
לגאולה חוצות קמפיין
קמפיין לדרך יוצא אלו, בימים
ארץ- את 'להציף' במטרה שותפות
את שיעבירו ענק שלטי ב-70 הקודש
מתוך המשיח, והמלך הגאולה מסרי
ה- שנת שבט י' על נרחב פרסום
בארץ. העם שכבות לכל לנשיאות 70
אל המלך, את להביא שותפים היו
הקמפיין: באתר און-ליין לתרומה העם.
mimunhamonim.com/the-70-project

משיח אודות דין פסקי
אודות דינים "פסקי יחודית חוברת
מלאת לרגל אור ראתה והגאולה" משיח
שליט"א הרבי לנשיאות שנה שבעים
במטרה שבט, ביו"ד-י"א המשיח מלך
לגבי הק' רצונו את ולהדגיש לחדד
הדינים פסקי בפעולת והחשיבות הצורך
תהליך השלמת לזירוז הגשמי בעולם
ממש. ומיד תיכף בהתגלותו הגאולה
ליפש יצחק הרב יזם לאור ההוצאה את
הפעיל צפת חב"ד אגודת צעירי מנהל
הגאולה. באתר להורדה בנושא. רבות

קודש מענות ליקוט
- שבט י' הבהיר יום לכבוד
שליט"א הרבי לנשיאות שנה שבעים
'ליקוט הקובץ לאור יצא המשיח, מלך
תשנ"ג, תשנ"ב, קיץ - קודש מענות
ומענות תשובות בתוכו המלקט תשנ"ד',
שליט"א המשיח מלך אדמו"ר מכ"ק
ה'תשנ"ב. אדר מכ"ז החל שנתקבלו

הגאולה. באתר להורדה

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

לרגל ב-770, שעבר בשבוע שהתחולל מה את
מלך שליט"א הרבי של השבעים נשיאותו יום
מכל הגיעו אלפים אלפים לתאר. קשה המשיח,
המיוחדים בימים להיות כדי העולם, רחבי
לצד הצעירים עמדו זה לצד זה במחיצתו.
את העושים כאלו לצד חסידים המבוגרים,
המעיד שפות בליל ביהדות, הראשונים צעדיהם
הכל, ומעל כאן, שיוצגו הרבות המדינות על
במקום נראתה שלא תקדים חסרת צפיפות

ב-770 זה בתאריך מעולם

רבבות עוד כשאיתם הגיעו, הם אחד אחד
בפועל, מלהגיע אותם עיכבו שונות שסיבות
שפע את לקבל כדי יחד, היו כולם ברוחם אך

המיוחדות הברכות
עם התפילות שניתנו.
מלך שליט"א הרבי
כשלפניהם המשיח
אותו נפתח ואחריהם
מעמדי מפורסם, 'שביל'
לצד הדולרים חלוקת
השבתית ההתוועדות
כדוגמתה, זכורה שלא
את כולם אצל העצימו
הרבי הפשוטה: העובדה
המשיח מלך שליט"א
זה והוא וקיים, חי
המתרחש כל את המנתב

ב-770..

וקיים חי
"שלימות מלכות': ב'דבר ידו על שנאמר המשפט
שנה", שבעים מספר עם קשורה הנשיאות
הבהירו אור, שראו והקבצים השילוט על שהופיע
משהו התחיל זו, בשנה זה, ביום כי לכולם
האמיתית לגאולה חדש לשלב התקדמנו חדש,
שפע והשלימה.
הטובות ההחלטות
כל ידי על שנלקחו
ל-770, מהבאים אחד

איתם, שהתאחדו העולם מדינות בשאר כמו
פעולתו. את פועל כבר בוודאי

מהשלוחים כשאחד שנים, כיובל לפני זה היה
לאוסטרליה תקופה באותה שנשלחו הראשונים
אצל אישית ל'יחידות' להכנס זכה הרחוקה,
ממנו לשמוע ושם המשיח מלך שליט"א הרבי
מהסימנים אחד השליחות: למטרת נדיר הסבר
הוא המשיח מלך של לזיהויו הרמב"ם שמעמיד
תפקידם (בתורה)'... בה לילך ישראל כל 'יכוף
יהודי לכל כשלוחיו להגיע הוא, השלוחים של
לשמור עליו להשפיע מנת על בעולם, מקום בכל
את לזרז וכך התורה, את ולקיים המצוות את

