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יסודה האנושי. בטבע מובנית לשלימות, השאיפה
העולם בורא הוא הווייתנו, מקור האמיתי, מהשלם

המעשי ביטויה את גם המוצאת שאיפה ומנהיגו.
יכולתנו, כפי יתעלה לו להתדמות התורה, בהוראת
מה זה, בפירוש ובא בדרכיו.. "והלכת חז"ל: וכלשון
הקב"ה מה רחום היה אתה אף רחום נקרא הקב"ה

הטובות בפעולות להדמות שענינו חנון.. נקרא
על יתעלה האל בהם שיתואר החשובות והמדות

רב". עילוי הכל על יתעלה המשל צד
זו, למגמה כהמשך

את התורה מדגישה
גם השלם, חשיבות

ומקדש, המשכן במעשה
על מקריבים אין שלכן
הן מום, בעלי המזבח

שעליהם לקורבנות ביחס
בלא "תמימים" להיות

ביחס והן מום, או חסרון
שעליו המקריב לכהן

גם כך מום. בלא להיות
"אין המקדש: לכלי ביחס
אלא מקדשים שרת כלי

שלמים". כשהם
א"כ לשלימות, השאיפה
הן ומגובה חיובית הינה

של הרעיוני בפן והן התורה שבמצוות המעשי בפן
התורה. מצוות

שלם? ולא מחצית מדוע
השי"ת לציווי תוהים עומדים אנו כך, משום דווקא

לידי שבאה כפי ! דווקא השקל מחצית נתינת על
קוראים בה שקלים", "שבת זו שבת בקריאת ביטוי

השקל, מחצית מצוות את ישראל בקהילות
תשא". "כי פרשת שבתחילת

כופר איש ונתנו ישראל.. בני ראש את תשא "כי
יתנו...מחצית זה נפשו...
ירבה לא השקל..העשיר
ממחצית ימעט לא והדל
"מחצית" מדוע השקל".

"שלם"? ולא

לכך מתייחס ויקהל, לפרשת הקדושה בשיחתו
אדרבא כי ואומר המשיח מלך שליט"א הרבי

האמורה זו, במצווה מיוחדת אלוקית כוונה ישנה
לדעת האדם על ישראל. ולאהבת לאחדות להביא

באה השקל", "מחצית להביא התורה, שהוראת
הן אפילו מעלותיו כל עם אכן כי ולהבהיר, ללמד
"מחצית" אלא אינו שהוא הרי אמיתיות, מעלות

מתוך להתאחד עליו לשלימות, להגיע ובכדי
זוכים כזה באופן דווקא השני. היהודי עם ביטול,
הקודש". ל"שקל להגיע

להכרה וכהקדמה כהכנה
מאתנו אחד שכל זו,
הרי "חצי", אלא אינו
את לגלות יהודי שעל
ית', לאלוקותו ביטולו
ביכולתו אין כי בידעו

לשלימות, להגיע
ע"י אלא שלם, להיות

אלוקיו. עם התאחדותו

קלים באמצעים
אלה, לדברים יש
תמידית משמעות

שבימים אלא ונצחית,
אדר, חודש של אלה

מיוחדת, הדגשה בהם יש הבעל"ט, הפורים וימי
כנוס "לך היהודי למרדכי המלכה אסתר וכמאמר
המאחד את לחפש הזמן עכשיו היהודים", כל את

המן. גזירת תתבטל כך דווקא ישראל. בני בין
איש מנות "משלוח מצוות של אופיים גם מכאן

המביאות הפורים, ביום לאביונים", ומתנות לרעהו
בישראל. ואחדות לאהבה קלים באמצעים

מנות", "משלוח ביותר: ופשוטים קלים באמצעים
שני לחברתה אשה לחברו, איש משלוח דהיינו
המן אוזני ויין, עוגה כגון: לפחות, מאכל סוגי
צדקה מתן לאביונים" "ומתנות וכדו', ופירות

מוסדות לשני או עניים לשני כספית) (תרומה
אשר המגילה בלשון הובטחנו, וכבר צדקה.

