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

אדר ז״ך לרגל התעוררות
בו היום תשנ"ב, באדר כ"ז יום
הרבי אצל הבריאותי האירוע אירע

השבוע יצויין המשיח, מלך שליט"א
התעוררות, בהתוועדויות חב"ד במוקדי

משיח פני לקבלת השליחות לחיזוק
השבועי, הוידאו מגזין במסגרת צדקנו.

בבתי המוקרן מלכנו" את "לראות
מוקרנים השבת, במוצאי הכנסת

הרבי בהם תשנ"ג, משנת וידאו קטעי
את מעודד המשיח, מלך שליט"א

מורנו אדוננו "יחי החסידים שירת
ועד". לעולם המשיח מלך ורבינו

באחדות בוחרים
"יום את ינצלו חב"ד במוקדי

פעילות ליום הקרוב, בשבוע השבתון"
יופעלו הפעילות במסגרת מאחדת,

כתיבה תפילין, להנחת דוכנים אלפי
באמצעות המשיח מלך שליט"א לרבי

משיח. כרטיסי וחלוקת קודש האגרות

בשמחה ממשיכים
הרב בראשות וזמרה, שירה מטה

ריקודי את המארגן ראפ, יקותיאל
כלי בלויי ב-770, ערב מידי השמחה
השמחה, ריקודי במנהג ממשיך זמר,

מלך שליט"א הרבי הוראת לפי
בימי וגם וזמרה" שירה "ברוב המשיח
מתקיימים הפורים, לאחר אדר, חודש

ערב. מידי הריקודים

מלך של מלכותו קבלת ביכולתכם..״, אשר כל ״עשו ואומר המשיח מלך שליט״א הרבי מבהיר
נברא! של עשיה שזו למרות העניין, את תפעל הגילוי בשלימות עימו והתתקשרות המשיח

טובות חדשות

הנוקבת התביעה
! עכשיו התגלות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

לבית לתרום שרצה דוסא בן חנינא ברבי מעשה
וסיתת עמד במלאכתו, היה וסתת והיות המקדש,
וכעת המקדש. לבית והכינה גדולה אחת אבן יפה
היה שלא אלא לירושלים. להעלותה נותר רק
השי"ת עליו שריחם עד זעום. סכום אלא בידו
מוכנים שהיו פועלים חמשה הגיחו ולפתע
תנאי "אבל, הזעום. בסכום גם האבן את להעלות
להעלותה". עימנו ידך את תתן אתה שגם איתנו,
מצאו וכבר האבן על ידו את חנינא רבי הניח

ביקש בירושלים. עצמם
להם לשלם חנינא רבי
ללשכת נכנס מצאם. ולא
בסנהדרין ושאל הגזית
לו ואמרו הדבר לפשר
השרת שמלאכי דומה

לירושלים. אבנך העלו
אדר כ"ג השבת, תאריך
דומה אירוע מאזכר
מאלף יותר שהתרחש
לא אז גם כן. לפני שנה
לשים רק אלא נדרש
עושה השאר כל את יד,

הקב"ה.

מאליו הוקם
לאחר זה היה תנחומא: מדרש כך על מספר
הוא שנותר כל במדבר, וכליו המשכן עשיית
מלאכה שום משה עשה שלא ולפי הקמתו. רק
יכול היה שלא הקמתו, הקב"ה לו הניח במשכן,
שאין הקרשים, כובד מחמת אדם שום להקימו
איך הקב"ה לפני משה אמר לזקפן... באדם כח
אתה עסוק לו אמר אדם? ידי על הקמתו אפשר
וזהו מאליו, וקם נזקף והוא כמקימו, נראה בידך
זה היה מאליו. הוקם המשכן", "הוקם שנאמר

אדר. כ"ג ביום לראשונה
אומנם סיפורים, שני
בניסיות דופן יוצאי
בהם שיש אלא שבהם,
לגבי ללמדנו כדי הרבה

בהיותנו דבר של שלאמיתו יומיים, היום חיינו
בכוחנו אין מחדש, רגע בכל המתהווים "נבראים"
אילולא ביותר, והפשוט הקטן ולוא דבר לפעול
תמהים שאנו עד ושעל. צעד כל על ית' עזרתו

בזה? חלקנו מה אכן
יוסף של הפלאית הצלחתו על חז"ל העידו וכבר
אתו ה' כי אדוניו "וירא המצרי אדוניו בבית
מפרש בידו". מצליח ה' עושה הוא אשר וכל
שמים "שם אתו": ה' "כי המילים על רש"י
ובפשטות, בפיו". שגור
שבכל היא הכוונה
בעזרת לומר, נהג עניין
לעזרתו כבקשה הן ה'.
והן העשייה לפני ית'
כהודאה העשייה לאחר
זו שהיא ית' עזרתו על
ההצלחה. את שפעלה

עליו לפעול
נאמרה שלא זו, אמירה
אלא שפתיים, כמס
ואמונה הכרה מתוך
העולם בבורא אמיתית
המהווהו, ומנהיגו,
בהשגחה שבו פרט כל על ומשגיח מחייהו
בהמשך שהביאתו היא בתכלית, מדוייקת פרטית

בכיפה. מושל להיות עד
והשלימה, האמיתית הגאולה הבאת דורנו, יעוד גם
שלעיתים משהו עלינו, שגדול כמשהו נראה
מלך שליט"א הרבי מבהיר למימוש. כקשה
האמיתית הגאולה של מימושה ואומר, המשיח
אלוקי מעשה הינו יעודיה, כל על והשלימה
בהבטחתו: לבטוח עלינו כן, פי על ואף מובהק.
של מלכותו קבלת ביכולתכם..", אשר כל "עשו
הגילוי בשלימות עימו והתתקשרות המשיח מלך
אומנם העניין. את תפעל דקדושא, בעקשנות
העניק ית' הוא אבל נברא! של עשיה אלא זו אין
הבאת - ית' עליו לפעול הכח את זו לעשיה

ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית הגאולה

בירושלים, במדרחוב השנה בפורים טובות והחלטות ריקודים שמחה,
.(4 עמ׳ (ראה וגאולה משיח מרכז באירגון

בירושלים גאולה שמחת

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

קדמי ר' בהנהלת

בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

עם קדמי ר׳
אדמו״ר סידור

המהר״ש
ברוסיה

טובות והחלטות שמחה של פורים

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

תורה בספר דכא כתיבת
הוראת ידוע דכא, (פצוע) כתיבת אודות ובמ"ש

מו"ח כ"ק מסר וכבר באל"ף. לכתוב בזה הזקן רבנו
מהר"ם כתבה קבלה שע"פ ס"ת בעצמו שראה אדמו"ר,

אשר בפראג בס"ת וכן באל"ף, שם וכתוב מרוטנברג,
באל"ף, ג"כ הסופר, עזרא הגיה

הזקן רבנו הוראת ע"פ יהי' הנ"ל שבס"ת בודאי ולכך
ופוסק והשו"ע דתורה) בנסתר (פוסק התניא בעל

דתורה). בנגלה
ו׳רנ״ח) (מאגרת

ותפילה ללימוד עצה
בתפלה. לכוונה העצה מהי א)

מי לפני רגעים איזה עכ"פ התפלה לפני ההתבוננות
להתפלל. הולך הוא

מ"א פרק ריש מהתחלת פה בעל ג"כ שילמוד ומהנכון
(ע"ב) המלך תיבת עד בתניא

בתוכן במחשבה או בדבור זה על יחזור התפלה ולפני
איזה יפריש התפלה קודם החול בימות וכך הדבר.

