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גאולה פניני עם מגילה אלבום
ממ"ש בארה"ק ההפצה מרכז
אמני עם מיוחד פעולה בשיתוף
מגילה הו"ל וקסברגר'. 'מלכות

כשמונים בה ומהודרת, מיוחדת
חי ציור כפולה בכל מביאה עמודים,
השני ובצד המגילה מסיפור ומיוחד

למגילה בנוסף המגילה פסוקי מובאים
מתורתו פנינים הובאו ולתמונות,

על שליט"א המשיח מלך הרבי של
מצוות המגילה, קריאת מנהגי פורים,
המגילה הפורים. חג של וסיפורו החג

לפרטים אלבומי בפורמט הופקה
077-512-3770 טל: והזמנות

ב770 הפסח בחג משפחות
ב"אש"ל החליטו הקהל, שנת לרגל
הבנין את לפתוח אורחים" הכנסת –
וכך הקרוב, הפסח חג במהלך גם
מלך שליט"א הרבי הוראת כפי לאפשר
עם להיות חייב הפסח שחג המשיח
שנת זו בשנה במיוחד לכן המשפחה,
את לחגוג הרוצות משפחות הקהל
מלך שליט"א הרבי אצל החירות חג
ברמת רוחנית מחוייה ולהינות המשיח,
ההידור בשיא כמובן והכל גבוהה, אירוח
סעודת ועד הסדר, מליל החל והכשרות,
במייל לפרטים חיינו. בבית משיח
טל 770eshselcenter@gmail.com

חובה! הרשמה 347-770-0670

העולם לעיני מקיים הקב״ה והשלימה. האמיתית הגאולה ניסי של בעיצומם אנו עובדתית
עצמם לבין בינם נלחמים ישראל אוייבי במצרים״. מצרים ״וסיכסכתי הבטחתו את כולו

טובות חדשות

בעיצומם חיים
הגאולה ניסי של

בשמחה מרבים אדר משנכנס
שמחה! של יום 60

והמן. מרדכי בין ארוך, חשבון ביניהם יש
המגילה לפני רבות שנים שתחילתו חשבון
קיש, ... בן מרדכי יחוסיהם. בשמות נרמז ואף
של בנו שהיה המלך שאול את עבורנו מאזכר
מאזכר האגגי, המדתא בן המן לעומתו, קיש.
בן המן יצא ממנו עמלק, מלך אגג את לנו

הסיפור. של תחילתו משם אכן המדתא.

הנביא, שמואל באמצעות מקבל המלך שאול
"פקדתי ברור: ציווי
עמלק עשה אשר את
והכית לך .. לישראל
תחמול ולא עמלק.. את
אשה.. עד מאיש עליו..
חמור". ועד מגמל
קצת מצב היה בפועל,
שאול "ויחמול שונה.
ועל אגג על והעם
אומנם הצאן". מיטב
שמואל למחרת, כבר
אגג, את משסף הנביא
זה באיחור היה דיי אך
כדי שעות, כמה של
שפחתו על יבוא שאגג
עד המשכיותו ותיווצר

הרשע. להמן

העמלקי האיום את לסיים
עננה מעתה רובצת המלך, שאול של ביתו על
האיום את ולתמיד אחת לסיים היה יכול כבדה.
שלא רחמנות של רגע צדדי, חישוב העמלקי.
שהמן נראה וכעת לדורות. בכיה גרמו במקומה,
שנחתמו אגרותיו עכ"פ הסוס, על שרוכב הוא
לדרך. יצאו להשיב" "אין אותם המלך בטבעת
שק לובש נעשה, אשר את ידע אשר מרדכי
תשובה לעשיית ישראל עם את ומזעיק ואפר
התבוללותם נגעי על
השתתפותם ועל

אחשורוש. בסעודת

ישראל משעשו כעת

כי המלכה מאסתר מבקש הוא הרי תשובה,
לבקש המלך לפני ותבוא נפשה את תמסור
מוזר.. במשהו מנמק הוא בקשתו את עמה. על
ואת .. תחרישי החרש אם "כי תסכימי לא ואם

תאבדו". אביך ובית

החטא אותו את לתקן הנפלאה ההזדמנות זו
גזירת ביטול המלך. שאול - אבא בית על הרובץ
את תמצאי לא אם הסופית. למפלתו יביא המן
אם "כי בנפשך העוז
רוח תחרישי.. החרש
ליהודים יעמוד והצלה
אבל!! אחר", ממקום
(=בית אביך ובית "את
תאבדו". המלך) שאול
ההזדמנות תאבד
של חטאו לתיקון
אסתר המלך. שאול
נפשה את מוסרת
המן ישראל. כלל למען
מתבטלת גזירתו נתלה,
אורה הייתה וליהודים

ויקר. וששון ושמחה

דידן גאולה
ומחייתו, עמלק מעשה זכירת עיקר מעתה
קליפת זו הרוחני, כוחו מקור את לאבד היא
קרך "אשר רוחנית קרירות קליפת עמלק.
מנבואת ההתלהבות את לקרר המנסה בדרך",
כבר אנו אכן כי המשיח, מלך שליט"א הרבי
העיניים. את לפתוח רק וצריך הגאולה, בזמן
הגאולה ניסי של בעיצומם אנו עובדתית
מקיים הקב"ה כאשר והשלימה, האמיתית
"וסיכסכתי הבטחתו את כולו העולם לעיני
בינם נלחמים ישראל אוייבי במצרים". מצרים
לעסוק ב"ה, לנו ומאפשרים עצמם, לבין
חלוקת מגילה, קריאת פורים, למבצע בהכנות
עריכת לאביונים, ומתנות מנות משלוחי
הקהל וכינוסי פורים סעודת התוועדויות
האמיתית הגאולה שמחת מתוך ישראל, לילדי

ממש. עכשיו והשלימה,

קניה ממשלת וראש השליח

אלו בימים ששה בקניה, מה״מ שליט״א הרבי שליח נוטיק שמואל הרב
המערבי. בכותל בביקורו חנוכיה קניה הממשלת לראש מעניק בארה״ק,

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

טט ל ששל טט כככ טטטטוחסס הב ענפפפפפ כככככל ששששששלנו טטטטטוח הב ססוככככנותתתת

הצדיקר' קדמי  במקווה יוסף הצדיק יוסף במקווה קדמי ר'
ברכהבמעיין בהר ברכה בהר במעיין

הקודש בארץ משיח קונגרס

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (18.3.16) ה'תשע"ו ב', אדר ח' ויקרא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1088

מלך שליט"א הרבי של הנוקבת זעקתו
אשר כל "עשו תנש"א, בניסן המשיח,
הגאולה את בפועל להביא ביכולתכם..
ממש", ומיד תיכף והשלימה האמיתית
בקרב עצומה להתעוררות הביאה
בשורת להפצת הקשור בכל השליחים,
מקיימת זו, למגמה כביטוי הגאולה.
האמיתית הגאולה למען האגודה
משיח" "קונגרס שנה מידי והשלימה,
מהווה הכינוס הארץ. ברחבי לפעילים
משיח בנושא הנפלאה לעשיה סיכום
לרעיונות פורה מפגש גם כמו וגאולה,
בפרט הגאולה, בשורת בהפצת ויוזמות

הייעוד לקיום רצון עת המהווה "הקהל", בשנת
הנה". ישובו גדול "קהל

בן אברהם הרב טעם ברוב הכינוס את הנחה
שהיתווה בעתלית, חב"ד כולל ראש שמעון,
הרב בהקהל". "התגלות - הקונגרס קווי את
חב"ד בכפר משפיע גינזבורג, יצחק לוי חיים
השבועי מלכות" ה"דבר חשיבות על דיבר

