
של הבטיחות הוראות
המשיח מלך שליט״א הרבי
בית, בכל המזוזות את לבדוק יש
חודשים (12) בי"ב נבדקו לא באם

האחרונים.

לא באם התפילין, בדיקת גבי כנ"ל
האחרונים. חודשים (12) בי"ב נבדקו

מחדרי חדר בכל צדקה קופת לקבוע
כמובן) ואמבטיה, שירותים (מלבד הבית
דבק, ע"י החדר לקיר אותה ולקבוע

וכדו'. בורג מסמר,

(חומש, החת"ת ספר את להחזיק
מאוד רצוי – בית בכל תניא) תהילים,
חת"ת ספר יהיה הבית מבני אחד שלכל

משלו.
ספר את רכב בכל להחזיק יש - ברכב

צדקה. קופת עם יחד החת"ת

נרכשה הבית מבני אחד שלכל לוודא
און (לרכישה תורה בספר אות לזכותו
לילדים .(www.sefertora.org.il ליין:
הנכתב התורה בספר אות רוכשים
(לרכישה ישראל. ילדי לזכות במיוחד

(www.kidstorah.org ליין: און

המבטאת גדולה, בשמחה להיות
בנבואת לנו שיש הבטחון את ומגלה
זה "הנה המשיח מלך שליט"א הרבי

בא". המשיח מלך

טובות חדשות

בשמחה מרבים
אדר! בחודש יום בכל

נערך ב-770 תשנ"ב, שנת שני אדר חודש ראש
הרמב"ם, של היומי בשיעור הלכות סיום מעמד
המשיח מלך שליט"א הרבי של מזכירו גרונר, הרב
המשתתפים את ומפתיע למקום לפתע מגיע
"תהיה המשיח: מלך שליט"א מהרבי טרי במסר
ספורות מילים וזמרה", שירה ברוב קרובה רפואה
והוסיף ממש, עתה קודשו, מפי שמע עתה שזה
המשיח מלך שליט"א הרבי חייך מעשה שבשעת

רחב. חיוך
פוסקים בלתי עידודים עם יחד אלו, מילים

אדוננו", "יחי לשירת
הרפואה לסמל הפכו

ימים. באותם
באותה כולו, אדר חודש
בסימן עמד שנה,
בשיחותיו הבריאות,
של הק' ותשובותיו
מלך שליט"א הרבי
"בריא הביטוי המשיח.
מזלם) (=בריא מזלי'ה"
חזר ישראל, עם של
מיומו החל עצמו על
החודש, של הראשון
למבקשים גם וכך
בענינים פרטיות ברכות
בעניני ובמיוחד שונים

בריאותי כוח זה, בחודש שיש ללמדך, בריאות.
יהודי. לכל מיוחד

התורה מבטיחה כך
בימים שכבשו הרפואה, בנושאי הידיעות גל
מביאות החדשות, מהדורות כל את האחרונים
כבר אלו, לכל שונות. דאגות אלו אי בכנפיהן,
הקב"ה כי המשיח, מלך שליט"א הרבי אמר
ולא ינום לא "הנה - יהודי כל על ומגן שומר
ישראל", שומר יישן
ישראל, בארץ ובמיוחד
הבית הר שוכן שם
"ארץ - המקדש ומקום

השנה מרשית בה א-לקיך ה' עיני תמיד . . אשר
חזר עליהן אלו, הבטחות על שנה", אחרית ועד
למלחמת שקדמו המתח בימי במיוחד ושוב שוב
כי המשיח, מלך שליט"א הרבי אמר המפרץ,
חלק היותן מתוקף להשתנות, יכולות אינן אלו

לעולם. משתנית שאינה הקדושה, מהתורה

חזרה דרך אין
שאינה ונבואה ברורות להבטחות דורנו זכה
הדור לגאולה, הראשון הדור שאנו חוזרת,
לגאולה וצועד המשיח בימות לחיות הזוכה
כל והשלימה. האמיתית
הינו בעולמו, הנעשה
הבטחות ממימוש חלק
דרך אין אלו. אלוקיות
דבר ובכל מכך, חזרה
הולך שהוא הרי טוב,

ומוסיף.
ברכה לכם "והריקותי
הקב"ה די", בלי עד -
וחסד טוב רק משפיע
בטוב ואחת, אחד לכל
בעיני והנגלה הנראה

ממש. כפשוטו בשר
זו, בשבת בעמדינו
אדר, כ"ז ליום הסמוכה
משיח זה "הנה הנבואה בקיום בטחוננו מתעצמת
צריכים זה חודש בימי כי הקובעת ההלכה בא".
הפורים חג לאחר גם ממשיכה בשמחה, להרבות

והולכת. גוברת רק השמחה ואדרבה,
בבתי ישראל, בית המוני מברכים בה זו, בשבת
פעמי כבר ומורגשים ניסן, חודש את הכנסת,
מגאולת לגאולה, מגאולה אנו עוברים הגאולה,
הטבע, בדרכי הבאה הגאולה את המסמלת פורים
תהיה וכן מהעולם. שלמעלה גאולה ניסן, לגאולת
והשלימה, האמיתית בגאולה ממש, בפועל לנו
ומגלה בעולם הפרטים כל את הכוללת גאולה
לטובת נעשה הכל בעולם, שקרה מה כל כיצד

