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הנביא אליהו את שפגש ברוקא רבי על מסופר
מישהו השוק אנשי בין יש האם ולשאלתו בשוק.
בחיוב הנביא אליהו לו ענה הבא? עולם בן שהינו
כהגדרתם: היה יחודם שכל שנים, על הצביע ואף

שהיו עציבי", מבדחינן אנן, בדוחי "אינשי
רש"י. כלשון אדם" בני ומשמחים "שמחים,

יחידים נחלת שהיה ומה עברו שנה מאלף למעלה
ומשמחים". "שמחים להיות ה', בעבודת דרך נעשה
זו החסידות תורת של ביותר הברורים מחידושיה

כלשון בשמחה, ה' עבודת
ה' את עיבדו הפסוק

הייתה קלה לא בשמחה.
זה את להחדיר המשימה

ישראל. בעם
דאז, התורני העולם

ה' עבודת עיקר את ראה
ובפילפול התורה בלימוד

אחר עניין כל דווקא,
במקרה לריחוק. נידון
השייך עניין זה הטוב,

הארץ.. ועמי לנשים
חז"ל שאמרו ובפרט

שימלא לאדם ש"אסור
הזה, בעולם פיו שחוק
(=לעתיד "אז שנאמר:

רנה". ולשוננו פינו שחוק ימלא דווקא) לבוא

לבריאות טובה השמחה
ישראל עם את להבריא שבאה החסידות תורת

רואה והשלימה, האמיתית לגאולה ולהכינו
לדביקות האמיתי היסוד את בשמחה, ה' בעבודת

בעבודת השמחה העדר נפילות. כנגד ולעמידה בה',
"תחת הפסוק וכלשון לנפילות להביא עלול ה',

לבב... וטוב בשמחה אלוקיך ה' את עבדת לא אשר
של העיקרי אוייבו איזהו אוייביך". את ועבדת

הרע. יצרו זה האדם,
דרשות שתוכן בעוד וכך

המגידים של המוסר
נהו שלא אותם השונים,

החסידות, תורת אחר

וכו', בגיהנום קשים ענישה גדושי קשה, אופי נשאו
וממלאי מהבעש"ט החל קודש, שיחות שתוכן הרי

בשמחה מלאים לדורותיהם, חב"ד נשיאי מקומו
וגדושים ישראל עם על זכות לימוד ועידוד,
והגשמי. הרוחני המיצר מן ליציאה בברכות

מלך שליט"א הרבי מעיד הקדושות, בשיחותיו
חוצה" מעיינותיך ה"יפוצו התקיים שכבר המשיח,

ועד לגאולה מוכן והעולם רחוק, הכי לחוצה עד
פינו". שחוק ימלא "אז של הזמן הגיע כבר אשר
בעולם עניין וכל היות

מהתורה, משתלשל
שגם שבהכרח הרי

מוכן התורני העולם
כולל לגאולה, כבר

שנים לפני שנהגו אותם
הם גם מפניה... להזהיר

הנחוץ שהדבר מודים
ישראל לעם ביותר
זו הדחיפות, ובשיא
האמיתית הגאולה

מתוך ודווקא והשלימה
לבב. וטוב שמחה

זכות ייתרת
מודה חסידי, שאינו התורני העולם אפילו היום,
יותר גלויה, ושמחה שמחה ע"י לפעול שאפשר

הגופים בכל וראה צא ודמעות. איומים ע"י מאשר
רחוקים", וב"קירוב יהדות, בחיזוק העוסקים

בדחנים, חייכניים, מרצים באמצעות זאת העושים
"משמחי לתואר זכו שאף סטנדפיסטים, כמעט

רבים. צעירים איתם סוחפים כשהם לבבות",
החוגים. בכל המנחה לקו הייתה השמחה,

לא וגם במצוות ח"ו להקל הכוונה, שאין מובן
מתוך להיעשות צריך שהכל אלא שבהידור, בהידור
לימוד והשלימה, האמיתית הגאולה שמחת שמחה,

"לצחוק פשוט מצוות. וקיום צדקה נתינת תורה,
שלכל ברורה, ידיעה מתוך הגאולה", אל הדרך כל

