
שפות בשלש משיח
על קצרה דרשה נשלחת שבוע מידי
על נכתבות הדרשות בפרשה", "משיח
נשלח בנוסף לגזיאל. שי' ניסים הרב ידי
שי' לוי הרב ע"י הנערך לאנגלית, תרגום
שלום הרב ידי על ולצרפתית ליברוב
כקובץ נשלחת הדרשה בר-ששת. שי'
פתוח הינו (הקובץ וורד. בפורמט מצורף
לערוך יוכל ומרצה שליח שכל מנת על
להצטרפות לשימושו). אותו ולהתאים

mb@MoshiachBP.com באימייל:

ניסן בי״א האופנים שיירת
של הולדתו יום ניסן, י"א לרגל
מתכוננים המשיח, מלך שליט"א הרבי
והפעילים הישיבות תלמידי - התמימים
משמעותית בהוספה 'מתנה' להעניק
משיח ועניני הגאולה בשורת בפרסום
שיירת בדמות אביב תל במטרופולין
ברציפות הרביעית בפעם שתצא אופניים
לסיוע מקודמותיה. יותר גדולה ותהיה

.054-2493-770 ולתרומות:

און-ליין חמץ מכירת
עתה כבר האחרון. לרגע מחכים לא
לקראת חמץ" "מכירת לעשות ניתן
חב"ד מוקדי בכל תשע"ט הפסח חג
לקישור היכנסו הגאולה. באתר או
הרב ע"י החמץ את למכור שבאתר
ולקבל בלוד, חב"ד קהילת רב יורקוביץ
למילוי המכירה. על באימייל אישור
ליין: און המכירה טופס על וחתימה

www.hageula.com/chametz

טובות חדשות

הפורים משמחת

הגאולה לשמחת

את לראות ישראל בני מצפים ימים שבוע במשך
רק התאפשרה זו הקמה לצמיתות. מוקם המשכן
כל לאחר המגיע שמונה, המספר השמיני. ביום
מכל שלמעלה הדרגה את מסמל לו שקדמו השבעה
הכנות, של ארוכים חודשים אחרי העולם. עניני
עם וקורה. הולך זה שהנה היה נראה סוף סוף
רבינו ומשה המשכן למקום מסביב נאסף ישראל
עליו המבנה את המשתוקקות עיניהם לנגד הקים
בתוכם". ושכנתי מקדש לי "ועשו הבורא הבטיח

בו היום זה באדר, כ"ג
של חלומותיהם הוגשמו
מיטב את ישראל. עם
ואוצרותיהם זהבם כספם,
המשכן להקמת הקדישו
מהשורה האומנים וכליו.
לקחת נקראו הראשונה
ההוראות בביצוע חלק
היישר שהגיעו הקפדניות
זה, ביום והנה, מהקב"ה,
הרגע אל הם מגיעים
שבסוף אלא, הנכסף.
שהוא לאחר יום, אותו
לאהרון והראה הדגים
סדר את ובניו הכהן
רבינו משה ניגש העבודה,

בהם הימים שבעת במשך וכך, המשכן! את ו...פירק
משה ניגש היה הקודש, לעבודת הכהנים את הכין
רק היום. בסוף ולפרקו המשכן את להקים רבינו

השתנה. הכל השמיני ביום

מהעולם למעלה
לכהנים משה מכריז אליכם", נראה ה' היום "כי
ראש זה, ביום הגדול, היום לקראת המתכוננים
בעבודתם, הם יחלו השמיני, היום ניסן, חודש
משתנה. הכל - מהיום והחל הקורבנות את יקריבו
טבועה שבע הספרה השבע. על מבוסס כולו העולם
לפני הקמתו מעת היא
אז כבר שנה, 5779
הבנין, ימי שבעת בעת
ימי את הבורא בו קבע
כולם הסובבים השבוע,

החסידות בתורת גם כך השביעית. הספרה סביב
האדם על המשפיעות המידות שבעת מתגלות

לתקנן. הוא נדרש ואשר

פרשת נקראת שמו על אשר השמיני, ביום כאן,
השמונה. של מהותו - חדש ענין מתגלה שמיני,
לפעול הצורך את שיש הבנו עכשיו עד אם
מתברר כעת השבע, כל על בשלימות ולהשפיע
מכל למעלה מהעולם, שלמעלה חדש, שלב שיש
חז"ל: אמרו השמונה. והוא הטבעיים מהלכיו
של מקדש של "כנור
שנאמר היה, נימין שבעת
פניך", את שמחות "שובע
אלא שובע תיקרי אל
המשיח ימות ושל שבע,
"למנצח שנאמר שמונה,
נימא על השמינית", על
לשלב המעבר שמינית".
שינוי, דורש החדש,
הטבע מהגבלות יציאה
מהעולם למעלה ועליה
הבריאה מעל הניצב לשלב
זאת, עם יחד אך כולה.
השמיני, כי לשכוח אסור
של ההקדמה לאחר מגיע
לפניו, שמופיעים השבעה
פרטי בכל ההתעסקות את המשלבת עבודה בדרך

הבריאה. שמעל הכוח וגילוי העולם

נצחיים חיים
המילה את המתחילה גם היא ח' השמינית האות
מהחידושים אחד שהלא בכדי, ולא חיות, חי, חיים,
המגיעים הנצחיים החיים הוא המשיח, ימות של
ה'יחידה' דרגת את מגלה יהודי כל כאשר זה בשלב

שבתוכו. העוצמתית

הקמת יום את מציינים בה זו, שבת דווקא
בשבת השמיני, היום על בתורה וקוראים המשכן,
לנו ניתנים ניסן, הגאולה, חודש את מברכים בה
השמונה שלב - הבא לשלב הנכסף למעבר הכוחות
ואחת, אחד לכל נצחיים חיים מתוך ממנו, ולמעלה

המשיח. מלך שליט"א הרבי בהתגלות

לחיים עוברים
הפסק בלי נצחיים

ביום רק התאפשרה זו הקמה לצמיתות. מוקם המשכן את לראות ישראל בני מצפים ימים שבוע במשך
העולם עניני מכל שלמעלה הדרגה את מסמל לו שקדמו השבע כל לאחר המגיע שמונה, המספר השמיני.

ונפלאות ניסים של משמרת

פגע משמרת במושב השבוע בתחילת שנפל הטיל ניסיך״! ״על
ב״ה. בנפש אבידות ללא ניסים בניסי שיצאה המשפחה בבית

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

שארף ורעייתו יהושע ר' הרב למשפחת
עב"ג השידוכין בקשרי אלחנן הת' הבן לבוא
כספי ורעייתו יגאל ר' שיינאלמשפחת רחל
זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה

הרוניין ורעייתו אברהם ר' הרב למשפחת
עב"ג השידוכין יצחקבקשרי יוסף הת' הבן לבוא
פרקש ורעייתו אריה ר' למשפחת אלישבע
זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה

טוב מזל טוב מזל

  
   
   
    
   
   
   
    
   
   
   

לפני וימותו ... ה׳ מלפני אש ותצא
ב) י, (ויקרא ה׳

נעלה עניין הייתה אהרן בני שני מיתת
אקדש". "בקרובי משה אמר שהרי ביותר,
הייתה מיתתם כי מוסבר החסידות בתורת
דהיינו "שוב", בלי ל"רצוא" שהגיעו בכך
שבעטיה באלוקות, מוגבלת בלתי דביקות
הזה. בעולם כאן לחיים להתייחס יכלו לא

הנפש. כלות דרגת היא וזו
במצב אז עמדו ישראל שבני מובן מכאן
להזהיר צורך שהיה עד מאוד, נעלה
באים זאת למרות והנה הנפש. מכלות
איסור בדבר ציווים עצמה, זו בפרשה
ירודים עניינים ורמשים, שקצים אכילת
בהם קצה אדם של שנפשו דברים ביותר,
משתלבת כיצד ולכאורה: טבעי. באופן

קוטבית? כה פרשיות סמיכות
בכל להזדקק הכרח כי לדעת שיש אלא

הוי' אני "כי כנאמר עול" ל"קבלת דבר
שתקבלו מנת "על - וגו' אתכם המעלה
נעלה, במצב שרוי כשהאדם וגם מצוותי",
במשך לבוא, עלולה עול קבלת ללא הנה
ח"ו. שקצים, לאכילת כדי עד נפילה הזמן
תש״י) שמיני פרשת שבת (משיחת

לפני וימותו ... ה׳ מלפני אש ותצא
ב) י, (ויקרא ה׳

היין מפני אלא מתו ולא לי היו רוזנים שני
של בניו שני מתו לא ישמעאל רבי דתני
וכו' יין שתויי שנכנסו מפני אלא אהרן
הזה שבעולם לפי הוא ברוך הקדוש אמר
עושהו אני לבא לעתיד לעולם תקלה היין
שכתוב) (=הוא הדא-הוא-דכתיב שמחה
ההרים יטפו ההוא ביום והיה ג) (יואל

עסיס.
רבה) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:34 18:21 ירושלים
19:36 18:36 תל-אביב
19:36 18:27 חיפה
19:36 18:38 באר-שבע
19:59 18:59 ניו-יורק
- גו' התורה חוקת זאת גו' ה' וידבר 

א-כב) יט, (במדבר הערב. עד תטמא
ועשיתי. דיברתי - גו' ה' דבר ויהי 

טז-לו) לו, (יחזקאל

  
חלקים 17 דק', 25 ,1 שעה שישי ליל :

קודש. בשבת  

הדורות מכל זכויות הצטברות

מלך דבר

(פרה) שמיני

שמיני

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

לפרשת בנוסף – בתורה קוראים אנו השבת
אודות מדובר בה פרה' 'פרשת את – השבוע
מזים שלה ומהאפר שורפים, אותה האדומה הפרה
ובכך מת" ב"טומאת שטמאים יהודים אותם על

אותם. מטהרים

לשלושה חילקו הפרה משריפת שנשאר האפר את
בחלק הכוהנים, בין מחולק היה אחד חלק חלקים:
הטמאים, על להזות מנת על משתמשים היו השני
"למשמרת" משאירים היו השלישי החלק ואת
היו וכך הקודשים, בקודש אותו ומצניעים
הדורות במהלך שנשרפה ופרה פרה מכל משאירים

הקודשים. בקודש אפר

התורה חוקת
אחרות; במצוות קיים שלא חידוש הוא זה דבר
כשמתעוררת בשארהמקריםשלטומאהוטהרההרי
בית פוסק – טומאה של דין שיש ומתברר שאלה
האדם עבור הטהרה את מכינים אז ורק הדין
בקודש שומרים מהאפר חלק כאן, משא"כ הטמא,
מת, בטומאת בעתיד טמא שיהיה למי הקודשים,

הפרה. מאפר לטהרה ויזדקק

חוקת "זאת בפסוק: נקראת אדומה פרה פרשת
מכיוון וזאת הפרה"), חוקת "זאת (ולא התורה"
מצווה אלא פרטית, מצווה רק אינה זו שמצווה

כן כמו והמצוות. התורה לכלות הקשורה כללית
שני ישנם אדומה' 'פרה של המצווה בכללות גם

כולה: התורה כל מיוסדת שעליהם שלבים

כלי" אל חיים מים "ונתן (ב) הפרה" "שריפת (א)
שתי חיים. מים עם הפרה של האפר ערבוב –
ו"שוב": "רצוא" של הקווים שתי הם אלו פרטים
המשכה "רצוא", של תנועה היא הפרה של השריפה
של התנועה זה המים עם והערבוב והתכללות,
למטה. תמיד יורדים בטבעם מים כי – "שוב"
מת, מטומאת האדם של הטהרה שתהיה ובכדי

הללו. התנועות שתי את דווקא צריכים

התנועות שילוב
התורה", "חוקת היא אדומה פרה מצוות ולכן
התורה כל של היסוד הם אלו תנועות ששתי כיוון
את לחבר צריך שלו, ה' עבודת בעת יהודי כולה:
אחד שמצד ו"שוב", "רצוא" של התנועות שתי
והאהבה התשוקה ע"י הגשמי ממצבו מתעלה הוא
ואלוקות קדושה להמשיך צריך הוא שני ומצד לה',

הגשמיים. בחייו

גם הללו התנועות שתי את ישנם זה דרך ועל
ו"מצוות "רצוא" – עשה" "מצוות עצמם: במצוות
היום חלקי בשאר גם וכך "שוב", – תעשה" לא
הפרטיים. בענייניו שמתעסק בעת היהודי של

שתי את ולשלב לחבר היא העבודה ושלימות
יחד. הללו התנועות

אדומה, פרה שבמצוות החידוש מובן זה כל לפי
יהודים עבור האפר מן חלק שומרים כאן שדווקא

אדומה: פרה לאפר ויזדקקו טמאים שיהיו

התורה כל ושורש יסוד הינה ישראל ואחדות אהבת
אדומה פרה במצוות מתעסקים כאשר ולכן כולה,
כל מיוסדת שעליהם ו"שוב" מ"רצוא" (שכלולה
של בעניין חדור להיות צריך זה הרי התורה)
שחלק – המצווה מן חלק שזה ועד ישראל, אהבת
שיצטרך מי כל עבור "למשמרת" יישאר האפר מן

להיטהר.

למשמרת נשאר
כלפי גם להיות צריכה ישראל שאהבת מובן ומכך
כך כדי ועד מת", "טמאי של בדרגה שהם אלה
כל של הטהרה עם קשורה היא שלו שהטהרה –
שמרו אדומה פרה (שמכל הדורות בכל היהודים

להיטהר). שיוכל כדי אפר, עבורו

שבפרות כמו זה: לדורנו נפלא לימוד ישנו זה מכל
למשמרת ונשארו הדורות במשך שנעשו האדומות
גם כך המשיח. המלך שיעשה העשירית לפרה עד
יהודים ע"י שנעשו הטובים והמעשים המצוות
לדורות "למשמרת" נשארים שהם הדורות, בכל
וממילא הגאולה, שקודם זה לדורנו עד הבאים
מכל שנשארו הזכויות מירב את שלנו בדור יש

הדורות.

האחריות מוטלת שלנו הדור על דווקא ולכן
הגאולה את ולהביא התפקיד את להשלים

והשלימה. האמיתית

תשמ״ט) צו ש״פ שיחת (ע״פ



המאכלים כשרות על המשיח, מלך שליט"א קודשהרבי משיחות

החיים בעלי על מצווים אנו בה שמיני, פרשת השבוע, פרשת עם בקשר
עלינו והאסורים לנו המותרים

הקדוש ציוה כך כי היא כשרים מאכלים לאכילת הסיבה שעיקר מובן,
לדבר. שכלי טעם גם יש מקום, ומכל כו״, חקקתי ״חוקה הוא, ברוך

ה׳תשמ״ח) ישראל, ובנות לנשי אלול, (כ״ד

הנפש את מעדן כשר אוכל
משפיעים אוכל שהאדם המאכלים שסוג כידוע
המטבח על גדולה אחריות מוטלת ולכן טבעו, על
על ישפיע הוא זה ידי ועל כשרים, מאכלים שיספק

לטובה. האדם טבע

פי (על הטעמים שאחד בספרים, וכדאיתא
את ולזכך לעדן כדי - המאכלים לכשרות שכל)
וגומלי רחמנים "ביישנים, ישראל טבע בהם יהי'ה זה ידי ועל המדות,

חסדים".

או עוף אכילת - ולדוגמא כשרים, לא מאכלים אוכל שהאדם בשעה
ואילו וכדו'. האכזריות מדת האדם על משפיע זה הרי טורפת, חי'ה
ומצליחו מדותיו, את מעדן זה הרי כשרים מאכלים אוכל האדם כאשר
ושהבנת כדרוש, יהיו המצוות ושקיום כדרוש, תהיינה שתפילותיו
לאמיתתה ושיכוין כדרוש, יהיה לאחרים התורה ולימוד בעצמו התורה

וכו'. תורה של

שהרי הילדים, חינוך על רבות משפיעים כשרים מאכלים - ועוד זאת
"בית רבקה" "בית - לומד שהוא בבתי"ס רק לא תלוי הילד חינוך
שהוא המאכלים בכשרות גם אלא - בזה וכיוצא יעקב" "בית רחל"

אוכל.

גורם והוא כראוי מתחנך הוא הרי כשרים מאכלים אוכל שהילד ידי ועל
שהילדים כפשוטו, רוח נחת כולל להוריו, אמיתי יהודי רוח נחת רוב
(שיינט) תאיר שהיהדות ועד בגשמיות, גם ובריאים טובים ילדים יהיו
של היופי על ישפיע וזה בגשמיות, יפים ילדים יהיו והם פניהם, על

ענינים. כו"כ עוד

שמירה ידי על היהודי'ה, האשה של האחריות גודל מובן זה ומכל
"גלאט כשר אוכל ורק אך שתקנה במטבח, המאכלים כשרות על נכונה

וכו'. וכו' הכלים הפרדת התורה, חוקי פי על ותכין ותבשל כשר",

ה׳תשמ״ח) אלול (כ״ד

קטן תינוק לגבי גם
שכאשר החושבים ישנם החינוך: לענין בנוגע הוראה למדים ומזה
חודש, בן העולם. לאויר יצא עתה שזה תינוק קטן, ילד אודות מדובר
תהי'ה כיצד נפקא-מינא כל אין - בלבד שנים מספר בן או שנה, בן
את לו יאמרו אם לאו, אם כשרים מאכלים יאכילוהו אם עמו, ההנהגה
בלבד. קטן ילד אלא אינו שהרי בזה, וכיוצא אותו, שירמו או האמת

שבכל המאורעות פרטי שכל - האמורה ההוראה באה כך על הנה
קשר יש זקן", ועד "מנער העולם, לאויר שיוצא מהרגע חייו, ימי משך
בנוגע השפעה לה יש בקטנותו ההנהגה אופן שגם כך ביניהם, ושייכות

יזקין". כי "גם להנהגתו

ה׳תשד״מ) פורים (התוועדות

שליט"א הרבי של מהוראותיו אחת
הגאולה לזירוז המשיח מלך
עריכת היא והשלימה, האמיתית
חודש, מידי לבנה, קידוש מעמדי
וברוב עיר של ברחובה עם, ברוב
בהלכה. שנפסק כפי וזמרה, שירה
מיוחדת משמעות זה למעמד
בחזרת האמונה את מסמל בהיותו
בעולם שתתגלה דוד בית מלכות
שמכריזים וכפי צדקנו, משיח ע"י

הברכה. בנוסח זאת

תלמידי מקפידים ב-770, גם
שכזה, מרכזי מעמד לערוך הישיבה
המעמד לצד חודש מידי ואכן
מלך שליט"א הרבי בנוכחות הקבוע
ללדים מיוחד מופע נערך המשיח,

וריקודי והוריהם
בליווי נרחבים שמחה

נגינה. כלי

הרי זה, אירוע לצד
מעשר למעלה שמזה
שקבוצת שנים,
לכיכר יוצאת בחורים
שבלב סקוור" "טיימס
במנהטן העולמי המרכז
מעמד הם עורכים שם
רמקולים עם שכזה,
קולות את המביאים
משיח דגלי השמחה,
הבולטים ושלטים

אלפי וחלוקת המקומי, הרקע על
שלמעמד כמובן פרסום. מנשרי
הרבים היהודים כל מוזמנים עצמו
המשתתפים במקום החולפים
מיידית זאת מפיצים ואף בשמחה

האלקטרוניים. באמצעים

בחודש שעברה בשנה גם היה כך
הערב שעות את כאשר טבת,
לא בהם בטבת, עשרה יום של
רגילים לימוד סדרי מתקיימים
למנהטן ליציאה הת' הקדישו

כנהוג. הלבנה קידוש ועריכת

שבת" מוצאי זה היה שלא "למרות
שיפמן, אליהו פסח הת' מספר
שעדיף לנו היה ברור זאת, "בכל
כדי שיש הפנוי הזמן את לנצל
מאורגן להיות לאירוע לגרום

יותר. טובה בצורה

האירוע כשמארגני ל-770 חזרנו
מהאירוע מלא דו"ח לכתוב פונים
שליט"א לרבי להכניסו מנת על
הכניסו הדו"ח את המשיח. מלך
האגרות מכרכי אחד לתוך כנהוג

את לראות פנו מכן ולאחר קודש
שהתקבל. המענה

התייחסות שם למצוא הופתעו מה
לקראת המאורגן תלמידים לכנס
הרבי מציע במכתב, אך פורים. ימי
לעשות המשיח מלך שליט"א
ולהקדים הראויות ההכנות את
בנימוק שבט, י' ל... האירוע את
אירועים לכולם יש שבפורים
תהיה לא ובאם וכדומה משפחתיים
חלק יפסידו מתאימה השתתפות
נאמר הנכון, מן מהמטרה. עיקרי
שבט בי' הכינוס את לעשות שם,
שהשנה ומכיון לטובה, עלינו הבא
שיערכו - שבת בערב חל שבט י'

שבט. י' ערב חמישי ביום

בלוח מהירה בדיקה
כך על הצביעה השנה
יום שבט, י' שאכן,
הרבי של הנשיאות
המשיח, מלך שליט"א
שישי. ביום יחול
שהמעמד היה ברור
באור להעשות צריך
חמישי (יום שבט לי'

בלילה).

