
בשמחה מרבין
יתקיימו אדר, חודש מראש החל
במוקדי יום מידי שמחה, ריקודי אי"ה,
מארגן ב-770, וזמרה שירה מטה חב"ד.
הריקודים את המלווים ונגנים שיר כלי
בהשתתפות ערב, מידי במקום, שנערכים
שני בה שכזו, בשנה כי יצויין מאות.
בששים השמחה מוכפלת אדר, חודשי

הימים.

קהילות הקהלת עלון
שבועי עלון לאור יוצא שבוע מידי
– העולמי קהילות הקהלת מטה ע"י
התודעה את להגביר שמטרתו ,770
שליט"א הרבי הוראת בקיום והחשיבות
שבת. בכל קהילות להקהיל המשיח, מלך
מרבותינו ומכתבים שיחות ישנם בעלון
סיפור העניין, מעלת גודל על נשיאנו
תוכן עם לדרך וצידה חסידות, חזרת על
להצטרפות הכנסת. בבית לחזרה מעובד
הודעת לשלוח ניתן התפוצה לרשימת

.054-7704-375 למס': וואטסאפ

השלוחות בכינוס מאות
השבוע, הגיעו תבל קצוי מכל
המשיח, מלך שליט"א הרבי שלוחות
ב'כינוס קדשנו בחצרות לשהות
ליום בסמיכות שהתקיים השלוחות'
המושקעת בתכנית ולהשתתף שבט, כ"ב
ב'באנקעט' היה הכותרת גולת עבורן.
באולם שבת במוצאי שהתקיים החגיגי
הייטס קראון בשכונת האירועים

שבברוקלין.

טובות חדשות

אדר משנכנס
בשמחה מרבין

לגויים", "אור בביטוי השימוש נשמע פעם לא
על עומדים בו סרקסטי, כמושג קרובות לעיתים
לבין שנים, עשרות כמה שלפני החזון בין הפער
שמקורו אלא, כיום. בציון היושב העם של תפקידם
וכפי הגאולה, מיעודי באחד הוא זה, ביטוי של
ומלכים לאורך גוים "והלכו ישעיה: הנביא שאומר

זרחך". לנוגה

מגיעים בעולם, המתחוללים מהשינוים כחלק
החיים אורח את ישראל, מעם ללמוד העולם אומות

כדברי לכך, והסיבה הנכון.
שמירת בגלל היא הנביא
"והיה והמצוות: התורה
יהיה נכון הימים באחרית
ההרים בראש ה' בית הר
הגוים. כל אליו ונהרו . .
ואמרו רבים עמים והלכו
. ה' הר אל ונעלה לכו
ונלכה מדרכיו ויורנו .
מסבירים באורחותיו".
זו פעולה כי המפרשים,
השפעתו מכח נובעת
בעולם: המשיח מלך של
קיום יהיו "וישראל
פנים. שני על האומות
שלום שיהיה האחד

המשיח: על שאמר כמו הגוים, בכל בעבורם
לאתים". חרבותם רבים...וכתתו לעמים "והוכיח
שבע שומרים הגוים יהיו ישראל בסבת כי השנית:

טובה". בדרך וילכו מצוות

הדין פסק כח
בהפצת תפקידם, את ישראל בני ימלאו כאשר
מצוות שבע לשמירת בקריאה לאומות, האור
הבורא של רצונו מילוי של חיה ובדוגמא נח, בני
כל לגויים. כאור לשמש הם יכולים אזי יתברך,
"כי פסוק: באותו הנביא מדברי הוא השפעתם כוח
ודבר תורה תצא מציון

מירושלים". ה'

ושמירת קיום דווקא
היא והמצוות, התורה

ואת המוסרי הכח את ישראל לעם המעניקה זאת
כולו. העולם את לשנות נדלית הבלתי עוצמתם

השינויים על מצביע המשיח, מלך שליט"א הרבי
האומות החלטות שינויי בעולמנו, המתחוללים
המדינות פיתוחי את למקד הקוראים כולו, בעולם
במקום העולמי, והקיום החינוך בתחומי דווקא
לפני עד שהיה (כפי והשמדה נשק כלי בפיתוח
ואומר ביותר), בולטת בצורה שנים, עשרות כמה
המשיח מלך של השפעתו היא לכך, הסיבה כי

בעולם.

