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

מלך פרעה על אבל מוזר, נשמע שהדבר כמה עד
של ליבם את קירב דווקא שהוא נאמר, מצרים

ישראל שיצאו בשעה שבשמים. לאביהם ישראל
את ישראל ומשראו פרעה אחריהם רדף ממצרים

הוא תשובה. עשו מיד אחריהם, נוסע מצרים
הקריב הקריב", "ופרעה הפסוק על חז"ל שאמרו

שבשמים". לאביהם ישראל של ליבם
אחשורוש שהסיר בשעה המגילה. בסיפור גם כך

על לגזירתו כאישור להמן ומסרה טבעתו את
חז"ל אמרו ישראל,
הסרת הייתה גדולה

מארבעים יותר הטבעת
ושבע נביאים ושמונה

לישראל שעמדו נביאות
תשובה ישראל עשו ולא
המן, גזירת ע"י ודווקא

תשובה. ישראל עשו

וישמע .. ויזעקו
בשנים, עשרות במשך

שליט"א הרבי מכין
עם את המשיח מלך

האמיתית לגאולה ישראל
שאמורה הכנה והשלימה.

השאר, בין להתבטא
של רק (לא בכללו הציבור של וזעקה בדרישה
את להביא ומנהיגו, עולם בורא אל יחידים),
כך ממש. בפועל והשלימה האמיתית הגאולה

לאחר רק הראשונה. בגאולה במצרים, גם היה
.. ויזכור נאקתם את אלוקים וישמע ש"ויזעקו..

בריתו". את
וגברה הלכה הכלל, ע"י הגאולה לדרישת זו ציפיה

תש"נ והנפלאות הניסים לשנות הכניסה עם
הידועה בשיחתו לשיאה שהגיעה ציפיה ותנש"א.
ניסן, לכ"ח אור המשיח, מלך שליט"א הרבי של

כדי לעשות יכולני עוד "מה ליבו מקירות זעק בה
(ולא ישראל בני שכל

ירעשו יחידים) רק
ויפעלו באמת ויצעקו

המשיח את להביא
בפועל".

שיחה אותה מאז עברו, שנה ושלוש עשרים
עשיה של אדיר לפרץ אומנם שהביאה נוקבת

בקרב שהופצה הגאולה, בשורת בהפצת נלהבת
בעיקר אבל שליט"א, ישראל בני מאחינו רבבות

להשמעת הדברים הביאו לא עדיין כיחידים.
והשלימה. האמיתית לגאולה הכלל, זעקת

בקרב הקשת גוני שכל הרעיון, העלאת עצם
רק ולוא יחד יחברו ומצוות, התורה שומרי

לגאולה, הזעקה את יחד לזעוק אחת לעצרת
מעולם כלקוחה נראתה

ש... עד הדמיון,

אדר שמחת
גזירת שנגזירה עד

שהביאה הגיוס,
לאחד השבוע בתחילת

המיוחדים המעמדים
רבבות כאשר בדורנו,

ישראל בני מאחינו
האומרים (ויש שליט"א
יוצאי כמספר שם שהיו

יחד התכנסו מצרים),
ת"ו. עיה"ק בירושלים
והזרמים. העדות מכל

וספרדים, אשכנזים
כאחד. וצעירים מבוגרים וליטאים, חב"דניקים

הגורם הגלוי. הגורם רק הייתה הגיוס גזירת
אצל במודעות היה דווקא לאו שאפילו הפנימי,

הוראת את לקיים כדי היה העצרת, מארגני
ישראל בני "שכל המשיח: מלך שליט"א הרבי

את בפועל להביא .. באמת ויצעקו ירעשו
ממש". ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה
בביאת מאמין "אני שירת של אלו במילים ואכן

