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

הגאולה לאופנועי הצדעה
מיזם של השנתי ההצדעה ערב
האופנוע והשקת הגאולה אופנועי

ב' ראשון ביום אי"ה יתקיים ה-50,
באולמי 20:00 בשעה 22.3.15 ניסן

נתניה. 7 הגפן רח' התכלת שמי
פעילות על סקירה וידאו סרט בתכנית:

נשמה על אישי סיפור האופנועים,
ומופע הפעילות, בזכות שהתעוררה

להזמנת פיאמנטה. אבי ר' עם מיוחד
.054-2036-770 כרטיסים:

בחרתנו אתה
יתקיים ניסן, י"א לרגל המעמד

באיצטדיון ניסן, ט' ראשון ביום אי"ה
.20:00 בשעה חולון, ארנה היכל החדש

ושלוחים. משפיעים רבנים, במעמד
וסוחפת. מרגשת ניגונים מחרוזת

הארץ. רחבי מכל והסעות כרטיסים
.055-9783-770 לפרטים:

ב-770 השנתי המפגש
ודוברי מהישראלים רבות מאות

ביום להגיע צפוים יורק בניו העברית
לרגל השנתי לאירוע הקרוב, ראשון

בברוקלין. ב-770 המתקיים ניסן י"א
19:30 בשעה שתתחיל התוכנית

קטעי מיוחד, וידאו ברכה, דברי תכלול
הרבי עם ערבית ותפילת מוסיקה

לפרטים: המשיח. מלך שליט"א
(יוסף). 203-2863-770

לעתיד. ששייכים דקדושה אירועים לגבי ובמיוחד גם נכונה אלא שבעבר, לאירועיים רק שמורה אינה זו יכולת
העכשוויות. למציאות להמשיכו ביכולתו כמותו, אדם של ששלוחו ועד ה׳, בשליחות בעולם הפועל יהודי

טובות חדשות

את להמשיך
לכאן העתיד

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

יחד החידקל. נהר שפת על עומד הנביא דניאל
לפתע ומלאכי. זכריה חג, הנביאים עומדים איתו
מלאך דמות לפניו ורואה עיניו את נושא דניאל
"גויתו נתפסים בלתי ועוצמה בגודל אלוקים
אש כלפידי ועיניו ברק כמראה ופניו כתרשיש
וקול הקלל נחושת כעין ומרגלותיו וזרועותיו
רואה הוד הנורא המראה את המון". כקול דבריו
את לבדי דניאל אני "וראיתי : דניאל הנביא רק
את ראו לא עימי היו אשר והאנשים המראה

גדולה חרדה אבל המראה
ויברחו עליהם נפלה

בהחבא".

החרדה? מהיכן
ורק היות חז"ל, שואלים
המראה, את ראה דניאל
נפלה ומהיכן מדוע כן אם
שאר על גדולה חרדה

עימו? שהיו האנשים
גב על "אף ותשובתם
מזלייהו חזי, לא דאיהו
חופשי: ובתרגום חזי"
עצמם, שהם פי על אף
את ראו לא האנשים,

כל של הנשמה עצם דהיינו מזלם, אבל המחזה,
תחושת את ש"הוזיל" זה והוא ראה, מהם אחד
כך כדי עד מהם, אחד כל של להכרה החרדה
האנשים, אותם היו מי להזכירנו להחבא. שברחו
המסקנא גם מכאן ומלאכי. זכריה חגי הנביאים
לדניאל בנוסף שם היו שאם להניח, שסביר
אפילו אזי "רגילים", אנשים גם הנביאים וחבריו
אופן בכל עליהם. נופלת הייתה לא חרדה תחושת
לחוש כדי רוחנית דרגה איזו בעל להיות צריך

רוחני-אלוקי. במימד
חודש ראש יחול השבת
כלשון שנטל, ניסן,
עטרות". עשרה חז"ל
שי אלו, עטרות בין
בו היום זה כי לציין

ולהשראת המשכן להקמת ישראל עם זכה
הכוונה התממשות תחילת לראשונה. בו השכינה
לו להיות הקב"ה "נתאוה בבריאה האלוקית
תוכל בו גשמית מציאות בתחתונים", דירה ית'
"ועשו ע"י וזאת קבוע, באופן להתגלות האלוקות

בתוכם". ושכנתי מקדש לי
כזה אבל חשוב, אירוע זה היה שאכן נאמר, שמא
בפירושו האריז"ל מגלה לא. ותו בעבר שנותר
נזכרים האלה "והימים אסתר: במגילת לפסוק
נצחיות ונעשים",
הנמשכת הקדושה
קיימת ית' מאתו
שאנו אימת כל לעד.
אלוקי, אירוע מזכירים
בתורה קריאת ע"י
הרי אודותו, וכדו'
מחדש פועלים שאנו
לעולם. המשכתו את
או רואים איננו אם וגם
ההמשכה, באותה חשים
חזי" ש"מזלייהו הרי
רואה נשמתנו עצם

בוודאי. וחש

ניגאל בניסן
שהתרחשו לאירועיים רק שמורה אינה זו יכולת
אירועים לגבי ובמיוחד גם נכונה אלא בעבר,
בעולם הפועל יהודי לעתיד. ששייכים דקדושה
כמותו, אדם של שלוחו אשר ועד ה', בשליחות
דיבור ע"י העניין, איזכור ע"י שביכולתו הרי
העכשוויות. למציאות להמשיכו בנושא, דקדושה
המשיח, מלך שליט"א הרבי של בקשתו גם מכאן
משום גם ומשיח, גאולה ענייני וללמד ללמוד
גם לכן לעולם. אלו עניינים ממשיכים אנו שבכך
משפחתו, עצמו, אצל יפרסם אחד שכל בקשתו,
מגיע, אליו מקום לכל ועד החברתית סביבתו
המדרש וכלשון הגאולה, זמן הגיע כבר שאכן
- זה הנה דודי "קול ניסן, חודש לגאולת ביחס

ממש. ומיד תיכף בא", - המשיח המלך

שליט״א הרבי הסביר בה תשמ״ח, ניסן ב׳ ביום השיחה לאמירת שנה 27
הגאולה. את המזרזת המלך״ ״יחי הכרזת חשיבות את המשיח מלך

הגאולה מזרזת המלך" "יחי הכרזת

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

נצחיים לחיים המדעי המחקר מיעדי

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

הרופא שמחת
בתורתנו עלינו כמצווה טובה להסתדרות ובפרט ...
אדם כל שאם לבב. וטוב שמחה מתוך חיים, תורת

הפונים את לרפאות הצריך רופא עאכו"כ לזה. זקוק
אליו.

