ב ה ימות המשיח עש ק פרשת תרומה ג אדר
הי תהא שנת סגולות ונפלאות – ה תשס ו

כל יהודי זהב
ע"פ 'דבר מלכות' שבת פרשת תרומה ה'תשנ"ב
השאלה
בפרשת תרומה מצווה הקב ה ועשו לי
מקדש ושכנתי בתוכ במצוה זו של בנית
המשכ השתתפו כל האנשי והנשי וג
הט נטלו חלק בבניה ה נתנו מהכס
שלה לבניית המשכ
ונשאלת השאלה בנית המשכ היתה
חידוש נפלא שה בכבודו ובעצמו ירד לשכו
בעול שלנו אפילו בעולמות העליוני של
אצילות ה לא מתגלה כפי שהוא מתגלה
במשכ ולכאורה הי מתאי וראוי שרק
אנשי נעלי יתעסקו בבניית המשכ רק
החכמי והצדיקי מדוע התורה מטילה
תפקיד חשוב זה של בניית המשכ על הע
כולו כולל הקטני כולל הרשעי

הביאור
במת תורה ה בחר בע ישראל בחירה
זו משמעותה שכל יהודי בכל מצב קשור לה
ותמיד יש לו את נקודת היהדות וזה ממש לא
משנה אי הוא נראה מבחו מאז מת תורה
רצונו האמיתי של יהודי הוא לקיי את רצו
ה רצו טבעי להיות יהודי טוב רק בגלל
שהוא יהודי ורצו זה קיי בכל מצב
כשה רצה לחבר עליוני ותחתוני הוא
בחר ביהודי שיעשו זאת כי רק בכחו של
יהודי הנמצא בעול הגשמי תחתוני אבל
לחבר עליוני
קשור תמיד לה עליוני
ותחתוני שה ישכו בעולמנו הגשמי כל
יהודי קשור תמיד לה ולכ כל יהודי יכול
להשתת בבניית המשכ
מאותה סיבה כשהתורה מונה את נדבות
המשכ שהיהודי הביאו היא מזכירה דבר

ראשו את הזהב למרות שהזהב היה דווקא
החומר הכי נדיר במשכ זהב הוא החומר הכי
יקר והתורה באה להדגיש את מעלתו של
היהודי שהוא שיי דבר ראשו לזהב זהב
בגשמיות וזהב ברוחניות ולא משנה באיזה
מצב הוא נמצא

השמחה של חודש אדר
זהו הקשר בי פרשת תרומה לחודש
אדר החודש שנהפ לשמחה
השמחה הכי גדולה שיכולה להיות אצל
היהודי היא כאשר הוא יודע שתמיד בכל
מצב הוא בנו יחידו של מל מלכי המלכי
ומגיע לו הדברי הכי גדולי
ובשעה שיהודי מתבונ בכ הרי זה
מביא אותו לשמחה גדולה ביותר ושמחה כזו
תכונת השמחה
שמשנה את חייו הגשמיי
היא שפועלת וחודרת בכל עניני האד
כשאד שמח – הוא חי חיי שמחי שמחה
שפועלת על כל מעשיו ועל כל מה שבא איתו
במגע והוא משמח ג אחרי בסביבתו
ושמחה זו מכניסה הצלחה בכל פעולותיו וכל
חייו – כנראה במוחש

תכל ס
הרבי מל המשיח שליט א קובע עובדה
כל יהודי הוא עשיר לא יכול להיות עשיר
אלא עשיר בפועל
יש כאלו שעדיי צריכי להשקיע כדי
לגלות זאת אבל כל אלה שלא רואי זאת
עכשיו מוכני לה אוצרות עצומי של שפע
ברכה שמחכי רק לה
בפרט כעת בזמ הגאולה יש עשירות

מופלגה לכל אחד כמו ביציאת מצרי צרי
רק להשתדל לגלות זאת להיות עשירי
ברוחניות – בתורה ומצוות ובגשמיות –
בכס וזהב כדי שנוכל לקיי מצוות בהידור
מתו מנוחה
והרבי מל המשיח שליט א נות הוראה
נוספת הוראה היסטורית
לבנות את בית המקדש השלישי
בפשטות ממש כפסק די הרמב שיבנה על
ידי משיח צדקנו ובנה מקדש במקומו ועל
הכל חייבי לבנות ולסעד
פי דברי הרמב
בעצמ ובממונ אנשי ונשי כמקדש
המדבר מוב שכ הוא ג בנוגע לבית
השלישי שכל יהודי ישתת בזה על ידי
נדבותיו אנשי ונשי ויש לומר – ג ט

שפע בגשמיות דברי המביאי שמחה וג
את זה צרי לעשות ע הזולת – לתת לו
מתנות שישמחו אותו
ומשמחת חדש אדר – לשמחה הכי
גדולה שמחת הגאולה האמיתית והשלימה
תיכ ומיד ממש
z

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל המשיח
לעול ועד

הגיע הזמ לבנות את בית המקדש אנו
לא יכולי לעשות זאת בידינו מל המשיח
הוא שיבנה זאת אבל בינתיי אנו יכולי
לעזור לו ולהשתת בנדבות לבני המקדש
והרבי מל המשיח שליט א מדגיש את
זכות של הילדי להשתת בבניה
ובפרט שבדורנו זה כבר חינכו והרגילו
ילדי יהודיי קטני – וממשיכי בזה –
לתת צדקה נוס לכ שעושי אות
שלוחי לתת לצדקה נותני לה ג כס
שנעשה ממונ הפרטי בכדי שה יתנו
מכספ הפרטי לצדקה
עוד הוראה שקשורה לחודש אדר
להוסי מיו ליו בשמחה וג לשמח את
הזולת כי שמחה אמיתית היא דווקא
כששמחי ע עוד מישהו
ג להוסי בלימוד התורה וקיו המצוות
שמוסיפי בשמחה רוחנית ואז מקבלי ג

לזכות

הרבי מל המשיח שליט"א
מהרה יתגלה ויגאלנו!

רוצה למסור שיעור דבר מלכות באזור מגורי
באה ק רכז ארצי בני
רכזת ארצית בנות

בארה ב

יו"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' ארה"ק
נ עלית
כיכר מד א ת ד
פקס
טל

נית להוריד את ה דבר מלכות לנוער מידי שבוע באתר חב ד אינפו
עריכה ב מנח  zהגהה רוחנית רבני ואנשי חינו  zהגהה לשונית ב נחשו  zיו ל במסגרת מבצע ארצי ללימוד ה דבר מלכות

