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שותפות של זכות
ליובאוויטש חב"ד חינוך מוסדות
חב"ד הבית שע"י הגאולה עיר ים בבת
בברכת ענק, שותפות במיזם יוצאים
במסגרת המשיח. מלך שליט"א הרבי
הגרלה כרטיסי לרכוש ניתן המיזם
במסגרות הגדולה, בהצלחה חלק וליטול
על תלמידים כמאה למדים בהם החינוך

הגאולה! בדור – הקודש טהרת

מפואר בדינר תיערך המיוחדת ההגרלה
פר' שבת במוצאי אי"ה שיערך וחגיגי
סוסיטי באולמי תשע"ח אדר ט' תצווה
החדש באתר הפרטים כל ים. בבת
ובו הגדול, לקמפיין במיוחד שהוקם
כרטיסי את ולרכוש להירשם גם ניתן
לאתר הכניסה לדינר. והכניסה ההגרלה

הגאולה אתר דרך

נתניה. בקהילת תורה ספר
בכנס התכנסה בנתניה חב"ד קהילת
שפקדו המאורעות לאחר התעוררות
את לאחד במטרה לאחרונה אותם
ס"ת בכתיבת החלו ובמעמד הקהילה,
מהבעש"ט הסיפור שידוע כפי מיוחד
כסגולה תורה, ספר לכתוב כדאי שכך

הקהילה. לכל וחיזוק

טובות חדשות

hageula.com
גאולה להתעדכן

המעבר זהו השבוע, שמתרחש המדהים הדבר
היחודי הגילוי הקודם, השבוע של משיאו החד
ומתן הדברות עשרת אלקיך|", הוי' "אנכי של
"משפטים", פרשתנו של העמוקה לנחיתה תורה,
נזיקין דיני אל הגשמית, המציאות קרקע אל

לחברו. אדם בין היחס והסדרת

ישראל בני זכו ב"יתרו", קודמת שבפרשה בעוד
ודיבור דיבור כל שעל עד הרוחני, העילוי לשיא
והראה רקיעים שבעה להם בקע נשמתן, פרחה
"משפטים" שפרשתנו הרי מלבדו, עוד שאין להם

החולין ברובד עוסקת
בעיקר החברה. חיי של
האזרחי, המשפט בדיני
על ופיצויים נזיקין דיני
ברכוש, או בגוף פגיעה
הנכון היחס גם כמו
נושאים הזולת, לרכוש
האדם, של יום היום מחיי
האנושי ההגיון שאפילו
נמצאים ואף אותם, מחייב
של המשפט במערכת
ולעיתים העולם, אומות

זהה. בפסיקה אפילו

שהדברים כפי כאן עד
שטחי. במבט נראים
הקדושות בשיחותיו

עמוק רובד המשיח, מלך שליט"א הרבי מגלה
"משפטים". לפרשת זו לנחיתה יותר

מסיני אלו אף
"ואלה פרשתנו של תחילתה סגנון על
חז"ל: אומרים החיבור, ו' בהדגשת המשפטים"
הראשונים מה הראשונים. על מוסיף "ואלה
"עשרת שלגבי כשם מסיני". אלו אף מסיני
ע"י בסיני נתינתם הוא קיומם יסוד הדברות"
הנזיקין דיני המשפטים, כל גם כך הקב"ה,
אדם של הנושא וכל
יסודם הנה לחברו,
הציווי הוא ועיקרם
ה"מוסר ולא האלוקי

פרשת של ממיקומה ההוראה זו החברתי".
שנפנים כדי תורה, מתן לאחר מיד "משפטים"
המצות בקיום גם אשר האלוקית, הדרישה את
אנושי, בשכל גם המובנות כאלה ה"פשוטות",
שבהם ההגיוני הטעם בגלל לא לקיימם יש
רק האלוקי. הציווי בגלל ובראשונה בראש אלא
האמיתי תוקפם את להם המקנה הוא זה ציווי