הרוח במצב תלוי כפשוטו הגוף חוזק אפילו והרי
דטופח בדרגא צ"ל שהרופא מובן שמזה הרוח. חיזוק

בזה. להטפיח ע"מ
הבטחון. וחוזק השמחה על נצטווה אחד שכל וכיון

המציאות וגם בידו, והיכולת שהאפשריות בודאי
אמת שאין שהתורה אפשר אי שהרי לזה מתאימה

להמציאות. מתאים שאינו ענין על תצוה תורה, אלא
למותר. דא בכגון האריכות לדכוותיי ובודאי

חירותינו, זמן הפסח חג שבין בימים אנו נמצאים והרי
ו׳רס״ב) (מאגרת ומעיקים... המצירים הענינים מכל חירות

המזל להצלחת עצה
ותהיי מזלה שיצליח בכדי לעשות עלי' מה שואלת
ומנהיגו עולם בורא ענה כבר והנה בחיים. מאושרת
ואת תלכו בחקתי אם בתורתו, ככתוב זו, ולשאלה

הברכות וכל וגו' ונתתי אותם, ועשיתם תשמרו מצותי
והי' כתיב, ועוד ואילך). ג כו, (ויקרא בפרשה האמורות

כל עליך ובאו וגו' אלקיך ה' בקול תשמע שמוע אם
הרי האמורות ומצות ב). א. כח, (דברים גו' הברכות

מקומות. ובכמה ערוך בשולחן לפרטיהן הן מפורשות
בנוהג זה אין הלא וכו' לאיש תנשא מתי ובשאלתה,

אלקיך ה' עם תהיי תמים נאמר הרי כי עתידות, לחפש
להיות הישראלים ואשה איש שעל אלא ינְ) יח. (דברים

יתן אשר ויתעלה. יתברך בהבורא בבטחונם חזקים
מתאים יתנהנו מצדם הם שהרי מאושרים. חיים להם

ו׳רס״ג) (מאגרת ומצותיו. לתורתו לרצונו

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 (20.3.15) ה'תשע"ה אדר כ"ט ויקרא-החודש, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1039

מתאחדים והשלימה, האמיתית הגאולה בזמן
בלשון ה"טבע". עם הטבע" מן ה"למעלה
בו כהשלב מוגדר העניין והחסידות הקבלה
מציין הוי' שם האלוקים". הוא ש"הוי' יתגלה
ויהי'ה הוה (הי'ה הטבע מן הלמעלה את
הטבע את מציין אלוקים שם ואילו כאחד)

הטבע). = 86 בגימטריא (א-להים
שנחזתה תקופתנו, של המדעית הפריצה
הולכת שנה, כאלפים לפני הזוהר בספר כבר
שנים מספר לפני שעד מושגים זה. לכיוון
כבר בחלקם נעשו טבעי, העל לתחום נחשבו
וחלקם יומיים, היום בחיינו טבעיות לתופעות
והולכת. גדלה מחקרית לב לתשומת זוכה
חיי תוחלת הארכת הוא, אלו ממושגים אחד

נצח. לחיי ועד האדם
לחיות אמור האדם היה בריאתו, בראשית כבר
לגבוליות שהביא הוא הדעת עץ חטא נצח. חיי
לבטל הקב"ה עתיד הגאולה, בזמן האדם. חיי
"בילע ישעיהו: הנביא וכלשון זו גבוליות
כל מעל דימעה אלוקים ה' ומחה לנצח המות

פנים".

כפשוטם נצחיים חיים
ליעוד מתייחס המשיח מלך שליט"א הרבי
למשל כך הקדושות. בשיחותיו אחת לא זה
שע"י מציין הוא ה'תשנ"ב, ויחי פרשת בשבת
לכל יהיו "שאז לגאולה: זוכים אחד טוב מעשה
כפשוטם, נצחיים חיים מישראל ואחד אחד
בגופים, נשמות זה, שבדורנו ישראל מבני החל
מאה רק לא טובות, ושנים ימים לאורך
רק ולא יעקב, חיי כשני שנה, ושבע ארבעים
חיים אלא יצחק, חיי כשני שנה (180) ק"פ
בכל ישראל לבני בנוגע זה דרך ועל נצחיים,
עפר", שוכני ורננו ש"הקיצו זה, שלפני הדורות

זה, שלאחרי הדורות בכל ישראל לבני ובנוגע
הדורות". כל סוף עד

"ואל של האלוקית הגזירה לביטול במקביל
למחקר מידע משמים "משוחרר" תשוב", עפר
הטבעית האפשרות את ליצור האמור המדעי,

זו. גבוליות לפריצת

מתעורר המדעי המחקר
זה בתחום העוסקים המחקר מתחומי אחד
העוסק (Gerontology) גרונטולוגיה הוא
כאשר להזדקנות, הביולוגיים הגורמים בחקר
שמוביל הגן לאיתור הביאו חדשים מחקרים
את מגלים אילן בר באוניברסיטת להזדקנות.
תגלית יונקים. חיי הארכת על הממונה הגן
הוא הבא האתגר בינלאומית. להכרה הזוכה

חיים. להארכת לתרופות הידע הפיכת
הבריאות מכוני ראשי פנו וחצי כשנה לפני
תאגיד - (NIH) ארה"ב של הלאומיים
בעולם החשוב המדעי-רפואי המחקר מוסדות
וביקשו ביותר הבכירים המחקר גופי לכל -

שישנו מאוד, גדולים "רעיונות להציע מהם
הבאות". בשנים והרפואה המדע פני את
של פרס הובטח הנבחרים הרעיונות למציעי
.XPrize לשם זכה שגם דולר, מיליון עשרה
נדרש השאר בין קשיחים. התחרות כללי
מסוגן. וראשונות זולות טכנולוגיות פיתוח
המלא הגנטי הרצף להצגת מכונות למשל,
מלאה דיוק ברמת שעות כמה בתוך אדם של
חברות שתי דולר. מאלף פחות של ובעלות
להן שיש הודיעו אמריקאיות ביוטכנולוגיה

שכאלו. ממוחשבות מערכות בצנרת

מליונים בזה משקיעה גוגל
הקהילה שמייחסת לחשיבות ההמחשות אחת
שרק העובדה זו הנושא, לחקר המדעית
ענקית Google "גוגל" החליטה לאחרונה
הדולר מיליון 425 להשקיע האינטרנט,
החיים. תוחלת להארכת שיפעלו בחברות
ביל אמר בלומברג הידיעות לסוכנות בראיון
מאמין הוא כי ונצ'רס, גוגל נשיא מאריס,

שנה. 500 לחיות יוכל האדם שבעתיד
פריצות לדבריו,
רפואיות דרך
ת ו ח ת פ ת ה ו
ה ק י נ כ מ ו י ב ה
לכך. לסייע צפויות
בניהולו החברה
משקיעה כבר
בחברות כספים

גנטיקה.
ברחבי מחקר מכוני עוסקים בו הרב הלהט
חדר כמה עד מעידים הנושא, בחקר העולם
מוכנתו על המכריז העולם, בגדרי היעוד קיום

והשלימה. האמיתית לגאולה

גוגל תגלית על בלומברג-מרקטס מגזין שער

לתמותה? הפתרון גוגל בידי האם

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

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! גלויים!ניסים 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

ניא הלים ומש

העליונה ההשגחה דרכי
לחשוף כדי סיבות, שמסובבת

הרבי של מופת סיפור עוד
בכ"ב המשיח. מלך שליט"א
בבית ביקרה האחרון, שבט

קבוצת עם יחד ,"770" חיינו
שבע, בת הרבנית מקורבות,
לחיאני, יחיא הרב של אשתו

מלך שליט"א הרבי שליח
שבצרפת. גרנובל בעיר המשיח,

לשדה לצאת הן עמדו כעת
לצרפת. חזור לטיסת התעופה

ויזיניץ' חסיד ההסעה, רכב נהג
משום ממורמר דיי נראה היה

את כשהעמיס מה
החל הרכב המזוודות.

כשהקבוצה בנסיעה
מנסה למדי נרגשת
עוד להפסיד שלא
בית ל"770 מבט

ממנו המקור חיינו",
אנשי לכל חיות

הדור.

כך, משום "דווקא
להסכים לי קשה היה

הנהג של הקודר רוחו למצב
בעיה איזו יש אותנו. שהסיע

שאלתי אותך? שמטרידה
בפשטות.

היה לכאן בנסיעה הפטיר. "כן,
ולא הנוסעים עם ויכוח לי

אני שסוכם. המחיר את קיבלתי
וזה ומופסד. מרומה "קצת" חש

.".. לי מפריע

זה, בשביל עצוב להיות "חבל
ההפרש את לך הנה לו. אמרתי

התעופה לשדה אותנו וקח
שהוא עליו ניכר היה בשמחה".
תגובה לכזו ציפה לא ב"הלם".