גרר זו הוראה מילוי העצרת. נחתמה המשיח"
בחורי רבבות כאשר נוספת, הוראה של מילוי

יצאו כאחד, וליטאים ספרדים חסידים, ישיבות,
שעה במשך אדר חודש של שמחה בריקודי

מלך שליט"א הרבי של הידועה כהוראתו ארוכה,
בחודשי ובריקודים בשמחה להרבות המשיח,

לגאולה ממש כעת שתביא בטהרתה שמחה אדר,
בשמחה. מרבין של באופן והשלימה, האמיתית

בפורים הגאולה שיירת
בימים לפורים. כבר מתכוננים

להפצת הגאולה שיירת מתארגנת אלה
מספר ביוזמת פורים ומצוות שמחת

תצא הפורים ביום ציונה. מנס פעילים
רחוב לציון, בראשון חב"ד מישיבת
שיירת בבוקר, 11 בשעה 2 קאליב

השיירה הגאולה". "שיירת - רכבים
ציונה נס בראשל"צ תנוע הססגונית

את מפרסמת שהיא תוך ורחובות
החג שמחת את ומביאה החג מצוות
פעילים האיזור. תושבי לכל והגאולה

להצטרף המעוניינים רכבים ובעלי
ליטול המעוניינים תורמים או לשיירה
מנחם לרכזים: להתקשר יואילו חלק,

.054-5549232 עובדיה 058-7705040

בחו״ל לשליחות זוג
בחו"ל חב"ד בית לניהול זוג דרוש

שפות עסקים. ואנשי מטיילים של
לפנות ואנגלית. עברית נדרשות:
לפרטים: לוי יצחק יוסף הרב אל

שלוחה 1. 03-9770-849

בעצרת התניא הדפסת
הדפיסו ההמונים עצרת במרכז

קדישא התניא ספר את חב"ד חסידי
שספר בהיסטוריה הראשונה הפעם זו

אלפי מאות במעמד הודפס התניא
פרק את למדו האירוע במהלך אנשים.

'לחיים'. וחילקו התניא, ספר מתוך ל"ב

הוראת את לקיים כדי היה העצרת, מארגני אצל במודעות היה דווקא שלאו הפנימי, הגורם הגלוי. הגורם הייתה הגיוס גזירת
ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה את בפועל להביא .. ויצעקו ירעשו ישראל בני שכל המשיח: מלך שליט״א הרבי

טובות חדשות
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(7.3.14) (5774) ה'תשע"ד ב' אדר ה' ויקרא, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

מילוי בזכות
אחת הוראה

987

שלא תורה לומדי על ההחלטה כנגד בעצרת השתתפו ריבוא משישים למעלה
הרזים״ ״חכם ברכת בירכו גם במקום פליליות. סנקציות והפעלת לצבא יתגייסו

בירושלים הרזים" "חכם ברכת

חחחחח



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

  
   
   

     
   
  

  
   

   
    
  

   

א) (ויקרא ה׳ וידבר משה אל ויקרא

הארה היינו זו קריאה עניין "פירוש
לעלות יוכל שעי"ז כדי למשה והשפעה
ב). א, ויקרא (לקו"ת מועד" אוהל אל ולבוא
מישראל ואחד אחד כל בעבודת ועניינו
בחינת משה.. מבחינת אדם בכל "שיש -
אור יחוד בחינת הממשיך שהוא הדעת
ומתגלה שורה שיהא למטה ב"ה א"ס
מועד, אוהל בבחינת שיהא האדם בנפש
דהיינו ונודעתי, אותיות ונועדתי.. מלשון
עוד ואין החיים חיי שהוא ה' את לידע

מלבדו,
עתה "ראו לט) לב, (האזינו שכתוב מה דרך על
על נאמר זה שמקרא דהגם הוא", אני כי
נפש בכל יש זה כח מקום, מכל לעתיד

אמיץ בקשר בה' מחשבתו לקשר מישראל
מעין בשר", בעיני שרואה .. כמו וחזק

לבוא". דלעתיד השלימות ודוגמת
ה׳תנש״א) ויקרא - מלכות (דבר

אליו ה׳ וידבר משה אל ויקרא
א) (ויקרא מועד מאוהל

נפסק הקול שהיה מלמד מועד: מאוהל
מפני יכול לאוהל. חוץ יוצא היה ולא
"וישמע לומר, תלמוד נמוך? שהקול

