
תשע״ז - משיח קונגרס
האמיתית הגאולה למען האגודה
את בעזהשי"ת מקיימת והשלימה
ביום תשע"ז חורף - משיח קונגרס
בלוודר באולמי (6.3.17) אדר ח' שני
המיועד האירוע בראשל"צ. חדש א.ת.
השנה יעמוד משיח ופעילי לשליחים
מצות שבע - עולם באי "לכל בסימן

נח". בני

על הרצאות יושמעו הקונגרס במסגרת
בני מצות שבע של ההלכתיים ההיבטים
כמו להפצתם. המעשיים והאפיקים נח
המהפך על ודיווחים סקירות יערכו כן
נח בני קהילות נח, בני בקרב העולמי
מנציגי חי שידור כולל העולם, ברחבי
מופתים סיפורי לצד אלה כל הקהילות.
מפי דיווחים בשמחה, כשמרבין בפרט
רבנים מפי ברכה דברי חדשים, שליחים
ארוחה תוגש היום במהלך ציבור. ואישי
תתקיים ובערב למשתתפים, חגיגית
רישום מסכמת. חסידית התוועדות
,03-658-4633 טל': חובה. מראש

.058-779-7397

הצפיות מליון לקמפיין
קנטור גיא האוצרות. את מבזבזים
העלאת צפיות" המליון "קמפיין יוזם
לאינטרנט, החסידי המחזמר דיסקי
כמה בפרוייקט, לסייע למעוניינים מציע
מלך שליט"א הרבי שחילק קונטרסים
מגן ו"אנכי תצודה" "ואתה המשיח,
התורמים בתרומה. למרבה וזאת לך",
הרבי בתורת ספרים הדפסת לפרוייקט
בהקדשה. גם יזכו מה"מ שליט"א

.050-718-5093 בטל': לפרטים

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

האלוקית החויה של שיאה שלאחר העובדה
זוכים אנו כאשר שעבר, בשבוע נתפסת הבלתי
בפנים. פנים יתברך, מאתו הישר תורה למתן
ית', ומהותו לעצמותו החיבור של שיאה לאחר
לרובד הישר מטה, מטה השבוע "נוחתים" אנו
מגיעים נזיקין. דיני - יום היום חיי של הנמוך
אזרחים בדיני בעיקרה העוסקת משפטים לפרשת
.. בור איש יכרה "כי לחברו. אדם בין ופלילים,
ומצאה אש תצא "כי או חמור" או שור שמה ונפל

או גדיש ונאכל קוצים
וכדומה. הקמה",

מ"איגרא הזה המעבר
עמיקתא" לבירא רמה
אכן מדוע תהיות, מעלה
"אנוכי בין הקב"ה סמך
שבמתן אלוקיך" ה'
החוקים למערכת תורה,
אילמלא שגם האנושית,
עליהם מצווים היינו
האנושי ההגיון בתורה,
את מחייב היה עצמו
ולא לגזול לא קיומם.
מערכת לזולת. להזיק
שהתנהלותה ציוויים
החברה של הנכונה

בלעדיהם. תיתכן לא האנושית,

ציווה שה׳ משום לקיים
את המשיח, מלך שליט"א הרבי כך על עונה
במצוות גם להדגיש. התורה רוצה בדיוק זה
אינו יהודי קיומם, את מחייב האנושי שהשכל
הציווי בגין אלא ההגיוני, הנימוק משום מקיים
להבטיח ניתן כך רק ציוה. שה' משום - האלוקי

והמצוות. התורה קיום נצחיות את

הנטיה קיימת בהם ההגיוניות, אלו במצוות דווקא
להדגיש עלינו הומניים, כציוויים אליהם להתייחס
את ולזולת, לעצמנו

האלוקי. הצו
והמוסר האנושי ההגיון
אין החברה, ע"י הנקבע

האמיתי. והגינותה יושרה את להבטיח כדי בהם
בהם אין כאובייקטיבים, הנראים וההגיון השכל
ניתנים מידי, נזילים הם ערכים. סולם לקבע כדי
שחל המדהים בעיוות זה את לראות ניתן לשינוי.

