
התמימים של הכנה ימי
של הנשיאות קבלת יום לקראת
פתח המשיח, מלך שליט"א הרבי
מיוחד הכנה במבצע העולמי את"ה
תלמידי העולם. ברחבי לתמימים
סוגיית בלימוד מתעמקים התמימים
בהרחבה המבוארת בתחתונים' 'דירה
כ"ק ובשיחות לגני' 'באתי במאמרי
פעולות יקיימו ובנוסף מה"מ, אד"ש
לך עשה עם שיחה כגון: התקשרות
וכן הישיבה בזמני ודיוק שמירה רב,
על והחתמה הגאולה בשורת פרסום
משתתפי מתוך המלכות'. 'קבלת טפסי
קבלת ליום כבר ל770 נציג יטוס המבצע
המבצע בסיום שבט. יו"ד-י"א המלכות
סטים מאות על ענק הגרלת תערך
ato770@gmail.com לרישום: קודש. וספרי

והתר איסור הלכות לימוד
מפגש התקיים שבט ב' ראשון ביום
במפגש והיתר, איסור בהלכות פתוח
ההלכה, בפסיקת מקיף רקע ניתן
הלכה, לפסיקת הפרמטרים הם מה
תורה מתן מזמן הפסיקה והשתלשלות

אנו. לימינו ועד
רוצים עובד? זה איך לראות מעוניינים
הלימודים? תוכנית עם להתנסות
ומעמיק? איכותי בלימוד מתעניינים
היכל של סמיכה תעודת על חולמים
ההזדמנות זאת רגילה? או שלמה
הזדרזו מוגבל, המקומות מספר שלכם!!
ומלאו האינטרנט לאתר הכנסו להירשם
נוספים: ולפרטים המקוון, הטופס את

www.smichanet.com

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

השלטון שיטת את שהיוותה המלוכה, תופעת
בעידן ודעכה הלכה האנושות, מראשית כמעט
ישנה שנה, אלפי לפני כבר בחז"ל, המודרני.
בקרב המלוכה דעיכת של זו לתופעה התייחסות
הכרחי. ואף חיובי כדבר ודווקא העולם אומות

את להבליט באה האומות, בקרב המלוכה דעיכת
זו בעולם, שתתגלה החדשה המלכות של יחודה
הנעלית חדשה מלכות המשיח. מלך של מלכותו
בעוצמתה, האנושות, בתולדות מלוכה מכל

אך ביושרה גדולתה,
לגלות - ביעודה בעיקר
בעולם. ית' מלכותו את

הנביא גם מעיד עליו יעוד
מושיעים "ועלו עובדיה:
את לשפוט ציון בהר
לה' והייתה עשיו הר
- מושיעים המלוכה".
וחבריו. המשיח המלך

היה כבר המינוי
מלך של מינויו עצם
קביעה הינה המשיח,
כפי בדיוק אלוקית,
מלך, דוד אצל שהיה

ישי אל הנביא שמואל את שולח הקב"ה כאשר
לאחר שגם אלא למלך. דוד את למשוח ומצווהו
בפועל, מלוכתו את מממש אינו דוד שאול, מות
כל "ויבואו העם. ע"י המלכות קבלת לאחר רק
למלך דוד את וימשחו .. דוד אל ישראל שבטי

ישראל". על

המשיח, מלך אצל גם הדברים סדר הוא כך
מלכא דדוד המינוי "והרי הידועה שיחתו וכנוסח
עבדי דוד "מצאתי שכתוב כמו הי'ה, כבר משיחא
קבלת להיות רק צריכה משחתיו", קדשי בשמן
והעם המלך בין וההתקשרות העם ע״י מלכותו