מצידנו.

שתיקה, של קצרות דקות חלפו
ואמר התעשת שהוא עד

אישי מופת יספר שבתמורה
המשיח. מלך שליט"א מהרבי

שנה, משלושים למעלה "לפני
אחד יום מונית. כנהג עבדתי
.770 ל- בנסיעותי התגלגתי
לכאן. הגעתי לא כלל בדרך

המדרכה, ליד עצרתי מה משום
שירדה אשה כאשר ,"770" מול

לעצור. לי סימנה במדרגות
ומיד למונית, עלתה האשה

נבהלתי נשלט. בלתי בבכי פרצה
לעזור? אוכל במה ושאלתי לרגע

שהיא לספר, החלה האשה
בעקבות מישראל מגיעה

שנעלם. אחיה אחר חיפושיה
14 לפני אחד, שיום התברר

הוריו עם התווכח אחיה שנה,
ונעלם. הבית את לעזוב והחליט

ולא עולמות הפכו ההורים
ואף רבנים מני לכל הלכו מצאו.

היכן לומר היה יכול לא אחד
להגיע לה שהמליצו עד האח.

המשיח מלך שליט"א הרבי אל
להיות זכתה ואכן
"ביחידות". אצלו

ספרה שהיא לאחר
הרבי מצוקתה, את

שאלה: המשיח מלך
בה'? בטחון לך יש
בחיוב, ענתה היא
ירמזון למה תוהה
שאל ואז דבריו?

בטחון לך יש שנית
גבוה בטון בה'?

כן ענתה ושוב יותר.
רם בקול שאל ואז !! בהחלט
בה'? בטחון ממש לך יש שוב:

המשיך: בחיוב ומשענתה

עלי נסיעתך, את תמשיכי "אז,
אותך". להוביל לה' ותני למונית

אני שגם הבנתי כבר "כעת
התזמון הסיפור. של בעיצומו

הפרטית ההשגחה של המדהים
ברגע בדיוק "770" מול שאגיע

מה"יחידות"... יצאה שהיא
ככל לי שתיתן מהאשה בקשתי

לאחיה. ביחס פרטים שיותר

אחיה, את מתארת היא בעוד
תמונתו במוחי להצטייר החלה
אלא יותר ולא פחות לא של..
שוכרים שאנו לדירה השותף
כמה מזה בבורו-פארק יחד

שנים...

בדירה. היינו שעה כחצי בתוך
הפגישה עוצמת את לתאר קשה
התראו שלא והאחות האח בין
אפילו שנה. עשרה ארבע מזה

בכיתי". אני

מספרת פחות, לא "מדהים
ההשגחה כיצד שבע, בת הרבנית
הזה. המופת את חשפה העליונה

 
   
    

    
   

    
   

    
    

    
    

     
   

    

אליו ה׳ וידבר משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא מועד מאוהל
הארה היינו זו קריאה ענין ”פירוש
יוכל זה ידי שעל כדי למשה והשפעה
וענינו מועד". אוהל אל ולבוא לעלות
”שיש - מישראל ואחד אחד כל בעבודת
דעת בחינת . . משה מבחינת אדם בכל
סוף אין אור יחוד בחינת הממשיך שהוא
ומתגלה שורה שיהא למטה הוא ברוך
מועד, אוהל בבחינת שיהא האדם בנפש
ונודעתי, אותיות . . ונועדתי מלשון
ואין החיים חיי שהוא ה' את לידע דהיינו
עתה "ראו שכתוב מה דרך על מלבדו, עוד
נאמר זה שמקרא שהגם הוא", אני אני כי
נפש בכל יש זה כח מקום, מכל לעתיד, על
אמיץ בקשר בה' מחשבתו לקשר מישראל
מעין בשר", בעיני שרואה . . כמו וחזק

לבוא. דלעתיד השלימות ודוגמת
(385 ע׳ תנש״א השיחות ספר (על-פי

א) א, (ויקרא משה... אל ויקרא
"ויקרא הוא הקרבנות פרשת הקדמת
עבודת על כח הנתינת שהוא משה", אל
ודור, דור בכל הוא כן וכמו הקרבנות.
ודרא, דרא בכל דמשה דאתפשטותא
הם הנה דור, שבכל ישראל רועי שהם

הקרבנות. עבודת על כח הממשיכים
ממוצע להיותם - הוא הדבר וטעם
שהוא וביניכם, הוי' בין ממוצע המחבר,
על- אלקות עם עולמות המחבר, ממוצע

נשמות. תשי״ב)ידי לגני׳ ׳באתי (ממאמר

מועד מאוהל . . משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא

אומות היו אלו לוי, בן יהושוע רבי אמר
להן יפה מועד אוהל מה יודעים העולם
וקסטריות אהליות אותו מקיפין היו
בחוזק שיעמוד כדי כמשמעו (אהלים
יוסף:). עץ ומפה. מפה סמוכים לו ויהיה

רבה) (מדרש

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:28 17:14 ירושלים
18:30 17:30 תל-אביב
18:29 17:21 חיפה
18:30 17:32 באר-שבע
19:49 18:49 ניו-יורק

  
(.ט-טו כח, (במדבר     

א-כ.) יב, (שמות     
(יחזקאל       

     ו מו,יז) - מה,יח
(יחזקאל       

לז,יד) - לו,טז

עולם בורא של נחת

נתפרשו שהלכותיהם מהקרבנות וכמה בכמה
ובפעם לה'", ניחוח "ריח שהם נאמר בפרשתנו

מפרש זה, ביטוי בפרשתנו מופיע שבה הראשונה
ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת "ניחוח, רש"י

תצוה. בפרשת גם פירש וכך רצוני".
את לשלול רש"י שכוונת כותבים המפרשים
מריח מנוחה "יקבל שהקב"ה כאילו הרעיון

הוא ולכן כביכול, כלפיו יתכן לא שזה הקרבן",
מזה הבאה רוח", "נחת היינו ניחוח" ש"ריח פירש

רצוני". ונעשה ש"אמרתי

אחרות ומצוות קרבנות
מכל בקרבנות נשתנה מה להבין עלינו זה, ולפי

שהם מפורש אצלם שרק האחרות, התורה מצוות
שהנחת מובן זה שהרי להקב"ה? רוח נחת גורמים
האדם עובד שבזה מזה אלא אינה שבקרבנות רוח

המצוות כל ע"י היא ה' עבודת והרי בוראו, את
שקיומן מצוות בשאר נתפרש לא ומדוע כולן,

וכדומה? לה'" ניחוח "(ריח) גורם
"ניחוח", על בפירושו ליישב רש"י בא זה וקושי

- רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת
בקרבנות המיוחד לפני") רוח ("נחת שה"ניחוח"
המצוות, בקיום מיוחד אופן כאן שיש בזה הוא
מצאנו לא זה (שענין רצוני" ונעשה "שאמרתי

מצוות). בשאר

הקרבנות, בענין כללית תמיהה בהקדם זה ויובן
והתועלת הטעם מהו מבארים מפרשים שהרבה
ומקריבה בהמה מביא שהאדם הקרבנות, בענין
בפירוש ואילו המזבח, על-גבי כולה) או (חלקה
זו. מצוה במהות ביאור לכאורה מצינו לא רש"י

דרכו אין התורה על בפירושו שרש"י ולמרות
של פשוטו את רק אלא המצוות טעמי לבאר
מצוה אינם שקרבנות לכך נוסף הרי - מקרא
מצוות כוללים אלא אחדות או אחת פרטית

שזוהי ביותר, כללי ענין הם שהקרבנות וגם רבות,

השכינה) השראת (מקום ומקדש במשכן העבודה
"מה רק השאלה שאין לקרבנות, שבנוגע הרי -
היפך ענין הוא שלכאורה אלא זו, למצוה טעם"

