
ניסן לי״א ניגונים
הרבי הולדת יום ניסן י"א לקראת
מלחינים יוזמים המשיח, מלך שליט"א
למילים שונים לחנים חיבור חב"דיים
קט"ז פרק בתהילים, החדש הפרק מתוך
פרק את לומר הידוע חסידים כמנהג
שליט"א הרבי של השנתי התהילים
הבוחרת הניגונים וועדת המשיח. מלך
מידי לקבל ממשיכה השנה, ניגון את
נוספו לאחרונה חדשים. ניגונים יום
רחבי מכל שונים ממלחינים הניגונים
הניגון וקבלת ההכרעה לקראת העולם,
בשנה ניסן י"א לפני עוד שיבחר החדש

זו.

נח לבני שניה ועידת
לועידה לרישום השני השלב נפתח
בתאריכים בירושלים, נח בני של השניה
הרצאות מלא, פנסיון כולל יולי, 2-6
סיורים, ולימוד; תפילה איכות; וסדנאות
אישיים מפגשים מודרכים, ביקורים
הרישום: באתר מלאים פרטים ... ועוד

טל: .World Noahide Community

.153-256-09887 : ,058-452-3535

הגאולה באתר חמץ מכירת
אתר באמצעות חמץ מכירת נפתחה
עם באנר בולט לאתר בכניסה הגאולה.
באנר על לחיצה חמץ. מכירת המילים
עליו המכירה טופס את מציגה הפרסום
המכירה ביצוע דיגיטלית. לחתום ניתן
בערב, ראשון ליום לאור עד הוא באתר

ניסן. לי"ד אור

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

ברחבי ציינו באדר, כ"ה השבוע, חמישי ביום
הצדקנית הרבנית של הולדתה יום את העולם
המשיח. מלך שליט"א הרבי אשת מושקא, חי'ה
יחודי יום של במעלותיו להתבונן טובה הזדמנות

האדם. בחיי זה

של משמו אשר הוא, החסידות תורת מעיקרי
את לדעת ניתן דבר, כל
של משמו גם כך מהותו.
הנקרא האדם, לידת יום
ניתן הולדת" "יום בשם
שואל מהותו. את לדעת
מלך שליט"א הרבי כך על
מדוע לכאורה המשיח,
יום של בשמו מציינים
"הולדת", המושג את זה
העובדה את המבטא
ע"י "הולד" שהתינוק
ולא (מיילדת) אחרים
לידת" "יום בשם נקרא
עובדת את רק המבטא
מתייחס ואינו הלידה

גורם? עוד היה הלידה שבתהליך לעובדה

שונה? כה מדוע
האדם, דווקא מדוע עוד, שואל הוא כהקדמה,
משאר כך כל שונה באופן נולד הנבראים, בחיר
ל"מיילדת" זקוקים אינם שהם בעוד חיים? בעלי
זמן בתוך הנה העולם, לאויר הופעתם עם ומיד
עצמאית. ומתפקדים רגליהם על עומדים הם קצר
וגם בלידה, מסייע לגורם זקוק האדם, ואילו
מלתפקד ורחוק ישע" "חסר נולד הוא בהיוולדו

עצמאי? באופן

שביניהם. התפקיד בהבדלי נעוץ ההבדל ותשובתו:
הוא ותפקידו יעודו בעולם נברא שלכל בעוד
נברא אריה להשתנות. מבלי שהוא, מה להיות
והכבש אריה להיות
יעודם כבש, להיות
חלק להיות הוא
לשמש מהעולם,
כתפאורה כמסגרת,

ובפרט האדם של יעודו זה לעומת לא! ותו בעולם
בבריאה. האדיר השינוי את לחולל הוא היהודי,
מהגדרתה ולהעלותה לזככה לשכללה, הוא יעודו
הכי למציאות והסתר", "העלם לשון כ"עולם",
ית'". לו דירה "להיות האלוקות, גילוי של נעלית
לבצע הנברא של בכוחו אין שלמעשה תפקיד

עוזרו". הקב"ה "אילמלא

את לנברא להבהיר כדי
בשונה תפקידו, גודל
חקק הנבראים, מכל
כבר זו, הכרה הקב"ה
"אתה הלידה: מרגע
אתה מכולם", שונה
משום לסיוע, זקוק
המהותי הוא שתפקידך
כה והינו בבריאה, ביותר
ניתן שאינו עד נעלה
הסיוע מבלי לביצוע
ית'. ומהותו מעצמותו

