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2 לעשות ושמרו - עלון
הופק 2 לעשות" "ושמרו עלון

האגודה ע"י חב"ד, מוקדי בקרב והופץ
והשלימה, האמיתית הגאולה למען
שי"ל בעלון הקהל". להגברת"מבצע

ביום בארה"ק" משיח "קונגרס לקראת
שליט"א הרבי משיחות הקרוב, ראשון

הכינוס חשיבות אודות המשיח מלך
ההקהל. כרטיס כולל הקהל, ופעילות

ומשפיעים רבנים מפי דברים וכן
הקהל". "מבצע אודות

077-912-2770 לפרטים:

בתוניס תורה ספר
לעילוי שנכתב מיוחד תורה ספר
צעיר הי"ד, חטאב יואב הק' של נשמתו
שלושה עוד עם יחד שנרצח יהודי
במרכול בטבח שעברה, בשנה יהודים
הכנסת לבית הוכנס בפאריז כשר' 'היפר
המשמש שי' אביו ע"י תוניס בעיר
בידי שהוקמו חב"ד, מוסדות כמנהל

ע"ה. פינסון ניסן הרב השליח
שההקפות תוניס, יהודי כמסורת
רקדו מקומות, במספר מתקיימות
תחת בתהלוכה, ומבוגרים צעירים
לבית בדרכם הביטחון, כוחות אבטחת
גולעט', 'לה המפורסמת בשכונה הכנסת
הקהילה של המפורסם האבות ולבית
האחרונה ההקפה ועוד. היהודית
יצחק יוסף "אהלי באולם התקיימה

העיר. במרכז ליובאוויטש"

הקדושות. הוראותיו ובמילוי הגיע כבר הגאולה זמן כי המשיח, מלך שליט״א הרבי בדברי רק מבטחינו
והשלימה האמיתית הגאולה בשמחת מרבין מתוך שלו, הבטיחות הוראות במילוי לפעול יש במיוחד

טובות חדשות

ניצוץ את לגלות
אחד! שבכל משיח

בשמחה מרבים אדר משנכנס
שמחה! של יום 60

קשור אינו שכלל משהו כמו נשמע זה בתחילה
עושה גוי מלך איזה אחשורוש..", בימי "ויהי אלינו.
מוציא מסתבך, משתכר, הוא במהלכו ענק, משתה
זה, בשלב חדשה. מלכה ומחפש אשתו את להורג
היה יהודי "איש לתמונה, בגלוי נכנסים אנחנו

מרדכי..". ושמו הבירה בשושן

באמת וכי למדי, מוזר נשמע זה, פסוק גם אבל
עד הבירה, בשושן היחיד היהודי היה מרדכי
מאוחר הרי רשמיות. בכזו זאת מציינת שהמגילה

המן נפילת לאחר יותר,
אנו הגזירה, וביטול
הבירה "ובשושן שומעים
חמש ואבד היהודים הרגו
עשרת ואת.. איש מאות
היהודים צורר המן בני
היהודים ויקהלו הרגו..
ביום גם בשושן אשר
מדוע עשר". הארבע
המגילה מציינת כן אם
יהדותו את רק בתחילה

מרדכי?" של

יהודי איש
הקדושות בשיחותיו
מלך שליט"א הרבי מציין

היו המגילה, של הראשון בחלקה שאכן המשיח,
כי עליהם היה ניכר שלא ישראל מעם רבים
הייתה הגויים, בפני ההתרפסות ה"י. המה, יהודים
בסעודת ההשתתפות חגגה. ההתבוללות בעיצומה.

שיא. הייתה אחשורוש

אחשורוש, במלכות שר אז כבר שהיה מרדכי, דווקא
"איש מהותו את שכח לא דעתו, עליו זחה לא
גם הזדמנות. בכל אותה לבטא דאג ואף יהודי"
בציווי השתחוו כולם, אבל המלך, עבדי כל כאשר
ישתחווה". ולא יכרע לא "מרדכי אבל להמן, המלך,
כי התברר יותר מאוחר
היא זו, עמידה דווקא
העם להצלת שהביאה

כולו. היהודי

"כתבוני ישראל, מחכמי אסתר שביקשה בשעה
והנס הגזירה שזכרון כוונתה, הייתה לדורות",
להעניק כדי ואחד, אחד כל עיני לנגד תמיד יעמדו
בזה רק אשר יהדותו, על לשכוח שלא הכח את לו

הנצחית. ועמידתנו הצלתנו תלויה

כדי יצא". לא למפרע המגילה את הקורא "כל
בסיפור לראות עלינו הדחוק ממצבנו לצאת
מרדכי יחיד, יהודי עומד העכשויות. את המגילה
ומחומש, מאומן צבא בלא שבדורו, משה היהודי,
קרב ומטוסי טנקים בלא
עם על לשמור ומצליח
ועשרים מאה בכל שלם!
המלך, מדינות ושבע
שערה תיפול שלא

עמו. מבני אחד מראש

ידע דלא עד
הממשלה ובימינו,
שלרשותה זו בישראל,
ומחומש מאומן צבא
אמצעי הנשק, במיטב
מהמתקדמים לחימה
מודיעין, יחידות ביותר,
מהטובים ומוסד שב"כ
על לשמור מסוגלת אינה אלה, כל ועם בעולם,
עדיין פלסטיני. טירור מפני יהודי, של שלומו
הצדקה מחפשת הגויים, בפני בהתרפסות שקועה

הקודש. ארץ בארצנו, קיומנו לעצם

המשיח, מלך שליט"א הרבי בדברי רק מבטחינו
להוראותיו ובציות הגיע כבר הגאולה זמן כי
יש אחד. שבכל משיח ניצוץ יתגלה הקדושות
הוראות במילוי זו, בתקופה במיוחד להשתדל,
אחזקת ומזוזות, תפילין בדיקת שלו: הבטיחות
קופת עם יחד רכב בכל וכן בית בכל החת"ת ספר
ענייני לימוד התורה, בספר לאות רישום צדקה,
הוספה המצוות, בקיום הידור ומשיח, גאולה
בשמחה מרבין מתוך זה וכל טובים, במעשים
בהתגלותו ושלימה אמיתית גאולה ידע, דלא עד

ממש. עכשיו והמושלמת, המלאה

ולהלל להודות סעודה

מה״מ שליט״א הרבי ענה רבקין, מענדי ר׳ קשה נפצע בו הפיגוע לאחר מיד
ההודיה. סעודת בתמונה ב״ה. הניסית הצלתו לרגל הודיה סעודת לערוך

הגאולה וזמן קדם יצורי

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
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בגילויים יום מידי כמעט מתעשר המדע עולם
מסימני זה וגם המחקר. תחומי בכל חדשים,
"גילוי". מלשון הינה "גאולה" שהרי הגאולה,
הרי לשלימותה מתקרבים שאנו ככל מכאן,

ויתרבו. ילכו הנסתר שגילויי

תולדות חקר את המאפיינים הנושאים אחד
אותם הדינוזאורים, נושא הוא בעולמנו, החי
קיומם על למדו החוקרים אשר ענק", "זוחלי
חריגים בגדלים ומאובנים עצמות משרידי
עצם ואכן בעולם. שונים במקומות שהתגלו
של בגודל שהוא כל יצור של למשל, קולית
לכל הינה בספרד, שהתגלתה כפי ! מטר 2
של לגודלם בהשוואה חריג, משהו הדעות
חלקיים בעולמנו.ממצאים כיום החיים יצורים
הזהות תעודת את ליצור חוקרים מנסים אלו,

