
משיח בקונגרס צפיה
hageula.com הגאולה: אתר
שהתקיימו ההרצאות את לצפיה העלה
בשבוע שהתקיים משיח" ב"קונגרס
בראשל"צ, "בלוודר" באולמי שעבר
האמיתית הגאולה למען האגודה מטעם
של הוידאו סרטוני לצד והשלימה.
דברי מעיקרי תמליל מופיע ההרצאות

המרצים.

התפילה מצות שורש
נוסף בחסידות ביאורים ספר
מצות "שורש הספר לאחרונה. י"ל
בעריכת א', חלק המבואר" - התפלה
כמשפיע שימש יעקב, בן מרדכי הרב
הביאור ברק. בבני משפיע וכיום בצפת
נכתב שלום", "דרכי בשם שנקרא לספר
מצות ב"שורש בחסידות שיעורים עפ"י
המשפיע מפי שמע אותם התפילה",
קסלמן, (בערל) דובער שלום ר' הנודע
תומכי בישיבת הנודע המשפיע של בנו
חיים שלמה הרב חב"ד, בכפר תמימים
(ולוול) וולף זאב הרב של ואחיו קסלמן

קסלמן.

סקירה העורך צירף הספר, בסיום
הרב של מתולדותיו ומאלפת קצרה
גדולתו רק לא המדגישה קסלמן, בערל
את בעיקר, אלא והרוחנית התורנית
המשיח, מלך שליט"א ברבי הכרתו
גידיו, ושס"ה איבריו ברמ"ח חי אותה
בלב לטעת השתדל אותה הכרה
בספריה הספר את להשיג ניתן מושפעיו.
אצל וכן ברק ובני בירושלים החסידית

.054-845-0109 העורך:

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

למישרין, זורם הכל כאשר לא נבחן אמיתי מנהיג
אינו כזה מצב ויפה, טוב מואר כשהכל בעיה, ללא
משבר, בשעת דווקא מנהיגות. להערכת מידה קנה
העם, שמי את עוטים קודרים כשעננים צרה בעת

אמת. למנהיגות המבחן שעת זו

מתגלית היהודי, מרדכי של מנהיגותו למשל כך
יוצאת המן של האסונית שתכניתו לאחר דווקא
את לעורר מצליח הוא עכשיו דווקא לדרך,

בכל כולו, ישראל עם
אחשורוש, המלך מדינות
ולאחדות לתשובה
מצליח הוא בכך אמיתית.
המן גזירת את לבטל
הגדול למהפך ולהביא
אשר עד פורים, של
אורה הייתה "ליהודים

ויקר". וששון ושמחה

הנשמה מסירות
ביותר בולט באופן
משה של מבחנו הוא
כפי ראשון, גואל רבינו,

תשא. כי בפרשתנו, שמתבטא

ביותר הגדולה הירידה העגל, חטא לאחר זה היה
מהר סרו עמך.. שיחת כי רד "לך עמנו. בתולדות
משה, על הקשה הידיעה נוחתת הדרך..", מן
לקבלת סיני הר במרומי שעות באותם ששהה
הייתה עלולה האלוקית התגובה הברית. לוחות
אותך ואעשה ואכלם לי... "הניחה קשה. להיות

הקב"ה. אומר גדול", לגוי

בקרב החטא בשעת היה שלא למרות רבינו משה
גם המנהיגותית אחריותו את מסיר אינו העם,
לו..", וישתחוו מסכה עגל להם "עשו אשר מאלה

עליהם. גם סנגוריה ומלמד עומד הוא

קשה שנחשפה התמונה העם. אל יורד הוא כעת
ומחולות. עגל - ביותר
לוחות שני בידיו
חקוקים בהם הברית,
המפלילות הדיברות
"אנכי העם את ביותר

אחרים...". אלוקים לך יהיה לא .. אלוקיך ה'
התיק את "לקחת מחליט הוא מהירה בהחלטה
שובר הוא נפש, מסירות כולה שכל בפעולה עליו",
עם הפללת של האפשרות את לבטל הלוחות. את
תהה מה לדעת ניתן ולא קיצוני המעשה ישראל.
עיניו לנגד לכל. נכון משה אך האלוקית. התגובה

ישראל. עם הצלת אחת, מטרה רק

את לעם מבהיר העגל, את משמיד שהוא לאחר
ופועל המעשה חומרת
שוב עולה הוא לתיקונו,
על לכפר להשתדל ה' אל

הנורא. המעשה

אחרון גואל
מתגלית זה בשלב
במלוא מנהיגותו שוב
הוא כאשר עוצמתה,
כובד כל את מטיל
הכפרה לבקשת משקלו
לשיאה ועד מהקב"ה
להצלת ההתמסרות של
אם "ועתה במילים העם,
אשר מספרך נא מחני אין ואם חטאתם, תשא

כתבת".