ממש. ומיד תיכף - ולגאולתם ישראל

קרובה רפואה "תהיה
וזמרה" שירה ברוב
אחד לכל איתנה בריאות ומשפיע מזליה״ ״בריא החודש של בענינו משתלב אדר, חודש של השמחה קו
והשלימה האמיתית לגאולה מוביל בעולם שנעשה מה כל שהם. מקום בכל ישראל בני מאחינו ואחת
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הגאולה" זמן "הגיע

כיון ושלום. מנוחה של ומצב במעמד ישראל בני ״נמצאים
עשיתי לא שעשיתי מה כל תתיראו אל ״בני להם אומר שהקב״ה

תנש"א) כסלו ז' (משיחת גאולתכם״ זמן הגיע בשבילכם... אלא



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

הרצל זלמן שניאור לוי הרב למשפחת
השידוכין בקשרי מענדל מנחם הת' הבן לבוא

שרה שטערנא עב"ג
סילברמן יצחק יוסף הרב למשפחת

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

טוב מזל

ציון בן חכם הרה"ח
ז"ל שבתי חכם הרה"ח בן

מיכאלשוילי
ה'תש"פ אדר כ' נלב"ע

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

נשמת לעילוי

  
    
    
    
    
     
    
       
    
    
     


   

וכל לבו נשאו אשר איש כל ויבואו
כא) לה, (שמות אותו רוחו נדבה אשר
רוחם, ובכל לבם בכל שהתנדבו ולפי
ורוח, לב להם לחדש הקב"ה עתיד לפיכך
לכם "ונתתי כו) לו, (יחזקאל אומר הוא וכן

בקרבכם". אתן חדשה ורוח חדש לב
הגדול) (מדרש

ציווה אשר ככל ישראל בני ויעשו
לב) לט, (שמות עשו כן משה את ה׳
יותר משכן חביב לקיש, בן שמעון רבי אמר
לא בראשית שמעשה בראשית, ממעשה
סייעה ולא ביגיעה ולא בעמל לא נבראו
נעשו" שמים ה' "בדבר אלא בריה כל בו
וישראל משה משכן, אבל ו). לג, (תהילים
אהליאב ותלמידיו בצלאל בו, נתעסקו
בני "ויעשו דכתיב בו, נתעסקו ותלמידיו
שאף ומנין ה'", ציווה אשר ככל ישראל

משה "את תלמוד-לומר בו, נתעסק משה
בו, סייעה שכינה שאפילו ומנין עשו", כן

ידיך". כוננו ה' "מקדש תלמוד-לומר
הגדול) (מדרש

בית כל לעיני בו לילה תהיה ואש
לח) מ, (שמות ישראל
מישראל אחד היה שאם אומר, אתה מנין
עמו נמשך הענן כנפי מתחת נמשך
לומר: תלמוד שחוזר, שעה עד לאחוריו

לד). י, (במדבר עליהם" ה' "וענן
עליהם מאיר יהיה האש עמוד יכול
לילה תהיה "ואש לומר - תלמוד ביום?
ביום. מאיר ואין מאיר הוא בלילה בו",
מאיר כך לישראל מאיר שהוא כשם או
לילה תהיה "ואש תלמוד-לומר לעכו"ם?
הוא ישראל על ישראל", בית כל לעיני בו

לעובדי-גילולים. מאיר ואינו מאיר
בהעלותך) (״הספרי״

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:28 17:15 ירושלים
18:30 17:30 תל-אביב
18:30 17:21 חיפה
18:30 17:33 באר-שבע
19:50 18:50 ניו-יורק

גו'. הזה החדש    
תמיד. עולת - ה' אמר כה :

לו.) - טז לו, (יחזקאל

  
חלקים. 11 דק', 14 ,10 שעה ג', יום המולד:

חמישי. ביום חודש: ראש

סותרת מציאות אין

מלך דבר

פקודי ויקהל פרשת
ויקהל-פקודי

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

03-658-4633 טלפקס
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

המופיע ותכלת.." משזר שש האבנט "ואת מהפסוק
(שעטנז) כלאיים לעשיית ההיתר נלמד בפרשתנו,

כהונה. בבגדי
הכלאיים, לאיסור הטעם את מבאר בחיי רבינו
להם יש בעולם שנבראו הדברים שכל וכותב
והסוג המין לפי אחד כל – למעלה ומזל שורש
שני ומערבב מרביע אדם וכאשר שייך. הוא אליו
בראשית", מעשה ומכחיש "משנה הוא הרי סוגים,
הנבראים כל מספיק שלא חושב שהוא ומראה
עוד ולהוסיף להתחכם רוצה והוא ברא, שהקב"ה

חדשים. ומינים סוגים
בשאינו מין המעמיד כל בחיי, הרבינו אומר ולכן,
הכוחות את ומערבב השלום, להיפך גורם מינו
כלאיים של בגד ללבוש הוזהרו ולכן העליונים,
ברוח ולהתקדש הטומאה מרוח להתרחק כדי

הקודש.

