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לפורים המאמרים ספר
להפצת "המכון עמלים אלו בימים
לדפוס ההכנה על משיח" של תורתו
הכרך - פורים המאמרים ספר של
הפופולארית מהסדרה ושלש העשרים
המשיח מלך אדמו"ר כ"ק מאמרי של
המוסד באישור הנדפסת - שליט"א
שליט"א הרבי תורת הדפסת של הרשמי
נשיאינו רבותינו (ותורת המשיח מלך
וכעת שיחות". להפצת ה"ועד בכלל),
הפצה להזמנות, מיוחד. הפצה במבצע

.058-535-8770 ראשית:

איראן על ניצחון
הטרור, על משמעותי ניצחון
הדין", "שורת המשפטנים לארגון
לייטנר דרשן ניצנה עו"ד בראשות
הטרור קרבנות איראן. נגד בערעור
תשנ"ז בשנת ירושלים יהודה בן ברח'
האייטולות משטר ע"י יפוצו 1997 -
בנוסף, כי יצויין דולר. מיליון ב-9.4
נגד הדין" "שורת של תביעות בעקבות
לטרור כסף שמספקים בעולם בנקים
בנק ועזה, שומרון ביהודה הפלסטיני
עם קשריו מנתק שהוא הודיע הפועלים
לתביעות מחשש הפלסטיניים הבנקים
שר החליט זו, בשעה ודווקא דומות.
הטרור לממשלת להעביר כחלון, האוצר
שבלי ש"ח מיליארד חצי הפלסטיני
"שורת האם הטרור. את יעודדו ספק

אותו? גם לתבוע תדע הדין"

באור, להוסיף יש טוב״. ב״ועשה לפעול יש מרע״, ״סור בבחינת המחאה לפעילות במקביל
המשיח מלך שליט״א הרבי משיח, של בתורתו ובעיקר החסידות ותורת הנגלה בתורת להוסיף

טובות חדשות

מלאכתם זכו, כאשר
אחרים! בידי נעשית

בשמחה מרבים אדר משנכנס
שמחה! של יום 60

בית בעל גם שהיה החסידים, אחד על מספרים
בעסק. כולו כל את והשקיע למגפיים, חרושת
שאלותיו היו רבו אצל "ליחידות" כשנכנס גם
העסק. בענייני בעיקר אלא הרוחני בתחום לא
שמכניסים הרבה "ראיתי ואמר הרבי בו הביט
למגפיים, ראש להכניס אבל במגפיים. רגלים

לראשונה..". רואה אני

חיוך, מעלה שהוא מלבד זה, ביקורתי סיפור
כוונת האם התמיהה, את מעלה גם הוא

לשלול הייתה הרבי
והרי עבודתו? עצם את
לצורך בזה לעסוק עליו
ביתו, ובני פרנסתו
אלוקיך ה' "וברכך כנאמר
תעשה", אשר בכל
לעשות עלינו שמוטל
מקום ומה לפרנסתנו,
האחד אותו את לשלול

לפרנסתו? העושה

מוחלט ביטול
הקדושים במאמריו
עונה "ויקהל", לפרשתנו
שליט"א הרבי כך על

האדם כאשר מאלפת. מזוית המשיח מלך
הוא אשר היא, האמיתית שהמציאות מתבונן
הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני רגע בכל עומד
מנוע מוחלט, בביטול לעמוד עליו שהיה הרי
ובפרט ביותר. הקטנה פעולה ולא מלעשות
בכל מתהווים כולה הבריאה וכל הוא שהרי
כנאמר הקב"ה ע"י ליש, מאין מחדש ורגע רגע
בראשית" מעשה תמיד יום כל בטובו "המחדש

האדם? של לעשיה מקום מה כן ואם

השפע שהמשכות ית' ברצונו עלה שכך אלא,
העשיה, עולם בעולמנו
מעשה. עשיית ע"י יהיו
זה, רצונו משום ורק
לעשות שעלינו הרי
זה עם יחד ולפעול.

ולבוש" "כלי אלא זו עשיה שאין לזכור, עלינו
"כוחי ולא ית', ידו על לנו הוקצב שכבר למה

הזה". החיל את לי עשו ידי ועוצם

מתוך הפסוק במילות נמצא זו לגישה ביטוי
כאשר מלאכה" תעשה ימים "ששת פרשתנו:
ב"צירה", מנוקדת "תעשה" במלה תי"ו האות
ממילא, בדרך כבר "תעשה" שהמלאכה ומשמעה
בדרך נעשית היא אלא אותה עושים אנו לא
מלאכתן נעשית "זכו, חז"ל לדרשת ועד ממילא,

אחרים". בידי

באור הוספה
גילוי, לשון הגאולה,
בגילוי מאופיינת
יותר שבה. האלוקות
עד מתגלית ויותר
מלאכתנו "נעשית כמה
כאשר אחרים", בידי
אסד, צבא דעא"ש,
אלקעידה, המורדים,
הטורקים חיזבאללה,
והרוסים והכורדים
מכים המערב, ומדינות
וגווניו. סוגיו לכל ברע
בריתה ובת תקשורת אותה אצלנו. גם כנ"ל
לצערנו, עדיין ויודעים שידעו המשפט, מערכת
מערכת ובכירי השלטון ראשי את לעודד
הקמת השלום", ל"הסכמי והמשטרה, הבטחון
מסירת ישובים, עקירת פלסטינית, רשות
שמרצון אלה הם מחבלים, ושיחרור שטחים
הממשל בכירי את להוקיע נאלצים מרצון, ושלא

לגדר. מחוץ להוצאתם ועד הבטחון, ומערכת

לפעילות במקביל ברורה, לגבינו ההוראה
ב"ועשה לפעול יש מרע", "סור בבחינת המחאה
הנגלה בתורת הוספה באור, הוספה טוב",
משיח, של בתורתו ובעיקר החסידות ותורת
בקיום הידור המשיח, מלך שליט"א הרבי
שמחת מתוך הגאולה בשורת הפצת המצות,
והשלימה האמיתית הגאולה שמחת עדי אדר,

ממש. בקרוב

תשנ"ב אד"ר כ"ז

תשנ״ב אד״ר כ״ז ביום שחרית בתפילת המשיח, מלך שליט״א הרבי

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
www.hageula.com@gmail.comwww.hageula.com@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

הקןר' קדמי  במצות שילוח הקן שילוח במצות קדמי ר'

יתקייםבעזהשי"ת כמידי שנה יתקיים שנה כמידי בעזהשי"ת

יבואופרטים יבואו פרטים
בלבד!לגברים בלבד! לגברים

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

www.hageula.comwww.hageula.com

טל:טל: 03-658-4633

משיחקונגרס משיח קונגרס
בארה"קבארה"ק

הפלאי התורה ספר כתיבת לסיום דינר

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

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (4.3.16) ה'תשע"ו א', אדר כ"ד ויקהל, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1086

מוכר לציון, מראשון לידר, יצחק יוסף הרב
המאיר נמרץ, כפעיל והסביבה, העיר לתושבי
על המכריז רכבו רוחנית. בפעילות סביבתו את
כל במשך קבועה ופעילות השבת, נרות הדלקת

האיזור. בכל מוכר לשליח אותו הפכו השנה,
תורה "ספר כתיבת על שבישרו המודעות
הסיפור על גבוהה. להתענינות גרמו פלאי",
לכתיבת ההתעוררות מאחורי שעומד, המיוחד