מציאות, כל לי שאין הרי להם, מוחל אינך אם
והנשמתית הגשמית מציאותי כל משה. אומר
להם מוחל אינך אם ישראל, עם למען אלא אינה
להצלת נשמתו! נצחיות על ויתור נא". "מחני אזי,
משה מגלה זה במעשהו ישראל. שבעם הירוד גם
כלל למען נפש המסירות כח את ישראל בכל

יחיד. כל ולמען ישראל

גואל כך ראשון כגואל יבורך", הוא עין "טוב
המשיח מלך שליט"א הרבי גם מעניק אחרון,
מישראל אחד לכל והישגיו כוחותיו את עין בטוב
עתה והפרט. הכלל למען להתמסר שיוכל כדי
הרי הגאולה, זמן הגיע שכבר שהובטחנו לאחר
להפצת האישית אחריותנו את לגלות שעלינו
לעוררם עולם, באי לכל שתגיע הגאולה בשורת
לזירוז טובים, ומעשים מצוות בתורה, להוסיף

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית הגאולה

מוחלטת התמסרות
ישראל עם לגאולת

עם חסידית בהתוועדות נחתם שעבר, שבוע שנערך משיח קונגרס
ויצהנדלר. שמעון הרב בראשל״צ, חב״ד תמימים תומכי ישיבת ראש

משיח קונגרס של התוועדות

את המשיח מלך שליט״א הרבי גם מעניק אחרון, גואל כך ראשון כגואל יבורך״, הוא עין ״טוב
הגאולה לזירוז והפרט, הכלל למען להתמסר שיוכל כדי מישראל אחד לכל והישגיו כוחותיו
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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

לבוא שדמי שיחיו ורעייתו אליהו ר' להרב
שיחי' יצחק יוסף הת' הבן

תחי' אסתר שרה עב"ג השידוכין בקשרי
פלמן שיחיו ורעייתו משה ר' בת

האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה

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

  
   
   

     
   
  

  
   

   
    
  

   

לי זה יהיה קודש משחת שמן
לא) ל, (תשא

אינו לי, שכתוב מקום בכל שאמרו וזהו
בעולם ולא בעולם-הזה לא משם זז

הבא.
כתיב בלוים , לי "ונתנו כתיב בכהנים

בני לי "כי כתיב בישראל הלוים", לי והיו
בכור", כל לי "כי כתיב בבכורות ישראל",
איש", שבעים לי "אספה כתיב בסנהדרין

הארץ", כל לי "כי כתיב ישראל בארץ

בחרתי אשר "העיר כתיב בירושלים
ראיתי כי " כתיב דוד בית במלכות לי",
לי "ויקחו כתיב בתרומה מלך", לי בבניו
מקדש", לי "ועשו כתיב במקדש תרומה",

לי", תעשה אדמה "מזבח כתיב במזבח
במועדו", לי "להקריב כתיב בקרבן

קודש משחת "שמן כתיב המשחה בשמן
שכתוב מקום כל ? כיצד הא לי", זה יהיה
בעולם ולא בעוה"ז לא משם, זז אינו לי,

המור) (צרור הבא.

ראש בשמים לך קח ואתה
כג) ל, (תשא

בו נעשה אחד נס וכי יהודה רבי אמר
נעשו ניסים הרבה והלא המשחה בשמן

סופו. ועד מתחילתו בו

לוג עשרה שנים אלא בו היה לא תחילתו
כל ובניו אהרון כליו וכל משכן נמשח ובו
כהנים נמשחו ובו המילואים ימי שבעת

ומלכים גדולים

"שמן שנאמר לבוא, לעתיד קיים וכולו
לדורותיכם". לי זה יהיה קודש משחת
לוגין. עשר שנים (12) בגימטריא "זה"

שמעוני) (ילקוט

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:26 17:13 ירושלים

18:28 17:28 תל-אביב

18:27 17:19 חיפה

18:28 17:30 באר-שבע

19:47 18:47 ניו-יורק*
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טז-לו) לו:

אש מטבע לתת

מלך דבר

(פרה) תשא כי פרשת

תשא

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

של "רבונו הקב"ה: לפני משה "אמר בגמרא: נאמר
תשא"! ב"כי לו אמר ישראל? קרן תרום במה עולם,
לשאת באת "אם רש"י כך על ומפרש ב) י, בתרא (בבא

כלומר לצדקה". כופר מהם קח בהגבהה ראשם
תרום?", "במה השאלה קיימת משה שאצל שלמרות

לצדקה". "כופר - היא שהעצה הקב"ה לו אומר

הצדקה ענין מובן: אינו - הקב"ה של זה שמענה אלא
אצל וגם תורה, מתן לפני גם שהי'ה שכלי דבר הוא

"לשבת - העולם וישוב קיום תלוי בזה נח בני
הבריאה מטבע חלק היא צדקה מזה: ויתירה יצרה".
בעלי- של גם אלא המדבר, מין של הטבע רק לא -

כו'. אחרים על וגם בניו, על ומרחם שחס חיים

הצדקה למצות כשניתוסף תורה מתן לאחר ועאכו"כ
רק (ולא בתורה ציווי של התוקף חסדים, וגמילות
בפרשת שנצטוו וכפי הבריאה), ובטבע שבשכל דבר
את תלוה כסף "אם פרשתנו לפני כד), (כב, משפטים

העני"... את עמי

אש של מטבע לו הראה
שבנתינת החידוש מהו השאלה: נשאלת זה וע"פ

דוקא אשר לצדקה", "כופר בפרשתנו השקל מחצית
ישראל"? קרן "תרום נעשה עי"ז

ד') הלכה א', פרק (שקלים רז"ל דברי ע"פ יובן בזה הביאור
לו "הראה - השקל" מחצית .. יתנו "זה הפסוק: על

מחצית ומשקלה אש של מטבע כמין למשה הקב"ה
יתנו". כזה לו ואמר השקל

"זה ואמר אש" של "מטבע שהראה שע"י כלומר
השקל שהמחצית וגילה, כח ונתן הקב"ה פעל יתנו",
ע"י הצדקה נתינת סתם זה אין אז, יתנו ישראל שבני

אומרת זאת אש", של "מטבע אלא גשמית, מטבע
הרי - למשה הקב"ה שהראה אש" של שה"מטבע

ממש". כזה מטבע ישראל, בני יתנו" "זה

השקל דמחצית שהנתינה פירושו, האדם ובעבודת
ואש התלהבות עם אלא לצדקה. נתינה סתם אינה

בחמימות חדור והתלהבות, חיות עם שבנפשו), (אש
עם חדורה אש, נעשית עצמה שהמטבע כך וחיות,

האלקית. נפשו של אש

בצדקה אופנים כמה
בטבע טובה מדה מצד אופנים: כמה הצדקה במעשה
שעי"ז השכלי, הגיונו בגלל או בעלי-חיים, או האדם
בנוגע ועאכו"כ צדקה נותן לכן - העולם ישוב יהי'ה
חסדים וגומלי רחמנים הם שבטבעם ישראל לבני

(וביישנים).

שצריך בתורה הקב"ה ציווי מצד יותר: נעלה אופן

- להבדיל - באין-ערוך למעלה שזה צדקה. לתת
האדם. טבע או השכלי החיוב מצד הצדקה מנתינת
אינה הצדקה נתינת של זו בדרגא גם מקום, מכל

או שכר לשם נעשה המצווה וקיום היות השלימות,
רוחני.. או גשמי שהיא, כל תועלת

הנעלית העבודה
שכתב כמו הוא יהודי, של עבודתו שלימות תכלית
מפני "לא עבודתו שיעשה י) פרק תשובה (הלכות הרמב"ם
לירש כדי ולא הרעה יראת מפני ולא בעולם דבר

אלא עוה"ב", לחיי שאזכה "כדי לא אפילו הטובה",
עושה "אלא - שמסיים כפי להיות, צריכה העבודה

עושה אלא טעם, בגלל לא אמת", שהוא מפני האמת
הקב״ה. עם התקשרותו עצם מצד זאת

בגלל יתנו" ה"זה את מקיים הוא באם ובפשטות:
לפי מדוד שזה הרי - ציווי) או (טבע מסויים טעם
צדקה כשנותן ואילו הטעם. של והתנאים הדרישות
חודר זה הרי - אש" של ד"מטבע באופן בטהרתה,
החיוב, לזמן מחכה אינו הוא והמצבים: הזמנים בכל
אלא וכו', צדקה ממנו לבקש יבוא שעני מחכה ואינו
והן בביתו, הן כולו), היום כל (ובמשך ויום יום בכל
בעולם, כשיוצא והן ובית-המדרש, בבית-הכנסת

צדקה עושה שלו ופעולה פעולה בכל הרי חול, ביום
בטהרתה.