הגילוי". בשלימות

בין זו התקשרות
הינה והעם המלך
גיסא מחד דו-צדדית.
הרמב"ם כפסק המלך,

מזרים הלב שהרי ישראל", קהל כל "לב הינו
ודוגמתו הגוף, כל את ומחיה האיברים לכל דם

העם. לכל ושפע חיות ממנו אשר המלך,

למלך אין עם". בלא מלך "אין גיסא, לאידך
וקבלת אליו העם התבטלות בלא מציאות
הם המלך אל העם ביטול ע"י דווקא מלכותו.
מוסיפים שהם ועד המלכות עוצמת את בו מגלים
להכריז הנהוג יסוד גם זהו כפשוטם. חיים במלך,
שציווה כפי המלכות, קבלת בעת המלך" "יחי
בהכתרת להכריז דוד

שלמה.

י"א שלישי ביום
בשבוע שיחול שבט
שנות 67 ימלאו הבא,
שליט"א לרבי נשיאות
ותחל המשיח מלך
בגימטריא ה-68, שנת
שנה לנשיאותו. "חיים",
פעולת את המדגישה
במלך הדור אנשי
"הרי, הקדוש: וכלשונו
פועלים הדור אנשי גם
החיים בענין הוספה
הדור... נשיא אצל

המלך". "יחי ההכרזה בעניין

המשיח ימות של כינוס
להתכנסות העצומה החשיבות גם מכאן
שבט, י"א שלישי ביום אי"ה שתתקיים רבתי
שנת ושמונה, ה-שישים שנת של בפתיחתה
מלך שליט"א הרבי של לנשיאותו "חיים"
כינוס לציון. בראשון בלוודר באולמי המשיח,
בשורת והפצת הפעילות אופי את יתווה אשר
המוני של כינוס הקרובה. השנה במהלך הגאולה
רבנים, במעמד וטף, נשים אנשים ישראל, בית
לקבלת ושליחים, משפיעים נכבדים, ציבור אישי
מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי בהכרזת מלכותו
ומתוך מחודשת בחיות ועד" לעולם המשיח
גדולה", בשמחה זה עם וביחד עצום "ביטול
את בוודאי יפעל אשר כינוס וזמרה. שירה ברוב

ממש. עכשיו המיידית, התגלותו

שנת מתחילים
לנשיאות "חיים"

עצמותית משיח״ ״שבת שסיכמה מלכה מלווה התקיימה במוצ״ש
העולם. מרחבי ואנ״ש תמימים רבנים בהשתתפות ארה״ב, בשיקגו

בשיקגו בתנופה משיח

שבט, י״א שלישי ביום אי״ה שתתקיים רבתי להתכנסות העצומה החשיבות גם מכאן
המשיח מלך שליט״א הרבי של לנשיאותו ״חיים״ שנת ושמונה, ה-שישים שנת של בפתיחתה
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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

יוכבד ריזע ושאשע שמואל ר' למשפחת

הנדל
תחי' לאה דבורה הבת להולדת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

ז"ל עיד ב"ר יוסף ר'

והבה
ה'תשע"ז שבט ג' נלב"ע

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב נשמתמזל לזכר

 
   
  

    
  

  
   
  

     

  

ואמרו אבותיהן, אצל הבכורות כל נתכנסו
אין עלינו, הביא משה שאמר מה כל להם
את ונוציא בואו שנחיה? מבקשים אתם
אנו הרי לא ואם מבינינו הללו העבדים
המצרים כל אפילו להם, השיבו מתים.

מכאן. יוצאים אינן מתים

להם והלכו הבכורות כל נתכנסו עשו מה
הוצא ממך בבקשה לו: ואמרו פרעה אצל
עלינו תבוא הרעה שבשבילם הזה העם
וקפחו צאו לעבדיו, להם אמר ועליך.

אלו. של שוקיהם

אחד כל ונטלו יצאו מיד הבכורות עשו מה
מצרים "למכה שנאמר אביו, והרג חרבו

בכורי למכה י) קל"ו, (תהילים בבכוריהם"
מצרים למכה אלא כאן, כתיב אין מצרים

הקב"ה נגלה אבותיהם משנהרגו בבכוריהם,

בארץ בכור כל הכה וה' שנאמר אותם והרג
ישן) (תנחומא מצרים".

