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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
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"ידמו וכן עתיד, לשון "תיפול" נאמר:
שכמו בקשה, לשון שזה לפי כאבן",

כן - ופחד אימה אז עליהם שנפל
רבותינו שאמרו והיינו לעתיד. יהיה

- זו ה'" עמך יעבור "עד על ז"ל
זו עם יעבור "עד ראשונה, ביאה

שניה. ביאה - זו קנית"
בשניה, לארץ כשעלו עזרא ובימי

שלימה, גאולה היה ולא החטא גרם
בימינו, במהרה לבוא לעתיד עד

ית' השם ידי על גאולה שיהא
כידוע, לעולמים יעמוד ולכן בעצמו,

לשבתך מכון "תביאמו.. שנאמר: וזהו
פועל שהקב"ה מדוייק ה'", פעלת

בעצמו
בשלח) נחל, (ערבי

נקראו ישראל קנין. נקראו ארבעה
שמים קנית". זו "עם שנאמר: קנין,

"קונה שנאמר: קנין, נקראו וארץ
המקדש בית יד). (בראשית וארץ" שמים

קנתה זה "הר שנאמר: קנין, נקרא
נקראת התורה עח). (תהילים ימינו"

דרכו" ראשית קנני "ה' שנאמר: קנין,
קנין שנקראו ישראל יבואו ח). (משלי

בית ויבנו קנין, שנקראת לארץ
של בזכותה קנין, שהוא המקדש

"עם נאמר לכך קנין. שנקראת תורה
(מכילתא) קנית" זו

- נחלתך" "בהר ממנה. יגלו שלא
ה' "בהר עליו שנאמר הבית בהר

הרמב״ם) בן אברהם רבי (פירוש יראה"

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:34 4:18 ירושלים
5:35 4:32 תל-אביב
5:33 4:21 חיפה
5:37 4:36 באר-שבע
5:33 4:29 ניו-יורק

. גו' נביאה אשה ודבורה 
ה,לא) - ד ד, (שופטים,

"נחשון" של נחישות

הניסים אחד את מתארת 'בשלח' פרשת
בצאתם ישראל לבני שארעו הגדולים

עליו מיוחד נס סוף. ים קריעת נס - ממצרים
סוף". ים כקריעת "קשה חז"ל מתבטאים

בהכנה נוסף כשלב שימשה סוף ים קריעת
העתידה. לגאולה וכן תורה למתן

במדרש סוף? ים קריעת נס התרחש כיצד
מסר עמינדב, בן נחשון בשם יהודי כי מסופר

שהביא זה הוא הים, לתוך וקפץ נפשו את
סוף. ים קריעת נס של להתרחשותו

במעכב להתחשב לא
עמינדב בן נחשון של קפיצתו שדווקא אלא

הדעה ידועה הבאה: השאלה את מעוררת לים,
"בני בגדר היו תורה מתן לפני ישראל שבני
בתרי"ג עדיין נתחייבו לא אז עד (שהרי נח"

הם אם מחלוקת קיימת נח בני ולגבי מצוות),
נפש. מסירת במצות חייבים

במסירת חייבים אינם נח שבני הדעה לפי
הם שכן נפשם, למסור להם אסור הרי - נפש
נמצא עצמם. של גם דמים משפיכות מוזהרים

נפשו. את למסור אסור היה שלנחשון
אמר מצרים, יציאת שבשעת ידע שנחשון אלא

תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך הקב"ה:

ממצרים כלומר: הזה", ההר על האלקים את
ואין התורה, את לקבל סיני להר ללכת יש

כלל להתחשב אין כך משום באמצע. משהו
שמפריעה שאלה כל כולל בדרך, שמעכב במה

אם העולם. בורא של הברור רצונו לקיום
משמש הדבר אין - הים נמצא סיני להר בדרך
סיני הר עד ולהתקדם לים לקפוץ יש הפרעה:

התורה. קבלת לשם

ספיקות שום בלי

על הקדוש" דרבנו "פרקא במדרש המסופר לפי
אחת קבוצות: ארבע בישראל אז קמו הפרשה,

השניה מצרימה", ונשובה ראש "נתנה קראה
השלישית המצרים, עם להלחם שיש סברה
קבוצה ורק למדבר, לנוס שיש בדעה היתה

