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סיפור חטא העגל המתואר בפרשתנו באריכות, 
מעלה תמיהה יסודית: מה טעם לעסוק בעניין 

שהתרחש לפני למעלה משלושת אלפי שנה, 
אירוע שלא רשם לנו תוספת זכויות, והרי "אפילו 

בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב"? בהכרח 
שטמנה כאן התורה הוראות והנחיות עכשוויות 

עבורנו, שהרי 'תורה' היא מלשון הוראה.
הידיעה על חטא העגל מגיעה למשה בהר סיני 

בעומדו להביא את התורה לבני ישראל, בדבר ה': 
"לך רד כי שיחת עמך.. 

עשו להם עגל.. והנה 
עם קשה עורף הוא ..".

בהמשך חוזר הקב"ה 
ומדגיש בפני משה כי 
זהו אכן מקור חטאם: 
"לא אעלה בקרבך כי 

עם קשה עורף אתה".. 
"אתם עם קשה עורף".
עפ"י זה אינה מובנת 

תגובת משה, שבדברי 
הסנגוריה שלו להצלת 

עם ישראל, חוזר ומציין 
את אותה התכונה של 
קשיות העורף: "כי עם 
קשה עורף הוא וסלחת 

לעווננו". דבריו אלה, 
לכאורה לא רק שאינם 

סנגוריה, אלא מהווים "תמריץ" למצוי החשבון עם 
המוגדרים כ"עם קשה עורף"?

עקשנות מאפיינת
אלא שכוונת משה בדברו אל קורא הדורות מראש,

למעליותא!  שונה. "עם קשה עורף?" אכן, אבל
דווקא "עקשנות" מאפיינת זו, היא שעמדה להם 
לישראל מול הקמים עליהם. כוח זה של "קשה 

עורף למעליותא", כח המסירות נפש, נובע מעצם 
הנשמה ובהקבלה 

לשם הוי' שבנשמת 
כל יהודי, זהו קוצו 

של יו"ד שבשם הוי'.

מכח זה עומד אברהם אבינו בנסיון העקידה. 
מכח זה מוסרים את נפשם חנה ושבעת בניה, רבי 

עקיבא וחבריו הרוגי מלכות, מכח זה עומד עם 
ישראל בגזירת המן ואין אחד מהם ממיר דתו ואף 
לא במחשבה. מכוח זה שמר עם ישראל במסירות 

נפש על יהדותו בכל גלויותיו עד לזמן הגאולה. 
מול "קשיות עורף" זו נענה הקב"ה ומבטיחו "הנה 

אנוכי כורת ברית נגד עמך אעשה נפלאות אשר 
לא נבראו".

גאולתית עקשנות
בשיחתו הידועה מאור 

לכ"ח ניסן ה'תנש"א, 
חוזר הרבי שליט"א 

מלך המשיח, על 
ההכרח בגילוי תכונה 

זו דווקא עכשיו: "ויהי 
רצון שסוף כל סוף 

ימצאו עשרה מישראל
ש"יתעקשו" שהם 

אצל  מוכרחים לפעול
הקב"ה. ובודאי ויפעלו 
- כמ"ש  אצל הקב"ה

"כי עם קשה עורף
- למעליותא,  הוא

ולכן וסלחת לעוננו 
ולחטאתנו ונחלתנו 
- להביא בפועל את 
הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש".

שיחה מופלאה זו שכולה זעקה של מסירות נפש, 
למעלה מטעם דעת, מהווה נתינת כוח לגילוי 

אותם הכוחות הנעלמים של עקשנות דקדושה 
בקרב רבבות עמך ישראל. עקשנות בפרסום 

הוראותיו הקדושות שלא לנהל מו"מ על מסירת 
שטחים, כמו גם שאר הוראותיו לכלל ולפרט. 

עקשנות בפרסום נבואתו שזמן הגאולה כבר הגיע, 
ו"המינוי דדוד מלכא משיחא כבר הי'ה, כמ"ש 

צריכה  "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו",
רק להיות קבלת מלכותו ע"י העם וההתקשרות

- בגאולה האמיתית  בין המלך והעם בשלימות הגילוי
והשלימה, וכל זה יהי'ה תיכף ומיד ממש".