והנצחי. הקבוע

ה"נזיל" הדבר הינו כלשעצמו, האנושי ההגיון
הצו את להחליף המנסה זה ובפרט ביותר
גם כך האלוקי.
ביחס הרמב"ם פוסק
אשר העולם, לאומות
עליהםלקייםאתשבע
אותם נח, בני מצות
את המהוות המצוות
של קיומה בסיס
האנושית, החברה
בגלל לא לקיימם צריך
אלא ההגיוני, טעמם
האלוקי הציווי משום

סיני. הר במעמד

היעוד קיום
מלאו אלה בימים
להחלטת שנה 26
והפניית הגרעיני הנשק צמצום על המעצמות
קביעת שעפ"י החלטה שלום. לצרכי המשאבים
תחילת את סימנה המשיח, מלך שליט"א הרבי
הגיוניים, לחישובים מעל האלוקי, היעוד קיום
וחניתותיהם לאיתים חרבותם "וכיתתו
קריסת את גם הכולל זה תהליך למזמרות".
במצרים" מצרים "וסכסכתי עצמו, לתוך הרע
צבאית בהתעצמות הצורך את יותר עוד מייתר

האומות. בקרב

בתורה הוספה ע"י התהליך את לזרז ביכולתנו
הגאולה בשורת והפצת טובים ומעשים ומצות
והשלימה האמיתית הגאולה עדי עולם, באי לכל
שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף ממש, בפועל

לבב. וטוב

בגלל לקיים
האלוקי! הציווי

לצרכי המשאבים והפניית הגרעיני הנשק צמצום על המעצמות להחלטת שנה 26 מלאו אלה בימים
למזמרות״. וחניתותיהם לאיתים חרבותם ״וכיתתו האלוקי, היעוד תחילת את שסימנה החלטה שלום.

לציבור קריאה ביזמת הגאולה עיר ים בת חב״ד חינוך מוסדות
הגאולה לקראת ישראל ילדי בחינוך וחלק שותף להיות

ותמיכה שותפות הגרלה
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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

ציפי ומרת מרדכי ר' למשפחת
מצווה הבר חגיגת לרגל זהב משי
שיחי' יצחק יוסף הת' בנם של

הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

גוצל שיחי' ואלה מיכאל הרב למשפחת
שיחי' מענדל מנחם הת' הבן לבוא

שתחי' ברכה לאה עב"ג השידוכין בקשרי
חסיד שיחי' וטליה משה הרב למשפחת

עד עדי בנין - ביתם יהא
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב טובמזל מזל

   
    

    
    

    
     

    
     

     
     

    
     

     
   

     

יז) כג, (משפטים יראה בשנה פעמים שלש

גבוהה בחינה היא ברגלים ראיה מצות
שבא כדרך ז"ל רבותינו וכמאמר מאוד,
השכינה. פני את לראות בא כך ליראות
ביום-טוב היה מה מפני להבין וצריך
שבת הלא בשבתו, שבת מידי ולא דוקא
לעתיד רק ולמה יום-טוב, מבחינת גבוה

בשבתו"? שבת ”מידי יעלו
השמחה תהיה לעתיד שרק הענין, אך
אלא אינו שבת עתה אבל בשלימות,
הם הרגלים ורק ותענוג, מנוחה בחינת
מתגלה במועדים כי לשמחה", ”מועדים
השמחה. שגורם דלעתיד-לבוא הארה
המלך כמשל - הגילוי גורם והשמחה
חדרים בחדרי בתמידות יושב שהוא
כך כל, לעין מתגלה הוא שמחתו ובעת
זמן הם שהמועדים לפי יובן על-דרך-זה
אלקותו גילוי מאיר דוקא אז לכן השמחה

