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ברק, בני ים בת 240 בקו אוטובוס נסיעת מהלך
עד שיגרתי, באופן התנהל השבוע, ראשון ביום

גדול שחור בתיק הנוסעות, אחת הבחינה בו לרגע
לידו. נוסע כל ללא האחוריים, המושבים באחד

שניסה הנהג, של ליבו תשומת את הפנתה הנוסעת
שייך אינו התיק כי משהתברר אך הענין, את לברר

האוטובוס את עצר הוא מהנוסעים, אחד לאף
מהמקום מיידית ולהתרחק לרדת מהנוסעים ביקש

הבטחון. כוחות את והזעיק
לאחר ספורות דקות

הבטחון כשכוחות מכן,
האירוע, לזירת מוזנקים

אדיר. פיצוץ התרחש
בתיק שהיה החבלה מטען
מנוסעי איש אך התפוצץ,
ב"ה. נפגע, לא האוטובוס
ראש לחיאני, שלמה מר

הגאולה, עיר ים בת העיר
האירוע, לזירת שהגיע

גדול". נס כאן "היה אמר:
המומחים, להערכת

ק"ג כמה ששקל המטען
ביכולתו היה נפץ, חומר

ח"ו, רבים, לנפגעים לגרום
כמה מתרחש היה הפיצוץ אילו הנוסעים, מקרב

לכן. קודם דקות

הנס על להשי״ת להודות
חובתנו עם בבד שבד אלא גדול. נס כאן היה אכן

על להצביע שחייבים הרי הנס, על להשי"ת להודות
בקרב לאחרונה המוטיבציה בהגברת העיקרי הגורם

פיגועים. לביצוע הפלסטינים,
המחבלים בשיחרור בפרט, הממשלה, התנהלות

לטירור וכניעה נסיגה חולשה, משדרת והרוצחים
שיחרור הפלסטיני.

מהווה המחבלים
ביטוח תעודת למעשה

מחבל לכל משופרת
כי לו המבהירה רוצח,

כזה בשלב מובטח ושיחרורו לחשוש ממה לו אין
לאחר שיבוא זה או הנוכחי, המו"מ של אחר או

להלהיב כדי דיו זה, קלוקל מסר הבא. הפיצוץ
יחידים, של חבלנית פלסטינית התארגנות גם

פלסטיני מטירור חמורות פחות לא שתוצאותיה
מתוכנן. צבאי

הבטחון, גורמי מתגובות גם המתקבל המסר זהו
מתמיד: יותר חלמאיות, עד שדופות שנשמעו

ממחיש ים בבת "האירוע כי אמר המשטרה מפכ"ל
נמצא הטרור איום כי

אלו בימים בעיקר ברקע,
את לקדם הניסיון של
המדיני", ומתן המשא

השר תגובת כנ"ל
כי שאמר פנים לביטחון
ומבינים מתרשמים "אנו

על באירוע מדובר כי
והוסיף לאומני", רקע

לגלות לציבור קורא "אני
למשטרה ולדווח עירנות

חשוד". אירוע כל על
במכוון מתעלמים כשהם

גבית הרוח את מלציין
נותנת עצמה שהממשלה

לטירור.

המצוות מבצעי חשיבות
מלך שליט"א הרבי מעורר שונות, בהזדמנויות

גם שניחונו המצוות מבצעי חשיבות על המשיח
תפילין הנחת כגון: והצלה, הגנה השמירה, בסגולת
אחזקת גם כמו בדיקתם, עם יחד מזוזות וקביעת
שלושת ולימוד רכב ובכל בית בכל החת"ת ספר
תהילים חומש, ב: נפש לכל השווים השיעורים
מחדרי חדר בכל קופת אחזקת יום: מידי תניא,

אות רכישת החדר, מקירות באחד וקביעתה הבית,
עליהם למבוגרים. וכן ישראל לילדי התורה, בספר

גאולה ענייני ללמוד הוראתו, את להוסיף יש
זמן הגיע "ענוים, נבואתו פרסום עם יחד ומשיח,

