
בעברית גאולה - מיזם
שידרגו הקודש בארץ משיח במטה
הגאולה בנושא השיעורים מערך את
והביאו ההיגוי צוות הגדלת ע"י ומשיח,
וקידום בשדרוג נוסף שלב גמר לידי
והתאמת השיעורים מערך והנגשת
למסור שיוכלו אנ"ש לכל השיעורים
ובסביבתם עבודתם במקום השיעור את

הקרובה.

המיזם של והעיצוב התוכן שידרוג
להצטרפות ליגרום אמורים החדשני
שיחולק מרהיב עלון בנוסף: רבים.
השיעור לאווירת הצצה יתן בקרוב
הלכה ליישם מאנ"ש רבים ויסחוף
בעבודה, אצלם שכזה שיעור של למעשה

בחברותא. או הכנסת בבית

טובי גבוהה, ברמה נכתב השיעור
תשובות ניסוח על ישובים המוחות
זמן על – הבוערות לשאלות קולעות
מליובאוויטש הרבי והתגלות הגאולה
אמצעי מגוון שליט"א. המשיח מלך

היכונו! – בדרך שיווק

לתורמים מהודרת תשורה
שהסתיים לאחר שבועות כשלושה
חסידי ישיבת של ההיסטורי הקמפיין
הרב בראשות בצפת ליובאוויטש חב"ד
גוייסו בה וילשאנסקי, יצחק יוסף
חלוקת החלה ש"ח, מליון 24 מ למעלה
מיד דולר לתורמים. ההוקרה תעודות
המשיח מלך שליט"א הרבי של קודשו
5 לתורמי מוענק מהודרת במסגרת
ידי על אלו בימים ונשלח ומעלה מטר
התורמים של לבתיהם שיגיעו שליחים

הנדיבים.

טובות חדשות

hageula.com
גאולה להתעדכן

לציין אפשר המגילה, קריאת לאחר כעת
לא המגילה בכל - חריגה תופעה לעצמנו
פעם ואפילו הקב"ה של שמו בגלוי נזכר
השאלה, את מעצימה המגילה נצחיות אחד...
יוצרים" "זכות על בתקופתנו ההקפדה לנוכח
פעם ולוא שמו שיוזכר היה הראוי שמן בוודאי

אחת...

המקובל לנוכח מיוחד, תוקף מקבלת השאלה
דווקא הזולת אל לפנות היום-יום, בחיי אצלנו
כתובות אפילו כינויו. או שמו באמצעות

שלנו, אלקטרוני הדואר
על כלל בדרך מבוססות
הכינוי או השם אותיות

שלנו.

חייבים זאת עם יחד
של שמו כי להודות
האדם לא זה אדם,
הפשוטה, הראיה עצמו.
בשלימות מתקיים אדם
בהם הזמן בפרקי גם
בשמו. שימוש נעשה לא
נוספת, יסודית עובדה
בשמו משתמש אינו אדם
לבין בינו הוא כאשר

עצמו.

ל״אור״ ״מאור״ בין ההבחנה
עם קשר ליצירת לכתחילה נועד האדם שם
האדם את יש האדם. עצם הוא אין אבל הזולת,
דרך על שונים, דברים שני שמו, את ויש עצמו
המתפשטת "הארה" לבין "מאור" בין ההבחנה
קיומו לצורך זקוק אינו "מאור" מהמאור.
מבלי קיום כל לה אין "הארה" ואילו ב"הארה",
אינו לכשעצמו האדם האור. מקור "מאור",
ללא קיום לו אין האדם שם ואילו לשמו, זקוק
ה"ארה" בבחינת הוא "שם" ולכן האדם. עצם

העצם. ולא

לאלוקות. ביחס גם כך
הבורא, של שמותיו
אלוקים שם הוי', שם

השונות ההארות התפשטות את מציינים וכו'
ית', ומהותו עצמותו - הוא ואילו ית', ממנו
או "אור" של בחינה מכל מעלה למעלה הוא

"שם".

הקב"ה של שמו העדר את להבין ניתן מכאן
שנמצא מה בגלוי, נמצא אינו שמו מהמגילה.
בעצמו הוא רק ית'. עצמו הוא זה בגלוי
עפ"י המתנהל "טבעי" אירוע "להפיק" ביכולתו
משמים, ירדה לא אש (שום הטבעי עולמנו כללי
ההתנהלות עם ויחד נבקע), לא נהר ושום
מציל הוא הטבעית,
ישראל עמו את
הנחשפת בשיטה
- בהדגשה במגילה
המלובשים ניסים
הנקראת שיטה בטבע.

