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

באיזור לאיטו התנהל הצאן עדר שרבי, יום זה היה
אחר בחיפוש רבינו, משה הנאמן רועהו עם המדברי,
לנוח וגם מים לשתות יוכלו שם מוצלת. מרעה פינת
מישהו רגע, רק אך, בליבו. הירהר היום, מחום מעט

היה כעת העדר. את שוב סקר במבטו חסר. בעדר
טיפס בזריזות איננו. הקטנים הגדיים אחד בטוח,

הגדי את לזהות היה יכול מכאן גבוהה. תלולית על
אחר רץ כשהוא הרהר להחזירו, עלי מהעדר. מתרחק

עצים חורשת להפתעתו גילה כשהתקרב רק הגדי.
מים. בריכת ממי ושתה הגדי עמד שם קטנה,

איבדת שפשוט חשבתי ואני
את שיערתי לא דרכך. את

עייף בטח צמאונך. גודל
את רבינו משה נטל אתה.
אל והוליכו כתפיו על הגדי
היה לא הקב"ה אמר העדר.

בו, משעמדת מבחן. אלא זה
ישראל. אלו צאני תרעה אתה

מנהיגות מבחן זה היה
פרשתנו ראשון. גואל של

המבחן. מהות את מהבהירה

המשותף המכנה
של שמה זו ויקהל-פקודי

שתי הפעם הכוללת פרשתנו,
הפרשה שם כאשר פרשיות,

(ויקהל) להקהיל צריך תחילה מהותה. על מלמד
(פקודי). ולספור למיין ואח"כ

רבים יחידים הבאת "להקהיל", במגמה נמצאים כאשר
את מחפשים "קהל". לעשותם מנת על אחד, למקום
סוגים, עשרות בקהל שהרי המאחד, המשותף המכנה

וכו'. ונשים גברים ופשוטים, חכמים קטנים, גדולים
של מהגדרה להוציאם כדי משותף, מכנה מחפשים

אין ה"הקהלה" בשלב אחד. למקום שהזדמנו יחידים
את המאחד על אלא היחיד, מיוחדות על הדגשה

הקהל. את הכלל,
המגמה כאשר הדבר, שונה
כלי (ספירת "פקודי" היא
ושאר משקליהם המשכן,
היא המגמה כאן פרטים).

גם שבו, למיוחדות ליחיד. ברורה התייחסות הפוכה:
השני. של לזו כסותרת נראית זו, מיוחדות כאשר

מייצגות פקודי", "ויקהל הפרשיות שמות שטחי, במבט
לעומת הכלל, ראיית "ויקהל" סותרות. מגמות שתי
הפרשיות ששתי העובדה אך הפרט. ראיית "פקודי"

כי מלמדת אחת, בשבת יחד ונקראות מתאחדות
הן אדרבא, אלא זו, את זו סותרות אינן שהן רק לא

זו. את זו משלימות
תתמקד ראייתו האם ראשון. גואל של מבחנו היה זה
תמצא או העדר, בכללות
שבכל והמיוחד היחס את

מהווה במבחן עמידתו יחיד.
לדורות. הוראה

הבהיר היום
גואל גם כך ראשון כגואל

מלך שליט"א הרבי אחרון,
שנות במהלך כאשר המשיח,

להקמת פועל נשיאותו,
טהרת על חינוך מערכות
ורבבות. לאלפים הקודש,

וזיכוי הסברה פעילות מקיים
של התוועדויות הרבים,

7 הפצת משתתפים, אלפי
האומות, בקרב נח בני מצות
היחיד, גם זוכה הכלל, של הבולטת הנוכחות כשלמרות

יחודית: לב לתשומת אשה, או איש ילד, או מבוגר
של "כוס בחלוקת הדולרים", ב"חלוקת ב"יחידויות",

כאחד. והפרט הכלל ראיית ועוד. ברכה"
ניסן, חודש מברכים" "שבת בהיותה השבת זכתה

ישראל עם גאולת חודש של יחודו את אלינו להמשיך
החודש ניסים. וניסי ניסים ומתוך הראשונה בגאולה

שהרי העכשווית, בגאולה להגאל הובטחנו גם בו
ובפרט להגאל", עתידין ובניסן אבותינו נגאלו "בניסן