התפקיד! בגלל
את לרגע לעצור רצון, עת הינו הולדת יום
השליחות בגודל ולהתבונן הפרטי החיים המירוץ
הגאולה הבאת - מאתנו אחד כל על שהוטלה
המציאות כל את שתביא והשלימה, האמיתית

לשלימות. והרוחנית הגשמית

גדולה שהיא לנו נראית המשימה לרגע, ואם
העומד הקב"ה, ה"מיילד" את לזכור צריך עלינו,
הכללית, הנשמה הדור, נשיא באמצעות ומסייע
ואחד אחד לכל המשיח, מלך שליט"א הרבי
השליחות. במילוי "הולדתנו", מרגע כבר מאתנו
המאוד ה"מאודך" את לתת רק נדרש מאתנו
בתורה, להוסיף שלנו! מהגבוליות לצאת שלך,
הידור הגאולה, בתורת ובפרט וחסידות נגלה
במבצע בפרט וכעת טובים, ומעשים במצות
נזקקות, למשפחות עזרה דפסחא" "קמחא
הבלי את שלו, ה"מאוד" את כבר יתן הקב"ה
והשלימה האמיתית הגאולה להבאת שלו, גבול
המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י ממש, בפועל

ממש. ומיד תיכף

בתפקיד להיזכר
! שלנו המיוחד

המשיח, מלך שליט״א הרבי לחסידי שהצטרף ה׳, בצבאות חייל
הגבול. משמר לחייל מנות משלוח מביא פורים״ ב״מבצע

תשע"ז פורים מבצע מעוללות

בגודל ולהתבונן הפרטי החיים המירוץ את לרגע לעצור רצון, עת הינו הולדת יום
ממש בפועל והשלימה, האמיתית הגאולה הבאת - מאתנו אחד כל על שהוטלה השליחות

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

(17.3.17) ה'תשע"ז אדר, כ"ו פקודי ויקהל פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1138

חח י



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

שיחיו ורעייתו גינזבורג דב ר' להרב
שיחי' שמואל הת' הבן לבוא

שתחי' חנה עב"ג השידוכין בקשרי
הבר שיחיו ורעייתו יוסף הרב למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל
המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת פי על

בבית מתקיים אדר חודש בימי בשמחה להוסיף
22:00 בשעה ערב* כל שמחה ריקודי 770 חיינו
חי בשידור לצפות ניתן ישראל) שעון 05:00)

WWW.770LIVE.COM
ישראל) שעון 05:45) .22:45 מהשעה חמישי יום *
מלכנו. את לראות הקרנת אחרי שבת מוצאי

ב770 אדר ריקודי

  
  

   

    

  

  

   

  

 

  

ישראל בני עדת כל את משה ויקהל
א) לה, (ויקהל

אהבת הייתה המשכן לעשיית ההכנה
מציאות להיות והתאחדותם ישראל

שלכן: אחד.
את משה "ויקהל להיות הוצרך א.

את להם ולמסור ישראל בני עדת כל
של מציאות המשכן, לנדבת הציווי

אחת. "קהלה"
ידי על הייתה המשכן עשיית ב.

למטה ואהליאב יהודה, למטה בצלאל
והירוד שבשבטים המעולה - דן

שבשבטים.

לזה: והטעמים
בכדי הוא מקדש" לי "ועשו א.

המשכת - בתוכם" "ושכנתי שיהיה
והמשכה פשוטה, אחדות - העצמות

אהבת משה"- "ויקהל ע"י היא זו,
בנוגע כאחד, והתאחדותם ישראל

הגשמיים ענייניהם - ענייניהם לכל
הרוחניים". וענייניהם

תשכ״ד) ויק״פ (שיחת

וביום מלאכה, תעשה ימים ששת
ב) לה, (ויקהל קודש לכם יהיה השביעי

בניקוד כאן נכתבה 'תעשה' מילת
ע"י "שתעשה הוא כשמובנה צירה,

כיצד? הא אחרים",

את עושים שישראל "בזמן אלא,
ית',- רצונו עושים מקום, של מלאכתו

אחרים". ידי על נעשית מלאכתן

כאשר הגאולה בזמן הדברים וכך

"והיו צאנכם", ורעו זרים "ועמדו
מניקותייך" ושרותיהם אומנייך מלכים
במדבר) (ספרי,

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:31 18:18 ירושלים
19:33 18:33 תל-אביב
19:32 18:24 חיפה
19:33 18:35 באר-שבע
19:54 18:55 ניו-יורק