בשליחות. והעצם החיות את המעניק

ההתקשרות מדרכי
הרבי של ותורתו החסידות, מעיינות הפצת על
חצרות בקרב ובמיוחד המשיח, מלך שליט"א
שנייבאלג, ישראל הרב דברים נשא חסידים,
החסידי, בעולם שחל המהפך את מתאר שהוא
משיח. של תורתו את בגלוי כיום הלומד
שליט"א לרבי המובהקים ההתקשרות מדרכי
בהגרלה ל"770". אליו הנסיעה זו המשיח מלך
בית מנהל מחפוץ שמואל הרב זכה מיוחדת,
משתתפי את ייצג אשר בת"א, עופר נווה חב"ד

המשיח. מלך שליט"א הרבי אצל הקונגרס,

גם מהווים ב"ה, והמופתים האותות ריבוי
ריבקין מנדי הרב המשיח. לימות סימן הם
וניצל מחודש, יותר קצת לפני קשה שנפצע
(ראה הנס התרחשות תיאר השי"ת, בחסדי
אפליקציות על עכשיו). נפלאות במדור בפנים
שלנו הסלולרי מכשיר את לנצל המאפשרות
מלכות", ב"דבר ובפרט תורה ללימוד בידינו
בליווי דברים נשא ועוד, יומי וחומש תהילים
האפליקציות. מפתח יצהר מרדכי הרב מצגת,

הארץ שלימות
המשיח מלך שליט"א הרבי התריע שנים במשך
להגברת הביאו שטחים מסירת על הדיבורים כי
כי הראה חברון, איש מרזל ברוך הרב הטירור.
צורבת המחשה מהווה הנוכחית האנטיפאדה

אלו. התרעה לדברי

שלוש יוזמת בפני התריע דורון, טוביה הרב
הרבי ולעמדת להלכה המנוגדת צום, ימי
את לחזק יש זה וכנגד המשיח, מלך שליט"א

הרב ובריאות. שמחה מתוך ה' עבודת
שליחותו על סיפר אליאב בצלאל
העברית הגמנסיה תלמידי בקרב
שמואל הרב תיאר בהמשך בירושלים.
הישיבות, תלמידי מאיגוד פרלשטיין
החסידות מעיינות הפצת את את"ה,
מובהקות. חב"דיות לא בישיבות גם
נשא נח, בני מצות 7 הפצת על דברים
כשהוא חיים, מכפר עמית רונן הרב
להצטרף המשתתפים, את מאתגר

המטה. לפעילות

ולהאיר להרעיש
היכולת על דיבר מנתיבות ראובן רענן הרב
כשהוא עבודתו, במקום לפעול אחד כל של
בסיפורי ביתן" ב"יינות פעילותו את ממחיש
האגודה יו"ר ציק זמרוני הרב מהשטח. הצלחה
מטרת סיכם והשלימה האמיתית הגאולה למען
להרעיש "להמשיך והמעודד הפורה המפגש

" ר י א ה ל ו
התגלות עדי
י ב ר ה
א " ט י ל ש
המשיח מלך
ב ו ר ק ב
וסיים ממש,
ת ז ר כ ה ב

הקהל. כל עם "יחי"

תות"ל ישיבת ראש ויצהנדלר שמעון הרב
החסידית, בהתוועדות שהמשיך בראשל"צ,
לכל שניתנו האדירות היכולות את הדגיש
עדי סביבתו, את לחיוב לשנות משלוחים אחד

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית הגאולה

א. נחום צילום בקונגרס המלכות קבלת מעמד

שכחה אודות
עליכם, ולא עלינו לא השכחה אודות ששאל במה

פה בעל משניות ללמוד לזה הסגולה ידועה
קודם החול בימות פרוטות איזה לצדקה נתינה וכן

לבקשת ובכלל ענינים לכמה סגולה וזהו הבקר, תפלת
פרוטה יהיב רז"ל וכהודעת בתפלתו, לבוראו האדם
פניך אחזה בצדק אני שכתוב וכמו מצלי, והדר לעני

גו'.

המזוזות את וכן שלו התפילין את יבדקו אשר מהנכון
כדין, כשרות כולן שתהיינה בדירתו

- חדשי תהלים השיעור דאמירת התקנה על וישמור
אחר יום בכל - החדש לימי התהלים שנחלק כמו

לבשו"ט בברכה הבקר. תפלת
ו׳תסח) (מאגרת

המעיינות והפצת בריאות
הרפואי, והטפול תחי' זוגתו בריאות מצב אודות כותב

הן והנגלה הנראה בטוב מאתו, טובות לבשורות ואחכה
הפרטים, בענינים והן הכללים בענינים

הרי ביחוד, והתמימים בפרט ואנ"ש בכלל ישראל ובבני
תליא. בהא הא

הפצת ע"ד מזכיר שאין - גדול ופלא פלא שלכן
חוצה, גם) (שיגיעו המעינות בהפצת ובפרט היהדות
תהיינה בזה וגם קרובה, הכי בהזדמנות ימלא ובטח

וטוב לשמים טוב האמיתי טוב טובות, בשורות
ו׳תסה) (מאגרת רז"ל'. וכדרשת לבריות,

ח י

א.
צילוםנחום

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט

ומטבעות שטרות
ולאספנים מיוחדים

מטבעות להשיג ניתן
השקל" למחצית "זכר לקיום

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

המסייעים לכל והברכה התודה
ה'תשע"ו - בארה"ק" משיח "קונגרס להצלחת

שרעבי יורם הרב חיים, שלמה הרב שלוש, אבנר הרב
- הרוש בן שמוליק להת' חיים, צור הרב

והשלימה: האמיתית הגאולה למען האגודה לצוות
ציק, חיים הרב רווה, מנחם הרב פרישמן, בנצי הרב רחימי, יצחק הרב

לוין. פיצ'ע הרב
ולעזור. לסייע נרתמים שתמיד ואנ"ש התמימים לכל

הערב. להצלחת רבות שעשו הפעילים ולכל ההסעות לרכזי



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

אסתר ורעיתו יצחק לרב

שי' בלוי
שי' שמואל ה' בצבאות החייל להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת
רחל ורעיתו שלום לרב

שי' פרישמן
שי' יצחק ישראל ה' בצבאות החייל להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת

ביום שנערך משיח" "קונגרס
שני, אדר ג' השבוע, ראשון
היווה בראשל"צ בלוודר באולמי
מענדי לרב נוספת הזדמנות
בירושלים, זאב מגבעת ריבקין
הצלתו. נס על להשי"ת להודות

מספר, הוא בערב, רביעי "יום
עם הלכתי שבט, לי"ח אור
בתחנת החנות לכיוון אשתי
הגיח כאשר זאב, בגבעת הדלק
אותי ודקר ערבי מחבל מאחורי
והשמאלי. הימני בצידי פעמיים.

להבין שניות כמה לי לקח
אשתי שנדקרתי.
לצעוק החלה
נפלתי בהיסטריה.
והרגשתי ארצה
אוזלים. שכוחותי
התברר יותר מאוחר
פגעה אחת שדקירה
שדימם ראשי בעורק
מצב החזה. בית לתוך

ביותר". מסוכן

אם בהכרה, היה עדיין זה בשלב
ומחמיר הולך שמצבו הבין כי
רק ישרוד. האם לו ברור היה ולא
שליט"א הרבי אודות המחשבה
יעזור, שבוודאי המשיח, מלך

בהכרה. אותו הותירה

שברגע כך, על לחשוב "התחלתי
עניין כל יהיה לא ייתגלה, שהוא
חשבתי ח"ו. החיים היפך של
שרואים כפי שלו, החיוך על
"לראות של הסירטונים בסיום
קודשו, דמות ועל מלכינו", את
בכל ידיו בשתי מעודד כשהוא

כוחו.