לצדקה. פרוטות
בזה. ולהתמדה התורה ללימוד העצה מהי ב)

התורה ללימוד בנוגע גם מועילה האמורה ההתבוננות
התורה אשר הרעיון הוא הענינים בשני והעיקר

צפון ובזה האדם, לטובת ניתנו המצות וכל והתפלה
ברוחניות. והן בגשמיות הן אשרו

וגדולינו חכמינו מספרי בכמה הכתוב יודע בודאי ג)
הסידור. מתוך תפלה מועיל התפלה, לכוונת אשר

רק לא בדבור ז.א. בפה. להוציא צריך התורה ובלימוד
אחר יום בכל לאמר מהתקנה יודע בודאי במחשבה.

ו׳רנט) (מאגרת ... חדשי תהלים השיעור הבקר תפלת

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 (13.3.15) ה'תשע"ה אדר כ"ב פקודי, ויקהל פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1038

זיכה בירושלים, במדרחוב השנה פורים ליל
החוויות באחת נוער ובני צעירים רבבות
שמחת שלהם. ביותר הגדולות הפורמיות
משיח מרכז ע"י שאורגנה אמיתית, פורים

אורן דורון הרב בראשות בירושלים, וגאולה
מלך ישיבת הכולל חברי המרכז, צוות בסיוע

שהגיעו העיר ברחבי וחב"דניקים המשיח
ה"חלטות דוכני ובהפעלת בריקודים לסייע

טובות".
במהלך במדרחוב וגאולה משיח מרכז פעילות

המרכז צוות כאשר חדשה, אינה השנה
בקשות וכתיבת תפילין הנחת דוכן מפעיל
לקראת המשיח. מלך שליט"א לרבי ברכה

הפעילות את להרחיב הוחלט השנה, פורים
הארץ, רחבי מכל צעירים המושך במדרחוב

מרכזית בימה הרשויות, עם בתיאום ולקיים
פורים. לשמחת

למתנדבים הביא קורא הקול
כח יידרש המיוחד האירוע שלצורך הידיעה
של להפצתו הביאה רציני, גודל בסדר אדם

העיר ברחבי לחב"דניקים שפנה קורא" "קול
הדוכנים ובהפעלת בריקודים ולסייע לבוא

באירוע. חשוב חלק ונטלו הגיעו רבים ואכן
של תכונה הורגשה הצהרים בשעות כבר
הוקמה כאשר המרכזי, במדרחוב קדושה

דוכני הועמדו הרחוב צידי משני גדולה. בימה
בצד מלאה. בהפרדה טובות", "החלטות

ובצידו "לגברים" שלט בליווי לגברים האחד
הופתעו ושבים העוברים כנ"ל. לנשים השני

הרחוב. כל פני על שהתנוסס מהשילוט
הכיתוב עם ססגוני שלט התנוסס הבימה על
הרבי תמונת לצד המרכזית" פורים "מסיבת

המשיח. מלך שליט"א

רבבות לנהור החלו הערב משעות החל
למרכז הארץ רחבי מכל נוער ובני צעירים

פורימית לאווירה נחשפים הם כאשר העיר
דורון הרב הערב את פתח ומלהיבה. חסידית

שמחת של יחודה על והסבר ברכה בדברי
טובות החלטות לקבלת רצון העת ועל פורים

אחד כל משאלות למילוי יוסיף שבוודאי
ולברכה. לטובה ואחד

כולו רקד המדרחוב
שמאי הגיטרה נגן בליווי זבולון תזמורת

שסחפו פורים שירי במחרוזת פתחה שבייב,
פורים שמחת לרקודי הצעירים המוני את
את לראות מרהיב מחזה זה היה וגאולה.

שנסחפו הצעירים, של פוסק הבלתי הזרם
הרוקדים למעגלי הצטרפו השמחה, לרחבת

פנו ובהמשך חסידיים וריקודים לשמחה
הטובות. ההחלטות לדוכני

השמחה ניגוני את העבירה ההגברה מערכת
והרחובות יהודה בן רחוב אורך לכל

הצטרפו ורבבות שאלפים כך הסמוכים,

המארגנים לבקשת נשמעו הבנות לשמחה.
גדול. ה' לקידוש וגרמו מלרקוד ונמנעו

דוכני - ספק ללא היו באירוע, הכותרת גולת
בהפרדה כאמור שהופעלו טובות! החלטות

המשיח המלך ישיבת של הכולל חברי מלאה.
ובעיקר האירוע בארגון פעיל חלק לקחו
הפנו הערב כל במהלך הדוכנים. בהפעלת
את שגדשו הצעירים אלפי את האברכים

טפסי את מילאו הם שם לדוכן, המדרחוב
שהועברו הגאולה לזירוז הטובות ההחלטות

המשיח. מלך שליט"א הרבי אל לברכה
פרטיהם את למלא גם ניאותו הצעירים

קשר. על שמירה להמשך האישיים,
במדבקה זכה טובה החלטה על חותם כל

והסיסמה: משיח דגל מתנוסס עליה לאייפון,
לזירוז טובה החלטה קיבלתי אני "גם

דוכן את בנות הפעילו במקביל הגאולה".
רבה. בהצלחה הנשים,

טובות החלטות אלפי
האירוע
שהחל

21:00 בשעה
אל נמשך

הלילה תוך
רק והסתיים
השעה לאחר
לפנות 02:30
בעוד בוקר,

האלפים
משיח! משיח ולשיר לרקוד ממשיכים הרבים

העוזרים לכל מודה וגאולה משיח מרכז
האירוע, להצלחת ולתורמים במלאכה

הגאולה. זירוז את פעל שבודאי

במדרחוב פורים שמחת ברחבת האלפים קהל

חח י

שלי הבן וגם לאל, "תודה וריכוז/היפראקטיביות קשב הפרעות
אודות בתרופות צורך וללא רגוע הוא ב"ה רטאלין, לו לתת שרצו

ג. אליהו המסור" לטיפולך
וגם המיגרנות טיפולים 6 ומיגרנות."אחרי - הליקובקטור חיידק

בכלל" ביוטיקה באנטי צורך ללא נעלמו הליקובקטור החיידק
ב"ב. ראשית אחות פ. ורד

בחודש טיפולים שלושה "...אחרי שונות מסיבות וברכיים גב כאבי
ש. אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה

ד. שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה "...לאחר
דם, בדיקות "...עשיתי לקויה וספיגה הורמונליות/פוריות בעיות

עייפה. פחות ואני התאזנה התריס בלוטת בסדר. B-12-ה וגם יפה ממש עלה הברזל
על לכם להודיע התקשרתי נברו ד"ר שנה)... כחצי (לאחר מהטיפולים. תוצאות יש

ו. עדנה הקרוב" שישי ביום מילה הברית



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 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

לפרשת הקדושה בשיחתו
התייחס תנש"א, בהעלותך
המשיח מלך שליט"א הרבי
מבחינת פולין של למצבה

שיש ואמר: ומצוות, תורה
רב שדרוש במקום לשם, לספק

שיתעסקו וכאלו דרך, ומורה
בני את בתשובה להחזיר
וכו'. שם הדרים ישראל

בארץ נמצא אלה בימים
סגל, נחמיה הרב הקודש

הקהילה שרידי בקרב הפועל
כמו פולין, בוורשא היהודית
שם הנמצאים יהודים עם גם

הרב עסקים. לצורכי
לארץ הגיע סגל

בר לחגיגת הקודש
ילדים לשני מצוה
הייתה ממקורביו.

לשמוע הזדמנות זו
מפעילותו רשמים

בפולין.

את המאפיינים אחד
נושא זהו שליחותו

פעילות באיזורי ה"מניין".
"מניין" השגת נמצא, הוא בהם

מה של משימה אינה לשבת,
בכך.