עלום. יצור לאותו

בלבד משוערות תבניות
בארגנטינה גילו מאובנים חוקרי למשל כך
יצרו מהם ענק עצמות פטגוניה, באיזור
20 לגובה שהתנשא יצור, של משוער מודל
כפול, ובאורך קומות שבע בן בניין כגובה מ'
לו שהעניקו מימדים טון. מ70 למעלה ששקל

ביותר". הגדול "הדינוזאור התואר את

חולשת על המצביעים גם ישנם אומנם
וכפי ושרידים, חלקים סמך על מודל בניית
מהמוזיאון בארט פול ד"ר זאת שמבטא
הבעיות "אחת בלונדון: הטבע להיסטוריית
נעשה שזה היא החדשה התגלית בהערכת
עד הרי חלקיים. ממצאים על התבססות תוך
מימדי קביעת שלמים. שלדים התגלו לא כה
בלבד". השערה על נשענת חיים בעלי אותם

המדעי החקר בעוד כי לציין יש זו בנקודה
מטר 20 של בגובה "ענק" יצורי על מדבר
אמת תורת שתורתנו הרי כפול, אף ואורך
וחושפת המדעי, הידע את עניין כבכל מקדימה
לפני ולא בעולמנו, ענק יצורי על עדויות
לפני גם אלא הכוזב. כדימיונם שנה, מליוני
שהדינוזאורים ענק, יצורי בודדים. שנה אלפי

כננסיים. לגביהם נחשבים המשוערים,

קומות 25 של בגובה ראם
בתורה, הנזכר הראם מדגם. מתוך למשל כך
בן בניין כשל קרניו, כולל שגובהו ענק יצור
אריה מפי "הושיעני הפסוק על קומות!. 25
שהיה "בשעה חז"ל: אומרים רמים..", ומקרני
ישן הראם את ומצא הלך הצאן, את רועה דוד
עליו, ועלה הר שהוא בו סבור והיה במדבר,
רכב דוד והיה ועמד, הראם ננער רועה, והיה
של רבונו דוד אמר שעה באותה קרניו.. על
אני הזה, הראם מן מורידני אתה אם עולם

ראם". כקרני אמה, מאה של היכל לך בונה

איפשר לא גם הראם של העצום גדולו
ראם אומר יהודה "רבי נח: לתיבת להכניסו
עמו, נכנסו גוריו אבל בתבה נח עם נכנס לא
קשרו אלא גוריו, ולא הוא לא אומר נחמיה ר'
טבריא כמן תלמיות מתלם והיה בתבה נח

לסיסיא".

בחז"ל נוספות עדויות
יצורים של גודלם על
קדם, בימי מסויימים
ביחס מוצאים אנו
משה הבשן. מלך לעוג
גובהו שהיה רבינו
(כחמש אמות עשר
רומח ובידו מטר!!)
אמות, עשר של באורך
כדי אמות עשר קפץ
הגיע ולא עוג, להכות

בדברים לפסוק בפירושו רש"י לקרסוליו. אלא
שעברו את המתאר והנורא", הגדול "המדבר
אומר: לארץ, לכניסת עד במדבר ישראל בני
ועקרבים כקורות, נחשים (במדבר) בו "שהיו

כקשתות"...

ית׳ התגלותו לקראת
קצהו אפס מגלים ודומיהם, אלה ענק יצורי
ה'. מעשיך גדלו "מה בבחינת ית' גדולתו של
מידי חדשים לגילויים עדים שאנו העובדה
הגאולה בזמן כבר אנו כי מעידה רק יום
שמתרחשים העצומים בגילויים המאופיינת
ית' מהתגלותו המשתלשלת תופעה בה,
שליט"א הרבי בהתגלות ה'", כבוד "ונגלה

ממש. בקרוב המשיח, מלך

דינוזאור של מלאכותי שיחזור

לאחרונה שנחשפו הענק מעצמות חלק

חובות יש אם לחו״ל מנסיעה להמנע
לכאן, נסיעה ע"ד מכתבו בתחלת וברכה!...כותב שלום

להודיע מוכרחני בדבר הנעימות ואי רצוני ולמרות
מוכרח מאתנו כאו"א אשר בזה, השקפתי הפעם עוד

בזה המבואר ע"פ ובפרט ערוך שולחן ע"פ להתנהג
הם פרנסה עניני אשר מבואר בהנ"ל החסידות, בתורת
שפרנסה ג"כ ומבואר לעצמו, וגם לב"ב האדם מחובת
מלא ומקרא וביגיעה, בעשי' היא קשורה הזה בעולם

(יעוין תעשה אשר בכל ה"א וברכך הכתוב, דבר
מבואר עוד ובכ"מ) ואילך כ"ג מאמר ומעין קונטרס
עצמו... מצד גם הוא מוכרחי חוב פרעון אשר בהנ"ל
להוצאות מקום שום שאין בהחלט מבואר הנ"ל ע"פ

האמורה, נסיעה הוצאות ומהם מהם, להמנע שאפשר
שבועות, או ימים איזה למשך רק היתה באם ואפילו

ואם בפרט, וחסידות בנגלה הפס"ד היפך הוא זה שגם
לראש לכל הרי הכרטיסים, על משלו לו יש באמת

שיכתוב ג"כ אפשר האמורים. החובות בסילוק יתחיל
מהמשפחה שהוא מי בשביל מוכרחת שהנסיעה לי,
אלא זה שאין ישאל, טרם זה על אני ועונה ועניני',

להמשפחה גם כלל מוכרח זה שאין על נוסף "תירוץ"
ו׳תסא) (מאגרת כו'.

האותיות צורת על מסופר לשמוע
חב"ד שיטת כפי האותיות וציור סופרות בעניני כותב

בכגון והרי הוראות, בזה לשמוע מילתא אזדמן לא
ויש פה, אל פה לסופר, מסופר מסורת הוא העיקר דא

מהם. ולחקור בזה מסורה להם שיש אלו את לחפש
ו׳תסד) (מאגרת
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

עדי ורעיתו (חמדי) חמדת לר'

שי' גנץ
תחי' אמונה רעיה בצבאות-ה' החיילת להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה 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' רחל מרת וזוגתו ישעיהו לר'

מצווה הבר חגיגת לרגל סאדי למשפ'

שיחי' חיים משה 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

לעלות טוב שם הבעל משזכה
: שאלו משיח, של להיכלו
יבוא מתי מר?" קאתי "אמתי
ונענה ישראל? את לגאול האדון

חוצה". מעינותיך "לכשיפוצו

שנה וחמשים ממאתים למעלה
הופצו במהלכם מאז, חלפו
קצוי בכל החסידות, מעיינות
המשיח, לימות הכניסה תבל.
והנפלאות הניסים משנות החל
ללימוד גדולה להתעוררות גרמה
בחורים בקרב גם חסידות
מובהקות חב"דיות לא מישיבות

חסידות ללימוד
ומשיח. גאולה וענייני

מתקיימים השיעורים
אחת כלל בדרך
החול. בימות לשבוע
גם ישנה למעוניינים
להתארח אפשרות
מריכוזי באחד לשבת
ברחבי הגדולים, חב"ד

שכולה שבת הארץ.
ומשיח. חסידות

להכיר זוכים הם השבת במהלך
המיוחדת האוירה את מקרוב

החב"דית. בקהילה

מכפר שנייבאלג ישראל הרב
בקרב הפועלים אחד הינו חב"ד,
ישראל הרב אומנם אלו. צעירים
אדמו"ר, של נכדו הינו עצמו
לחסידות שנחשף לאחר אך
מלך שליט"א לרבי ובפרט חב"ד

דרכו. שזו החליט המשיח,

שבועות מספר "לפני מספר: והוא
לשבות בחורים קבוצת הגיעה
באוירה עברה השבת איתנו.
התוועדויות, תפילה, של מרוממת
וסיפורי ניגונים חסידות, שיעורי
מלך שליט"א מהרבי מופתים

המשיח.