(מבלי וטף נשים אנשים לכולם, שייכת, זו ועבודה
אפשר קטן לילד גם כו'); בציורים החילוקים על הבט
צדקה - אש" של "מטבע כמו ליתן שצריך להסביר
ישלם כבר ההחלטה עצם שע"י רצון ויהי בטהרתה.

הגאולה - העיקרי לשכר ועד השכר מיד הקב"ה
ה׳תשמ״ט) אד״ר כ׳ תשא (כי והשלמה. האמיתית



מלך שליט"א הרבי תשובות
קודש" ה"אגרות באמצעות המשיח
קוצר בגלל לעיתים, מדוייקות.
זה את רואים איננו שלנו, הראות
מגלים ואנו מה זמן חולף מיידית.
הרב מספר מדוייק. זה כמה עד
ב'1 כתה מחנך אברביה, טוב שם
"צבאות-מנחם" תורה בתלמוד

חיפה. קרית-שמואל, חב"ד,

סיום עם שבט, ג' רביעי "ביום
בסידורים עסקתי הלימודים,
מהכיתה, צאתי לקראת אחרונים
בלמים חריקת נשמעה כשלפתע

מחרידה. חבטה עם יחד

מהירה בריצה יצאתי
הכביש. לכיוון
לנגד שנגלה המראה
מחריד. היה עיני
באמצע עמדה מונית
כשבסמוך הכביש
אחד הרצפה על שכב
עמד לידו התלמידים.
לראות מנסה אביו

לעשות. ניתן מה

לטעות היה אפשר אי
זה היה האבא, בזהות
איש מרציאנו, דוד ר'
בקהילתנו. ידוע חסד

כתוצאה ידיו, בשתי קטוע דוד ר'
נפץ חומרי במעבדת שארע מפיצוץ
העובדה עצם עבד. שם ברפא"ל,
הקשה, פציעתו למרות חי, שנותר
כעת אך עצמו. בפני נס היוותה
מנחם בנו את להרים כשניסה
היה הפרוטזות, בשתי חיים מענדל

קשה. מראה זה

במוחו. שעבר את לשער יכולתי רק
חיכו שנה עשרה כשמונה במשך
ברכת להתממשות ואשתו דוד ר'
שזכו עד המשיח מלך שליט"א הרבי

בנם.. ללידת

"הוטס" והילד הגיעו ההצלה רכבי
רמב"ם. הרפואה לבית אביו עם
במהירות נכנסתי המומים. נותרנו
במהירות וכתבתי הספר לבית חזרה
על המשיח מלך שליט"א לרבי
הצלת את בתחנונים ובקשתי שארע
יקרה אם לאבא, חששתי (גם הילד.

ח"ו). משהו,

עמ' ו' בכרך התקבלה התשובה
א'תתמ"ט, באגרת שדמ-שמה

"הקהל" שנת של ביחודה שעסקה
נשים "אנשים, ישראל כל כאשר
סוכות המועד בחול עלו וילדים
המלך את לשמוע המקדש, לבית
ילדים (המילה בתורה". קורא

מודגשת). הייתה

לבקשתי, גילוי קישור ראיתי לא
בחתימת הכללית הברכה מלבד
בתשובה ראיתי זאת עם המכתב.
להיות העניין חשיבות על איזכור
המשיח, מלך שליט"א הרבי אצל

"הקהל". בשנת כנהוג

במהלכם שעות מספר חלפו
בדיקות הצעיר לתלמידי נערכו
שחשפו מדוקדקות,
התברר אדיר. נס
הצליח המונית שנהג
להסיט האחרון ברגע
המראה ורק רכבו את
מעוצמת (שנעקרה
בראשו פגעה המכה)

הילד. של

מנחם הת' ערב לעת
שוחרר חיים מענדל
ושלם בריא לביתו,

ב"ה.