אחד התקשר "כאשר
בוורשא, שלנו המקורבים

כי וציין נחמיה, הרב מספר
הקרובה, בשבת אזכרה לו יש

ולו לעצמי להבטיח השתדלתי
"מניין". יהיה שאכן

הבסיס את לנו יש כלל בדרך
חבר'ה שישה כחמשה ל"מניין",
תמיד מחפשים כשאנו קבועים,

התפילות שישלים. מי את
בסלון. אצלנו נעשים

כמה הרמתי השבוע במהלך
עסקים בעלי לכמה טלפונים

דווקא, באיזור המתגוררים
בשבת יהיו הם האם לוודא

בעיר. הקרובה

כמה לקבל הצלחתי אכן
עדיין אך חיוביות, תשובות

למניין. העשירי לי חסר היה

בעודי שישי, ביום כבר זה היה
בסופרמרקט בתור עומד

להשיג לנסות בטלפון ומתקשר
אני כשלפתע ה"עשירי", את

לי אומר מאחורי מישהו שומע
מסתובב אני עליכם". "שלום
מחייך. ישראלי, מולי ומוצא

אנו וכו', כאן יהודי עושה מה
שאלות כמה בינינו מחליפים

להיכרות.

שגר ישראלי שזה הסתבר
גר ודווקא בוורשא שנים הרבה
אז עד כי אם מאתנו, הרחק לא
אותו, שואל אני ואז נפגשו. לא

להשלים שבת, לגבי מה נו
מניין?

הוא בעיה! שום אין בוודאי
גלויה. בשמחה משיב

את עשינו ואכן
בהצלחה. המניין

להגיע החל הוא וכך
ונעשה לתפילות

מה"מניין". לחלק

ההזדמנויות באחת
דאגה שעננת ראיתי

פניו. על נסוכה
הענין, במה לשאלתי

שערך בבדיקות כי סיפר
חשש שיש התברר לאחרונה,

חמור... למשהו

ונבקש נכתוב בוא כך אם
ברכה".

לכתוב התיישבו השניים
המשיח, מלך שליט"א לרבי

קודש. האגרות באמצעות
בשורות הכילה התשובה

בה נזכר זה עם ויחד טובות
התפילין. מצוות נושא בהרחבה

נחמיה הרב העלה לראשונה
(השתתפותו בפניו. הנושא את
בשבתות). רק הייתה ב"מניין"
עצמו על קיבל אכן הוא ואכן

יום. מידי תפילין להניח

שוב חזר היהודי תקופה, חלפה
הפעם כאשר בדיקות, לעריכת

כבר הראו שהגיעו, הבדיקות
שונה. משהו על

מדובר אין כי הראו התוצאות
חששו. מפניה החמורה בבעיה

ובטיפול בניתוח צורך אין
הרבי כהבטחת ב"ה. חריג.

- המשיח מלך שליט"א
יהיו התפילין, להנחת בצמידות

טובות. בשורות

  
    
   

    
    

    
  

    
    

 
  

וכל לבו נשאו אשר איש כל ויבואו
כא) לה, (שמות אותו רוחו נדבה אשר
רוחם, ובכל לבם בכל שהתנדבו ולפי
ורוח, לב להם לחדש הקב"ה עתיד לפיכך
לכם "ונתתי כו) לו, (יחזקאל אומר הוא וכן

בקרבכם". אתן חדשה ורוח חדש לב
הגדול) (מדרש

ציווה אשר ככל ישראל בני ויעשו
לב) לט, (שמות עשו כן משה את ה׳
יותר משכן חביב לקיש, בן שמעון רבי אמר
לא בראשית שמעשה בראשית, ממעשה
סייעה ולא ביגיעה ולא בעמל לא נבראו
נעשו" שמים ה' "בדבר אלא בריה כל בו
וישראל משה משכן, אבל ו). לג, (תהילים
אהליאב ותלמידיו בצלאל בו, נתעסקו
בני "ויעשו דכתיב בו, נתעסקו ותלמידיו
שאף ומנין ה'", ציווה אשר ככל ישראל

משה "את תלמוד-לומר בו, נתעסק משה
בו, סייעה שכינה שאפילו ומנין עשו", כן

ידיך". כוננו ה' "מקדש תלמוד-לומר
הגדול) (מדרש

בית כל לעיני בו לילה תהיה ואש
לח) מ, (שמות ישראל

מישראל אחד היה שאם אומר, אתה מנין
עמו נמשך הענן כנפי מתחת נמשך
לומר: תלמוד שחוזר, שעה עד לאחוריו

לד). י, (במדבר עליהם" ה' "וענן
עליהם מאיר יהיה האש עמוד יכול
לילה תהיה "ואש לומר - תלמוד ביום?
ביום. מאיר ואין מאיר הוא בלילה בו",
מאיר כך לישראל מאיר שהוא כשם או
לילה תהיה "ואש תלמוד-לומר לעכו"ם?
הוא ישראל על ישראל", בית כל לעיני בו

לעובדי-גילולים. מאיר ואינו מאיר
בהעלותך) (״הספרי״

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:23 17:10 ירושלים
18:25 17:25 תל-אביב
18:24 17:16 חיפה
18:25 17:27 באר-שבע
19:41 18:42 ניו-יורק

  
חלק 3 דק' 43 ,12 שעה ו', יום 

  
        

          
לז,יד) - לו,טז (יחזקאל

בחניה גם נסיעה

כאשר בפרשתנו, לשיאה באה המשכן עשיית
באוהל לשכון השכינה יורדת לראשונה,

מועד אוהל אל לבוא משה יכול "ולא מועד:
זה, אלוקי שיא לאחר גו'". הענן עליו שכן כי

מסעות סדר - שונה לנושא התורה עוברת
יסעו המשכן מעל הענן "ובהעלות ישראל, בני

לו), מ, (פקודי גו'" מסעיהם בכל ישראל בני
השכינה להשראת שייך אינו שלכאורה ענין

במשכן.
בהתייחסו רש"י דברי עפ"י יובן הענין

נוסעים שהיו מסע "בכל ואומר: אלה למסעות
מקום שם, יחנו אשר במקום שוכן הענן הי'ה
שממקום לפי כו', מסע קרוי הוא אף חנייתן

מסעות". כולן נקראו לכך ונסעו חזרו החני'ה

חיל אל מחיל עליה
לאחר המסעות, סדר אודות זו תוספת כלומר,
מדוייקת הינה במשכן, השכינה השראת תיאור
בעבודת ביותר חשוב רעיון להבהיר באה והיא
רש"י. בדברי גם הנרמז רעיון יהודי. כל של ה'

למימוש שמגיעים שלאחר הוא, האדם טבע
הכוונה ואין "לנוח". נטיה קיימת היעד,
בעיקר אלא הנדרשת הגשמית, למנוחה

להשאר העדפה וסיום. גמר של לתחושה
להתחיל מאשר "נכבש", שכבר הנוכחי בשיא

נוסף. "יעד" לכיבוש בדרך מאמץ ביגיעה, שוב
ע"פ חני'ה בחנייתן, אפילו כי התורה, מגלה

יחנו אשר במקום שוכן הענן "הי'ה תורה,
מחשבה, אומנם להיות יכולה היתה - שם"
כי ולנוח, מקום באותו להישאר לכאורה,
אותנו מלמדת השלימות; לתכלית הגיעו

כיבוש שלאחר - החני'ה בשעת שגם התורה,
"ובהעלות יהי'ה שאח"כ לדעת צריך - היעד

בנסיעה להמשיך צריך גו'", יסעו גו' הענן
יותר. נעלית למדריגה ועלי'ה

יהודי של חניה
הנסיעה, ענין מוכרח כך כדי עד : מזה ויתירה

לפי מסע, קרוי הוא אף חנייתן "מקום שגם
כולן נקראו לכך ונסעו חזרו החני'ה שממקום

ובכל - עצמה החני'ה בשעת גם מסעות":
החני'ה אפילו גדולה, או קטנה - החניות

במדבר, המסעות גמר לירדן, מעבר האחרונה
נושבת, ארץ ישראל, בארץ כבר ומתיישבים
חזרו החני'ה "שממקום להרגיש יהודי צריך
מסע", "קרוי עצמה, שהחני'ה ועד ונסעו",
(להמשיך נסיעה של אופי מקבלת היא כי

"חנייתן", זה כי - הוא זה על והטעם לעלות).