כל עם ויקר", וששן ושמחה אורה הייתה "ליהודים
והשלימה האמיתית הגאולה עדי שבזה, הפירושים

ממש. ומיד תיכף

פורים למבצע הכנות
המשיח מלך שליט"א הרבי שלוחי

לקראת בהכנות אלו בימים עוסקים
שמחת את להביא פורים" "מבצע
של רחב מגוון יהודי. לכל הגאולה

החדור לפעילים, מוצע מנות משלוחי
התאם הגאולה, בבשורת כמובן

קבלת היא שנותרה היחידה ל"שליחות
- והזמנות לפרטים צדקנו". משיח פני

.077-5123-770 ממש: ההפצה מרכז

מלכות״ ״דבר לימוד על סיום
משיח ב"מרכז התקיים השבוע

הלימוד סיום מעמד בירושלים וגאולה"
ה"דבר בשיחות השנתי המחזור

ומשפיעים רבנים בהשתתפות מלכות",
אלו בשיחות החידוש על שדיברו

בעולם. והשפעתו תנש"א-נ"ב משנת

ויקרא - המאמרים ספר
"ספר לאור יצא אלו בימים

"המכון בהוצאת ויקרא", - המאמרים
את הכולל משיח", של תורתו להפצת

שליט"א המשיח מלך הרבי מאמרי
פרשיות על הנשיאות, שנות מכל

סדרה מתוך ראשון ספר ויקרא. ספר
התורה פרשיות כל את אי"ה שתקיף

זה: בספר מהמעלות והמועדים.
מבלי השבוע, לפרשת מאמר ללמוד

(כולל מאמרים כרכי בעשרות לחפש
עד בספרים נדפסו שלא מאמרים

.058-535-8770 להשיג: ניתן עתה).

הבעל״ט, הפורים וימי אדר, חודש של אלה שבימים אלא ונצחית, תמידית משמעות אלה, לדברים יש
היהודים״. כל את כנוס ״לך היהודי למרדכי המלכה אסתר וכמאמר מיוחדת, הדגשה בהם יש

טובות חדשות
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(28.2.14) (5774) ה'תשע"ד אד"ר כ"ח פקודי, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

הגורם את לחפש
בישראל המאחד

986

חינוכי סרט אלו, בימים מפיקים שגיא, (ג׳וש) יהושע ור׳ לניאדו שלומי ר׳
שלהם החינוכיים לסרטים בהמשך - תהילים״ וספר - וסתם ״שלומי לילדים

הרמב״ם״. את פוגשים - וסתם ו״שלומי המקדש״ בבית - וסתם ״שלומי

תהילים אומרים וסתם שלומי

חחחחח



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

  
  

   
   
    
   
    

    


  

כא) לא, (פקודי המשכן פקודי אלה
ב"אלה" בעולם-הזה לישראל הקב"ה אמר
שנאמר לבא לעתיד וכן לכם נתרציתי
והנה יבאו מרחוק אלה "הנה מט) (ישעיה
סינים" מארץ ואלה ומים מצפון אלה
תעופינה כעב אלה "מי ס) (שם ואומר

ארבותיהם". אל וכיונים
רבה) (מדרש

לח) מ, (פקודי המשכן על ה׳ ענן כי

ישעו ליראיו קרוב "אך שנאמר, מה לקיים
אמר י). פה (תהלים בארצנו" כבוד לשכון
היתה הזה בעולם הוא, ברוך הקדוש
"ומראה שנאמר, ולעיניכם, ביניכם שכינתי
לבא, ולעתיד יז). כד (שמות וגו'" ה' כבוד
שנאמר, לעולם, מכם זזה אינה שכינה
את אעזוב ולא ישראל בני בתוך "ושכנתי