כלאיים עם מצוות
של לאבנט בנוגע ביאור דרוש זה ביאור ולפי
התירה שהתורה הטעם מהו – הכהונה בגדי
דבר שהוא – כלאיים של אבנט לעשות וציוותה
במקדש? העבודה בעת לשימוש הותר שרק אסור
על שמורה וחשוב כללי בגד הינו שאבנט ובפרט
כל שמבין ייתכן ואיך במקדש, ה' לעבודת ההכנה

מדבר נעשה האבנט דווקא הכהנים, של הבגדים
אסור? שהוא

שהותרה ציצית מצוות לגבי גם נשאלת זו שאלה
שדווקא ייתכן איך – בכלאיים לעשותה כן גם
באופן נעשית המצוות, כל כנגד ששקולה מצווה
בשביל שהותר (אלא כלאיים איסור בו שיש

המצווה)?
שישנה להיות יכול לא בבריאה, בזה: והביאור
שברא מה "כל כי ה', רצון את שנוגדת מציאות
צריך ולכן לכבודו". אלא בראו לא בעולמו, הקב"ה
של כבודו לשם נבראו ה"כלאיים" שגם לומר

הקב"ה.

למעלה להתחבר
אחת צורה מתגלה: זה כיצד אופנים שתי יש ובזה
את דוחה שהאדם זה ידי על – וביטול דחיה זה
על ולעבור כלאיים לעשות לו שיש האפשרות

הקב"ה. של כבודו את מגלה הוא ה' רצון
שמערבים ידי על – והעלאה בירור זה נוספת צורה
אבנט – מצווה מהם ועושים (כלאיים) מינים שתי
מתוך הקב"ה של כבודו את מגלה זה וציצית,

דווקא. ההעלם
מודגשת – וציצית אבנט – אלו מצוות ובשני

מגילוי, למעלה שהיא הנשמה, עצם שמצד העבודה
שהוא בכך לקב''ה ונתינה מסירה על מורה (אבנט
מזכירה וציצית פעמים, כמה הכהן את מקיף
בשרשם שהם כפי למצוות האדם את ומקשרת
– שבצמצום הכוונה מתגלה בהם ולכן למעלה),
דווקא אותם שמקיימים בכך באיסור שזה כפי

בכלאיים.
בכללותו, וההעלם הצמצום של העניין גם זהו
שזה אלא הקב"ה, של לכבודו נברא הוא שגם
(שם הצמצום (א) אופנים: בשני להתבטא יכול
(שם יותר נעלה גילוי ובשביל טפל הוא אלוקים)
של כבודו את מגלה עצמו ההעלם (ב) הוי'),
לו ויש בגילוי, רק מוגבל אינו שהוא בכך הקב"ה,

ההעלם. כח את גם

לגילוי נהפך העלם
שלא והשלימה, האמיתית בגאולה שיתגלה כפי
הכוונה יתגלה אלא וההסתר, ההעלם שיתבטל רק
שנמצאת במציאות שאפילו – שבהעלם האמיתית
דירה נעשית תחתון והכי נמוך הכי במקום
עוד אלא הגלות, עניין שמתבטל רק שלא להקב''ה.
לגאולה, ונהפכת מתבררת עצמה היא – מכך יותר

שבהעלם. והכוונה המטרה שמתגלה כיוון
שנמצאים מכיוון בפועל: למעשה זה מכל ההוראה
עוד ולהוסיף להתחזק יש לגאולה, ממש בסמיכות
ענייני בכל שמוסיפים ע"י והצפייה, באמונה יותר
החסידות. תורת הפצת – ובמיוחד ומצוות, תורה
ובפרט הצדקה, למצוות בנוגע מיוחדת ובהדגשה
זה כל שע''י הפסח, חג לקראת חיטים" "מעות

והשלימה. האמיתית לגאולה ומיד תיכף זוכים
ה׳תש״נ) פקודי ויקהל ש׳׳פ שיחת (ע״פ



המשיח מלך שליט״א הרבי קודש ושיחות מענות
ישראל בארץ ובפרט יהודי כל על הקב״ה לשמירת בקשר

ישראל״ שומר יישן ולא ינום ״לא
אפילו צריכים שלא כך כדי עד הוא, הפשוט "דבר
פעמיים תקום לא - השואה שלאחרי כך, על לעורר
לצלן, רחמנא מקצתיה ולא דיליה מעין לא צרה,
והנגלה, הנראה בטוב וחסד טוב אך יהי'ה ואדרבה;
ובהדגשה שהם, מקום בכל ישראל בני ולכל יהודי לכל

והנגלה! הנראה טוב -
מה כל תתייראו על "בני הוא ברוך מהקדוש מיוחדת הבטחה ישנה
בתורה ההבטחות ריבוי על נוסף בשבילכם" אלא עשיתי לא שעשיתי
את אלקים ו"פדה בצרה" אנכי ו"עמו ישראל" שומר יישן ולא ינום ש"לא

וכו' וכו' צרותיו" מכל ישראל
שבו בעולם מקום בכל ישראל" שומר יישן ולא ינום ש"לא הוא ברור דבר