היהודים, של בבתיהם רק לא היה זה, אור
הלכו. אליו מקום לכל עימם הלך אף אלא

שכנו של לביתו יהודי כשהגיע אפילו
שם. לו מאיר אורו היה המצרי,

אור ישראל לבני היה במצרים שעוד כשם
הגאולה. בזמן גם הוא הסדר כך במושבותם,

ומלווה קדושה, אור שורה יהודי כל על
ילך. אשר בכל אותו

בני יכלו במצרים היהודים שבהיות וכשם
להכנס להם, שהאיר האור בכח ישראל,

מעניק כך המצריים, לבתי גם מפריע באין
גם ושליטה תוקף יהודי לכל זה קדושה אור
להם "ויתן כנאמר וארצותיהם, הגויים על

תשמ״ו) (וילך גויים". ארצות

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:54 16:40 ירושלים

17:56 16:54 תל-אביב

17:54 16:44 חיפה

17:57 16:58 באר-שבע

18:00 16:59 ניו-יורק

      
( כח, יג, מו, פרק (ירמיהו  

נהורין כל אתפריעו

מלך דבר

בא פרשת

בא

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

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

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

תניא תהלים חומש

ושם התחלת הוא פרעה" אל "בא למשה ה' ציווי
ממצרים, ישראל גאולת על מדובר בה פרשתנו
צבאות כל יצאו הזה היום "בעצם נא) יב, (שמות

ההוראה מהי להבין שיש אלא מצרים". מארץ ה'
פרעה"? אל "בא - מהציווי הנצחית

בעולם, ענין שכל הידוע לפי הוא בזה והביאור
להם יש והקדושה, הטוב היפך שהם דברים גם
הוא בקדושה ושרשם בקדושה. למעלה שורש
השתלשלות שבריבוי אלא האמיתי, עניינם

הפכי. דבר למטה נשתלשל כו', והסתר העלם

דקדושה פרעה
א) רי, דף א, (חלק בזהר נאמר לפרעה בנוגע גם כך
בשורשו, שהוא כפי דהיינו דקדושה, פרעה כי

"פרעה" כשהמלה נעלה, הכי אלוקי לגילוי רומז
- גילוי לשון "פריעה" של במובן מתפרשת

לשון וזה יח). ה, (במדבר האשה" ראש את "ופרע
דאתפריעו ביתא ... פרעה "בית הפסוק על הזהר

ממנו (=המקור נהורין" כל מיניה ואתגליין
האורות). כל מתגלים

הגילוי הוא ב"פרעה", הנרמז זה אלוקי גילוי
גילוי א) - הגילוי בעצם הן דאלקות, נעלה הכי
נעלות הכי והדרגות האורות כולל האורות, כל
ל"כל עד בוצינין", וכל נהורין "כל - באלקות

באופן ב) - הגילוי באופן והן סתים", דהוה מה
היינו סדר), (בלי פרוע מלשון ד"אתפריעו"
מזו: ויתירה והגבלה. מדידה מסדר, למעלה

בא כו'" נהורין כל מיניה ואתגליין ה"אתפריעו

ית'. ומהותו מעצמותו דוקא

מיוחדת כח נתינת
הציווי לנוכח פחד משה מדוע מובן זה פי על
של הגילוי את שראה כיוון פרעה", אל "בא

עלאין", "בשרשין שמושרש (דקדושה) "פרעה"
"פרעה" של העצם לגילוי להכנס וחשש

יכול לא בגוף, נשמה מוגבל, נברא שכן דקדושה,
ית', עצמותו של הנפלאים הגילויים את לקבל

