
מקום בכל פורים מבצע
העולם, ברחבי חב"ד מוקדי
לקראת ההיערכות את משלימים
המבצע במסגרת הפורים. חג פעילות
שליט"א הרבי כהוראת השלוחים, יביאו
וקיום החג שמחת את המשיח, מלך
מנות ומשלוח מגילה קריאת המצוות
תוצבנה הערים במרכזי יהודי. לכל
ובמרכזים היום, לאורך קריאה עמדות
ובתי המאסר בבתי גם כמו הרפואיים
פרטים קריאות. תתקיימנה האבות,

חב"ד. במוקדי נוספים

משיח קונגרס נאומי
שנמסרו והרצאות נאומים עשרות
כשבועיים, לפני משיח קונגרס במסגרת
שונים, בנושאים הדוברים שורת ידי על
של הטלפוני במוקד להאזנה כעת ניתנים
השבוע .08-9493-770 ונשמע: נחייג
הגאולה באתר לצפיה גם ההרצאות עלו

www.hageula.com

אתיופיה חב״ד ידידי
הפעילות, להרחבת תוכניות עם
חב"ד בית של הידידים מועדון נפתח
אליהו הרב השלוחים בהנהלת אתיופיה
נועד הידידים מועדון ורעייתו. חביב
שנעשית הפעילות את לחזק במטרה
היהודית הקהילה עם אבבה באדיס
והמבקרים העסקים אנשי המקומית,
חודש ראש מידי במקום. היהודיים
התורמים. בין מתנות על הגרלה נערכת
chabadethiopia.ravpage.co.il/member

טובות חדשות

אורה היתה "ליהודים
ויקר" וששון ושמחה

ישראל שונאי וטביעת ממצרים היציאה לאחר מיד
המעיזה אומה ישנה כי נראה היה לא סוף, בים
ישראל. עם כנגד למלחמה ולצאת תיגר לקרוא
הגיע העם את המלווה האלוקית העזרה שמע
בצעידתו המשיך ישראל ועם האומות כל לאוזני

בעדם. לעצור וינסה יקום שמישהו ללא קדימה

נאמר עליה אומה אותה עמלק, לתמונה נכנס כאן
זו, אומה ממשילים חז"ל כאשר בדרך", קרך "אשר
הרותחת, האמבטיה לעבר ראשון הקופץ לאותו

בכל הוא שנכווה למרות
מצנן שבמעשהו הרי גופו
לאלו המים את הוא
עמלק, גם אחריו. שיבואו
המנסה הראשון בהיותו
אמנם ישראל, עם להלחם
את פותח אך הוא, נכווה
כנגד הלחימה אפשרות

ה'. עם

ישראל נצטוו מצוות שלש
למנות לארץ: כניסתם עם
זרעו להכרית מלך, להם
את ולבנות עמלק של
כך, כדי ועד הבחירה. בית
נסתיימה לא היום שעד
אותה כנגד מלחמתנו

שמם את ולמחות להמשיך מצווים ואנו אומה,
השמים. מתחת

עמלק מלחמת
מציינים אנו בו הפורים, לחג הקודמת זו, בשבת
מגיעים עמלק, מזרע הרשע מהמן ההצלה נס את
מצוות את לקיים מנת על הכנסת, לבית ישראל עם

לאבדו. הקריאה ושמיעת עמלק זכירת

הפנימי הרובד את אותנו מלמדת החסידות תורת
בגימטריה 'עמלק' בעמלק. היהודי במלחמת הטמון
מי הוא (240=) 'ספק'
"ראשית עליו שנאמר
בהיותו עמלק" גויים
לאותן וראשון ראש
המידות - אומות

מסית הראשוני, בתפקידו באדם. השוכנות הרעות
בו. המכרסמות ספקות בו וזורע האדם את עמלק

מעשים מביצוע רק לא ולהשמר, להזהר האדם על
ראשוניות, ספקות מאותן אפילו אלא שלילים,
ספק לגיטימיים. נראים לעיתים מיתמם שבמבט
מהדרך לירידה ועד גדולה לקרירות מוביל קטן

הישרה.

