
בבנינו עוסקים
הלכות בלימוד עסוקים אלה בימים
שליט"א הרבי הוראת ע"פ הבחירה, בית
בימי זה בלימוד להוסיף המשיח מלך
להשיג ניתן ב'ממש' השבועות. שלושת
על הסברה עלוני יומי, ללימוד חוברות
עזר. מוצרי מגוון ועוד המקדש בית

077-5123-770 לפרטים:

הבחירה בית משיחקאסט
וכולנו התחילו השבועות שלושת
הרבי של הוראתו את לקיים רוצים
מהלכות וללמוד המשיח מלך שליט"א
לעשות תוכלו עכשיו הבחירה. בית
מבית קצרה שמע רצועת בקלות: זאת
המקדש. מהלכות עניין עם 'משיחקאסט'
אחד קליק של ובמרחק קולע קצר,
בנסיעה לזה להאזין תוכלו בוואצאפ.
או הילדים, עם הערב בארוחת ברכב,
חפשו לפרטים הכלים. שטיפת במהלך

משיחקאסט. ברשת:

השנתית התערוכה
ומורות מורים גננות, מלמדים,
השנתית לתערוכה מוזמנים הורים וגם
שתתקיים הקודש, טהרת על לחינוך
- כ"ה חמישי, - ראשון בימים אי"ה
השעות בין (8-12/7/18) תמוז כ"ט
מתתיהו רח' ממש, באולם 11:00-21:00
ערכות במקום: לרכוש ניתן ברק. בני 16
למידה, מרכזי להמחשה, תמונות תוכן,
חסידיות, יצירות ומדבקות, פנקסים
.054-2248-770 בואצפ: לפרטים ועוד.

טובות חדשות

לומדים השבועות בשלשת
הבחירה בית הלכות

חב"ד במוקדי פרטים

הותירו העפיפונים, טירור של ימים מאה מעל
ומפוייחים. שחורים בדרום, דונמים אלפי עשרות
מהדאגה פחות לא הלב, את הצובט מראה
הנוראית מהסכנה בכנפיהם מביאים שהם הרבה
מול אונים, חסרי העומדים האזרחים, למליוני

הממשלה. של הרופסת תגובתה

זו טירור פעילות של המטעה שמה למרות
אנשי כל יודעים שבפועל, הרי "העפיפונים",

העובדה, כי הביטחון,
הותירו עתה שעד
אלו, מסוכנות פעולות
ברכוש, עצומה פגיעה רק
(היל"ת), בנפש נזק ללא
של בנס שמדובר הרי
המופנית אזעקה ממש.
ההחלטות, מקבלי כלפי
מזמן כבר יכולים שהיו
אלו, פעולות למגר
לטיפול ברורה, בהוראה
חבלה, בלון מפריח בכל
אחת שירתיע, באופן
מבצעי את ולתמיד,
עזה, מרצועת המעשים
הפרחת על לחשוב שלא
לכיוון בלון או עפיפון

ישראל. ישובי

מתעשרים שריפה אחרי
יומיים היום הדיווחים שלל כל שבתוך אלא,
בתשובותיו להזכר שלא אפשר אי מהדרום,
לפונים המשיח, מלך שליט"א הרבי של הרבות
או בביתם שאירעו שריפות על המדווחים אליו,

מתעשרים". שריפה "אחרי ברכושם:

הצמח-צדק, אדמו"ר בדברי זו, קביעה מקור
הקבלה: תורת מתוך השריפה, סוד את המביא
בעולם הקב"ה שקבע כפי האלוקית ההנהגה סדר
של סדרן פי על הוא
האלוקיות המידות
כך ורחמים. דין חסד,
שמתעוררת שלאחר

ביתו את ושורפת ופוגעת האדם על הדין מידת
הבאה, המידה של חדש שלב מגיע רכושו, או
שפע לאדם וממשיכה הרחמים, מידת היא
גשמית. ובהרחבה בעשירות המתבטא אלוקי,
המשיח, מלך שליט"א הרבי של כברכתו ואכן,
מתקיימת כיצד לראות, רבים נוכחו פעם לא
תקופת הגיעה השריפה, ולאחר זו, אמרה

העשירות.

