
ברכה דולר על הגרלה
משיח לקונגרס הרישום במסגרת
למען האגודה הכריזה הבא, בשבוע
הגרלה על והשלימה האמיתית הגאולה
הרבי של הק' מידו ברכה דולר על
70 בין שתערך המשיח, מלך שליט"א
לפרטים לקונגרס. הראשונים הנרשמים
חובה. מראש רישום הגאולה. באתר

.058-779-7397 ,03-658-4633 טל':

די״ הרסתי לא ״עוד
בית של ההריסה מדיניות לנוכח
תנועת לאחרונה פרסמה העליון, משפט
הסאטירה חבורת בשיתוף חיים" "דרך
הרסתי לא "עוד - חדש קליפ "צבר",
שמובילה קמפיין במסגרת וזאת די",
שכותרתו: האחרונה בתקופה התנועה
במסגרת בג"צ". של לדיקטטורה "די
ופעילויות הפגנות התקיימו הקמפיין
התנועה הגישה אף לאחרונה שונות.
דוד ח"כ יוגב, מוטי ח"כ בשיתוף
חוק, הצעת נוספים כנסת וחברי ביטן
לבטל המשפט בית סמכויות להגבלת

הכנסת. ידי על שנחקקו חוקים

בסיבסוד מנות משלוחי
למבצעי הכין ממ"ש הפצה מרכז
במחיר מהודרים מנות משלוחי פורים
מבחינה גם מהודרים המנות מסובסד.
ומעלה השיעור את מכילים וגם הלכתית
לפרטים המנות. משלוח מצוות לקיום
077.5123.770 'ממש' והזמנות: נוספים

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

קטן שההיצע ככל הקוד. שם זהו וביקוש היצע
הזהב, למשל ולכן עולה. המחיר גדל, והביקוש
ולכן הנחושת או הכסף של מזו קטנה שכיחותו
הרבי שואל כך, משום דווקא יותר. גבוה מחירו
"דבר בפרשתנו ה' ציווי על המשיח מלך שליט"א
וכסף זהב .. תרומה לי ויקחו ישראל בני אל

זהב? עם הציווי מתחיל מדוע ונחושת".
אינה נחושת הכבד. אל הקל מן ללכת הרי צריך

ומצויה כך כל יקרה
התורה הייתה ובה יותר,
ולאחר להתחיל, צריכה
ה"כסף" על לדבר מכן
מנחושת, פחות המצוי
מי - לומר לבסוף ורק
שמצוי זהב, גם שבידו
יוכל מכסף, פחות עוד
לתרוםמהזהבשברשותו.
מדוע השאלה כן אם
בנדבות הקב"ה מצווה
על לראש לכל המשכן,

זהב? -

בעצם עשיר
הקב"ה המשיח: מלך שליט"א הרבי כך על עונה
יהודי שבכל משום עשירים, כאל אלינו מדבר
בו יש זהב. הוא יהודי כל אגדית. עשירות טמונה
וזו כולה, הבריאה בכל מצוי שאינו יחודי, משהו
ובפרט ממש". ממעל אלוקה "חלק נשמתו. היא
עשיר הוא יהודי כל שבנפש. יחידה נשמתו, עצם
בציווי לראש לכל התורה פותחת ולכן בעצם,

הזהב. על
לבצע יהודי יכול זו נשמתית עשירות של מכוחה
עד העולם והכשרת זיכוך בעולם, שליחותו את
לגילוי ראוי שיהא ית', לו דירה להיות ראוי שיהא

בבריאה. עצמותו
זו יקרה למתנה זכינו
בשעה תורה. במתן
"אנכי הקב"ה שאמר
התרחש אלוקיך" ה'
מובהק אלוקי עניין

יוצר בורא, הרי ית' דיבורו יהודי. כל בתוך
גם כך העולם". נברא מאמרות "בעשרה ועושה.
עצמותו "אנכי" אלוקיך", ה' "אנכי שאמר בשעה
זה מרגע אצלך. אלוקות "אלוקיך" נעשה ית'
ית'. לעצמותו יהודי כל בין הנצחי החיבור נעשה
מאלוקותו להנתק יכול אינו יהודי ואילך מכאן
פי על אף שחטא "ישראל הכלל חל מעתה ית'.