והשלימה. האמיתית הגאולה

נמשכת השפעה
השונות הטיסות מאות
את השבוע שהובילו
לכל חיינו, בית באי
הביאו בעולם, מקום
ערך: יקר מטען בכנפיהם
לחולל שבאים מהפכנים
הק' וכלשונו השינוי. את
מלכות הדבר בשיחת
תשנ"ב: יתרו פר' השבוע,
ומתחיל ובמיוחד "כולל
כאן כעת הנמצאים מאלו
שבבבל", רבינו ב...בית
דכל חיינו" ה"בית שהוא
ישראל בני וכל זה במקום הנמצאים ישראל בני
ממנו הכל", הוא "הנשיא שכן כולו, הדור בכל
קצוי בכל כולו הדור לכל החיות השפעת נמשכת
כאן הנמצאים ישראל שבני זה ידי ועל . . תבל
הוראות לפי לנהוג יש כיצד חיה דוגמא מראים
מבית והחיות ההשפעה נמשכת – דורנו נשיא
לכל – עד תבל, קצוי בכל עד ישראל לבני . . זה

כולו"... העולם

היחידה בשליחות בהצלחה ולנו להם נאחל
המשיח, מלך שליט"א הרבי פני קבלת - שנותרה

ממ"ש. ומי"ד ותיכף

הנשיאות שלימות
לגאולה מביאה

שנה שבעים שעבר, בשבוע ומשציינו, ,70 בגימטריה וסוד יין המילים סוד״, יצא יין ״נכנס חז״ל אמרו
ואחת. אחד כל אצל לגילוי הסוד את להביא עלינו שכעת הרי המשיח, מלך שליט״א הרבי של לנשיאותו
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משיח' ב'בית ההמונים

,770 חיינו בית את שעבר בשבוע שגדשו ההמונים מקהל חלק
המשיח. מלך שליט״א הרבי של ה-70 הנשיאות יום לרגל
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

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

הייטס, קראון – קראוס שמואל ר' למשפחת
בקשרי זלמן שניאור ברוך הת' הבן לבוא
מנחם ר' למשפחת דבירה עב"ג השידוכין
יהודה. באור שליח – פרידמן הכהן מענדל
הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של

חנה ויעלה הכהן יהודה יוסף ר' למשפחת
בצ"ה. החייל הבן, להולדת ירושלים, – ריבק
ברק, בני – ריבק ופייגי יעקב ר' לזקניהם:

ירושלים. – אורן ואיילת דורון ר' השליח

מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב טובמזל מזל

  
     
   
     
    
    
   

 
    
   

 
   

ב) כ, (שמות אלוקיך ה׳ אנוכי

העולם כל מים הדְ הקב"ה עשה מה
והיה והתחתונים העליונים והשתיק
בריה היה לא כאלו ובוהו תוהו העולם
ואין עונה ואין קול "אין שנאמר בעולם
עננו הבעל אומרים הם ידבר שאם קשב"
על הקב"ה כשדיבר וכמה כמה אחת על
שידעו כדי העולם כל השתיק סיני הר
ה' "אנכי ואמר ממנו חוץ שאין הבריות
נא) (ישעיה כתיב לבא ולעתיד אלקיך"

מנחמכם". הוא אנכי "אנכי
רבה) (מדרש

ח) כ, (שמות השבת יום את זכור

אין בשבת תאנים לוקט אדם הזה בעולם
לבא לעתיד אבל כלום, לו אומרת התאנה

הוא. שבת ואומרת צווחת היא
שמעוני) (ילקוט

מזבחי על במעלות תעלה ולא
כג) כ, (שמות

אומר, הוא הרי אומר: זכאי בן יוחנן רבן
אבנים ו), כז (דברים תבנה" שלמות "אבנים
לאביהם ישראל בין שלום שמטילין