בישראל. החברה של החברתי במוסר

היוותה ישראל ארץ על זכותנו שנים, לפני אם
שמערכת הרי עוררין, עליו שאין חברתי ערך
הממשלה, בגיבוי והתקשורת המשפט החינוך,
איזכור עצם את השוללת חברתית מציאות יצרו

זו. זכות

החברה שנים, לפני אם
ראתה הלא-דתית
בהתנהגויות היא גם
סטיה מסויימות,
הרי נפשית, והפרעה
יצרו דלעיל שהגורמים
של מלאכותית מציאות
תוך הסטיה, הצדקת
תווית להסרת הנסיון

ממנה. ה"הפרעה"

עולם באי לכל
הרמב"ם הדגשת גם זו
מצות לשבע בהקשר
עולם באי לכל היסודית הציוויים מערכת נח, בני
הרי לעשותן ונזהר מצות שבע המקבל ו"כל
אותן שיקבל והוא העולם.. אומות מחסידי זה
בתורה הקב"ה בהן שצוה מפני אותן ויעשה
עשאן אם אבל רבינו.. משה ידי על והודיענו
מחסידי ואינו תושב גר זה אין הדעת הכרע מפני

מחכמיהם". ולא העולם אומות

מטעמים כלומר דעתו, הכרע מפני המקיימם
שאינו רק לא וכדומה, חברתי מוסר הומניים,
מחכמיהם! לא אף אלא העולם אומות מחסידי
עולם, באי ולכל לעצמנו זה את להדגיש צריך
מפני היא נח בני מצות 7 לקיום האמיתית הסיבה
באי כל את לכוף הגבורה, מפי רבינו משה ש"צוה
נח", בני בהם שנצטוו מצות שבע לקיים עולם
מלך שליט"א הרבי ע"י לשלימותו המגיע ציווי

ממש. בקרוב שיגאלנו המשיח

נותן את לחבר
לעולם התורה

שיר-תמיכה חדש מחאה בשיר זילבר אריאל ר׳ הזמר יצא אלו בימים
אנושי. ליושר חסידית, וחיות תקווה, עם עזריה אליאור בחייל

אליאור לעזרת אריאל

ונזהר מצות שבע המקבל ו״כל עולם באי לכל היסודית הציוויים מערכת הינה נח, בני מצות שבע
הקב״ה..״ בהן שצוה מפני אותן ויעשה אותן שיקבל והוא העולם.. אומות מחסידי זה הרי לעשותן
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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

שיחיו אקסלרוד ורעייתו משה ר' למשפחת
עב"ג השידוכין בקשרי שיחי' דוד מרדכי הת' הבן לבוא

תחי' מושקא חיה מרת
שיחיו גינזבורג ורעייתו יוסף חיים ר' למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

טוב מזל
שיחיו כצנשטיין ורעייתו יהודה ר' למשפחת
עב"ג השידוכין בקשרי שיחי' יעקב שמואל הת' הבן לבוא

תחי' רחל מנוחה מרת
שיחיו עמית ורעייתו שגיב ר' למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

טוב מזל

   
    

    
    

   
    

     
    
    

     
    
    

     
     

תשנ"ב) משפטים מלכות (דבר  

לפניהם תשים ... המשפטים ואלה
א) כא, (שמות

כשהנתינה תורה, מתן יתרו, בפרשת
ירדו "העליונים - מלמעלה
ישראל בני אצל התגלתה לתחתונים",
בהתבטלות שהתבטא דבר האמונה,
ההתגלות לאחר אבל עצמית,
מתחילה תורה, במתן מלמעלה,
יעלו "התחתונים של מסוג ה' עבודת
לידי המביאה עבודה לעליונים",
לבין הנבראים מציאות בין איחוד

האלוקות.