לידר: הרב מספר הספר,
התיישבתי הפסח, חג לפני שעברה, "בשנה
מלך שליט"א לרבי שגרתי, דו"ח לכתוב כהרגלי
"תפנית" הארגון במסגרת פעולותי, על המשיח,
מספר ציינתי הדו"ח בסוף כהרגלי, שהקמתי.
בטוב, חשו שלא ומכרים ידידים של שמות

שלמה. לרפואה הק' ברכתו את וביקשתי

שלמה לרפואה
אחייני, של מצבו בעיקר לי הציק ימים, באותם
לברכה אותו ציינתי השמות ובמסגרת שחלה,

ממחלתו. ויצא שיבריא מיוחדת
פרטית, בהשגחה שהתקבלה התשובה
לשם קודש, האגרות ספר את כשפתחתי
ספרי משלוח על הייתה מכתבי, את הכנסתי
לקרית המשיח מלך שליט"א מהרבי תורה,
נחלת שכונת בחנוכת תשכ"ט (בשנת מלאכי
ספרי את קיבלתם "ודאי שם): חב"ד הר
לכם לברכה התורה ספרי לכם ויהיה התורה,

ביתכם". ולבני
ספר של בענין לעסוק שעלי מהתשובה הבנתי
לעשות אוכל כיצד ראיתי לא עדיין אך תורה,
וגם הגבוהות, העלויות לנוכח גם בפועל, זאת

דורש. שהפרויקט הזמן מצד

הבאתי מכן לאחר ושבוע בפעולותי, המשכתי
בכל מארגנים אנו אותה הקבועה, להתוועדות
הרב את חב"ד, בכפר "770" בבית חמישי יום

עילית. מביתר רוט מענדל מנחם

פרטית השגחה של סיפור
בהתוועדות, לספר בחר הוא פרטית בהשגחה
התולדות בספר המופיע במינו, מיוחד סיפור
הבעל עצר כיצד המתאר טוב, שם הבעל של
ימים, באותם שהתחוללה מגיפה טוב, שם
העיירה לתושבי שהורה ידי על העיירות, באחת
אכן אז, שנכתב התורה ספר תורה. ספר לכתוב
ידי על שמו מאז ונקרא פעולותו, את פעל

הפלאי". התורה "ספר התושבים
מדוע מייד הבנתי הסיפור, את כששמעתי
פרטית, בהשגחה הסיפור, את לספר בחר הוא
קודם שבוע שקיבלתי תשובה על שידע ללא
במקום בו המשיח. מלך שליט"א מהרבי לכן,
כתיבת על והכרזתי "לחיים" כוסית הרמתי
אותי מברכים שהמשתתפים תוך התורה, ספר

הצלחה. בברכת
"ספר על פרסום הוצאתי בברכה, מצוייד
ממליץ שאני תוך שייכתב, הפלאי" התורה
לזכות עמודים שני לרכוש משפחתי לקרובת
מניו אלי התקשרה היא זמן לאחר החולה. בנה

לחלוטין! הבריא הילד שב"ה יורק,
תוך עומד שכבר סת"ם סופר לחפש יצאתי
הענין, את לעכב שלא כדי תורה, ספר כתיבת

גונן טל לרב והגעתי
מצפת.

קץ בעמוד
את ביננו סיכמנו
זמן ולאחר הפרטים,
אלי חוזר הוא קצר
התברר בהתרגשות.
עמד הוא בכתיבתו כי
- 190 בעמודה בדיוק
התורה, ספר של קץ,
סימן בכך ראה והוא

עמודה שאותה עוד מה והבעיות. המחלות לקץ
עצירת אודות מדובר שם פנחס, בפרשת עסקה

המגיפה.
20:30 בשעה ויקהל, פרשת זו, שבת במוצאי
(רח' בחולון המפוארים קאסיה באולמי
ספר כתיבת סיום מעמד יתקיים .(47 המלאכה
ואישי רבנים מפי ברכה דברי בתכנית: התורה.
מכירה עשירה, מלכה מלווה סעודת ציבור,
החסידי הזמר נדירים, פריטים על פומבית
אורח ייחודית. בהופעה ותזמורתו ג'רופי מענדי

זילבר. אריאל החסידי הזמר הכבוד:
כרטיס לרכוש ניתן ,054-3514770 לפרטים:

לאולם. בכניסה - לאירוע כניסה

לידר יצחק יוסף הרב

חינוך ומקום מצוה בת
עשרה שתים לגיל הגיעה מנ"א בט"ו אשר מודיעה

מצוה. בת עונת היא שנה,
ועול שמים מלכות עול עליך שתקבל רצון יהי הנה

בלימודך יצליחך יתברך והשם שלם, בלבב מצות
ובהנהגה,

לרצון מתאימה חב"ד, בת לשם ראוי' להיות ותגדלי
זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים נשיאינו

יותר ועוד בדבור בזה, שלך החבירות על גם ותשפיע
המחונכת ישראל בת של חי' דוגמא היותך ידי על -
וגשמי... רוחני אושר לך יביא וזה החסידות. בדרכי

- ואופנו לימודך המשך מקום אודות בשאלתך
באותן החינוך ובפרט הנוער, של שהחינוך כיון לדעתי,
ובו חייו, ימי משך כל על משפיע - שלך דגיל השנים

לעמוד שיוכל שלו, והתוקף שלו העצמאות תלוים
ואחת, אחד כל של בחייו שישנן בנסיונות,

אפשר שאי השינוים, רבת בתקופה אנו שנמצאים כיון
שנים לאחרי החיים ותנאי אופי כלל עתה לשער

אחדות,
להכשל שלא אז הנסיונות גודל כן גם לדעת אין ולכן

ודת, אמונה ויושר, צדק בעניני
חינוך לקבל מהנוער ואחת אחד כל וחייב צריך לכן -

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

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

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

ח י



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

(חלי) רחל ורעיתו ניר לרב

שי' דוננפלד
שי' דובער שלום ה' בצבאות החייל להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת

שיחי' זהבה מרת וזוגתו לויתן נח לר'

מצווה הבר חגיגת לרגל טויטו למשפ'

שיחי' מענדל מנחם הת' בנם של
הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל ברכת

רכשנו משנה, יותר קצת "לפני
לביתנו, חדש ספרייה ארון
ארגון מנהל צברי שחר ר' מספר
עיר ים בבת בשדרה" "התהלים
גיחות מספר לאחר הגאולה.
בארון בחרנו רהיטים, לחנויות
סוכם הארון הרכבת לגבי מתאים.
ישלחו שהם החנות בעלי עם
שבעי "תהיו מטעמם. מרכיב

הבטיחו. רצון",

הגיע שסוכם, בתאריך אכן
יהודי המרכיב, עם יחד המשלוח
אשכנזי, מאיר בשם ארבעים כבן

במקצועיות שהחל
ההרכבה. במלאכת
במסודר עבד הוא
בתוך ואכן ובזריזות.
עמד הארון קצר זמו
נאה מקומו, על

ומבריק.