לארץ. בחוץ גם יהודים, נמצאים
והאמיתית הקדושה בתורתנו שנקראת הקודש בארץ וכמה כמה אחת ועל
שנה". אחרית ועד השנה מראשית בה אלוקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ
מוגה) - תנש״א וארא פרשת שבת (מהתוועדות

הכי המקום זה ואדרבה לנסוע. שצריך האפשרויות בכל מפרסם "אני
נמצאים שם - והעיקר שם. המקדש ומקום שם הבית שהר כיון בטוח,

ישראל". בני של ירבו כן מליון, שלוש או מליון שני
תנש״א) טבת (כ׳

שמפחדים יהודים ישנם כי ישראל, לארץ נוסעים שאתם לפרסם "עליכם
ממה ואין שנוסעים לפרסם יש לשם, נסיעה אודות אחרים ומפחידים

המקדש" בית של המקום זהו כי ביותר הבטוח המקום זהו לחשוש.
ברכה) וביקשה לארץ שיצאה למשלחת - תנש״א טבת (כ׳

שינוי״ שום בזה ״אין
אחרים שמפחידים יהודים ישנם ישראל לארץ נוסעת שאת לפרסם "עלייך
ואין נוסעת שאת לפרסם עלייך לשם, לנסיעה בנוגע ישראל לארץ בנוגע
בית של המקום שזהו כיון ביותר הבטוח המקום זהו בזה. להסתכן מה
תנש״א) טבת (כ׳ המקדש".

יד בכתב מענה קיבל המצב, נוכח דאגה" מלאים ש"כולם שכתב אחד
ישראל. שומר בהוי' ביטחון המלאים כשרים וכמה בכמה חושד "א. קודשו:

שלו..." והמזוזות התפילין בדיקת להיות צריך ואולי ב.
תנש״א) (שבט

ומצד בה...' אלוקיך ה' עיני ד'תמיד העניין מתוקף הוא שאמרתי "מה
שינוי". שום אין בזה והרי שם, שנמצא המקדש דמקום העניין

תנש״א) טבת (כ״ג

זאת ולמסור הקודש בארץ הנפלאות את יראו ובקרוב לדאוג מה "אין
תנש״א) טבת (כ״ד הקודש". ארץ לתושבי

במיניסוטה שהתקיים לכינוס לנסוע אז חששו שחלקן חב"ד, לנשות תשובה
שהוא כיון שעושה מה עושה משם גוי "אם בעולם: המצב בגלל בארה"ב
בה' מאמינים אשר שיהודים וחומר וקל שכן כל שלו באלילות מאמין
דברים ושלום חס לעשות ולא בטחונם, את להראות הכל לעשות צריכים
צריכים שהיו אלו שכל לדאוג צריכים במילא הביטחון. העדר על שמראים

עוד". שיבואו ושידאגו יסעו - לנסוע

דין וכפסק ומבורך שלום "שבת הקודש: לארץ שנשלח מיוחד מברק
הלכה וכבכל השבתות אלה שמחתכם וביום אור: תורה הקדושה תורתנו

ונגלית". נראית שמחה ברורה: לשון -
תנש״א) שבט ג׳ (ערש״ק

לצורך אקראית, פגישה גם
וצריכה יכולה עסקיים, ענינים
בעניני הוספה לידי להביא
הגאולה וקירוב ומצוות תורה

והשלימה. האמיתית
אלפרוביץ', משה חיים הרב
תמימים תומכי בישיבת משפיע
עצמו, את מצא לציון, בראשון
מומחה, יועץ באמצעות מחפש,
שיאפשר לצרכיו, המותאם בנק
טובה בשעה משכנתא לקיחת לו

ומוצלחת.
את מצא רבים, בירורים לאחר
הפורים, חג למחרת יום עצמו,
ים, בת הגאולה לעיר מגיע

בנק לסניף פנה שם
בלפור ברחוב לאומי
עניניו את לקדם כדי

האישיים.
מספר, הוא "כרגיל,
שכזה מקום לכל
להגיע נצרך שאני
עניני במסגרת אליו
לא אני האישיים,
עימי ליטול שוכח
הסברה ודפי תפילין
את לנצל מנת על
ההמתנה רגעי

יהודים לזכות כדי הארוכים
במצוות. רבים

כחלק האחרונות, בשנים
עימי לוקח אני החומר, מחלוקת
עם ביקור כרטיסי עשרות גם
מלך שליט"א הרבי של תמונתו
לראות נוכחתי וכבר המשיח,
מקום. בכל הברוכה בהשפעתם

עם יחד הגעתי הבנק לסניף
זמן ותוך הקטן, ובני רעייתי
ל"סחורה קליינטים מצאתי קצר,
מספר שמזה יקר, יהודי שלי",
אך תפילין, הניח שלא שנים
שכזה, כרטיס לו הביא כשבני
כשלבסוף בשיחה, ופתח התרכך
תפילין. להניח והסכים התרכך

כי התברר לו, לעזור באתי כאשר
המצווה, בקיום ורגיל בקיא הוא
אף ספורות שנים לפני ועד
שונות סיבות אך בישיבה, למד
למקומות אותו גלגלו ומשונות
ודווקא משמע, תרתי רחוקים,
הסכים, ההמתנה, בדקות כאן
להניח ארוכות שנים לאחר