בשלבי התקדמותנו עם
נחתם הגואל. של התגלותו
רבנים ידי על דין פסק
הקובעים הוראה, מורי
הגאולה. זמן הגיע כי
כך ודומיו, זה דין לפסק
מלך שליט"א הרבי קובע
השפעה ישנה המשיח,
מציאות את לקבוע גדולה
אנו עדים וכך העולם.
המתחולל הגדול לשינוי
להסיק יש מכאן בעולם.
מורי של כוחם לגבי
פסקי בקביעת ההוראה
הדין כספק זו, ברוח דין
הרבי כי רבנים, מאות חתמו עליו המפורסם,
לדבריו לשמוע ועלינו המשיח, מלך הוא שליט"א

דורנו. נביא היותו מתוקף

בטהרתה שמחה
עולמיים בשינויים להתבונן עיניו, את שפוקח מי כל
להביע אלא לו אין עינינו, לנגד המתחוללים אלו,
הגאולה, יעודי התגשמות בתחילת שמחתו, את
ובהתחוללות בעולם המשיח מלך של בהשפעתו
והשלימה. האמיתית לגאולה והמעבר הגדול השנוי

ונכנסים ראשון אדר חודש את מברכים בה זו, שבת
את להגביר ההזדמנות הינה השמחה, לחודשי
ישראל עם את ולחבר השנה, בכל הקיימת השמחה
מתוך המשיח, מלך שליט"א הרבי פני לקבלת כולו

ממש. ומי"ד ותיכף בטהרתה, שמחה

משנה הדין פסק
העולם מציאות את
ההשפעה במגמת להמשיך עלינו לאתים״, חרבותם ״וכתתו הנבואה התגשמות לתחילת היום עדים כשאנו
והמצוות. התורה בשמירת חדורים בעצמנו כשאנו עליהם, ולהשפיע לגויים״ ״אור להוות העולם, אומות על

יפן בקיוטו, נשמות

הדפסת מעמד התקיים שביפן, קיוטו בעיר חב״דית פעילות שנות 4 לאחר
עיר. של ברחובה תפילין הנחת בתמונה: המקום. יהודי בהשתתפות התניא

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הקודש אגרות באמצעות

03-9412-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

לאה הניא ומרת מענדל מנחם ר' למשפחת
הכהן הנדל

תחי' רבקה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
חב"ד. כפר גינזבורג, יצחק והרב צפת, הנדל, אליהו ר' ולזקניהם:
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

א ר' למשפחת

מושקא חיה ומרת שמעון ר' למשפחת
יגודייב

שי' מענדל. מנחם ה' בצבאות החייל הבן להולדת
ערד. בקשי, אליעזר והרב ים, בת יגודייב, גבריאל ר' ולזקניהם:
של הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל טוב מזל

  
    
    
    
   
    
     
    
    
     
    
    
     
     

 
   

כו) כא, (שמות עבדו עין את איש יכה וכי

ירושלים את "אחפש במדרש: כך על אמר
בסמ"ך קורא תהא לא רבי אמר בנרות",

חופש). לשון =) אחפש בשי"ן אלא

(את אותה אני מוציא הקב"ה אמר
בתורה שכתבתי כשם לחירות ירושלים)
עין את או עבדו עין את איש יכה "וכי
ואני ישלחנו", לחפשי ושחתה אמתו
שנאמר בני, של עיניהם שני את היכתי
רוח ה' עליכם נסך "כי י) כט, (ישעיהו

בדין אינו עיניכם", את ויעצם תרדמה
מפסיקתא) ד׳, צפניה (ילקוט לחפשי?! שיצא

ה) כב, (שמות אש תצא כי

את המבעיר ישלם שלם אש, תצא
את לשלם עלי הקב"ה: אמר הבערה.