מלך שליט"א מהרבי הנפלאה לנבואה זכה דורנו
תיכף והשלימה האמיתית הגאולה בדבר המשיח,
עלינו אך ממש, ומיד
במיוחד ולהזהר להשמר
וכלשונו מקליפתהספקות.
ללא ובודאי "בודאי הק':
ספיקא וספק ספק כל
הגאולה, זמן הגיע שכבר
כל "כלו חז"ל ובלשון
התשובה ענין וגם הקיצין"
בשלימות". כבר היה . .

ספקות! לנו אין

מוחלטת ודאות
איתנה אמונה אותה
ששמרה היא וודאית
לאורך ישראל עם על
זו גם היא הדורות, כל
להתחזק המן, גזירת בימי שלם עם שהביאה
שאינה במחשבה להרהר לא ואפילו התורה בקבלת
כל מובילה כיום שגם זו היא זו. ברוח מתיישרת
לאמונה לגאולה, הראשון הדור - בדורנו אחד
- טובים ובמעשים ומצוות בתורה ולהוסיף איתנה

צדקנו. משיח פני לקבלת

ישראל בית המוני יעסקו הקרוב, הפורים בחג גם
מ״ם: באות כולם הכלולים הפורים, מצוות בקיום
לאביונים, מתנות מנות, משלוח מגילה, מקרא
המיוחלת, לתכלית המביאים ושמחה, משתה
ישראל שונאי כל כנגד הניצחון את שיביא משיח,
הספיקות כל ביעור כולל עמלק, מלחמת וסיום
שליט"א הרבי של הק' דבריו בכל הוודאות וחיזוק
ותיכף והשלימה האמיתית בגאולה - המשיח מלך

ממש. ומיד

כבר ספק: כל אין
הגאולה זמן הגיע
וכלשונו מקרבנו, הספק ביעור את כוללת עמלק, מחיית מצוות קיום את וחיים קוראים בה זכור, שבת
הגאולה״ זמן הגיע שכבר ספיקא וספק ספק כל ללא ובודאי ״בודאי המשיח: מלך שליט״א הרבי של הק׳

לבנה בקידוש אדר שמחת

בשילוב לבנה קידוש מעמדי העולם ברחבי יתקיימו קודש, שבת במוצאי
יורק. בניו 770 ליד הקודם בחודש בתמונה: אדר. חודש שמחת ריקודי

יוסףצילום: שניאור מור יוסף מור שניאור צילום:

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

(וועלוול) זאב-וולף הרב הרה"ח
קסלמן ז"ל חיים שלמה הרב בהרה"ח

ה'תשע"ט ב' אדר ג' נלב"ע

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

לבוא נחליאל, קבקוב, שלמה ר' למשפחת
עב"ג השידוכין בקשרי יצחק לוי הת' הבן
ורעייתו. זוהר בר ירון ר' למשפחת רבקה
זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה

נשמת לעילוי טוב מזל

  
    
     
    
    
    
   
    
     
   
       
    
     
     
     

אליו ה׳ וידבר משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא מועד מאוהל
הארה היינו זו קריאה ענין ”פירוש
יוכל זה ידי שעל כדי למשה והשפעה
וענינו מועד". אוהל אל ולבוא לעלות
”שיש - מישראל ואחד אחד כל בעבודת
דעת בחינת . . משה מבחינת אדם בכל
סוף אין אור יחוד בחינת הממשיך שהוא
ומתגלה שורה שיהא למטה הוא ברוך
מועד, אוהל בבחינת שיהא האדם בנפש
ונודעתי, אותיות . . ונועדתי מלשון
ואין החיים חיי שהוא ה' את לידע דהיינו
עתה "ראו שכתוב מה דרך על מלבדו, עוד
נאמר זה שמקרא שהגם הוא", אני אני כי
נפש בכל יש זה כח מקום, מכל לעתיד, על
אמיץ בקשר בה' מחשבתו לקשר מישראל
מעין בשר", בעיני שרואה . . כמו וחזק

