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בפורים הסתיימה הראשונה, המפרץ מלחמת
מבגדד. הצורר של מוחצת במפלה (91') ה'תנש"א
תהיה לא כי המשיח, מלך שליט"א הרבי נבואות
במיוחד, הקודש ובארץ ישראל, על גזים מתקפת

דברי מדהים. באופן התאמתו ונפלאות, ניסים יהיו
להפליא תאמו המלחמה, לפני שפרסם ההרגעה

מה כל תתיראו, אל "בניי במדרש: הקב"ה דברי את
בשבילכם". אלא עשיתי לא שעשיתי

הרבי הקדיש מכן שלאחר והשבועות בימים
המשיח, מלך שליט"א

הקדושות, משיחותיו חלק
הניסים גודל את להבהיר
במלחמה שהיו והנפלאות

מניסי חלק בהיותם זו,
האמיתית הגאולה

והשלימה.

הגאולה זמן הגיע
ביותר הגבירו אלה כל

את תקופה, באותה
להתממשות הציפיה

מדרש: אותו דברי המשך
זמן הגיע "ענווים,

מוחשית צפיה גאולתכם".
והתחזקה. שהלכה

הראשוני ההלם את להבין ניתן זה רקע על
ניסן, לכ"ח אור הידועה, השיחה שומעי של

הניסים מלחמת סיום לאחר בלבד! וחצי חודש
רוחו מורת את ביטא במהלכה והנפלאות,

הגאולה את אנחנו) (כן פעלנו לא שעדיין מכך
מדבריו: קצת ורק והשלימה. האמיתית

ירעשו ישראל בני שכל כדי לעשות, יכולני עוד "מה
בפועל.. המשיח את להביא ויפעלו באמת ויצעקו

אליכם. הענין למסור - לעשות שיכולני היחיד הדבר
באופן שהם ענינים - ביכלתכם אשר כל עשו

אבל דתוהו דאורות
להביא דתיקון.. בכלים

הגאולה את בפועל
תיכף והשלימה האמיתית

ממש". ומיד

התעשתות. החלה הראשוני, ההלם משחלף
המסר. זהו עקשנות ודרושה לידינו, נמסר העניין
דתוהו", ב"אורות להשתמש וצריך ניתן כך, לשם
דתיקון". "בכלים אבל חריגים, וכוחות אמצעים
כבר ביטוי לידי שבא הגדול, המהפך החל כעת

שיחה אותה שלאחר הראשונות באסיפות
כי הלכתי, בפסק-דין נקבע לראשונה מרטיטה.

למלך הרמב"ם סימני שליט"א ברבי התקיימו
עם את שיגאל המשיח מלך הוא וכי המשיח

כולו והעולם ישראל
דין פסק ממש. בקרוב
לחתימתם כבר שזכה

בארץ רבנים מאות של
ובעולם.

הגאולה זמן
לצוץ החלו במקביל,

ומגוונות שונות יוזמות
הגאולה. בשורת להפצת

קבלת כינוסי נערכו
החתמה שכללו המלכות

קבלת על המונית
כתבי הוקמו המלכות.

לנושא שיוחדו עת
ביניהם ומשיח. הגאולה
הגאולה". ל"שיחת הפך שבהמשכו הגאולה" "עיתן
הגאולה בשורת להפצת אדיר, פרסום במסע הוחל
הוקמו ומשיח. גאולה ועצרות ענק כינוסי והגואל.
עשרות ומשיח. גאולה בנושא תורה שיעורי מאות

הנ"ל. דין פסק של תורנית להבהרה י"ל ספרים
לא הגאולה, בשורת להפצת בהקשר היצירה כוחות
לכל חדרו ומשיח גאולה שירי תחום. אף על פסחו
משיח, בצהוב נצבעו פרסום אביזרי הציבור. מגזרי
הצגות ואף דיסקים וידאו, סרטוני בספורט. גם כך
גאולתנו". זמן "הגיע ישראל, לעם להבהיר "גוייסו"
עוד לעשות צריך ניסן, כ"ח יחול הקרוב שני ביום
בעוד בעולם. בפועל ההתגלות להביא כדי מאמץ
בשיעורי להוסיף טובה החלטה בעוד טוב, מעשה