האמיתית הגאולה זמן הגיע כבר שאכן גאולתכם",
ממש. עכשיו לבב, וטוב שמחה מתוך והשלימה,

סבא כפר לישיבת שלוחים
התקיימה כפר-סבא חב"ד בישיבת
הבאים וברוכים פנים קבלת התוועדות

הת' לישיבה. החדשים לשלוחים
ויוסף מעטוף, שמואל שמח, אליהו

מהשליח פרידה התוועדות וכן משה
הרב הלל. משה הרב בישיבה הוותיק

והמוסדות חב"ד בתי מנהל ימיני יואל
לתושבי השלוחים אחריות את הדגיש

יהדות בהפצת והסביבה, כפר-סבא
ומבצעים תורה שיעורי והחסידות

פני לקבלת העיקרית בנקודה ובפרט
צדקנו. משיח

מלא באופן ליהדותו נחשף
מראשי בעבר סגדי, צ'אנאד
האנטישמית ההונגרית המפלגה

הפרלמנט וחבר "יוביק", והגזענית
שהוא וחצי כשנה לפני גילה האירופאי,

עזב הוא ליהדותו שנחשף מאז יהודי.
בשלבים ונמצא "יוביק", מפלגת את

בפרלמט, ישיבתו בתשובה. חזרה של
קשר כל וללא עצמי ביצוג הינה

הקודמת. למפלגתו
ימים לפני ארעה דיפלומטית תקרית
להרצות הוזמן סגדי כאשר אחדים,
קנדה. במונטריאול, חב"ד" ב"מרכז

על הודיעו מסויימים שגורמים לאחר
ע"י נדרש הוא לשלטונות, הביקור דבר
את יום בתוך לסיים ההגירה, רשויות

יהדות לומד סגדי כיום ולצאת. ביקורו
חב"ד. בבית וחסידות

יחד מזוזות וקביעת תפילין הנחת כגון: והצלה, הגנה השמירה, בסגולת גם שניחונו המצוות מבצעי
נפש לכל השווים השיעורים שלושת ולימוד רכב ובכל בית בכל החת״ת ספר ואחזקת בדיקתם, עם

טובות חדשות
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(27.12.13) (5774) ה'תשע"ד טבת כ"ד וארא, פרשת קודש שבת ערב

המרכזית להתוועדות היכונו
(12.1.14) ה'תשע"ד שבט י"א

ב"ה

להשי"ת להודות
הגדול! הנס על

977

בציבור הזעקה גוברת האמריקאי הממשל ריגול פירסום בעקבות
בארה״ב״ הישראלי״ ״המרגל פולארד יונתן של לשיחררו ארה״ב לממשלת

!!! פולארד ישוחרר - לאכזריות די



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

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

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

תניא תהלים חומש

  
  

   
   
   

  
  

   
   

   
   

ה' אני העולם, נברא שלא עד הוא אני
ליפרע שעתיד ה' אני לאברהם, שנגליתי
טוב שכר משלם ה' אני ועבדיו, מפרעה
הוא אני ה' אני לבוא, לעתיד לצדיקים
טוב) (לקח אחר. ולא

ז) טו, (בראשית ה' "אני לאברהם אמר והלא
נגליתי לא בשבועה הקב"ה, שאמר אלא
שם סוד לו וגלה פה אל פה כמותך להם