והראש. היד על תפילין

זמן, בזבז לא בנתיים, הקטן בני
והושיט הבנק, לקוחות בין ועבר

הכרטיסים. את בחיוך להם
פנתה ולפתע דקות, כמה חלפו
שהגיעה הלקוחות אחת אלי

לבנק.
התמונות את חילקת "אתה
השבתי ואני שאלה, האלו"?
אוכל "כיצד כך שאכן בחיוך

שאלתי. לסייע"?
בבכי להפתעתי, פרצה, היא כאן
מה מאמין לא "אתה סוער.
בבנק כאן עכשיו ממש לי, קרה

הזאת". התמונה בזכות
המשיכה והיא
"לפני נרגשת:
מצלצלים יומיים,
בו זה, מבנק אלי
שנים חשבון לי יש
ומבקשים ארוכות,
לסניף. להגיע ממני

קרה"? "מה
הפקיד את שאלתי
אלי, שהתקשר
"אנחנו השיב: והוא
גדולה חריגה רואים
הבנק בחשבון מאוד
חייבת ואת שלך,
בהקדם להגיע עלייך כסף, המון
את להסדיר מנת על לסניף

החוב".
מאיפה נפשי, את ידעתי לא
לי היתה לא אך זה, חוב צץ
לבנק. הגעתי והיום ברירה
לקראת בחרדה ממתינה בעודי
הזו בתמונה נתקלו עיני תורי,
משיח, מלך שליט"א הרבי של
והתחלתי הכרטיס את הרמתי
שהכל אותי ברך "אנא, מבקשת:
לעשות מה מושג לי אין יסתדר,

הזה..." החוב עם
בעודי כך, אחר דקות כמה
כשהפקיד אך תורי, הגיע דומעת,
הוא במחשב, שמי את הקיש
טעות, לנו היתה "סליחה, הגיב:
אחרת. לקוחה עם אותך בלבלו

ב"ה". אצלך בסדר הכל
הסיפור, את ממנה כששמעתי
יום באותו להגיע לה הצעתי
לכתוב כדי בעיר, חב"ד לבית
המשיח מלך שליט"א לרבי
הטובות, הבשורות את לו ולבשר

עשתה. היא שאכן כפי

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
כד. פרק ולוה. מלוה הל'

כה. פרק

כו. פרק

כז. פרק

בפרקים ונטען.. טוען הלכות
א. פרק אלו.

ב. פרק

ג. פרק

יג-טו. פרק אוכלין. טומאת הלכות

א-ב. פרק אלו. בפרקים כלים.. הל' טז. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק
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הבנק לפקיד בתור

אחד. מה' הוא ישראל ארץ של ביטחון
הדרוש התוקף בכל בהתאם יתנהגו ובאם

ארץ של לביטחון בנוגע לדאוג מה אין אז שצריכים, כפי
ישראל.

תשנ"ב) שבט (י'
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יותר גדולים ניסים יראה שהקב"ה ודאי

מוצש"ק ב"ה,
טוב כי בו שהוכפל ג' ליום אור אדר, כ"ה

משה, אל ויקרא פ'
נ.י. ברוקלין, ה'תנש"א.

ישראל ובנות בני אל
שהם מקום בכל
יחיו עליהם ה'

וברכה! שלום
ניסים של ימים — הפורים מימי בבואנו
הזה", בזמן ההם "בימים הקב"ה שהראה
את חוגגים אנו שבו — הפסח חג אל ובהתקרבנו
הניסים על לה' ומודים חרותנו", "זמן של החג

— מצרים יציאת בעת שהראה והנפלאות
מלוא את להפנות המתאים הזמן זהו הרי
שאירעו והנפלאות הניסים אל הלב תשומת

זו. שנה לפורים הסמוכים בימים אלה, בימינו
אלא ישראל לעם רק לא גלויים ניסים אלה היו
— ארץ" אפסי כל ש"ראו ועד העמים, לכל גם

זו. בתקופה שהתרחשו הניסים את ראו הכל
ההם", "בימים ואסתר, מרדכי בימי הניסים
לאחר רק הטבע. דרכי בתוך כידוע, הוסתרו,
אחשוורוש של מלכותו ראשית את שמקשרים
שבע "בשנת ועם למלכו", שלש "בשנת עם
שתים בשנת ניסן "חודש ועם למלכותו",
שעשתה הסעודות ועם למלכותו", -עשרה
את כשמחברים — ולהמן לאחשוורוש אסתר
שמגלים ולאחר אחד לרצף הללו האירועים כל
של המשך הוא זה שכל מעמיקה בהתבוננות

ה'. יד את בזה מכירים אזי — אחד עניין
מכ"ד (שהיא המגילה שבכל הסיבות אחת וזו
של שמו (בפירוש) מוזכר לא הקודש) ספרי
התרחש פורים של הנס שגם משום — הקב"ה
בפסוק הפירושים כאחד פנים, הסתר של באופן
— ההוא" ביום פני אסתיר הסתר "ואנכי
שמלובש נס פורים: של לנס מכוונים שהדברים

הטבע. בתוך ומוסתר
בחודשים שקרו באירועים זאת, לעומת
נס התרחש אדר, חודש (אמצע) עד האחרונים
נס כולו, העולם ולטובת ישראל בני לטובת גדול

העמים. כל לעיני גלוי
. . .

