
בחברון נס
מחבלים שני כי נחשף השבוע

חב"ד בבית לפגוע תכננו ימ"ש,
כאשר אירע, הגדול הנס בחברון.

כח נזרק בלילה, עשרה אחת בשעה
התפוצץ. לא שבנס צינור מטען צה"ל

ובשעה למקום, הגיעו רבים כוחות
נוסף גדול מטען גילו בלילה שתיים

שבחסדי מטען רחוק, בשלט המופעל
ל"ע. אסון ונמנע התפוצץ לא שמים

שבט, כ"ד ביום כי הודיעו חב"ד בבית
רחל מנוחה הרבנית הילולת יום

מוזמנים החברון, החיים בבית הטמונה
מיוחד למעמד לעיר העולים ההמונים

הנס. על להודות

הדין לפסק הפצה
הרבנים, דין פסק הפצת מתרחבת
חי - המשיח מלך שליט"א הרבי על
להוריד ניתן כעת גשמי. בגוף וקיים
הדין פסק נוסח את הגאולה מאתר

PDF בפורמט גשמי" בגוף וקיים "חי
על הרבנים חתימות כולל להדפסה,

.www.hageula.com הפס"ד:

משיח׳ ל׳קונגרס היכונו
האמיתית הגאולה למען באגודה
"קונגרס להפקת נערכים והשלימה,

השנתי האירוע הקודש", בארץ משיח
שיתקיים והפעילים, השלוחים לחיזוק

במהלך אדר. חודש בתחילת אי"ה
ופעילויות פעולות יחשפו הקונגרס

הגאולה. בשורת להפצת

של חשיפה אינה ישראל, במשטרת הבכיר הפיקוד לקריסת ועד הציבור נבחרי בקרב השחיתות פרשיות חשיפת
דורנו של עבדו ובמשה עולם בבורא והאמונה בהכרה שתקונה חברתית, מערכתית תופעה של אלא מקרים,

טובות חדשות

עצמותו המשכת
יום היום בחיי ית'

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

סיני הר מעמד של האלוקי משיאו החד המעבר
שבפרשת יומיים היום לחיי קודמת, בפרשת

לאחר תמיהה: מעורר 'משפטים', פרשת השבוע,
תורה, במתן העצומים האלוקיים הגילויים

להם והראה רקיעים שבעה להם שבקע לאחר
ודיבור דיבור כל שעל ועד מלבדו, עוד שאין
לעסוק לכאורה היה מתאים נשמתם, פרחה

אהבת על כהציווים טהורים רוחניים בנושאים
וכדו'? אלוקות ידיעת או ה' יראת ה',

מאיגרא החדה הירידה
עמיקתא, לבירא רמה
לדיני העולם, לענייני
איש יכרה "כי נזיקין

או שור שמה ויפול בור...
ישלם". הבור בעל חמור.
ואכלה אש.. תצא "כי או

הקמה.. או הגדיש את
המבעיר", ישלם שלם

מובנת. אינה

האמיתי החיבור
מתחזקת השאלה
החיבור ו' לנוכח

פרשתנו שבפתיחת
אלא המשפטים" "אלה לא המשפטים". "ואלה

ענייניה את המחברת ו' המשפטים", "ואלה
לשיאו לחברו, אדם שבין דינים פרשתנו, של

"אנוכי ית' עצמותו גילוי תורה, מתן של האלוקי
היתכן? אלוקיך", הוי'ה

פרשתנו, של הפתיחה למילות רש"י דברי
מוסיף ואלה .." הדברים. בהבנת מסייעים

אלו אף מסיני הראשונים מה הראשונים. על
החיבור ו' של עניינו בדיוק זהו אכן מסיני".

שעשרת כשם ללמדנו: המשפטים", שב"ואלה
במעמד נתנו הדברות

אנוכי ידי על סיני, הר
גם כך אלוקיך, הוי'
הנושאים אותם כל
ניתנו שבפרשתנו,

הוי'ה "אנוכי האחד אותו ע"י מסיני, הם אף
האנושית, החברה שחיי זו, הכרה רק אלוקיך".