חלקה) (או בהמה ששורפים השכל), (ונגד הטעם
משריפה כלום להאדם אין שהרי - תועלת ללא

נהנה שהקב"ה לומר שייך שאין ופשיטא זו,
של לכאורה הענין מהו ותמוה הקרבנות, משריפת

תועלת". "ללא ישראל של ממונם לאבד

הקרבנות של הסוד
"נחת שכתב במה רש"י כוונת שזוהי לומר ויש

כל זוהי שאכן רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח
שום בזה נראה (שלא הקרבנות בענין הכוונה

מפני ורק אך הקרבן את יקריב שהאדם תועלת),
לא הוא הפירוש כלומר: לא. ותו ית', רצונו שזהו

יודע אינו שהאדם אלא תועלת איזו בזה שיש
בזה, תועלת שיש מאמין קרבן וכשמקריב מהי,
זה רק הוא הקרבן בהקרבת התועלת שכל אלא

ית'. רצונו שעושה
בהם שרק שבקרבנות, המיוחד הענין גם וזהו

כי המצוות, בשאר ולא לה'", ניחוח "ריח נאמר
מיוחדת ו"הנאה" רוח" "נחת יש בקרבנות רק

זה מפני ורק אך הוא המצוות שקיום מזה למעלה
ש"אמרתי".

קרבן בכל לא
החטאות בקרבנות מדוע מבינים אנו זה, לפי

אלו בקרבנות כי כנ"ל. רש"י ביאר לא ואשמות
אינו הבאתם עיקר הרי האדם על לכפר שבאים

האדם בשביל אלא רצוני", ונעשה "שאמרתי בגלל
עונו. לו שיתכפר עצמו,

תודה, בקרבן ניחוח" "ריח נאמר לא גם ולכן
לו, ונעשה לנס שנצרך נס על הודאה שהוא כיון
שבגלל שלו, לתועלת שייכת זו הקרבה כן ואם
צריך שהאדם מובן, הרי נס, לו עשה שהקב"ה

שהוא זה בקרבן מודגש לא ולכן זה, על להודות
לפני רוח "נחת לה'", ניחוח "ריח לפעול בא

רצוני". ונעשה שאמרתי
רוח "נחת ניחוח", ד"ריח הענין הדגשת ועיקר

בקרבנות הוא רצוני" ונעשה שאמרתי לפני
ידם שעל הפרשה, בתחילת המדוברים נדבה,

והיינו להקב"ה, משלו לנדב שרוצה האדם מראה
על רק אלא שלו, תועלת אודות חושב שאינו

לפני רוח "נחת גורמים אלו קרבנות ולכן הקב"ה.
רצוני". ונעשה ויקרא)שאמרתי לב, שיחות לקוטי פי (על

הצדקנית הרבנית הולדת יום השבוע, בתחילת שחל באדר כ״ה לרגל
מצו״ב המשיח, מלך שליט״א הרבי של אשתו מושקא, חי׳ה מרת

הולדת. יום הנהגות אודות קודש, שיחות מתוך הקדושות הוראותיו

הולדת יום מנהגי
בעל הינו היהודי של ההולדת יום
- יום" היום "לוח בספר רבה. חשיבות
הרבי של הולדתו יום ניסן, י"א בתאריך
"ביום כותב: הוא - המשיח מלך שליט"א
ולהעלות להתבודד, האדם על ההולדת
והצריכים בהם, ולהתבונן זיכרונותיו

ויתקנם". ותשובה-ישוב תיקון

הולדת יום לרגל תשמ"ח, אדר בכ"ה
שליט"א הרבי יצא מושקא, חי'ה מרת הצדקנית הרבנית אשתו
ביום אשר לפרסם ביותר ונכון כדאי אשר קורא בקול המשיח, מלך
(הן ואחד אחד שכל - והוספה צדקה תפלה בתורה יוסיפו ההולדת
ההולדת ביום יעשה קטנים) לקטני ועד טף והן נשים הן אנשים
בהקשר וידידיו. חבריו או ביתו בני עם ביחד שמחה של התוועדות
תשמ"ח פסח של אחרון בשיחת המשיח מלך שליט"א הרבי עורר לכך

זה: ביום מיוחדים מנהגים מספר של יישום על

וכשיום ההולדת, יום שלפני השבת ביום לתורה לעלות א.
עצמו. ביום-הולדת גם - הקריאה ביום חל -ההולדת

וכשיום ומנחה, שחרית תפלת לפני צדקה בנתינת להוסיף ב.
טוב יום או שבת בערב ליתן - טוב יום או בשבת חל ההולדת

לאחריו). גם - טוב (ומה

וכו', הא-ל בגדולת התבוננות התפילה, בכונת - בתפילה להוסיף ג.
אחד). ספר פנים כל (על תהילים (ספר) באמירת וכן

- ההולדת ביום לומר שמתחיל החדש תהילים המזמור ללמוד ד.
שנותיו. למספר בהתאם

נוסף - החסידות ובתורת הנגלה בתורת נוסף שיעור להוסיף ה.
ותניא תהילים בחומש השיעורים שלושת הקבועים, השיעורים על

ברמב"ם. היומי ושיעור נפש, לכל השווים

או (כולו פה בעל חיים) אלוקים (=דברי דא"ח מאמר ללמוד ו.
או עצמו, ההולדת ביום (ברבים) בחבורה אותו ולחזור חלקו),
(בזמן שלאחריו השבת-קודש ביום ובפרט הקרובה, בהזדמנות

שלישית). סעודה

חוצה, והמעינות התורה הפצת - הזולת על בפעולה להוסיף ז.
ישראל. אהבת מתוך

תיקון והצריכים בהם ולהתבונן זכרונותיו ולעלות להתבודד ח.
בשנה הנהגתו באופן להתבונן כלומר, ויתקנם, ישוב ותשובה

לטובה. עלינו הבאה לשנה טובות החלטת ולקבל שעברה,

(לפי פרטי בענין נוסף הידור או נוספת זהירות עצמו על לקבל ט.
השנה. בראש כמו כמובן), ערכו,

שבח - וידידיו חבריו בני-ביתו, עם שמחה של התוועדות לערוך י.
או חדש פרי על לברך-"שהחיינו" אפשר (ובאם להקב"ה והודיה

מצוה. של ושמחה של-תורה שמחה מתוך חדש), בגד

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק ניסן היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ו פרק ברכות הל'

ז פרק

ח פרק

ט פרק

י פרק

יא פרק

א פרק מילה הל'

ה-ז פרקים אסורות מאכלות הלכות הלכות

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

יד-טז. פרקים

א-ב פרקים שחיטה יז.הלכות פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

כט

א

ב

ג

ד

ה

ו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

770 מ במונית

ויקרא פרשת
החודש פרשת

ויקרא

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

אומות-עולם שישנם שנדמה למרות
מארץ מסוימים חלקים על המערערים

מה אין - אתם" "לסטים לטענתם עד ישראל,
אומר בעצמו שהקב"ה מכיון שכן, איתם, להתחשב

הזאת"... הארץ את נתתי "לזרעך
תשל"ח) לך לך ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

איתם להתחשב מה אין
ע"ה גאולה לאה דבורה התינוקת

חנה ליבי ומרת מרדכי ר' הרב יבדלחט"א בת

שי' גרומך
תשע"ד אדר כ"ד נלב"ע

בתוכם והיא עפר, שוכני ורננו והקיצו

נשמת לזכר
אליהו ב"ר אוסקר רחמים ר'

ע"ה פיפרנו
תשע"ה אדר כ"א נלב"ע

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

נשמת לזכר

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

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! גלויים!ניסים 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

ניא הלים ומש

העליונה ההשגחה דרכי
לחשוף כדי סיבות, שמסובבת

הרבי של מופת סיפור עוד
בכ"ב המשיח. מלך שליט"א
בבית ביקרה האחרון, שבט

קבוצת עם יחד ,"770" חיינו
שבע, בת הרבנית מקורבות,
לחיאני, יחיא הרב של אשתו

מלך שליט"א הרבי שליח
שבצרפת. גרנובל בעיר המשיח,

לשדה לצאת הן עמדו כעת
לצרפת. חזור לטיסת התעופה

ויזיניץ' חסיד ההסעה, רכב נהג
משום ממורמר דיי נראה היה

את כשהעמיס מה
החל הרכב המזוודות.