היה העולם של הטבעיים התנאים פי על

וכיוצא מלחמה הכרזת רק לא זו שתהיה צפוי,
רבים עמים לתוכה תגרור שהמלחמה אלא בזה,
בפועל, אך ר"ל; עולם מלחמת כדי עד ותתלהט
שנמנעה בלבד זו לא הטבע, מדרך למעלה
— שפרצה המלחמה שגם אלא עולם, מלחמת

שככה.
לצפות שיש הצביעו, הסימנים שכל בשעה
מצוייד ואדיר, גדול צבא ולהכין קשה למלחמה
ביותר מהמתקדמים ודווקא רבים בכלי¬נשק
להיערך שנהוג כפי ההכנות, כל לאחר הרי —
שבועות להתמשך שאמורה ארוכה למלחמה
קצר זמן בתוך בפועל הניצחון בא — וחודשים

ביותר!
לא מנע שהוא מופלא, כך כל היה הניצחון
(כפי העולם אומות בין רבה דמים שפיכות רק
כך, לידי הביא אף הוא אלא תחילה), שחששו
משבויי חלק טובה, ובצורה ישחרר, שהאוייב

בעבר. שנישבו מאלה חלק ואפילו המלחמה
תפתח "אל בתורתנו: והוראה ציווי לנו יש —
שחורה" "מרה של מדיבורים להישמר — פה"
טובות, בשורות רק יהיו ולהבא ושמכאן —

— והנגלה. הנראה בטוב
המתרחש את היודעים אלה מזו: יתירה
לפרטים המודעים — הקלעים" "מאחורי
— פרסום לידי מגיעים שאינם רבים חסויים
הניסים פלאי את ויותר יותר עוד משיגים

האלה. בימים הזה, בזמן והנפלאות
. . .

את יהודים נתנו עליה — הזאת השנה במשך
אראנו", נפלאות שנת תהיה "היה והסימן: השם
שעברה, השנה של בסיומה לכן, קודם ועוד

שנת תהיה "היה בסימן: יהודים על-ידי שצויינה
לדברים הקשר רבות פעמים הודגש — ניסים"
רמז ישעי' שמעוני (בילקוט מראש צפו שחז"ל
של ההוא בחלק שיתרחשו המלחמות על תצט),
שמתקרבת המעידים מהסימנים שהן העולם,

צדקנו. משיח ידי על האמיתית הגאולה
לעיל, שצויינו והניסים ההתרחשויות ולאור
הזמן שזהו ההכרה, יותר עוד להתחזק צריכה
"והיתה ההבטחה למילוי הקרובה ההכנה של
ש"יש ישוכנעו העמים כל כאשר המלוכה", לה'
אותם תביא זו והכרה זו", לבירה הבית בעל

אחד". שכם לעבדו ה' בשם כולם "לקרוא
לחודש מתקרבים כאשר כאמור, ובפרט,
שחז"ל כפי מכך, ויותר — נס מלשון — ניסן
"ניסי על מצביע נוני"ן) (בשני ש"ניסן" מציינים,
שהקב"ה ודאי הרי — נס") בתוך (ו"נס ניסים"

יותר. עוד גדולים ניסים יראה
שגם משתדלים, יהודים כאשר ובמיוחד
תורה יהדות: בענייני היום¬יומית התנהגותם
מרוממת — "נס" של באופן תהיה — ומצוות
מתעלים שיחיו ואחת אחד שכל ויותר; יותר
בלימוד עתה עד מהרגליהם למעלה ומתרוממים
של לאופן ועד המצוות, בקיום ובהידור התורה
למעלה התעלות — רבים) (לשון ניסים" "ניסי

למעלה; יותר ועוד ולמעלה
בתחילת מיד ההוראה בזה שניתנה כפי
כי "אדם השבוע: של סדר) (מלשון ה"סדרה"
ותורתו ביאורו על-פי לה'", קרבן מכם יקריב
הקרבן — לה'" קרבן "מכם הזקן: אדמו"ר של
שיהודי כלומר, — מעצמכם "מכם", לבוא צריך
ולהתמסר וממגבלותיו מהרגליו לצאת נדרש

לקב"ה. לגמרי
התנהגות יהודי, כל של ה"ניסית" וההתנהגות
נראה שהדבר — אראנו" "נפלאות של באופן
את יותר עוד ותחיש תזרז — כל לעיני ונגלה
אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי היעוד: מילוי
"מצאתי הבטחתו: את יקיים הקב"ה נפלאות",
ומיד ותיכף משחתיו", קדשי בשמן עבדי דוד
על-ידי והשלימה, האמיתית בגאולה ממש,

