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הכחול וצבעו בגודלו נדיר, יהלום מתגלים. אוצרות
חברת אפריקה. בדרום לאחרונה התגלה המיוחד,

כרתה כי ימים, מספר לפני דיווחה, יהלומים פטרה
30 כמעט של במשקל במיוחד, גדול כחול יהלום
בדרום פרטוריה העיר ליד "קולינן" במכרה קרט,

דופן, יוצא ויויד כחול ״צבעו ובהגדרתה: אפריקה,
רגילים״. בלתי ובהירות טונים רוויה, עם

הנדיר, היהלום של לגילויו משמים שנקבע העיתוי
מקרי. אינו ליטושו, בגמר עצום, רושם שיותיר

כהכנה מגיע אכן והוא
וכקדימון תודעתית

השפע לקראת מיניאטורי
זהב של נתפס הבלתי
ושאר יהלומים וכסף,

ברשותו שיתגלו חן, אבני
בגאולה יהודי, כל של

תיכף והשלימה, האמיתית
ממש. ומיד

ממשית טעימה
לנו ניתנה כבר בעבר

מאותו ממשית, "טעימה"
זה היה אגדי. עושר

ולאחר מצרים, ביציאת
כאשר הים", "ביזת

תשעים עמו היו "שלא מישראל אחד היה לא
של וזהבה מכספה טעונים לוביים, חמורים

הרי זה, בעושר להם היה די לא ואם מצרים".
יורד שהיה אלוקי מאכל אותו המן, עם שיחד

גם להם ירדו השמים, מן במדבר לישראל להם
"והנשיאים בפסוק כנרמז ומרגליות, טובות אבנים

של במובן "נשיאים" השוהם", אבני את הביאו
טובות אבנים משמים, לישראל שהוריקו עננים,

ומרגליות.
בעולמנו, עניין שלכל מבואר, החסידות בתורת
הווייתו משתלשלת ממנו רוחני-אלוקי, שורש

גם בעולמנו. העניין של
שיתגלה הגשמי לעושר
שורש יהודי, כל אצל

אלוקי. רוחני

שואל יהודי, שבכל אלוקי שורש אותו להבהרת
הקדושה בשיחתו המשיח, מלך שליט"א הרבי

ישראל כל נצטוו בה "תרומה", פרשת לפרשתנו,
כיצד ית', לו המשכן עשיית על וטף נשים אנשים,

משכן כעשיית ויחודית נעלית כה שמשימה זה
כל וללא הבדל ללא יהודי, לכל תיועד ית', לו

הרוחנית? לדרגתו התייחסות
מתן לאחר בא המשכן לעשית הציווי ותשובתו:
ואחד אחד בכל הקב"ה בחירת נקבעה בה תורה,
בגוף ודווקא מישראל,

חוברה אליו היהודי,
חלק אותו הנשמה,

ממש. ממעל אלוקה
ואילך תורה "ממתן
כל של מציאותו -

מישראל ואחד אחד
על הבט שמבלי היא,

לו יש חיצוניותו...
היהדות", "נקודת את
רוצה איננו זה שמצד

ח"ו להתנתק יכול ואיננו
מאלוקות".

בעצם עשירות
שבכל זה אלוקה חלק
דוגמתה שאין יחודיות, יהודי לכל מקנה יהודי,
כל זו, יחודיות של מכוחה כולה. הבריאה בכל

העולם ענייני כל את להעלות ביכולתו, יש יהודי
של מכוחה משכן. ית' לו ולעשות לקדושה

עשירות בעצם, עשיר הינו יהודי כל זו, יחודיות
אחד כל אצל להתבטא שאמורה מופלגה, נשמתית
תורה בלימוד עשיר להיות בדעת, בעשירות מאתנו