הים. לתוך להכנס בדעה החזיקה בלבד אחת
רבים ש"אחרי ההלכה כלל שלפי נמצא

הפוסקים, רוב לפי נפסקת שההלכה להטות"
לקפוץ רשאי הוא אם להסס רשאי נחשון היה

לא ישראל עם של רובו רוב הלא כי לים,
לים. להכנס שצריכים בדעה החזיק

ידע הוא לספקות. מלהכנס נמנע שנחשון אלא
את לקבל כדי סיני להר ללכת צוה שהקב"ה

התורה.
הדרכים מתאימות אינן זו מטרה השגת לשם

או מצרים עם מלחמה למצרים, שיבה של
מובילה ויחידה אחת דרך רק למדבר, ניסה

הים, לתוך ההתקדמות והיא: המטרה, להשגת
את שיקרב דבר סוף, ים לתוך לקפוץ יש ולכן

סיני. להר לפחות, אחד בצעד העם,

נפש במסירות לעבוד
סוף ים בקריעת ישראל בני ומצב מעמד

של עבודתו היתה וזו לדורות. הוראה משמש
השבוע, חל שלו ההילולא שיום הריי"צ, הרבי
נפש" ב"מסירות הקודש עבודת את ביצע הוא

בעקבותיו. ההולכים את גם כך והדריך
במסירת עבודתו החל נשיאותו תחלת עם מיד
השתוללות בתקופת ברוסיה אז חי הוא נפש,

תורה להפיץ הנשיאות את וקבלתו ה"יבסקים",
המנוגד מעשה היתה התורה ופנימיות ומצוות

היו שלעשייתו הטבע, היפך המדינה, לסדר
ממש. בפועל והגוף הנפש למסירות זקוקים

שהלכו מאלה גם דרש כזו נפש ומסירת
הלכה מצויה אינה ערוך שבשלחן אף בדרכיו.

אמור הדבר הזולת, מן נפש מסירת דרישת של
מיוחדת שליחות של הרגשה שאין בשעה רק

שהוא במקום הדבר שונה ברם, מלמעלה.
וכאשר גרונו". מתוך מדברת "שכינה בדוגמת

נזכה אזי נפש, מסירות מתוך ונעבוד נפעל
צדקנו. משיח פני לקבל ומייד תיכף

תשט״ז) שבט יו״ד שיחת (ע״פ

מלך דבר

בשלח פרשת
שירה) (שבת

בשלח

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

לאה ודבורה ורעיתו מענדל מנחם לר'

שי' אושקי
הבת להולדת

תחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

שיחי' ששון ורעיתו חיים ר' להרב
שידוכים בקשרי שיחי' שמואל הת' הבן לבוא

תחי' איילה מרת ב"ג עם
שיחי' נחשון ורעיתו יוסף ר' הרב למשפחת

עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת

טז) טו (בשלח ופחד אימתה עליהם תיפול
טז) טו (בשלח קנית זו עם

טוב מזל ברכת

יז) טו (בשלח ותטעמו תביאמו



שכולה בשבת הכבוד אורח
בשבת שנערכה משיח,

הרב היה בירושלים, שעברה
שליח זילברשטיין, זושא

המשיח מלך שליט"א הרבי
קנדה. למונטריאול,

עוסק הנני פעילותי, "במסגרת
היהודים האסירים עם גם

מספר לפני בכלא. הנמצאים
ישראלי לשם התגלגל שנים,
נסיון בגין שנה ל-18 שנידון

סמים. להברחת
להניח אליו, להכנס נהגתי

עימו. ולשוחח תפילין אתו
לא והתוצאות

לאחר לבוא. אחרו
בכלא, שנים שלוש

בקשת הגיש הוא
בקשתו אך חנינה,
חלפו וכך נדחתה.

שלוש עוד להם
הולך כשהוא שנים,

בתורה ומתחזק
ומצוות.