הוא". ישראל כן

בשמחה מרבין
את להבין ניתן מכאן
הרשע לבן התשובה
"מה הטוען הסדר, בליל
לכם". הזאת העבודה
"ואף ההגדה בעל ועונה
שיניו את הקהה אתה
היה אילו לו.. ואמור
נגאל". היה לא שם
פניה על הנראית תשובה

מידי. כלוחמנית
שליט"א הרבי מסביר
"הקהה המשיח: מלך
היא הכוונה שיניו" את
"אילו לו שתסביר ידי על טענתו, חוד את הקהה

נגאל". היה לא שם היה
להחליט אדם היה יכול תורה, מתן לפני במצרים
תורה מתן לאחר אך מאלוקות. התנתקותו על
כש"אנכי" אלוקיך", ה' "אנכי ה' מאמר לאחר
לא בתוכך, אלוקות "אלוקיך" יהודי, בכל נעשה
מתן לאחר ואנו והיות ית'. ממנו להנתק ניתן
היא שהעבודה לטיעון מקום שאין הרי תורה,

יהודי. לכל שייכת היא אדרבא "לכם",
בעצם, עשירים להיותנו מודעים אנו כאשר כעת
השליחות למילוי זו בעשירות להשתמש עלינו
ישרים ה' ב"פיקודי תורה בלימוד הוספה ע"י
הרבים, זיכוי המצוות, בקיום הידור לב", משמחי
זה וכל עולם, באי לכל הגאולה בשורת הפצת
בשמחה, מרבין של באופן הדעת הרחבת מתוך

והשלימה. האמיתית הגאולה עדי

העשירות מימוש
השליחות במילוי

ע״י נתרם יצהר. במצפה תמימים תומכי בישיבת ס״ת הכנסת
זה. מיוחד לאירוע מקהילתו חלק שהביא ממוסקבה, קוגן יצחק הרב

יצהר במצפה תורה ספר הכנסת

ע״י השליחות למילוי זו בעשירות להשתמש עלינו בעצם, עשירים להיותנו מודעים אנו כאשר כעת
ממש. עכשיו ההתגלות עדי בשמחה, מרבין של באופן הגאולה בשורת הפצת ומצוות, בתורה הוספה
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ב"ה

תיווךתיווך
טובסימן טוב סימן

השכרהמכירה / השכרה / מכירה

054-720-1765

אמיתית ישראל אהבת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

כי הבטיח זילבר, אריאל הזמר וקיים. הבטיח
ולא ת'ראש "להרים החדש שירו את יבצע
בעת אזריה, אלאור בחייל התומך לחשוש"
ביום ואכן אביב, בתל בקריה דין הגזר מתן
לקריה הגיע אריאל שבט, כ"ה שעבר שלישי
אלאור החייל של הדין גזר הקראת בעת
שירו, את וביצע בחברון, המחבל הריגת על
ובפרט לדין החייל העמדת עצם על כמחאה

וחצי. שנה של במאסר ענישתו על
שאינו הישיר בסגנונו אריאל תוקף בשירו
הגבוהה הקצונה ההתנהלות את פינות, מעגל
/ מנהג פושט הקצונה "בגובה בפרשה,
במחאתו הקרב", בשדה לחייל ת'גב להפנות
המשפט מערכת על אריאל פוסח לא

מאשימה: אצבע אליהם ומפנה והמדינה
כללי לפי /לפעול ישר, לראות לפחד. "לא
שכל קצת לו שיש ומי והמוסר./ הדת
/ להרגו. השכם - להרגך הקם - / בראשו

