
פורים למבצע נערכים
בהערכות החלו ממש ההפצה במרכז
המצטרך את והפעילים לשלוחים לספק
יגיעו במסגרתו פורים, מבצע לקראת
ובשורת החג שמחת מסר עם יהודי לכל
עלוני לאור יוצאים היתר בין הגאולה.
שורת לצד לילדים והעלונים ההסברה
משלוחי ובראשם מיוחדים מוצרים
לפרטים להפצה. סוגים במגוון המנות
או www.mamesh.org אתר: נוספים,

.077-5123-770 בטלפון:

משיח לקונגרס הכנות
'קונגרס לקראת ההכנות נשלמות
האגודה ע"י אי"ה שייערך השנתי, משיח'
ביום והשלימה האמיתית הגאולה למען
באולמי (3.3.19) א' אדר כ"ו ראשון
האירוע ראשל"צ. 44 המכבים דרך גולד,
השלוחים בפני יציג 15:30 בשעה שיחל
של שורה הארץ, מרחבי והפעילים
בכלים הגאולה בשורת בהפצת הרצאות
וסקירה אחד, כל לרשות כיום העומדים
ינעל הקונגרס בתחום. חידושים של
משפיעים עם חסידית בהתוועדות
ראשון. אדר כ"ז יום לציון הארץ מרחבי

.03-658-4633 לפרטים:

ל׳דינר׳ הרשמה
להשתתפות כעת להרשם ניתן
ים בת חב"ד חינוך מוסדות של ב'דינר'
במוצאי אי"ה שיתקיים הגאולה, עיר
להרשמה: שיין. באולמי ויקהל פר' שבת

www.hageula.com/dinner

טובות חדשות

אדר משנכנס
בשמחה מרבין

מזה ישראל. שטחי את הכתה הקשה הבצורת
גם כמו והצמא מים, טיפת ירדה שלא שנים שלש
חיפושים במסע יוצא המלך ליום. מיום גברו הרעב
לא כי והכריז לפניו שעמד זה אליהו, הנביא אחרי
ישראל?" עוכר זה "האתה בישראל. גשמים ירדו
הקשה בבצורת אותו בהאשימו אחאב, לו קורא
הוא זה האשם כי להבין מסרב ובתוצאותיה,
הזרה העבודה את בהפיצו אחאב, המלך בעצמו,

והאשירה. הבעל "נביאי" ובטיפוח העם בקרב

לאחר שנים שלש כעת,
השמים, מטר את שעצר
הנביא אליהו מבקש
אלא הגשם. את להחזיר
עומד הוא כך שלצורך
בינו פומבי עימות לערוך
לבין האחד מהצד ה' כנציג
השני, מצד 'הבעל' נביאי
והעימות הכפירה. צד
לעיני הפעם ייערך
בהר שנאסף כולו, העם
להם מורה לשם הכרמל,
הבדיקה להגיע. המלך
שני ביותר, פשוטה הינה
על יעלו תאומים פרים
על הראשון מזבחות, שני

השני מכן ולאחר העבודה-זרה עובדי של מזבחם
הצודק. הוא - אצלו תרד שהאש מי ה', מזבח על

האמת שבחצי הטעות
אתם מתי עד ויאמר העם כל אל אליהו "ויגש
לכו האלוקים הוא ה' אם הסעיפים שני על פוסחים
זו בשבת יקראו כך אחריו..." לכו הבעל ואם אחריו

ההפטרה. מתוך הנביא מילות את

והלא כך, על שואל המשיח מלך שליט"א הרבי
אתם מתי "עד מהעם לתבוע אליהו על היה לכאורה
על פוסחים אתם מתי "עד תביעתו לבעל?" עובדים
מיועדת הסעיפים", שני
שהאמינו אלו לאותם
יתברך בה' גם וגם', 'גם
לאמירות גם ולהבדיל

עבודה שעובדים אלו האלילים... עובדי שהפריחו
שפוסחים אלו ואילו כלל, מאמינים אינם זרה,
אמונה של בקמצוץ מחזיקים הסעיפים שני על

בה'. - נכונה

הדורות, וכל לנו לומר הנביא אליהו רצה שבכך אלא
ככל שקרית בדעה המחזיקים כאלו אנשים עדיפים
ואת עצמם את משלים אינם הם לפחות שתהיה,
מחזיקים שהם בכך בסדר, הכל אצלם כי סביבתם
'גם האומרים אלו בהיפוכה. וגם הנכונה באמונה גם
לחזור יכולים אינם וגם',
שתמיד בחושבם בהם
יהיו הם איך-שהוא
אלו לעומתם הצודקים,
כשיעמדו לגמרי, הטועים
יחזרו בוודאי טעותם על

בהם.