עשירות גם זאת עם יחד מצות, בקיום ובהידור
ממש. בקרוב כפשוטה,

אותנו להביא בכוחה האלוקי, ביחודנו זו הכרה
להדביק שסגולתה שמחה ביותר, גדולה לשמחה
הצלחה שמכניסה שמחה אותנו. הסובב את גם

השליחות במילוי ובעיקר ידינו, מעשה בכל
ע"י והשלימה, האמיתית הגאולה הבאת העיקרית

ממש. עכשיו המשיח מלך שליט"א הרבי

בדרום בגאולה עיון
ומשיח גאולה עניני לימוד מיזם

העיון ערב לאחר הדרום. לעבר ממשיך
מאות השתתפו בו אביב, ברמת שנערך

להבאת הישרה' ב'דרך לצעוד שבאו
המבורכת. ביוזמה ממשיכים הגאולה
עיוני לימוד ערב אי"ה ייערך בקרוב

הדרום איזור לכל ומשיח גאולה בעניני
יכלול הערב 'ממש'. ההפצה מרכז ע"י

הגאולה סוגיות של מעמיק לימוד
לתורת הספר בית של הקורסים מתוך

.077-5123-770 לפרטים: הגאולה.

הנס את חשפו ההקלטות
הקלטות נחשפו האחרון בשבוע

מימי מבגדד, הצורר של מלשכתו
סדאם הראשונה. המפרץ מלחמת

עם שיחותיו את להקליט נהג חוסיין,
הערבי העולם מרחבי ומנהיגים קציניו
בעלי טילים לפרוס מורה הוא בדבריו

הנחייה נותן ואף כימיים קרב ראשי
שוב בעתיד. ישראל נגד בהם להשתמש

של נבואתו וקיום הנס גודל מתברר
כי שהבטיח המשיח מלך שליט"א הרבי

- ישראל לארץ יגיעו לא אלו טילים
בעולם". ביותר הבטוח "המקום

בספרדית משיח אתר
חסידות, לימוד בנושאי חדש אתר

"יחי בספרדית שנקרא ומשיח גאולה
בכתובת: לאחרונה, הושק המשיח"

www.vienemashiaj.com

מכוחה כולה. הבריאה בכל דוגמתה שאין יחודיות, יהודי לכל מקנה יהודי, שבכל זה אלוקה חלק
ממש. כפשוטה לעשירות ועד מופלגה נשמתית עשירות בעצם, עשיר הינו יהודי כל זו, יחודיות של

טובות חדשות
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(31.1.14) (5774) ה'תשע"ד שבט ל' תרומה, פרשת קודש שבת ערב

מרבים אדר משנכנס
בשמחה

ב"ה

האגדי העושר
! יהודי שבכל

982

בכלי המוני לרעש הביאה לא לוד, בעיר יהודים כנגד ערבים של נפשעת פעולה
להפגין. יצאו נפגעו שרכביהם התושבים המדינה. ראשי ומחאת התקשורת

ערבי מחיר" "תג נגד הפגנה לוד:



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

 
   
   

    
   
   

   
   

   
  

    
  

  

ב) כה, (שמות תרומה לי ויקחו
האומות שכל לבוא לעתיד מוצא אתה
המשיח למלך דורון להביא עתידין
לקבל שלא וכסבור תחלה מביאה ומצרים
נעשו אכסניא הקב"ה לו ואומר מהם
"יאתיו סח) (תהלים שנאמר במצרים לבני
ידיו תריץ כוש מצרים מני חשמנים
קל כוש נשאה מהן. מקבל מיד לאלהים"
מהם קבל בהן ששעבדו מצרים ומה וחומר
כמה אחת על בהן נשתעבדנו שלא אנו
מיד לאלקים. ידיו תריץ כוש מיד וכמה
שנאמר מביאות והן שומעות המלכיות כל

לאלקים". שירו הארץ "ממלכות (שם)
רבה) (מדרש

ו) כה, (תרומה למאור שמן
שם שנאמר, המשיח, מלך (כנגד) זה
למשיחי" נר ערכתי לדוד קרן "אצמיח