לצד כיום, גם כך
המחאה וחובת הכעס
הממשלה, כלפי
מיידי ובאופן לעצור,
המשתולל הטרור את
לאפשר ולא בדרום,
המשך את חלילה
אנו הרי המעשים,
העושר כי יודעים,
עומד בגשמיות,
בקרוב להתגלות

ממש.

צדקה גדולה
על מדברים ואם
שהיא הרי עשירות,
אחת: למטרה נועדה
שמופיע כמו בתחתונים. דירה ית' לו לבנות
לא לקיש: בן שמעון ר' "אמר רבה: במדרש
נברא? ולמה בזהב, להשתמש ראוי העולם היה

המקדש". בית ובשביל המשכן בשביל

עניני בלימוד עסוקים רבבות כאשר אלו, בימים
מלך שליט"א הרבי של כהוראתו הבחירה, בית
בית בניית את הם מזרזים שבכך הרי המשיח,
ובו משמים, ומוכן בנוי שיירד השלישי, המקדש
ישראל בני שיביאו והזהב הכסף מעלת תתגלה
ובנתיים, ה'. בית את ולרומם לפאר איתם
"ציון ככתוב בצדקה, להוסיף שאפשר הרי
המגלה נתינה בצדקה", ושביה תפדה במשפט
המקרבת נתינה הכסף, של האמיתי מטרתו את
של והתגלותו והשלימה האמיתית הגאולה את
ממש. ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי

שמתגלה השריפותהעושר אחרי
לעשירות להתכונן הזמן שזה הרי בדרום, המשתוללות הענק לשריפות עדים אנו כאשר אלה בימים

מתעשרים״. שריפה ״אחרי נשיאינו: רבותינו לנו שגילו כפי ממש, בקרוב שתתגלה משיחהגדולה בבית גאולה עניני לומדים
בית בעניני שיעורים אלו בימים מתקיימים רבים במוקדים
ב-770. נוטיק, זלמן הרב של שיעורו בתמונה: המקדש.

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

(6.7.18) ה'תשע"ח הגאולה, חודש תמוז, כ"ג פנחס, פרשת קודש שבת ערב
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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

וכו' בצ"צ עוסק הרה"ת הרה"ח
שגלוב ע"ה הלוי זלמן שניאור ר'
הי"ד הלוי אלחנן יצחק ר' הת' הרה"ח בן

ה'תשס"ו תמוז כ"א ב', ביום נפ'

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

נשמת לעילוי

מימון שיחי' וטלי עמי הרב למשפחת
שיחי' מענדל מנחם הת' הבן לבוא
שתחי' חושן עב"ג השידוכין בקשרי
סופר ומאיה רונן ר' למשפחת
עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל

  
    
   
  
     
   
   
    
   
   
   
   

  
  

את השיב הכהן אלעזר בן פנחס
א) כא, (במדבר ישראל בני מעל חמתי

הוא פנחס לקיש, בן שמעון רבי אמר
נתת אתה הקב"ה לו אמר אליהו.
בעולם-הזה וביני ישראל בין שלום
שעתיד הוא אתה לבוא לעתיד אף
שנאמר בני, לבין ביני שלום ליתן
לכם שולח אנוכי "הנה כג): ג, (מלאכי

וגו' ה' יום בוא לפני הנביא אליה את
בנים". על אבות לב והשיב

שמעוני) (ילקוט

לפי בנחלה... הארץ תחלק לאלה
נג-נד) כו, (במדבר נחלתו יותן פקודיו

תבואה שדה לו יש אדם הזה, בהעולם
אין פרדס שדה פרדס, שדה לו אין
הגאולה, בזמן אבל תבואה, שדה לו
בהר לו שאין ואחד אחד כל לך אין
לא): מח, (יחזקאל שנאמר ובשפלה,

אחד שמעון שער וגו' ראובן "שער
שנאמר בעצמו להן מחלק והקב"ה וגו'
מחלוקתם "ואלה כט): מח, (יחזקאל

ה'". נאום
שמעוני) (ילקוט

לפי בנחלה... הארץ תחלק לאלה
נג-נד) כו, (במדבר נחלתו יותן פקודיו

שתתחלק ישראל ארץ עתידה תניא:
שבטים.. עשר לשלושה

(מדרש)