יג). ו א (מלכים- ישראל" עמי
תנחומא) (מדרש

שקלים פרשת
בצדקה שהרי הצדקה, בנתינת להוסיף יש
אשר "כל חומש, מעשר, דרגות: כמה יש
עוד בזה ולהחליט נפשו". בעד יתן לאיש
נתינת ע"י כגון בזה להתחיל וגם זו, בשבת
באופן וגם וכיוצא-בזה. ומשקה מאכל
שקלים: מפרשת הוראה ישנה הנתינה
בשביל היתה מחצית-השקל נתינת
הזקן אדמו"ר ביאור וידוע ציבור, קרבנות
קרבן מכם יקריב כי "אדם הפסוק בפירוש
הוא לה' יתקרב שהאדם שכדי להוי'"
מציאותו כל שנותן להוי'", קרבן ש"מכם
בפועל, למעשה ההוראה מובנת ומזה לה'.
צריך- וגמילות-חסדים הצדקה שנתינת
כחות עשר כל בזה שמכניס באופן להיות
חושב בפועל, להעשיה שנוסף נפשו,
ועל-ידי-זה כו'. על-דבר-זה ומדבר
תיכף-ומיד... שתבוא הגאולה את מזרזים
תשנ״ב) ויקהל פר׳ (שבת

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:14 5:00 ירושלים
6:15 5:15 תל-אביב
6:14 5:06 חיפה
6:16 5:18 באר-שבע
6:27 5:27 ניו-יורק

נפשותיכם על לכפר - תשא כי 
לכוהנים - גו' יהוידע ויכרות 
  יז) יב, - יז יא, ב: (מלכים יהיו

    
   

חלקים 8 דק', 10 ,15 שעה שבת יום :
ושני ראשון ביום  

בתחתונים לדירה כישרון

קוראים אנו עליה השקל, מחצית נתינת במצות
מיוחדים: ענינים שני מצינו "שקלים" בפרשת

"מחצית להיות צריך המצוה נעשית שבו הדבר א)
מודגש שבתורה ועד שלם", "שקל ולא השקל",

אלא גרה" "עשר נאמר שלא ביותר, זה פרט
לדורות החיוב גם הוא וכך השקל". "מחצית

להיות שצריכים במקדש אחרים ענינים כמו שלא
מחצית. ולא דווקא שלמים

שמחצית הרמב"ם פסק הנתינה למעשה בנוגע ב)
מעט היום רבות, בפעמים נותנו "אינו השקל

אחת". בפעם כאחת כולו נותנו אלא מעט, ולמחר
שלא הממון, נתינות שאר לגבי חידוש זה שגם

בו חייב שהוא הסכום כל לתת חיוב שיהיה מצינו
אחת. בפעם "כאחת

חצי או שלם
מצד והיפוכו: דבר הם אלו פרטים שני לכאורה

- השלימות העדר של ענין זו במצוה מודגש אחד
הדגשה כאן יש - ולאידך דוקא, השקל" "מחצית

"כולו "שלם", מעשה להיות צריכה שהנתינה
לחצאין. נתינה ולא אחת", בפעם כאחת

השקל, מחצית בענין הרמז ידוע בזה: והביאור
וכדי "מחצית", אלא אינה הנותן של שמציאותו

שניה. ל"מחצית" הוא זקוק שלם דבר שיהיה
מרמזים ה"חצאים" שני הוא: בזה הביאורים ואחד

ישראל וכנסת הקב"ה כי ובני-ישראל, הקב"ה על
גופא" "פלג הוא מהם אחד שכל כביכול, נמשלו

גוף). (=חצי
היא ישראל איש כל שנשמת התניא, בספר מבואר

הנשמה שאין כלומר, ממש", ממעל אלקה "חלק
לעצם שנוסף ית' ממנו נפרד דבר מצד-עצמה

ית', עמו ומתאחדת מתקשרת הריהי מציאותה
הקב"ה, עם חד" "כולא הריהי שמלכתחילה אלא

ממש". ממעל אלקה "חלק
האלקית, הנפש גילוי השקל", "מחצית ענין וזהו

"מחצית" אלא שאינו ההרגשה את באדם המעורר

- השני החצי עם להתאחד ורוצה ושואף בלבד,
הקב"ה.