לבוא. דלעתיד השלימות ודוגמת
(385 ע׳ תנש״א השיחות ספר (על-פי

א) א, (ויקרא משה... אל ויקרא

"ויקרא הוא הקרבנות פרשת הקדמת
עבודת על כח הנתינת שהוא משה", אל
ודור, דור בכל הוא כן וכמו הקרבנות.
ודרא, דרא בכל דמשה דאתפשטותא
הם הנה דור, שבכל ישראל רועי שהם

הקרבנות. עבודת על כח הממשיכים
ממוצע להיותם - הוא הדבר וטעם
שהוא וביניכם, הוי' בין ממוצע המחבר,
על- אלקות עם עולמות המחבר, ממוצע

נשמות. תשי״ב)ידי לגני׳ ׳באתי (ממאמר

מועד מאוהל . . משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא

אומות היו אלו לוי, בן יהושוע רבי אמר
להן יפה מועד אוהל מה יודעים העולם
וקסטריות אהליות אותו מקיפין היו
בחוזק שיעמוד כדי כמשמעו (אהלים

יוסף). עץ ומפה. מפה סמוכים לו ויהיה
רבה) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:24 17:11 ירושלים

18:26 17:26 תל-אביב

18:25 17:17 חיפה

18:26 17:29 באר-שבע

19:44 18:44 ניו-יורק
(דברים תשכח. לא - וגו' את זכור 
(בצירה)זֶכר זֵכר יט) יז, - כה פרק

עמלק... (בסגול)

גבעת ביתו, - גו' ה' אמר כה 
ב-לד) טו, א'. (שמואל שאול.

הפורים וחג בעמלק המלחמה

מלך דבר

(זכור) ויקרא

ויקרא

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

שקוראים המיוחדות הפרשיות' 'ארבעת בין
המדברת "זכור", פרשת היא אדר בחודש בתורה
עמלק של זרעו את ולמחות לזכור הציווי על
למתן בדרכם כשהיו במדבר ישראל בבני שנלחם
חג שלפני בשבת קוראים אנו זו פרשה את תורה.
מחיית את לסמוך כדי – הוא לזה והטעם הפורים,

עמלק. מזרע שהיה המן, מחיית עם עמלק

שאז בגמרא, כנאמר הוא, הפורים חג של עניינו
בני הפורים שבחג כלומר: שקבלו", מה "קיימו
והמצוות התורה את בשלימות קיבלו ישראל
הגזירה בזמן דווקא תורה, במתן כבר שקיבלו
לא ואפילו למות, נפשם את היהודים כל מסרו
בכך עצמם את להציל האפשרות דעתם על עלתה
יקראו לא ובכך ושלום) (חס דתם את שימירו

הגזירה. חלה עליהם 'יהודים' בשם

מהקרירות להתרחק
ולהילחם להתנגד הוא עמלק של עניינו
מטעם שלמעלה לה' ישראל בני של בהתקשרות
ה'קרירות', ידי על זה בכך שנלחם והדרך ודעת,
ה', בעבודת ליהודי שיש ההתלהבות את ש'מקרר'

למטה. היהודי את מוריד וכך

לך עשה אשר את "זכור התורה מצווה ולכן
את וכל מכל ולשלול להיזהר יהודי שעל עמלק",

ומצוות. תורה ובקיום ה' בעבודת הקרירות

התורה מהקרירות, וההתרחקות השלילה ומלבד
להיות יהודי שעל – החיובי לפן גם מתכוונת
הקב"ה עם שלו שההתקשרות ולבו במוחו חקוק
כאשר רק לא כלומר, ודעת. מטעם למעלה היא
אלא להקב"ה, קשור הוא ומצוות בתורה מתעסק
ואפילו הפרטיים, בצרכיו עוסק כאשר אפילו

להקב"ה. כולו כל מסור הוא כשישן,

עכשיו דווקא
שבפורים לעיל, הנזכרים הגמרא דברי על
והמצוות התורה קבלת את ישראל בני השלימו
כאשר תורה, מתן שבזמן ייתכן איך לשאול: ניתן
רק זו הייתה העילוי בתכלית אז היו ישראל בני
בפורים, ודווקא התורה, קבלת של ההתחלה
מבחינה מאוד נמוך במצב היו ישראל בני כאשר
קבלת ושלימות עיקר הייתה אז דווקא רוחנית,

התורה?!

