
בנעלה תורה ספר הכנסת
הכנסת למעמד נערכים נעלה בישוב
הרבי לזכות הכנסת, לבית תורה ספר
ז' שלישי ביום המשיח, מלך שליט"א
בשעה .(12.2.19) ה'תשע"ט א' אדר
16 האודם ברח' האותיות כתיבת 16:30
הכנסת. לבית התהלוכה 18:30 ובשעה
עמי השדרן עם אדר חודש שמחת
יוסי הרב לפרטים: מצוה. וסעודת מימון

.054-764-1900 קליימן

ה-70 לשנת הפצה ערכת
למפיצים ביותר מסובסדת ערכה
החיים בגלוי להוסיף ומעוניינים
כוללת: הערכה דורנו. נשיא של הנצחיים
התהילים פרק עם משיח כרטיסי 1800
ברכונים 40 וכן שליט"א. הרבי של
עם לבנה קידוש של מהודרים גדולים
מעובדות הרבי ושיחות גאולה פניני
לזירוז ובכוונה בשמחה ההוראה לקיום
הקודם כל אוזלות! הכמויות הגאולה.

.052-8572-770 בטל': להשיג זוכה!

משיח לקונגרס היכונו
האמיתית הגאולה למען האגודה
משיח קונגרס את מקיימת והשלימה,
שליט"א הרבי ושלוחי לפעילים השנתי,
ראשון אדר כ"ו ביום המשיח, מלך
'גולד' באולמי 15:30 מהשעה החל
במהלך לציון. ראשון ,44 המכבים דרך
בשורת בפרסום שיעסקו מושבים היום
פרטים השונים. בהיבטים הגאולה
.03-658-4633 טלפון: בקרוב. נוספים

טובות חדשות

אדר משנכנס
בשמחה מרבין

של נתפס ובלתי עצום מספר כללה הענק שיירת
לובים, חמורים (!) מליון וארבע מחמישים למעלה
מליוני עשרות מצרים. של וזהבה מכספה הטעונים
עם של ברשותם שהיו והכסף הזהב של הטונות

הים. וביזת מצרים ביזת לאחר ישראל,
הקב"ה של הבטחתו בעקבות הגיע זה, אגדי עושר
וענו "ועבדום הבתרים בין בברית אבינו לאברהם
עם כך, גדול". ברכוש יצאו כן ואחרי . . אותם
על ה' ציווה הנורא, והחושך השיעבוד תקופת סיום

את לשלוח רבינו משה
לשאול ישראל ובנות בני
כלי המצרים ממכריהם
ושאר זהב וכלי כסף
גם ואוצרות. תכשיטים
מצאו סוף, מים ביציאתם
ביזת את ישראל עם
האוצרות את שפלט הים,
המצרים עימם שנשאו

לקרב. בצאתם
להקים ההוראה קבלת עם
ישראל נקראו המשכן, את
מאוצרותיהם להביא
יתברך, לה' הבית לבניית
רבינו משה למטה. כאן
הדברים רשימת את מונה

מתחיל עולה, ובסדר וכליו, המשכן את יקימו עימם
לפריטים ועד ההמונים בקרב המצויים מהדברים

מעט. מתי אצל המוחזקים נדירים

הזהב נברא כך לשם
המופיעה הזו, המסודרת הרשימה כל שבתוך אלא,
הדברים שלשת בולטים פרשתינו, בתחילת
במקום ההפוך, בסדר דווקא הנכתבים הראשונים,
הרשימה, בשאר כמו הגבוה, אל מהנמוך למנותם
והפחות מהגבוה נכתבים ונחושת" כסף ש"זהב הרי

יותר. הזולה למתכת מצוי
הנכתבת מילה כל
הוראה הינה בתורה,
מצב בכל יהודי, לכל
ונשאלת נמצא, הוא בו