מצוות - "משפטים" של עניינם וזהו
נתפסת הקב"ה של חכמתו שכליות,
ביניהם שמתהווה עד הנברא בשכל
חכמתו חודרת וכך נפלא" "יחוד
האדם מציאות את ואופפת ית'
מתן כוונת ומתבצעת בשלימותה,

"עליונים בין התחברות שהיא תורה,
תחתונים". לבין

פרשת (משיחת-קודש

תשל״ו) תשכ״ה, משפטים

הכינותי אשר המקום אל ולהביאך
כ) כג, (משפטים

הפסוק שתחילת זה, כיצד ולכאורה
בלשון המשכו ואילו עתיד בלשון
הכינותי, שכבר הכינותי" "אשר עבר,
שגזירת לפי אלא זכינו. כבר וכאילו
כבר - משאמרה עולם, של מלכו

נעשית.

"מקדש יז) טו, (שמות אומר הוא וכן
וכתבו היה, לא ועדיין ידיך", כוננו ה'
לפי כדלעיל, אלא, היה. כאילו הכתוב
- משאמרה עולם, של מלכו שגזירת

נעשית. כבר
טוב) לקח (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:11 16:57 ירושלים
18:12 17:12 תל-אביב
18:11 17:03 חיפה
18:13 17:15 באר-שבע
18:24 17:24 ניו-יורק
       

      
יז) יב, - יז יא, ב: (מלכים

לו (ויאמר חודש מחר הפטרת של ואחרון ראשון פסוק
וגו') לדוד יהונתן ויאמר וגו' יהונתן

אדר חודש  
חלקים. 9 ו דק', 20 ,6 שעה ראשון יום 

ושני ראשון ביום  

החצאים את לאחד

מלך דבר

משפטים פרשת
שקלים) (פרשת

משפטים

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

על קוראים אנו בה שקלים, פרשת השבת
אנו זו במצוה השקל. מחצית נתינת מצות

מיוחדים: פרטים שני מוצאים

להיות צריך המצוה נעשית שבו החפץ א)
גם וכך שלם". "שקל ולא השקל", "מחצית

הבאים. לדורות ההלכה נפסקה

הרמב"ם פסק הנתינה למעשה בנוגע ב)
רבות, בפעמים נותנו "אינו השקל שמחצית

כאחת כולו נותנו אלא מעט, ולמחר מעט היום
שהם אחרות, למצוות בניגוד אחת". בפעם

כולו את לתת חייבים כאן ממון, לתת צריכים
אחת. בבת

והיפוכו: דבר הם אלו פרטים שני ולכאורה
העדר של ענין זו במצוה מודגש גיסא מחד

- ומאידך דוקא, השקל" "מחצית - השלימות
להיות צריך הנתינה שמעשה הדגשה כאן יש

ולא אחת", בפעם כאחת "כולו "שלם", מעשה
לחצאין. נתינה

חצי הוא אחד כל
והחסידות: המוסר דרך פי על - זה לבאר ויש

שמציאותו השקל, מחצית בענין הרמז ידוע
שיהיה וכדי "מחצית", אלא אינה הנותן של
ואחד שני'. ל"מחצית" הוא זקוק שלם דבר

"שקל (של ה"חצאים" שני הוא: בזה הביאורים

כי ישראל, ובני הקב"ה על מרמזים הקודש")
אחד שכל כביכול, נמשלו ישראל וכנסת הקב"ה

מחצית). גוף, (=חצי גופא" "פלג הוא מהם

בספר המבואר לפי מובן הדברים ופירוש
אלקה "חלק היא יהודי כל שנשמת התניא,

עצמה מצד הנשמה שאין כלומר, ממש", ממעל
מציאותה לעצם שנוסף ית' ממנו נפרד דבר
אלא ית', עמו ומתאחדת מתקשרת הריהי