אלי פנה שבת, במוצאי
הכרתי אותו הבחורים, אחד
למסור שנהגתי מהשיעורים
יוכל האם ושאל החול, בימות
מלך שליט"א הרבי אל לכתוב

המשיח?

הישיבות באחת למד הבחור
בירושלים, הידועות הגדולות

קולט כי הבחור על היה ניכר
ביקש הוא שבת במוצאי ומפנים.
המשיח מלך שליט"א לרבי לכתוב

אותו. מטריד שמאוד בנושא

כמה עוד עם יחד דירה שוכר "אני
מתחלק השכירות סכום מחברי.
כשהתברר התעוררה בעיה בינינו.
בעל הבטחות בין גדול פער שיש
הדירה של מצבה לבין הדירה,

בפועל.

ללא רבות חשמל הפסקות לנו היו
התברר, כן כמו מראש. תיאום

רציניות. בעיות כמה שישנם

פנינו מסויים בשלב
ואמרנו הדירה לבעל
אנו כזה שבמצב
שיוריד ממנו דורשים
השכירות ממחיר לנו
לא "זה החודשית.
שסיכמנו", הדירה

לו. אמרנו

לא שאנחנו משראינו
אותו להזמין החלטנו מסתדרים,
הבחור אמר ועכשיו, תורה. לדין
לקחת אכן האם לשאול ברצוני.

תורה? לדין אותו

כתב מכן ולאחר ידים נטל הבחור
התשובה "יחי". הכריז שאלתו את
לימוד אשר ברורה, הנחיה הכילה
הדברים כל את מאירה חסידות

רצויים. הבלתי

תניא ללמוד להתחיל לו הצעתי
וכך עצמו על קיבל הוא יומי.

נפרדנו.

מתקשר הוא בצהריים למחרת,
מספר. הוא יאומן, "לא כולו. נרגש
התניא את ללמוד התחלתי הבקר
כשאני שהצעתי, כפי היומי,
להמשיך עלי שכך לעצמי מסכם
אלא חלפו לא והנה יום. מידי
מתקשר הבית ובעל שעות כמה
אני מדהימה: בשורה ובפיו אלי
1,000 ואוריד לדרישתכם מסכים
החודשיים.! השכירות מדמי ש"ח
ויכוחים של חודשים לאחר
מילוי לאחר לפתע ועקשנות,
שלט"א הרבי של אחת הוראה
נענה מיוזמתו הוא המשיח מלך

לבחורים.

  
   

   
    
   
    
      
   

    
    

  
   

העדות משכן המשכן פקודי אלה
כא) לח, (פקודי

שבית חז"ל, אמרו ביהמ"ק חורבן על
באופן ישראל מעם נלקח לא המקדש

כ"משכון". אותו נטל הקב"ה אלא מוחלט
בתי לשני רומז "משכן" המלה כפל

כ"משכון" ניטלו אך שחרבו, המקדש
המשכון נוטל חייב ההלכה עפ"י בלבד.
בשלימות, ולהחזירו היטב עליו לשמור

המקדש שבית מכאן לבעליו. העת, בבוא
גם יכיל ממש, בקרוב שייבנה השלישי

הקודמים. המקדש בתי שני מעלות את
ה׳תשנ״ב) משפטים (התוועדות

עליו ויקטר הזהב... המזבח את וישם
יט-לג) מ, (פקודי החצר את ויקם קטורת

ורק בית תחילה לבנות עולם, של מנהגו
בחנוכת ואילו כלים, לתוכו להכניס אח"כ

משה הפוך: הסדר היה משה ע"י המשכן
עוד קטורת עליו והקטיר המזבח את שם

החצר. הקמת סיום קודם
את מסמל בעולם, הרגיל נוהג וההסבר:
שקדושת ומכיון הטבע; לחוקי הכפיפות
מן שלמעלה נצחית קדושה היא המשכן

לכן חרב. המקדש כשבית גם - הטבע
שאינו באופן המשכן הקמת גם הייתה

הטבעי. לסדר כפוף
בה המזבח, על זו הקטרה נוספת: סיבה
חנוכה גם היוותה המשכן, את משה חנך

כולל אח"כ, שקמו המקדש בתי לכל
לי "ועשו הפסוק שהרי השלישי. הבית
הציווי גם הוא במשכן, שנאמר מקדש",

המשכן, לאחר המקדש בתי לבניית
מיוחדת קדושה הטביע הוא כשבכך

או מחיצות, של בקיומן תלוייה שאינה
קיימת המקדש קדושת בנוי", ב"בית

הגאולה) (פניני שינויים. ללא תמיד

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:22 17:09 ירושלים
18:24 17:24 תל-אביב
18:23 17:15 חיפה
18:24 17:27 באר-שבע
18:40 17:41 ניו-יורק

     
(מלכים    

ח,כא) נא ז,

בחניה גם נסיעה

כאשר בפרשתנו, לשיאה באה המשכן עשיית
באוהל לשכון השכינה יורדת לראשונה,

מועד אוהל אל לבוא משה יכול "ולא מועד:
זה, אלוקי שיא לאחר גו'". הענן עליו שכן כי

מסעות סדר - שונה לנושא התורה עוברת
יסעו המשכן מעל הענן "ובהעלות ישראל, בני
עניין לו), מ, (פקודי גו'" מסעיהם בכל ישראל בני

במשכן. השכינה להשראת שייך אינו שלכאורה
בהתייחסו רש"י דברי עפ"י יובן העניין

נוסעים שהיו מסע "בכל ואומר: אלה למסעות
מקום שם, יחנו אשר במקום שוכן הענן הי'ה
שממקום לפי כו', מסע קרוי הוא אף חנייתן

מסעות". כולן נקראו לכך ונסעו חזרו החני'ה

חיל אל מחיל עליה
לאחר המסעות, סדר אודות זו תוספת כלומר,
מדוייקת הינה במשכן, השכינה השראת תיאור
בעבודת ביותר חשוב רעיון להבהיר באה והיא
רש"י. בדברי גם הנרמז רעיון יהודי. כל של ה'

למימוש שמגיעים שלאחר הוא, האדם טבע
הכוונה ואין "לנוח". נטיה קיימת היעד,
בעיקר אלא הנדרשת הגשמית, למנוחה

להשאר העדפה וסיום. גמר של לתחושה
להתחיל מאשר "נכבש", שכבר הנוכחי בשיא

נוסף. "יעד" לכיבוש בדרך מאמץ ביגיעה, שוב

ע"פ חני'ה בחנייתן, אפילו כי התורה, מגלה
יחנו אשר במקום שוכן הענן "הי'ה תורה,

מחשבה, אומנם להיות יכולה היתה - שם"
כי ולנוח, מקום באותו להישאר לכאורה,
אותנו מלמדת השלימות; לתכלית הגיעו

כיבוש שלאחר - החני'ה בשעת שגם התורה,
"ובהעלות יהי'ה שאח"כ לדעת צריך - היעד

בנסיעה להמשיך צריך גו'", יסעו גו' הענן

יותר. נעלית למדריגה ועלי'ה

יסעו - הענן ובהעלות
הנסיעה, ענין מוכרח כך כדי עד : מזה ויתירה

לפי מסע, קרוי הוא אף חנייתן "מקום שגם
כולן נקראו לכך ונסעו חזרו החני'ה שממקום

ובכל - עצמה החני'ה בשעת גם מסעות":
החני'ה אפילו גדולה, או קטנה - החניות

במדבר, המסעות גמר לירדן, מעבר האחרונה
נושבת, ארץ ישראל, בארץ כבר ומתיישבים
חזרו החני'ה "שממקום להרגיש יהודי צריך
מסע", "קרוי עצמה, שהחני'ה ועד ונסעו",
(להמשיך נסיעה של אופי מקבלת היא כי

"חנייתן", זה כי - הוא זה על והטעם לעלות).

