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זמן קצר בלבד חלף, מאז קיבל שאול את המלוכה 
וכבר הוטלה עליו המשימה "לך והחרמת את.. עמלק 

ונלחמת בו עד כלותם". שאול נלחם ומנצח, אלא 
שאינו מדקדק בציווי האלוקי "עד כלותם". מטעמים 

שונים הוא מותיר מעמלק ומפסיד את המלוכה.
דברי הביקורת הקשים שמשמיע שמואל הנביא בפני 
שאול המלך על מחדליו, מסתיימים במילים "קרע ה' 
את ממלכות ישראל מעליך ונתנה לרעך הטוב ממך. 
וגם נצח ישראל לא ישקר .. כי לא אדם הוא להנחם".
המשיח  מאז עלייתו לנשיאות, נוהג הרבי שליט"א מלך

לומר ביום י' שבט, "מאמר-חסידות" המבוסס על 
מאמרו של אדמו"ר 
"באתי לגני".  הריי"צ

(בכל שנה מתבאר פרק 
נוסף במאמר). והנה 

במאמרו בשנת תשכ"ח 
(המקביל לפרק י"ח 

במאמר), מבאר הרבי 
שליט"א מלך המשיח 

ה"נצח"  של כח את יחודו
המאופיין בעוצמתו 

הבלתי רגילה, בהיותו 
מושרש בעצם הנפש.

בהקשר לזה מציין הרבי 
שליט"א מלך המשיח, 

כי דברי הנביא שמואל, 
מדגישים את עוצמת 

בחירת הקב"ה במלכות 
דוד, בחירה שאינה 

ניתנת לשינויים "נצח ישראל לא ישקר".

עקשנות דקדושה
יחודו של כח ה"נצח" באלוקות, הוא בהיותו מושרש 

כביכול בעצמותו ומהותו ית' שלמעלה משינויים, 
ככח ה"נצח" בנפש האדם, כח העקשנות דקדושה, 

הנשמה למעלה מטעם ודעת  המושרש בעצם
ולמעלה מהגבלה.

מכאן עוצמתה של 
ספירת הנצח המבהירה 

את הבחירה הנצחית 

במלכות דוד שעל כסאו לא ישב זר. לעומתה, 
הבחירה במלכות שאול (משבט בנימין, מייצג עולם 

הבינה) מושתתת על ההבנה, על הטעם והדעת. 
מכאן המוגבלות שבעוצמת הבחירה במלכות זו, 

בחירה זמנית ובעלת שינויים שאף הביאו לביטולה. 
לאחר אמירת המבדיל בין קודש לחול, ניתן להתייחס 

במכל-שכן וקל-וחומר, גם ביחס למלכות הזלה 
ממשלת הדמים והחידלון שבתקופתנו, אשר גדול 

בטחוננו כי ימיה קצרים ביותר וכל נסיונות ההחיאה 
המלאכותיים של מר בוש בביקורו הנוכחי בארץ, כמו 

גם נסיונות רה"מ להסיט את הביקורת הציבורית 
מאחריותו להפקרת חיי רבבות מאזרחי המדינה, לא 

יצליחו.

מהעובדות חלק
ורק חלק מהעובדות:
מאז תחילת כהונתו, 

הטירור הפלסטיני הולך 
ומתחזק. ירי הקסאמים 
שהפך את שדרות והנגב 

המערבי לבני ערובה, 
התרחב מעבר לאשקלון, 
והשבוע גם קטיושות על 

שלומי שבגבול הצפון. 
הברחת הנשק לרצועת 

עזה הגיעה למימדים 
שאפילו בצה"ל מתקשים 
לעכל. שיחרור מחבלים 

ועד לניהול מו"מ 
לשיחרור ברגותי ימ"ש 

שנידון ל-5 מאסרי עולם מצטברים ו-40 שנות 
מאסר נוספות בגין נסיון לרצח...

מסוגלים ימים אלה י'-י"א שבט, להתקשרות לרבי 
שליט"א מלך המשיח, ע"י מילוי הוראותיו הקדושות, 
בלימוד התורה נגלה וחסידות וקיום המצוות בהידור, 
התחזקות בשמירת החת"ת, ופרסום לכל אנשי הדור, 

אשר המינוי דדוד מלכא משיחא כבר היה וצריכה 
רק להיות קבלת מלכותו ע"י העם וההתקשרות בין 

המלך והעם בשלימות הגילוי, בגאולה האמיתית 
השלימה תיכף ומיד ממש.

