
של בעיצומו אנו להתכחש, אפשר אי כבר כעת
חי". ב"שידור עינינו לנגד המתרחש עולמי, מהפך

מליוני בנות מדינות ששוטף ענק צונאמי כמו
לפני אם בהם. המשטר יסודות את ומקעקע איש

ההמוניות ההפגנות כי היה נראה ימים, כחודש
שהביא מקומי, אירוע אלא אינם בתוניסיה,

ממשלת של ולהקמתה תוניסיה שליט של לסילוקו
בתופעה מדובר כי התברר מהר שחיש הרי מעבר,

גבולות. החוצה
הנשיא של לסילוקו הביאו במצרים, הענק הפגנות
כשהם נוספים, ממשל וגורמי השלטון מן מובארק
החלו במקביל מדיני. בערפל מצרים את מותירים
דחק כאן גם בלוב. גם תאוצה לתפוס המהומות
של שלטונו את כבד, דמים במחיר כי אם ההמון

מי קאדפי, מועמר
לשליט היה שנחשב

לוב. של מעורער הבלתי

שלטון שינויי
למרות הרחוקה, בתימן
עלי הנשיא של נסיונו

העם, את לפייס סאלח
וגוברת הולכת התסיסה

ברור, היעד כאשר
וסמכויות מבנה שינוי

פני גם כך השלטון.
בג'יבוטי הדברים,
לתימן, הסמוכה

כמו ומרוקו באלג'יריה
המפרץ, בנסיכויות גם

ובחריין. כוויית
למכה תרופה להקדים עבדאללה, המלך ניסה בירדן

כדי בכך די היה לא אך ממשלתו, את ולהחליף
כאן גם כאשר המתגברת, התסיסה את להרגיע
שלטוני. שינוי היא והמהומות ההפגנות מגמת

אירן, על גם פסחה לא המשטר לשינוי התסיסה
המשטר תגובות ולמרות

עדיין ההמון הקשות,
המלה את אמר לא

האחרונה.

ואף הסתיימה לא שעדיין מדינית, ענק טלטלת
גם המגיעים וכלכליים חברתיים ההדף גלי יצרה

במערב. והן במזרח הן יותר רחוקות למדינות
על רק לא חשיבה שינוי פועלת זו, ענק טלטלת

נפשית מוכנות יוצרת אלא המקומית, האוכלוסיה
לסדר בה, הצופים אדם בני מליארדי אצל גם

והשלימה. האמיתית הגאולה זמן של חדש, עולמי
שליט"א הרבי של הופעתו בידינו, המקובל עפ"י

בעקבותיה מביאה יורק, בניו ב"770" המשיח מלך
בבית שם השלישי, המקדש בית של התגלותו את

הכנסת בתי אליו מתלקטים במקביל שבבבל. רבינו
עולים שליט"א ישראל בני אחינו עם ויחד שבחו"ל

הקודש. לארץ שמיא ענני עם ניסית, בדרך הכל
שהתרחשות לשער קל

יוצרת זו מדהימה
היום בסדר תפנית

רק שזו אלא העולמי,
של הגעתו התחלה.
מלך שליט"א הרבי

הקודש לארץ המשיח
העם של והתכנסותו
בארצו כולו היהודי
עולמי סדר יוצרים
עומד במרכזו חדש,
מלך שליט"א הרבי

מעתה אשר המשיח
האנושות על מולך

הפסוק כלשון כולה
שת", בני כל "וקרקר

ומנהר ים עד מים "וירד
ארץ". אפסי עד

מלכותו קבלת
שליט"א לרבי בההתקשרות רבים לזכות הזמן, זה

ועצה ברכה לבקשת אליו בכתיבה המשיח, מלך
הוראותיו במילוי קודש", ה"אגרות באמצעות

טובים, ומעשים מצוות בתורה, הוספה הקדושות,
התוועדויות עריכת וגאולה, משיח ענייני לימוד

מלכותו, וקבלת הגאולה בשורת הפצת שמחה, של
ימלוך ה' בתורתך "ככתוב ית' מלכותו שלימות עדי

הארץ", כל על למלך ה' והיה ונאמר ועד. לעולם
וזמרה. שירה וברוב

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

משיח קונגרס ג׳: ביום
אדר כ"ה הקרוב, שלישי ביום

בארץ משיח קונגרס אי"ה יתקיים א',
באזור ברכות" "שפע באולמי הקודש.
בצהרים, 12 מהשעה באזור התעשיה
ש-ד-י". במלכות עולם "לתקן בסימן
המעיינות הפצת על מיוחד דגש יושם

