
ב-770 השלוחות כינוס
חמישה מתקיימים שבט, כ"ב לרגל
הרבי לשלוחות מרוכזים עיון ימי
לחצרות שהגיעו המשיח, מלך שליט"א
מסביב מרתקת תכנית הכוללים קדשנו,
סדנאות התוועדויות, שיעורים, לשעון:
יועצת מוכשרת, שפית עם מקצועיות
הורים. ומנחת אישית מאמנת נישואין,
העוצמתי והכוח המפגש הכנס במכרז
יחד, שליחות מאות מתאספות כאשר
את להכין אחת: במטרה כולן חדורות
פני לקבלת כולו העולם ואת עצמן

ממש. בפועל צדקינו משיח

מלכות הדבר לימוד מטה
לימוד מטה למוקד עכשיו הצטרפו
כל את לנייד ישר ותקבלו מלכות, הדבר
ההגרלות, המיוחדים, הלימוד מבצעי
המספר: את שמרו נוספים. ועדכונים
המילים את שלחו ,+1234-4050-770
ותישארו בואצאפ, מלכות' 'דבר
שנערכו האחרונות (בהגרלות מעודכנים!
לרבי טיסה כרטיס השיחות: לומדי בין
בשווי הטבות שליט"א, המשיח מלך

ועוד). שקלים אלפי

עכשיו משיח קליפ
השיק גרוסברג ברק והיוצר הזמר
"משיח חדש קליפ שעבר בשבוע
לגאולה זעקה החדש, בקליפ עכשיו".
לניגון וחיבור עכשווי מוזיקה בסגנון
בעצמו מנגן גרוסברג אגב, אדוננו'. 'יחי

בשיר. הכלים כל על

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

התורה ספר את פעמיים אנו מוציאים שבת, בכל
הראשונה בפעם התורה, לקריאת הקודש מארון
ובפעם השבוע פרשת לקריאת שחרית, בתפילת
החלק את קוראים אז מנחה, בתפילת השניה
זו, שבשבת כך הבא. השבוע פרשת של הראשון
פרשת את וגם יתרו פרשת את גם קוראים אנו

בינהם. החיבור את ומוצאים משפטים

ועשרת התורה נתינת מעמד על שקוראים לאחר
הפרשה את ופותחת התורה ממשיכה הדברות,

המשפטים "ואלה הבאה
לפניהם", תשים אשר
מיד המופיע החיבור ו'
מלמד הפרשה, בתחילת
הדברים. בין קשר יש כי
"מה כי חז"ל מסבירים
אלו אף מסיני אלו
אותם אפילו מסיני",
דנים בהם אשר משפטים,
משפטים העולם, אומות
ידוע אם ואפילו שכליים,
תואם אצלם הדין שפסק
בתורה, שנפסק למה
היהודי נדרש לעולם עדיין
ורק אך דיניו את לדון
הפוסק תורני, דין בבית

לשמירת והבסיס מאחר זאת ההלכה. כללי לפי
הנתפסים בתורה חלקים אותם את גם המשפטים,
בגלל רק לקיימם אנו נדרשים עדיין האנושי, בשכל
שכך בכלל ולא זאת, לעשות עלינו ציווה שהקב"ה

הכריע. שכלנו

הדין עיוות
יהודי. מכל הנדרשת ההנהגה לאופן הבסיס זהו
מצד אחר, או כזה באופן מתנהג כולו העולם בעוד
שהיהודי הרי חברתיות, והסכמות שכליות סברות
העל בקודים התורה, לו מורה אותו באופן מתנהג
המוכתבים אנושיים
העולם. מבורא ישירות

את להבין ניתן כך רק
אנו לו המוסרי העיוות

השפיטה כללי על לשמור האמונים אלו מצד עדים
העל הבסיס את שמשמיט מי פנים. משוא ללא
יהודי כל לפיהם הכללים את שמוציא מי אנושי,
המעוות באופן פוסק עצמו את מוצא לחיות, נדרש
עם להטיב ומעדיף מבכר מכך וגרוע הדין, את