הגיון שום בלי
בפני שלימות להאדם שאין זו, והרגשה הכרה והנה

ו"חצי "מחצית" אלא אינה מציאותו כל כי עצמו
מסירות בענין (בעיקר) ביטוי לידי באה צורה",

הנפש.
בא לא לה' הנפש מסירות שענין בתניא, מבואר
שום בלי אלא כלל, בה' והתבוננות דעת מתוך

כלל אפשר שאי דבר כאילו שהוא רק התבוננות

משום זאת כלל, טעם שום בלי אחד בה' לכפור
כו'. נפש כל את ומחיה מאיר אחד שה'

לה' נפשם למסור מוכנים ישראל שכל זה כלומר:
אחד", בה' לכפור כלל אפשר "שאי באופן הוא
ממנו נפרדים להיות יכולים שאינם שמרגישים
את בעצמם שמעוררים ע"י בא זה והרגש ית'.

הוא אחד" ש"ה' מרגיש שכאשר לה', התקשרותם
שייך לא ולכן מציאותו, ואמיתית חיותו הוא

והקב"ה. הנשמה בין פירוד שיהיה

במחצית השלימות
שבמצות ההפכים הענינים בשני הרמז וזהו

"כולו (ב) דוקא, מחצית (א) - השקל מחצית
תלויים שניהם ואדרבא - אחת" בפעם כאחת

בשני: האחד
שזהו כ"מחצית", עצמו את מרגיש האדם כאשר

מאתו נבדל דבר שאינו לה', ההתקשרות גילוי מצד
ונתינתו מסירותו אזי צורה", "חצי כמו אלא ית'

התחלקות. בלי כאחת", "כולו של באופן היא לה'
נקודה שהיא בפשטות, הנפש מסירות ענין וכמו

שיש לומר שייך שלא מהתחלקות, שלמעלה אחת
מסירות "הרבה" או נפש מסירות "קצת" לאדם

שמוסר - הוא נפש מסירות של הפירוש כי נפש,
בזה תתכן ולא לה', חיותו, נקודת את נפשו, את
לה'. לו אשר כל מוסר ממילא ובדרך התחלקות,

שניתנה השקל, מחצית בתורת העסק ידי ועל
למעלה אחת", בפעם כאחת, "כולו דוקא

האמיתית לגאולה בקרוב נזכה מהתחלקות,
תבוא זו שגאולה צדקנו, משיח ידי על והשלימה
נגאלין", הן "מיד אלא והדרגה, בסדר לא היא אף

ממש. ומיד תיכף
תשד״מ) שקלים פרשת שבת (משיחת

מלך דבר

פקודי פרשת
שקלים

פקודי-שקלים

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

שארף שיחי' יהושע הרב הרה"ח למשפחת
שיחי' דובער שלום הת' הבן לבוא

שתחי' רעכיל חנה עב"ג השידוכין בקשרי
גרוזמן שיחי' זלמן שניאור הרב למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נעמה מרת וזוגתו חיים מתניה ר' משפחת
טוכפלד שיחיו

שיח' ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל טוב מזל



גם חב"דניק. תמיד חב"דניק פעם
לפני היה חב"דניק" ה"פעם אם
השבוע קטן. וכילד שנים הרבה
מאשדוד, אבטובול יוסף ר' קבל

לזה. משמחת המחשה
החליט יוסף ר' צרפתית, כדובר

צרפתית, לדוברי בעיתון לפרסם
התניא, בספר שיעור פתיחת על

באשדוד. י"א באיזור
המודעה שהניבה הפירות אחד

קווין בשם צעיר של הופעתו היה,
כמה שלפני צרפתית דובר שלמה,

מצרפת. לבדו עלה שנים
חב"ד, בבי"ס למדתי "בילדותי
מספר חזק, רושם בי שהותיר

קווין. שלמה
בהמשך
עברתי

למוסדות
שם אחרים,

צלחה לא
בגיל דרכי.
עליתי 16

לבדי. לארץ
שובצתי

שמן בן ביער בפנימיה
שבמודיעין.