מבין ראשון, להכתב נבחר הזהב מדוע השאלה,
מלך שליט"א הרבי כך על מתרץ התרומות? כל
ובמיוחד אחד, לכל ישיר מסר בכך שיש המשיח,
הנעלה לשלב לראש לכל שייך יהודי כל בדורנו.
לתת כשייך בעצמו לראות יכול אחד כל הזהב. של
בלבד זו ולא שבו, הנעלה החלק את ודווקא מעצמו
רק ועליו עשירות, בפועל כבר יש אחד שלכל אלא

זו. לגלות
של רוחנית לרמה הכוונה - ברוחניות עשירות
וקיום תורה לימוד
הנמוך באופן ולא מצוות,
מגלה מלכחילה אלא יותר
שייכים אנו כי התורה,
ביותר. הנעלית לדרגה
לכל יש בגשמיות, גם כך
ועליו עצום שפע אחד
שיוכל כדי אותו לנצל
ומצוות תורה לקיים
נתינת הדעת, במנוחת
בהידורי ולהוסיף צדקה
כך לשם שהלא המצוות,
בעולם, והזהב הכסף נברא
ליהודי שיסייעו בשביל
שחז"ל וכפי בעבודתו,
המשכן בניית לגבי מגלים
ולמה בזהב, להשתמש ראוי העולם היה ש"לא
וכך המקדש". בית ובשביל המשכן בשביל נברא
באמצעים נכון בשימוש זאת לבטא עלינו כיום גם

לרשותינו. העומדים

בששים לבטל
בשנה כי מסביר, המשיח מלך שליט"א הרבי
משלימים שביחד אדר, חודשי שני יש בה מעוברת,
הענינים כל את לבטל אפשר שמחה, ימי לששים
ההלכה שנפסקת כפי השמחה. בתוך רצויים הבלתי
פי כנגדו יש באם להתבטל שיכול איסור דבר לגבי
של השמחה ימי בששים גם כך מההיתר, ששים
השלילים הדברים כל את מבטלים אנו אדר, חודש
האמיתית הגאולה את ממש בפועל ומביאים

נאו. והשלימה.

כעת זהב, יהודי כל
זאת לגלות צריך
עלינו ממש. בגשמיות והן בהידור ומצוות תורה קיום ברמת ברוחניות הן עשיר, הינו יהודי כל
והשלימה. האמיתית הגאולה זמן של נכונה בהסתכלות עבודתינו בכוח זאת ולגלות לפעול

לחברון עולים

חברון הקודש בעיר הטמונה ע״ה רחל מנוחה הרבנית לציון עלו המונים
פוקסמן מנחם צילום: שבט. בכ״ד החל ההילולא יום לרגל

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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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

למש

טרעגער שיחיו ורעייתו תנחום צמח ר' למשפחת

שיחי' מענדל מנחם הת' הבן לבוא
תחי' מושקה חיה מרת עב"ג השידוכין בקשרי

שיחיו קופצ'יק ורעייתו ראובן ר' למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

חוה ומרת ישראל ר' למשפחת
בלויא

שתי' יוסף אליהו ה' בצבאות החייל הבן להולדת
י-ם. זהב, משי צבי והרב מלאכי, ק. בלויא, מנחם הרב ולזקניהם:

הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל טוב מזל

 
    
    
     
     
    
     
   
     

 
   

ב) כה, (שמות תרומה לי ויקחו
האומות שכל לבוא לעתיד מוצא אתה
המשיח למלך דורון להביא עתידין
לקבל שלא וכסבור תחלה מביאה ומצרים
נעשו אכסניא הקב"ה לו ואומר מהם
"יאתיו סח) (תהלים שנאמר במצרים לבני
ידיו תריץ כוש מצרים מני חשמנים
קל כוש נשאה מהן. מקבל מיד לאלהים"
מהם קבל בהן ששעבדו מצרים ומה וחומר
כמה אחת על בהן נשתעבדנו שלא אנו
מיד לאלקים. ידיו תריץ כוש מיד וכמה
שנאמר מביאות והן שומעות המלכיות כל