עמו. בני עם מידתי לא באופן ומחמיר האויב

ההחלטות מקבלי דרך השן, ממגדל המוקרנת זו דרך
בין השונה והיחס הדין עיוות בשטח. לחיילים ועד
חיי על יומי יום באורח משפיע לאויביו, יהודי
הופך כך אלפים. מאות
ל"טרור תאונה של אירוע
שנמצאים ללא יהודי",
מצד סימוכין זו לקביעה
ואילו המקצוע, גורמי
שהובילו האבנים זריקת
תפוחי הדס של לרציחתה
בני של רציחתם או הי"ד,
בביתם הי"ד כדורי הזוג
מושתקים שבירושלים,
בתמיכת התקשורת, בכלי
לספק האמורים הגורמים

לתושבים. בטחון

את לחולל היחידה הדרך
הבטחוני, בתחום השינוי
הוא התחומים, בשאר כמו
הדברות, עשרת אל חזרה המוצא, לנקודת חזרה
בכל בהוראותיו והליכה התורה נותן אל חזרה

החיים. תחומי

לערער אפשר אי
לבנו, מאב במסורת המועברת היהודית, האמונה
וקיבל עמד כולו העם כאשר תורה, מתן על מספרת
התגלות או במחזה מדובר לא הבורא. הוראות את
עומד כולו העם כל כאשר דווקא אלא לבודדים,
ניתן יהיה שלא באופן התורה ניתנת אז או ונוכח,
גם כך סיני. בהר קבלתה את לסתור או להכחישה
הנבואה דברי לשמיעת ישראל עם זכה בדורנו,
הדרך בדבר המשיח, מלך שליט"א מהרבי הברורים
בשורת ונבואת ישראל של בטחונם את להבטיח

והשלימה. האמיתית הגאולה

להוראות להצמד
התורה נותן

אחד. כל של יומית היום המציאות אל לחברם עלינו הדברות, עשרת את בתורה וקוראים שבים אנו כאשר
בריאה. חברה להשתית ניתן עליו היחידי הבסיס זהו כי אותנו מלמדת זו לשבת משפטים פרשת חיבור

לציון בראשון הגאולה אופני

לציון, בראשון חב״ד מישיבת האחרון שישי ביום יצאה אופנים שיירת
הכטמן דובער צילום: העיר. לתושבי הגאולה בשורת לפרסום
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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

ע"ה אברהם ר' הרב
ליסון הירשז"ל צבי שמואל ב"ר

ה'תשע"ט בשבט ט"ו נפ'

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

א ר' למשפחת

מושקא חיה חנה ומרת מענדל מנחם ר' למשפחת
מיפעי

שתי' שושנה נויה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
פ"ת. מלמד, ינון ור' חב"ד, הר נחלת מיפעי, אליצור ר' ולזקניהם:
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

נשמת לזכות טוב מזל

  
   
   
     
   
   
    
   
   
   

 
    

אני לשעבר אני היבשה, על אני הים, על אני
הבא. לעולם אני לעולם-הזה אני לעתיד,

(מכילתא)

משל לוי, בן יהושע רבי בשם אבא רבי אמר
והוציאה וטרדה מטרונה על שכעס למלך,
להחזירה, בקש ימים לאחר שלו, מפלטין
מחזרני. הוא ואח"כ כתובתי יכפול אמרה:

לכם אמרתי בסיני לישראל: הקב"ה אמר כך
ובירושלים אלוקיך", ה' "אנוכי אחת פעם
פעמים שני לכם אומר אני הגאולה) (=בזמן
פעמים ב' מנחמכם הקב"ה לפיכך "אנוכי"...
אנוכי "אנוכי יב) נא, (ישעיהו שנאמר 'אנוכי',