י"א הבהיר ביום ישראל, של מושיען נולד זה שבחודש
להיות רק ו"צריכה המשיח, מלך שליט"א הרבי בניסן,
והעם המלך בין וההתקשרות העם ע"י מלכותו קבלת

הוראותיו ומילוי תורתו בלימוד הגילוי", בשלימות
עכשיו והשלימה האמיתית הגאולה עדי הקדושות,

לבב. וטוב שמחה מתוך ניסים, בניסי ממש

באדר ז״ך התוועדויות
התאריך את מציינים זו בשבת

הבריאותי המאורע אירע בו באדר, ז"ך
יום לרגל המשיח. מלך שליט"א לרבי

(שבת זו בשבת התוועדויות יתקיימו זה
יתקבלו בהם חב"ד, מוקדי בכל מברכים)
בשורת הפצת בהגברת טובות, החלטות

והגואל. הגאולה

לדרך יצא פסח מבצע
כל את מספק ממש' – ההפצה 'מרכז

לעורכי לילדים, מצות למאפיות הנדרש
החינוך למוסדות הציבוריים, הסדר ליל

מצות חג, עלוני אלפי מאות הילדים. וגני
הגדות מגנטים, פוסטרים, לחלוקה,

של רחב מגוון ועוד לפסח, מבוארות
ועזרי החג משמעות להפצת תוכן, מוצרי
השליחות בענייני החדורים רבים, הפצה
הרבי - צדקנו משיח פני קבלת היחידה

ממש נוספים: לפרטים שליט"א.
.077-5123-770

בצרפתית מלכות דבר ספר
ספר לאור לצאת עומד אלו, בימים

הקודש שיחות כל ובו מלכות" "דבר
מתורגמות תנש"א-תשנ"ב, מהשנים
ותרומות לפרטים הצרפתית. לשפה
לפנות ניתן הספרים, על בהקדשות

או: 08-931-7086 בטל':
במייל: וכן 054-920-4644

dvarmalhout770@gmail.com

בגאולה להגאל הובטחנו גם בו ניסים. וניסי ניסים ומתוך הראשונה בגאולה ישראל עם גאולת חודש ניסן, חודש
ישראל של מושיען נולד זה שבחודש ובפרט להגאל״, עתידין ובניסן אבותינו נגאלו ״בניסן שהרי העכשווית,

טובות חדשות
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(8.3.13) (5773) ה'תשע"ג אדר כ"ו (החודש), פרשתויקהל-פקודי קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

הכלל את לראות
יחד הפרט ואת

938

הנילוס. לארץ שבה הארבה ומכת הפסח, חג לפני שבועות שלושה
החקלאי היבול את בדרכו משמיד כשהוא לקהיר הגיע ארבה, נחיל

הזה בזמן ההם בימים



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

 
   

   
   

  
    
   
    
  

  

ח) לו, (שמות לב חכם כל ויעשו

אני "שחורה א) השירים (שיר שנאמר הוא
יש וכי נאוה למה שחורה אם ונאוה".
ישראל: כנסת אמרה אלא נאוה? שחורה
במעשה אני ונאוה במעשי אני שחורה
אני ונאוה במצרים אני שחורה אבותי,
ה' דבר אשר "כל כד) (שמות בסיני באמרי

ונשמע". נעשה
קו) (תהלים שנאמר הים על אני שחורה
אני ונאוה סוף", בים ים על "וימרו

ואנוהו". אלי "זה טז) (שמות באמרי
אני ונאוה העגל במעשה אני שחורה
בשור אני שחורה המשכן, במעשה
כבודם את "וימירו קו) (תהלים שנאמר
(ויקרא בשור אני ונאוה שור", בתבנית
אני שחורה עז". או כשב או "שור טז)
את "טמאו כג) (יחזקאל שנאמר במשכן

רבה) (מדרש במשכן. אני ונאוה מקדשי",

יח) מ, (שמות המשכן את משה ויקם
ציון של היסוד אבני אותם וראה, בוא
האומות, עליהם ששלטו ח"ו וירושלים,
נאבד ולא נגנזו, כולם אלא נשרפו ולא
יקים הקב"ה וכאשר אחד אפילו מהם
אבני אותם מקומה, על ירושלים את
ולא למקומם יחזרו הראשונים היסוד