ישראל כל לעתיד-לבוא אבל כו'. המפורש
שבח ויודעין הקב"ה של ביראתו מהלכין

ילמדו "ולא לג) לא, (ירמיהו שנאמר גדולתו,
אחיו" את ואיש רעהו את איש עוד

התורה) על חדש (מדרש

אשר למה? א) קז, (תהילים טוב כי לה' הודו
"למעני הכתוב שאמר זה צר. מיד גאלם

יא). מח, (ישעיהו אעשה" למעני
אמר פעמים? שני למעני" "למעני למה

אתכם גאלתי במצרים כשהייתם הקב"ה,
הוא בגויים, יתחלל שלא שמי בשביל

מאדום אף הוי'", אני כי "וידעתם שכתוב
שנאמר שמי, למען אלא עושה איני

(מדרש) שמו" למען "ויושעם

מוחצת משה של שידו הכתוב מגיד
בו שכתוב ליוצרו דומה שהוא ומרפאה,

ידי בנטיית ארפא, ואני מחצתי לט) לב, (דברים

הגדול) (מדרש נרפאו. ידי ובנטיית נלקו

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:23 4:07 ירושלים
5:251 4:21 תל-אביב
5:22 4:11 חיפה
5:27 4:26 באר-שבע
5:21 4:17 ניו-יורק

- גו' בקבצי אלוקים ה' אמר כה 
כא) כט - כה כח (יחזקאל ה' אני כי וידעו

  
חלקים 6 דק', 42 ,1 שעה ד יום :

חמישי ביום  

בישראל נביא יש

ב"מכות" העוסקת "וארא", פרשתנו לתוכן בדומה
מצרים "וידעו אשר עד מצרים על הקב"ה שהביא
בנבואת ההפטרה גם עוסקת ה), ז, (שמות ה'" אני כי
של מצרים של חורבנה אודות ואילך) א (כט, יחזקאל

חורבנה מטרת כי יחזקאל, מציין בנבואתו תקופתו.
מצרים יושבי כל "וידעו - הוא מצרים של הקרב

בפרשתנו. כמו בדיוק ו) (כט, ה'" אני כי

האירועים מטרת
נאמר מצרים של חורבנה למטרת ביחס והנה

למצרים, העונש אינה האמיתית המטרה כי ברש"י
הוא וכך לישראל. שתבוא התועלת למען אלא

(שמות פרעה" לב אל אקשה "ואני הפסוק על מפרש
לפני וגלוי כנגדי והתריס שהרשיע "מאחר ג): ז,

לב לתת כוכבים עובדי באומות רוח נחת שאין
בו הרבות למען לבו שיתקשה לי טוב לשוב, שלם
הקב"ה של מדתו וכן גבורותי, את ותכירו אותותי

כדי כוכבים עובדי האומות על פורעניות מביא
וייראו". ישראל שישמעו

והוא המכות בכוונת נוסף ענין שיש הרי זה ולפי
במפורש נאמר גם כך ישראל. את ללמד כדי -
לב ואת לבו את הכבדתי אני "כי בא: בפרשת
ולמען בקרבו, אלה אותותי שתי למען עבדיו
התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תספר

כי וידעתם בם שמתי אשר אותותי ואת במצרים

ה'". אני
מציאות אינה שהבריאה בכך, מוסברת זו עובדה

בכוונה, ה', מאת נבראה אלא ח"ו עצמה בפני
(רש"י התורה ובשביל ישראל בשביל - שהיא

ישראל בשביל היא הבריאה שעצם כשם א). בראשית

שבעולם, המאורעות בכל הוא כן התורה, ובשביל
ובפרט, בכלל כולם, אלא עצמו בפני דבר שאינם

והתורה. ישראל בשביל הם
על נוסף שבעולם, המאורעות שכל מובן, ומזה

אמיתית הרי הקב"ה, מאת פרטית בהשגחה היותם
ולתורה. לישראל תועלת מזה כשבאה ענינם

הוא כן בכלל, בעולם הנעשים בדברים שהוא וכשם
בשביל שהם וסיבתם, טעמם שנתפרשו בדברים גם

האמיתית השלימות בפנימיות, מסויימת, כוונה
העולם שאין וכיון ישראל. בשביל כשהיא בזה

שעל אלקות הגילוי גם הרי עצמו, בפני מציאות
לישראל. ובא נמשך הגילוי כאשר נשלם ידו

העניינים כל תכלית ישראל
האחרון הפסוק את כוללת שההפטרה הסיבה גם זו

ולך ישראל לבית קרן אצמיח ההוא "ביום שבה:
ה'". אני כי וידעו בתוכם פה פתחון אתן

של חורבנה תיאור לאחר בא אשר זה פסוק
ע"י ייעשה שהדבר לכך הטעם ציון ולאחר מצרים

ותכלית המטרה כי מדגיש בבל, מלך נבוכדנאצר
בשביל היא ה' מאת הנעשים אלו ענינים כל של

ישראל.