בבורא ההכרה על מושתתים להיות חייבים
את להבטיח שביכולתה זו היא ומנהיגו, עולם

וכפרט. ככלל האנושית החברה של הנכון קיומה
מההכרה יומיים היום חיינו את לנתק הנסיון

ואוזן רואה "עין זו, לבירה הבית בעל שיש
פורצת נכתבים", בספר מעשיך וכל שומעת

של להתפשטותו אמיתית הגבלה כל ומסירה
האנושי. "האגו"

מוסר לייצר הנסיון
החברה ע"י חליפי

המתנייד כזה עצמה,
חברתיות, נורמות עפ"י

מראש. לכשלון נידון
כוחו השואב מוסר רק

האלוקי, הציווי מן
הנכון נצחי, מוסר הינו

ומקום. זמן לכל

השליחות מילוי
פרשיות של חשיפתם
נבחרי בקרב שחיתות
לקריסת ועד הציבור
חשיפה אינה ישראל, במשטרת הבכיר הפיקוד

חברתית. מערכתית תופעה של אלא מקרים, של
בין לנתק בנסיון שיסודה קלוקלת תופעה

תנאף". לא תגנוב.. "לא לבין אלוקיך" ה' "אנוכי
לכל הינו זה, חברתי מערכתי כשל של תיקונו
ובמשה עולם בבורא והאמונה בהכרה לראש

המשיח, מלך שליט"א הרבי הוא דורנו, של עבדו
לאבינו ישראל של לבם לקרב פועל אשר

הקריאה את ישראל בילדי מחדיר שבשמיים,
אחד", הוי' אלוקינו הוי' ישראל "שמע הנצחית

לחאיר תפקידן על ישראל ובנות נשי את ומלמד
שיפעל זה הוא מצוה. בנר ישראל בית את

אלא עוולה", יעשו לא ישראל "שארית אשר
האמיתית הגאולה בהבאת שליחותם את ימלאו
לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש. עכשו והשלימה,

הוקרה תעודת מקבל יצהר, במצפה חב״ד ישיבת מנהל סנדרוי, יצחק הרב
החיילים. עזיבת לרגל שנערכה פרידה בהתוועדות שומרון, גזרת ממ״פ

חב"ד לישיבת הוקרה תעודת

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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שמיטה שנת (13.2.15) ה'תשע"ה שבט, כ"ד משפטים-שקלים, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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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

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

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

   
    

    
    
    
     

    
     
     
     

    
     
     

   
     

יז) כג, (משפטים יראה בשנה פעמים שלש
גבוהה בחינה היא ברגלים ראיה מצות
שבא כדרך ז"ל רבותינו וכמאמר מאוד,
השכינה. פני את לראות בא כך ליראות
ביום-טוב היה מה מפני להבין וצריך
שבת הלא בשבתו, שבת מידי ולא דוקא
לעתיד רק ולמה יום-טוב, מבחינת גבוה

בשבתו"? שבת ”מידי יעלו
השמחה תהיה לעתיד שרק הענין, אך
אלא אינו שבת עתה אבל בשלימות,
הם הרגלים ורק ותענוג, מנוחה בחינת
מתגלה במועדים כי לשמחה", ”מועדים
השמחה. שגורם דלעתיד-לבוא הארה
המלך כמשל - הגילוי גורם והשמחה
חדרים בחדרי בתמידות יושב שהוא
כך כל, לעין מתגלה הוא שמחתו ובעת
זמן הם שהמועדים לפי יובן על-דרך-זה
אלקותו גילוי מאיר דוקא אז לכן השמחה

רואים היו דוקא ביום-טוב ולכן יתברך,
השכינה. תרל״ב)פני המאמרים (ספר

יז) כג, (משפטים ה׳ האדון פני
[=מיהו] "מאן א): (לח, ב חלק מזהר להעיר
ויש-לומר, רשב"י". [=זה] דא ה' האדון פני
הוא צדיקים שאר לגבי ברשב"י שהחידוש
הארת מבחינת . . בו מאיר ש"היה מפני