שתמיד ממנו שנדרשת - יהודי של חני'ה
בהליכה - ועד חיל, אל מחיל מהלך, יהי'ה

בערך. שלא שהיא אמיתית
אפילו יהודי: של יום יום לחיי ההוראה מכאן
מזמן לנוח צריך תורה וע"פ נח יהודי כאשר

ולהרגיש לדעת מעשה) (בשעת צריך - לזמן
יותר, למעלה ונסעו", "חזרו להיות צריך שמזה
מנסיעה. חלק שהיא נרגש עצמה שבחני'ה עד

לויקרא שמות מספר
שמות: ספר לסיום בנוגע גם מובן מזה

שבא המשכן, והקמת עשיית סיום לאחרי
מלא ה' "ככוד נפעל וכבר זו, תקופה בסיום
וההוראה, הלימוד מיד ישנו - המשכן" את
מיד להיות צריך אלא בחני'ה, להשאר שלא

חדש ספר - במדרגה חדש שלב ועלי'ה, מסע
ויקרא). (ספר בתורה

את מלא ה' "כבוד כאשר הי'ה כך שאכן כפי
מועד אוהל אל לבוא משה יכול "לא המשכן"
והשראת "המשכת דהיינו הענן", עליו שכן כי

שנאמר מאד ונורא עליון ממקום א"ס אור
שום בו שייך שלא כו' סתרו חשך ישת בו
- ויקרא ספר בהתחלת - ולאח"ז גילוי..".

"ויקרא ע"י יותר, נעלית למדריגה עלי'ה היתה
ליכנס שיוכל נפעל זו שבקריאה - משה" אל

ישת מבחי' גם הגילוי את ולקבל מועד באוהל
באל"ף הנרמזת הכתר, מספירת סתרו, חשך

עצמו וזה הכתר), בחי' פלא אותיות (אל"ף ויקרא של
במהותו מכתר גם לקבל כלי אח"כ נעשה

ועצמותו.
הת׳שמ״ט) ב׳ אדר ד׳ פקודי, (שיח״ק

סבא. כפר חב"ד ישיבת ראש איפרגון, אבישי הרב עם
מסווג) בתפקיד בצה"ל (שירת

דאע״ש הטרור ארגון נגד העולמית המלחמה
האסלאמית" "המדינה הטרור ארגון
על בעיראק בעבר הוקם (דאע"ש)
המערבית בקואליציה ללחום מנת
הפך הארגון אותה. שכבשה
ולאחר אל-קאעידה, של לזרוע
לפעול והחל ממנו פרש מכן,
אסלאמית", "חליפות להקמת
הינו הראשון המוצהר כשיעדו

המוסלמיות המדינות הינו השני היעד ואפגניסטאן. עיראק סוריה,
המערב. מדינות הוא השלישי והיעד דרכן", את שאיבדו "הכופרות
(להפחדה מתוקשר תיעוד תוך הארגון, של האכזריות פעולותיו
מדינות הביאו היציבות, על מייצר שהוא והאיום מתנדבים), ולגיוס
במלחמות (כמו הברית בעלות קואליציית במסגרת נגדו לפעול רבות

המפרץ). ובמלחמת העולם

נעצר המומנטום
גדולות ערים כמה לכיבוש שהביאה ראשוניות, הצלחות לאחר
בפנותו אסטרטגית הארגון טעה ובנקים), (נפט מימון ומקורות
הפכו אלו - פעולה עמו שיתפו שבתחילה - הכורדים נגד להילחם
באופן המערב ע"י נתמכים כשהם דאע"ש, של המר לאויבו במהרה
נרחבות אוויר ותקיפות מדויק, מודיעין נשק, כסף, אימונים, – מסיבי
קובאני. הגדולה העיר על במאבק דאע"ש של לתבוסתו והביאו –
400 כ- לפנות נאלץ ודאע"ש התבוסה, נמשכת האחרונים בשבועות
מחדש, התארגן עיראק צבא שליטתו. תחת שהיו וכפרים עיירות
הארגון. מידי חשובות עיירות מספר חזרה כבש הקואליציה ובסיוע

להערכת נבלמה. דאע"ש של הראשונית ההצלחות תנופת כי ספק אין
הכבדות בהפצצות נהרגו מאנשיו 8500 כ- האמריקני המודיעין
צבאות הכורדים, עם בקרבות נהרגו נוספים מחבלים ואלפי מהאוויר,
לארגון). מתנגדים (שכולם בסוריה המורדים עם וכן וסוריה, עיראק
ברשותו שהיו הנפט בארות משמעותית, הצטמצם המתנדבים גיוס
ופועל איום בו רואה והערבי המוסלמי העולם רוב וכיום הופצצו,
מול נאמנות מכות לספוג ימשיך הוא כי נראה שונות. בצורות נגדו
ועומד ברית, בעלי ללא כמעט כשהוא נגדו, שהקים הרבים האויבים
עיראק צבא (של באביב-קיץ גדולה קרקעית במתקפה איום מול

מסיבי). אווירי ובחיפוי אמריקני באימון – והכורדים

הגאולה מתהליך חלק
של פנימית לחימה כולל הגאולה שתהליך מובא והנביאים בחז"ל
ועוד). ב' פרק חגי - אחיו" בחרב ("איש עצמם לבין בינם – ישראל שונאי
ואל-קאעידה החיזבאללה כנגד בסוריה נלחם דאע"ש ארגון כיום
המורדים ארגוני וכל אל-קאעידה כנגד נלחם עצמו (וחיזבאללה
ארגוני זה, עצום נס ובזכות כבדות), אבידות מהם וסופג בסוריה
עסוקים אלא במתקפה, ישראל נגד פותחים אינם הנ"ל הטרור
שבאיסלאם הסכנה את היום מבין המערבי העולם הדדי... בחיסול
בודדה עמדה (שבעבר לישראל ומסייע איתו, מתמודד והוא הקיצוני,

במערכה).
לה' עליו ולהודות לפרסמו שיש כביר, נס הוא עיננו לנגד המתרחש
הקדושה בנבואתו האמונה את מחזקת זה, נס התממשות יתברך!
ממש, בקרוב שתממש הגאולה, זמן הגיע כבר כי שליט"א הרבי של

לבב! וטוב שמחה ומתוך

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ב פרק ציצית הל'

ג פרק

א פרק ברכות הל'

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

ו-ח פרקים ביאה איסורי הלכות

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

א. פרק אסורות מאכלות הלכות כא-כב. פרקים

ב-ד. פרקים

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בפולין למניין העשירי מנפלאות

פקודי ויקהל פרשת
פרה פרשת

פקודי ויקהל

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

היפך של לעניין מלכתחילה באים לא במילא
מלשון ושלום שלום, נהיה ואדרבה השלום,

התורה בשלימות הקשורה העם שלימות עם יחד שלימות,
חברון עם ושומרון, שכם עם יחד הארץ, שלימות מגיע ומזה

תשל"ו) (פורים העתיקה. ירושלים ועם

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שלמות מלשון שלום

סגל נחמיה הרב

קדלבורג שיחי' מיכאל הרב למשפחת

תחי' דינה נחמה מרת עם החתונה לרגל

גפני שיחי' זלמן שניאור הרב למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת
קאליפא שיחי' ירמיהו הרב למשפחת

תחי' חנה מרת הבת לבוא
שיחי' מענדל מנחם הת' עב"ג הנשואין בקשרי

זרביב שיחי' שמעון הרב למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 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

לפרשת הקדושה בשיחתו
התייחס תנש"א, בהעלותך
המשיח מלך שליט"א הרבי
מבחינת פולין של למצבה

שיש ואמר: ומצוות, תורה
רב שדרוש במקום לשם, לספק

שיתעסקו וכאלו דרך, ומורה
בני את בתשובה להחזיר
וכו'. שם הדרים ישראל

בארץ נמצא אלה בימים
סגל, נחמיה הרב הקודש

הקהילה שרידי בקרב הפועל
כמו פולין, בוורשא היהודית
שם הנמצאים יהודים עם גם

הרב עסקים. לצורכי
לארץ הגיע סגל

בר לחגיגת הקודש
ילדים לשני מצוה
הייתה ממקורביו.