רק היה שנותר כל
שלוש את להכניס

אלא למקומם, המגירות
נכנסות... לא שהן התברר שאז
אומנם מידי, גדולות הם כי התברר
היה די אבל מילימטרים בכמה רק
להכניס יהיה ניתן שלא כדי בזה

למקומם. אותם

לא "מעולם מופתע, די היה מאיר
אצטרך מילמל. כזה".. דבר לי קרה
בעוד אחזור המגירות, את לקחת

אחרות. מגרות עם ימים כמה

אתהספריםבמדפים, בנתייםשמנו
במרכז. הקודש כשאגרות

עם חזר הוא שבועיים כעבור
כי התברר שאז אלא המגירות,
עמד מאיר ר' מידי.. קטנות הן
קורה. זה איך יאומן לא "זה המום
ארונות! מאות כבר הרכבתי

כזה. דבר לי קרה לא מעולם

נמתין שאנו אותו הרגעתי
ביננו התפתחה בנתיים בסבלנות.
הם כי סיפר במהלכה שיחה,
ועדיין שנים חמש מזה נשואים
לו הצעתי בטן. בפרי התברכו לא
מלך שליט"א לרבי שיכתוב מייד,
קודש האגרות באמצעות המשיח

בטן. לפרי ברכה ויבקש

טובות, בשורות הכילה התשובה

פורים. לקראת במיוחד שמחה
המזוזות. את לבדוק הצעתי

הגיע הוא שבועות כמה לאחר
אשתו עם והפעם השלישית בפעם
על אמר, לה, "סיפרתי טליה. מרת
אמרה והיא הקודש האגרות נושא
מרת בעצמה". לכתוב שברצונה

וכתבה. ידיים נטלה טליה

הייתה עבורה שהתקבלה התשובה
המכתב תאריך ר"א. ר' ע' ח' בכרך
והכיל ראשון אדר מתחילת היה

נפלאה: ברכה

כל ואת "הזכרתיו
אודותם שכותב אלו
אחד לכל להמצטרך
יזכה והשי"ת ואחד
ואחד אחד כל את
איש לבשר מאתנו
תמיד טובות לרעהו
ובסיום הימים..". כל
הצלחה "ובברכת שוב
הכלליים בענינים
אשר הפרטים ובעניניו
לבשורות המחכה תליא, בהא הא

טובות".

על כבר ששמעה טליה מרת
לטובת לתרום ביקשה פעילותנו

לילדים. בשדרה" ה"תהילים

סיפור הסתיים חודש לאחר
עם בא מאיר כאשר המגירות,
את נצלתי מתאימות. מגירות
לפסח. מצות לו ונתתי ההזדמנות
יד עבודת שמורות מצות אלה היו

הסדר. לליל

הסוכות ובחג חודשים מספר חלפו
ברוך "יש התקשר הוא השנה,
עכשיו רק טובות. בשורות ה'
הסיפור את להבין מתחיל אני
אמר. המגירות, של המתמשך
ואבקש שאכתוב רצו משמים
תקינות היו המגירות אם ברכה.
את גומר הייתי מהתחלה,

המשך... לזה היה ולא ההתקנה

מספר לפני ראשון אדר בב'
ב"ה, בתם, נולדה שבועות,
ויזכו אסנת ליה בשם ונקראה
ולחופה לתורה לגדלה הוריה
הגאולה עדי טובים, ולמעשים

והשלימה. האמיתית

  
   
       

     
     
      

     
     

     
     

     
    
   

    

ישראל בני עדת כל את משה ויקהל
א) לה, (ויקהל

שנעשה איך האחרונות בשנים רואים
דבני- גליות קיבוץ - בפשטות ה"ויקהל"
לארץ- שעולים העולם, מכל ישראל
להעליות באין-ערוך היא והעליה הקודש.

שלפני-זה. בדורות פעם שהיו
ה׳תשנ״ב) ויקהל (ש״פ

כו) לה, (ויקהל העיזים את טוו בחכמה
על הטוויה את לעשות נצטוו לא הנשים
לעשות מעצמן נתעוררו אלא העיזים, גבי
שחוננו זה מיוחד כשרון כי הבינו הן זאת.
בבנין אותו שינצלו כדי הוא ה', מאת בו

המשכן.
לאדם מעניק שהקב"ה בשעה לך: לומר
לנצלם עליו מיוחדים, וכשרונות חושים
משכן העולם את לעשות ה', בעבודת

יתברך. לה' טז)ודירה שיחות לקוטי פי (על

בחכמה אלקים רוח אותו וימלא
לא) לה, (ויקהל ובדעת בתבונה

שנאמר: העולם נברא הללו דברים בג'
בתבונה" שמים כונן ארץ יסד בחכמה "ה'
ובג' ג); (משלי נבקעו" תהומות "בדעתו
שנאמר: המשכן נעשה הללו דברים
בחכמה אלקים רוח אותו "ואמלא
נבנה הללו דברים ובג' ובדעת"; בתבונה
אלמנה אשה "בן שנאמר: המקדש בית
החכמה את וימלא וגו' נפתלי ממטה הוא
וכן ז); (מלכים-א הדעת" ואת התבונה ואת
בג' לבא לעתיד לבנותו הקב"ה כשיעמוד
יבנה "בחכמה שנאמר: נבנה הללו דברים
וכתיב: כד) (משלי יתכונן" ובתבונה בית
הקב"ה אמר . . ימלאו" חדרים "ובדעת
נותנת רוחי היתה הזה בעולם לישראל
מחיה רוחי לבא לעתיד אבל חכמה בכם
בכם רוחי ונתתי לז) (יחזקאל שנאמר אתכם

רבה)וחייתם. (מדרש

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:17 17:04 ירושלים
18:19 17:19 תל-אביב
18:18 17:09 חיפה
18:19 17:22 באר-שבע
18:33 17:33 ניו-יורק
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היתדות שבעשיית החוכמה

כותב שבפרשתנו, המשכן מלאכת ציווי בתחילת
ומלאכתו המשכן נדבת פירשתי "כבר רש"י:

ותצוה תרומה (בפרשות צוואתם" במקום
תשא). פרשת ותחילת

בוחר אותם פרטים מספר אנו מוצאים זאת בכל
המשכן "את בפסוק כמו בפרשתנו, לפרש רש"י
אי אלה שדברים שבגלל מכסהו" ואת אהלו את
הוצרך צוואתם", מ"מקום פירושם לידע אפשר

כאן. לפרשם רש"י
על רש"י של פירושו את להבין עלינו זה כלל לפי

החצר יתדות ואת המשכן יתדות "את הפסוק:
ולקשור לתקוע "יתדות, שפירש מיתריהם", ואת

ברוח", ינועו שלא בארץ היריעות סופי בהם
כבר זה ענין הרי - לקשור" חבלים "מיתריהם,

"לכל בפסוק: תרומה, פרשת בסוף רש"י, פירשו
החצר יתדות וכל יתדותיו וכל גו' המשכן כלי
נחשת נגרי כמין "יתדות, שם שכתב נחושת",
קשורים החצר ולקלעי האהל ליריעות עשויין

תהא שלא כדי בשיפוליהן סביב סביב במיתרים
שוב כאן ופירש חזר רש"י ולמה מגביהתן", הרוח

המשכן"? "יתדות של ענינם את

עובד? זה איך
היו שה"יתדות" רש"י בלשון לדייק יש בנוסף,

כו'": היריעות סופי בהם ולקשור "לתקוע

בנוגע רש"י כתב תרומה פרשת בסוף והרי
בארץ תחובין אם יודע "ואיני היריעות, ליתדות

היריעות שפולי מכביד וכובדן ותלויין קשורין או
ואומר למסקנא:) שם (ומסיים ברוח ינועו שלא

בארץ תקועים שהם עליהם מוכיח ששמן אני
בל "אהל מסייעני זה ומקרא יתדות נקראו לכך

לנצח". יתדותיו יסע בל יצען
כאן רש"י שכתב שמה לומר עלינו זה ולפי

"תקועים שהיו לעיל כמסקנתו היינו "לתקוע"
בארץ".

