
בטאצ׳ מלכות דבר
אתר הקים אוריאן שניאור הת'
השיחות מלכות. דבר שכולו חדש
"חדור כגון ביאור גליונות השבועיות,
הדבר על סיכומים מלכות", "דבש בדם",
לנוער", מלכות "דבר מבחנים, מלכות,
של קבצים ובנוסף, ועוד. עלי" "רואים
המתאימים נ"ב נ"א מלכות הדבר כל
הרב שיעורי וכל ל'סגי-נהור' במיוחד
הדבר על בשמע גנזבורג יצחק לוי חיים
ניתן בווידאו, גם בקרוב ובעז"ה מלכות
את שבוע תחילת כל לקבל להצטרף גם
ובמייל. בוואצאפ ומוספיו מלכות הדבר

www.dvarmalchus.tech

י״א כרך משיח דברי
האחד- כרך הדפוס מבית הופיע
כרך והוא משיח", "דברי בסדרת עשר
מכיל הספר תש"נ. שנת של השלישי
רשימות- קודש, והתוועדויות שיחות
"בית ויומן הדולרים מחלוקות דברים
פרשת שבת ועד שבט מכ"ג חיינו"
לציין יש תש"נ. אייר י' אחרי-קדושים,
הדולרים מחלוקות קטעים במיוחד
הראשונה, בפעם זה בספר המתפרסמים
ממהלך פרטיות הקלטות מתוך
.058-3744-770 להזמנות: החלוקות.

בוואצאפ לרב שאלות
את פותח חב"ד, הלכה מכון
באמצעות הלכתיות לשאלות האפשרות
הוואצאפ בתוכנת הודעה שליחת
בהודעות להפנות ניתן הפופולרית.

.055-7081737 למספר כתובות

טובות חדשות

שני אדר חודש

בכפליים שמחה =

הרי העולם, לאויר ומגיח תינוק נולד כאשר
לבצע מסוגל אינו הוא הראשונים, חייו שבחודשי
לעזרה תמידי באופן ונזקק משימה שום בעצמו
בעוד בעצמה, הלידה בעת גם הדבר כך חיצונית.
התבונה את רואים אנו החיים, בעלי שאצל
בעצמם מסתדרים והם ית' הבורא להם שהעניק
שמו בא גם מכאן האדם. מבני בשונה הלידה, בעת

את שנה בכל המציין היום של
"יום הוא שמו הלידה. תאריך
הלידה", "יום ולא הולדת"
שנעשית כפי הפעולה על בדגש
ידי על ולא חיצוני וסיוע בעזרה

עצמו. האדם

דווקא מדוע השאלה, ונשאלת
הנבונים, היצורים האדם, בני
בחכמתו הנעלה ה'מדבר' מין
יצורי כל מעל שכלו ובכח
לעזרה נזקק הוא דווקא עולם,
כבר מסתדר ואינו והסיוע
בעולם, הראשונים ברגעים

עצמו? בכוחות

נעוצה לכך, שהתשובה מתברר
וגדול משמעותי באירוע
אלפי לפני בעולמנו שהתרחש
הקב"ה ירד שבו הרגע שנים.
ישראל לבני ונתן סיני הר על

הקדושה. התורה את

תורה מתן כמו
בניהם וכן הקדושים שהאבות חז"ל, דברי ידועים
דקדוקי את מתארים אף חכמינו התורה. את קיימו
כן, אם ויעקב. יצחק אברהם, אצל שהיו ההלכות
התורה נתינת במעמד צורך יש מה השאלה, נשאלת
גם אותה, לדעת יכלו כבר הם והלא ישראל? לעם

היה. לא שכמוהו במעמד משמים, נתינתה ללא

רק היה לא תורה מתן
ההלכות נתינת מעמד
הכתובות וההוראות
הגדול החידוש אלא בה,
לו זה, נשגב במעמד