לשמוע הזדמנות זו
מפעילותו רשמים

בפולין.

את המאפיינים אחד
נושא זהו שליחותו

פעילות באיזורי ה"מניין".
"מניין" השגת נמצא, הוא בהם

מה של משימה אינה לשבת,
בכך.

אחד התקשר "כאשר
בוורשא, שלנו המקורבים

כי וציין נחמיה, הרב מספר
הקרובה, בשבת אזכרה לו יש

ולו לעצמי להבטיח השתדלתי
"מניין". יהיה שאכן

הבסיס את לנו יש כלל בדרך
חבר'ה שישה כחמשה ל"מניין",
תמיד מחפשים כשאנו קבועים,

התפילות שישלים. מי את
בסלון. אצלנו נעשים

כמה הרמתי השבוע במהלך
עסקים בעלי לכמה טלפונים

דווקא, באיזור המתגוררים
בשבת יהיו הם האם לוודא

בעיר. הקרובה

כמה לקבל הצלחתי אכן
עדיין אך חיוביות, תשובות

למניין. העשירי לי חסר היה

בעודי שישי, ביום כבר זה היה
בסופרמרקט בתור עומד

להשיג לנסות בטלפון ומתקשר
אני כשלפתע ה"עשירי", את

לי אומר מאחורי מישהו שומע
מסתובב אני עליכם". "שלום
מחייך. ישראלי, מולי ומוצא

אנו וכו', כאן יהודי עושה מה
שאלות כמה בינינו מחליפים

להיכרות.

שגר ישראלי שזה הסתבר
גר ודווקא בוורשא שנים הרבה
אז עד כי אם מאתנו, הרחק לא
אותו, שואל אני ואז נפגשו. לא

להשלים שבת, לגבי מה נו
מניין?

הוא בעיה! שום אין בוודאי
גלויה. בשמחה משיב

את עשינו ואכן
בהצלחה. המניין

להגיע החל הוא וכך
ונעשה לתפילות

מה"מניין". לחלק

ההזדמנויות באחת
דאגה שעננת ראיתי

פניו. על נסוכה
הענין, במה לשאלתי

שערך בבדיקות כי סיפר
חשש שיש התברר לאחרונה,

חמור... למשהו

ונבקש נכתוב בוא כך אם
ברכה".

לכתוב התיישבו השניים
המשיח, מלך שליט"א לרבי

קודש. האגרות באמצעות
בשורות הכילה התשובה

בה נזכר זה עם ויחד טובות
התפילין. מצוות נושא בהרחבה

נחמיה הרב העלה לראשונה
(השתתפותו בפניו. הנושא את
בשבתות). רק הייתה ב"מניין"
עצמו על קיבל אכן הוא ואכן

יום. מידי תפילין להניח

שוב חזר היהודי תקופה, חלפה
הפעם כאשר בדיקות, לעריכת

כבר הראו שהגיעו, הבדיקות
שונה. משהו על

מדובר אין כי הראו התוצאות
חששו. מפניה החמורה בבעיה

ובטיפול בניתוח צורך אין
הרבי כהבטחת ב"ה. חריג.

- המשיח מלך שליט"א
יהיו התפילין, להנחת בצמידות

טובות. בשורות

  
    
   

    
    

    
  

    
    

 
  

וכל לבו נשאו אשר איש כל ויבואו
כא) לה, (שמות אותו רוחו נדבה אשר
רוחם, ובכל לבם בכל שהתנדבו ולפי
ורוח, לב להם לחדש הקב"ה עתיד לפיכך
לכם "ונתתי כו) לו, (יחזקאל אומר הוא וכן

בקרבכם". אתן חדשה ורוח חדש לב
הגדול) (מדרש

ציווה אשר ככל ישראל בני ויעשו
לב) לט, (שמות עשו כן משה את ה׳
יותר משכן חביב לקיש, בן שמעון רבי אמר
לא בראשית שמעשה בראשית, ממעשה
סייעה ולא ביגיעה ולא בעמל לא נבראו
נעשו" שמים ה' "בדבר אלא בריה כל בו
וישראל משה משכן, אבל ו). לג, (תהילים
אהליאב ותלמידיו בצלאל בו, נתעסקו
בני "ויעשו דכתיב בו, נתעסקו ותלמידיו
שאף ומנין ה'", ציווה אשר ככל ישראל

משה "את תלמוד-לומר בו, נתעסק משה
בו, סייעה שכינה שאפילו ומנין עשו", כן

ידיך". כוננו ה' "מקדש תלמוד-לומר
הגדול) (מדרש

בית כל לעיני בו לילה תהיה ואש
לח) מ, (שמות ישראל

מישראל אחד היה שאם אומר, אתה מנין
עמו נמשך הענן כנפי מתחת נמשך
לומר: תלמוד שחוזר, שעה עד לאחוריו

לד). י, (במדבר עליהם" ה' "וענן
עליהם מאיר יהיה האש עמוד יכול
לילה תהיה "ואש לומר - תלמוד ביום?
ביום. מאיר ואין מאיר הוא בלילה בו",
מאיר כך לישראל מאיר שהוא כשם או
לילה תהיה "ואש תלמוד-לומר לעכו"ם?
הוא ישראל על ישראל", בית כל לעיני בו

לעובדי-גילולים. מאיר ואינו מאיר
בהעלותך) (״הספרי״

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:23 17:10 ירושלים
18:25 17:25 תל-אביב
18:24 17:16 חיפה
18:25 17:27 באר-שבע
19:41 18:42 ניו-יורק

  
חלק 3 דק' 43 ,12 שעה ו', יום 

  
        

          
לז,יד) - לו,טז (יחזקאל

בחניה גם נסיעה

כאשר בפרשתנו, לשיאה באה המשכן עשיית
באוהל לשכון השכינה יורדת לראשונה,

מועד אוהל אל לבוא משה יכול "ולא מועד:
זה, אלוקי שיא לאחר גו'". הענן עליו שכן כי

מסעות סדר - שונה לנושא התורה עוברת
יסעו המשכן מעל הענן "ובהעלות ישראל, בני

לו), מ, (פקודי גו'" מסעיהם בכל ישראל בני
השכינה להשראת שייך אינו שלכאורה ענין

במשכן.
בהתייחסו רש"י דברי עפ"י יובן הענין

נוסעים שהיו מסע "בכל ואומר: אלה למסעות
מקום שם, יחנו אשר במקום שוכן הענן הי'ה
שממקום לפי כו', מסע קרוי הוא אף חנייתן

מסעות". כולן נקראו לכך ונסעו חזרו החני'ה

חיל אל מחיל עליה
לאחר המסעות, סדר אודות זו תוספת כלומר,
מדוייקת הינה במשכן, השכינה השראת תיאור
בעבודת ביותר חשוב רעיון להבהיר באה והיא
רש"י. בדברי גם הנרמז רעיון יהודי. כל של ה'