השנים שש בסיום
שוב הגיש הוא

הוזמנתי אני וגם חנינה בקשת
שופטים. שני בפני שהיה לדיון,
פנה לומר", לך יש מה כך "אם

פתח האסיר השופט. אליו
מוזרה די שנשמעה בהודעה
להבהיר, ברצוני לראש "לכל
השופט חופשי"!! כבר שאני

התמוהה להצהרה הסבר שביקש
לכלא, לכניסתי "עד נענה:

ומשועבד אסיר אסיר! הייתי
שעשיתי. מה עשיתי ולכן לכסף

שהתחזקתי שנים כמה מזה
התורה ובשמירת ביהדותי

משיעבודי והשתחררתי ומצוות
חופשי... אני וכעת לתאוותי
ראש בכובד שהאזין השופט

לומר וביקש אלי פנה לדברים,
מלווה שאני אמרתי דברי. את
האחרונות בשנים האסיר את
בו חל שאכן להעיד וביכולתי

ביותר. משמעותי שינוי
עליו אותו, נשחרר אם הרי "אך

ולחזור קנדה את לעזוב יהא
הוא תמיכה, ללא ושם לישראל,

הפשע". למעגל שוב יחזור
סוכם כבר כי לשופט הערתי

שהאסיר בארץ, ישיבה ראש עם
שיקומו. עד בישיבתו יקלט

ישיבה באיזו התעניין השופט
מדובר כי ואמרתי מדובר

בחיפה. ליובאוויטש בישיבת
כי השופט הודיע זה בשלב

לקבלת עד לצאת, עלינו
דקות כעשר לאחר ההחלטה.

שוב. לאולם חזרנו
מדבריך", מאוד "התרשמתי

היינו האסיר. אל השופט פנה
המילים. למשמע מאושרים
עם כי להודות, עלי "אבל!

את לך". מאמין אינני זאת כל
שחשנו הנפש מפח

קשה רגע באותו
לשער.

המשיך "אבל!
אני השופט,

לרב מאמין כן
פעל כי שאמר

לישיבת להכניסך
ולכן ליובאוויטש

משוחרר. אתה
רק בהלם. היינו

והתחלנו החוצה משיצאנו
התחבקנו משוחרר, שהוא לעכל
הבחנתי לפתע עצומה. בשמחה

אליו נגשתי יוצא שהשופט
יוכל ואם סליחתו את ובקשתי
החלטתו. פשר את לי להסביר

שנים לפני כי סיפר השופט
בערוצי דפדף הערבים באחד
הופיע כשלפתע הטלוויזיה,

יהודי, רב של דמותו המסף על
מיוחד מבט בעל זקן הדור

היה חסידים. אלפי בפני שדיבר
המשיח. מלך שליט"א הרבי זה

בכל צפה כי סיפר השופט
שעות, כמה שנמשך האירוע
אחת. מלה הבין שלא למרות
סימולטני, תרגום אומנם היה

עבורו. חדשים היו המושגים אך
המסך בתחתית שהופיע בטלפון

הבאה, ההתוועדות מתי בירר
על ויתר לא שנים במשך וכך
את למד משם התוועדות. אף
"כשאמרת האיש. של גדולתו

ליובאוויטש, בישיבת שמדובר
של ישיבה שזו הערכתי

קדוש, איש אותו של תלמידיו
השופט אמר סומך, כן אני ועליו

הגוי.

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

בתורה עמוקים הכי העניינים הפצת
מלך שליט"א הרבי נוהג תשי"א, בשנת בגלוי לנשיאות עלייתו מאז
(פרק אחת אות סדר, עפ"י המבאר מאמר, זה ביום לומר המשיח

פרקים). עשרים (המכיל הריי"צ אדמו"ר של מאמרו מתוך אחד)
המחזור הסתיים תשי"א-תש"ל, השנים במהלך
החל בתשל"א לגני". "באתי המשך של הראשון
החל בתנש"א בתש"נ. והסתיים השני המחזור
בתשע"א בתש"ע. והסתיים השלישי המחזור
בשנה כעת אנו ובו הרביעי, המחזור החל
זו בשנה ללמוד יש ולכן למחזור. הרביעית
המשיח, מלך שליט"א הרבי של מאמרו את
ד' האות את המבאר תשל"ד, או תשי"ד משנת
והבנה "בעומק תש"י, לגני" "באתי שבמאמר
אחת אות להלן הרב". דברי כוונת ופנימיות עצם להבין חדשה

. המשיח, מלך שליט"א הרבי של ממאמרו

לגני באתי
מוגה) בלתי (הנחה - א׳ -מאמר ה׳תשל״ד שבט, יו״ד בשלח, ש״פ בס״ד.