היו ברוסיה, שחסידים נזכרתי
הק' פניו תואר את מציירים
לפנות הזמן "זה החלטתי ונושעו.
בשיא ואמרתי פניתי ישירות".

לי!". עזור "רב'ה הפשטות:

שומע כשאני למציאות חזרתי
"מנדי אלי צועק הפרמדיק את
עוד הגיעו אותי". שומע אתה
"להטיס" והוחלט פרמדיקים
דקות בתוך הרפואה. לבית אותי
היינו מטורפת נסיעה של ספורות
קשה במצב הייתי צדק". ב"שערי
סיפר אח"כ מייד. ונותחתי מאוד

הנס: גודל את המנתח הרופא

ספורים ס"מ חדרה "הסכין
קשה היה לכך, בנוסף מהלב.
וכמעט הדימום את לעצור להם
את לכרות וחשבו הצליחו ולא
ב"ה אבל השמאלית. הריאה
המשיח מלך שליט"א הרבי ברכת

הצליחו. והם פעלה,

של השני חלקו התרחש במקביל,
אביעד, בשם חבר כאשר הנס,
לרבי ופנה הדקירה לשמע נסער
באגרות המשיח מלך שליט"א
התשובה ברכה. בבקשה הקודש
ח"י בכרך התקבלה
שמאל בצד רמ"א. ע'
הייתה הפגיעה (עיקר
הופיע שמאל) בצד
על מדהים מכתב

הודאה: סעודת

שני, אדר ב׳ "ב״ה,
תשי״ט

המשתתפים כבוד
מברכין מוצש״ק הודאה, בסעודת

שני... אדר

בסעודת מאסיפתם נודעתי בנועם
עיקרים ענינים שני אשר הודאה,
שהוא כמוך, לרעך ואהבת בזה,
לה׳ והודאה בתורה, גדול כלל
לה׳ יודו חסדו, לעולם כי טוב כי
ז.א. אדם, לבני ונפלאותיו חסדו
שעי״ז העולם, דחדוש היסוד
והטבע המערכות שדוד אפשר
בעולם אדם לבני נפלאות עשיית

זה".

ע"י אשר דובר המכתב בהמשך
"רפואה ימשיכו ההודאה סעודת
בכל לאיתנו שיחזור ועד שלימה

המובנים".

בתוך חזר רבקין הרב אכן
לפני ב"ה. לביתו, קצר זמן
ויקהל, שבת במוצאי כשבועיים,
שני, אדר חודש מברכים שבת
באגרות המכתב כתאריך בדיוק
רבת הודאה סעודת ערך קודש,
ברבים סיפר בה ב"ה, משתתפים,
התשובה ומכתב הצלתו נס ע"ד
המשיח מלך שליט"א מהרבי
ואת הצלתו את מראש שהבטיח

ההודאה. סעודת עריכת

  
  
   

   
   
   
  
  
  

   
     

אליו ה׳ וידבר משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא מועד מאוהל
הארה היינו זו קריאה ענין ”פירוש
יוכל זה ידי שעל כדי למשה והשפעה
וענינו מועד". אוהל אל ולבוא לעלות
”שיש - מישראל ואחד אחד כל בעבודת
דעת בחינת . . משה מבחינת אדם בכל
סוף אין אור יחוד בחינת הממשיך שהוא
ומתגלה שורה שיהא למטה הוא ברוך
מועד, אוהל בבחינת שיהא האדם בנפש
ונודעתי, אותיות . . ונועדתי מלשון
ואין החיים חיי שהוא ה' את לידע דהיינו
עתה "ראו שכתוב מה דרך על מלבדו, עוד
נאמר זה שמקרא שהגם הוא", אני אני כי
נפש בכל יש זה כח מקום, מכל לעתיד, על
אמיץ בקשר בה' מחשבתו לקשר מישראל
מעין בשר", בעיני שרואה . . כמו וחזק

לבוא. דלעתיד השלימות ודוגמת
(385 ע׳ תנש״א השיחות ספר (על-פי

א) א, (ויקרא משה... אל ויקרא
"ויקרא הוא הקרבנות פרשת הקדמת
עבודת על כח הנתינת שהוא משה", אל
ודור, דור בכל הוא כן וכמו הקרבנות.
ודרא, דרא בכל דמשה דאתפשטותא
הם הנה דור, שבכל ישראל רועי שהם

הקרבנות. עבודת על כח הממשיכים
ממוצע להיותם - הוא הדבר וטעם
שהוא וביניכם, הוי' בין ממוצע המחבר,
על- אלקות עם עולמות המחבר, ממוצע

נשמות. תשי״ב)ידי לגני׳ ׳באתי (ממאמר

מועד מאוהל . . משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא

אומות היו אלו לוי, בן יהושוע רבי אמר
להן יפה מועד אוהל מה יודעים העולם
וקסטריות אהליות אותו מקיפין היו
בחוזק שיעמוד כדי כמשמעו (אהלים
יוסף:). עץ ומפה. מפה סמוכים לו ויהיה

רבה) (מדרש

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:27 17:14 ירושלים
18:29 17:29 תל-אביב
18:28 17:20 חיפה
18:29 17:31 באר-שבע
19:48 18:48 ניו-יורק

    
  

      
     

רצוני ונעשה שאמרתי

האמיתית הגאולה בזמן שיתחדשו הנושאים אחד
הקורבנות. עניין הוא ממש, בקרוב והשלמה

לעמוד עתיד המשיח "המלך הרמב"ם וכלשון
המקדש.. ובונה ליושנה.. דוד מלכות ולהחזיר

מקדם. כשהיו בימיו המשפטים כל וחוזרין
קורבנות...". מקריבין

לכאורה ומנוגד תמוה, נושא הינו הקורבנות עניין
תועלת כל נראית אין שהרי שהוא, הגיון לכל

כלום אין לאדם - חלקה) (או הבהמה בשריפת
שהקב"ה לומר שייך שאין ובוודאי זו, משריפה
לאבד תמוה כן ואם הקרבנות, משריפת נהנה

תועלת. ללא ישראל של ממונם

רוח נחת
מפרש לה'" ניחוח ריח אשה "עולה הפסוק על
ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת "ניחוח, רש"י

שהוא האדם לכווין צריך שכך וכוונתו, רצוני",
ית', רצונו מפני שזה מפני הקרבן את מקריב

ניחוח "ריח נאמר בקרבנות, דווקא לכן לא. ותו
יש בקרבנות רק כי המצוות, בשאר ולא לה'",

שקיום מזה למעלה מיוחדת ו"הנאה" רוח" "נחת
ש"אמרתי. זה מפני ורק אך הוא המצוות

רק מצוה עשיית זו, מעלה שלכאורה אלא
מצוות בשאר גם ישנה ית', רצונו לקיים כדי

הם שחוקים רש"י כפירוש "חוקים", הנקראות
טעם". שום בלא מלך גזרת אלא שאינן "דברים

רוח "(נחת רש"י בלשון דיוק ע"פ יובן העניין אך
שלכאורה: רצוני", ונעשה שאמרתי לפני)

מזה לכאורה היא הקב"ה של רוחו נחת א)
צריך היה כן ואם ית', רצונו ועשה קיים שהאדם
- בזה) (וכיוצא רצוני" ועשיתם "שאמרתי לומר