כשהקבוצה בנסיעה
מנסה למדי נרגשת
עוד להפסיד שלא
בית ל"770 מבט

ממנו המקור חיינו",
אנשי לכל חיות

הדור.

כך, משום "דווקא
להסכים לי קשה היה

הנהג של הקודר רוחו למצב
בעיה איזו יש אותנו. שהסיע

שאלתי אותך? שמטרידה
בפשטות.

היה לכאן בנסיעה הפטיר. "כן,
ולא הנוסעים עם ויכוח לי

אני שסוכם. המחיר את קיבלתי
וזה ומופסד. מרומה "קצת" חש

.".. לי מפריע

זה, בשביל עצוב להיות "חבל
ההפרש את לך הנה לו. אמרתי

התעופה לשדה אותנו וקח
שהוא עליו ניכר היה בשמחה".
תגובה לכזו ציפה לא ב"הלם".

מצידנו.

שתיקה, של קצרות דקות חלפו
ואמר התעשת שהוא עד

אישי מופת יספר שבתמורה
המשיח. מלך שליט"א מהרבי

שנה, משלושים למעלה "לפני
אחד יום מונית. כנהג עבדתי
.770 ל- בנסיעותי התגלגתי
לכאן. הגעתי לא כלל בדרך

המדרכה, ליד עצרתי מה משום
שירדה אשה כאשר ,"770" מול

לעצור. לי סימנה במדרגות
ומיד למונית, עלתה האשה

נבהלתי נשלט. בלתי בבכי פרצה
לעזור? אוכל במה ושאלתי לרגע

שהיא לספר, החלה האשה
בעקבות מישראל מגיעה

שנעלם. אחיה אחר חיפושיה
14 לפני אחד, שיום התברר

הוריו עם התווכח אחיה שנה,
ונעלם. הבית את לעזוב והחליט

ולא עולמות הפכו ההורים
ואף רבנים מני לכל הלכו מצאו.

היכן לומר היה יכול לא אחד
להגיע לה שהמליצו עד האח.

המשיח מלך שליט"א הרבי אל
להיות זכתה ואכן
"ביחידות". אצלו

ספרה שהיא לאחר
הרבי מצוקתה, את

שאלה: המשיח מלך
בה'? בטחון לך יש
בחיוב, ענתה היא
ירמזון למה תוהה
שאל ואז דבריו?

בטחון לך יש שנית
גבוה בטון בה'?

כן ענתה ושוב יותר.
רם בקול שאל ואז !! בהחלט
בה'? בטחון ממש לך יש שוב:

המשיך: בחיוב ומשענתה

עלי נסיעתך, את תמשיכי "אז,
אותך". להוביל לה' ותני למונית

אני שגם הבנתי כבר "כעת
התזמון הסיפור. של בעיצומו

הפרטית ההשגחה של המדהים
ברגע בדיוק "770" מול שאגיע

מה"יחידות"... יצאה שהיא
ככל לי שתיתן מהאשה בקשתי

לאחיה. ביחס פרטים שיותר

אחיה, את מתארת היא בעוד
תמונתו במוחי להצטייר החלה
אלא יותר ולא פחות לא של..
שוכרים שאנו לדירה השותף
כמה מזה בבורו-פארק יחד

שנים...

בדירה. היינו שעה כחצי בתוך
הפגישה עוצמת את לתאר קשה
התראו שלא והאחות האח בין
אפילו שנה. עשרה ארבע מזה

בכיתי". אני

מספרת פחות, לא "מדהים
ההשגחה כיצד שבע, בת הרבנית
הזה. המופת את חשפה העליונה

 
   
    

    
   

    
   

    
    

    
    

     
   

    

אליו ה׳ וידבר משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא מועד מאוהל
הארה היינו זו קריאה ענין ”פירוש
יוכל זה ידי שעל כדי למשה והשפעה
וענינו מועד". אוהל אל ולבוא לעלות
”שיש - מישראל ואחד אחד כל בעבודת
דעת בחינת . . משה מבחינת אדם בכל
סוף אין אור יחוד בחינת הממשיך שהוא
ומתגלה שורה שיהא למטה הוא ברוך
מועד, אוהל בבחינת שיהא האדם בנפש
ונודעתי, אותיות . . ונועדתי מלשון
ואין החיים חיי שהוא ה' את לידע דהיינו
עתה "ראו שכתוב מה דרך על מלבדו, עוד
נאמר זה שמקרא שהגם הוא", אני אני כי
נפש בכל יש זה כח מקום, מכל לעתיד, על
אמיץ בקשר בה' מחשבתו לקשר מישראל
מעין בשר", בעיני שרואה . . כמו וחזק

לבוא. דלעתיד השלימות ודוגמת
(385 ע׳ תנש״א השיחות ספר (על-פי

א) א, (ויקרא משה... אל ויקרא
"ויקרא הוא הקרבנות פרשת הקדמת
עבודת על כח הנתינת שהוא משה", אל
ודור, דור בכל הוא כן וכמו הקרבנות.
ודרא, דרא בכל דמשה דאתפשטותא
הם הנה דור, שבכל ישראל רועי שהם

הקרבנות. עבודת על כח הממשיכים
ממוצע להיותם - הוא הדבר וטעם
שהוא וביניכם, הוי' בין ממוצע המחבר,
על- אלקות עם עולמות המחבר, ממוצע

נשמות. תשי״ב)ידי לגני׳ ׳באתי (ממאמר

מועד מאוהל . . משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא

אומות היו אלו לוי, בן יהושוע רבי אמר
להן יפה מועד אוהל מה יודעים העולם
וקסטריות אהליות אותו מקיפין היו
בחוזק שיעמוד כדי כמשמעו (אהלים
יוסף:). עץ ומפה. מפה סמוכים לו ויהיה

רבה) (מדרש

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:28 17:14 ירושלים
18:30 17:30 תל-אביב
18:29 17:21 חיפה
18:30 17:32 באר-שבע
19:49 18:49 ניו-יורק

  
(.ט-טו כח, (במדבר     

א-כ.) יב, (שמות     
(יחזקאל       

     ו מו,יז) - מה,יח
(יחזקאל       

לז,יד) - לו,טז

עולם בורא של נחת

נתפרשו שהלכותיהם מהקרבנות וכמה בכמה
ובפעם לה'", ניחוח "ריח שהם נאמר בפרשתנו

מפרש זה, ביטוי בפרשתנו מופיע שבה הראשונה
ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת "ניחוח, רש"י

תצוה. בפרשת גם פירש וכך רצוני".
את לשלול רש"י שכוונת כותבים המפרשים
מריח מנוחה "יקבל שהקב"ה כאילו הרעיון

הוא ולכן כביכול, כלפיו יתכן לא שזה הקרבן",
מזה הבאה רוח", "נחת היינו ניחוח" ש"ריח פירש