מנחמכם". הוא
יתרו) לפרשת ראובני מילקוט ישעיה (ילקוט

כולה, התורה כל ניתנה תורה מתן בשעת
שבה. 'הנסתר' החלק וגם 'הנגלה' החלק גם

כפי בנסתר, אז היה דתורה" "נגלה אדרבא:
שבעשרת יג) כ, שמות בעל-הטורים (ראה שידוע
שבהן אותיות (620) תר"ך ישנן הדברות
מצוות (613) תרי"ג - המצוות תר"ך רמוזות
,(620 (סה"כ דרבנן מצוות (7) וז' דאורייתא
הדברות בעשרת כלולות המצוות שכל כך

ובנסתר. ברמז רק

שבתורה, הנסתר החלק דווקא זה לעומת
אז ראו ישראל בני כל שכן בגלוי, אז היה

התורה. פנימיות זו מרכבה", "מעשה את

תשי״ג) השבועות, חג שיחות. (ליקוטי

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:46 16:31 ירושלים

17:47 16:45 תל-אביב

17:45 16:35 חיפה

17:49 16:49 באר-שבע

17:49 16:47 ניו-יורק

עליון בטעם קורין 
אל ופניהם עומדים קריאתם ובעת

תורה הספר

קודש זרע - גו' מות בשנת 
א-יג) ו, פרק (ישעיהו מצבתה.

הדברות עשרת פעמיים

מלך דבר

יתרו

יתרו

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

התורה קבלת מעמד נמצא פרשתנו של במרכזה
כתובים הדיברות' 'עשרת אותן הקב"ה. מאת
שבספר ואתחנן בפרשת – נוספת פעם בתורה
כל ויסוד עיקר הינן הדיברות עשרת דברים.
ששתי לומר צריך כן על אשר כולה, התורה
(בפרשתנו בתורה מופיעים הם בהם הפעמים
כלליים עניינים שתי מבטאים ואתחנן) ובפרשת

בתורה:

שאת הוא, הפעמים שתי בין הבולט החילוק
בני שמעו (פרשתנו) הראשונות הדברות עשרת
האחרונות את ואילו בעצמו. הקב"ה מאת ישראל
בשנת הקב"ה דברי על כשחזר משה מאת שמעו
צריך ולכאורה לארץ. כניסתם לפני הארבעים
האחרונות הדברות ע"י מתווסף מה להבין
שמעו כבר הם כאשר רבינו משה ידי על שנאמרו

עצמו? הקב"ה מפי זאת

קצוות שתי
על אחד מצד דרגות: שתי בכללות ישנם בתורה
חלק שהיא גנוזה" "חמדה שהיא נאמר התורה
שני, מצד למעלה. בשרשה ונמצאת מהקב"ה
עד . . למדרגה ממדרגה . . וירדה "נסעה התורה
הזה", עולם ועניני גשמיים בדברים שנתלבשה
– למטה שהם כפי דווקא ישראל לבני וניתנה

והחומרי. הגשמי הזה בעולם

בלימוד דרגות שני גם מגיעים אלו דרגות ומשני
להתבטל תורה הלומד האדם על אחד מצד התורה:
את להבין עליו שני ומצד הקב"ה. – התורה לנותן

הלימוד. עם ולהתאחד שלו בשכל התורה

– בעולם יהודי של עבודתו בתכלית גם וכך
אחד מצד בתחתונים": דירה יתברך לו "לעשות
על בעולם נעשה וזה לקב"ה, דירה פועלים הרי
מציאות שתהיה צריך שני ומצד התורה. ידי
זה הוא למטה כאן גשמי גוף דווקא – התחתונים

להקב"ה. הדירה את לפעול שיכול

פעמיים צריך
עשרת של בכפילות צורך יש מדוע מובן ולכן
נותנים הללו הפעמים שתי כי בתורה, הדברות
של לעיל המוזכרות הדרגות לשתי הכח את
לעשות בעולם והעבודה התורה לימוד התורה,

בתחתונים: דירה ית' לו

מפי ששמעו כפי – בפרשתנו המופיעות הדברות
להתבטל הכח את ישראל לבני נותנים הקב"ה,
כפי – השניות והדברות התורה. לימוד בעת
המחבר" "ממוצע שהוא רבינו, ממשה ששמעו