לנו תנה ... צלפחד בנות ותקרבנה
ד) א, כז, (במדבר אחוזה

מכח הנשים כח יפה אומר: נתן רבי
- אומרים שהאנשים בעוד האנשים.
הנשים מצרימה", ונשובה ראש "נתנה
אחי בתוך אחוזה לנו "תנה - אומרות

אבינו".
(ספרי)

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:30 19:13 ירושלים
20:33 19:28 תל-אביב
20:34 19:21 חיפה
20:31 19:29 באר-שבע
21:19 20:12 ניו-יורק
ה. נאום אליהם - וגו' ירמיהו דברי 

ג') ב' – א א' פרק (ירמיהו

  
        

   

עצמה בעד 'מדברת' התוצאה
מלך דבר

פנחס פרשת
א' פרק אבות פרקי

פנחס

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

ארץ חלוקת - הוא בפרשתנו החידושים אחד
זו לחלוקה בנוגע יהודי. ולכל שבט לכל ישראל
- הגורל" פי "על הייתה כי נו) (כו, בפרשה נאמר
עליתי הגורל אני ואומר צווח מדבר" היה שהגורל
הטעם מה להבין וצריך פלוני. לשבט פלוני לגבול
נס עושה הקב"ה אין הרי זה: שבנס והתועלת
אך הגורל ע"י להיות יכלה הארץ וחלוקת לחינם,

מדבר? גם שהגורל הנס ללא

ישראל בני לעבודת רומז, הארץ וישוב חלוקת כיבוש,
ארץ - ישראל לארץ ועשייתה כנען" "ארץ בכיבוש
שייכותה בגלוי בה שניכר לארץ עשייתה הקודש.
בה מקיימים שישראל ידי על וקדושה, לאלקות

בארץ. התלויות המצוות את ובאמצעותה

ומעשה דיבור במחשבה,
לי "ועשו נאמר שעליו המקדש, בית בניית כולל
הבריאה ותכלית כוונת שהיא בתוכם", ושכנתי מקדש
בכדי בתחתונים. זו דירה יתברך לו להיות - כולה
להיות היא צריכה בשלימות תהיה הכיבוש שעבודת
א. הכובש: של והן הנכבש של הן - הפרטים בכל
הארץ. כל בכיבוש הוא בשלימות הארץ כיבוש
את מערער - נכבש שלא מהארץ חלק נשאר אם
כמובן נכבשו. שכן הארץ חלקי כולל כולו הכיבוש
שבחלק מאלו סכנה קיימת עדיין שהרי בפשטות,

נכבש. שלא הארץ

ובאופן - בשלימות כיבוש הכובש: מצד גם כך ב.
הכובש ע"י לגמרי נכבש שהוא בנכבש בגלוי שניכר
הכיבוש בפעולת שקוע כשהכובש דווקא הוא -

מציאותו. ופרטי כחותיו בכל

מחשבה - לבושיו בשלשת היא הכובש פעולת
כל עם הארץ את כובש הוא אין אם ומעשה. דיבור
תכנון ללא בלבד במעשה אלא הלבושים, שלושת
ולנכבשים לצבא (דיבור) הוראות וללא (מחשבה),

הכיבוש. בשלימות חסר -

הרוחנית בעבודה גם היא הכיבוש בשלימות ההכרח

ששלימות - בתחתונים יתברך לו דירה עשיית של
הדירה פרטי בכל חודר זה כאשר דוקא היא הדירה
לבעל שייך שזה ניכר הדירה של פרט ובכל עצמה,
מציאותו פרטי ובכל בגילוי בהדירה דר אשר הדירה,

דירתו. שזו כיון ומעשה, דיבור במחשבה -

העולם בכיבוש גם
יתברך לו להדירה בנוגע כביכול גם הוא וכך
שכל בזה מתבטאת זו הדירה שלימות בתחתונים:
שעצמותו להקב"ה, בגלוי דירה הם התחתונים פרטי
ה"כחות" כל עם ביחד בגלוי, שם נמצאת ית' ומהותו
(עשר השתלשלות בסדר הגילויים וה"לבושים",

דיבור למחשבת בכללות שמתחלקים ספירות),
יצירה בריאה, העולמות: שלושת כנגד ומעשה

ועשיה.

