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מקובל לומר בשם הבעש"ט, כי ישנו עניין אשר 
הגם שאינו נחשב לעבירה מן התורה ממש, אך 

תוצאותיו חמורים יותר מעבירות מפורשות, 
וישנו עניין שאינו נחשב למצוה מן התורה ממש, 
אך הוא מביא לעניינים נעלים יותר מאשר מצות 

מפורשות.
העניין שאינו נחשב לעבירה של ממש, זו העצבות, 

שלמרות שאינה נמנית במניין ה"לא תעשה", אך 
השלכותיה החמורות הם: דיכדוך, העדר חיות 

בעבודת ה' ועד לרפיון 
והפסקה מוחלטת של 

קיום המצות. מכאן 
גם תוספת ביאור 

לחשיבות עבודת ה' 
מתוך שמחה דווקא.

הטבילה  השני, זו העניין
במקוה (לגברים),

כמנהג חסידים לטבול 
מידי יום, אשר הגם 

שאינה נחשבת למצוה 
מפורשת בתורה, אך 

סגולתה להביא לעילוי 
מוחשי בטהרת הנפש 

והגוף, למעלה ממצוות 
מפורשות.

לטבול ממש
פרשתנו מציינת, בין שאר ענייניה, את מעלת 

המקוה בפסוק "אך מעין ובור מקוה מים יהיה 
מים,  מקוה מעין ובור "אך וכלשון רש"י טהור"

המחוברים לקרקע, אין מקבלים טומאה, ועוד יש 
טהור, הטובל בהם מטומאתו".  לך ללמוד. יהיה

כלומר כה גדולה מעלת המקוה אשר בהיותו 
מחובר לקרקע, לא רק שאינו מקבל טומאה (סור 

מרע) אלא ביכולותו אף לפעול טהרה (ועשה 
טוב) אצל אחרים.

אלא שלמעלה זו 
תנאי יסודי וברור 

- על האדם לטבול 
בתוכם בפועל ממש.

אדם שיוותר על הטבילה בפועל ויסתפק בעמידה 
מחוץ למקוה גם אם יכוון את כל הכוונות, הוא 

לא יזכה לטהרה. צריך לטבול במי המקוה בפועל 
ובאופן שהאדם כולו (ולא באופן חלקי), שרוי 
ומכוסה במי המקוה. דווקא במצב כזה המבטא 
את ביטול האדם לאלוקות, הוא זוכה למעלת 

הביטול. הטבילה כנרמז באותיות
הרמב"ם בהלכות מקוואות בביאורו למהות

הטבילה אומר כי מעבר לסגולה האלוקית שיש 
בטבילה עצמה, הרי 

שהיא מהווה גם 
האדם  כיצד על המחשה
להשקיע עצמו בתחום 

קדושה, בלימוד התורה, 
- להביא  קיום המצוות

את נפשו "במי הדעת 
הטהור".

ללמוד ממש
בשיחותיו הקדושות 
מציין הרבי שליט"א 

מלך המשיח את 
הצורך להיות חדורים 

ביחודו של הזמן בו 
- "ימות  אנו נמצאים

ו"זמן הגאולה".  המשיח"
כדי להצליח בזה עצתו, 

ללמוד ענייני גאולה
ומשיח, וזאת משום שדווקא בכח התורה, בהיותה 
חכמתו של הקב"ה שלמעלה מהעולם, לשנות את 

טבע האדם, שגם כשבהרגשתו הוא עדיין ח"ו 
מחוץ לענין הגאולה, הרי בלימוד עניני גאולה 
בתורה הוא מתעלה למצב של גאולה ומתחיל 

לחיות בעניני הגאולה.
מבחינתנו, לכל לראש הכוונה היא ללימוד תורתו 

של הרבי שליט"א מלך המשיח מתוך ידיעה, הכרה 
תורתו של משיח וזו תחילת  והרגשה כי זו היא

הטעימה מ"תורה חדשה מאתי תצא", רק שצריך 
- בפועל ממש!  לעשות את זה כמו טבילה במקוה
כולו ממש! עדי קיום היעוד "וזרקתי עליכם מים 

טהורים וטהרתם" בהתגלותו בקרוב ממש.

