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מלך שליט"א הרבי התגלות לאחר העולם, יראה כיצד
בשני למצוא ניתן זו לתקופה קווי שרטוט המשיח?

של ההלכתי ספרו החזקה", ב"יד האחרונים הפרקים
לשונו: וזה המשיח, מלך לנושא המוקדשים הרמב"ם,
ולא מלחמה ולא רעב לא שם יהיה לא הזמן "ובאותו
וכל הרבה, מושפעת תהיה שהטובה ותחרות, קנאה

אלא העולם כל עסק יהיה ולא כעפר, מצויין המעדנים
גדולים חכמים ישראל יהיו ולפיכך בלבד, ה' את לדעת

הסתומים דברים ויודעים
כח כפי בוראם דעת וישיגו

מלאה כי שנאמר האדם,
לים כמים ה' את דעה הארץ

מכסים".

המתים תחיית
המאפיינים הנושאים אחד

הגאולה זמן יעודי את ביותר
נושא המתים. תחיית הוא

שבכתב בתורה כבר נרמז זה
הנביאים בדברי יותר ומפורט
עיקרי מי"ג אחד את ומהווה

יחיה זה בשלב האמונה.
ישראל בני כל את הקב"ה

כדי הדורות, כל במהלך שחיו
מהגילוי להינות להם לאפשר

הזה בעולם דווקא להתגלות שעתיד האדיר, האלוקי
בגופים. לנשמות הגשמי,

דווקא מתרחשת זו מדהימה שתופעה העובדה
מעשית שאלה מעוררת המוגבל, הגשמי בעולמנו

כולם? יאוכלסו היכן פשוטה:
ריבוא שישים הינו ישראל, בעם הכלליות הנשמות סך
נשמות הם אלו שכאמור אלא .600,000 : ובמספרים
600,000 בתוכה כוללת כזו נשמה כל כאשר כלליות,
חישוב מאתנו. אחד כל נשמות אלו פרטיות, נשמות

מאות שש כפול אלף מאות שש בעיה. על מצביע פשוט,
שלוש !360,000,000,000 של האגדי למספר מביא אלף,

מליארד ושישים מאות
בגופים, נשמות יהודים,

בעולמנו. לחיות שעתידים
?? יאוכלסו הם היכן

מוגבל, אכן הגשמי עולמנו כי מוסבר, החסידות בתורת
אלא ומקום. זמן עיקריים: נושאים בשני ולפחות

כשעצמות הגאולה, בעת זמנית. הינה זו שמוגבלות
"ונגלה ית' כהבטחתו בעולמנו, תתגלה האלוקות

הגשמי העולם יתעלה יחדיו", בשר כל וראו הוי' כבוד
ומקום. בזמן ממוגבלותו

המידה מן ואינו המידה מן
מציינים זו, אבסורדית למציאות מוחשית כדוגמא

בו הקודש ארון את חז"ל
הברית, לוחות מונחים היו
הקודשים בקודש שהוצב

כדלהלן. המקדש, בבית
היה שאורכו הקודש ארון

במרכז הוצב אמות 2.5
מצדו הקודשים. קודש
קודש לקיר עד האחד,

של מרחק נמדד הקודשים
השני מצידו וכנ"ל אמות 10

קודש לקיר עד הארון של
אמור היה עפי"ז הקודשים.

הקודשים קודש רוחב להיות
10 ו 2.5 ,10) אמות 22.5
היה בפועל ואילו (22.5=

כשאנו אמות, 20 רק רוחבו
הארון אמות 2.5 נעלמו להיכן פה, פעורי נותרים

עצמו?
להשראת להביא ליעודו, הוצב שהארון שברגע אלא,

יותר מוגבל ואינו התעלה שהוא הרי בעולמנו, השכינה
הארון "מקום חז"ל: ובלשון במקום! ולא בזמן לא

בזמן ית' עצמותו גילוי המידה". מן ואינו המידה מן
למעלה גם להיות הגשמי לעולמנו מאפשר הגאולה,

ישראל בני כל את גבול ללא ולהכיל ומקום מזמן
התחיה. בזמן שיקומו

הוראותיו במילוי לעסוק עלינו זה, אלוקי לגילוי כהכנה
תורה, בלימוד מלך, שליט"א הרבי של הקדושות

המצוות, בקיום בהידור הוספה משיח, של תורתו
ובאופן פורים, למבצע והכנות הגאולה בשורת פרסום
עצומה, שמחה מתוך ומוגבלותנו, מטבענו למעלה של