בלימודים, להשקיע השתדלתי
הישגים. להראות הצלחתי לא אך

ללוות המשיך זה הצלחה חוסר
הצבאי. שירותי במהלך גם אותי
לימודי את לסיים מאמץ עשיתי
אלא כלכלה, ללימודי ולהתקבל

במשהו. נמוכים היו שציוניי
קורס לעבור עלי שיהא לי נאמר

להתקבל. כדי במתמטיקה
לאחר עצמי, את מצאתי כך

יום יום נוסע מהצבא, שחרורי
ללמודים למכללה, לאשקלון

הנדרש. בקורס
יחסית, מוקדם לקום נוהג הייתי

דירתי במרפסת יושב מתארגן,
את לעצמי ומסדר קפה כוס שותה

יום. לאותו תכניותי
הקיץ בחודשי רביעי מימי באחד
קפה הכוס שתיית לאחר האחרון,

את אספתי במרפסת, בבוקר
ללימודים. ויצאתי חפציי

הלימודים, שעות בסיום זה היה
טלפונית שיחה קבלתי כאשר

לבקר אותו הזמנתי מהצבא. מחבר
באשדוד. בביתי

"סיור" לו ערכתי הגיע, משחברי
אלא למרפסת, ויצאנו בבית קצר
שהיה משהו עיני, את צד שכאן

התכופפתי המרפסת. במרכז מונח
דולר של שטר שזהו הבחנתי ואז

לארבע. מקופל
מציין כשאני השטר, את הרמתי

כיצד המוזרה, העובדה את לעצמי
לכאן? הזה הדולר הגיע

והבחנתי השטר את פתחתי
כל לא עבריות, באותיות בכיתוב

של העליון בקצהו ברורות, כך
ניסיתי יותר. הסתקרנתי הדולר.

לשוא. אך נוספים, פרטים לגלות
כשאנו השטר, את לחברי הראיתי

תוהים,
זה מהיכן

הגיע?
עליתי

לשכנים
בקומה

אך שמעלינו,
הבהירו הם
להם אין כי

מושג כל
משם הדולר. מי של
גם אך שמעליהם, לקומה עליתי
כל להם שאין טענו השכנים כאן

בענין. מושג
עמרם הרב הייתה הבאה הכתובת

צרפתית לדוברי חב"ד, מבית
את קרא עמרם הרב באשדוד.

ברכה דולר זהו כי לי אמר הכיתוב
המשיח. מלך שליט"א הרבי של

ערב כסלו בחודש ניתן הדולר
שהרי חסידות, ללמוד עליך חנוכה.

ויש כסלו. חודש של עניינו זה
ולגאולה. לניסים הבטחה כאן לך

זקוק הייתי כמה עד ידע ולא אמר
עבורי החלה כעת כזו. להבטחה

חדשה. תקופה
ללימוד בקביעות לבוא התחלתי

סגרתי אז בדיוק וחסידות. התניא
עליה על החליטו הורי שידוך. ב"ה

הגיעו ימים מספר ולפני לארץ
רביעי ביום השבוע, וב"ה לארץ.

חתונתי, יום הוא א' אדר כ"ו
בשעטומ"צ.

תתקיים שהחתונה ציינתי, בהזמנה
השלישי המקדש בבית אי"ה

יחי ההכרזה: מופיעה כשממעל
המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו

ועד. לעולם

נח בני מצוות שבע להפצת המטה יו"ר קלי, בועז הרב של מאמרו מתוך

כולה הרשת את לכבוש
לא למקומות המשיח, מלך שליט"א הרבי אותנו שלח ומתמיד מאז
"צאו נידחות", למדינות "צאו שגרתיים,
החב"דניקים כשיצאו עיר"! של לרחובה
תפילין, להניח בת"א המרכזית לתחנה
וכו'. וכו' היתכן וגעש רעש החרדי העולם
החיוביות, התוצאות נראו בהם שנים חלפו
שבשמיים, אביהם לחיק שחזרו נשמות
עיר של לרחובה לצאת הם גם החלו
בני את לקרב השיטות, באותם ולפעול