הבלתי האירוע של סופו
בצעקותיהם היה נשכח
זרה העבודה עובדי של
אך המנחה, לעלות עד
בצידם, האש שירדה ללא
האש של הפלאי ובמחזה
מזבחו על משמים שירדה
שקודם הנביא, אליהו של
מזבחו את הקיף לכן
הוא "ה' וזעק עמד כולו שהעם לאחר רק במים.
אליהו בישר אז רק האלוקים!" הוא ה' האלוקים,
מכן לאחר שאירע וכפי הגשם, יגיע שבקרוב הנביא
הבצורת. סיום על בישר בעוז, שירד המטר כאשר

נגאלים הם ומיד
ישראל עם של העליה על המספרת השבוע, פרשת
אותנו מלמדים ההפטרה, גם כמו בתשובה, בחזרתם
ואדרבה, יהודי, בפני הדלת נסגרת לא לעולם כי
לעומת עילוי בידו יש בכך, ומודה מטעותו השב
לעשות דורנו זכה כך וחטא. טעה לא שמעולם מי
מלך שליט"א הרבי של הקדושים כדבריו תשובה,
הרמב"ם: פסק לקיום הדרך נסללה ובכך המשיח,
. . תשובה לעשות ישראל שסוף תורה "הבטיחה

ממש. ומיד תיכף נגאלין", הן ומיד

ששברה העם זעקת
הקשה הבצורת את
פוסחים אתם מתי ״עד וקריאתו העם כל כנגד השבוע, בהפטרת כמתואר הנביא, אליהו של עמידתו
האלוקים!״ הוא ״ה׳ בקול: לקרוא אותם הביא עדים, היו לו המופלא הנס לצד הסעיפים״ שני על

ב-770 המחאה שלט

המביא המחאה שלט חודש יורק, בניו ב-770 שנעשים השיפוצים במסגרת
שטחים מסירת על דיבורים כנגד המשיח מלך שליט״א הרבי דברי את

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

מוסיה חיה ומרת מענדל מנחם ר' למשפחת
ווהבה

שתי' שרה אלטע ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
פרנקל, אליעזר אלימלך ור' ים, בת והבה טובי ר' ולזקניהם:
מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו זאב. גבעת
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

ענווה ומרת רחמן מענדל מנחם ר' למשפחת
רחימי

שי' דוד משה ה' בצבאות החייל הבן להולדת
צפת. בן-אור משה והרב ים, בת רחימי יצחק 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

  
    
  
    
    
    
   
    
    
  

  

      

ו) ל, (תשא ציותיך אשר כל את ועשו

הזה בעולם הוא, ברוך הקדוש אמר
בחומה. שהיו ומקדש משכן עשיתם
ותהיה המקדש בית את אבנה אני ולעתיד
אהיה "ואני שנאמר, אש, בחומת מוקפת

ט). ב (זכריה אש" חומת ה' נאם לה
תנחומא) (מדרש

ישראל בני ראש את תשא כי
יב) ל, (תשא

בשבת כשנמצאים כמה-וכמה ועל-אחת
את תשא ד"כי הפרשה כל את שקוראין
רבינו) משה - (תשא ישראל" בני ראש
ראש הם שבני-ישראל לכך שנוסף -
רבינו משה של בכחו - גם נעשה בכלל,
נותן שזה דבני-ישראל, ראש הנשיאת -
תוכן את לפעול לאחרי-זה הכח את
(לוחות דאל"ף הענין - הפרשה המשך
העבודה - דבי"ת הענין הראשונות),