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית הגאולה שמחת

אדר ט׳ התוועדויות
יום אדר, ט' יום יצויין השבוע

יוסף רבי הריי"צ, אדמו"ר של הגעתו
73 לפני הברית, ארצות לחופי יצחק

היסודות את הניח הגעתו עם מיד שנה.
הישיבה, ולהקמת החב"דית לפעילות

שונה"! אינה "אמריקה בהכריזו

בערבית תניא לומדים
ורוח חינוך אנשי מנהיגים, קבוצת

ערבית, דוברי שונות, אמונות של
הבין במרכז בצפת השבוע ביקרה

ריס. איל הרב של הקבלה לתורת לאומי
בפרק מעמיק שיעור למדו האורחים

שתורגם והאמונה הייחוד שער של א'
הערבית לשפה הראשונה בפעם לאחרונה

'שבע אירגון ע"י הקלאסית, הספרותית
אומות'. לשבעים מצוות

נאמן רועה
הרצל הרב של ספרו לאור יצא

קודש, אגרות מרכז מנהל בורכוב,
חיבר שליחות, של שנים עשרות שלאחר
והמופתים הסיפורים אלפי מתוך וליקט

מתחת להרימם ודאג המתגלגלים
מטרת אחד, בספר אותם וקיבץ לשולחן

והתחושה האמונה את להעביר הספר
לא לעולם הנאמן שהרועה האמיתית
מלך שליט"א והרבי צאנו את יעזוב

צאן את ומדריך וקיים חי המשיח
הספרים. בחנויות להשיג מרעיתו.

: חז״ל ובלשון במקום! ולא בזמן לא יותר מוגבל ואינו התעלה הוא בעולמנו, השכינה להשראת להביא ליעודו, הוצב שהארון ברגע
ומקום מזמן למעלה גם להיות הגשמי לעולמנו מאפשר הגאולה, בזמן ית׳ עצמותו גילוי המידה״. מן ואינו המידה מן הארון ״מקום

טובות חדשות
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(15.2.13) (5773) ה'תשע"ג אדר ה' תרומה, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

360,000,000,000
! ירבו כן יהודים

935

נערכים המשיח מלך שליט״א הרבי פני לקבלת הרמב״ם סיום מעמדות
היומי. בלימוד הל״א המחזור סיום לרגל העולם, בכל חב״ד מוקדי בכל

הרמב"ם מסיימים העולם בכל

ח



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

 
    

    
     
     
    

     
   
     

 
   

ונחושת כסף זהב תרומה.. לי ויקחו
ב-ג) כה, (שמות

מדוע ביותר, המובחר הינו וזהב מאחר
ממתכות גם המשכן נבנה לכאורה
אלו שמתכות אלא יותר? פשוטות

שבישראל: סוגים לג' רומזות
ישראל, שבעם לצדיקים רומז - כסף
- זהב ולתורתו. לה' נכספים עת שבכל
תשובה, לבעלי רומז מכסף, יותר משובח
יכולים אינם גמורים צדיקים שבמקומם
שנכשלו לכאלה רומז - נחושת לעמוד.
שגרם הנחש בעקבות והלכו בחטאים,

בעולם. הראשון לחטא
הצדיקים! רק לא בונים המקדש בית את
נבנה ולכן בבנייתו, חלק נוטל יהודי כל
בו ערבו אלא וזהב, מכסף רק לא המשכן
הציבור. ידי על נבנה המשכן נחושת. גם
ורשעים. בינונים מצדיקים מורכב ציבור

עם כל של המצוות קיום ע"י דווקא
- בתוכם" "ושכנתי לקיום נזכה ישראל,
חי) (מעיין ושלמה. האמיתית בגאולה
(שמות בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו
כל בתוך ב״תוכם״, אלא נאמר לא ״בתוכו,

ואחד״. אחד
במשכן רק לא שישכון השי"ת, הבטחת
מישראל. אחד כל בתוך גם אלא ומקדש,
מענייניו עושה יהודי כאשר אימתי? וזאת

לה'. מקדש הגשמיים
בתחתונים, דירה לו שתהיה ית' ה' רצון
שבמקדש וכשם בגשמיות. הזה, בעולם
מקום היווה רק לא שהוא הרי הגשמי
מרכיביו אלא השכינה להשארת
לקדושה. נהפכו עצמם הם צהגשמיים
להחדיר רק לא יהודי כל צריך כך
להפכם אלא הגשמיים, בעניינים קדושה
ל״א) שיחות לקוטי (עפ״י לקדושה.

