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יחי המל�– ניס	�ב ויקראק פרשת�עש�ה ימות המשיח�ב
ו�תשס�ה– נפלאותוגולותסנתשהאת�יה

 שבת מיוחדת

חל ראש חודש ניס��א�בשנת תנש

ולקריאת התורה� בשבת פרשת ויקרא

� לפרשת השבוע� הוציאו שלושה ספרי�

וספר שלישי לפרשת� לכבוד ראש חודש

מ�� החודש� אותה קוראי�! פרשיות �אחת

זהו מאורע נדיר הקורה� לקראת חודש ניס�

שמחת–באופ� קבוע פע� אחת בשנה 

 מידי פע�– ובאופ� שאינו קבוע� תורה

כמו ראש חודש ניס�� ויות מיוחדותבהזדמנ

�כשהוא שחל בשבת

כל ספר תורה�א�ואומר הרבי שליט

היוצא מהארו� הוא מיוחד ועלינו ללמוד 

ויהי�בפתיחת ארו� הקודש אומרי�� ממנו

ה ויפוצו� בנסוע הארו� ויאמר משה קומה

משמעות הפסוק היא שלכל אחד �� אויבי$

קשור כי הרי כל אחד� קט�� משה�יש בלב 

� משה שבדורנו–א�לרבי מל$ המשיח שליט

כל� משה�וכשפותחי� את ארו� הקודש של

ה�אחד אומר   להוסי% בכל–��קומה

ויפוצו�� הדברי� הטובי� של תורה וקדושה

 לגרש את הדברי� הלא טובי�–�אויבי$

כשמוציאי� שלשה ספרי תורה� המפריעי�

ה�� יחד בכל העניני�� חזקה�שלשה

�הטובי�

עלינו ללמוד הוראה ממאורע� ובכ�

מיוחד זה של שלשה ספרי תורה בראש 

אמנ� זה קורה רק אחת לכמה� חודש ניס�

נצחית ומתאימה לכל� א$ ההוראה� שני�

�זמ�

 לשנות את הטבע

בספרי תורה אלו אנו קוראי� על נסי�

פסוקי� המוכיחי� לנו שע� ישראל� וגאולה

�אינו קשור לטבע

 כי כל אחד מאתנו�וזה נוגע לכלנו

ה א$ רגיל בטבעו לעבודה �� עובד את

מצטיי� בתפלה� אחד לומד טוב� מסויימת

כל אחד מכיר את עצמו כמה הוא� בכוונה

� וכמה הוא אכ� מצליח� מסוגל לעשות

מביני� כמה� וכשרוצי� לשנות את הטבע

�זה קשה

אנו� הפרשות שקוראי� השבת&�מ

לג� שואבי� כחות לעשות נס מרי את לשנות

כפי שאומר הרבי� המצב אליו אנו רגילי�

�א�מל$ המשיח שליט

של עבודת כל בני ישראל היא באופ	

למעלה מסדר העבודה על דר�� נשיאות

ולא עוד� באופ	 של הנהגה נסית� הרגיל

אלא שהעבודה באופ	 של נשיאות נמשכת 

ועד� ופועלת ג� בעבודה על דר� הרגיל

� ונצחיותשנעשית באופ	 של קביעות

להתפלל� ללמוד הרבה יותר מהרגיל

לעזור לזולת הרבה� הרבה יותר מהרגיל

עד� יותר מהרגיל ולהתמיד בעבודה זו

נס� שנתרגל להיות יותר מהרגיל � זה ממש

ואכ� ניתנו לנו כחות מיוחדי� לחולל ניסי�

'שכאלו

כל הדברי�� כשעובדי� בקו של נסי�

�� לשלמותהופכי� כל הכשלונות� שלא רצינו

מתרוממי� מעל כל ההפרעות והכל חוזר

זהו מצב של גאולה� להיות טוב ושמח

�אמיתית



ב ! גאולה– הספרי� �הקריאה

� חודש ניס� הוא חודש של ניסי ניסי�

החודש�יקראו בתורה לכ� בראש חודש ניס�

פסוק המדבר על ראש חודש��הזה לכ�

של�ל נקרא�ניס� אשר לפי חז  ראש חודש

�הגאול� אחר כ$ קוראי� בו על קרב� פסח

לדלג מלמעלה דילוג ופסיחהמלשו�� פסח�

�על כל מה שנראה לנו בלתי אפשרי

� בספר השני קוראי� על ראש חודש

וזה מזכיר לנו� היו� בו הירח נולד מחדש

להשתנות לגמרי� שכל אחד יכול להתחדש

ובפרשת ויקרא פרשת� לפני�ממה שהי

ההשבוע מסופר על התגל אל משה� ות

יש�במשכ� והרי למדנו שבכל אחד מאתנו

ולכל אחד מאתנו כוחות מיוחדי�� משה�

��להיות קשור לה

ס�תכל

� לפני פסח נוהגי� לתת צדקה לעניי�

למדנו� כדי שיוכלו לחגוג את הפסח בשמחה

� מספרי התורה שעלינו להתנהג באופ� ניסי

כלומר� ג� את הצדקה נית� באופ� של נס

מ �מה שרגילי�יותר

וכפי שאומר הרבי מל$ המשיח

�א�שליט

ג� לאחרי ההתעסקות מש� זמ	

צרי� כל אחד ואחד� בנתינת צרכי החג

צדק הא�� לחזור ולהתבונ	 ולעשות חשבו	

 �� נתינת צרכי החג היתה באופ	 המתאי �

�או שיש מקו� וצור� להוסי# בזה עוד יותר

� �ועל אחת כמה וכמה מראש חודש

שלשא� ניס	 ז נעשה החידוש בעבודה באופ	

 צרי� להוסי# בנתינת צרכי– ניסית הנהגה

כלומר לית	� מטבעו ורגילותו החג יותר

 בלי– ועד� יותר ממעשר ויותר מחומש

גבול�

 משיח

ונית� צדקה� כשאנחנו נעשה ניסי�

ה� יותר מהרגיל – יעשה את הנס הגדול� ג�

ונוכל להקריב� הגאולה האמיתית והשלימה

�קרב� פסח כראוי ומתו$ חירות

�א מדגיש�הרבי מל$ המשיח שליט

 שהגאולה–ועוד והוא העיקר

האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו

ביו� השבת קודש פרשת�באה תיכ# ומיד

ה� ראש חודש ניס�� ויקרא �הי�א�תנש�שנת

��תהא שנת אראנו נפלאות

 יו�� כי אז יהי–שבת קשורה לגאולה

על� פרשת ויקרא� שבתשכולו בה מדובר

 בית� קשורה לגאולה בה יהי–המשכ� 

 הוא–ראש חודש ניס�� המקדש השלישי

ה� חודש של גאולה  קשורה–א�תנש�ושנת

�� ותנשא מלכותו�לפסוק שנאמר על המשיח

נמצא שיו� זה קשור במיוחד לגאולה 

�השלימה

 כולנו בירושלי� עיר�כבר נהי� ועד פסח

לה� הקודש על� נקריב קרב� פסח ונודה

�הגאולה בשמחה גדולה

���

!יחי אדוננו מורנו ורבינו מל� המשיח לעול� ועד
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ה ד אינפוחב שבוע באתרמידי� דבר מלכות לנוער�נית	 להוריד את

� עריכה��הגהה רוחנית�ב	 מנח�העולמימבצעל במסגרת�יו� נחשו	�ב� הגהה לשונית� חינו�ואנשירבני �דבר מלכות� ללימוד

 לזכות

א"הרבי מל� המשיח שליט
!מהרה יתגלה ויגאלנו