דא"ח). עם (סידור משיח" של אורו
ה׳תשנ״ב) משפטים ש״פ (משיחות

ג) כד, (משפטים לעם ויספר משה ויבוא
הממשיך הוא מהימנא', ’רעיא רבינו, משה
ולכן ישראל. בכנסת באלוקות הדעת את
אחרון' ’גואל והוא ראשון' ’גואל הוא
בדבריו התחילה מצרים גאולת -שכן,
ה'", אני כי ”וידעתם לישראל: משה של
ישראל, את שיגאל אחרון' ה'גואל כן וכמו
שכתוב כמו הדעת, בחינת את להם ישפיע

וגו'". ה' את דעה הארץ ”ומלאה
חיים) (תורת

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:02 16:48 ירושלים
18:03 17:03 תל-אביב
18:02 16:53 חיפה
18:05 17:06 באר-שבע
18:10 17:09 ניו-יורק
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יז) יב, - יז יא, ב: (מלכים 

כשמבינים גם מהשכל להתעלות

אשר המשפטים "ואלה במילים פותחת פרשתנו
חז"ל מדייקים 'לפניהם' מהמילה לפניהם". תשים

דברים: מספר ולומדים
לפני היינו - 'לפניהם' להיות המשפטים שעל א.
כלומר, כוכבים". עובדי לפני "ולא יהודים דיינים
לפני לגשת צריך יהודים בין שיש סכסוך שבכל

ללכת ואין התורה חוקי פי על שפוסקים דין בית
שהם אפילו יהודים שאינם שופטים לפני ולדון

להיפך. או ישראל דיני כמו דנים
שהלימוד כלומר פנים". לו "להראות - לפניהם ב.
בטעמה, הנלמדת ההלכה בביאור יהיה תלמיד עם

כך לו: לומר ולא התלמיד. אצל תקלט שהיא עד
בעצמך. ולהבין לחפש עליך הטעם את הדין! הוא
'לפנימיותם' - לפניהם מסביר: הזקן האדמו"ר ג.
החבויות למדרגות עד תחדור ה' שחכמת כלומר

הנשמה. לפנימיות בנשמה ביותר
מסוימת מילה על שונים פירושים ישנם כאשר

מהו להבין וצריך ביניהם, קשר יש - בתורה
אלו? פירושים שלושת בין הקשר

לתפוס יכול לא שהשכל מה
חוקים, סוגים: לשלושה מתחלקות התורה מצוות

ומשפטים. עדות
כל להן שאין מצוות - חוקים ביניהם: וההבדל

משום רק הוא וקיומן שכל, פי על וטעם הסבר
- גזרתי" גזירה חקקתי "חוקה ה', ציווה שכך

עול. קבלת מתוך
וטעמן הסברן את להבין שאפשר מצוות - עדות
עליהן מצווה הייתה התורה שלולא אלא בשכל,
לאחר עכשיו אבל לקיימן, מחייב השכל היה לא
בשכל גם ולהבינן להסבירן אפשר התורה ציווי

אנושי.

מאליו המובן את לקיים
מבין האנושי השכל שגם המצוות אלו - משפטים

תורה למדו שלא אדם בני וגם בקיומן הצורך את
שכליות מצוות אותן. ומבינים אותן מקיימים

פיהן. על להתנהג מחייב שהשכל ואנושיות
תורה ניתנה לא "אילמלא הגמרא: מביאה לדוגמא
שאפילו מנמלה" וגזל מחתול צניעות למדים היינו
היה התורה את לקבל זוכים היינו לא חלילה אם