רצוני". ונעשה ש"אמרתי

אחרות ומצוות קרבנות
מכל בקרבנות נשתנה מה להבין עלינו זה, ולפי

שהם מפורש אצלם שרק האחרות, התורה מצוות
שהנחת מובן זה שהרי להקב"ה? רוח נחת גורמים
האדם עובד שבזה מזה אלא אינה שבקרבנות רוח

המצוות כל ע"י היא ה' עבודת והרי בוראו, את
שקיומן מצוות בשאר נתפרש לא ומדוע כולן,

וכדומה? לה'" ניחוח "(ריח) גורם
"ניחוח", על בפירושו ליישב רש"י בא זה וקושי

- רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת
בקרבנות המיוחד לפני") רוח ("נחת שה"ניחוח"
המצוות, בקיום מיוחד אופן כאן שיש בזה הוא
מצאנו לא זה (שענין רצוני" ונעשה "שאמרתי

מצוות). בשאר

הקרבנות, בענין כללית תמיהה בהקדם זה ויובן
והתועלת הטעם מהו מבארים מפרשים שהרבה
ומקריבה בהמה מביא שהאדם הקרבנות, בענין
בפירוש ואילו המזבח, על-גבי כולה) או (חלקה
זו. מצוה במהות ביאור לכאורה מצינו לא רש"י

דרכו אין התורה על בפירושו שרש"י ולמרות
של פשוטו את רק אלא המצוות טעמי לבאר
מצוה אינם שקרבנות לכך נוסף הרי - מקרא
מצוות כוללים אלא אחדות או אחת פרטית

שזוהי ביותר, כללי ענין הם שהקרבנות וגם רבות,

השכינה) השראת (מקום ומקדש במשכן העבודה
"מה רק השאלה שאין לקרבנות, שבנוגע הרי -
היפך ענין הוא שלכאורה אלא זו, למצוה טעם"

חלקה) (או בהמה ששורפים השכל), (ונגד הטעם
משריפה כלום להאדם אין שהרי - תועלת ללא

נהנה שהקב"ה לומר שייך שאין ופשיטא זו,
של לכאורה הענין מהו ותמוה הקרבנות, משריפת

תועלת". "ללא ישראל של ממונם לאבד

הקרבנות של הסוד
"נחת שכתב במה רש"י כוונת שזוהי לומר ויש

כל זוהי שאכן רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח
שום בזה נראה (שלא הקרבנות בענין הכוונה

מפני ורק אך הקרבן את יקריב שהאדם תועלת),
לא הוא הפירוש כלומר: לא. ותו ית', רצונו שזהו

יודע אינו שהאדם אלא תועלת איזו בזה שיש
בזה, תועלת שיש מאמין קרבן וכשמקריב מהי,
זה רק הוא הקרבן בהקרבת התועלת שכל אלא

ית'. רצונו שעושה
בהם שרק שבקרבנות, המיוחד הענין גם וזהו

כי המצוות, בשאר ולא לה'", ניחוח "ריח נאמר
מיוחדת ו"הנאה" רוח" "נחת יש בקרבנות רק

זה מפני ורק אך הוא המצוות שקיום מזה למעלה
ש"אמרתי".

קרבן בכל לא
החטאות בקרבנות מדוע מבינים אנו זה, לפי

אלו בקרבנות כי כנ"ל. רש"י ביאר לא ואשמות
אינו הבאתם עיקר הרי האדם על לכפר שבאים

האדם בשביל אלא רצוני", ונעשה "שאמרתי בגלל
עונו. לו שיתכפר עצמו,

תודה, בקרבן ניחוח" "ריח נאמר לא גם ולכן
לו, ונעשה לנס שנצרך נס על הודאה שהוא כיון
שבגלל שלו, לתועלת שייכת זו הקרבה כן ואם
צריך שהאדם מובן, הרי נס, לו עשה שהקב"ה

שהוא זה בקרבן מודגש לא ולכן זה, על להודות
לפני רוח "נחת לה'", ניחוח "ריח לפעול בא

רצוני". ונעשה שאמרתי
רוח "נחת ניחוח", ד"ריח הענין הדגשת ועיקר

בקרבנות הוא רצוני" ונעשה שאמרתי לפני
ידם שעל הפרשה, בתחילת המדוברים נדבה,

והיינו להקב"ה, משלו לנדב שרוצה האדם מראה
על רק אלא שלו, תועלת אודות חושב שאינו

לפני רוח "נחת גורמים אלו קרבנות ולכן הקב"ה.
רצוני". ונעשה ויקרא)שאמרתי לב, שיחות לקוטי פי (על

הצדקנית הרבנית הולדת יום השבוע, בתחילת שחל באדר כ״ה לרגל
מצו״ב המשיח, מלך שליט״א הרבי של אשתו מושקא, חי׳ה מרת

הולדת. יום הנהגות אודות קודש, שיחות מתוך הקדושות הוראותיו

הולדת יום מנהגי
בעל הינו היהודי של ההולדת יום
- יום" היום "לוח בספר רבה. חשיבות
הרבי של הולדתו יום ניסן, י"א בתאריך
"ביום כותב: הוא - המשיח מלך שליט"א
ולהעלות להתבודד, האדם על ההולדת
והצריכים בהם, ולהתבונן זיכרונותיו

ויתקנם". ותשובה-ישוב תיקון

הולדת יום לרגל תשמ"ח, אדר בכ"ה
שליט"א הרבי יצא מושקא, חי'ה מרת הצדקנית הרבנית אשתו
ביום אשר לפרסם ביותר ונכון כדאי אשר קורא בקול המשיח, מלך
(הן ואחד אחד שכל - והוספה צדקה תפלה בתורה יוסיפו ההולדת
ההולדת ביום יעשה קטנים) לקטני ועד טף והן נשים הן אנשים
בהקשר וידידיו. חבריו או ביתו בני עם ביחד שמחה של התוועדות
תשמ"ח פסח של אחרון בשיחת המשיח מלך שליט"א הרבי עורר לכך

זה: ביום מיוחדים מנהגים מספר של יישום על

וכשיום ההולדת, יום שלפני השבת ביום לתורה לעלות א.
עצמו. ביום-הולדת גם - הקריאה ביום חל -ההולדת

וכשיום ומנחה, שחרית תפלת לפני צדקה בנתינת להוסיף ב.
טוב יום או שבת בערב ליתן - טוב יום או בשבת חל ההולדת

לאחריו). גם - טוב (ומה

וכו', הא-ל בגדולת התבוננות התפילה, בכונת - בתפילה להוסיף ג.
אחד). ספר פנים כל (על תהילים (ספר) באמירת וכן

- ההולדת ביום לומר שמתחיל החדש תהילים המזמור ללמוד ד.
שנותיו. למספר בהתאם

נוסף - החסידות ובתורת הנגלה בתורת נוסף שיעור להוסיף ה.
ותניא תהילים בחומש השיעורים שלושת הקבועים, השיעורים על

ברמב"ם. היומי ושיעור נפש, לכל השווים

או (כולו פה בעל חיים) אלוקים (=דברי דא"ח מאמר ללמוד ו.
או עצמו, ההולדת ביום (ברבים) בחבורה אותו ולחזור חלקו),
(בזמן שלאחריו השבת-קודש ביום ובפרט הקרובה, בהזדמנות

שלישית). סעודה

חוצה, והמעינות התורה הפצת - הזולת על בפעולה להוסיף ז.
ישראל. אהבת מתוך

תיקון והצריכים בהם ולהתבונן זכרונותיו ולעלות להתבודד ח.
בשנה הנהגתו באופן להתבונן כלומר, ויתקנם, ישוב ותשובה

לטובה. עלינו הבאה לשנה טובות החלטת ולקבל שעברה,

(לפי פרטי בענין נוסף הידור או נוספת זהירות עצמו על לקבל ט.
השנה. בראש כמו כמובן), ערכו,