ע"י נעשית בתחתונים יתברך לו שהדירה וכיון
'כובש ביהודי שגם מובן הרי ישראל, בני עבודת
פרטי בכל העבודה שלימות להיות צריכה הארץ'
וכך ומעשה: דיבור במחשבה ולבושיו, כחותיו
מציאותו, בכל להיות צריכה בעולם, עבודתו גם

שלו. ומעשה דיבור מחשבה

מדבר היה הגורל לכן
מדבר": היה ש"הגורל לנס הטעם לומר יש זה לפי
בשלימות, להעשות צריך הארץ שכיבוש כשם
והקדמה להכנה בנוגע גם הוא כן הלבושים, בשלשת
הוא גם שהיה הגורל פי על הארץ חלוקת ע"י לזה

השלימות. בתכלית עצמו

הענינים ג' כל בו שהיו בכך התבטאה זו שלימות
כתיבת למעשה נוסף ומעשה: דיבור מחשבה של
השלכת הארץ, גבולות בפתקין, השבטים שמות י"ב
שנדרשו והכוונה והמחשבה הפתקין ונטילת הגורל
היה "הגורל הרי - המחשבה ענין שזהו לזה

מדבר".

של דיבורו הוא - השלימות לתכלית הבוחן אבן
הבירור בשלימות הגורל תוצאות את המבטא הגורל
וכפי הלבושים. בכל השלימות, בתכלית והגילוי
אבן עיקר הוא שהדיבור האדם, בעבודת שהוא
הוא כיצד וגם העובד, האדם חדור כמה עד הבוחן

בהזולת. פועל

האמיתית הגאולה אודות כשמדובר כעת ובפרט
בכל ושלימות אמת כשמה: הוא שעינינה והשלימה,

והעולם. האדם מציאות פרטי בכל הענינים,
ה׳תנש״א) פנחס פרשת שיחת (עפ״י



מאז כחודשיים חלפו כבר אמנם
חיפה הפועל קבוצת זכתה לו הנס
שחיים הם עתה, עד אך בגביע,
זכו, לו ההצלחה על בהתפעלות
עניני את להכניס שהחליטו לאחר
כמו התחתון, למקום גם הקדושה,

ספורט. משחק

הפעם זו אין האמת, למען
עניני משתלבים בה הראשונה,
בשורת פרסום עם הספורט
עם ובמיוחד והגואל, הגאולה
בעניני להוספה טובות החלטות

ומצוות. תורה

ם י נ ו ש א ר ה
היו לעשותזאת,
"גליל קבוצת
בשנת עליון"
שקיבלו תשנ"ג,
עצמם על
משיח לפרסם
, ם י ק ח ש מ ב

מלך שליט"א לרבי כך על כתבו
את והפתיעו לברכתו, זכו המשיח,

מדהים. בנצחון כולה הארץ

מצפת, פריד גרשון הרב פועל מאז,
בספורט, שונות קבוצות עם
של המונית להתחזקות ומביא
בעניני להוספה ואוהדים שחקנים

ומצוות. תורה

לצידו היחיד, לא הוא כי לציין יש
הרב גם אחרות, בקבוצות פועלים
יצחק יוסף והרב פיקובסקי עמי

ועוד. טאוב

שנים 44 אחרי כחודשיים, לפני
חיפה' 'הפועל קבוצת זכתה
הקבוצה על שגברו לאחר בגביע

.1:3 בתוצאה המתחרה

עומד הזכייה מאחורי כאמור
על כראוי, פורסם שטרם סיפור
הקלעים מאחורי שהתחולל מה
חברי של המיוחד הקשר ועל
עם ארוכה, תקופה מזה הקבוצה
שליט"א המשיח מלך הרבי שלוחי
הרב השליח באמצעות ובמיוחד

פריד. גרשון

הקשר נוצר שנים כמה לפני
פריד גרשון הרב בין הראשוני,
שליט"א המשיח מלך הרבי שליח
"הפועל לבין הספורט לקבוצות
לשורת שהוביל קשר חיפה",
הוספה יהדות, פרסום של מיזמים