רואים היו דוקא ביום-טוב ולכן יתברך,
השכינה. תרל״ב)פני המאמרים (ספר

יז) כג, (משפטים ה׳ האדון פני

[=מיהו] "מאן א): (לח, ב חלק מזהר להעיר
ויש-לומר, רשב"י". [=זה] דא ה' האדון פני
הוא צדיקים שאר לגבי ברשב"י שהחידוש
הארת מבחינת . . בו מאיר ש"היה מפני

דא"ח). עם (סידור משיח" של אורו
ה׳תשנ״ב) משפטים ש״פ (משיחות

ג) כד, (משפטים לעם ויספר משה ויבוא

הממשיך הוא מהימנא', ’רעיא רבינו, משה
ולכן ישראל. בכנסת באלוקות הדעת את
אחרון' ’גואל והוא ראשון' ’גואל הוא
בדבריו התחילה מצרים גאולת -שכן,
ה'", אני כי ”וידעתם לישראל: משה של
ישראל, את שיגאל אחרון' ה'גואל כן וכמו
שכתוב כמו הדעת, בחינת את להם ישפיע

וגו'". ה' את דעה הארץ ”ומלאה
חיים) (תורת

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:59 16:45 ירושלים
18:00 16:59 תל-אביב
17:59 16:49 חיפה
18:02 17:03 באר-שבע
17:59 16:57 ניו-יורק
נפשותיכם על לכפר - גו' תשא כי 

טז) - יא ל: (שמות

יהיו. לכהנים - גו' יהוידע ויכרות 
יז) יב, - יז יא, פרק ב (מלכים

  
חלקים 3 דק', 09 ,15 שעה חמישי יום :

וששי. חמישי בימים  

כשמבינים גם מהשכל להתעלות

מלך דבר

משפטים פרשת
(שקלים)

משפטים

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

אשר המשפטים "ואלה במילים פותחת פרשתנו
חז"ל מדייקים 'לפניהם' מהמילה לפניהם". תשים

דברים: מספר ולומדים

לפני היינו - 'לפניהם' להיות המשפטים שעל א.
כלומר, כוכבים". עובדי לפני "ולא יהודים דיינים
לפני לגשת צריך יהודים בין שיש סכסוך שבכל

ללכת ואין התורה חוקי פי על שפוסקים דין בית
שהם אפילו יהודים שאינם שופטים לפני ולדון

להיפך. או ישראל דיני כמו דנים

שהלימוד כלומר פנים". לו "להראות - לפניהם ב.
בטעמה, הנלמדת ההלכה בביאור יהיה תלמיד עם
כך לו: לומר ולא התלמיד. אצל תקלט שהיא עד
בעצמך. ולהבין לחפש עליך הטעם את הדין! הוא

'לפנימיותם' - לפניהם מסביר: הזקן האדמו"ר ג.
החבויות למדרגות עד תחדור ה' שחכמת כלומר

הנשמה. לפנימיות בנשמה ביותר

מסוימת מילה על שונים פירושים ישנם כאשר
מהו להבין וצריך ביניהם, קשר יש - בתורה

אלו? פירושים שלושת בין הקשר

לתפוס יכול לא שהשכל מה
חוקים, סוגים: לשלושה מתחלקות התורה מצוות

ומשפטים. עדות

כל להן שאין מצוות - חוקים ביניהם: וההבדל

משום רק הוא וקיומן שכל, פי על וטעם הסבר
- גזרתי" גזירה חקקתי "חוקה ה', ציווה שכך

עול. קבלת מתוך

וטעמן הסברן את להבין שאפשר מצוות - עדות
עליהן מצווה הייתה התורה שלולא אלא בשכל,
לאחר עכשיו אבל לקיימן, מחייב השכל היה לא
בשכל גם ולהבינן להסבירן אפשר התורה ציווי

אנושי.