קבלת הנשיאות יום
שבט ימי יחול י'-י"א  השבוע

שליט"א מלך ע"י הרבי קבלת הנשיאות
כינוסים  יום זה יתקיימו לקראת המשיח.

ובתי  ריכוזי חב"ד והתוועדויות בכל
פעילות הסברתית. גם הכנסת, כמו

בחומש הדפסת התניא
שבט תתקיים י'    ביום רביעי, ערב
חומש בישוב התניא בעז"ה הדפסת ספר
עותק  תעניק המתחדש. יוזמה מיוחדת

תורם הוראת  מההדפסה ההיסטורית לכל
ניתן לתרום לזכות או  קבע למשך שנה.
נוספים: 054-224-1039  לע"נ. לפרטים

שבט עלון לי׳
עלון מחודש על קשריו יצא לאור
של ה'בבא סאלי' עם הרבי מלך המשיח

השני של העלון מוקדש  שליט"א. חלקו
מרתקים,  לי' שבט ומשלב סיפורים

והנהגות לכבוד י' שבט. פעילים  פנינים
המעוניינים להזמין  בתי חב"ד ומנהלי

(כמויות גדולות): 077-7870300.

ברק מכון סמיכה בבני
הנשיאות י'-י"א שבט ימי לקראת

נפתח המשיח של הרבי שליט"א מלך
חב"ד שיכון  שע"י בית החסידות' ב'מרכז

לרבנות.  סמיכה ה' בני-ברק - מכון
בקרוב יחלו ללמוד הלכות בשר בחלב. 

אילן 22. לפרטים  בר הכתובת: רח'
נוספים: 054-761-4248

העם  ע״י קבלת מלכותו להיות רק היה, צריכה משיחא כבר דדוד מלכא והמינוי מאחר
ממש. ומיד תיכף האמיתית השלימה הגילוי, בגאולה בשלימות המלך והעם וההתקשרות בין
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ב"ה

בחירה נצחית
במלכות דוד

נרכש יורק, שבניו המרכזית ב-770 מישיבת חב״ד תלמידים ביוזמת
עם תושבי העיר. קאדילק שהוסב ל״טנק מבצעים״ לפעילות רכב

מבצעים" על הקאדילק "טנק
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קומו צאו (שמות יב, לא) ויקרא למשה..
אמר הקב"ה למשה אתה עתיד להעלות
שדיברתי  מי בזכות ממצרים ישראל
מדבר  אברהם, ואין זה עמו בין הבתרים
נאוה"  "ומדברך  שנאמר: דיבור אלא

ד), (שיר השירים

למשה  הקב"ה לו אמר לוי:  ר'  ואמר 
ומן  מניחן  אתה  במדבר לך זה סימן
לעתיד  להחזירן  עתיד אתה  המדבר
מפתיה  אנכי  הנה "לכן  שנאמר: לבא,

ב). והולכתיה המדבר" (הושע
(שמות רבה)
>

יהיה (שמות יב, מט) תורה אחת
הזה בעולם  תורה  שלמד  הוא משה 

שעתידין  ללמד בעולם הבא, עתיד והוא
לו:  אצל אברהם ואומרים ישראל לילך

לכו אצל  אומר להם: למדנו תורה, והוא
שלמד יותר ממני, ויצחק אומר:  יצחק
ממני,  יותר ששימש יעקב  אצל לכו 
שלמדה  משה  אצל  לכו אומר:  ויעקב 
אל  מחיל  "ילכו דכתיב: הקב"ה. מפי 
חיל יראה אל אלקים בציון" (תהלים פד) 
"ראה  שנאמר: ואין אלקים אלא משה
לפרעה". (שמות רבה) אלקים <נתתיך

ה׳ (שמות יב, נא) הזה הוציא היום בעצם
. ובגלל . עצמו עליה ומשה בגלל שמסר
הוא שכתוב "לא  זה זה גאולה בו תלויה,
יבוא שילה"  כי עד יסור שבט מיהודה
 . . משה בגימטריה (בראשית מט) שהוא
משה  שמו  את הקב"ה כפל זה  ובגלל 
ואחד  הגאולה הראשונה על משה, אחד
"אז  נאמר:  כך  ובגלל האחרונה,  על 
אלא  נאמר  לא  שר  אז  - משה"  ישיר 

(תרגום מזוהר חלק א')אז ישיר. 