רע...". ריח זה מה עולה, הדין ומבית

ומצפצף פה פוצה ואין
המשיח, מלך שליט"א הרבי זעק שנים לפני
כנגד המחאה והעדר השתיקה תופעת כנגד
הערבים עם מו"מ בניהול הממשלה מהלכי
המהווים צעדים שהם, כל שטחים מסירת על
הקדוש ובלשונו כולו, היהודי לישוב סכנה

ומצפצף". פה פוצה "ואין
יזם אלא לאיש, המתין לא זילבר אריאל
את וביצע קם המחאה, אופן את בעצמו

שלו. ובסיגנונו בדרכו מחאתו
מהלכי כנגד הראשונה הפומבית מחאתו את
ערך ישראל, עם בבטחון שפגעו הממשלה,
ה'תשס"ה, בשנת קטיף, מגוש הגירוש ערב

להציב נהג אריאל הגירוש. לפני עבר לשם
שהחלו צה"ל כוחות בקרבת שלו האורגן את
גירוש פשע ביצוע לקראת בהתארגנות

ולשיר. לשיר והחל ההתנתקות,
בהם המחאה משירי כמה חיבר תקופה באותה
להשתתף שלא חיילים על להשפיע גם רצה
צריך פעמים "כמה כגון: העקירה, בפעולות
הוא יהודי?", מגרש לא יהודי - לכם לומר
המילים (את המפורסם בשירו וחוזר שואל

פליסר). שלום ד"ר כתב והלחן

ולמחות לשיר
מאפיין קו הינו המחאה קו דבר, של לאמיתו
בשנת ההתנתקות. לפני עוד באישיותו
בראיון זילבר התבטא (2001) תשס"א
כלפי בוטה בצורה החדשות, מעתוני לאחד
את הביע תקופה באותה למיניהם, סוטים
ובמקביל הישראלית, לדמוקרטיה התנגדותו
היהודית ההלכה להשלטת שאיפתו את

בארה"ק.

את לומר המוכנים האנשים הם רבים לא
יודעים הם כאשר ישיר, באופן דעתם
תדמיתם, במחיר להם לעלות עלול שהדבר
הקריירה אשר סכנה קיימת אם יותר ועוד

תגדע. שלהם
האמיתית גישתו על "שילם" אריאל ואכן
הוא ההתנתקות, מאז כי העובדה והפתוחה.
ואת אותו הדירה הימנית במפה עצמו מיקם
בלתי חרם כמין התקשורת. מאפיקי שיריו
שראתה התקשורת ע"י עליו הוכרז כתוב
הבמה. לשולי נדחק והוא ימני" "קיצוני בו
הראשונים צעדיו את החל תקופה באותה
עם ובמיוחד חב"ד חסידות של בעולמה
בתשובותיו אשר המשיח, מלך שליט"א הרבי

הנכון. למסלול אותו כיוון

ישראל כלל למען
ביחסה מסויים שינוי חל האחרונות בשנים
שנים כשלוש ולפני כלפיו התקשורת של

אקו"ם פרס לו הוענק
קומפוזיטורים (איגוד
על ומו"לים) מחברים
אם למוזיקה, תרומתו
איתנים מאבק תוך כי
בגין הקלעים מאחורי
"הימניות", דיעותיו
את קיבל אף וב-2016
אומני (ארגון אמ"י פרס
חיים. מפעל על ישראל)
באלאור הגלויה תמיכתו
אהבת של ביטוי מהווה

כלל למען מסירותו למדת ועד ישראל
עד ותוסיף שתגדל נפש מסירות ישראל,

ממש. בקרוב והשלמה האמיתית הגאולה

דיין״ ויש דין ״יש הקליפ מתוך זילבר איראל

הבית ועניני הכלל עבודת
שמקדיש עליו, טענות יש האמור שלימוד ...במכתבו
לב בשימת נוגע וזה האמורה, לעבודה מדי יותר זמן
ושואל בכלל, הבית בעניני וכן שי' לילדיו הדרושה
אפשר שאי פשוט, וגם מובן בכלל והנה בזה. דעתי
ויום, יום לכל קבועה הנהגה ז.א. מסמרות, לקבוע
האחריות גם זה עם ובקשר משתנים, שהענינים כיון
בהנוגע והן הצבורים לענינים בהנוגע הן משתנית