לפרטים הגאולה. בשורת ופרסום חוצה
הגאולה למען האגודה - נוספים

.03-6584633 טל': והשלימה. האמיתית

אדר כ״ז לרגל התעוררות
יתקיימו אדר, כ"ז יום לקראת

התעוררות התוועדויות חב"ד במוקדי
העבודה על דגש יושם בהם מיוחדות
והשלימה. האמיתית הגאולה להבאת

מלכות הדבר את מפיצים
בהדפסת לסייע מתבקש הציבור

שליט"א הרבי של תורתו והפצת
מלכות" ה"דבר חוברות המשיח, מלך

ל"בית לשלוח נא תרומות השבועיות.
- לפרטים ברק. בני 287 ת.ד. משיח"

.054-4880-883 פיין: יצחק הרב

פורים למבצע הכנות
מתכוננים ממש ההפצה במרכז
פורים: מבצע מוצרי מכירת לקראת

פוסטרים, לילדים, עלונים הסברה, עלוני
אסתר, מגילות החג, מצוות כרטיסי

מנות. משלוחי ומגוון שונים רעשנים
.077-5123-770 לפרטים:

ה״אגרות באמצעות ועצה ברכה לבקשת אליו בכתיבה המשיח, מלך שליט״א לרבי להתקשר הזמן זה
ועוד וזמרה שירה ברוב התוועדויות עריכת מלכותו, וקבלת הקדושות הוראותיו במילוי קודש״,

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(25.2.11) ה'תשע"א אדר-א' כ"א ויקהל, פרשת קודש שבת ערב

אדר משנכנס
בשמחה מרבין

ב"ה

סדר לקראת
חדש עולמי

837

האחרון, בשבוע נערכו ליאור דב וברב יוסף יעקב ברב תמיכה ואירועי הפגנות
תורני. לספר הסכמה נתינת בגלל ולעצרם לחקרם הפרקליטות כוונת עקב

ישתחווה"! ולא יכרע "לא

וילדר דוד צילום:



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

טויטו שיחיו וקרן שלום ר' למשפחת
שתחי' פיבי חיה בצ"ה החיילת הבת להולדת

טויטו, וזהבה נח ר' ולהורים:
קהניאל וחנה שמואל ר'

מתוך טובים, ולמעשים לחופה לתורה, לגדלה יזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

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

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

תניא תהלים חומש

ע"ה דוד ר'
טויטו שיחי' ישראל ב"ר

ה'תשע"א א' אדר י"ד נלב"ע

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

נשמת לעילוי

  
   
       

     
     
      

     
     

     
     

     
    
   

    

ישראל בני עדת כל את משה ויקהל
א) לה, (ויקהל

שנעשה איך האחרונות בשנים רואים
דבני- גליות קיבוץ - בפשטות ה"ויקהל"
לארץ- שעולים העולם, מכל ישראל
להעליות באין-ערוך היא והעליה הקודש.

שלפני-זה. בדורות פעם שהיו
ה׳תשנ״ב) ויקהל (ש״פ

כו) לה, (ויקהל העיזים את טוו בחכמה
על הטוויה את לעשות נצטוו לא הנשים
לעשות מעצמן נתעוררו אלא העיזים, גבי
שחוננו זה מיוחד כשרון כי הבינו הן זאת.
בבנין אותו שינצלו כדי הוא ה', מאת בו

המשכן.
לאדם מעניק שהקב"ה בשעה לך: לומר
לנצלם עליו מיוחדים, וכשרונות חושים
משכן העולם את לעשות ה', בעבודת

יתברך. לה' טז)ודירה שיחות לקוטי פי (על

בחכמה אלקים רוח אותו וימלא
לא) לה, (ויקהל ובדעת בתבונה

שנאמר: העולם נברא הללו דברים בג'
בתבונה" שמים כונן ארץ יסד בחכמה "ה'
ובג' ג); (משלי נבקעו" תהומות "בדעתו
שנאמר: המשכן נעשה הללו דברים
בחכמה אלקים רוח אותו "ואמלא
נבנה הללו דברים ובג' ובדעת"; בתבונה
אלמנה אשה "בן שנאמר: המקדש בית
החכמה את וימלא וגו' נפתלי ממטה הוא
וכן ז); (מלכים-א הדעת" ואת התבונה ואת
בג' לבא לעתיד לבנותו הקב"ה כשיעמוד
יבנה "בחכמה שנאמר: נבנה הללו דברים
וכתיב: כד) (משלי יתכונן" ובתבונה בית
הקב"ה אמר . . ימלאו" חדרים "ובדעת
נותנת רוחי היתה הזה בעולם לישראל
מחיה רוחי לבא לעתיד אבל חכמה בכם
בכם רוחי ונתתי לז) (יחזקאל שנאמר אתכם