שבשמים. לאביהם ישראל ובנות
מלך שליט"א הרבי של כללית הנשמה
צריכים שם יהודים שנמצאים מקום כל אותנו, לימדה המשיח,
להקים יצאו השליחים נפתחו, רוסיה שערי השלוחים. גם להיות
לאחר ישראלים משמטיילים היהודיים. החיים את ולארגן קהילות
יצאו השליחים אמריקה, ולדרום הרחוק למזרח לצאת החלו צבא,
במקומות שליח להיות יכול אחד כל לא חב"ד. בתי להקים לשם
העזה, הפנימיות בעלי אותם את הפנים" "העזי את צריכים אלו,
מושפעים. ח"ו לא משפיעים שיהיו שליחים, שם להיות שיכולים
את שפגשו מטיילים מאותם מלאים בתשובה החוזרים ישיבות ב"ה.

הנכון. הכיוון את וקבלו השליחים,
נמצאים מאחינו מליונים בהם "ארצות" ישנם שעדיין מתברר אבל
השלישית למדינה נחשב ה'פייסבוק' שם. לא ואנחנו שם, "גרים" שם,
עולם הם פייסבוק!!! חשבונות מליארד מעל שם יש בעולם. בגודלה

אלו? ב"ארצות" גם לשליחות יצאנו האם שלם.

עשיה עם יחד זהירות
אולי מסוכנים הורסים, רעילים, מסוכנים, אלו שמקומות ספק אין
לשים צריך מסננים לשים צריך אחרים. נידחים ממקומות יותר
ילדינו את יטמאו לא לבתינו, יכנסו לא משם שהרעלים סייגים,
מהאינטרנט ושמירה לזהירות ההרצאות משפחותינו. את יהרסו ולא

הפתרון. לא זה אבל וחשובות. נכונות
שם ישראל, עמך נמצאים וההפקרות הלכלוך הסכנה, במקומות
של בשיטה נקטנו לא מעולם הקב"ה. של היחידים הבנים נמצאים
איננו צר". לו צרותם "בכל להיות למדנו הצלתי", נפשי את "אני
לשמיים. העיניים את ולגלגל המצב על באנחות להסתפק יכולים
אחינו את לקרב לחנך, ללמד, חייבים להציל. כדי שם, להיות חייבים

שם. שחיים שנמצאים
תנופה, למתקפת לצאת צריך ההתקפה", היא ביותר הטובה "ההגנה
לנו זימנה העליונה שההשגחה כלים באותם דרך, מובילי להיות
הרבי של בכוחותיו לזה מסוגלים ואנו אפשרי זה הגאולה. לקראת
והמשפיע הדומיננטי הכוח להיות עלינו המשיח. מלך שליט"א
יתכן לזה, שייך אחד כל שלא יתכן החברתיות. וברשתות באינטרנט
זה. מסוכן בעולם והמוביל הדרך פורץ להיות יכול אחד כל שלא
שיכולים פנים" "עזי אלו מאותם להיות צריכים זה, בעולם השליחים

ולהשפיע. שם לפעול מטה לרדת
המשיח, מלך שליט"א לרבי הדיגיטלית המדיה עולם את לכבוש עלינו
משה", "אנשי שלטונו. לתחום מחוץ שהוא מקום ואין "מדינה" אין
של עולם אותו לאוהב. ולעשותו האויב את לכבוש צריכים פנים" "עזי
ומצוות, היהדות להפצת ראשון לכלי להפך צריך וטומאה לכלוך סכנה,
העולם כהכנת ומשיח גאולה נח, בני מצוות שבע החסידות, תורת
המשיח. מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י והשלמה האמיתית לגאולה