הוא התורה בקבלת שהעיקר הוא העניין אלא
בכל אותה ויקיימו בתוקף יעמדו ישראל שבני

שינוי. ללא מצב,

במתן תורה: מתן לגבי בפורים החידוש וזהו
זו היתה בגלוי האיר האלוקי האור כאשר תורה,
כגיגית", הר עליהם ("כפה מלמעלה התורה קבלת
בבני חדר לא זה ולכן מרובים) אורות מתוך כפיה
כשבני בפורים, זאת לעומת בפנימיות. ישראל
ותחת הגלות" "חשכת של במצב היו ישראל
במסירות עמדו זאת בכל הרשע, המן של גזירתו
כאן - והמצוות התורה קיום על ובתוקף נפש

התחתון. מצד מצידם, התורה" "קבלת היתה

בעתיד גם ישאר
האמיתית לגאולה הפורים חג בין הקשר גם וזהו

והשלימה:

הוא והשלימה האמיתית הגאולה של תוכנה
ה' שאז והחומרי, הגשמי בעולם לה' דירה עשיית
לגילוי ההקדמה ובשלימות. בגילוי בעולם ישכון
את לתת סיני הר על ירד שה' תורה במתן היה זה
בגשמיות חדר ולא זמני היה זה גילוי אך התורה,
גילוי יהיה והשלימה האמיתית בגאולה העולם.
והתברר הזדכך כבר העולם כי ה'מטה', מצד זה
בזמן ישראל בני של והמצוות התורה קיום ע"י

הגלות.

סיימו שכבר דווקא, האחרון בזמן מודגש זה וכל
ראוי העולם וממילא הכפתורים" את "לצחצח
נחגוג ואז והשלימה, האמיתית לגאולה ומוכשר

השלישי. המקדש בבית הפורים חג את

לעתיד בטלים המועדים ש"כל שידוע ובפרט
בגאולה גם שישאר הפורים חג מלבד לבא"

ממש. ומייד תיכף זה וכל והשלימה, האמיתית

תשמ״ט) ויקרא ש״פ שיחת (עפ״י



ה‘תשמ“ז פורים חג המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

ואחד! אחד לכל נמסר הדבר
שהביאור עד בדבר הביאור להיות יכול מה ...חפשתי
הוא מ"הנשיא עבר הענין שמעתה הוא, שמצאתי היחיד

מישראל. ואחד אחד לכל היינו ”הכל", אל הכל"

וכל הכל" הוא ד"הנשיא הענין היה עוד כל כלומר:
ידי לצאת היה אפשר וכו', אליו מסורים היו הדור אנשי
בלבד, הדור לנשיא שייך שהענין ולומר זה ידי על חובה
לאחר אבל בא". לא ”עדיין בפועל כן, פי על שאף אלא
זה עם וביחד בתמי', דרא" ד"אכשור הוא המצב כאשר הדורות, ירידת
פורים דרושי בסוף (כמבואר ו"אחישנה" ד"בעתה" לזמן ומתקרבים הולכים
וממילא כזה, לעסוק יותר גדול הכרח נהיה עכשיו הרי - אורה) שבשערי