גאולה פסח של
למען האגודה של הפקות מחלקת

האמיתית והשלימה הוציאה הגאולה
לאור לקראת חג הפסח, עלוני הסברה 
המביאים את  מרשים מרהיבים בעיצוב

הגאולה. ניתן להזמין גם  החג באור עניני
מעוצבים עם  עלונים לילדים, פוסטרים
כשר ושמח".  החג ושלטי "פסח מצוות

להזמנות: 052-895-9667. 

תורה״ שכולו ״יום
אדר,    ביום רביעי השבוע, י"ט
התקיים מעמד מיוחד במלון 'גולדן

בעיר  טוליפ' בבאר שבע: ישיבת חב"ד
קיימה "יום שכולו תורה". עשרות רבנים 

באו להשתתף  ואברכי הכוללים מהעיר
הצהריים  בשעות שהתתחיל באירוע
והסתיים בשעות הלילה המאוחרות. 

תורה והלכה רבנים  באירוע ישאו דברי
העיר  וכן רבני רבים מרחבי הארץ

שבע.  והשכונות בבאר

לפסח - הגאולה הגדת
לאחר ששני ההוצאות הראשונות
'אזרחים אזלו מהשוק, שמחים במערכת

להודיע על הוצאתה  במדינת המשיח'
ועריכה חדשים, של  לאור, בעיצוב

הגדת הגאולה-"מיציאת מצרים לגאולה 
פינחס  ע"י הרב נערכה השלימה". ההגדה
שליט"א מלך המשיח  - שליח הרבי ממן
ראשל"צ. להזמנות: 03-9619770 למערב

054-7702013 הכמות מוגבלת.

ידיעה,  מתוך המשיח תורתו של הרבי שליט״א מלך הכוונה היא ללימוד לראש לכל מבחינתנו,
תצא״ מאתי חדשה מ״תורה הטעימה תחילת וזו תורתו של משיח היא זו כי והרגשה הכרה

חדשות טובות
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ממשיכים 
בשמחת פורים

ב"ה

עכשיו הזמן לטבול
בתורתו של משיח

״ויקר חז״ל ואומרים ויקר״, אורה ושמחה וששון ״ליהודים הייתה
פורט לודרדייל ראש עיריית בתמונה: תפילין שבראש״. אלו

תפילין. להנחת בפורים החב״דניקים ביקור את מנצל שבפלורידה,

תפילין שבראש" - אלו "ויקר
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א) ט, השמיני (ויקרא ביום ויהי

שלימות העולם, כמאמר על שבת מורה
הי'ה העולם  ”מה ב) ב, רז"ל (פירוש רש"י
מנוחה"  באת  שבת באת  מנוחה,  חסר
העולם  בריאת  גמר  שלאחרי  היינו,
הי'ה העולם חסר  בששת ימי בראשית

נשלם העולם. ובשבת מנוחה,
שלמעלה  דרגא  על  מורה   - "שמיני"
(גם  העולם  מציאות  כי, מהעולם, 
שבע,  מספר עם  קשורה שלימותו) 
שבעת  שהם בראשית  ימי  שבעת
עם  קשור  שמיני  ומספר  ההיקף,  ימי 
לעניני  ורומז  מהעולם  שלמעלה דרגא 
שמונה  המשיח  ימות  של (כינור הגאולה 
- גאולה מהמדידה והגבלה של  נימים)

גדרי העולם.

”מפעפע  שומן מלשון גם ו"שמיני" הוא
 - ה) קה, יו"ד  בשו"ע, (כהפס"ד  בכולו" 
”שמיני“  של שהעילוי  מרומז שבזה
של  באופן  גם  הוא  מהעולם  שלמעלה
שנמשך  היינו,  בכולו,  שמפעפע שומן

וחודר בגדרי העולם.

ה‘תנש“א) שסע..(משיחת ערב פסח פרסה ושוסעת מפרסת וכל
ג) תאכלו (ויקרא יא, אותה גרה.. מעלת

צריכה טהורה  בהמה  של פרסתה
ומחולקת  סדוקה - שסועה להיות 
שני  לכלול  יש  וההוראה: לשניים. 
מקרבת  ימין  ה'. בעבודת  כיוונים 

דוחה. ושמאל

ללעוס  צריך פעולה כל - גרה" "מעלת
האם  ושוב  שוב  לברר  היטב,  היטב 
צריך לבצע פעולה זו. רק אז פעולותנו 
א׳) לקו״ש לפי חי, (מעיין יהיו טהורות.
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לו טז-לו) „·¯˙È ועשיתי (יחזקאל