למימוש שמגיעים שלאחר הוא, האדם טבע
הכוונה ואין "לנוח". נטיה קיימת היעד,
בעיקר אלא הנדרשת הגשמית, למנוחה

להשאר העדפה וסיום. גמר של לתחושה
להתחיל מאשר "נכבש", שכבר הנוכחי בשיא

נוסף. "יעד" לכיבוש בדרך מאמץ ביגיעה, שוב
ע"פ חני'ה בחנייתן, אפילו כי התורה, מגלה

יחנו אשר במקום שוכן הענן "הי'ה תורה,
מחשבה, אומנם להיות יכולה היתה - שם"
כי ולנוח, מקום באותו להישאר לכאורה,
אותנו מלמדת השלימות; לתכלית הגיעו

כיבוש שלאחר - החני'ה בשעת שגם התורה,
"ובהעלות יהי'ה שאח"כ לדעת צריך - היעד

בנסיעה להמשיך צריך גו'", יסעו גו' הענן
יותר. נעלית למדריגה ועלי'ה

יהודי של חניה
הנסיעה, ענין מוכרח כך כדי עד : מזה ויתירה

לפי מסע, קרוי הוא אף חנייתן "מקום שגם
כולן נקראו לכך ונסעו חזרו החני'ה שממקום

ובכל - עצמה החני'ה בשעת גם מסעות":
החני'ה אפילו גדולה, או קטנה - החניות

במדבר, המסעות גמר לירדן, מעבר האחרונה
נושבת, ארץ ישראל, בארץ כבר ומתיישבים
חזרו החני'ה "שממקום להרגיש יהודי צריך
מסע", "קרוי עצמה, שהחני'ה ועד ונסעו",
(להמשיך נסיעה של אופי מקבלת היא כי

"חנייתן", זה כי - הוא זה על והטעם לעלות).

שתמיד ממנו שנדרשת - יהודי של חני'ה
בהליכה - ועד חיל, אל מחיל מהלך, יהי'ה

בערך. שלא שהיא אמיתית
אפילו יהודי: של יום יום לחיי ההוראה מכאן
מזמן לנוח צריך תורה וע"פ נח יהודי כאשר

ולהרגיש לדעת מעשה) (בשעת צריך - לזמן
יותר, למעלה ונסעו", "חזרו להיות צריך שמזה
מנסיעה. חלק שהיא נרגש עצמה שבחני'ה עד

לויקרא שמות מספר
שמות: ספר לסיום בנוגע גם מובן מזה

שבא המשכן, והקמת עשיית סיום לאחרי
מלא ה' "ככוד נפעל וכבר זו, תקופה בסיום
וההוראה, הלימוד מיד ישנו - המשכן" את
מיד להיות צריך אלא בחני'ה, להשאר שלא

חדש ספר - במדרגה חדש שלב ועלי'ה, מסע
ויקרא). (ספר בתורה

את מלא ה' "כבוד כאשר הי'ה כך שאכן כפי
מועד אוהל אל לבוא משה יכול "לא המשכן"
והשראת "המשכת דהיינו הענן", עליו שכן כי

שנאמר מאד ונורא עליון ממקום א"ס אור
שום בו שייך שלא כו' סתרו חשך ישת בו
- ויקרא ספר בהתחלת - ולאח"ז גילוי..".

"ויקרא ע"י יותר, נעלית למדריגה עלי'ה היתה
ליכנס שיוכל נפעל זו שבקריאה - משה" אל

ישת מבחי' גם הגילוי את ולקבל מועד באוהל
באל"ף הנרמזת הכתר, מספירת סתרו, חשך

עצמו וזה הכתר), בחי' פלא אותיות (אל"ף ויקרא של
במהותו מכתר גם לקבל כלי אח"כ נעשה

ועצמותו.
הת׳שמ״ט) ב׳ אדר ד׳ פקודי, (שיח״ק

סבא. כפר חב"ד ישיבת ראש איפרגון, אבישי הרב עם
מסווג) בתפקיד בצה"ל (שירת

דאע״ש הטרור ארגון נגד העולמית המלחמה
האסלאמית" "המדינה הטרור ארגון
על בעיראק בעבר הוקם (דאע"ש)
המערבית בקואליציה ללחום מנת
הפך הארגון אותה. שכבשה
ולאחר אל-קאעידה, של לזרוע
לפעול והחל ממנו פרש מכן,
אסלאמית", "חליפות להקמת
הינו הראשון המוצהר כשיעדו

המוסלמיות המדינות הינו השני היעד ואפגניסטאן. עיראק סוריה,
המערב. מדינות הוא השלישי והיעד דרכן", את שאיבדו "הכופרות
(להפחדה מתוקשר תיעוד תוך הארגון, של האכזריות פעולותיו
מדינות הביאו היציבות, על מייצר שהוא והאיום מתנדבים), ולגיוס
במלחמות (כמו הברית בעלות קואליציית במסגרת נגדו לפעול רבות

המפרץ). ובמלחמת העולם

נעצר המומנטום
גדולות ערים כמה לכיבוש שהביאה ראשוניות, הצלחות לאחר
בפנותו אסטרטגית הארגון טעה ובנקים), (נפט מימון ומקורות
הפכו אלו - פעולה עמו שיתפו שבתחילה - הכורדים נגד להילחם
באופן המערב ע"י נתמכים כשהם דאע"ש, של המר לאויבו במהרה
נרחבות אוויר ותקיפות מדויק, מודיעין נשק, כסף, אימונים, – מסיבי
קובאני. הגדולה העיר על במאבק דאע"ש של לתבוסתו והביאו –
400 כ- לפנות נאלץ ודאע"ש התבוסה, נמשכת האחרונים בשבועות
מחדש, התארגן עיראק צבא שליטתו. תחת שהיו וכפרים עיירות
הארגון. מידי חשובות עיירות מספר חזרה כבש הקואליציה ובסיוע

להערכת נבלמה. דאע"ש של הראשונית ההצלחות תנופת כי ספק אין
הכבדות בהפצצות נהרגו מאנשיו 8500 כ- האמריקני המודיעין
צבאות הכורדים, עם בקרבות נהרגו נוספים מחבלים ואלפי מהאוויר,
לארגון). מתנגדים (שכולם בסוריה המורדים עם וכן וסוריה, עיראק
ברשותו שהיו הנפט בארות משמעותית, הצטמצם המתנדבים גיוס
ופועל איום בו רואה והערבי המוסלמי העולם רוב וכיום הופצצו,
מול נאמנות מכות לספוג ימשיך הוא כי נראה שונות. בצורות נגדו
ועומד ברית, בעלי ללא כמעט כשהוא נגדו, שהקים הרבים האויבים
עיראק צבא (של באביב-קיץ גדולה קרקעית במתקפה איום מול

מסיבי). אווירי ובחיפוי אמריקני באימון – והכורדים

הגאולה מתהליך חלק
של פנימית לחימה כולל הגאולה שתהליך מובא והנביאים בחז"ל
ועוד). ב' פרק חגי - אחיו" בחרב ("איש עצמם לבין בינם – ישראל שונאי
ואל-קאעידה החיזבאללה כנגד בסוריה נלחם דאע"ש ארגון כיום
המורדים ארגוני וכל אל-קאעידה כנגד נלחם עצמו (וחיזבאללה
ארגוני זה, עצום נס ובזכות כבדות), אבידות מהם וסופג בסוריה
עסוקים אלא במתקפה, ישראל נגד פותחים אינם הנ"ל הטרור
שבאיסלאם הסכנה את היום מבין המערבי העולם הדדי... בחיסול
בודדה עמדה (שבעבר לישראל ומסייע איתו, מתמודד והוא הקיצוני,

במערכה).
לה' עליו ולהודות לפרסמו שיש כביר, נס הוא עיננו לנגד המתרחש
הקדושה בנבואתו האמונה את מחזקת זה, נס התממשות יתברך!
ממש, בקרוב שתממש הגאולה, זמן הגיע כבר כי שליט"א הרבי של