זר, עין בהם תשלוט
באותו עיניו אדם יכחול כאשר ורק
נ"ד, ישעיהו הנביא כלשון - ה"פוך"
וימלא - אבניך" בפוך מרביץ אנכי "הנה
כל את לראות יוכל אזי מהם, עיניו את
עומדים ירושלים ויסודות האבנים אותם
שאר בהם שלטו ולא היות תילם, על
עין "כי בישעיהו שנאמר הוא .. העמים

ציון". ה' בשוב יראו בעין
ב) רמ, פקודי מזוהר (תרגום

מוצש"ק הדלק"נ

6:19 5:06 ירושלים
6:21 5:21 תל-אביב
6:20 5:12 חיפה
6:22 5:24 באר-שבע
6:36 5:36 ניו-יורק

(יחזקאל מאחוזתו - ה' אמר כה 
יח) מו, - יח מה

  
חלקים 14 דק', 21 ,6 שעה שלישי ליל :

שלישי  

הקטנים הפרטים על אחריות

בתכניות השבוע פרשת עסקה שבועיים במשך
של התיעוד מופיע וכעת למלאכה, וההוראות

כמקום פיזי בית בניית – המשכן עבודת מימוש
הקדושה מתחברים בו המקום הקב"ה. ישכון שבו

והארציות. הגשמיות עם והרוחניות
הוזכר ופקודי ויקהל פרשות תוכן שרוב מכיוון
מוצא לא רש"י ותצווה, תרומה בפרשות כבר
והכלים, המלאכות פרטי את שוב לבאר לנכון

נדבת פירשתי "כבר פרשתנו: בתחילת ובלשונו
צוואתם". במקום ומלאכתו המשכן

שרש"י פרטים כמה למצוא ניתן זאת, למרות
שאי משום הנוכחיות, בפרשות לבאר טורח

תצוה. בתרומה מהפסוקים כראוי להבינם אפשר

תלוי? או נעוץ
המשכן יתדות "את לפסוק מגיעים כאשר כן, על

מתעוררת מיתריהם", ואת החצר יתדות ואת
יתדות הם מה כאן מפרש רש"י – שאלה

סופי בהם ולקשור לתקוע – "יתדות ומיתרים:
– "מיתריהם ברוח", ינועו שלא בארץ היריעות
כותב תרומה פרשת בסוף והרי לקשור". חבלים
כמין – "יתדות דומה: די תוכן עם פירוש רש"י

החצר ולקלעי האהל ליריעות עשויין נחושת נגרי
כדי בשיפוליהן סביב סביב במיתרים קשורים

לכתוב צריך למה אז מגביהתן". הרוח תהא שלא

שנתקלנו הקודמת בפעם הוסבר שכבר ענין שוב
הזה? במושג

איך מתחבט רש"י תרומה, בפרשת נוסף: וענין
תקועות היו הן האם – היתדות "פטנט" עבד

ברוח, ינועו שלא היריעות את תפסו וכך באדמה
שלא היתדות של כובדן בזכות נעו לא שהם או

היו שהן הכרעתו, לבסוף רק בקרקע. נעוצות היו
כותב בפרשתנו כאן ואילו באדמה. תקועות אכן

בארץ, תקועות היו שהיתדות בפשטות רש"י
התלבטות?! שום בנושא היתה שלא כאילו

וחינוכית מעשית לב חכמת
הייתה לא המשכן שמלאכת מובן רש"י מדברי
'חכמי בידי אלא אדם כל בידי להיעשות יכולה
מיוחדת לב' 'חכמת איזה מובן ולא דווקא. לב'

ומיתרים? יתדות להכין כדי נדרשת
שהיתדות רש"י מסביר השאלה, את ליישב כדי

בלעדן שהרי מהיריעות, נפרד בלתי חלק היו
שהיו הלב' 'חכמי לכן ברוח. נעות היו היריעות

בעשיית הסתפקו לא היריעות, את להכין צריכים
והכינו אחריות" "לקחו אלא בכללות, עבודתם

הפרט עד ליריעות הנלווים האביזרים כל את
היו שהיתדות כותב שרש"י הסיבה וזו האחרון.