ה"נפעל" על המורה לשון שהוא "ונעשה", ולא
ה"פועל"? על ולא

רצוני", "ונעשה היא ההדגשה שעיקר כיון ב)
ולא "שאמרתי", לשונו בתחילת רש"י נקט למה

"שגזרתי" "שצוויתי", - גזירה או ציווי של לשון
בזה? וכיוצא

החידוש לבאר רש"י כוונת זה לשון שבדיוק אלא
החוקים: אפילו המצוות, כל לגבי שבקרבנות

צדדית כוונה כל ללא
כדי היא, טעם להם שאין בחוקים הכוונה

המלכות", "יראת ישראל בבני להשריש
המלך. גזירת להיותן רק אלו מצוות שמקיימים
קבלת בו שתהיה לאדם, "תועלת" בזה יש וא"כ

שהם מודגש בקרבנות כן שאין מה מלכותו. עול
ולכן לה', ניחוח ריח "אשה גבוה, צורך כביכול

רק להיות צריכה בקרבנות שהכוונה רש"י מפרש
שהאדם זה לא היינו רצוני", ונעשה "שאמרתי

גזירתו ומקיים ומצוותיו מלכותו עול עליו מקבל
יתקיים, הקב"ה של שרצונו רק אלא מלך, של

עושה אדם כאן אין כאילו מאליו, רצוני" "נעשה
וזה ומעצמו, מאליו נעשה הקרבן אלא המצוה

רצוני") ("נעשה גבוה צורך הוא שהקרבן מדגיש
האדם. בשביל ולא

שאינה בקרבנות, המיוחדת רוח" ה"נחת גם וזוהי
רצוני". ונעשה "שאמרתי התורה, מצוות בשאר

נדבה בקורבנות העיקר
ולא "שאמרתי", רש"י אומר גופא זה ומטעם

על מורה "שגזרתי" לשון כי וכיו"ב, "שגזרתי"
בזה מעלה כאן שיש ומדגיש האדם, אל ציווי

יודע שאינו אף שלמעלה גזירה מקיים שהאדם
הדבר עושה שהאדם הוא הדיוק כאן אבל טעמה;
עושה אלא ית', רצונו לקיים צריך שהוא מפני לא

אם משנה זה ואין יתקיים, ית' שרצונו כדי זאת
וכו'. "אמירה" או "גזירה" זו

"נחת ניחוח", "ריח של הענין הדגשת עיקר
בקרבנות הוא רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח

ידם שעל פרשתנו, בריש מדובר שבזה נדבה,
והיינו להקב"ה, משלו לנדב שרוצה האדם מראה

ע"ד רק אלא שלו, תועלת אודות חושב שאינו
לפני רוח "נחת גורמים אלו קרבנות ולכן הקב"ה.

רצוני". ונעשה שאמרתי
תשכ״ח) שלח תשמ״ב; צו וש״פ ויקרא פרשת שבת (משיחות

מתוך נח, בני מצות שבע להפצת מהמטה עמית רונן הרב עם
פעילות על בסקירתו תשע"ו, - משיח בקונגרס שנשא דברים

התיירותי. בפן המטה

משיח תיירות
שבע להפצת המטה יו"ר קלי בועז הרב אליי ניגש חודשים כמה לפני
בני מצות השבע לימוד את מביאים אנו איך ושאל: נח, בני מצות
במסגרת אלינו המגיעים הגויים לאותם גורמים איך למעשה? נח,
החלטנו העיוני?" ברובד ללמוד רק לא בפועל, לקיימם התיירותית,

בחסימה. נתקלנו אבל דברים, כמה לנסות
נושא את היטב יידעו שיהודים כל קודם לתובנה: הגענו זה בשלב
להיות ויכול גוי ליד יושב אתה זה. את שחיים עד נח, בני מצוות 7
שבעולם הדברים כל על איתו שתדבר

נח... בני מצוות 7 - מהעיקר חוץ
שכבר רעיונות, כמה עלו לזה בהמשך

בישומם: הוחל
מטיילים. חוג - 7FOR70 טיולי א.
מפגשים לקיים אמורים זו במסגרת
בחיפה. המטה של במרכז קבועים,
מצוות 7 נושא את ללמוד שם ניתן
כולל יסודית, ובצורה בהרחבה נח, בני
תמונת לקבל בכתב. הסברה חומר
באירוח זה כל הנושא, כל של מקיפה

מלא.
בארץ קדושים למקומות יהודים שאינם לתיירים מתוכננת נסיעה ב.
אותם מחברים שבהם מקומות סוסיא, צפת, מקוואות, הקודש,
אנשים עם יחד - אמיתית רוחנית חוויה קדוש' 'מקום להגדרה

זה. את להם שמחיים
ונושאים ערכים בפניהם להדגיש משתדלים אנו כזה טיול בכל
ההשגחה עקרון בה', אמונה נושאי כגון העולם, לאומות גם השייכים

בפרוטרוט. מהמצוות ו-7 פרטית
אדם כל של יחודו על איתם לדבר מרבים אנו הטיולים במסגרת
יופי צבע אחד לכל - פרח" הוא אדם "כל הכותרת תחת בבריאה,
הנכון עיקרון בבריאה. מיוחד אלוקי תפקיד אחד לכל משלו. ומקום
לעם לסייע הוא העולם אומות של יעודם בבריאה. גוי לכל ביחס גם
בעולם. יתברך אלוקותו גילוי המיוחדת שליחותו במילוי ישראל,
7 את קיומם במידת תלויה ישראל, לעם לסייע הגויים של יכולתם

מהם. ה' רצון זהו נח. בני מצוות
7 קיום את העולם אומות על נפעל שאנחנו הקב"ה מצפה מאתנו
ונוכל שפע לנו יהיה לגויים, ביחס זה תפקידנו מילוי ע"י המצוות,

להם. גם אותו להשפיע

מעשית! הצעה
המעוניינים רכזים לאתר מעשית: הצעה גם לדבריו צירף רונן הרב
כאשר במלונות, שבת שישי שבוע סופי פלוס יום, טיולי לארגן
אנשים הם: אלו מרכזים הנדרשות התכונות לתוכן. דואגים אנו
הפצת של החשיבות את מבינים לטייל, אוהבים לנושא, שמתחברים
מה על יש ואזי ביותר, והחי האמיתי החזק באופן נח בני מצוות 7

לדבר!
30-50 בין סביבם להחזיק שיכולים קבוצות, ראשי על כרגע מדובר
שותפות אותם. נמקצע בהם, נתמוך להם, נעזור אנחנו תיירים.
ממ"ש! ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה לזירוז אקטיבית

עכשיו נפלאות

מלך דבר

ה' מלחמות וילחם

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

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח פרק

ו-ח. פרקים כלאים הלכות

א. פרק עניים מתנות הלכות ט-י. פרקים

ב-ד. פרקים עניים מתנות הלכות

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

א-ג. פרקים תרומות הלכות

ד-ו. פרקים
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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

מירושלים יהודים גירשו לא אמנם עתה, עד
בכך ה"גירוש" מתבטא בנתיים, העתיקה,

יהודים של הישבותם את ולהרחיב להגדיל מאפשרים שלא
הטבעית הילודה ריבוי שמצד בשעה בה . . העתיקה בירושלים

הערבים! של מספרם וגדל הולך
תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

התורה אומרת מה
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

א. נחום צילום: ריבקין מנדי הרב

א. נחום צילום: עמית רונן ר׳

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 - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

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

אסתר ורעיתו יצחק לרב

שי' בלוי
שי' שמואל ה' בצבאות החייל להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת
רחל ורעיתו שלום לרב

שי' פרישמן
שי' יצחק ישראל ה' בצבאות החייל להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת

ביום שנערך משיח" "קונגרס
שני, אדר ג' השבוע, ראשון
היווה בראשל"צ בלוודר באולמי
מענדי לרב נוספת הזדמנות
בירושלים, זאב מגבעת ריבקין
הצלתו. נס על להשי"ת להודות

מספר, הוא בערב, רביעי "יום
עם הלכתי שבט, לי"ח אור
בתחנת החנות לכיוון אשתי
הגיח כאשר זאב, בגבעת הדלק
אותי ודקר ערבי מחבל מאחורי
והשמאלי. הימני בצידי פעמיים.