לבב! וטוב שמחה ומתוך

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ב פרק ציצית הל'

ג פרק

א פרק ברכות הל'

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק
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בפולין למניין העשירי מנפלאות

פקודי ויקהל פרשת
פרה פרשת

פקודי ויקהל

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

היפך של לעניין מלכתחילה באים לא במילא
מלשון ושלום שלום, נהיה ואדרבה השלום,

התורה בשלימות הקשורה העם שלימות עם יחד שלימות,
חברון עם ושומרון, שכם עם יחד הארץ, שלימות מגיע ומזה

תשל"ו) (פורים העתיקה. ירושלים ועם

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שלמות מלשון שלום

סגל נחמיה הרב

קדלבורג שיחי' מיכאל הרב למשפחת

תחי' דינה נחמה מרת עם החתונה לרגל

גפני שיחי' זלמן שניאור הרב למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת
קאליפא שיחי' ירמיהו הרב למשפחת

תחי' חנה מרת הבת לבוא
שיחי' מענדל מנחם הת' עב"ג הנשואין בקשרי

זרביב שיחי' שמעון הרב למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת



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

אדר ז״ך לרגל התעוררות
בו היום תשנ"ב, באדר כ"ז יום
הרבי אצל הבריאותי האירוע אירע

השבוע יצויין המשיח, מלך שליט"א
התעוררות, בהתוועדויות חב"ד במוקדי

משיח פני לקבלת השליחות לחיזוק
השבועי, הוידאו מגזין במסגרת צדקנו.

בבתי המוקרן מלכנו" את "לראות
מוקרנים השבת, במוצאי הכנסת

הרבי בהם תשנ"ג, משנת וידאו קטעי
את מעודד המשיח, מלך שליט"א

מורנו אדוננו "יחי החסידים שירת
ועד". לעולם המשיח מלך ורבינו

באחדות בוחרים
"יום את ינצלו חב"ד במוקדי

פעילות ליום הקרוב, בשבוע השבתון"
יופעלו הפעילות במסגרת מאחדת,

כתיבה תפילין, להנחת דוכנים אלפי
באמצעות המשיח מלך שליט"א לרבי

משיח. כרטיסי וחלוקת קודש האגרות

בשמחה ממשיכים
הרב בראשות וזמרה, שירה מטה

ריקודי את המארגן ראפ, יקותיאל
כלי בלויי ב-770, ערב מידי השמחה
השמחה, ריקודי במנהג ממשיך זמר,

מלך שליט"א הרבי הוראת לפי
בימי וגם וזמרה" שירה "ברוב המשיח
מתקיימים הפורים, לאחר אדר, חודש

ערב. מידי הריקודים

מלך של מלכותו קבלת ביכולתכם..״, אשר כל ״עשו ואומר המשיח מלך שליט״א הרבי מבהיר
נברא! של עשיה שזו למרות העניין, את תפעל הגילוי בשלימות עימו והתתקשרות המשיח

טובות חדשות

הנוקבת התביעה
! עכשיו התגלות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

לבית לתרום שרצה דוסא בן חנינא ברבי מעשה
וסיתת עמד במלאכתו, היה וסתת והיות המקדש,
וכעת המקדש. לבית והכינה גדולה אחת אבן יפה
היה שלא אלא לירושלים. להעלותה נותר רק
השי"ת עליו שריחם עד זעום. סכום אלא בידו
מוכנים שהיו פועלים חמשה הגיחו ולפתע
תנאי "אבל, הזעום. בסכום גם האבן את להעלות
להעלותה". עימנו ידך את תתן אתה שגם איתנו,
מצאו וכבר האבן על ידו את חנינא רבי הניח

ביקש בירושלים. עצמם
להם לשלם חנינא רבי
ללשכת נכנס מצאם. ולא
בסנהדרין ושאל הגזית
לו ואמרו הדבר לפשר
השרת שמלאכי דומה

לירושלים. אבנך העלו
אדר כ"ג השבת, תאריך
דומה אירוע מאזכר
מאלף יותר שהתרחש
לא אז גם כן. לפני שנה
לשים רק אלא נדרש
עושה השאר כל את יד,

הקב"ה.

מאליו הוקם
לאחר זה היה תנחומא: מדרש כך על מספר
הוא שנותר כל במדבר, וכליו המשכן עשיית
מלאכה שום משה עשה שלא ולפי הקמתו. רק
יכול היה שלא הקמתו, הקב"ה לו הניח במשכן,
שאין הקרשים, כובד מחמת אדם שום להקימו
איך הקב"ה לפני משה אמר לזקפן... באדם כח
אתה עסוק לו אמר אדם? ידי על הקמתו אפשר
וזהו מאליו, וקם נזקף והוא כמקימו, נראה בידך
זה היה מאליו. הוקם המשכן", "הוקם שנאמר

אדר. כ"ג ביום לראשונה
אומנם סיפורים, שני
בניסיות דופן יוצאי
בהם שיש אלא שבהם,
לגבי ללמדנו כדי הרבה

בהיותנו דבר של שלאמיתו יומיים, היום חיינו
בכוחנו אין מחדש, רגע בכל המתהווים "נבראים"
אילולא ביותר, והפשוט הקטן ולוא דבר לפעול
תמהים שאנו עד ושעל. צעד כל על ית' עזרתו

בזה? חלקנו מה אכן
יוסף של הפלאית הצלחתו על חז"ל העידו וכבר
אתו ה' כי אדוניו "וירא המצרי אדוניו בבית
מפרש בידו". מצליח ה' עושה הוא אשר וכל
שמים "שם אתו": ה' "כי המילים על רש"י
ובפשטות, בפיו". שגור
שבכל היא הכוונה
בעזרת לומר, נהג עניין
לעזרתו כבקשה הן ה'.
והן העשייה לפני ית'
כהודאה העשייה לאחר
זו שהיא ית' עזרתו על
ההצלחה. את שפעלה

עליו לפעול
נאמרה שלא זו, אמירה
אלא שפתיים, כמס
ואמונה הכרה מתוך
העולם בבורא אמיתית
המהווהו, ומנהיגו,
בהשגחה שבו פרט כל על ומשגיח מחייהו
בהמשך שהביאתו היא בתכלית, מדוייקת פרטית

בכיפה. מושל להיות עד
והשלימה, האמיתית הגאולה הבאת דורנו, יעוד גם
שלעיתים משהו עלינו, שגדול כמשהו נראה
מלך שליט"א הרבי מבהיר למימוש. כקשה
האמיתית הגאולה של מימושה ואומר, המשיח
אלוקי מעשה הינו יעודיה, כל על והשלימה
בהבטחתו: לבטוח עלינו כן, פי על ואף מובהק.
של מלכותו קבלת ביכולתכם..", אשר כל "עשו
הגילוי בשלימות עימו והתתקשרות המשיח מלך
אומנם העניין. את תפעל דקדושא, בעקשנות
העניק ית' הוא אבל נברא! של עשיה אלא זו אין
הבאת - ית' עליו לפעול הכח את זו לעשיה

ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית הגאולה

בירושלים, במדרחוב השנה בפורים טובות והחלטות ריקודים שמחה,
.(4 עמ׳ (ראה וגאולה משיח מרכז באירגון

בירושלים גאולה שמחת

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

קדמי ר' בהנהלת

בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

עם קדמי ר׳
אדמו״ר סידור

המהר״ש
ברוסיה

טובות והחלטות שמחה של פורים

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

תורה בספר דכא כתיבת
הוראת ידוע דכא, (פצוע) כתיבת אודות ובמ"ש

מו"ח כ"ק מסר וכבר באל"ף. לכתוב בזה הזקן רבנו
מהר"ם כתבה קבלה שע"פ ס"ת בעצמו שראה אדמו"ר,

אשר בפראג בס"ת וכן באל"ף, שם וכתוב מרוטנברג,
באל"ף, ג"כ הסופר, עזרא הגיה

הזקן רבנו הוראת ע"פ יהי' הנ"ל שבס"ת בודאי ולכך
ופוסק והשו"ע דתורה) בנסתר (פוסק התניא בעל

דתורה). בנגלה
ו׳רנ״ח) (מאגרת

ותפילה ללימוד עצה
בתפלה. לכוונה העצה מהי א)

מי לפני רגעים איזה עכ"פ התפלה לפני ההתבוננות
להתפלל. הולך הוא

מ"א פרק ריש מהתחלת פה בעל ג"כ שילמוד ומהנכון
(ע"ב) המלך תיבת עד בתניא

בתוכן במחשבה או בדבור זה על יחזור התפלה ולפני
איזה יפריש התפלה קודם החול בימות וכך הדבר.