רבה)וחייתם. (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:11 4:58 ירושלים
6:13 5:13 תל-אביב
6:12 5:03 חיפה
6:14 5:16 באר-שבע
6:24 5:24 ניו-יורק

- שלמה המלך וישלח 
יכיל. בת אלפים

כו) - יג ז, (מלכים-א

החוכמה שבעשיית היתדות

בתחילת ציווי מלאכת המשכן שבפרשתנו, כותב 
רש"י: "כבר פירשתי נדבת המשכן ומלאכתו 

במקום צוואתם" (בפרשות תרומה ותצוה ותחילת  
פרשת תשא).

בכל זאת מוצאים אנו מספר פרטים אותם בוחר 
רש"י לפרש בפרשתנו, כמו בפסוק "את המשכן 
את אהלו ואת מכסהו" שבגלל שדברים אלה אי 
אפשר לידע פירושם מ"מקום צוואתם", הוצרך 

רש"י לפרשם כאן.
לפי כלל זה עלינו להבין את פירושו של רש"י על 

הפסוק: "את יתדות המשכן ואת יתדות החצר 
ואת מיתריהם", שפירש "יתדות, לתקוע ולקשור 

בהם סופי היריעות בארץ שלא ינועו ברוח", 
"מיתריהם, חבלים לקשור" - הרי ענין זה כבר 

פירשו רש"י, בסוף פרשת תרומה, בפסוק: "לכל 
כלי המשכן גו' וכל יתדותיו וכל יתדות החצר 
נחושת", שכתב שם "יתדות, כמין נגרי נחשת 
עשויין ליריעות האהל ולקלעי החצר קשורים 

במיתרים סביב סביב בשיפוליהן כדי שלא תהא 
הרוח מגביהתן", ולמה רש"י חזר ופירש כאן שוב 

את ענינם של "יתדות המשכן"?

איך זה עובד?
בנוסף, יש לדייק בלשון רש"י שה"יתדות" היו 

"לתקוע ולקשור בהם סופי היריעות כו'":

והרי בסוף פרשת תרומה כתב רש"י בנוגע 
ליתדות היריעות, "ואיני יודע אם תחובין בארץ 

או קשורין ותלויין וכובדן מכביד שפולי היריעות 
שלא ינועו ברוח (ומסיים שם למסקנא:) ואומר 

אני ששמן מוכיח עליהם שהם תקועים בארץ לכך 
נקראו יתדות ומקרא זה מסייעני "אהל בל יצען 

בל יסע יתדותיו לנצח".
ולפי זה עלינו לומר שמה שכתב רש"י כאן 

"לתקוע" היינו כמסקנתו לעיל שהיו "תקועים 
בארץ".

צריכים את חכמי הלב
ומזה שאנו רואים כי רש"י מתחיל שם בלשון 

של ספק "ואיני יודע אם תחובין כו'" (ולא הביא 
מייד את מסקנתו שהיו תקועים בארץ), מובן, 

שהראיות שהביא רש"י שהיו תקועים בארץ 
אינן ראיות חותכות - ויש להבין, מה הכריח את 
רש"י כאן בפרשתנו לקבוע שהיו "לתקוע", ולא 

השתמש בלשון שאין בו הכרעה בספק הנ"ל, כמו 
פירושו בפר' תרומה: "עשויין ליריעות האהל 

קשורים סביב בשיפוליהן כדי שלא ינועו ברוח". 
והביאור בזה יובן מהמובא על הפסוק "ואת 

שמן המאור" שרש"י פירשו "אף הוא צריך חכמי 

לב שהוא משונה משאר שמנים כו'", שמזה אנו 
מבינים שכל הדברים שהובאו כאן, היו יכולים 

להעשות דווקא על ידי חכמי לב.
ואם כן עולה השאלה, למה היו צריכים ל"חכמי 

לב" בשביל עשיית ה"יתדות" וה"מיתרים"?
בכדי ליישב זאת מפרש רש"י שהיתדות היו חלק 
בלתי נפרד מהיריעות עצמם, כיון שבלעדיהן היו 

נעות ברוח, וחכמי הלב שהיו צריכים לעשות 
את היריעות, לא הסתפקו רק בעשיית החלקים 

העיקריים שביריעות, אלא גמרו אותן באופן 
שתהיינה דבר שלם בכל פרטיו. לא רק את גוף 
היריעות, אלא גם את כל קרסיהן, ועד ליתדות 

והמיתרים שהוצרכו לקשרם שלא ינועו ברוח.

