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בראותו פעם דוסא. בן חנינא רבי היה בניסים, מלומד
המקדש לבית ונדבות נדרים מעלים עירו שאנשי
החליט כסף לתרום ביכולתו אין והוא בירושלים

מחוץ יצא היה, אבנים וסתת והיות מכישוריו. לתרום
יפה, אותה והחליק סיתת גדולה, אחת אבן מצא לעיר

רק נותרה וכעת המקדש. לבית להעלותה מנת על
לירושלים? האבן תעלה כיצד "קטנה", משימה

שלא אלא לו, ונזדמנו פועלים, לשכור חנינא רבי ביקש
הקב"ה לו זימן להם. והלכו שבקשו, הסכום בידו היה

בני בדמות מלאכים חמישה
להעלות שהסכימו אדם,

הפעוט בסכום גם האבן את
אחד תנאי אבל בידו, שהיה
שתתן "ובלבד עימהם היה

נתן עמנו". ואצבעך ידך
ונמצאו עמהם ואצבעו ידו
ביקש בירושלים. עומדים

מצאן... ולא שכרן להם ליתן
כל עם הניסים מסקנה:

מגיעים אומנם עוצמתם,
שזה כדי אבל מלמעלה,

אנחנו שגם מבקשים יתרחש
משהו. נעשה

והמשכן משה
שחנוכתו המשכן, בנושא גם מתממש זה עיקרון

לאחר זה היה ניסן. חודש של אלה בימים מתרחשת
סיימו עוזריהם וצוות ואהליאב בצלאל המשכן שבוני

עשיית הוכן. כבר הכל המשכן. חלקי עשיית את
המנורה, השולחן, הקודש, ארון היריעות, הקרשים,

השלב אלא נותר לא הפרטים, שאר וכל הקטורת מזבח
הקמתו. האחרון,

משה אל המשכן את "ויביאו בתורה: נאמר זה שלב על
את הביאו מדוע לשאלה, כליו..". כל ואת האהל את
עונה בעצמם? הקימוהו ולא משה אל המשכן חלקי

מחמת להקימו... יכולין היו "שלא המדרש: בשם רש"י
כח שאין הקרשים כובד

קרש (כל - לזוקפן באדם
שקל המשכן, מקרשי

אמר ...(! מטון למעלה

אדם, ידי על הקמתו אפשר איך הקב"ה, לפני משה
וקם נזקף והוא כמקימו נראה בידך, אתה עסוק לו אמר

מאיליו". הוקם המשכן", "הוקם שנאמר וזהו מאיליו,
כדי אבל מלמעלה, מגיעים העצומים הניסים מסקנה:

משהו. נעשה אנחנו שגם מבקשים יתרחש שזה

לגאולה ועכשיו
הגאולה הבאת בפנינו: העומדת למשימה ומכאן

משימה ממש. עכשיו ממש בפועל והשלימה האמיתית
כוחנו לפי שלא שניראית

ובפרט וכלל. כלל ויכולתנו
נשמות "יחוסנו" לנוכח

קצת דמשיחא, דעיקבתא
מלהעלות מסובך יותר

או לירושלים ענקית אבן
המשכן. את לבד מלהקים

הרבי מכריז הנ"ל, כל למרות
ואומר, המשיח מלך שליט"א

שנדרש כל הדבר. בידינו כי
להרפות, לא הוא מאתנו

וכבר בנושא, לעסוק אלא
לעסוק הגאולה. את רואים

ובית המשכן בלימוד
ומשיח גאולה ענייני המקדש,
נשיאנו, רבותינו ומאמרי חז"ל מדרשי הנביאים, בדברי
בנושא, ומאמרים קודש שיחות של העצום כשהעושר
המשיח, מלך שליט"א הרבי של בתורתו במיוחד נמצא
מלכות" "דבר קודש בשיחות בפרט משיח, של תורתו

תנש"א-תשנ"ב. השנים של
גאולה ענייני לחיות מעשה, לידי המביא לימוד וגדול

מקום בכל ולפעול הגאולה בשורת את להפיץ ומשיח,
כולל הקדושות, הוראותיו קיום - מלכותו קבלת את