לאלקים". שירו הארץ "ממלכות (שם)
רבה) (מדרש

ו) כה, (שמות למאור שמן
שם שנאמר, המשיח, מלך (כנגד) זה
למשיחי" נר ערכתי לדוד קרן "אצמיח

יז). קלב (תהלים
תנחומא) (מדרש

ח) כה, (שמות מקדש לי ועשו

האומות היו אלו לוי, בן יהושע רבי אמר
יפים והמקדש המשכן היה מה יודעים
מקיפין היו וקסטריות באהליות להם,

לשומרן. אותן
הדבור היה המשכן, הוקם שלא שעד למה,
אומות של בתיהם לתוך ונכנס יוצא
"כי כתיב, שכך מנין, נתרזין. והן העולם
חיים אלקים קול שמע אשר בשר כל מי
ה (דברים ויחי" כמונו האש מתוך מדבר
אבל וחיית, קולו שומע היית אתה כג).
אהליהם בתוך ונתרזים שומעים האומות
בבית אף אלא במשכן, תאמר ולא ומתים.

להם. יפה היה המקדש
תנחומא) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:58 16:44 ירושלים
17:59 16:58 תל-אביב
17:58 16:48 חיפה
18:01 16:52 באר-שבע
18:05 17:04 ניו-יורק

את - וגו' לשלמה חכמה נתן וה' 
יג) ו, פרק - כו ה, פרק (מלכים-א' ישראל עמי

המשכן את לעשות אפשר ממה

מלך דבר

תרומה
תרומה

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

03-657-3816 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

נידבו ישראל שבני העיקריים החומרים שלושת
זהב, הינם: – הקב"ה ציווי פי על – המשכן עבור
במשכן) גם (וכך המקדש בבית ונחושת. כסף
להתקמץ מבלי ביותר, רחבה בצורה דבר כל נעשה
ש"אין הכלל פי על וזאת שלו, בעלויות לחסוך או
דברים אפילו כלומר, – עשירות" במקום עניות
המקדש בבית נעשים היו לכאורה, "שוליים"

מופלגה. ועשירות רחבות מתוך
התמיד קרבן שאת בכך לראות ניתן לדבר דוגמא
זהב, של בכוס השחיטה) (קודם משקים היו
ועיקרית חשובה עבודה זו הייתה שלא למרות
מכן) (לאחר שמקילה פעולה רק אלא במקדש

השחיטה. אחרי מהקרבן העור בהפשטת

המשכן? נבנה מתי
כה פרטים אפילו אם להבין: צריך זה פי על
מבלי עשירות, מתוך נעשו במקדש שוליים
לכאורה צריך היה החומר, ויוקר באיכות לחסוך
(ולא בלבד מזהב יהיו והמקדש המשכן כלי שכל
המשכן הקמת שבזמן ובפרט נחושת)? או מכסף
מצרים) (מביזת גדולים עשירים ישראל בני היו

מזהב. המשכן כלי כל את ליצור ביכולתם והיה
דעות שלוש ישנם להקדים: יש זאת להבין כדי
את להקים ישראל בני את הקב"ה ציווה מתי

הקב"ה, מאת שהציווי סוברת אחת דעה המשכן:
לאחר מיד קרו למשכן, ישראל בני של תרומתם וכן
שניה דעה העגל. חטא קודם עוד - תורה מתן
כדי וזאת העגל, חטא לאחר קרה זה שכל סוברת
מעשה ישראל לבני שנתכפר האומות כל שידעו
הקב"ה של שהציווי סוברת שלישית דעה העגל.
ישראל בני תרומת אך העגל, חטא קודם היה

העגל. חטא לאחר רק קרתה בפועל
צדיקים. בדרגת ישראל בני היו העגל חטא לפני
"חזרה העגל, בחטא חטאו כאשר מכן, לאחר
ביום מכן, ולאחר רשעים. בדרגת והיו זוהמתן"
עלו הם ואז ישראל, לבני הקב"ה מחל הכיפורים,