מישראל. ואחד אחד לכל נמסר הדבר

יגיע שהענין עד עוז, וביתר שאת ביתר לפרסם, יש - לפועל ובנוגע

ויחיד, אחד מעשה ידי על אשר מישראל, ואחד אחד כל של לידיעתו

ישועה להביא ביכלתו יחידה, אחת מחשבה או ויחיד, אחד דיבור

הרמב״ם! דין כפסק לעולם, והצלה
- גופא ובזה דמשיחא", ד"עקבתא בזמן שעומדים ולהדגיש ולהוסיף
ידי לצאת יכול היה היום עד אם אפילו ולכן, דמשיחא, דעקבתא עקבתא
הנה - כנ"ל) וכו', ”קץ" פירסם (שאפילו דורנו נשיא של בעבודתו חובתו
היחיד שהדבר ברור דבר זה הרי שנים, עשרות עברו כבר שמאז לאחר
שקיום מישראל ואחד אחד כל של לידיעתו להביא הוא, נעשה לא שעדיין

הפרטי! ענינו הוא ברמב"ם זו הלכה

ולהרעיש פעם אחר פעם לדבר ומוכרחים ברירה אין מדוע מובן זה פי ועל
שידעו כדי שבזה, הפרטים וכל המשיח ימות אודות הקיצין, אודות הרף ללא
בהלכה אלא כו', בספרים המדובר אודות רק הכוונה אין אשר העיקר, את
(ובלשון יחד וכולם וטף נשים אנשים ואחת אחד לכל הנוגעת מפורשת

יחיד. לשון גדול" ד"קהל באופן אחד") ”ביום המגילה

(דאי האחרון בזמן דוקא נח בני מצוות ז' אודות לדיבור הטעם גם וזהו
וכמה כמה לפני כבר נתחדש זה גם הרי כנ"ל, בלבד, הסכנה ביטול משום

שנים):

שרואים ומכיון העולם, במצב בשינוי כמובן, קשורה, צדקנו משיח ביאת
גופא זה הרי בא, לא עדיין כן פי על ואף (כנ"ל) בעולם שינוי נפעל שכבר
ענינם נעשתה הגאולה בזירוז הפעולה שמעתה הנ"ל, את ומחזק מוכיח

ואחת! אחד כל של הפרטי

גאולה להביא יכול אחד מעשה
כמה אסיפת שבכל ונכון כדאי הענין, חשיבות לגודל אשר לעורר ויש

ויעוררו: יזכירו מישראל וכמה

ובפרט - מכם ואחד אחד כל ידי על אחד מעשה הוספת יהודים! הקשיבו
בפטיש" ה"מכה שהוא המעשה להיות יכולה - ביחד יהודים שלשה ידי על

והשלימה. האמיתית הגאולה לפני

כמימרא... ברגע להיות יכול בפטיש" ”מכה הלכה פי דעל - ובהוספה

יותר: ובפרטיות

כפשוטו, רבים הרבים, עבודת היא הגאולה את להביא ההשתדלות מעתה
וטף. נשים אנשים,

בענינים בר־מצוה, גיל לאחרי להיות צריך שלגביהם ענינים ישנם דהנה,
כמפורש השקל, מחצית — (ולדוגמא עשרים גיל לאחרי להיות צריך אחרים
ישנם זה דרך ועל ומעלה"), שנה עשרים "מבן היומי חומש בשיעור בכתוב,
דינים), פוסק להיות (דהיינו, לבינה" ארבעים ל"בן דוקא השייכים ענינים

— וכו' וכו' שבעים" ”בן או ששים" ”בן חמישים", ”בן או

ממש, ואחת אחד לכל ששייכים כאלו דברים ישנם גיסא, לאידך אבל,
וטף. נשים אנשים

הרמב"ם שפסק־דין מובן, בארוכה לעיל המבואר פי על — דידן ובנדון
ממש. ואחת אחד לכל נוגע הנ"ל

עזיזה, חי מאיר הרב השליח מספר
העיר שליד כ"ח, גבעת מהמושב

יהוד:

על לקחתי השליחות, "במסגרת
השנה, מימות חודש בכל עצמי,
אחד של בפעילות להתמקד
הרבי הכריז עליהם מהמבצעים
עליו ולתת המשיח, מלך שליט"א

מיוחד. דגש

בשנה חשון בחודש זה היה כך
"מבצע תור כשהגיע שעברה,
לקחנו קודש) שבת (נרות נש"ק"
בקרב המצווה הפצת את עצמנו על
חלוקת בישוב, והבנות הנשים

וכו'. נרות

ההתעוררות במסגרת
על עלה בתחום,
בשלט להשקיע דעתי
זמני את המבשר
בכניסה הנרות הדלקת
שנהוג כפי לישוב,
ברחבי רבים בישובים

הארץ.

