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בנוסף להצהרתו הנבואית אשר כבר הגיע זמן הגאולה, 
מציין הרבי שליט"א מלך המשיח בהזדמנויות שונות

כי העולם עצמו כבר מוכן לגאולה וכשהוא מצביע על 
אירועים ותופעות בתקופתנו, המהווים התחלות לקיומם 

של כמה מיעודי הגאולה. לדוגמא, חתימת ההסכם בין 
המעצמות לצמצום הנשק הגרעיני, מהווה את תחלת 

קיום היעוד "וכתתו חרבותם לאיתים" וכו'. כך גם 
ביטולה של המעצמה הקומוניסטית שחינכה מליוני בני 
אדם לכפירה, מאפשר את תחילת קיומו של היעוד "כי 
אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' 

ולעובדו שכם אחד".
השבוע זכינו לראות 

בהתממשות שלב נוסף 
בקביעתו כי העולם מוכן 

ודווקא באחת  לגאולה
הגדולות  המעצמות

ביותר, זו שזכתה לתואר 
השביעית. - המעצמה

תקשורת משיח
זינוקה של התקשורת, 

במובנה הרחב הכוללת את 
העתונות, רדיו, טלוויזיה 
וכו', להחשב כ"מעצמה" 
דווקא בתקופתנו, אינה 

נכתב  בספר הזוהר מיקרית.
כבר לפני כאלפיים שנה, 

כי בשנת שש מאות לאלף 
השישי לבריאה (לפני 

מדעית-טכנולוגית אדירה,  כ-170 שנה) תחל פריצה
שתאפשר את הכנת האנושות כולה לגאולה האמיתית 

והשלימה.
אכן פריצה מדעית-טכנולוגית זו, היא שאיפשרה את 

התפתחותה של התקשורת המודרנית עד להיותה אחד 
הגורמים הדומננטיים ביותר, בניהול ועיצוב חייה של 

החברה האנושית. במהלך שנים רבות, נטתה התקשורת 
לעסוק בתחומי החומר 

ובאירועים "סנסציוניים", 
ולא בדיווחים מתחומי 

הרוח ואירועים חיוביים. 

באופן כזה שימשה התקשורת, גורם מרכזי בעיצוב פניו 
של דור ה"עקבתא דמשיחא" וה"חוצפא יסגא".

"הוא אמר ויהי", הכרזתו של הרבי שליט"א מלך המשיח 
כי כבר הגיע זמן הגאולה, שהביאה לשינויים החיוביים 

(הנ"ל) בקרב המעצמות ולתחילתו של העידן החדש 
חייבת הייתה גם להתבטא בהשפעתה על המעצמה 

השביעית וגיוסה להפצת בשורת הגאולה. אכן בשנים 
האחרונות אנו עדים לשימוש החיובי ההולך ומתפתח 
באמצעי התקשורת, הפצת בשורת הגאולה בעתונות 

הכתובה והאלקטרונית, שיעורי תורה, הרצאות 
התוועדויות, כינוסים תורניים המתועדים ואף משודרים 
בלווייני התקשורת בזמן 

אמת.
השבוע התבשרנו על 

יוזמה חדשה בתחום זה. 
יוזמה שהגיעה מקרב 

האומות. רשת הטלוויזיה 
החליטה  NBC האמריקאת

על פתיחת מהדורת 
חדשות מיוחדת, בכותרת 

"בשורות טובות". מהדורה 
שעוסקת רק בתחום 

החיובי. מתברר שבעולם 
כולו יותר ויותר מבקשים 

לשמוע ולדווח רק חדשות 
טובות. עוד סימן לעולם 

מוכן לגאולה.

לדווח על 
בשורות טובות

בהזדמנויות שונות מציין הרבי שליט"א מלך המשיח 
לפונים אליו, כי ככל שירבו לכתוב בשורות טובות על 

הצורך  וימנע את הדבר יפחית ומשמחים, חיוביים עניינים
לפנות בנושאים שהחיובי שבהם אינו גלוי. חודש אדר, 
הידוע כחודש שמזלו מוצלח לבני ישראל, מהווה זמן 

נכון ביותר לכתוב ולהודיע על בשורות טובות והחלטות 
מצדנו - ימי הולדת, יום נישואין, פתיחת שיעור  טובות
תורה, מסיבת שבת לילדים וכדו' - דבר שיזרז בוודאי 

ובוודאי את הבשורה הטובה ביותר לעם ישראל ולעולם 
כולו, ההתגלות המלאה והמושלמת של הרבי שליט"א 

מלך המשיח, תיכף ומיד ממש.