תשובה. בעלי למדרגת

רשעים אפילו
לעיל: הנזכרות הדעות שלושת בין ההבדל וזהו

ישראל בני ותרומת ה' מאת שהציווי הדעה לפי
נעשתה המשכן שהקמת יוצא החטא, קודם קרו
קרה שהכל השניה, הדעה לפי צדיקים. ידי על
נעשתה המשכן שהקמת יוצא העגל, חטא לאחר
השלישית, הדעה לפי ואילו תשובה. בעלי ידי על
שחטאו, בזמן גם תקף היה הקב"ה של שהציווי
להקמת קשורים היו רשעים שאפילו יוצא

המשכן.
יהודי מכך: הנלמדת ה' בעבודת ההוראה וזוהי
שמכיוון לחשוב עלול צדיק, במדרגת העומד
צריך הוא אין נעלית, כה במדרגה נתון שהוא
כדוגמת גשמיים, דברים עם ולהתעסק "לרדת"
כך ועל הגשמי. הזה בעולם לה' משכן עשיית
שאפילו הראשונה, מהדעה ההוראה נלמדת
ציווה 'צדיקים', במדרגת היו ישראל בני כאשר

הזה. בעולם דירה לו לעשות הקב"ה עליהם

כולם את צריך
תשובה', 'בעל במדרגת העומד יהודי ולעומתו,
לחשוב עלול ממנו, ומתרחק ברע שמואס
הרע מן להתרחק משתדל בין-כה שהוא שמכיוון
התחתון העולם את ולברר לתקן זקוק הוא אין
וקדושה. לטוב המנוגדים לדברים שייהפך מחשש
שאדרבה: השניה מהדעה ההוראה באה כך ועל
ישראל בני כאשר הכיפורים, יום לאחר דווקא
לבנות ההוראה ניתנה תשובה, בעלי במדרגת היו

המשכן. את
בעבודה להתחיל שבכדי לחשוב, ניתן עדיין אך
צורך יש בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו של זו
ההוראה באה כך על שלימה. בתשובה קודם לשוב
לרגע אף התבטל לא שהציווי השלישית, מהדעה
שיעשה קודם עוד ולכן שחטאו, בעת גם ח"ו
להשראת ולפעול לעבוד עליו גמורה, תשובה

הזה. בעולם השכינה
זהב, המשכן לבניית לתרום הקב"ה הורה גם ולכן
על רומזים הללו הסוגים ששלושת ונחושת, כסף
רשעים צדיקים, ישראל: בני של הדרגות שלושת
(152 ע׳ ו׳ חלק שיחות לקוטי (ע״פ תשובה. ובעלי



המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחת
טובה הזדמנות מהווה בארץ, הציבור על שנחתה ״הבחירות״ עונת
יהודי. בכל הקב״ה של האמיתית״ ה״בחירה על משהו ללמוד

והאמיתית הנכונה הבחירה
"ובנו - התפלה בלשון בתניא הביאור לפי ויובן

ולשון": עם מכל בחרת

ש"ובנו מט), (פרק בתניא מבאר הזקן אדמו"ר
הנדמה החומרי הגוף הוא ולשון עם מכל בחרת
שבחירה מכיון העולם". אומות לגופי בחומריותו
(בענין לזה זה שוים דברים שני בין דוקא שייכת

המבוקש);

שום שאין שוים, צדדים להם שאין בדברים
בשני נמצאים הם לשניהם, משותפות תכונות
מתאים אין שונות, דרגות בשתי או מקומות
וממה- נמצאים, והיכן רוצים מה תלוי שכן בחירה, הלשון עליהם לומר
או הראשון, הדבר של "במקומו" נמצא (ורצונו) שהבוחר או נפשך:

השני. הדבר של "במקומו"