שבשמים.
שלא מזבח אבני ומה וחומר, קל והרי
על מדברות, ולא שומעות ולא רואות
תניף לא תורה אמרה שלום, שמטילות

ה). שם (שם ברזל עליהן
איש ובין לחברו אדם בין שלום המטיל
ימיו שיאריכו וכמה כמה אחת על לאשתו,

ושנותיו.
על הזה, בעולם הוא, ברוך הקדוש אמר
אבל מתקצרות. השנים הרע יצר ידי
ה' ומחה לנצח המות בלע לבא, לעתיד
כה (ישעיה וגו' פנים כל מעל דמעה אלוקים
תנחומא) (מדרש ח).

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:02 16:49 ירושלים

18:04 17:03 תל-אביב

18:03 16:53 חיפה

18:05 17:07 באר-שבע

18:12 17:11 ניו-יורק
מצבתה. קדש - מות בשנת :

יג.) - א ו, (ישעיהו

העליון, בטעם קוראים  
הס"ת. אל ופניהם עומדים קריאתם בעת

יתרו של ההוספה

מלך דבר

יתרו פרשת

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

03-658-4633 טלפקס
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

לבני שנעשו הניסים על שומע יתרו כאשר
הוא – עמלק ומלחמת סוף ים קריעת – ישראל
ה' "ברוך ה' את ומברך ישראל, מחנה אל מגיע

אתכם". הציל אשר
ישראל) (ובני למשה הוא ש"גנאי אומרת הגמרא
ברוך ואמר יתרו שבא עד 'ברוך' אמרו שלא ..
הודו כן ישראל בני הרי השאלה: ונשאלת ה'".

שירה? אז ואמרו סוף מים עלו כאשר לה'
יתרו בא שלא ש"עד אומר הזוהר להבין: יש עוד
וגם לישראל", התורה ניתנה לא להקב"ה והודה
משה של זכותם האם – והסבר ביאור דורש זה
בשביל מספקת אינה ישראל בני וכל אהרן רבינו,
זו היא יתרו של הודאתו ודווקא התורה, שתנתן

לכך? שגרמה

החכמה של היתרון
יתרון שיש אני "וראיתי אמר המלך שלמה
הפסוק את מפרש והזוהר הסכלות", מן לחכמה
"מן בא והקדושה שבחכמה שה"יתרון" ואומר
של החכמה של וההפיכה מהבירור – הסכלות"
'סכלות'. הנקראת זרה) (העבודה זה' ה'לעומת

מיוחדת מעלה הייתה אכן שליתרו מובן זה ולפי
לעבודה כומר שהיה מדין", "כהן היה יתרו –
והעבודה האלילים סוגי כל את הכיר והוא זרה,

הכל את הניח הוא זאת ולמרות שבעולם, זרה
לה'. ולהודות להתגייר ובא

העניין את פעלה יתרו של הודאתו דווקא ולכן
ה"יתרון את פעלה זו הודאה כי תורה, מתן של
של וההפיכה והבירור הסכלות", מן לחכמה

לקדושה. זה' ה'לעומת

התחתונות לדרגות גם
נעלית יתרו) של (הודאתו תורה למתן זו הכנה
רואים שאנו כפי סוף", ים מ"קריעת יותר אף
היווה סוף ים קריעת של הגדול שהנס שלמרות
לא זה מקום מכל תורה, למתן הכנה הוא אף
את צריך והיה התורה נתינת בשביל מספיק היה

יתרו. הודאת
בקריעת שנעשה המיוחד החיבור לכך, והסיבה
וה'תחתונים' ה'עליונים' בין לחיבור גרם סוף ים
בין החיבור על מורה שזה ליבשה, הפך (הים
את כלל לא החיבור אבל ותחתונים), עליונים
שהיה כפי – זה' וה'לעומת הטומאה דרגות
טבעו, אלא התבררו לא שהמצרים בפועל,