יז). קלב (תהלים
תנחומא) (מדרש

האומות היו אלו לוי, בן יהושע רבי אמר
יפים והמקדש המשכן היה מה יודעים
מקיפין היו וקסטריות באהליות להם,

לשומרן. אותן
הדבור היה המשכן, הוקם שלא שעד למה,
אומות של בתיהם לתוך ונכנס יוצא
"כי כתיב, שכך מנין, נתרזין. והן העולם
חיים אלקים קול שמע אשר בשר כל מי
ה (דברים ויחי" כמונו האש מתוך מדבר
אבל וחיית, קולו שומע היית אתה כג).
אהליהם בתוך ונתרזים שומעים האומות
בבית אף אלא במשכן, תאמר ולא ומתים.

להם. יפה היה המקדש
תנחומא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:51 4:37 ירושלים
5:53 4:51 תל-אביב
5:51 4:41 חיפה
5:54 4:55 באר-שבע
5:55 4:53 ניו-יורק

   
גו' השבת וביום פנחס פרשת 

גו' חודשיכם ובראשי
כסאי השמים ה' אמר כה 

( כד - א סו (ישעיה,

בבית... מרגיש כשהקב"ה

הקב"ה: ציווי על התורה מספרת תרומה בפרשת
דברים עשרה שלש גו'", וכסף "זהב לקחת

לי "ועשו להקב"ה, מקדש מהם ולעשות גשמיים,
שהוא בתוכם", "ושכנתי מבטיח: והקב"ה מקדש",

דברים. מאותם שיבנה המקדש בתוך ישכון ית'
האלקות, לגבי מקום של הגבלה שאין למרות
המקדש, במקום ישכון שהוא הקב"ה, מבטיח

ביותר: מוגבל מקום של בשטח להצטמצם שחייב
שהיה יותר מאוחר שנבנה המקדש בית רק ולא

ומאז בירושלים, – אחד במקום תמיד קבוע
בני עם שנדד - במשכן גם אלא לעולם, כך הוא
בעולם מקומו ומשנה שהלכו, מקום לכל ישראל
אחד, במקום רק תמיד השכינה השראת היתה –

המשכן. שהוקם מקום באותו

לה׳? מוגבל מקום
אינו הרי כאמור, הקב"ה מובן, אינו לכאורה

אני הארץ ואת השמים "את במקום, ח"ו מוגבל
לעשות הקב"ה ציוה איפוא, מדוע כן, אם מלא",

השכינה? להשראת מיוחד מקום
אני הארץ ואת השמים ש"את שאף אמת, הן

העלם, של באופן להיות הוא יכול מלא",
גילוי שיהיה ובכדי אלקות; יורגש לא שבעולם
אינו הרי זה אבל – בעבודה צורך יש השכינה

עובד שיהודי מקום בכל מסויים: למקום קשור
הרי זה ולפי אלקות, ממשיך הוא הקב"ה, את בו

שבמשכן העבודות אותן יכולות לכאורה היו
ידי ועל אחרים, במקומות גם להעשות ומקדש

רק ולא ה"ושכנתי" את מקום" "בכל להמשיך זה
העבודות צריכים היו איפוא, מדוע אחד. במקום

ומקדש? במשכן דוקא להעשות

מהמקום למעלה לא גם
"כל הידוע: הכלל פי על הוא הדבר ביאור

הדבר עצם ביותר": למטה יורד ביותר הגבוה
מוגבל, גשמי מקום עם קשור בתוכם" ש"ושכנתי
מאד, נעלית מדריגה כאן שמתגלה הוכחה מהוה
סתם ולא "למטה" רק גילוי לידי לבוא שיכולה