ממשיכים בשמחה
שליט"א מלך  לאור דברי הרבי

המשיח, לנצל את כל ימי החודש
להוספה בדברים המשמחים, ממשיכים 
בריקודי השמחה  הפורים חג גם לאחר
יורק  ב-770 בניו מידי יום המתקיימים

חב"ד ברחבי העולם. ובמוקדי

דקדושה״ פורים ״מסיבת
בליל שישי האחרון התקיימה

לבני הנוער מסיבת פורים מוקדמת
והתיכוניסטים בבאר שבע. המסיבה 

דקדושה"  "מסיבת פורים נקראה בשם
להדגיש את ההבדל בין מסיבה זו  כדי

מסיבות אחרות המתקיימות בימים  לבין
במסיבה שהתקיימה במלון  בעיר. אלו

השתתפו עשרות צעירים  "גולדן טוליפ",
משתתפים קבועים  שרובם מב"ש,

הפעילות  בעיר. בפעולות בקרב הצעירים
ידי ישיבת תומכי תמימים  על אורגנה

באר שבע. חב"ד

לנשים התוועדות
מעמד של   לקראת האירוע המיוחד

בערב פסח, תתקיים ברכת החמה
התוועדות הכנה, לנשים ובנות,  אי"ה

והרב מרדכי  ויצהנדלר שמעון עם הרב
אי"ה  תתקיים רוטנשטיין. ההתוועדות

בשעה 20:00  ביום רביעי הקרוב, כ' אדר
לפרטים נוספים  חב"ד. בבית 770 בכפר

והרשמה מראש: 03-9606-599.

מהדורת חדשות  פתיחת החליטה על NBC הטלוויזיה האמריקאת יוזמה חדשה. רשת התבשרנו על השבוע
לגאולה. סימן לעולם מוכן החיובי. עוד מהדורה שעוסקת רק בתחום ״בשורות טובות״. בכותרת מיוחדת,

חדשות טובות
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ה'תשס"ט (13.3.09) פרה, י"ז אדר כי-תשא, שבת קודש פרשת                          ערב שבת

ממשיכים בשמחת
פורים...

ב"ה

זמן הגאולה
בתקשורת  גם

739 שנת "ַהְקֵהל"

אזרחים שני נוסף, כאשר פיגוע טרקטור נמנע בשבוע שעבר, גדול בנס
מזרח ירושלים המחבל, תושב את בסמוך, מיהרו לחסל שעמדו

ניסים בכף הטרקטור
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(Ê"Ó˘˙ ‡˘˙ ÈÎ ˙˘¯Ù ˙ÁÈ˘Ó)

ארצך את איש ולא יחמוד
(שמות לד, כד)

אלוקיכם" ה'  יתן  ומוראכם  "פחדכם 
שנאמר  לפי  נאמר,  למה  כה), יא,  (דברים 
זכורך את  יראה כל  "שלש פעמים בשנה
אלוקיך" (דברים טז, טז). שמא יאמרו  ה' פני
מי  להשתחוות  עולים  אנו  הרי  ישראל
אמר להם הקב"ה  לנו את ארצינו, משמר
"ולא יחמוד  שנאמר שומר, עלו ושלכם אני
ארצך בעלתך לראות", אם בעיניו  את איש
נכסיו  ליטול  בא  הוא  כיצד  אינה חמודה 
בישראל כשהם  מוצא אתה  וכן ובהמתו. 
נעמן  אמר מה  מקום,  של  רצונו  עושים 
פרדים  צמד  לעבדך  יותן  "ולא  לאלישע,

אדמה" (מלכים ב, ה' - י"ז),
עפר  אם  ומה  וחומר קל הדברים והרי 
ישראל  מארץ  ליטול מתיירא הוא  הרי 

שלא ברשות, כיצד הוא בא ליטול נכסיו 
ובהמתו, לכך נאמר "פחדכם ומוראכם יתן 
ה' אלוקיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו 

(ספרי עקב, פנ״ב)בה".