אלו, מצוות על ודווקא לקיימן, מחייב השכל
תשים אשר המשפטים "ואלה התורה: מצווה

לפניהם".
ל'משפטים' לפניהם של ההוראה מתאימה במה

ו'עדות'? ל'חוקים' מאשר יותר
ישנה ב'משפטים' שרק מובן הראשון: הפירוש לפי

ישראל, כדייני ישפטו גויים שדיינים אפשרות
צורך אין 'חוקים' לגבי שכן וכל 'עדות' לגבי

שאינם שופטים בפני ולהתדיין לגשת שלא לצוות
יהודים שאינם שלדיינים מאליו מובן כי יהודים.
שפסקיהם מכיוון אלו, לדינים שייכות כלל אין

השכל. מן הנעלה דבר על ולא השכל לפי בנויים
כדייני שישפטו מציאות שתתכן ב'משפטים' אבל

דייני לפני לדון לצוות התורה צריכה ישראל
על גם שבנויה ההלכה פי על רק שדנים ישראל

ה'). (חכמת אנושי משכל שלמעלה דברים

השכל בתוך חיות
ל"להראות זה שלפניהם השני: הפירוש לפי אבל

על לצוות יותר נחוץ לכאורה הרי פנים". לו
שאין שאף ב'חוקים'. מזה ויותר ב'עדות' זו הוראה

מהשכל, למעלה נעלים והם אותם מחייב השכל
באופן אלו מצוות גם ללמוד חייבים זאת למרות
מצוות שהם כיון ב'משפטים' אבל לפניהם. של

שלימודם ברור הרי מחייבם האנושי שהשכל
התלמיד. אצל ייקלט

לפנימיותם: - לפניהם השלישי, הפירוש לפי גם
דווקא צורך לכאורה אין 'משפטים' לקיים כדי

הם שהרי הנשמה, פנימיות של בהתעוררות
שהם ב'חוקים' אך האנושי. בשכל גם מקובלים
של ההתעוררות להיות צריכה מהשכל למעלה
קיומם זו התעוררות ללא כי הנשמה, פנימיות

פנימית. חיות ללא אבל בלבד ההכרח מפני יהיה
להדגיש התורה טרחה אלו, מסיבות ודווקא

ב"פנימיותם" להיות צריכים ש"משפטים"
את גם להדגיש: באה התורה פנים". וב"הסברת

כי לקיים צריכים אנושי, בשכל המובנות המצוות
ג) שיחות לקוטי (עפ״י שכלנו. בגלל ולא ה' ציווה כך

מלך דבר

משפטים פרשת
שקלים

משפטים

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

מיבניאל" "הצדיק הרה"ח הרה"ג

ב"ר שלמה אליעזר ר' הרב
ע"ה שיק זאב מנחם הרב

תשע"ה שבט י"ז נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לזכר
ע"ה קפרא מנשה הרב ב"ר חיים ר'

תשע"ה שבט ח' נלב"ע

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

נשמת לזכר



בני אחד אחד תלקטו "ואתם
ישעיהו. הנביא מבטיח ישראל"

המשיח מלך שליט"א הרבי
באמצעות שלוחיו ע"י בזה פועל
של מדהימות פרטיות" "השגחות
יוני ר' כך על מספר הגאולה. זמן

מנתניה. כהנא

נסעתי שבועות, מספר לפני
מחברי, שנים עם יחד לאירופה,

מספר לבדיקת קליין, ואיתי יריב
היינו כך לשם תיירות. אתרי

"אישגל" לעיירה להגיע אמורים
באוסטריה. טירול בהרי

כנהוג, היציאה, לפני
מהרבי ברכה ביקשנו

המשיח. מלך שליט"א
ב"אגרות התשובה

ברכה הכילה קודש"
... בקשה גם וגם

הנסיעה את שננצל
שליחות למטרת

היהדות. אור בהפצת

והתחלנו לאיזור הגענו
אנו כשבמקביל להתארגן,

וכיצד היכן לראות עין פוקחים
השליחות. את למלאות נוכל

שבט. חודש ראש חל רביעי ביום
שחרית לתפילת מניין ארגנו

עם ביחד המלונות, באחד
והיה רבים ישראלים מטיילים

הטוב שהזמן ידענו אבל מרגש.
בשבת. יהיה לפעול ביותר

התגוררנו השבוע במשך
נסיעה דק' 10 מרוחקת בעיירה

שבת לקראת אבל מ'אישגל'.
ב"אישגל". דירה לשכור רצינו

כשרים, מצרכים מהארץ הבאנו
שנוכל כדי בישול וכלי סירים

הישראלים המטיילים עם לקיים
וסעודות תפילות את שם,

השבת.