ביותר. למטה אלא למטה,
הוא גבול", ה"בלי אמיתיות שיא הוא הקב"ה

ולא במקום לא הגבלות בשום ח"ו מוגבל אינו
הקב"ה את להגדיר שאין כשם מהמקום. בלמעלה
להגדירו אפשר אי כך מקום, של הגבלות ידי על
גם שכן מהמקום", "למעלה של הגבלות ידי על
הגבלות על המורה תואר הוא מהמקום למעלה

מוגדר, שהוא עצמו, זה גם (ביניהם מסויימות
הוא והקב"ה גבול), לו אין גבול בבלי כאילו,

באים כאשר רק המגביל. תואר מכל למעלה הרי
גבול ובלי גבול מהמקום, ולמעלה מקום יחדיו
כאחד ההפכים שני של ההתחברות הרי יחדיו,

הנמנעות" "נמנע שהוא ית', עצמותו כח על מורה
להיות יכולה וכאן מנוגדים, דברים שני ומחבר

השכינה. השראת

והמקדש המשכן של החידוש
היה אחד מצד והמקדש: המשכן של החידוש וזהו

הגבלות וכן בעולם, ומוגבל מסויים מקום להם
בית ובבנין ואדנים קרשים כיריעות, בפרטיהם

במדה היו והמקדש המשכן כלי גם המקדש,
צריכה היתה המדה – מזו יתירה קבועים; וגודל
ויחד – התורה בדיני כמפורט מדוייקת, להיות

בעיני בגלוי ובמקדש במשכן נראה היה זאת עם
למעלה עצמן במידות ביטוי לידי בא כיצד בשר

ביחד, גבול ובלי גבול של החיבור וגבול, ממדידה
שהיו ניסים" ה"עשרה על מספרת שהמשנה כפי

בית (עיקר בקדשי-קדשים ובפרט המקדש. בבית
המדה" מן אינו הארון "מקום היה בו המקדש)
"אמתיים של מדה היתה שלארון שאף (היינו

במדידת מקום הארון תופס היה לא וגו'", וחצי
התבטא שם קדשים), קדשי של האמות עשרים
לחבר יכול הוא שדוקא ית', עצמותו כח בגילוי

מקום. ובלי מקום של ההפכים שתי את
בגאולה בשר, כל לעיני גלוי לידי שיבוא וכפי

ממש. ומיד ותיכף והשלימה, האמיתית
ג) כרך שיחות (לקוטי

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

ע"ה שלום ב"ר יוסף ר'
דוידי

תשע"ד שבט כ"ב נלב"ע

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

והשלימה האמיתית בגאולה

ע"ה קלמן ב"ר אריה יעקב הרב הרה"ח
שמולביץ

תשע"ד שבט ח' נלב"ע

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

והשלימה האמיתית בגאולה

נשמת לעילוי

ב) כה, (תרומה תרומה לי ויקחו

ח) כה, (שמות מקדש לי ועשו

נשמת לעילוי



במדינת עיירה פושקר,
מושכת הודו שבמרכז ראג'סטאן
רבים, מבקרים שנה מידי אליה

ובעלי מטיילים אלפי גם בתוכם
את הרואים ישראלים, עסקים

בפושקר, חב"ד לבית הגעתם
שמשון הרב של בניהולו

ביותר. טבעי כדבר גולדשטיין,
ערב מידי מגיעים הם לכאן

לארוחה, וחג, שבת מידי ובפרט
והתוועדות. תפילה שיעור,

לא לשמוע אפשר זו בהזדמנות
וניסים ראשוניות חוויות אחת,
לפני רק ראשון. מכלי "טריים"