שבח - וידידיו חבריו בני-ביתו, עם שמחה של התוועדות לערוך י.
או חדש פרי על לברך-"שהחיינו" אפשר (ובאם להקב"ה והודיה

מצוה. של ושמחה של-תורה שמחה מתוך חדש), בגד

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק ניסן היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ו פרק ברכות הל'

ז פרק

ח פרק

ט פרק

י פרק

יא פרק

א פרק מילה הל'

ה-ז פרקים אסורות מאכלות הלכות הלכות

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

יד-טז. פרקים

א-ב פרקים שחיטה יז.הלכות פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

כט

א

ב

ג

ד

ה

ו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

770 מ במונית

ויקרא פרשת
החודש פרשת

ויקרא

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

אומות-עולם שישנם שנדמה למרות
מארץ מסוימים חלקים על המערערים

מה אין - אתם" "לסטים לטענתם עד ישראל,
אומר בעצמו שהקב"ה מכיון שכן, איתם, להתחשב

הזאת"... הארץ את נתתי "לזרעך
תשל"ח) לך לך ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

איתם להתחשב מה אין
ע"ה גאולה לאה דבורה התינוקת

חנה ליבי ומרת מרדכי ר' הרב יבדלחט"א בת

שי' גרומך
תשע"ד אדר כ"ד נלב"ע

בתוכם והיא עפר, שוכני ורננו והקיצו

נשמת לזכר
אליהו ב"ר אוסקר רחמים ר'

ע"ה פיפרנו
תשע"ה אדר כ"א נלב"ע

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

נשמת לזכר

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

הגאולה לאופנועי הצדעה
מיזם של השנתי ההצדעה ערב
האופנוע והשקת הגאולה אופנועי

ב' ראשון ביום אי"ה יתקיים ה-50,
באולמי 20:00 בשעה 22.3.15 ניסן

נתניה. 7 הגפן רח' התכלת שמי
פעילות על סקירה וידאו סרט בתכנית:

נשמה על אישי סיפור האופנועים,
ומופע הפעילות, בזכות שהתעוררה

להזמנת פיאמנטה. אבי ר' עם מיוחד
.054-2036-770 כרטיסים:

בחרתנו אתה
יתקיים ניסן, י"א לרגל המעמד

באיצטדיון ניסן, ט' ראשון ביום אי"ה
.20:00 בשעה חולון, ארנה היכל החדש

ושלוחים. משפיעים רבנים, במעמד
וסוחפת. מרגשת ניגונים מחרוזת

הארץ. רחבי מכל והסעות כרטיסים
.055-9783-770 לפרטים:

ב-770 השנתי המפגש
ודוברי מהישראלים רבות מאות

ביום להגיע צפוים יורק בניו העברית
לרגל השנתי לאירוע הקרוב, ראשון

בברוקלין. ב-770 המתקיים ניסן י"א
19:30 בשעה שתתחיל התוכנית

קטעי מיוחד, וידאו ברכה, דברי תכלול
הרבי עם ערבית ותפילת מוסיקה

לפרטים: המשיח. מלך שליט"א
(יוסף). 203-2863-770

לעתיד. ששייכים דקדושה אירועים לגבי ובמיוחד גם נכונה אלא שבעבר, לאירועיים רק שמורה אינה זו יכולת
העכשוויות. למציאות להמשיכו ביכולתו כמותו, אדם של ששלוחו ועד ה׳, בשליחות בעולם הפועל יהודי

טובות חדשות

את להמשיך
לכאן העתיד

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

יחד החידקל. נהר שפת על עומד הנביא דניאל
לפתע ומלאכי. זכריה חג, הנביאים עומדים איתו
מלאך דמות לפניו ורואה עיניו את נושא דניאל
"גויתו נתפסים בלתי ועוצמה בגודל אלוקים
אש כלפידי ועיניו ברק כמראה ופניו כתרשיש
וקול הקלל נחושת כעין ומרגלותיו וזרועותיו
רואה הוד הנורא המראה את המון". כקול דבריו
את לבדי דניאל אני "וראיתי : דניאל הנביא רק
את ראו לא עימי היו אשר והאנשים המראה

גדולה חרדה אבל המראה
ויברחו עליהם נפלה

בהחבא".

החרדה? מהיכן
ורק היות חז"ל, שואלים
המראה, את ראה דניאל
נפלה ומהיכן מדוע כן אם
שאר על גדולה חרדה

עימו? שהיו האנשים
גב על "אף ותשובתם
מזלייהו חזי, לא דאיהו
חופשי: ובתרגום חזי"
עצמם, שהם פי על אף
את ראו לא האנשים,

כל של הנשמה עצם דהיינו מזלם, אבל המחזה,
תחושת את ש"הוזיל" זה והוא ראה, מהם אחד
כך כדי עד מהם, אחד כל של להכרה החרדה
האנשים, אותם היו מי להזכירנו להחבא. שברחו
המסקנא גם מכאן ומלאכי. זכריה חגי הנביאים
לדניאל בנוסף שם היו שאם להניח, שסביר
אפילו אזי "רגילים", אנשים גם הנביאים וחבריו
אופן בכל עליהם. נופלת הייתה לא חרדה תחושת
לחוש כדי רוחנית דרגה איזו בעל להיות צריך

רוחני-אלוקי. במימד
חודש ראש יחול השבת
כלשון שנטל, ניסן,
עטרות". עשרה חז"ל
שי אלו, עטרות בין
בו היום זה כי לציין

ולהשראת המשכן להקמת ישראל עם זכה
הכוונה התממשות תחילת לראשונה. בו השכינה
לו להיות הקב"ה "נתאוה בבריאה האלוקית
תוכל בו גשמית מציאות בתחתונים", דירה ית'
"ועשו ע"י וזאת קבוע, באופן להתגלות האלוקות

בתוכם". ושכנתי מקדש לי
כזה אבל חשוב, אירוע זה היה שאכן נאמר, שמא
בפירושו האריז"ל מגלה לא. ותו בעבר שנותר
נזכרים האלה "והימים אסתר: במגילת לפסוק
נצחיות ונעשים",
הנמשכת הקדושה
קיימת ית' מאתו
שאנו אימת כל לעד.
אלוקי, אירוע מזכירים
בתורה קריאת ע"י
הרי אודותו, וכדו'
מחדש פועלים שאנו
לעולם. המשכתו את
או רואים איננו אם וגם
ההמשכה, באותה חשים
חזי" ש"מזלייהו הרי
רואה נשמתנו עצם

בוודאי. וחש

ניגאל בניסן
שהתרחשו לאירועיים רק שמורה אינה זו יכולת
אירועים לגבי ובמיוחד גם נכונה אלא בעבר,
בעולם הפועל יהודי לעתיד. ששייכים דקדושה
כמותו, אדם של שלוחו אשר ועד ה', בשליחות
דיבור ע"י העניין, איזכור ע"י שביכולתו הרי
העכשוויות. למציאות להמשיכו בנושא, דקדושה
המשיח, מלך שליט"א הרבי של בקשתו גם מכאן
משום גם ומשיח, גאולה ענייני וללמד ללמוד
גם לכן לעולם. אלו עניינים ממשיכים אנו שבכך
משפחתו, עצמו, אצל יפרסם אחד שכל בקשתו,
מגיע, אליו מקום לכל ועד החברתית סביבתו
המדרש וכלשון הגאולה, זמן הגיע כבר שאכן
- זה הנה דודי "קול ניסן, חודש לגאולת ביחס

ממש. ומיד תיכף בא", - המשיח המלך

שליט״א הרבי הסביר בה תשמ״ח, ניסן ב׳ ביום השיחה לאמירת שנה 27
הגאולה. את המזרזת המלך״ ״יחי הכרזת חשיבות את המשיח מלך

הגאולה מזרזת המלך" "יחי הכרזת

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

נצחיים לחיים המדעי המחקר מיעדי

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

הרופא שמחת
בתורתנו עלינו כמצווה טובה להסתדרות ובפרט ...
אדם כל שאם לבב. וטוב שמחה מתוך חיים, תורת

הפונים את לרפאות הצריך רופא עאכו"כ לזה. זקוק
אליו.

