אך עדיין אין קונה
חיובית.

ימים התקשר שוב  לאחר כמה ואז
השלישית ואומר  המתווך, בפעם

מוכן לפנות אל הקונה  כי הוא
פעם נוספת ולהעלות את המחיר, 

ורק אם  אכתוב שקודם בתנאי
תהיה תשובה חיובית, אז הוא 

יפנה אל הקונה ("כבר לא נעים לי 
מהקונה").

הפעם הכילה התשובה  אכן כתבתי.
ברכה והתייחסות חיובית גלויה 
לנושא מכירת הדירה. המתווך 

"אור ירוק" וחזר עם  מאתנו קיבל
הבשורה הטובה שסגר עם הקונים 

.$ במחיר של 113,500
אומר  נדמה לנו לעיתים, אם גם אז

צריך  שאין תשובה, הרב דורון,
להתאזר בסבלנות. בטח מכינים 

יותר. משהו טוב לנו

הטבע מוכרחים ליישב על פי דרך
נוגע  הגבולות מכיון שזה כל את

נפש של כמה פעמים שישים ריבוא  לפיקוח
מבני ישראל. (כיוצאי מצרים)

(מוצאי ש"פ צו תשל"ח)

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

ליישב ם מוכרחי
המשומר" הגאולה - "היין יין

כל תוספות יד, ללא משובח, עבודת 100% יין ביתי
בקפידה ממיטב  הענבים נבחרו חומרים משמרים. או

יעקב. הכרמים באזור זכרון
בועז יורקוביץ' ברוך הרב לפסח בהשגחת למהדרין כשר

מ"ל  מהודר 750 מרלו, בקבוק / קאברנה יין
למקורבים! גם כמתנה מתאים
054-3056071054-3056071  : :להזמנות  להזמנות

המשיח מלך הרבי שליט"א משיחות
ה'תשמ"ו. שיחת אחרון של פסח

זו, כמודגש בשמה - ”סעודת  סעודה של .. בביאור תוכנה וענינה
גודל  על יום - אחרון של פסח), אשר, השם עצמו מורה משיח" (לוח היום
כפשוטה,  גשמית לסעודה מיסב  יהודי שכאשר - שבדבר ההפלאה 
לכאורה,  ”דבר מבהיל"... - "סעודת משיח" לו, שסעודה זו היא אומרים
אלא עוד  שלא נרתעים מפני ההבהלה שבדבר, ואעפ"כ, לא זו בלבד
תוך כדי  מקום ומקום, משיח בכל סעודת משתדלים לפרסם ע"ד זאת,

שייך לכאו"א מישראל. זה שענין הדגשה

משיח!" "סעודת
נתגלה   - משיח" ד"סעודת  הענין   ...
אוכל שהי' הבעש"ט,  ע"י  לראשונה 
וסעודה  סעודות,  ג'  פסח  של  באחרון
היתה נקראת ”משיח'ס סעודה"  השלישית
כלל  ידעו  לא  שלפנ"ז  בדורות  (משא"כ

ענין זה). אודות
ונתפרש  נתגלה   - שלאח"ז  ובדורות
אדמו"ר (מהורש"ב)  הדבר יותר ע"י כ"ק
עם  ביחד  משיח" ”סעודת שאכל  נ"ע,
אשר,  דישיבת תומכי תמימים, התלמידים
לאחרי  (גם  שלפנ"ז  למדים גופא מזה 
הי' לא  הבעש"ט) ע"י  הדבר  שנתגלה 

אם, אצל יחידי סגולה בלבד, עד שכ"ק אדמו"ר  כי בפירסום, זה מנהג
חידש  משיח". ונוסף לזה, נ"ע גילה ופירש את המנהג דאכילת ”סעודת

ב"סעודת משיח". כוסות ד‘ נ"ע את הענין דשתיית כ"ק אדמו"ר
ד"סעודת  הענין ופירסום בהתגלות  יותר  עוד ניתוסף  כן,  ולאחרי
כ"ק  של  בזמנו  שכן,  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ע"י  - משיח"
אצל חוג מסויים - תלמידי  משיח" הי‘ המנהג ד"סעודת אדמו"ר נ"ע
לגלות  נצטווינו   - דורנו נשיא  של  בזמנו  ואילו  כו‘, תמימים תומכי 
 - ונתקבל נתפשט זה מנהג ואכן,  ישראל,  לכל זה  מנהג  ולפרסם
שרבבות  כך כו‘, - בתפוצות ישראל, והולך ומתפשט מיוחדת בחביבות
באחרון של  שלישית  סעודה דאכילת המנהג  מקיימים את  מישראל

משיח. סעודת - פסח
שבדורות הראשונים  - הדברים וסדר התגלות ואין לתמוה על אופן
בדורות  אם,  כי משיח", ”סעודת  אודות  ידעו  לא  הבעש"ט)  (לפני
מזמן לזמן, הן  הוספה של באופן האחרונים, ובדורות האחרונים גופא
פירסום כללות הענין בדורנו זה  לאופן בנוגע לד' כוסות, והן בנוגע