הרבים זיכוי הבעל"ט הפסח, חג לקראת לנצרכים עזרה
(עגולות שמורות מצות וחלוקת חמץ" ב"מכירת

הולדת יום ניסן י"א הבהיר יום ולרגל יד). ועבודת
לחגיגה כולנו נתאסף המשיח, מלך שליט"א הרבי

וכבר פאלאס" "גאלרי באולמי חמישי ביום המרכזית
ובניסן ממצרים אבותינו נגאלו בניסן כי הובטחנו,

הגאולה שמחת מתוך ממש ומיד תיכף להגאל, עתידים
והשלימה. האמיתית

ניסן י״א התוועדות
בעולם יצויין הקרוב שישי ביום

שליט"א הרבי של הולדתו יום היהודי,
לרגל להולדתו. קי"ב שנת - המשיח מלך

חובקי אירועים של שורה יתקייו היום
ומעשים מצוות בעניני בהוספה עולם,
הקודש, בארץ הגאולה. לזירוז טובים
הארגונים ע"י המרכזי הכינוס יתקיים
משיח פני לקבלת הארציים החבדים
ניסן, לי"א אור חמישי, ביום צדקנו,

פאלאס, גאלרי באולמי בערב 7 בשעה
ברוב יפו. אביב תל 1 הלוחמים רח'

הארץ. רחבי מכל הסעות וזמרה. שירה
חב"ד. במוקדי פרטים

ירושלים בביתר מצוות 7
ירושלים בית"ר הכדורגל קבוצת רב
הרוחות להרגעת פועל פיקובסקי עמי ר'

פלייר להדפסת פעל עמי ר' האוהדים.
שלו כשהכותרת במגרשים שיחולק

משיח דגל עם לכולם' טוב 'משיח היא
יופנו זה פרסום ע"י וערבית. בעברית

אוהדי של והחשובות החזקות האנרגיות
נח בני מצוות שבע להפצת בית"ר

וגאולה. משיח לפרסום

לפסח ההכנות
ההכנות נשלומות חב"ד במוקדי

'קמחא חלוקת הפסח: חג לקראת
הציבוריים, הסדר ליל סדרי דפסחא',
ישראל. בית המוני של חמץ ומכירת

גאולה ענייני המקדש, ובית המשכן בלימוד לעסוק אלא להרפות, לא הוא מאתנו שנדרש כל הדבר. בידינו
המשיח מלך שליט״א הרבי של בתורתו ובמיוחד נשיאנו. רבותינו ומאמרי חז״ל מדרשי הנביאים, בדברי ומשיח

טובות חדשות
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(15.3.13) (5773) ה'תשע"ג ניסן ד' ויקרא, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

עתידים ובניסן
עכשיו - להגאל

939

להיכל תורה ספר הכנסת השבוע חגגו בונציה המים. על תהלוכה
בנין. רמי הרב השליח בהנהלת בונציה חב״ד ישיבת

חג לבש בונציה הגטו



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

 
   

    
     

    
    

    
     

    
    

   
  

  

מועד מאהל משה.. אל ויקרא
א) א, (ויקרא

המשכן פרשת מהענין? למעלה כתיב מה
למלך משל משה". את ה' ציוה "כאשר
פלטין. לי בנה לו ואמר עבדו את שציוה
כותב היה בונה שהיה ודבר דבר כל על
כתלים בונה והיה מלך. של שמו עליו
מעמיד היה מלך. של שמו עליהן וכותב
היה מלך. של שמו עליהם כותב עמודים
שמו עליהם כותב והיה בקורות מקרה

מלך. של
כל ועל פלטין לתוך המלך נכנס לימים
שמו מוצא היה מביט שהיה ודבר דבר
לי עשה הזה הכבוד כל אמר עליו. כתוב
קראו מבחוץ? והוא מבפנים ואני עבדי

ולפנים. לפני שיכנס לו
עשה למשה הקב"ה בשאמר בשעה כך
עושה שהיה ודבר דבר כל על משכן, לי

משה את ה' ציווה כאשר עליו כותב היה
לי עשה הזה הכבוד כל הקב"ה אמר .
לו קראו מבחוץ והוא מבפנים ואני משה
אל ויקרא נאמר לכך ולפנים לפני שיכנס
רבה) (ויקרא משה.