ארצך את איש ולא יחמוד
(שמות לד, כד)

תורה דברי בו  שיש  מישראל חכם  וכל 
הקב"ה,  של  כבודו  על  ומתאנח  לאמתו
ומחמד  ימיו,  כל  ישראל  של  כבודן  ועל 
ולכבוד  ירושלים,  לכבוד  ומצר  ומתאוה 
בקרוב,  שתצמח  ולישועה  המקדש  בית 

- ולכינוס גלויות
חרב ולא  לא אותו תלמיד חכם אינו צריך
לו  שיהיה  דבר,  כל ולא חנית  ולא רומח 
בעצמו, ומלאכי  משמרו הקב"ה שומר, אלא
כוחם  השרת עומדין לו סביב וחרבות ביד
א-ל  רוממות  שנאמר: אותו  ומשמרים

בידם. וחרב פיפיות בגרונם
(ילקוט שמעוני)

מוצש"ק הדלק"נ שעון חורף  לפי

6:23  5:10 ירושלים 
6:25  5:25 תל-אביב 
6:24  5:16 חיפה 
6:25  5:28 באר-שבע 
6:42  5:42 ניו-יורק  

– אני ה' דברתי  ‰ËÙ¯‰: ויהי דבר ה'
(ÁÏ-ÊË ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ) ועשיתי

 ˙˘¯Ù ˙‡ ÌÈ‡¯Â˜ ÔÂ˘‡¯· .‰¯Â˙ È¯ÙÒ È˘ ÔÈ‡ÈˆÂÓ
 ‰¯Ù ˙˘¯ÙÏ ¯ÈËÙÓ‰ ˙‡ ÌÈ‡¯Â˜ È˘· ,‡˘˙ ÈÎ

.(·Î-‡ ËÈ ¯·„Ó·)

אש עשוי כשהמטבע

על הפסוק בפרשתינו "זה יתנו כל העובר על
נאמר בתלמוד  השקל גו'" מחצית הפקודים
כמין מטבע של  מאיר: "אמר רבי ירושלמי:

מתחת כסא כבודו והראהו  הקב"ה הוציא אש
יתנו - כזה יתנו". זה ואמר לו: למשה

בהיות וה"תורה" היא מלשון "הוראה", הרי 
שיש להבין מהי ההוראה בעבודת ה', מכך 

למשה רבינו "מטבע של אש"? שהקב"ה הראה
שבין שני מושגים אלה  בקווי האופי הכללים

מאופיין  המטבע כי ניתן לציין, ו"אש" "מטבע"
"בעל ערך קצוב" ובמדה  שהוא "דומם" בכך

אלה מאפיינות בעבודת ה'  שווה לכל. קווי אופי
עול". "קבלת העבודה הנעשית מתוך את

ואינה  סטטית היא אינה לעומת ה"אש" אשר
במצב אחד אלא נעה ונוטה בטבעה  נשארת

בעבודת ה' היא מאפיינת  מעלה. לעלות כלפי
התלהבות וכלות  העבודה של "רצוא" את

הנפש.

הצדדים שני את לחבר
אש",  של "מטבע - התכלית, היא המטרה,

ה"מטבע" וה"אש" יחדיו. חיבור
טבעם של בני אדם הוא שכאשר עושים פעולה 

אותה  עושים הם - הנובעת מהכרה והרגשה

ואילו כאשר הם עושים  בחיוניות ובהתלהבות,
התלהבות  בה מתוך קבלת-עול, אין פעולה

וחיוניות.
בלא זה  אי-אפשר לזה לאמיתו של דבר ברם,

צורך ב"מטבע  יש ושניהם נדרשים בעבודת ה'.
"מטבע",  דרושה כאחד: בשני הדברים של אש",

ההתלהבות. "אש" את ויחד אתה קבלת-עול,
אינה צריכה להיות בדברים  התלהבות האדם
קבלת- של בהם, כי אם בדברים שהוא רוצה

שמים. מלכות עול

לקבל מטבע אש, לתת
לחשיבות חיבור זה של "מטבע"  הביטויים אחד

ו"אש", קיים גם גם בנושא הצדקה.
השגת  לעני. פירושה של צדקה הוא נתינת כסף

עמל על כך,  לאש, שכן האדם משולה הכסף
יכול לקנות בכסף זה שנותן  או, לפחות, היה

שקוע בזה  לצדקה, את "חיי נפשו", לפיכך הוא
בהתלהבות וחיוניות.