הכח את ליהודי נותנים ישראל, ובני הקב"ה בין
ולהבין לקלוט יוכל הוא בגוף נשמה שהוא שכפי

התורה. את בשכלו

השני: גבי על מעלה יש משניהם אחד ובכל
גילוי – הוא הראשונות הדברות בעשרת המעלה
שום ללא יתברך, ומהותו מעצמותו נעלה כה
רבינו. משה – המחבר ממוצע לא אפילו ממוצע,
הוא השניות הדברות בעשרת המעלה ולאידך,
יכולה שהיא לדרגה יורד הקב"ה של שהגילוי
כיוון ישראל, בני אצל בפנימיות ולהיקלט לחדור

אליהם. בערך שהיא

השניים בין לחבר
בינהם: בחיבור היא האמיתית והשלימות המעלה
ממוצעים, שום ללא נעלה הכי הגילוי אחד מצד
לקבלו ויוכלו יכילו, ישראל שבני שני ומצד

בגוף. כנשמה בפנימיות

אומרים (שלכן יום בכל קיים תורה מתן של עניינו
הווה), בלשון התורה", "נותן התורה בברכת
שנותן רבינו משה את דור בכל גם ישנו כן וכמו
שבכל מובן ומזה ישראל. לבני התורה את ומעביר
החיבור גם יותר) נעלית (ובצורה שוב חוזר דור

תורה. מתן של והדרגות הסוגים שני של

שכבר – שלנו בדור יותר גדולה ובהדגשה
להיות רק וצריכה העבודה ענייני כל את סיימו
יהיה שאז – בפועל והשלימה האמיתית הגאולה
מצד הדרגות: שתי בין (הנ"ל) החיבור בשלימות
יהיה וזה יתברך, ומהותו עצמותו גילוי - אחד
אחרון" גואל הוא ראשון "גואל צדקנו, משיח ע"י

ממש. ומייד תיכף

ה׳תשנ״ב) יתרו ש״פ שיחת (ע״פ

ב) כ, (יתרו אלוקיך הוי׳ אנוכי

יד) כ, (יתרו רואים העם וכל

ב) כ, (יתרו אלוקיך הוי׳ אנוכי



שבט י׳-י״א לרגל הארצית בהתוועדות שנאמרו דברים מתוך חרותי, רפאל הרב עם

הניסים על ולהלל להודות
חודש בימי האלה, בימים ממש שנים, (28) יחי לפני
גדולות נפלאות לראות זכינו נמצאים, אנו בהם שבט,
אותן מגדיר המשיח מלך שליט"א שהרבי ועצומות
היא הכוונה הפורים. חג מנפלאות גדולות יותר כנפלאות

המפרץ. מלחמת לניסי

פרשת בשבת המפרץ, מלחמת שפרצה לפני ימים ארבעה
חוברת את המשיח מלך שליט"א הרבי מוציא וארא,
בהפטרת קוראים אותה הנבואה, על נכתב ושם השבועית, שיחות הלקוטי
מצרים, מול בבל ימים, אותם של העל מעצמות בין מלחמה שבת, אותה
פה פתחון לתת רצה הקב"ה בלבד: אחת מסיבה פרצה הזו המלחמה וכל
נאמר פה? פתחון אותו ומהו שם. שנאמר כפי פה", "פתחון יחזקאל לנביא
הביא הנביא, בדברי האמינו לא שעדיין ישראל בעם מעט מתי שהיו שם

בו. שיאמינו כדי הזו המלחמה את הקב"ה להם

נכנסנו בעצמנו שאנחנו לפני, ימים ארבעה שיצאה הזו שהשיחה כמובן
מה לשם במפרץ. המתוח המצב לכל נקלענו מדוע להבין נדרשנו בו למצב
כל וכו', אב"כ ערכות חלוקת האיומים, כל את ולחוות לשמוע צריכים היינו