הקב"ה. עם חד" "כולא הריהי שמלכתחילה

שלם בשביל חצי
הנפש גילוי דהיינו השקל", "מחצית ענין וזהו
שאינו ההרגשה את באדם המעורר האלקית,
להתאחד ורוצה ושואף בלבד, "מחצית" אלא

הקב"ה. עם השניה, צורה" "חצי עם

שלימות לאדם שאין זו, והרגשה הכרה והנה
"מחצית" אלא אינה מציאותו כל כי עצמו בפני
בענין (בעיקר) ביטוי לידי באה צורה", ו"חצי

נפש: המסירת

בא לא לה' נפש המסירת שענין בתניא, מבואר
שום בלי אלא כלל, בה' והתבוננות דעת מחמת
כלל אפשר שאי דבר הוא כאילו רק התבוננות
כלל, וטענה טעם שום בלי אחד בה' לכפור

הנפש. כל ומחיה מאיר אחד שה' משום והיינו

נפשם למסור מוכנים ישראל שכל זה כלומר:
בה' לכפור כלל אפשר "שאי באופן הוא לה'

להיות יכולים שאינם שמרגישים היינו, אחד",
ית'. ממנו נפרדים

את בעצמם שמעוררים ע"י בא זה והרגש
כמו הם והקב"ה שישראל לה', התקשרותם

אחד" ש"ה' מרגיש וכאשר צורות, חצאי שתי
אין כן אם מציאותו, ואמיתית חיותו הוא הוא
שאינם והקב"ה, הנשמה בין פירוד שיהיה שייך

צורות". חצאי "שתי כמו אלא

נפש במסירות
זו: שבמצוה הנ"ל ההפכים בשני הרמז וזהו
בפעם כאחת "כולו (ב) דוקא, מחצית (א)

בשני: אחד תלויים שניהם ואדרבא - אחת"

כ"מחצית", עצמו את מרגיש האדם כאשר
דבר שאינו לה', ההתקשרות גילוי מצד שזהו
אזי צורה", "חצי כמו אלא ית' מאתו נבדל
"כולו של באופן היא לה' ונתינתו מסירתו
שייך לא הלא כי התחלקות, בלי כאחת",

נפשו. חצי את למסור

שניתנה השקל, מחצית בתורת העסק ידי ועל
למעלה אחת", בפעם כאחת, "כולו דוקא

האמיתית לגאולה בקרוב נזכה מהתחלקות,
זו שגאולה צדקנו, משיח ידי על והשלימה
(כפסק אלא והדרגה, בסדר לא כן גם תבוא

תורה הבטיחה ש)"כבר הרמב"ם, של ברור דין
הן ומיד . תשובה. לעשות ישראל שסוף
דידן. ובעגלא ממש, ומיד תיכף נגאלין",

תשד״מ) שקלים פרשת שבת שיחת פי (על



הגאולה אל יותר קרבים שאנו ככל
ממש, בפועל והשלימה האמיתית
ונעשה הולך בעולם האלוקי הגילוי
להנהגה נעשה הנס יותר, טבעי
לכך הביטויים אחד הטבעית.
אפיק של המדהימה התופעה זו
מלך שליט"א לרבי ההתקשרות
קודש. האגרות באמצעות המשיח
השונים, לסוגיהם הפונים ריבוי
והשאלות הנושאים מגוון גם כמו
תופעה נעשתה כמה עד מלמדים
של רגילה להנהגה זו, טבעית על

המשיח. ימות

משה הרב מספר
של רבה אנטיזדה
אירן יוצאי קהילת
שגרת על בנתניה,
באגרות הניסים

הקודש:

אלי הגיעו אחד "יום
שבקשו אנשים, שני
וברכת עצת את לקבל
מלך שליט"א הרבי
כי התברר המשיח.
מבקשים שניהם

שירות למוניות "מספר" לקנות
בנתניה.