האורחים, אחד סיפר כשבועיים
בזכות נס על יניב,
מלך שליט"א הרבי
ימים לפני המשיח,

ספורים.
דלהי לניו הגיע יניב

לפגישת שבהודו
יציאתו עם עסקים.
התאכסן, בו מהמלן
ובקשו מונית עצר
ליעד אותו לקחת

בעיר. מסוים
יש מה ושאל, גבה הרים הנהג

no להמהם והמשיך שם? לך
להבין היה ניתן מכאן !good

להגיע רוצה הוא אליו שמקום
להיט... לא

ירידתו עם למקום. הגיע יניב
ריקשת נהג אליו נטפל מהרכב
הקבוע בנוהל והתחיל אופניים

לקנות, מקום להציע של:
כמנהג לטייל לראות לאכול,

המקום... נהגי
לא הוא כי לו, הסביר יניב

בדרכו להמשיך ורץ מעוניין
טלפוני קשר יוצר שהוא תוך

צריך הוא בו העסקים איש עם
השיחה, מהלך כדי בתוך לפגוש.
זה בכיס הארנק, את חיפש יניב

מוצא. לא הוא ו.. השני בכיס או
לו היו הלם. רגעי כמה אלה היו
הדרכון, המסמכים, כל את שם

אינם. הכל... בקיצור, הכסף
המשטרה לתחנת ניגש הוא

הגשת על רב, זמן לבזבז (ונאלץ
וכעבור הודית) במשטרה תלונה,

ביורקרטיה של שעות שלוש
שבא. כלעומת למלון חזר

לשגרירות, לפנות נאלץ כעת
דרכון בהפקת להתחיל מנת על

כו'. תמונות להביא חדש,
לשחזר להתחיל ניסה זה בשלב

האחרונות, השעות מהלך את
יכול היכן לבדוק לנסות כדי

שמא או הארנק. את לאבד היה
הארנק, את לו גנב פשוט מישהו

הקצרצר הדו-שיח ניהל כאשר
הריקשה? נהג עם

כשנכנס שבבוקר נזכר, כעת
שעל לראות התלהב למונית,
התמונה מודבקת הנהג הגה
שליט"א הרבי של הידועה

עם המשיח, מלך
משיח. הכיתוב

צילם בהתלהבותו
ושלח התמונה את

לאשתו אותה
הטלפון באמצעות
מגניב, היי הנייד...
אני מי את תראי
על במונית פוגש

הבוקר...
הייתה התמונה

והחליט בטלפון אצלו שמורה
נכנס המוניות. נהגי אצל לברר
את לנהג סיפר המוניות. לאחת
התמונה את לו הראה הסיפור,
נצליח אולי "תשמע לו ואמר
אולי המונית בעל את למצוא

שם". שלי הארנק
יש בדלהי האוזן, את לשבר

מוניות!!! אלפי עשרות
"אנחנו ואמר אותו הרגיע הנהג

להרים התחיל הוא נמצא".
התמונה את ולתאר טלפונים

המשיח מלך שליט"א הרבי של
כך המונית. בעל את ולחפש

כשעתיים, בעיר הסתובבנו הם
מנהגי שאחד התברר אשר עד
בתוך הנהג. את מזהה המוניות

אצלו. היו הם קצר זמן
הנהג! מיודעו, את פוגש יניב

הרבי של התמונה את לו מראה
לו טופח משיח, מלך שליט"א

"באיה לו ואומר השכם על
הארנק". את תן בהודית) (חבר,

על ארנקי את שולף בחיוך, הנהג
שליט"א לרבי תודה תכולתו! כל

המשיח. מלך

ה'תשנ"ב תרומה המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
א' אדר לחודש כניסתנו עם בפרט השמחה, חשיבות אודות

בשמחה מרבין של יום שישים
בשמחה" מרבין אדר ש"משנכנס מכך בפשטות הלימוד ישנו לכך "נוסף
וחיוב הציווי על בהוספה (שבא
ה' את ד"עבדו השנה ימי בכל כללי
בשמחה ה"א את "עבדת בשמחה"1,
(בסוף הרמ"א ופס"ד לבב"2, ובטוב
תמיד"): משתה לב "טוב או"ח): חלק