פרטית". "השגחה

מבחינתנו, החסרון
של זו שבהתנהלות
פרטית", ה"השגחה
רואים שאיננו הוא
מנהל את בשר, בעיני
הפרטית", ה"השגחה
ית' ומהותו עצמותו
הימצאו שמאמיתת
הנמצאים. כל נמצאים
מלמדת הגאולה, בזמן כבר אנו כי העובדה
נעשית פרטית", ה"השגחה התנהלות אשר
ממש ומיד תיכף אשר ועד ויותר יותר גלויה
האמיתית, המציאות את בשר בעיני נראה
מלבדו! עוד אין שהרי אלוקות, זה הכל! שהכל!

פרטית השגחה
ראיית של זה גאולתי יעוד לזרז בידינו
וראו הוי' כבוד "ונגלה הנביא: כלשון האלוקות,
לימוד ע"י דיבר", הוי' פי כי יחדיו בשר כל
הוספה שבתורה, "המאור" משיח, של תורתו
טובים, ובמעשים המצות, בקיום בהידור
הרבי התגלות עדי הגאולה, בשורת פרסום
שמחת ומתוך ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א

ממש. בקרוב הגאולה

פרטית השגחה
הגאולה! זמן של

נראה ממש ומיד תיכף אשר ועד ויותר יותר גלויה נעשית פרטית״, ה״השגחה התנהלות
מלבדו! עוד אין שהרי אלוקות, זה הכל! שהכל! האמיתית, המציאות את בשר בעיני

אנטיגואה בעיר חב״ד בית על נפלנו מראש הזמנה בלי
דנן איציק הרב השליח של בנהילו שבגטומלא

מכולם. הגדולים - חב״ד יבין. לא בניכר זאת חווה שלא מי

בגטומלא גם

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

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

ר' למשפחת

שיחיו. רוזנבלט ורעייתו חיים יוסף ר' להרב
השידוכין בקשרי שיחי' מרדכי הת' הבן לבוא

תחי' לאה דבורה מרת עב"ג
שיחיו. ליפש ורעייתו יצחק ר' הרב למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

p

שרה שטערנא ומרת לייב ישראל ר' למשפחת
רוטשטיין

רחלשתחי' שירי ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
ביתר. רוטשטיין, דוד חגי ור' ים, בת דבורהס, נחמן ר' ולזקניהם:
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב טובמזל מזל

  
    

   

    

    

    

  

    

    

 
  

לא משם זז אינו "לי" שכתוב מקום כל
בעולם-הבא. ולא בעולם-הזה

כתיב בלווים לי", "ונתנו כתיב בכהנים
"כי כתיב בישראל הלווים", לי "והיו
לי "כי כתיב בבכורות ישראל", בני לי
אשר "העיר כתיב בסנהדרין בכור". כל

לי". בחרתי

ראיתי "כי כתיב דוד בית במלכות
"ויקחו כתיב בתרומה מלך", לי בבניו
לי "ועשו כתיב במקדש תרומה", לי
אדמה "מזבח כתיב במזבח מקדש"
לי "להקריב כתיב בקרבן לי", תעשה
"שמן כתיב המשחה בשמן במועדו",

לי". זה יהיה קדש משחת

המור) (צרור

כד) לד, (תשא ארצך את איש יחמוד ולא

משכן עשיתם בעולם-הזה הקב"ה אמר
אבנה אני ולעתיד בחומה, שהיו ומקדש
בחומת מוקפת ותהיה המקדש, בית את
לה אהיה ו"ואני ב) (זכריה שנאמר אש,
(תנחומא) אש". חומת ה' נאום

של זו מעלה נוספה מדוע לכאורה

את שקיבל לאחר דווקא פניו" עור "קרן
בראשונות? ולא האחרונות, הלוחות

העגל חטא אחר באו אחרונות לוחות
שפעל דבר הראשונות, הלוחות ושבירת
לעליה והביא ישראל בבני "תשובה"
עד משה, פני עור קירון כולל הגדולה,
האמיתית בגאולה הגילוי לשלימות
תנש״א) מלכות (דבר והשלימה.