ליום במאמרו אדמו"ר מו"ח כ"ק ומביא כלה2, אחותי לגני באתי1
שהי'ה למקום לגנוני לגני הפסוק, על המדרש4 מאמר את ההילולא3)
שכינה5. עיקר היתה שבו הגשמי הזה עולם והיינו בתחלה, עיקרי
עיקר היתה בתחילתו שמיד נברא6, מילואו על שעולם מה דזהו
כי המאמר7) בהמשך (כמבואר הוא הדבר דטעם בתחתונים5, שכינה
הי'ה אח"כ אמנם בתחתונים8. דירה ית' לו להיות הקב"ה נתאוה
ואח"כ לרקיע, הארץ השכינה נסתלקה שבגללו דאדה"ר הידוע החטא
המשכת הייתה ואח"כ הז'. לרקיע עד נסתלקה החטאים שאר ע"י
והוריד זכה אברהם9) היה (אחד אברהם הצדיקים, ע"י למטה השכינה
את שהורידו הצדיקים שאר היו ואח"כ לו', הז' מרקיע השכינה את
השביעין וכל השביעי, שהוא משה שבא עד הרקיעים, לשאר השכינה
שכינה עיקר שוב הי' דאז לארץ, הא' מרקיע והורידה חביבין10,
בתוכם11, ושכנתי מקדש לי ועשו נצטווה שמשה מה וזהו בתחתונים.
ומקדש מקדש אקרי משכן והמקדש, המשכן עשיית על הציווי דהיינו
עיקר ממשיכים ובמקדש שבמשכן העבודות דע"י משכן12, אקרי
הקרבנות13, עבודת היא והמקדש המשכן עבודת דעיקר למטה. שכינה
מגיעים הקרבן שע"י היינו דא"ס, רזא עד עולה דקורבנא רזא וארז"ל14
רוח נחת לה', ניחוח ריח הקרבנות מעשה על ואמרו דא"ס, רזא בבחי'
שלמעלה תענוג של ענין שזהו היינו רצוני15, ונעשה שאמרתי לפני
לא בתוכו דארז"ל16 מישראל, כוא"א בעבודת הוא וכןן רוח). (נחת
עיקר השראת ממשיך דכאו"א העבודה שע"י בתוכם, אלא נאמר
בבחינת הבירורים עבודת ע"י והוא מישראל. או"א כל בתוך שכינה
אתכפיא כד וכמאמר18 לנהורא17, חשוכא ואתהפכא סט"א אתכפיא
שהוא כזה אור דהיינו עלמין, בכלהו דקוב"ה יקרא אסתלק סט"א
בעבודת הוא ועד"ז שכינה. עיקר הסוכ"ע, אור בשוה, עלמין בכולהו

שם. כמבואר ואתהפכא אתכפיא ענין ישנו בה שגם הקורבנות
ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי מד"ה רביעי פרק על בעיקרו מיוסד זה מאמר (1
לגני באתי ד"ה להלן ראה - המאמר עניני לכמה ואילך). ו ע' ולעיל ואילך. 116 ע'
באתי (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי ד"ה (3 א. ה, שה"ש (2 זה. במוצש"ק שנאמר

פי"ט, ב"ר ראה (5 במקומו. שהש"ר (4 ואילך). א ע' ולעיל .111 ע' ה'שי"ת לגני
שם ה'שי"ת סה"מ (7 שם). (וביפ"ת ג פי"ג, ו. פי"ב, שם וראה ז. פי"ד, ב"ר (6 ז).

כד. לג, יחזקאל (9 לו. פרק תניא טז. נשא תנחומא (8 א). ע' ולעיל .111 (ע'
בהמשך ראה (13 א. ב, עירובין (12 ח. כה, תרומה (11 יא. פכ"ט, ויק"ר (10

רלט, ח"ב זהר ראה (14 ואילך). ב ס"ע ולעיל ואילך. 112 ס"ע שם (סה"מ ב פרק
שער חכמה 16)ראשית עה"פ. ופרש"י תו"כ ט. א, ויקרא (15 ב. כו, ח"ג א.