היו שהן יותר מודגש כך כי בקרקע, תקועות
שתלוי נוסף דבר רק ולא מהיריעות, חלק ממש

עליהן.
הלב' ל'חכמי מכוונת מכאן שעולה ההוראה
החינוך. בעבודת שעוסקים ודור. דור שבכל

כפסק תלמידים, הרבה להעמיד האחריות עליהם
מישראל וחכם חכם כל על ש"מצוה הרמב"ם

בניו". שאינם פי על אף התלמידים כל את ללמד
הדברים בלימוד מסתיים לא חובתם מילוי

שתלמידיהם לדאוג עליהם ללמד, שביכולתם
הפרטים שגם עד הפרטים, בכל "שלמים" יהיו
חינוך השלימות. בשיא אצלהם יהיו הקטנים,

ש"לא תוקף בעל דבר כאן שנוצר מבטיח כזה,
שמנשבות רוחות ישנן כאשר שגם ברוח", ינוע
לפי ואיתן חזק מולן ניצב התלמיד הרי בעולם

ממחנכיו. שלמד מה

הגאולה את מביאים אנחנו
שאין ז"ל רבותינו בדברי נרמז גם זה דבר

גם הגומרה". שם על "אלא נקראת המצווה
הרי קטן, פרט רק וחסר נעשה הדבר כשעיקר

שגומר מי ואילו הושלמה, לא המצווה בינתיים
קטן, פרט רק בה שהשלים למרות המצווה, את

גם מכאן דווקא. שמו על המצווה כל נקראת
היותנו למרות לדורנו, גדול עידוד לשאוב ניתן

הרי הקודמים, לדורות ביחס ביותר נמוכה בדרגה
מלך שליט"א הרבי פני את לקבל עבודתנו דווקא

הנצרכת העבודה את שגומרת זו היא המשיח,
הגאולה. להבאת

(200 עמ׳ לא חלק שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

ויקהל-פקודי פרשת
החודש 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
hageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

אליאס שי' ורבקה יצחק לוי ר' למשפחת
ה' בצבאות החיילת בתם הולדת לרגל

שתחי' גאולה רות מירה
ה'תשע"ג אדר ט"ז

מתוך טובים ומעשים חופה לתורה, שתגדל רצון יהי
נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח

תמם שי' אליהו ר' למשפחת
שי' מענדל מנחם הת' הבן לבוא

שתחי' שרה עב"ג השידוכין בקשרי
אזולאי שי' ניסים ר' למשפחת

הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא
מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית

המשיח

טוב מזל ברכת טוב מזל ברכת



המערכת מלכה' ה'מלוה התוועדות
מנחם הרב ע"י ב-770, שבוע מידי
שבוע מידי אליה מושכת גרליצקי,

את המנצלים רבים משתתפים
מילים מספר לשאת ההזדמנות

באמצעות חי (בשידור במקרופון
ולספר כולו) לעולם האינטרנט

טריים. מופת סיפורי
הגיע האחרונה, השבת במוצאי

שכונת - הייטס מקראון המשפיע
חן, (מוטל׳) מרדכי הרב המלך,

שאירע טרי מופת סיפור שסיפר
בירושלים.

מנחה, בשעת היום שראה "מי
משפחת בתפילה כאן השתתפו
והם מצווה, בר חגג שבנם לוי,

ל-770 לכאן הגיעו
לתורה לעליה

הראשונה.
הגיע המנחה, בשעת
עם לוי בועז ר' האב

המיוחד. לרגע בנו
עוסק שהסיפור אלא

הגדול בבנם דווקא
הפועל מנחם, ר' יותר,

ירושלים, בעירם, רבות
של ה'מבצעים' בעניני

מלך שליט"א הרבי
המשיח.

במבצע זוכה הוא לה ההצלחה
מזדכים רבים כשב"ה הצפילין
את לקיים שבוע מידי ידו על

להחלטה אותו הביאה המצווה,
לשמונים שבוע מידי להניח טובה
הוא כשב"ה תפילין, יהודים ושלש

אחר שבוע בזה, לעמוד מצליח
שבוע.