נהורין". כל מיניה ואתגליין "דאתפריעו

מיוחדת כח ונתינת מיוחד בציווי צורך היה לכן
אל בא משה אל ה' "ויאמר - למשה מהקב"ה
אדרין הוא בריך קודשא ליה "עייל פרעה",

לפנים חדר הקב"ה אותו (=הכניס אדרין" בתר
גבול של גדר מכל שלמעלה ית' עצמותו מחדר):
שגם כך לפרעה, משה את מביאה - גבול ובלי
את לקבל ביכולתו מוגבל, בגוף נשמה בהיותו

ית'! מעצמותו נהורין" כל כו' ד"אתפריעו הגילוי

כל שהרי תורה, למתן כהכנה מכוון היה זה כל
שאמר כפי תורה, מתן - עניינה מצרים גאולת

"בהוציאך שליחותו: בתחילת מיד למשה הקב"ה
ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את

נתינת - הוא תורה מתן של וחידושו הזה".
נשמות ישראל, לבני למטה והמצוות התורה

וכוונת תכלית את להגשים שיוכלו בכדי בגופים,
לו להיות הקב"ה נתאווה העולם: כל בריאת

בעולם- בגוף שלנשמה בתחתונים, דירה יתברך
ית'. עצמותו גילוי יהיה התחתון, הזה

ש"עליונים" ה"גזירה" היתה תורה, מתן קודם
למעלה, יעלו לא ו"תחתונים" למטה ירדו לא
הכח ניתן הגזירה, ביטול נעשה תורה ובמתן

הנעלות הדרגות גילוי את בתחתונים להמשיך
ומהות. מעצמות עד באלקות, ביותר

ישראל לכל ממשה
מצרים ויציאת מצרים בגלות שכבר מובן, מזה
במתן למטה העצמות לגילוי הכנה המהווים -

הגזירה, לביטול ההקדמה נפעלה - תורה
לאחדות ותחתונים עליונים בין מפירוד המעבר
תורה במתן האחדות לשלימות כהכנה ביניהם,

עצמו.

אל "בא למשה ה' ציווי ע"י שנפעל עיקרי שלב
נמשך משה, אצל כן שהיה זה ידי ועל פרעה",
הגילוי את לקבל שיוכלו ישראל, בני לכל הכח
גבול, ובלי דגבול החיבור כשנפעל תורה, דמתן
האמיתית הגאולה בזמן בשלימות יהיה אשר

מארץ צאתך "כימי טו) ז, (מיכה כנאמר והשלימה
נפלאות". אראנו מצרים

ה׳תשנ״ב) בא פרשת שבת (משיחת

ה) יא, (בא מצרים בארץ בכור כל ומת

אור היה ישראל בני ולכל
כג) י, (בא במושבותם



את להסביר ניתן אם בין
העובדה לא, אם ובין התופעה
שליט"א הרבי של שתמונתו היא
עושה המשיח, מלך מליובאוויטש
של תחושה לאנשים. משהו
עוצמה בעלת אלוקית אישיות
של תחושה עם יחד רגילה בלתי

אליך. קרוב מאוד מישהו

גם (ולעיתים יהודים רבבות
נושאים יהודים) שאינם כאלה
רוצים בארנקם הק' תמונתו את
בזה רואים שלו. הקירבה את
לשמירה גם כמו להצלחה סגולה

מעולה.

נגזרת גם מכאן
שתמונתו העובדה
הנצפית התמונה הינה
הערים בחוצות ביותר
הבין במרחבים גם כמו
נוכחותה עירוניים.
גם פחות לא בולטת
כשהיא מבנים, בתוך
בבתי מתנוססת
ומפעלים, עסקים
ותחנות צה"ל בסיסי
היכן ובעצם משטרה

לא?!