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:34  4:19 ירושלים 

5:35  4:33 תל אביב 

5:33  4:22 חיפה 

5:36  4:36 באר שבע 
5:34  4:30 ניו יורק 

לא ונקה - דיבר ה' אשר ‰ËÙ¯‰: הדבר
כח) - יג מו, (ירמיה אנקך

להכות כשהקב"ה יוצא

בכורות, כללה את הודעת משה רבינו על מכת
הלילה: "כה  בחצות ההדגשה, שמכה זו תתרחש

בתוך מצרים.  אני יוצא הלילה כחצות ה' אמר
בכור בארץ מצרים". כל ומת

המכות, לא צויין העיתוי  שבכל שאר העובדה
מדוע  השאלה, את רגע, מעלה של בהגדרה

במכת בכורות? דווקא נדרש הדבר
לסמן  ישראל נדרשו במכת בכורות הבדל נוסף:

"ולקחו מן הדם ונתנו . . ועל  בתיהם: את
הבתים. .  על המשקוף . . והיה הדם לכם לאות
ופסחתי עליכם" (שמות יב, ז - יג), לעומת שאר 

ומדוע? סימן, בהם לא נדרשו לשום המכות

הפכים שני איחוד
לזה, בכל שאר המכות לא "ניתנה  ההסבר

הותר להם להזיק רק באופן  למשחית", רשות
הרגיל של המכה. מכת בכורות לעומת זאת 

אופן להרוג את בכורי  באיזה - לא הוגבלה כלל
מצרים. ומאחר והמשחית לא הוגבל, דרושה 

שטענה:  מידת הדין היתה זהירות מיוחדת מפני
"מה נשתנו אלו מאלו. אלו עובדי עבודה זרה 

ואלו...".
מקום  אינו מובן: כיוון שהיה אלא שעדיין

כיצד  מאלו" מידת הדין, "מה נשתנו אלו לטענת
מפני טיעון  ישראל על היה ה"אות" להגן יכול

קשה כזה?

התשובה נעוצה בחצות הלילה. רגע החצות 
חלקי הלילה  שבין שני הרגע המיוחד את מציין

הולך  בו הראשון של הלילה, השונים. חציו
מידת הגבורה,  של וגובר החושך הוא זמנה

ולכן  החסד, השני מאירה מידת בחציו ואילו
יותר ויותר. בו להאיר מתחיל

מאחד שני הפכים - חסד וגבורה  החצות רגע
אפשרית רק ע"י  הפכים לחבר שני והיכולת

שלמעלה מן השניים, למעלה  גילוי של דרגה
מאיר  החצות ואכן ברגע מהגבלות השניים.

מסדר ההשתלשלות של  בעולם אור שלמעלה
והוא שביכולתו לחבר את ההפכים. העולמות

מהשכל אהבה למעלה
גם מכת בכורות באה ממדרגה כזו באלוקות. לא

באלוקות  דרגה שהיא כל מלאך ולא שרף ולא
ביצעה את מכת בכורות אלא הקב"ה בעצמו, 
ארץ  "ועברתי בכל הפסוק: על כדרשת חז"ל
וכו' אני  "אני ולא מלאך מצרים" (שמות יב, יב)

ח). אחר" (ספרי דברים כו, הוא ולא
מ"הקב"ה  שמכת בכורות שבאה זו עובדה

מידת  טיעון את ובעצמו" היא ששללה בכבודו
הדין "מה נשתנו אלו מאלו". לטענות שכליות 

"סדר  של האור האלוקי יש מקום רק ברמת

אבל למה  מדוד ומוגבל. ההשתלשלות" אור
במכת  מסדר השתלשלות, כפי שהיה שלמעלה
כלל לטענות שכליות. בכורות, שם אין שייכות

העצמית של  אהבתו האירה במכת בכורות
אהבה כזו שמעבר לכל טעם  הקב"ה לישראל,

אהבה עצמית זו, הרי אפילו  וחשבון. מצד
שואל "מה שנשתנו אלו מאלו", ו"הלא  כשהשכל

אומר  - שוים שניהם עשיו ליעקב" - הרי אח
יעקב ואת את הקב"ה (מלאכי א, ב-ג): "ואוהב
אוהב  שנאתי". הקב"ה מצהיר כי הוא עשיו

משום שהם בניו, "בנים אתם לה'  ישראל את
א) ואהבת אב לבניו היא  אלוקיכם" (דברים יד,

השכל. ואינה יכולה להפגם על ידי עצמית אהבה
יעשו  צורך שישראל אלא שאף על פי כן, היה

בכדי שיהיה גם את עבודתם מלמטה. אות.