בציון, אש הציתי אני שהבערתי, הבערה
בציון אש "ויצת ד) (איכה שנאמר
לבנותה עתיד ואני יסודותיה", ותאכל
לה אהיה "ואני ב) (זכריה שנאמר באש,
בתוכה". אהיה ולכבוד סביב אש חומת
תמימה) (תורה

עורף אליך אוייביך כל את ונתתי
כז) כג, (שמות

נימולים, שישראל בזכות אמר: חייא רבי
וישראל תחתם שונאיהם כל נכנעים
מה וראה בוא נחלתם. את יורשים
נאמר ובהמשך זכורך", כל "יראה כתיב
את והרחבתי מפניך גויים אוריש "כי
ממקומם דיירים עוקר שהקב"ה גבולך",
כל "יראה ולכן למקומם דיירים ומשיב

ה'". האדון פני את זכורך

משפטים) זוהר (עפ״י

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:52 16:37 ירושלים
17:53 16:52 תל-אביב
17:52 16:42 חיפה
17:55 16:56 באר-שבע
17:49 16:47 ניו-יורק

- וגו' אל היה אשר הדבר 
כה-כו) לג, -כב א לד, (ירמיהו ורחמתים שבותכם

    
חל' 15 דק', 57 ,11 שעה ג', ליל 

רביעי וביום שלישי ביום 

הח"י בפעם הזמן, עם לחיות

מלך דבר

משפטים

משפטים

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

עם לחיות ש"צריך הזקן אדמו"ר של פתגמו ידוע
ועניני השבוע פרשת עם לחיות דהיינו, הזמן",
היא שהתורה כיוון זה, לזמן ששייכים התורה
הוראות נותנת היא וממילא ימינו", ואורך "חיינו
אופן. ובאיזה להתנהג עליו כיצד עת בכל ליהודי

זה פתגם – משפטים פרשת – השבוע בפרשת
משפטים שפרשת כיוון מיוחדת, בצורה רמוז
שזה – ח"י בגימטריא בתורה, ה-18 הפרשה היא
ועם התורה, עם לחיות צריך שיהודי כך על רומז

שלה. ה"משפטים"

עכשיו דווקא
(ולא בפרשתנו דווקא בא זה שרמז לכך הטעם
מתן של הפרשה יתרו, פרשת – הקודמת בפרשה
נתינת על בעיקר מדובר יתרו בפרשת כי תורה)
בפרשת ואילו הקב"ה. ע"י – מלמעלה התורה
למטה התורה קבלת על בעיקר מדובר משפטים
ומבינים מקבלים ישראל שבני ישראל, בני אצל –
בפרשתנו, שכתובות המצוות כמו התורה צוויי את
שצריך מבין אדם שכל הגיוניים ציוויים שהינם

התורה). ציווי לולי (גם לקיימם

התורה עם "לחיות" שצריכים ההוראה באה ולכן
בתורה), הח"י (הפרשה משפטים בפרשת במיוחד
את שמבינים ע"י בא התורה עם "לחיות" הכח כי

מקיימים ולא האדם, של בשכל גם התורה מצוות
עול'. ב'קבלת רק אותם

"ואלה הפסוק על ביאור: בתוספת יובן זה כל
"ואלה חז"ל דברי את רש"י מביא המשפטים"
אף מסיני, הראשונים מה הראשונים. על מוסיף
הראשונות המצוות אומרת: זאת מסיני". אלו
וודאי תורה, במתן שניתנו הדיברות עשרת –
ואומר הפסוק מחדש וכאן מלמעלה. ניתנו
המופיעות המצוות שאפילו המשפטים", "ואלה
בשכל שמובנים ציוויים הם (שלכאורה בפרשתינו,
האלוקי, הציווי ללא גם לקיימם ואפשר האדם,