חב"דיים פעילים
לשאת נוהגים רבים

כאלה תמונות של כמות בכיסם
למי לחלק כדי כיס, בפורמט
רק והביקוש בסביבתם שניתן

ב"ה. וגדל, הולך

שליט"א הרבי תמונת של כוחה על
אחת מספרת המשיח, מלך
חיות, מרת אילת, בעיר הפעילות
להפיץ נוהגת שנים מזה אשר
נושאת אני "תמיד תמונתו. את
ומחלקת תמונות כמה עימי
זה הזדמנויות. מיני בכל אותן
במכולת, בבנק, בתור להיות יכול
בתחבורה נסיעה במהלך במרפאה,
בטיסות אפילו או הציבורית,
למרכז לזמן מזמן שלי הקצרות
ברכה בזה רואה אני וב"ה, הארץ.

נפלאה.

להן לנשים מסבירה גם אני כך
כאשר התמונה. את מחלקת אני
קשה מסויים, בקושי נמצאת את
בתמונה. להביט יכולה את לך,
המשיח מלך שליט"א הרבי
מסתכל מישהו שכאשר כתב,

הרבי אזי הרבי של התמונה על
חזרה. עליו מסתכל

ביחס זה את כותב הוא אומנם
הוא זו בקביעה אך הקודם, לרבי

עצמו. על גם "פסק" למעשה

חדשים כשלושה לפני והנה
בסניף משהו לסדר צריכה הייתי
וכשעמדתי אלינו הקרוב הדואר
פניתי מתמשך שזה וראיתי בתור
אלי בסמוך שעמדה אשה אל
יש האם ושאלתי בתור והמתינה
מלך שליט"א הרבי תמונת את לה
לה מוסרת שאני תוך המשיח,
בפורמט התמונה את
משיח", "כרטיס של
ברכה "זה ומוסיפה

גדולה".

לרגע הופתעה היא
אך הפניה, מעצם
ידה את הושיטה מיד
התמונה. את ולקחה
נוצצות היו עיניה
כשמסרתי ודומעות

התמונה. את לה

רגשני נראה היה זה
"זה שאלתי ולכן מידי

משהו"? לך אומר

בקול ענתה "בוודאי,
יכולה לא את חנוק.
חשוב זה כמה עד לעצמך לתאר

לך. ואספר לי.

המקומי חב"ד בית ממול גרה אני
תמונה נמצאת חזיתו על באילת.
מלך שליט"א הרבי של גדולה
בזמנים ואכן שנים. מזה המשיח
נהגתי עלי, שעברו קלים לא
ישנים, כולם כאשר בלילה
לחלון מבעד או למרפסת לצאת
לשפוך התמונה לעבר להסתכל
ממנו מבקשת כשאני ליבי את
לחוצה הייתי בו בעניין שיברכני
מדברת הייתי וכך זמן. באותו

ארוכה. תקופה איתו

חב"ד בבית הם שלפתע, אלא
זמן ומזה התמונה את הורידו
וזה הזו האפשרות את לי שאין
באה את והנה לי מציק מאוד
הקדושה התמונה את לי ונותנת

הזו.

בדיוק אלי אותך שלח הקב"ה רק
הברכות. בכל תבורכי עכשיו.

י' ליום המשיח, מלך שליט״א הרבי של לגני" "באתי מאמר מתוך
התשל"ז שבט

השביעית האות סיום
הרבי יצחק, יוסף רבי הריי"צ, אדמו"ר ע"י ניתן ה'תש"י, שבט י' לקראת
פרקיו חמשת את ללמוד לגני", "באתי בשם שנודע המאמר הקודם,

ואת ה'שי"ת שבט י' ביום הראשנים
י"ג ביום הבאים הפרקים חמש המשכו,
הפרקים לחמש ועד בפורים גם וכך שבט,

ניסן. ב' ביום בסיומו

בשנת הגלויה לנשיאות עלייתו מאז
המשיח, מלך שליט"א הרבי נוהג תשי"א,
המבוסס מאמר שבט, בי' שנה מידי לומר
מתוך הסדר, עפ"י (פרק) אחת "אות" על