נפש מסירות
מילה ודם קורבן פסח",  כלל את "דם האות

מבטאים את הקשר של ישראל עם  משום שהם
מטעם ודעת: כריתת  למעלה של באופן הקב"ה

מילה  מצוות שבין ישראל והקב"ה ע"י ברית
מהשכל, גם מצוות קורבן  היא קשר שלמעלה

שהרי  פסח הייתה אז באופן של מסירות נפש,
זרה של מצרים. עבודה הכבש היה

בגילוי, למעלה  עבודה זו של מסירות נפש
והמשיכה  עוררה מטעם ודעת של בני ישראל,

גם מלמעלה בגלוי את האהבה העצמית 
רמזו  זו עבודה על ודעת. שלמעלה מטעם

אבותינו  נגאלו בחז"ל במאמרם: "בזכות האמונה
האמיתית והשלמה באה  ממצרים". גם הגאולה
בביאת המשיח בקרוב  האמונה הפשוטה בזכות

ממש.
(מלוקט משיחות אחרון של פסח תשכ"א ותשכ"ב)

דבר מלך

השבת ח ו ל
פרשת בא

פרשת בא

ÔÂ¯‰‡ 'שי „ÚÈ·‡ ÔÂ˘˘ לתמים
שיחיו משפחתו ולבני

בר-מצווה - המצוות בגיל להכנסו

ולמדן, ירא-שמים חסיד להיות יגדל
המשיח שליט"א מלך לנח"ר הרבי

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

- המזוזות והתפילין בדיקת
חודש האחרונים בי"ב נבדקו לא באם

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

רווה משלוחים: מנחם
ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,

טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816
רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת

sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

חב"ד - התמימים" בישיבת "הדר
ליובאוויטש - בת-ים עיר הגאולה,

נותרו מקומות ספורים,
היום. במשך שעות ללימוד

טלפון: 052-6770-773 לפרטים

ישיבת "הדר התמימים"



שליח דבוש, יוסי מספר הת'
בישיבת 'תומכי תמימים' בבאר

שבע:
חודשים,  לפני מספר הסיפור אירע

אמור לצאת,  הייתי באותו יום,
תלמידים מישיבת "אורו  עם יחד

של משיח" מהמדרחוב בירושלים, 
הישיבה,  לחתונת אחד מתלמידי

באחד  אותו ערב שנערכה
בעיר. מהאולמות הידועים

לפני צאתי, פתחתי כרך י"ט  ממש
מידי פעם נוהג של 'אגרות קודש'.

הרבי  של ולקרוא אגרת לפתוח אני
שליט"א מלך המשיח, ולא פעם 
אותם אגרות  כבר נתקלתי כיצד
מכוונות  במקריות, שאני 'פותח'

אותי בצעדי.
תי"ג  בעמוד הפעם, כך גם אירע

חופה תחת  אודות נכתב: "לכתבו
כיפת השמים, - הרי 

שהוא על זה  כיון
וכמה  בכמה מקומות

תקוותי  טעמים בדבר
חזקה שכולם יסכימו 
לעשות באופן האמור, 

זאת אומרת תחת 
כיפת השמים"...
נושא זה נידון 

בהרחבה במספר 
מקומות, וידועה 

אותה  חב"ד, שיטת
הרבי  הדגיש במכתבו

שליט"א מלך המשיח, כי יש 
להעמיד את החופה דווקא  להקפיד

בתוך  כיפת השמים, ולא תחת
מבנה וכדומה.

הדברים. קול  את לקרוא נדהמתי
בגו.  דברים פנימי אמר לי, שיש
מתלמידי הישיבה  פניתי לאחד

שעמד לידי, הראיתי לו את 
מציין כי  התשובה, תוך שאני

ב"השגחה פרטית" פתחתי את 
מספר דקות, וזוהי  הספר לפני

התשובה שראיתי.
מדוע כתוב על  להבין "נבצר ממני
נושא זה. נראה לך שיש קשר בין 
האגרת לחתונת חברינו?" שאלתי 

אותו.
השיב מייד: "קשור או לא,  הוא
מציע שנזדרז  אני לא יודע, אני
לאולם. שם כבר  בהקדם להגיע

בטח נדע מה הקשר..."
לצאת לאולם האירועים,  מיהרנו

היכן  לבדוק וכשהגענו, פניתי מיד
החופה עומדת.