       
א.) יב: - שמות בא: (פרשת

      
יח-לו) לו: (יחזקאל  

           
חת"ת) (ספר        

ניסן חודש  
חלקים. 10 ו דק', 4 ,7 שעה שלישי ליל 

שלישי ביום  

בתחתונים לדירה כישרון

מלך דבר

פקודי ויקהל פרשת
(החודש)

פקודי ויקהל

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:

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

"וכל כו) לה, (שמות הפסוק על ויקהל, בפרשת
את טוו אותנה... לבן נשא אשר הנשים

טווין העזים גבי "שמעל רש"י מפרש העזים",
(נוצה) הצמר את טוו הנשים כלומר אותן".
מהי להבין: ויש העזים. אל מחובר בעודו
העזים גבי ש"מעל בכך והתועלת המעלה

אותן"? טווין

מנותק הצמר כאשר אדרבה: לכאורה, הרי
טוב באופן אותו לטוות ניתן העזים מן ונפרד

אותו כשטווים מאשר יותר, ובקלות יותר
העזים"?. גבי "מעל

העיזים את לטוות
ישראל בני שנדבת כיוון הוא: לכך הטעם אך

לה' והקרבה כנדבה - לה' תרומה היתה למשכן
שונים: סוגים ישנם שבקרבנות כשם הרי -

שמוצאים כפי - הצומח וממין החי ממין קרבן
הבל, וקרבן קין קרבן לגבי בראשית, בפרשת
מן מקרבן יותר חשוב מבעלי-חיים וקרבן

כשאפשר בעניננו: גם לכך בדומה הרי הצומח,
מחוברים בעודם הצמר חוטי את לטוות
יותר נעלית תרומה זוהי החי, מין לעזים,

העזים. מן שנחתך לאחר הצמר טויית מאשר

מחוברים עדיין שהם זמן כל הצמר חוטי

יש לגדול, ממשיכים הם (העזים) חיים לבעלי
אך החי. מגוף יונקים הם החי, למין קשר להם
ובמיוחד החי. מגוף נחתכו שכבר חוטים כן לא
בעודם הובאו שהחוטים לעיל, שהוסבר כפי
בהיותם בכך, היתרון ברור הרי העזים גבי על

נתינתם. בשעת חי דבר של בגדר

היה שכך משום העזים" את "טוו הנשים
כלשון יתירה", "אמנות - יותר טוב העיבוד

משובחת יוצאת העזים גבי מעל הטוייה רש"י:
נחתכה שכבר לאחר הצמר טויית מאשר יותר
מחוברות עדיין השערות כאשר כי העזים מן

ורכות, לחות בהן יש מהבהמה, יונקות והן
הטוייה. באמנות יתרון שזהו

מנשים הנלמדת הוראה
התורה מספרת מה לשם מובן אין לכאורה אך
את טוו בחכמה לבן.. נשא אשר הנשים ש"וכל
שהיה מה הוה", דהוה "מאי זהו הרי העזים"?

הסטוריה לספר התורה של עניינה ואין היה, -
אבל במשכן רק הרי היו העזים יריעות -

להיבנות, העתיד המקדש (כולל במקדש לא

ויבוא ו"יגלה ומשוכלל" "בנוי שהוא ובמיוחד
משמים")?

לבן ש"נשא הנשים מן מכאן, הנלמדת ההוראה
נותן הקב"ה כאשר - היא בחכמה", אותנה
לדעת צריך הוא מיוחד, וכשרון חוש ליהודי

אלא בלבד, עצמו בשביל לו ניתן לא זה שדבר
מהעולם לעשות בעבודתו זאת לנצל צריך הוא
אצל שהיה כפי בדיוק - להקב"ה דירה משכן,
כשרון להן שבהיות המשכן, בניית בזמן הנשים

שאת הבינו, הן לאחרים היה שלא מיוחד
לנצל עליהן הקב"ה, להן שנתן הזה הכשרון

- השכינה השראת תהיה שבו המשכן לבניית
בתוכם. ושכנתי

מהרגיל יותר פרנסה כשיש
את לעשות נצטוו לא שהן למרות ולכן,

שהן התורה מספרת יתירה", ב"אמנות הטוייה
יתירה" ה"אמנות את לעשות התעוררו בעצמן
הוראה התורה נותנת ובכך - ה' משכן למען

לדורות.