הנבואה פרסום
לבית קרן אצמיח ההוא "ביום - זה בפסוק אך

ה'" אני כי וידעו בתוכם פה פתחון אתן ולך ישראל
נוספת. הדגשה יש

נבוכדנאצר, על ואח"כ מצרים, על מנבא כשיחזקאל
בו מאמינים ישראל שרוב ידוע נביא כבר הוא

"ולך ואומר השי"ת כאן מוסיף ומכל-מקום כנביא,
שבני כדי זה שכל גו'", בתוכם פה פתחון אתן

בדבריו. ויאמינו נבואתו שנתקיימה יראו ישראל
את עושה הקב"ה מדהימה. הדברים משמעות

ממלכות ב' אז שהיו ומצרים נבוכדנאצר מלחמת
חיל אנשי ורבבות אלפים בה והשתתפו אדירות

שיבוא פה", פתחון אתן ש"לך בשביל זה וכל כו',
של מספר למתי רק ואפילו לישראל, תועלת מזה

ביחזקאל. האמינו שלא אותם - ישראל בני
הזה: בזמן האדם בעבודת הוראה ומכאן

שכל לידע צריכים ישראל שבני העיקר על נוסף
הכל העולם, אומות בין אפילו בעולם, שנעשה מה

רמז ס' (ישעיהו בילקוט וכדאיתא ישראל, בשביל הוא
תתייראו אל "בני ישראל לבני אומר שהקב"ה תצט)

ולכן בשבילכם", אלא עשיתי לא שעשיתי מה כל
בה'" בבטחונם להתחזק אלא לירא ישראל לבני אין

בפועל והמצוות התורה בשמירת יותר ולהתאמץ
ממש. בקרוב לבוא העתידה לגאולה כהכנה ממש

תשכ״ז) וארא, פרשת שבת (משיחת

מלך דבר

וארא פרשת

וארא

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

ז"ל יוסף ב"ר זארי מרת
עדרי

ה'תשע"ד כסלו י' נלב"ע

והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

ששון ורעיתו שיחי' חיים ר' להרב
שיחי'' ישראל הת' הבן לבוא

ב"ג עם שידוכים בקשרי
משה למשפחת תחי' תמר מרת

עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת

ג) ו, (וארא נודעתי לא ה׳ ז)ושמי ו, (וארא ה׳ אני כי וידעתם

נשמת לעילוי

כט) ט, (וארא ה׳ אל כפי את אפרוש

ג) ו, (וארא להם נודעתי לא ה׳ ושמי



הרב שמקדיש הרבות השעות
"תומכי מישיבת רייניץ, יעקב
הרבים לזיכוי בלוד, תמימים"

עשו מזוזה, ומבצע תפילין במבצע
חב"ד בשכונת ידועה לדמות אותו

אליו פונים רבים כאשר בעיר.
עצתו. את ומבקשים

את מכווין מצידו, רייניץ הרב
הרבי ויחידה, אחת לכתובת כולם

"תכתבו המשיח, מלך שליט"א
ותראו וברכתו עצתו את ותבקשו

מבטיח. הוא ונפלאות" ניסים
שנים, מספר לפני זה, רקע "על

אחת מנהלת עם קשר נוצר
פנתה שכבר בעיר, המרפאות

ברכה, לבקשת בעבר
היא שהפעם אלא

בטלפון נשמעה
לחוצה. מאוד

נסע שבנה התברר
חברי עם לטיול

לאיזור כתתו
ובלילה הכרמל,

ולא אבן הרים הוא
שם שהיה הבחין

על הוכש והוא נחש
ידו.