מאליו המובן את לקיים
מבין האנושי השכל שגם המצוות אלו - משפטים
תורה למדו שלא אדם בני וגם בקיומן הצורך את

שכליות מצוות אותן. ומבינים אותן מקיימים
פיהן. על להתנהג מחייב שהשכל ואנושיות

תורה ניתנה לא "אילמלא הגמרא: מביאה לדוגמא
שאפילו מנמלה" וגזל מחתול צניעות למדים היינו
היה התורה את לקבל זוכים היינו לא חלילה אם

אלו, מצוות על ודווקא לקיימן, מחייב השכל
תשים אשר המשפטים "ואלה התורה: מצווה

לפניהם".

ל'משפטים' לפניהם של ההוראה מתאימה במה
ו'עדות'? ל'חוקים' מאשר יותר

ישנה ב'משפטים' שרק מובן הראשון: הפירוש לפי

ישראל, כדייני ישפטו גויים שדיינים אפשרות
צורך אין 'חוקים' לגבי שכן וכל 'עדות' לגבי

שאינם שופטים בפני ולהתדיין לגשת שלא לצוות
יהודים שאינם שלדיינים מאליו מובן כי יהודים.
שפסקיהם מכיוון אלו, לדינים שייכות כלל אין
השכל. מן הנעלה דבר על ולא השכל לפי בנויים
כדייני שישפטו מציאות שתתכן ב'משפטים' אבל

דייני לפני לדון לצוות התורה צריכה ישראל
על גם שבנויה ההלכה פי על רק שדנים ישראל

ה'). (חכמת אנושי משכל שלמעלה דברים

השכל בתוך חיות
ל"להראות זה שלפניהם השני: הפירוש לפי אבל

על לצוות יותר נחוץ לכאורה הרי פנים". לו
שאין שאף ב'חוקים'. מזה ויותר ב'עדות' זו הוראה
מהשכל, למעלה נעלים והם אותם מחייב השכל
באופן אלו מצוות גם ללמוד חייבים זאת למרות
מצוות שהם כיון ב'משפטים' אבל לפניהם. של
שלימודם ברור הרי מחייבם האנושי שהשכל

התלמיד. אצל ייקלט

לפנימיותם: - לפניהם השלישי, הפירוש לפי גם
דווקא צורך לכאורה אין 'משפטים' לקיים כדי
הם שהרי הנשמה, פנימיות של בהתעוררות

שהם ב'חוקים' אך האנושי. בשכל גם מקובלים
של ההתעוררות להיות צריכה מהשכל למעלה
קיומם זו התעוררות ללא כי הנשמה, פנימיות

פנימית. חיות ללא אבל בלבד ההכרח מפני יהיה

להדגיש התורה טרחה אלו, מסיבות ודווקא
ב"פנימיותם" להיות צריכים ש"משפטים"

את גם להדגיש: באה התורה פנים". וב"הסברת
כי לקיים צריכים אנושי, בשכל המובנות המצוות
ג) שיחות לקוטי (עפ״י שכלנו. בגלל ולא ה' ציווה כך



ההולדת יום ומתנת אחד כל
יותר. הרבה זה לעיתים אבל שלו.
חיים יוסף הרב כך על מספר

שבגליל. ממירון בולטון

אישי באימון עבודתי במסגרת
"שלום בתחום בפרט (קאוצ'ינג)
מירושלים זוג אלי פנו וחינוך, בית"

עזרתי. את ובקשו

בירושלים, למשרדי הגיעו הזוג בני
בבני מדובר כי לראות נוכחתי שם
ישבו הם מצות. שומרי שאינן זוג
שלא חייהם סיפור את וסיפרו
הקשבתי, ועיקר. כלל פשוט היה
והתמונה שאלות שאלתי
מעודדת הייתה לא שהתקבלה

נשאו השניים כלל.
ילדות מטעני איתם

קשים.