לצדקה. פרוטות
בזה. ולהתמדה התורה ללימוד העצה מהי ב)

התורה ללימוד בנוגע גם מועילה האמורה ההתבוננות
התורה אשר הרעיון הוא הענינים בשני והעיקר

צפון ובזה האדם, לטובת ניתנו המצות וכל והתפלה
ברוחניות. והן בגשמיות הן אשרו

וגדולינו חכמינו מספרי בכמה הכתוב יודע בודאי ג)
הסידור. מתוך תפלה מועיל התפלה, לכוונת אשר

רק לא בדבור ז.א. בפה. להוציא צריך התורה ובלימוד
אחר יום בכל לאמר מהתקנה יודע בודאי במחשבה.

ו׳רנט) (מאגרת ... חדשי תהלים השיעור הבקר תפלת

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 (13.3.15) ה'תשע"ה אדר כ"ב פקודי, ויקהל פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1038

זיכה בירושלים, במדרחוב השנה פורים ליל
החוויות באחת נוער ובני צעירים רבבות
שמחת שלהם. ביותר הגדולות הפורמיות
משיח מרכז ע"י שאורגנה אמיתית, פורים

אורן דורון הרב בראשות בירושלים, וגאולה
מלך ישיבת הכולל חברי המרכז, צוות בסיוע

שהגיעו העיר ברחבי וחב"דניקים המשיח
ה"חלטות דוכני ובהפעלת בריקודים לסייע

טובות".
במהלך במדרחוב וגאולה משיח מרכז פעילות

המרכז צוות כאשר חדשה, אינה השנה
בקשות וכתיבת תפילין הנחת דוכן מפעיל
לקראת המשיח. מלך שליט"א לרבי ברכה

הפעילות את להרחיב הוחלט השנה, פורים
הארץ, רחבי מכל צעירים המושך במדרחוב

מרכזית בימה הרשויות, עם בתיאום ולקיים
פורים. לשמחת

למתנדבים הביא קורא הקול
כח יידרש המיוחד האירוע שלצורך הידיעה
של להפצתו הביאה רציני, גודל בסדר אדם

העיר ברחבי לחב"דניקים שפנה קורא" "קול
הדוכנים ובהפעלת בריקודים ולסייע לבוא

באירוע. חשוב חלק ונטלו הגיעו רבים ואכן
של תכונה הורגשה הצהרים בשעות כבר
הוקמה כאשר המרכזי, במדרחוב קדושה

דוכני הועמדו הרחוב צידי משני גדולה. בימה
בצד מלאה. בהפרדה טובות", "החלטות

ובצידו "לגברים" שלט בליווי לגברים האחד
הופתעו ושבים העוברים כנ"ל. לנשים השני

הרחוב. כל פני על שהתנוסס מהשילוט
הכיתוב עם ססגוני שלט התנוסס הבימה על
הרבי תמונת לצד המרכזית" פורים "מסיבת

המשיח. מלך שליט"א

רבבות לנהור החלו הערב משעות החל
למרכז הארץ רחבי מכל נוער ובני צעירים

פורימית לאווירה נחשפים הם כאשר העיר
דורון הרב הערב את פתח ומלהיבה. חסידית

שמחת של יחודה על והסבר ברכה בדברי
טובות החלטות לקבלת רצון העת ועל פורים

אחד כל משאלות למילוי יוסיף שבוודאי
ולברכה. לטובה ואחד

כולו רקד המדרחוב
שמאי הגיטרה נגן בליווי זבולון תזמורת

שסחפו פורים שירי במחרוזת פתחה שבייב,
פורים שמחת לרקודי הצעירים המוני את
את לראות מרהיב מחזה זה היה וגאולה.

שנסחפו הצעירים, של פוסק הבלתי הזרם
הרוקדים למעגלי הצטרפו השמחה, לרחבת

פנו ובהמשך חסידיים וריקודים לשמחה
הטובות. ההחלטות לדוכני

השמחה ניגוני את העבירה ההגברה מערכת
והרחובות יהודה בן רחוב אורך לכל

הצטרפו ורבבות שאלפים כך הסמוכים,

המארגנים לבקשת נשמעו הבנות לשמחה.
גדול. ה' לקידוש וגרמו מלרקוד ונמנעו

דוכני - ספק ללא היו באירוע, הכותרת גולת
בהפרדה כאמור שהופעלו טובות! החלטות

המשיח המלך ישיבת של הכולל חברי מלאה.
ובעיקר האירוע בארגון פעיל חלק לקחו
הפנו הערב כל במהלך הדוכנים. בהפעלת
את שגדשו הצעירים אלפי את האברכים

טפסי את מילאו הם שם לדוכן, המדרחוב
שהועברו הגאולה לזירוז הטובות ההחלטות

המשיח. מלך שליט"א הרבי אל לברכה
פרטיהם את למלא גם ניאותו הצעירים

קשר. על שמירה להמשך האישיים,
במדבקה זכה טובה החלטה על חותם כל

והסיסמה: משיח דגל מתנוסס עליה לאייפון,
לזירוז טובה החלטה קיבלתי אני "גם

דוכן את בנות הפעילו במקביל הגאולה".
רבה. בהצלחה הנשים,

טובות החלטות אלפי
האירוע
שהחל

21:00 בשעה
אל נמשך

הלילה תוך
רק והסתיים
השעה לאחר
לפנות 02:30
בעוד בוקר,

האלפים
משיח! משיח ולשיר לרקוד ממשיכים הרבים

העוזרים לכל מודה וגאולה משיח מרכז
האירוע, להצלחת ולתורמים במלאכה

הגאולה. זירוז את פעל שבודאי

במדרחוב פורים שמחת ברחבת האלפים קהל

חח י

שלי הבן וגם לאל, "תודה וריכוז/היפראקטיביות קשב הפרעות
אודות בתרופות צורך וללא רגוע הוא ב"ה רטאלין, לו לתת שרצו

ג. אליהו המסור" לטיפולך
וגם המיגרנות טיפולים 6 ומיגרנות."אחרי - הליקובקטור חיידק

בכלל" ביוטיקה באנטי צורך ללא נעלמו הליקובקטור החיידק
ב"ב. ראשית אחות פ. ורד

בחודש טיפולים שלושה "...אחרי שונות מסיבות וברכיים גב כאבי
ש. אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה

ד. שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה "...לאחר
דם, בדיקות "...עשיתי לקויה וספיגה הורמונליות/פוריות בעיות

עייפה. פחות ואני התאזנה התריס בלוטת בסדר. B-12-ה וגם יפה ממש עלה הברזל
על לכם להודיע התקשרתי נברו ד"ר שנה)... כחצי (לאחר מהטיפולים. תוצאות יש

ו. עדנה הקרוב" שישי ביום מילה הברית
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