בחלומו רואה הוא הלילות, באחד
המשיח, מלך שליט"א הרבי את
"שמונים לו: ואומר אליו הפונה

יותר אבל טוב, ענין אכן זה ושלש
וחמש!" עשרים מאה טוב

הכפיל הוא הזה בשבוע ואכן,
להגיע מנסה כשהוא מאמציו את
אצלו שיניחו יהודים 125 למספר

זה. בשבוע תפילין
יוצא הוא וכהרגלו הגיע שיש יום

למקום הסמוך הרפואה, לבית
למאושפזים מציע כשהוא מגוריו

תפילין. להניח משפחתם ובני
...123 ...122 ...121 ...120

נוסף, יהודי מוצא הוא במאמצים
אצלו המניח המאושפזים אחד

השעון בעוד זאת !!!124 - תפילין
השבת. לכניסת קדימה דוהר

הוא התפילין את חולץ בעודו
יהיה מי לראות בעיניו מחפש

המאה להיות שיזכה אחד אותו
וחמש? עשרים

הצפירה להשמע החלה בחוץ
שתיים) (מתוך הראשונה,

הדלקת בשעת בעיר הנשמעות
בדרכו ממשיך והוא הנרות,

שניתן יהודי קולט מבטו שלפתע
קיים זכה לא שאולי להניח היה

יום... באותו המצווה את
הוא תפילין?" היום הנחת "יהודי,
ומתקרב לעברו קורא

אליו.
הנחתי שלא רק "לא

שמזה אלא היום,
לא שאני שנה שלושים

קשר יוצר ולא מניח
ענה החבדניקים!" עם

הלה.
פגוע מאוד "אני

החסידים. של מהיחס
הייתי שנה, 20 לפני

נתקלתי שם במנהטן,
המחלקים מסיונרים בקבוצת

מספר מהם נטלתי תעמולה. חומר
ל-770, להגיע והחלטתי עלונים,

מלך הרבי עם כך על ולדבר
שליט"א". המשיח

בקיא היה לא שהלה מסתבר
וכשהגיע ב-770, ההנהגה בסדר
וראה התפילה באמצע ל-770,
המשיח מלך שליט"א הרבי את

ביקש בתפילתו, שקוע הבימה על
מייד הרבי, עם ולשוחח לעלות
המדרגות על רגליו את כשהציב

לא שהוא החבדניקים לו הבהירו
לבימה... להתקרב כעת יכול
חב"ד". על כועס אני "ומאז

מנחם ר' לו ענה טוב, "תשמע
המשיח מלך שליט"א הרבי לוי,
למאה השבוע להניח לי, הורה
תפילין, יהודים וחמש עשרים

כי המספר, את בדיוק משלים אתה
השבת..." תכנס דקות מספר בעוד

לסרב. היהודי יכל לא כבר לזה
שרוולו... את והפשיל

שמידע ש. מאת: והשלימה" האמיתית "הגאולה הספר מתוך
מאוחר שהוגהה ייחודית שיחה המשיח מלך שליט"א הרבי אמר שנה, 25 לפני תשמ"ח ניסן בב'

המלך". "יחי הכרזת ידי על הדור, בנשיא חיים להוסיף כיצד מוסבר, ובה יותר

המלך״ ״יחי תברכו: כ״ה
דוד המלך אדוני "יחי בהכרזת: קשורה המלך יחי ההכרזה:
דוד שמלכות מלמדת לעולם המלה לא). א (מלכים-א, לעולם"
בציפיה וגדוש מלא לב מעומק המלך, יחי והכרזת: נצחית.
ועל מציאותו. התגלות את פועלת המשיח למלך וגעגועים

בפעולותיו. לכל מתגלה הוא ולאחריה זו הכרזה ידי
מסתיימת שעבר דשבוע "ההפטרה שיל"ו: המשיח מלך הרבי דברי ואלה
שנמשכה דוד מלכות נצחיות - לעולם" דוד המלך אדוני "יחי בהכרזה
ומזרע דוד "מבית שהוא המשיח המלך ע"י ששלימותה שלמה, במלכות
ועל המשיח, דמלך מציאותו התגלות הוא זו הכרזה של שתוכנה - שלמה"
תולדות (ש״פ כו' פעולותיו" ע"י כל לעיני התגלותו באה זה ולאחרי זה ידי

ה׳תשנ״ב).