- אליו שנלווה בחידוש היה כולו, העולם עד היה
קיום כל אז עד ית'. הבורא עם ההתחברות אפשרות
חיבור ללא התחתון, הנברא מצד רק היה התורה
בחיבור כח התחדש תורה במתן הקב"ה. אל ישיר

מצווה. וקיום תורה לימוד שבכל סופי האין

התינוק, בלידת כי התניא בספר מבאר הזקן אדמו"ר
שהלא ית'. הבורא של סוף האין לכח עדים אנו
שותפין ש"שלשה כבר נאמר
ואמו", ואביו הקב"ה, באדם, הן
זה שנולד התינוק הורי לצד
ניתן החיים שכח הרי עתה,
המעניק הקב"ה, ידי על בו
והחיות. האלוקית הנשמה את
בקרבו מתגלה זה, אלוקי כח
ואף לידתו בעת תינוק כל של
כאשר בעתיד, גם ללוות ימשיך
עתה שזה זה, קטן מתינוק
בבגרותו, ילדים עוד יצאו נולד
וכן דורות עוד יצאו ומהם
חוליה הינה לידה כל הלאה.

סופית. האין בשרשרת

ההתייחסות חשיבות גם מכאן
הפרטי ההולדת ליום הנכונה
יום ו"מבצע אדם, כל של
הרבי הכריז עליו הולדת"
כיום המשיח, מלך שליט"א
בו האדם, של בחייו משמעותי
את ומקבל לו, שניתן המיוחד הכח את מבין הוא

הרוחנית. לעבודתו הכוחות לניצול הסיוע

הנס סוד
למהפך המפתח כי לנו, מגלים הקדושים חז"ל
ההולדת ביום טמון המן, מגזירת ההצלה ונס הגדול
זה, יום של כוחו באדר. בז' המצוין רבינו משה של
ישראל, עם לכל הרוחניים הכוחות את שהעניק
ההצלה את והביא לגזירה המשקל תשובת את נתן
אדר חודש את מברכים אנו בה זו בשבת המופלאה.
להתוועדויות נגיע הפורים, חג את חוגגים בו שני
לגאולה ולברכה", "לחיים ומתברכים מברכים בהם

ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית

קבלת יום הולדת, יום
מלמעלה כוחות

מהמבוגרים עזרה לקבל ונאלץ עצמו בכוחות מאומה לעשות יכול לא נולד, עתה שזה הקטן התינוק
הגאולה הבאת בתפקיד לו המסייעים כוחות ית׳, מהבורא מקבל שהינו הכוחות ביטוי לידי בא בכך ממנו,

ה'תשנ"ב ראשון אדר כ"ז

ה׳תשנ״ב ראשון אדר כ״ז המשיח, מלך שליט״א הרבי

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

ב"ר מרדכי משה הרב הרה"ח
ארנשטיין ז"ל אברהם
ה'תשע"ט ראשון אדר י"א נלב"ע

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ענווה ומרת רחמן מענדל מנחם ר' למשפחת
רחימי

שי' דוד משה ה' בצבאות החייל הבן להולדת
צפת בן-אור משה הרב ים, בת רחימי יצחק הרב ולזקניהם:

של הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
לרבי רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א

נשמת לעילוי טוב מזל

  
   
       
     
     
      
     
     
     
     
     
     

  
    

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

וחייתם.
רבה) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:14 17:01 ירושלים
18:16 17:16 תל-אביב
18:15 17:06 חיפה
18:17 17:19 באר-שבע
18:29 17:29 ניו-יורק
      

( ל,יא-טז (שמות
     

יז.) - יב יז. - יא פרק: ב, (מלכים 

   
41 ,12 שעה רביעי יום המולד:

חלקים. 16 דקות,
ושישי. חמישי ביום חודש: ראש

במחצית להתספק אפשר אי

מלך דבר

ויקהל
(שקלים)