הריי"צ. אדמו"ר של מאמרו

של ראשון מחזור הסתיים תש"ל בשנת
מחזור והחל המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י לגני" "באתי מאמרי עשרים
המחזור והחל תש"ע בשנת הסתיים ג' מחזור תש"נ. בשנת שהסתיים ב',

תשע"ז. - השביעית בשנה נמצאים אנו בו הרביעי,

הרבי ע"י תשע"ז, זו, לשנה לגני" "באתי שהמאמר הרי לכך בהתאם
של לגני" "באתי במאמר השביעית לאות מקביל המשיח, מלך שליט"א
דשנת לגני" "באתי המאמר סיום לקראת י"ג פרק להלן הריי"צ. אדמו"ר
הריי"צ. אדמו"ר של במאמרו השביעית ל"אות" הביאור המשך - תשל"ז

קדישא עתיקא פנימיות בחי׳ גילוי
הוא הכוונה שתכלית אחור) בבחי' גם יומשך פנים (שבחי' זהו ובכללות, יג)
ועבודתינו מעשינו דכל בפע"ח125 וכמבואר בתחתונים. שכינה עיקר שיהי'ה
יהי'ה לבוא ולעתיד קדישא, עתיקא חיצוניות בבחי' רק מגיעים הגלות בזמן
ועבודתינו מעשינו הנה אעפ"כ אמנם קדישא. עתיקא פנימיות בחי' גילוי
שכללות ושלאח"ז126, המשיח דימות השכר ממשיכים הגלות דזמן במשך
כל וראו הוי' כבוד ונגלה מוריך, עוד יכנף ולא שכתוב127 כמו הוא ענינו
עתיקא פנימיות שבחי' בפנים, פנים בבחי' שיהי'ה עד גו'128 יחדיו בשר
ישנו הגלות שבזמן ע"י הוא כן עתה שפועלים ומה בגלוי. יהי'ה קדישא
קדישא), עתיקא פנימיות בחי' (שמצד התורה פנימיות דבחי' כח הנתינת
בבחי' להעבודה מביאה התורה ופנימיות כג. זכו129 חיים דטועמי'ה
עילאה, יחודא הוא ענינה שכללות לעבודה מביא שזה במציאות, ביטול
וזהו מקומות, בכמה וכמבואר הנשמה, פנימיות עם קשורה זו שעבודה
הקב"ה של במדתו זו), (לעבודה לזה בדומה שיומשך קרובה הכנה
דוקא חוצה מעינותיך יפוצו שע"י והיינו מדה130, כנגד מדה שהיא
המביאה וכו' קדישא עתיקא פנימיות בחי' שמצד התורה פנימיות (בחי'
כד משיחא מלכא דא מר קאתי וכו') הנשמה פנימיות שמצד לעבודה

בתחתונים). שכינה, עיקר קדישא, עתיקא פנימיות בחי' (גילוי

_________________

ההילולא. בעל עד שלאחריו והנשיאים הבעש"ט, תורת גילוי והיינו כג)

התורה פנימיות וכן יחידה, הוא משיח של דענינו כידוע131 מדה, כנגד מדה שזהו כד)
שבנפש יחידה בחי' מצד תהי'ה אז העבודה גם ועד"ז שבתורה. היחידה בחי' ג"כ היא
שכתוב וגו', נפשי בשלום פדה שכתוב132 וכמו שלום, של באופן היא הפדי'ה [שאז
הקודמים133 בהמאמרים לעיל שנתבאר וכמו שבט, דיו"ד תהלים מהשיעור הוא זה

בארוכה].