מוצש"ק הדלק"נ

6:04 4:50 ירושלים
6:05 5:05 תל-אביב
6:04 4:55 חיפה
6:07 5:08 באר-שבע
6:12 5:12 ניו-יורק

את אעזוב ולא - חכמה נתן וה' 
יג) ו, - כו ה, (מלכים-א' ישראל עמי

שלי הפרטי המקדש בית

מקדש לי "ועשו הציווי מופיע השבוע בפרשת
שהמדובר פירשו הפסוק את בתוכם", ושכנתי
בתוכו "לבנות" יהודי לכל אישי ציווי על הוא

יום: יום בחיי – אלינו ובנוגע אישי. רוחני משכן
ב"לבבך", מעט", ל"מקדש יהודי בית כל לעשות

יהודי. בית בכל "מאודך-ממונך", "נפשך",
יש כי ההדגשה במלוא לבטא פשוטות: במלים

לדבר – בתוכם" "ושכנתי של הענין את לעשות
הגדולה בהשתדלות בפועל לכך ולהתמסר עיקרי,
הדבר הבאת לשם ומעשה, דיבור במחשבה ביותר,

ביותר. המלאה במדה מעשית להגשמה

שלבים בשלושה מקדש
בלבו – בתוכם" "ושכנתי – מעט" ה"מקדש
להיות צריכים יהודי, בית ובכל יהודי כל של
בתוכו, שכלל הכללי, המקדש של השתקפות,

העולם שעליהם העמודים שלושת כל את
חסדים. וגמילות עבודה תורה, עומד:

לי "ועשו של הראשון בפרט מודגשת – תורה
אל ונתת וגו' ארון "ועשו בציווי: – מקדש"

הקדשים בקודש – (התורה) העדות" את הארון
והמקדש. המשכן של

שער ו"זה יקרא" תפלה בית "ביתי – עבודה
דרך ועולות מכוונות התפילות כל השמים",

לי "ועשו והרי הקדשים). (וקודש המקדש בית

להיות מוכן לה' "בית שיהא הוא בכלל מקדש"
הפנימי והתוכן והכוונה הקרבנות", בו מקריבים

קרבן מכם יקריב כי "אדם – הוא הקרבן של
ודמו, חלבו להקרבת עד ה', אל להתקרב לה'",

והנפש. הרצון במסירת תפלה
שמיד הפרטי הציווי כפי – חסדים גמילות

שולחן "ועשית (ופרטיו): ארון" "ועשו לאחר
המקדש שבית לחם", השולחן על ונתת גו'
כל את הקב"ה השפיע שממנו המקום היה

והרחבה, הקדושה הפתוחה המלאה מידו חסדיו
במיוחד. ישראל בני ושביל בכלל העולם בשביל

מהקב״ה ״להעתיק״
בדרכיו", "והלכת ה': של ציוויו קיים האמור בכל

לגלם צריך יהודי בית שבכל מעט" ה"מקדש
האמורים: הענינים את בתוכו

שבו בית תורה", בו שמגדלין "בית - תורה:
"מגדלין" של ובאופן בקביעות, תורה לומדים

מלא "בית יהיה שהבית גם כולל ובאיכות, בכמות
שכל אלא בארון, ישארו לא שהספרים ספרים",

הספרים. של) ב(תוכנם ממולא יהיה הבית
מפתיחת החל תפלה", בו שמגדלין "בית - תפלה:

ל"השכיבנו ועד מלך" לפניך אני ב"מודה היום
המטה. שעל שמע בקריאת לשלום" אבינו

מיד אבל הכנסת, בבית בצבור היא התפלה
והיום אני... מודה יאמר: – מטתו על שיתעורר

וביניהם המטה, שעל בקריאת-שמע מסתיים
המזון. ולאחרי לפני כמו וברכות, תפלות כמה

שבבית, הצדקה לקופת נוסף - חסדים: גמילות
אורחים, הכנסת בו שמקיימים בית זה הרי

ליחידים ובממונו בגופו בנפשו חסדים גמילות
בתי תורה, מוסדות והחזקת תמיכת ולכלל,
וכו'. וחסד צדקה ומוסדות לתפלה, כנסיות
כביכול, נמשל, – מעט" "מקדש – כזה בית