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:15 17:02 ירושלים

18:17 17:17 תל-אביב

18:16 17:07 חיפה

18:18 17:20 באר-שבע

18:22 17:22 ניו-יורק

.      
כ-לט) יח. א, (מלכים

פוסחים? אתם מתי עד

מלך דבר

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

אליהו אסף כיצד מסופר "תשא" פרשת בהפטרת
ואמר ישראל וכל הבעל נביאי כל את הנביא
הסעיפים?" שתי על פוסחים אתם מתי "עד להם:
יותר: חמורה בדרישה לבוא עליו היה ולכאורה,

לבעל?"!!! עובדים אתם מתי "עד

יעבוד שיהודי יתכן איך להבין, יש שתחילה אלא
מאמינים בני מאמינים ישראל הרי זרה? עבודה

ח"ו? לכפירה, שייכים ואינם

החוצב ביד כגרזן
אדם בני תעיית תחלת הרמב"ם: שכלשון אלא
משום היתה ומזלות כוכבים עבודת אחרי
הכוכבים דרך עוברת שמלמעלה שההשפעה
לכוכבים כבוד ונתנו השתחוו לפיכך - והמזלות

הדרוש. השפע את שישפיעו כדי ולמזלות

דרך עוברת שההשפעה שלמרות היא האמת
הם שהרי כבוד, להם לתת אין והמזלות הכוכבים
ההבדל בחסידות שמוסבר כפי החוצב. ביד כגרזן
ומזלות, כוכבים לבין לכבדם שנצטוינו ואם אב בין
אדרבה, אלא, לכבדם, נצטוינו שלא בלבד זו שלא
בחירה בעלי הם והאם האב כי בדבר: עבירה יש

החוצב. ביד כגרזן הם ומזלות כוכבים ואילו

העבודה את עבדו הם - המסולפים מושגיהם עפ"י
משום כלומר, גשמיות, השפעות קבלת לשם זרה,

מאמינים יהודים, שגם הסיבה וזו עצמיות. פניות
- ע"ז בחטא ר"ל להכשל עלולים מאמינים, בני
רק אם כי ח"ו באמת עבודה לדידם זו אין שכן

עצמיות. פניות לשם

מעבודה-זרה יותר חמור
זרה, עבודה סוגים: שני קיימים זרה, בעבודה
היא, זרה עבודה הסעיפים. שתי על ופסיחה

מעניקה זרה" שה"עבודה באמת סבור כשהאדם
עצמית פניה משום בא שהדבר למרות הרי שפע.
כך שע"י שסובר באמת, היא עצמה הפניה אבל -

שפע. לו יתנו - ולמזלות לכוכבים שיעבוד

סוג מספק. היא הסעיפים שתי על פסיחה ברם,
וגם, בה' מאמין אדם השיתוף: - פסיחה של אחר
זרה עבודה גם דבר של לאמתו בע"ז. להבדיל,
או בלבד בדבור ואפילו ספק, משום או בשיתוף,
עבירה היא - כלל בלב אמונה ללא בלבד במעשה
את ישראל איש מוסר עליה שגם עד מאד חמורה

בתניא. כאמור נפשו,

הסעיפים" שתי על ה"פוסח גרוע רבים בפרטים
גרוע לתשובה ביחס שכן זרה. מעבודה יותר
לו שקשה משום הסעיפים, שתי על הפוסח יותר

בעבודה המאמין ואמתית. שלמה בתשובה לחזור
האלקים, הוא שהוי' לו כשמתברר הרי ר"ל, זרה
הוא חש - מרה בטעות שרוי היה עתה עד וכי
בתשובה... שב הוא ולכן שביצע, החטא בגודל

לו". ורפא "ושב

מאחר - הסעיפים שתי על הפוסח לעומתו
מדרכו כשחוזר גם הרי בקב"ה גם מאמין שהוא
באומרו: החטא, בגודל כל-כך חש אינו הקודמת
ובפרט מסופק הייתי מלכתחלה הרי חטאתי? מה
שאינו התוצאה וכו'. וכו' מאמין הייתי שתמיד

שלמה. תשובתו ואין באמת מתחרט

הריהו בשיתוף) (לא בעבודה-זרה המאמין
אמת מאלקים מנותק הוא ר"ל. בתכלית, מקולקל
לעומתו, לו. נוגע הרוחניות, ענין כלל אבל -
מוכיח - בשיתוף הסעיפים שתי על בפוסח
שאין ועד - אמת לאלקים להשתייך רוצה שאינו
כדי תוך שהרי הרוחניות, לענין כלל קשר כל לו
להמיר הוא מוכן אלקים הוא שהוי' האמת ידיעת