כאשר לחברתה, טובה ומבשורה
ההודעה את קבלתי ערב באותו
רשת ע"י שנערכה בהגרלה שזכיתי
כללה הזכיה חב"ד. של הספר בתי
מלך שליט"א לרבי טיסה כרטיס
יחד שזכתה. הכיתה למורה המשיח,
אלא מכתתי, נוסף ילד גם זכה אתי
נדחתה הילדים בקרב שההגרלה
אביו המחרת. ליום טכניות מסיבות
כרטיס. חצי מקבל הזוכה הילד של

עצומה. בהתרגשות הייתי

לכל טלפונית הודעה שלחתי
ההגרלה על כיתתי הורי-תלמידי
החלטה יקבל תלמיד שכל והמלצתי
בגורל. לזכיה לברכה, ככלי טובה

החלטה קיבל דוד ר' של בנו גם
כל את בעל-פה ללמוד טובה,

מידות. מסכת משניות

בנוכחות ההגרלה נערכה למחרת
הגיעה ההתרגשות התלמידים. כל
הזוכה כי התברר כאשר לשיאה
מענדל מנחם הת' הוא המאושר
לטוס בעזהשי"ת יזכה אשר חיים,
מלך שליט"א לרבי אביו עם יחד

ב"הקהל". כנהוג המשיח

הלכה ספרי מחבר ויינר משה הרב של נאומו מתוך קטעים
לגוים. ערוך" "שולחן כולל נח, בני מצוות שבע בנושא

נח בני מהפכת
שעבר בשבוע משיח בקונגרס בנאומו
שבע הפצת זה מבצע כי ויינר הרב ציין
הרבי של מהבנין חלק הינו נח, בני מצוות
הגאולה. להבאת המשיח מלך שליט"א
חלק הם הנשיאות מתחילת פעולותיו "כל
– בפעולותיו והוספה חידוש וכל זה, מבנין
זה". במהלך נוסף שלב ומהווים מקדמים

פרק מקדיש מלכים בהלכות הרמב"ם
מה – ולכאורה נח. בני מצוות שבע לדיני
יותר מתאים היה אלו? להלכות שייך זה
– האלילים טעות על מדבר שם זרה, עבודה בהלכות זאת לשים
הלכות שם שהרמב"ם מכך להאמין. עליהם כן מה לבאר מקום והיה
. ישירות. קשורים שהם משמע המשיח, מלך הלכות לפני מיד אלו

עמלק של זרעו למחות מלך, להם למנות ישראל: נצטוו מצות שלוש
מסופר במגילה זה. על מדברת אסתר מגילת גם המקדש. ובניית
עשה ישראל עם אך רוחנית. וירידה גלות של במצב ישראל עם על
עמלק מלחמת גם וכדומה. חוץ מחשבת עלה שלא ועד – תשובה

השני. המקדש מבניית חלק היא – מרדכי של

"ורבים תקופה: באותה הגויים מצב את להדגיש טורחת המגילה
שהגויים האחריות מוטלת יהודי כל על מתייהדים". הארץ מעמי
עול קבלת של ובאופן סיני, בהר להם שניתנו המצוות את יקיימו

שכלי". טעם מצד לא שמים, מלכות

האחרים מהפכן. הינו המשיח מלך שליט"א הרבי כי ציין ויינר הרב
הק' הבטחתו את ציין כן כמו התחומים! ובכל בעקבותיו באים
ובפשטות הגויים. על מהפעולה גשמית תועלת גם תהיה שליהודים
גויים עם שיפעל שליח כלכלית. תועלת שלום, של לתועלת הכוונה
על בהשפעה הצלחה לו תהיה כספים, בגיוס הצלחה לו תהיה –

יהודים!