צריכה ועכשיו היה, כבר המלך מינוי כי להיעשות, חייבת המלך יחי הכרזת
והתקשרות עם. בלא מלך אין כי העם, ידי על למלך ההתקשרות רק להיות

והשלימה. האמיתית הגאולה היא בשלימות למלך העם
שנאמר: כמו היה, כבר משיחא מלכא דדוד המינוי "והרי קדשו: לשון וזה
מלכותו קבלת רק להיות וצריכה משחתיו", קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי
בגאולה - הגילוי בשלימות והעם המלך בין וההתקשרות העם, ע"י

ה׳תנש״א). משפטים (ש״פ והשלימה" האמיתית
דרך על ולא דווקא, רם בקול דהיינו, המלך יחי הכרזת פשוטות: ובמלים
בקול הודעה – "הכרזה" המלה משמעות (שזאת בעלמא אמירה או דיבור
המלך של ההתגלות את ומזרזת במלך, חיים נותנת ברבים), פרסום רם,

הגאולה. ואת
להיות צריכה פשוטות… "ובאותיות שליט"א: המשיח מלך הרבי וכדברי
"יחי שמכריזים העם פעולת ידי על (גם) החיים בענין עיקרית הוספה
שוכני ורננו דהקיצו הזמן הגיע שכבר - זו הכרזה של שתוכנה המלך",
מלכא דוד ורננו דהקיצו ועד דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק - עפר

משיחא!…
לעיל כאמור הדור, נשיא אצל החיים בענין הוספה פועלים הדור אנשי גם

ה'תשמ"ח). ניסן (ב' המלך יחי ההכרזה בענין
יעקב" "ויחי ההכרזה ע"י נעשה הגלות בזמן ישראל דבני שהחיזוק כשם

ה׳תנש״א). בטבת ועשרה ויחי (ש״פ

"בכחו קודשו: וכלשון אחד, כל של וחובתו זכותו היא המלך יחי הכרזת
ניסן (ב׳ המלך" ד"יחי הענין לפעול מישראל ואחד אחד דכל וביכלתו

ה׳תשמ״ח).

המשיח" מלך בא ובפשטות… המשיח: המלך את מביאה המלך יחי "הכרזת
המלך"). ("יחי

פועלת גם אלא המלך, את ממליכה שהיא בלבד זו לא הזאת ההכרזה כי
שאומר: כפי בפעולותיו, המלך מצליח זה ידי ועל במלך. חיים

שמצינו (כפי המלך" "יחי מכריזים שהעם - המלך בהכתרת גם "וכמודגש
זה דרך (ועל דוד בית לשלמה) בנוגע - לד-לט) א' א, מלכים (ראה במלכות גם
שפעולת גם מודגש שבזה ההכתרה), לענין בנוגע לא אבל - לא) (שם, בדוד
כי מלכא… "יצלח - גופא (ובזה מלך. של חיים המלך, בחיי היא העם

ל"ד). שם עה"פ (רד"ק וההצלחה" החיים על התפלה
פי על אף כלומר עם", בלא מלך "אין בהעם, תלויה המלך של "שמציאותו
עם ביחד הרי, המלך", ממעלת רחוקים עוממות… מלשון "עם שנקראים
את הם פועלים מלך") הדרת עם ברוב רק "כי… זה, בגלל - (ואדרבה זה

ה׳תשמ״ח). ניסן (ב׳ המלך" יחי מכריזים: שהעם המלכות…

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ו. פרק עניים. מתנות הל'

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

בפרקים תרומות.. הל'
א. פרק אלו.

ב. פרק

ד-ו. פרק ברכות. הל'

ז-ט. פרק

א. פרק אלו. בפרקים מילה.. הל' י-יא. פרק

העם.. נהגו השנה. כל תפלות סדר ב-ג. פרק
וכו'. עלינו ימלוך

אתה.. ברוך (א) וסידורן. התפלה ברכות נוסח
וכו'. שלום עושה הוידוי.. נוסח

ספר ביי'. אשיש אתה.. ברוך המזון. ברכת נוסח
א-ב. פרק שבת. הל' זמנים.

ג-ה. פרק

כו

כז

כח

כט

א

ב

ג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אחד וחלום שנה 30 יהודים, 125

770 שטרות

שזוהי וצועקים מכריזים הם בפיהם
הם הרי - ובמעשיהם דגאולה", "אתחלתא

על הגאולה, דענין ה"אחישנה" את לצלן, רחמנא מרחיקים
- והיהדות התורה היפך - גלותיים מעשים שעושים זה ידי
תשמ"ג) דסוכות ג' (ליל הקודש. בארץ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