משיח כרטיסי
משיח בארץ    לקראת קונגרס

הקודש, הודפסו כרבע מליון כרטיסי
מגיע  הכרטיסים חדשים. כמות משיח

המעוניינים להפיץ  ל-3,200,000. עד כה
מוזמנים לרכשם  את הכרטיסים באיזורם

בטל': 052-895-9667

במבצע מקרבך״ ״נביא
רב-המכר הפופולארי "נביא

לצבור תאוצה. השבוע מקרבך" ממשיך
פורסם ברשת הספרים הישראלית 

נכנס למבצע החורף  'סטימצקי', כי הספר
ניתן לרכוש את  הנחה. ב-25% שלהם

החנויות המובחרות בארץ או  הספר בכל
בטל': 077-5123-770.

הברכות קמפיין
פרסומי ענק    השבוע עלה קמפיין
מאות ניסים ונפלאות". - "משיח עושה

הנושאים חוצות ברחבי הארץ שלטי
ואת תמונתו של הרבי מלך  את המסר
מוקד  יחד עם מספר המשיח שליט"א,

המיוחד: 050-8080-770. הברכות

משיח׳ של ל׳אורו נרשמים
החלה טובה ומוצלחת    בשעה

אורו - ההרשמה ל'רשת מחנות הקיץ
ה-13 ייהנו הילדים  של משיח'. בשנה

חסידיות  משבועיים מלאים בפעילויות
לרגל פתיחת  ומהנות ומאווירה מיוחדת.

יוצא הקעמפ במחיר מיוחד  ההרשמה
למקדימים: 0504-770-510.

של  הנעלמים הכוחות לגילוי כוח מהווה נתינת מסירות נפש, של זעקה שכולה זו מופלאה שיחה
בפועל ממש האמיתית השלימה הגאולה עדי עקשנות ישראל. עמך רבבות בקרב דקדושה עקשנות

חדשות טובות
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משנכנס אדר
מרבין בשמחה

ב"ה

עורף כי עם קשה
הוא ל"מעליותא"

הארץ, עם ברחבי האחרונים בימים הוצבו גדולים חוצות שלטי
הברכות. למוקד והפניה ונפלאות״ ״משיח עושה ניסים המסר:

ניסים ונפלאות קמפיין של
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ל) (שמות לד, קרן עור פניו
בבירור יהודי של  עבודתו  ידי  ועל
כפי  שגם  פועל,  הוא  העולם וזיכוך
לקבל  יוכל הוא  בעולם נמצא שיהודי
עור פניו", כפי שיהי'  ד"קרן את הגילוי
והשלימה  בשלימות בגאולה האמיתית
והיו  מוריך עוד יכנף  "ולא  – (גימ"ל)
ישראל בבני  מוריך"  את  רואות  עיניך 
עם  ומתעסקים  שנמצאים כפי  גם 
יהי' גם בעולם  זה העולם, עד שעל דרך
וראו כל בשר  ו"ונגלה כבוד ה' – עצמו
הגילוי דכח מקיר תזעק", יחדיו", אבן

הפועל בנפעל.
מקבל  יהודי מזו: נוסף לכך שכל ..יתירה
הענין  נפעל  ההוד, דקרני  הגילוי  את 

עצמו. דקרני ההוד ביהודי
תשנ״ב) כי-תשא מלכות׳, (׳דבר

נתונות  היו  וכולן . . הן קרנות  עשר 
שחטאו  וכיון  ישראל,  של  בראשן
אף  בחרי גדע  הוא שכתוב  מהן ניטלו 
וניתנו לאומות העולם  כל קרן ישראל,
הקב"ה  תשובה  עושין  וכשישראל   . .
(תהלים שכתוב הוא  למקומם  מחזירן
רשעים אגדע תרוממנה  עה) "וכל קרני
צדיקו  שיגידו הקרנות  צדיק", קרנות
של עולם, אימתי הוא מחזירין למקומם 
קרן משיחו, דכתיב  הקב"ה לכשירומם
ב) "ויתן עוז למלכו וירם קרן  (שמואל א,

ו)משיחו". (איכ״ר ב,

לג) (שמות לד, מסוה על פניו ויתן
לבוש שום בלי  לעתיד  הנגלה  ה'  אור 
[פירוש  מוריך עוד  יכנף  "ולא  כדכתיב
והיו  ולבוש] בכנף ממך  יתכסה  שלא 
"כי עין  וכתיב עיניך רואות את מוריך"
לו) פרק (תניא, בעין יראו" וגו'..