התפקיד של היתדות
ולכן רש"י מדייק כאן שהיתדות היו "לתקוע", 
דהיינו שהיו תקועים בקרקע (ולא רק "תלויין 
וכובדן מכביד שפולי היריעות"), כי באופן זה 

מודגש יותר שהם חלק מקביעות היריעות (כיון 
שעל ידם היריעות מחוברות לארץ), אבל לפירוש 

שהיו "קשורין ותלויין וכובדן מכביד" עליהן, 
היתדות הם פרט נוסף על היריעות (שתלויין בהן 

(ע"י שכובדן מכביד)) ולא חלק מהן ממש.
ומזה גם עידוד גדול לדורנו זה, "דרא דעקבתא 
דמשיחא", שלמרות אנו כמו "עקבים" לעומת 

הדורות הקודמים, הרי דוקא עבודתנו בגמר 
הבירורים, כמו היתדות בשולי היריעות שעל 

ידם נקשרות וקבועות בארץ - היא הגומרת את 
העבודה הנצרכת להביא את הגאולה האמיתית 

והשלימה על ידי משיח צדקנו.
(על-פי לקוטי שיחות לא)

 

דבר מלך

פרשת ויקהל

ויקהל

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

עורך: הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי: יצחק רחימי

רכז המערכת: בנצי פרישמן
משלוחים: מנחם רווה

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

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

www.hageula.com :אינטרנט
www.moshiach.net

       ח-ן בנק הדואר 4-16896-5
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מבקש ספור אין בהזדמנויות
מאת המשיח, מלך שליט"א הרבי
ועצה, ברכה בבקשת אליו הפונים

בדירתם המזוזות האם לברר
האחרונים. חודש בי"ב נבדקו

רבבות הניבה כבר זו ידועה הוראה
למרות אך ישראל, בעם מופתים
ודחיפות שהמצוקה פעמים זאת

משכיחים האדם נקלע אליו העניין
וצריכים ההוראה את ממנו

מה ועל כזו תזכורת על תזכורת.
מרת מספרת בעקבותיה שהתחולל

מורה מרחובות, סולימן איילת
הספר מבתי באחד מיוחד לחינוך

ברחובות:
השנה, סוכות חג שלפני "בימים

חשה לא שתחי' שפרה מרת אימי
שהיא זמן מזה בטוב.

טורדני משיעול סבלה
היה לא בתחילה אלא
רציני. שהעניין נראה

חלה הסוכות חג בערב
האמא פתאומית. החמרה

ולהתלונן להקיא החלה
חזקים. כאבים על

לא שהעניין משנוכחנו
לפנות נאלצנו נרגע,

הרפואה בבית מיון לחדר
ברחובות. "קפלן"

בסדרת החלו הרופאים
כאשר דחופה, בדיקות

ריאות לדליקת הוא העיקרי החשד
בעודה התאשר. שאכן דבר חריפה,

מצבה הבדיקות, במהלך נמצאת
והדרדר. הלך

הירוד הנשימתי מצבה לנוכח
אותה לחבר נאלצו הרופאים

המצב נמשך כך הנשמה. למכונת
וחצי. כחודש

יחד שהיתי זו תקופה כל לאורך
מיטתה, ליד חליפות אחי עם

שיכולנו, במה לה מסייעים כשאנו
ישנה, שהיא הזמנים את כאשר

וכמובן תהלים לאמירת מנצלת אני
היה רוחי מצב לקורה, שבהתאם

ראיתי מיואשת. כמעט הייתי ירוד,
ומדרדר... הולך מצבה כיצד

תקופה מהלך שבכל היה המוזר
את לממש בדעתי עלה לא זו

"בדיקת של ידועה הוראה אותה
המזוזות".