לעני, "דלית ליה מגרמיה כלום"  הנתינה היא
שאין  משלו כלום), ופירוש הדבר לו (=שאין

לנתינה זו  כל סיבה או טעם

אין זה  מסוים הנתינה היא מטעם אם - שכן
בטהרתו והמקבל  צדקה לעני נתינת של הענין
אינו עני "דלית ליה מגרמיה כלום", (כיון  שוב

- ענין שבגללו יש לתת לו) לו שיש
בלבד -  האמיתית נובעת מקבלת-עול הנתינה
אש": אדם  של "מטבע של הרי זה, איפוא, ענין
שלו, ועושה ממנה  החיוניות לוקח את ה"אש",

"מטבע", קבלת-עול.
העול עצמה היא בחיוניות  יתר על כן: קבלת

(לעני),  צריך להיות "מפייסו" וברגש, שכן הרי
נובע  ההשתתפות. אלא שהרגש זה אינו רגש

העובדה שמגיע לו, למקבל, כי אם מקבלת- מן
משום שכך ציווה ה'. עול,

לכן נקראת  הצדקה בשם "מטבע של אש" 
משני טעמים: -

האדם נותן את החיוניות שלו לקבלת-עול. א.
עצמה באה בחיוניות. קבלת העול ב.

בצדקה לכפר
מאחר שהתחברות שני ההפכים באה מקבלת-

הופך מתן  לעיל, כאמור הנפש, עול ועצם
נפשו - "וחטאך  ה"מחצית השקל" להיות כופר
החטאים, גם  כל על בצדקה פרוק", באה כפרה

הדעת  עץ שהוא דוגמת חטא על חטא העגל
מתכפרים  הצדקה וגורם סילוק השכינה, על ידי

החטאים עד יתרצה לו לראות פני המלך,  כל
ועשו השכינה, כאמור: השראת "אחזה פניך",

ואחד  מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד לי
והשלימה. מישראל - בגאולה האמיתית

פרשת שקלים, תשי״ז) שיחת שבת פי (על

דבר מלך

פרשת כי-תשא
שבת פרה

כי-תשא

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות: 050-8080-770
www.hageula.com באתר הגאולה או

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

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

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816
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ומלכה שיחיו צדוק למשפחת ר' מני
מושב ברקת,

החייל בצבאות ה' להולדת הבן
רוח נחת מתוך טובים, ומעשים חופה לתורה, יזכו לגדלו
של ומתוך הרחבה המשיח שליט"א מלך לכ"ק אדמו"ר

והשלימה זמן הגאולה האמיתית

השבת לוח

חיה אסתר ע"ה בת ר' יעקב ז"ל מרת
ירוסלבסקי  זאב ז"ל משה אשת הרה"ח הרב

אורחים" ב-770 וניהלו את "הכנסת שייסדו
תשס"ט קודש פרשת תצוה שבת נלב"ע ערב

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

נשמת טובלעילוי מזל ברכת הוראת מלך המשיח שהצילה אלפים:
החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

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

תניא תהלים חומש



וההודאה ההכרה להיות  "צריכה 
ובפרט עושה.  שהוא  הניסים על לה'
החנוכה  לימי בסמיכות עומדים כאשר
ניסא"..  "פרסומי הוא שעניינם 
שהקב"ה  הניסים  של ניסא שפרסומי 
נוגע להבאת  גם בזמננו - הרי זה עושה

האמיתית והשלמה". הגאולה

וישב תשנ"ב) (שיחת ש"פ

* * *
  למעלה מעשור שנים, מתקיימת

ב-770 התוועדות  שבוע, מידי
לתלמידי ישיבת "תומכי  מיוחדת

הלומדים במקום,  תמימים",
המכונים "התמימים".

מתכנסים עשרות  מידי יום שני,
פינה  בפינת בית המדרש, אותה

שקיבלה את הכינוי "פינת החי" על 
המיוחדת המאפיינת את  החיות שם

ההתוועדות.
לפני תחילת 

ההתוועדות לומדים 
קטעי שיחות  התמימים,

בעניני גאולה ומשיח. 
כשלאורך ההתוועדות 

ניגונים  משולבים
ושירים בנשוא הגאולה 

וסיפורי  ומשיח,
מופת שחלקם הגדול 

מסופרים, בהזדמנות זו 
המעשה, או  מפי בעל
ממי שהיה עד לסיפור.