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:08  4:56 ירושלים 
6:10  5:10 תל אביב 
6:09  5:01 חיפה 
6:10  5:13 באר שבע 
6:20  5:20 ניו יורק 

‰ËÙ¯‰: וישלח אחאב - ה' הוא 
כ-לט) (מלכים א' יח, האלוקים

בחיי היום-יום מטבע של אש

הפקודים על העובר כל על הפסוק "זה יתנו
(שקלים  נאמר בירושלמי השקל גו'" מחצית

כמין מטבע של מאיר: ר' ד): "אמר הלכה א, פרק
מתחת כסא כבודו והראהו  הקב"ה הוציא אש

- כזה יתנו". יתנו זה ואמר לו: למשה
ו"תורה" היא מלשון "הוראה", הרי שיש  בהיות
להבין מהי ההוראה בעבודת ה', מכך שהקב"ה 

למשה רבינו "מטבע של אש"? לו הראה
שבין שני מושגים אלה  בקווי האופי הכללים

מאופיין  המטבע כי לציין, ניתן ו"אש" "מטבע"
קצוב" ובמדה  ב"על ערך שהוא "דומם" בכך

אלה מאפיינות בעבודת ה'  שווה לכל. קווי אופי
עול". "קבלת העבודה הנעשית מתוך את

ואינה  סטטית היא אינה לעומת ה"אש" אשר
במצב אחד אלא נעה ונוטה בטבעה  נשארת

בעבודת ה' היא מאפיינת  מעלה. לעלות כלפי
התלהבות וכלות  "רצוא" של את העבודה

הנפש.

השניים חיבור
אש", של "מטבע - התכלית, היא המטרה,

ה"מטבע" וה"אש" יחדיו. חיבור
טבעם של בני אדם הוא שכאשר עושים פעולה 

אותה  עושים הם - הנובעת מהכרה והרגשה
ואילו כאשר הם עושים  בחיוניות ובהתלהבות,

התלהבות  בה מתוך קבלת-עול, אין פעולה
וחיוניות.

בלא זה  אי-אפשר לזה לאמיתו של דבר ברם,
צורך ב"מטבע  ה'. יש ושניהם נדרשים בעבודת

"מטבע",  דרושה כאחד: בשני הדברים של אש",
ההתלהבות. "אש" את ויחד אתה קבלת-עול,
צריכה להיות בדברים  אינה התלהבות האדם
בדברים של קבלת- אם כי רוצה בהם, שהוא

שמים. מלכות עול

גם בצדקה
לחשיבות חיבור זה של "מטבע הביטויים אחד

הצדקה. ואש", קיים גם גם בנושא
לעני.  כסף נתינת צדקה  הוא פירושה של

האדם עמל  לאש, שכן משולה השגת הכסף
יכול לקנות בכסף  על כך, או, לפחות, היה

שקוע בזה בהתלהבות  "חיי נפשו", לפיכך הוא
וחיוניות.

לעני, "דלית ליה מגרמיה כלום"  הנתינה היא
שאין  משלו כלום), ופירוש הדבר לו (=שאין

לנתינה זו כל סיבה או טעם

אין זה  מסוים הנתינה היא מטעם אם - שכן
בטהרתו והמקבל צדקה לעני הענין של נתינת
(כיון  אינו עני "דלית ליה מגרמיה כלום", שוב

- לו) ענין שבגללו יש לתת לו שיש
 - בלבד מקבלת-עול נובעת הנתינה האמיתית
אש": אדם  של "מטבע של הרי זה, איפוא, ענין
שלו, ועושה ממנה  החיוניות לוקח את ה"אש",

"מטבע", קבלת-עול.
עצמה היא בחיוניות  העול יתר על כן: קבלת

(לעני),  צריך להיות "מפייסו" וברגש, שכן הרי
נובע  ההשתתפות. אלא שהרגש זה אינו רגש