עצמות זה אצלו עניין כל
לקיום – ועשיו משנאה שלהם המנטליות את משנים שהגויים ברגע
העולם. כל את משנה זה – רבינו משה באמצעות הקב"ה מצוות

אחד. אף את מעניין לא שהוא כלום. שהוא האדם את מלמד העולם
שווה אחד שכל מלמד המשיח, מלך שליט"א הרבי זאת, לעומת
הוא איתו! עליו! מדבר הקב"ה מצוות! לקיים לו ציווה הקב"ה הכל,
ה'ונהפוך זה מתהפך. הוא זה, את שומע כשהגוי הבורא! אצל חשוב

דורנו... של הוא'

הרבה עלינו הוטלו אמנם כח! נתינת יש הזמן! זה עכשיו ודווקא
על גם לפעול וחובתנו זכותנו זו אבל מטלות, הרבה "מבצעים",

לפעול. ועליו גויים, פוגש כאן אחד כל שסביבנו! הגויים

המשיח מלך שליט"א הרבי אמר תשמ"ב, בשנת לגבירים, ביחידות
ואמר: הוסיף ואף גויים, וגם יהודים, לקרב שעליו צ'ייס, מר לגביר

נח... בני מצוות שבע של בענין מאוד עסוק האחרון בזמן ואני

נוגע העניין כמה עד מבטא זה מאוד! עסוק, הדברים? משמעות מה
בהלכות עסוקים כעת שאנחנו כיון האחרונות... בשנים מאוד לו
מונח והוא עצמי עצמות. זה אצלו ענין כל המשיח! מלך של האלו
הגאולה). באתר המלא (נאומו כולו". כל בזה

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ח. פרק ומתנה זכיה הל'

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

א. פרק שכנים הל'

ב. פרק

ט-יא. פרקים ויובל שמיטה הלכות

א. פרק הבחירה בית הלכות יב-יג. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ב. פרקים המקדש כלי הלכות ח. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הפלאית הזכיה

היה לא עוד פעם שאף במוחש עתה רואים
שלמצב עכשיו; כמו בגויים שתלויים מצב כזה

הנהגה ידי על - עצמאיים שהם שטוענים אלו הובילו זה
לגמרי תלויים לצלן שרחמנא גויים- אחרי לרדוף שלהם

תשל"ד) אמור (ש"פ בגויים.

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בגוים ותלויים עצמאיים

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'

מרציאנו דוד הרב
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תיווךתיווך

טובסימן טוב סימן
השכרהמכירה / השכרה / מכירה

054-720-1765. .

הדרוזי במגזר גם נח בני מצות שבע

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

משיח" ב"קונגרס המרכזיים הנושאים אחד
הגאולה למען האגודה מטעם שנערך
שעבר שבוע בתחילת והשלימה, האמיתית
של הנושא היה בראשל"צ, בלוודר באולמי
לכל האמונית המסגרת נח", בני מצות "שבע

עולם. באי

נדון בקונגרס, הראשון המושב במהלך
מההיבט החל השונים, מההיבטים הנושא
משה הרב באריכות סקר אותו ההלכתי
השיעורים למערך ועד עלית, מביתר וויינר
"אור המכון ע"י שהוקם באינטרנט הקורסים
משה הרב בראשות בהצלחה, ופועל לעמים"
סיפר איתמר, מהישוב הרמתי שי הרב פרץ.
זה בתחום בשיעורים ארגונו התמחות על
האיסלם. במדינות נח, בני מצות שבע של

עת למשתתפים, ציפתה מעניינת הפתעה
חלבי, ראפע מר דברו את לשאת הוזמן
כבר שהפתיע הדרוזי, במגזר צבורים דמות
בהכרזת נאומו את כשהחל דבריו בתחילת
מתחיל הוא שכך וסיפר אדוננו" "יחי הקודש
לא שעדיין "ומי שלו. היום את בוקר כל

להתחיל...". לו כדאי אז – זה את עושה

חיל אל מחיל ללכת
טיים, דיירקט מכללת מנכ"ל חלבי, מר
קורסים, בסדנאות, המתמחה מכללה
ארגוני, ייעוץ מיומנות, פיתוח הדרכות,
הנהיגה ותרבות תעבורה בנושא הדרכות

בישראל.

לטובת זוקף הוא לנושא התגייסותו את
שמואל, מקרית קלי, בועז הרב עם היכרותו
אם נח. בני מצות שבע להפצת המטה יו"ר
על גם נשען שלו, תורני היהודי הידע כי

בה ישיבתית במסגרת בילדותו שלמד מה
כי אם מצהיר, הוא דרוזי, "אני אביו. עבד
שם בחיפה, כץ הרב אצל בישיבה "למדתי
אמר 13 גיל לקראת באחזקה. אבי עבד
על להחליט עלי כעת כי הישיבה ראש לי
להמשיך או להתגייר רצוני האם דרכי, המשך