הרפואה לבית אומנם פונה הילד
הוגדר מצבו אך בחיפה, רמב"ם
כי נאמר המודאגת ולאם כקשה

גדולה. בסכנה בנה
מיוחדת ברכה שתבקש רוצה "אני

התחננה. ובדחיפות" עבורו
נוספים. להסברים צריך הייתי לא
את והכנסתי עבורה מייד כתבתי

האגרות מכרכי לאחד המכתב
אדוננו..". "יחי הכרזת תוך קודש
לבשורות ברכה הכילה התשובה
שיש האם את הרגעתי טובות.
גם צריך אבל טובות, בשורות
והמזוזות התפילין את לבדוק

כשהאם עשינו, גם כך ואכן בבית
לזכות לצדקה תרומה מצרפת גם

בנה.
לבוא, אחרו לא הטובות התוצאות

מכלל יצא הבן קצר זמן ובתוך
ב"ה. סכנה,

את הגדירה לא אומנם המשפחה
שרצתה האם אבל כדתית, עצמה

בנה, הצלת על להודות מאוד
בה הודיה סעודת זה, לרגל ערכה

בנה. של ההצלה נס את סיפרה גם
תמונה להם הבאתי לזה בהמשך

מלך שליט"א הרבי של גדולה
את שיציבו וביקשתי המשיח,

"זה בולט במקום התמונה
מי את תמיד, יזכור שהבן כדי
יצא הוא הקדושה, שבברכתו

והבריא". סכנה מכלל
על לי, סיפרה האם זמן, לאחר
באחת בהמשך. שהתרחש מה
לצלם בדעתה עלה השבתות,
הרבי של תמונתו עם בנה את

"בוא המשיח. מלך שליט"א
אותך ואצלם התמונה, את תחזיק

אותך". שבירך ממי למזכרת
אוחז בנה, את צילמה היא

המצלמה את ומסרה בתמונה
התמונות, להדפסת

מסבירה כשהיא
מהי לצלם,

שהיא החשיבות
לתמונה מייחסת

המסויימת.
המדהימה ההפתעה

ימים כמה לה ציפתה
כאשר מכן, לאחר

את לקבל באה
התמונות.

כל הצלם, התנצל "תראי,
מלבד תקינות, יצאו התמונות
הסבר. כל לי אין אחת, תמונה

ומרוסקת מטושטשת יצאה היא
אותה ריסק מישהו כאילו

לרסיסים.
של התמונה בדיוק זו הייתה

הרבי של בתמונתו האוחז הבן,
התמונה המשיח. מלך שליט"א

בשבת... שצולמה
אמרה בעצמך, תראה "הנה

התמונה את בפני מציגה כשהיא
לחלוטין. המטושטת

את לך מספרת כשאני עכשיו גם
אין צמרמורת. כולי אמרה, זה,

שהצילום וידע חש הוא ספק, לי
לכך הסכים ולא בשבת נעשה

ובטח בשבת תצולם שתמונתו
כמזכרת ישאר שזה רוצה כשאני

בני... להצלת
ותבקש שתכתוב לה הצעתי

הסכימה היא צדקה. ותתן מחילה
מספרת היא כי הוסיפה ואף מייד

שידעו כדי מקום, בכל הסיפור את
המשיח מלך שליט"א שהרבי

כל את ומרגיש אחד כל ליד נמצא
ישראל. מבני אחד

המשיח מלך שליט"א הרבי של קודש שיחות עפ"י
שבט ר"ח לרגל ה'תשכ"ב. וארא משבת

לשון בשבעים
לחדש... באחד חדש עשר "בעשתי הפסוק: על
מבארים ג-ה), א, (דברים התורה" את באר משה הואיל
משה תירגם שבט, חודש ראש - זה שביום חז"ל,
לשם ולכאורה לשון. לשבעים התורה את רבינו
והלכו הקודש לשון דיברו ישראל כל הרי מה?
ישראל, מארץ המלכים ואחד שלושים את לכבוש
היה מי ולשם נשמה", כל תחיה "לא של באופן

התורה? את לתרגם צורך
בלשון הכל דיברו הפלגה דור לפני וההסבר:
לשונות ונוצרו והתחלקות פירוד נוצר הפלגה דור מחטא רק הקודש.