להבין שניות כמה לי לקח
אשתי שנדקרתי.
לצעוק החלה
נפלתי בהיסטריה.
והרגשתי ארצה
אוזלים. שכוחותי
התברר יותר מאוחר
פגעה אחת שדקירה
שדימם ראשי בעורק
מצב החזה. בית לתוך

ביותר". מסוכן

אם בהכרה, היה עדיין זה בשלב
ומחמיר הולך שמצבו הבין כי
רק ישרוד. האם לו ברור היה ולא
שליט"א הרבי אודות המחשבה
יעזור, שבוודאי המשיח, מלך

בהכרה. אותו הותירה

שברגע כך, על לחשוב "התחלתי
עניין כל יהיה לא ייתגלה, שהוא
חשבתי ח"ו. החיים היפך של
שרואים כפי שלו, החיוך על
"לראות של הסירטונים בסיום
קודשו, דמות ועל מלכינו", את
בכל ידיו בשתי מעודד כשהוא

כוחו.

היו ברוסיה, שחסידים נזכרתי
הק' פניו תואר את מציירים
לפנות הזמן "זה החלטתי ונושעו.
בשיא ואמרתי פניתי ישירות".

לי!". עזור "רב'ה הפשטות:

שומע כשאני למציאות חזרתי
"מנדי אלי צועק הפרמדיק את
עוד הגיעו אותי". שומע אתה
"להטיס" והוחלט פרמדיקים
דקות בתוך הרפואה. לבית אותי
היינו מטורפת נסיעה של ספורות
קשה במצב הייתי צדק". ב"שערי
סיפר אח"כ מייד. ונותחתי מאוד

הנס: גודל את המנתח הרופא

ספורים ס"מ חדרה "הסכין
קשה היה לכך, בנוסף מהלב.
וכמעט הדימום את לעצור להם
את לכרות וחשבו הצליחו ולא
ב"ה אבל השמאלית. הריאה
המשיח מלך שליט"א הרבי ברכת

הצליחו. והם פעלה,

של השני חלקו התרחש במקביל,
אביעד, בשם חבר כאשר הנס,
לרבי ופנה הדקירה לשמע נסער
באגרות המשיח מלך שליט"א
התשובה ברכה. בבקשה הקודש
ח"י בכרך התקבלה
שמאל בצד רמ"א. ע'
הייתה הפגיעה (עיקר
הופיע שמאל) בצד
על מדהים מכתב

הודאה: סעודת

שני, אדר ב׳ "ב״ה,
תשי״ט

המשתתפים כבוד
מברכין מוצש״ק הודאה, בסעודת

שני... אדר

בסעודת מאסיפתם נודעתי בנועם
עיקרים ענינים שני אשר הודאה,
שהוא כמוך, לרעך ואהבת בזה,
לה׳ והודאה בתורה, גדול כלל
לה׳ יודו חסדו, לעולם כי טוב כי
ז.א. אדם, לבני ונפלאותיו חסדו
שעי״ז העולם, דחדוש היסוד
והטבע המערכות שדוד אפשר
בעולם אדם לבני נפלאות עשיית

זה".

ע"י אשר דובר המכתב בהמשך
"רפואה ימשיכו ההודאה סעודת
בכל לאיתנו שיחזור ועד שלימה

המובנים".

בתוך חזר רבקין הרב אכן
לפני ב"ה. לביתו, קצר זמן
ויקהל, שבת במוצאי כשבועיים,
שני, אדר חודש מברכים שבת
באגרות המכתב כתאריך בדיוק
רבת הודאה סעודת ערך קודש,
ברבים סיפר בה ב"ה, משתתפים,
התשובה ומכתב הצלתו נס ע"ד
המשיח מלך שליט"א מהרבי
ואת הצלתו את מראש שהבטיח

ההודאה. סעודת עריכת

  
  
   

   
   
   
  
  
  

   
     

אליו ה׳ וידבר משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא מועד מאוהל
הארה היינו זו קריאה ענין ”פירוש
יוכל זה ידי שעל כדי למשה והשפעה
וענינו מועד". אוהל אל ולבוא לעלות
”שיש - מישראל ואחד אחד כל בעבודת
דעת בחינת . . משה מבחינת אדם בכל
סוף אין אור יחוד בחינת הממשיך שהוא
ומתגלה שורה שיהא למטה הוא ברוך
מועד, אוהל בבחינת שיהא האדם בנפש
ונודעתי, אותיות . . ונועדתי מלשון
ואין החיים חיי שהוא ה' את לידע דהיינו
עתה "ראו שכתוב מה דרך על מלבדו, עוד
נאמר זה שמקרא שהגם הוא", אני אני כי
נפש בכל יש זה כח מקום, מכל לעתיד, על
אמיץ בקשר בה' מחשבתו לקשר מישראל
מעין בשר", בעיני שרואה . . כמו וחזק

לבוא. דלעתיד השלימות ודוגמת
(385 ע׳ תנש״א השיחות ספר (על-פי

א) א, (ויקרא משה... אל ויקרא
"ויקרא הוא הקרבנות פרשת הקדמת
עבודת על כח הנתינת שהוא משה", אל
ודור, דור בכל הוא כן וכמו הקרבנות.
ודרא, דרא בכל דמשה דאתפשטותא
הם הנה דור, שבכל ישראל רועי שהם

הקרבנות. עבודת על כח הממשיכים
ממוצע להיותם - הוא הדבר וטעם
שהוא וביניכם, הוי' בין ממוצע המחבר,
על- אלקות עם עולמות המחבר, ממוצע

נשמות. תשי״ב)ידי לגני׳ ׳באתי (ממאמר

מועד מאוהל . . משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא

אומות היו אלו לוי, בן יהושוע רבי אמר
להן יפה מועד אוהל מה יודעים העולם
וקסטריות אהליות אותו מקיפין היו
בחוזק שיעמוד כדי כמשמעו (אהלים
יוסף:). עץ ומפה. מפה סמוכים לו ויהיה

רבה) (מדרש

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:27 17:14 ירושלים
18:29 17:29 תל-אביב
18:28 17:20 חיפה
18:29 17:31 באר-שבע
19:48 18:48 ניו-יורק

    
  

      
     

רצוני ונעשה שאמרתי

האמיתית הגאולה בזמן שיתחדשו הנושאים אחד
הקורבנות. עניין הוא ממש, בקרוב והשלמה

לעמוד עתיד המשיח "המלך הרמב"ם וכלשון
המקדש.. ובונה ליושנה.. דוד מלכות ולהחזיר

מקדם. כשהיו בימיו המשפטים כל וחוזרין
קורבנות...". מקריבין

לכאורה ומנוגד תמוה, נושא הינו הקורבנות עניין
תועלת כל נראית אין שהרי שהוא, הגיון לכל