הבית. לעניני
לעבודת גם מזמנו להקדיש האדם שעל פשוט אבל
מזמנם כמה להקדיש הם שצריכים אלו אפילו הצבור,
וע"פ הילדים חינוך התיכונה ובנקודה הבית, לעניני
הצבור עניני בין הזמן לחלק איך שבדיוק מובן האמור

הפרטית, ועבודה

כיון אתר, על הנמצאים דעת לחוות לזה מצריכים
חז"ל כמאמר עצמו אצל הוא קרוב הכי עצמו שהוא
חז"ל וכביאור שצריך, כפי באמת לדון אפשר אי ולכן
כשאומר עצמו על נאמן אינו לעצמו, הקורבה שמפני

וק"ל. חסרונות, כשאומר וגם מעלות
במקום, אשר מידידיו שלשה לפני הענין יציע שלכן
עוד להכפיל רק ועלי יועץ. ברוב ותשועה נאמר וכבר
לכאו"א, מוכרחת הצבור לטובת עבודה אשר הפעם,
פרי ראו וכבר זיכתם עליונה שהשגחה למי ובפרט
השיעורים משלשת יודע בטח בזה. בעמלם טוב
עליהם ישמור ועכ"פ הידועים ותניא תהלים דחומש
של הטוב מנהגן על תשמור תחי' וזוגתו ולהבא, מכאן
הנרות הדלקת קודם לצדקה להפריש ישראל, בנות
ו׳תרמג) (מאגרת טוב. יום וערב שבת ערב בכל



מקיימים חנוכה, בחג שנה מידי
"התמימים" חב"ד, ישיבות בחורי
אור", של "שיירות החסידית, בעגה
נושאי המצוות טנקי של שיירות
ולפרסום הרבים לזיכוי חנוכיות,

חנוכה. ניסי
לוי, בועז התמים מספר השנה,
טנק עם "תמימים" שישה יצאנו
את לבקר במגמה המבצעים,
שיקאגו מאיזור הפזורים היהודים
של (מסלול אנג׳לס לוס ועד
להביא כדי ק"מ), מ-3200 למעלה
את ובעצם החנוכה אור את להם

הגאולה.. אור
עבר השיירה מסלול
עסקים מרכזי בין
הגדולים, והקניונים
נמצאים בהם מקומות

יהודים. הרבה גם
של השמיני בנר
ללוס הגענו חנוכה
לכבוש כדי אנג׳לס
המקום את ולהאיר
התגלות לקראת
מלך שליט״א הרבי

המשיח.
עם הפעילות במהלך

הכוכבים״, ל״שדרת הגענו הטנק
בעיר, המרכזיים האתרים אחד
הסוגים. מכל אדם הומה מקום
משיח מוזיקת עם לאיטנו נסענו
מרהיבים משיח ושלטי ווליום, בפול
משכו טבעי שבאופן הטנק, בצידי
ושבים. העוברים הלב תשומת את
המורגלת בעיר גם אטרקציה היווינו

שיגרתיים. לא בדברים
ואיפשרנו עצרנו לזמן מזמן
מנת על לטנק לעלות ליהודים
לרבי לכתוב ואף תפילין להניח
באמצעות המשיח מלך שליט״א
המקומות, באחד קודש. האגרות
שבסמוך התמימים, אחד קלט
הטנק על ומסתכל אדם עומד לטנק
אליו פנה הת' רבה. בהתעניינות