שלך או שלי המעשה המצוות. בקיום הידור תורה,
והשלימה האמיתית לגאולה ויביא הכף את שיכריע

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף

שת בני כל וקרקר
שבע מטה ביוזמת י"ל אלה בימים
והאברך קלי בועז הרב נח בני מצוות

ליקוט דניאל, מנווה ביסברג יצחק לוי
נח. בני בדיני ורחב מקיף הלכתי

השם את הנושא עמ' 240 בן הקובץ
מקורות ומכיל שת" בני כל "וקרקר

לש"ס מפתחות עם ועיון ללימוד
של ומאמרים קודש ושיחות ופוסקים
גם בקובץ המשיח. מלך שליט"א הרבי
למעשה הלכה חב"ד רבני של תשובות

בנושא.

ישכח שלא היום ניסן, כ״ח
ליום מתכוננים חב"ד במוקדי

שליט"א הרבי הצהיר בו ניסן, כ"ח
הבאת את מוסר הוא כי המשיח, מלך

כל "עשו : הציבור לידי הגאולה
באופן שהם ענינים - ביכלתכם אשר
דתיקון.. בכלים אבל דתוהו דאורות
האמיתית הגאולה את בפועל להביא
זה יום ממש". ומיד תיכף והשלימה
בהם והתוועדויות בכינוסים יצויין

בפועל הגאולה להבאת רעיונות יועלו
ממש.

בעומר ל״ג לקראת
תהלוכות לקראת ההכנות החלו

בעומר, ל"ג ביום הילדים וכינוסי
כאשר ראשון, ביום השנה שיחול

שבת. במוצאי ייעשו המדורות הדלקות

נקבע לראשונה מרטיטה. שיחה אותה שלאחר הראשונות באסיפות כבר ביטוי לידי בא הגדול, המהפך
המשיח מלך הוא וכי המשיח למלך הרמב״ם סימני שליט״א ברבי התקיימו כי הלכתי, בפסק-דין

טובות חדשות
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(25.4.14) (5774) ה'תשע"ד ניסן כ"ה מצורע, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

שהביאה הקריאה
הגדולה לתפנית
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חול לכבוד משתתפים רב אירוע נערך חברון בעיר שנה כמידי
קודש אגרות דוכן התמימים הקימו תמיד כמו פסח. המועד

בחברון קודש" "אגרות מרכז
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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

  
   

    
    
     
    
     
   

    
    
   

   
 

   

אני כי קדושים והייתם והתקדשתם
ז) כ, (קדושים אלוקיכם ה׳

במותר עצמך "קדש ואמרו: חז"ל למדו מכאן
שימוש הוא עיקרה זו, התקדשות לך".
- הגשמיים לעניינים הקשור בכל תכליתי
חיי העלאת וכן שמיים. לשם מעשיך כל

דעהו. דרכיך בכל - קודש לדרגת החולין
הגאולה, לזמן מיוחדת שייכות זו לעבודה
הבריאה את האלוקית ההתגלות תקיף אז

בכולה. ותחדור
הימנעות ואף המצוות קיום התורה, לימוד
את להכשיר ביכולתם אין אסורים מדברים
עלול עדיין והאדם היות לגאולה, העולם
מאלוקות. נפרדת כמציאות עצמו את לחוש
הוא לו, במותר עצמו מקדש יהודי כאשר
מקור ה"אגו" על אנוכיותו, על מוותר
את ומשאיר שלו, ה"אני" על ואף תאוותיו

גאולה בלבד. השכינה להשראת המציאות כל
ושלמה. אמיתית

קדושים) פרשת א׳, שיחות ליקוטי (עפ״י

בשלוש העץ פירות את אוכל שלא יהודי
הרביעית ובשנה לנטיעה, הראשונות השנים
ה' לברכת זוכה בירושלים, בקדושה אוכלם
החמישית "ובשנה שנאמר: - בנטיעותיו

תבואתו". לכם להוסיף פריו את תאכלו

מקום בכל נאכלים החמישית, השנה פירות
הכוונה תכלית את ללמדנו מצב. ובכל
דירה ית' לו להיות - העולם בבריאת