אומרת יושב אני אחד ערב ואז
כשלפתע לחדרה, מחוץ תהילים

בורוכוב חגית מרת אלי התקשרה
ברחובות. קודש לאגרות מהמרכז

בורוכוב מרת עם שלי הקשר
שנים לפני שנים. של קשר הינו

תורה בשיעורי להשתתף התחלתי
שומרות אנו הזמן כל ובמשך שלה,
כתבתי פעם כשמידי חם, קשר על

מלך שליט"א לרבי באמצעותה
ה"אגרות באמצעות המשיח
הרבה. בה ונעזרתי הקודש"

בחדר ללמוד החלו ילדי בהמשך,
מתחזקת המשפחה כשכל חב"ד,

יהדות. בעניני
הסיפור על ששמעה בורוכוב מרת

אותי. לעודד והחלה התקשרה שלי
"את זעקה: כמעט היא לפתע, ואז
קרוב הייתה (השעה עכשיו הולכת
ומורידה הלילה) לחצות

בבית המזוזות את
אמך!".

הן מופתעת די הייתי
זה כיצד הרעיון מעצם
במוחי הדבר עלה לא

נבדקו לא הן כי (התברר
וגם שנים), 5 כבר

בשעה הביצוע מרעיון
המאוחרת.

התעשתתי אבל
שעלי מה שזה והחלטתי

לילה בחצות לעשות.
בביתי עצמי, את מצאתי

המזוזות. בהורדת עוסקת אימי,
לבדיקה נשלחו המזוזות למחרת
ברק. בבני לנדא הרב של בלשכה

מזוזות ששלוש התברר חזרו כשהן
לתיקון. נדרשה ואחת פסולות היו

המדהים. הדבר התרחש ואז
את לבקר כשהגעתי למחרת

לא ב"ה כבר שהיא מצאתי אימי,
ההנשמה. למכונת מחוברת

הסבירה היא קרה, מה לשאלתי
עצום שיפור חל שמים בחסדי כי

את יותר צריכה אינה והיא במצבה
ההנשמה. מכונת

כי לציין ביותר חשוב אגב,
כתבנו במזוזות לטיפול במקביל
לתוך הכנסנו אותה ברכה בקשת
שם קודש", ה"אגרות מכרכי אחד

מלך שליט"א מהרבי הובטחנו
תוך טובות, בבשורות המשיח
שצויין תאריך באותו שבדיוק

מבית שתחי', אימי יצאה במכתב,
nהרפואה"!

שלח ה'תנש"א, בשנת שנה, 20 לפני המפרץ מלחמת של והמופלא הניסי סיומה בעקבות
המכתב: מתוך חלקים ה'תנש"א. אדר בכ"ה כללי" "מכתב המשיח מלך שליטא הרבי

העמיםניסים גלויים לכל העמים לכל גלויים ניסים
הלב תשומת מלוא את להפנות המתאים הזמן "...זהו
בימים אלה, בימינו שאירעו והנפלאות הניסים אל

זו. שנה לפורים הסמוכים
גם אלא ישראל לעם רק לא גלויים ניסים אלה היו
את ראו הכל - ארץ" אפסי כל ש"ראו ועד העמים, לכל

זו. בתקופה שהתרחשו הניסים
בתוך כידוע, הוסתרו, ההם", "בימים ואסתר, מרדכי בימי הניסים

הטבע... דרכי
(אמצע) עד האחרונים בחודשים שקרו באירועים זאת, לעומת ...
כולו, בעולם ולטובת ישראל בני לטובת גדול נס התרחש אדר, חודש

העמים. כל לעיני גלוי נס
* * *

רק לא זו שתהיה צפוי, היה העולם של הטבעיים התנאים פי על
רבים עמים לתוכה תגרור שהמלחמה אלא וכיוצא-בזה, מלחמה הכרזת
הטבע, מדרכי למעלה בפועל, אך ר"ל; עולם מלחמת כדי עד ותתלהט
- שפרצה המלחמה שגם אלא עולם, מלחמת שנמנעה בלבד זו לא

שככה.
צבא ולהכין קשה למלחמה לצפות שיש הצביעו, הסימנים בכל בשעה
- ביותר מהמתקדמים ודווקא רבים בכלי-נשק מצוייד ואדיר, גדול
שאמורה ארוכה למלחמה להיערך שנהוג כפי ההכנות, כל לאחר הרי
קצר זמן בתוך בפועל הנצחון בא - וחודשים שבועות להתמשך