שכירת או לרכישת שמעבר כידוע,
ב"מספר" צורך יש המונית, רכב
למפעיל רשמי אישור המהווה
בתשלום. נוסעים להסיע המונית

80 70 בין נעה "מספר", כל עלות
היה אמור מהם אחד כל אלף$.
אחר. במקום "מספרו" את לקנות

הכריז בקשתו, את כתב הראשון
מכתבו את והכניס אדוננו" "יחי
קודש האגרות מכרכי לאחד
את לקרוא כשהתחלתי שברשותי.
עבורו, שנפתח בעמוד התשובה
בשפע לפרנסה ברכה שם ראיתי
מזוזות. לבדיקת והתייחסות
תוכן את לו מסרתי גם זו ברוח

התשובה.

בקשתו את הכניס הוא גם השני
כשהפעם "יחי", הכרזת לאחר
והכילה לחלוטין שונה התשובה
לבצע שלא מודגשת אזהרה
צורך יש אלא הרכישה, את
המסמכים של מדוקדקת בבדיקה

טוב. טוב ולבדוק והאישורים

לקנות שלא אותו הזהרתי ואכן

שישנה כיוון המוצע " ה"מספר את
ידעתי לא בעצמי כי אם בעיה, כאן

הבעיה. בדיוק מה לו לומר

התקשר לאחריהם שבועיים חלפו
הלב מכל לי והודה השני היהודי
גדולה. מנפילה אותו הצלתי כי
וחקר ושאל ובדק הלך אכן הוא
הצעת הייתה שזו שהתברר עד
מכור כבר היה ה"מספר" "עוקץ"!
את מבצע היה ואם אנשים לכמה
כספו. כל את מאבד היה העיסקה

ב"ה לו, אמרתי עבורך, שמח אני
של בקולו ששמעת
מלך שליט"א הרבי
הרווחת המשיח,
והן בגשמיות הן

ברוחניות".

נוסף. וסיפור

בחור הגיע "לאחרונה
אכן שהתברר חסון,
בספורט עוסק הוא כי
מעט לא לכך ומקדיש
ופיתוח לאימונים זמן

כושר.

ממשהו סובל שהוא נראה היה לא
שליט"א לרבי במכתבו גם ואכן
ברכה רק ביקש הוא המשיח, מלך

כללית.

והכנסת הקודש הכרזת לאחר
התחלתי קודש, באגרות המכתב
ולהפתעתנו התשובה את לקרוא
ברורה הוראה הכילה התשובה
קרדיולוג... אצל להיבדק שצריך

הסתיר לא הוא התשובה לשמע
אני אמר, "מוזר, תמיהתו. את
חש ולא השם, וברוך ומתאמן רץ
גש אופן בכל אבל בעיה". באיזו

אמרתי. להבדק,

מתקשר והבחור מה זמן עבר
לרבי להודות "עלי ואומר: אלי
בבדיקה המשיח. מלך שליט"א
שאני נוכח הוא הקרדיולוג, אצל
מיד. בי וטיפל לב התקף סף על

כמעט היו שהעורקים התברר
ע"י ה' בחסדי אך סתומים,
על לי נוצרו בספורט, שעסקתי
שהשלימו נוספים דם כלי הלב
מאמץ אך החסר, את מה במידת
בהתקף להסתיים עלול היה נוסף
ונצלתי". ששמעתי ב"ה חמור, לב

לבניה שביחס בעוד האיומה. בחולשתה הממשלה מתגלית ושוב שוב
ובדקדקנות החוק את המדינה אכפה היהודי, במגזר חוקית הבלתי
אלפי עשרות של חוקית בלתי מבניה עין העלימה שהיא הרי יתירה,
״פתרון״: על הוחלט שם בעימותים לחסוך כדי יהודי. הלא במגזר בתים

הערבי. במגזר חוקית הבלתי הבניה הלבנת -

ייהרסו. לא חוקיים בלתי בתים אלף כ־40 נתניהו-כחלון: הסיכום עפ״י
יידרשו הרשויות מדינה. בשטחי פיראטית בנייה על תחול לא התוכנית

ההלבנה. הליכי את שנתיים בתוך להשלים

מיסים, משלמים לא ומים, חשמל גונבים משחיתים, גוזלים,
השלטון חבורת עם בדיל נשכרים ויוצאים החוק על מצפצפים

בירושלים.