התמונה את כשראיתי
שזה הבנתי הכוללת,
אני לא עלי. גדול
לטפל שיכול האיש
הודעתי גם כך בזה.
עלי. גדול "זה להם
אפיקיםאחרים", תנסו

ונפרדנו. אמרתי

בשעה למירון הגעתי
לציון עליתי חצות. לאחר 1:30
בסיום מעריב. להתפלל הרשב"י
שהיה הקודש אגרות כרך נטלתי
מידי כמנהגי לקרוא כדי שם, מונח

מכתבים. שלושה לילה,

שליט"א הרבי ימין בצד במכתב
מסויים לרופא העיר המשיח מלך
בבני לטפל מוכן אינו שהוא כך על
לרפא. הזכות לו ניתנה והרי זוג
באמונה להתחזק צריך והוא ויתכן
והקב"ה פרטית בהשגחה שהכל
והוא לרפא הזכות את לרופא נותן

זו. זכות לממש צריך

בכותב האיץ הוא השני במכתב
השעה אף על יתעכב, שלא
טובות, בשורות לבשר המאוחרת,
בזה שתלויים יהודים שיש כיון

בזה. וישמחו

הבנתי צריך, הייתי לא מזה ליותר
רציתי לא אופן. בכל לנסות שעלי
באגרות התשובה על להם לומר

.. יחשבו הם מה הקודש..

לשלוש רבע כבר הייתה השעה
להתקשר. החלטתי בוקר. לפנות

לא שזה סימן זה לי, יענו לא ואם
בצילצול כבר להפתעי ואז עבורי.
אתם "מה הבעל. לי ענה הראשון

שאלתי. ישנים?", לא

לא שאתה לנו שהודעת "לאחר
מנסים אנחנו לנו. לעזור יכול
שבר זה מצבנו. חומרת את לעכל

לחלוטין". אותנו

להודיע כדי מתקשר אני אז "אוקיי,
אופן". בכל לנסות שהחלטתי לכם

פגישה. וקבענו

קצר זמן שבתוך לציין למותר
ובברכת פנים לנו האירה ההצלחה
הזוג המשיח, מלך שליט"א הרבי
ביניהם. אמיתי בית לשלום זכו

הפגישות במהלך
טוב, קשר ביננו נוצר
הולדתי שליום כך
הזמנתי בסוכות
יום להתוועדות אותם

הולדת.

מספרת סיום, לקראת
זו בהזדמנות האשה:
עמד מי שתדע רציתי
החלטתך מאחורי
הסיפור עם להתמודד
היינו ממך כשחזרנו שלנו.
הרבי תמונת את לקחתי שבורים.
שהיא (תוך המשיח מלך שליט"א
לי) ומראה משיח כרטיס שולפת
הרב אם רבי, בדמעות: ואמרתי
תגרום אזי שלך, חסיד הוא בולטון
אתה ואז לנו".. לעזור שיסכים לו

התקשרת..

אכן מדוע לכם, אספר "ועכשיו
בבוקר". בשלוש מחדש התקשרתי
והצאתי הספרים לארון נגשתי
והראתי קודש האגרות כרך את
הייתה האשה התשובה, את להם
עמדו דמעות עצומה בהתרגשות

בעיניה.

יודעים שכולנו אמרתי, "וכעת
צריכים הסיפור, מאחורי עמד מי
ואחד והיות תודה. לו להכיר
טהרת זהו הורה עליהם המבצעים
על שתקחו הצעתי המשפחה,

הנושא. את עצמכן

הם במילים. להכביר נדרשתי לא
זה את לוקחים הם שאכן החליטו
מתנת זו הייתה ב"ה. עצמם, על

יותר. והרבה הולדת יום

סבא. כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב מאת
מסווג) בתפקיד בצה"ל בעבר שירת (הכותב

לאיתים... חרבותם וכיתתו
ארה"ב בין שררה שנים עשרות במשך
משנת החל הקרה". "המלחמה ברה"מ ולבין
צפוי ולא כביר היסטורי שינוי החל תשמ"ה
עידן על שהכריזה המועצות, בברית כלל
ו"פרסטרויקה" (פתיחות) "גלאסנוסט" של

מחדש). (בנייה

שבט לכ"ב בסמיכות החל בברה"מ, השינוי תהליך שעיקר לציין מדהים
הרבי אשת מושקא, חיה מרת הצדקנית הרבנית הסתלקות יום התשמ"ח,
בענין חדשה תקופה החלה זה ביום כי שקבע שליט"א, המשיח מלך

הגאולה.