בכתובים שמתפרש הקול הקול"... את
ה' קול בכח ה' "קול ד-ז) כט, (תהילים שנאמר
את ה' וישבר ארזים שובר ה' קול בהדר
אש". להבות חוצב ה' קול הלבנון ארזי

מועד, מאוהל נאמר למה כן אם

יוצא ולא נפסק הקול שהיה מלמד אלא
אומר אתה בו כיוצא מועד. לאוהל חוץ

החצר עד נשמע הכרובים כנפי "קול
עד מגיע שהיה כיון אלא ... החיצונה"

מועד. מאוהל נפסק היה החיצונה החצר
שמעוני) (ילקוט

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:19 5:06 ירושלים
6:20 5:21 תל-אביב
6:20 5:11 חיפה
6:21 5:23 באר-שבע
6:35 5:35 ניו-יורק

וישראל - וגו' יצרתי זו עם 
כג) מד, - כא מג, (ישעיה: יתפאר

המזבח?! על אדם להקריב

מכם יקריב כי "אדם נאמר: פרשתינו בתחלת
את נבין אם מובן: לא לכאורה לה'". קרבן

מוסב ו"מכם" כפשוטם, רק הדברים פירוש
קרבן יקריב מכם אדם כלומר: "אדם", למילה

יקריב", כי מכם "אדם כתוב להיות צריך היה –
מכם"? יקריב כי "אדם נאמר: איפוא, מדוע,
החסידות: בתורת זה ענין על הנאמר ידוע

הרוחני תוכנם את להסביר גם היא כאן הכוונה
של הנפשית עבודתו לגבי – הקרבנות של

האדם.

שבקרבנות הפנימית העבודה
בפסוק ז"ל רבותינו של הדגשתם ידועה -

לא "בתוכו בתוכם": ושכנתי מקדש לי "ועשו
ואחד אחד כל בתוך – בתוכם אלא נאמר,

שהיו העבודות כל כי מובן ומזה מישראל",
גם קיימות – הגשמי ובמקדש במשכן קיימות
בכל הנמצא הרוחני במקדש רוחנית בבחינה

מישראל. אחד
– שכן וכל ה"עבודות", לכל ביחס הדבר כך
הגשמי במקדש שגם הקרבנות, עבודות לגבי

של גשמית עבודה זו היתה בו מקום גופו,
בפנימיותה היא היתה גשמית, בהמה הקרבת

בשעת דרושה, היתה כך משום רוחנית. עבודה
בעבודתם, הכהנים השתתפות הקרבן, הקרבת

רוחניים. שהם דברים וזמרם, בשירם והלויים
בחשאי "דכהני הזהר: בספר שנאמר וכפי

וברצון בחשאי (=הכהנים דלבא" וברעותא
למטה). (מלמעלה "המשכה" בחינת – הלב)

העלאה בחינת – וזמרה" בשירה "ולויים
למעלה. מלמטה

– איפוא היתה, במקדש גם הקרבנות עבודת
הקרבנות עבודת – שכן וכל רוחנית, עבודה

מישראל. אחד בכל שהיא כפי
הזקן, אדמו"ר של ביאורו לפי הפסוק, הסברת

רוצה כשאדם – יקריב" כי "אדם כך: היא

הוא: קרבן של ענינו (שהרי לאלקות להתקרב
– לה'" קרבן "מכם – והחושים) הכחות קירוב

עצמו. את ממנו להקריב עליו

עצמי את להקריב
"מכם", א) פרטים: שני כולל עצמו זה דבר

"מן ב) שבאדם. האלקית הנפש מן קרבן
מן האדם, בלב הנמצאת הבהמה – הבהמה"

בהמשך נאמר לכך בקשר הבהמית. הנפש
פרטי אלו – הצאן" ומן הבקר "מן הפסוק:

שהדבר כפי הבהמית, הנפש של הדרגות
בחסידות. מוסבר

האלקית הנפש של ה"עבודה" אינה התכלית
הבהמית הנפש "בירור" אם כי לכשעצמה,

דוקא.
"מכם" המלה אחר בפסוק: רמוז זה פרט ואף

מן הבהמה "מן לאחר ואילו לה'", "קרבן נאמר
ה'", לפני "לרצונו נאמר – הצאן" ומן הבקר

שבירור משום ל-ה', ונעלית הקודמת בדרגה
יותר, נעלית לדרגה מגיע הבהמית הנפש

שור". בכח – תבואות "ורב כאמור:

החיים רוח את להוציא
להיות היא נדרשת בהמה, שבהקרבת וכפי

אלא בלבד, זו ולא מום. ללא "תמימה" שלימה
שלימה, נשארת היא השחיטה, לאחר שגם

נדרש האדם גם כך שבה. החיים רוח ללא רק
מהענינים וההתלהבות החיים רוח את להוציא

להמשיך שעליו אומרת, זאת הגשמיים.
שהשימוש רק הזה, העולם בעניני ולהשתמש

אלא בהם החפץ ללא להיות צריך בהם
ה'. לעבודת לניצולם

והנפש שהגוף – ההקרבה אפשרית ואז
כפי שבנשמה, האלקית באש ייכללו הבהמית

י-ה" שלהבת אש רשפי "רשפיה שנאמר:
האהבה היא מעלה", של "כאש רז"ל: ואמרו

הבהמית והנפש והגוף – להקב"ה הנשמה של
מתעוררת הבהמית הנפש שגם עד בה נכללים
אלקיך הוי' את "ואהבת ככתוב: לה', באהבה

יצריך". "בשני רז"ל: ואמרו לבבך", בכל
תיכף נזכה מושלמת, עבודה זו, עבודה וע"י

- בעולם הקב"ה שם של המושלם לגילוי ומיד
והשלימה. האמיתית בגאולה

תשי"ב) לגני' 'באתי מאמר (עפ"י

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

רחל בן מרדכי חיים
וקרובה שלמה לרפואה

גל שי' מרדכי חיים הרב הרה"ח למשפחת
של בשטו"מ החתונה לרגל

שתחי' ברכה בתיה הבת
לוי שיחי' מענדל מנחם הת' עב"ג

זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל שלמה רפואה



זכה האחרונות השנים במהלך
תושב גולני חייל טויטו, יוחאי
לרבי יותר להתקרב שבע, באר
ולתורת המשיח מלך שליט"א

הוא בחופשותיו החסידות.
תומכי לישיבת לקפוץ נוהג

עם ללמוד שבע, בבאר תמימים
להדביק רגע כל מנצל הבחורים,
בבחירתו. שלא שנוצר הפער את

שעבר, בשבוע שלישי ביום
שיגרתי בלתי באופן ביקש יוחאי

קום להשכים בישיבה, מחבריו
הלימודים סדר תחילת לפני

לזכות נוספת שעה חצי וללמוד
שאמורה חי'ה, עמית אחותו

גורלי. ניתוח לעבור
הסכימו. הבחורים

ביום למחרת
הישיבה רביעי,
קום, השכימה

נפלאות על ולמדו
שליט"א הרבי

המשיח מלך
המפרץ, במלחמת

מוקדש כשהלימוד
השלמה. לרפואתה

התוצאות על
ביום כבר לשמוע, היה ניתן

א' אדר כ"ז בהתוועדות חמישי
לריקודי בהמשך שהתקיימה

אדר. חודש של השמחה
יוחאי, סיפר שנה, כחצי "לפני
לקיצור ניתוח עשתה אחותי

כורתים הניתוח במהלך קיבה.
חלק נותר מהקיבה. כ־90%

כשרוול, ונראה מאוד וצר מוארך
זעירות. טיטניום בסיכות תפור
לפני ימים כמה התקיים הניתוח