מיוחדים לכשרונות בקשר קיים שהדבר כשם
בעבודה להשקיעם צריך שיהודי וכיוצא-בזה,
הדבר קיים לקב"ה, לדירה העולם הפיכת של
נותן שהקב"ה אחרים בענינים גם דומה באופן
פרנסה לו נותן הקב"ה כאשר לדוגמא: ליהודי.
להרבות צריך שהוא לדעת, עליו מהרגיל, יותר
לגמר עד לה'. תרומה צדקה, בנתינת ולהוסיף
לו דירה בעשיית והתכלית, הכוונה ושלימות

ממש. בקרוב הזה, בעולם כאן ית'
פרשת קודש שבת ומוצאי תשל״ו, ויקהל פרשת (משיחת
ה׳תשל״ט) ויקהל-פקודי



מיסודות הינה ישראל" "אהבת
אלא השליחות, בעבודת העיקריים
שליט"א הרבי מציין זאת עם שיחד
ש"אל גם לדעת שצריך המשיח מלך
גלית מרת המלעיגים". מפני יבוש
בצורך נכחה חב"ד מכפר שושן, בן

השניים. בשילוב

שבועות, כשלושה לפני זה היה
מסוימת למדרשיה הוזמנה כאשר
נוהגת היא כלל, בדרך לבנות.
סיפור את ההופעה בתחילת לספר
ועד ומצות לתורה התקרבותה
בכפר חסידי בית להקים שזכתה
מנצלת היא לזה בהמשך חב"ד.

כזמרת, כישוריה את
הבנות את לשמח

וריקודים. בשירה

עשתה הפעם גם
והייתה ההכנות את
להופעה, מוכנה כבר
נכנסה כשלפתע
המדרשיה מנהלת
תוריד שהיא ובקשה
ותשים הפאה את

מטפחת..

לה השיבה גלית מרת
מאוד שבחב"ד בנועם,

דווקא פאה, עם ללכת מקפידים
פאה שרק משום צניעות, משום
אינה והיא השיער, את לגמרי מכסה

הנהגתה. את לשנות מתכוונת

ממנה ביקשה המארחת זאת, לנוכח
מהאולם, דקות לחמש שתצא ״יפה״
שזאת לבנות להסביר שתוכל כדי

שלהם... הדרך לא

גלית, מרת מספרת לה, "הערתי
מיותר, קונפליקט יוצרת שהיא
היא אך שמחה. של בערב בפרט
אפשר הבנות. עם לדבר התעקשה
קבלת לאחר תחושתי את להבין,
צריכה הייתי "לבבית" כה פנים
כדי ישראל אהבת בהרבה להתאזר

להופיע.

לבנות. הסבר חייבת שאני הרגשתי
פאה עם הולכת שאני להן אמרתי
הרבי של הברורה עמדתו שזו משום
דווקא אשר המשיח, מלך שליט"א
השער. את לחלוטין מכסה פאה
כדי שהגעתי אמרתי זאת עם יחד

לא. ותו אותן לשמח

שמלווה שושן בן דוד הרב בעלי

הוא גם מצא כלל בדרך אותי
נעימה לא בסיטואציה עצמו את
החשיבות את לבנות והסביר

ישראל. באהבת להרבות

לאור בפרט אותי, הטריד האירוע
מכן לאחר שיומיים העובדה
אחרת במדרשיה להופעה הוזמנתי
התבקשתי ושוב הארץ בדרום

הפאה.. על כובע עם להגיע

לא הרהרתי ממני, מבקשות "הן
בניגוד לנהוג שבוע, באותו אחת
שליט"א הרבי להוראות גמור
את לחזק כדי וזאת המשיח, מלך

תלמידותיהן... בעיני השקפתן

ללמד השתדלתי
יודע מי זכות. עליהן
עברו הן הפחדות אלו
עד שונים, מרבנים
להתנהלות הגיעו שהן

שכזו..