בתחתונים.
ז) חלק לקוטי-שיחות (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:54 6:39 ירושלים
7:57 6:55 תל-אביב
7:57 6:47 חיפה
7:56 6:56 באר-שבע
8:30 7:27 ניו-יורק

גו' הלדרוש - גו' ה' דבר ויהי 
כ) - ב כ, (יחזקאל: אלוקיכם. ה' אני -

  
חלקים 10 דק', 38 ,16 שעה שלישי יום :

וחמישי רביעי ביום  

יום ביום להתקדש

"קדושים בציווי: עוסקת פרשתנו של תחלתה
להיות שתוכנו, זה ציווי אני". קדוש כי תהיו

כלל בדרך ידנו על נתפס ומובדל, מופרש קדוש
הזה העולם מענייני והבדלה פרישות של במובן

שמציבה היעד דבר, של לאמיתו אך לא, ותו
ברמות להתקדשות הוא תהיו" ל"קדושים התורה

של לרמה גם היא, הציווי כוונת ביותר. גבוהות
עצמו, השם לקדושת אף הקשורה כזו קדושה
בעילוי עלי'ה אני". קדוש "כי במילים כנרמז

מכל שלמעלה הקדושה לתכלית עד עילוי אחר
ההשתלשלות. סדר וכל הבריאה עניני

מבני ואחד אחד לכל זו התקדשות אזהרת
את מעוררת גבוה, כה רף והצבת ישראל

כה לקדושה להגיע בכלל ניתן כיצד השאלה:
נעלית?

״אחרי״ גם להתעלות צריך
"קדושים עצמו. זה פסוק בדברי טמונה התשובה

- אני" קדוש כי הבטחה) לשון ("תהיו" תהיו"
ואחד אחד כל גם לכן קדוש, ית' שהוא מכיון

ממש" ממעל אלקה "חלק בהיותו ישראל, מבני
לשון - (תהיו צריך גם ולכן יכול ב), פרק תחילת (תניא

דקדושה. העלי'ה, בתכלית להתעלות ציווי)
בפרשה זה עניין מופיע לפרשתנו כהקדמה

הפרשה עוסקת שם "אחרי". פרשת קודמת,
"בקרבתם ואביהו נדב מות אחר שניתנו בציוויים

פטירת כי מוסבר החסידות בתורת הוי'". לפני
דווקא נבעה הוי" לפני "בקרבתם ואביהו נדב

לאהבה להוי', מאוד גדול לקירוב שהגיעו משום
היה לא שגופם עד להקב"ה, עצומה ותשוקה

הנשמה של ותשוקתה חפצה גודל להכיל יכול
ממש. הנפש" "לכלות ובואו

בה', דביקות של הגבוהה הדרגה למרות והנה
ציווים כמה של בסדרה התורה ממשיכה

מדרגת גם ברור. והמסר ל"אחרי", גם ואזהרות

אלא והתכלית, השיא אינה הוי'" לפני "קרבתם
לאחרי גם עוד להתעלות יש - "אחרי" לה יש
הנפש. כלות של העצומה לתשוקה שמגיעים
לדרגה מדרגה בההתעלות הגבלה שאין היינו

נעלית למדריגה גם אדם ובהגיע הוי': בעבודת
יותר. עוד לעלות וצריך יכול הוא מאוד.

ערוך באין
ובנות מבני ואחת אחד לכל ההוראה, זו למעשה

והגיע בנפשו שפעל בזה להסתפק אין ישראל:
אם כי השם, עבודת בעבודתו נעלית לדרגה

וגם הקדושה, בדרגות לעלות תמיד להשתדל
של לדרגה הגיע כבר הוא להערכתו אדם אם

לזה, הגיע באמת אם ואפילו הוי'", לפני "קרבתם
- "אחרי" פרשת מתחלת שעתה לדעת עליו

להיות צריכה הקודמת ומדריגתו עבודתו לאחרי
של העבודה זו עוז, וביתר שאת ביתר עבודה
למעלה לעלות אני", קדוש כי תהיו "קדושים