אפשר לומר, שכמעט ולא 
הופתעתי כשגיליתי את החופה 

מוכן  כשהכל האולם עומדת בתוך
לתחילת החופה.

לפני  מספר דקות ממש היה זה
החופה. לא ידעתי מה  תחילת

רוזנבלט  שאול לעשות. ניגשתי לרב
ראש ישיבת "אורו של משיח" 

ליבו לנושא,  תשומת את והפניתי
גם הוא הופתע לגלות את החופה, 
החתן,  אך כשניסינו לדבר עם אבי
חפץ לעכב את  הוא אינו כי התברר

החופה... העמדת
סביב האולם, גילתה  מהירה בדיקה

איפה  ממש שגם אם נרצה, אין
האולם, לא היה  להעמידה. סביב
ראוי לשמו, שיוכל להכיל  מקום

סביב החופה בצורה  המוזמנים את
באיש. רגשית מכובדת שלא תפגע

שאין מה  כשנראה היה
נכנס לתמונה  לעשות,

שמידע,  שלמה הרב
הבולטים  מהפעילים

קרוב  ומכיר בירושלים
החתן. של

ר' שלמה, החליט 
שהחופה לא תעמוד 
ויהי  גג האולם, תחת

מה. תשובת מלך 
שקיבלתי טרם  המשיח

אותה  צאתי למקום,
לו, רק חיזקה  הראיתי

מסדר  החלטתו. פנינו לרב, את
לסייע לנו  הקידושין וביקשנו ממנו

החתן והכלה,  להשפיע על הורי
לשתף עימנו פעולה  אך הוא סירב

וזאת למרות  בתואנות שונות,
לקיים את  שהחתן והכלה חפצו
הרבי שליט"א מלך המשיח. רצון
הקיצין,  כל כשנראה היה שכלו

כאלו  החליט ר' שלמה, שאם ישנם
ברור שעלינו להתחזק  עיכובים

יקום ולא יהיה.  בהחלטתנו. "לא
כיפת השמים". תהיה תחת החופה
מספר דקות, וניתן  חלפו אלא לא

העובדים היה לראות את אחד
תקרת האולם, במרכז  על מטפס

הגג, הוא הסיר את אחת מלוחות 
מטר. ו... הזכוכית בגודל שלש

להעמיד את  העיקר שיש איפה
והכלה... החופה, לשמחת החתן
מופת  אני ראיתי בכל הסיפור,
הרבי שליט"א מלך  של מיוחד

שצפה מראש את העתיד". המשיח,

כעת הוראת אנשי הצבא (שמשרתים
בצבא) שאמרו באופן ברור, שאם יסוגו 

מהשטחים ואם לא יעשו את מה שצריך לעשות עם 
- מעמידים בסכנה של פיקוח- כל הזהירות והבטחון
נפש, היה-לא-תהיה את כל היהודים. (אדר"ח אלול תשל"ח)

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

בסכנה מעמידים
הגאולה עיר - ים בת מקוה חב"ד

של בקיום רצונו אתם חלק גם טלו
המשיח שליט"א מלך הרבי

טהרה מפואר מקווה שותפים בבניית היו
והדר! עיר הגאולה, ברוב פאר בבת-ים

4.16896.5 הדואר ח-ן בנק לתרומות:
www.Mikve.info

מוגה) בלתי ב', לגני' תשכ"ח (מאמר 'באתי ממאמר
 (Â˙Â˜Ï˙Ò‰  ÌÂÈ)  Ë·˘  „"ÂÈ  ÌÂÈ· „ÂÓÈÏÏ ˆ"ÈÈ¯‰ ¯"ÂÓ„‡  È"Ú  Ô˙È˘  ¯Ó‡Ó‰
 ˙ÎÈÈ˘‰ ˙Â‡‰ ˙‡ ‰˘ ÏÎ· „ÂÓÏÏ ‚‰Ó‰ .˙ÂÈ˙Â‡ ÌÈ¯˘Ú ÏÈÎÓ 'È‚Ï È˙‡·' -
.È"Á ˙Â‡ ˙‡ ÌÈ„ÓÂÏ (È"˘˙Ó ‰˘ 58 ,Á"Ò˘˙) ‰˘‰ .̄ „Ò‰ ÈÙÏ ,‰˘ ‰˙Â‡Ï