יהודי. הוא האם אותו ושאל
והוסיף בשלילה, הגיב האדם
היא האמא מצד שלי סבתא "אבל

יהודיה"...
בהתרגשות, לטנק אותו הכנסנו
יהודי בעצם שהוא לו והסברנו
יצחק אברהם של בנו הוא וכי כשר,

יהודי! כל כמו ויעקב,
מצוה". "בר לו לעשות החלטנו
הנפלאה הזכות את לו הסברנו
תפילין, לו הנחנו בחלקו. שנפלה
ו"לחיים" כיבוד הוצאנו מכן לאחר
מפוארת, מצווה בר חגיגת וערכנו
שהטנקיסטים שמחהכמו עםריקודי

לעשות.. יודעים
אחד שאל השמחה, של בעיצומה
מצווה, הבר חתן את התמימים

"וולטר״. בשם ונענה לשמו,
״מנחם היהודי שמך יהא "מהיום,
שליט״א הרבי של שמו על מענדל״
הודיע המשיח, מלך
בחגיגיות הבחור לו
כמעט הרגשנו רבה.

מילה.. בברית כמו
החל לטנק, כשחזרנו
האם החבר׳ה בין דיון
מתן באופן נכון נהגנו
אולי החדש? השם
את לעשות צריך היה
ספר ליד בביהכנ"ס זה

וכו'. תורה
המבצעים יום בסיום
תפילת להתפלל הלכנו
משיח בבית ערבית
התפילה בסיום אנג'לס, לוס -
הוציא אדוננו״, ״יחי ריקוד באמצע
אגרות של כרך התמימים אחד
באקראי שנפתח י״ז כרך קודש,

ר״א. בעמוד
לעינינו שבלטו הראשונות המילים
אשר ההודעה על ״במענה היו:
והכניסוהו טוב למזל בן להם נולד
ונקרא אבינו אברהם של לבריתו
שי'". יצחק יוסף בישראל שמו
בדיוק זהו שהרי בהתפעלות, היינו
בהמשך ואז הקודם. הרבי של שמו

נכתב: וכו' טוב המזל לברכות
פשיטא - השם דבר על שכתב "במה
שהרי וכלל, כלל להרהר שאין
״הקב״ה אשר האריז״ל הודיענו
השם והאם) האב (של בפיו משים
ההיא.. הנשמה אל המוכרח ההוא
בכיסא למעלה נרשם הזה והשם

הכבוד".
כל הותרו כזה ניסי מכתב לאחר
שאותו לנו ברור היה הספיקות.
- החדש לשמו לברכה זכה יהודי

מענדל! מנחם

סבא כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב מאת:
מסווג) בתפקיד בצה"ל בעבר (שירת

לאיתים חרבותם וכיתתו
העולם מעצמות יצרו שנים עשרות במשך
ארסנל גרעיניים. וטילים פצצות אלפי עשרות
שניה"– "מכה יכולת להן לאפשר נועד זה
גרעינית, תגמול מכת להנחית היכולת דהיינו
בשנת שכזו. מתקפה ע"י יופתעו הן אם אפילו
כביר היסטורי שינוי להיווצר החל תשמ"ה
עידן על הכריזה אשר בבריה"מ, כלל צפוי ולא
ו"פרסטרויקה" (פתיחות) "גלאסנוסט" של

מחדש). (בנייה
לכ"ב בסמיכות החל בברה"מ, השינוי תהליך עיקר כי לציין מדהים
מושקא, חיה מרת הצדקנית הרבנית הסתלקות יום התשמ"ח, שבט
בשבת קודש, בשיחת שליט"א. המשיח מלך אדמו"ר כ"ק של אשתו
שמאז המשיח, מלך שליט"א הרבי הסביר התשנ"ב, יתרו פרשת
ואכן, הגאולה. בענין חדשה תקופה החלה הקדושה, הרבנית הסתלקות
הפרסטרויקה בעידן ביותר החשוב החוק התקבל זה, ליום בסמיכות
של אישית בעלות לראשונה שאיפשר - הקואופרטיבים" "חוק –
סחר והייצור, התעשיה השירותים, בתחומי עסקים על האזרחים
המשטר של הכלכלית להתפוררותה ישיר באופן תרם וגם וכו', החוץ
האיום של דראסטית להקטנה שהביאה בהמשך, בברה"מ הקומוניסטי