שבהתחלת לציין עלי
ולפני שלי התשובה
חב״ד לחסיד שנשאתי
הופעתיי במהלך אכן
חלה הפרשת בערבי
אך מטפחת, לבשתי
יותר ונודעתי שהתחתנתי לאחר
שליט"א הרבי לגישת ביסודיות
פאה ללבוש החלטתי המשיח, מלך
בהופעות גם להופיע כמובן וכך

הרבים.. לזיכוי

שליט"א לרבי כתבתי כיומיים לאחר
בקשתי שונה, בנושא המשיח, מלך
בעבודת שיתחזק בני, עבור ברכה
מלך שליט"א הרבי תשובת השם.

הכל. את אמרה המשיח,

ו-ז ע' י' בכרך התקבלה התשובה
הרבי זו באגרת ב'תתקע. באגרת
את מעורר המשיח מלך שליט"א
החסידי הבית בניית על אנ"ש נשות
לכל כאשר הפרטים, בכל האמיתי
של ההנהגה את מציין הוא לראש
באידיש) (שייטלען, פאה לבישת
- יעזור "והשי"ת ואומר: וממשיך
אין אשר האמת, את תיראו אשר
דבר זה ואין כך כל קשה הדבר
תהיו .. ח"ו. ממנו, להתבייש שצריך

בזה..". גאים

של עיניו כיצד במוחש ראיתי כעת
רואות המשיח מלך שליט"א הרבי

ומקום. זמן מעל למרחקים

הרבנית של הולדת יום השבוע, שחל באדר כ"ה יום לרגל
המשיח, מלך שליט״א הרבי אשת מושקא חי׳ה הצדקנית
הרבי ע"י שהוגהו כפי הולדת, יום מנהגי לוח בזה מוגש

המשיח. מלך שליט"א

הולדת יום מנהגי
רבה. חשיבות בעל הינו היהודי של ההולדת יום
ניסן, י"א בתאריך - יום" היום "לוח בספר
נכתב: המשיח מלך שליט"א הרבי הולדת יום
ולהעלות להתבודד, האדם על ההולדת "ביום
תיקון והצריכים בהם, ולהתבונן זיכרונותיו

ויתקנם". ותשובה-ישוב

של הולדתה יום לרגל - תשמ"ח אדר בכ"ה
שליט"א הרבי יצא מושקא חי'ה הרבנית אשתו
ביותר ונכון כדאי אשר קורא בקול המשיח, מלך
תפילה בתורה יוסיפו ההולדת ביום אשר לפרסם
הן אנשים (הן ואחד אחד שכל - והוספה צדקה

של התוועדות ההולדת ביום יעשה קטנים) לקטני ועד טף והן נשים
בשיחת עורר לכך בהקשר וידידיו. חבריו או ביתו בני עם ביחד שמחה
ביום מיוחדים מנהגים מספר של יישום על תשמ"ח פסח של אחרון

המנהגים: רשימת את כך אחר הגיה ואף זה,

ההולדת, יום שלפני השבת ביום לתורה לעלות - לתורה עליה א.
עצמו. ביום-הולדת גם - הקריאה ביום חל -ההולדת וכשיום

שחרית תפלת לפני צדקה בנתינת להוסיף - בצדקה הוספה ב.
או שבת בערב ליתן - טוב יום או בשבת חל ההולדת וכשיום ומנחה,

לאחריו). גם - טוב (ומה טוב יום

התבוננות התפילה, בכונת בתפילה להוסיף - בתפילה הוספה ג.
ספר פנים כל (על תהילים (ספר) באמירת וכן וכו', הא-ל בגדולת

אחד).

שמתחיל החדש תהילים המזמור ללמוד - החדש התהילים פרק ד.
שנותיו. למספר בהתאם - ההולדת ביום לומר

ובתורת הנגלה בתורת נוסף שיעור להוסיף - בתורה הוספה ה.
בחומש השיעורים שלושת הקבועים, השיעורים על נוסף - החסידות

ברמב"ם. היומי ושיעור נפש, לכל השווים ותניא תהילים

אלוקים (=דברי דא"ח מאמר ללמוד - חסידות מאמר לימוד ו.
ביום (ברבים) בחבורה אותו ולחזור חלקו), או (כולו פה בעל חיים)
השבת-קודש ביום ובפרט הקרובה, בהזדמנות או עצמו, ההולדת

שלישית). סעודה (בזמן שלאחריו

התורה הפצת - הזולת על בפעולה להוסיף - בהפצה הוספה ז.
ישראל. אהבת מתוך חוצה, והמעינות

בהם ולהתבונן זכרונותיו ולעלות להתבודד - טובה החלטה ח.
באופן להתבונן כלומר, ויתקנם, ישוב ותשובה תיקון והצריכים
עלינו הבאה לשנה טובות החלטות ולקבל שעברה, בשנה הנהגתו

לטובה.