הקב"ה. מאת – מלמעלה ניתנו הם) אף

הקב״ה מאת הכל
מצוות שאפילו להבהיר באים כאן, רש"י של דבריו
היזק איסור (כגון: שכל, ע"פ המובנות "הגיוניות"
הם [שלכאורה וכדומה) אבידה השבת לזולת,
הרי כי תורה, למתן כך כל קשורים שאינם מצוות
צריך שבדבר] ההיגיון מצד אותם לקיים אפשר

הקב"ה. ציווה שכך מכיוון לקיימם

להוראה בנוגע מפרשתנו, הנלמדת נוספת הוראה
המצוות קיום שכל היא: הזמן" עם "לחיות שיש
("לחיות חיות דווקא. שמחה מתוך להיות צריך

כאשר כי לזה, זה קשורים ושמחה הזמן") עם
מביא הדבר ממילא בדרך התורה, עם "חי" אדם

שמחה. לידי אותו

החגים על גם המדברת בפרשתנו, נרמז שזה וכפי
בחגך", "ושמחת הציווי ישנו שבהם והמועדים,
זה ודבר מועדים, באותם לשמוח יהודי שעל
שצריכים והמצוות, התורה קיום בכל גם חודר

שמחה. מתוך דווקא להעשות

בשכל להבין
בתורה קוראים אנו בו לזמן גם זאת לקשר וניתן
חודש מברכים בשבת – משפטים פרשת את
שמחה לשמחה", להם נהפך אשר "החודש אדר,
בעניינים שחודרת והגבלה ממדידה למעלה שהיא

סעודה. קביעת ע"י גשמיים,

שיש – משפטים מפרשת שלמדים ההוראה וזוהי
התורה, עם לחיות דהיינו הזמן", עם "לחיות
ויחד ה'. ציווי מפני ורק אך מקיימים אנו שאותה
בשכל ולהתלבש "לרדת", צריך הדבר זאת, עם
הערוך "שולחן בדוגמת בשכלו שיובן האדם,
לבב וטוב שמחה מתוך זה וכל לאכול", ומוכן

דווקא.

בגאולה ממש בקרוב תהיה השמחה ושלימות
בבית כי צדקנו, משיח ע"י והשלימה, האמיתית
של גם השמחה שלימות תהיה השלישי המקדש
את יקריבו אז כי בפרשתנו, הכתובים החגים
ו"שלמי שמחה", "שלמי החגים, של הקרבנות
התורה קיום של הגאולה שמחת וגם חגיגה",
תיכף זה וכל חיות. מתוך בשלימות, והמצוות

ממש. ומייד

תשמ״ט) משפטים ש״פ שיחת (עפ״י



ה׳תשמ״ח תשרי ו׳ המשיח, מלך שליט״א הרבי קודש משיחת

באו״ם לדבר צריך ומה מי
שבו המקום שתהיה) סיבה (מאיזו נקבע זו בעיר
גדולה לאסיפה האומות שבעים כח באי מתאספים

וכלליים. פרטיים עניינים בכמה לדון ומרכזית

כולם אבל משבעים, יותר להרבה נעשו ההפלגה ומפני
האומות, כל באים שמהם האומות בשבעים נכללים
שמספר ישראל", בני למספר עמים גבולות ד"יצב וכנ"ל

יעקב. ירך יוצאי נפש שבעים מספר כנגד הוא האומות

רבנים דוקא ישראל עם בשם ידברו האו"ם שבאסיפת כן, לעשות כדאי . .
שרק מכיוון התורה, לכוונת ומכוונים ישראל תורת בשם המדברים ה' יראי
- ע"ז ונוסף התורה, ע"פ הם חייהם כי אלו, שלוחים להיות זכאים הם
בתורה שהתאחדו ועד התורה בלימוד והשגה להבנה שכלם כל את הקדישו

כמוהו". יחוד שאין נפלא ב"יחוד - התניא בל' -

תתמלא, שבקשתם לודאי קרוב אלו, מרבנים דרישה תבוא שאם ולהוסיף . .
שלא סיבה שום תהיה ולא המתאים בתוקף יבקשו אם וכמה כמה אחת ועל
אתית", לא אמאי השתא "עד הקושיא שתשאר (ורק בקשתם את למלא
שכתוב מה את ישראל עם בשם ולומר לבוא - העבר") על צועקין "אין אבל