לבוא עליה והיה השנה, ראש
לביקורת. השנה ראש לאחר

היא השנה, ראש שבערב אלא
לביקור בדרך כבר טוב. לא חשה

אמבולנס קרסה. היא רופא
לבית בדחיפות, אותה העביר

שבע. בבאר "סורוקה" הרפואה
בקיבה הסיכות שאחת התברר

לתוך שדלפו נוזלים השתחררה,
כעת זיהום. יצרו הבטן חלל

נוספים, ניתוחים לעבור נאלצה
מהקיבה חלקים עוד כרתו בהם

ה"י. הטחול, את והסירו
לרבי כתבתי זו תקופה במהלך

כאשר המשיח, מלך שליט"א
להוסיף היה, התשובה תוכן

בהשי"ת, בבטחון להיות בצדקה,
מלכות עול עצמו על ולקבל

המכתב את הראתי שמים.
לקבל מייד הסכימו שאכן להורי,

שבת. שמירת עצמם, על
התעוררה היא כסלו י"ט ביום

ב"רעות" לשיקום והועברה
לאכול נאלצת כשהיא בת"א,

לבטן.. שחובר צינור באמצעות
היא א', אדר כ"ו זה, רביעי ביום
על ניתוח לעבור אמורה הייתה

ישירות הושט את לחבר מנת
מתוך הגס, למעי

שהקיבה הנחה
כבר הוסרה

כתוצאה לחלוטין
הקודם. מהזיהום
הרופאים תחזית

לאחר קשה. היתה
תצטרך היא הניתוח

מורדמת לשהות
במשך נמרץ בטיפול

ימים. כעשרה
היא חייה, בהמשך
רגיל, כאדם לאכול תוכל לא

שעתיים כל לאכול תצטרף אלא
וכו'. קטנות כמויות

לרבי כתבה היא הניתוח לקראת
בעצתי המשיח, מלך שליט"א
בבטחון העוסקת שיחה למדה
בכרך התקבלה התשובה בה'.

להסיח שעליה היה ותוכנה ח"י
המבלבלות מהמחשבות דעתה

ואשר בריאותה מצב אודות
ומטבע הטוב עצם הוא הקב"ה
טובות. להיטיב..ובשורות הטוב

ביקשתי בו השלב היה זה
בלימוד להוסיף הישיבה מבחורי
להתגלגל. החלו והניסים לזכותה

6 להיות אמור היה הניתוח
הרופא שעה לאחר אך שעות,
שהניתוח והודיע, יצא המנתח

התבטל.. המתוכנן
נותר שכן גילה, שהרופא התברר

חוברה והוושט מהקיבה חלק
תאכל היא אומנם כרגיל. לקיבה
באופן אבל יותר, קטנות כמויות

עוד ב"ה. האדם, כאחד רגיל
וב"ה התעוררה היא יום באותו
הרבי כברכת ומשתקמת הולכת

המשיח. מלך שליט"א

מאנגלית המתורגמים המשיח, מלך שליט"א הרבי מכתבי מתוך
מצוות בשמירת ביתה בני עם שהחלה לאשה עידוד מכתב

היהודיהמעלת האשה היהודיה האשה מעלת
פורים, את לחגוג מתכוננים אנחנו ...
בערב המגילה, קריאת הוא שלו שהשיא
כפי - שלמרות לציין וראוי ובבוקר.
ואסתר שמרדכי - לנו מספרת שהמגילה
נס של להתחוללותו כגורם שימשו שניהם
נקראת אינה המגילה עמנו, והצלת פורים
שם על לא גם במשותף, שניהם שם על
ורק אך אלא הזה, בסדר ומרדכי אסתר

אסתר". "מגילת - אסתר שם על
אישה לכל במיוחד חזק מסר ישנו בכך

אחד אף ספק, ללא היהודיים. בחיים הייחודי לתפקידה בקשר יהודיה
מגילת סיפור אולם המלכה, אסתר של למעלתה להשתוות יכול אינו
יהודיה בת לכל שיש הכלל מן היוצא הפוטנציאל את מדגיש אסתר
כל על לכת מרחיקות תוצאות עם משפחתה, עתיד את לעצב נאמנה,