חוקית הלא הערבית הבניה הלבנת
ראשי בנייה: לעברייני טובה בשורה
ביום התבשרו הארץ ברחבי הרשויות
"הקפאת על רשמית כמעט שעבר רביעי
אדמה על בתים בבניית הריסה צווי

היתרים". ללא פרטית

חסון אכרם הכנסת חבר ששלח במכתב
הממשלה שראש נאמר כולנו ממפלגת
כחלון, משה האוצר ושר נתניהו בנימין
החליטו התכנון, מנהל על האחראי
באדמות ההריסה צווי את "להקפיא
על תחול לא ההקפאה שנתיים". של תקופה למשך פרטיות

מדינה. אדמות על היתר ללא שנבנו מבנים

לקדם הרשויות ראשי על ההקפאה ש"בתקופת צוין במכתב
חסון, הכנסת חבר לדברי מפורטות". ותוכניות מתאר תוכניות
בתי נגד שהוצאו ההריסה צווי כל על תחול ההריסה הקפאת
השיפוט שטח בתוך הפרטית אדמתם על בנו שאזרחים מגורים
תמריצים יינתנו כן כמו הכחול. הקו בתוך קרי היישוב, של

התכנון. להאצת לרשויות

לעימות להכנס לא כדי רק
במדינת יהודי הלא במגזר בתים אלף 40 על מדברים "אנחנו
חסון ח"כ אמר תכנון", וללא בנייה היתרי ללא שהוקמו ישראל,

ראשון'. ל'מקור

כל את לסיים הרשויות לראשי יתאפשר שכעת מסביר חסון
שאין טענותיהם את לסתום ובכך הקרובות, בשנתיים התכנון
ראשי יקבלו הסיכום לפי שלהם. ליישובים מתאר תוכנית
להביא "למה בהדרכה. וגם התכנון, בתקציב סיוע הרשויות
בתיק החיים את להם ולהרוס משפטיים להליכים אזרחים
יהפכו בתיהם החדש שבתכנון יודעים אנחנו כאשר פלילי,

חסון. טען לחוקיים?"

מעביר 'רגבים', בתנועת מדיניות מחלקת מנהל דויטש, מאיר
בלתי בנייה הלבנת זו בנייה, הסדרת לא "זו הצעד: על ביקורת

חוקית. לא בנייה המשך ומנגד אחד, מצד חוקית

הפנים, שר היה פינס שאופיר בזמן "עוד הוסיף: דויטש מאיר
את נתנה הזו ההנחיה ההריסה. צווי את להפסיק הנחיה הייתה
אפשר אי כבר שהיום בנגב, חוקית בלתי לבנייה ההזדמנות
בנייה של הלבנה זו היום רואים שאנחנו מה עליה. להשתלט
שייווצר שמה חוששים אנחנו מעימות. להימנע כדי חוקית בלתי

(nrg) חדשה". חוקית בלתי בנייה של גדול גל הוא

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

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

יז. פרק מכירה הל'

יח. פרק

יט. פרק

כ. פרק

כא. פרק

כב. פרק

כג. פרק

ח-י. פרקים עניים מתנות הלכות

א-ג. פרקים תרומות הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

א-ג. פרקים מעשר הלכות

כח

כט

ל

א

ב

ג

ד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מרווחים רק ומצייתים כששומעים

הוא ממש) (בפועל "המעשה והעיקר,
יהודי לכל שייכת ישראל ארץ כל העיקר":

זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים, ולכל
תשל"ו) שבט (י' יהודי! (להבדיל) לא ואפילו גוי לא

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

! יהודי לכל שייכת ישראל ארץ

אנטיזדה משה הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

דויטש מאיר



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

ל
ה

ב"ה

תיווךתיווך

טובסימן טוב סימן
054-720-7165. ים בת 33 בלפור .