צדקנו. משיח

להצלחה ובברכה בכבוד
ושמח כשר הפסח חג ובברכת

החתימה מקום

הם בשבוע הראשונים ימים ג' ג': ליום אור . מוצש"ק.
סע"א). קו, (פסחים שבתא" "בתר

יא, (ר"ה יהושע ר' לדעת העולם נברא בו אדר: כ"ה
— לתקופות תוד"ה — העולם נברא שבניסן רע"א)
א). יב, ר"ה — ההלכה כן לתקופות (ובנוגע א ח, ר"ה
הכוונות שער א. כז, ר"ה — מצלינן כמאן תוד"ה וראה
פ"ד ר"ה שער פע"ח א'. דרוש ר"ה ענין להאריז"ל
לפ' שיחה חט"ז לקו"ש וראה פ"ו). — דפוסים (בכמה
החודש ד"ה שם. ובהערות ואילך), 483 (ע' ס"ד החודש
כי אשה ד"ה פו). ע' ח"ג מלוקט (סה"מ ס"ח ה'תשל"ט
החודש ד"ה ואילך. צד ס"ע (שם ס"ו ה'תשכ"ה תזריע

ואילך). קצג ע' ח"ד (שם ה'תשל"ח
ה'תשמ"ב אדר כ"ה מוצש"ק למכתב בהערות וראה
וביאורים מנהגים טעמים, לקוטי עם (הגש"פ בתחלתו

תשכב). ע' — ואילך תשמ"ו קה"ת —
בתחילתה. פסחים מסכת ראה ליום: אור

ז, א, בראשית עה"פ פרש"י טוב: כי בו שהוכפל ג' ליום
טוב). נעשה העבר דגם — שם (ובפרש"י ו פ"ד, מב"ר
תרנ"א בסה"מ ועוד); ואילך. א לג, (בראשית ובאוה"ת
(נדפס נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק ובמכתב קצג ס"ע
ח"א שלו אגרות¬קודש (השני). 19 ע' ה'תש"ט בסה"מ
טוב א) מ, (קידושין מחז"ל עם זה מקשר — קלו) ע'

לבריות. וטוב לשמים
כתובים) של (בפשוטן אשר להעיר, משה: אל ויקרא פ'
שהי' פקודי לס"פ בהמשך משה" אל "ויקרא בא
ר״ח יז), מ, (פקודי לחודש" באחד גו' הראשון "בחודש
ד"ה הערה ה'תשמ"ה ניסן ר"ח עש"ק מכתב וראה ניסן.

תשמא). ע' הנ"ל (הגש"פ זו
פסח וגאולת פורים דגאולת הפסח: חג . הפורים. מימי
פורים (גאולת לגאולה גאולה דמיסמך זל"ז, שייכות

שם. ובפרש"י סע"ב ו, מגילה — פסח) לגאולת
(והודאת הנסים ברכת נוסח הזה": בזמן ההם "בימים

ופורים. דחנוכה הנסים") "ועל
דחג והקידוש התפלה בנוסח נקרא כן חרותנו": "זמן
הנ"ל (הגש"פ ואילך 71 ע' חי"ז לקו"ש וראה הפסח.

ואילך). תקז ס"ע
מצרים: יציאת בעת . והנפלאות. הנסים על לה' ומודים
ב קטז, (מפסחים "לפיכך" פיסקא ההגש"פ ובלשון
ולנו לאבותינו שעשה למי כו' ולהלל להודות במשנה):

כו'. לחרות מעבדות הוציאנו האלו, הנסים כל את
תפלת רפ"ז. ומצה חמץ הל' רמב"ם ונפלאות": "נסים
כ"א סי' הנו"ן אות מערכת מאו"א וראה "נשמת".

ט"ס). והוא כ"ב, שם: (במאו"א
י. נב, ישעי' — הכתוב לשון ארץ": אפסי כל ש"ראו

ג. צח, תהלים
(בהוצאת ג נט, קה"ת) (הוצאת להה"מ או"ת כידוע:
סע"ג צג, מג"א תו"א קפב). סימן — ואילך ה'תש"מ
ואילך שע ע' ח"א תקס"ה סה"מ א. ק, שם ואילך.
א). (ל, האמצעי לאדמו"ר האמונה שער שני'). (נוסחא
ע' תר"ל סה"מ ואילך. שטז ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז
שבט יו"ד (קה"ת, תרס"ד נסים שעשה ברוך ד"ה סב.

ובכ"מ. ואילך. 18 ס"ע ה'תנש"א)

ג. א, אסתר למלכו": שלש "בשנת

טז. ב, שם למלכותו": שבע "בשנת

ז. ג, שם למלכותו": שתים-עשרה בשנת ניסן "חודש

ואילך. א ז, ואילך. ד ה, שם אסתר: שעשתה הסעודות

הקב"ה: של שמו . . בפירוש מוזכר לא . . המגילה שבכל
שם. בהערות ובהנסמן ,201 ע' חכ"א לקו"ש ראה

וראה יח. לא, וילך ההוא": ביום פני אסתיר הסתר "ואנכי
בעש"ט ס' לב. סי' הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט

ז. אות וילך פ' ח"ב עה"ת
ראה פורים: . . מכוונים שהדברים . . אסתיר הסתר "ואנכי
הסתר ואנכי מנין, התורה מן אסתר ב: קלט, חולין

רמיז הכא אסתר סע"ג): (קיד, תס"ט ובתקו"ז אסתיר.
כו'. מהם פני אסתירה ויאמר כ) לב, (האזינו

ברמ"א להלכה הובא וש"נ. א. יט, ברכות פה": תפתח "אל
גם וראה סק"ז. סרל"ט או"ח מג"א ס"ב. סשע"ו יו"ד

סי"ב. ונפש גוף שמירת הל' חו"מ אדה"ז שו"ע
יג, ברכות ראה — תהא" ד"בהוויתה באופן תהא: היה
ובכ"מ. ב. ד, בכורות ע"ב. ריש יז, שם א. ט, מגילה א.