מצטרפים להתוועדות  לא פעם,
אותם  מה"מבצעים", חבר'ה זו,
הבחורים בפעילותם,  מבקרים

כשהם מגיעים למקום המיוחד, על 
הנס לו  על מנת להודות להקב"ה

זכו.
הבחורים  ביקש אחד בשבוע שעבר
הדיבור: "למרות שבדרך  את רשות
לספר בעצמו  הנס, מגיע כלל בעל

תרשו  שהפעם הסיפור, הרי את
במקומו, הסיבה  לי לעשות זאת
אינו  הראשונה היא מכיון שהוא

בארץ הקודש,  כאן, אלא נמצא עמנו
מיד, תוך  תבינו השניה הסיבה ואת

כדי הסיפור.
הינו  אירע המעשה, אותו בחור, שלו
הישיבות  בחור רגיל, הלומד באחת
עימו רגיל.  והכל היה נראה בארץ,

לפני השטח, חלו  שמתחת אלא
בגלל  גדולים, חלקם אצלו שינויים

בסביבה לא  שבילדותו הוא גדל
נכונה, וחלקם בהצטברות של כעס 

המלמדים וכדומה. כלפי
במשך תקופה ארוכה, הוא שהה 

נכון "שרד"  בישיבה, או יותר
בישיבה. אחת למספר ימים, הוא 

עצמו משוחח עם המשגיח  את מצא
ואחרים,  ומצטדק על מעשים כאלו

נשלח הביתה. כשלא פעם הוא
"נשבר" לו  שהוא שלב, באיזה

מכל העסק. הוא החליט לעשות 
לעצמו סימן, ולראות האם להשאר 
שלעזוב את הלימודים  או בישיבה,

כליל...
ושאל  המדריכים הוא פנה לאחד

קורא קריאת שמע  אותו: "אם אני
מכין נטילת ידיים וכו',  כמו שצריך,
הרבי מלך המשיח  על לחלום אזכה
הראשון, המדריך  שליט"א"? ברגע

ידע מה לומר, בשניה  חשב ולא
השניה הוא כבר הפסיק לחשוב, 
וענה בפשטות - כן.

הבחור החליט חגיגית, 
הוא לא יראה,  שבאם

אז לא (חלילה)... קרא 
שמע, ועלה על  קריאת

מיטתו.
מעיר  בבוקר המדריך
הבחורים בפנימיה. את
ולא, הבחור מתעורר,

הרבי  על הוא לא חלם
מלך המשיח שליט"א.

בהחלטה של רגע הוא מחליט 
שהוא לא קם מהמיטה בלי לראות 

הרבי שליט"א מלך המשיח  את
לישון... וממשיך

עצמו ישן  את ובחלומו, הוא מוצא
בכניסה לאולם הלימודים, ליד 

הרבי שליט"א מלך  המשגיח. והנה
לעבר  ופונה נכנס לזאל המשיח

המשגיח ומשוחח אתו.
הרבי  שעוד רגע הבחור מבין

יפנה לעברו  המשיח שליט"א מלך
ישן, הוא מיד מתעורר  ויראה אותו

- הכל בחלום עדיין - מתלבש 
להפתעתו  ומתבונן, ומתארגן,

הרבי מלך המשיח  את הוא רואה
כיצד  שליט"א מדריך את המשגיח

פונה  אליו וכו'. ואז להתייחס
חיוך רחב. לו ונותן לעברו

הבחור התעורר והבין שלא לחינם 
המיוחד. ומאותו  לחלום הוא זכה

יום השתנו הליכותיו לחלוטין, 
קיבל בחלום. המסר הוא כשאת

שלום שאומרים שזה אלו שישנם פי אף על
להם את אומר לא - אתה וכו' שטחי תמורת

(כפשוטו, שאלה לא היא שזה האמת האמת, כי
אלא - שלום" תמורת "שטחים של מישהו) לרמות שרוצים או

שלום. שאין אומר שכנגד והצד שטחים", או "פיסת נייר
תש"מ)  (אור לי"ג תשרי

צפת 6132 ת.ד.  | והארץ העם להצלת המטה

עם הרב חיים לוי יצחק גינזבורג, משפיע בישיבת חב"ד בראשל"צ

ולמעשה  אורח-חיים להלכה בשולחן-ערוך נפסק חז"ל מאמר
צריך מפורים ידע". דלא עד בפוריא לבסומי אינש "חייב -
לא אמנם – כולה השנה ההשפעה על כל להמשיך את כמובן
שליט"א הרבי של ישנה "גזירה" שהרי כפשוטה, לשתי' בנוגע