ביותר!
רבה דמים שפיכות רק לא מנע שהוא מופלא, כך כל היה הנצחון
כך, לידי הביא הוא אלא תחילה), שחששו (כפי העולם אומות בין
חלק ואפילו המלחמה משבויי חלק טובה, ובצורה ישחרר, שהאוייב

בעבר. שנשבו מאלה
מדיבורים להשמר - פה" תפתח "אל בתורתנו: והוראה ציווי לנו יש -
בטוב טובות, בשורות רק יהיו ולהבא ושמכאן - שחורה" "מרה של

- והנגלה. בנראה
- הקלעים" "מאחורי המתרחש את היודעים אלא מזו: יתירה
משיגים - פרסום לידי מגיעים שאינם רבים חסויים לפרטים המודעים
האלה. בימים הזה, בזמן והנפלאות הניסים פלאי את ויותר יותר עוד

* * *
עוד להתחזק צריכה לעיל, שצויינו והניסים ההתרחשויות ...לאור
ההבטחה למילוי הקרובה ההכנה של המתאים הזמן שזהו ההכרה, יותר
זו", לבירה מנהיג ש"יש ישוכנעו העמים כל כאשר מלוכה", לה' "והיתה

אחד". שכם לעבדו ה' בשם כולם "לקרוא אותם תביא זו והכרה
ויותר - נס מלשון - ניסן לחודש מתקרבים כאשר כאמור, ובפרט,
"ניסי על מצביע נוני"ם) (בשני ש"ניסן" מציינים, שחז"ל כפי מכך,
גדולים ניסים יראה שהקב"ה ודאי הרי - נס") בתוך (ו"נס ניסים"

יותר. עוד
היום-יומית התנהגותם שגם משתדלים, יהודים כאשר ובמיוחד
יותר מרוממת - "נס" של באופן תהיה - ומצוות תורה יהדות: בענייני
מהרגליהם למעלה ומתרוממים מתעלים שיחיו ואחת אחד שכל ויותר;
"ניסי של לאופן ועד המצוות, בקיום ובהידור התורה בלימוד עתה עד

למעלה. יותר ועוד ולמעלה למעלה התעלות - רבים) (לשון ניסים"
"נפלאות של באופן התנהגות יהודי, כל של ה"ניסית" וההתנהגות ...
את יותר עוד ותחיש תזרז - כל לעיני ונגלה נראה שהדבר - אראנו"
יקיים הקב"ה נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי היעוד: מילוי
ומיד ותיכף משחתיו", קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי הבטחתו: את

צדקנו". משיח על-ידי והשלימה האמיתית בגאולה ממש,

עכשיו נפלאות מלך אגרות

ליום פרק אדר-א היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ומושב. משכב מטמאי הל'

י. פרק
יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

הטומאות. אבות שאר הל'
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

י-יב. פרק ונטען. טוען הל'

יג-טו. פרק

א-ב. פרק נחלות. הל' טז. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

א-ג. פרק סנהדרין. הל' שופטים. ספר

כא

כב

כג

כד

כה

כו

כז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המנצח השילוב

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד' אשר התורה, הוראת פי על מתנהגים כאשר
שאז שלום", נתיבותיה וכל נועם דרכי "דרכיה

זה ידי שעל ועד שלום, ובדרכי נועם בדרכי הענינים כל נפעלים
עצמם) העולם אומות (בין כולו בעולם שלום פועלים

תשמ"ג) כיפור יום (ערב

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עולמי שלום

לתורה" עתים "קבע
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים



ב- להשתתף מוזמנים והשלוחים הפעילים ציבור

(1.3.11) ה'תשע"א א' אדר כ"ה שלישי, ביום אי"ה שיתקיים
אזור א.ת. ,5 הפרדס רח' ברכות" "שפע באולמי

לפנה"צ 12 מהשעה החל
הגאולה) בשורת לפרסום בדרכים שיעסקו שונים מושבים יתקיימו כולו היום (לאורך

בלבד! וגאולהלגברים משיח והפקות מוצרי מכירת חגיגית! צהריים ארוחת

אדר בשמחהמשנכנס שלישימרבין יום
הקרוב!