וכימית. ביולוגית לוחמה אודות האזהרות

הפקחים ידי על יותר מאוחר שאושרו סימוכין היו האזהרות לדברי אגב,
שהיו נבואתו בדברי לכך מציין המשיח מלך שליט"א והרבי לעירק. שהגיעו
היל"ת. עולם מלחמת שתפרוץ הטבעיים התנאים כל לפי לצפות, צריכים

בו נגלה המשיח שמלך שנה
דברי את להשמיע מתחיל המשיח, מלך שליט"א הרבי תש"נ, שנת בשלהי
העולם אומות מלכי כל בו, נגלה המשיח שמלך "שנה שמעוני: הילקוט
לארם ערבי מלך והולך ערבי, במלך מתגרה פרס מלך בזה. זה מתגרים
וישראל ומתבהלים.. מתרעשים העולם אומות וכל מהם.. עצה ליטול
ואומר ונלך? נבוא להיכן ונלך, נבוא להיכן ואומרים: ומתבהלים, מתרעשים
עשיתי לא שעשיתי, מה כל תתייראו, אל בני, לישראל]: [=הקב"ה להם
גאולתכם". זמן הגיע תיראו, אל מתייראים? אתם מה מפני בשבילכם. אלא

המשיח מלך שליט"א הרבי ביקש באישורו, אז שפורסמו אלו, לדברים
בא המשיח שמלך בשעה רבותינו: "שנו המדרש: דברי סיום את לצרף
הגיע ענוים, ואומר: לישראל להם משמיע והוא המקדש בית גג על עומד

גאולתכם". זמן

הוא ידוע כי כעת, מתקיים כבר זה הליך כי קובע הוא כאשר מסביר, והוא
זו ודרגה למטה, הבית של הקדושה בדרגת נתקדשו לא המקדש, שגגות
את לבשר בא שהוא בשעה לארץ, בחוץ המשיח מלך של עמידתו על רומזת
אומרת, זאת לאחרונה". במיוחד ומכריזים שהכריזו "כפי הגאולה בשורת

למשיח. ישיר באופן קשורה הזו המלחמה שכל

נרתמות בו עולם החדש, העולם את החדש, העידן את גילתה זו, מלחמה
לעמוד ובמיוחד שצריך למי ולסייע לעזור הברית ארצות בראשות האומות,
להיות יכול שלא מה בדורנו, דווקא המתחולל זה שינוי ישראל. לימין
אמנת על ארה"ב פרזידנט חתימת בעקבות היתר, בין קורה שנה, 70 לפני
הרבי לקריאת לשמוע והצטרפותו תשל"ח, ניסן בי"א נח בני מצוות שבע

המשיח. מלך שליט"א

"העולם אומות להתנהגות הקשור בכל עצום שינוי אנו רואים אז, מני
ל"וכתתו היום עדים אנו מזה כחלק הבית. ארצות בראשון החופשי"
ובמקום התקציב יעודי את משנים העולם מדינות כאשר לאתים", חרבותם
בשנים מגיעה זו והשפעה חינוכיות. מטרות לפתח עוברים נשק כלי לפתח
של למצב מגיעים הערבי" ה"אביב שבעקבות ערב, למדינות גם האחרונות

ולסביבתם. עמם לבני העוזרות ממשלות וקידום מלחמות ביטול

המדהימה, המופתים שרשרת
מרמת אליאס משפחת בני שחוו
הדהימה האחרונה, בשנתיים גן
י' לרגל הכינוס ממשתתפי רבים
דקות במשך שעבר. בשבוע שבט
הרב המשפחה אבי גולל ארוכות,
המופלאה ההצלה את אליאס, גיל
מנוחה בתם ושל רבקה רעייתו של
הם הדרך כל לאורך כאשר רחל,
הרבי של ועידודיו לברכותיו זכו

המשיח. מלך שליט"א

כל את מלגולל זו יריעה תקצר
שחוו, והנפלאות הניסים פרטי
חודשים סיכמו בכינוס, דבריו
למעמד ועד ודאות אי של ארוכים
המשפחה שערכה ההודיה סעודת