עולם. במלחמת
הברית – ורשה" "ברית התפרקות גם החלה ממש תקופה באותה
מול ללחום שנועדה לברה"מ, אירופה במזרח מדינות בין הצבאית
ח"ו. שלישית" עולם "מלחמת של במקרה וארה"ב נאט"ו ברית
מהברית, בהמשך לפרישתה הביאו בפולין, ענק והפגנות שביתות
העולם, שלום על והאיום המדינות, שאר כל גם פרשו ובעקבותיה

יותר. עוד הצטמצם
על לברה"מ ארה"ב בין "START 1" הסכם נחתם תשנ"א בשנת
אחת כל מבצעיים גרעיניים קרב ראשי 6,000 לכדי עוצמתן הפחתת
ששי, ביום יחדיו!). לשתיהן שהיו נפץ ראשי 77,000 כ- (במקום
המעצמות ראשי כל נפגשו תשנ"ב, בשנת משפטים פרשת שבת ערב
והפניית הגרעיני, הנשק לצמצום כוונתם על והצהירו באו"ם, הגדולות
לפני כאשר נמשך, הנשק פירוק וכלכלה. רווחה לקידום המשאבים
רוסיה יפחיתו ולפיו NEW START הסכם נחתם שנים מספר
בלבד. מבצעיים גרעיניים נפץ ראשי 1550 לכדי עוצמתן את וארה"ב
שבת, באותה שנאמרה בשיחה הסביר, שליט"א המשיח מלך הרבי
אומות על הפועל עצמו, המשיח מלך מפעולת הינה הנשק שפירוק
ביאת של השיא" ב"זמן בהיותנו לטובה, דרכן את לשנות העולם
(בבנין יורק בניו דווקא נערכה שהפגישה הסביר כן כמו צדקנו. משיח
בהמשך מזו, יתירה הדור". "נשיא של עירו שזו העובדה בשל האו"ם)
ע"י נפסק בו המפורסם הדין לפסק הנשק, פירוק את וקישר הוסיף
וכו' דוד מבית מלך "יעמוד הגאולה זמן שהגיע הוראה ומורי רבנים

בודאי". משיח זה ד"הרי ומצב להמעמד ועד משיח" שהוא בחזקת
וחניתותיהם לאתים חרבותם "וכתתו הינו הגאולה מיעודי אחד
הנשק פירוק ולכן ב',ד',) (ישעיהו, חרב" גוי אל גוי ישא לא למזמרות
הינה העולמית השאיפה הגאולה. בזמן להיותנו נוסף ברור סימן הינו
ממשיכים רשע ומשטרי למלחמה, להידרדר בלא סכסוכים לפתור
על לה' הודאה ומצוות, בתורה הוספה ע"י העולם. ברחבי לקרוס
המשיח מלך הרבי והתגלות הגאולה את נזרז ושמחה, בטחון הנסים,

ממש! בקרוב שליט"א

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק אדר - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
כד. פרק מכירה הל'

כה. פרק

כו. פרק

כז. פרק

כח. פרק

כט. פרק

ל. פרק

ד-ו. פרקים מעשר הלכות

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

רבעי ונטע שני מעשר הלכות יג-יד. פרקים
א. פרק

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

יהודי ושם מצוה בר

ידי על דוקא בדעתם, בתוקף יעמדו כאשר אזי
הטובה והראיה האמיתי, השלום את יפעלו זה

"עקומה" בדרך הלכו זמן שבמשך היא: כך, על ביותר
שלום. אין הזה היום ועד . .