מועד מאהל 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
עץ ומפה. מפה סמוכים לו ויהיה

יוסף:).
המשכן הוקם שלא עד יצחק רבי אמר
העולם. באומות מצויה נבואה הייתה
מביניהם נסתלקה המשכן משהוקם

ארפנו". ולא "אחזתיו שנאמר
רבה) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ

6:24 5:11 ירושלים
6:26 5:26 תל-אביב
6:26 5:18 חיפה
6:27 5:29 באר-שבע
7:43 6:44 ניו-יורק

אתפאר ובישראל - יצרתי זו עם 
כג) מד, - כא מג, (ישעיה

גאולה פועלים - לנשיא מתקשרים

מראש החל ניסן, חודש תחילת של אלו בימים
את יום בכל לקרוא נוהגים י"ב, יום ועד חודש

קרבנותיו את יום באותו שהקריב הנשיא פרשת
המשכן. בחנוכת

התורה סיפורי שכל למרות הרי היא, השאלה
תיקנו מעשה כל על לא זאת בכל נצחיים, הם

ענינים שהם אירועים על רק אלא לדורות, זכר
וכד'), מצרים (כיציאת ביהדות ויסודיים כלליים

זכר להם שעושים הנשיאים, בקרבנות מיוחד ומה
הנשיא?! פרשת באמירת לדורות

לבטלה? תפילה
– נוסף חידוש ישנו הנשיאים קרבנות בקריאת
נוסח לומר נוהגים הנשיא פרשת אמירת לאחר

מלפניך רצון "יהי בתפילה: המסתיים רצון", "יהי
משבט עבדך אני שבאם אבותיי ואלוקי אלוקי ה'

היום, הנשיא פרשת בתורתך שקראתי (פלוני)
האורות וכל קדישין ניצוצין כל עלי נא יאירו אזי

ולהשכיל להבין בקדושת הכלולות הקדושות
מעתה זרעי וזרע וזרעי אני וביראתך בתורתך

אמן". עולם ועד
ניצוצות כל עליו שיאירו מתפלל יהודי כל כלומר,
מעשיו על ישפיע זה שענין ועד הקדושה, ואורות
הבורא רצון את ולקיים לשמור ולזרעו לו ויגרום

צריך המצוות שמעשה ומכיוון ועד. לעולם

שתפילה לומר הכרח לכן הטבע, בדרך להיעשות
יהודי. כל אצל הטבע בדרך להתקיים יכולה זו

כיצד והיא נוספת, שאלה לשאול ניתן זה בענין
הנשיא פרשת את לקרוא צריך יהודי שכל יתכן

אחד כל והרי השבטים, מ-12 ואחד אחד כל של
שמתוך יוצא וממילא בלבד, אחד לשבט משתייך

הרי הנשיאים, פרשת קריאת של פעמים 12
ליהודי שייכת שלא תפילה ישנה מתוכן ב-11

המתפלל?!

בנשמתו קשור יהודי שכל היא ההסבר נקודת
שבטי לשאר גם אלא אחד לשבט רק לא

אורות יקבל שהוא האפשרות ישנה ולכן ישראל,
זה דבר נוספים. משבטים קדושה וניצוצות

כהנים שגם הרש"ב אדמו"ר להוראת גם מתאים
למרות כי רצון", ה"יהי נוסח את יאמרו ולויים

לוי, משבט הוא שמוצאם בוודאות יודעים שהם
לפחות) (קלה שייכות ישנה נשמה לכל זאת בכל

השבטים. לשאר גם

היסודות את להעמיד
הנשיאים? בקרבנות החידוש באמת מה אז

המנהג: נקבע שלזכרו האירוע
כל עבודת והתחלת יסוד היא המזבח חנוכת

כך, נקראת היא לכן הדורות. במשך ישראל עם
המעמיד דבר הוא שחינוך כמו כי חינוך, מלשון