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

משיונגרס משיחח קקונגרס
הקודארץ הקודשש בבארץ

משיח ביאת - ה'תשע"א מ

דיקור ™ הומאופתיה ™ נטורופתיה ™ העין בגלגל מאבחן

ייחודיות בשיטות המטפל רב≠תחומי אלטרנטיבי רופא
כגון∫ מוכחות הצלחות עם שונות בעיות לפתרון

רבנים בהמלצת

נברו משה נברודר‘ משה דר‘
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

קליניקה
ובת“א בצפת

∞µ¥≠∑∏≤µµ∂∑
נוספים∫ ופרטים תור לקביעת

נברו משה דר‘

אלטרנטיבית לרפואה מומחה

לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה ”ÆÆÆאחרי וברכיים∫ פרקים כאבי
Æה שלמה הברך“ את

חובקים אנחנו בזכותך לך¨ מודים נברו משה ”ÆÆÆד“ר פוריות∫ בעיות
ובעלה ליאת ילד“

מביה“ס שלי הבן את לזרוק שרצו ”ÆÆÆהמורים וריכוז∫ קשב בעיות
Æס יצחק לשבחו°“ מפסיקים אינם עכשיו מיוחד¨ לחינוך לביה“ס רגיל

וירדתי סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה ”ÆÆÆשמעתי סכרת∫ בעיות
Æמ במשקל“שלמה

נברו משה נברודר‘ משה NÆDדר‘

ואחרי מאיומה לי "היתה ברחם) (ציסטה/שרירן במאיומה טיפול
אורה.ע לחלוטין" נעלמה חודשים, שלושה

וזמרה"! שירה "ברוב

שלך? החובות עם מה
הנה וכו' עולם" של "חשבונו החשבונות, כל לאחרי
ושהוא לשכירות בהנוגע במכתבו מסיים סוף-סוף

וכו'! (=בדולרים) בדאלארען בעל-חוב
ענינים על עולמות להרעיש יש לדעתו גם והאומנם

שלו החוב יסלק קצת שבהשתדלות ובפרט כאלו?
גם לסלק בידו יותר קצת ובהשתדלות בגשמיות

עצמו מקדש כש"אדם [שהרי ברוחניות שלו החוב
ואם מלמעלה"], הרבה אותו מקדשין מלמטה מעט

לפתוח הוא שצריך ורק בקופסא, כמונח הכל כן
יפתח ואז מחט של כחודו פתח ומספיק הקופסא,

אולם. של כפתחו השי"ת
הודיעו כבר - מטרתו. מה יודע שאין במה-שכותב

אלא קונו", את לשמש ש"נברא במשנתם, ז"ל רבותינו

ע"י זה יעשה אם לו איכפת ומה בזה, אופנים שכמה
וע"י שבשמים לאבינו שלו התלמידים של לבם קירוב
שימלא ובלבד וכו' בני-ישראל לתפלות שליח שיהיה

לבב. וטוב ושמחה במנוחה ו׳תרלז)התפקיד (מאגרת

כשרות משגיח של תפקידו
ב... הכשרות על לפקח תפקידו במכתבו שככתבו כיון
אלא הדרוש, ככל זה את עושה רק שלא לקוות, רצוני
הכשרות על ההשגחה גם לתפקידו מכניס יכולתו ככל
המאכלים. כשרות על רק ולא העולים, של ולב דמוח

בהם המקומות של כללית להנהגה בהנוגע כוונתי
חינוך של וענינים וכו' הכנסת בית העולים, נמצאים
מקומות בסביבות ה' לדבר היראים עם קישור שם,
דרכים כמה עוד - במקום שלהנמצא ובודאי אלו,
וכלי צנור ישמש זה גם והרי האמור, בכיוון לפעול

לו. בהמצטרך השי"ת בברכות ו׳תרלח)לתוספת (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

עבודת הוצבה החסידות, ימי תחילת מאז
החסיד. של יומו בסדר מרכזי במוטיב השמחה
"תחת הפסוק את לצטט נהגו החסידים גדולי
ובטוב בשמחה אלוקיך ה' את עבדת לא אשר

את כ"עבדו אחרים ומפסוקים ממנו ולמדו לבב"
כוחה ועל המיוחדת החשיבות על בשמחה" ה'

היהודי. של בחייו השמחה של האלוקי
בענין להוספה מוקדשים כולם אדר חודש ימי

מרבין אדר "משנכנס חז"ל כדברי השמחה,
בהוראת נוספו, האחרונות, בשנים בשמחה".