שתמיד ממנו שנדרשת - יהודי של חני'ה
בהליכה - ועד חיל, אל מחיל מהלך, יהי'ה

בערך. שלא שהיא אמיתית
אפילו יהודי: של יום יום לחיי ההוראה מכאן
מזמן לנוח צריך תורה וע"פ נח יהודי כאשר

ולהרגיש לדעת מעשה) (בשעת צריך - לזמן
יותר, למעלה ונסעו", "חזרו להיות צריך שמזה
מנסיעה. חלק שהיא נרגש עצמה שבחני'ה עד

לויקרא שמות מספר
שמות: ספר לסיום בנוגע גם מובן מזה

שבא המשכן, והקמת עשיית סיום לאחרי
מלא ה' "ככוד נפעל וכבר זו, תקופה בסיום
וההוראה, הלימוד מיד ישנו - המשכן" את
מיד להיות צריך אלא בחני'ה, להשאר שלא

חדש ספר - במדרגה חדש שלב ועלי'ה, מסע
ויקרא). (ספר בתורה

את מלא ה' "כבוד כאשר הי'ה כך שאכן כפי
מועד אוהל אל לבוא משה יכול "לא המשכן"
והשראת "המשכת דהיינו הענן", עליו שכן כי

שנאמר מאד ונורא עליון ממקום א"ס אור
שום בו שייך שלא כו' סתרו חשך ישת בו
- ויקרא ספר בהתחלת - ולאח"ז גילוי..".

"ויקרא ע"י יותר, נעלית למדריגה עלי'ה היתה
ליכנס שיוכל נפעל זו שבקריאה - משה" אל

ישת מבחי' גם הגילוי את ולקבל מועד באוהל
באל"ף הנרמזת הכתר, מספירת סתרו, חשך
הכתר), בחי' פלא אותיות (אל"ף ויקרא של
מכתר גם לקבל כלי אח"כ נעשה עצמו וזה

ועצמותו. במהותו
תשמ״ט) פקודי, (ש״פ

הדאגה הוא המשיח, מלך שליט״א הרבי של המובהקים מתפקידיו
מלכים: בהלכות הרמב"ם וכפסק-דין והפרט הכלל לענייני והמסירות
הממשלה יצרה לאחרונה בדקה". ולחזק בה לילך ישראל כל "ויכוף
הרפורמים, לטובת שלה הפשרה בהחלטת המערבי, בכותל איום סדק

בדחיפות. הבית בדק חיזוק הדורש מצב
נגד הלכה בפסק יצא עמאר, הגרש"מ הראש"ל ירושלים של רבה
על בעלות אדם לשום אין - תקפה אינה "ההחלטה וקבע: הפשרה
דורון, בקשי הגר"א הצטרפו: למכתב • גבוה" הקדש שהוא הכותל
והגר"י בוארון הגר"צ מאזוז, הגר"מ צדקה, הגר"מ בעדני, הגר"ש

הפסק-דין. מתוך להלן טופיק.

בכותל הפשרה נגד דין פסק
רבים "לשאלת נכתב הדין פסק בפתח
עם ההסדר בענין העי"א, וחשובים,
ידם המרימים ברית מפירי אותם
המכונים ע"ה, רבנו משה בתורת
תורת המזייפים ודומיהם. רפורמים
למקום בדרישתם ומצוותיה ישראל
וכיוצ"ב, מקוה, וכן בכותל תפילה
כל גאוה ברגל ורומסים דורסים כשהם

ישראל...". קדשי
מקדשנו, בית שריד המערבי "הכותל
זזו ולא לעולם, שכינה ממנו זזה שלא
וגם ברחמים, לציון בשובך עיננו ותחזינה משם: מלהתפלל ישראל
בציפיותיה הומיה ונפשנו הכותל בציור הבטנו גלויותנו, מקומות בכל
בידי ולשמצה, לביזיון למוסרו היתר צד שום ואין ישראל, לישועת
חילול שזה ובליצנות, בפריצות ומתנהגים להתפלל המתימרים אלה
בעזות לדורותיהם, ישראל מסורת קדושת ורמיסת והמקדש, הקדש

ובאכזריות".
"וזה ממשלה: בהחלטת שמדובר לעובדה מתייחס עמאר הרב
שבעתיים, חמור ישראל, ממשלת ע"י נעשה הזה החמור שהדבר
יותר חמורה היא הצבור הנהגת ע"י הנעשית קלה עברה שגם
אין הלכתית מבחינה יחידים". ע"י שנעשית ביותר חמורה מעבירה
דעתנו עניות "ולפי תוקף: לה ואין הממשלה להחלטת כלל להתייחס
אינה שהוא, גוף לכל ממנו חלק או הכותל, את למסור החלטה כל
הקדש שהוא כלל, זה על בעלות אדם לשום שאין תקפה, החלטה
כדי בהם, להשתמש רשות לנו ואין ותורה, לתפילה ומיועד גבוה,
שהולכים לאלה ק"ו שיחללוהו, בלא ואפילו אנשים, איזה לרצות

מלהזכיר". הס הקדש, את המחללים בדרכים

התורה מקדושת גמור היפך
ביותר, חמור דבר בזה נעשה "ועוד נכתב: הדין פסק סיום לקראת
הם מעשיהם כשכל קדוש, בענין דאמר" "למאן אותם שמחשיבים
עם למעמד שווה מעמד להם ונותנים ומתורה, מקדושה גמור היפך

הקדושים". ישראל
הראשית הרבנות של לאלה זהים בשמות לעצמם יקראו הם "ומעתה
משרד כנפי תחת מעוגנים והם שהוא, כל קל שינוי עם לישראל,
ותהיה החברה, כל את שיזעזעו דברים יתפתחו ומזה ראה"מ,
חשש שיש והטענה ישורנו, מי שאחריתה רבתי אנדרלמוסיה
אש מכבין ואין יצילנו, ה' ותתעצם תגדל ח"ו, דמים שפיכות של
מדרכי לנטות מבלי הדעת, וביישוב דעת בשיקול אלא ונפט, בסולר
עמנו על שלום יעשה במרומיו, שלום "ועושה וקדמונינו". אבותינו

אהבו. והשלום והאמת אמן. ירושלים ועל אבותינו, נחלת ועל

עכשיו נפלאות

מלך דבר

ה' מלחמות וילחם

ליום פרק ב' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ה. פרק המקדש כלי הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

א פרק המקדש ביאת הל'

ג-ה. פרקים נזירות

ו-ח. פרקים

א. פרק וחרמין ערכין הלכות ט-י. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ב. פרקים כלאים הלכות ח. פרק

ג-ה. פרקים
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ז
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ג'
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חסידים בחצרות משיח גילוי