כלום אין לאדם - חלקה) (או הבהמה בשריפת
שהקב"ה לומר שייך שאין ובוודאי זו, משריפה
לאבד תמוה כן ואם הקרבנות, משריפת נהנה

תועלת. ללא ישראל של ממונם

רוח נחת
מפרש לה'" ניחוח ריח אשה "עולה הפסוק על
ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת "ניחוח, רש"י

שהוא האדם לכווין צריך שכך וכוונתו, רצוני",
ית', רצונו מפני שזה מפני הקרבן את מקריב

ניחוח "ריח נאמר בקרבנות, דווקא לכן לא. ותו
יש בקרבנות רק כי המצוות, בשאר ולא לה'",

שקיום מזה למעלה מיוחדת ו"הנאה" רוח" "נחת
ש"אמרתי. זה מפני ורק אך הוא המצוות

רק מצוה עשיית זו, מעלה שלכאורה אלא
מצוות בשאר גם ישנה ית', רצונו לקיים כדי

הם שחוקים רש"י כפירוש "חוקים", הנקראות
טעם". שום בלא מלך גזרת אלא שאינן "דברים

רוח "(נחת רש"י בלשון דיוק ע"פ יובן העניין אך
שלכאורה: רצוני", ונעשה שאמרתי לפני)

מזה לכאורה היא הקב"ה של רוחו נחת א)
צריך היה כן ואם ית', רצונו ועשה קיים שהאדם
- בזה) (וכיוצא רצוני" ועשיתם "שאמרתי לומר

ה"נפעל" על המורה לשון שהוא "ונעשה", ולא
ה"פועל"? על ולא

רצוני", "ונעשה היא ההדגשה שעיקר כיון ב)
ולא "שאמרתי", לשונו בתחילת רש"י נקט למה

"שגזרתי" "שצוויתי", - גזירה או ציווי של לשון
בזה? וכיוצא

החידוש לבאר רש"י כוונת זה לשון שבדיוק אלא
החוקים: אפילו המצוות, כל לגבי שבקרבנות

צדדית כוונה כל ללא
כדי היא, טעם להם שאין בחוקים הכוונה

המלכות", "יראת ישראל בבני להשריש
המלך. גזירת להיותן רק אלו מצוות שמקיימים
קבלת בו שתהיה לאדם, "תועלת" בזה יש וא"כ

שהם מודגש בקרבנות כן שאין מה מלכותו. עול
ולכן לה', ניחוח ריח "אשה גבוה, צורך כביכול

רק להיות צריכה בקרבנות שהכוונה רש"י מפרש
שהאדם זה לא היינו רצוני", ונעשה "שאמרתי

גזירתו ומקיים ומצוותיו מלכותו עול עליו מקבל
יתקיים, הקב"ה של שרצונו רק אלא מלך, של

עושה אדם כאן אין כאילו מאליו, רצוני" "נעשה
וזה ומעצמו, מאליו נעשה הקרבן אלא המצוה

רצוני") ("נעשה גבוה צורך הוא שהקרבן מדגיש
האדם. בשביל ולא

שאינה בקרבנות, המיוחדת רוח" ה"נחת גם וזוהי
רצוני". ונעשה "שאמרתי התורה, מצוות בשאר

נדבה בקורבנות העיקר
ולא "שאמרתי", רש"י אומר גופא זה ומטעם

על מורה "שגזרתי" לשון כי וכיו"ב, "שגזרתי"
בזה מעלה כאן שיש ומדגיש האדם, אל ציווי

יודע שאינו אף שלמעלה גזירה מקיים שהאדם
הדבר עושה שהאדם הוא הדיוק כאן אבל טעמה;
עושה אלא ית', רצונו לקיים צריך שהוא מפני לא

אם משנה זה ואין יתקיים, ית' שרצונו כדי זאת
וכו'. "אמירה" או "גזירה" זו

"נחת ניחוח", "ריח של הענין הדגשת עיקר
בקרבנות הוא רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח

ידם שעל פרשתנו, בריש מדובר שבזה נדבה,
והיינו להקב"ה, משלו לנדב שרוצה האדם מראה

ע"ד רק אלא שלו, תועלת אודות חושב שאינו
לפני רוח "נחת גורמים אלו קרבנות ולכן הקב"ה.

רצוני". ונעשה שאמרתי
תשכ״ח) שלח תשמ״ב; צו וש״פ ויקרא פרשת שבת (משיחות

מתוך נח, בני מצות שבע להפצת מהמטה עמית רונן הרב עם
פעילות על בסקירתו תשע"ו, - משיח בקונגרס שנשא דברים

התיירותי. בפן המטה

משיח תיירות
שבע להפצת המטה יו"ר קלי בועז הרב אליי ניגש חודשים כמה לפני
בני מצות השבע לימוד את מביאים אנו איך ושאל: נח, בני מצות
במסגרת אלינו המגיעים הגויים לאותם גורמים איך למעשה? נח,
החלטנו העיוני?" ברובד ללמוד רק לא בפועל, לקיימם התיירותית,

בחסימה. נתקלנו אבל דברים, כמה לנסות
נושא את היטב יידעו שיהודים כל קודם לתובנה: הגענו זה בשלב
להיות ויכול גוי ליד יושב אתה זה. את שחיים עד נח, בני מצוות 7
שבעולם הדברים כל על איתו שתדבר

נח... בני מצוות 7 - מהעיקר חוץ
שכבר רעיונות, כמה עלו לזה בהמשך

בישומם: הוחל
מטיילים. חוג - 7FOR70 טיולי א.
מפגשים לקיים אמורים זו במסגרת
בחיפה. המטה של במרכז קבועים,
מצוות 7 נושא את ללמוד שם ניתן
כולל יסודית, ובצורה בהרחבה נח, בני
תמונת לקבל בכתב. הסברה חומר
באירוח זה כל הנושא, כל של מקיפה

מלא.
בארץ קדושים למקומות יהודים שאינם לתיירים מתוכננת נסיעה ב.
אותם מחברים שבהם מקומות סוסיא, צפת, מקוואות, הקודש,
אנשים עם יחד - אמיתית רוחנית חוויה קדוש' 'מקום להגדרה

זה. את להם שמחיים
ונושאים ערכים בפניהם להדגיש משתדלים אנו כזה טיול בכל
ההשגחה עקרון בה', אמונה נושאי כגון העולם, לאומות גם השייכים

בפרוטרוט. מהמצוות ו-7 פרטית
אדם כל של יחודו על איתם לדבר מרבים אנו הטיולים במסגרת
יופי צבע אחד לכל - פרח" הוא אדם "כל הכותרת תחת בבריאה,
הנכון עיקרון בבריאה. מיוחד אלוקי תפקיד אחד לכל משלו. ומקום
לעם לסייע הוא העולם אומות של יעודם בבריאה. גוי לכל ביחס גם
בעולם. יתברך אלוקותו גילוי המיוחדת שליחותו במילוי ישראל,
7 את קיומם במידת תלויה ישראל, לעם לסייע הגויים של יכולתם

מהם. ה' רצון זהו נח. בני מצוות
7 קיום את העולם אומות על נפעל שאנחנו הקב"ה מצפה מאתנו
ונוכל שפע לנו יהיה לגויים, ביחס זה תפקידנו מילוי ע"י המצוות,

להם. גם אותו להשפיע

מעשית! הצעה
המעוניינים רכזים לאתר מעשית: הצעה גם לדבריו צירף רונן הרב
כאשר במלונות, שבת שישי שבוע סופי פלוס יום, טיולי לארגן
אנשים הם: אלו מרכזים הנדרשות התכונות לתוכן. דואגים אנו
הפצת של החשיבות את מבינים לטייל, אוהבים לנושא, שמתחברים
מה על יש ואזי ביותר, והחי האמיתי החזק באופן נח בני מצוות 7