הרוח במצב תלוי כפשוטו הגוף חוזק אפילו והרי
דטופח בדרגא צ"ל שהרופא מובן שמזה הרוח. חיזוק

בזה. להטפיח ע"מ
הבטחון. וחוזק השמחה על נצטווה אחד שכל וכיון

המציאות וגם בידו, והיכולת שהאפשריות בודאי
אמת שאין שהתורה אפשר אי שהרי לזה מתאימה

להמציאות. מתאים שאינו ענין על תצוה תורה, אלא
למותר. דא בכגון האריכות לדכוותיי ובודאי

חירותינו, זמן הפסח חג שבין בימים אנו נמצאים והרי
ו׳רס״ב) (מאגרת ומעיקים... המצירים הענינים מכל חירות

המזל להצלחת עצה
ותהיי מזלה שיצליח בכדי לעשות עלי' מה שואלת
ומנהיגו עולם בורא ענה כבר והנה בחיים. מאושרת
ואת תלכו בחקתי אם בתורתו, ככתוב זו, ולשאלה

הברכות וכל וגו' ונתתי אותם, ועשיתם תשמרו מצותי
והי' כתיב, ועוד ואילך). ג כו, (ויקרא בפרשה האמורות

כל עליך ובאו וגו' אלקיך ה' בקול תשמע שמוע אם
הרי האמורות ומצות ב). א. כח, (דברים גו' הברכות

מקומות. ובכמה ערוך בשולחן לפרטיהן הן מפורשות
בנוהג זה אין הלא וכו' לאיש תנשא מתי ובשאלתה,

אלקיך ה' עם תהיי תמים נאמר הרי כי עתידות, לחפש
להיות הישראלים ואשה איש שעל אלא ינְ) יח. (דברים

יתן אשר ויתעלה. יתברך בהבורא בבטחונם חזקים
מתאים יתנהנו מצדם הם שהרי מאושרים. חיים להם

ו׳רס״ג) (מאגרת ומצותיו. לתורתו לרצונו

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 (20.3.15) ה'תשע"ה אדר כ"ט ויקרא-החודש, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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מתאחדים והשלימה, האמיתית הגאולה בזמן
בלשון ה"טבע". עם הטבע" מן ה"למעלה
בו כהשלב מוגדר העניין והחסידות הקבלה
מציין הוי' שם האלוקים". הוא ש"הוי' יתגלה
ויהי'ה הוה (הי'ה הטבע מן הלמעלה את
הטבע את מציין אלוקים שם ואילו כאחד)

הטבע). = 86 בגימטריא (א-להים
שנחזתה תקופתנו, של המדעית הפריצה
הולכת שנה, כאלפים לפני הזוהר בספר כבר
שנים מספר לפני שעד מושגים זה. לכיוון
כבר בחלקם נעשו טבעי, העל לתחום נחשבו
וחלקם יומיים, היום בחיינו טבעיות לתופעות
והולכת. גדלה מחקרית לב לתשומת זוכה
חיי תוחלת הארכת הוא, אלו ממושגים אחד

נצח. לחיי ועד האדם
לחיות אמור האדם היה בריאתו, בראשית כבר
לגבוליות שהביא הוא הדעת עץ חטא נצח. חיי
לבטל הקב"ה עתיד הגאולה, בזמן האדם. חיי
"בילע ישעיהו: הנביא וכלשון זו גבוליות
כל מעל דימעה אלוקים ה' ומחה לנצח המות

פנים".

כפשוטם נצחיים חיים
ליעוד מתייחס המשיח מלך שליט"א הרבי
למשל כך הקדושות. בשיחותיו אחת לא זה
שע"י מציין הוא ה'תשנ"ב, ויחי פרשת בשבת
לכל יהיו "שאז לגאולה: זוכים אחד טוב מעשה
כפשוטם, נצחיים חיים מישראל ואחד אחד
בגופים, נשמות זה, שבדורנו ישראל מבני החל
מאה רק לא טובות, ושנים ימים לאורך
רק ולא יעקב, חיי כשני שנה, ושבע ארבעים
חיים אלא יצחק, חיי כשני שנה (180) ק"פ
בכל ישראל לבני בנוגע זה דרך ועל נצחיים,
עפר", שוכני ורננו ש"הקיצו זה, שלפני הדורות

זה, שלאחרי הדורות בכל ישראל לבני ובנוגע
הדורות". כל סוף עד

"ואל של האלוקית הגזירה לביטול במקביל
למחקר מידע משמים "משוחרר" תשוב", עפר
הטבעית האפשרות את ליצור האמור המדעי,

זו. גבוליות לפריצת

מתעורר המדעי המחקר
זה בתחום העוסקים המחקר מתחומי אחד
העוסק (Gerontology) גרונטולוגיה הוא
כאשר להזדקנות, הביולוגיים הגורמים בחקר
שמוביל הגן לאיתור הביאו חדשים מחקרים
את מגלים אילן בר באוניברסיטת להזדקנות.
תגלית יונקים. חיי הארכת על הממונה הגן
הוא הבא האתגר בינלאומית. להכרה הזוכה

חיים. להארכת לתרופות הידע הפיכת
הבריאות מכוני ראשי פנו וחצי כשנה לפני
תאגיד - (NIH) ארה"ב של הלאומיים
בעולם החשוב המדעי-רפואי המחקר מוסדות
וביקשו ביותר הבכירים המחקר גופי לכל -

שישנו מאוד, גדולים "רעיונות להציע מהם
הבאות". בשנים והרפואה המדע פני את
של פרס הובטח הנבחרים הרעיונות למציעי
.XPrize לשם זכה שגם דולר, מיליון עשרה
נדרש השאר בין קשיחים. התחרות כללי
מסוגן. וראשונות זולות טכנולוגיות פיתוח
המלא הגנטי הרצף להצגת מכונות למשל,
מלאה דיוק ברמת שעות כמה בתוך אדם של
חברות שתי דולר. מאלף פחות של ובעלות
להן שיש הודיעו אמריקאיות ביוטכנולוגיה

שכאלו. ממוחשבות מערכות בצנרת

מליונים בזה משקיעה גוגל
הקהילה שמייחסת לחשיבות ההמחשות אחת
שרק העובדה זו הנושא, לחקר המדעית
ענקית Google "גוגל" החליטה לאחרונה
הדולר מיליון 425 להשקיע האינטרנט,
החיים. תוחלת להארכת שיפעלו בחברות
ביל אמר בלומברג הידיעות לסוכנות בראיון
מאמין הוא כי ונצ'רס, גוגל נשיא מאריס,

שנה. 500 לחיות יוכל האדם שבעתיד
פריצות לדבריו,
רפואיות דרך
ת ו ח ת פ ת ה ו
ה ק י נ כ מ ו י ב ה
לכך. לסייע צפויות
בניהולו החברה
משקיעה כבר
בחברות כספים

גנטיקה.
ברחבי מחקר מכוני עוסקים בו הרב הלהט
חדר כמה עד מעידים הנושא, בחקר העולם
מוכנתו על המכריז העולם, בגדרי היעוד קיום

והשלימה. האמיתית לגאולה

גוגל תגלית על בלומברג-מרקטס מגזין שער

לתמותה? הפתרון גוגל בידי האם

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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