שלא הייתה שהתעוררה הבעיה
פנויה דירה למצוא היה ניתן

(שישי האחרון הרגע עד לשבת.
דירה חיפשנו בצהרים) 12:00

הצלחה. ללא ב'אישגל'

לקיים נוכל שלא בצער הבנו
ב'אישגל', השבת שליחות את
שעות 4 ולחפש לוותר נאלצנו

אחרת. בעיירה דירה שבת לפני

מצויינת דירה מצאנו ב"ה אכן
שעה חצי - מדהים הר באמצע
שזה היחידה הבעיה מ'אישגל'.

יהודית. נוכחות ללא רחוק 'חור'
פרטית שבהשגחה ידענו כי אם
לראות חיכינו ורק לשם הגענו

למה... הסיבה את

ירדנו שבת לפני שעתיים
בעיירה אביזרים מספר לקנות
לקופה כשהגענו אך החדשה,
המוכרת לנו מודיעה לשלם,

כ. ולא מזומן רק מקבלים שהם
במהירות לגשת נאלצנו אשראי.

ולפרוט המקומי לבנק
לאירו.

(שעה לחנות כשחזרנו
שבת), לפני וחצי

לקופה בתור עמדה
שברכה מבוגרת אשה

בהתרגשות: אותנו
שלום'. 'שבת

חצי מבטא לה היה
היינו גרמני. חצי צרפתי

יהודי למצוא ציפינו לא בהלם!
זו. נידחת בעיירה

אנחנו מה התפלאה האישה
היא כי התברר כאן. עושים
שלא זמן הרבה כבר ובעלה

אותם הזמנו באזור. יהודים ראו
היא שבת. סעודת איתנו לסעוד

מההזמנה. מאד התרגשה

העמדנו שעה תוך שמחנו!
מטעמים עמוס שבת שולחן

דקות לאורחים. וחיכינו טובים
בדירה שבת, כניסה אחרי

בטירול נידח הר באמצע כפרית
2 בשמחה קיבלנו האוסטרי

שבת לסעודת יהודים - אורחים
נשכחת. בלתי

המשיח, מלך שליט"א לרבי
מקום בכל יהודי מכל אכפת

דואג הוא בעולם. נמצא שהוא
הנידח, לכפר גם יגיעו ששלוחיו

ויספרו ניגונים ינגנו קידוש, יעשו
שעות 6 במשך יהודיים סיפורים

הלילה. לתוך

דניס - שהאורחת בזמן רק אולי
השנים על בדמעות, סיפרה

שבת לסעודת חיכו שהם הרבות
באמת. זה את הבנו יהודית,

מושקא חי'ה מרת הצדקנית הרבנת של ההילוא יום לרגל
טוכפלד. נ. של בלוג מתוך המשיח. מלך שליט"א הרבי אשת

גדולתה - ענוותנותה
מכיר, שלא מי אין כמעט ה'סלפי' טרנד את
באופנה מדובר כי נספר שלא, מי ולטובת
עצמית פורטרט תמונת אותה עבר: מכל הפושה
עצמי הוא התיעוד חברים. עם או לבד המצולמת
חכם טלפון מכשיר בעזרת לרוב ונעשה ומכוון
ברשתות התמונה של מיידי שיתוף המאפשר
וקבוצות מיילים ויראליות, הודעות חברתיות,
הנה לומר: הוא זה טרנד של עניינו כל שיתוף.