טעם בגלל זה אין בשני) (ולא מהם באחד בוחר שהוא זה - בבחירה
טעם בגלל מסויים דבר בוחר הוא אם בחר. שכך משום רק אלא כלשהו,
חפשית בחירה אמיתית, בחירה אינה זו גם - בדבר) הנמצאת מעלה (בגלל

זה; דבר לבחור אותו מכריחה אשר נטיה שתהיה פועל והטעם היות -

נטיה ושום טעם שום בה אין כאשר היא חפשית) (בחירה אמיתית בחירה
רוצה. הוא שכך משום רק היא בחירתו אלא כו',

לגופי בחומריותו ה"נדמה לגוף בנוגע רק שייכת אמיתית בחירה ולכן
"ובנו לומר שייך אין - יהודי של נשמתו על מדובר כאשר העולם": אומות
(איוב ממש" ממעל אלוקה "חלק שהיא היהודית, הנשמה שהרי בחרת",
וממילא להבדיל, העולם לאומות דמיון שום בה אין ב), פרק תניא ב. לא,

בחירה. הלשון זה על מתאים אין

מכל למעלה שהם כפי יהודים על מדובר כאשר - בכללות זה דרך ועל
בחירה. הלשון זה על לומר שייך לא גם - העולם ואומות העולם עניני
אומות לגופי ו"נדמה" העמים, בין למטה הנמצא היהודי, גוף על דוקא
לו להיות אלקיך ה' בחר "בך בחרת", "ובנו של הענין שייך - העולם
(דוקא) בחרתנו "אתה ו)", ז, (ואתחנן (דוקא) העמים מכל סגולה לעם

העמים". מכל

הבדל כל כשאין דווקא
לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "גוף הוא התניא לשון דיוק כן: על יתר
הגוף גם שכן: - בגשמיותו" הנדמה הגשמי "גוף ולא העולם", אומות
(מצד העולם אומות מגופי בגשמיותו (גם) שונה הוא היהודי של הגשמי
דם (הנעשים ושתיה האכילה כשרות ע"י הנעשה ובשר) (דם הגוף זיכוך
בחירה הגשמי) (גוף זה על שייך אין ממילא בזה), וכיוצא כבשרו"), ובשר

מהאינו-יהודי; היהודי שונה בזה כי אמיתית,

- העולם" אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי ב"גוף דוקא
מעפר, יסודו שחומר הענין, [כפשטות תחתונה הכי הדרגא היא שחומריות
עליה)], דורכים (=כולם עלין דשין והכל ביותר, התחתון והנברא היסוד
(זקוקים זה על - העולם" אומות לגופי (בחומריותו) "נדמה הוא ולכן
שלמעלה הקב"ה בחירת ולשון", עם מכל בחרת "ובנו היה ובזה) לבחירה

יהודי. של החומרי" ב"גוף ודעת מטעם

ה׳תשנ״ב) בראשית (ש״פ

מכפר כהן ציון בן הרב מספר
חב"ד:

המחולל לשינוי עדים אנו פעם "לא
רחוקות לעיתים בחייו, האדם
באופן משתלבת הרוחנית הצלתו
לסיפור הגשמית. בהצלתו גלוי
ובחרתי לאחרונה, עד הייתי שכזה
מנת על הקוראים את בו לשתף

יעשו. וממנו שילמדו
מספר מזה עורך כהן, מוטי הר' בני,
התוועדותי בסגנון אירוע שנים
חמישי (יום שישי ליל לאורך

בערב).
חצות בסביבות שבוע, מידי
או בבית אצלו מתקבצים הלילה,

משתתפים בחצר,
משפע הנהנים רבים
בארוחה בגשמיות,
כלל בדרך שכוללת
האש על בשרים
דברי לצד וכיו"ב,
ממשפיעים חיזוק
נשמה, ניגוני אורחים,
מגיע כשלעיתים
נגינה כלי עם משתתף