הדברים לאחרונה.
הוידאו בסרט מופיעים

הגאולה. באתר

קשור מהמופתים, אחד
שנתבקשו לבדיקה
בדיקה לבת, לעשות
פשוטה. ולא מסובכת

ששומעים לאחר "גם
שצריך הזמן, כל
של בענין להתחזק
'תחשוב חיובית חשיבה

עומדים אנו עדיין טוב', ויהיה טוב
קשים. הכרעה ברגעי לעיתים

אותה לפני לנו היה שכזה אחד
פשוטה לא הינה שכאמור בדיקה,
אין באם אותה מבצעים לא כלל,
סכנת של למצב ועד חיוני צורך
בחדר עריכתה כולל לנבדק, חיים

וכו'. דם מנות הזמנת ניתוח,

במסגרת זה, בדיקה לדרישת הסיבה
את שתקפה המסוכנת הצהבת
ערכים מדידת היתה, התינוקת
של תוצאה שהניבו מסויימים,
אלף. ושתים שבעים מאות ארבע
בתחום המבינים הרופאים כל
בטעות שמדובר בתחילה חשבו

להיות! יכול לא זה דפוס...

לפנות והחלטנו זו, מבדיקה חששנו
שיכתוב מנת על ציק, זמרוני לרב
שליט"א לרבי חב"ד, בבית אצלו
אם להחליט מנת על המשיח, מלך

הבדיקה. על ללכת

ענה המשיח, מלך שליט"א הרבי
בבורא הבטחון במידת להתחזק לנו
תחשוב - בשר כל ברופא עולם,

לפגישה נכנסנו כך טוב. יהיה טוב
על אותנו להחתים רוצים בה
תוך הבדיקה, לעריכת האישורים
שבוודאי עצמינו את מחזקים שאנו
לבטל יחליטו בעצמם הרופאים
אפילו ואולי הצפויה הבדיקה את

הביתה... בנס אותנו ישחררו

הרופאים גדול. היה שלנו ההלם
ולמחרת ברירה, שאין לנו הודיעו
שנדרשת רק הניתוח, את יבצעו הם
לנו מאפשרים הם ולכן הסכמתנו
עד דקות כמה למשך להסתובב

לחתום. ונחזור שנעכל

זמירות נעים כדברי וממש יצאנו
יבוא מאין . . עיני "אשא ישראל
יודעים לא שאנו כדי תוך עזרי".
בגלל להם, לענות מה
הפעילו... שהם הלחץ
מבחין אני ולפתע
השביעית בקומה
"תחשוב בשלט מעלינו

טוב". יהיה טוב

צלצלו בנתיים
שנחזור מהמחלקה
עודתשובות והתבררכי
רגעים, באותם שהגיעו
יש כי אצלם חיזקו רק
הפולשנית הבדיקה את לערוך

בדחיפות.

הרבי ברכת את ביקשנו שוב
ונעננו המשיח, מלך שליט"א
לעשות שאין מדוייקת בתשובה
בטיפול ולהמשיך הניתוח את
ואמרנו ברירה, לנו היתה לא הרגיל.
כך על עומדים אנו כי לרופאים
תיערך. לא המסוכנת שהבדיקה
שהופעלו הגלויים הלחצים למרות

סירבנו. פשוט

ואנו הפסח, חג התקרב בנתיים
תוך לחג. לשיחרור אישור קיבלנו
למחרת מייד לשוב מוזהרים שאנו
את בטיפול, להמשיך מנת על החג,
לתינוקת לתת מנת על ניצלנו החג
"מאכל מצה של קטנטן פירור

הרפואה".