כולו. היהודי העם על ואפילו הסביבה
קטן מאמץ שאפילו מה ימחיש הבא המקרה ומיסטי, מאולץ נראה זה אם
הבוגרים ליובאוויטש מתלמידי שרבים שמעת בטח לעשות. יכול יחסית
במטרה מרוחקים למקומות לנסוע כדי שלהם הקיץ חופשת את מנדבים
עם הזדהותם את ולחזק לעידוד, הזקוקים היהודים לאחיהם להגיע

התורה. ולדרך לו מחויבותם ואת עמנו
קטנה בעיירה ביקר התלמידים שאחד הזדמן הזאת הפעילות במהלך
בלבד, ספורות יהודיות משפחות מצא הוא שבה מיהדות, ומבודדת
שם. הישגים שום לו היו שלא מכן, לאחר שדיווח כפי התאכזב, והוא
את שמממן חינוך", לענייני "המרכז יותר, מאוחר אחדים חודשים אולם
הכותבת, ההיא. בעיירה המשפחות מאחת מכתב קיבל הזאת, התוכנית
הקדמי לחלון בסמוך לעמוד לה הזדמן אחד קיץ שביום סיפרה אישה,
שלו הציצית כהה, מגבעת חובש מזוקן, צעיר בחור ראתה והיא שלה
הבחור את שהכניסה שלאחר הודתה היא ביתה. לדלת מתקרב בחוץ,
היא שכן בחיוב, נענתה לא היא ביקורו, מטרת מהי ולמדה הצעיר
עם חייהם. סגנון את לשנות רגע באותו מוכנים חיו לא ומשפחתה
הצעיר הבחור של הופעתו רושם הזה, המפגש לאחר רב זמן במשך זאת,
החיים על זכרונותיה את ורענן סבה את לה הזכיר הוא אותה. רדף
למרות וסבתה, סביה של בביתם חוותה שהיא הנפלאים היהודיים
להכיר למדה שהיא מאלו צנועים ערוך לאין היו החומריים שהתנאים

נישואיה. בחיי
היא השינוי. את לעשות החליטה היא - המשיך המכתב - לבסוף
ולחנך וחגים, שבתות לשמור התחילה והמשפחה ביתה, את הכשירה
כאלה, ובשלווה בשמחה התמלא ביתה מאז, התורה. בדרך הילדים את
תודתה הכרת את ולהביע חינוך' לענייני ל׳מרכז לכתוב החליטה שהיא

העמוקה.
ההוא, הצעיר הבחור עם קצר מפגש של התוצאה היה זה כל אם עתה,
וכמה כמה אחת על הנמשכת, השפעתו נעלמה עצמו שממנו למרות
של לשיחה מוגבלת אינה שהשפעתה אמריקאית, יהודית למשפחה בנוגע
וההנהגה היומיום חיי לאופי חיה כדוגמה משמשת אלא אחדות, דקות

יהודיה. משפחה כל של וברכתה המיוחדת זכותה להיות שצריכים
קשיים להתעורר עלולים היהדות דרישות בשמירת אם לומר, צורך אין
מציאותיים), מאשר דמיוניים יותר מהם רבים (שבוודאי מסוימים,
ויותר העצום, לרווח בהשוואה חשיבות חסרי חינם הזה מהסוג קשיים

לטובה. רבים על משפיע הזה האישי המאמץ מכך,
בספר) 156 (עמ'

עכשיו נפלאות מלך אגרות

ליום פרק ב' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יא פרק ממון נזקי הל'

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

. א פרק גניבה הל'

. ב פרק

ג. פרק

. ג-ה פרקים שופר הלכות

. ו-ח פרקים

א-ג פרקים שקלים הלכות

ג-ה. פרקים

א-ב פרקים החודש קדוש הל' ד. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הניתוח להסרת ביטחון

הוא ממש) (בפועל "המעשה והעיקר,
יהודי לכל שייכת ישראל ארץ כל העיקר":

זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים, ולכל
יהודי! (להבדיל) לא ואפילו גוי לא