ביותר הגדולה הזכות, ייתרת את כבר יש יהודי
והשלימה האמיתית הגאולה להבאת הזכות בעולם,

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש בפועל

שבאוקראינה בחרקוב פורים
השתתפו יהודים מאלפיים למעלה

בעיר שהתקיים הפורים חג באירוע
אולם כאשר שבאוקראינה, חרקוב

ענק. כנסת לבית הפך העירוני הקרקס
ובהמשכו מגילה קריאת נפתח האירוע

נהנו מכן לאחר החג. מצוות שאר
מרתקת אמנותית מתכנית המשתתפים
עם משאל עבור נקבע זה שיום למרות
ברחבת קרים. האי בחצי השלטון זהות
ונערים גברים יהודים, מאות הכניסה,

שבת לנרות זכו בנות תפילין, הניחו
חרקוב, במחוז דת לענייני השר קודש.

לקהל בהתייחס דמעות עד התרגש
"אנחנו ואמר באולם שנכח העצום

היהודי העם של מכוחו ללמוד צריכים
ביצועי קשים". בזמנים גם יחד לעמוד

מרהיבות ומזרקות מים על היו הקרקס
מופתע. הקהל את משך מים ומופע
מאולפים ודובים קופים אקרובטים,

יהודיות. מנגינות לצלילי הופיעו

בחוצות המגילה קריאת
ברחבי והישובים הערים במרכזי

פעילות חב"ד מוקדי קיימו הארץ,
פורים. במצוות הרבים לזיכוי עניפה
הסברה עלוני הופצו המבצע במהלך

ברחבי החינוך מסגרות בכל החג, על
משלוחי אלפי מאות חולקו הארץ.
והביטחון הההצלה לכוחות מנות

קריאות נערכו כן כמו הארץ. ברחבי
עגולה, שעה בכל מרכזיות מגילה

הרחב. לציבור

להיעשות צריך שהכל אלא שבהידור, בהידור לא וגם במצוות ח״ו להקל זו, בשמחה הכוונה אין
הגאולה״! אל הדרך כל ״לצחוק פשוט והשלימה, האמיתית הגאולה שמחת שמחה, מתוך

טובות חדשות
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(21.3.14) (5774) ה'תשע"ד ב' אדר י"ט שמיני, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

"אז של הזמן הגיע
פינו" שחוק ימלא

989

המצרית, ברפיח בתים מפוצץ המצרי הצבא אחרים. בידי נעשית ומלאכתן זכו
הברחה. למנהרות סיוע למתן מחשש הגבול, לגדר בסמוך

בבכוריהם מצריים למכה

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

 
   
   

   
    
   
   
    

    
   
    

    

אל בבואכם תשת.. אל ושכר יין
ט) י, (שמיני מועד אהל

למקדש, יין שתויי להכנס לכהן זה איסור
כהן על האוסרת להלכה היסוד את מהווה
ובאיזה שייך הוא משמרת לאיזו היודע
יין לשתות במקדש, לעבוד עליו יום
לעבוד לשיכור אסור שכן יום, אותו כל

במקדש.
אנו שהרי בזמננו, גם תקפה זו הלכה
ועל המקדש בית שייבנה יום כל מצפים

עבודתו. לעבוד מוכן להיות הכהן
בית בניית תהליך שהרי קשה, ולכאורה
שאותו ועד מסויים זמן יימשך המקדש
המקדש, בבית ולשרת לעמוד יצטרך כהן
הפגת שהרי מיינו, יתפכח כבר הוא בוודאי
18- של שהייה ידי על אפשרית השכרות
מדוע כן ואם מיל) הליכת (כדי דקות 24

כעת? היין שתיית את עליו לאסור
יכול המקדש שבית ראיה שמכאן אלא
עבודתו, לעבוד נדרש כבר והכהן להבנות

דקות! מ-24 פחות הגאולה)תוך (פניני

החזיר.. ואת תאכלו... לא זה את
ד-ח) יא, (שמיני הם טמאים
ואסורים טמאים אלה חיים בעלי כיום
הגאולה בזמן מסויים בשלב אך באכילה,
אלה חיים בעלי ייטהרו בה תקופה תבוא