דוד המלך כמו לרקוד

'שמיני' מתוארת השמחה  בהפטרת פרשת
ארון  את המלך מעלה כאשר דוד הגדולה

דוד.  אדום הגתי לעיר מבית עובד האלקים
מוצאים כי בהיותם  בתיאור שמחה זו אנו

ודוד  לפני ה', "דוד מכרכר בכל עוז בדרך, נאמר
לעיר דוד נאמר:  ואילו בבואו אפוד בד", חגור

לפני ה'". ומכרכר מפזז "המלך דוד
הלשון: א. בהיות  בשינויי יש להבין את הרמז
אפוד בד"  לעיר מוזכר "ודוד חגור דוד מחוץ

דוד לא מוזכר דבר זה. ואילו בהגיעו לעיר
נאמר  בעיר דוד ואילו "מכרכר", תחלה נאמר ב.

ומכרכר". "מפזז
בראותה את  כן יש להבין: מיכל בת שאול
לפני ה', "ותבז לו  ומכרכר מפזז המלך דוד

דוד: "לפני ה' אשר  לה ועל כך עונה בליבה".
- לשם  ונקלותי עוד מזאת". בחר בי מאביך כו'

מאביך", והרי די  בי הקדים:" אשר בחר מה
סיבת השמחה? בהסבר

לנבואה? מוכן מי
אינו הרמב"ם כי הוא ביחס לאפוד בד אומר
בגדי כהונה, שכן האפוד שבבגדי  משמונה

- בלבד, כי  פשתן - כהונה לא היה של בד
גו', ומביא הוכחה  תכלת וארגמן של גם אם

נאמר  מבני לוי ועם זאת משמואל הנביא שהיה
אפוד בד". "נער חגור עליו:

אותו  והרמב"ם מסיק: "אפוד זה היו חוגרים
עליו רוח  שתשרה שהוא ראוי הנביאים ומי בני
גדול  להודיע כי הגיע זה למעלת כהן - הקודש

ברוח הקודש". והחשן האפוד פי על שמדבר
דרגה  שהנבואה היא פירוש הדבר כי מאחר

מוכן וראוי  נעלית הרי כסימן לכך שאדם
אפוד. עליו רוח הקדש, הוא היה חוגר שתשרה

והודאות תשבחות שירים,
- התבודדות, לנבואה היא ההכנות אחת

כלל, מחוץ לעיר. כשהיה איפוא,  שהיא, בדרך
הכין  בו דוד בדרך, מחוץ לעיר, המקום העיקרי

אפוד  לנבואה, מוזכר שם כי היה חגור עצמו
לפני ה',  היה גם מכרכר בכל עוז לפיכך בד.

שמחה". כן  שורה אלא מתוך "אין השכינה שכן
"משבח",  של "מכרכר" משמעות במושג כלולה

ותשבחות לפני ה' כדי לעורר  שירות אמירת
הנבואה, בהיותם מעוררים כוחות  גילוי את

נעלמים, כידוע.
בעיר דוד מוזכר גם "מפזז",  לגבי השמחה

היה כך  לא הריקוד. מחוץ לעיר ציון לריבוי
הדבר, או שלא היה בכלל. ריקוד נובע, כמוסבר 
כל- בחסידות, מכך שהשמחה מקיפה את אדם

ומגיעה גם לרגלים. שהיא "חודרת" עד כולו
משום כך לא מוזכר "מפזז" בפסוק ראשון. 

לעיר היתה למגמה  משום שבשמחה שמחוץ
ולכן  - - נבואה והשראת שכינה מסוימת

לגבי השמחה שבעיר דוד  אך הייתה בהגבלה.
נאמר  - גבול ולכן בלי שמחה ללא מגמה -

שהיה גם "מפזז".