מקבלת- אם כי מן העובדה שמגיע לו ,למקבל,
ציווה ה'. משום שכך עול,

הצדקה בשם "מטבע של אש"  לכן נקראת
משני טעמים: -

לקבלת-עול. האדם נותן את החיוניות שלו א.
עצמה באה בחיוניות. העול ב. קבלת

אש של מטבע
מקבלת- מאחר שהתחברות שני ההפכים באה

הופך מתן  לעיל, כאמור הנפש, ועצם עול
- "וחטאך  נפשו ה"מחצית השקל" להיות כופר
החטאים, גם  כל על בצדקה פרוק", באה כפרה

הדעת עץ שהוא דוגמת חטא על חטא העגל
מתכפרים  הצדקה וגורם סילוק השכינה, על ידי

החטאים עד יתרצה לו לראות פני המלך,  כל
ועשו השכינה, כאמור: השראת "אחזה פניך",

ואחד  מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד לי
מישראל.

והשלימה. וכפי שיהיה בגלוי בגאולה האמיתית
תשי"ז) (משיחת ש"פ שקלים,

דבר מלך

השבת ח ו ל
כי-תשא פרשת

פרשת כי-תשא

אלפים: מלך המשיח שהצילה הוראת
צדקה וקופת ספר החת"ת החזקת

- בדיקת המזוזות והתפילין
בי"ב חודש האחרונים נבדקו לא באם

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

רווה משלוחים: מנחם
ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,

טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816
רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת

sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

Ò‰¯Â·„ ורעייתו שיחיו ÔÓÁ למשפחת ר'
‡˜˘ÂÓ 'ÈÁ הכלה בתם לבוא

בקשרי השידוכין עב"ג

החתן הת' Ô‰Î ˜ÁˆÈ שיח'

הרחבה מתוך בנין עדי עד, יהא ביתם,
האמיתית והשלימה הגאולה זמן של

מזל  טוב ברכת
מרת ¯ÈÁ ÏÁ' בת ר' ˘ÓÏ‰ ע"ה

ÂÏÂÏ-Ô·
נפ' כ"א שבט ה'תשס"ח

והיא בתוכם, עפר', ורננו שוכני 'והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

לעילוי נשמת



  יום שני בערב, פורים קטן
תשנ"ב. בית המדרש "ליובאוויטש 
שבלויבאוויטש" 770 שבניו יורק, 

הרבי  לפה. הסיבה: מלא מפה
שליט"א מלך המשיח הודיע כי 
יחלק  לאחר תפילת ערבית הוא

קונטרס: "פורים קטן תשנ"ב".
המאמר שבקונטרס ההיסטורי, 
תצוה",  נפתח במילים "ואתה
הרבי  מסביר המאמר בהמשך

שליט"א מלך המשיח שעל מרדכי 
כמשה שבדור  נכתב כי הוא שקול

"פסק בעל  זה ואומר שעל ידי
שהוא הרעיא מהימנא  המאמר

הדור"!  בגילוי של כל אנשי
וללא תנאים  פשרות ללא אמונה

מוקדמים.
לאחר  16 שנה דומה כי כיום,

חסיד שלא  חלוקת הקונטרס, אין
משמעויותיו  על למד קונטרס זה,

הפקת  והבטיו, תוך
הלקחים המתאימים.

*
מספר כפלין, יואל הת'
בקשר  היבט נוסף על
של כל יהודי, מאיזה 

מגזר שלא יהיה, לנשיא 
הרבי שליט"א  - הדור

מלך המשיח:
"בחודשי הקיץ 
האחרון, נסעתי 

בעיר קאסול שבעמק  לשליחות
הודו. שבצפון פרווטי,

אף  במהלך שהותי במקום, נאלצתי
צפויות  תופעות לא עם להתמודד
שליח  מראש שחייבו את סיועי,
חב"ד  ואחראי על פעילות בית