התבטלה. ומציאותם

שעמלק כך אחר אפשרות שהייתה הסיבה גם וזה
השפיע לא הבירור כי ישראל, עם וילחם יבוא

הטומאה. צד על
חידוש פעלה אכן יתרו הודאת – זאת לעומת
ואומות זרה' ה'עבודה של החכמות שגם גדול,
התחתון של לחיבור גרם וזה יתבררו, העולם

ביותר. העליון עם ביותר

למטה עד
הסיבה על רש"י דברי את גם מסביר זה ביאור
קריעת ובא? שמע שמועה "מה יתרו של לביאתו
הרי – השאלה וידועה עמלק". ומלחמת סוף ים
שהיו הגדולים הניסים כל על ושמע ידע יתרו
לבוא? נתעורר לא הוא אז ולמה מצרים ביציאת
קריעת על שמע יתרו כאשר מובן: כעת אלא
הבין הוא עמלק, מלחמת על ולאחריה סוף ים
היה לא סוף ים בקריעת שנעשה שהחיבור
– הטומאה לצד מקום נתינת ונותרה בשלימות,
יתרו, בא ולכן בישראל. ולהלחם לבוא – עמלק
ה'עליונים' בין החיבור את ולהשלים לתקן כדי

בשלימות. וה'תחתונים'
הוא ש"גנאי בגמרא נאמר למה מובן זה כל לפי
רבינו שמשה אף כי 'ברוך'", אמרו שלא .. למשה
במדריגה שהייתה שירה, אמרו ישראל ובני
של באופן זה היה לא מקום מכל ביותר, גבוהה
עד ההמשכה דהיינו המשכה), (מלשון "ברוך"
ברוך ואמר יתרו שבא "עד ביותר, הנמוכה לדרגה
עד העליונים האורות את המשיך הוא שאז ה'",

התורה. ניתנה אז ורק למטה,
(74 ע׳ לא חלק שיחות לקוטי (ע״פ



הגאולה עיר ים בת דורון, טוביה הרב עם

אלטרנטיבה עוד לנו אין
תשרי (ו' הימים, ששת מלחמת לפני שנה חצי
שכאשר המשיח מלך שליט"א הרבי הסביר תשכ"ז),
בדקה ולחזק בה לילך "יכוף בפעולות יתחיל מישהו
כל את "ינצח וגם שלום", ובדרכי נועם בדרכי ..
המון ישראל לארץ יבואו ואז שמסביב", האויבים
בית יבנה זה ואחרי המועצות, מברית יהודים של רב

הזה). בסדר (כך המשיח. שהוא נדע ואז המקדש,
והמתיחות ההמתנה ימי תשכ"ז, באייר זו, שיחה לאחר שנה כחצי
התחיל המשיח מלך שליט"א הרבי הימים, ששת מלחמת לפני שלפני
הגדול הניצחון על בעומר בל"ג והכריז שאמר, באופן תפילין מבצע את

ספורים. ימים תוך שמסביב האויבים כל על
האומות כל על המשיח מלך של הניסי הניצחון מקיים. והקב"ה גוזר צדיק
פי הוכפל ,"67 ב"גבולות היהודים בידי שהיה השטח במלואו, התקיים
המלחמה שאחרי שבחודשים שהבטיח, מה התקיים ובנוסף, ארבע,
ומרכז בוכרה, מגרוזיה, המועצות, מברית יהודים של גדולה יציאה החלה
בשנים ואמנם, ביהמ"ק. את בונה שהוא איך לראות רק ונשאר רוסיה.
צריכה היתה הימים ששת שמלחמת אמר שליט"א הרבי אמר כך שאחר
ומונה והשלמה, האמיתית הגאולה התחלת זכינו", "אילו כבר להיות
עורף היפנתה ישראל שממשלת העיקרית, והסיבה לעיכוב, סיבות כמה
השטחים כל את להחזיר שרוצים לוושינגטון משלחת ושלחה לקב"ה,