בגשמיות. הקב"ה את ח"ו

תורה ממתן נעלה
וקראו בתשובה ישראל כל שבו שאז וכשם
האלוקים", הוא הוי' האלוקים, הוא הוי' פעמיים:
"אנוכי אחת פעם נאמר בו תורה מבמתן יותר
למצב מגיעים שבתשובה כיון אלוקיך", הוי'
ועד לתושיה", "כפלים החטא, מלפני יותר נעלה
הראשונה מן ערוך לאין נעלית היא השניה שפעם
הסעיפים שתי על הפוסחים כל עתה: גם כך -
ונזכה לתושיה. ובכפלים בתשובה, לחזור עליהם
האמיתית בגאולה האלוקים הוא "הוי' כי לראות

ממש. בקרוב והשלמה
תשי"ז) תשא (פרשת

לי זה יהיה קודש משחת שמן
לא) ל, (תשא

לה) לד, (תשא משה פני עור קרן כי



של מדרשו לבית התוארים אחד
"770" המשיח מלך שליט"א הרבי
לשון "תלפיות", הוא, יורק בניו
פונים פיות שכל תל - פיות" "תל
חיינו לבית הבאים מספר אכן בו.
להשי"ת, להתפלל תבל, קצווי מכל

וגדל. הולך ולהתברך לבקש

חדש, שרית מספרת תמיד, "לא
פלונית ביקשה מה לדעת ניתן
ב"770" הנשים בעזרת בהיותה
הרבי של מושבו מקום מול
ובעיקר המשיח, מלך שליט"א
אך בקשתה, התמששה ואיך מתי
כאלה לפגוש זוכה ואני לעיתים
רבי להודות גם ובאות שחוזרות
מילוי על המשיח מלך שליט"א
פרטים קצת לשמוע ואף בקשתן,

מאלפים.

למשל, השבוע
אשה הגיעה
לפני כאן שהייתה
שנים! כשלוש
כך ביקור, באותו
כעת, מספרת היא
כמו לה הצעתי
המבקרות, לכל

במה ברכה בקשת שתכתוב
זקוקה. היא שלדעתה

שעפ"י שמה, שכטר שרה האשה
לה שהיה הכבד האנגלי המבטא
סיפרה מאנגליה, שהיא הבנתי
מכל להתחמק חשבה בתחילה כי

הכתיבה נושא

אנשים כך, על שמעה כבר אכן
לכתוב האפשרות על לה סיפרו
לא אך קודש, האגרות באמצעות
אבל ברצינות. לזה להתייחס נטתה
לא זה הרי לעצמה, אמרה לבסוף

לכתוב. והתיישבה להזיק, יכול

"יחי הכרזת הכתיבה, לאחר
לכרך המכתב הכנסת אדוננו",
הכרך, ופתיחת קודש האגרות
התשובה את לי הראתה היא

ממני. להסבר וחיכתה

שהיא ראיתי בתשובה עיון תוך
לחתונה. ברורה התייחסות מכילה
בת לה יש האם אותה שאלתי
ענתה היא אך נישואין, בגיל
,12 בת היא שלי "הבת לשלילה
עד שנים כמה עוד לה יש ועדיין

חתונה...". לגיל להגיעה

שליט"א הרבי לה, אמרתי כך, "אם
יש עליך. כאן מדבר המשיח מלך
ידעתי ולא לחתונה". ברכות לך

מדוייקים. הדברים כמה עד

שכטר מרת הדברים, לשמע
זה כי התברר בהתרגשות. הייתה
ועל מאוד אותה שמטריד הנושא

בקשתה. הייתה בעיקר זה

שנים מספר לפני התגרשה היא
חדש. בית להקים מאוד ורצתה
לה שנראה יהודי שהכירה זמן מזה
בית עימו להקים ביותר מתאים
מה שמשום אלא בישראל. נאמן
לחתונה. מוכן עצמו ראה לא הוא

זמן, כמה כבר נמשך זה כך
הרהרה כבר זה בשלב כאשר
שברצונה בליבה
הקשר לנתק
וראתה מאחר
אין השני שמהצד
התקדמות כל

לחתונה.