(129 ה. מ, שם (128 כ. ל, ישעי'ה (127 פל"ז. תניא (126 פט"ו. הק"ש ש' (125
תורת של ענינה קונטרס ראה (131 ב. ח, סוטה (130 וש"נ. .282 ע' ח"כ לקו"ש ראה
בשלום פדה ד"ה (133 יט. נה, תהלים (132 .43 הע' ס"ו .36 הע' ס"ה החסידות

כסלו. די"ט קטנתי ד"ה כסלו, וכ' דיו"ד

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק שבט - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
הנפש ושמירת רוצח הל'

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

א. פרק מכירה הל'

ב. פרק

יב-יד. פרקים שחיטה הלכות

א-ג. פרקים שבועות הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרק

י-יב. פרקים

א-ג. פרקים נדרים הלכות

ד-ו. פרקים

ז

ח

ט

י

יא

יב

יג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

משיח תמונת

"קעמפ-דיויד", הסכמי חתימת עם תיכף
זו היתה ולא ההסכם. את המצרים הפרו

אלא - מסוימת הבטחה של הפרה גרידא, הסכם הפרת
ממש. נפשות פיקוח עם הקשורים בטחון בעניני הפרה

תשמ"ג) כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

העבר מטעויות ללמוד

משיח כרטיס

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 - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י
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הגאולה דור ילדי בחינוך שותפים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

חב"ד חינוך מוסדות של המפתיעה ההצלחה
כמה שבתוך והעובדה, הגאולה, עיר ים בבת
הפוקדים ילדים כשבעים נמנים כבר שנים,
והחיידר, הגנים המעונות, את יום, מידי
בסגנון הצדעה, ערב לערוך הצורך את הביאה
מוסדות לקיום קודש שהכנסותיו "דינר"

החינוך.

שבאולם הרי שבחוץ, הקריר האויר מזג למרות
המוזמנים ולבבית. חמה אוירה הורגשה
ים בבת סוסייטי אולמי את שגדשו הרבים,
הכריזו האחרונה, השבת במוצאי הגאולה, עיר
והתמסרותם, מחויבותם על הגעתם, בעצם
טהרת על המחנכים המוסדות, להצלחת
מלך שליט"א הרבי כהוראות הקודש,

המשיח.

תמידי קשר
השמחה' 'שר רב, בכשרון הנחה האירוע, את
מתוכניתו לרבים המוכר מימון, עמי הרב
חידודים לצד התורה, דברי ברמה. קול בערוץ
של למהותו הקהל את חיברו ופרפראות,
סגל, בועז הרב הדוברים, ראשון האירוע.
כשהוא ברכה, בדברי פתח בעיר, הת"ת מנהל
מהבעל-שם- חסידי סיפור בדבריו משלב

מלכה'. 'מלוה בסעודת כנהוג, טוב,

מוסדות ראש אשר, שמעון הרב עלה לאחריו,
אביב, בתל שלום קרית של ורבה אשר שער
במוסדות לומד נכדו גם כי למסובים, שגילה

ים. בבת חב"ד

מ"מ ברנס, רפאל ר' נשא חמים, ברכה דברי
הקשר את חשף בדבריו ים. בת עיריית ראש
שקדמה בתקופה עוד לחב"ד, שלו המיוחד
כשבכל שלו, האישית התשובה למהפיכת

שליט"א הרבי שלוחי את לפגוש ציפה פעם
המצוות קיום את המביאים המשיח, מלך

חייל. לכל

כולם כנגד תורה ותלמוד
טפח הקהל את הרימה המוזיקלית, האתנחתא
הגברים את מרים ענק, כשמעגל הקרקע, מעל

שמחה. לריקוד

שמעון הרב מוזמן, הנואמים, דוכן אל
לציון בראשון חב"ד ישיבת ראש ויצהנדלר,
המרכזית להרצאה החינוך, אגרת ספר ועורך
טהרת בדרך דווקא החינוך חשיבות על
שוזר הוא ארוכה, שעה לאורך הקודש.
קודש ואגרות שיחות לצד והוראות סיפורים
על המדברים המשיח, מלך שליט"א מהרבי
בדורנו במיוחד הכשר החינוך יסודות חשיבות