קודש. בהררי מעלה
ומוגבלת, מדודה עלי'ה רק לא מזו; ויתירה

הטבעת כאשר טבעות", של "שלשלת כמשל
לה יש ולכן שתחתי'ה בזו קשורה העליונה

אלא תחתונה, הכי לטבעת גם ושייכות קישור
למצבו משייכותו לגמרי יוצא הוא בה כזו עליה

הראשונה. ומדריגתו

יוםוזה צריך להיות כל יום כל להיות צריך וזה
"אחרי" פרשיות של הקשר מובן עפי"ז

הן רוב ע"פ אשר, מצרים ליציאת ו"קדושים"
הזמן לשבועות, פסח שבין בשבתות נקראות
כב' שעניינה מצרים, ליציאת וקשור הנמשך

ועלי'ה יציאה - ו"קדושים" "אחרי" הפרשיות
- ביניהם ערך כל שאין אחר למצב ממצב
והן לחירות" "מעבדות יציאה בגשמיות הן

גדול". לאור "מאפילה יציאה ברוחניות
לראות אדם חייב ויום יום וכל ודור דור "בכל

בעבודת - ממצרים" היום יצא הוא כאילו עצמו
האתמול, ממדריגת יוצא הוא היום האדם

יכולתו לגבי ו"הגבלות" כ"מצרים" הנחשבת
בגאולה ממצרים היציאה שלימות עדי היום,

ממש. בקרוב והשלמה האמיתית
ה׳תשל״א) מות-וקדושים (אחרי

מלך דבר

קדושים פרשת
קדושים

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

מרים מרת וזוגתו אריאל לר'

שיחי' בוזגלו
הבת להולדת

תחי' טליה ה' בצבאות החיילת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת

לכם להוסיף החמישית.. ובשנה
כה) יט, (קדושים תבואתו

חוה מרת וזוגתו ישראל לר'

שיחי' בלויא
הבת להולדת

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

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת



המשיח. בימות כבר אנחנו
רק האחרונות השנים אירועי

הרבי עבורנו. זה את ממחישים
על הכריז המשיח מלך שליט"א

לראות אפשר שנים. לפני כבר כך,
אבל גלובאליים באירועים זה את
בחיי אצלנו פרטיים באירועים גם

יום. היום
המשיח, לימות המאפיינים אחד
אומות הגויים, בקרב ההכרה זו

לעזור הוא יעודם אשר כיחידים,
וכלשון ישראל. לעם ולסייע

ורעו זרים "ועמדו ישעיהו: הנביא
מלכים "והיו אשר עד צאנכם",
מניקותיך". ושרותיהם אומניך

כשבועיים, לפני
התנסות על סיפר
בתופעה, אישית
"בדידי בבחינת

פרופ' עובדא", הוה
קאליש, שלמה

מבכירי חב"ד, איש
ההיי-טק תעשיית

מנכ"ל בישראל,
קבוצת ומייסד
ג'רוזלם-גלובל

וונצ'רס.
ההתוועדות במסגרת זה היה

באולמי שנערכה הארצית
יום לקראת בראשל"צ, בראשית

הולדת יום בניסן י"א הבהיר
המשיח, מלך שליט"א הרבי

דברים: לשאת הוזמן במהלכה
פניה קבלתי חודשים מספר "לפני
עצמו את שהציג מאדם באימייל,

שהכרתי, מסויימת חברה כנציג
אתי. להפגש שברצונו

הגיע. הוא שנקבע ביום אכן
נשמע מסודר, בקפידה, לבוש
מרשים. די אינטלגנט, טיפוס
יכולתי רק עצמו, את כשהציג

נשמע היה ששמו לעצמי לציין
את הציג אכן וכך מובהק גויי

עצמו.
אני מדוע מתפלא אתה "בוודאי

לך: אסביר כן, אם בא?
בחברת עבדתי שנים כמה לפני

ישראלי שם הכרתי "מוטורולה".
החליט מסויים שבשלב אחד,

ולהקים החברה, את לעזוב
או "סטארט-אפ" חברת בעצמו

התחום בעברית. הזנק, חברת

"צ'יפים היה לפתח שהתכווין
למחשבים. זכרון) (שבבי

לי והציע אלי פנה הוא זה בשלב
תחום על כאחראי אליו, להצטרף

שבדבר הסיכון למרות השיווק.
להצטרף. החלטתי

החברה אנשי של מוחלט רוב
כשבע לפני שהוקמה החדשה

ממני חוץ ישראליים, היו שנים,
מישהו. עוד ואולי

רק ובגדול. הצליחה אכן החברה
בכמה נמכרה היא מה זמן לפני
אני וגם דולרים. מליוני מאות