הלב חכמי את צריכים
בלשון שם מתחיל רש"י כי רואים שאנו ומזה

הביא (ולא כו'" תחובין אם יודע "ואיני ספק של
מובן, בארץ), תקועים שהיו מסקנתו את מייד

בארץ תקועים שהיו רש"י שהביא שהראיות
את הכריח מה להבין, ויש - חותכות ראיות אינן
ולא "לתקוע", שהיו לקבוע בפרשתנו כאן רש"י

כמו הנ"ל, בספק הכרעה בו שאין בלשון השתמש
האהל ליריעות "עשויין תרומה: בפר' פירושו

ברוח". ינועו שלא כדי בשיפוליהן סביב קשורים
"ואת הפסוק על מהמובא יובן בזה והביאור

חכמי צריך הוא "אף פירשו שרש"י המאור" שמן

אנו שמזה כו'", שמנים משאר משונה שהוא לב
יכולים היו כאן, שהובאו הדברים שכל מבינים

לב. חכמי ידי על דווקא להעשות
ל"חכמי צריכים היו למה השאלה, עולה כן ואם

וה"מיתרים"? ה"יתדות" עשיית בשביל לב"
חלק היו שהיתדות רש"י מפרש זאת ליישב בכדי
היו שבלעדיהן כיון עצמם, מהיריעות נפרד בלתי

לעשות צריכים שהיו הלב וחכמי ברוח, נעות
החלקים בעשיית רק הסתפקו לא היריעות, את

באופן אותן גמרו אלא שביריעות, העיקריים
גוף את רק לא פרטיו. בכל שלם דבר שתהיינה
ליתדות ועד קרסיהן, כל את גם אלא היריעות,
ברוח. ינועו שלא לקשרם שהוצרכו והמיתרים

היתדות של התפקיד
"לתקוע", היו שהיתדות כאן מדייק רש"י ולכן
"תלויין רק (ולא בקרקע תקועים שהיו דהיינו
זה באופן כי היריעות"), שפולי מכביד וכובדן

(כיון היריעות מקביעות חלק שהם יותר מודגש
לפירוש אבל לארץ), מחוברות היריעות ידם שעל

עליהן, מכביד" וכובדן ותלויין "קשורין שהיו
בהן (שתלויין היריעות על נוסף פרט הם היתדות

ממש. מהן חלק ולא מכביד)) שכובדן (ע"י
דעקבתא "דרא זה, לדורנו גדול עידוד גם ומזה
לעומת "עקבים" כמו אנו שלמרות דמשיחא",

בגמר עבודתנו דוקא הרי הקודמים, הדורות
שעל היריעות בשולי היתדות כמו הבירורים,

את הגומרת היא - בארץ וקבועות נקשרות ידם
האמיתית הגאולה את להביא הנצרכת העבודה

צדקנו. משיח ידי על והשלימה
לא) שיחות לקוטי (ע״פ

כי המשיח, מלך שליט"א הרבי התריע רבות בהזדמנויות
זו, במגמה דברים לרגיעה. תביא אוייבינו, כלפי חזקה יד רק
בחברון. היהודי הישוב איש מרזל ברוך ר' של מאמרו מתוך

בצה״ל הפיקוד שדרת את שתקף הוירוס
טרור של שנה לחצי מתקרבים אנחנו
מנסים יום כל הארץ רחבי בכל ערבי
והממשלה, והצבא יהודים, לשחוט
יושבים שערה, מלחמה להשיב במקום
בפעולה פותחים ואינם מעשה באפס

הטרור. את לנצח שתכליתה יזומה
ניתן גם ניתן – ספקות תהיינה ושלא
כבר עברה המשתולל. הטרור את לנצח
נכנס טרם והצבא שנה, לחצי קרוב
שתפסיק יסודית מערכתית לפעולה

אין מחבלים, מלאי לכפרים כבישים סגירת אין הפיגועים. גל את
יסודית פעולה ואין ההנהגה, בקרב מעצרים אין כלכליות, סנקציות

הטרור. של מלמעלה וההכוונה ההסתה להפסקת
מחבלים גופות להחזיר לא הממשלה של החלטות גם - מזה יותר
הצבאי הפיקוד של בלחץ קרסו עובדים של כניסה אישורי וצמצום
ימים ותוך הטרוריסטית, ברשות זוטרים עסקנים מאיומי שנבהל

שהתקבלו. היחידות ההחלטות למעשה בוטלו
פיקוד אלוף של המנטלית חולשתם על מדווח שאני רב זמן כבר
חלשים אבל היהודים, מול חזקים אמנם שהם חברון, ומח"ט מרכז
אורך לכל שמענו לא הרמטכ"ל של קולו את אך הערבים. מול מאוד

היהודים. נגד המתקפה
חיסול על לפקד שאמור האיש צה"ל, של הרמטכ"ל כעת, והנה
של בגיבויו הלוחמים, את שמייצג זה להיות שאמור האיש האויב,
הלוחמים בקרב רוח מורך המכניסים דברים אמר הביטחון, שר
מעוניין אינו הוא המשתולל. הערבי לטרור גבית רוח ומעניקים
כי והוסיף אמר, כך מספריים, עם נערה על מחסנית ירוקן שחייל

מדיניות. לא אך סיסמה, היא להרגו" השכם – להרגך "הקם

הטירור את מחסלים היו שבוע תוך
בצדקת יוקדת אמונה עם בעיניים, אש עם באים הערבים אויבינו
דל נשק כשברשותם גם פיגועים לבצע מצליחים הם ולכן דרכם,
חידושי כל עם אנחנו, ואילו .13 בנות נערות של לחימה ויכולת
מוצאים לא חודשים חמישה כבר מאומנים, חיילים ועם הטכנולוגיה

הטרור. עם להתמודד דרך
העולם של התקן עפ"י "מוסריים" להיות הרצון בשל מדוע?
להרגו" השכם להרגך "הבא התורה מוסר את לאמץ במקום המערב,
דואג ישראל צבא שמפקד מאד, עצוב כסיסמה. רק לא כמדיניות,
אם יודע מי ישראל. ואזרחי חיילי את מסכן ובכך האויב לחיי
רק המחבלים של מוחלט בחיסול הסתיים לא לוי ברמי הפיגוע

הרמטכ"ל. דברי בגלל
הפיקוד של החולשה למרות הרמטכ"ל, של המקוממים דבריו למרות
הזוטרים והמפקדים שהחיילים ישראל לעם לבשר יכול אני הצבאי,
חיילים אותם – מקצועית לקריירה הזדמנות בצבא רואים שאינם
של הצדיקים לחיילים אילו כראוי. באויב והורגים מצוין מתפקדים
היו שבוע תוך וביטחון, אמונה חסר ולא ראוי פיקוד היה צה"ל

לארצנו! שקט ומביאים הטרור את מחסלים

של הבטיחות הוראות במילוי להתחזקות הזמן זה המערכת: הערת
המשיח. מלך שליט"א הרבי

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק א' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ו פרק הבחירה בית הל'

ז פרק

ח פרק

א פרק המקדש כלי

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ז-ט פרקים שבועות הלכות

י-יב פרקים

א-ג פרקים נדרים הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט פרקים

י-יב פרקים

א-ב פרקים נזירות הלכות יג. פרק

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ל

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הנפלאה לברכה שהביא העיכוב

ויקהל פרשת
(שקלים)

ויקהל

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

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

השבת לוח

הפסק נוגע פה נפש... פיקוח היא העיקרית הדאגה
שיהודים שכ"ט סימן שבת הלכות ערוך בשולחן דין

על שמדובר אפילו מהגויים, בסכנה שעומדים לגבול בסמוך הגרים
כדי בשבת אפילו נשק כלי עם לצאת צריכים הם ותבן, קש עסקי

הארץ... את ולכבוש להכנס יכלו לא שהגויים כדי לעצרם,
תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגויים כניסת את לעצור
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