ישראל: בתורת

ולכן יצרה" "לשבת הוא שתפקידם העולם, לאומות בנוגע לראש, לכל
גוי ישא ד"לא הענין - ובכללות נח, בני מצוות שבע את לקיים עליהם
לחדש שיש ורק זה מוסד לסיסמת נעשה שבלאו-הכי וגו'", חרב גוי אל
הגוי את להכין היינו בפועל, למעשה שיבוא כדי ולבארו ולפרשו הדבר את
הפרטים בחייו שיקיים זה ידי על חרב", ישא ש"לא כולם השנים כל במשך

בני-נח. מצוות ז' את

הלב מן היוצאים דברים שכן שיצליחו, לודאי קרוב בפועל, זאת יעשו כאשר
והכל גדר לגדור יצליחו סוף סוף ואולי פעולתם, הפועלים הלב אל נכנסים
של דרישתם מהי יהדות, מהי יהודים, הם מה לדעת רוצים אם אשר ידעו
הרי - העמים" מכל המעט ש"אתם פי על אף להם מגיע ומה ישראל בני
תורה שלומדים אלו הם כך, לשם אליהם לפנות שיש היחידים האנשים
עם ישראל, תורת עם נפלא ביחוד מאוחדים הם כי מצוות, ומקיימים
הרי חד" כולא וקוב"ה אורייתא ש"ישראל ומכיוון ישראל, ואלוקי ישראל

מציאותם. כל זו

כולו העולם בכל לשלום הדרך
אחת שעה יפה - וכנ"ל האפשרי, כפי האמור בכל שיפעלו רצון ויהי . .
חשיבות על נוסף מאיסורא", ד"לאפרושי בגדר הוא שהענין כיון קודם,

עצמו, מצד הדבר

מעבר שהיה כמו הגלותי הרגש נשאר עדיין שתהיה סיבה שמאיזו למרות
ועוד המשטרה, ממפקד - יותר ועוד העיירה, משוטר מפחדים שהיו לים,
בני יוכיחו סוף וסוף ביחד... מושלים מכמה ובפרט מהמושל... - יותר
מלך של עמו אנו זאת בכל בכמות, המעט" ש"אתם פי על אף אשר ישראל,
באלו - ובפרט מאתנו, ואחת אחד בכל בחר והוא הקב"ה המלכים מלכי
לאומות בנוגע גם ההלכה לפירסום ועד הלכה", זו ה' "דבר את המביאים
ל"ועשה בנוגע והן מרע" ל"סור בנוגע הן נח, בני מצוות ז' - העולם

טוב".

האמיתי, יעקב גאון מתוך המתאים, ובמקום המתאים בזמן זה כל ויעשו
לדבר רצון ההוא לצד יהיה לא שמלכתחילה ועד יצליחו, בודאי ואזי
ושלילה מחאה תהיה ומיד שתיכף ביודעת אלו, מעין מעשים ולעשות

התורה, היפך שהוא דבר כל על גדול בתוקף

כולו... העולם בכל שלום יהיה ולהבא ומכאן

חב"ד מרכז של שבט, י' בהתוועדות
גן, ברמת 'מודעות' ליובאוויטש
ראש ויצהנדלר, שמעון הרב סיפר
בראשון תמימים תומכי ישיבת

לציון:

תשובות אנו מקבלים פעם "לא
אך המשיח, מלך שליט"א מהרבי
אנו מבינים לא ראשוני, במבט
למענה. שאלתנו בין הקשר את
לאחת האחרון, בקיץ אירע גם כך
שאני השיעורים, ממשתתפות
במרכז לנשים במדרשיה מוסר

הארץ.