מי היה בתחילה
להסביר שניסה
אירגונית, שמבחינה
שבת, שבמוצאי הרי
מוצלח אירוע לעשות יתאפשר
שורת תוכננו חמישי ליום יותר.
בה ערבית מתפילת החל אירועים,
מלך שליט"א הרבי לעמוד ניגש
באתי ממאמר חלק וחזרת המשיח
הנמשכת להתוועדות ועד לגני,
החישובים שכל אלא הלילה. לתוך
יום באותו התקיים והאירוע נידחו

הכל. למרות חמישי,

עד התברר שבת במוצאי רק
את להקדים היה חשוב כמה
בניו לרדת שהחל השלג המעמד.
את מנעו הכבידה והעננות יורק
ימים, כמה במשך המצווה, קיום
את לקיים הספיק שלא מי כשכל
בלילה ממש זאת עשה המצווה,
דקות מספר כשלמשך האחרון,

לעננים. מבעד הלבנה נראתה

אפשרות הייתה שלא היה ברור אך
המושלג האויר מזג במצב לצאת
את לקיים מנת על למנהטן,
מלך שליט"א הרבי של ההוראה

המשיח.

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

א. פרק בכורות הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח-י. פרקים צרעת טומאת הלכות הלכות

יא-יג. פרקים

יד-טז. פרקים

א-ג. פרקים ומושב משכב מטמאי הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב פרקים
.
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הזמנים את מחליף

מירושלים יהודים גירשו לא אמנם עתה, עד
בכך ה"גירוש" מתבטא בנתיים, העתיקה,

יהודים של התיישבותם את ולהרחיב להגדיל מאפשרים שלא
הטבעית הילודה ריבוי שמצד בשעה בה . . העתיקה בירושלים

הערבים! של מספרם וגדל הולך
תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

התורה אומרת מה

ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

האירוע מודעת



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

המשיח לימות להבין

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ניסן, י"א יום התקרב עם בשנה, שנה מידי
רוחנית 'מתנה' להענקת חב"ד חסידי נדרכים
הולדתו. יום לקראת המשיח מלך שליט"א לרבי
בשיחות פעמים מספר צויין שאף זה, ענין
לקראת ההכנות של ההיכר לסימן הפך הקודש,

זה. גדול יום

עשרה ושמונה המאה לשנת נכנסים בה והשנה,
לנשיאותו השעים שנת ציון לצד ההולדת, ליום
נמצאים בה המיוחדת העברית השנה רקע ועל
(חמשת ה'תשע"... בסדרת האחרונה השנה -
הכנה נדרשת ו...) שבעים מאות שבעים אלפים

ראויה.

הפונים הגדולים האירועים סדרת לצד ואכן,
לתמידי בארגון יזמו גווניו, כל על הציבור לכלל
את המאחד הלימוד מבצע את המרכזי, הישיבות

העולם. ברחבעי חב"ד ישיבות תלמידי אלפי

המשיח מלך הלכות
למעלה וימשך כשבועיים, לפני שהחל המבצע
לימות 'להבין בסימן השנה יעמוד ימים, מחודש
תורתו את התמימים יקיפו במסגרתו המשיח'.
'מלך הלכות על המשיח מלך שליט"א הרבי של
למקומות המעפילים כאשר ברמב"ם, המשיח'
שנתקבל דולר לקבל זכאים במבצע הראשונים

הגרלה. ללא הק' מידו

לשני שניתן השם הינם המשיח" מלך "הלכות
הי"ד חיבורו את החותמים האחרונים, הפרקים
המשיח, מלך בעניני ופוסק דן הוא בהם החזקה,

בעולם. ופעולותיו סימניו

כאשר נקודות, צבירת על בנויה המבצע תוכנית
נחשק ספרים סט לקבלת זכאים שלב בכל
מלכות דבר סט החבילות: בין יותר; ומשתלם

גבוהה בחבילה החדשה, בהוצאה פיענוחים
בשאר סטים ועוד שיחות, לקוטי סט יותר

הגרלה! ללא הכל החבילות,

המשתתפים התמימים בין ענק הגרלת ובנוסף
שליט"א לרבי טיסה כרטיסי שלשה על במבצע

המשיח. מלך

פנוי רגע בכל
שלב כשכל שלבים, לשני מחולק עצמו המבצע
לימוד חוברות של מרשימה בהפקה מלווה
עבודה ותוכנית מודעות העין, את מושכות
היעד קהל בקרב מירבית להתעוררות מוכוונת
את ללימוד המקדישים הישיבות תלמידי -