הרווחתי מסויים, באחוז כשותף
מליוני כמה מכך

דולרים.
נדרש אינני מאז

יושב ואני לעבוד
אבל בבית. מאושר
התחלתי אז דווקא

להרהר לחשוב
הרי חיי. במהלך
מקריות זו אין

הגיעה שהצלחתי
עבודתי ע"י דווקא
אני ומה יהודים. עם

זה מי יהדות? על בכלל יודע
המוזרות פשר מה היהודי? העם
ולקרוא. ללמוד התחלתי שבו?

התחזקה יותר, שלמדתי ככל
היא שהצלחתי ההכרה, אצלי

במקביל, בזכותכם. דווקא
שנעשה העוול למימדי נחשפתי
ישראל. לעם העולם אומות ע"י

מנת שהיו והיסורים לצרות
שאתם למסקנה הגעתי חלקו.

של בנים הנבחר, העם אכן
לבקש עלי כי חש ואני הקב"ה.

לכם שעשו מה על סליחה, מכם
הגויים..

כל להתגייר. בכוונתי אין אגב,
ולא טוב גוי להיות הוא, רצוני

להתגייר.
לעזור הוא רצוני שכן, מה
בתחום ודווקא ליהודים.

לסייע ברצוני הצלחתי. בו
במתן בישראל לסטארט-אפים

פונה אני ולכן והדרכה, ייעוץ
לסייע ברצוני אליך. דווקא

תורה השומרים לכאלה במיוחד
היהדות זו דתיים. ומצוות,

המקורית.

אור המשיח, מלך שליט״א הרבי של הידועה שיחתו מתוך
לגאולה המפתח הבהיר: במהלכה ה׳תנש״א, ניסן לכ״ח

שנצליח. מובטחים ואנו עקשנות רק דרושה בידינו,

ביכולתכם אשר כל עשו
הדגשת דבר על לעיל האמור פי על
- זה בזמן (במיוחד) הגאולה עניין
היתכן גדולה: הכי תמיהה מתעוררת
עדיין - הענינים כל על הבט שמבלי
בפועל צדקנו משיח ביאת פעלו לא
כלל מובן שאינו דבר ממש?!...

וכלל!
שמתאספים - נוספת ותמיהה
עשיריות) וכמה (וכמה עשרה
בנוגע זכאי ובזמן ביחד, מישראל

המשיח ביאת לפעול מרעישים אינם כן, פי על ואף להגאולה,
יבוא לא שמשיח ליצלן, רחמנא אצלם, מופרך ולא ומיד, תיכף
לא מחרתיים וגם צדקנו, משיח יבוא לא מחר וגם זה, בלילה

ליצלן!!! רחמנא צדקנו, משיח יבוא
היו ואילו כו', הציווי מפני זה הרי - מתי" "עד כשצועקים גם
שמשיח ובודאי בודאי באמת, וצועקים ומבקשים מתכוונים

בא!!! היה כבר
ויצעקו ירעישו ישראל בני שכל כדי לעשות יכולני עוד מה
מה שכל לאחרי בפועל, המשיח את להביא ויפעלו באמת
בגלות, עדיין שנמצאים והראייה, הועיל, לא עתה, עד שנעשה

השם. עבודת בעניני פנימי בגלות - ועיקר ועוד
עשו אליכם: הענין למסור - לעשות שיכולני היחידי הדבר
אבל, דתוהו, דאורות באופן שהם ענינים - ביכלתכם אשר כל
ומיד תיכף צדקנו משיח את בפועל להביא - דתיקון בכלים

ממש!