במקום.
שק  דרור כך קרה שעם מותו של

באחד  מטייל ישראלי שנהרג
תפקד בית  מפסגות ההרים באיזור,

כשממנו  חב"ד כחמ"ל של ממש,
כבוד  שמירת מתנהלים מאמצי

הנפטר.
שעות  כ-4 למרות המרחק הגדול,

עצם העובדה  מבית חב"ד, הרי
שיש בית יהודי בקרבת מקום, 

לחדר פיקוד  הפכה את בית חב"ד
שכללה, גם חילוצו  לכל הפעילות

חב"ד והטסטו לארץ הקודש,  לבית
מאבק מול כוחות הבטחון  תוך

לבצע נתיחה  שרצו ההודיים
המוות, ה"י. שלאחר

ואף  גלים, עורר כמובן שהסיפור
נתנו  התקשורת בישראל כלי

והאירו את פעילותם של  ביטוי,
הרבי שליט"א מלך המשיח,  שלוחי

מקום בעולם. הפזורים בכל
מספר  שבזה לא תם הסיפור. אלא
מכן, נאלצתי להיות  שעות לאחר
לאלון, אחד  ולהודיע הקשר, איש

רבות  לי שסייע מהמטיילים,
בדחיפות  לנסוע בפעילות, כי עליו

אביו. פטירת לארץ ישראל, עקב
עם תום השבעה הוא חזר למקום 

להמשיך את טיולו  על מנת
רצף האירועים  שנקטע עקב

הבלתי-משמחים.
בימים הבאים, הוא חזר והשתלב 
המתקיים בבית  בשיעורי הלימוד,

בקביעות. חב"ד
ימים התחלנו הלימוד  באותם

קונטרס "פורים קטן", 
כך שלא פלא שהשיחה 
מסביב ללימוד נסובה 
נשיא  של ענינו סביב

הדור.
ביקש  אחד המטיילים
דוגמה להשפעתו של 

הרבי שליט"א מלך 
המשיח, על כל אחד 

הדור. מאנשי
למרות שכמובן הבאתי 

מייד כדוגמא, את 
חב"ד בעת האחרונה,  פעילות בית

ניתן לראות בקלות את  וכיצד
הכבירה, באמצעות  השפעתו
הוא לא  שלוחיו על כל יהודי,

בזאת. הסתפק
בשלב זה של הדו-שיח, התערב 

"תשמעו, עוד  אלון: לפתע
הופתעתי לראות את  מקטנותי
לאבי ז"ל  העזה שהיה השנאה

שבדת. כלפי כל דבר
הקיבוץ בו גדלתי  אפילו בין חברי
בתגובתו החריפה  הוא היה חריג
תמיד  ודת. בשבילי דתיים כלפי
רחוק  האיש הכי את הוא סימל

בעולם! מהדת שיש
הופתעתי  לצמכם כמה תארו

בבית,  בימי השבעה, בעת שהותי
הרבי  של... תמונה לגלות בארנקו,

שליט"א מלך המשיח.
אצלו בארנק נכנסה תמונה  אם

שלו, הרי שבאמת הוא משפיע על 
אנשי הדור!". כל

דברי בנוגע לירושלים אודות לכתבו..
עיר הקודש תובב"א, שאמרו לו אשר 

מעולם), הלואי שיהיה  דברים (=לא היו להד"ם
וכלל כמו  כלל המצב בהווה אין לצערי אבל כן.

חשון תשל"א) שלהד"ם. (ממכתב כ"א

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

להד"ם?
לשעון גאולה מסביב סרטי

באתר: ניתן לצפות
משיח, מכינוסי חיים וחוזרים שידורים
שונים, בנושאים וזמרה, הרצאות שירה

מלכות' שיעור 'דבר שבוע: כל
www.hageula.comwww.hageula.com

גינזבורג יצחק לוי חיים מאמרו של הרב מתוך
ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯· „"·Á ˙·È˘È· ÚÈÙ˘Ó

גאולה. ביטחון. שמחה. אמונה.
אנו נזכרים בדברי  עם כניסתנו לחודש אדר,
בשמחה",  מרבים  אדר  ”משנכנס חז"ל
מלך  אדמו"ר  כ"ק דברי  פי על ובפרט
וכמה פעמים בחודש  המשיח שליט"א כמה
ישנם  מעוברת תשנ"ב, כי בשנה ראשון אדר
”מרבים בשמחה", ובכוחם  יום של שישים 
מוחלט, מכל ביטול (היינו ”לבטל בשישים"
שביטול בשישים מהם, כשם ”טעם" כל שהוא יישאר אפילו וכל, שלא
רצויים. הוא שמתבטל לגמרי אפילו הטעם) את כל העניינים הבלתי