הבא בפסוק הקשור ידיך", כוננו אד' ל"מקדש
ועד", לעולם ימלוך "ה' לאחריו: מיד

עניני בכל חודר מלך" לפניך אני ש"מודה בית זהו
הבית להנהגת יסודית מוקד נקודת ומהווה הבית

ועד". "לעולם היום, כל של הבית ובני

הסוף עד הכוח את לנצל
ודאי – וצדקה תפלה תורה, – הענינים שלושת

שבו למצב דומה הדבר אין אך יהודי, בבית ישנם
הבית. עניני כל של ויסוד לעיקר אותם עושים

לפי לעשות האדם מן דורש שהקב"ה ומאחר
יהודי, מכל דורש שהקב"ה שמה מובן – כוחו
כוחותיו במסגרת לגמרי זה הרי אשה, או איש

הקב"ה דורש בבד בד אבל לבצע. ואפשרויותיו
המדה. מלוא בכל כוחותיהם את ינצלו שכולם

ליהודי מעניק שהקב"ה הכוחות גם נכללים בכך
לא – בקודש" "להעלות הציווי את לקיים

שיהיה, ככל טוב יהיה שבהווה, במצב להסתפק
ולהתעלות לעלות חיל", אל "מחיל ללכת אם כי
הענינים בכל ליום, ומיום לזמן מזמן ויותר, יותר

וקדושה. טוב של
(242 עמ׳ הוספות, לא, שיחות לקוטי (עפ״י

מלך דבר

תרומה פרשת

תרומה

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

שי' רחל ומנוחה מענדל מנחם ר' למשפחת
שי' מענדל מנחם הת' הבן חתונת לרגל גפני
ואוולין מיכאל ר' למשפחת תחי' לירז עב"ג

דלויה שי'

בית - ביתם יהא ה'תשע"ג. אדר ה' - בשעטומ"צ
האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך בישראל נאמן
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך והשלימה

לרגל שאער שי' ושרונה ראובן ר' למשפחת
אושרה עב"ג שי' חיים אהרון הת' הבן חתונת
גזית שי' והדסה יחזקאל ר' למשפחת תחי'

ה'תשע"ג שבט כ"ו - בשעטומ"צ
זמן של הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא

לרבי רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה
המשיח מלך שליט"א

טוב מזל טובברכת מזל ברכת
קופצ'יק שיחיו וזוגתו יצחק לוי ר' למשפחת

הבת, להולדת

שיח' גאולה שירה ה' בצבאות החיילת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת



ביציאה התנסה שלא מאתנו למי
את לעכל קשה שם, אי לשליחות

נאלצים עימהם השונים הניסיונות
שליט"א הרבי שליחי להתמודד
"טריה" חוויה על המשיח. מלך
זוג חוו אותה בהחלט, קלה לא
שבמזרח בפיליפינים, השליחים
לוי יוסי הרב מספרים הרחוק

תפארת. מרת ורעייתו
השנה, שבט י' שלפני "בשבת

אצלנו היו תפארת, מרת מספרת
רגיל, לתפקד השתדלתי אורחים.

החודש בסיום שהייתי למרות
בבוקר בשבת להריוני. התשיעי
כשאני כאבים, עם קמתי כבר

צירי אלו האם מתלבטת עדיין
ללידה) עד כשבוע לי (היה לידה

המשכתי אבל כאבים סתם או
תקין. הכל כאילו להתנהל

וישבתי הילדים את לקח בעלי
עם לשוחח

האורחות. אחת
כמה כל יצאתי
כדי רק דקות,

ולנשום לזוז
ככה עמוק.
עד משכתי

שבת. מוצאי
בסעודת

שבת, במוצאי מלכה" ה"מלוה
יכולתי שלא עד גברו הכאבים

שהילדים לאחר כולם. עם לשבת
כזה ובמצב גברו הכאבים נרדמו,
לגשת עלינו שיהא לי ברור והיה
העניין. את לברר הרפואה, לבית

ביקורת לאחר הרפואה בבית
בארשת לי הודיעו הם הרופאים
משמעי חד ובאופן רצינית פנים
שאני משום שם, נשארת שאני

יהיה לא אבל... לידה לקראת כבר
בהכנות. החלו וכבר מניתוח! מנוס

עצמי את מצאתי קצר זמן בתוך
שהם לאחר הניתוחים. שולחן על
מפחידים דברים עם אותי הלחיצו
מאוד במצב הייתי ל"ע. ומטורפים
קשה היה רעדתי, ממש רגוע. לא

היה התערפלה. וראייתי לנשום לי
לחשוב. ואפילו לדבר לי קשה

ניצל בחוץ שנותר יוסי הרב בעלי
הרבי אל לכתיבה הדקות את

האגרות באמצעות מלך שליט"א
מדהימה הייתה התשובה קודש.