יש  בוודאי הדברים משמעות אבל את , משקה" "לקיחת בנוגע
כולה. השנה להמשיך לכל

צריך "לחיים"?למה צריך "לחיים"? למה
ר' מענדל פוטרפס חוזר שוב  המשפיע  חג הפורים מלמד אותנו, היה
ליהודי,  חשוב כמה  עד לפורים, בסמיכות  שנערכו  בהתוועדויות  ושוב 

לומר וגם לשתות 'לחיים': בפרט, ולחסיד
ורק ע"י "משתה  אך הגזירה לא היה אלא שכל ביטול הנה, רואים אנו
פעם  ב"משתה"  צורך  היה אחת,  פעם ה"משתה"  הספיק וכשלא היין".

שהמן מייצג.  מה כל נוספת. רק כך ניצחו את המן ואת
לומר  ואם זה לא מספיק, זקוקים פעם אחת. צריך לומר 'לחיים' ללמדך:
הדרך זו רק כי הפעם. לומר עוד בזה לא די צריך גם פעם נוספת. ואם
אשר  "גוי  אותו  את ובמיוחד ישראל,  שונאי כל את "המן", את  לנצח 

בקרבך" פנימה.
הדברים תמוהים מאד: לשם מה בכלל זקוקים לומר ולשתות  ולכאורה
ובכל  לחכמתם, קודמת  שיראתם  ביהודים הוא  המדובר והרי  'לחיים'.
ודקדוקיהן.  פרטיהן לכל  התורה  הוראות  על-פי הם נוהגים ענייניהם 
עינם בכוס כדי להתהולל ולהשתולל ולשכוח את מה  את ובוודאי לא נתנו
אלא על השמחה  והסכלות" "ההוללות על מסביב, כי לא נצטוינו שקורה
מצווה על כך, להגיע  יש, ועד שהתורה דלא ידע". אם-כן, מה טעם "עד

למצב של "לאבד את הראש"?!
למלכים אשר  דבר זה הגון ("אין ומקרא מלא דיבר הכתוב : "אל למלכים
ישתה וישכח מחוקק  פן המה אל ה' ומשיחו") שתו יין ולרוזנים אי שכר,
דבר החקוק בתורה,  וישכח ישתכר - כשישתה עני ("פן וישנה דין כל בני
ישתה וישכח  ויין למרי נפש. לאובד "תנו שכר ועי"ז ישנה דין העניים").

עוד". רישו ועמלו לא יזכר
ששייך אל ה'  ואילו מי ושכר, יין שרק האובד ומרי-הנפש שותים הרי,

ומשיחו אין ראוי לו לשתות יין. 

הפנימיותלגלות את הפנימיות את לגלות
ותורת-חיים, הוראה בחיים, אומרת  תורת-אמת התורה, שהיא כאשר
פתרון  על  כאן  מדובר  שלא  ברור ולמרי-הנפש,  לאובד  ושכר  יין  לתת 
ולהתהולל  – לשכוח מכל אחריות בחול הטומנת ראשה בת-היענה בסגנון
לאדם  שהתורה מורה מה לומר שזה ושלום חס ולהשתולל ללא דאגות.

לעשות במצבים קשים! 
צרה ומצוקה  של אכן על פתרון אמיתי למצב חייבים לומר שמדובר כאן
מן  לצאת  ומרי-הנפש האובד  אכן  יוכלו  התורה, שעל-ידו  מורה  אותו 

שלהם. הצרות והבעיות
והי'  בתוך הענבים תחילה הי' עצור מיוחדת יש לו ליין: היין תכונה

הי' לו שום יתרון ומעלה על פירות אחרים.  לא מהם, כאשר חלק
היין  אזי יצא מהם אותם, וסחטו כאשר לחצו והעיקו על הענבים אבל

ואנשים ".  "המשמח אלוקים
 - היא הלחץ והדוחק, לכן תכונתו ומכיוון שהיין נוצר דווקא על-ידי
טמון  שדווקא בזה הלחץ והדחק, אצל השותים אותו את פנימיות לגלות

הטוב הגלוי.  מן עמוק ויותר נפלא עניין יותר
אזי יכולים גם  ההסתר, היין את פנימיותו של וכאשר מגלים על-ידי

האובד ומרי-הנפש לשמוח בשמחה אמיתית.