בשמירת טובות החלטות בקבלת
ומצוות. תורה

ברוכה בפעילות השיאים אחד
י"ט הגאולה בחג השנה נערך זו,
של מיוחד מעמד התקיים בו כסלו,
הכדורגל במועדון התניא הדפסת
בהשתתפות חיפה", "הפועל
על שלמדו השחקנים וכל המאמן
ואף החסידות, תורת משמעות
הטריים הדפים מתוך שיעור שמעו
להוראת בהתאם במקום, שהודפסו

המשיח. מלך שליט"א הרבי

ההדפסהאורגנה
על ובוצעה
בועז הרב ידי
מחיפה קלי
גרשון והרב
מצפת. פריד
ההדפסה בעת
, ת ש ג ר מ ה
ה מ ש ר נ
במקום אפילו רוח, התרוממות
לארח יום בכל זוכה שלא שכזה
השחקנים שכזה. קדוש מעמד
'משיח לשיר החלו מגדרם, יצאו
תוסס. בריקוד יחד ופרצו משיח'

ותפסו הלכו הענינים מכאן
מהמשחקים רבים לפני תאוצה.
מפגינים כשהם השחקנים, נצפו
בהנחת כל, לעין יהדותם את
בצורה מצוות קיום או תפילין,

בולטת.

לקראתאחדהמשחקים כי ישלציין
כ-5000(!) הודפסו שנערכו
הקבוצה. סמל עם משיח כרטיסי
לשחקנים חולקו אלו כרטיסים
שנערך המשחק לפני ולאוהדים
שבזכות חשים הקבוצה חברי אז,
פרסום ענין את עצמם על שלקחו
במשחקים. מצליחים הם משיח,

נערכה המכריע, המשחק לפני רגע
והמאמן, השחקנים בין פגישה
הם זה, במעמד פריד. גרשון לרב
המשיח מלך שליט"א לרבי כתבו
באמצעות ברכתו את וביקשו
כשהם קודש" ה"אגרות ספר
ברכות שנפתחו בעמודים רואים

להצלחה. מיוחדות

עצמם על קיבלו מעמד באותו
יהדות בעניני חיזוק השחקנים

הגאולה. בשורת והפצת

בכיכר״ ״משיח בעצרת חברון, איש מרזל, ברוך ר׳ של נאומו מתוך

מעשים ואפס דיבורים הרבה
הריי"צ, האדמו"ר של השחרור חג שהוא הזה, החג
הנפש את שמסר ענק, יהודי של השחרור של חג הוא
את לומר האמת. את לומר - אכזרי הכי בשלטון
אנחנו לכן יום. יום ממש חיים סיכון תוך גם האמת
כי נפחד, ולא נחשוש, ולא האמת את נאמר כאן

בסכנה! ישראל ארץ להיאמר: חייבת האמת

לא בילדותו כבר למד שהוא אותנו לימד המשיח מלך שליט"א הרבי
שיש הביטוי את שומעים ואנחנו בסכנה ישראל ארץ וכאשר לשתוק,
בדיבורים אולי אומר: אני אז ימנית", "הכי הממשלה את היום לנו

כלום. עושים לא הם במעשים אבל ימניים, קצת הם

- להם אומר ואני בחברון?", המצב מה "ברוך הזמן כל אותי שואלים
אבל הרבה, מדברים אז מעשים. ואפס דיבורים הרבה 'ביבי'! המצב
להם ונתן המחבלים לידי מחברון אחוז ושבע תשעים שמסר נתניהו
ממשלה כראש נתניהו אותו עלינו, ירו שנתיים במשך איתו נשק
נתניהו אותו בחברון. היהודי היישוב בהתיישבות ביקר לא מעולם
לבנות. לנו מפריע הוא בנה שלא רק ולא בחברון, אחד בית בנה לא
נותן לא נתניהו אבל ריבונות, על פתאום היום מדברים בליכוד כן,
בית מעל הגג את ולתקן המכפלה במערת לנכים מעלית לבנות לנו

המכפלה. מערת של המרכזי הכנסת

יותר בנו שהשנה - בירושלים המצב זה ודוגמא, משל רק זה חברון
זה רבות! שנים במשך הקפאה ויש ליהודים מאשר לערבים בתים
היה-לא-תהיה חס-ושלום דיבורים יש שהיום בירושלים המצב