אחד. ולהוי' וקדושה לאחדות המנוגד מצב שונות,
גם אחד הוי' את אחת, תורה ע"י ממשיכים, אחד", "גוי ישראל,
בהוי' ההפלגה דור מרידת אחדות. נעשית הגשמית בארץ שגם "בארץ",

לשון. שבעים מכך וכתוצאה בעולם, ופירוד התחלקות יצרה אחד,
לשון: לשבעים קודש מלשון רבינו משה ע"י התורה בתירגום הכוונה זו
שבעים - פירוד של במציאות גם קודש, לשון - אחדות המשיך הוא

אחת. תורה ידי על אחד, הוי' יורגש שם שגם לשון,

משה ע״י דווקא
שזהו משום לראש לכל דוקא, משה ע"י להעשות מוכרח היה זה עניין
דרש לכן תחתונים. עם עליונים של ההתכללות תורה, מתן של חידושו
חכמה של התכללות האבות, ענין גם אצלו שיהיה רבינו ממשה הקב"ה
ושכל חכמה מדרגת בעל עצמו, משה דוקא זה מטעם מדות. עם ושכל

לשון. לשבעים עד עצמו להשפיל צריך היה ביותר, הגבוהה
למקום עד הוי'ה אחדות להמשיך יכול רבינו משה רק שני. טעם
שהוא מי רק יכול - ביותר" מטה "למטה לרדת כי אחר, ולא הפירוד,

ביותר". גבוה "גבוה עצמו
יכול בינוני, או גדול לתלמיד שכלי רעיון להסביר שכדי המשל, כידוע
ביותר, קטן לתלמיד מאוד עמוק שכל להסביר אבל בינוני, חכם גם
יצליח לא ביותר בחכמה גדול שאינו חכם ביותר. גדול בחכם צורך יש
עומק יאבד זאת, לעשות ינסה ואם קטן, לתלמיד השכל את להקנות
להעתיק יכול היה רבנו משה רק בנמשל, גם הוא כך בדיבורו. השכל

לשון. השבעים של הפירוד במקום הקודש לשון ולהמשיך

מנוגדים קווים שני כולל
חודש", "ראש נקרא החודש של הראשון שהיום פעמים, מספר דובר
כולל האדם שראש כשם החודש, ימי כל את בתוכו כולל היותו משום
הוא שבט חודש של העשירי היום הגוף. אברי כל של החיות את בתוכו
מיוחדת שייכות אדמו"ר. מורי-וחמי כבוד-קדושת של ההילולא יום
רבינו, משה העתיק בו חודש, ראש ליום בשבט העשירי יום בין בולטת

לשון. לשבעים קודש מלשון התורה את הראשון, ישראל נשיא
ופנימיות נגלה של עמוקים הכי בענינים התעסק אדמו"ר, מו"ח כ"ק
ל"שפות" פנימיות, ובין גליא בין תורה, "מעתיק" היה זה ועם התורה
גם דרש זו הנהגה וכו'. שנשבו תינוקות עבור - ביותר למטה עד שונות
יחד: גם הקצוות שתי ההתכללות אצלם שתהיה ומקושריו, מחסידיו
אמותיהם, בד' יסתגרו לא בשעה ובה וחסידות, בנגלה בעמקות להתייגע
בלבד, אחד בקו מוגבלת שאינה זו הנהגה בזכות העולם. עם יעסקו אלא
טובה ארץ "אל הקב"ה יביאנו המנוגדים, הקוים שני כוללת אם כי

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י ורחבה",

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק טבת-שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
הטומאות אבות שאר הל'

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

כ. פרק
אוכלין טומאת הל'