שכלית הגבלה בלי
תובן העובדה שמיכל בת שאול לא הבינה  כך

 - ומכרכר". לשמחה מחושבת מפזז מדוע "דוד
ודעת". אך "מפזז  ב"טעם מקום לכך בהגיון, יש
מהגבלה, למעלה דוד, דבר שהוא ומכרכר" בעיר

מטעם ודעת, את זה לא הבינה. למעלה
רמז כי  - בחר בי מאביך" בהשיבו: "אשר דוד
עפ"י טעם ודעת, לפיכך  שאול היתה "עבודת"
השכל  פי על עמלק לגמרי, שכן את החרים לא
זבוח לה' הצאן והבקר למען צורך ב"מיטב היה

ולכן "בחר בי  שאמר לשמואל. אלקיך", כפי
ולכן ניטלה  הטעם" "הלך אחרי מאביך": שאול

היתה  ממנו המלוכה ונמסרה לדוד, שעבודתו
- ללא הגבלה שכלית. בקבלת עול

חסידים, וכך היה  האמור מסייע לנהוג בין
רוקדים,  ויו"ט נהוג בין רבותינו, שגם בשבתות
הפנימי, כאמור:  כאשר הטעם וכו', כף מוחאים

לרגע מתקרב הזמן של "ועבדי  ומרגע מאחר
עליהם", על כל ישראל, לכן נוהגים  דוד מלך

- וכפסק הרמב"ם סוף הלכות לולב:  כדוד
האדם בעשיית המצוה  שישמח "שהשמחה

מפזז  . . הא-ל . . וכן דוד מלך ישראל ובאהבת
ה'...". ומכרכר לפני

פרשת שמיני תשט"ו) (שבת

דבר מלך

השבת לוח
שמיני פרשת

פרה פרשת

שמיני פרשת

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

לזכות: מוקדש

ÔÂÁÂ ‰È¯Â¯· בן „Â„
איתנה שלימה ובריאות לרפואה

זמן של והצלחה מתוך הרחבה
האמיתית והשלימה הגאולה

לזכות

שתחי' יהודית
שתחי' צפורה פייגי בת

שלמה וקרובה בתוך שאר אחינו  לרפואה
שליט"א בני ישראל

לרפואה שלמה



חודשים, לפני מספר זה   היה
במשרדנו התקבלה הבקשה  כאשר
מספר הרב הרצל  לבדיקת מזוזות,

בורוכוב מנהל המרכז לאגרות 
קודש ברחובות. כשהתקשרתי 
לתאם את זמן הביקור בביתם, 
בעלת הבית כי היא  לי הסבירה

משתתפת בשיעורי של זוגתי מרת 
המזוזות  את חגית וכי היא מסרה
אותם  לגלול לבדיקה, "וכעת צריך
במקומות הנכונים". ולהתקין אותם

קבלה  לבית המשפחה כשהגעתי
שמיד הזדהתה כמי  את פני אשה

בקשר הטלפוני.  שעמדה אתי
חמוד שעפ"י  ילדון יחד אתה היה

ראשו הבנתי כי  מחלפות שער
כמו כן  שלוש, לפני גיל עדיין הוא

יותר  ישבו בסלון אשה מבוגרת
צעיר שהתברר כי זו אמה  ואדם

הבית ואחיה.  של בעלת
המזוזות ומכין  את בעודי מגלגל

פנתה  אותם להתקנה,
הבית  האשה בעלת אלי
וסיפרה כי את בדיקת 
עפ"י  המזוזות הם עשו
הרבי שליט"א  הוראת

באמצעות  המשיח מלך
קודש ומהירה  האגרות
להוסיף: "ומתוך נסיון 

אני יודעת עד כמה  אישי
להקפיד על מילוי  צריך

הוראה כזו.
ואספר לך על כך:

בניו יורק,  חייתי כ-18 שנה לפני
שמנסים את  ישראלים רבים כמו

שהייתי  במהלך מזלם בחו"ל.
קשר עם אדם שאח"כ  יצרתי שם
יהודי. אך  הוא אינו כי לי התברר
תקופה, לא היה בעובדה  באותה
הקשר  את זו כדי לגרום לי לנתק

ביננו. ובתוך זמן מה החלטנו 
להנשא.

מכוח מה או בזכות  יודעת אינני
מה, אבל בדיוק באותה התקופה 
חברה וסיפרה לי על  פנתה אלי
ראשון".  הדולרים בימי "חלוקת
הסכמתי,  "בואי תקבלי ברכה".

קלוש  משהו מאוד למרות שידעתי
חב"ד ואת המושג  על חסידות

בערך  ידעתי הרבי מליובאוויטש
אולי היה  ממוצע. כמו כל ישראלי

סקרנות. אך לא  זה סתם מתוך
עצמי  את זמן רב ומצאתי חלף

המפורסם בתוך ים  עומדת ב"תור"
מגוון של אנשים, מתקדמת לאיטי.