המחבלים! לידי בירושלים שכונות על לוותר

למחות! עלינו חובה
היא לפחות אבל ש'מדברת' רק ממשלה שזה חושבים הייתם ואם
מאוד חמורים בדיבורים משתתפת הממשלה היום אז מוותרת, לא
יודעים החסידים ואנחנו הקודש, בארץ מאוד כואבים ויתורים על

נוראה! סכנה הם הדיבורים עצם הדיבורים, שעצם

גם וצועק! זועק הארץ שלימות בנושא המשיח מלך שליט"א הרבי
על לדבר אסור ללכת! אסור זעק: הוא - למדריד הלך כששמיר
"למה ואמרו אנשים אלינו באו הנסיעה, מול הפגנה עשינו ויתורים!
אחד גרגיר על יוותר לא מילימטר, על יוותר לא שמיר דואגים? אתם
הקטר הנעת היתה למדריד שמיר של ההליכה אבל הקודש...", בארץ
לאוסלו, אותנו הביא ש'קעמפ-דייוויד' כמו לאוסלו, אותנו שהביאה

נוראה! סכנה הם בעצמם שהדיבורים כך

אבל גדולים, דברים מיני כל ועל 'איראן' על לדבר שיכולה ממשלה זו
הדרום. על היומיומיות ובהתקפות השם בחילול לטפל מסוגלת לא

ישראל! לעם מסוכנת היא כזאת ממשלה

איך המתכון את בדיוק לנו ויש בכיכר', 'משיח בעצרת נמצאים אנחנו
מלך שליט"א הרבי הגאולה. את מביאים כיצד המשיח, את מביאים
'שלימות העם', 'שלימות - השלימויות' ש'שלושת אומר המשיח
רבותיי! הגאולה. את להביא הדרך הם - הארץ' ו'שלימות התורה'
אלה שבימים לדעת צריכים הזעקות. את נזכור נשקוט, לא ננוח, לא

מוחשית! הסכנה ממשית! הסכנה

מקווה ישראל וממשלת משלחות, מיני כל ומדברים פה מסתובבים
שעצם יודעים אנחנו אבל אותנו', 'יצילו פעם עוד שהערבים
מביאים והם עצמה בפני הסכנה הם הדיבורים, עצם הנכונות,

דמים. לשפיכות

התהליכים את לעצור כדי לפעול עלינו וחובה למחות עלינו חובה לכן,
ממש! ומיד תיכף שלימה לגאולה נזכה ה' ובעזרת המסוכנים

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ב. פרק אסורות מאכלות הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ה-ז. פרק ושותפין שלוחין הלכות

ח-י. פרקים

א-ג. פרקים עבדים הלכות
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הספורט בהיכלי חסידות

היפך של לעניין מלכתחילה באים לא במילא
מלשון ושלום שלום, נהיה ואדרבה השלום,

התורה בשלימות הקשורה העם שלימות עם יחד שלימות,
חברון עם ושומרון, שכם עם יחד הארץ, שלימות מגיע ומזה
תשל"ו) (פורים העתיקה. ירושלים ועם

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שלמות מלשון שלום

התניא הדפסת במעמד

לרפואת להתפלל נא

לרפואה טובות החלטות ולקבל להתפלל נקרא הציבור
של ומהירה שלימה

חוה, בן ישראל הרב ציפורה, בן בועז הרב
שינדיל בן מנחם יעקב הרב
ישראל עמו חולי שאר בתוך



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

בכיכר למשיח נצח' 'דידן

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בכיכר, משיח בעצרת התזמורת כשפצחה
ניתן כמו נצח", "דידן המפורסם החב"די בניגון
ממקומותיהם ניתרו האלפים ועשרות האות,
למעלה. גבוה הונפו המשיח כשדגלי בשמחה,

הניסי הניצחון עם מזוהה להיות שהפך זה, ניגון
אז, המפורסם הספרים במשפט שנה 30 לפני
כשבית שעבר, בשבוע גם הניצחון, את סימל
במתכונתו האירוע את לקיים אישר המשפט
על המתבקשת ההפרדה עם מראש, שנקבעה