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

עשור שביתת הלכות
א-ג. פרקים

טוב יום שביתת הלכות
א-ג. פרקים

ד-ו. פרקים
ומצה חמץ הלכות ז-ח. פרקים

א פרק

ב-ד. פרקים

ה-ז פרקים
שופר הלכות ההגדה. נוסח ח. פרק

א-ב. פרקים

כח

כט

ל

א

ב

ג

ד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

במרפסת דולר שטר

לא דעתם יסיחו להחליט שצריכים שאלו
מפלגתם, מטובת אף אלא . . מעצמם רק

שהקב"ה יהודים, מליון שלשה טובת על רק ויחשבו
ינום לא "הנה - עליהם ישמור אכן והוא עליהם ישמור

תשל"ה) (פורים ישראל". שומר יישן ולא

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

היהודים טובת

המקופל ברכה דולר

קלי בועז הרב

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
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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 .
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בטורקיה גם משיח גילוי

וללמוד להתחתן
לבנות להתחתן שיוכל א) באופן: חייו לסדר שעליו

לקבוע שיוכל ב) קרוב. הכי בעתיד בישראל בית
כיון אשר טוב ומה הקדושה, תורתנו ללימוד עתים

קדש, לימודי אומרת זאת בתערובות, למד עתה שעד
שנה פנים כל שעל מהנכון חול, לימודי להבדיל גם

לשתי ובהתאם בלבד. קדש ללימודי יקדיש אחת
כותב, אודותה בשאלה גם ההחלטה צ"ל הנקודות
בלימודים שהסברה דעתי, מובנת זה פי על אשר

מושללת שנים, ארבע קודם להתחתן בעדו שימנעו
לימוד ע"י שלו, במקצוע להשתלם אפשר באם היא,

יתחתן שגם טוב ומה יותר ולא ושנתיים שנה של
ו׳ה) (מאגרת בזה. להתענין כדאי זה, זמן באמצע

בדרשה הפסקה
להמנהג, מתאים והפסיקוהו המאמר התחיל ....אשר

שהיה השמחות באחת דא בכגון שאירע מה ידוע
אודות בטענה ג"כ שבאו אדמור... מו"ח כ"ק בה נוכח

ולקיום בשלימות, המאמר שיגמור ואמר המנהג,
ו׳ז) ויפסיקהו.(מאגרת הפעם עוד לאומורו יתחיל המנהג

הוא שחכם מוכיח הנסיון
"בכן" להיות צריך ענין שמכל החסידות, בלשון

בעי שליבא ההכרזה שלמרות ידגיש, זה גם בודאי
כ"ק ביאור ...וכידוע בפועל מעשה להיות מוכרח -
..שהנסיון הנסיון" כבעל חכם "אין ... אדמו"ר מו"ח

ו׳ט)) (מאגרת הוא. שחכם ההוכחה הם והמעשה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

קלי בועז הרב חזר השבוע לגאולה. מוכן עולם
נח, בני מצוות 7 להפצת העולמי המטה יו"ר
תקשורתי מביקור ,7FOR70 בשם גם הידוע

שאחד שנים כמה מזה טורקיה. ב... זה בנושא
בטורקיה, החשובים המוסלמים המנהיגים
פרו- פעילות מנהל אוקטר, עדנאן השייח'

באתר לראות ניתן למשל כך בולטת. יהודית
כותרות עם מעוצבים באנרים שלו, האינטרנט
לפעילות ועידוד היהודים" מלך "המשיח בדבר

ביאתו. לזירוז הנדרשת היהודית הרוחנית
מי (דרוזי), ספדי למנדי שייכת הביקור, יוזמת
קרא. איוב והשר ח"כ של האישי עוזרו שהיה