ויקהל

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

ישראל בני כיצד התורה מספרת השבוע בפרשת
ואפילו נשים הן אנשים, הן למשכן, נדבות הביאו

הילדים. - הטף

בשבוע קראנו (עליה השקל מחצית במצוות
פרשת בקריאת השבוע מופיע וכן שעבר,
הנדבה בסכום הגבלות: וכמה כמה היו 'שקלים')
אנשים – הנדבה ובנתני בדיוק. השקל מחצית –

ומעלה. שנה עשרים מגיל ודווקא בלבד,

למשכן ישראל בני שהביאו בנדבות זאת, לעומת
כל אלא ובנודבים הנדבה בסכום הגבלות היו לא
שהתורה כך כדי ועד ליבו. נדבת כפי תרם אחד
יותר הכולל) (בסך תרמו ישראל שבני מעידה
במנדבים גם המשכן. לבניית נדרש שהיה מכפי
וטף. נשים כולל תרמו וכולם הגבלה, הייתה לא
מהגברים. יותר אף תרמו שהנשים כך כדי ועד

להתנתק לא
כל השתתפו המשכן שבנדבת לכך הפנימי הטעם
הייתה המשכן שבניית מכיוון הוא: ישראל בני
בני בכל פגם זה שחטא העגל, חטא על כפרה
ישראל בני כל הוצרכו לכן בטף) (אפילו ישראל

המשכן. בנדבת להשתתף

השקל מחצית במצוות מדוע מובן לא זה לפי
היו – העגל חטא על כפרה כן גם שהייתה –

לתרום? יכלו לא וטף ונשים במנדבים, הגבלות

לכך: וההסבר

(חס לגמרי כפירה בדווקא אינו זרה' 'עבודה חטא
קיימת כאילו מחשבה גם אלא בהקב"ה, ושלום)
זה זרה מעבודה וההיפך מהקב"ה. נפרדת ישות
מלבדו" עוד ש"אין ולהרגיש לדעת – ה'' 'אחדות

הקב"ה. זה כולה המציאות וכל

בביטול דרגות שתי
מהקב"ה הארה רק הוא העולם שכל – זה ורגש
שמים לשם תהיה שעבודתו האדם אצל מעורר –
כי שמים", לשם יהיו מעשיך "כל ענייניו, בכל
רק לא וממילא הקב"ה זה העולם מציאות כל הרי
אלא ה', ציווי בשביל רצונותיו על מוותר שהוא

עצמו. משל רצונות אצלו אין שמלכתחילה

שום מחשיב אינו שהוא בזה: נוספת ודרגה
רק ש(לא אותו מעורר וזה הזה, לעולם מציאות
מעשיו ש)כל אלא הקב"ה, לשם הם מעשיו שכל

ממש. קדושה הם

שורה הקב"ה ידו שעל המשכן, של עניינו היה וזה

עושה שהוא ידי על ישראל מבני ואחד אחד בכל
התיקון שזה לה', מקדש שלו הרשות מדברי (גם)
ל(כביכול) מציאות שנתן העגל לחטא והכפרה

מהקב"ה. ושלום, חס נפרדת, רשות

בסדר עבודה דרושה יהודי של שבעבודתו וכשם
המשכן בעבודת גם כך הכבד, אל הקל מן והדרגה,
היו האדנים לאדנים. תרמו שבתחילה הכללי,
יסוד רק שהם ומכיוון כולו, המשכן של היסוד
בשלימות בהם מתבטאת לא עדיין הרי והתחלה,
ה'אדנים' האדם: ובעבודת העגל, חטא על התיקון
מבטאים ואינם העבודה, ותחילת יסוד רק הם

העולם. של מוחלטת שלילה

לגילוי מהיסוד
לשם מעשיך ("כל אלו לדרגות להגיע וכדי
הכנה להיות צריכה דעהו") דרכך ו"בכל שמים",
"ושכנתי" אחד מצד יהיו: כוחותיו שכל עצמית
– "בתוכם" שני ומצד למעלה, בעצמו העצם –
צריכה ולכן למטה. העצם של וה'בתוך' הפנימיות
זאת ועם הנשמה עצם מצד שבאה הכנה להיות