צברי שחר ר׳



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

(חלי) רחל ורעיתו ניר לרב

שי' דוננפלד
שי' דובער שלום ה' בצבאות החייל להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת

שיחי' זהבה מרת וזוגתו לויתן נח לר'

מצווה הבר חגיגת לרגל טויטו למשפ'

שיחי' מענדל מנחם הת' בנם של
הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל ברכת

רכשנו משנה, יותר קצת "לפני
לביתנו, חדש ספרייה ארון
ארגון מנהל צברי שחר ר' מספר
עיר ים בבת בשדרה" "התהלים
גיחות מספר לאחר הגאולה.
בארון בחרנו רהיטים, לחנויות
סוכם הארון הרכבת לגבי מתאים.
ישלחו שהם החנות בעלי עם
שבעי "תהיו מטעמם. מרכיב

הבטיחו. רצון",

הגיע שסוכם, בתאריך אכן
יהודי המרכיב, עם יחד המשלוח
אשכנזי, מאיר בשם ארבעים כבן

במקצועיות שהחל
ההרכבה. במלאכת
במסודר עבד הוא
בתוך ואכן ובזריזות.
עמד הארון קצר זמו
נאה מקומו, על

ומבריק.

רק היה שנותר כל
שלוש את להכניס

אלא למקומם, המגירות
נכנסות... לא שהן התברר שאז
אומנם מידי, גדולות הם כי התברר
היה די אבל מילימטרים בכמה רק
להכניס יהיה ניתן שלא כדי בזה

למקומם. אותם

לא "מעולם מופתע, די היה מאיר
אצטרך מילמל. כזה".. דבר לי קרה
בעוד אחזור המגירות, את לקחת

אחרות. מגרות עם ימים כמה

אתהספריםבמדפים, בנתייםשמנו
במרכז. הקודש כשאגרות

עם חזר הוא שבועיים כעבור
כי התברר שאז אלא המגירות,
עמד מאיר ר' מידי.. קטנות הן
קורה. זה איך יאומן לא "זה המום
ארונות! מאות כבר הרכבתי

כזה. דבר לי קרה לא מעולם

נמתין שאנו אותו הרגעתי
ביננו התפתחה בנתיים בסבלנות.
הם כי סיפר במהלכה שיחה,
ועדיין שנים חמש מזה נשואים
לו הצעתי בטן. בפרי התברכו לא
מלך שליט"א לרבי שיכתוב מייד,
קודש האגרות באמצעות המשיח

בטן. לפרי ברכה ויבקש

טובות, בשורות הכילה התשובה

פורים. לקראת במיוחד שמחה
המזוזות. את לבדוק הצעתי

הגיע הוא שבועות כמה לאחר
אשתו עם והפעם השלישית בפעם
על אמר, לה, "סיפרתי טליה. מרת
אמרה והיא הקודש האגרות נושא
מרת בעצמה". לכתוב שברצונה

וכתבה. ידיים נטלה טליה

הייתה עבורה שהתקבלה התשובה
המכתב תאריך ר"א. ר' ע' ח' בכרך
והכיל ראשון אדר מתחילת היה

נפלאה: ברכה

כל ואת "הזכרתיו
אודותם שכותב אלו
אחד לכל להמצטרך
יזכה והשי"ת ואחד
ואחד אחד כל את
איש לבשר מאתנו
תמיד טובות לרעהו
ובסיום הימים..". כל
הצלחה "ובברכת שוב
הכלליים בענינים
אשר הפרטים ובעניניו
לבשורות המחכה תליא, בהא הא

טובות".

על כבר ששמעה טליה מרת
לטובת לתרום ביקשה פעילותנו

לילדים. בשדרה" ה"תהילים

סיפור הסתיים חודש לאחר
עם בא מאיר כאשר המגירות,
את נצלתי מתאימות. מגירות
לפסח. מצות לו ונתתי ההזדמנות
יד עבודת שמורות מצות אלה היו

הסדר. לליל

הסוכות ובחג חודשים מספר חלפו
ברוך "יש התקשר הוא השנה,
עכשיו רק טובות. בשורות ה'
הסיפור את להבין מתחיל אני
אמר. המגירות, של המתמשך
ואבקש שאכתוב רצו משמים
תקינות היו המגירות אם ברכה.
את גומר הייתי מהתחלה,

המשך... לזה היה ולא ההתקנה

מספר לפני ראשון אדר בב'
ב"ה, בתם, נולדה שבועות,
ויזכו אסנת ליה בשם ונקראה
ולחופה לתורה לגדלה הוריה
הגאולה עדי טובים, ולמעשים

והשלימה. האמיתית

  
   
       

     
     
      

     
     

     
     

     
    
   

    

ישראל בני עדת כל את משה ויקהל
א) לה, (ויקהל

שנעשה איך האחרונות בשנים רואים
דבני- גליות קיבוץ - בפשטות ה"ויקהל"
לארץ- שעולים העולם, מכל ישראל
להעליות באין-ערוך היא והעליה הקודש.

שלפני-זה. בדורות פעם שהיו
ה׳תשנ״ב) ויקהל (ש״פ

כו) לה, (ויקהל העיזים את טוו בחכמה
על הטוויה את לעשות נצטוו לא הנשים
לעשות מעצמן נתעוררו אלא העיזים, גבי
שחוננו זה מיוחד כשרון כי הבינו הן זאת.
בבנין אותו שינצלו כדי הוא ה', מאת בו

המשכן.
לאדם מעניק שהקב"ה בשעה לך: לומר
לנצלם עליו מיוחדים, וכשרונות חושים
משכן העולם את לעשות ה', בעבודת

יתברך. לה' טז)ודירה שיחות לקוטי פי (על

בחכמה אלקים רוח אותו וימלא
לא) לה, (ויקהל ובדעת בתבונה

שנאמר: העולם נברא הללו דברים בג'
בתבונה" שמים כונן ארץ יסד בחכמה "ה'
ובג' ג); (משלי נבקעו" תהומות "בדעתו
שנאמר: המשכן נעשה הללו דברים
בחכמה אלקים רוח אותו "ואמלא
נבנה הללו דברים ובג' ובדעת"; בתבונה
אלמנה אשה "בן שנאמר: המקדש בית
החכמה את וימלא וגו' נפתלי ממטה הוא
וכן ז); (מלכים-א הדעת" ואת התבונה ואת
בג' לבא לעתיד לבנותו הקב"ה כשיעמוד
יבנה "בחכמה שנאמר: נבנה הללו דברים
וכתיב: כד) (משלי יתכונן" ובתבונה בית
הקב"ה אמר . . ימלאו" חדרים "ובדעת
נותנת רוחי היתה הזה בעולם לישראל
מחיה רוחי לבא לעתיד אבל חכמה בכם
בכם רוחי ונתתי לז) (יחזקאל שנאמר אתכם

רבה)וחייתם. (מדרש

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:17 17:04 ירושלים
18:19 17:19 תל-אביב
18:18 17:09 חיפה
18:19 17:22 באר-שבע
18:33 17:33 ניו-יורק
     
     

יז) יב, - יז יא, ב: (מלכים 

   
        

    

היתדות שבעשיית החוכמה

כותב שבפרשתנו, המשכן מלאכת ציווי בתחילת
ומלאכתו המשכן נדבת פירשתי "כבר רש"י:

ותצוה תרומה (בפרשות צוואתם" במקום
תשא). פרשת ותחילת

בוחר אותם פרטים מספר אנו מוצאים זאת בכל
המשכן "את בפסוק כמו בפרשתנו, לפרש רש"י
אי אלה שדברים שבגלל מכסהו" ואת אהלו את
הוצרך צוואתם", מ"מקום פירושם לידע אפשר