תשרי וא"ו מכתב בארוכה ראה נסים: שנת תהא היה
ואילך). 722 ע' ח"ב ה'תש"נ (סה"ש ה'תש"נ

כא. א, עובדי' המלוכה": לה' "והיתה

רפל"ט. ב"ר ראה זו": לבירה הבית בעל "יש

ט. ג, צפני' אחד": שכם לעבדו ה' בשם כולם "לקרוא
ספי"א. מלכים הל' רמב"ם וראה

יב, (בא עה"פ טוב לקח מדרש ראה נס: . . ניסן לחודש
לישראל. נסים נעשו שבו ניסן לכם: הזה החודש ב)
שאנו (הלל מצראה הללא אקריון א: נו, ברכות וראה
לך. מתרחשי ניסא א"ל בחלמא, רש"י) בפסח, קורין
ואף — כו'. ניסן נקרא נסים שע"י שם: ובפרש"י
פ"א ר"ה (ירושלמי מבבל בידם עלו החדשים ששמות
(ראה במג"א וכו' ניסן נזכרו הרי ט) פמ"ח, ב"ר ה"ב.

ניסן). חודש ד"ה הערה לעיל
ראה נסים": "נסי . . נוני"ם) (בשתי . . מציינים שחז"ל כפי
נסי יוחנן חנניא חנינא כו' הרואה רע"א: נז, ברכות
נסים הרבה נוני"ן חנינא, שם: ובפרש"י לו, נעשו נסים
וכמ"ש נסים, על מורה גופא דשמו "ניסן" ובפרט רבים.
שבגמרא הנ"ל לשמות בנוגע שם מהרש"א בחדא"ג
מראין והנונין והטובה, החנות על מורה גופי' "דהשם

בנס". שיהי'
פרש"י וש"נ. א. צז, שבת — חז"ל לשון נס": בתוך (ו"נס

ד). פי"ב, — עה"פ (משמו"ר כד ט, וארא עה"פ
בארוכה ראה "נס": של באופן . . היום-יומית התנהגותם

שם). ה'תש"נ (סה"ש ה'תש"נ תשרי וא"ו מכתב
וראה יז. כ, יתרו עה"פ רש"י ראה מרוממת: - "נס"

לאדהאמ"צ המלות פירוש סע"ב. מד, דא"ח) (עם סידור
כט. ע' א' כרך שה"ש תרסה. ע' בשלח אוה"ת פקל"ט.
ע' תרע"ח סה"מ הנ"ל. תרס"ד נסים שעשה ברוך רד"ה

ובכ"מ. קסט. ע' תרח"ץ ואילך. 203 ס"ע תרפ"ט פט.
אל ויקרא פ' ד"ה הערה לעיל וראה ה"סדרה": בתחילת

משה.
אדה"ז מתורת להעיר ה"סדרה": בתחילת . . ההוראה

29 ע' ה'תש"ב השיחות ספר חשון. ב יום" ("היום
דער מיט . צייט. דער מיט לעבן בעדַארף מען ואילך):

כו'. השבוע פרשת
לימוד קונטרס הזקן: אדמו"ר של ותורתו ביאורו

אדמו"ר באגרות¬קודש גם (נדפס פי"ב החסידות
תנ, ח"ב קונטרסים סה"מ שנד). ע' ח"ג מהוריי"צ
לקו"ת גם וראה ובכ"מ. שני. אדר י"ב יום" "היום א.

יקריב. כי אדם ד"ה פרשתנו
טו. ז, מיכה נפלאות": אראנו . צאתך. "כימי

כא. פט, תהלים משחתיו": קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי

מציאה כמו הדעת, בהיסח שבא צדקנו משיח על וקאי
ג. פכ"ט, ב"ר א. צז, סנהדרין —

(תוד"ה גלות אחרי' שאין והשלימה: האמיתית בגאולה

בשלח עה"פ (ממכילתא ב קטז, פסחים — ונאמר ה"ג
בא כי אורי קומי א) ס, (ישעי' עה"פ יל"ש א). טו,

תצט). רמז — אורך
ע' אגרות¬קודש לוי"צ לקוטי ראה ושמח: כשר הפסח חג

ד"ה הערה בסופו ה'תשמ"ו ניסן י"א מכתב וראה קצז.
תשפו). ע' הנ"ל (הגש"פ ושמח

שליט״א המשיח מלך אדמו״ר כ״ק מאת כללי מכתב