האדם. של הכוחות בכל

בתחילה המשכן: הקמת של בעבודה הוא וכך
שנה עשרים מבן רק השקל) (מחצית תרמו
– האדנים בשביל תרומות היה וזה ומעלה,
יכלו אחר-כך ורק המשכן, לכל והיסוד הבסיס
ליבו נדבת כפי לתרום וטף, נשים אנשים כולם,
לעבוד צריך אחד שכל הגלויים הכוחות שזה –

לה'. משכן לעשות איתם

ויקהל) לפ׳ שיחה ג׳ חלק לקו״ש (ע״פ



ה'תש"נ ניסן י״ז חמישי, יום המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

בהםאסור לבחור בהם לבחור אסור
– שנים עשיריות כמה זה ומקדם מאז עמדתי א.
אלה שנים במשך פעמים כמה-וכמה נתפרסם וגם
לתמוך אסור הערבים) (מן נפש פיקוח שמטעמי –
דבר על הערבים עם ומתן משא המנהלת במפלגה
שומרון, יהודה, – (יש"ע הקודש מארץ שטחים החזרת
תמיכה ואיסור בחירות, בעת במפלגה – להערבים עזה)
בדרך אז כי ממשלה, והקמת לארגון בנוגע במנהיגיה
החזרת הערבים, נגד באחריותם תמיכה זוהי ממילא
לא זו ועמדתי שליט"א, ישראל דבני נפש פיקוח – ועוד יש"ע – השטחים

וכלל. כלל נשתנתה

נפש דפיקוח הענין על יותר עוד שמוסיף – ביותר ועיקרי – הנ"ל על נוסף
– והוא ליצלן. רחמנא דהוה עובדה אלא בכח רק לא – שליט"א ישראל דבני
עמהם ומתן משא וניהלו הערביים כח באי עם נפגשו הנ"ל שמהמפלגה שמאז
והידיעה באה"ק), עיתים במכתבי עתה לעת נתפרסמו לא שהפרטים (אף
הערבים, בין ובמילא אחרים, עיתים במכתבי נתפרסמה זו פגישה דבר על
מקומות בכמה שהערבים זה – ושכל טבע על-פי – מביאות מזה וכתוצאה
לידי ועד שליט"א, ישראל בני מאחינו כמה-וכמה והזיקו בפעולות המשיכו
ומי אחרות, במדינות גם אלא בארץ-הקודש, רק ולא ליצלן. רחמנא רצח
ממש זה ברגע – כו' פה' תפתח 'לא הרי – אלה י בעתדיבורַ שבאם יודע
למנוע שבכדי וידוע נטוי', ידם עוד כי תהי', לא הי' ליהודי, משהו אירע לא
עליהם, חזקה ויד תקיפה, יד לה שיש כזו תהי' הממשלה באם רק זהו – זה
המומחים ע"י – באה"ק הנ"ל כל דבר על לברר ויכולים בעבר, שראינו וכמו
לפיקוח תגרום הנ"ל במפלגה בחירה – דעתי עניות שלפי ומכיון דבר. לאותו
זה דבר על ולעורר הפעם עוד דעתי להביע ערוך שולחן ע"פ מוכרחני נפש,

בהנ"ל. לבחור שאסור

וכו' מהממשלה לצאת ואח"כ קצר לזמן בהנ"ל לבחור ההצעה דבר על ב.
הסברא עצם – העיקר והוא (2 ממשלתו. תבוטל שעי"ז יבטיח מי (1 –
יהי' שכן יותר ועוד הממשלה, כסא על תעלה הנ"ל שהמפלגה והפרסום
לדעתי לזה ישורנה, מי והתוצאות להערבים, יותר עוד חיזוק יתן בפועל,