משהו  אלא שאז התחלתי לחוש
החלה  התרגשות פנימית מוזר. איזו

בלתי נשלט. לא  באופן בי לאחוז
הבנתי מה קורה. בסה"כ הייתי 
והמפגש עם  בחורה לא דתית

צריך לחלוף  דתית היה אישיות
יותר מזה. אך בפועל  לידי ולא

הלכה וגברה  ההתרגשות הפנימית
ככל שהתקרבתי ל"הול" הקטן שם

הדולרים. חלוקת התבצעה
הרבי שליט"א  ברגע שהגעתי מול
מלך המשיח, הוא הושיט לי את 
אלי.  הדולר ואז הרים את מבטו
היה זה מבט שלא אוכל לשכוח. 
הכחולות חדר בי עד  עיניו מבט

בוודאות הכי  עמקי נפשי. הרגשתי
עלי. הוא  יודע הכל גמורה כי הוא

איתי אודות הקשר עם  לא דיבר
במבט אמר בבירור  הגוי, אך המסר

מתחתנת עם הגוי הזה".  לא "את
שהכל מתהפך בקרבי.  הרגשתי

מבולבלת  החוצה יצאתי
החוויה הייתה  לחלוטין.
וכל זה  כל כך עוצמתית

שניות.. בתוך
מרגע זה הכל השתנה. 
בתוך זמן קצר ניתקתי 

וכדי  את הקשר עם הגוי
עצמי חזרתי  על להקל

להתחזק.  לארץ והתחלתי
שאני  לי כעת היה ברור

יהודי, אך עדיין  עם רק מתחתנת
מתאימה. כתבתי  לא נמצאה הצעה
לרבי שליט"א מלך המשיח  כך על

שהכילה גם ברכה,  ובתשובתו
המזוזות. את לבדוק הוראה הייתה

משהו  עשתי כהוראתו והזמנתי
לבדוק את המזוזות, אך לדבריו 

הדבר היה  הן נמצאו כשרות.
תמוה בעיני, לנוכח התשובה  קצת

המזוזות". הברורה "בדיקת
שנים  חלפו כמה פנים, כל על
שידוכי,  את מצאתי לא ועדיין

עד שבאחת ההזדמניות כתבתי 
באמצעות האגרות  והפעם שוב

ושוב הייתה  אשתך, בעזרת קודש
המזוזות.  התייחסות לבדיקת

לבוא בעצמה  אשתך החליטה,
ומיד כשנכנסה הראתה לי שבאחד 
היתה מזוזה. העניין  לא הפתחים

והנה  נשאתי סודר ובתוך חדשיים
בננו הבחורצ'יק שיהיה בריא, ב"ה.

קודש: טלפון המרכז לאגרות
.052-477-0294 ,08-949-3459

פסק דין ברור וזה כתוב "מילתא יש
חוק ללא  הוא לא אומר בטעמא".

מהו הטעם, הוא  יכולים להתווכח טעם שאז
לפניהם". אומר את הטעם: "תפתח הארץ

תש"מ) (י' כסלו

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

ה"בית יוסף" כתב
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

ל'מבצע יום הולדת' 20 שנה

הולדת מנהגי יום
הצדקנית  הרבנית נפטרה  ה׳תשמ״ח שבט בכ״ב 
- הרבי יבלחט״א - אשת חי׳ה מושקא נ״ע מרת
אדר בכ״ה שקיים בשיחה המשיח. מלך שליט״א
הכריז הרבי שליט״א הולדתה, יום לציון תשמ״ח,
הולדת״, ״יום מבצע על לראשונה המשיח מלך
ומצות,  בתורה להוספה הוראות כמה ציין במהלכה

כדלהלן: בחיי האדם, זה מיוחד יום לרגל

וכשיום ההולדת יום ההולדת, שלפני א. לעלות לתורה ביום השבת
עצמו. הולדת - גם ביום ביום הקריאה חל

וכשיום ההולדת  תפלת שחרית ומנחה, ב. להוסיף בנתינת צדקה לפני
- גם יום טוב (ומה טוב או בערב שבת - ליתן יום טוב או חל בשבת

לאחריו).
הא-ל וכו',  בכונת התפילה, התבוננות בגדולת - ג. להוסיף בתפילה

אחד). -ספר פנים כל וכן באמירת (ספר) תהילים (על
 - ההולדת1 ביום שמתחיל לומר תהילים החדש ללמוד המזמור ד.