כן ניתוח!. לעשות לא בחדותה.
השטח קניית על במכתב דובר

ילדים חינוך ועל בנייתו ועל לבנין
הקודש, טהרת על מוסד ופתיחת
אותנו שהעסיקו הנושאים בדיוק

לשבת. עד
הוא נחרץ. יותר היה בעלי כעת

"אנחנו הרופאה עם להתעמת החל
לידה רוצים ניתוח. רוצים לא

את מצטט כשהוא רגילה", טבעית
המשיח מלך שליט"א הרבי דברי
הרבי מילות ניתוח. לעשות שלא
הברורות המשיח, מלך שליט"א

לעצמי חזרתי משהו. לי עשו
ניתוח. רוצה לא שאני ואמרתי

שנצטרך לנו אמרו הרופאים
כל את לוקחים שאנחנו לחתום,

התחלתי עצמנו. על האחריות
הנסיון. מתחיל רק שכעת להבין
להתרוצץ החלו הספק מחשבות

אך במוחי:
המחשבה

הבהירה הבאה
הרי הכל, את
מציאותנו כל

בפיליפינים
כתפיו על היא

הקדושות,
רגע באותו

שאני החלטתי
הרבי בידי העניין כל את שמה
וחתמתי. המשיח מלך שליט"א

להתקדם החלו העניינים זה מרגע
המיילדת הרופאה במהירות.

חוזרים אנחנו חגיגית: לי הודיעה
רגיל, לנסות צ׳אנס לך אתן לחדר.

שאת משום מנסים. רק אבל....
ניתוח בגלל מאוד, עדין במצב

שעשית. קודם
לחדר הניתוחים מחדר הועברתי

המיילדת הרופאה הרגילה. הלידה
במחשבתי ציירתי לי. לעזור החלה
הוא המשיח מלך שליט"א שהרבי
לאחר ואכן לי ועוזר לידי העומד

בריא תינוק ילדתי דקות כ-25
ב"ה!!! חיה ואני ושלם

זכינו כסלו ט"ז ראשון ביום
בבריתו שי' בננו את להכניס

שמו ונקרא אבינו, אברהם של
לייב. אריה ישראל בישראל

חיים טובות, ושנים ימים לאריכות
שליט"א הרבי בהתגלות נצחים

ממש. בקרוב המשיח מלך

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

אדר חודש ומנהגי מהלכות
בשמחה״ מרבין אדר ״משנכנס

ושמח ואור והולך דמוסיף באופן להוסיף השמחה:
ה' ב"פקודי הוספה ע"י לראש לכל ויום, יום בכל
וחסידות נגלה התורה, לימוד לב", משמחי ישרים
גם בשמחה יתווסף עי"ז בהידור המצוות וקיום
השולחן כהוראת גשמיים בעניינים בפשטות,
הזולת, את לשמח והן לעצמו בנוגע הן ובזה ערוך.

ילדיהם. את לשמח יוסיפו וההורים אשתו, את לשמח יוסיף הבעל
(391 ע׳ סה״ש תשנ״ב תרומה וש״פ ו ה׳ ד׳ לילות (משיחת

שיפעל עד והשגה, בהבנה פורים ודרושי פורים הלכות למוד הלימוד:
בפועל. למעשה

הפורים, מצוות לקיום החג צורכי כל יהיו יהודי שלכל לנזקקים: עזרה
פורים, סעודת לאביונים, מתנות לרעהו, איש מנות משלוח מגילה, מקרא

החודש. ימי בכל הצדקה בעניין ולהוסיף וכו' פורים שמחת
(410 ע׳ התוועדויות – תשמ״ט פקודי (ש״פ

ישאר שלא פורים, למבצע ההכנות כל מועד מבעוד להשלים פורים: מבצע
פורים. במבצע נכלל יהיה שלא נידחת בפינה אחד יהודי אפילו

(311-310 ע׳ התוועדויות תנש״א תרומה (ש״פ

ונכון כדאי המשכן, מעשה ציווי נתבאר בהם בפרשיות המשכן: לימוד
חז"ל. פירושי את גם החת"ת לימוד על להוסיף