את ששמעה עתה
להקמת הברכות
בישראל, בית

בהתרגשות. הייתה

עברה בקושי כי סיפרה היא
זכתה היא ולהפתעתה שעה כחצי
אפשר אי שאכן ממנו, לשמוע
להציע החליט ולכן כך להמשיך
נאמן בית יחד עימו להקים לה

וישראל.. משה כדת

ברוך נישאו, שם ללונדון חזרה היא
ל"770" שוב באה היא כעת השם.
שליט"א לרבי להודות מנת על
התממשות על המשיח, מלך

הקדושה. ברכתו

שבביקורה ספרה היא אגב,
אשתו איתה יחד הייתה הקודם,
היא. גם שכתבה שלה, דוד בן של
שהיא היה, אליה התשובה תוכן
טוב, רוח במצב להיות צריכה
שלה רוח המצב שלהעדר משום
שלה. המושפעות על השלכות יש

עובדת היא כי סיפרה היא
לאחרונה כי והודתה כפסיכולוגית
והיו נכון רוח במצב הייתה לא
על קבלה ועכ"פ השלכות לכך
רוח ובמצב בשמחה להיות עצמה
הגדול בשינוי בעצמה ונכחה טוב,

ית'. השם בחסדי לטובה,

ראש איפרגון אבישי הרב ובטחון צבא לעניני הפרשן עם
מיוחד, בתפקיד בצה"ל שירת סבא. כפר חב"ד ישיבת

החסידות. ותורת יהדות ומשיח, גאולה בעניני בכיר ומרצה

ואירן סוריה עם בעימות טורקיה
העמיקה האחרונים בשבועות
שלה הצבאי המבצע את טורקיה
את לסכל במטרה סוריה, בצפון
בצפון לעצמאות הכורדים מגמת
עשרות במשך ובמזרחה. סוריה
עזה לחימה הכורדים ניהלו שנים
העיראקי הצבא מול ועיקשת

להתמודד להם איפשר ההררי השטח עיראק. שבצפון בכורדיסטן
ולתמרן. לנוע שהתקשה העיראקי, השריון עם ביעילות

שהזרימה ישראל, ובראשן רבות, ממדינות לסיוע זכו הכורדים
לאחר וכו', איכותי מודיעין תחמושת, נשק, שנים במשך להם
מכה העיראקי הצבא ספג בה (תשנ"א) הראשונה המפרץ מלחמת
בצפון הכורדים פתחו הבינ"ל, הקואליציה מצבאות ביותר קשה
הצליח עיראק צבא המדינה, בדרום השיעים עם יחד במרד, עיראק
על בהפצצות מעצורים חסר שימוש תוך המצב, את לייצב בקושי

כימי. בנשק וגם אזרחים,

המספר למשטר. עיקשת אופוזיציה הכורדים מהווים באיראן, גם
במשך איש. מיליון 15 – בטורקיה הוא הכורדים של ביותר הגדול
ה הכורדית המחתרת נגד עיקש מאבק טורקיה ניהלה רבות שנים

חלקים. ממנה לקרוע העלול איום בהם וראתה ,PKK

כורדית מדינה מהקמת טורקי חשש
ומול בעיראק, דאעש מול בלחימה – לאחרונה הכורדים הישגי
אמריקנית, והכרה סיוע להם הקנו – בסוריה ודאעש הסורי הצבא
איום בזה שראתה טורקיה, ובצפונה. סוריה במזרח התבססו והם
בשטחי שתנגוס כורדית מדינה הקמת נגד לפעול החלה לבטחונה,

איראן). גם (ויתכן טורקיה ובשטח ועיראק סוריה

הכורדים והתקדמות לאחרונה, בסוריה דאעש קריסת רקע על
איראן לסוריה. טורקיה פלשה – סוריה, בצפון טריטוריאלי לרצף
כי הודיעה ארה"ב גם המבצע. להגביל מטורקיה דרשו ורוסיה
ביום נעצר. אכן הטורקי הצבא הכורדים. בכוחות לפגוע תיתן לא
– הקרבות לאזור - כוחות לשלוח סוריה החלה השבוע, שלישי
הכוחות את הפציצו הטורקים הטורקים. נגד לכורדים שיצטרפו
לסוריה. טורקיה בין המצב את ודירדרו איראנים-סורים הפרו