סט, של"ה עה"פ. תרומה אלשיך פסוקים. ושני (ד"ה לתחלתו קרוב ו פרק האהבה
א. ד, ח"א זהר ראה (17 ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא לקו"ת ב. שכו, ב. שכה, א. רא, א.

ס"ז, שם גם וראה ב. קכח, ח"ב (מזהר פקודי ר"פ וולקו"ת פכ"ז תניא ראה (18
ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א א). ב.קפד,

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
אוכלין טומאת הל'

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

. טו פרק

טז. פרק

המצוות... כל וגו'. אז

עשה. מצוות

תעשה. לא מצוות

לחלק... וראיתי

התורה יסודי הלכות
א-ג. פרקים

ד-ו. פרקים

ח-ט. פרקים

ט

י

יא

יב

יג

יד

טו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

משיח פני לראות

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם ענינים
- הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים כאשר וגם
ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם, הם ממשיכים

תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקדושה להיפך עקשנות
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

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

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

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

67 העצמאות שד'

זילברשטיין הרב
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מעשר שלמעלה אחד - שבט י"א

פורונקל
מהתרגשות זה בא רבות לפעמים - פורונקול, אודות

בשתי קצת ותיקון האכילים, ומאופי הניערווין
גם ויתייעץ ומיד, תכיף לטוב לשינוי מביא הנקודות
ה׳תתקעח) (מאגרת בעצתו. ששאל הרופא עם בזה

הפאה ברכת
קשור היה פאה) (חבישת הידוע שהענין התבטא

עד הענין עכוב על ביאור היה זה שכנראה בקישוים,
צערא לפום במשנתנו חכמנו הבטחת נודע אבל עתה.
אשר רואים בהענין, מתבוננים שכאשר ובפרט אגרא,

ובפרט במציאות. מאשר בדמיון יותר הצער
א) קכו, (ח"ג הזהר ובלשון הדבר, שכר בהעריך

בנהא כו' כן עבדת אי לשונו: וזה הדבר. בשכר הק'
מתברך בעלה עמא בני שאר על דחשיבו יסתלקון
שכרה על נוסף בנים. בבני בבנין בעותרא, בכולא
שממשיכה מפני ושכרה הענין מצד שכרה עצמה,

ביתם. בני לבל ברכה שפע
האמורה, הבטחתו ויתעלה יתברך השם יקיים ובודאי

לתורה שיהיו ילידיהם את יגדלו שיחיו ובעלה והיא
אמיתית הרחבה מתוך טובים ולמעשים ולחופה

ה׳תתקפה) (מאגרת יחד. גם וברוחניות בגשמיות

החתונה לאחר דירה מקום
טובה בשעה החתונה לאחר הזוג דירת מקום אודות
שמים דיראת ועיר במקום - הדבר נכון ומוצלחת,

ערך. לפי זול פנים כל ועל בזול, הוא הדירות ושמחיר
ה׳תתקעט) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

יתגלגל, פעמים כמה ברוח, המתגלגל עלה גם
הינו זה כל יתגלגל, צד ולאיזה מה ידי על
כך ית', מאתו מדוייקת פרטית" ב"השגחה

כל הבעש"ט, אומר כן על יתר הבעש"ט. מגלה
חלק מהווה בעינינו, ביותר הזניח ולוא פרט

שיש ועד בבריאה הקב"ה של הכללית בכוונה
ה'. בעבודת עבורנו, מיוחדת הוראה גם בו

על גם פוסח אינו פרטית", ה"השגחה עיקרון
של העיקריים מרכיביו והמקום, הזמן ענייני
כל וכמה, כמה אחת על הגשמי. זה עולמנו