ובשנה אדר, חודש בפתיחת בעמדנו
ושני ראשון אדר אדר, חדשי דב' - זו
כח הדבר שלפתיחת הידוע3 וע"פ -
לשמחה הצינור את הפותח מיוחד,
- זו בשנה אדר חדשי ימי כל במשך
להרבות אדר") ("משנכנס והכניסה מהפתיחה כחות מיד לשאוב צריך
ומביאם טובות החלטות מקבל ואחת אחד שכל עי"ז שמחה, עניני בכל
המשמחים, בדברים ולהרבות להוסיף האופנים בכל להשתדל - לפועל
אלו שמחתכם ש"ביום [ובפרט בשבת המותר באופן זה ביום עוד החל
ויום יום בכל ושמח ואור והולך דמוסיף באופן - ולאח"ז השבתות"4],
צריך שבשמחה [כידוע5 שמחה בעניני יום בכל להוסיף אדר, חדשי מב'

חדשות"]. "פנים - יום בכל חידוש להיות

משובח זה הרי המקדים שכל וקדושה, טוב עניני בכל הכלל וע"פ
לעניני בנוגע להיות צריך שכן עאכו"כ - משובח זה הרי המרבה וכל
בשמחה" "מרבין ועאכו"כ גדר6, דפורץ באופן הם עצמם שמצד שמחה,
הימים לגבי בשמחה מיתווסף יום שבכל באופן - ועאכו"כ אדר, בחודש

שלפנ"ז.

אותו הסובב וכל עצמו את לשמח
: ובפשטות

בנוגע והן בעצמו, אליו בנוגע הן שמחה, עניני בכל יוסיף יהודי שכל
ביחד דוקא היא השמחה ענין ששלימות (כידוע7 הזולת את לשמח
משמחי ישרים ה' ב"פקודי ההוספה ע"י - לראש ולכל הזולת), עם
גדול ותלמוד התורה, פנימיות ובפרט דתורה נגלה התורה, לימוד לב"8,

בהידור. המצוות קיום - מעשה9 לידי שמביא

בשמחה יתווסף ומצות בתורה בשמחה מרבין שע"י - עיקר זה וגם ועוד
דאדר שהחידוש לעיל, [כמדובר גשמיים ובענינים ע"י גם בפשטות, גם
וגם ערוך. השולחן הוראת ע"פ - מזלי'"] "בריא יהי'ה בעולם שגם הוא
הבעל - ביתו מבני החל הזולת, את והן עצמו, לשמח בנוגע הן בזה
בענינים ילדיהם, את לשמח יוסיפו והורים אשתו, את לשמח יוסיף

השו"ע10, כפס"ד (בטבעם), אותם המשמחים

שעי"ז בפועל שרואים כפי הילדים, את ישמח האב כאשר [ובפרט
מכיון יתירה, שמחה אצלם לפעמים מיתווספת ילדיו, את שמשמח
אבל חינוך), (בגלל קשה" "מלה להם לומר יכול שלפעמים שרואים
אליהם]. בחביבותו יתירה להוספה מביא זה הרי מכן שלאחר באופן
נעשה שעי"ז לעיל, (כמדובר בסביבתו הזולת את בלשמח להוסיף - וכן

עוה"ז). ובן עוה"ב ____________בן
(4 וש"נ. ואילך. 74 ס"ע ח"כ לקו"ש ראה (3 מז. כח, תבוא (2 ב. ק, תהילים (1
ראה (6 ואילך. ס"ז סס"ב אה"ע טושו"ע סע"ב. ז, כתובות (5 י. י, בהעלותך ספרי
יט, תהלים (8 הי"ח. פ"ו יו"ט הל' רמב"ם ראה (7 ואילך. רכז מ"ע תרכז סה"מ
או"ח טושו"ע שם. רמב"ם א. קט, פסחים (10 ב. מ, קידושין כז,א. מגילה (9 ט.