ההלכה. גדרי פי

אנשים שלשה עמדו הענקית, הכיכר בירכתי
של מצומצם מספר עוד עם יחד החתומים,
אף שהגיע המוחץ, הניצחון על פעילים,
יניב הדין עורכי אלה היו החדשות. לכותרות
חיון אילן הרב של לצידו רוזין ואיתי כהן

הזהב. בקניון סנטר חב"ד מנהל

המשיח ממלך ברכה
לניצחון שהובילה הענינים השתלשלות על
"ביום כהן: יניב ר' עו"ד מספר המשפט, בבית
אילן הרב למשרדי הגיעו לכנס, שקודם רביעי
יחד מוקדמת, הכרות לי הייתה עימו חיון,
רחימי יצחק הרב האירוע ומנהל מפיק עם
את בפנינו פרשו הם שמעון, בן אברהם והרב
אביב, תל עיריית הודעת כולל המצב, תמונת

המחיצה. הקמת את תאפשר שלא

העומד המשפטי התהליך את הבנו מאוד מהר
ללכת ובחרנו הקודמות הפסיקות ואת בפנינו,
לרבי כתבו הם במקום בו דחופה. לעתירה
ברכתו את וביקשו המשיח, מלך שליט"א
כמו התשובה, קודש. האגרות באמצעות
ימים, באותם קיבלו שהם נוספות תשובות

הצפוי. הניצחון על בישרה

להלחם זה, במשפט ההתיצבות בעבורי אגב,
ציק, זמרוני הרב יזם אותו אירוע קיום על

מסויימת. מעגל סגירת היא

מעגל סגירת
תורה לחיי שלי, ההתקרבות תהליך את
לתקופה זוקף אני לחסידות, ובמיוחד ומצוות
מגיע הייתי אז שנה, עשרה כחמש לפני
בקניון חב"ד בבית והתוועדויות לשיעורים
ציק, זמרוני ברב לראשונה פגשתי שם הזהב,

למקום. פעמים מספר שהגיע

בשנים לגור כשעברנו גם נמשך, עימו הקשר
פעם מידי ישבנו שם ים, בבת האחרונות
בימי או בשבתות חסידיות, בהתוועדויות

חב"ד. מועדי

הדרך. תחילת רק זה היה ימים באותם אך,
על מקפידים לא בו מבית מגיע אני אמנם
חליווה, משה הרב סבי, אך המצוות, שמירת
ידוע רבנים מגזע שדרות, של הראשי הרב היה
את לחפש הצאצאים את שמשך מה ממרקש,

לשיעורי הגעתי השנים עם הרוחני. שרשם
הגיע כעשור, לפני פרטית, ובהשגחה חסידות,
מנת על אביב, מרמת חב"די אברך למשרדנו
לעומק להכיר זכיתי כאן תניא. אותנו ללמד
של תורתו בתוך הטמון העשיר העולם את
בליקוטי במיוחד המשיח מלך שליט"א הרבי
שבוע. מידי ללמוד מקפיד אני אותם שיחות,

התפעלות מלא
השלוחים בפעילות פוגש אני פעם אחרי פעם
שחברי בעת זה היה כך התפעלות. מלא ונותר
של ליהדותה סימוכין למצוא הצליח לא
לארץ שעלה יהודיה כלתו, להיות המיועדת
קשר יצרתי אלי, פנייתו בעקבות דייגו, מס.
שם ומצא לביתה שנסע במקום, השליח עם
של יהדותם על המעידים המסמכים כל את

וכדין. כדת נישואין תעודת כולל הוריה,

חסר אותי הותיר זה מאמץ
חודשים כמה אך מילים,
לפני לילה יותר, מאוחר
את חלמתי לבנם, הברית
המשיח, מלך שליט"א הרבי
הקשר את שוב ראיתי כשבכך
לנשיא יהודי כל של הנשמתי

הדור".