כאן. לפרשם רש"י
על רש"י של פירושו את להבין עלינו זה כלל לפי

החצר יתדות ואת המשכן יתדות "את הפסוק:
ולקשור לתקוע "יתדות, שפירש מיתריהם", ואת

ברוח", ינועו שלא בארץ היריעות סופי בהם
כבר זה ענין הרי - לקשור" חבלים "מיתריהם,

"לכל בפסוק: תרומה, פרשת בסוף רש"י, פירשו
החצר יתדות וכל יתדותיו וכל גו' המשכן כלי
נחשת נגרי כמין "יתדות, שם שכתב נחושת",
קשורים החצר ולקלעי האהל ליריעות עשויין

תהא שלא כדי בשיפוליהן סביב סביב במיתרים
שוב כאן ופירש חזר רש"י ולמה מגביהתן", הרוח

המשכן"? "יתדות של ענינם את

עובד? זה איך
היו שה"יתדות" רש"י בלשון לדייק יש בנוסף,

כו'": היריעות סופי בהם ולקשור "לתקוע

בנוגע רש"י כתב תרומה פרשת בסוף והרי
בארץ תחובין אם יודע "ואיני היריעות, ליתדות

היריעות שפולי מכביד וכובדן ותלויין קשורין או
ואומר למסקנא:) שם (ומסיים ברוח ינועו שלא

בארץ תקועים שהם עליהם מוכיח ששמן אני
בל "אהל מסייעני זה ומקרא יתדות נקראו לכך

לנצח". יתדותיו יסע בל יצען
כאן רש"י שכתב שמה לומר עלינו זה ולפי

"תקועים שהיו לעיל כמסקנתו היינו "לתקוע"
בארץ".

הלב חכמי את צריכים
בלשון שם מתחיל רש"י כי רואים שאנו ומזה

הביא (ולא כו'" תחובין אם יודע "ואיני ספק של
מובן, בארץ), תקועים שהיו מסקנתו את מייד

בארץ תקועים שהיו רש"י שהביא שהראיות
את הכריח מה להבין, ויש - חותכות ראיות אינן
ולא "לתקוע", שהיו לקבוע בפרשתנו כאן רש"י

כמו הנ"ל, בספק הכרעה בו שאין בלשון השתמש
האהל ליריעות "עשויין תרומה: בפר' פירושו

ברוח". ינועו שלא כדי בשיפוליהן סביב קשורים
"ואת הפסוק על מהמובא יובן בזה והביאור

חכמי צריך הוא "אף פירשו שרש"י המאור" שמן

אנו שמזה כו'", שמנים משאר משונה שהוא לב
יכולים היו כאן, שהובאו הדברים שכל מבינים

לב. חכמי ידי על דווקא להעשות
ל"חכמי צריכים היו למה השאלה, עולה כן ואם

וה"מיתרים"? ה"יתדות" עשיית בשביל לב"
חלק היו שהיתדות רש"י מפרש זאת ליישב בכדי
היו שבלעדיהן כיון עצמם, מהיריעות נפרד בלתי

לעשות צריכים שהיו הלב וחכמי ברוח, נעות
החלקים בעשיית רק הסתפקו לא היריעות, את

באופן אותן גמרו אלא שביריעות, העיקריים
גוף את רק לא פרטיו. בכל שלם דבר שתהיינה
ליתדות ועד קרסיהן, כל את גם אלא היריעות,
ברוח. ינועו שלא לקשרם שהוצרכו והמיתרים

היתדות של התפקיד
"לתקוע", היו שהיתדות כאן מדייק רש"י ולכן
"תלויין רק (ולא בקרקע תקועים שהיו דהיינו
זה באופן כי היריעות"), שפולי מכביד וכובדן

(כיון היריעות מקביעות חלק שהם יותר מודגש
לפירוש אבל לארץ), מחוברות היריעות ידם שעל

עליהן, מכביד" וכובדן ותלויין "קשורין שהיו
בהן (שתלויין היריעות על נוסף פרט הם היתדות

ממש. מהן חלק ולא מכביד)) שכובדן (ע"י
דעקבתא "דרא זה, לדורנו גדול עידוד גם ומזה
לעומת "עקבים" כמו אנו שלמרות דמשיחא",

בגמר עבודתנו דוקא הרי הקודמים, הדורות
שעל היריעות בשולי היתדות כמו הבירורים,

את הגומרת היא - בארץ וקבועות נקשרות ידם
האמיתית הגאולה את להביא הנצרכת העבודה

צדקנו. משיח ידי על והשלימה
לא) שיחות לקוטי (ע״פ

כי המשיח, מלך שליט"א הרבי התריע רבות בהזדמנויות
זו, במגמה דברים לרגיעה. תביא אוייבינו, כלפי חזקה יד רק
בחברון. היהודי הישוב איש מרזל ברוך ר' של מאמרו מתוך

בצה״ל הפיקוד שדרת את שתקף הוירוס
טרור של שנה לחצי מתקרבים אנחנו
מנסים יום כל הארץ רחבי בכל ערבי
והממשלה, והצבא יהודים, לשחוט
יושבים שערה, מלחמה להשיב במקום
בפעולה פותחים ואינם מעשה באפס

הטרור. את לנצח שתכליתה יזומה
ניתן גם ניתן – ספקות תהיינה ושלא
כבר עברה המשתולל. הטרור את לנצח
נכנס טרם והצבא שנה, לחצי קרוב
שתפסיק יסודית מערכתית לפעולה

אין מחבלים, מלאי לכפרים כבישים סגירת אין הפיגועים. גל את
יסודית פעולה ואין ההנהגה, בקרב מעצרים אין כלכליות, סנקציות

הטרור. של מלמעלה וההכוונה ההסתה להפסקת
מחבלים גופות להחזיר לא הממשלה של החלטות גם - מזה יותר
הצבאי הפיקוד של בלחץ קרסו עובדים של כניסה אישורי וצמצום
ימים ותוך הטרוריסטית, ברשות זוטרים עסקנים מאיומי שנבהל

שהתקבלו. היחידות ההחלטות למעשה בוטלו
פיקוד אלוף של המנטלית חולשתם על מדווח שאני רב זמן כבר
חלשים אבל היהודים, מול חזקים אמנם שהם חברון, ומח"ט מרכז
אורך לכל שמענו לא הרמטכ"ל של קולו את אך הערבים. מול מאוד

היהודים. נגד המתקפה
חיסול על לפקד שאמור האיש צה"ל, של הרמטכ"ל כעת, והנה
של בגיבויו הלוחמים, את שמייצג זה להיות שאמור האיש האויב,
הלוחמים בקרב רוח מורך המכניסים דברים אמר הביטחון, שר
מעוניין אינו הוא המשתולל. הערבי לטרור גבית רוח ומעניקים
כי והוסיף אמר, כך מספריים, עם נערה על מחסנית ירוקן שחייל

מדיניות. לא אך סיסמה, היא להרגו" השכם – להרגך "הקם

הטירור את מחסלים היו שבוע תוך
בצדקת יוקדת אמונה עם בעיניים, אש עם באים הערבים אויבינו
דל נשק כשברשותם גם פיגועים לבצע מצליחים הם ולכן דרכם,
חידושי כל עם אנחנו, ואילו .13 בנות נערות של לחימה ויכולת
מוצאים לא חודשים חמישה כבר מאומנים, חיילים ועם הטכנולוגיה