. א פרק

ב. פרק

עדות הלכות
יד-טז. פרקים

יז-יט. פרקים

כ-כב. פרקים
ממרים הלכות

א-ג פרקים

ד-ו. פרקים
ז. פרק

א-ב פרקים אבל הלכות

ג-ה. פרקים

כד

כה

כו

כז

כח

כט

א

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מישראל אחד כל מרגיש

ומתווכחים - נפש פיקוח של ענין על מדובר
לרמות שצריכים או זה, את לגלות מותר האם

על-ידי יהיה קיימא של ששלום ולרמות עליך", ש"שלום
ישראל, מתורת ענינים עוד ישראל, מארץ שטח עוד שימסרו

ישראל! מבני ענינים ועוד
תשכ"ט) תמוז (ממכתב,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לצמיתות רוחני- כיבוש
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'
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האנושות עבור ביותר הטוב

גמר לידי באים שלא שידוכין
בשידוכין, ענינים לה שהציעו פעמים איזה שזה כותבת
דבר, מזה יצא לא גמר, לידי הדבר כשמתקרב אבל

לעשות. עלי' ומה בזה, להסיבה ושואלת
באמת מחליטים שאין מפני זהו הפעמים ברוב והנה
התורה יסודי על החתונה אחרי בישראל הבית לבנות

והמצות,
אולי זמן, עוד מחכה ויתעלה יתברך השם שלכן
הדבר שהכרחי לאמיתתו, האמת את יכירו בינתים
תורתנו יסודי על זה אחרי והחיים הנשואין שיהיו
ודיני חוקי שמירת בזה, שהעיקר ומובן חיים, תורת

וכו' המאכלים וכשרות שבת המשפחה, טהרת
אפילו שאם הדרוש, ובתוקף באמת בזה וכשתחליט
רבקה שרה לבת כיאות היא תתנהג קישוים איזה יהי'

לפני'. הטוב זיווגה יתברך השם לה ימציא ולאה, רחל
חול יום בכל תפריש הנה הברכה, למהר כדי אלא
וכן עניות כלות כלה, להכנסת פראנק איזה בבקר

וכיו"ב, ישראל שמע תפילוה, איזה תאמר
תוכל הקודש, בלשון התפלה לאמר לה אפשר אי ובאם
ה׳תתקנז) (מאגרת מבינה. שהיא בשפה לאמרה

הנפילה לחולי תרופה
תרופות ישנם דא בכגון הנה הנפילה] לחולי [תרופות
בין ההפסק שמגדילים אלא להקל רק לא שפועלות

וגודלה ההולכת וההוספה לפעם, פעם
ואפשר במקצוע הוא מומחה .. הרופא שהרי ולפלא

הפעולה. ניכרת לא לע"ע ולכן הוראותיו ממלאים אין
ה׳תתקנח) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ההגדרה זו נח", "בני ארגון של הנודד השגריר
מארה"ב, כהן דוד יעקב לרב התואמת

שבע תודעת בהפצת מרצו רוב את המשקיע
לאחרונה רק העולם. במדינות נח בני מצוות

מדיני בלתי כארגון באו"ם להכרת הארגון, זכה
"7for70" העולמי הארגון עם יחד ,NGO

כארגונים מישראל, קלי בועז הרב בראשות
לעולם. טוב להביא הפועלים

הרב של לזכותו זוקף הוא פעילותו תחילת את
במימוש נלאה הבלי השליח גאנזבורג, איצ'קה
איתו, יחד המשיח. מלך שליט"א הרבי מבצעי

נח. בני מצוות 7 בנושא ראשון סרט הפיק

בסין הביקור
הקהילתית הטלוויזיה בתחנת השתלב בהמשך,

לעצמה הזוקפת שבועית בתכנית במנהטן,
לא גויים מרואייניו, בין צופים. אלפי עשרות
בבורא האמונה את ש"גילו" שלאחר מעטים

המצוות. 7 בהפצת בעצמם עוסקים עולם,
בכירים אישית עם נפגש עבודתו במהלך
המסר: את לחם מעביר כשהוא בארה"ב,

אחד בא-ל בהכרה תלויה האנושות אחדות
ציוויו. עפ"י והתנהלות

במסגרת שמריו. על שוקט אינו כהן הרב
גרעין לשתול שונות למדינות יצא פעילותו,

נח. בני מצוות 7 את עצמו על המקבל אנושי
יהושע בשם נח בן אליו נלווה בסין, בביקורו

אלוקים", "בצלם בשם ספרו את תרגם שאף לי
המצוות, שבע אודות רעיונות מקבץ המכיל

המשיח. מלך שליט"א הרבי שיחות מתוך
במהלך כמתורגמן לו ששימש לי, יהושע

באקדמיה בכירים עם אותו קישר ביקורו
במהלך כמתורגמן לו משמש כשהוא בסין,

שם באפריקה, בביקורו היה גם כך הרצאותיו.