עכשיו נפלאות שיח חסידים

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אדר  פרק ליום
יג פרק

יג פרק

טו פרק

פרק טז

יז פרק

יח פרק

יט פרק

כה-כז פרקים

כח-ל פרקים

ומתנה, פרקים א-ג הל' זכיה

ד-ו פרקים

פרקים ז-ט

י-יב פרקים

שכנים, פרקים א-ג הל'

יז

יח

יט

כ

כא

כב

כג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

החלום הציל את נפשו

שטחים מכירהפיסת נייר או סנהדריןהל' הל'
את הגאולה צדקה שמקרבת גדולה

שצריך מאנ"ש לאחד דחופה, עזרה בקשת
בדחיפות! השתלת כליה לעבור

לרפואת ישראל בן מרים לתרומות: הקרן
ח-ן 21269813 בנק הדואר

המשיח מלך הרבי שליט״א



האחדות בתורה את לגלות

ה׳ כחלק מעבודת בריאות הגוף
שואל במה להתחיל בהנוגע להנהגה פנימית.

כאלו צריך לפרש שיחתו ושאלתו  בכלל בענינים
חיים -  דא"ח (=דברי אלוקים לפני המשפיע

והוא יורהו, חסידות) שלו
חקוק במוחו ההתבוננות הכתובה  יהיה ובכללות
עליו ובוחן  מ"א, איך שה' נצב בתניא ריש פרק
בקונטרס  וכו' וכן הענין המבואר כליותיו ולבו
ועוד  העבודה בהכרח עבודה פנימית ופרטית,

וחסידות  בנגלה סדרי הישיבה על לשמור ועיקר
לבריאות הגוף, שעל ידי  וזמן התפלה, וכן בהנוגע
היום יומים וקל ביותר  לסדר בחיי זה מסתגלים

בסדר מסודר, שזוהי דרישת  יהיה בעבודת ה' שגם
דוקא. עבודה פנימית

שלשת השיעורים דחומש תהלים  בודאי שומר
ותניא הידועים, וכן מהנכון אשר יבדקו את 

שנים עשר  נעשה כזה במשך לא התפילין שלו באם
ז׳רכב)חדש האחרונים. (מאגרת

שונות לא ללימוד דתות
לידיעה המוזרה לברר ע"י כבודו אם יש יסוד רצוני

מכניסים  והיא שכאילו בעתונות כאן, שהופיעה
הספר באה"ק ת"ו לימוד  בתכנית הלימודים בבתי
תמצא  אם בעולם! שאפילו השוואת הדתות אשר
הרי גם  לומר שתהי' ההדגשה שדתיהם שונות כו'
אז פלא הדבר, כי למה לבלבל מוחות התלמידים 
לדתי הנוצרים, המושלמים  והתלמידות בהנוגע

הנ"ל הוכנס  נוסח הידיעה ועוד יותר, שכפי וכיו"ב.
הספר החילוניים! לימוד האמור אפילו בתכנית בתי
ז׳רכו) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

אדר, מאופיינים בהוספה בלימוד  ימי חודש
ובדברים  התורה, אם מתוקף ההוספה בשמחה

"פיקודי  התורה לימוד השמחים, שבראשם ניצב
ה' ישרים משמחי לב". אם מלימוד חכמינו ז"ל 
אמרו  מהפסוק "ליהודים הייתה אורה..." עליו

"אורה זו תורה". ואם מקבלת התורה לאחר נס 
פורים על ידי היהודים, כשהפעם קיבלוה ברצון.
כך או כך, אין מתאים מימים אלו להוצאת ספר 
התורה. מה עוד שהספר  מקיף בכל חלקי עיוני

השנה -"הקהל". איחוד  מתאפיין בסממני עצמו
בש"ס ובספר  ואחדות במחלוקות השונות

הרמב"ם.
מושג המלווה כל תלמיד מראשית  'מחלוקת' הוא
נושא העולה לדיון  התורניים. אין כמעט לימודיו
אמוראים  שנוי במחלוקת, בין תנאים, בין שאינו

ואפילו ב"ישיבה של מעלה".