הטרור. עם להתמודד דרך
העולם של התקן עפ"י "מוסריים" להיות הרצון בשל מדוע?
להרגו" השכם להרגך "הבא התורה מוסר את לאמץ במקום המערב,
דואג ישראל צבא שמפקד מאד, עצוב כסיסמה. רק לא כמדיניות,
אם יודע מי ישראל. ואזרחי חיילי את מסכן ובכך האויב לחיי
רק המחבלים של מוחלט בחיסול הסתיים לא לוי ברמי הפיגוע

הרמטכ"ל. דברי בגלל
הפיקוד של החולשה למרות הרמטכ"ל, של המקוממים דבריו למרות
הזוטרים והמפקדים שהחיילים ישראל לעם לבשר יכול אני הצבאי,
חיילים אותם – מקצועית לקריירה הזדמנות בצבא רואים שאינם
של הצדיקים לחיילים אילו כראוי. באויב והורגים מצוין מתפקדים
היו שבוע תוך וביטחון, אמונה חסר ולא ראוי פיקוד היה צה"ל

לארצנו! שקט ומביאים הטרור את מחסלים

של הבטיחות הוראות במילוי להתחזקות הזמן זה המערכת: הערת
המשיח. מלך שליט"א הרבי

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק א' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ו פרק הבחירה בית הל'

ז פרק

ח פרק

א פרק המקדש כלי

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ז-ט פרקים שבועות הלכות

י-יב פרקים

א-ג פרקים נדרים הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט פרקים

י-יב פרקים

א-ב פרקים נזירות הלכות יג. פרק

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ל

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הנפלאה לברכה שהביא העיכוב

ויקהל פרשת
(שקלים)

ויקהל

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

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

השבת לוח

הפסק נוגע פה נפש... פיקוח היא העיקרית הדאגה
שיהודים שכ"ט סימן שבת הלכות ערוך בשולחן דין

על שמדובר אפילו מהגויים, בסכנה שעומדים לגבול בסמוך הגרים
כדי בשבת אפילו נשק כלי עם לצאת צריכים הם ותבן, קש עסקי

הארץ... את ולכבוש להכנס יכלו לא שהגויים כדי לעצרם,
תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגויים כניסת את לעצור
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

צברי שחר ר׳



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

לפורים המאמרים ספר
להפצת "המכון עמלים אלו בימים
לדפוס ההכנה על משיח" של תורתו
הכרך - פורים המאמרים ספר של
הפופולארית מהסדרה ושלש העשרים
המשיח מלך אדמו"ר כ"ק מאמרי של
המוסד באישור הנדפסת - שליט"א
שליט"א הרבי תורת הדפסת של הרשמי
נשיאינו רבותינו (ותורת המשיח מלך
וכעת שיחות". להפצת ה"ועד בכלל),
הפצה להזמנות, מיוחד. הפצה במבצע

.058-535-8770 ראשית:

איראן על ניצחון
הטרור, על משמעותי ניצחון
הדין", "שורת המשפטנים לארגון
לייטנר דרשן ניצנה עו"ד בראשות
הטרור קרבנות איראן. נגד בערעור
תשנ"ז בשנת ירושלים יהודה בן ברח'
האייטולות משטר ע"י יפוצו 1997 -
בנוסף, כי יצויין דולר. מיליון ב-9.4
נגד הדין" "שורת של תביעות בעקבות
לטרור כסף שמספקים בעולם בנקים
בנק ועזה, שומרון ביהודה הפלסטיני
עם קשריו מנתק שהוא הודיע הפועלים
לתביעות מחשש הפלסטיניים הבנקים
שר החליט זו, בשעה ודווקא דומות.
הטרור לממשלת להעביר כחלון, האוצר
שבלי ש"ח מיליארד חצי הפלסטיני
"שורת האם הטרור. את יעודדו ספק

אותו? גם לתבוע תדע הדין"

באור, להוסיף יש טוב״. ב״ועשה לפעול יש מרע״, ״סור בבחינת המחאה לפעילות במקביל
המשיח מלך שליט״א הרבי משיח, של בתורתו ובעיקר החסידות ותורת הנגלה בתורת להוסיף

טובות חדשות

מלאכתם זכו, כאשר
אחרים! בידי נעשית

בשמחה מרבים אדר משנכנס
שמחה! של יום 60

בית בעל גם שהיה החסידים, אחד על מספרים
בעסק. כולו כל את והשקיע למגפיים, חרושת
שאלותיו היו רבו אצל "ליחידות" כשנכנס גם
העסק. בענייני בעיקר אלא הרוחני בתחום לא
שמכניסים הרבה "ראיתי ואמר הרבי בו הביט
למגפיים, ראש להכניס אבל במגפיים. רגלים

לראשונה..". רואה אני

חיוך, מעלה שהוא מלבד זה, ביקורתי סיפור
כוונת האם התמיהה, את מעלה גם הוא

לשלול הייתה הרבי
והרי עבודתו? עצם את
לצורך בזה לעסוק עליו
ביתו, ובני פרנסתו
אלוקיך ה' "וברכך כנאמר
תעשה", אשר בכל
לעשות עלינו שמוטל
מקום ומה לפרנסתנו,
האחד אותו את לשלול

לפרנסתו? העושה

מוחלט ביטול
הקדושים במאמריו
עונה "ויקהל", לפרשתנו
שליט"א הרבי כך על

האדם כאשר מאלפת. מזוית המשיח מלך
הוא אשר היא, האמיתית שהמציאות מתבונן
הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני רגע בכל עומד
מנוע מוחלט, בביטול לעמוד עליו שהיה הרי
ובפרט ביותר. הקטנה פעולה ולא מלעשות
בכל מתהווים כולה הבריאה וכל הוא שהרי
כנאמר הקב"ה ע"י ליש, מאין מחדש ורגע רגע
בראשית" מעשה תמיד יום כל בטובו "המחדש

האדם? של לעשיה מקום מה כן ואם

השפע שהמשכות ית' ברצונו עלה שכך אלא,
העשיה, עולם בעולמנו
מעשה. עשיית ע"י יהיו
זה, רצונו משום ורק
לעשות שעלינו הרי
זה עם יחד ולפעול.

ולבוש" "כלי אלא זו עשיה שאין לזכור, עלינו
"כוחי ולא ית', ידו על לנו הוקצב שכבר למה

הזה". החיל את לי עשו ידי ועוצם

מתוך הפסוק במילות נמצא זו לגישה ביטוי
כאשר מלאכה" תעשה ימים "ששת פרשתנו:
ב"צירה", מנוקדת "תעשה" במלה תי"ו האות
ממילא, בדרך כבר "תעשה" שהמלאכה ומשמעה
בדרך נעשית היא אלא אותה עושים אנו לא
מלאכתן נעשית "זכו, חז"ל לדרשת ועד ממילא,

אחרים". בידי

באור הוספה
גילוי, לשון הגאולה,
בגילוי מאופיינת
יותר שבה. האלוקות
עד מתגלית ויותר
מלאכתנו "נעשית כמה
כאשר אחרים", בידי
אסד, צבא דעא"ש,
אלקעידה, המורדים,
הטורקים חיזבאללה,
והרוסים והכורדים
מכים המערב, ומדינות
וגווניו. סוגיו לכל ברע
בריתה ובת תקשורת אותה אצלנו. גם כנ"ל
לצערנו, עדיין ויודעים שידעו המשפט, מערכת
מערכת ובכירי השלטון ראשי את לעודד
הקמת השלום", ל"הסכמי והמשטרה, הבטחון
מסירת ישובים, עקירת פלסטינית, רשות
שמרצון אלה הם מחבלים, ושיחרור שטחים
הממשל בכירי את להוקיע נאלצים מרצון, ושלא