השלישי המקדש בית בנין - המשכן לימוד
מקום בכל לפרסם מנת על חדשה, בקשה הצעה- באה - לזה ובהמשך

ומקום:
שבת), במנחת מהקריאה (החל תרומה דפרשת לשבוע שנכנסים מכיון
הציוויים פרטי כל נתבארו אלו2 שבפרשיות תצוה1, פרשת זה ולאחרי
שנוסף ביותר ונכון כדאי - וכו' כהונה בגדי המשכן, כלי המשכן, דמעשה
חת"ת, בשיעורי רש"י) פירוש (עם יום בכל מהפרשה חלק לימוד על
מאמר (על-כל-פנים בתורה-שבעל-פה3 חז"ל מפירושי גם וילמדו יוסיפו
לחפש צורך (ואין בספרים4 כבר שנלקטו כפי אחד), פסוק על אחד ופירוש

האדם". לפני לאכול ומוכן הערוך "כשולחן בספרים),
ועם, עם בלשון גם אלו) מפירושים חלק (על-כל-פנים לתרגם - טוב ומה
אלו עבור גם - האדם" לפני לאכול ומוכן הערוך "כשולחן שיהיה כדי

ועם". עם בלשון אלא ללמוד יודעים אינם עתה שלעת-
לחיות התורה, עם "לחיות" ההוראה לכללות בנוגע (א) שבזה: ומהמעלות
מתורה- פירוש גם שמוסיפים שעל-ידי-זה - השבוע פרשת הזמן, עם
"כשולחן ד"משפטים", באופן האדם, בשכל יותר חודר הרי-זה שבעל-פה,
בלימוד שההוספה - ועיקר ועוד (ב) האדם", לפני לאכול ומוכן הערוך
בית-המקדש בנין את יותר עוד ומזרזת ממהרת ומקדש המשכן עניני
אלא הבית"5, בבנין עוסקין הם כאילו עליהם מעלה "אני רק לא - השלישי

ממש. בפועל הבית בנין
(316-317 ע׳ התוועדויות ה׳תשמ״ט, ראשון אדר וער״ח מבה״ח משפטים, ש״פ (שיחות

הקטורת. ומעשה וכנו, כיור דעשיית הציווי - תשא פ' בהתחלת וכן (1
בפועל. להעשי'ה בנוגע ונשנה שחוזר – פקודי ויקהל בפרשיות משא"כ (2
וכו'. הדרש ע"ד הלימוד גם - מקרא של פשוטו רש"י, פירוש על נוסף (3

וכיו"ב. שלמה", תורה תמימה", "תורה כמו (4
יד. צו תנחומא (5

עכשיו נפלאות העיקר הוא המעשה

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ג. פרק וחרמין. ערכין הל'

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

כלאים.. הל' זרעים. ספר
א. פרק אלו. בפרקים

ב-ד. פרק תורה. תלמוד הל'

ה-ז. פרק

אלו. בפרקים וחקותיהם.. כוכבים עבודת הל'
א-ג. פרק
ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים תשובה.. הל'

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הלידה בחדר המשיח מלך עם

הרמב"ם ללימוד מצטרפים

מנעו השלום" "הסכם שע"י הידועה והטענה
אדרבה: הרי - מצרים) (עם נוספת חזית עתה

ממה (היפך אלו ענינים להחזיר שלא בתוקף עומדים היו אם
בלבנון. עתה להלחם צריכים היו לא דיויד"), ב"קעמפ שעשו

(1757 ע' תשמ"ג, (התוועדויות

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הלחימה מונעים ללומדיהיו עכשיו מצטרפים

היומי הרמב"ם
המשיח מלך שליט"א הרבי כתקנת

הבית: בדף לשיעורים ולהאזנה לצפיה
www.hageula.com

לוי שיחי׳ לייב אריה ישראל התינוק

ב-770 הריקודים



דיקור ™ הומאופתיה ™ נטורופתיה ™ העין בגלגל מאבחן

ייחודיות בשיטות המטפל רב≠תחומי אלטרנטיבי רופא
כגון∫ מוכחות הצלחות עם שונות בעיות לפתרון

רבנים בהמלצת

נברו משה נברודר‘ משה דר‘
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

קליניקה
ובת“א בצפת

∞µ¥≠∑∏≤µµ∂∑
נוספים∫ ופרטים תור לקביעת

נברו משה דר‘

אלטרנטיבית לרפואה מומחה

לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה ”ÆÆÆאחרי וברכיים∫ פרקים כאבי
Æה שלמה הברך“ את