(ובהרבה מוסדות  ב- 770 ובישיבות תומכי תמימים נוהגים כך משום
כלי זמר  עם האפשר (ובמידת לשיר ולרקוד העולם ובתי כנסת) בכל
ערב, לפחות  או מידי יום בטהרתה", ”שמחה ”בתופים ובמחולות"),
שמחה על ובמיוחד ”מרבים בשמחה",  אלו בהם מה, בחודשים זמן
כל  את  מלכתחילה  לבטל  כדי  - בא וכבר  בא, משיח  זה שהנה כך 
והשלימה  האמיתית השמחה  את  ולהביא  רצויים  הבלתי העניינים 

ומיד ממש.  והשלימה תיכף בגאולה האמיתית
היו בתחילה כאלה שפקפקו  בשנת תשנ"ב, נאמרו כאשר שיחות אלו
הרבי מתכוון לריקודים ושמחה בפשטות ממש, או רק לשמחה  אם אכן
תשובותיו  אך   - לב" משמחי  ישרים  ה'  ”פיקודי  התורה, בלימוד 
הספקות. ומובן  כל את הסירו הריקודים המעודדות של הרבי למארגני
- גם לשנים  עולמים" לעד ולעולמי וקיימים ש"דבריו חיים ופשוט
ואמונתו  קיים וכסאו נכון ומלכותו ”הוא קיים ושמו שהרי - הבאות

קיימת".  לעד
הרבי  של לדבריו היטב  מתחברת בשמחה, הוספה  של  זו  הוראה 
צריך להיות לא  - שעיקר הדגש כעת בשלח מלכות" פרשת ב"דבר
וצער, אלא בעיקר על השירה  כאב ”עד מתי?!" מתוך זעקת על (רק)
ברגע זה ממש, - ממש, ועד ומיד והשמחה הגדולה מהעובדה שתיכף
האמיתית והשלימה. ובמיוחד נשי  רואים גם בעיני בשר את הגאולה
שהנה  מובטחות הן, ובוודאי מובטחות, להיות שצריכות ישראל, ובנות
כבר בשירה ובשמחה  שמתחילות מלך המשיח בא, וכבר בא. ועד זה
צניעות,  (באופן של הגאולה, ויוצאות בריקוד על ”בתופים ובמחולות"

בא! משיח בא" וכבר זה ש"הנה כמובן) על העובדה
בכך  והמוחלט  הגמור  מהביטחון  בעיקר  כאמור,  נובעת,  זו שמחה
אפשר לבטוח  בו ביטחון מוחלט במי שרק וכבר בא, שהנה זה בא,
בכל התוקף  ורק הוא יכול להבטיח באמת, והוא אכן מבטיח לנו באמת
השירה  כבר  נובעת  שממנו  הביטחון,  הוא  כך כדי ועד  והעוצמה. 
עוד באותם רגעים שעדיין לא רואים  הישועה והגאולה על והשמחה
צריך  שהיה ממה הפוך" הולך  ש"הכל נדמה ואדרבה  הגאולה, את 

הגאולה.  את שביטחון ושמחה אלו מביאים להיות,

נוסף בבטחון ואמונה שלב
בטוח  תורת החסידות תובעת מאתנו לא רק להאמין ולהיות ואכן,
אלא גם לבטוח בה' בביטחון גמור ומוחלט  - שהכל ממש בא מאת ה'
פעם,  אי רק והנגלה. ולא ייתן לו את הכל בטוב הנראה כי הקב"ה אכן
צריך יהודי  ממש. כלומר, בנוגע לעבר, אלא מיד ברצון ה', שיעלה מתי
הרי בפנימיות היה  להאמין כי גם מה שבחיצוניות לא היה נראה טוב,
וגם זו לטובה. אולם בנוגע למה שעומד  בזה טוב פנימי ונעלם, גנוז
בטוח  ולהיות בה'  לבטוח  הביטחון,  מידת  מיהודי  נדרשת  לקרות, 

ולא רק בפנימיות ובהעלם. טוב בפשטות ובגלוי, יהיה שאכן

עכשיו נפלאות שיח חסידים

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אדר א'  פרק ליום
שגגות הל' פרק ז.

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

בפרקים אלו. הל' טומאת אוכלין..
פרק א-ג.
פרק ד-ו.