: בכללות התורה הסדר- דוקא - מכיון שכן הוא
ט) : ”ששים  וראה שהש"ר פ"ו, ב. שמות מט, (הובא בתורה אור אמרו חז"ל
אלו הברייתות,  ושמונים פלגשים המה מלכות אלו ששים מסכתות,
שע"י  ”מימרות האמוראים", היינו, ועלמות אין מספר אלו ההלכות",
אין  ד"עלמות  באופן  בתורה    ריבוי נעשה והאמוראים  התנאים

מספר".
ונתחדשו  הוא גם בנוגע לעניני התורה שנתגלו ולא עוד, אלא שכן
לחדש"  עתיד ותיק  שתלמיד  מה  ”כל  והגמרא, המשנה  זמן  לאחרי

ה"ד. שמו"ר רפמ"ז. ויק"ר רפכ"כ. ועוד.)  ירושלמי פאה פ"ב ב. (ראה מגילה יט,

מספר", הוא באופן שהולך  ל"עלמות אין עד שהריבוי בתורה, ונמצא,
שבדורות האחרונים  אין כל פלא בכך ומכיון שכן, לדור .. וניתוסף מדור
ובנדו"ד,  שלפנ"ז,  בדורות אודותם  ידעו  שלא  חדשים  ענינים  נתגלו 
- שדוקא  כללות הענין ד"סעודת משיח", עד למנהג דשתיית ד' כוסות

הדבר בכל תפוצות ישראל. בדורנו זה האחרון נתגלה ונתפרסם
בדורות האחרונים מתגלים דברים  שסדר זה (שדוקא ויש להוסיף,
התורה..  בפנימיות ביותר מודגש בדורות שלפנ"ז) נתגלו חדשים שלא
ואילך)   112 סו"ע  תו"ש סה"ש  (ראה  באופן  החסידות  תורת לגילוי  עד 

משיח. של שזהו החידוש ד"יפוצו מעינותיך חוצה

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אדר ב'/ניסן  פרק ליום
צרעת הל' טומאת ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

עבדים ז-ט.                            הל' פרק

פרק א-ג. משפטים: שכירות.

פרק ד-ו.                                  אחרון של פסח

פרק ז-ט.

י-יב. פרק

פרק א-ב. יג. שאלה ופקדון.

פרק ג-ה.
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מכירת הדירה

המשיח הרבי שליט״א מלך



הביטוחים בארץ חברות כל את מייצגים
נאים ומחירים אטרקטיביים ביותר ביותרבת ומחירים אטרקטיביים נאים בת

R חיים R עסקים דירה R הביטוח:כל ענפי הביטוח: R רכב כל ענפי

מתקשרים ומרוויחים מתקשרים ומרוויחים 03-5017702

ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

050-377-0775
קורס מיוחד

מעונין בלימוד אומנות המילה?
פנה היום לברית יוסף יצחק

050-377-0775 לפרטים נוספים:

גילוי השם האמיתי

7

חשיבות לימוד ׳אגדה׳ שבתורה
אגדה  תורה ברבים, דברי לימוד אודות כותב

ומוסר.
הזקן בעל התניא -  דברי רבנו והרי ידועים

פוסק  - ערוך פוסק בנסתר דתורה, והשולחן
בנגלה דתורה, באגרת הקודש שלו (תניא חלק 

שבס' ע"י רוב סודות  סימן כג) אשר ה'אגדה' [ד]
גנוזין בה ומכפרת עונותיו של אדם  התורה

ונצורים. כמבואר בכהאריז"ל - דברים נפלאים
כהנה וכהנה ומתוך  רצון שיוסיף בהאמור ויהי
רבנו  הגדול המורה לבב, וכהוראת שמחה וטוב

הרמב"ם בספרו יד החזקה בסיום וחותם הלכות 
לולב.

שליט״א, מאגרת ז׳תנד) המשיח הרבי מלך (אגרות קודש

אמונה ובטחון
... צריך להחדיר יהדות אמיתית, תורתנו 

ומצותיה באור וחום חסידותי, ותמורת זה 
מתעסקים בכל העניינים האפשריים - חוששני 

ומה  יום מחר, יולד מה שוא - בפחדי לכל לראש
יהי'ה בעוד שעה ושעתיים, שאין מזה כל נפקא-

מינא בהנוגע לפועל שעליו לעשות בהווה. 
והפחד מורה על חסרון בבטחון ושהאמונה היא 

בדרך מקיף.
ואין איש שם על לב למלא התפקיד הנפשי 

והפנימי דהפצת המעיינות, שהוא דרישת השעה 
ביחוד, כיון שנתעורר לב ישראל ונזדעזע ביותר, 

וכמה חרכים נעשו בהמחיצה המפסקת בין 
ישראל לאביהם שבשמים. (תחילת טבת ה׳תשי״ז)

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

הבולטות שהביאו לגאולתם של  בין הזכויות
ישראל ממצרים, הייתה העובדה, כך מגלים 

שבני ישראל למרות התנאים הקשים  חז"ל, לנו
היהודיים. וכך  היו, לא שינו את שמותיהם בהם

בלשון המדרש "ראובן ושמעון נחתין ראובן 
שמעון סלקין, כלומר בשמותיהם "ראובן 

שמות  אבותינו למצרים ובאותם ושמעון" ירדו
עלו.