ישקר" לא ישראל "נצח
ההילולא, שענין  מאמר מהמשך בפרק ח"י "...מבאר
שלמעלה  מכחות  גם  למעלה  בנפש  מושרש  הנצח 
ממנה. ומבאר  וכמה שלמטה ועל אחת כמה הימנה
וכמו שהוא למטה, ומתחיל  למעלה כמו שהוא הענין
ולא יחם  נצח ישראל לא ישקר בלשון הכתוב "וגם

כי לא אדם הוא להנחם".
דהנה פסוק זה אמר שמואל הנביא  הקושיא בפשטות הענין, וידוע
רצה שתחזור לו המלוכה, ועל  דשאול למלך, לשאול בנוגע משיחת דוד
השיב שמואל "וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם  זה
מובן  ינחם ממשיחת דוד למלך, ולכאורה אינו לא הוא להנחם", ולכן
התשובה הרי גם את שאול משח שמואל הנביא בעצמו למלך, דשאול 
וגם נצח ישראל לא  שמואל לו ועל זה השיב שתחזור לו המלוכה, רצה
ינחם ממשיחת דוד  לא הוא להנחם, ולכן ינחם כי לא אדם ישקר ולא
התשובה הרי גם את שאול משח שמואל  ולכאורה אינו מובן למלך,
הטוב  נטלוהו הימנו ונתנה לרעך כן פי על הנביא בעצמו למלך, ואף
המלוכה שוב  לו אמר לשאול בנוגע לדוד, שמכיון שניתנה ממך ואיך

אפשר ליטלו ממנו. אי
הוא להנחם, דמאי קמ"ל  גם צריך להבין במה שאומר כי לא אדם
הכסא  ועל דמות דכתיב למעלה לא אדם הוא, ולאידך גיסא קשה מהא
ענין האדם,  שגם למעלה ישנה מלמעלה, הרי אדם עליו כמראה דמות
אדמה  שם על בשם אדם הוא שהאדם למטה נקרא זה ויתירה מזו
הוא למעלה,  לאדם העליון, הרי דעיקר ענין האדם בדומה לעליון, שהוא
אדמה לעליון. ובפרט על פי המבואר בקבלה  רק והאדם לממטה הוא
עולם  דהעילוי בעולמות וזה דעולם על מילאו נברא, הוא וחסידות,
הוא עולמות בריאה-יצירה-עשיה,  משם יפרד ורק אח"כ האצילות,
שאין כן בעולם האצילות,  מה אדם, בכ"ף הדמיון, כמראה שנקראים
הוא  אדם  לא דכי העילוי  מבואר  וכאן  אדם,  בשם אלקות  נקראת 
החילוק בין מלכות  גופא הוא הוא, דזה ונקודת הביאור בזה להנחם.
דאלקות הנקראת  שאול נלקחה מהבחי' דוד, דמלכות שאול למלכות
הוא, כי מלכות  נאמר כי לא אדם שאין כן במלכות דוד מה בשם אדם
אדם,  מציור למעלה מבחינת כי לא אדם הוא עליון דוד נלקחה ממקום

הניחום, כל לא אדם הוא להנחם... ולכן אין שייך בו ענין
שיעמדו במלחמה  נותנים לצבאות ה' כדי ישראל והנה בחינת זו דנצח
ינחם כי לא  ישקר ולא לא ומדריגה זו אומרים בחינת וינצחוה, שעל
למעלה  וגם  אדם  בחינת גדר מכל  למעלה  להנחם, שהוא  הוא  אדם
ענין הרצון המקיף על מוחין ומדות  אדם שבאדם שהוא לא מבחינת
המצח ולמעלה...  מן דלא אדם הוא זו בחינה ומ"מ שייך אליהם, אבל
פנימיות  אדם, והוא ענין אדם שלמעלה לגמרי מבחינת לא שהוא דרגת

כמוס. אין שם אפילו טעם פנימיות הרצון אשר הכתר
סלה ועד  ובאופן דנצח עבודתו באופן של נצח, ידי שהאדם עובד ועל
אזי נותנים  אין לו הפסק בלי שינוים... ועומד באופן של אחד בארץ,
בלי שום  בזבוז של באופן האוצרות שלמעלה... ובחינה זו נותנים לו
ומפקדי ידי השרים  על האוצרות שנותנים  והגם וענינים,  חשבונות 

ההילולא הרי עיקר התכלית  ידי בעל על דורנו לנשיא עד המלחמה
במלחמה, אז  ינצחו החיל להצבאות ה' כדי שהם לאנשי שיגיע הוא
יהי'  למלך על כל הארץ ביום ההוא ה' יהי' והיתה לה' המלוכה, והי'
והשלימה בקרוב ממש על ידי  ושמו אחד, בגאולה האמיתית ה' אחד

משיח צדקינו.