לאוירה. המוסיף
לא מהמשתתפים קטן לא חלק
חסידי חיים אורח על מקפידים
אף הקטן חלקם המעטה. בלשון
ומצוות תורה שומרי בעבר היה
הובילו הזמן גלגולי אך גלוי, באופן
בכל אותם. שהובילו לאן אותם
אותם מושכת הטובה האוירה זאת,
לשבת חב"ד, לכפר שבוע מידי
שיכולה בהתוועדות בצוותא,
בשש אפילו להסתיים לפעמים

בבוקר...
פעם מידי מגיע עצמי, אני גם
פעם לא צעירים, אותם עם לשבת
עם עומק שיחת לתפוס אפשר
אוזן למצוא המבקש מהם אחד
לשאלותיו. שיענה ומישהו קשבת

שבועות, מספר לפני היה כך
מצאתי להתוועדות, כשהגעתי
ביננו שהתפתחה צעיר, בחור שם

ארוכה. שיחה
משפחתו, את מכיר אני כי התברר
חב"ד, בכפר קרובים אף לו ויש

מגורי. למקום בסמיכות הגרים
הדברים את הובלתי שיחה, כדי תוך
והפצרתי הרוחני, מצבו על לדבר

ואפילו כיפה, עצמו על לקבל בו
תוצאות יהיו מה ידעתי לא זקן...
מצידי אני אך ארוך, הלא המפגש
הקטן הפתח את לפתוח ניסיתי

המיוחל. לשינוי בעז"ה שיוביל
חמישי ביום יצאתי כחודש לפני
ביתי ליד כי וגיליתי מביתי, בערב
סעודה - התוועדות מתקיימת
וענו קורה, מה שאלתי מפוארת.

הודיה. סעודת שזו לי
בחור השמחה, בעל כי התברר
בשבת, במפתיע התמוטט צעיר,
לביתו, ההצלה כוחות כשהגיעו
ופתחו דופק ללא הוא כי גילו
חייו, להצלת חירום בפעולות
חשמל', 'מכות לו לתת ניסו לבסוף
שזה היה נראה בתחילה
לשניות רק אך עוזר,
לאחריהם ספורות,
הדופק. את איבד שוב
פעמים, שבע ניסו כך
לקבלת שהצליחו עד
על המעידה תגובה

לחיים. חזרה
לטיפול אותו פינו
וב"ה הרפואה, בבית
חזר הוא קצר זמן תוך
סעודת את מקיימים כעת לאיתנו.
לו. שאירע הגדול הנס על ההודיה

ביררתי. השמחה?" בעל "היכן
לבחור אותי הפנו הוא", "הנה
אותו, זהיתי לא שבתחילה צעיר,
טבעי באופן ראשו שעל הכיפה
דמו לא פניו, את שעיטר והזקן
מספר ישבתי איתו צעיר, לאותו

לכן... קודם שבועות
רוחנית והצלה שינוי כי מתברר
והצלה שינוי גם איתו גורר

גשמית.
ההזדמנות את שנצילתי כמובן
והמשך הוספה על איתו לדבר כדי

מצוות. עוד חיזוק
כי מבין כשאני משם יצאתי
המתים, לתחיית זכה הוא אמנם
המתים תחיית והן כפשוטה הן
היה הוא בו הרוחני' מה'מוות

שקוע.
אחד, לכל לאחל רק נותר כעת
המתים' ל'תחיית הוא גם שיזכה
אמיתית והתעוררות הרוחנית

ממש. בקרוב

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק א' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ז פרק ומוספין תמידין הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

א. פרק המוקדשין פסולי הל'

ב. פרק

ג. פרק

ז-ט. פרקים הקרבנות מעשה הלכות

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

טז-יח. פרקים

א-ב. פרקים ומוספין תמידין הלכות יט. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

פעמיים המתים, תחיים

לשבת, הקשורות ההלכות את להדגיש צריך
בפיקוח- הקשורות ההלכות ובפרט שכ"ט) (סימן

(שלימות יהודי כל של ופקוח-נפש סכנה מפני להשמר נפשות,
ופקוח- סכנה אודות מדובר כאשר כמה-וכמה ועל-אחת העם),

תשל"ט) אלול (ד' תהיה. לא היה רבים, יהודים של נפש,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ערוך בשולחן ההלכה זוהי

כהן ציון בן הרב

העולם את מאירים
הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון
052-677-0778 לפרטים:



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

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תש"פ לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
ממשיכים

בהצלחה!