ידי על גם כך חייו, ימי לכל התלמיד יסודות
המשכן, לעבודת היסוד הועמד המזבח חנוכת

הדורות כל במשך האדם עבודת כל תכלית שהיא
בתוכם". ושכנתי מקדש לי "ועשו –

המזבח, בחנוכת השבטים כל השתתפו זו מסיבה
דווקא, השבטים נשיאי ידי על הובאו והקרבנות

הכל". הוא "הנשיא כי
זכר עבורם שייקבע הנשיאים קרבנות זכו לכן

הדורות לכל נצחי הוא עניינם למעשה כי לדורות,
עדי יהודי, כל של בעבודתו בפועל משפיע שגם

והשלימה. האמיתית הגאולה

בפועל במעשה תנופה
נשיאי של חשיבותם מודגשת זה שבענין מכיוון

הוראה ממנו לקחת מתאים ענין שזה הרי ישראל,
עם ההתקשרות את לחזק – זה בתחום לפועל
של מהנצחיות מקבלים זה ידי ועל הדור, נשיא

הנשיא.
כוחות מביאה הדור נשיא עם ההתקשרות

בקיום ובפרט בפועל, המצוות בקיום ותנופה
החל בו, שעומדים הזמן מצד החשובים הדברים

יחסר לא יהודי שלאף לדאוג – פסח' מ'מבצע
וגם ברוחניות, והן בגשמיות הן הפסח, חג בצרכי
המשיח וימות הגאולה זמן – הכללי לזמן ביחס
ולפרסם זה, זמן של ביחודו ההכרה את לחזק –
מלך שליט"א הרבי הדור נשיא של נבואתו את
בא"! וכבר בא, המשיח מלך זה ש"הנה המשיח,

(19 עמ׳ ל״ב חלק שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

ויקרא 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
hageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

ג'ולייט בת רפאלה שרה
ג'ולייט בת ז'קלין אריאלה

ושלימה, קרובה לרפואה
ישראל, עמו חולי שאר בתוך

ממש, ומיד תיכף
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ע"ה שמעון ר' בן הכהן יואל מרדכי הרה"ח
פרידמן

שליח פרידמן מ"מ הרה"ח לאחיו ותנחומינו
יהודה באור שליט"א המשיח מלך הרבי

בגוף בהתלבשותה גדול הכי הנשמה לעילוי
האמיתית בגאולה שליט"א הרבי בהתגלות גשמי

ממש! ומייד תיכף והשלימה

לזכות נשמת לעילוי



על זה מתגלגל, שהוא להיכן יהודי
אליו במקום אלוקות לגלות מנת

הזקן. אדמו"ר מלמד כך הגיע.
במוחש. זה את רואים גם פעמים

מאבן הרמתי חבצלת מרת מספרת
טרי". "טרי כזה משהו על יהודה

ממקורבי לאחד הוצע כחודש, לפני
משפחתו, קרובי ע"י חב"ד, בית

לקרובי סיישל. באיי לנופש לטוס
עימה בבעלותם, יאכטה משפחתו

בין ולסייר לשוט אמורים היו
האקזוטיים. האיים

איים קבוצת הינה סיישל, איי
הממוקמים ההודי, באוקיינוס
מחופי מזרחית ק"מ 1600 כ-

ארכיפלג, יוצרים באפריקה, קניה
כגושי ונראים ענק, שטח פני על

האוקיינוס מתוך המבצבצים ירק,
הנוף הכחול.

מושך המיוחד
תיירים לשם

רבים.
תושבי רוב

חיים סיישל
מאהה, באי

מגיעים ואליו
התיירים. רוב
נמל פועל כאן

המרכזי התעופה
עיר גם נמצאת וכאן האיים, של

ויקטוריה, הבירה
בטיול מדובר שאין העובדה לנוכח
ורעייתו המקורב החליטו שיגרתי,

שליט"א הרבי עצת את לשאול
האגרות באמצעות המשיח מלך

וברכתו הסכמתו לקבל כדי קודש,
הקדושה.