– הפרסטרויקה בעידן ביותר החשוב החוק התקבל זה, ליום בסמיכות אכן,
על האזרחים של אישית בעלות לראשונה שאיפשר - הקואופרטיבים" "חוק
מרוכז הכל היה אז (עד בברה"מ השינוי לעיקר והביא מסחר ובתי עסקים
של הכלכלית להתפוררותה ישיר באופן תרם וגם הקומוניסטי), המשטר בידי
ממש תקופה באותה עולם. במלחמת האיום של דראסטית ולהקטנה ברה"מ,
ובעקבותיה זו, מברית פרשה פולין – ורשה" "ברית התפרקות גם החלה

יותר. עוד הצטמצם העולם, שלום על והאיום המדינות, שאר גם פרשו

הפחתת על לברה"מ ארה"ב בין "START 1" הסכם נחתם תשנ"א בשנת
אחת כל מבצעיים גרעיניים קרב ראשי 6,000 לכדי הגרעינית, עוצמתן
ששי, ביום יחדיו!). לשתיהן שהיו נפץ ראשי אלף 77,000 כ- (במקום
הגדולות המעצמות ראשי נפגשו תשנ"ב, בשנת משפטים פרשת שבת ערב
את ולהפנות הגרעיני, הנשק ייצור את לצמצם כוונתם על והצהירו באו"ם,

והכלכלה. הרווחה לקידום המשאבים

NEW הסכם נחתם שנים מספר לפני - לימינו עד נמשך הנשק פירוק
נפץ ראשי 1550 לכדי עוצמתן את וארה"ב רוסיה יפחיתו ולפיו START

תחת המעצמות שתי ע"י כסדרו מבוצע זה הסכם בלבד. מבצעיים גרעיניים
האמריקני הצבא סיים האחרונה השנה ובמהלך ופוטין, טראמפ של הנהגתם
גם נמשך במקביל .(ICBM) יבשתיים בין גרעיניים טילים 50 עוד לפרק
עד נוטרלו ,OPCW ארגון וע"פ העולם, ברחבי הכימי הנשק מאגרי פירוק

בעולם! הכימי הנשק מאגרי מכלל 95% ל קרוב היום

כל את לחלוטין לפרק סיימה כי חודשים מספר לפני הודיעה אף רוסיה
תהליכי בכך. ארה"ב את הקדימה ואף שברשותה, הכימי הנשק מאגרי

קונוונציונלי. לא לנשק ומומחים המעצמות שתי ע"י מפוקחים הפירוק

צדקנו משיח ביאת של השיא״ ״זמן
של פעולתו זו הגרעיני הנשק שפירוק הסביר, שליט"א המשיח מלך הרבי
לטובה, דרכן את לשנות העולם אומות על שפועל בעצמו, המשיח מלך
ועד צדקנו. משיח ביאת של השיא" ב"זמן נמצאים שאנו מכך ונובעת
"נשיא של עירו שזו משום האו"ם) (בבנין יורק בניו דווקא נערכה שהפגישה
מאות ע"י שנפסק הידוע הדין מפסק נובע הנשק פירוק מזו, יתירה הדור".