שמחה ימי בשישים מבטלים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מעיד מחסום, כל לפרוץ השמחה של כוחה על
תצאו", בשמחה "כי לפסוק בפירושו הבעש"ט
מיצרים מיני מכל יוצאים השמחה ע"י אשר
בשמחת כשמדובר וכמה כמה אחת על למיניהם.
אדר "משנכנס חז"ל מעידים עליה אדר, חודש

בשמחה". מרבין
הרבי עורר ה'תשנ"ב), (תרומה הידועה בשיחתו
חודש סגולת את לנצל המשיח מלך שליט"א
מעוברת, שנה של אדר בחודשי ובפרט אדר
שלמעלה להשמחה "ועד בשמחה, להוסיף
זו שמחה עם ידע". דלא עד והגבלה, ממדידה

והשלימה". האמיתית להגאולה נכנסים

נמשכת פעולה תהא
וגידים, עור קרמה והבקשה בלבד קצר זמן חלף
פונו והספסלים השולחנות ערב, מידי כאשר
כ"ק של המדרש ובית הכנסת בית ממרכז
שנוצרה וברחבה המשיח, מלך שליט"א אדמו"ר
חודש בימי כבר שמחה, ריקודי מתקיימים החלו

ראשון. אדר
מלך שליט"א הרבי ציין הקדושה בשיחתו
מעוברת בשנה שאנו העובדה כי המשיח,
ויש מעוברת) שנה הייתה זו, שנה כמו (תשנ"ב,
של לטובה ההשפעה את מחזקת אדרים, שני בה
באותה כדבריו שסגולתם, והריקודים, השמחה
רצויים, הבלתי העניינים כל את לבטל שיחה,

בשישים". "בטל של ההלכתי העיקרון כפי
סדרי סיום לאחר נקבעו הריקודים שעות
להשתתף. הת' לכל לאפשר כדי בישיבה, הלימוד
משמחי ישרים ה' מ"פיקודי עוברים זה בשלב
מנת ועל וזמרה. שירה ברוב גלויה לשמחה לב",

השנה. ימות לכל שמחה, אותה את להמשיך
שהיה שפרינגר, יצחק הרב הידוע, המשפיע

יורק, שבני ב"770" והריקודים השמחה ממארגני
בתשובתו המשמח. האירוע מהלך על דו"ח מסר
המשיח: מלך שליט"א הרבי כותב לדו"ח,
מענה הציון". על אזכיר נמשכת. פעולה "ותהא
גם אלא רצויה, הכוונה רק לא אכן שהבהיר,

נכון! הינו עצמו המעשה
כשהיא נמשכת, הפעולה התשובה, כלשון אכן
ברחבי נוספים למקומות ומתפשטת הולכת

בטהרתה. שמחה בריקודי העולם

וזמרה שירה מטה
מנחם יקותיאל הרב היה מכן, שלאחר בשנים
את עצמו על שנטל בישיבה, המשגיח ראפ,
במשך שהרקידה תזמורת כולל השמחה, אירגון
בחורי את סוערים בריקודים ארוכות שעות
תושבי מקרב אליהם שהצטרף מי וכל הישיבה
עם "לחיים" ואמירת מזיגת כולל השכונה,
הביאה האינטנסיבית הפעילות המשתתפים.
"מטה ולהקמת העניין לביסוס ראפ הרב את