חובקים אנחנו בזכותך לך¨ מודים נברו משה ”ÆÆÆד“ר פוריות∫ בעיות
ובעלה ליאת ילד“

מביה“ס שלי הבן את לזרוק שרצו ”ÆÆÆהמורים וריכוז∫ קשב בעיות
Æס יצחק לשבחו°“ מפסיקים אינם עכשיו מיוחד¨ לחינוך לביה“ס רגיל

וירדתי סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה ”ÆÆÆשמעתי סכרת∫ בעיות
Æמ במשקל“שלמה

נברו משה נברודר‘ משה NÆDדר‘

כמו .B-12 ה וגם יפה עלה "...הברזל כרונית ועייפות התריס בלוטת
ו. עדנה עייפה". פחות ואני התאזנה התריס בלוטת כן,

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

הגאולה לזירוז התניא סיום

דחוק פרנסה למצב
אביו של הדחוק הפרנסה מצב אודות שכותב ובמה

דירתו, במקום וידידים מכירים כמה לו יש בודאי שי'
מתאים פרנסה של ענין איזה בהנוגע: עמהם ויתייעץ

ענינים יעשה זה עם שביחד אלא דעתה, בהמצב
על כוונתי וברכתו, יתברך ה' בהצלחת המוסיפים

ולחלק בצדקה להרבות חסר, ממון מלח חז"ל עצת
המסוגלים ומזמנים רבות, בפעמים לתת הסכום את

יום בכל וכן הבקר. תפלת קודם חול יום בכל הוא
יאמר הבקר תפלת לאחרי טוב ויום קודש בשבת גם
השיעור טוב ומה תהלים, מספר אחד סימן לפחות
ואם - החדש לימות התהלים שנחלק כמו - חדשי
בכל תתן תחי אמו אשר מהנכון במקומם באפשרי

לעני אחר מאכל או לחם פסת פנים כל על יום,

הנייתא דמקרבא צדקה של אופן שזהו לזה, הזקוק
כדברי ויתעלה השי"ת ברכת ואתי' קדמא זה ידי ועל
ו׳תלז) (מאגרת ע"ב). כג, (תענית ז"ל רבותינו

לחינוך - שיכול מי כל
תבנה הקודש לארץ בהנוגע פשוט וגם מובן, והנה
בחינוך שההתעסקות צדקנו, משיח ידי על ותכונן
אלו וכל היא, ונשאה רבה מצוה הקדש טהרת על

עליהם זו, להתעסקות מתאים בכשרון שחוננו
לזה. ומרצן זמנן להקדיש

מחנך להיות צריך שהמחנך כן, גם מובן אבל
לשער אין הרי אז כי ומחונך, מושפע ולא ומשפיע,

ושלום. חס האפשרים והקלקול התוצאות
ו׳תמא) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

סיום חגיגת נערכה משפטים, פר' שבת במוצאי
עיר בבת-ים גד" "אוהל בבית-הכנסת התניא,
לרגל נערכה הגאולה, לזירוז החגיגה הגאולה.

שמוסר השבועי השיעור במסגרת הלימוד סיום
אביב, ברמת חב"ד בית מנהל אושקי דוד הרב

שנים. משלוש למעלה השיעור את מוסר אשר
החל רביעי בימי לשבוע אחת מתקיים השיעור

אוהל הכנסת בבית כשעה, למשך 20:00 מהשעה
2 פנקס רח' דתית המועצה לבניין הצמוד גד,

הכנסת, בית מתפללי עבור הגאולה. עיר ים בבת
גם חדשה חויה זו היתה השיעור, משתתפי

שנערכו קודמות לימוד סיום לחגיגות בהשוואה
גמרא. או משנה ללימוד שם

שנה 200
200 במלאת נערך שהסיום הדבר סמלי מה

דבר התניא, בעל הזקן, אדמור להסתלקות שנה
המיוחדת ולהתרגשות ל"שטורעם" שהוסיף

זה. בערב ששרתה
הרב הרה"ג בנוכחותם, כיבדו המיוחד הערב את

הרבנות מועצת וחבר שכונות רב רוז׳ה, יעקב
הרבי שליח ציק, זמרוני הרב לישראל, הראשית

הרב חב"ד; בית ומנהל המשיח מלך שליט"א
יוזם גד", "אוהל ביהכ"נ רב ברוך, בן יחזקאל

עיריית ראש מ"מ בוסקילה, אורי מר השיעור,
נימנה ואף השיעור הקמת את ש"דחף" מי בת-ים,