על מלספר היריעה תקצר
וחתונתנו פגישתו כולל בחייו, התחנות כל
ויחד עו"ד היא אף שכיום אסתר, מרת עם
מציין יניב עו"ד אך המשרד, את מנהלים הם
התגשמות את בעבודתו לראות ניתן כי
להחדיר המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת
להפוך ובכך הגשמיות לתוך הרוחניות את
לגאולה ולהכינו ית' לו למשכן העולם את

והשלימה. האמיתית

הגויים של באידיאולוגיה שפטים
המציאו ששם כיון יותר, גדולה עוד בא"י הסכנה הנה ..
לפרשם לטעות מקום שיש ותמורה תחליף של ענינים
היותר דרגא שהם בשעה בה הנשמה, חרות הם שהם
להיות והרדיפה לחיקוי כוונתי פנימי; בגלות תחתונה
ובלשון הקדושה בארץ שהוא וכיון הארצות, גויי ככל

הקדש

הנפש כיסופי לטמטם גדולה יותר בזה הסכנה הרי
בפשיטות שכותב כמו שהיא, והיחידה האמתית לחרות
הגאולה שדרך לאמר צריך "אין - ובלשונו במכתבו
ישראל נגאלו ולא סיני, הר דרך ממצרים מובילה
מצרים". באלקי שפטים נעשו שלא עד אלא ממצרים
כמה אחת על ישראל, מבני ואחד אחד כל ..גאולת

ישראל, כלל של וכמה

ז"ל חכמינו שפירשו סיני, הר דרך ורק אך מובילה
(לכל העולם לאומות שנאה ירדה שמשם סיני -
עד אלא ישראל נגאלו ולא ותרבותם), שלהם הערכים
האידיאולוגי“ כל היינו מצרים, באלקי שפטים שנעשו

העולם. אומות משתחווים להם אשר והערכים

כמו בפועל, לראות נזכה ממש שבקרוב רצון ויהי ..
קדוש עם הרוחני היעוד קיום במכתבו, שממשיך
כמה הקדש, לשון לשוננו, עניני וככל הקדושה. בארץ

הבדלה ענינו קדוש גדר כי במלה, משמעויות

"קדשנו א) (סו, בתניא הזקן רבינו ובלשון והפרשה,
שהיא ב"ה העליון קודש למעלת שהעלנו - במצותיו
היא וקדושה ובעצמו, בכבודו הקב"ה של קדושתו

כו'. הבדלה" לשון
ו׳תתמג) (מאגרת

חיון אילן הרב רוזין, איתי עו״ד כהן, יניב עו״ד

כהן יניב עו״ד

והברכה התודה
בעצרת המשתתפים לרבבות

בכיכר" "משיח

והמסייעים העוזרים לכל

האגודה צוות ובראשם

והשלמה האמיתית הגאולה למען

האירוע ומנהל מפיק

רחימי יצחק הרב
לאות ללא והמסייעים

שארף חיים הרב שמעון, בן אברהם הרב
שי הרב לוזון, אריק הרב חיון, אילן הרב
דורון. טוביה הרב , רווה, מנחם הרב שורוק,

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

המעמד את שפיארו הנכבדים לנואמים
קליימן יוסי ר' פרץ, אלעזר ר' עמר, אלון ר' לעו"ד

המולטימדיה לצוות
אורן אברהם הת' הרוש, בן שמוליק ר'

והמסכים התאורה ההגברה והתזמורת, לזמרים

זיק, גל מרת ורון, דנה מרת חב"ד, לנשות
טוכפלד נעמה מרת

וההפצה הפרסום לאנשי
ר' ליבוביץ, פרי ר' פרישמן, בנצי הרב - העצרת דובר

הענדל הכהן מ.מ. הרב ממ"ש, חברת ציק, שנ"ז

אינפו. חב"ד אתר משיח, בית עיתון

כהן יניב לעו"ד רוזן איתי לעו"ד
אריאל א. השר ובראשם שתמכו החכ"ים לכל

מיוחס פנחס ר' סמוטריץ, ב. ח"כ

בממונם שסייעו הנכבדים התורמים לכל
שאער ראובן הרב

ההתרמה בימי שתרמו השותפים ולמאות

שסייעו ואנ"ש התמימים תלמידי ולכל - גינזבורג, חלוי"צ הרב נוטיק, זלמן הרב ויצהנדלר, שמעון הרב למשפיעים

והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה בשם

ציק חיים הרב

תל-אביב ולעיריית ת"א למשטרת