לבית הדרך את לך מאירים

הנחה 25%25%
משיח לחיילי

הגאולה למהפך שהביא הנש"ק

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

עמדה הקודש, מארץ חמש כבת קטנה ילדה
מלך שליט"א הרבי של הקדושה שיחתו במרכז
האחרונה, שבת במוצאי שהוקרנה המשיח,
הוידאו בסרטון העולם. ברחבי מוקדים באלפי
מלכנו", את "לראות ע"י לשידור שהוכן
באריכות המשיח מלך שליט"א הרבי סיפר
קטנה, ילדה של סיפורה את רגילה, בלתי
ביותר הגדול המהפך את לחולל שהצליחה
שבת.. נר בזכות והכל כולה, משפחתה בחיי

כשנה תשל"ו, תשרי ו' בהתוועדות זה היה
קודש", שבת נרות "מבצע תחילת לאחר
המשיח מלך שליט"א הרבי ביקש במסגרתו
ילדות גם כולל ישראל, בעם ובת אשה שכל
מדין ידליקו, להבנה עכ"פ שהגיעו קטנות,
ובנות ילדות לגבי ובברכה. שבת נרות "חינוך",
בדבריו אחד. בנר רק מדובר נשואות, שאינן
הילדה מאירה השבת, נר בהדלקת כי הדגיש
בגשמיות ההשפעות לכל וזוכה נשמתה, את

וברוחניות.

נש״ק מבצע מתוצאות
יום לרגל שנערכה התוועדות אותה במהלך
חנה, מרת הצדקנית הרבנית לאמו הזכרון

החדש. המבצע מתוצאות אחת על סיפר

דתי לא בבי"ס שלמדה חמש-שש כבת ילדה
נרות הדלקת על לה שסיפרה בילדה פגשה
יכולות קטנות ילדות גם וכי קודש, שבת
הקב"ה, של ובשליחותו חינוך ענין מצד
כן לפני לתת ואף לברך זו, מצוה לקיים
יום את מכניסים זה וע"י לצדקה, פרוטה
זה את סיפרה הבייתה חזרה בבואה השבת.
הם כי הגיבה זו אך שלה, לאמא בהתלהבות
הקטנה שילדה יתכן ולא בזה נוהגים אינם
ויתרה לא הילדה בבית! חדשים סדרים תנהיג

שהתקשתה האמא ולהתחנן. לבכות והחלה
לה! שתניח ובלבד הסכימה בזה לעמוד
הנר את העמידה הילדה ההדלקה זמן בהגיע
והרגישה וברכה הדליקה האוכל בשולחן
והורתה הסתובבה ואח"כ ולעילא"! "לעילא
ולא בנר לגעת שלא להיזהר הבית בני לכל

וכו'. להזיזו

משפחתה כל את חינכה
כשהיא הבאים, שבת בערבי נמשך גם זה כך
הראשונה. כבפעם ולבבביות בשמחה מדליקה
החליטו הבית בני לבוא. אחרה לא ההשפעה
שהנר זמן כל הטלוויזיה את להדליק להפסיק
בנוגע היה גם כך מתאים. זה שאין חשו דלק.
היא גם האם החליטה הבא בשלב לטלפון.
לבושה כבר כשהיא שבת, נרות להדליק
בהם שבועות כמה עוד עברו שבת. בבגדי
דלקו כשהנרות חול מלאכת מעשיית נשמרו
בענינים להתעסק לה התאים לא ובמילא
לא כבר כעת להתלכלך. עלולים השבת שבגדי
הרי אך התנור. את לכבות או להדליק יכלה