פקודי פרשת
פקודי

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

שנייבאלג ישראל הרב

עמר הגרש״מ הרש״ל הרב



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

עדי ורעיתו (חמדי) חמדת לר'

שי' גנץ
תחי' אמונה רעיה בצבאות-ה' החיילת להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה 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' רחל מרת וזוגתו ישעיהו לר'

מצווה הבר חגיגת לרגל סאדי למשפ'

שיחי' חיים משה 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

לעלות טוב שם הבעל משזכה
: שאלו משיח, של להיכלו
יבוא מתי מר?" קאתי "אמתי
ונענה ישראל? את לגאול האדון

חוצה". מעינותיך "לכשיפוצו

שנה וחמשים ממאתים למעלה
הופצו במהלכם מאז, חלפו
קצוי בכל החסידות, מעיינות
המשיח, לימות הכניסה תבל.
והנפלאות הניסים משנות החל
ללימוד גדולה להתעוררות גרמה
בחורים בקרב גם חסידות
מובהקות חב"דיות לא מישיבות

חסידות ללימוד
ומשיח. גאולה וענייני

מתקיימים השיעורים
אחת כלל בדרך
החול. בימות לשבוע
גם ישנה למעוניינים
להתארח אפשרות
מריכוזי באחד לשבת
ברחבי הגדולים, חב"ד

שכולה שבת הארץ.
ומשיח. חסידות

להכיר זוכים הם השבת במהלך
המיוחדת האוירה את מקרוב

החב"דית. בקהילה

מכפר שנייבאלג ישראל הרב
בקרב הפועלים אחד הינו חב"ד,
ישראל הרב אומנם אלו. צעירים
אדמו"ר, של נכדו הינו עצמו
לחסידות שנחשף לאחר אך
מלך שליט"א לרבי ובפרט חב"ד

דרכו. שזו החליט המשיח,

שבועות מספר "לפני מספר: והוא
לשבות בחורים קבוצת הגיעה
באוירה עברה השבת איתנו.
התוועדויות, תפילה, של מרוממת
וסיפורי ניגונים חסידות, שיעורי
מלך שליט"א מהרבי מופתים

המשיח.

אלי פנה שבת, במוצאי
הכרתי אותו הבחורים, אחד
למסור שנהגתי מהשיעורים
יוכל האם ושאל החול, בימות
מלך שליט"א הרבי אל לכתוב

המשיח?

הישיבות באחת למד הבחור
בירושלים, הידועות הגדולות

קולט כי הבחור על היה ניכר
ביקש הוא שבת במוצאי ומפנים.
המשיח מלך שליט"א לרבי לכתוב

אותו. מטריד שמאוד בנושא

כמה עוד עם יחד דירה שוכר "אני
מתחלק השכירות סכום מחברי.
כשהתברר התעוררה בעיה בינינו.
בעל הבטחות בין גדול פער שיש
הדירה של מצבה לבין הדירה,

בפועל.

ללא רבות חשמל הפסקות לנו היו
התברר, כן כמו מראש. תיאום

רציניות. בעיות כמה שישנם

פנינו מסויים בשלב
ואמרנו הדירה לבעל
אנו כזה שבמצב
שיוריד ממנו דורשים
השכירות ממחיר לנו
לא "זה החודשית.
שסיכמנו", הדירה

לו. אמרנו

לא שאנחנו משראינו
אותו להזמין החלטנו מסתדרים,
הבחור אמר ועכשיו, תורה. לדין
לקחת אכן האם לשאול ברצוני.

תורה? לדין אותו

כתב מכן ולאחר ידים נטל הבחור
התשובה "יחי". הכריז שאלתו את
לימוד אשר ברורה, הנחיה הכילה
הדברים כל את מאירה חסידות

רצויים. הבלתי

תניא ללמוד להתחיל לו הצעתי
וכך עצמו על קיבל הוא יומי.

נפרדנו.

מתקשר הוא בצהריים למחרת,
מספר. הוא יאומן, "לא כולו. נרגש
התניא את ללמוד התחלתי הבקר
כשאני שהצעתי, כפי היומי,
להמשיך עלי שכך לעצמי מסכם
אלא חלפו לא והנה יום. מידי
מתקשר הבית ובעל שעות כמה
אני מדהימה: בשורה ובפיו אלי
1,000 ואוריד לדרישתכם מסכים
החודשיים.! השכירות מדמי ש"ח
ויכוחים של חודשים לאחר
מילוי לאחר לפתע ועקשנות,
שלט"א הרבי של אחת הוראה
נענה מיוזמתו הוא המשיח מלך

לבחורים.

  
   

   
    
   
    
      
   

    
    

  
   

העדות משכן המשכן פקודי אלה
כא) לח, (פקודי

שבית חז"ל, אמרו ביהמ"ק חורבן על
באופן ישראל מעם נלקח לא המקדש

כ"משכון". אותו נטל הקב"ה אלא מוחלט
בתי לשני רומז "משכן" המלה כפל

כ"משכון" ניטלו אך שחרבו, המקדש
המשכון נוטל חייב ההלכה עפ"י בלבד.
בשלימות, ולהחזירו היטב עליו לשמור

המקדש שבית מכאן לבעליו. העת, בבוא
גם יכיל ממש, בקרוב שייבנה השלישי

הקודמים. המקדש בתי שני מעלות את
ה׳תשנ״ב) משפטים (התוועדות

עליו ויקטר הזהב... המזבח את וישם
יט-לג) מ, (פקודי החצר את ויקם קטורת

ורק בית תחילה לבנות עולם, של מנהגו
בחנוכת ואילו כלים, לתוכו להכניס אח"כ

משה הפוך: הסדר היה משה ע"י המשכן
עוד קטורת עליו והקטיר המזבח את שם

החצר. הקמת סיום קודם
את מסמל בעולם, הרגיל נוהג וההסבר:
שקדושת ומכיון הטבע; לחוקי הכפיפות
מן שלמעלה נצחית קדושה היא המשכן

לכן חרב. המקדש כשבית גם - הטבע
שאינו באופן המשכן הקמת גם הייתה

הטבעי. לסדר כפוף
בה המזבח, על זו הקטרה נוספת: סיבה
חנוכה גם היוותה המשכן, את משה חנך

כולל אח"כ, שקמו המקדש בתי לכל
לי "ועשו הפסוק שהרי השלישי. הבית
הציווי גם הוא במשכן, שנאמר מקדש",

המשכן, לאחר המקדש בתי לבניית
מיוחדת קדושה הטביע הוא כשבכך

או מחיצות, של בקיומן תלוייה שאינה
קיימת המקדש קדושת בנוי", ב"בית

הגאולה) (פניני שינויים. ללא תמיד

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:22 17:09 ירושלים
18:24 17:24 תל-אביב
18:23 17:15 חיפה
18:24 17:27 באר-שבע
18:40 17:41 ניו-יורק

     
(מלכים    

ח,כא) נא ז,

בחניה גם נסיעה

כאשר בפרשתנו, לשיאה באה המשכן עשיית
באוהל לשכון השכינה יורדת לראשונה,

מועד אוהל אל לבוא משה יכול "ולא מועד:
זה, אלוקי שיא לאחר גו'". הענן עליו שכן כי

מסעות סדר - שונה לנושא התורה עוברת
יסעו המשכן מעל הענן "ובהעלות ישראל, בני
עניין לו), מ, (פקודי גו'" מסעיהם בכל ישראל בני