במעשה אחד בפה מיוחדיםאחד כסף שטרות שברשותה מאנ"ש משפחה

במחיר המרבה לכל למכירה אותן מעמידה

770 הספרות מופיעות השטרות של מספרם בתוך
ש"ח 100 של שטרות ו-2 ש"ח 200 של שטר הן: השטרות

04-8770-210 טל': לפרטים

ב770 'לחיים' מוזג חן הרב



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

שערים במאה גם וקיים' 'חי

מקסימלי חינוך
- ואופנו לימודך המשך מקום אודות בשאלתך
החינוך ובפרט הנוער, של שהחינוך כיון לדעתי,

ימי משך כל על משפיע - שלך דגיל השנים באותן
שיוכל שלו, והתוקף שלו העצמאות תלוים ובו חייו,

ואחת, אחד כל של בחייו שישנן בנסיונות, לעמוד
שאי השינוים, רבת בתקופה אנו שנמצאים כיון

לאחרי החיים ותנאי אופי כלל עתה לשער אפשר
הנסיונות גודל כן גם לדעת אין ולכן אחדות, שנים

ודת, אמונה ויושר, צדק בעניני להכשל שלא אז
לקבל צריך מהנוער ואחת אחד כל וחייב צריך לכן -

לעמוד שיוכל בכדי המקסימלית, במדה דתי חינוך
ושלום. חס תבוא, שלא סכנה בכל

אי באיזה יהי' קשור זה באופן חינוך אפילו ואם
נחשב במה - זמן תקופת במשך בזה, וכיוצא נוחיות

ידי על שמקבלים, כח ותוספת החיסון לעומת זה
ו׳תנט) (מאגרת החיים. ימי כל למשך דוקא, זה חינוך

הטובות הבשורות
והטפול תחי' זוגתו בריאות מצב אודות כותב

והנגלה הנראה בטוב מאתו, לבשו"ט ואחכה הרפואי,
ובבני הפרטים, בענינים והן הכללים בענינים הן

הא הרי ביחוד, והתמימים בפרט ואנ"ש בכלל ישראל
על מזכיר שאין - גדול ופלא פלא שלכן תליא. בהא
(שיגיעו המעינות בהפצת ובפרט היהדות הפצת דבר

וגם קרובה, הכי בהזדמנות ימלא ובטח חוצה, גם)
טוב האמיתי טוב טובות, בשורות תהיינה בזה

ו׳תסה) (מאגרת רז"ל. וכדרשת לבריות, וטוב לשמים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

כחודשיים, לפני שבט י' בכנס המרכזי הנאום את
האמיתית הגאולה למען האגודה ע"י שהתקיימה

סיפר בנאומו שנייבלג. ישראל הרב נשא והשלימה,
המשיח מלך הרבי של הגדול לאורו הגעתו על

גם הגאולה נושא להבאת פעולותיו, ועל שליט"א
החרדי. לציבור

על לדבר מתחיל שנייבלג ישראל כשהרב
המשיח" "מלך על השביעי", "הדור של החידוש
חזותו גבה. להרים שלא אפשר אי וקיים", ו"חי
מלהסגיר וארץ שמים כמרחק רחוקה החיצונית

המניין. מן חב"ד חסיד
כיוון, מכל 'מיוחס' הוא שנייבלג הרב בכדי, ולא

של בנו הוא חסידית. לשושלת ונין נכד בן,
ומצד מבני-ברק, שליט"א מווערצקי האדמו"ר

הוא אמו מצד מזידטשוב. האדמו"ר של נכדו אביו
ונכדו ברחובות, מקרעטשניף האדמו"ר של נכדו

גם הוא מחיפה. וויזניץ מסערט האדמו"ר של
לפני רוח. ענקי ולעוד מצאנז חיים' ל'דברי צאצא
מ"תולדות האדמו"ר נכדת את לאישה נשא כשנה

שכונת בלב כיום מתגורר והוא יצחק" אברהם
בירושלים. שערים' 'מאה

השביעי לדור להתעלות
טפח חשפו האלפים, בפני שנישאו דבריו

השיחות, נבכי בכל השתאות המעוררת מבקיאותו
זאת ינק כמו חב"ד ימי בדברי ואף המאמרים

השיחות את שלומד מי "רק לדבריו ינקות. מגיל
הקודמת מהמציאות לצאת יכול נ"ב נ"א של

השביעי". הדור של לדרגה ולהתעלות
היה מאז חב"ד לתורת שהתקרב שנייבלג הרב
אותן ומפיץ דעותיו, את מסתיר לא צעיר, נער