שונה הסתכלות
מספר מחברו, הרב שניאור הספר, של ענינו על
תושב על מרמת אביב: "מספרים שניאורסאהן
לבית הכנסת במזרח  מערב ירושלים, שהזדמן

פניו בתפילה  לכוון העיר. האיש, שרגיל היה
שבית הכנסת מכוון  גילה לחרדתו, למזרח,
להעמיד את המתפללים  מערבה. הוא ניסה

טעותם, עד שבא חכם אחד והסביר לו כי  על
העיר מתפללים ומזרח למעשה תושבי מערב

לבית המקדש. אולם, כיוון  מקום, לאותו
נראה כאילו מתפללים  שונה, שהמקום שלהם

לכיוונים הפכיים. אך למעשה שניהם מתפללים 
לבית המקדש.  למקום אחד,

שליט"א,  המשיח הרבי מליובאוויטש מלך
חדשה ומהפכנית.  לימוד הוריד לעולם דרך

מחלוקות  עשרות כי במסגרת דרך לימוד זו, גילה
בנושאים שונים לגמרי נובעים מקו מחשבה 

תנא או אמורא,  אחד, או שרש נשמה של אותו
בין כל המחלוקות  כחוט השני ביטוי ובא לידי

בהם הוא משמיע את דעתו. 
שיטת לימוד זו המכונה  על הבנוי זה ספר

"לשיטתיה", מהווה מהפכה בלימוד הגמרא 
שלנו למחלוקות  והמשנה בכלל, ובהתייחסות

מחלוקות החל  מקיף מאות בפרט. הספר
תנאים, עד מחלוקת הרמב"ם  ממחלוקת

רציף  מחשבה קו ומגלה והראב"ד והפוסקים,
המוכיח על האחדות  לאורך המחלוקות. דבר

שבתורה, כהכנה לאחדות שתתגלה בעולם, ע"י 
ומיד ממש". חדשה תיכף בתורה צדקנו משיח

לזירוז הגאולה
שליט"א, במיוחד המשיח הרבי מלך של בתורתו
שלו, שמוצא איך שמחלוקות  בענין ה'לשיטתיה'

אותם אישים, במקצועות שונים, קשורים  של
מזו, שכל עניין  שיטה עקרונית. ויתירה בנקודת
פנים שונות באותה נקודת מוצא,  ומאיר מוסיף

בכמה מקומות. צורך להשמיע זאת יש שלכן

הבאה לאחרי שנת  בשנת הקהל מכיוון שנמצאים
השמיטה, זמן המכונה "מוצאי שביעית", שאז 
כתוב שבן דוד בא, וכל אחד משתדל לעשות 

הכל כדי לזרז את הגאולה, מצאנו לנכון להביא 
בספר, לקט דוגמאות של האחדות בתורה. 

אותה השיטה  שרואים שאישים הולכים לפי
העיקרון שלה  שיטה מובא כל כאשר בתחילת

לאחר לקט הדוגמאות  על-פי המבואר בשיחות.
מהמקורות המבארים את שיטתו, הבאנו 

בדרך אפשר, לפי הקו  מהש"ס דוגמאות נוספות
בשיחות. בפתיחת  של השיטה כפי שמבואר

המחלוקת בחרנו להביא מעניני גאולה ומשיח, 
הדרך הישרה להביא ההתגלות. שזוהי

אישית דוגמא
שניאורסהאן הרב שניאור

סוג של  עצמו, מהווה מעין
שעות הלימוד  מאחד, לצד

שהוא מקדיש,  הרבות
חב"ד בשכונתו,  בישיבת

מוצא  רמת אביב. הרי שהוא
לפעילות  את השעות לצאת
ה"מבצעים" לקירוב יהודים 

לתורה ומצוות.
בעברו הוא היה בין אלו שיסדו את התשתית 

בקרב המטיילים הרבים  לפעילות החב"דית
היה זה  הגודשים את אוסטרליה הרחוקה.

הרחוקה,  חתונתו, כששהה במדינה שלפני בימים
בקרב  האדיר בשליחות, שם גילה את הצמאון

יחד עם בחורים  ליהדות, והקים, המטיילים
היהודית לדוברי העברית  נוספים את הפעילות

במקום.
ניתן להשיג  כ-600 עמ', המכיל הספר החדש את
.2or770@gmail.com ,054-7716775 :בטלפון

החדש שער הספר

לבנון) שניאורסאהן (צילום: ערן דרור שניאור הרב

חוגגים אירוע?
יצחק ברוךיצחק ברוך
צילום אירועים

ותהיו מרוצים!
(גם מהשירות, גם מהמחיר)
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מכונאות כללית
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