אזי קרים מאכלים כך סתם לאכול אפשר אי
השפעה כבר היה ולזה טשולנט להכין החלו
כל נהפך אט אט שלמחרת. הסעודה על גם
הילדה שהדליקה שבת של מנר זה וכל הבית.
היא שבזה אלא - חינוך מצד אמנם - הקטנה

הבית! כל את "חינכה"

הקדושה אור את להגביר
תשל"ד, אלול כ"ד בהתוועדות שהחל המבצע
ובנות נשים רבבות של להצטרפותן גרם
בתים רבבות השבת. נרות הדלקת למצות
ומצות. לתורה והתקרבו השבת באור הוארו
מטבעות 2 שליחיו ע"י שלח אף בהמשך
להדליק עצמן על שקבלו ובת אשה לכל ברכה,

קודש. שבת נרות

אשה שכל הגם כי ציין הקדושות, בשיחותיו
השבת, נרות בהדלקת בעצם מחויבים ובת
ידי יוצאות שהבנות קודמים בדורות נהגו
לנוכח אך אימן, של הנרות בהדלקת חובה

החושך התגברות
יש הרי בעולם,
את להגביר צורך
הרוחנית האורה
כאחד והגשמית
בת שכל ולדאוג
שבת, נרות תדליק
בשם עליהן ותברך
שסגולתן ומלכות.
הגאולה לזירוז
הילקוט כדברי

"אםשמרתם שמעוני
אני שבת של נרות

האמיתית בגאולה ציון", של נרות לכם מראה
ממש. עכשיו והשלימה

שבת נר מדליקה בת גם - נש״ק מבצע

נש״ק במבצע שי״ל הספרון

חובות של למצב בקשר
חובות. לו שיש הכספי מצב עם בקשר

איזו יפריש השחר תפלת קודם חול יום בכל הנה
וישמור מנחה, תפלת לפני גם טוב ומה לצדקה פרוטות
השיעור שחרית תפלת אחר יום בכל לאמר התקנה על
- החדש לימי התהלים שנחלק כמו - חדשי תהלים
כשרות שתהיינה שלו התפילין את יבדקו אשר ומהנכון
ו׳תרמ) (מאגרת כדין.

קצירה גם - זריעה חרישה רק לא
צרכו, כל הוגה לא ההסברה שעלון קצת ולפלא

תקמ"ט, וצ"ל תקמ"ח, הצ"צ הולדת שנת ולדוגמא
בענין זה כל עם הוא, קטן דבר שלכאורה ואף ועוד.
שצריך מובן טופסים, באלפים המתחלק עמודים ד' של

וק"ל. גדולה, הכי במדה ושיפורו בתקונו להשתדל

בא שמכבר חב"ד, אגודת לצעירי במכתבי כתבתי כבר
תומכי דתלמידי וביחוד בכלל אנ"ש שפעולות הזמן
ונטיעה, זריעה חרישה של בסוג תהיינה לא תמימים,

בדברים בעמלם, טוב פרי וראי' קצירה בגדר גם אם כי
כיון הדברים כאן אכפול ולא מצוות. תורה של וענינים
אליהם השייכות להדגיש אלא באתי ולא הם, שמובנים
בזה, הפועלים מעסקנים הם שהרי אליהם, גם (לא

הרצון. בפני העומד דבר לך ואין וק"ל).

אשר מעלה, של דין בית פסק הידוע ע"פ ובפרט
תורת על הזקן) רבנו (של הלזו נפש המסירות בגלל
של ענין בכל אשר מעלה של בבי"ד פסקו החסידות,
מקושריו יד תהי' טובות ומדות שמים יראת תורה
ו׳תרמא) (מאגרת העליונה. על בעקבותיו והולכי
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