המשיח. מלך שליט"א מהרבי בנס שקיבלו
מכנה המשיח מלך שליט"א שהרבי כפי לב", מוגי "פחדנים, אותם
לחתור מאז, שעברו השנים כל ממשיכים הציונים הפוליטיקאים את
שקר תמורת רח"ל סיני החזרת אחרי והנה, לערבים. השטח כל להחזרת
עזה, רצועת את רק במתנה לישראל והשאירה מצרים עם ה"שלום"
הסכם בגלל נרצחים אלפי אחרי וכו', ירדן עם השיקרי ה"שלום" אחרי
הנה אוסלו, להסכם השנים משך שהפך דייויד, בקמפ ה"אוטונומיה"
לפלסטינים יתן סוף שסוף טרמפ, של המאה תוכנית סוף סוף מגיעה

מדינה...
לעצם או במפות, שמצוירים ומסוכנים האיומים לפרטים להיכנס בלי
להיכנס בלי וגם, מפות, לציור ישראל מדינת של הראשונית הסכמה
יוכלו לא שהערבים באופן לכתחילה מנוסחת המאה תוכנית אם לשאלה
דברי ורק אך הם אלינו שנוגע מה אלינו. נוגע לא הרי זה – לקבל
בראשית פ' שיחת כולל זה, בענין האחרונים המשיח מלך שליט"א הרבי
חילול .2 שעל, אף על לוותר שאסור .1 וכו', קצב, לשר והשיחה תשנ"ב,
לקחת אסור פיקו"נ בנושא כזה. דבר על יחתמו שמאמינים שיהודים ה'
התוכנית, על למו"מ להיכנס הם גם יסכימו הערבים אם וח"ו סיכונים,
מבחינתם כי רח"ל. הפיגועים המשך ובמילא, הדיבורים, המשך זה הרי

עוד. ללחוץ ניתן במילא, לדבר", מה על "יש
לקבל, ירצו לא שהערבים באופן נבנתה המאה שתוכנית יצוייר לו אבל,
המשיח מלך שליט"א הרבי בפני ח"ו נוספת וסטירה ה', חילול זה אז
מחדש לכבוש יצטרכו סוף וסוף במתנה, השטחים את ליהודים שנתן
שיאמר עד אותו "כופין כמ"פ שהתבטא הוא כפי שהחזירו, השטחים את

אני". רוצה
מלך הוא שליט"א שהרבי שמאמינים ויהודים ב-ה, שמאמינים יהודים
אף להחזיר שאסור ואומר שמסביב, האויבים כל את שהמנצח המשיח
וקדמוני קניזי הקיני ארצות כל את ליהודים יתנו שהגוים ואמר שעל,
במסירת תמיכה של כלשהו ביטוי מהם שיצא אסור הטוב, מרצונם
ההתייחסות מובנת במילא, ונורא. איום ה' חילול שזה היות שטחים
שיתמכו מראש שהודיעו המפלגות לכל חב"ד והתייחסות לבחירות,

בליכוד.
מלך שליט"א הרבי תשנ"ו. בבחירות כמו בדיוק – האלטרנטיבה? מה
באמת שאנו להראות צריכים חב"ד, חסידי אנו לא אם ומי המשיח.

אלטרנטיבה. עוד ואין נגמר, שהכל מאמינים

מלא המקום ב-770, שבט י'
ובהם התוועדויות בשלל וגדוש
מהרבי מופת סיפורי מתגלגלים
מופת על המשיח. מלך שליט"א
דוד הת' סיפר שכזה, מדהים

אקסלרוד:

בשליחות נמצאת "משפחתנו
שם (אולגה), הגאולה בגבעת
שחר בשם יקר יהודי הכרתי
בתיה. חנה לגב' הנשוי יחזקאל,

ומצוות התורה לחיי דרכם את
ארוכות שנים לפני התחילו הם
אף ובהמשך בקנדה, עוד
עיר ים בבת חב"ד בבית היו
הרב השליח אצל הגאולה,
לפני עברו ומשם ציק, זמרוני

לביתם, שנים כעשר
בשכונה. אצלנו

אותם הכרתי
כזוג השנים, במשך
במשך ילדים, ללא
שנות עשרה שבע
לאריכות נישואיהם,
זכו לא ושנים, ימים
בטן, בפרי להפקד
הצער גודל ומובן