פרק ז-ט.

י-יב. פרק

פרק יג-טו.

פרק א-ב. בפרקים אלו. הל' כלים.. פרק טז.

פרק ג-ה.
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משפיע על כולם

הריקודים ב-770

כפלין יואל הת׳



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

057-770-7702
הודעה חשובה

התפנה מקום בקורס ללימוד אומנות המילה
שע"י ברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 057-770-7702

מתגלה שלב נוסף ב'רזין דאורייתא'

7

הבכירה לפני הצעירה שידוך
הגון שידוך שמציעים במענה על מכתבו המודיע

הדבר בעיני כל  בשביל בתו השני'ה תי' וישר
באשר בתו הבכירה תי' עדיין  דעתי, ושואל הצדדים,

נשאת: לא
ומחילתה  זה על הנה יבקשו הסכמת בתו הבכירה תי'

"רעש  ללא יעשו וקישורי התנאים על הקדימה,
ויתן השי"ת  בזמן החתונה, כך כל ימהרו סערה", ולא

ימצא ג"כ זווגה המתאים לפני'ה  אשר בינתיים
לבשר  ויוכל בגשמיות ורוחניות של בתו הבכירה תי'

טובה כפולה. בשורה
העליונה ואולי ע"י  ההשגחה יודע נפלאות אין אתנו
באחותה, ובכל זה תמחול בלב שלם ובשמחה  ותקנא

יסיר המניעת והעכוב האחרון  באמת, הנה זהו

גילה במהרה ממש. בן ותמצא
שיל״ו, מאגרת תתקלו) המשיח מלך הרבי קודש (אגרות

לבית וחיזוק קיום
מסמר וכדו', לקיר הבית, על ידי ידי זה שיחברו על

דבר קל ופשוט שכל אחד זה צדקה, שהרי "קופת
השתדלות  ואחת יכול לעשותו ברגעים ספורים וללא

מיוחדת,
קופה בבית הרי הוא כבונה  ידי זה שקובעים על
הלכה  פי על צדקה" שהרי - "בית של בית חדש
מזה, הקופה  הקופה נעשית חלק מהבית, ויתירה

מצוה  שהיא ענין של גדול בבית מאחר נעשית עיקר
נאמר  שעליה מצוה מיוחדת (צדקה), ובפרט שזו

המצוות". כל צדקה ששקולה כנגד "גדולה
תשמ״ט) (ער״ה קיום וחיזוק לבית. ועד שעי"ז מוסיפים

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

הרבי  חשף לפני 21 שנה בפורים תשמ"ז, בדיוק
תורת  הקשר שבין את המשיח שליט"א מלך
האמיתית והשלימה.  הגאון הרגצ'ובי לגאולה
לקראת יום ההילולא של שר התורה הגאון 

אדר,  זצ"ל שחל בי"א החסיד רבי יוסף ראזין
הריי"צ בתואר "שר  כונה ע"י אדמו"ר אשר

הפאר  מיצירות עולם התורה לאחת התורה", זכה
בספר חדש  מדובר העוסקות בתורת הגאון.

ב-200 נושאים  ששמו 'רזין דאורייתא'  העוסק
יחד עם ביאורי  וערכים בתורת הגאון הרגצ'ובי,
שליט"א על נושאים וערכים  המשיח הרבי מלך

אלו.
כספר ערכים אלפא-בתי וכולל  הספר המסודר
נכתב ע"י הרב מנחם  חלקי התורה, ערכים מכל

טננבוים מירושלים, מומחה וידען בתורת  מענדל
רבות בתורת הגאון הגאון הרגצ'ובי העוסק שנים

שגיב  בתורתו. הרב ספרים עשרות ואף הו"ל
נוספים,  וביאורים עמית הוסיף לעריכה עומק
בציבור. הספר לכל השכבות את כדי להתאים

הש"ס  ישנם מפתחות לפי סדר בסופו של הספר
הספר  בספר. והגדרות שנידונו וכן לפי נושאים

ודיינות והכשרת  מכון להוראה יצא לאור על ידי
עלית – 770 ביתר משיח לישיבות בית מחנכים
גולדברג, ובראש המכון  הלוי דניאל שהקים הרב
ציון.  ישראל שוורץ אב"ד תל עומד הרה"ג הרב