שאין דתחתון במצב אפילו עד בעולם,
ולהעלותו ולהפכו ממנו, למטה תחתון
הגילוי עם האחרונות, דלוחות להדרגא
לקבל, יהודי כל של שבכחו ההוד, דקרני
פועל הוא בעולם העבודה שעל-ידי עד

זאת. לקבל יוכל בעולם בהיותו שגם
ה׳תשנ״ב) השיחות (ספר

יג) ל, (תשא השקל מחצית

חצי צדק" ה"צמח אדמו"ר נתן פעם
אז (שהיה נ"ע הרש"ב הרבי לנכדו רובל
מחצית לך ”הרי לו: ואמר ארבע), כבן

השקל".
”מחצית": לתיבת לבך -שים והמשיך
ומי במרכז, הוא לצדיק) (רמז ”צ" האות
הן לצדיק) אומר (הוי לו ומקושר שקרוב
המתרחקים ואילו -חי! ו"י" ”ח" אותיות

-מת... "ת" ו "מ" אותיות הן ממנו
סח) ע׳ א וסיפורים (שמועות

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:09 16:55 ירושלים

18:11 17:10 תל-אביב

18:09 17:01 חיפה

18:12 17:13 באר-שבע

18:21 17:21 ניו-יורק

      
לט) - כ יח, (מלכים-א' 

בפרשתנו וסוף אמצע התחלה,

מלך דבר

תשא כי

תשא כי

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

של התוכן על מורה בתורה, פרשה כל של שמה
לפרשתנו, בנוגע להבין צריך זה לפי כולה. הפרשה
של לתוכן רק מתאים שלה שהשם תשא, כי
מחצית נתינת עניין על (הציווי הפרשה תחילת
שעוסקת הפרשה רוב של לתוכן ולא השקל)

לגמרי. אחרים בנושאים

בחטא עוסק מפרשתנו ניכר חלק מזו: יתירה
עד כמותה, שאין וירידה חמור חטא שהיה העגל,
ושורש ראש שהוא נאמר זה חטא שעל כך כדי
של משמה לגמרי הפוך תוכן – החטאים לכל

ישראל"?! בני ראש את "תשא הפרשה

השונים אירועים רצף כיצד להבין צריך ובכלל
חטא הראשונות, הלוחות – הקצה אל הקצה מן
ועוד, אחרונות לוחות הלוחות, ושבירת העגל

הפרשה. באותה אחד בהמשך כולם מופיעים

לתורה ועד מהבריאה
נחלקים העניינים שכל בעולמו קבע הקב"ה
זאת וסוף. (אמצע), תוך ראש, שלבים: לשלושה
הדבר של תחילתו את יש דבר בכל אומרת:
מכן לאחר הדבר. כל את בתוכו הכולל – (ראש)
הדבר סיום מגיע ולבסוף (תוך), עצמו הדבר בא

העניין. של וה'סך-הכל' השלימות –

בהתחלה, העולם: בבריאת זאת שרואים כפי

לאחר העולם. את לברוא הקב"ה של ברצונו עלה
האמיתית בגאולה ולבסוף, בפועל. הבריאה מכן
כולה. הבריאה ותכלית שלימות תהיה והשלימה,

שלושת את רואים אנו עצמה בתורה גם וכך
שרומז – "בראשית" היא התורה תחילת השלבים:
הוא, השני השלב לעולם. שקדמה התורה על
הארץ" ואת השמים את אלוקים ברא "בראשית
בתורה. הפרשיות כל והמשך העולם בריאת –
והמופתים האותות "לכל התורה סיום ולבסוף,
קשור שזה ישראל" כל לעיני משה עשה אשר ..
השלימות תהי' שאז והשלימה האמיתית לגאולה

ישראל". כל "לעיני בעולם הקב"ה גילוי של

שמתגלית השלימות
בפרשת בגלוי רואים הללו השלבים שלושת ואת
הלוחות נתינת הוא הראשון השלב השבוע:
ההתחלה שהם הדברות, עשרת הראשונות,
השלב מגיע מכן לאחר העניינים. כל של והיסוד
נשברו שאז העגל בחטא שהייתה הירידה - השני
שגם כדי הייתה, זו בשבירה שהכוונה הלוחות,
כוונת את ימלאו ירידה, של נמוך, הכי במצב
ולבסוף התורה". "בשביל שנבראה הבריאה
האחרונות, הלוחות נתינת – השלישי) (השלב