בעקשנות תלוי הכל
ש"יתעקשו" מישראל עשרה ימצאו סוף כל שסוף רצון ויהי
הקב"ה אצל יפעלו ובודאי הקב"ה, אצל לפעול מוכרחים שהם
=) (למעליותא2 הוא עורף קשה עם "כי שכתוב1 כמו -
להביא - ונחלתנו" ולחטאתנו לעווננו וסלחת ולכן) כמעלה),

ממש3. ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה את בפועל

ואתן אוסיף - שלי הפעולה ע"י יותר עוד ולזרז למהר וכדי
ו"גדולה לצדקה, ליתן שליחות-מצוה מכם ואחת אחד לכל

הגאולה"4. את שמקרבת צדקה
אשר כל אתם תעשו ולהבא ומכאן עשיתי, שלי את ואני

ביכלתכם.
מה עצה שיטכסו שלשה, שנים, אחד, מכם שימצא רצון ויהי
שתהיה שיפעלו - העיקר והוא ועוד לעשות, וכיצד לעשות
ממש, ומיד תיכף ממש, בפועל והשלימה האמיתית הגאולה

לבב. וטוב שמחה ומתוך
__________

לקו"ת סע"ב. קכג, מג"א בתו"א הובא ספמ"ב. שמו"ר ראה .2 ט. לד, תשא .1
הוא נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי שהפסוק להעיר, .3 ד. סז, בלק
יו"ד. ב"ב .4 עה"פ). ומצו"ד (רד"ק הגאולה על הנביא לתפלת הקב"ה תשובת

פל"ז. תניא וראה א.

עכשיו נפלאות המלך זעקת

ליום פרק ניסן היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
נפש ושמירת רוצח הל'

יא פרק

יב פרק

יג. פרק
מכירה הל'

א. פרק

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

שבועות הלכות
. ד-ו פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים
נדרים הלכות

א-ג פרקים

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב פרקים

כה

כו

כז

כח

כט

ל

א

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

צאונכם ורעו זרים ועמדו

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

קאליש שלמה פרופ׳

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'



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

כמו .B-12 ה וגם יפה עלה "...הברזל כרונית ועייפות התריס בלוטת
ו. עדנה עייפה". פחות ואני התאזנה התריס בלוטת כן,

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

יחיאל ארז עם בשירה תניא

בלימוד להתמדה עזר
תורה בתלמוד להתמדה בעזר לועשות מה שואל

וכו'. המלעיגים כנגד בעזר וכן
הארבעה כל והתחלת בראשית אמורה מלתו כבר והנה

ערוך שולחן חלקי
מיד וכו' בתורה גדול כלל הוא תמיד לנגדי ה' שויתי
בטור שם עיין כו'. יתבייש ולא כו' היראה אליו יגיע

רבנו ובשו"ע בהרמ"א א' סימן ריש ערוך ובשולחן
הזקן.

בהאמור, ההתבוננות פעולת לחזק בכדי ומהנכון
מ"א פרק ריש התחלת פה בעל שידע ונעד שילמוד

תיבות ע"ב נ"ו לדף עד קדישא תניא בספר אשר
ו׳מ) (מאגרת המלך. לפני

חביריו על להשפיע
חביריו. על להשפיע דרך באיזה ב)

דברים הידוע, חז"ל כמאמר בזה הנקודה כללות
מלך נקרא הלב והרי הלב, אל נכנסים הלב מן היוצאים

האברים כל על משפיעים שע"י בגוף
ומובן המחשבה, ואפילו הדבור המעשה כלי שהם
מתאימה שתהי' עצמו בהנהגת הוא שיוסיף שככל

חבריו על בהשפעתו גם יצליח הק' תורתנו להוראת
באותם חי' דוגמא מאשר גדולה תעמולה לך אין שהרי

הרי ובכלל בהסביבה, להשפיע רוצים בם הענינים
דבריו שמים יראת בו שיש אדם כל חז"ל הודיעונו

ע"ב). ו' (ברכות נשמעין
ו׳מ) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

יחיאל ארז של הנעים וקולו שירתו סגנון
הידועים התקליטורים בזכות לרבים, מוכר
ו"התיקון שבתהילים המעלות" "שירי שלו,

באמצעותם ושר. הלחין אותם הכללי"
קצווי בכל רבים, לבבות להעיר זכה

השקטה במנגינה המלווה בשירתו תבל.
דמארי, אודי ידידו עיבד אותה והחודרת,
ומצות. תורה ליהדות, רבים לקרב הצליח