ס"ז. שם אדה"ז שו"ע ס"ב. סתקכ"ט

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
כלים הל'
טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

. כ פרק

כא. פרק

וברכות תפלה הלכות
ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

י-יב. פרקים
. ומזוזה תפילין הלכות יד-טו. פרקים

א. פרק

ב-ד. פרקים

י-יב. פרקים

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שליט"א מה"מ הרבי תמונת את לצלם

השטחים, כל אחת בבת ליישב הגמור הכרח
ערעור עליהם שיש אותם פנים כל על

שיתאיישו הדרך זו רק ברורה, ולדעתי העולם. מאומות
הרעה... ממזימתם ר"ל ישראל של שונאיהם

תשל"ח) חשון כ"ב (ממכתב

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אחת בבת ליישב
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'

חב״ד בבית יניב



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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

לל ללל ל

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

אדר חודש של ריקודים

(ב) טבריה לחמי בנסיעה הרווח
והשלילים החיובים והצדדים לטבריא הנסיעה אודות

סוחר בדוגמת הוא סליחתה, בקשת לאחרי שבזה
עליו הרי, מסחר. בית יפתח באם חשבונות המחשב
זוז מאה הסחורה וקניית המעון בשכירת להשקיע

פעמים מאה להרויח מקום אין הרי יפתח לא ובאם
להשקיע צריך שאין ענין איו בעולמנו שהרי זוז. מאה

ממון. או גופנים כחות או נפשים כחות אם בו
כזה וחשבון ככה. פעמים כמה להרויח היכולת וזוהי

ז.א. להנסיעה. בהנוגע גם הוא
בערך טבריא לחמי בנסיעה הכרוכה נעימות להאי

שיבוא טובות ושנים ימים ולאורך ככה כ"פ להרויח
אבל שעברה, שנה נוסעת היתה והלואי זו. נסיעה ע"י

כהוכחה רק זה את הנני ומזכיר העבר. על צועקין אין
הצדדיים גבי על ועולה מותרת רק לא זו שנסיעה

שמזכירה השליליים
קלה שלשעה אלו של לטובתו ואפילו רצוי, גם אלא

טובות לבשורות בברכה זו. נסיעה ידי על יסבלו אולי
ה׳תתקצ) (מאגרת המובנים. בכל בריא ולחורף

בניו-יורק אברך על לשידוך הצעה
אברך עם בתו..תחי' עבור נכבדות הצעת אודות

שמי כדאי אבל הסברא. נכונה - בכלל כאן, הנמצא
שי', האברך את וגם תחי' בתו את המכיר שהוא

הנ"ל, את וראה כאן שהיה מי או כאן, מהנמצאים
אצל יבררו אזי לטוב, ישער ואם בזה. השערתו יחווה
ה׳תתקצא) (מאגרת בזה השקפתו הנ"ל

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מעיד מחסום, כל לפרוץ השמחה של כוחה על
תצאו", בשמחה "כי לפסוק בפירושו הבעש"ט

מיצרים מיני מכל יוצאים השמחה ע"י אשר
כשמדובר וכמה כמה אחת על למיניהם.
חז"ל מעידים עליה אדר, חודש בשמחת

בשמחה". מרבין אדר "משנכנס

הרבי עורר ה'תשנ"ב), (תרומה הידועה בשיחתו
חודש סגולת את לנצל המשיח מלך שליט"א
מעוברת, שנה של אדר בחודשי ובפרט אדר