אחד. לרגע אפילו ממשלה להקים הנ"ל למפלגה להרשות אסור
(309 עמ׳ ח״ג תש״נ משיח (דברי

לזה?יהודי מאמין שותף לזה? שותף מאמין יהודי
ליצלן רחמנא דיבורים אודות אלא דיפלומטיה אודות המדובר אין כאן
עניינים אודות וטריא השקלא ועצם מארץ-ישראל, חלקים מסירת אודות
איזה חילוק שום אין ומילא וכו', ותורתו השם נגד השם, חילול זה הרי אלו
שאומרים לזה ובנוגע היהודים. מזה יעשו (דיפלומטים) ומעדנים מטעמים
מהממשל לערבויות זקוקים כן וכמו מרוסיה עלייה כעת שיש שהיות

ארה"ב. ממשלת שתאמר במה מתחשבים ולכן דארה"ב

ראיה והא מארץ-ישראל. חלקים למסור הראשון הצעד זהו בפועל הרי
ושיש מהגויים שנתרשמו בגלל זהו שעושים שמה אומרים עצמם הם שהרי
העולם מאומות התרשמו שוב אז לחץ עוד כשיבוא כן אחרי ואז וכו' לחץ
זה הרי ללחץ שכשנכנעים בעבר בפועל זאת שראו וכפי סוף לדבר ואין

לחץ. עוד מביא

כאלו לעניינים שותף ח"ו יהיה ובתורתו בה‘ המאמין שיהודי יתכן לא
תהיה ולא תתבטל שממשלה עדיף זה ולפי כזה. לעניין חתימה ולתת
אומות לחץ בגלל ורק אך אלא אלו אודות מדברים לא שהרי יהודית ממשלה
עדיף זה לפי הרי המצב הוא כך באם אז אומרים), בעצמם שהם (כפי העולם
והם בארץ-ישראל העולם אומות של ממשלה ליצלן רחמנא – שיקימו
יהיו לא אז הפחות ולכל ארץ-ישראל, עם לעשות מה לכתחילה יחליטו

כאלה... עניינים על שיחתמו יהודים

אפשר היה זה את עושים היו בקב"ה מאמינים שלא אנשים אם ממילא
מסירת אודות חתימה יבוא שמהם בקב"ה שמאמינים אנשים אבל להבין,

ה'... חילול זה הרי מארץ-ישראל חלקים
תשנ״ב) שבט י׳ המשיח, מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק מדברי (חלק

אתר של הכבירה הצלחתו על
www.igrot.com קודש אגרות
נחשף אליהם בנתונים לעמוד ניתן
לוגוב שלום הרב האתר, מנהל

חב"ד. מכפר

כניסות אלפי על מספר הוא
הינה כניסה כשכל יום, בכל
חשיפה (במושגי ארוכות לדקות
כפול לכמעט נחשב זה לאתרים,
אקטואליה מאתרי שהייה מזמן
וכתיבה פניה הכוללות פופולרים),
מלוי המשיח, מלך שליט"א לרבי
'יחי הכרזת האם, ושם השם פרטי
טובה. החלטה וקבלת אדוננו...'
עורך כפתור בלחיצת מכן, לאחר
בין הרצה אוטומטי באופן המחשב

עמודי אלפי עשרות
הקורא ולמול הספרים,
ובו "ספר" כעין נפתח
ממש העמודים שני
אם באמיתי, כמו
קדימה דפדוף אפשרות

ואחורה.