בהתאם למספר שנותיו20.
נוסף  - החסידות ובתורת הנגלה בתורת נוסף  שיעור  להוסיף  ה. 
ותניא תהילים  בחומש  השיעורים  שלושת  הקבועים,  השיעורים  על 

נפש, ושיעור היומי ברמב"ם. השוים לכל
או  (כולו  פה  בעל  חיים)  אלוקים  (=דברי  דא"ח3 מאמר  ללמוד  ו.
או עצמו,  ההולדת  ביום  (ברבים)  בחבורה אותו  ולחזור חלקו), 
שלאחריו (בזמן סעודה  הקרובה, ובפרט ביום השבת-קדש בהזדמנות

שלישית).
חוצה,  והמעיינות  התורה  הפצת   - הזולת על  בפעולה  להוסיף  ז. 

מתוך אהבת-ישראל.
תיקון  והצריכים  בהם  ולהתבונן  זכרונותיו4  ולעלות  להתבודד  ח. 
ישוב ויתקנם, כלומר, להתבונן באופן הנהגתו בשנה שעברה, ותשובה

הבאה עלינו לטובה. ולקבל החלטת טובות לשנה
(לפי  לקבל על עצמו זהירות נוספת או הידור נוסף בענין פרטי ט.

בראש השנה6. כמובן5), כמו ערכו,
- שבח  שמחה עם בני-ביתו, חבריו וידידיו של התוועדות י. לערוך
חדש או בגד לברך "שהחיינו" על פרי - אפשר (ובאם והודיה להקב"ה

של-תורה ושמחה של מצוה7. מתוך שמחה חדש),
______

– נלקטו מ"היום יום" י"א  *) המנהגים דלקמן (מלבד אלו שצויינו בפני-עצמם)
שליט"א מלך המשיח חב"ד ע' 81. אגרות קודש כ"ק אדמו"ר ספר המנהגים ניסן.
א'תתקכט, ב'כב. ב'סו, ב'צז, ב'קטז,  א'תתצט, א'תקמח, א'תתנח, ח"ז: חלק ו' אגרות:

ועוד. ברי, ב'רכו, ב'קמו,
שהוא מסומן במספר  . מהקאפיטל בתהלים . ר"ח נוסף על המנהג "למוד בכל (1
שנים או יותר", – "פסוק אחד", "ואם הוא מרובה בפסוקים אזי לומדים חייו" שנות

אזי כופלים", באופן ש"יעלה במספר  . . פסוקים הקאפיטל מחזיק פחות מי"ב "ואם
חדשי השנה" (אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ה א'שלט)

ועוד. ח"כ ע' 578, חכ"ו ע' 347, לקו"ש – ראה הר-מצוה לחתני 2) מ"יחידות"
שליט"א מלך המשיח אג"ק אדמו"ר – אדעתי' דנפשי' חפץ. אבל, 3) במקום שלבו

הערה הבאה). (וראה ח"ז ב'צז
שענו לו  היחידות מה ששאל ומה במחשבתו אחת לצייר הנ"ל ב'רכו: 4)ראה אג"ק

ללמוד מתורתו. ואח"כ
ב'סו. אג"ק הנ"ל – 5)ויש להתחיל בזה בהוספת שיעור בדא"ח

מזה ג"כ לקבל איזה זהירות נוספת בראש השנה. ויש ללמוד 6) ידוע אשר מהנכון
שאז מתחלת שנה יום ההולדת, היינו דכל אחד, הפרטי על ראש השנה הפרטי בזמן

הנ"ל. – אג"ק הערה 33) תשמ"ח אחש"פ חדשה הפרטית (וראה שיחת
ה'תשמ"ח. אדר, אחרון של פסח (ועוד) 7) שיחות: כ"ה

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אדר ב'  פרק ליום
מת טומאת יח.     הל' פרק

יט. פרק

כ. פרק

כא. פרק

כב. פרק

כג. פרק

כד. פרק

פרק ב-ד.                        הל' רוצח ושמירת נפש

פרק ה-ז.

פרק ח-י.

פרק י-ג.

שנים  והוא ספר ספר קנין וגו'. ראשית חכמה
פרק א-ג. בפרקים אלו. מכירה.. עשר.. הל'

פרק ד-ו.

פרק ז-ט.