וזמרה". שירה

השמחה. למעגל הצטרפו נוספות ישיבות
בברינוא תמימים תומכי בישיבת למשל כך
של ערבים כן גם לקיים שהחלו - שבצרפת
זמרים כאשר אדר, חודש במהלך שמחה, ריקודי
טואטי שמואל שלמה, (יוני שונים חסידיים
להופיע גדולה זכות לעצמם רואים לוי) ומנחם
שליט"א הרבי הוראת במילוי בעצמם ולהשתתף

המשיח. מלך

בטהרתה שמחה
הישיבות את גם הדביקו אדר חודש שמחת
שהחלו הארץ, ברחבי שונים חב"ד ומוקדי
מידי וריקודים בשירה "770" במתכונת פועלים
בימים השכונה. מתושבי מצטרפים אליהם ערב,
שי"ל בשמחה", "מרבין קובץ התפרסם אלה
הרבי בהוראת 770 - דוד בית חיילי ועד על-ידי

המכיל המשיח, מלך
שיחותיו מתוך לקט
בנושא הקדשות
שמחה", "מרבין
את המבהירים
להוסיף החשיבות
בשמחה. ערב מידי

ניתן הישיבות, לצד
ריקודים למצוא

"בית הכנסת בית ברחבת גם ערב מידי שכאלו
או "לחיים", אמירת עם חב"ד בכפר מנחם"
לשמחה רבים מצטרפים שם שונים חב"ד בבתי
התורה בתלמודי הרכים הילדים גם גדר. הפורצת
ובמוסדות מהכלל יוצאים לא הספר, ובתי
לשמחת המוניות הרקדות מתקיים החינוך
הגאולה את ממש בפועל המביאים הצעירים,

והשלימה. האמיתית

לשלימות שיגיע להזולת לחכות אין
מסיח אינו שנמצא מקום בכל אשר חזקה ותקותי ...
כדבר ישראל, מבני ואחד אחד כל מתפקיד ח"ו דעתו
בכמה וכמבואר קוני, את לשמש נבראתי אני משנה,
בדרך יומי יום חיים אורח היא זו שעבודה מקומות

והמצוה, התורה
להשפיע כמוך, לרעך ואהבת על מיוסד גדול כלל שבזה
וכבר האמור באופן יתנהגו הם שגם סביבתו, אנשי על
הלב אל נכנסים הלב מן היוצאין דברים חז"ל הבטיחו
אחד כל בעצם אשר הוא ועיקר ובפרט השומע, של
ולמצותיו, לתורתו להקב"ה הוא ער לבו ישראל מבני
בשכבה מכוסה לבבו פנימיות מהם חלק שאצל אלא
השכבה להסיר מסייע שהוא וכשמי וכו' טיט עפר של

והסתר, ההעלם

אם לבבו, מפנימיות מסייע לסיוע, הצריך זה גם
בידיעתו, שלא גם או בידיעתו

קדישא, תניא בספר בארוכה מהמבואר כן גם וכמובן
ירושה אשר ישראל כל שבלב מסותרת האהבה בענין

מאבותינו, לנו היא
בהנוגע בפעולות לחכות שאין הזמן, בפרט ועתה

שלו, לשלימות הוא המשתדל שיגיע עד להזולת
ואדרבה אחת, בבת להעשות הענינים צריכים אם כי

השני, סוג להצלחת מסייע פעולה סוג כל
המיוסדים חיים עתה שחי וכיון במוחש, גם וכנראה

עול, וקבלת משמעת על
לפקודות בהנוגע ומה בנפשו, וחומר קל שעושה בודאי
יוצר של לפקודתו וכמה כמה אחת על כך, ודם בשר
ו׳תתקסה) (מאגרת הקב"ה. ממה"מ הוא האדם

ב-770 הריקודים

הארצי המרכז
משאיות לביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

גדר פורצת שמחה

הזקן אדמו"ר בציון קדמי

בקרובפרטים בקרוב פרטים

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

www.hageula.comwww.hageula.com

טל: טל: 03-658-4633
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