לכך. הנלווה

זאת ידעתי אמנם
ובשנה מאחר אך ומעולם, מאז
בשליחות שהיתי שעברה,
בבית חודשים כמה במשך
את הכרתי ברציפות, חב"ד
יותר, קורבה בצורה שחר
הגדולה. למצוקתם ונחשפתי
בהתוועדות. ברכה בקשת פה,
תורה. בשיעור הזכרתם ושם,
כי ההרגשה את אצלי חידדו
הרוחנית בהשפעה לעזור עלי

הנצרכת. ובברכה

ועם השליחות, חודשי לאחר
יום ניסן, י"א יום התקרב
מלך שליט"א הרבי של הולדתו
הפסח, חג ולאחריו המשיח
לשהות מנת על ל-770 נסעתי
הגדולים. בימים הקדוש במקום

זכיתי ב-770, שהותי ימי במהלך
הרבי אצל פעמים מספר לעבור
במעמד המשיח מלך שליט"א
המפורסמת, הדולרים חלוקת
אחד, כל הק' מידו מקבל בה
חילופו או אותו לתת דולר שטר

המפורסמים, שטרות לצדקה,
בסגולתם בשנים עשרות

הנודעת.

ההזדמנות את לנצל החלטתי
ובאחת בעבורם, ברכה לבקש
ביקשתי שעברתי, הפעמים
שיזכו מיוחדת ברכה בעבורם
השטר כשאת קיימא, של לזרע
אני בעבורם, לברכה שקיבלתי
להעבירו מנת על אצלי מסמן
הנלוות הברכה עם יחד להם,

לזה.

עם אייר, חודש בתחילת ואכן,
לארץ חזרתי הפסח, ימי סיום
שליט"א הרבי בשליחות הקודש,
כשהזדמנות המשיח, מלך
פוגש שאני הראשונה
מוציא אני אותו,
השטר את מכיסי
אותו לו ומוסר

בהתרגשות.

היה מה ידעתי לא
הסיפור. לכל ההמשך
תשרי, בחודש אך
שוב לנסוע זכיתי
מלך שליט"א לרבי
אלפים כמו המשיח,
שלפני בימים אחרים,
קשר ליצור החלטתי כיפור, יום
כדי הגאולה, מגבעת ידידי עם
מהמקום טובה בשנה לברכם

.770 - המבורך

אמר הוא לשחר, כשהתקשרתי
יש מאמין, לא אתה "דוד, לי:

טובות"... בשורות

הוראות את בקצרה לו העברתי
המשיח מלך שליט"א הרבי
וביניהם זו, לתקופה השייכים
חודש לפני לפרסם שלא

ועוד. החמישי

נולדה שבט, ג' רביעי ביום
ומוצלחת טובה בשעה בת להם
נישואין שנות 17 (לאחר
ביום למחרת וזכיתי כאמור!)
שברך' 'מי להם לערוך חמישי
הבת, שם ולקריאת ליולדת
הרבי עם במנין התורה, בקריאת
ויקרא המשיח, מלך שליט"א
מושקא, חיה בישראל: שמה
לאריכות ה' בצבאות חיילת

טובות. ושנים ימים

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

י. פרק שכירות. הל'

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

בפרקים ופקדון.. שאלה הל'
א. פרק אלו.

ב. פרק

ג. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים תמורה.. הלכות

עשירי.. ספר והוא טהרה ספר וגו'. טהור לב ד. פרק
א-ב. פרק אלו. בפרקים מת.. טומאת הלכות

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

טו-יז. פרק

יט

כ

כא

כב

כג

כד

כה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שנה שבע-עשרה אחרי

ארץ שטחי בכל ההתיישבות ועל-ידי
(כנ"ל) יפעלו - האמור) (ובאופן ישראל

"ירגישו" הם גם שכן, בזה. שיסייעו אומות-העולם, על גם
כדי היא עשיו של שמציאותו חזו") "מזלייהו (מצד
תשל"ח) חיי-שרה ש"פ (מוצאי ליעקב.. לסייע