הביצוע, לצורך
הרב עם קשר יצרתי
מבית ציק, זמרוני

בין היה שבעצמו ים, בת חב"ד
שילוט שיזמו בעולם הראשונים
ברחבי שנים עשרות לפני שכזה,
ביצוע על איתו והתייעצתי העיר,

הפרוייקט.

הכיתוב את ניסחנו איתו יחד
"אם חז"ל מאמר את שכלל לשלט,
אני שבת של נרות משמרים אתם
לצידם ציון", של נרות לכם מראה
ספרות עם מגנטים לשים אפשרות
ויציאת כניסת שעת של מתחלפות
הנרות, להדלקת ותזכורת השבת
המיועדות נרות 2 של איור לצד

לבת. המיועד נר ועוד לאם

גם מופיעה השלט שעל כמובן
אדוננו", "יחי הקודש הכרזת
שמות מופיעים כשבתחתית
התושבים אחד ידי על להנצחה
הכרוכה הגבוהה העלות את שמימן

בכך.

ניגשתי השלט, את שהצבתי לפני
את וביקשתי המושב להנהלת
נעניתי השלט. את להציב אישורם
בזה רואים לא כשהם בשמחה,

בעיה. שום

החלו ימים מספר שלאחר אלא
כמה מפי בישוב, קולות להשמע
השלט להם שהפריע גורמים
שהישוב להם הפריע בעיקר ותוכנו.
אשר דתי כישוב מזוהה להיות יכול
על המכריז שלט הינו אליו הכניסה

השבת. זמני

לענות ניסינו שבתחילה כמובן
נדמה אך אלו, טענות על להם
מעונינים לא מוחים אותם כי היה

אותנו. לשמוע

שמאוד השלט, תורם אל פניתי
במיוחד טענותיהם, על התרעם
הוריו בזכר פגיעה בכך כשראה
השלט, על מונצחים ששמותיהם
מה עיצה שאטכס ממני ביקש הוא
לפעול וכיצד לעשות

קולות. אותם כנגד

לרבי כך על כתבתי
המשיח מלך שליט"א
בתשובה ונעניתי
האגרות באמצעות
מדובר בה אשר קודש,
השלום, מעלת אודות
שהקב"ה כך כדי ועד
שמו את למחוק התיר
הנמחקת סוטה (במגילת
שישכון מנת על המקדש) בבית

לאשתו. הבעל בין השלום

הודעתי התשובה, את משראיתי
כל מיידי באופן מפסיק שאני לו
ואפעל מוחים אותם כנגד פעילות
לא זה בשלב שלום. בדרכי ורק אך
כנגדם. לעשות מה שיש היה נראה

זמן בתוך בשטח נראה השינוי
הודיעו הישוב, ועד אנשי קצר.
יאפשרו שלא משמעי חד באופן
לאחר ואני השלט, את להוריד
אפשרות קיבלתי אף חודשים כמה
נורות ידי על השלט את לשדרג
את המאירות מתחלפות לדים

השבוע. במשך השעות

הרבי להוראות הציות כי התברר
משתלמות המשיח, מלך שליט"א
האחרון החנוכה בחג כי במיוחד,
טלפון, שיחת לקבל הופתעתי
זו דווקא התושבות, מאחת
כנגד המחאה את בעבר שהובילה
ממני מבקשת כשהיא השלט,
להתכבד הילדים, למסיבת להגיע