שנים, מזה קלי הרב עם בקשר העומד מנדי מר
ולהתארח לבוא השייח' הזמנת את העביר

את שאל בועז הרב שלו. הטלוויזיה בתכנית
להיענות האם המשיח, מלך שליט"א הרבי

החלה האישור, משנתקבל רק להזמנה,
קלי: הרב מדווח עליו למבצע, ההתארגנות

ההתחלה על מריקל! נס!
אדם בכח חוסר היה בנתב"ג טוב. "התחלתי

למבצע. שגוייסתי עד התפילין, דוכן להפעלת
בכבוד התקבלנו באיסטנבול, התעופה בשדה

על אומר עדנאן, השייח של עוזרו מלכים.
מודרני ירי, מוגן הרכב נח. בן שהוא עצמו

מכל נסיונות נדלק. לא אבל ב"ה, וממוחשב
מצוות שבע כרטיסי חלוקת עזרו. לא הכיוונים

משותפת. אדוננו...", "יחי והכרזת באנגלית
לאווירה נכנסים המלווים נדלק. הרכב

מריקל!!! נס, זה שהיה ומכריזים
של בליבה (point) מפואר למלון מגיעים
כורסה מרווח, חדר קומות, 18 איסטנבול.
וכו'. לאינטרנט חיבור כולל עבודה ושולחן

האולפנים למרכז יציאה שחרית, תפילת לאחר
עשיר ריהוט יפה. לוילה מגיעים השייח'. של

זהב. הרבה עם עץ גילופי הרבה יוקרתי,
צבעוני, לבוש 60 כבן בערך מגיע, השייח'

אנשיו ומעניין. חם מפגש ופתוח. חייכן
טובה. התחלה הרכב, עם הנס על מספרים
שחי ישראלי עסקים איש המתורגמן, מגיע

דת ארגון לאיזה הראשונה השאלה בטורקיה.
הבעש"ט, על הסבר מתחיל כאן שייכים. אנו
מתחבר השייח' ומשיח. תניא הזקן, האדמו"ר
משיח. בענייני וכותב חושב מדבר, הוא לזה,

ביותר ה״חם״ הנושא
הווילה שוב. הגענו חמישי ביום למחרת,

כנראה ושומרים. מצלמות בגדרות, ממוגנת
את הפתיחות, את אוהבים המוסלמים כל שלא

ארץ על זכותנו בעד היהודים, בעד האמירות
ביותר "החם" הנושא הבית. הר כולל ישראל
זה מי יבוא? לאן יבוא? מתי משיח. זה אצלו

ניראה? הוא ואיך המשיח?

השם תהילת סידור לו נתתי מתנות. החלפנו
הענקת תוך משיח דגל לאנגלית, תרגום עם
מאוד שהתרגש ניכר בגדו. לדש משיח סיכת

לי נתן מצידו השייח' אלו. מתנות לנוכח
טורקי, בסגנון יפים פיתוחים עם מכסף טס

כחולה. קטיפה מצופה עץ בקופסת

נח בני מצוות שבע
כאשר משעה, למעלה ערך הטלוויזיוני הראיון

לטורקית. ותורגמו בעברית נאמרו דברי
משיח, על נסבו בראיון העיקריות הנקודות

נח. בני מצוות ושבע ישראל ארץ ישראל, עם
הראשון הרש"י את החת"ת מתוך הקראתי

ונתנה מהם נטלה ברצונו . . יצחק רבי "אמר
הציווי כולל רבינו, למשה תורה מתן לנו".
בזמן העולם מצב נח, בני מצוות שבע של

כשבית המלך שלמה
קיים, היה המקדש
צריכים כולנו ולכן
לפעול עכשיו גם

המקדש. בית להקמת
המראיין לשאלת
המשיח? הוא מי
את לו הראיתי

שליט"א הרבי תמונת
המשיח. מלך

או לחו"ל תחילה, המשיח יגיע לאן לשאלתו
"בית הקונטרס עיקרי את הסברתי לירושלים?
של במקומו ירד המקדש שבית שבבבל", רבינו

יעבור ומשם יורק בניו ב"770" המשיח מלך
וללא בפשטות התקבלו הדברים לירושלים.
כי עדנאן, השייח' אמר שאלה.לסיום, סימני

המשיח, כשיבוא אך מטורקיה, יצא לא מעולם
לירושלים. כן גם יבוא הוא

אוקטר עדנאן לשייח׳ הדגלון״ את ״העביר בועז הרב

הכסף צלחת את מעניק ענדאן
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