ידי על כי והשלימות, העליה הייתה שבהם
בתורה, גם עליה מתווספת האחרונות הלוחות
בעלי למדרגת שעלו ישראל בבני עילוי וגם

צדיקים. מדרגת שלמעלה תשובה

שלושתהשלבים: בגלוי נמצאים שבפרשתנו נמצא,
ושבירת (החטא האמצע ראשונות), (לוחות הראש

אחרונות). (לוחות והסוף הלוחות),

הירידה מטרת
אחד בהמשך באים הללו האירועים רצף וכל
העניינים שכל בעולמו, קבע הקב"ה כך כי דווקא,
הראשון השלב שלאחרי שלבים, לשלושה יתחלקו
התכלית, מתמלאת ידו ועל השני השלב יגיע
השלישי. השלב של לשלימות יביא זה ודווקא

– העגל חטא כמו – ירידה של ענינים ואפילו
אחרי שבאה לעליה להגיע בשביל רק הם הרי
כלל שייכים אינם עצמם מצד ישראל בני שכן זה,
של העניין וכל ושלום, חס חטא, של לעניין וכלל
הקב"ה של הגדול חסדו בגלל רק מגיע החטא
הגדולה לעליה ישראל בני את להביא שרוצה
(כביכול) גורם הקב"ה ולכן החטא, לאחרי שבאה
להביא כדי עיניים), (למראה שעה לפי לירידה
בני של למצבם בערך (שלא העליה את כך אחר
הגאולה – נצחית לעליה ועד כן), לפני ישראל

והשלימה. האמיתית

בפרשה האירועים כל איך מובן זה כל ולפי
המאורעות כל בעצם כי אחד, בהמשך מגיעים
של הקב"ה שקבע מהתהליך וחלק אחד עניין הם
"תשא הוא כולם של שהתוכן וסוף", תוך "ראש,

ישראל". בני ראש את

תשנ״ב) תשא כי מלכות דבר (ע״פ



המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

העיגולעל חטא העיגול חטא על
שמוצאים לכך והאמיתית הפשוטה הסיבה
באופן הוא הלוחות שציור יהודים אצל גם בימינו
היו שכאשר מפני - הוא כדור, כחצי הם שמלמעלה
על- זאת נתנו הגלות בגלל הרי לדפוס, ספר מוסרים
היה זה המלכות גזירת ובגלל יהודי, לאינו רוב פי
גוי היה הוא רוב שעל-פי הצנזור, דרך לעבור צריך
עושים היו הגויים) והצנזורים (המדפיסים והם -
- להם שנראה כפי הלוחות ציור את הספר בראש פנוי במקום או השער דף על

הלוחות. ציור את עושים שגויים כפי כדור, כחצי מלמעלה הם שהלוחות

בדף שנמצא במה דייקו ולא בזה הביטו לא יהודים, לידי הגיע הספר וכאשר
לב שמו לא וממילא הספר, בפנים למדו אלא - בהסכמות שכתוב במה או השער
דבר נהיה וזה לדור, מדור נמשך זה וכך כדור, כחצי מלמעלה היו שהלוחות לזה
כדור. כחצי הם שמלמעלה לוחות של ציורים נמצאים יהודיים שבספרים רגיל
פלוני, מוסד של המכתבים נייר על זאת שישנו הפרגוד) (מאחורי רעש עשו ולכן
הפחות, לכל או כדור, כחצי הלוחות של העליון החלק של הציור נדפס ששם
ידפיסו ולהבא, מכאן שידפיסו ובניירות ישאירו, כך כבר שהם הניירות שאת

הגמרא. על-פי להיות שצריך כמו הלוחות של ציור
תשמ״א) תשא ש״פ (משיחת

הגמרא!היפך דברי הגמרא! דברי היפך
הלוחות לצורת בנוגע וכמה כמה שעושים הטעות אודות כמה-פעמים דובר
זה ציור (שמקור מלמעלה עיגול חצי בצורת הלוחות את שמציירים בזה —