במשכן. השכינה להשראת שייך אינו שלכאורה
בהתייחסו רש"י דברי עפ"י יובן העניין

נוסעים שהיו מסע "בכל ואומר: אלה למסעות
מקום שם, יחנו אשר במקום שוכן הענן הי'ה
שממקום לפי כו', מסע קרוי הוא אף חנייתן

מסעות". כולן נקראו לכך ונסעו חזרו החני'ה

חיל אל מחיל עליה
לאחר המסעות, סדר אודות זו תוספת כלומר,
מדוייקת הינה במשכן, השכינה השראת תיאור
בעבודת ביותר חשוב רעיון להבהיר באה והיא
רש"י. בדברי גם הנרמז רעיון יהודי. כל של ה'

למימוש שמגיעים שלאחר הוא, האדם טבע
הכוונה ואין "לנוח". נטיה קיימת היעד,
בעיקר אלא הנדרשת הגשמית, למנוחה

להשאר העדפה וסיום. גמר של לתחושה
להתחיל מאשר "נכבש", שכבר הנוכחי בשיא

נוסף. "יעד" לכיבוש בדרך מאמץ ביגיעה, שוב

ע"פ חני'ה בחנייתן, אפילו כי התורה, מגלה
יחנו אשר במקום שוכן הענן "הי'ה תורה,

מחשבה, אומנם להיות יכולה היתה - שם"
כי ולנוח, מקום באותו להישאר לכאורה,
אותנו מלמדת השלימות; לתכלית הגיעו

כיבוש שלאחר - החני'ה בשעת שגם התורה,
"ובהעלות יהי'ה שאח"כ לדעת צריך - היעד

בנסיעה להמשיך צריך גו'", יסעו גו' הענן

יותר. נעלית למדריגה ועלי'ה

יסעו - הענן ובהעלות
הנסיעה, ענין מוכרח כך כדי עד : מזה ויתירה

לפי מסע, קרוי הוא אף חנייתן "מקום שגם
כולן נקראו לכך ונסעו חזרו החני'ה שממקום

ובכל - עצמה החני'ה בשעת גם מסעות":
החני'ה אפילו גדולה, או קטנה - החניות

במדבר, המסעות גמר לירדן, מעבר האחרונה
נושבת, ארץ ישראל, בארץ כבר ומתיישבים
חזרו החני'ה "שממקום להרגיש יהודי צריך
מסע", "קרוי עצמה, שהחני'ה ועד ונסעו",
(להמשיך נסיעה של אופי מקבלת היא כי

"חנייתן", זה כי - הוא זה על והטעם לעלות).

שתמיד ממנו שנדרשת - יהודי של חני'ה
בהליכה - ועד חיל, אל מחיל מהלך, יהי'ה

בערך. שלא שהיא אמיתית
אפילו יהודי: של יום יום לחיי ההוראה מכאן
מזמן לנוח צריך תורה וע"פ נח יהודי כאשר

ולהרגיש לדעת מעשה) (בשעת צריך - לזמן
יותר, למעלה ונסעו", "חזרו להיות צריך שמזה
מנסיעה. חלק שהיא נרגש עצמה שבחני'ה עד

לויקרא שמות מספר
שמות: ספר לסיום בנוגע גם מובן מזה

שבא המשכן, והקמת עשיית סיום לאחרי
מלא ה' "ככוד נפעל וכבר זו, תקופה בסיום
וההוראה, הלימוד מיד ישנו - המשכן" את
מיד להיות צריך אלא בחני'ה, להשאר שלא

חדש ספר - במדרגה חדש שלב ועלי'ה, מסע
ויקרא). (ספר בתורה

את מלא ה' "כבוד כאשר הי'ה כך שאכן כפי
מועד אוהל אל לבוא משה יכול "לא המשכן"
והשראת "המשכת דהיינו הענן", עליו שכן כי

שנאמר מאד ונורא עליון ממקום א"ס אור
שום בו שייך שלא כו' סתרו חשך ישת בו
- ויקרא ספר בהתחלת - ולאח"ז גילוי..".

"ויקרא ע"י יותר, נעלית למדריגה עלי'ה היתה
ליכנס שיוכל נפעל זו שבקריאה - משה" אל

ישת מבחי' גם הגילוי את ולקבל מועד באוהל
באל"ף הנרמזת הכתר, מספירת סתרו, חשך
הכתר), בחי' פלא אותיות (אל"ף ויקרא של
מכתר גם לקבל כלי אח"כ נעשה עצמו וזה

ועצמותו. במהותו
תשמ״ט) פקודי, (ש״פ

הדאגה הוא המשיח, מלך שליט״א הרבי של המובהקים מתפקידיו
מלכים: בהלכות הרמב"ם וכפסק-דין והפרט הכלל לענייני והמסירות
הממשלה יצרה לאחרונה בדקה". ולחזק בה לילך ישראל כל "ויכוף
הרפורמים, לטובת שלה הפשרה בהחלטת המערבי, בכותל איום סדק

בדחיפות. הבית בדק חיזוק הדורש מצב
נגד הלכה בפסק יצא עמאר, הגרש"מ הראש"ל ירושלים של רבה
על בעלות אדם לשום אין - תקפה אינה "ההחלטה וקבע: הפשרה
דורון, בקשי הגר"א הצטרפו: למכתב • גבוה" הקדש שהוא הכותל
והגר"י בוארון הגר"צ מאזוז, הגר"מ צדקה, הגר"מ בעדני, הגר"ש

הפסק-דין. מתוך להלן טופיק.

בכותל הפשרה נגד דין פסק
רבים "לשאלת נכתב הדין פסק בפתח
עם ההסדר בענין העי"א, וחשובים,
ידם המרימים ברית מפירי אותם
המכונים ע"ה, רבנו משה בתורת
תורת המזייפים ודומיהם. רפורמים
למקום בדרישתם ומצוותיה ישראל
וכיוצ"ב, מקוה, וכן בכותל תפילה
כל גאוה ברגל ורומסים דורסים כשהם

ישראל...". קדשי
מקדשנו, בית שריד המערבי "הכותל
זזו ולא לעולם, שכינה ממנו זזה שלא
וגם ברחמים, לציון בשובך עיננו ותחזינה משם: מלהתפלל ישראל
בציפיותיה הומיה ונפשנו הכותל בציור הבטנו גלויותנו, מקומות בכל
בידי ולשמצה, לביזיון למוסרו היתר צד שום ואין ישראל, לישועת
חילול שזה ובליצנות, בפריצות ומתנהגים להתפלל המתימרים אלה
בעזות לדורותיהם, ישראל מסורת קדושת ורמיסת והמקדש, הקדש

ובאכזריות".
"וזה ממשלה: בהחלטת שמדובר לעובדה מתייחס עמאר הרב
שבעתיים, חמור ישראל, ממשלת ע"י נעשה הזה החמור שהדבר
יותר חמורה היא הצבור הנהגת ע"י הנעשית קלה עברה שגם
אין הלכתית מבחינה יחידים". ע"י שנעשית ביותר חמורה מעבירה
דעתנו עניות "ולפי תוקף: לה ואין הממשלה להחלטת כלל להתייחס
אינה שהוא, גוף לכל ממנו חלק או הכותל, את למסור החלטה כל
הקדש שהוא כלל, זה על בעלות אדם לשום שאין תקפה, החלטה
כדי בהם, להשתמש רשות לנו ואין ותורה, לתפילה ומיועד גבוה,
שהולכים לאלה ק"ו שיחללוהו, בלא ואפילו אנשים, איזה לרצות