לגדר. מחוץ להוצאתם ועד הבטחון, ומערכת

לפעילות במקביל ברורה, לגבינו ההוראה
ב"ועשה לפעול יש מרע", "סור בבחינת המחאה
הנגלה בתורת הוספה באור, הוספה טוב",
משיח, של בתורתו ובעיקר החסידות ותורת
בקיום הידור המשיח, מלך שליט"א הרבי
שמחת מתוך הגאולה בשורת הפצת המצות,
והשלימה האמיתית הגאולה שמחת עדי אדר,

ממש. בקרוב

תשנ"ב אד"ר כ"ז

תשנ״ב אד״ר כ״ז ביום שחרית בתפילת המשיח, מלך שליט״א הרבי

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
www.hageula.com@gmail.comwww.hageula.com@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

הקןר' קדמי  במצות שילוח הקן שילוח במצות קדמי ר'

יתקייםבעזהשי"ת כמידי שנה יתקיים שנה כמידי בעזהשי"ת

יבואופרטים יבואו פרטים
בלבד!לגברים בלבד! לגברים

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

www.hageula.comwww.hageula.com

טל:טל: 03-658-4633

משיחקונגרס משיח קונגרס
בארה"קבארה"ק

הפלאי התורה ספר כתיבת לסיום דינר

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

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (4.3.16) ה'תשע"ו א', אדר כ"ד ויקהל, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1086

מוכר לציון, מראשון לידר, יצחק יוסף הרב
המאיר נמרץ, כפעיל והסביבה, העיר לתושבי
על המכריז רכבו רוחנית. בפעילות סביבתו את
כל במשך קבועה ופעילות השבת, נרות הדלקת

האיזור. בכל מוכר לשליח אותו הפכו השנה,
תורה "ספר כתיבת על שבישרו המודעות
הסיפור על גבוהה. להתענינות גרמו פלאי",
לכתיבת ההתעוררות מאחורי שעומד, המיוחד

לידר: הרב מספר הספר,
התיישבתי הפסח, חג לפני שעברה, "בשנה
מלך שליט"א לרבי שגרתי, דו"ח לכתוב כהרגלי
"תפנית" הארגון במסגרת פעולותי, על המשיח,
מספר ציינתי הדו"ח בסוף כהרגלי, שהקמתי.
בטוב, חשו שלא ומכרים ידידים של שמות

שלמה. לרפואה הק' ברכתו את וביקשתי

שלמה לרפואה
אחייני, של מצבו בעיקר לי הציק ימים, באותם
לברכה אותו ציינתי השמות ובמסגרת שחלה,

ממחלתו. ויצא שיבריא מיוחדת
פרטית, בהשגחה שהתקבלה התשובה
לשם קודש, האגרות ספר את כשפתחתי
ספרי משלוח על הייתה מכתבי, את הכנסתי
לקרית המשיח מלך שליט"א מהרבי תורה,
נחלת שכונת בחנוכת תשכ"ט (בשנת מלאכי
ספרי את קיבלתם "ודאי שם): חב"ד הר
לכם לברכה התורה ספרי לכם ויהיה התורה,

ביתכם". ולבני
ספר של בענין לעסוק שעלי מהתשובה הבנתי
לעשות אוכל כיצד ראיתי לא עדיין אך תורה,
וגם הגבוהות, העלויות לנוכח גם בפועל, זאת

דורש. שהפרויקט הזמן מצד

הבאתי מכן לאחר ושבוע בפעולותי, המשכתי
בכל מארגנים אנו אותה הקבועה, להתוועדות
הרב את חב"ד, בכפר "770" בבית חמישי יום

עילית. מביתר רוט מענדל מנחם

פרטית השגחה של סיפור
בהתוועדות, לספר בחר הוא פרטית בהשגחה
התולדות בספר המופיע במינו, מיוחד סיפור
הבעל עצר כיצד המתאר טוב, שם הבעל של
ימים, באותם שהתחוללה מגיפה טוב, שם
העיירה לתושבי שהורה ידי על העיירות, באחת
אכן אז, שנכתב התורה ספר תורה. ספר לכתוב
ידי על שמו מאז ונקרא פעולותו, את פעל

הפלאי". התורה "ספר התושבים
מדוע מייד הבנתי הסיפור, את כששמעתי
פרטית, בהשגחה הסיפור, את לספר בחר הוא
קודם שבוע שקיבלתי תשובה על שידע ללא
במקום בו המשיח. מלך שליט"א מהרבי לכן,
כתיבת על והכרזתי "לחיים" כוסית הרמתי
אותי מברכים שהמשתתפים תוך התורה, ספר

הצלחה. בברכת
"ספר על פרסום הוצאתי בברכה, מצוייד
ממליץ שאני תוך שייכתב, הפלאי" התורה
לזכות עמודים שני לרכוש משפחתי לקרובת
מניו אלי התקשרה היא זמן לאחר החולה. בנה

לחלוטין! הבריא הילד שב"ה יורק,
תוך עומד שכבר סת"ם סופר לחפש יצאתי
הענין, את לעכב שלא כדי תורה, ספר כתיבת

גונן טל לרב והגעתי
מצפת.

קץ בעמוד
את ביננו סיכמנו
זמן ולאחר הפרטים,
אלי חוזר הוא קצר
התברר בהתרגשות.
עמד הוא בכתיבתו כי
- 190 בעמודה בדיוק
התורה, ספר של קץ,
סימן בכך ראה והוא

עמודה שאותה עוד מה והבעיות. המחלות לקץ
עצירת אודות מדובר שם פנחס, בפרשת עסקה

המגיפה.
20:30 בשעה ויקהל, פרשת זו, שבת במוצאי
(רח' בחולון המפוארים קאסיה באולמי
ספר כתיבת סיום מעמד יתקיים .(47 המלאכה
ואישי רבנים מפי ברכה דברי בתכנית: התורה.
מכירה עשירה, מלכה מלווה סעודת ציבור,
החסידי הזמר נדירים, פריטים על פומבית
אורח ייחודית. בהופעה ותזמורתו ג'רופי מענדי

זילבר. אריאל החסידי הזמר הכבוד:
כרטיס לרכוש ניתן ,054-3514770 לפרטים:

לאולם. בכניסה - לאירוע כניסה

לידר יצחק יוסף הרב

חינוך ומקום מצוה בת
עשרה שתים לגיל הגיעה מנ"א בט"ו אשר מודיעה

מצוה. בת עונת היא שנה,
ועול שמים מלכות עול עליך שתקבל רצון יהי הנה

בלימודך יצליחך יתברך והשם שלם, בלבב מצות
ובהנהגה,

לרצון מתאימה חב"ד, בת לשם ראוי' להיות ותגדלי
זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים נשיאינו

יותר ועוד בדבור בזה, שלך החבירות על גם ותשפיע
המחונכת ישראל בת של חי' דוגמא היותך ידי על -
וגשמי... רוחני אושר לך יביא וזה החסידות. בדרכי

- ואופנו לימודך המשך מקום אודות בשאלתך
באותן החינוך ובפרט הנוער, של שהחינוך כיון לדעתי,
ובו חייו, ימי משך כל על משפיע - שלך דגיל השנים

לעמוד שיוכל שלו, והתוקף שלו העצמאות תלוים
ואחת, אחד כל של בחייו שישנן בנסיונות,

אפשר שאי השינוים, רבת בתקופה אנו שנמצאים כיון
שנים לאחרי החיים ותנאי אופי כלל עתה לשער

אחדות,
להכשל שלא אז הנסיונות גודל כן גם לדעת אין ולכן

ודת, אמונה ויושר, צדק בעניני
חינוך לקבל מהנוער ואחת אחד כל וחייב צריך לכן -

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

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

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