הולכים שאם היה התשובה תוכן
נסיעתם שתהא אזי יהודים, לקרב

דובר המקורי (במכתב בהצלחה
תוכן אפריקה). לצפון נסיעה על

פנימי יעד יש הבהיר, התשובה
אותו. לגלות וצריכים לנסיעתם

כללה סיישל, לאיי הארוכה הטיסה
והחלפת באתיופיה ביניים חניית

למטוס, ממטוס במעבר שם מטוס.
שהיה תפילה הסידור נשכח כנראה

לאיי כשהגיעו רק הזוג. בידי
הסידור. בהעדר הבחינו סיישל,

ביחס במבוכה. היו הזוג בני
בטלפון נעזרו הם חול, לתפילת

היה שם ברשותם, שהיה "החכם"

הבעיה הסידור,. נוסח את גם להם
כיצד הייתה אותם שהטרידה

השבת? במהלך יתפללו
היאכטה בעלת אשתו אחיינית
דתיה) לא (היא אותם שאירחה
המטרידה, הבעיה על ששמעה

שלה, היאכטה לשייט פנתה
יהודי מכיר הוא האם ושאלה
ממנו להשאיל שנוכל באיזור

לשבת. סידור
בשם אדם באי שיש אמר השייט
האיים בין תיירים שמסיע עמית,
ואפשר בנמל משרדו יהודי, והוא

לסידור. בנוגע אותו ולשאול לסוע
פגשו לנמל, נסעו הזוג בני ואכן

המשרד מנהל עמית את שם
יפות. פנים בסבר אותם שקיבל

שלפני נזכר עמית בקשתם לשמע
עשה הוא זמן
במשרד סדר
"משהו וגילה

וזה ויתכן כזה"
בביתו.

יותר, מאוחר
התקשר הוא

שאכן והתנצל
זה אבל מצא,
ולא "תהילים"

סידור...
לשלוח הרעיון עלה זה בשלב

צילום עמית, של למייל מהארץ
של ובמשרדו השבת תפילות דפי
הדפים את להדפיס יוכלו עמית

נעשה. זה כך ואכן
פנה התדפיס דפי משהגיעו

להודות וביקש לעמית המקורב
איתו יניח שהוא בכך א. מאוד: לו

להנחת זכה עמית ואכן תפילין,
הזמינו הוא ב. ... מאז תפילין

המלון. בחדר שבת לסעודת
להזמנה עמית סירב בתחילה

אינו שהוא משום השבת, לסעודת
אחיו וגם ובת אשה לו יש לבד,

לביקור. אליו להגיע צריך
את והזמינו ויתרו לא הזוג בני
חמש שנמשכה לסעודה כולם

עמית הודו ובסיומה שעות
זכו שלא שנים שמזה ומשפחתו

שבת סעודת של נעלית כה לחוויה
כעת סיישל... באיי ועוד שמחה
הפנימי היעד את הזוג בני הבינו

הטיול. של

סבא בכפר חב"ד ישיבת ראש איפרגן, אבישי הרב עם

מסווג) בתפקיד בצה"ל בעבר (שירת

נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי
הפסח חג שלפני ששבת לכך הטעמים אחד
משום היא הגדול", "שבת בשם נקראת
מצרים "למכה של הגדול" ה"נס אירע שבה
כאשר זה היה י'). קל"ו, (תהילים בבכוריהם"
העומדת בכורות" "מכת על שמעו מצרים בכורי
מפרעה דרשו עצמם הם עליהם, לנחות
להם, נענה ומשלא ישראל בני את שישחרר
עם למען ובצבאו בו להלחם מצרים בכורי יצאו
את הכה שהקב"ה - בבכוריהם..." מצרים "למכה של המשמעות וזו ישראל.
וזהו במצרים, פנימית למלחמה וגרם עצמם, שלהם הבכורות עם המצרים

הגדול". "שבת נקראת שמו שעל הגדול" ה"נס
יעשה לבוא, העתידה שבגאולה מבואר ט'), דף (שמות הקדוש בזוהר
צאתך "כימי מצרים, ביציאת שהיו הנסים אותם את לישראל הקב"ה
"למכה של הנפלא הנס ואכן, טו). ז, (מיכה נפלאות" אראנו מצרים מארץ
הערבי בעולם המהפכות בכל עינינו: לנגד מתגשם בבכוריהם..." מצרים
אף ולעיתים במשטר, בכירים כולל עצמו, מהעם המהפכה תהליך החל