בתחילת שיריו. תוכן זה היה תמיד לא
ביעוד להכיר זכה לא עדיין דרכו,

זכה שנים מספר לפני כזמר. שלו האמיתי
החליטו משמים רוחנית. להתעוררות

ערכים, בסמינר ביקור היה הזרז לעוררו,

לשירתו התניא מהדפסת
הוא אותם קודש, בשירי התמקד מאז
לאחר עולם. בורא לכבוד ושר מלחין

יחיאל ארז ר' שעשה, החשובה התפנית
"וידוי", כמו: תקליטורים, מספר הפיק

נוראים", "ימים "סליחות", מלך", "אתה
כאשר שבח", "אתחיל עולם", הרת "היום
בהם. בולטת האופיינית, התימנית השירה

מעתה החדש. בסגנונו אבל אבא בית שירת
קודש זמרי בין נכבד, מקום את תפס

ביותר. הידועים
רבקין חיים הרב ע"י הוזמן כשנה, לפני
הדפסת למעמד בראשל"צ, חב"ד מבית
שליט"א הרבי בקשת עפ"י התניא, ספר

בכל התניא ספר את להדפיס המשיח מלך
בו. וללמוד ישראל בני נמצאים בו מקום

הרוחנית לחשיבותו לראשונה התוודע שם
לאחר בפרט התניא, ספר של העצומה
מעתה חיים. הרב עם בו ללמוד שהחל

הרבי ועם חב"ד עם שלו הגלוי הקשר נוצר
לאחר במקביל, המשיח. מלך שליט"א

ע"י הפסוקים י"ב אמירת בעת נוכח שהיה
החליט ישראל, ילדי - ה' צבאות חיילי

הפסוקים. י"ב את גם לשיר
בפניו המליץ בכישוריו, שנוכח ריבקין הרב
ספר ושירת הלחנת חדש, לפרוייקט לגשת

צבורים בקרב להפיצו כדי כולו, התניא
אודותם המעיינות מהפצת כחלק רחבים

קאתי חוצה, מעינותיך "לכשיפוצו הובטחנו
ויגאלנו. צדקנו משיח יבוא מר",

עולמית כלל הפצה
לדעת "נוכחתי הרעיון. את קנה ארז ר'

והתיקון המעלות שירי של שהתקליטורים
ללא בישראל, בתים לרבבות הגיעו הכללי,
לכל לא, שעדיין ולאלה דתיים בין הבחנה
נלהבות תגובות קבלתי אגב, תבל. קצווי

עובדה בחו"ל. ידועים גויים מזמרים אפילו
הפצה, של מימדים לאלו לי, המחישה זו

באמצעות להגיע ניתן ובעומק, בהיקף

לסדר שלפחות לי, ברור היה מכאן השירה.
גם להגיע חייבים אנו כזו, הפצה של גדול

לשמוע יכול אדם התניא. תקליטור בהפצת
נסיעה במהלך עבודתו, כדי תוך זה את

הקדושות המילים בשילוב המוסיקה וכדו'.
בעצם שזו כאלה ישנם שלהם. את עושים

ליבם. אל לחדור היחידה הדרך
זו האמיתית, שההפצה לזכור רק צריך

פשוט זה מאתנו. אחד כל ידי על ההפצה
כולו. העולם לכל להגיע חייב

חדש לחן הפקנו לפרוייקט, כשניגשתי
הספר, של הקדושות המילים להקראת

התקליטורים את המזכיר בסגנון כי אם
עם ההזדהות על להקל כדי הקודמים,

החדש". הדבר

המשיח למלך מתנה
השנה שהתקיימה הארצית בהתוועדות

הולדתו יום בניסן, י"א לקראת בראשל"צ,
הופיע הוא המשיח, מלך שליט"א הרבי של

לספר כדי
החלטתו על
מתנה לתת

שליט"א לרבי
המשיח, מלך

הלחנת
ספר ושירת

פרק את הלחין ראשון בשלב כולו. התניא
ישראל, אהבת בנושא העוסק ל"ב ופרק א'

זלמן שניאור רבי חב"ד מייסד של בדרכו
עוד ערוך. והשולחן התניא בעל מליאדי,

והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז פעולה
לשוק. יצא הדיסק יצא אלה בימים
.050-440-4040 ולהפצה: להזמנות

יחיאל ארז
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