גלויה אלוקית השגחה
"לפקוח יש כי שליט"א, המשיח מלך הרבי דברי עלינו אמונים
מתרחשים עינינו מול כאן. כבר שהגאולה ולראות העיניים" את
ואיראן סוריה עמדו שבועיים, לפני רק גלויים. ונפלאות נסים
סוריות מטרות ותקפה האיראני, המל"ט את שהפילה ישראל, מול
לעימות נקלעות ואיראן וסוריה שבוע, חולף הנה, ואיראניות.
העימות משמעותית. צבאית בעוצמה שמחזיקה טורקיה עם חריף,
לישראל) (הסמוך סוריה מדרום רבים סורים כוחות להזרמת גרם
בהסלמה, האיום הוסט ובכך לטורקיה), (הסמוך סוריה לצפון
לטובת גלוי ונס גלויה, אלוקית השגחה זו לטורקיה. מישראל
מתקיים המשיח, מלך שליט"א הרבי שהבטיח וכפי ישראל, עם
עם ישיר בעימות מסתבכת וטורקיה – בבכוריהם" מצרים "למכה
נס ישראל. נגד צבאית ברית להקים חשבה איתן וסוריה, איראן
בימים (פרס) איראן של נוספת הסתבכות שזו גם ומה נס, בתוך

לפורים... הסמוכים

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

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

ח. פרק טוב יום הלכות

א פרק ומצה חמץ הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ב-ד. פרקים מזבח איסורי הלכות

ה-ז. פרקים

א-ג. פרקים הקרבנות מעשה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב פרקים

יג-טו. פרקים
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ב"תלפיות" להודות טוב

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

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

770 ב נשים עזרת
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לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמיקדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח ויעילים קטנים

לדרך הצדקה וקופת המורחבת, נש"ק קופסת
חינם: דוגמאות וקבלת לפרטים

052-2234477 טל רייזנר זכי
peulalegeula@gmail.com

יורק ניו ,770 המדרש בבית בתפילה קדמי ר'

סקוור" הטיימס בכיכר משיח

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

כמה אחת על בשמחה, מרבין אדר משנכנס
לבנה" "קידוש במעמד כשמדובר וכמה
וריקודים שמחה בו לערוך שיש החודשי,
ב"טיימס מדובר כאשר ובוודאי חתונה כבזמן
במנהטן המרכזית הכיכר המפורסמת, סקוור"
לי' אור שחלפה, זו שבת מוצאי יורק. שבניו
שם לערוך מצויינת הזדמנות היוותה אדר,
הדרת עם וברוב לבנה" ה"קידוש מעמד את

מלך.

המרכזית חב"ד ישיבת שבחורי רב זמן מזה
יוצאים יורק, בניו "770" - תמימים תומכי -
ה"קידוש מעמד את לקיים לחודש אחת
של "המונה מנהטן של ליבה בלב לבנה"
"ימות תקופתנו של ליחודה כראוי רומי",
כשהם לפעילות יוצאים הבחורים המשיח".
ה"קידוש אמירת דפי משיח, בדגלי מצויידים
על הסברה ועלוני הרבים, לזיכוי לבנה"
הגאולה. בשורת והפצת המעמד של יחודו

וריקודים שמחה
המשיח מלך שליט"א הרבי מהוראות אחת
את לקיים היא לבנה קידוש לעריכת ביחס
חתונה. וכבזמן וריקודים מתוךשמחה המעמד
הישיבה בחורי ה"תמימים" עשרות ואכן
ריקודי עם לבנה" ה"קידוש מעמד את ערכו
אלפי למול צדקנו, משיח פני לקבלת שמחה
יהודים מזכים שהם תוך ושבים, העוברים
ניתן רבים. וישראלים תיירים כולל נוספים
העיר, בחוצות המצוה קיום כיצד לחוש היה

היהודי. הניצוץ את בהם מאיר

התקרבו במקום, ששהו הגויים המוני גם
ססגוניות האירוע. פשר מה ולהבין להביט
הריקודים המתנופפים, משיח דגלי האירוע,

שלא יכולו ולא אותם, תפסו וההתלהבות
השמחה. בפשר ולהתעניין לשאול להתעכב
שמחה של בחיוך הגיבו הם ההסברים, לשמע
מתייחס יהודי כיצד מהעובדה ובהתפעלות
הלבנה" כ"התחדשות טבעית לתופעה גם
זה היה ה'. לעבודת ומנצלה פנימית בראיה

גדול. השם לקידוש שגרם מיוחד מראה

מרטיט מאמין אני
זה, לאירוע חבר גלויה, פרטית בהשגחה
בשבת המעמד. את שהעצים נוסף אירוע
בקראון- המלך בשכונת נערכה שחלפה, זו
גם שזכתה לצעירים, מיוחדת שבת הייטס,
יועדה השבת תכנית "הפגישה". לשם מזמן
בקשר ונמצאים לחב"ד המתקרבים לצעירים
ארצות ברחבי מגוריהם באזור חב"ד בתי עם

הברית.