תשל"ז) סיון (ג'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שלום עושים לא ככה

לוי בועז הת׳

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 - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'



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

שיחיו ורעייתו יעקב חיים ר' להרב
שיחי' מאיר משיח הת' הבן לבוא אליאס

תחי' ברכה עב"ג השידוכין בקשרי

אלנתנוב שיחיו ורעייתו אמנון ר' בת
האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה

המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
בבית מתקיים אדר חודש בימי בשמחה להוסיף
22:00 בשעה ערב* כל שמחה ריקודי 770 חיינו
חי בשידור לצפות ניתן ישראל) שעון 05:00)

WWW.770LIVE.COM
ישראל) שעון 05:45) .22:45 מהשעה חמישי יום *

מלכנו. את לראות הקרנת אחרי שבת מוצאי

טוב ב770מזל אדר ריקודי

 
     

     
     

    
     
     
    
     

    
    

    

וכסף זהב ... תרומה לי ויקחו
ב-ג) כה, (שמות ונחושת
מדוע ביותר, המובחר הינו וזהב מאחר
ממתכות גם המשכן נבנה לכאורה

יותר? פשוטות
סוגים לג' רומזות אלו מתכות

שבישראל.
ישראל, שבעם לצדיקים רומז - כסף

ולתורתו. לה' נכספים עת שבכל
לבעלי רומז מכסף, יותר משובח - זהב
גמורים צדיקים שבמקומם תשובה,

לעמוד. יכולים אינם
שנכשלו לכאלה רומז - נחושת
שגרם הנחש בעקבות והלכו בחטאים,

בעולם. הראשון לחטא
הצדיקים! רק לא בונים המקדש בית את
נבנה ולכן בבנייתו, חלק נוטל יהודי כל

ערבו אלא וזהב, מכסף רק לא המשכן
ידי על נבנה המשכן נחושת. גם בו
בינונים מצדיקים מורכב ציבור הציבור.

ורשעים.
עם כל של המצוות קיום ע"י דווקא
בתוכם" "ושכנתי לקיום נזכה ישראל,

ושלמה. האמיתית בגאולה -
חי) (מעיין

בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו
ח) כה, (שמות

כל בתוך "בתוכם", אלא נאמר לא "בתוכו,
ואחד". אחד

לא שהוא הרי הגשמי שבמקדש כשם
אלא השכינה להשראת מקום היווה רק
נהפכו עצמם הם הגשמיים מרכיביו
רק לא יהודי כל צריך כך לקדושה.
הגשמיים, בעניינים קדושה להחדיר

לקדושה. להפכם אלא
כ״א) חלק (לקוטי-שיחות

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:16 17:03 ירושלים
18:18 17:18 תל-אביב
18:17 17:08 חיפה
18:18 17:21 באר-שבע
18:31 17:32 ניו-יורק

      
יג) ו, - כו ה, (מלכים-א'   

זהב ראשון דבר - תרומה

מלך דבר

תרומה פרשת

תרומה

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

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

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

תניא תהלים חומש

נאמר: המשכן, תרומת על הקב"ה בציווי
וכסף זהב מאתם תקחו אשר התרומה "וזאת
מדוע מובן: אינו זה שסדר אלא ונחושת...",
ב"זהב"? דווקא היא המשכן תרומת תחילת
אל הקל מן הדברים את להזכיר היה צריך

שהיא - המשכן בנדבת כשמדובר בפרט הכבד,
ישראל בבני היה ובוודאי ישראל, בני כל חובת

להתחיל ומתאים ועשיר, דל בין חילוקים
ישראל, בני כל אצל יותר שמצויים בדברים
אצל בעיקר שמצוי זהב למנות מכן ולאחר

יותר. עשירים יהודים
מביזת וכסף זהב ריבוי היה ישראל לבני אומנם

היה זו בביזה גם הרי אך הים, וביזת מצרים
שגם ובפרט זהב. מאשר ונחושת כסף יותר
יותר ונחושת כסף ישראל בני נדבו במשכן
דווקא הציווי מתחיל מדוע כן ואם מזהב,

ב"זהב"?