כ

כא

כב

כג

כד

כה

כו

ה'

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

משיח של מבט

המשיח מלך



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"

050-377-0775
קורס מיוחד

מעונין בלימוד אומנות המילה?
פנה היום לברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 050-377-0775

שליחות אישית בברקת

7

החסידות תורת = יין
ונעם ארוך נתקבל מכתבו מיו"ד אדר, לאחרי הפסק

לי לקרות בו בסיום מכתבו, אשר ישתדל להביא 
החסידות וביחוד  ברבים ובהרחבה על דבר תורת
לומר הרי גם זה מענין  חסידות חב"ד, ואם תרצה

אלו, שנכתב מכתבו בימים שלפני הפורים  ימים
הפורים, שכל  הסמוכים לאחר בימים ונתקבל

הענינים והנסים היו ביין, שמזה גם הציווי לבסומי 
הרמז לרזין  ברוחניות ביין (רש"י מגילה ז' ושו"ע) והרי

סוד, ונתבאר בארוכה  נכנס יין יצא דאורייתא,
והשו"ע, שיר  התניא הזקן בעל לרבנו בלקוטי תורה
רצון שיעשה בזה באופן  כ"ו ג' ואילך, ויהי השירים

דמוסיף והולך.

לבשורות טובות בהנ"ל ובכללות הענין  בברכה
שמחה ובפרט על מנת חוצה מתוך דהפצת המעינות

רז"ל דמרבין בשמחה. ציווי
ז׳תר) מאגרת המשיח, מלך קודש הרבי שליט״א (מאגרות

הזקן לגזיזת מקום אין
הזקן שיש מציעים "לישר"  גידול אודות לכתבו

אותו.
- ולדעתי ע"פ  אינו ברור מה כוונתו בתיבת לישר.

לישר . . ואולי  מקום לגזוז אפילו בכדי - אין כתבו
מסרק (אף שישנם יחידי  בהאמור כוונתו ליישר ע"י
שמהדרים ומקפידים על זה, ובלשון המובא  סגולה
בזה רק יחידי  כנ"ל נהגו בשערת זקנם), - לא נגעו

והרי יקיים בזה הזקן במסרק. סגולה ויכול לישר
כבוד האם בהאמור. ז׳תרא)מצות (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

כ-5 ק"מ צפונית- נמצא בשפלה המושב ברקת
לפני  לוד. המושב הוקם לנמל התעופה מזרחית

מחמישים שנה ע"י קבוצת עולים יוצאי  למעלה
ושמו מציין  תימן. העיר חבאן, שבדרום מזרח
שמה של אחת מאבני החושן, שעמדה על  את

הכהן הגדול בבית המקדש. של ליבו
הדוק בין  נוצר קשר הישוב כבר בראשית הקמת

באמצעות  לרבי מלך המשיח שליט"א תושביו
הישוב, עת עלו  בימי הקמת חסידיו. וכך עוד

התושבים לשלוח את  העולים מתימן, החליטו
נודע  ללימודים במושב 'ספרייא' שלימים ילדיהם

בשם כפר חב"ד...
מעטוף, משמש גם  סעדיה רב המושב, הרב

חב"ד במקום ומקיים פעילות  כשליח ומנהל בית
עניפה בישוב וסביבותיה.

משיח מקבלים פני
הדגל בגאוה מתנוסס רבים בברקת על בתים
הצהוב, דגל 'משיח' המבשר לכל כי גם כאן 
הדגל  את משיח צדקנו. פועלים לקבלת פני
(מני)  מנחם תלה על ביתו ר' בישוב הראשון

הבולטים בישוב, כבוגר  מהפעילים צדוק, צדוק.
בבית של שליחות שגדל חב"ד וכמי ישיבות

חב"ד  הינו השליח בבית צדוק, חיים אביו הרב -
- הבין ר' מני כי לא לחינם רמת עמידר ברמת גן

לגור במושב  העליונה להביאו ההשגחה בחרה
הפעילות המושב. ברקת ומנצל את כוחו להגברת
נגור  "למעשה, הוא מספר, לא בדיוק ידענו היכן

מקום מתאים במרכז  החתונה, חיפשנו לאחר
הרבי שליט"א מלך  הארץ שיתאים להוראת
בסביבה של  "לגור המשיח לזוגות צעירים:

תורה ומצוות". הישוב ברקת תאם  שומרי אנשים
מכל הבחינות".