אותי! תראו אני!
נ"ע. מושקא חי'ה הרבנית בדמותה מהרהרת אני

'סלפי' לעצמה עושה שהייתה בעולם סיכוי שאין כלשהי דמות יש אם
עסקה נ"ע הרבנית הזוי. נשמע הצירוף עצם הרבנית. של דמותה זוהי
להיות. לא להיות: שיכול ואבסורדי הופכי הכי בדבר אינטנסיבי באופן
למקומות הגיעו שלה ההתבלטות וחוסר הביטול והענווה הצניעות רמות

מדהימים.
ואדם בעולם המפורסמת היהודית הדמות המשיח, מלך הדור, נשיא כאשת
תקנה שהרבנית לצפות היה ניתן והערב, השכם לפתחו שיחרו שהמונים
לא! אך פומבית. אמירה כלשהי. חשיפה השפעה. מעמד. של סוג לעצמה
ודברים הנהגות של נדירים תיעודים שלה, אותנטיות תמונות 2-3 אולי יש
וזהו. אודותיה מסר המשיח מלך שליט"א שהרבי ודברים ואמרה, שעשתה
ב-770 הכנסת לבית תבוא לא מדוע המזכירים אחד לשאלת זהו. פשוט
העניין את לסבול יכולה 'איני ענתה: הנשים כלל עם מגילה קריאת לשמוע

שם'. תיצור שנוכחותי והמהומה
בעולם נערצת לדמות להפוך מלכים, בכבוד לזכות אחד בעפעוף שיכלה מי
שיחידי באופן הכלים אל להיחבא בחרה דגולה, ומשפיעה לרבנית כולו,
עומקה דווקא וחוכמתה. גדולתה ליקר ונחשפו אותה פגשו נדירים סגולה
לומר מה לה היה שלא לא זה הזו. ההתבטלות את יצרה הרבנית דמותה של

ה-'איך'. את בחרה היא אך היה, גם היה ולמי.
על לקיומו אישור רוצה לא מי להבנה: יותר קשה אפילו זה שלנו בעידן
חיקויים… העברות, שיתופים, תגובות, לייקים, כלשהו? חברתי איתות ידי
עלינו. שמעו אותנו. ראו אצבע. טביעת איזה שהשארנו לנו שישקף מה כל
שהפוך מה כל מסמלת הרבנית של שדמותה לומר אפשר כאן. אנחנו
באופן היא מהתמונה העדינה ובהיעלמותה הנוכחיים החברתיים מהמסרים
לזכור: יש שכן, ופנימיות צניעות של האש' 'עמוד מעין מהווה פרדוכסלי
אדירה הייתה השפעתה כך ומצומצמים מעטים היו וישותה שנוכחותה ככל

נתפסת. בלתי עד
הוא לברכה מכתבים ערימת המשיח, מלך שליט"א לרבי פעם כשהביאו
יכולה היא גם 'נו, ענה המזכירים להשתוממות לרבנית. אותם מסר
צריך המקבל אז הברכה נותן כשאני יותר. נעלית ברכתה ואדרבא לברך.
ההתגשמות אזי הברכה נותנת כשהיא תתגשם. גם שהברכה 'כלי' לעשות

מובטחת!'
קיומו, את ויאשרו אותו שיראו רוצה אחד כשכל סלפי'ז, של בעידן
אירוע, תמונה, מכל ובחירה מרצון הרבנית, של במודע הנפקדת נוכחותה
באפלה. לנו כמגדלור הם – הכרה או כבוד של כלשהו שמץ או התקהלות
כסף מגש היה לרבנית גדול: שיעור אותנו שמלמד קטן סיפור לסיום,
מגש זה היה צדק. הצמח לאדמו"ר שייך והי'ה ממשפחתה שקיבלה
'אישה כיצד כלשונה, שכן במגש להשתמש העיזה לא הרבנית לפמוטים.
ולחוש בו להביט לה היה די כזה? בחפץ לגעת יכולה כמוה פשוטה'
אתה – ענוותנותה מוצא שאתה ובמקום אמרה. כך לרב'ה… התקשרות