שמחה, ריקודי גם המשיח מלך שליט"א הרבי
לשמחה מיוחד כביטוי הכללית, שמחה לצד
הגאולה לזירוז מהעבודה וחלק זה, בחודש

והשלימה. האמיתית

בששים״ ״לבטל
('92) ה'תשנ"ב בשנת אדר, בחודש זה היה

מעוברת" "שנה היא אף שהייתה שנה, כשבאותה
- אדר של חודשים שני ישנם בה זו), (כבשנה

ימים. ששים
המשיח מלך שליט"א הרבי עורר הק', בשיחותיו
בהלכה שמשמעותו בששים", "ביטול המושג על

אסור משהו כשיש מסויימים שבמצבים הוא
רבים, מותרים דברים בתוך שהתערבב מהתורה

כל את לחלק ההלכה) כללי לפי (כמובן ניתן
פחות הינו האיסור ובאם חלקים, לששים הקיים

ניתן המותרים, החלקים מתוך ששים מחלקי
להשתמש.

הבלתי הדברים כל לגבי ללמוד ניתן הדבר, אותו
בשנה בששים. לבטלם שאפשר הקיימים, רצויים

שישנם המשיח, מלך שליט"א הרבי אומר זו,
כל את בהם לבטל אפשר שמחה, ימי ששים

טובים. הלא הדברים

שנה, באותה ראשון אדר כ"ז שבתאריך לאחר
מלך שליט"א לרבי הבריאותי האירוע אירע
כוונו. הדברים למה החסידים הבינו המשיח,

התגובה וזמרה" שירה "ברוב כדבריו: ואכן
ריקודי - הייתה החסידים של הספונטנית

כולו. ובעולם ב-770 עצומים שמחה

בשמחה״ ״מרבין
עוד הייתה אדר, בחודש הריקודים של תחילתם

"המטה מהפעילות דו"ח על כאשר לכן, קודם
מגוון על כתבו בו המשיח" להבאת העולמי
מלך שליט"א הרבי ענה הנעשות, הפעולות

יום". ששים בשמחה "מרבין המשיח:
של מנהג ב-770, לארגן הוחלט המענה, בעקבות
תשנ"ב, פורים בשושן שהתחילו שמחה, ריקודי

בעולם. רבים למקומות הועתקו יותר ומאוחר
כאמור. אדר כ"ז לאחר במיוחד שהתעצם מה
מלך שליט"א הרבי מורה השנים כל במהלך

זה כך הגאולה. להבאת בשמחה להרבות המשיח

לעשות המפורסמת ההוראה ניתנה כאשר התחיל
כי מודגש הק' כשבדבריו בטהרתה", "שמחה

הינה הגאולה להבאת והדרך העבודה עיקר כיום
נאמר ויווכחו" "ינוסו השמחה. על-ידי דווקא

וריקודים השמחה עצם הקודש, בשיחות אז
את לפעול בכוחם הגאולה, לזירוז שנעשים

והשלימה. האמיתית הגאולה

בטהרתה״ ״שמחה
חודשי ימי כל במשך הריקודים, נערכים כיום
למקום מובאת ערב מידי כאשר ב-770. אדר
ארוכה שעה במשך המרקידה מלאה, תזמורת

האתר במצלמות גם המועבר אירוע הקהל. את
כולו. העולם לכל 770live.com

,770 בעקבות המנהג נתקבע חב"ד בישיבות
את למצוא ניתן כולו, העולם בכל כאשר

אחרי לילה רוקדים ההמונים
הכנסת בבתי גם כך לילה.

שכאלו ריקודים מתקיימים
ימי במהלך בפעם פעם מידי

החודש.
כשמעליהם הרוקדים, מראה
ממחיש משיח, דגל מתנופף

צדקנו. משיח פני לקבלת בטהרתה" "שמחה מהי
שמחה המשיל המשיח מלך שליט"א הרבי

לאחד יותר מאוחר שגדל קטן, ילד לאותו זו,
ביקש תפוח, אביו בידי ראה שכאשר הצדיקים,

בורא . . ה' אתה "ברוך מברך: והתחיל לקבלו
להביא אלא ברירה, נותרה לא ולאביו העץ" פרי
להקב"ה מראים כיום, אנו גם כך התפוח. את לו

שלא שמחה בריקודי בגאולה, בטחוננו את
הגאולה את לנו להביא אלא - ברירה מותירים

ממש. ומיד ותיכף והשלימה, האמיתית

ב-770 השמחה ריקודי

דגן בית ברחובות רוקדים