לנשיאי ובפרט ולישראל לתורה הקשור עניין
גלויים פרטית ההשגחה ענייני בהם ישראל,

יותר.
גואל אצל בולט באופן זה את לראות ניתן

התאריכים המשיח. מלך שליט"א הרבי אחרון,
המקום גם כמו לגביו, ביותר המשמעותיים

בולט באופן קשורים לגביו, ביותר המשמעותי
עשר. אחד - י"א במספר כל, לעיני וגלוי

עשר באחד הכל
הינו בשבט, י"א הולדתו. יום הוא בניסן י״א

שחלקו (לאחר שלו השלם הנשיאות יום
תחת היה עדיין שבט, י' יום של הראשון

הנשיאות חודש הקודם). האדמו"ר של הנהגתו
במניין ה-י״א חודש שבט, חודש הוא שלו

גלוי באופן מתרחשת זו ונשיאותו החדשים
י״א. תשי"א, משנת החל

ענייני גם אלא הזמן ענייני רק לא כאמור, אך
כך עשר. אחד במספר אצלו קשורים המקום,

שבבבל, רבינו בית מדרשו, בית למשל, גם
של כפולה למעשה הינו ,"770" במספרו הידוע

שבעים. פעמים י״א
כי, מוסבר והקבלה המחסידות בתורת

עשר, המספר על י״א המספר של עליונותו
במספר שקיימת הכמותית היתרה בעצם אינה
מיוחד משהו יש "העשר". לעומת עשר" "אחד

עשר. אחד במספר מהותית, עליונות ביותר,
שלימות מבטא 'עשר' המספר אשר בעוד

שביכולתו שלימות והבריאה, העולם שבמסגרת
הרי סביר, במאמץ להשיגה הנברא של

שלימות מבטא י״א, - עשר' 'אחד שהמספר
שדורשת שלימות מהעולמות, למעלה שמקורה

ודעת, מטעם שלמעלה עבודה על, מאמץ
קשורה זו שלימות והגבלה. ממדידה למעלה

בצמד נרמזת היא כאשר ית', עצמותו עם
מעשר, שלמעלה האחד עשר", "אחד המילים

ל'עשר'. המקור שהינו ה'אחד'

עשר האחד סוד הכתר,
שלימותה עולם, שבכל הספירות במערכת גם

הנעלם מקורם כאשר הספירות", ב"עשר היא
הנמצאת "כתר", בשם הידועה הבחינה זו מהם
הספירות עשר לבין בינה עצום, ערכי במרחק

ממנה. שלמטה
"אחד הפסוק על המדרש דברי יובנו גם כך
את בפשוטם המתארים מחורב", יום עשר

רומזים אך סיני, מהר ישראל בני הליכת מסלול
בחורב, שנתנו הדיברות ל"עשר" בפנימיותם

הוי' "אנכי הראשון לדיבר רומז ה"אחד" כאשר
מעשרת לאחד גיסא, מחד הנחשב אלוקיך",

הדיבר עצמו הוא זאת, עם יחד אך הדיברות,
ולשורש למקור גם נחשב אלוקיך", הוי' "אנכי

מעליהם. שהוא כך הדיברות. עשרת כל של

המלכות קבלת התוועדויות
אדמו"ר של ההילולא יום שבט, י' חל השבת

הרבי שניאורסון, יצחק יוסף רבי הריי"צ,
יום הינו שבט, י"א למחרתו כאשר הקודם,

מלך שליט"א הרבי של לנשיאות עלייתו
כדי בה יש התאריכים בין זו צמידות המשיח.

הקשר על מצביעה היא גיסא מחד ללמד.
של דורו השלימויות. סוגי שני שבין המהותי

של ודורו עשר, = בי' ששיאו הקודם הרבי
בי"א המאופיין המשיח. מלך שליט"א הרבי

את זו, צמידות מדגישה ולאידך עשר. אחד -
דהיינו עשר" ה"אחד אל הכנה ה"עשר" היות

ית'. עצמותו התגלות
בעזהשי"ת כולנו נתאסף שבט י"א ראשון, ביום
בראשון "בלוודר" באולמי הארצית להתוועדות

חיות מתוך המלכות, קבלת שבמרכזה לציון,
מתפשרת, הבלתי הדרישה עם יחד מחודשת,

המשיח, מלך שליט"א הרבי של להתגלותו
עצומה. שמחה מתוך ממש עכשיו

המשיח. מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק נשיאות לקבלת ה65 שנת שבט י״א
לנשיאותו הראשונות בשנים בחתונה, פנים קבלת במעמד דברים נושא
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