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

פועלת ההתיישבות

אקסלרוד דוד הת׳

תניא הדפסת
קדישא התניא הדפסת היסטורי ארוע

הצבא שר של בציון

חי איש בן - יהוידע בן בניהו
שיחיו וילדיהם אליענה גילה וזוגתו זלמן שניאור ר' לזכות

בוגנים
ברציפות שנה 22 מלכות דבר השיעור משתתפי לזכות



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

הצבא שר אצל תניא

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הפעילים מהשלוחים הינו בוגנים, משה הרב
שנה, מעשרים למעלה זה צפת, הקודש בעיר
דלת אישי, באופן לעבור עצמו על לקח שהוא
אור את לביא כדי העיר, שסביב במושבים דלת,
רואה וב"ה הבתים, לתוך והחסידות היהודות

ניכרת. בהשפעה בעמלו ברכה
וסיוע אוכל בחלוקת בצפת פעיל הוא במקביל
פעילויות פעיל ובמקביל נצרכות למשפחות
לארגן זכה לאחרונה, צה"ל. חיילי בקרב שונות
התניא. ספר הדפסת של במינו מיוחד מעמד

ברחבי רבים במקומות הנערכות ההדפסות
שליט"א הרבי של בהוראתו מתקיימות העולם,
המשיח מלך דברי מקיום כחלק המשיח, מלך
מעיינו כשיופצו תהיה שביאתו טוב, שם לבעל
באלפי הספר הודפס עתה עד חוצה. החסידות

העולם. ברחבי עותקים,

המשימה על קופץ
בוגנים: הרב מספר הנוכחית ההדפסה על
שבוע, מידי מארגנים אנחנו הפעילות, "במסגרת
שליט"א הרבי בשיחת מיוחד שיעור חמישי, ביום
משתתפים בו מלכות, דבר - המשיח מלך
גדולה שבמסירות סבג, ברוך הרב עם עשרות,
קלה. בהסברה השיעור את השנים בכל מעביר
התוועדויות מתלווים אליו השיעור, במהלך
הדפסת ליזום הרעיון פעם מידי עלה שונות,
הגשמת את שמנע מה שכרגיל, אלא התניא, ספר
לאחרונה הכספיים. העיכובים היו החלום,
העגלה' על 'לקפוץ החלטתי שוב, עלה כשהענין
מה לפועל, הרעיון את להוציא עצמי על ולקחת
בזה. המשתתפים לכל ברכות שפע יביא שבוודאי
אני שהפעם לו ואמרתי סבג הרב עם התייעצתי

ה'. בעזרת לפועל יצא שזה עד זה על הולך

שלי הבן עם כששוחחתי ימים, כמה אחרי
אנג'לס, בלוס כיום המתגורר זלמן, שניאור
הם יצחק, לוי אחיו עם שיחד לי סיפר הוא
אחד וכל החלום, את להגשים לעזור החליטו
תתחיל דולר, אלף ההדפסה לענין יתרום מהם

הענין. עם להתקדם

חי איש בן
ההדפסה את לעשות היה, שלנו הראשוני התכנון
במסגרת הכנסת, בבית גדולה, סעודה עם
שבוע באותו דיברנו גם וכך הקבוע, השיעור
מי יודע אינני הנוכחים, שאחד אלא בשיעור.
שעד במקום נשה ההדפסה שאת הציע היה, זה
קדישא. התניא את עדיין בו הדפיסו לא היום
בביריה יהוידע". בן בניהו "אצל זרק מישהו
אחד היה הוא יודע, שלא למי צפת. שליד
לשר התמנה יותר ומאוחר המלך דוד מגיבורי
מבגדד חיים יוסף רבי המלך. שלמה של הצבא
לו נתגלו כי חי איש בן ספרו בהקדמת כותב
באה ש"נשמתו ואף וגדולים", רבים "סודות שם