האם שאלה בכלל היא לדבריה,
הלומד בנה, את לבקר לטוס
בקשת / שאלתה ואת ב-770,

לנסיעה, הברכה
כ"ג כרך לתוך הכניסה
שנפתח קודש, באגרות
בין קנח-קנט. בעמ'
שם: נאמר הדברים
כיון אשר "להוסיף
צריכה דבר שלכל
אחיזה איזו להיות
מהנכון הטבע, בדרכי
רופא דעת שתשאל
הוראותיו, ותמלא

עם תתייעץ לפנות, רופא ולאיזה
שלהם..." המשפחתי הרופא

המשפחתית, הרופאה אל כשהגיעה
אישור מבקשת שהיא לה וסיפרה
הרופאה התפלאה לטיסה, רפואי
שכזה, אישור לה נחוץ מה לשם
המענה על לה סיפרה היא כאן
מה מבינה "אינני שהתקבל.
ליתר אך הרופאה, אמרה הקשר,
דם. לבדיקות אותך אפנה ביטחון
יאשרו יומיים שבתוך בטוחה אני

כשורה". הכל שאכן,

קיבלה יומיים שכעבור אלא,
מבקשים בו הרפואה, מבית טלפון
כי התברר בדחיפות. להגיע ממנה
ממצאים התגלו הדם, בבדיקות
התפתחות תחילת על המעידים

הקשה... המחלה

היא הרופאה, אל כששבה הפעם,
יאומן, "לא לגמרי: אחרת דיברה
המחלה של זה זמן בפרק סיכוי אין
לא את משהו. שיש לעלות בכלל
כעת וטיפולים סבל כמה מבינה
מקודם גילוי בגלל ממך, ייחסכו

זה".

המשיח, מלך שליט"א הרבי כדברי
לעצת שאלה היא הקודש, באגרת
להתאשפז כדאי היכן הרופאה
והרופאה הטיפולים, את ולעבור
מנהלת חברתה, על אותה הפנתה
מהמרכזים באחד מחלקה,

שבסביבה. הגדולים הרפואיים

המחזה, עצמו על חזר שוב
בעצמה המחלקה מנהלת כאשר
בשלב הגילוי לפשר השתוממה
שהכל מששמעה מוקדם. כה
מלך שליט"א הרבי תשובת בזכות
היא רגע שמאותו הרי המשיח,
תוך מועדפת, בצורה בחולה טיפלה
הכלים מיטב את לה מעניקה שהיא
והחלמתה לבריאותה שיביאו

המהירה.

שבועות כל לאורך
פעם עלה, הטיפול,
הגילוי נושא פעם, אחר
שאף דבר המוקדם,
לחזות, יכל לא רופא
המענה קיום ואילו
קיום קודש, באגרות
כפשוטה, התשובה
לפשט ניסיונות ללא
בצורה הדברים את
לרפואתה הובילו מהכתוב, שונה

המהירה.

באחת הניסים. נסתיימו לא בכך
של ביתה שערכה, הביקורים
קיבלה היא הרפואה, בבית החולה
המלווה ממחלה שנבעה התקפה
זמן כמה "כל שנים. מספר אותה
שאלה שכזו?" התקפה חווה היא
שבועיים "כל המחלקה. מנהלת

לה. השיבה בערך",

הרופא עם לשוחח מבקשת "אני
מסויים רעיון לי יש המטפל,
רעיון ניסה, לא הוא שלבטח

מאוד". לך יעזור ה' שבעזרת

יקרה תרופה ישנה כי התברר
נדרשת קבלתה שלצורך ביותר,
המטפל. הרופא של מיוחדת בקשה
המחלקה ממנהלת ששמע לאחר
את צירף זו, נדירה תרופה על
שיפור חל קצר זמן ובתוך בקשתו,

ב"ה. הבת. אצל גם

הרבי תשובת של ביצוע בזכות הכל
כפשוטו המשיח, מלך שליט"א

ממש.