צדקנו! משיח הוא שליט"א שהרבי הוראה ומורי רבנים

למזמרות" וחניתותיהם לאתים חרבותם "וכתתו הינו הגאולה מיעודי אחד
שהרבי ולכך הקרובה לגאולה ברור סימן הינו הנשק פירוק ד'), ב', (ישעיה,
מדינות שום כיום אין כי לציין יש העולם. אומות על פועל המשיח מלך
אך גבול, וסכסוכי איומים רק (ישנם ביניהן כוללת במלחמה הנתונות בעולם
להילחם, בלא סכסוכים לפתור הינה העולמית השאיפה כוללת), מלחמה אין
לה' הודאה ומצוות, בתורה הוספה ע"י לקרוס. ממשיכים רשע ומשטרי
המשיח מלך הרבי והתגלות הגאולה את נזרז ושמחה, בטחון הנסים, על

ממש! בקרוב שליט"א

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

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

כח. פרק שבת הלכות
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ל. פרק

א. פרק עירובין הלכות
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הולדת יום מתנת

על להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
כמה ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ,

לגויים, שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל
ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו בפניהם. הארץ את פותחים שאז

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

בולטון חיים יוסף הרב
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הרשב"י ציון למרגלות מיוחדת שבת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

להורה נזרק הרעיון השטח. מן באה היוזמה
"שבת לקיים - מתגלגל והחל שנים או
בקיץ מיוחדים. לילדים לאבות אחדות"
שנערכה הראשונה, השבת זו הייתה שחלף
אורחים הכנסת בולטון באכסנית בהצלחה

הרשב"י. ציון ליד מירון, בישוב

המפגש זה היה יתרו, שבת שחלפה, בשבת
באירגונו בהצלחה, הוא אף שנערך השני
לקראת בולטון. חיים יוסף הרב של הנמרץ
הרשב"י, לציון השבת באי עלו השבת, כניסת
חזרה ירדו משם מנחה. ותפילת לטבילה
המדהימה השקיעה שבת. לקבלת לאכסניה
האריז"ל דברי את המחישה מירון, להרי מעבר
המלכה". שבת לקראת ונצא "בואו לתלמידיו

המשתתפים כעת התארגנו התפילה באולם
מסר אותו השבועי, מלכות" ב"דבר לשיעור
הרבי שליח ציק, זמרוני הרב השבת, אורח

ים. בת לעיר שליט"א המשיח מלך

יחד אחים שבת
מיוחדת ברוממות נערכה שבת" "קבלת
"יחי ריקודי עם כמובן חמה, חסידית באוירה
שבת סעודת דודי". ה"לכה בסיום אדוננו"
חסידית", כ"התוועדות התנהלה המפוארת
מופת וסיפורי המסובים מפי תורה דברי עם
על שהתגלגלו המשיח, מלך שליט"א מהרבי
טוב מה "הנה של באווירה הטהור, השולחן
הלילה. לתוך יחד" גם אחים שבת נעים ומה

המשתתפים זכו התארגנות לאחר למחרת
לחלקם כאשר מלכות, הדבר לימוד להמשך
את ללמוד הראשונה ההזדמנות זו הייתה
המשתתפים עלו שוב הדור. נשיא של תורתו
וחזרה יחי, ריקוד לטבילה, רשב"י לציון

עשרת "קריאת לאחר באכסניה. לתפילה
לילדים מיוחד שברך" "מי נערך הדברות"
לאחר שלהם. הבריאותי לנס שיזכו המיוחדים,
- משה" "ויקהל מעמד נערך התורה קריאת
בחינת גילוי בביאור מלכות, הדבר המשך

ובאלוקות. בישראל בתורה, עשר" ה"אחד

יעזורו רעהו את איש
באי התיישבו ומנחה, שחרית תפילת לאחר
ל"התוועדות הקשת, גוני מכל שהגיעו השבת,
מהקבוצה כמה סיפרו במהלכה המרכזית",
הנושא עם שלהם ההתמודדות אודות
דובר כן כמו המיוחדים. הילדים של החינוכי
רעהו את "איש כאשר האחדות מעלת על