אותו. והפילו במשטר לחמו בעצמם והם עצמו, הצבא של בסיוע
וגם ארה"ב), (בלחץ המשטר את שהפיל זה הוא עצמו הצבא במצרים,
ענק הפגנות ביותר, חריף פנימי עימות של תהליך שם נמשך אלו בימים
כך זו. ממדינה איום כל שמנטרלת חמורה כלכלית והידרדרות ומהומות,
ע"י בעיקר קרס והשלטון לשניים, התפרק הצבא – ובסוריה בלוב גם היה
כהגדרת - וכו' צרפת בריטניה, ארה"ב, של חוץ (בסיוע הפנימית המלחמה
ביתר נמשך בסוריה העולם". אומות "בכורי המשיח, מלך שליט"א הרבי
שספג ממה אבידות יותר היום עד שספג הצבא, התפוררות תהליך שאת

יחד! גם ישראל מול לו שהיו המלחמות בכל

באירן גם בקרוב
(הנלחם אל-קאעידה שארגון בכך העצום הנס את לראות גם מדהים
במשטר), (התומך החיזבאללה ארגון על מלחמה הכריז הסורי) במשטר
אבידות ומסבים קצף, בשצף בזה זה נלחמים הללו, ישראל אויבי ושני
1000- לפחות בקרבות היום עד ספג החיזבאללה לשני! האחד כבידות
ונסים חסדים אלו – ויותר יותר מסתבך הוא ליום ומיום אבידות, 2000
עצמם את ומפרקים בזה, זה לוחמים ישראל ששונאי ה', של גלויים

פנימית. במלחמה
אופיו ובשל והולך המדרדר הכלכלי מצבה בשל באיראן, גם גדולות הפגנות
נס גם הקרובות. בבחירות לו מהצפוי מאוד שחושש המשטר של הדורסני
ולכלכלה לחקלאות והסב האחרונים, בשבועות עצמו על חזר הארבה מכת

רב. נזק המצרית
נעשית ישראל שונאי שהתפרקות הניסית, העובדה את להוסיף יש זה לכל
כשעלינו יד), יד, (שמות תחרישון" ואתם לכם ילחם "ה' מצידנו: מאמץ ללא
ישראל "וירא סוף: ים כבקריעת הגלויים נסיו על יתברך ה' את להלל רק
ה' עשה אשר הגדולה היד את ישראל וירא הים, שפת על מת מצרים את

משה". ישיר אז עבדו.. ובמשה בה' ויאמינו במצרים,
גם הים. ולשירת רבנו, ובמשה בה' האמונה לחיזוק גרמה הנסים ראיית
שליט"א וברבי בה' האמונה לחיזוק להביא צריכה הנסים ראיית אצלנו,
ניסים ומתוך וברחמים, בחסד תבוא שהגאולה שאמר המשיח, מלך
ממש, בקרוב והמושלמת המלאה התגלותו עדי קורה, שאכן כפי ונפלאות,

לבב. טוב ובשמחה

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק ניסן היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ג. פרק תרומות. הל'

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

ו-ח. פרק שבת. הל'

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

טו-יז. פרק

יח-כ. פרק

כא-כג. פרק

כד-כו. פרק

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מקום בכל שליחות

אחד: דבר לבחון שצריך אומרת הגמרא
לא; או לפניהם" ליכבש "נוחה הארץ: אם

דין בגדר נכלל זה וממילא ערוך בשולחן נפסק זה וכך
שיבואו עד להמתין אסור נפש פיקוח שלגבי נפש", "פיקוח
תש"מ) תמוז (ד' לשאול...