לדבר!
30-50 בין סביבם להחזיק שיכולים קבוצות, ראשי על כרגע מדובר
שותפות אותם. נמקצע בהם, נתמוך להם, נעזור אנחנו תיירים.
ממ"ש! ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה לזירוז אקטיבית

עכשיו נפלאות

מלך דבר

ה' מלחמות וילחם

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

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח פרק

ו-ח. פרקים כלאים הלכות

א. פרק עניים מתנות הלכות ט-י. פרקים

ב-ד. פרקים עניים מתנות הלכות

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

א-ג. פרקים תרומות הלכות

ד-ו. פרקים

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ההודאה וסעודת ההצלה נס

ויקרא פרשת
- זכור ויקרא-

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

מירושלים יהודים גירשו לא אמנם עתה, עד
בכך ה"גירוש" מתבטא בנתיים, העתיקה,

יהודים של הישבותם את ולהרחיב להגדיל מאפשרים שלא
הטבעית הילודה ריבוי שמצד בשעה בה . . העתיקה בירושלים

הערבים! של מספרם וגדל הולך
תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

התורה אומרת מה
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

א. נחום צילום: ריבקין מנדי הרב

א. נחום צילום: עמית רונן ר׳

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 - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

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

67 העצמאות שד'



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

גאולה פניני עם מגילה אלבום
ממ"ש בארה"ק ההפצה מרכז
אמני עם מיוחד פעולה בשיתוף
מגילה הו"ל וקסברגר'. 'מלכות

כשמונים בה ומהודרת, מיוחדת
חי ציור כפולה בכל מביאה עמודים,
השני ובצד המגילה מסיפור ומיוחד

למגילה בנוסף המגילה פסוקי מובאים
מתורתו פנינים הובאו ולתמונות,

על שליט"א המשיח מלך הרבי של
מצוות המגילה, קריאת מנהגי פורים,
המגילה הפורים. חג של וסיפורו החג

לפרטים אלבומי בפורמט הופקה
077-512-3770 טל: והזמנות

ב770 הפסח בחג משפחות
ב"אש"ל החליטו הקהל, שנת לרגל
הבנין את לפתוח אורחים" הכנסת –
וכך הקרוב, הפסח חג במהלך גם
מלך שליט"א הרבי הוראת כפי לאפשר
עם להיות חייב הפסח שחג המשיח
שנת זו בשנה במיוחד לכן המשפחה,
את לחגוג הרוצות משפחות הקהל
מלך שליט"א הרבי אצל החירות חג
ברמת רוחנית מחוייה ולהינות המשיח,
ההידור בשיא כמובן והכל גבוהה, אירוח
סעודת ועד הסדר, מליל החל והכשרות,
במייל לפרטים חיינו. בבית משיח
טל 770eshselcenter@gmail.com

חובה! הרשמה 347-770-0670

העולם לעיני מקיים הקב״ה והשלימה. האמיתית הגאולה ניסי של בעיצומם אנו עובדתית
עצמם לבין בינם נלחמים ישראל אוייבי במצרים״. מצרים ״וסיכסכתי הבטחתו את כולו

טובות חדשות

בעיצומם חיים
הגאולה ניסי של

בשמחה מרבים אדר משנכנס
שמחה! של יום 60

והמן. מרדכי בין ארוך, חשבון ביניהם יש
המגילה לפני רבות שנים שתחילתו חשבון
קיש, ... בן מרדכי יחוסיהם. בשמות נרמז ואף
של בנו שהיה המלך שאול את עבורנו מאזכר
מאזכר האגגי, המדתא בן המן לעומתו, קיש.
בן המן יצא ממנו עמלק, מלך אגג את לנו

הסיפור. של תחילתו משם אכן המדתא.

הנביא, שמואל באמצעות מקבל המלך שאול
"פקדתי ברור: ציווי
עמלק עשה אשר את
והכית לך .. לישראל
תחמול ולא עמלק.. את
אשה.. עד מאיש עליו..
חמור". ועד מגמל
קצת מצב היה בפועל,
שאול "ויחמול שונה.
ועל אגג על והעם
אומנם הצאן". מיטב
שמואל למחרת, כבר
אגג, את משסף הנביא
זה באיחור היה דיי אך
כדי שעות, כמה של
שפחתו על יבוא שאגג
עד המשכיותו ותיווצר

הרשע. להמן

העמלקי האיום את לסיים
עננה מעתה רובצת המלך, שאול של ביתו על
האיום את ולתמיד אחת לסיים היה יכול כבדה.
שלא רחמנות של רגע צדדי, חישוב העמלקי.
שהמן נראה וכעת לדורות. בכיה גרמו במקומה,
שנחתמו אגרותיו עכ"פ הסוס, על שרוכב הוא
לדרך. יצאו להשיב" "אין אותם המלך בטבעת
שק לובש נעשה, אשר את ידע אשר מרדכי
תשובה לעשיית ישראל עם את ומזעיק ואפר
התבוללותם נגעי על
השתתפותם ועל

אחשורוש. בסעודת

ישראל משעשו כעת

כי המלכה מאסתר מבקש הוא הרי תשובה,
לבקש המלך לפני ותבוא נפשה את תמסור
מוזר.. במשהו מנמק הוא בקשתו את עמה. על
ואת .. תחרישי החרש אם "כי תסכימי לא ואם

תאבדו". אביך ובית

החטא אותו את לתקן הנפלאה ההזדמנות זו
גזירת ביטול המלך. שאול - אבא בית על הרובץ
את תמצאי לא אם הסופית. למפלתו יביא המן
אם "כי בנפשך העוז
רוח תחרישי.. החרש
ליהודים יעמוד והצלה
אבל!! אחר", ממקום
(=בית אביך ובית "את
תאבדו". המלך) שאול
ההזדמנות תאבד
של חטאו לתיקון
אסתר המלך. שאול
נפשה את מוסרת
המן ישראל. כלל למען
מתבטלת גזירתו נתלה,
אורה הייתה וליהודים

ויקר. וששון ושמחה

דידן גאולה
ומחייתו, עמלק מעשה זכירת עיקר מעתה
קליפת זו הרוחני, כוחו מקור את לאבד היא
קרך "אשר רוחנית קרירות קליפת עמלק.
מנבואת ההתלהבות את לקרר המנסה בדרך",
כבר אנו אכן כי המשיח, מלך שליט"א הרבי
העיניים. את לפתוח רק וצריך הגאולה, בזמן
הגאולה ניסי של בעיצומם אנו עובדתית
מקיים הקב"ה כאשר והשלימה, האמיתית
"וסיכסכתי הבטחתו את כולו העולם לעיני
בינם נלחמים ישראל אוייבי במצרים". מצרים
לעסוק ב"ה, לנו ומאפשרים עצמם, לבין
חלוקת מגילה, קריאת פורים, למבצע בהכנות
עריכת לאביונים, ומתנות מנות משלוחי
הקהל וכינוסי פורים סעודת התוועדויות
האמיתית הגאולה שמחת מתוך ישראל, לילדי

ממש. עכשיו והשלימה,

קניה ממשלת וראש השליח

אלו בימים ששה בקניה, מה״מ שליט״א הרבי שליח נוטיק שמואל הרב
המערבי. בכותל בביקורו חנוכיה קניה הממשלת לראש מעניק בארה״ק,