(ב"ב הגמרא משמעות היפך ימ"ש), ברומא גוי ע"י שנעשה —ציור הוא לראשונה
שלא באופן הארון, חלל כל את ממלאות היו כו'" ששה ארכן ש״הלוחות א) יד,

שעל דוקא), מלאים כשהם מקדשים שהם המקדש כלי (ככל פנוי מקום נשאר
מלמעלה עיגול חצי בצורת ולא ריבוע, בצורת היו שהלוחות לומר בהכרח זה פי

כו'). ריק חלל נשאר (שאז

הגמרא מדברי מוכיח ששם בארץ-הקודש, רב של ספר לאור יצא לאחרונה
מלמעלה. עיגול חצי בצורת ולא מרובעות, היו שהלוחות לומר שבהכרח הנ"ל

גבי על הלוחות מצויירים שבהם כנסיות בתי וכמה בכמה כן, פי על ואף
הסמל גבי על הלוחות את המציירים וישיבות חינוך מוסדות ובכמה הפרוכת,
דברי היפך - מלמעלה עיגול חצי של באופן הלוחות ציור מופיע שלהם,

הגמרא!

על הבט ומבלי הקודש, טהרת על ישראל ילדי שמחנכים חינוך במוסדות מדובר
ולפעול שמבחוץ, השפעה מפני הילדים על להגן היא המוסד כוונת שתכלית זה
דעהו", דרכיך ו"בכל שמים", לשם מעשיך ד"כל באופן תהיה שהנהגתם עליהם
מציירים הם כאשר אף-על-פי-כן התורה. ללימוד בנוגע ועל-אחת-כמה-וכמה
כל כלולים שבהם וכו') קבלות פנקסי למוסד, השייכים טפסים (על הלוחות את

הגמרא.. מדברי הפכי באופן זאת מציירים הם הרי כולה, התורה ענייני

זה שמוסד מאחר - הראשונים על לעז להוציא רוצים שלא הידועה הטענה
טענה הנה וכו' הזמן כל במשך הלוחות את ציירו וכך שנים, וכמה כמה כבר קיים
ישראל! ילדי לחינוך שנוגע עניין אודות מדובר כאשר כלל מקום לה אין זו
בצורת הלוחות ציור מופיע ובה לזמן, מזמן תעודה מקבל הילד כאשר דהנה,
ואחר הלוחות, צורת היתה שכן ספק כל ללא אצלו מתקבל מלמעלה, עיגול חצי
כתוצאה בפשטות אצלו שהונח שמה יווכח הנ"ל, הגמרא את ילמד כאשר כך
מאבד הוא הרי מזה וכתוצאה הגמרא! פשטות היפך זה הרי זה, במוסד בלימוד
ועד מתחילתו אמיתי דבר עמו ילמדו כאשר גם שלו, ומחנך במלמד האמון את

סופו.

אפילו כי בכך, מה של דבר שזהו לחשוב ואין זה, עניין לתקן בהכרח ולכן
ועל-אחת-כמה-וכמה לקטנות, בז תהי אל נאמר קטן דבר אודות מדובר כאשר

כולה. התורה כל יסוד שהם הלוחות עם הקשור עניין אודות מדובר כאשר

נלקח עיגול חצי כצורת הלוחות ציור מקור נוסף: דבר ישנו זה שבעניין ובפרט
את מציירים כאשר ואם-כן, הגמרא, דברי היפך הוא זה וציור העולם, מאומות
דברי על העולם אומות גרסת את מעדיפים הרי - עיגול חצי בצורת הלוחות

תשמ״ב)הגמרא! שמחת-תורה יום (משיחת

מפעילי סימון אסף הרב מספר
'מודעות' חב"ד-ליובאוויטש מרכז

גן: ברמת

במרכז כשבועיים. לפני החל "הכל
שעת זמן, באותו הסתיים מודעות
שיעור עוד מוקדמת, צהריים
הפעיל השיעורים מערך במסגרת