תשל"ו) שבט (י'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים רק שייכת ישראל ארץ
עיר ים בבת יפתחו הבעל"ט שנה"ל לקראת אי"ה
לחינוך חב"ד תורה בתלמוד א-ב כיתות הגאולה,
הרב בהנהלת מסור חינוכי צוות ע"י ישראל, ילדי

חינוכי. וותק נסיון בעל סגל בועז
054-770-3629 חייגו: לפרטים

הקודש טהרת על חינוך

טויטו יוחאי הת׳
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פורים: לקראת
מכסף - שקל חצי מטבעות

למדליות הממשלתית החברה של

מטבעות ג' וליחידים הכנסת בתי לגבאי
מיוחדות שקל" "חצי

- כסף גר' 7.2) אלו מטבעות באמצעות
למחצית "זכר את לקיים ניתן אחת), כל

פורים. לפני הנהוג השקל"
חוקי! למטבע נחשבת המטבע

בע"מ המצליח
04-862-2442 ,04-871-6269

ומשיח גאולה שמביאים הסיומים

!? וחג בשבת לעבוד
(לדעתו) שנאלץ ועד בפרנסה. לו קישוים אשר כותב
חסרים זה כל ועם (ר"ל) וחגים בשבתות גם לעבוד

המינימלים. דברים ולמשפחתו לו
ויתעלה יתברך השם אשר הוא מבין אשר בודאי והנה
יתברך השם אשר כן גם ומבין ומנהיגו, העולם בורא
בשום אפשר אי הרי זה פי ועל התורה, נותן ויתעלה

שמי כזה. באופן ינהיגו העולם את שהמנהיג אופן
המנהיג, של ציוויו על לעבור נאלץ יהי' שהוא

שחסרים רואה בעצמו שהרי בזה. נוספת והוכחה
נברא שהאדם שכיון אלא המינימלים, דברים לו

אין הרי חפשית. בבחירתו הטוב שיבוא בשלימות
יראה סוף וסוף זה על האדם את מכריחים

אלא ברוחניות רק לא האמיתי הטוב לפניו הטוב
ולפום מרובה שכר לו לתת שרוצים וכיון בגשמיות.

לפני אותו מציגים לפעמים הרי אגרא. צערא
וגו'. מנסה כי שנאמר כמה בזה התכלית אשר נסיון.
הבא בעולם שכר שנתן רק לא בנסיון וכשעומדים

בדבר הי' שלא לדעת ונוכחים הזה. בעולם גם אלא
הפרנסה בהטבת השכר להרבות בכדי נסיון אלא

מילידיהם אמיתי בנחת - ובהעיקר הגוף בבריאות
בכמות. המועטות אלה שירותי אשר ותקותי שיהיו.
תורתנו לציווי מתאים יתנהג תיכף אשר תספיקנה

הקישוים יעברו לא הראשון שבזמן אף חיים. תורת
בטוב בחר אשר יראה ארוך לא בזמן אשר בטוחני

התורה נותו הוא העולם בורא בברכות ויתוסף
ו׳יג) (מאגרת שי'. ולב"ב לו בהמצטרך

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקריאה סיום שונים. "סיומים" על כבר שמענו
סיום הרמב"ם, סיום תורה, בשמחת בתורה

הירושלמי, התלמוד סיום ואפילו בבלי הש"ס
"סיום חדש, ל"סיום" נחשפנו אלה בימים

מלכות" דבר שיחות בלימוד השנתי המחזור
רביעי ביום המשיח. מלך שליט"א הרבי של
כזה, "סיום" נערך א' אדר לכ"ז אור שעבר,

"סיום" רק לא בירושלים. וגאולה משיח במרכז
של לכבודה כראוי אלא שם, נערך עיוני תורני
חסידית, התוועדות הסיום" "חגיגת גם תורה,

הלילה. של הקטנות לשעות עד שנמשכה
לשיחותיו שניתן השם הינו מלכות" "דבר
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הקדושות

שיחות של יחודם תנש"א-תשנ"ב. מהשנים
לעת אחרונה" "משנה בהיותם רק אינו אלו,

באופן העוסק תוכנם, משום בעיקר אלא עתה,
ומשיח. גאולה בנושא ביותר יסודי

תקופתנו של היסוד אבני
בקרב בעיון הנלמדות אלו, קודש שיחות
יום, מידי ואם לשבוע, אחת אם חסידים,