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי שבט   פרק ליום
פסולי יח.       הל' פרק
המוקדשין

יט. פרק

בפרקים  הל' שגגות..
א. אלו. פרק

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

פסח פרק ט-י. הל' חגיגה.. בפרקים  הל' קרבן
א. רק אלו.

א. אלו. פרק פרק ב-ג. הל' בכורות.. בפרקים

פרק ב-ד.

פרק ה-ז.

פרק א-ב. בפרקים טלו. שגגות.. פרק ח. הל'

פרק ג-ה.

פרק ו-ח.

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ה'

ו'

ש'

א'
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דבוש יוסי הת׳

מצהלות חתנים" "קול



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

057-770-7702
הודעה חשובה

התפנה מקום בקורס ללימוד אומנות המילה
שע"י ברית יוסף יצחק

057-770-7702 לפרטים נוספים:

מתגייסים למערכה על ירושלים

7

צעדיו הקב״ה מכוון
יותר טוב נמצא במקום להיות שיכול ...לכתבו

מקרא מלא דבר הכתוב  הפלא גדול, שהרי - וכו'
כוננו, ודרכו יחפץ" (עיין  "מה' מצעדי גבר

בזה). ב"היום יום"

העליונה  ההשגחה אותו זיכתה וגם על-פי פשוט
וכו'  בעבודתו הקדושה של להוציא יקר מזולל

(ב"מ פה,  בישיבה של מעלה יותר מישיבה שהוא
מזה), מקום טוב יותר א. ומה

רצון ח"ו מזה?! אינו שבע כאילו והוא מראה

שיל״ו, המשיח הרבי מלך קודש (אגרות
עפ״י אגרת ז׳תסז)

הברה? להחליף למה
ספרדית,  בהברה ימיו מתפלל ... לכתבו, שכל

ושמע שיש אשכנזית, להברה לשנות האם עליו
מעלות בתפלה בהברה זו.

רואה טעם למה  ואיני שמועה זו לא שמעתי,
ישנה מהברה שהורגל בה, ככתבו, כל ימיו. ואף 
לענין  אינו שייך - חב"ד הוא המובחר שנוסח

(מאגרת ז׳תסב)הברה.

ה׳״ מעם ״עזרי
מלתו אמורה עזרי - כבר מאין יבא ולכתבו

עושה  ה' עזרי מעם רז"ל בזה, בכתוב וכפירוש
האיש מאד  ויפרוץ והי' סוף דבר שמים וארץ,

(מאגרת ז׳תסד) וכדרז"ל בענין ופרצת. מאד,

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

האיצטרובל'  ביום שלישי שעבר, התקיים ב'גן
בתל-אביב, כנס חירום להצלת הארץ וירושלים, 

המטה להצלת העם והארץ. בכינוס  על ידי
עורר ב"ה  איש, והוא השתתפו כשלשת אלפי

והעביר את  התקשורת, תהודה גדולה בכלי
המחאה התקיפה בנושא זה.

שמעון  הכינוס הונחה על ידי הרב אברהם בן
המצב  על ומעוררות פתח במילים חריפות

קסלמן פתח בפרקו של  בארץ הקודש. הרב זאב
בתהילים  הרבי שליט"א מלך המשיח פרק ק"ו
סיים  פסוק בפסוק הוא אחריו כשהקהל חוזר

עונה אחריו. "יחי אדוננו" כשהקהל בהכרזת
הזמר אריאל זילבר השר את  בשלב זה עולה

אותו  מלווה הלהיט "יש דין ויש דיין" כשהקהל
בעידוד ובשמחה.