מלהזכיר". הס הקדש, את המחללים בדרכים

התורה מקדושת גמור היפך
ביותר, חמור דבר בזה נעשה "ועוד נכתב: הדין פסק סיום לקראת
הם מעשיהם כשכל קדוש, בענין דאמר" "למאן אותם שמחשיבים
עם למעמד שווה מעמד להם ונותנים ומתורה, מקדושה גמור היפך

הקדושים". ישראל
הראשית הרבנות של לאלה זהים בשמות לעצמם יקראו הם "ומעתה
משרד כנפי תחת מעוגנים והם שהוא, כל קל שינוי עם לישראל,
ותהיה החברה, כל את שיזעזעו דברים יתפתחו ומזה ראה"מ,
חשש שיש והטענה ישורנו, מי שאחריתה רבתי אנדרלמוסיה
אש מכבין ואין יצילנו, ה' ותתעצם תגדל ח"ו, דמים שפיכות של
מדרכי לנטות מבלי הדעת, וביישוב דעת בשיקול אלא ונפט, בסולר
עמנו על שלום יעשה במרומיו, שלום "ועושה וקדמונינו". אבותינו

אהבו. והשלום והאמת אמן. ירושלים ועל אבותינו, נחלת ועל

עכשיו נפלאות

מלך דבר
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חסידים בחצרות משיח גילוי

פקודי פרשת
פקודי

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

שנייבאלג ישראל הרב

עמר הגרש״מ הרש״ל הרב



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

2 לעשות ושמרו - עלון
הופק 2 לעשות" "ושמרו עלון

האגודה ע"י חב"ד, מוקדי בקרב והופץ
והשלימה, האמיתית הגאולה למען
שי"ל בעלון הקהל". להגברת"מבצע

ביום בארה"ק" משיח "קונגרס לקראת
שליט"א הרבי משיחות הקרוב, ראשון

הכינוס חשיבות אודות המשיח מלך
ההקהל. כרטיס כולל הקהל, ופעילות

ומשפיעים רבנים מפי דברים וכן
הקהל". "מבצע אודות

077-912-2770 לפרטים:

בתוניס תורה ספר
לעילוי שנכתב מיוחד תורה ספר
צעיר הי"ד, חטאב יואב הק' של נשמתו
שלושה עוד עם יחד שנרצח יהודי
במרכול בטבח שעברה, בשנה יהודים
הכנסת לבית הוכנס בפאריז כשר' 'היפר
המשמש שי' אביו ע"י תוניס בעיר
בידי שהוקמו חב"ד, מוסדות כמנהל

ע"ה. פינסון ניסן הרב השליח
שההקפות תוניס, יהודי כמסורת
רקדו מקומות, במספר מתקיימות
תחת בתהלוכה, ומבוגרים צעירים
לבית בדרכם הביטחון, כוחות אבטחת
גולעט', 'לה המפורסמת בשכונה הכנסת
הקהילה של המפורסם האבות ולבית
האחרונה ההקפה ועוד. היהודית
יצחק יוסף "אהלי באולם התקיימה

העיר. במרכז ליובאוויטש"

הקדושות. הוראותיו ובמילוי הגיע כבר הגאולה זמן כי המשיח, מלך שליט״א הרבי בדברי רק מבטחינו
והשלימה האמיתית הגאולה בשמחת מרבין מתוך שלו, הבטיחות הוראות במילוי לפעול יש במיוחד

טובות חדשות

ניצוץ את לגלות
אחד! שבכל משיח

בשמחה מרבים אדר משנכנס
שמחה! של יום 60

קשור אינו שכלל משהו כמו נשמע זה בתחילה
עושה גוי מלך איזה אחשורוש..", בימי "ויהי אלינו.
מוציא מסתבך, משתכר, הוא במהלכו ענק, משתה
זה, בשלב חדשה. מלכה ומחפש אשתו את להורג
היה יהודי "איש לתמונה, בגלוי נכנסים אנחנו

מרדכי..". ושמו הבירה בשושן

באמת וכי למדי, מוזר נשמע זה, פסוק גם אבל
עד הבירה, בשושן היחיד היהודי היה מרדכי
מאוחר הרי רשמיות. בכזו זאת מציינת שהמגילה

המן נפילת לאחר יותר,
אנו הגזירה, וביטול
הבירה "ובשושן שומעים
חמש ואבד היהודים הרגו
עשרת ואת.. איש מאות
היהודים צורר המן בני
היהודים ויקהלו הרגו..
ביום גם בשושן אשר
מדוע עשר". הארבע
המגילה מציינת כן אם
יהדותו את רק בתחילה

מרדכי?" של

יהודי איש
הקדושות בשיחותיו
מלך שליט"א הרבי מציין

היו המגילה, של הראשון בחלקה שאכן המשיח,
כי עליהם היה ניכר שלא ישראל מעם רבים
הייתה הגויים, בפני ההתרפסות ה"י. המה, יהודים
בסעודת ההשתתפות חגגה. ההתבוללות בעיצומה.

שיא. הייתה אחשורוש

אחשורוש, במלכות שר אז כבר שהיה מרדכי, דווקא
"איש מהותו את שכח לא דעתו, עליו זחה לא
גם הזדמנות. בכל אותה לבטא דאג ואף יהודי"
בציווי השתחוו כולם, אבל המלך, עבדי כל כאשר
ישתחווה". ולא יכרע לא "מרדכי אבל להמן, המלך,
כי התברר יותר מאוחר
היא זו, עמידה דווקא
העם להצלת שהביאה

כולו. היהודי

"כתבוני ישראל, מחכמי אסתר שביקשה בשעה
והנס הגזירה שזכרון כוונתה, הייתה לדורות",
להעניק כדי ואחד, אחד כל עיני לנגד תמיד יעמדו
בזה רק אשר יהדותו, על לשכוח שלא הכח את לו

הנצחית. ועמידתנו הצלתנו תלויה

כדי יצא". לא למפרע המגילה את הקורא "כל
בסיפור לראות עלינו הדחוק ממצבנו לצאת
מרדכי יחיד, יהודי עומד העכשויות. את המגילה
ומחומש, מאומן צבא בלא שבדורו, משה היהודי,
קרב ומטוסי טנקים בלא
עם על לשמור ומצליח
ועשרים מאה בכל שלם!
המלך, מדינות ושבע
שערה תיפול שלא

עמו. מבני אחד מראש

ידע דלא עד
הממשלה ובימינו,
שלרשותה זו בישראל,
ומחומש מאומן צבא
אמצעי הנשק, במיטב
מהמתקדמים לחימה
מודיעין, יחידות ביותר,
מהטובים ומוסד שב"כ
על לשמור מסוגלת אינה אלה, כל ועם בעולם,
עדיין פלסטיני. טירור מפני יהודי, של שלומו
הצדקה מחפשת הגויים, בפני בהתרפסות שקועה

הקודש. ארץ בארצנו, קיומנו לעצם

המשיח, מלך שליט"א הרבי בדברי רק מבטחינו
להוראותיו ובציות הגיע כבר הגאולה זמן כי
יש אחד. שבכל משיח ניצוץ יתגלה הקדושות
הוראות במילוי זו, בתקופה במיוחד להשתדל,
אחזקת ומזוזות, תפילין בדיקת שלו: הבטיחות
קופת עם יחד רכב בכל וכן בית בכל החת"ת ספר
ענייני לימוד התורה, בספר לאות רישום צדקה,
הוספה המצוות, בקיום הידור ומשיח, גאולה
בשמחה מרבין מתוך זה וכל טובים, במעשים
בהתגלותו ושלימה אמיתית גאולה ידע, דלא עד