רבה התעניינות שגילו השלטון ראשי עם נפגש
בהנושא.

ובשנה הקודש, ארץ את שוכח אינו כהן הרב
במזרח במלון במינו, יחודי כנס יזם שעברה,
המרכזי הנושא ערביים. נציגים עם ירושלים
בני מצוות שבע בסיס על אמת שלום בכנס,

המצוות שבע בהשפעת דרך פריצת היווה נח,
ירושלים. מזרח ערביי בקרב

בעולם אמיתי לטוב הדרך
הוא בארגון, האו"ם להכרת שהביא מה על
לפנות החלטה אצלנו "משהתגבשה מספר:

ולזה להכרה הבקשה את הגשנו לאו"ם,
אופי את להראות כדי מסמכים, להגיש נדרשנו
התמשך הסיפור בינלאומית. פעילותנו והיקף

עכ"פ, ההכרה. לקבלת עד שנים ל-6 קרוב
של אפשרות ב"ה, לנו יש האישור, קבלת מאז
ישירות להפגש האו"ם, לבניין חופשית כניסה
בדיונים להשתתף השונות, המדינות נציגי עם

הצעות. להגיש ואף משקיף של במעמד
שבע של יום באו"ם יזמנו מעניין. קוריוז

שונות, מדינות שגרירי בהשתתפות מצוות
אחד ישראל. עם עימות מדינות שגרירי כולל
הגורמת ה', אחדות היה: המרכזיים הנושאים

בין האנושות. ולאחדות הבריאה לאחדות
מצרים נציג את לראות היה ניתן המשתתפים,

דניאל ישראל שגריר עם יחד "קוגל אוכל
המצרי הנציג אותנו עוצר בהמשך כאשר דן,
ב... שיעור לשמוע מאוד רוצה שהוא ואומר
קופסא נושא אותי ראה כשהוא אגב, תניא.
לא שזה ואמר ניגש הוא הסברה, חומר עם

את ולקח כבד משא לסחוב לרב מתאים
ממני... הקופסא

מסתובב מטעמנו נציג השבוע, במהלך
עם לשיחות ובמקביל האו"ם במסדרונות

לטוב הדרך בנושא, השונות המדינות נציגי
מנת על יהודים מאתר גם הוא בעולם, אמיתי

תפילין. בהנחת להם לסייע

שתיקה של רגע
הנחלת זהו הארגון, בפעילות הנושאים אחד

לפתוח המשיח, מלך שליט"א הרבי של יוזמתו
בעולם החינוך מוסדות בכל הלימודים יום את

למחשבה שניות שישים שתיקה", של ב"רגע
הצטרף בזמנו ומנהיגו. העולם בורא אודות

ובהמשך רייגן רולנד דאז ארה"ב נשיא ליוזמה,
בארה"ב. רבות במדינות קריאתו התקבלה

באפריקה נוספות. ליבשות הנושא פרץ מאז,
התעניינות גילה ניגריה, של החינוך שר למשל,
פרנק יעקב הרב עם פגישתו לאחר בנושא רבה

של רגע המפתיעה, והתוצאה הארגון, מרבני
בתיה"ס. בכל בניגריה גם הונהג שתיקה
בדחיפות דורשת הפעילות, התפתחות

נח, בני מצוות שבע להפצת נוספים שליחים
.052-570-7707 בטל': יפנו המעוניינים

בוש ג׳ורג׳ עם כהן יעקב הרב
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