שאז, במצרים הייתה זו גלות של מאתיים  אלא
בארץ  כולו היה ישראל עם שנה, כאשר ועשר

זאת,  לעומת עריץ אחד. של מעולו אחת, סובל
שנה,  לכאלפיים התארכה הגלות האחרונה
כאשר בני ישראל גורשו ופוזרו לכל קצווי 
אכזריים שעמדו עלינו  תבל, ע"י שליטים
קשות ונוראות. תנאים  לכלותינו בגזירות

יצרו מציאות חריגה גם בתחום  קשים אלו
בני ישראל, כאשר לא מעטים בקרב  שמות

עמנו נושאים שמות האופייניים דווקא ללא 
יהודים.

היחידה המוסמכת הכתובת
תפנית בולטת חלה בתחום זה, עם כניסתנו 

ל"ימות המשיח". תהליך השיבה אל המקורות, 
שהחל ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, הביא 

לכך שרבבות יהודים שנותקו שנים רבות 
מיהדותם, גילו לפתע את הקשר הנשמתי 
העמוק שלהם ליהדות וחזרו לקיום תורה 

ומצות מתוך צמאון פנימי. כחלק משינוי זה, 
חשו רבים בצורך לשנות את השם "הלועזי", 

אותו קבלו בסביבתם הקודמת, לשם יהודי.
הכתובת היחידה המוסמכת לדידם היא, כמובן 

הרבי שליט"א מלך המשיח, מי שחולל את 
התחיה היהודית בעולם, בהיותו ראש בני 
ישראל, הנשמה הכללית, הדואג לכל נפש 

בישראל, וכדברי הנביא: "כרועה עדרו ירעה 

בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות". 
הרבי שליט"א מלך  אל לפנות ההזדמנות

המשיח היא בעיקר בעת "חלוקת הדולרים" 
העוברים לקבלת  רבבות ואכן בין בימי ראשון.
כאלה המנצלים את  גם מצוה, הדולר שליחות

לבקש מהרבי שליט"א מלך  הקצרצרה, הפגישה
להם שם יהודי. המשיח שיתן

שם חילופי
שבכל הקשור  ולוא מהסיבה, חריגה התופעה

בדרך כלל  נמנעו רבותינו נשיאנו שמות, למתן
שמתן השם הוא עניין  מהתערבות, והדגישו
להורים. למרות  ש"נזרקת" של נבואה קטנה

הרבי שליט"א מלך המשיח במעמדי  נענה זאת,
לועזיים  ברכה, להחליף שמות הדולר חלוקת

כאשר לעתים הוא מציע שם  יהודיים, לשמות
שמו אשר יקראו  את חילופי ולעיתים אף קובע

דוגמאות מאפיינות. לו. וכמה

שיצא מרוסיה ונשא את השם יבגני  לבחור
הרבי שליט"א מלך  וביקש שם יהודי, שאל
אי-פעם שם יהודי.  לו המשיח, האם נתנו

"אזי תבחר את השם  השיב: ומשנענה בשלילה,
אברהם או יצחק.

איש ששמו רוברט ביקש שם יהודי, נענה: "תבחר 
באות רי"ש.  שם בלשון הקודש שמתחיל

יעקב אבינו  של שמו של בנו הראשון ולדוגמה,
הזה". אזי גם אתה תבחר את השם היה ראובן,
תתני את  ענה: ששמה האנגלי אייריס לאשה

"אוריה". השם היהודי
לאשה שביקשה שהרבי שליט"א מלך המשיח 

וכשענתה דז׳נט,  שאל לשמה יבחר לה שם,
"יונה",  לה: את יכולה לבחור את השם ענה

יברך אותך". והשי"ת

ברוך מתחיל בבי״ת
לאשה ששמה בפרסית הוא פרדוס וביקשה 
לפירוש שמה  שם בלשון הקודש, התעניין
"אזי  שפירושו "גן עדן", השיב ומשענתה

תבחרי את השם עדנה.
אמר: "תבחר את  לאחד ששמו האנגלי ברייען,
"ברוך", גם זה מתחיל בבי"ת. ובי"ת זה  השם
יהיו מבורכים בכל  טוב, שהחיים שלך סימן

הטובות". הברכות
וביקשה שם יהודי  ששמה האנגלי ננסי לאשה
אמר : כבר כתבתי שתתני את השם פנינה. יש 

יברך  השי"ת בהשם "ננס", שני נוני"ם. לזה כמו
המצטרך. "ננסי" משמעו נס, אזי  אותך בכל

הנפלאים. שיקרו לך כל הדברים
שי"ל  בספר "זורע צדקות מצמיח ישועות"

ממ"ש, ובו תיעוד של חלק  מכון מחדש ע"י
בימי ראשון, לוקטו תיאורי  מרבבות המפגשים

נוספים. טל':052-895-9667.  מתן שמות

בחלוקת הדולרים

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

קדמי קדמי 
ביטוחים
בהנהלת צחי קדמי

סוכנות ביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

שירות בכל הארץ
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