משיח' ב'קונגרס
הרב סיפר הקודם
מופת על שלום,
לאחרונה, שאירע

עד בדבריו מדגיש הוא כאשר
אותה המהירה, התשובה כמה
מקום, מכל אדם, כל לקבל יכול
להמתין אותו מצריך שלא ובאופן
לרבי הכתיבה את הופכת ניכר, זמן
את ובמילא, המשיח מלך שליט"א
כל עבור נגישה אליו, ההתקשרות

מקום. בכל אחד

במסגרת רבות פועל חיפה "בעיר
גרוסמן, פנחס הרב ה'מבצעים'
בעיר. המתגורר חב"ד חסיד
הוא שם לחנות, כשהגיע לאחרונה
הבית, בעל את תקופה מזה מכיר
הבחין הוא הפעילות, במסגרת

נפולות. המוכר של שפניו

הרוח?", מצב איפה קרה? "מה
על לו לספר התחיל וזה שאל הוא
בינו שקמה בית' ה'שלום בעיית
על המעיבה בעיה רעייתו, לבין

המשותפים. החיים שלימות

בחודשים ה' שברוך יודע "אתה
לחיים מתקרב אני האחרונים
ויותר יותר לקיים משתדל יהודיים,
הכנסת לבית הולך ואפילו מצוות,
נאמר, איך שאשתי, אלא בקביעות,

זה, בתחום יותר, איטי שלה הקצב
זמן... יותר כנראה לה ולוקח

מוזמנים, אנחנו הקרובה בשבת
רעייתי של משפחתה כל עם יחד
ואשתי מסויים, צימרים למתחם
כמובן. לשם שניסע לוחצת ממש
ואין המקום, על שביררתי אלא
לצעוד אוכל אליו כנסת בית שם

ילדי... עם בשבת

נוכל אולי אשתי, אצל לברר ניסיתי
לא שהיא אלא מהשבת, להיעדר
פנים בשום כך על לשמוע מוכנה
אני שבאם לי, אמרה ואפילו ואופן
הילדים עם נוסעת היא אגיע, לא
עלי מה אתה לי תגיד בלעדי.

דבריו. את סיים לעשות?"

שגם ענה פנחס, הרב
מה יודע לא עצמו הוא
מישהו יש אך לענות,
על תשובה לו שיש
הרבי - השאלות כל
המשיח. מלך שליט"א

באמצעות תראה, "בא
ביד, שאצלי המכשיר
לכתוב, יכול כעת אני
מענה ולקבל איתך יחד
הם ויחד לו, אמר שלך..." לשאלה
מסביר שהוא תוך בהכנות, התחילו
והנלווה הכתיבה על בקצרה לו

לזה.

הפרטים, את שמילאו לאחר
במעלת העוסק מכתב, להם נפתח
הריי"צ הרבי של נפשו מסירות

הלחצים. כל כנגד ברוסיה,

גרוסמן, הרב לו אמר "תשמע,
כל על בתוקף לעמוד צריך אתה
נסיון. רק זה תתפעל, אל הענינים.
דעתך את לה להגיד צריך אתה

לחשוש". ובלי מפורשת בצורה

את הבית, בעל הוציא במקום, בו
לאשתו. וחייג שלו הטלפון מכשיר
מוכן לא "אני לה להגיד התחיל הוא
שם אין לשבת, לצימרים לנסוע
אותו עצרה מיד היא כנסת..." בית
כנסת? בית שם אין "מה? ואמרה:

נוסעים"! לא שאנחנו ברור אז

יודעת שהיא חשב שהוא התברר
היא אך כנסת, בית שם שאין
החליט כשהוא רק ידעה, לא בכלל
הבעיה כל חלפה בנסיון, לעמוד

ב"ה. מלכתחילה,

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק א' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

יח פרק המוקדשין פסולי הל'

יט. פרק

א. פרק יוהכ"פ עבודת הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

חגיגה הלכות ט-י. פרקים פסח קרבן הלכות
א. פרק

א. פרק בכורות הלכות ב-ד. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ב. פרקים שגגות הלכות ח. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ל