אמן. ללמוד. שנזכה גדולתה. מוצא
ועד! לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ד פרק

א פרק תפלה הל'

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

ג-ה פרקים החודש קדוש הלכות

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

א פרק תענית הלכות יח-יט פרקים

ג-ד. פרקים

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ל

ו'

ש'
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ג'
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ה'

טירול בהרי שם אי

על להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
כמה ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ,

לגויים, שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל
ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו בפניהם. הארץ את פותחים שאז

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים

כהנא יוני ר׳

מושקא חיה הרבנית

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת



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

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

השקל" למחצית "זכר לקיום מטבעות להשיג ניתן

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח
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שליחות בכרמל הצרפתי

חנות חייט
כותב אשר עבר לחנות חדשה. ולעת עתה אינו רואה 

הצלחה בפרנסתו
והוא במקצוע - חייט.

מסתמא יודע מענין הפרשת מעשר מהריוח. ובפרט 
כשיש דוחק בפרנסה צריך להרבות בצדקה, אבל בכל 

אופן לא פחות ממעשר, ולחלק את הצדקה בכמה 
פעמים, ומזמנים המסוגלים הוא בכל יום חול קודם 
תפלת הבוקר. וכן מהנכון לבדוק את התפילין שלו, 

וישאל אצל רב. באם פתח החנות שלו חייב במזוזה. 
ואז יקבע מזוזה כשרה באופן הכשר. ובאם אין החנות 

חייבת במזוזה, אזי עכ"פ צריך שיהי' מצוים שם 
בחנותו סידור ותהלים.

(מאגרת ו׳רמ״ח)  

לימוד בקביעות ולא בסינון
נתקבל לצעירי חב"ד ולעתים לומד דא"ח ושומע 
שיחות. אבל פשוט, שלא זוהי דרך לימוד תוה"ק 

באיזה חלק ממנה שיהי', שיהי' הלימוד לעתים (ראה 
ירושלמי סוף ברכות: העושה תורתו עתים כו').

כדרך שלומדים דבר המזדמן במקרה ובמילא 
ההתעסקות בזה, מהיכי תיתי. ולא לבד שנוגע זה 

ללימוד חלק תורה זה, אלא נוגע ללימוד ולהצלחה בכל 
שאר חלקי התורה איזה שיהי' וכפסק רז"ל. כל האומר 

שמועה זו נאה וזו אינה נאה כו' (עירובין סד, א) 
שאע"פ שמודה ששמועה היא כמו שמועה הראשונה. 
ובמילא מובן שדבר ה' היא, אלא שבשבילו אינה נאה 

ומתאימה (יעוין שם הבהלת הדבר) ותקותי שעכ"פ 
מכאן ולהבא יקבע שיעור גם בלימוד תורת החסידות. 
....קביעות בזמן והעיקר קביעות בנפש.  (מאגרת ו׳רמ״ט) 

מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנו

שליחותה של משפ' גינזבורג בחיפה החלה 
כבר לפני 27 שנה. מאז זכה אבי המשפחה, 
הרב דוב להביא לעיר עוד כעשרה שלוחים 

הפועלים בשכונות שונות של העיר. בנו 
הרב יהודה גינזבורג, דור שני לשליחות, 

גם הוא לאחר קבלת הסכמת הרבי 
שליט"א מלך המשיח, יצא לשליחות בעיר 

"האדומה", בשכונת הכרמל הצרפתי.
"באותה תקופה, מספר הרב יהודה, עמדו 

בפנינו כמה הצעות, למקום שליחות. אחת 
ההצעות הייתה להקים בית חב"ד בשכונת 
הכרמל הצרפתי בחיפה, השוכנת בשיפוליו 

הצפון-מערביים של הר הכרמל. 

להפיץ את אור היהדות
שאלנו את הרבי שליט"א מלך המשיח, 

באמצעות האגרות קודש, איזו הצעה 
לקבל. התשובה הכילה התייחסות ברורה 

- לפעול עם היהודים שהגיעו ממרוקו, 
שמדברים צרפתית...