אגב, נוספים. חסידים ובריכוזי שערים' 'מאה בלב
פולין מחסידי אברכים אלפי עוד ישנם כמותו

החסידות. לתורת שנחשפו ליטא ומחוגי

אומר, הוא מתקבלים", הדברים לחב"ד מחוץ "גם
ישנו חסידות. לומדים ובחורים אברכים "אלפי

מישהו ואם הזה, הציבור בקרב עצום צימאון
אותם מרחיק המשיח' ו'מלך וקיים' ש'חי חושב

והבאת נכונה הסברה עם יחד להפך, טועה. –
חב"ד. חסידות לתורת אותם מקרב זה מקורות,
ולמקושרים", לחסידים הופכים הם זה בכוח רק

בנחרצות. פוסק הוא

לכולם להפיץ
בכמה שנייבלג הרב התוועד האחרונים בחודשים

ובקהילות חב"ד בבתי החב"דים, הריכוזים מן
רבים. וחיזק שונות,

היו בבני-ברק, אבי מנהיג שאותה "בקהילה
התמכרתי וכדומה הגאולה' 'שיחת עלוני מונחים

משהו שם שיש הבנתי הללו, בעלונים לקריאה
ריתק וזה יהודי, להיותי אחר ערך לי שנותן גדול

של ה' בשיכון חב"ד לבית הגעתי לימים אותי.
של למאמריו נחשפתי ושם קורקוס חנניה הרב

גינזבורג. יצחק לוי הרב המשפיע
בקרב ומשיח גאולה בעניני המעמיק הלימוד על

שנמשך סחף "זה מספר: הוא החרדי הציבור
צריך עכשיו אבל צימאון. יש ארוכות. שנים כבר
יש ומשיח. גאולה עניני גם ולדבר מדרגה לעלות

מנושא ומתעלמים חסידות רק שמלמדים ארגונים
אמת. לחצי רק אנשים חושפים הם ובכך הגאולה
נ"ב. נ"א של בשיחות למצוא אפשר שלימה אמת
שמש, בבית כנסת בית שפתח ליטאי בחור ישנו

שיעורים, שם מוסר נוטיק זלמן הרב המשפיע
עוד ואיתו 'משיח' של הנקודה את תפס והוא

יוסף הרב שם התוועדו סחף. ויש אברכים קבוצת
היום אנשים לנדא. זלמן והרב זילברשטרום יצחק

לדבר מוכרחים משיח, מחפשים רבי, מחפשים
בסופה אמת הרי כי זה, את להסתיר ולא כך על

מאוחר. מאשר מוקדם וטוב להתגלות

מבינים - כשלומדים
מוכן, שהעולם אומר המשיח מלך שליט"א הרבי

לומד כשאתה בשכל, זה את להסביר אפשר אי
אתה לרחוב, יוצא ואתה ומשיח' 'גאולה ענייני
אליך שמתנגד מי אפילו מוכן. שהעולם מרגיש

אמיתית. התנגדות זו שאין רואה אתה
מהפך וישנו כך, אוחזים שהרבה היא המציאות

מזה, אוחז לא זאת שבכל מי בתחום. היום גדול
באחד משפיע ישנו למד. לא כי יודע לא פשוט
מעריצים, שרבים דמות החסידיות, הישיבות

היה הוא מרותק. היה והוא משיח על אתו דיברתי
העיניים לאחר, העדיף אבל לישיבה ללכת צריך

המצאה לא שזה מבינים אנשים נפקחו. שלו
כשלומדים ברורה. הלכה אלא חסידים, של

גאולה עניני ושאר מתנש"א-נ"ב השיחות את
לכל תשובות וישנן מוכן שהעולם רואים ומשיח,

רואה לא שהוא מפני זה שמתנגד מי השאלות,
- גאולתית מציאות שהיא האמתית המציאות את

ממש. בפועל עכשיו

שנייבלג ישראל הרב

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

משכנתאמח' מיוחדת לביטוח משכנתא לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

OnlineOnline חמץמכירת חמץ מכירת
הגאולה באתר כעת

www.hageula.com/chametz

הסמארטפון באמצעות הקוד את סרקו או

ושמח כשר פסח
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי


