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

תורה. משמחת מעניין משהו אדר, חודש שמחת לקראת
הנמצאים כאלה רבים, ציבור אישי נוהגים שנים מזה

ב"הקפות" ולהשתתף לבוא החגים, בתקופת בניו-יורק
המשיח. מלך שליט"א הרבי עם יחד תורה, שמחת ליל

."770"- מדרשו בבית הנערכות
אז שהיה כהן, חיים השופט כאשר ה-80 בשנות זה היה
הציג מלווהו ל"הקפות". הגיע העליון, המשפט בית נשיא
שהוא תוך המשיח, מלך שליט"א הרבי בפני השופט את

מלך שליט"א הרבי עליון". כ"שופט תוארו את מציין
וכדי אחד! רק יש עליון" "שופט כי והעיר חייך המשיח

אי-הבנות תהיינה שלא
הקב"ה". "שזה וציין הוסיף

צחות בדרך לא
הייתה יכולה זו הערה
בדרך כהערה להתפרש

שמחת רקע על ה"צחות"
אם לא, ותו ה"הקפות"

אחד כל ע"י נאמרת הייתה
משנאמרו אבל מאתנו,

שליט"א הרבי ע"י הדברים
ובמקום המשיח מלך
רבינו "בית המקודש

שהם הרי ,"770"- שבבבל"
משמעות בחובם נושאים

מעבר הרבה ורחבה עמוקה
אמירתם. ומקום לזמן

שליט"א הרבי ראה אז כבר
אליטת את פה, פליטת באותה רוחו בעיני המשיח, מלך
בחברה שתקום השן במגדל העליון המשפט בית שופטי
במקומו אינם הם כי להם להזכיר ויצטרכו הישראלית,
הם מזה, יותר ואף שלפעמים משום עולם". "בורא של

לחוק, מעל לחברה, מעל ית': ממנו פחות לא נוהגים
אולי נשמע זה ימים, באותם !!! ית' מעליו וגם העם מעל

ויותר יותר הדברים נעשים כיום, אך כמוגזם, כחשש
למציאותיים.

המצוקה אותות דווקא
המשפט מערכת שהחלה
האחרונה, בתקופה לשדר
המעוות על המלמדים הם

הנעליים מתקפת שבה.

הם שופט, של רכבו והצתת המשפט, בית נשיאת על
של קיומה ועל בישראל, המשפט מערכת על המערערים
בייניש חשין, השופטים לדברי כך בכלל. בישראל החברה

לשאול: חייבים אבל המעשה, את להצדיק מבלי וברק.
בחבל פורחים יהודיים ישובים עשרות של השמדתם
פגיעה (לא יהודיות משפחות אלפי של עקירתם עזה,
אדמותיהם ומסירת בתיהם הריסת אחת) במשפחה

ותמיכה בגיבוי ההתנתקות במסגרת שבאוייבינו, לגרועים
אינם אלה כל העליון, המשפט בית שופטי של מלאה

אתמהה. !? החברה של קיומה את מערערים
חורמה מלחמת ניהול

יתר, אכיפת יום-יומית,
החרבת שוא, מעצרי

הריסת כנסת, בתי
מדיניות וניהול בתים,

מחסומים הסרת הקפאה,
הגורמים בטחוניים

הטירור, להגברת במישרין
לרעה מפלה יחס וגילוי

רבבות כנגד ! קבוע
היהודיים המתיישבים

כאילו ושומרון, ביהודה
כל ... סוג אזרחים היו

לערער כדי בהם אין אלה
החברה של קיומה על

התעופפותה רק בישראל..
האווירי במרחב נעל של
המשפט, בית אולם של

המערערת...?! היא

עכשיו ההתגלות את לדרוש
שליט"א הרבי מציין משפטים, לפרשת הקדושה בשיחתו
חשיבותה את שבדורנו, ו"יועציך" "שופטיך" המשיח, מלך

עשרת שבמרכזה "יתרו" שבין הפרשיות, צמידות של
ו"משפטים", אלוקיך" ה' "אנוכי וראשיתן הדברות

לנתק הנסיון רק לחברו. אדם בין צדק משפט שבמרכזה
היום-יומית, המשפט ממערכת אלוקיך" ה' "אנוכי את
האנושית החברה של לעירעורה להביא שביכולתו הוא
לחזק עלינו כך משום דווקא בפרט. היהודית וזו בכלל
ויועץ שופט המשיח, מלך שליט"א ברבי הכרתנו את

התגלותו את ולדרוש הקדושות, הוראותיו במילוי הדור,
ממש. ומיד תיכף ויגאלנו שיבוא והמיידית המלאה

מבטיח״ ״משיח פלקט
לאור יצא פעילים מספר ביוזמת
תמונת עם המפורסם הפלקט מחדש
והכיתוב המשיח מלך שליט"א הרבי
המשיח מלך הבטחת את המפרסם

לצד יהודי, לכל ושלימה אמיתית לגאולה
ההפצה במרכז להשיג ניתן אדוננו". "יחי

.077-5123-770 טלפון: ממש.

לילדים פורים קלטת
את ישראל עם מברך זו, בשבת

שבת במוצאי שיפתח אדר, חודש
זה, חודש לרגל חודש. בראש - הקרובה

בצורה המספר" "בצלאל לאור מוציא
ילדים: אלפי שכבש הלהיט את מחודשת,
בשושן ושמשון "שרגא בשם שמע דיסק

עם המגילה, סיפור את המביא הבירה"
להזמנות: אקטואליים. גאולתיים מסרים

.050-718-5093

מלכות״ ״דבר סט
חדשה מהדורה לאור יצאה

מלכות" "דבר הספרים סט ומתוקנת,
צבעים בשלושה מכבר, זה מהשוק שאזל
ניתן וורוד. בז', לבן כהה, חום מרהיבים:

בנוסף, מיוחד. במחיר הסט את להשיג
10 מעל לרוכשים נוספת הנחה תינתן

צלצלו: ומשלוחים להזמנות סטים!
אימייל: שלחו או ,052-765-9456

.malchus770@gmail.com

בכלל האנושית החברה של לעירעורה להביא שעלול הוא המשפט, ממערכת אלוקיך״ ה׳ ״אנוכי את לנתק הנסיון
הק׳ הוראותו ומילוי הדור ויועץ שופט המשיח, מלך שליט״א ברבי הכרתנו את לחזק יש לכן בפרט. היהודית וזו

טובות חדשות
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(12.2.10) (5770) ה'תש"ע שבט כ"ח שקלים, - משפטים פרשת קודש שבת ערב

אדר משנכנס
בשמחה מרבים

ב"ה

עליון שופט
! אחד רק יש

785

אדר, בחודש ובמיוחד בשמחה, להרבות המשיח מלך שליט״א הרבי הוראת פי על
צדקנו משיח פני לקבלת וזמרה שירה אירועי זה, בחודש חב״ד במוקדי מתקיימים

בשמחה מרבים אדר משנכנס



 
   

    
   
   
     

   
    

   
  

    

עבדו עין את איש יכה וכי
כו) כא, (שמות

ירושלים את "אחפש במדרש: כך על אמר
בסמ"ך קורא תהא לא רבי אמר בנרות",

חופש). לשון =) אחפש בשי"ן אלא
(את אותה אני מוציא הקב"ה אמר
בתורה שכתבתי כשם לחירות ירושלים)
עין את או עבדו עין את איש יכה "וכי
ואני ישלחנו", לחפשי ושחתה אמתו
שנאמר בני, של עיניהם שני את היכתי
רוח ה' עליכם נסך "כי י) כט, (ישעיהו
בדין אינו עיניכם", את ויעצם תרדמה

לחפשי?! שיצא
מפסיקתא) ד׳, צפניה (ילקוט

ה) כב, (שמות אש תצא כי
את המבעיר ישלם שלם אש, תצא

את לשלם עלי הקב"ה: אמר הבערה.
בציון, אש הציתי אני שהבערתי, הבערה
ותאכל בציון אש "ויצת ד) (איכה שנאמר
באש, לבנותה עתיד ואני יסודותיה",
חומת לה אהיה "ואני ב) (זכריה שנאמר

בתוכה". אהיה ולכבוד סביב אש
תמימה) (תורה

עורף אליך אוייביך כל את ונתתי
כז) כג, (שמות

נימולים, שישראל בזכות אמר: חייא רבי
וישראל תחתם שונאיהם כל נכנעים
כתיב מה וראה בוא נחלתם. את יורשים
"כי נאמר ובהמשך זכורך", כל "יראה
גבולך", את והרחבתי מפניך גויים אוריש
ומשיב ממקומם דיירים עוקר שהקב"ה
את זכורך כל "יראה ולכן למקומם דיירים

ה'". האדון פני
משפטים) זוהר (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:01 4:47 ירושלים
6:03 5:02 תל-אביב
6:01 4:52 חיפה
6:04 5:05 באר-שבע
6:09 5:08 ניו-יורק

פס' ומוסיפין גו' יהוידע ויכרות 
חודש מחר הפטרת של ואחרון ראשון

   
חלקים 12 דק' 27 2 שעה: ראשון, ליל המולד:

    

מהשכל למעלה - לקיים

משפטים: פרשת פרשתנו, שבפתיחת בפסוק
מדייקים לפניהם", תשים אשר המשפטים "ואלה

דברים. כמה ממנה ולמדים חז"ל
פח, (גיטין כוכבים" עובדי לפני ולא "לפניהם" א.
להביאו צריך יהודים בין ודברים דין כשיש ב).

שאינם שופטים בפני ולא ישראל דייני בפני
ישראל". כדיני "שדיניהם במקרים גם יהודים,

טעם - "פנים" להם לשים - "לפניהם" ב.
עד בטעמה, הנלמדת ההלכה את לבאר והסבר.

היא כך לו: לומר ולא התלמיד, אצל שתקלט
בעצמך! לחפש עליך הטעם ואת ההלכה,

הזקן: אדמו"ר מסביר - "לפניהם" ג.
ה"דעת" בחינת שתומשך "לפנימיותם".

"בסתים" ישראל, של בפנימיותם באלוקות
שבנשמה.. והחבויות הנעלמות בדרגות

המצוות סוגי שלש
עדות חוקים, סוגים: לשלושה נחלקות המצוות

ומשפטים.
את להבין שאי-אפשר מצוות הינם - חוקים
בגלל רק אותם מקיימים ואנו וטעמן, סיבתן

ה'. ציווי
טעמן את להבין שאפשר מצוות הינן - עדות

לקיום מגיעים היינו לא בעצמנו אומנם, בשכל.

ביכולתנו אבל ה', כך ציווה לולא אלו, מצוות
המצוה. טעם את להבין

מצוות אדם, בני שגם המצוות אלו - ומשפטים
לקיימן. שצריך מבין בעצמו האנושי שהשכל

המצוות - משפטים על דווקא מדוע, ולכאורה
היינו (ח"ו) תורה ניתנה לולא שגם השכליות,
נאמר אלו מצוות על דוקא - אותן מקיימים

לפניהם"? תשים "אשר

ה׳ ציווה שכך מפני
בדעתו עולה היה לא ובעדות בחוקים וההסבר:

הרי אלו גויים. דיינים לפני להתדיין איש של
ה' מציווי שנובעות מצוות התורה, ענייני

שייכות אין ולגויים אנושי, שכל מצד ואולי
לחשוב, עלולים היינו ב"משפטים" אבל אליהן.

הם גם שהרי מבינים, הגויים גם אלו שבעניינים
ולכן אצלם, להדיין ואפשר אלו, ציווים מקיימים

- "לפניהם חז"ל מסבירים במשפטים דווקא
כוכבים". עובדי לפני ולא

לקיימין. צריך וכך מה', לנו ניתנו המצוות כל
או מחייב שהשכל מפני ולא ציווה, שה' מפני
וה"עדות" ה"חוקים" את וכשם לנו. נוח שכך

בה' אמונתנו - עול הקבלת מצד מקיימים אנו
את גם לקיים עלינו וכך לקיימם, אותנו מחייבת

המשפטים.
התעוררות באמצעות המשפטים את לקיים

בהבנה להסתפק ולא דוקא, הנשמה פנימיות
והאמונה עול, הקבלת עם ויחד פשוטה, שכלית
- פנים" לו "להראות גם להיות צריך השלמה,
גם המצוות, כל את שנקיים עד בשכל, להבין

ומידותנו. כוחותינו בכל המשפטים, את

לה׳ חלב כל
המצוות את לקיים העיקר, הוא "המעשה אמנם
יקיפו שהמצוות הוא העליון רצון ברם בפועל,

וכוחות חלקי כל האדם, של השלימה קומתו את
כי שלו, הדיבור וכוח המעשה כח רק לא האדם.
ושכלו מדותיו ואפילו המחשבה, כח את גם אם

כולם על - ותענוג רצון של מקיפים לכוחות עד
במצוות. חדורים להיות

כלליות שהם המצוות אותן רק לא כלומר
- שבמוח ובהבנה הלב הרגש בעצם התלויות
וידיעת האמנת או ויראה, אהבה מצוות כמו
הפרטיות, המצוות כל גם אלא - האלוקות

להקיף צריכים במעשה, התלויות מצוות אפילו
הנפש לכוחות עד האדם, מציאות כל את

ביותר, העמוקים
(רמב"ם המצוות, קיום שכן התענוג, כח וביחוד

בשמחה להיות צריכה הרי לולב) הלכות סוף
ב). עח, (פנחס לה" חלב "כל ונאמר: לבב, ובטוב
יהודי כל אצל בשלימות שיתגלה התענוג כח

והשלימה. האמיתית בגאולה
תשכ״ב) משפטים פרשת (שבת

מלך דבר

משפטים פרשת
שקלים" "שבת

משפטים

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש
שיחי' מענדל מנחם הרב למשפחת

לדיוב
יצחק לוי ה' בצבאות החייל שיחי' הבן להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה, לגדלו יזכו
המשיח מלך שליט"א הרבי לנחת

פעיל דרוש
הארץ במרכז לשליחות

טלפון: - לפרטים
077-300-1129

טוב מזל ברכת שליחות



עד יצא לא ברק, בבני שגדל כמי
העיר, תושב גרליץ, יהודה לרב היום,
של למקומו ,770 משיח לבית לנסוע

המשיח. מלך שליט"א הרבי
האחרונות, בשנים שקיבל הדחיפה

שליט"א הרבי תורת את בלומדו
ה"דבר שיחות ובמיוחד המשיח מלך
אותו הביאו תנש"א-תשנ"ב, מלכות"

רצינית. בצורה הרעיון על לחשוב
- השנה של סימנה זה היה אולי

את להביא ,770 בגימטריה תש"ע,
את הכין כשהוא ביצוע, לידי הרעיון
לא כשעדיין הכניסה, ואשרת הדרכון

לפועל תצא בדיוק מתי אצלו ברור
המתוכננת. הנסיעה

מספר, הוא לי, הפריע שמאוד "מה
לא פעם, אף נסעתי שלא שמכיוון

במקום, להסתדר אצליח כיצד ידעתי
הראשונה, בפעם נוחת אני בו

אינני המקומית בשפה כשאפילו
קרובים או מכרים שם לי ואין שולט,

להתארח. אוכל שאצלם
חודש אחרי קצת

התחלתי תשרי,
ברצינות לחשוב

אותה הנסיעה, על
לערוך חשבתי
חג ימי לקראת
השנה. החנוכה,

הענינים אופן, בכל
שכבר כך התגלגלו

כרטיס את להזמין המועד הגיע
נוסע, שאני סופית ולהחליט הטיסה

בעיקר התלבטתי עדיין זאת, ובכל
בקראון אלון בו המקום שאלת בשל

הייטס.
לרבי הכל על לכתוב החלטתי

שאני תוך המשיח, מלך שליט"א
את ומבקש חששותי את מציין

הענינים. להסתדרות הקדושה ברכתו
כרך לתוך הכנסתי המכתב, את

לאור שיצא ה') (חלק קודש אגרות
באחד רכשתי אותו כיס, בפורמט

ב"יריד ומשיח גאולה מכינוסי
משיח".

והתחלתי הספר, את פתחתי
כת״ר את לבקש הנני ״בזה לקרוא:
לערוך שיחי') תורתו (=כבוד שי׳

שמיני בליל או חמישי בליל התועדות
עלינו (=הבא הבע״ל חנוכה של

אשר הישיבה תלמידי עם לטובה)
(=דברי בדא״ח שלם סדר לומדים

רק חסידות)(ולא - חיים אלוקים
(=תשואות ת״ח ת״ח . . בלבד) תניא
ומטובו שבזה. הטרחה על מראש חן)

שמות את כן) (=גם ג״כ להודיעני
חנוכה דמי להם שנתן התלמידים

א'רצ). (אגרת אמם״ שם בצרוף כנ״ל,
המשיח, מלך שליט"א שהרבי הבנתי

אתה אחרות, במילים לי אומר
לכל אדאג אני - לנסוע תדאג

עם להתוועד היא כשהכוונה השאר.
חב"ד ישיבת תלמידי - "התמימים"

ב-770. השוכנת המרכזית
כמעט התגלגלו הענינים ואכן
שיצאתי לפני כשעוד מעצמם,

הלינה מקום ענין סודר כבר מהארץ,
ביותר... הטוב הצד על והאירוח

מהרב שמעתי לנסיעה, קודם מה זמן
בסביון, השליח כהן, יצחק יוסף

בבית שנערכה חסידית בהתוועדות
על ברק, בני ה', בשיכון חב"ד

אותם "התמימים" כיצד התפעלותו
כך כל מיוחדת בצורה חיים צעירים,

האיתנה האמונה את
מלך שליט"א ברבי

המשיח.
מהתיאורים אחד

הביא, שהוא
התמסרותם הוא

הצעירים של
כאשר ל"מבצעים"

שבת שבכל מהם יש
שמונה של מרחק מ-770, צועדים

למקום להגיע כדי הליכה, שעות
העיר. ברחבי הכנסת בבתי פעילותם

פגשתי, שם ל-770, הגעתי ואכן
מופלאה תופעה באותה חיה בצורה

בצורה החיים "התמימים" של
האמונה. את מיוחדת

לאלפים, בינות עמדתי שבת בליל
שבת, קבלת כמידי הפוצחים

"לכה בסיום אדירה "יחי" בשירת
שאלה אותה חולפת ובמוחי דודי",

תוך לפתע הזו?" החיות להם "מאיפה
ראיתי בראשי, חולפת זו שמחשבה
על המשיח מלך שליט"א הרבי את
השירה. את מעודד כשהוא בימתו

כשאני בהתלהבות, לרקוד התחלתי
איתי... קורה מה בכלל שוכח

כהוראת להתוועד, זכיתי גם במקום
עם המשיח, מלך שליט"א הרבי

את להם מספר כשאני התמימים,
בעצמי. חויתי אותו nהסיפור

RIAL מכון יו"ר סילמן, שמעון פרופ' של מאמרו מתוך מתורגם
לאתים" חרבותם "וכתתו תהליך על מלכות" ב"דבר לומדים משפטים, פרשת השבוע
בתחום בעולם המתרחש התהליך על מיוחד, מאמר המשיח. מלך של בכוחו בעולם, המתקיים

בינלאומיים מחקרים כולל בפועל, לראותו ניתן וכיצד זה,

לשלוםאג'נדה לשלום אג'נדה
באו"ם נפגשו הגדולות המעצמות ראשי 1992 בינואר ב-31
פגישת של פעם אי הראשונה הפעם היתה זאת יורק. בניו
שנערך הראשון המפגש כלומר הביטחון, מועצת פסגת
זו בפגישה המדינות. ראשי בדרג הביטחון מועצת ידי על
הנשק, ייצור את לצמצם כוונתם על שהודיעה משותפת הצהרה הוציאו הם

העולם. ברחבי הכלכליים התנאים לשיפור המשאבים את ולהפנות
המשיח מלך הרבי ב"770", משפטים פרשת של השבת בהתוועדות למחרת,
הגשמת של תחילתו היתה באו"ם המדינות ראשי של ההודעה כי הודיע שליט"א
יהיו העולם אומות המשיח בעידן כי שנים, אלפי לפני שנאמרה ישעיהו, נבואת
ידי על זו כוונות הצהרת כי הסביר, הוא לאתים". חרבותם "וכתתו של במצב
על עצמו המשיח מלך של מההשפעה ישירה כתוצאה הגיע העולם, מנהיגי
האחרונות, השנים עשרות במשך הפרטים בתיאור המשיך הוא העולם. אומות
7 של שמירה דרך וצדק הגינות לב, טוב של אידיאלים קידום בנושא ובעיקר
אומות על להשפעה הביאו אלו רוחניות פעולות העולם. ברחבי נח, בני מצוות
ברוסיה הקומוניסטי המשטר התמוטטות היה התהליך של שיאו העולם,
על המבוססת ושלום הגינות צדק, מחוייבת בממשלה והחלפתו האתאיסטית

באלוקים. האמונה
בדו"ח המאוחדות האומות של הכללי המזכיר ידי על תוארה זו תחושה
בדו"ח, הביטחון. מועצת של הפסגה מפגש לסיכום בינואר, ב-31 שנכתב
ויותר יותר נפוצה בצורה להבחין "ניתן נכתב: לשלום", "אג'נדה שכותרתו

ועמים". אומות של עולם החובקת המוסרית בתפיסה
אומות את הביא המשיח מלך עינינו. לנגד מתרחש גאולה, של נוסף היבט
זאת העולם. לשלום בנוגע מצהירים וכן מחליטים הם שבה לנקודה העולם
תחילת למעשה היתה זו הצהרה כי עצמו, המשיח מלך של הודעתו בעקבות

לאתים". חרבותם "וכתתו ישעיהו נבואת הגשמת

לאתיםוכתתו חרבותם לאתים חרבותם וכתתו
הצבאיים המשאבים המרת את מתעדים שם שבגרמניה בון, בעיר מוסד ישנו
להמרות, הבינלאומי "הרכז נקרא המכון, נרחבת. בצורה אזרחיים לשימושים
הצעות מגיש מחקר, עורך אשר חשוב בינלאומי מעמד בעל הוא .(BICC) בון
אוסף הוא בנוסף פרטיים. וארגונים לממשלות ייעוץ שירותי ומספק מדיניות
ומפרסם לאתים" חרבותם "וכתתו בעיות של רחב מגוון על ומידע נתונים
הפרוש J"דו סקר", "המרות בשם מרכזי שנתי דיווח בעיקר שונים, דיווחים
דוחות גם כמו העולם, ברחבי לאתים" חרבותם "וכתתו בנושא ספר פני על
מגדירים הם ספציפיות. וטכנולוגיות ספציפיות מדינות על קצרים תקופתיים
ופיתוח שלום לקידום המוקדש רווח מטרות ללא ארגון כ"עצמאים, עצמם את
ותהליכים". פונקציות נכסים, צבאיים. מבנים של ואפקטיבי יעיל שינוי באמצעות
אנשים, שבאמצעותם התהליכים את ולקדם "לתמוך ידם על מוגדרת ומטרתם
הצבאי לאפיק שהופנו כלכליים כספיים משאבים ציוד, טכנולוגיה, מיומנויות,

חלופיות". אזרחיות למטרות - הביטחוני המגזר כלפי או
"מביטחון הספר הוא לאתים חרבותם וכתתו את המתעד עיקרי מקור עוד

המחבר: כותב הגלובלית לתופעה בהתייחסו לפיתוח".
לראות יכולים אנו ... תקווה לנו יתן זה מגמת-המאה על נסתכל "אם
השקעה במקום – בחינוך השקעה פעולה, שיתוף סכסוכים, פתרון של תופעה
דופן יוצאת התקדמות של תקופה היתה 1990 משנת ומחסור. הרס במלחמה,
לשעבר... המועצות לברית ועד אפריקה מדרום העולמי, השלום לקראת במעבר
שישנה למרות העולם. ברחבי ב-40% כמעט צנחו הצבא לצורכי ההוצאות
בפועל כיום מודעים אנו בעולם, עדיין המיליטריזם של מדאיגה עלייה עדיין
מנהיגינו אפילו האנשים, כל כמעט ביותר. רחבה בצורה סכסוכים לפתרון
התפוקה נקיים, מים כמו אחרים בדברים השקעות כי מסכימים הצבאיים,
האנושית הרווחה בהשגת חשובים יותר הרבה חינוך, לכל, ומעל החקלאית

הביטחון". ועל המלחמה על ההוצאות מאשר
הגאולה) באתר השבוע מתפרסם המלא (המאמר

עכשיו נפלאות חסידים שיח
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הגדולה לחיות המקור