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

יט פרק הקרבנות מעשה הל'

א. פרק ומוספין תמידין הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ב-ד. פרק המקדש ביאת הלכות

ה-ז. פרקים

א. פרק מזבח איסורי הלכות ח-ט. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ג. פרקים הקרבנות מעשה הלכות

ד-ו. פרקים

כו

כז

כח

כט

ל

א

ב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

תמימה באמונה

היתה ישראל ארץ כל הדורות, כל במשך
היהודים ולכל בפרט, יהודי לכל שייכת

קבע וכך היות מאתנו, ליטלה יכול לא אחד ואף בכלל,
תש"מ) בעומר (ל"ג לעולם". יקום אלוקינו ו"דבר הקב"ה

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים שייכת תמיד

ויצהנדלר הרב

העולם את מאירים

הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:



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

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תש"פ לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

הכלכלן במשרד גם שליחות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הגאולה של הגדול לגילוי שמתקרבים ככל
ההארה את לראות ניתן והשלימה, האמיתית
לרבי שלו הקשר ואת יהודי כל של בחייו
ציפין אמיר מר כשהוזמן המשיח. מלך שליט"א
שבט, י' בכינוס דברים לשאת לציון, מראשון
למגמה מיוחד ביטוי בזה היה האלפים, במעמד

ומתפשטת. ההולכת זו

'משרד משמש שילוט, וללא רשמי תואר ללא
הנדל"ן בחברת פעיל חב"ד כבית הכלכלן'
אינו ה"שליח" הקודש. בארץ הגדולה המניב
לא חיצוני שבמבט עצמו, הבכיר הכלכלן אלא
החיצוניים הסממנים את עליו לראות ניתן
לכל כתובת מהווה הוא אך מ"שליח", המצופים
נשוי בכיר, כלכלן ציפין, אמיר זהו יהודי. ענין
בשנים ולהתקשר להתקרב שזכה לשישה, ואב
ושינה המשיח מלך שליט"א לרבי האחרונות

חייו. ארחות את

בבית גם
תבדוק "ציפין, תפילין?", להניח אפשר "ציפין,
במקרה עושים מה "ציפין, המזוזות", את לי
אמיר הפך ברצונו שלא או ברצונו ש...".
ומשרדו במקום החב"דית-יהודית לנציגות
לרבי כתיבה תפילין, לדוכן כמוקד משמש
בנין בלב יהדות ותחנת המשיח, מלך שליט"א
מענה נותן מאכזב. לא וציפין הגדול. המשרדים
רציף בקשר עומד כשהוא יהודים אותם לכל
באזור המשיח מלך שליט"א הרבי שליח עם

לבקיבקר. יצחק יוסף הרב מגוריו,

לנשים קבוע תניא שיעור מתנהל שנים 13 כבר
הבית בעלת של בניצוחה ציפין, משפחת בבית
המשתתפים, את שמרתק לבקיבקר הרב ועם
בקצב יהדות בעניני מתקדמת כולה והמשפחה
כשהפך עצמו אמיר עשה קדימה צעד מהיר,

שולחנו על בעצמו. ושליח סביבה' 'יוצר לחסיד
הקיר כשעל תפילין, זוג למצוא ניתן תמיד
מלך שליט"א הרבי של גדולה תמונה ניצבת
ולבקש עת, בכל לכתוב ניתן גם אצלו המשיח.
קודש אגרות כרכי באמצעות ברכותיו את

תמיד. אצלו המוכנים

במשרד ניסים
מבכירי אחד התמודד כעשור, לפני למשל,
כספים סמנכ"ל הקודש, בארץ הנדל"ן ענף
באחת מנכ"ל תפקיד על סרוגה, כיפה חובש
שהיה כשאמיר, בתחום. הגדולות מהחברות
לו הציע הוא זה, על שמע עבודה, בקשרי איתו
ולבקש המשיח מלך שליט"א לרבי לכתוב מיד
בקלות, השתכנע לא הסמנכ"ל להצלחה, ברכה
וזכה מדהימה תשובה וקיבל כתב לבסוף אך

ברוכות. לתוצאות

בקשה, ובפיו אמיר, אל חזר הוא כחודש לפני
הוא המשיח, מלך שליט"א לרבי שוב לכתוב
יותר. אף ומשמעותי גדול תפקיד על מתמודד

מהרבי ובהירה מדויקת תשובה קיבל הפעם גם
הברכה את לראות וזכה המשיח מלך שליט"א
זרע קטנה, פעולה פועלת מה "ראה בעיניו.