יכול? אחד כל
אומרת כיצד תחילה להבין עלינו הענין להבנת

הגשמי, בעולם גשמי, משכן שבאותו התורה
תרומתם בכוח דווקא זה וכל השכינה. תשרה

לשם הלא קטנם, ועד למגדולם ישראל, בני של
מיוחדים אנשים דווקא צריכים היה לכאורה כך

ונעלים.

לאחר בא זה שציווי בעובדה נעוץ ההסבר
"ובנו נפעל תורה במתן לו. וכהמשך מתן-תורה,

בכל הקב"ה בחירת ולשון", עם מכל בחרת
לו להיות היהודי, בגוף ודוקא מישראל, אחד

קדוש". וגוי כהנים "ממלכת
שנמצאים כפי ישראל, בני ממתן-תורה,

של במצב תמיד באמת הם - ב"תחתונים"
ממש", ממעל אלוקה ה"חלק מצד "עליונים",

אתה בחלקו תופס כשאתה העצם שהרי שבהם,
חד". כולא וקב"ה "וישראל בכולו, תופס

תורה מתן של השינוי
של הגדול כוחו את למעשה, גילה תורה, מתן
לעליונים" מה"תחתונים" דבר להפוך היהודי,
קדוש לחפץ גשמי, חפץ להפוך עבודתו, בכח

מצוה. של
הראשון הוא הזהב מדוע להבין ניתן גם זה לפי

הנדבות את מונה כשהקב"ה המשכן: מנדבות
כי ב"זהב" מתחיל הוא - להביא צריך שיהודי

יהודי, של ומעלתו חשיבותו ביטוי לידי בא בזה
(ובמילא מנכסיו - במעלה ראשון - שהראשון

ביותר. החשוב הדבר "זהב", הוא מנדבותיו)

תורה מתן לאחר - יהודי של מציאותו שכן
העולם, בגשמיות למטה בהיותו שגם היא -

"מלך מזו ויתירה מלך" "בן בעצם, עשיר הוא
זהב! - יקר הכי דבר היא שמציאותו בעצמו",

בשמחה מרבין
לחודש תרומה פרשת שבין הקשר יובן בכך

בשמחה. מרבין בו אדר
ביודעו היא, ליהודי ביותר הגדולה השמחה

למטה אפילו - נמצא הוא בו מצב שבכל
כהעלם נראה שבחיצוניותו בעולם מטה,

שכן לקב"ה, קשור הוא האלוקות, על והסתר
המלכים מלכי מלך של יחידו בנו הוא אז גם

יהודי של נכסיו שראשון אומר והקב"ה הקב"ה,
גשמיים נכסים בו בעולם שגם "זהב", הוא

ברוחניות "עשיר, הוא יהודי כל מקום, תופסים
ובגשמיות!

גדולה לשמחה יהודי כל מביאה בזה ההתבוננות
תכונת שהרי הגשמיים, חייו את המשנה ביותר,

האדם. ענייני בכל שפועלת היא, השמחה
דבר שמחים, חיים חי הוא - שמח כשאדם
איתו שבא מה כל על מעשיו, כל על הפועל

זו שמחה בסביבתו. אחרים גם ומשמח במגע,
כפי - חייו ובכל פעולותיו בכל הצלחה מכניסה

במוחש. שרואים
קיום ע"י שעושים בזמן-הזה השמחה ע"י

שעל תפילין מצות ע"י ובפרט בכלל, המצוות
פינו שחוק ל"ימלא זוכים טובא", "בדח זה ידי

ממש. ומיד תיכף בשלימות, רינה" ולשוננו
ה׳תשנ״ב) תרומה פרשת שבת שיחת פי (על