כדרוזי... חיי את

החליט אביו בעצת כי סיפר חלבי מר
נח בן כגוי בדרכו ולהמשיך דרוזי להשאר
וכלשון העת כל בזה להתקדם משתדל ואף
מחיל "ללכת המשיח מלך שליט"א הרבי

חיל". אל

טובים לחיים היחידה הדרך
הפצת של העכשוי לפרוייקט בהתייחסו
הרב של בהנחייתו נח" בני מצוות "שבע
לשקוט שלא היא המגמה כי אמר קלי,
בפרט הזמן, כל לגדול אלא השמרים על
של פרטי פרוייקט אינו הוא שהפרוייקט
מלך שליט"א הרבי של אלא קלי, הרב
האלו הערכים את מנחילים "ואנחנו המשיח.

בגליל...". ערבי לנוער וגם דרוזי, לנוער

העצומה והתועלת בחשיבות אצלו ההכרה
מחקרית רק אינה המצוות, בשבע שיש
את ומקיפה חיים אורח מהווה אלא שכלית
במובן דתית אשה הינה "אשתי ביתו. בני כל
בנושא. נשים עם מפגשים מקיימת והיא זה,
הדרך זו למעשה כי הודו הן עימה בשיחות
כפשוטם. טובים ולחיים לשלום היחידה,
"השבע כרטיסי את מחלקת עצמה היא אגב,

מצות".

המגזר בקרב תעמולה מנהלים שאנו זמן מזה
בני מצות שבע של אמנה על לחתום הערבי,
הערבי במגזר וערים כפרים ראשי ואכן נח,
המצוות שבע לקבלת העצומה על חתמו

נח. בני

בערבית גם ״יחי״ הכרזת
י ד ו ס י
ה נ ו מ א ה
דורשים בה'
את ללמוד
מר הנושא.
סיפר חלבי
הוא אכן כי
מסתפק אינו
בהכרה רק

בזה להעמיק משתדל אלא בבורא כללית
ואני התניא, ספר את לי יש זו. באמונה
בשבע לפעולה ואכן, הזמן. כל בו קורא
מהקהל מבקש הוא לסיום סוף". אין מצוות
במילה מילה אחריו ולחזור רגליו על לעמד
בערבית. – אדוננו" "יחי הקודש הכרזת את
המטה לאתר מפנה הוא בנושא למתעניינים
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טיים. דיירקט מכללת מנכ״ל חלבי, ראפע מר

כשמלמד גם לעצמו לימוד
תלמידים כתת עם לימוד הכי גדולה, הכי התמי'

עצמו, בפני לימוד אפשרית שוללת

אף ללימוד, שהכנה צעירים, שהם שכותב ובפרט
[וכנודע מרז"ל וכידוע לימוד לכל היא מוכרחת כי
וכיו"ב], מפטיר לאמירת ואפילו נשיאינו מרבותינו
מצער בהנ"ל, מתאימה הכנה על הדרוש הזמן אבל
מלימוד הפנוי הזמן כל שילמוד והלואי בכמות, היא
בכל ינחהו עצמו...והשי"ת בשביל התלמידים, עם
ו׳תרמה) (מאגרת הפרטים. בכל לפניו בטוב האמור

ירוד מצב על פלא
הענינים שני זה. על ומתפלא ירוד רוח במצב שנמצא

תמוהים.

שזהו הזקן רבנו כותב והרי זה, על שמתפלא מה
שם וכותב העצבות], [ענין היצה"ר של מתחבולותיו
דוד למדריגת הגיע שלא מי שכל מובן שמזה בארוכה,
הלעומת מנסה הלא יצה"ר] לו שאין חלל [דלבו המלך

זה, בתכסיס גם זה

שיצליח להיצה"ר לאזט) (ער שמניח מה השני, ותמי'
רוח במצב להיות שמפתהו רק שלא זה, בתכסיס ח"ו
הכחות נתנו לכ"א ואם בו, בפועל שנמצא אלא ירוד
עאכו"כ מעיקרא זה תכסיס ולבטל להתפתות שלא
במוסדות לעסוק עליונה השגחה אותם שזיכתה באלו
בזה הראשית שנקודה החסידים לעדת השייכים הק'
לבשו"ט ואצפה דוקא, לבב ובטוב בשמחה ה' עבודת

ממש. בקרוב זה שיהי' רצון ויהי האמור בכל

ו׳תרמח) (מאגרת לבשו"ט. בברכה
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