הבא״ הגירוש את ״תעצרו
דב ליאור רבה של קריית ארבע-חברון, הרב

דוגמאות מהישוב  עורר את הקהל. בדבריו שילב
שמאז בואם של פעילי  וציין היהודי בחברון,

המלחמה עם השכנים  ה"שלום" התחילה
ומאיר פרוש  חברי הכנסת אריה אלדד הערבים.
הפעילות הפרלמנטרית. אבי  הביאו את דבר

דיבר  פרחן שגורש פעמיים מסיני ומגוש קטיף
בדמעות על העוול הנוראי שנעשה למתיישבים 

ביתם. על להלחם לתושבי יש"ע וקרא
ארבע  - הזקן ניגונו של אדמו"ר את הציבור ניגן
לנצל  מהקהל וביקש הקדים בבות, תוך שהמנחה

להחלטות מעשיות למאבק את הרגעים הנעלים
ארץ ישראל. על

במערכות  מר אלייקים העצני, מראשי הפעילים
ובמילים  הנאומים, שרשרת את המשיך הארץ,
התנהגות הממשלה הנוכחית.  את חריפות תקף
כולו  אקסלרוד. הקהל גדליהו דיבר הרב אחריו

"יחי אדוננו" ספונטני... נעמד לריקוד

הפסקה ללא פעילות
יו"ר דב וולפא, שלום כעת מזמין המנחה את הרב

המטה להצלת העם והארץ, בדבריו ביקש את 
הרוע והקמת מלכות בית דוד  ביטול ממשלת

העלה על נס  האמיתית והשלימה. הוא בגאולה
במסירות נפש בישוב  הצעירים המתיישבים את
לבטל  נצליח בפעולות תקיפות כי וציין חומש,
מאודך".  נפשך בכל בפעולות "בכל את הגזירה,

דיבר הרב מאיר מאזוז. לאחריו
וינטרוב נוטל את המקרופון ולאחר  שבתי הרב

שמעון  מספר מילים קצרות הוא מזמין את הרב
בברכת כהנים. הקהל את הכהן פרידמן לברך

יורם אברג׳ל נשיא מוסדות "רב כעת מוזמן הרב
קשר חם  פעלים". המנחה מזכיר כי לרב אברג'ל

ובמיוחד לתורתו  בכלל רבותינו נשיאנו עם תורת
ההילולא, שחל באותו  הזקן בעל של אדמו"ר

ערב.

מקשיבים לדברי  הרב אברג'ל אמר שאם היו
הרבי שליט"א מלך המשיח - היו  - "נביא הדור"

נחסכות מעמנו כל הצרות שהגיעו בעקבות 
אותם הסכמים אומללים.

וינטרוב המשיך בדבריו והציג  שבתאי הרב
אדיר  למאבק פעולות מעשיות לעורר את העם
"במאבק זה עלינו, תושבי  הממשלה בתוכניות
לצאת ולהלחם!" מרכז הארץ, דרומה וצפונה,

המשיח של מלך בכוחו
דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח, שלוחי בשם
למען הגאולה  האגודה ציק, יו"ר הרב זמרוני
האמיתית והשלימה, בדברים נרגשים אודות 

סיים  חב"ד במערכה זו. הוא חסידי של תפקידם
מחרה אחריו  "יחי אדוננו" כשהקהל בהכרזת

בהתרגשות.
לקהל  דיווח ברוך מרזל נציג "חומש תחילה" ר'

נחוש ועיקש  במאבק כי וציין על פעולות המטה
ניתן לנצח, והביא דוגמא מהישוב חומש שם 

כחצי שנה. חיים יהודים מזה
נרגשים, אודות  דברים יוסף, נשא יעקב הרב

למטה  נחיצות פעילות זו ובירך את התורמים
הפעילות  המטות להצלת העם והארץ. נציג

המעשיות לבניית  לקהל אודות הפעולות סיפר
האדמו״ר  והרחבת הישוב היהודי ביו"ש.

דיבר קצרות, ואמר כי עלינו להלחם  מקולמאיי,
במסירות נפש ממש.

הרבי  חתמו בקצרה שליח מסכת הנאומים את
חננאל לעיר שדרות הרב המשיח שליט"א מלך

קלי יו"ר מטה שבע מצוות  בועז פיזם והרב
בשלימות הארץ.  העולם הפעולות לאומות על
בלב כל  חותמו את הותיר זה אין ספק שכינוס

מההכנות לקראת  המשתתפים, ומהווה חלק
הרבי שליט"א  של הההתגלות המליאה והמיידית

והשלימה. מלך המשיח, בגאולה האמיתית

בערוש) (צילום: האיצטרובל׳ החירום ב׳גן כנס

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם
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