בענין נוסף הידור או נוספת זהירות עצמו על לקבל - נוסף הידור ט.
השנה. בראש כמו כמובן), ערכו, (לפי פרטי

חבריו בני-ביתו, עם שמחה של התוועדות לערוך - התוועדות י.
על לברך-"שהחיינו" אפשר (ובאם להקב"ה והודיה שבח - וידידיו
מצוה. של ושמחה של-תורה שמחה מתוך חדש), בגד או חדש פרי

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אדר - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ג. פרק שכנים הל'

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

ביאת הלכות ט-י. פרקים המקדש כלי הלכות
א. פרק המקדש

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א. פרק מזבח איסורי הלכות ח-ט. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ג פרקים הקרבנות מעשה הלכות

כו

כז

כח

כט

א

ב

ג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשיח מלך והוראת הפאה

הדעת את ומסיחים נפש, פיקוח של ענין זה
. תחנם" "לא של "לאו" רק שזה וטוענים מזה,

שע"י להם שמסבירים כיון יהודים, להציל מאנשים ומונעים .
החזקת של דאורייתא עשה למצות מגיעים - שטחים שמחזירים

יראי-שמים. תשל"ט)תלמידים מסעי מטות פ' ש"ק (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נפש! פיקוח זה

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

67 העצמאות שד'

שושן בן דוד הרב
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תיווךתיווך

טובסימן טוב סימן
השכרהמכירה / השכרה / מכירה

054-720-1765. .

השליחות למילוי - כישרון כל

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

לנצלו וצריך משמים מתנה הינו כישרון כל
אדון ע"י עלינו שהוטלה השליחות למילוי
יצחק הרב חש שירים, לכתיבת בכשרונו כל.
בבית הבוקר במסדר צעיר. בגיל כבר קפלן
למד, שם גן ברמת "מודיעין" התיכון הספר
בפני לזמן מזמן שיריו את להקריא נהגו
פנאי של ברגעים המורים. וצוות התלמידים
ובלימודו הצבאי בשירותו גם לשרבט נהג
לא עדיין כי אם הפתוחה, באוניברסיטה

קודש. של במגמה

אשתו החתונה. לאחר החלה התפנית
המסורתיות את חיזקה ברכה שמחה מרת
יצחק, הרב מספר בתוכי, אני "גם בבית.
המסורתית האווירה לי שחסרה הרגשתי
בלימוד להתעניין התחלתי ומועד. בשבת
הרב של המבוארת בגמרא נתקלתי תורה.
ללמוד. והתחלתי ישראל) (אבן שטיינזלץ
זה ולכן רש"י כתב לקרוא עדיין ידעתי לא
כבר יותר מאוחר עבורי. מצויין פתרון היה

המסורתי. הגמרא לדף התרגלתי

שיחות ליקוטי תחילה
אביב, בתל התגוררנו תקופה באותה
בניהולו ת"א חב"ד במרכז לעבוד והתחלתי
נחשפתי גם כעת גערליצקי. יוסף הרב של
המשיח. מלך שליט"א הרבי של לתורתו
שיחות", ה"ליקוטי את ללמוד כשהתחלתי

אדיר. אוצר לי נגלה

בת"א, חב"ד מרכז עבור כמתרים אז עבדתי
את לרשום היה טבעי ואך ובחו"ל, בארץ
התברר בת"א. חב"ד לתלמוד-תורה ילדינו
כולו, הבית כל על פעל הילדים שחינוך

לחב"ד. להתקרב

להתפלל נהגתי תשס"א-תשע"ב בשנים
בנימין בנחלת הוותיק החב"די הכנסת בבית
בשבתות, ידועים. חסידים עם יחד בת"א,
התפילה, לפני השיעור את למסור זכיתי
מלך שליט"א הרבי של קודש בשיחות

המשיח.