לבית החג למחרת כששבנו
שוב התחילו הם הרפואה,
הודו הם שהפעם אלא בבדיקות.
וכדבריהם טעות להם היתה כי
את לעשות צריך היה לא "בדיעבד

החודרנית!". הבדיקה

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

יב פרק הקרבנות מעשה הל'
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יד. פרק

טו. פרק
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בית הלכות יב-יג. פרקים ויובל שמיטה הלכות
א. פרק הבחירה
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ה-ז. פרקים

א-ב. פרקים המקדש כלי הלכות ח. פרק
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לישועה עיני אשא

היו לא - בתוקף מלכתחילה עומדים היו אם

יהיה, מה יותר ברור כעת אבל לכך, מגיעים

שום אין עכשיו: להציע שרוצים הנוסח על יחתמו באם

נפש. פיקוח של הענין את יגדיל שזה ספיקא וספק ספק
תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נפש לפיקוח יוביל זה

אליאס גיל ר׳

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:

חירותי הרב



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

והברכה התודה
ה'תשע"ט שבט י'-י"א לרגל הארצית בהתוועדות המשתתפים לכל

לציון בראשון 'בלוודר' אולמי

האירוע: בהפקת המסייעים ולכל
ברוך, ניסים הרב שאער ראובן הרב

רווה, מנחם הרב פרישמן, בנצי הרב רחימי, יצחק הרב ים: בת חב"ד בית צוות
עמר, אלון עו"ד הרב דורון, טוביה הרב

הקודש. בארץ ואנ"ש חב"ד מישיבות והתמימים

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה - ציק חיים הרב

משיח פני מקבלים - ישראל שבטי יחד

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

אולמי את שגדשו, האנשים אלפי פסיפס
השפעתו את ביטא, לציון, בראשון בלוודר
כל על המשיח, מלך שליט"א הרבי של האדירה
דוכני נפתחו לכך, המיועד במתחם הדור. אנשי
ערבית, לתפילת וגאולה. משיח מוצרי מכירת
מלך שליט"א הרבי שליח ציק, חיים הרב ניגש
והאגודה הגאולה עיר ים, בת לעיר המשיח
מיד כנהוג, והשלימה, האמיתית הגאולה למען
מאמר אותיות על לחזרה הקהל ניצב מכן לאחר
אדמו"ר כ"ק ההילולא, בעל של לגני, באתי
הוא מעוררת, בצורה זאת שעושה ומי הריי"צ,
הראשי רבה אבלסקי, יצחק יוסף הרב השליח

מולדובה. של

כהנים ברכת
בדברים פותח עמר, אלון ר' האירוע, מנחה
השבעים שנת מעלת היום, מעלת אודות
פרק לאמירת זה. בנושא הנלמדת וההוראה
עולה המשיח, מלך שליט"א הרבי של התהלים
משפיע בקרמן, ציון בן זלמן שניאור הרב
שליט"א לרבי ההזמנה נוסח את בירושלים,

שרעבי. יורם הרב מקריא, המשיח מלך

ישראל ר' החסידי הזמר פוצח מכן, לאחר מיד
עם יחד מלהיבה, אדוננו יחי בשירת ג'רופי,
את מלווים הם יחד בש. ישראל'יק ר' הקלידן
מרגשים בניגונים הערב, כל לאורך כולו האירוע

שמחה. קטעי לצד

השולחנות לצד מקומו את תופס הרב הקהל
בראשותו ההפקה, צוות טעם, בטוב הערוכות
הגאולה למען מהאגודה רחימי יצחק הרב של
מימד לאירוע מעניקים והשלימה, האמיתית
אחד כל המזמין גדול בשפע מכובד, התוועדותי

'לחיים'. לאמירת ולהתיישב ידיו ליטול

להכרזת זה אחר בזה עולים ה', צבאות חיילי
זלמן שניאור ר' של בהנחייתו הפסוקים,
ציון בן הרב עולה מכן לאחר מנתניה, ציק
שקיבל הוראה על המספר חב"ד, מכפר הכהן
הקהל את ומברך הקודש, בארץ לברך ב'יחידות'

נרגשת. כהנים בברכת

השלמויות שלשת
מוזמן הנואמים דוכן אל מלכות, בדבר פותחין
הספריה קהילת רב רוזנבלט, שאול הרב
על בחזרה הפותח עילית בביתר החסידית