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

היחיד המבחן

סיישל איי

במצרים הפיכה

OnlineOnline חמץמכירת חמץ מכירת
הגאולה באתר כעת

www.hageula.com/chametz

באמצעות הקוד את סרקו או

הסמארטפון

ושמח כשר פסח



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

לרגל ארצית להתוועדות מוזמנים וטף, נשים אנשים הרחב, הציבור

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

וזמרהברוב שירה וזמרה שירה ברוב

הארץ הסעות מכל רחבי הארץ  רחבי מכל הסעות

03-9607-922 ,03-658-4633 לפרטים:

ה ההציבובור

ניסןי"א ניסן י"א
המשיח מלך שליט"א הרבי של הולדתו יום

ניסן, לי"א אור חמישי, ביום אי"ה שתתקיים
יפו אביב תל 1 הלוחמים רח' פאלאס, גאלרי באולמי

ציבור. ואישי רבנים במעמד בערב 7:00 בשעה

משיח פני מקבלת האקדמיה

פשרות! בלי
מיוחדת לב ובשימת בהתענינות מאמרו קראתי

התחליף דבר על הוא שבו, התיכונה לנקודה
והנקודה האמתי התפקיד את בו להמיר שמחפשים

נקל לנבון ודעת והיהודים, היהדות של הפנימית
מזה. היוצאות רצויות ובלתי הרציניות התוצאות

דעת שאין דברים מלהביע יחת לא שכבודו ובראותי
כל לשלול זה בכוון שילך תקותי מהם, נוחה הצבור

תחליף של ענינו עצם שהרי שיהיה, איזה תחליף
מה כל מובן ומזה להיות. שצריך מה שאינו מדגיש

תגדל כן - יותר ויפה טוב התחליף - שהחיקוי
שטחית בהשקפה או עין שלמראית פי על אף הסכנה,

קלה לשעה לרוות ועלול כך כל ההבדל ניכר לא
ו׳תסז) (מאגרת הנפש. צמאון

שכחה נגד סגולה
עליכם, ולא עלינו לא השכחה אודות שכותב במה

וכן פה בעל משניות ללמוד לזה הסגולה ידועה
קודם החול בימות פרוטות איזה לצדקה נתינה

ובכלל ענינים לכמה סגולה וזהו הבקר, תפלת
רבותינו וכהודעת בתפלתו, לבוראו האדם לבקשת

לעני פרוטה (=יתן מצלי והדר לעני פרוטה יהיב ז"ל
אחזה בצדק אני שכתוב וכמו יתפלל), מכן ואחר

גו'. פניך
את וכן שלו התפילין את יבדקו אשר מהנכון

וישמור כדין, כשרות כולן שתהיינה בדירתו המזוזות
כמו - חדשי תהלים השיעור דאמירת התקנה על

תפלת אחר יום בכל - החדש לימי התהלים שנחלק
ו׳תסח) (מאגרת הבקר.

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

אחד אל ניגש מכבר, לא שנערך אקדמאי באירוע
קנטור, גיא לשם העונה חבד"ניק הפרופסורים,

הספר את המכובד לפרופ' בידידות מגיש כשהוא
לשאלת משיח", פני מקבלת "האקדמיה החדש

השיב חב"די, צעיר אותו מיהו בסמוך שעמד ד"ר
החוקרים"... חוקר "זהו בחיוך הפרופ'

מקבלת "האקדמיה הספר עורך קנטור, גיא הת'
מאחורי שעומד מי לומר יש ובעצם משיח", פני

הוציא שנים, פני על המתפרש המורכב, הפרוייקט
אצל למבוקש שהפך הספר את כחודש לפני לאור

מחקרי שונים, פרסומים עומק, ראיונות רבים.
שליט"א הרבי שיחות לצד אקדמיה, וספרי

המסך את מרימים אלו, בנושאים המשיח מלך
זה. בתחום הנעשה על אור ושופכים

קודש "אגרות הספרים, בעריכת שהשתתף מי
בעניני קודש "שיחות ומשיח", גאולה בעניני
"שלוחי רבים שכבש והקובץ וגאולה", משיח

לנעשה הזרקורים אור את הפעם מפנה אדוננו".
המדעית. בקהילה

משפיעים כשהחוקרים
חוקרים המרתקת. התופעה בתיאור להפריז קשה

למחקר מגיעים שונים מרקעים הבאים שונים,
עצמם את ומוצאים ביותר, האובייקטיבית מהזוית