את עניין בכל לראות היכולת את לנו מקנות
ההתרחשויות בכל לראות שבו, הגאולתי הפן

הגאולה מהלכי את העולמיים והאירועים
והשלימה. האמיתית

לכל המניע, הכח את למעשה היוו אלו שיחות
הגאולה, בשורת בהפצת המדהימה העשיה

האחרונות. השנים ושתים בעשרים
כגון זו, בתקופה היסוד לאבני שנעשו מושגים

גאולה ענייני "לימוד העינים", את "לפקוח
המשיח", לימות להביא חייך ימי "כל ומשיח",

"בית היחידה", "השליחות הדור", "נביא
עבודת "סיום משיח", בית - שבבבל רבינו

"גילוי נח", בני מצוות שבע "הפצת הבירורים",
של תוצר הינם ועוד, ועוד ומהות" עצמות של

מלכות. דבר - קודש שיחות אותם
מעשרים למעלה מזה מוכיחה. המציאות ואכן

בו תנש"א, ראשון אדר כ"ז מאז שנה,
נפסקה בעקבותיו הבריאותי האירוע התרחש
בגלוי, וההתוועדויות, קודש השיחות אמירת

בעקביות נלמדות אלו קודש שיחות הנה
ליחן, נס שלא רק ולא שנתית, ובמחזוריות
דברים מתגלים לימוד, של מחזור בכל אלא
חיות ביותר, משמעותיים הדגשים חדשים,

מלכות". ה"דבר של שבועי לימוד בכל חדשה

הרמב״ם בלימוד גם זה כך
אינו קדושה, לעניני הקשור בכל "סיום",

אלא והפסקה, גמר של במובן סיום מהווה
וגבוה נעלה חדש, משהו של להתחלה הכנה
ביום בתורה הקריאה ב"סיום" זה כך יותר.

כך בראשית. בפרשת וה"תחלה" תורה שמחת
ה"דבר בלימוד גם, זה וכך הרמב"ם בלימוד זה

מלכות".

כן, לפני הרעיון עלה לא מדוע להחליט קשה
מומש הוא ימים, מספר לפני כאמור עכ"פ,
וגאולה משיח מרכז מלך, הדרת עם ברוב

שלמה והרב דורון אורן הרב ע"י בירושלים,
ערב הבטיחו זה, לאירוע ההזמנות שמידע.

הרב הרפז, נועם הרב בהשתתפות ומגוון עשיר
זלמן הרב ניסלביץ, חיים הרב רוזנבלט, שאול
טוב סימן יצחק הרב אפל, יהושע הרב נוטיק,

ציק. זמרוני והרב

ההתוועדות
העיוני, החלק ה"סיום", של הראשון חלקו
כאשר המרכז, של התערוכות באגף נערך
אודות הנואמים לדברי האזין גדול קהל

הועבר השני, בחלק מלכות". שב"דבר החידוש
כבר שם הצמוד, המדרש לבית הכובד מרכז
רבתי, להתוועדות ערוכים שולחנות הוכנו

קהל בהשתתפות
של שמחה מתוך רב

מצווה.
ההתוועדות במהלך
של הנקודה חודדה
הקריטית החשיבות
הדבר ללימוד שיש

דבר בהיותו מלכות,
אחד כל אל המלך
מהקטן עמו, מבני

לגדול ועד שבקטנים
החיות נקודת הודגשה זה עם יחד שבגדולים.
דבר מלכות, בדבר הלימוד שמעניק המיוחדת
והיחידה האחת השליחות מילוי את שמבטיח
והשלימה, האמיתית הגאולה הבאת דורנו, של

ב"דבר שיעורים על פרטים ממש. עכשיו
ובעולם. הארץ ברחבי חב"ד במוקדי מלכות",

(ת.ארכיון) בירושלים וגאולה משיח במרכז התוועדות
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