אמיר. מציין שנשתל",

שליח יהודי כל
לפעילותם אמיר עוזר הנדל"ן, בענף בשליחותו
ראשי "חב"ד הקודש. בארץ חב"ד בתי של
בבדיחות אמיר חוזר דאגות" בלי חובות תיבות,
חב"ד בתי נקלעים פעמיים, ולא פעם "לא דעת,
עושה אמיר תזרימיים". לקשיים מלקוחותינו
ומוסדות שלוחים לאותם לסייע שביכלתו כל
תשלומים פריסת מופחתים, שכירות בדמי

הצורך. בעת ממשבר ויציאה נוחה,

לסיים שבחברה, הנדל"ן לאנשי להם מנהג
קטנה כוסית בהרמת העבודה שבוע את
אולי הזו, בסיטואציה הסמנכ"ל. במשרד

הקונוטציה מחמת
מתעורר ההתוועדותית,
אמיר של ה'חסיד'
בברכות משתפך והוא
"לחיים, חסידיות,
שפע ולברכה, לחיים
בגשמיות והצלחה ברכה
שאט ברכה וברוחניות!"

והופכת עמיתיו של לשונם על נשגרת אט
לעורר הצליחה שגם ברכה מהלקסיקון. לחלק
רואה - חב"ד חסיד מסוימת, בסיטואציה
שבוע סוף באותו שביקר חיצוני, חשבון
והבין הכוסית הרמת במעמד שהשתתף בחברה,
שמאפיל ה'מקורב' ליד פאסיבית בעמדה שהוא
כל שאכן, מתברר מאסיבית. בפעילות עליו
זאת לגלות שעליו רק שליח, הינו יהודי

הגאולה. את המזרזים לשלוחים ולהצטרף

צרפת רבקה בית להנהלת
קודש שבת בערב גם בודאי אשר להוסיף, שעלי ...ומה

תפלה, על נוסף קדש, בלימודי היום מתחיל

דיום בענין הקשור - ובפרט רגעים, איזה פנים כל על
שביום ערוך בשולחן וכמדובר השבוע, פרשת ז.א. זה,

תרגום, ואחד מקרא שנים יקראו זה

נותנים להיות אלו, דשבועות מענינים זה הרי כן
ואדרבה החופש, לימי כוונתי לדרך, צדה להתלמידים
עניני בכל לתוספת זקוקים תשרי] [ובפרט אלו חדשים
בדינים הם מרובים שהרי ומצותי', תורתנו יהדות

השנה, ימות כל על נוסף וכו' ומנהגים

מסגרת למצוא הי' כדאי - להאפשריות ובהתאם
זה עם וביחד דחופש בהענין תפריע שלא מתאימה
מתוך ולא הטוב מרצונם - בהאמור אלו ימים תמלא

הספר, ובית המדרש בית הכרח

בהם, ספק יש אשר לימוד לספרי בהנוגע ...בכללות
המדובר הרי כי לחומרא, לדונו יש דא בכגון ספק
ממנו, להזהר יש קטן חסרון אפילו אשר נוער בחינוך
יכול בגרעין קטן חריץ אשר הדוגמא וכידוע ביותר,

וק"ל. ח"ו האילן גידול כל לקלקל

בה שביטלו בשביל אלא ירושלים חרבה ...לא
הוספה ע"י הענין בתקון בתכ"י כאו"א יוסיף תשב"ר,
בני של הקדש טהרת על בחינוך יתירה והתאמצות

ישראל,

[וכמובא זה בכלל הבנות חינוך שגם דפשיטא
פרק סוף הזקן לרבנו ת"ת בהלכות ומהם בפוסקים
וכו' להן הצריכות הלכות ללמוד חייבות הנשים גם א',
תעשה לא מצות וכל גרמא הזמן שאין עשה מצות כל

ו׳תתקסד) (מאגרת וד"ס] תורה של

ציפין אמיר מר
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