וכו'. הנרות בהדלקת

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ח. פרק מעילה הל'

א. פרק פסח קרבן הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ו-ח. פרקים מת טומאת הלכות

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

כא-כג. פרקים

א. פרק אדומה פרה הלכות כד-כה. פרקים
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הישוב את שהאיר השלט

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

לישוב בכניסה השלט

והברכה התודה

תשע"ט בקונגרס-משיח המשתתפים לכל
לציון בראשון ארועים' 'גולד באולמי
האירוע: בהפקת המסייעים ולכל

רווה, מנחם הרב פרישמן, בנצי הרב רחימי, יצחק הרב
קול-שר. ,Visualive דורון, טוביה הרב ציק, שניאור הרב

ואנ"ש. התמימים המרצים, הרבנים ולכל
והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה - ציק חיים הרב



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

מלכות לדבר הבית אתר

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שיחות בלימוד המונים מתחילים זה, בשבועע
כשרק תנש"א, ויקרא מפרשת הדבר-מלכות
שיחות לימוד של מחזור סיימו לאחרונה
לחודש ועד שנה אותה של מהקיץ אלו מיוחדות

תשנ"ב. אדר

אלו, שיחות לימוד על שמים אותו מהדגש חלק
מלך שליט"א הרבי של הוראתו מקיום נובע
ושיחות וגאולה, משיח עניני ללמוד המשיח
ניסן כ"ח שיחת לאחר ברובם שנאמרו אלו
משיח") ביאת לפעול ביכולתכם אשר כל ("עשו
אלו. ענינים בלימוד בפרטים בעיון מאופיינות

שונים ספרים עשרות לאור יצאו השנים, לאורך
המתאימים אלו, שיחות בלימוד העוסקים
עשרות אור ראו ולצידם השונים, לקהלים
אפילו ולהנגשתם הלימוד להרחבת עלונים

לילדים.

השפע ריכוז
נוצרו אף האינטרנט, התפשטות תופעת בחסות
שמע, בהקלטות או בוידאו השיעורים הרחבת
לשיעורים להגיע מצליחים שאינם כשרבים
מתחברים חב"ד, במוקדי שבוע מידי המתקיימים
את ללמוד כפתור בלחיצת בעולם, מקום מכל

השיחות.

הלימודיות היוזמות של העצום, השפע דווקא
שניאור הרב את הביא השונים, והעלונים
שירכז אתר החדש: הרעיון על לחשוב אוריאן,
עצמה מהשיחה החל הלימודי, החומר כל את

החוברות. לשלל ועד

נגיש היה לא פעם "אף מספר: הוא הרעיון על
נכנסים מלכות. הדבר שיחות את ללמוד כך כל
dvarmalchus.tech לכתובת: מכשיר מכל
באתר ללמוד יכולים ואתם טאצ') מלכות (דבר

השבועית מלכות הדבר שיחת את pdf בקובץ
למחשב. או למכשיר הקובץ את להוריד או

הרב שיעורי וכן העלונים כאמור קיימים לצידם
מלכות", ה"דבר על גינזבורג יצחק לוי חיים
ברוק אליעזר הרב לזכר שיו"ל שמע בהקלטות

דרכנו. בתחילת לנו עזר שגם

אחת בלחיצה
אחת שבלחיצה הוא, באתר אצלנו שמיוחד מה
סדר לפי מלכות הדבר שיחות לכל גישה יש
פרשות כל של השמע וכן והמוספים הפרשיות
ארכיון). (כעין כולה השנה לאורך השבוע,
על קבצים לנו לשלוח לציבור קוראים אנחנו

מלכות. הדבר

הקבצים בקבלת הוא שהתחלנו נוסף שירות
058-5756-770 ל: הודעה בשליחת לוואצפ,
"מוספים" המילה או מלכות" "דבר המילים עם