הקהילה אופי ברק. לבני עברנו בתשע"ב
חנניה הרב בראשות ה', בשיכון החב"די
והשתדלתי יותר ותוסס צעיר היה קורקוס,
בפעילות. גם כמו בהתוועדויות להשתלב

במוצ״ש שנולדו שירים
החלטה עצמנו על קבלנו ההזדמנויות, באחת
לקייםבכלמוצאי-שבתסעודת"מלווה טובה,
ואכן החב"דיות. המשפחות אחד אצל מלכה"
מוצ"ש מידי להתאסף נהגנו ארוכה תקופה
לספר נהגנו כזו התוועדות בכל ולהתוועד.
זה רקע על נשיאנו. מרבותינו סיפורים
את המהווים מעטים, לא שירים אצלי נולדו
בשם לאחרונה שהו"ל השירים ללקט הבסיס

מלכה". "מלווה

באגרות המשיח מלך שליט"א הרבי תשובת
את להו"ל יצחק הרב את עודדה קודש
שהיו הנוספים הלקטים ואת החוברת
מצא הוא השירים, כתיבת לצד באמתחתו.
אבות. לפרקי פירוש גם כותב עצמו את
את קולחת עכשווית בשפה המבאר פירוש
עומד החומר חז"ל. של העמוקים הרעיונות
בכתיבת החל כן כמו לדפוס. גמור כמעט
אלי" שמדברים "פסוקים בשם תורני לקט
היא והכוונה תורה. חומשי חמשת מתוך
ורוצה לריגוש אותו שעוררו לפסוקים
כן כמו לקורא. התחושות את להעביר
"דמויות בשם תורני לקט בכתיבת התחלתי
ואופיים תולדותיהם את הסוקר בנביאים",

בתנ"ך. דמויות של

בשליחות הבנים גם
השנים במהלך
אצל להיות זכה
שליט"א הרבי
המשיח מלך
פעמים כמה
את ש"הטעינו"
והבנים, ההורים
רעננים בכוחות
כיום שהינם
הרב "שלוחים":
בשליחות טל,

חיים אורן הרב בראשל"צ. יהודה בנחלת
והבן באופקים. מיוחד לחינוך כמורה משמש
הפעילות על אחראי יחיאל, הרב הצעיר
עדי שליחות אונו. קרית במכללת החב"דית
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית הגאולה

.054-646-8770 החוברת: להזמנת

קפלן. יצחק הרב

בתפילה דיוקים
יש בהאמור האם א-ל, יחיד מלך ישתבח, בתפלת א)

לאחריו. או לפניו יחיד תיבת לצרף

שלפניו, מלך לתיבת מחובר הוא: כאן, שיחיד מובן,
ולא לפניו לא נמשך ואינו עצמו, בפני תואר שהוא או

שאמר. בברוך וכמו לאחריו,

שגומרים כאלו שישנם א-ד-נ-י, השם בביטוי ב)
היו"ד. את לבטא מבלי קמוצה בנו"ן

כשאלתו ענין בזה ואין הוא, מעיקרא שטעות פשיטא
כשיבארו בודאי שהרי שוגגין, שיהיו מוטב במכתבו

הוא. בידם שהרי זה, לתקן ישתדלו טעותם, להם

ו׳תרנא) (מאגרת

תומו את המאמר את לסיים
אבל דא"ח לחזור התחיל אשר קראתי גדול בתמהון

המאמר. לגמור לו נתנו לא

לבייש], שלא [בכדי זה מנהג בעד שהמליצו אף אשר
מו"ח כ"ק נשיאנו הוראת אלא לנו אין אנו בזה גם
לגמור הורה אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר
- הסביבה מנהג יד"ח לצאת [והרוצה כולו המאמר
והרי להפסיק], השני' ובפעם הפעם עוד להתחיל
מעמד באותו גם היו ת"ו באה"ק הנמצאים מאלו כמה
זו, הוראה פרסמו שלא ולפלא תרצ"ו, בשנת בפולין

וק"ל... עתה, לפרסמה כדאי ועכ"פ

ו׳תרמט) (מאגרת

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
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דירה ביטוח . רכב ביטוח .
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