המשיח מלך קשר עם
ידוע בעולם התורני כגאון עולם, אך  "הרגצ'ובר

ההדוק והעוצמתי  הקשר על לא הכל יודעים
הרבי  של האדיר בינו לחב"ד מחד ועל חלקו

ופיענוח תורתו  בביאור שליט"א מלך המשיח
אלה,  של הרגצ'ובר מאידך. באמצעות ביאורים

מימד חדש לגמרי.  מקבלת תורתו של הרגוצ'בר
תורת הרגצ'ובי,  את הספר הזה מסביר ומפענח
כפי שלא נראה עד כה. שילוב הערכים בספר, 

הרבי שליט"א מלך המשיח,  יחד עם ביאורי
מהפכני, בלימוד תורתו של הגאון  שילוב מהווים
מנחם מענדל  אומר הרב לכלל ישראל" והפצתו

טננבוים. 

ישירות הוראות
הרבי שליט"א מלך  כי טננבוים מספר הרב

המשיח הורה לו להתעסק כמה שיותר בתורת 
מימי ראשון,  כאשר עבר באחד הרגצ‘ובר. ואכן
הציג  מצוה, הדולרים שליחות חלוקת במעמד

הרבי שליט"א מלך  גרונר בפני אותו הרב
תורת הרגצ‘ובר. את המשיח, כמי שמהדיר

ביקש ממנו לעשות  המשיח הרבי שליט"א מלך
וציין שכל ענייניו של  את הכל בזריזות,

ענייני האכילה  גם כולל בזריזות, הרגצ‘ובר היו
מציין את זה.  אחד לא שאף שלפלא שלו, ואמר

בגלל הוראתו זו, עשיתי מאמץ עליון להכין  "אכן

מוכן  מסכת ברכות, שעומד היום על את הספר
מתורתו,  להדפסה. זכיתי להדפיס ספרים רבים
היפה  המתנה ואין לי ספק שהספר הנוכחי הוא

וכאן המקום להודות  ביותר בתורת הגאון.
הצלחתי לכתוב את  לזוגתי שתחי' שבזכותה

הספר", מסיים הרב טננבוים. 
עמית שהשתתף בכתיבת הספר עם  הרב שגיב

מציין שיש לברך על ספר כזה  טננבוים הרב
לזמן הזה'. "בספר זה  והגענו 'שהחיינו וקיימו
בפעם  לפני 20 שנה שנסעתי מעגל. סגרתי גם

לרבי שליט"א מלך המשיח זכיתי  הראשונה
שיטת  על להביא את ספרו של הרב טננבוים
ויצאה תשובה מעודדת  לימודו של הרגצ'ובר,

פנים חדשות  הספר 'רזין דאורייתא' נותן מאד.
שזור ומשולב  בפרט שזה לגמרי לתורת הגאון.

שליט"א". המשיח הרבי מלך של תורתו עם

השלימה לגאולה הכנה
תורת הרגצ'ובר לעולם את לפתוח "מטרת הספר

הרבי מלך המשיח שליט"א בשיחותיו  הרחב.
דברי  את הקדושות ובמאמריו, מביא לא אחת
עושה  כציטוט גרידא, אלא הרגצ'ובר, אך לא

דבר של הגאון. ועל  "תבשילים ומעדנים" מכל
אפשר לומר, כי זה חלק בקיום  השילוב הזה

היעוד שנאמר על מלך המשיח, בתקופת הגאולה 
תצא".  מאתי האמיתית והשלימה, "תורה חדשה

המהפכה הגדולה של הספר".  ואין ספק שזה
ובעל חשיבות  אמיתי תענוג עצמו הוא "הספר

אמר לי  הלומדים. לציבור בפרט תורנית עליונה
הו"ל  שמש שמאז חסיד חב"ד, מבית שאינו אדם,
יצא כבושם הזה  צפונות", לא הספר "מפענח של

בתורת הגאון הרגצ'ובי". 
שספר זה, המכיל חידושי תורה, כמו  אין ספק,

נוטל חלק  המגלים את סודות התורה, דומיו
והשלימה. ישיר, בהבאת הגאולה האמיתית

החדש הספר שער

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם
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