לספריו קרא ולכן יהוידע" בן בניהו של מנשמתו
ובכינוייו. יהוידע בן בניהו של בשמותיו

מרחובות, אפרים בן אלעזר לר' טלפון הרמתי
לנו, אישר והוא ההדפסות בתחום רבות הפועל
הודפס לא היום עד המהדורות, כל שבבדיקת

תניא. שם

הבא ליעד ממשיכים
חודש ראש בערב לפעול יצא עצמה ההדפסה
לנהל כדי וספי, עינב הרב את הזמנתי שבט,
על רבתי האש' ו'על ההתוועדות פרוייקט את
את לתת מבטיח אחד שכל תוך טוב, היותר צד

הרבות. בעלויות חלקו
בהשתתפות והדר, פאר ברוב נערך עצמו האירוע
אליהו הרב האיזורי, הרב גם נכח באירוע רבים.
מאוחר חזר אך ללכת, צריך היה שאמנם ביטון,

נושא כשהוא יותר
בשמחה דברים
כי ציין בדבריו רבה,
שייכת חב"ד חסידות
ישראל. עם לכל
הדגישו כשדבריו
האחדות אוירת את
ששררה המדבקת
מצד כולל במקום,

הגשמיות... שפע
עלה כבר ההוצאות, את שכיסינו אחרי כעת,
לא בו נוסף למקום המיזם אם להמשיך הרעיון
ההילולא ביום ה' ובעזרת התניא, עדיין הודפס
המשיח, מלך שליט"א הרבי של אחיו של הקרוב
לערוך מתכננים אנו אייר, י"ג חמישי ביום
האמיתית הגאולה לזירוז תניא, הדפסת במקום

ממש. ומיד תיכף והשלימה,

ברבים שיעור לסתור לא
כיון אבל וביותר, ביותר מוזרה שמועה הגיעתני
משנים, ויותר לעדות כשרים מאנשים שמקורה

בזה. מה ולעשות הענין, לברר הנני מחויב
שיעור אומר פלוני שכאשר היא, השמועה תוכן
הרי בחסידות, או בנגלה ענין שיהי' באיזה ברבים
ופירכות בקושיות דוקא בפומבי, מתערב כת"ר
פעם לא הדבר וקרה וכו'. וכו' וסתירות ורמינהו
ולסדר לדוקא הענין שנעשה אלא ובאקראי, ושתים

קבוע.
מובנת הוא, נכון ח"ו השמועה, של הענין באם
בתורה מפורש דין זהו שהרי בצער, מהולה הפליאה
ברבים חבירו פני דהלבנת הזהירות לגודל בהנוגע
וביותר ביותר הדבר מודגש ועוד דתורה, בנגלה

ישראל, דאהבת בענין החסידות, תורת הוראת ע"פ
מתניא מתחיל לכולנה, אחד ואב מתאימות ושכולן

וגו'. במדין ה' נקמת וגו' לוהחלצו ועד קדישא
שהכוונה להביא, יש מדי) יותר (קלוש זכות לימוד
לסבול אפשר שאי לאמיתתה, תורה דין לברר היא
אין זה הרי אבל שיהי'. ופרט נקודה באיזו סילוף ח"ו
יש (שאז ברבים דוקא הדבר נעשה זה למה כלל, מובן
היודע הוא מי הנאספים שיבחנו - זר זמורת כאילו
אלא שם שאין ביחידות, כשיהי' משא"כ כביכול. ובקי

הקושיא)... שמצא זה שבח וישער שיבחין הקב"ה
שאלו, עד האמורים, דברי יפעלו הרי אזכה, ואם
מכאן הנה שיהיו, טעמים מאיזה בהנ"ל שהפריעו
באגרת המבואר וע"ד בכפלים, יסייעו ולהבא,
רגיל (צ"ל) הי' ט': פרק סוף הזקן לרבנו התשובה
ז׳קעב) (מאגרת כו'. דפים שני יקרא אחד דף לקרות

הדפוס מכונת לצד

הערוכים השולחנות לצד בוגנים משה הרב
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בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
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הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים
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שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

ציון במתחם
התניא בעל

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