השבוע. ימות בכל במקום

השיעור, משתתפות אחרונות בעוד
שהן תוך במקום התעכבו עוד
בנושא סוגיה המרצה, עם מלבנות
וביקש ראש גלוי אדם נכנס הנלמד,

תפילין. להניח

טלפון שיחת מקבל אני במקביל,
אפשרות יש אם נשאל אני ובו

בתפילין להשתמש
כמובן שם, המונחות
כי הסתבר שאישרתי.
ידע לא אפילו הוא
התפילין את להניח
לעזרה, קראו והן
בחנות המוכרים לאחר
לו שיסייע הסמוכה

התפילין. בהנחת

לומר שסיים לאחר
וחלץ שמע קריאת את

שהסיבה סיפר הוא התפילין את
היא הכנסת לבית אותו שהביאה
שלו המילה ברית ממעמד קלטת
בה, לצפות לו יצא שלאחרונה
את שם שמע הוא להפתעתו
שהוא בהתרגשות אומר המוהל
אצלו שעורר מה "מהול", נולד

תפילין. להניח משיכה

נמשך שהוא סיפר גם הוא בנוסף,
האחרונה בתקופה והתחיל לנגינה
בני בקירוב ולעסוק "קבלה" ללמוד
הנגינה. דרך קבלה" ל"לימוד נוער

קצר, הסבר קיבל הוא המקום על
מספר במשך קבלה". "לימוד על
התופעה על שמע הוא דקות
שלא הפן ועל בימינו הנפוצה
מוסרי כאשר מסוכן ואפילו חיובי
אלו עמוקים בנושאים השיעור
הרוחנית בדרגה לא עדיין לפעמים
בקבלה מהעוסקים הנדרשת
ולהרחיק להטעות עלול והלימוד

מהאמת. הלומד את

לאמת להתקרב שרוצה מי 'ולכן,
דווקא חסידות ללמוד לו כדאי
לרצות הלומד על פועלת היא כי

מעשה ע"י לאמת להתקרב
בפועל'.

הוא הדברים, את ששמע לאחר
בהפסקת שלו החשש את הביע
אני שאם מבין "אני זה, לימוד
את אאבד אני לאמת' 'אתקרב
אני שעליהם הנוער בני עם הקשר

להשפיע..." מעוניין

עם להסכים לו שקשה כשראינו
לרבי לפנות לו הצענו המדובר
את לשטוח המשיח, מלך שליט"א
עצתו את ולבקש התלבטויותיו
להסבר נזקק הוא אמנם הקדושה.
ואכן וקבל שמע הוא אך והדרכה
לאחר מכתבו, את לכתוב התיישב

ידיים. ונטילת מתאימות הכנות

הכניס המכתב את
כרך הקודש לאגרות
העמודים בין כ"ב
הוא שם תכב-תכג,
את בהתרגשות קרא
ציין כשסיים הנכתב.
שאמנם בהתפעלות
שכתב השאלות על
יש אך מענה קבל לא
לעניינים התייחסות
שמטרידים אחרים

אותו.

השייכות ערך גודל "ומדגיש
על שאפילו כלב דגם גדול, לכהן
השם בית תביא לא נאמר מחירו
רק הוא שהאיסור (אף אלוקיך
לבית כלב כניסת בזובח...לאסור

הכנסת...".

הראשון הצעד זה יאומן, 'לא
להתקרב בשביל ממני שנדרש
הכלב את להוציא עלי לקדושה!
אני לאחרונה באמת בביתי, שיש
אלרגיה של סוג שקיבלתי מרגיש
לנהוג", עלי כיצד והתלבטתי לכלב,

קרא.

מענין "עוד נאמר: המכתב בהמשך
זכר את תמחה וכתיב הנ״ל...
למחותו", שבידינו משמע עמלק
לומד אני עליו נושא בדיוק "זה
מחיית עניין לאחרונה, ומתעניין

עמלק".