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הנסיון מול בתוקף עמידה

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

לוגוב שלום ר׳

ורעות..." שלום ואחווה "אהבה

נישואין יועץ זילברמן אבי
ממוקד בטיפול מתמחה

הבעיות שורש של מהיר זיהוי

הראשון מהמפגש כבר בזוגיות שינוי ליצירת כלים ונתינת

054-216-1528 לפרטים:



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

הולדת' יום ל'מבצע הולדת יום

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

('88) ה'תשמ"ח באדר כ"ה ביום שנה, 31 לפני
הרבי הולדת". יום "מבצע חדש, 'מבצע' נולד
בשיחת כך על הכריז המשיח מלך שליט"א
חיה הרבנית של הולדתה ביום בדיוק הקודש,

ע"ה. מושקא

זה שיום הרי שהשתרשה, רווחת לדעה בניגוד
'יום לנצלם, שראוי רוחניים, כוחות בעל הינו
ומכאן בגמרא, נאמר גובר' האדם של מזלו אשר
בפתגם זה. יום ניצול לאופן רבה שחשיבות
על ההולדת, "ביום נאמר: ניסן י"א של היום-יום
ולהתבונן זכרונותיו ולהעלות להתבודד, האדם
ויתקנם". ישוב ותשובה תקון והצריכים בהם,

הולדת יום מנהגי
המיוחדים המנהגים גם נקבעו יותר, מאוחר
המשיח: מלך שליט"א הרבי ע"י ההולדת, ליום
יום שלפני השבת ביום לתורה לעלות א.
- הקריאה ביום חל -ההולדת וכשיום ההולדת,
צדקה בנתינת להוסיף ב. עצמו. ביום-הולדת גם
ההולדת וכשיום ומנחה, שחרית תפלת לפני
או שבת בערב ליתן - טוב יום או בשבת חל
להוסיף ג. לאחריו). גם - טוב (ומה טוב יום
בגדולת התבוננות התפילה, בכוונת - בתפילה
כל (על תהילים (ספר) באמירת וכן וכו', הא-ל
תהילים המזמור את ללמוד ד. אחד). ספר פנים
בהתאם - ההולדת ביום לומר שמתחיל החדש
בתורת נוסף שיעור להוסיף ה. שנותיו. למספר
השיעורים על נוסף - החסידות ובתורת הנגלה
תהילים בחומש השיעורים שלושת הקבועים,
ברמב"ם. היומי ושיעור נפש, לכל השווים ותניא
חיים) אלוקים (=דברי דא"ח מאמר ללמוד ו.
בחבורה אותו ולחזור חלקו), או (כולו פה בעל
בהזדמנות או עצמו, ההולדת ביום (ברבים)

שלאחריו השבת-קודש ביום ובפרט הקרובה,
על בפעולה להוסיף ז. שלישית). סעודה (בזמן
מתוך חוצה, והמעינות התורה הפצת - הזולת
זכרונותיו ולעלות להתבודד ח. ישראל. אהבת
ישוב ותשובה תיקון והצריכים בהם ולהתבונן
בשנה הנהגתו באופן להתבונן כלומר, ויתקנם,
הבאה לשנה טובות החלטות ולקבל שעברה,
נוספת זהירות עצמו על לקבל ט. לטובה. עלינו
כמובן), ערכו, (לפי פרטי בענין נוסף הידור או
של התוועדות לערוך י. השנה. בראש כמו
שבח - וידידיו חבריו בני-ביתו, עם שמחה
לברך-"שהחיינו" אפשר (ובאם להקב"ה והודיה
של- שמחה מתוך חדש), בגד או חדש פרי על

מצוה. של ושמחה תורה

נמשכת פעולה
על מספרים רבים שלוחים כי לציין, מעניין
ה"מבצעים" בעוד זה. מבצע בתחום גם הצלחתם
שכאן הרי המצוות, בקיום כלל בדרך עוסקים
אישי לתאריך אישי ובחיבור בחגיגה מדובר

הולדת יום מגלים כאשר פעם לא האדם. של
חב"ד, לבית המגיע מטייל או בשיעור למשתתף
החלטות מתקבלות בו להתוועדות האירוע הופך