העלונים. לקבלת

בלשניקוב מענדל מנחם ר' את לציין חשוב
האתר. להצלחת ולילות ימים שעבד

גאולה" של "עולם בארגון אנחנו בהמשך,
כל של ההפצה את קדימה להרחיב מתכוננים
"דברי ספרי כולל מלכות", ל"דבר שקשור מה

בסבסוד. משיח"

ניידת יציאת הוא אלו, בימים שנבדק נוסף רעיון
מקום לכל להגיע מלכות, הדבר של ההדפסות
דרך על החוברות, של מקומית הדפסה ולאפשר

קדישא". התניא הדפסת

רואה שלא למי
עם משתלב האתר, במסגרת נוסף חידוש
הדבר שיחות להפצת שניאור הרב של פעילותו
המשתמשים הראיה, לקויי לקהילת מלכות

בעבורם. המיועד 'ברייל' בכתב

מקיף פרוייקט לאחר
אלו שיחות כל לתרגום
המותאם באופן זו, לשפה
הספרים, והדפסת בעבורם,
של לדבריו בהמשך שנעשו
המשיח מלך שליט"א הרבי
החסידות בהדפסת כי
לזרז כדי בה יש זו, בשפה
מלך של התגלותו את
השלב הגיע כעת המשיח,

הבא.

מאנשי רבים מחזיקים אותו מיוחד "פיתוח
על לקרוא להם מאפשר (עיורים) נהור' ה'סגי
טקסטים להם המציגה דיגטלית מקלדת גבי
את הכנסנו שלנו באתר למישוש. מותאמים
שמחזיק מי שכל באופן השיחות של הקבצים
השיחות את באתר למצוא יכול המקלדת את
המעיינות את מביאים פשוט מביתו. וללמדם
המשיח". מלך שליט"א הרבי פני לקבלת חוצה

חדשה מקוה בבנין מרץ להשקיע
חדשה. מקוה בבנין מרץ להשקיע כדאי האם

הענין גודל שידוע בשעה בה בזה, הספק גם ולפלא
מו"ח מכ"ק פעמים כמה ששמעתי וכמו וחשיבותו,
שיהיו נשיאינו, רבותנו הקפידו כמה עד ... אדמו"ר

גדולה הכי במדה השיפורים

פי על הנוגעים בשיפורים המדובר שאין [ופשיטא
לשיפורים הכוונה אם כי לן, משמע קא דמאי דין,
ולאו דהאדם, [...] לב את שמושכים אלו חיצונים
מו"ח מכ"ק איתמר בפירוש אלא איתמר מכללא

נתכוונו]. שלזה אדמו"ר,

כל עם הבני'ה להיות שצריך זה גם שפשוט אלא
שבמקוה התשב"ץ דברי וכידוע דין פי על גם ההדורים

בזה. הדיעות כל ידי לצאת צריכים

הנביא אליהו וכו' מביאה שטהרה שכיון רצון ויהי
הגאולה הנ"ל הענין יקרב צדקנו משיח ביאת מבשר
המסורתית היהדות להפצת המבלבלים ענינים מכל
ישראל כלל בתוך מאתנו ואחד אחד וכל הדרוש כפי
ובודאי דויגעת ובאופן בו, התלוי ככל בזה יעשה
באחת וכמבואר ומצאת, דרז"ל ההבטחה תקוים
שהתוצאות ומצאת, בתיבת הדיוק ההתועדות,
שיכונו עד היגיעה מאשר יותר בערך שלא תהיינה

וק"ל. מציאה, בשם

ונפש בלב מסור אשר מכתבו בסיום לקרות לי נעם
בזה שגם ובודאי הט' במחנם אשר חב"ד למוסדות
הענין לחשיבות מתאים וכהנה כהנה יוסיף הרי
הענין יהי' בזה בהשתדלותו שגם רצון ויהי וערכו,
ו׳תתקפט) (מאגרת דלעיל. הפירוש וככל ומצאת דויגעת

האתר הכניסה

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

אוריאן שניאור

הזקן אדמו"ר בציון קדמי

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
כים
משי
מ

חה!
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