השיעור. של והנאמנים הקבועים התלמידים על
המיוחד כישרונו את נס על העלו הדוברים כל

שלל את "לפשט" אושקי דוד הרב של במינו
והחסידיים הקבליים והעניינים המושגים

ו"להורידם" חלקיו, כל על התניא בספר הטמונים
"מונחים" היו לא שכלל למי גם מובנת לשפה

ותורת הספר את להאהיב והצליח מימיהם בהם
עליהם. החסידות

אותם ועודד הלומדים את חיזק רוז'ה, יעקב הרב
המחזור פתיחת עם יותר ידיעותיהם את להרחיב
"עד אודותיו, על יותר עוד ולפרסם בלימוד השני
של תלמידים יתמלאו כולם בית-הכנסת שספסלי

הזקן". אדמו"ר

רוחני שינוי
היהודים מעלת על דיבר ציק זמרוני הרב

נשגבים עניינים שלומדים לכאורה, הפשוטים,
האמיתית הגאולה בזירוז התניא של תפקידו ועל

סיפור את בדבריו שוזר שהוא תוך והשלימה,
מלך שליט"א הרבי שליח של המופלאה הצלתו
גיסיינסקי. יצחק יוסף הרב בגרייטניק, המשיח

החל מאז כי לב בגילוי התוודה בוסקילה, אורי מר
הרב עם התניא את מסודרת ובצורה בעיון ללמוד
עד ביותר, גדול רוחני שינוי אצלו חל אושקי, דוד

מוזמן הוא אליהם תורניים שבאירועים כך כדי
מכל ולרבנים לציבור "מוכר" הוא תפקידו, מתוקף
לומד אותם החסידיים הרעיונות את הקשת, גוני

הסביר כיצד תיאר למשל כך התניא. בשיעורי
אהבה גדפין", ה"תרי עניין את הפורמים באחד

האדם אין שבלעדיהן עד המצוות, בקיום ויראה
אמיתי. ה' עובד ולהיות "להתרומם" מסוגל

הוא בבית-הכנסת, התניא שיעור שבזכות ציין, כן
בבת-ים התרבות בהיכל הנודע הערב את יזם

אחת" הוראה "בגלל ורק התניא. בעל של לכבודו
לתלמידיו סיפר אושקי כשהרב התוודע אליה

המשיח מלך שליט"א הרבי ביקש "רעש" איזה
אדמור לפטירת שנה 150 במלאת בעולם לעורר

למאורע... שנה 200 במלאת שכן כל הזקן,

מחדש מתחילים
יוזם ברוך, בן יחזקאל הרב בית-הכנסת, רב

גלויה בהתרגשות סיפר שגרתי, הבלתי השיעור
רוחניים מחוזות לאילו שיער לא שהוא כך על

שכעת מקווה והוא הלימוד, אותו יוביל ומופלאים
הוא השני המחזור של הרשמית פתיחתו עם

בתורתו יותר ישכיל
התניא. בעל של

מגיד אושקי, דוד הרב
"המחותן" השיעור,

סיים זה, בערב הראשי
והחל התניא ספר את
השורות בלימוד מיד
א'. בפרק הראשונות
כיצד הסביר בהמשך

יש להלכה! מלכים, בהלכות הרמב"ם דברי פי על
את והשלמה האמיתית הגאולה לפני עוד ללמוד

התניא. בספר שיסודותיה התורה, פנימיות
כיאה שמחה מתוך נערך כולו הערב כאמור,

ובפרט בשמחה בו שמרבין אדר, חודש לכניסת
בהכרזת – לא איך – ונחתם תורה, של בשמחתה
המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי של הקודש

מהמשתתפים רבים ובהבטחת ועד" לעולם
חבריהם. את גם ולהביא התניא בלימוד להתחזק

בוסקילה אורי מר ציק, הרב רוז׳ה, הרב אושקי, הרב לימין: משמאל

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחים שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח - כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

משכנתא לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

שליט"א הרבי מדליית
הממשלתית בהוצאה הרשמית המדליה

בהזדמנות נדיר פריט

ארד/כסף/זהב
ה'" "תהילת סידור בכריכת משובצת להשיג ניתן

מטבעות) 5) וסטים בבודדים הבן" "פדיון מטבעות
04-8622-442 בע"מ המצליח

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב
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