אחרת. או כזו במידה פנימה נסחפים
לא האישי. חייהם לאורח גם מחלחלים הדברים

הם - חסידים עם משוחחים שכשהם קורה פעם
הרבי בדברי להדבק החסידים על שמשפיעים אלו

כראוי. בהם ולדייק המשיח מלך שליט"א
תורה שומרי הינם שהחוקרים לציין חשוב

חשובים רבניים בתפקידים נושא חלקם ומצוות,
להפוך מהם מונע אינו זה כל אך קהילות ומנהיגי

הרחב. לציבור המשיח מלך תורת אור לנושאי

שלוחי את לראות ניתן כיום כי מציין גיא הת'
המוסדות בכל פעילים המשיח מלך שליט"א הרבי

ניתן אף האוניברסיטות באחת האקדמאים!
כחלק חב"ד חסידי שמוסרים בקורסים להשתתף
בנוסף זאת - יהודית בפילוסופיה התואר מקבלת

במקום. השליח של לפעילותו

השן חומות את מבקיעים
מלך שליט"א הרבי מודיע הקדושות, "בשיחותיו

מוכנים – העולם וענייני העולם גם כי המשיח
והגאולה. המשיח ענייני כל את לקבל וכשרים

לקובץ. דבר בפתח נכתב
הביא המשיח מלך שליט"א הרבי אלו, בשיחות

הזמן שחולף ככל כי נראה אך דוגמאות, כמה לכך
– המשיח ימות בתקופת ומעמיקים נכנסים ואנו

ויותר. יותר לכך עדים אנו
המציאות היא מכל, יותר זאת לסמל שיכול מה

הגאולה בשורת כאשר אלו, בימינו הנחשפת
האקדמי, השן מגדל חומות את להבקיע הצליחה
האוניברסיטאות כותלי בתוככי גם הזמן, כשעם
נשיא של ומשנתו תורתו מהדהדת המדע ומכוני

ומסיק מוכיח המדע – מכך יותר ואף הדור,
המשיח. מלך הוא שליט"א שהרבי בעצמו

המופלאה לתופעה הלב תשומת את מפנה הקובץ
וראיונות מאמרים מחקרים, מאותם חלק ומלקט
כי בבירור המעידים האחרונות, בשנים אור שראו
לו ומפלסת משיח" פני מקבלת – "האקדמיה גם
ובעולם ערטילאי באופן חלילה, לא ודרך. שביל

"מראה – וענייני פרקטי באופן אלא הדמיון,
שליט"א הרבי של זהותו על זה" ואומר באצבעו

ישראל". כגואל

מבין שלומד מי
"מדהים מדגיש הוא בנוסף

שכתבו אלו כל כל כיצד להווכח
מלך שליט"א הרבי של תורתו על

הכלל מן יוצא ללא כולם אלו, בנושאים המשיח
ב"חי האמונה על ביותר חיובית בצורה מתבטאים

של כדבריו או הגאולה. בשורת ופרסום וקיים"
כך יותר לומד שאני ש"ככל קראוס יצחק פרופ'
החסידים". המצאת ולא ממנו שהכל יודע אני

נערך הזקן, אדמו"ר להילולת המאתיים שנת לרגל
שלשה בן כנס העברית, באוניברסיטה מזמן לא
פגשתי השביעי. לדור עד חב"ד תורת על ימים

במחקר העוסק יהודי, אינו פולני, פרופ' אפילו שם
הזקן..." אדמו"ר של תורתו על

וחוברות ספרים בהפקת עמל הוא אלה בימים
שליט"א הרבי של מסריו והעברת להארת נוספים
של בזוית שיעסוק מיוחד ספר כמו המשיח, מלך

מלך שליט"א הרבי בתורת ותקשורת אומנות
וספר שנים; של מחקר לאחר המגיע המשיח,

של חידושיו את המכיל העצם" "תורת בנושא
ה' בעבודת החיים את ותפיסתו המשיח מלך
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