והנחת מעמד אותו מאז כי יצויין,
בקשר הוא הכנסת, בבית התפילין
כשמתאפשר פעם מידי כאשר איתי,

חסידות". ביחד לומדים אנו לו

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

יא פרק המוקדשין פסולי הל'

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

א-ג. פרקים יוהכ"פ עבודת הלכות

א. פרק מעילה הלכות ד-ה. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ב. פרקים פסח קרבן הלכות ח. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים
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ב'
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הלב לרחשי עונה

הפסק נוגע פה נפש... פיקוח היא העיקרית הדאגה
שיהודים שכ"ט סימן שבת הלכות ערוך בשולחן דין

על שמדובר אפילו מהגויים, בסכנה שעומדים לגבול בסמוך הגרים
כדי בשבת אפילו נשק כלי עם לצאת צריכים הם ותבן, קש עסקי

הארץ... את ולכבוש להכנס יכלו לא שהגויים כדי לעצרם,
תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגויים כניסת את לעצור

סימון אסף הרב

ורעות..." שלום ואחווה "אהבה

נישואין יועץ זילברמן אבי
ממוקד בטיפול מתמחה

הבעיות שורש של מהיר זיהוי

הראשון מהמפגש כבר בזוגיות שינוי ליצירת כלים ונתינת

054-216-1528 לפרטים:



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

התגלות במרכז גאולה פועלים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מברית יהודים אלפי מאות של המבורכת העליה
הביאה האחרונות, השנים בעשרת המועצות
לחזור המבקשים רבים של ברוכה תופעה עימה
ארוכות שנים במשך שגדלו לאחר יהדותם אל

והמצוות. התורה עם מגע מכל מנותקים

פעילות מקומות קמים האחרונות בשנים ב"ה
השונות, בערים השפה, לדוברי המיועדים
אחד המשיח. מלך שליט"א הרבי שלוחי ע"י
כעשור לפני הוקם אלו, בולטים ממקומות

שבע. באר הנגב בבירת

בגיל... מצוה בר
הרב הפעיל מספר במרכז, השוטפת הפעילות על
התגלות', 'מרכז של "פעילותו סינגאווי: אליהו
אלפי עשרות המונה הרוסי הקהל אל ממוקדת
השפה, דוברי אברכים כמה עם בעיר, נפשות
יהודים והרבה המסחרי במרכז בולטת חנות
את למלא מנסים אנו בשפתם. ליהדות צמאים
כדי תוך הרוסית בשפה יהדות בנושאי החלל
שכמעט ומשיח גאולה עניני על דגש שימת
המרכז שם שמו גם ולסגנון. לשפה תורגמו ולא

מסריו... ועל מטרתו על מעיד

את באמצעותנו מגלים רבים כי עדים אנו ואכן,
של מהמאפיינים אחד ליהדות. שלהם הקשר
מצווה". "בר אירועי הינם במקום האירועים
נווה של המסחרי במרכז יודעים כבר כולם
טוב' ומזל טוב 'סימן ששירת שבע בבאר זאב
לבן תמיד לא אבל מצווה, בר חגיגת על מעידים
מבוגר, בגיל לעיתים עתה, שזה ליהודי אלא ,13
שנערך שכזה באירוע לראשונה... תפילין מניח
העמידה, בגיל המצווה' בר 'חתן הצליח השבוע,
הבר ממאמר חלק הספר מתוך לקרוא אפילו

זה. במעמד לומר נהוג אותו מצווה,

הפעילות התרחבות עם האחרונה, בתקופה
עברנו מלהכיל, המקום היה צר כי עד ועוד עוד
הפעילות מוסיפה שם יותר, ומרכזי גדול למקום

ומתרחבת.

ברוסית משיח מפרסמים
מוקדמת בוקר בשעת המרכז מתעורר בוקר בכל
תפילת מתקיימת לאחריו תניא, לשיעור
מגוון במקום נמסרים היום בהמשך שחרית.
בעניני ובמיוחד בהלכה, בחסידות, שיעורים
גם דגש. מושם כאמור, עליהם, ומשיח, גאולה
כל זמינה המשיח מלך שליט"א לרבי כתיבה
קודש' 'אגרות של כרכים ומספר במקום העת
המלאה, הסדרה לצד לרוסית, מתורגמים