במוצאי כאשר השבת, תכנית הגיעה לשיאה
בתפילות, גדושה שבת לאחר קודש, שבת
ענק כינוס נערך והתוועדויות, שיעורים

ולציבור בשבת שהשתתפו הסטודנטים לכל
בלב סקוור הטיימס כיכר באותה בכלל, הרחב
את במשתתפים להחדיר מגמה ומתוך מנהטן,
בגאון חוצה", מעיינותיך "יפוצו של ההכרה
"הבדלה" נערכה שהוכנה, בימה על יהודי.
את שהרעיד הקהל, כל בשיתוף פומבית
אורה הייתה "ליהודים באמירת הכיכר
רבתי. "אמן" ובעניית ויקר" וששון ושמחה

אומני מיטב של הופעה נערכה ההבדלה לאחר
היה המיוחדים הרגעים אחד החסידי. הזמר
הקהל כל עם שר זיגלבוים, יוני הזמר כאשר
הידוע בניגון מאמין" "אני שירת את האדיר
של מעמד לטרבלינקה, בדרך בשואה שחובר
וידאו הוקרן הענק מסכי על השם. קידוש

המשיח. מלך שליט"א מהרבי

הלבבות את לחמם
בעצם לאתגר מעבר אשר לציין, הראוי מן

פומבי מעמד של קיומו
המונה במרכז קדושה של
בתקופה ישנו רומי, של
קושי של נוסף מימד זו
במוצאי האויר. מזג והוא
היה האויר מזג זו שבת
זה תמיד לא אך סביר,
פעמים, היו וכבר כך.
האוויר מזג צג כשעל
מעלות עשר הופיע
אבל לאפס. מתחת

התמימים תלמידי יצאו מקפיא, בקור גם
ה"קידוש למעמד המרכזית תות"ל מישיבת
בוודאי ופעל הלבבות את שחימם לבנה"
המשיח. מלך שליט"א הרבי התגלות לזירוז

לנוער שיחות של השער דף ציור
לנוער, השיחות של השער לציור בהנוגע

התורה של - גדולה הכי בבהירות - ...והסמל
...והודגש הברית, לוחות שני כמובן, הוא, והמצוה,
אשר לשמים, מעל וגם הארץ מן למעלה שזהו בציור
ולכן עננים, ע"י לא אם בהיר, באופן לסמלם קשה
להם וממעל לעננים, ממעל הוא הלוחות, שני מקום
בהאותיות מרומז השער שבציור ית', הבורא רק הוא

הארץ,... כדור - להם וממטה ב"ה.

האמורים פרטים שלושת באו האמורה, לכוונה
לצייר הי' צריך אז שהרי זה, תחת זה ולא באלכסון,
ז.א. וכלל, כלל בו הורגל לא שהנוער באופן, הכדור

... למטה, ומערב למעלה מזרח

אם כי השער על בא הי' לא שאז בזה, טעם ועוד

שהתורה להדגיש, הכוונה והרי הישוב, ממדינות חלק
ומקום. מקום בכל בתקפה

ישר, במצב באו לא שהלוחות מובן - האמור מטעם
היתה צריכה הארץ שהרי הצד, על קצת מוטה אם כי

להאותיות. מתחת והלוחות להם מתחת להמצא

מבין, אחד ...כל עמודים, ג' על עומד הארץ, ...כדור
כי גשמים, עמודים אינם וגמ"ח, עבודה תורה אשר

... רוחני מובן אם

עומד", "העולם בסגנון משתמשת שהמשנה וכמו
אף גשמי, עמוד על גשמי דבר של לעמידה גם המשותף
חוששת ואינה שבזה, והפנימי הרוחני למובן שכוונתה
המשנה, שמפרשי ממה גם וכדמוכח בזה, טעות לשום
אף אין אבות, למסכת במיוחד במאד הם רבים אשר
גם העמודים, עומדים מה על השאלה, על עומד אחד,
ו׳תשצ״ה) (מאגרת השער... בציור
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