האחרים. המנהגים לצד טובות,

מהמשתתפים לבקש נוהגים רבים במקומות
מהמשתתפים אחד כל כאשר רוחניות" "מתנות
יום בעל לזכות טובה בהחלטה מתנה מעניק
הוראה ומקיום נמשכת' 'פעולה אכן ההולדת,
טובים מעשים של שרשרת לגלות ניתן 'קטנה'

למנהג. שנחשפו אלו ידי על מצוות וקיום

רוחני הולדת יום
הולדתו? יום את הוא יחגוג מתי לגר? בנוגע ומה
שיום המשיח מלך שליט"א הרבי עונה כך על
שנתגייר וגר היות נתגייר, בו היום הוא הולדתו

שנולד. כקטן

הלידה, יום - הפרטי ההולדת יום לצד אגב,
שחסידים הרי
יום את גם מציינים
הרוחני הולדתם
ההגעה יום -
הראשונה בפעם
שליט"א הרבי אל
מנהג המשיח. מלך
בדברי המופיע זה

במענות תוקף משנה קיבל נשיאנו, רבותינו
עליהם כיצד ששאלו חסידים שקיבלו קודש,
מלך שליט"א הרבי על-ידי ונענו זה, יום לציין

ההולדת. יום במנהגי לציין המשיח,

את לגלות זוכים בדורנו, שדווקא ספק אין
ההולדת, ביום למטה הנשמה ירידת תכלית
הגאולה בהבאת אחד כל של האישית בעבודתו

והשלימה. האמיתית

לצרפת לחזור ולא בארה״ק להשאר
בלימודי להמשיך עליו אשר מוחלטה, ברורה ודעתי
באה"ק נמצא שכבר וכיון חשוב, זמן משך עוד קדש

ת"ו,

מקום שם ולחפש לצרפת לחזור ההוצאות כדאיות אין
בשעה בה וכו', קישוים כמה יהיו ובודאי ללימוד,
לו שנראה כותב, בו במקום בלימוד להסתדר שיוכל

שם. שהצליח

בחייו להסתדר שצריך שכיון סברא, שכותב ובמה
בישיבה, ללמוד ולא לזה, בהכנות למהר עליו בעתיד,
המצוה ומצוה התורה נותן שהקב"ה כיון אדרבה, הנה
ואחד אחד כל על ומשגיח לכל ומפרנס הזן הוא
הכרחית שהכנה ציוה כן גם והוא פרטית, בהשגחה
בתורתנו חשוב זמן לימוד הוא הישראלי איש לחיי

אדרבה אלא ח"ו זמן איבוד זה אין חיים, תורת
לבנות כשרוצים אשר בזה המשל וכידוע ואדרבה,
לראש לכל הפרטים, בכל ומפואר טוב בנין שיהי' בנין
יהי' באם כי ואמיץ, חזק יהי' שהיסוד לראות צריך
הוא וכן וכו' הבנין ביופי תועלת כל אין רעוע, היסוד
הן הם אשר ישראל, בני של בחיים ליסוד בהנוגע
ואם ועניני', לתורה מקדיש שהוא והזמנים השנים
זה, שלאחרי שנים בהעשיריות מאושר להיות רוצה
התורה בלימוד להוסיף אומרת זאת היסוד, לחזק צריך

וכהנה. כהנה עניני' וקיום

מ. להרב שם שיכנס מהנכון הראה, בכפר שנמצא כיון
ויכול שלו, הבעיה את לפניו ויבאר נרי-ה, שליט"א צ.
את לו יפרט אשר ובודאי זה, מכתבי גם להראותו
בזה. ביאור לעוד זקוק באם ויסבירו יותר עוד הענין

ו׳תתקעט) (מאגרת

בהפתעה הולדת יום חוגגים

הולדת יום התוועדות