הלימודים. שעות בין הפנוי זמנם מיטב

וי"ב י"א פרקים מצויים המבצע בחוברות
המשיח ומלך ומלחמותיהם מלכים בהלכות
הרבי שיחת מצורפת הלכה לכל כאשר ברמב"ם,
זו בהלכה המתמקדת המשיח מלך שליט"א
שיחותיו שלל מתוך בקפידה שנבחרה בפרט,
מרכזיות "שיחות אלו. הלכות על הנפלאות

המבצע. מארגני כדברי ומהותיות",

הסוגיא על אור השופך 'מבוא' חוברת כל בפתח
דברים של לעומקם הלומד את ומכניס כולה
יוכל נקל על כאשר וברורה, פשוטה בצורה
יהיו למען העניינים תמצית את לתפוס הלומד

אצלו. נהירים

שנועדו עבודה חוברות מצורפים הלימוד לקובצי
שאלות באמצעות הלומד אצל החומר את לחדד

הרצף. וכתיבת מסכמות,

ולימוד בשינון מונחים
מציינים כולו המבצע את המרכז את"ה, בארגון
כי ניכר הראשונים הימים בסיכום כי בסיפוק
גם במבצע, משתתפים הישיבות תלמידי מרבית
במבצעים משתתפים אינם כלל שבדרך כאלה
ממקבלי להיות לזכות בשאיפה רובם השונים.

מידו שנתקבל הדולר
הק'.

ומרומם "מרגש
בימים להסתובב
חב"ד בישיבות אלו,
ובעולם. בארץ
מכל תמימים אלפי
'מונחים' הגילאים
והתמדה בשקידה

רגע כל ומנצלים המבצע, של הלימוד בחומר
ביצוע או קטן עיון עוד לחטוף שניה וכל
בסיפוק. מוסיפים הם מיוחדת", משימה
של כהוראתו אלו, נושאים שלימוד ספק, אין
ראויה הכנה מהווים המשיח, מלך שליט"א הרבי
האמיתית הגאולה את ומזרזים הולדתו, ליום

ממש. ומיד תיכף והשלימה,

התלמידים פלפול חוברת
שייכים שאינם התלמידים, פלפול לחוברת בנוגע
צריכה שהחוברת היסוד, יודע איני וכו', לחידושים
הענינים להבינם שדי שכתב ומה .... חידושים, להכיל

זה, על יותר מהם לתבוע ואין כפשוטם

שתקותי אלא ככתבו, הוא המצב באם הצער מובן
ממ"ש יותר הרבה מהם לתבוע ויש כן, אינו שהמצב
ומפני דלעיל, החידושים בשלילת אלא במכתבו,
כמבואר בנגלה, לא וגם הנכון הלימוד דרך זהו שלא

בחסידות, ועאכו"כ החיים עץ בקונטרס

בעניני בהסברות ענינים מאז מדפיסים היו והלואי
וגם להתלמידים מיוחד חשק זה נותן שהי' חסידות
כמה ממשיך שהי' ובעיקר גביהם, על להעומדים
הישיבה שסדר מפני רק ולא כדבעי, החסידות ללימוד

ביחוד דחוף במהיר זה מכתבי הנני שולח מכריחם...
שיו"ל הדבר מוכרח כנ"ל כי האחרונה נקודה בשביל
אף לזה גם יתמסר ושהמשפיע בהקדם הנ"ל חוברת
ו׳תתקצז) (מאגרת בפועל. המעשה הוא שהעיקר

בפרנסה צעירים להעסיק אין
להעמיד משפיע של העיקרי תפקידו זהו ....והרי
לכל בהנוגע נשיאינו רבותינו כוונת אמיתת על הת'
שאינו הוא, במכתבו שחסר מה והעיקר ואחד, אחד
כמה שאצל הנחות ולעקר לשרש השתדלות ניכרת
לפנים שהענינים שיחיו הספרדים ישראל בני מאחינו
ערך לפי רך בגיל ילדיהם להעסיק אותם הכריחו
ומובן שני, טבע נעשה שההרגל עד פרנסה בעניני
זה וגם טבעי, ענין לשרש והשתדלות היגיעה גודל
ו׳תתקצז) (מאגרת דא"ח משפיע של מתפקידו הוא הרי

המבצע במסגרת ב-770 שיעור

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

המבצע מחוברות

ב770 מתוועדים

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!
הצל
ב