השביעי. הדור -

את המביא סרט המסכים על עולה זה בשלב
התרגשות הילדים. בגני מהנעשה המראות
הזכים הילדים כשנשמעים בקהל נרשמת

נראה מכן, לאחר מיד ולומדים. המתפללים
הרבי שליח ציק, זמרוני הרב המרקע על
חב"ד, בית ומנהל בעיר המשיח מלך שליט"א

למוסדות. לסייע הקורא

המיוחדת, התשורה את המנחה מציג עתה,
שחותם מי לכל מיידי, באופן שניתנת
לטובת קבע הוראת בתרומת קבועה שותפות
העולם "אין שנאמר וכפי ישראל, ילדי חינוך
תינוקות של פיהם הבל בשביל אלא מתקיים

רבן". בית של

חיוך עם חינוך
מוערך שחקן מסיקה, גיא ר' הערב, הפתעת
תורה לחיי בחייו מהפך שעבר מהתיאטרון,
שניות ובתוך המקרופון, את נוטל ומצוות,
מרתק, במערכון הנאספים, פני על חיוך מעלה

בחינוך. לא... איך שעוסק,

שטרות פומבית, למכירה מוצגים לבין בין
מלך שליט"א מהרבי דולרים של מיוחדים
ודולר קונטרס וכן והצלחה" ל"ברכה המשיח,

הגנים. לטובת קודש להכנסות שנתרמו

הרב דברים נושא לסיום
ולאחריו ועקנין, חיים
פרישמן, בנצי הרב
שמודה הגנים מנהל
המסייעים לכל נרגשות
האירוע להצלחת
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ה״חיידר״ למען מלכה מלוה

התפילה עבודת
בזה, הקשור רוחו ומצב שלו התפלה אודות כותב

וכו'. שלו הפרנסה צמצום פועל שזה ואיך

אדמו"ר מו"ח מכ"ק סיפור פעמים איזה שמענו והנה
התפלה מחלקים שהיו הראשונים, חסידים דמנהג ,..
כמובן היו ופעם פעם שבכל ז.א. חלקים, לכמה
בענינים שההתבוננות אלא התפלה, כל מתפללים
מחלקים היו בהם, ההסבר או המלות פירוש ובכוונת
היו ושבועים כשבוע שבמשך באופן ימים לכמה
יסדר הנה ובמצבו אחת... פעם המלות פירוש גומרים
שתי לערך בבקר תפלתו זמן יהי' החול בימות אשר

סופה. ועד מתחלתה שעות

העצה - אחת. תיבה וכופל שונה לפעמים אשר במ"ש
ובלא"ה הסידור, מבפנים להתפלל הוא לזה היעוצה

ענינים. לכמה ועצה הדבר, נכון

מפריש השחר תפלת קודם חול יום שבכל תקותי
וגם התפלה אחרי אשר וכן לצדקה, פרוטות איזו
חדשי תהלים השיעור על שומר טוב ויום בש"ק
את וכן שלו התפילין את יבדקו אשר ומהנכון .. -

כדין. כשרות כולן שתהיינה בדירתו, המזוזות

קדישא תניא בספר פה בעל ילמוד אשר מהנכון כן
המלך, תיבת ב' לעמוד עד מ"א פרק מהתחלת
והוא עליו, נצב ה' אשר הענין בתוכן וכשיתבונן
אותו, מסייעין לטהר הבא אשר והבטיח הטוב, עצם
אותו מקדשין למטה מעט עצמו מקדש כאשר והאדם
ותופחתנה תתמעטנה שהדאגות בטח מלמעלה, הרבה
השי"ת לעבוד נצטווינו והרי כליל, שתתבטלנה עד
ו׳תרכח) (מאגרת דוקא... לבב ובטוב בשמחה