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

טט ל ששל טט כככ טטטטוחסס הב ענפפפפפ כככככל ששששששלנו טטטטטוח הב ססוככככנותתתת

הצדיקר' קדמי  במקווה יוסף הצדיק יוסף במקווה קדמי ר'
ברכהבמעיין בהר ברכה בהר במעיין

הקודש בארץ משיח קונגרס

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 (18.3.16) ה'תשע"ו ב', אדר ח' ויקרא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1088

מלך שליט"א הרבי של הנוקבת זעקתו
אשר כל "עשו תנש"א, בניסן המשיח,
הגאולה את בפועל להביא ביכולתכם..
ממש", ומיד תיכף והשלימה האמיתית
בקרב עצומה להתעוררות הביאה
בשורת להפצת הקשור בכל השליחים,
מקיימת זו, למגמה כביטוי הגאולה.
האמיתית הגאולה למען האגודה
משיח" "קונגרס שנה מידי והשלימה,
מהווה הכינוס הארץ. ברחבי לפעילים
משיח בנושא הנפלאה לעשיה סיכום
לרעיונות פורה מפגש גם כמו וגאולה,
בפרט הגאולה, בשורת בהפצת ויוזמות

הייעוד לקיום רצון עת המהווה "הקהל", בשנת
הנה". ישובו גדול "קהל

בן אברהם הרב טעם ברוב הכינוס את הנחה
שהיתווה בעתלית, חב"ד כולל ראש שמעון,
הרב בהקהל". "התגלות - הקונגרס קווי את
חב"ד בכפר משפיע גינזבורג, יצחק לוי חיים
השבועי מלכות" ה"דבר חשיבות על דיבר

בשליחות. והעצם החיות את המעניק

ההתקשרות מדרכי
הרבי של ותורתו החסידות, מעיינות הפצת על
חצרות בקרב ובמיוחד המשיח, מלך שליט"א
שנייבאלג, ישראל הרב דברים נשא חסידים,
החסידי, בעולם שחל המהפך את מתאר שהוא
משיח. של תורתו את בגלוי כיום הלומד
שליט"א לרבי המובהקים ההתקשרות מדרכי
בהגרלה ל"770". אליו הנסיעה זו המשיח מלך
בית מנהל מחפוץ שמואל הרב זכה מיוחדת,
משתתפי את ייצג אשר בת"א, עופר נווה חב"ד

המשיח. מלך שליט"א הרבי אצל הקונגרס,

גם מהווים ב"ה, והמופתים האותות ריבוי
ריבקין מנדי הרב המשיח. לימות סימן הם
וניצל מחודש, יותר קצת לפני קשה שנפצע
(ראה הנס התרחשות תיאר השי"ת, בחסדי
אפליקציות על עכשיו). נפלאות במדור בפנים
שלנו הסלולרי מכשיר את לנצל המאפשרות
מלכות", ב"דבר ובפרט תורה ללימוד בידינו
בליווי דברים נשא ועוד, יומי וחומש תהילים
האפליקציות. מפתח יצהר מרדכי הרב מצגת,

הארץ שלימות
המשיח מלך שליט"א הרבי התריע שנים במשך
להגברת הביאו שטחים מסירת על הדיבורים כי
כי הראה חברון, איש מרזל ברוך הרב הטירור.
צורבת המחשה מהווה הנוכחית האנטיפאדה

אלו. התרעה לדברי

שלוש יוזמת בפני התריע דורון, טוביה הרב
הרבי ולעמדת להלכה המנוגדת צום, ימי
את לחזק יש זה וכנגד המשיח, מלך שליט"א

הרב ובריאות. שמחה מתוך ה' עבודת
שליחותו על סיפר אליאב בצלאל
העברית הגמנסיה תלמידי בקרב
שמואל הרב תיאר בהמשך בירושלים.
הישיבות, תלמידי מאיגוד פרלשטיין
החסידות מעיינות הפצת את את"ה,
מובהקות. חב"דיות לא בישיבות גם
נשא נח, בני מצות 7 הפצת על דברים
כשהוא חיים, מכפר עמית רונן הרב
להצטרף המשתתפים, את מאתגר

המטה. לפעילות

ולהאיר להרעיש
היכולת על דיבר מנתיבות ראובן רענן הרב
כשהוא עבודתו, במקום לפעול אחד כל של
בסיפורי ביתן" ב"יינות פעילותו את ממחיש
האגודה יו"ר ציק זמרוני הרב מהשטח. הצלחה
מטרת סיכם והשלימה האמיתית הגאולה למען
להרעיש "להמשיך והמעודד הפורה המפגש

" ר י א ה ל ו
התגלות עדי
י ב ר ה
א " ט י ל ש
המשיח מלך
ב ו ר ק ב
וסיים ממש,
ת ז ר כ ה ב

הקהל. כל עם "יחי"

תות"ל ישיבת ראש ויצהנדלר שמעון הרב
החסידית, בהתוועדות שהמשיך בראשל"צ,
לכל שניתנו האדירות היכולות את הדגיש
עדי סביבתו, את לחיוב לשנות משלוחים אחד

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית הגאולה

א. נחום צילום בקונגרס המלכות קבלת מעמד

שכחה אודות
עליכם, ולא עלינו לא השכחה אודות ששאל במה

פה בעל משניות ללמוד לזה הסגולה ידועה
קודם החול בימות פרוטות איזה לצדקה נתינה וכן

לבקשת ובכלל ענינים לכמה סגולה וזהו הבקר, תפלת
פרוטה יהיב רז"ל וכהודעת בתפלתו, לבוראו האדם
פניך אחזה בצדק אני שכתוב וכמו מצלי, והדר לעני

גו'.

המזוזות את וכן שלו התפילין את יבדקו אשר מהנכון
כדין, כשרות כולן שתהיינה בדירתו

- חדשי תהלים השיעור דאמירת התקנה על וישמור
אחר יום בכל - החדש לימי התהלים שנחלק כמו

לבשו"ט בברכה הבקר. תפלת
ו׳תסח) (מאגרת

המעיינות והפצת בריאות
הרפואי, והטפול תחי' זוגתו בריאות מצב אודות כותב

הן והנגלה הנראה בטוב מאתו, טובות לבשורות ואחכה
הפרטים, בענינים והן הכללים בענינים

הרי ביחוד, והתמימים בפרט ואנ"ש בכלל ישראל ובבני
תליא. בהא הא

הפצת ע"ד מזכיר שאין - גדול ופלא פלא שלכן
חוצה, גם) (שיגיעו המעינות בהפצת ובפרט היהדות
תהיינה בזה וגם קרובה, הכי בהזדמנות ימלא ובטח

וטוב לשמים טוב האמיתי טוב טובות, בשורות
ו׳תסה) (מאגרת רז"ל'. וכדרשת לבריות,

ח י

א.
צילוםנחום

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט

ומטבעות שטרות
ולאספנים מיוחדים

מטבעות להשיג ניתן
השקל" למחצית "זכר לקיום

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

המסייעים לכל והברכה התודה
ה'תשע"ו - בארה"ק" משיח "קונגרס להצלחת

שרעבי יורם הרב חיים, שלמה הרב שלוש, אבנר הרב
- הרוש בן שמוליק להת' חיים, צור הרב

והשלימה: האמיתית הגאולה למען האגודה לצוות
ציק, חיים הרב רווה, מנחם הרב פרישמן, בנצי הרב רחימי, יצחק הרב

לוין. פיצ'ע הרב
ולעזור. לסייע נרתמים שתמיד ואנ"ש התמימים לכל

הערב. להצלחת רבות שעשו הפעילים ולכל ההסעות לרכזי
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