כמובן שלקחנו את הצעת השליחות בכרמל 
הצרפתי. עדיין לא ידעתי מדוע השכונה 

נקראת על שם זה. רק כשהתחלנו לפעול 
במקום, נודע לנו כי האיזור, עוד לפני קום 
המדינה, היה תחת חסות צרפת. התחלנו 

לפעול בשכונה שהגיבה בהיענות יפה 
לפעילות שבאה להפיץ את אור היהדות.

הציר המרכזי בפעילותינו, הוא לקשר 
יהודים לרבי שליט"א מלך המשיח. 

ההתקשרות עושה את שלה. הגיע אלינו 
יהודי ש-13 שנה לא היו לו ילדים. 

לפרנסתו לימד באחת המכללות באיזור. 
היו לו 2 תוארים בחינוך, אך למישהו זה 

לא התאים והוא פוטר. כעת נוצרה גם 
בעיית פרנסה, מלבד בעיות בבריאות 
ושלום בית. התשובה שקיבל באגרות 
קודש הייתה, להתחזק בשמירת שבת. 

ועצם ההחלטה הטובה תביא את השכר.

לאחר שלוש עשרה שנה
בשיחה עימו התבררה הבעיה. הוא קיבל 

עליו לתקן את הנושא. ו.. לפי חודש ימים 
השתתפתי בברית של בנו, ב"ה. אגב, היו 
שם גם מנהלי רכבת ישראל. כששאלתי 

כיצד הוא קשור אליהם, התברר שבמקביל 
להחלטתו הטובה, הוצע לו תפקיד 

נכבד ברכבת ישראל, וגם פנו אליו שוב 
מהמכללה ואפשרו לו לחזור או לקבל את 

מלוא הפיצויים. הוא החליט לעבור לרכבת 
ישראל וגם קיבל את כל הפיצויים.

הפעילות העניפה בשכונה ב"ה הלכה 
וגדלה. הן כלפי חוץ ברחבי השכונה, 

הכוללת: ביקורי בית לבדיקת והחלפת 
מזוזות. פעילות עניפה בבסיסי הצבא 

ובהוסטלים בשכונה. מבצעים עונתיים 
לזיכוי הרבים במצוות החגים. פעילות 

עניפה עם ילדי השכונה במועדוני צבאות 
ה' ובכינוסי ענק, סדנאות להכנת שופרות 

וכלים לדבש בעשרות גנים וכיתות בית 
ספר, עריכת שבת לעשרות זוגות צעירים 
ומשפחותיהם. והן בפעילות בתוך כתלי 

בית חב"ד, כשיעורי תורה, חוגים לצעירים, 
הדרכה וייעוץ. עזרה למשפחות נזקקות 

לפני החגים ועוד ועוד.

ב״ה, נחנך המקום החדש
הגדלת הפעילות דרשה מקום תואם שאכן 

נמצא, ב"ה, אלא שמחירו הגבוה עוררה את 
חששו של הרב יהודה, בפרט לנוכח חובות 

קודמים.
תשובת הרבי שליט"א שהתקבלה בכרך 

כ"א של אגרות קודש בע' קצב אמרה 
את הכל: "ההתעסקות בישיבת אחי 

תמימים.. הוא מילוי 
שליחותו.. ובמילא הרי 

זה הצינור שדרכ[ו] 
הקב״ה נתן, נותן ויתן 

ברכה והצלחה בכל 
המצטרך.. בגשמיות 

וברוחניות... הרי 
אפילו בהתבוננות קלה 

בהמופתים הגלויים 
שאירעו לו בשנתיים 
האחרונות הן בעניניו 
הפרטיים והן בעניניו 

הכלליים, מבינים ורואים זאת".
השבוע, חנך הרב יהודה את המקום החדש, 

ב"ה. ליצירת קשר: 052-254-7709.

פעילות בבתי ספר 

הרב יהודה גינזבורג
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