ממש. עכשיו והמושלמת, המלאה

ולהלל להודות סעודה

מה״מ שליט״א הרבי ענה רבקין, מענדי ר׳ קשה נפצע בו הפיגוע לאחר מיד
ההודיה. סעודת בתמונה ב״ה. הניסית הצלתו לרגל הודיה סעודת לערוך

הגאולה וזמן קדם יצורי

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 (11.3.16) ה'תשע"ו ב', אדר א' פקודי, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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בגילויים יום מידי כמעט מתעשר המדע עולם
מסימני זה וגם המחקר. תחומי בכל חדשים,
"גילוי". מלשון הינה "גאולה" שהרי הגאולה,
הרי לשלימותה מתקרבים שאנו ככל מכאן,

ויתרבו. ילכו הנסתר שגילויי

תולדות חקר את המאפיינים הנושאים אחד
אותם הדינוזאורים, נושא הוא בעולמנו, החי
קיומם על למדו החוקרים אשר ענק", "זוחלי
חריגים בגדלים ומאובנים עצמות משרידי
עצם ואכן בעולם. שונים במקומות שהתגלו
של בגודל שהוא כל יצור של למשל, קולית
לכל הינה בספרד, שהתגלתה כפי ! מטר 2
של לגודלם בהשוואה חריג, משהו הדעות
חלקיים בעולמנו.ממצאים כיום החיים יצורים
הזהות תעודת את ליצור חוקרים מנסים אלו,

עלום. יצור לאותו

בלבד משוערות תבניות
בארגנטינה גילו מאובנים חוקרי למשל כך
יצרו מהם ענק עצמות פטגוניה, באיזור
20 לגובה שהתנשא יצור, של משוער מודל
כפול, ובאורך קומות שבע בן בניין כגובה מ'
לו שהעניקו מימדים טון. מ70 למעלה ששקל

ביותר". הגדול "הדינוזאור התואר את

חולשת על המצביעים גם ישנם אומנם
וכפי ושרידים, חלקים סמך על מודל בניית
מהמוזיאון בארט פול ד"ר זאת שמבטא
הבעיות "אחת בלונדון: הטבע להיסטוריית
נעשה שזה היא החדשה התגלית בהערכת
עד הרי חלקיים. ממצאים על התבססות תוך
מימדי קביעת שלמים. שלדים התגלו לא כה
בלבד". השערה על נשענת חיים בעלי אותם

המדעי החקר בעוד כי לציין יש זו בנקודה
מטר 20 של בגובה "ענק" יצורי על מדבר
אמת תורת שתורתנו הרי כפול, אף ואורך
וחושפת המדעי, הידע את עניין כבכל מקדימה
לפני ולא בעולמנו, ענק יצורי על עדויות
לפני גם אלא הכוזב. כדימיונם שנה, מליוני
שהדינוזאורים ענק, יצורי בודדים. שנה אלפי

כננסיים. לגביהם נחשבים המשוערים,

קומות 25 של בגובה ראם
בתורה, הנזכר הראם מדגם. מתוך למשל כך
בן בניין כשל קרניו, כולל שגובהו ענק יצור
אריה מפי "הושיעני הפסוק על קומות!. 25
שהיה "בשעה חז"ל: אומרים רמים..", ומקרני
ישן הראם את ומצא הלך הצאן, את רועה דוד
עליו, ועלה הר שהוא בו סבור והיה במדבר,
רכב דוד והיה ועמד, הראם ננער רועה, והיה
של רבונו דוד אמר שעה באותה קרניו.. על
אני הזה, הראם מן מורידני אתה אם עולם

ראם". כקרני אמה, מאה של היכל לך בונה

איפשר לא גם הראם של העצום גדולו
ראם אומר יהודה "רבי נח: לתיבת להכניסו
עמו, נכנסו גוריו אבל בתבה נח עם נכנס לא
קשרו אלא גוריו, ולא הוא לא אומר נחמיה ר'
טבריא כמן תלמיות מתלם והיה בתבה נח

לסיסיא".

בחז"ל נוספות עדויות
יצורים של גודלם על
קדם, בימי מסויימים
ביחס מוצאים אנו
משה הבשן. מלך לעוג
גובהו שהיה רבינו
(כחמש אמות עשר
רומח ובידו מטר!!)
אמות, עשר של באורך
כדי אמות עשר קפץ
הגיע ולא עוג, להכות

בדברים לפסוק בפירושו רש"י לקרסוליו. אלא
שעברו את המתאר והנורא", הגדול "המדבר
אומר: לארץ, לכניסת עד במדבר ישראל בני
ועקרבים כקורות, נחשים (במדבר) בו "שהיו

כקשתות"...

ית׳ התגלותו לקראת
קצהו אפס מגלים ודומיהם, אלה ענק יצורי
ה'. מעשיך גדלו "מה בבחינת ית' גדולתו של
מידי חדשים לגילויים עדים שאנו העובדה
הגאולה בזמן כבר אנו כי מעידה רק יום
שמתרחשים העצומים בגילויים המאופיינת
ית' מהתגלותו המשתלשלת תופעה בה,
שליט"א הרבי בהתגלות ה'", כבוד "ונגלה

ממש. בקרוב המשיח, מלך

דינוזאור של מלאכותי שיחזור

לאחרונה שנחשפו הענק מעצמות חלק

חובות יש אם לחו״ל מנסיעה להמנע
לכאן, נסיעה ע"ד מכתבו בתחלת וברכה!...כותב שלום

להודיע מוכרחני בדבר הנעימות ואי רצוני ולמרות
מוכרח מאתנו כאו"א אשר בזה, השקפתי הפעם עוד

בזה המבואר ע"פ ובפרט ערוך שולחן ע"פ להתנהג
הם פרנסה עניני אשר מבואר בהנ"ל החסידות, בתורת
שפרנסה ג"כ ומבואר לעצמו, וגם לב"ב האדם מחובת
מלא ומקרא וביגיעה, בעשי' היא קשורה הזה בעולם

(יעוין תעשה אשר בכל ה"א וברכך הכתוב, דבר
מבואר עוד ובכ"מ) ואילך כ"ג מאמר ומעין קונטרס
עצמו... מצד גם הוא מוכרחי חוב פרעון אשר בהנ"ל
להוצאות מקום שום שאין בהחלט מבואר הנ"ל ע"פ

האמורה, נסיעה הוצאות ומהם מהם, להמנע שאפשר
שבועות, או ימים איזה למשך רק היתה באם ואפילו

ואם בפרט, וחסידות בנגלה הפס"ד היפך הוא זה שגם
לראש לכל הרי הכרטיסים, על משלו לו יש באמת

שיכתוב ג"כ אפשר האמורים. החובות בסילוק יתחיל
מהמשפחה שהוא מי בשביל מוכרחת שהנסיעה לי,
אלא זה שאין ישאל, טרם זה על אני ועונה ועניני',

להמשפחה גם כלל מוכרח זה שאין על נוסף "תירוץ"
ו׳תסא) (מאגרת כו'.

האותיות צורת על מסופר לשמוע
חב"ד שיטת כפי האותיות וציור סופרות בעניני כותב

בכגון והרי הוראות, בזה לשמוע מילתא אזדמן לא
ויש פה, אל פה לסופר, מסופר מסורת הוא העיקר דא

מהם. ולחקור בזה מסורה להם שיש אלו את לחפש
ו׳תסד) (מאגרת
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