לזה. זה עצה ובמתן בנסיון, יעזורו"

הרב היה להתוועדות שהגיע חשוב אורח
בראשות שנים הרבה שעמד מי אנגל, אברהם
משגיח וכיום מירון, עקיבא" "בני ישיבת
סיפר אנגל הרב צפת. הקודש בעיר בישיבה
משפחתו ושל שלו ההתמודדות סיפור את
והנפלאות הניסים על המיוחד. בנם עם

ההשגחה דרכי לידתו, מרגע אותם שליוו
הרפואי, במצבו הכרוך כל עם וההתמודדות
בנם. זכה להם להישגים עד הארוכה והדרך

באיזה כתב האם אנגל הרב נשאל כשסיים,
את לבקש המשיח מלך שליט"א לרבי שלב
הקשר על לספר אנגל הרב החל כאן ברכתו.
חב"ד במוסדות שלמדו ילדיו על לחב"ד, שלו
עקיבא בני בישיבת עוד החל זה וכל בצפת
רוח בהם שהכניס מדריך לו היה שם בנחלים,
ציק... זמרוני הרב היה המדריך שם חב"דית.
המתוועדים כאשר שלימה הייתה הפתעתו
לשעבר מדריכו זמרוני, הרב לעבר הצביעו

מולו.. שישב

בנחלים בצריף ההתוועדויות
החלו השניים בין המשמח המפגש לאחר כעת
החב"דיות ההתוועדויות על הסיפורים לזרום
מבצעי על בנחלים, בצריף השתתף בהם

ועוד. הרפואה בבתי התפילין

נמשכה ההתוועדות
אז לשקיעה קרוב עד
אז רעווין דכל ברעווא
נגונים" ב"סדר החלו
חסידות מאמר וחזרת
לאחר האבות. אחד ע"י
והבדלה, מעריב תפילת
התמונה נערכה
וסעודת קבוצתית,
לאחריה מלכה מלווה
כל השבת, באי יצאו
למקום חזרה אחד

האמיתית הגאולה את לפעול שליחותו
ממש. ומיד תיכף והשלימה

יותר עצמאי כשהילד
וכו' מדי יותר עצמאי נעשה אשר שליט"א בנם אודות
בילדים הוא רגיל מקרה שלצערנו לו, ידועים ובודאי

שתהי') סיבה (מאיזה בהם שמטפלים

ירגיש שלא אפשר שאי יחיד, בבן כשהענין ובפרט
וכו' צערו עם מתחשבים אשר

מצד ההשתדלות על שנוסף כתבתי, כבר וכמדומה
ומועילה מצליח האמורה, תופעה למעט ההורים
ועוד במישרים השפעה מחברים, השפעה יותר הרבה

בעקיפין, השפעה יותר

וכו' והמצוה התורה פי על שהיא הנהגתם כשיראה

לומד, בה בכתה מחבריו להיות אפשרית זו והשפעה
ובטח בביתם, מבקר שהוא או משחק עמם מחברים

הנ"ל, כל ייעצם בהנ"ל עמו שיתייעצו הרופא גם

ההצלחה על נוסף האמור בכל גם יצליח אשר רצון ויהי
ברוחני[ו]ת. הטבה גם בגשמיות בנם בריאות בהטבת

לו שיש במכתביו, זה דבר על מזכיר שאינו אף תקותי,
התורה פנימיות בלימוד עתים קביעות

שכמדומה החסידות, בתורת נתגלתה, שבדור[ו]תנו
זה דבר על שוחחנו פעמים איזה

זו ובמדינה בתקופתנו ובפרט בזה גדול הכי בההכרח
שישפיע מהשי"ת נוספת לברכה כשזקוקים וביחוד
דאבוה. כרעא ברא של הנפש ובפנימית שבנפש בגלוי

הרצון. בפני העומד דבר לך ואין

האמור. בכל טובות לבשורות ובברכה בכבוד
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