לפעול יכולה שהתוועדות מה
כשמבקשים ממנו לספר על מופתים בהם הוא

פותח בסיפור הבא: נתקל במהלך פעילותו, הוא
השנה  השנה לפני י"ט כסלו, 'ראש זה "היה
חב"ד  מידי שנה מתקיימת בבית לחסידות'

לגור בישוב אני  ומאז בואי התוועדות גדולה,
משתדל לסייע בהכנות ובאוירה...

באחד  פגשתי ההתוועדות לפני מספר ימים
לבית חב"ד,  שנחשב למקורב מהתושבים

התוועדות.  תתקיים השנה וסיפרתי לו שגם
צריך כסף לארגון  לא - מבקש ממך "הפעם אני

שתשפיע על עוד  ההתוועדות, ממך אני צריך
פשוט תודיע ותדאג שיבואו עוד לבוא. יהודים

יהודים".
מספר  המיועד, הוא הגיע בלויית ואכן, ביום

ליבו ביין" פנה וביקש הבטחה  כ"טוב מידידיו.

איני  כי טענתי מצידי ל'זרע חיא וקיימא', אני
בטוח שאם הוא יקבל על  יכול להבטיח, אך אני
אותו כולנו  ונברך טובה חשובה, החלטה עצמו
אזי יתקיים בו "מה שהתוועדות חסידית יכולה 

לפעול"...
ראשית הוא הבטיח להשאר בהתוועדות עד 

עצמו להתחיל להניח  על תומה, ובנוסף קיבל
בלבד אלא  זו יום, ולא בקביעות מידי תפילין
כיפת  עם להתחיל ללכת החליט במקום שאף
חלפו אלא שבועות ספורים  לא "יחי אדוננו".

מספר לי על  כשהוא אותי נרגש והוא פגש
הבשורות הטובות.

חיל אל מחיל
מני, מתקיימת מוסיף הפעילות הקבועה שלי,

דוכן 'מבצעים'  מידי יום שישי אז אנו מקימים
יצחק. בבארות במרכז המסחרי

הנחת  לדוכן דומה. גם שם נתקלתי בסיפור
מידי פעם בני זוג  התפילין היו מגיעים

והוא  בעלה להניח תפילין את משדלת כשהאישה
לאחר הפצרות מרובות. כך  רק מסכים מצידו
כשאט אט, יצרתי  מספר חודשים נמשך הדבר

פנתה האישה  הימים עימם קשר חם. באחד
שנים ועדיין  וסיפרה כי הם נשואים מזה מספר
כעת הם רוצים לקבל את  תינוק לחבוק לא זכו

הרבי שליט"א מלך המשיח. ברכת
'כלי לברכה' והם  לעשות עליהם כי השבתי

טהרת המשפחה  עצמם לשמור על דיני על קיבלו
 7 לאחר והבעל יתחיל להניח תפילין מידי יום.
כשהם קורנים מאושר  חדשים פגשתי בהם שוב

לקיים את  והפעם הם ביקשו ממני סידור כדי
בביתם"... מידי ליל שבת מצוות הקידוש

מקצת מפעולותיו של ר' מני  רק הם כאמור אלו
כמו כל יהודי, לפעול  שליחותו, את הרואה צדוק,

הרבי שליט"א. - משיח צדקנו קבלת פני את

ב-770 בתפילה צדוק מני ר׳

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

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

? ע ו ר י ו א ה א ח מ ם ש י ג ג ו ?ח ע ו ר י ו א ה א ח מ ם ש י ג ג ו ח
יצחק ברוךיצחק ברוך

צילום וידאו

כדי שתהיו מרוצים
(גם מהשירות, גם מהמחיר)

052-623-7708
שלטים | פוסטרים | עלונים | עלונים לילדים

להזמנות: 052-895-9667

והשלימה - מחלקת הוצאה לאור למען הגאולה האמיתית Hagada770.comHagada770.comהאגודה
הגדת 'חכם מה הוא אומר' - הגדה של פסח 
עם ביאורים של הרבי מליובאוויטש שליט"א 
מלך המשיח, ומלווה בציורים רבים מתנה יפה 

מאוד ומקורית למקורבים ולחג

ניתן להתרשם ולרכוש את ההגדה באתר 
הבית ובחנויות הספרים.

כמו כן דרושים אנשי שיווק, עמלות גבוהות 
hagada770.com/73664/drushim :מאוד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