לצפיה כעת - האמונה כינוס
המרכזית העצרת חלקי בכל לצפות ניתן

באוניברסיטת האחרון שבט ביו"ד שהתקיימה
הגאולה: באתר - אביב תל

www.hageula.com

08-9493-770 - ונשמע" ב"נחייג להאזין וכן

במצות יוסיף ואחת אחד שכל הראוי מן
ארץ יהודי של לזכותם - מזה וחלק הצדקה,

ינום "לא - עליהם הקב"ה בשמירת שיתוסף (כדי ישראל
ישראל") שומר יישן ולא

תשמ"ב) תמוז ג' (ליל
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יהודי לכל הגנה

גרליץ יהודה הרב

סילמן שמעון פרופ׳



העתיקה בקהילה המלך בשליחות

יותר ילמדו שהמחנכים
ההכשרה לחיוב בנוגע כבודו צדק כמובן

כבודו לי ויאמין ההוראה, במקצוע וההשתלמות
השלימות שאין על ממנו פחות לא מצטער שאני
שיעור אין שהרי יותר, גדולה ובמדה יותר רווחת

אמורים שהדברים ובפרט אדם, בבני לשלימות
החיים סדר לכל נוגעת שההשפעה החינוך במקצוע

המחונך. של
בזה. להאריך צורך אין (=לכמותו) לדכוותיה ובודאי

בכלל הקודש בארץ חב"ד שאנשי גם-כן ברור וכן
שכמו המורים כולם ועל בפרט, בחינוך והעוסקים
יותר, מושלמים להיות צריכים היו כבודו שכותב

ממני, יותר ואולי פחות לא ומצטערים בזה מכירים
לא לכן יום. יום מחונכיהם עם במגע שבאים כיון

האפשר, ככל להשתלם הטוב רצון שיש בטוח רק
בזה. להצלחתם התקוה גם-כן מחזק זה אלא

ז׳קצג) (מאגרת

השמחה חודש - אדר
מרבין אדר "משנכנס ז"ל, רבותינו במאמר לשאלתו

קרה זה איך אם-כן מזליה דבריא כו'" בשמחה
ישראל. של רועם רבנו משה שמת האמור בחדש

היתה אשר ב) יג, (מגילה הש"ס מסוגית מובן התירוץ
וכמאמר צדדים, לשני האמור חדש להכריע סברא
וכו'", אדר בחדש פור שנפל "כיון שם ז"ל רבותינו

הכריע וזה כו', יודע היה שלא המסקנא אבל
ונהפוך נאמר, כולו על אשר כולו, החדש כל והחליט

הוא.
ז׳קצד) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בני אך חתונתם, את חגגו הם שעברה, בשנה רק
מלך שליט"א הרבי של בשליחותו שיצאו הזוג,
את מוצאים כבר נידחת, קהילה לאותה המשיח

ופעילות שיעורים לצד עשיה. של במרתון עצמם
לדאוג, גם צריכים הם והמטיילים, הקהילה לבני

בית באי ושל עצמם שלהם הקטנים לפרטים
כל המלווה הקבועה לדאגה בנוסף זאת חב"ד,

הברוכה. לפעילות המימון למקורות באשר שליח,
ושיינדי זלמן הרב משפחת של סיפורים גם כזהו
בקוצ'ין חב"ד בית את השנה שפתחו ברנשטיין,

הודו. שבדרום-מערב
השנה, בתחילת כבר הגיעו, הם עצמו למקום
הם רשמי, באופן חב"ד, בית פתיחת את אבל
השלוחים כינוס של לאירוע בסמיכות ביצעו

החורף, בתחילת שנה, מידי המתקיים העולמי,
יורק. ניו - ב-770

המלך שלמה מזמן
שורשית, יהודית קהילה בעל במקום מדובר
בני גרסת פי על שנים. אלפי במקום הנטועה

בספינות הגיעו היהודים ראשוני הקהילה,
סיפורי פי על אלו, היו המלך, שלמה בתקופת

המלך שלמה ששלח הסוחרים המקומיים, העם
הראשון. המקדש לבית ותוכים שנהבים להביא

הראשונית ההתאקלמות על מספר זלמן הרב
זמן השנה, ראש לפני למקום "הגענו במקום:

קודם נפטר, האחרון הקהל שראש לאחר קצר
חב"ד בית שיהיה וביקש התעניין הוא פטירתו

עזר למקום בואנו פרטית, בהשגחה במקום.
המתקיימים השבת תפילות מנייני את להחיות
מספר מונה, כיום כשהקהילה חב"ד, בית בזכות

יהודיים. תושבים של מאוד מצומצם
מיוחד מענה על לספר חייב אני זו בנקודה
המשיח מלך שליט"א מהרבי לקבל שזכינו

על במענה זה היה קודש. האגרות באמצעות
שב"ה כשציינתי הפעילות, על שכתבתי דו"ח

הזה הפרט את וגם השלבים, בכל הצלחה ישנה
בקריאת הקהל ראש מקום את ממלא שאני

ע' י"ט בחלק בתשובה המנין, ובארגון התורה
אנו כלל שבדרך שאפילו כך על נכתב רסד-ה

בגלל הנה, קשות" ההתחלות ש"כל יודעים
הדבר נתן בוודאי הרי כך, זה היה לא שאצלם

נכתבת נוסף במכתב בפעילותם. להוסיף עידוד
- הרב נפטר שם כנסת, לבית בקשר ההוראה

למלאות - מקום ממלא שיהיה לדאוג צורך שיש
ומנהגיה... החסידות תורת של בענין המקום את

בשוק אטרקציה
ששכרנו במקום והתמקמותינו בואנו לאחר מייד

עם המטבח להכשרת פנינו הפעילות, לצורך
נלחץ בעל-הבית מלובן, וברזל רותחים מים

שהשיש פחד הוא הרעיון, על שמע כשהוא לרגע
הסכים, הוא קצרצר הסבר אחרי אבל יתקלקל,

המלאה. אחריותי על שזה מפורשת בהתניה
נזקים ללא בשלום ב"ה עברה עצמה ההכשרה

הדרו. במלוא לשירותינו השיש וכעת לשיש,

ואנו חסרים לא פרטית, השגחה של אירועים
כך ושעל, צעד כל על בגילוי בהם נפגשים

לפגוש ב"מקרה" לגמרי, לפעמים לי יוצא לדוגמא
מטיילים. יהודים

מהבאסטות דגים לקנות הלכתי הפעמים, באחת
המקום על והם שלנו הציוד את הבאנו בחוף,
כדי תוך הדג, של והניקיון החיתוך את ארגנו

את לראות מקומי המון התאסף שם, עומד שאני
שחור-לבן לבוש מזוקן איש - המדהים המופע

שלהם. ההכנה על ומביט דגים באסטת ליד עומד
אשה עומדת ההודים שבין מבחין אני כדי תוך

רגעים כמה אחרי האירוע, על גם ומביטה תיירת
נמצאת והיא יהודיה, שהיא ומסתבר אליה פניתי
22 לפני מרוסיה יצאו הם במקום, בעלה עם יחד
אותם הזמנתי בשיקאגו, כרגע ומתגוררים שנה,
לדבר שבת לפני עוד חב"ד לבית לבוא בשמחה

קצת.

שנה 22 אחרי תפילין
התברר חב"ד, לבית הגיעו כשהם היום בהמשך

מסביב טיול עורכים שהם דיבור כדי תוך
הגיעו הם וכעת בעולם, יהודיות לקהילות

במקום. בתי-הכנסת את לראות בכדי לקוצ'ין
לאחרונה, תפילין הניח הוא מתי אותו כששאלתי

זה תפילין הניח שהוא היחידה שהפעם הסתבר
הוא ומאז שנה, 22 לפני מרוסיה יצא כשהוא היה

הסכים הוא מאוד קל שיכנוע אחרי הניח, לא
התרגש. ומאוד תפילין להניח

קוצ'ין, ברחובות עיני את שצד מעניין דבר אגב,
מסודרים שלטים יש מפותחת, מאוד והעיר היות

מופיע שלט לכל ומתחת הרחובות, שמות עם
(=אלוקים G-d's Own Country המשפט:

לגאולה". מוכן העולם אכן, הארץ). מושל הוא
chabadcochin.blogspot.com נוסף: למידע

בקוצ׳ין צה״ל״ ל״מצויין תפילין בהנחת ברנשטיין זלמן הרב