שלמעלה להשמחה "ועד בשמחה, להוסיף
זו שמחה עם ידע". דלא עד והגבלה, ממדידה

והשלימה". האמיתית להגאולה נכנסים

נמשכת פעולה תהא
וגידים, עור קרמה והבקשה בלבד קצר זמן חלף

פונו והספסלים השולחנות ערב, מידי כאשר
כ"ק של המדרש ובית הכנסת בית ממרכז

שנוצרה וברחבה המשיח, מלך שליט"א אדמו"ר
בימי כבר שמחה, ריקודי מתקיימים החלו

ראשון. אדר חודש

מלך שליט"א הרבי ציין הקדושה בשיחתו
מעוברת בשנה שאנו העובדה כי המשיח,

שני בה ויש מעוברת) שנה הייתה (תשנ"ב
של לטובה ההשפעה את מחזקת אדרים,

באותה כדבריו שסגולתם, והריקודים, השמחה
רצויים, הבלתי העניינים כל את לבטל שיחה,

בשישים". "בטל של ההלכתי העיקרון כפי

סדרי סיום לאחר נקבעו הריקודים שעות
הת' לכל לאפשר כדי בישיבה, הלימוד

ה' מ"פיקודי עוברים זה בשלב להשתתף.
שירה ברוב גלויה לשמחה לב", משמחי ישרים

שמחה, אותה את להמשיך מנת ועל וזמרה.
השנה. ימות לכל

שהיה שפרינגר, יצחק הרב הידוע, המשפיע
שבני ב"770" והריקודים השמחה ממארגני

המשמח. האירוע מהלך על דו"ח מסר יורק,
מלך שליט"א הרבי כותב לדו"ח, בתשובתו
על אזכיר נמשכת. פעולה "ותהא המשיח:
הכוונה רק לא אכן שהבהיר, מענה הציון".

נכון! הינו עצמו המעשה גם אלא רצויה,

כשהיא נמשכת, הפעולה התשובה, כלשון אכן
ברחבי נוספים למקומות ומתפשטת הולכת

בטהרתה. שמחה בריקודי העולם

וזמרה שירה מטה
מנחם יקותיאל הרב היה מכן, שלאחר בשנים

את עצמו על שנטל בישיבה, המשגיח ראפ,
במשך שהרקידה תזמורת כולל השמחה, אירגון

בחורי את סוערים בריקודים ארוכות שעות
תושבי מקרב אליהם שהצטרף מי וכל הישיבה

עם "לחיים" ואמירת מזיגת כולל השכונה,
הביאה האינטנסיבית הפעילות המשתתפים.
"מטה ולהקמת העניין לביסוס ראפ הרב את

וזמרה". שירה

השמחה. למעגל הצטרפו נוספות ישיבות
בברינוא תמימים תומכי בישיבת למשל כך

של ערבים כן גם לקיים שהחלו - שבצרפת
כאשר אדר, חודש במהלך שמחה, ריקודי

שמואל שלמה, (יוני שונים חסידיים זמרים
גדולה זכות לעצמם רואים לוי) ומנחם טואטי

הרבי הוראת במילוי בעצמם ולהשתתף להופיע
המשיח. מלך שליט"א

בטהרתה שמחה
הישיבות את גם הדביקו אדר חודש שמחת
שהחלו הארץ, ברחבי שונים חב"ד ומוקדי
וריקודים בשירה "770" במתכונת פועלים

השכונה. מתושבי מצטרפים אליהם ערב, מידי
בשמחה", "מרבין קובץ התפרסם אלה בימים

770 - דוד בית חיילי ועד על-ידי שי"ל
מתוך לקט המכיל המשיח, מלך הרבי בהוראת

שמחה", "מרבין בנושא הקדשות שיחותיו
המבהירים

החשיבות את
מידי להוסיף
בשמחה. ערב

הישיבות, לצד
למצוא ניתן

ריקודים
מידי שכאלו

גם ערב
חב"ד בכפר מנחם" "בית הכנסת בית ברחבת

שונים חב"ד בבתי או "לחיים", אמירת עם
גם גדר. הפורצת לשמחה רבים מצטרפים שם
הספר, ובתי התורה בתלמודי הרכים הילדים

מתקיים החינוך ובמוסדות מהכלל יוצאים לא
המביאים הצעירים, לשמחת המוניות הרקדות
והשלימה. האמיתית הגאולה את ממש בפועל

ב770 הגאולה ריקודי

בצפת בישיבה ריקודים
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