מתגלגלים. כמובן, הניסים שם. נמצאים

והמרכז ההיצע, על עולה והצורך הביקוש
מסביב אינטנסיבית בפעילות עצמו את מוצא
להפיק זמן מצאנו זאת, עם אך השנה. לימות
רק לא המיועדת מושקעת הסברה חוברת
קוראי היהודים לכלל אלא הבאר-שבעי, לקהל

ובעריכה טעם בטוב נתבארו ובה הרוסית
ומשיח בגאולה נבחרים נושאים מקצועית
וסימניו מענינו החל הענין. כל את המקיפים
לתהליכי ועד הנצחיים, חייו המשיח, מלך של
הרבי של ובשורת-הגאולה העולמיים הגאולה
שקיבלנו להוראה נאמנים המשיח. מלך שליט"א
עניני את להסביר המשיח מלך שליט"א מהרבי
אחד כל אצל המתקבל "באופן וגאולה משיח
גם הודפס כך על נוסף והבנתו". שכלו לפי ואחד
כדי לרוסית בתרגום המשיח' המלך 'יחי סטיקר

השפה. לדוברי גם ומקום מקום בכל לפרסם

ואחת אחד לכל
על- התוועדות - שיעור נערך חמישי יום מידי
שמעת לוטקין, יגאל הרב משתתפים בו האש,
במקום, הפעילות בראש חלק נוטל המקום יסוד
גאולה יחד שמביאים נוספים רבנים לצד
בני גם ביניהם רבים, יהודים של לנשמותיהם
ולפעילות. למקום ומתחברים שנהנים נוער
של לביתו המקום באי מתקבצים חודש מידי

החברים אחד
עיוני לשיעור
אחרית ב'סוגיות

הימים'.

החודש בראש
חדש' ראש 'מסיבת נשים, ערב התקיים האחרון,
בה המשיח, מלך שליט"א הרבי של כהוראתו
הוגרלו הערב במהלך נכבד. נשים קהל השתתף
והקהל לרוסית מתרגמות קודש אגרות כרכי

חגיגית. מסעודה נהנה

לעזרה בבקשה לציבור פונים המתרחב, במרכז
הרב לתרומות: והרחבתה. הפעילות להמשכת

.058-7490-770 סינגאווי אליהו

אבוד לא - חב״ד חסיד בן
חבדי. חסיד בן שהוא שכותב מה ...ובעיקר

על לאיבוד, הולך דבר אין גשמיים בענינים גם והרי
מאב בהנוגע ובפרט רוחניים, בענינים וכמה כמה אחת

לבן,

בה מודים שהכל עובדא הוא אבות ירושת שענין
שכן, כל לא חסידים ואצל במוחש, ורואים

ואחד אחד לכל ישראל אהבת הוא החסידות שיסוד
ישראל, מבני

לבנו חבדי חסיד אהבת לומר צריך ואין

אוצר וכל דורות ירושת להנחילו לבו בכל שרוצה
הטובות. הנפש תכונות

אלא פנים, כל על בכח יפה נשתמר שהכל מובן הרי
הפועל, אל הכח מן להוציא שצריך

הנהגה היינו עיקר, מעשה המעשה עולם שבעולמנו
מעשיות במצוות חסידותי, אור חדורה יום יום בחיי
בהא הא שבאמת לחברו, אדם ובין למקום אדם שבין

תליא.

של חשובה במדה קשורה בטח שמשרתו וכיון
שיש בודאי אישים, על וגם ענינים מהלך על השפעה

הרבים. את לזכות גם אפשרויות לו

נוגע הנני לכ' הראשון שבמכתבי על לי שיסלח תקותי
ואיך שלו היחיד רשות הם לכאורה אשר בענינים מיד

לים, מעבר ועוד להתערב בא הנני זה

דין ביחוד מדגישה החסידות ותורת אעשה מה אבל
בזה, זה ערבים ישראל שכל חיים, תורת תורתנו

ערבות, מלשון ערבים שלישי' בה שעוד ובהטעמה
לזה. זה מתוקים - וערבים מעורבים - וערבים

ו׳תתקעח*) (מאגרת

התגלות במרכז השבוע המצווה״ בר ״חתן במרכז:

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

החדש הסטיקר

הזקן אדמו"ר בציון קדמי