המשיח. מלך שליט"א הרבי שיחות

המלמד מיוחד מופת סיפור לשמיעת הזמן זה
מלך שליט"א הרבי של האישי הקשר על
אליאס, גיל ר' ואחד. אחד לכל המשיח,
שכזה מופת על לספר עולה גן, ברמת מאנ"ש
המדוייקות התשובות בקיום דביקותם ועל

קודש'. ה'אגרות באמצעות שהתקבלו

נביא יש הספר מחבר חרותי, רפאל הרב
גילויים של בשורה הקהל, את מפתיע בישראל,

המפרץ. מלחמת נבואת על הקלעים מאחורי

המסכים על עולה מוזיקלית, הפסקה עוד לאחר
שבט י' מכינוס ציק, זמרוני הרב של נאומו
למאבקו המנחה עובר מכן לאחר ומיד תשע"ה,
המשיח מלך שליט"א הרבי של פוסק, הבלתי
ממאבק כחלק והארץ, העם התורה לשלימות
יאדו מנשה עו"ד מוזמן זה, בתחום עיקש
בחזית הפעולה דרכי על לספר חוננו, מעמותת
פותח הוא דבריו את זה. בנושא המשפטית
בעניני החסידים מאמונת התרשמות במילות

וגאולה. משיח

קשור יהודי כל
בישראל, הנדל"ן בתחום כלכלן ציפין, אמיר ר'
לציון ראשון בעיר חב"ד מוסדות לימין העומד
לשאת מוזמן בעיר, חב"ד ישיבת ובמיוחד
מבטא הוא שלו, ההתרגשות אותות את דברים.

המלמדות חמות במילים
שליט"א לרבי הקשר על
יוסף הרב המשיח. מלך
מציין אלו שבימים לידר,
פעילות שנות ארבעים
על מספר ציבורית,
חב"ד בית הקמת ראשית
שנים, באותם בחולון,

הקודש. בארץ השני חב"ד בית

בין הגרלה נערכה בסיום, הקהל ריקודי כדי תוך
משיח, דברי ספרי סט על ההתוועדות, תורמי

כהן. גרשון הת' זכה בו

מלא לדרכו יוצא הקהל תצאו..." בשמחה "כי
הפקות שלל וברכישת טובות, בהחלטות וגדוש
הרבי פני לקבלת הנעשות הפעולות להמשך

המשיח. מלך שליט"א

ומצווה התורה יסוד על - ורגש שכל
הרגש, ושל השכל של להתחומין בהנוגע

ככל אם כי הרגש, את לדכא אין כי בהנחה צודקת
להשלימות לעלות בכדי בו גם לפעול האדם עניני

הדרושה,

השגחת תחת להיות צריכה הרגש שפעולת אלא
השכל.

שליט להיות צריך המוח חז"ל, בסגנון אחרות, במלות
בזה: דיוקים ששני הלב, על

שליט, להיות צריך שהמוח א)

המוח. שלטון שתחת אלא לפעול, צריך שהלב ב)

ולכל אדם בני לכל מסמרות לקבוע שאין מובן
הרגש תחום ומכאן השכל תחום כאן עד וכו' המצבים

לשני, מאחד הדבר שונה כי ולהיפך,

אחר, למצב זה ממצב הדבר ושונה

בתורה הוראה למצוא יש תמיד האדם עניני בכל וכמו
ולהגדיר פלוני במאורע להתנהג פלוני אדם על איך

בהאמור, גבולים

עם יועץ ברוב ותשועה נאמר כבר הרי ספק ובמקום
וידידים, מכירים

יסוד על מבוססת עולמם השקפת גם אשר אלה
והמצוה. התורה יסודי האמיתי

שלה, הלימודים תכנית אודות על כותבת אינה

בכדי המוכרח בלימוד עתים קביעות לה יש ובטח
לא אשר ואלה תעשה אשר המעשה את לדעת

תעשינה,

מתאימה עולם השקפת לביסוס הנוגע הלימוד וכן

ו׳תתקס) (מאגרת אבותינו... למסורת

>

הארצי המרכז

משאיות לביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

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

קדמיקדמי 
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שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

ציפין אמיר מר

הזקן אדמו"ר בציון קדמי