באכילה. מותרים ויהיו מטומאתם
יעלה הוא החזיר. יהיה הכלל מן יוצא
שכל בעוד המשיח. בביאת מיד מטומאתו
להמתין ייאלצו הטמאים החיים בעלי
רוח "ואת ב) יג, (זכריה היעוד שיקויים עד
החזיר יטהר - הארץ" מן אעביר הטומאה

מיד.
חזיר, שמו נקרא למה חז"ל: דרשו וכך

לישראל. להחזירו הקב"ה שעתיד
קנג) עמ׳ ג קודש (אגרות

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:28 5:15 ירושלים
6:30 5:31 תל-אביב
6:30 5:22 חיפה
6:31 5:33 באר-שבע
7:50 6:50 ניו-יורק
הערב עד תטמא עד - חוקת 

ה' אני - וגו' ה' דבר ויהי 
לו) - טז לו, (יחזקאל ועשיתי דיברתי

הקב"ה בהשגחת

עקרון הוא החסידות, תורת מעיקרי אחד
פרט כל שתוכנו: פרטית", ה"השגחה

כל עם ומתנהל מתקיים מתהווה, במציאות
כל כאשר ית', בהשגחתו ותנועותיו פעולותיו

בבריאה. העליונה מהכוונה חלק הינו פרט
זה לעיקרון הברורים המקורות שאחד מענין
לעוף בהקשר 'שמיני' פרשת בפרשתנו, מצוי

העופות כאחד בפרשתנו המוזכר ה"שלך",
מן תשקצו אלה "ואת - באכילה האסורים

יג-יז). (יא, וגו'" השלך ואת ... העוף

שולהדג
רש"י: אומר ה"שלך", עוף של זהותו לגבי

וזהו הים מן דגים השולה זה רבותינו "פירשו
ושלינונא". אונקלוס שתרגם

יוחנן רבי הגמרא: אומרת זה לשלך ובנוגע
שלך רואה היה (כאשר אמר שלך חזי הוי כי

מפרש רבה". תהום "משפטיך לומר) היה נוהג
רבה, בתהום אף ומשפטיך רש"י: כך על

בדגת נקמתך ולעשות לשפוט שלך שזמנת
למות. המזומנים להמית הים,

עם המסויים השלך בין זה, שמפגש כלומר
מקרי אינו המסויים, במקום המסויים הדג

מאתו - ממש כמשפט - במדוייק מכוון אלא
בבריאה. ית' כוונתו לצורך ית'

הזקן, אדמו"ר הביא זה חז"ל ממאמר
לשיטת ראיה והשולחן-ערוך, התניא בעל

בהשגחה הם בעולם הענינים שכל הבעש"ט
פרטית.

רק היא שהשגחה-פרטית כהאומרים לא -
ית' השגחתו אדרבה, אלא - האדם במין
רואים, שהרי בעולמנו, פרט כל על הינה

והקב"ה פרטי ומשפט דין ישנו דגים על שגם
עליהם אלו, דגים שישלה השלך את מזמין

שלמעלה. הדין נפסק

שמסתרת המציאות
מן עצמה זו ראיה שגם הוא, שבדבר המאלף

השגחה-פרטית של עניין עצמה היא ה"שלך"
גלויה.

טביעה מלשון היא "טבע" שהמלה ידוע,
סוף" בים "טבעו הפסוק כלשון וצלילה

שהדברים כשם הדבר: פירוש ד). טו, (בשלח
בשלימות, שם נמצאים הם הרי בים, שטבעו

הים כי נראים, שאינם - אלא זה ואין

סביבנו, המציאות ענין גם כן מסתירם;
אלקות ישנה בה גם ה"טבע", בפינו הקרויה

גלויה. ואינה בה "טבועה" שהיא אלא
פרטיהם בכל שבעולם המאורעות שכל וכנ"ל

של פרטית בהשגחה הינם פרטיהם ופרטי
לבושי מחמת ניכר אינו שהדבר אלא הקב"ה,

באופן) נעשו הבורא רצון (שלפי הטבע
בגלוי. תַראה שלא האלוקות על המעלימים

לעקרון המקורות שאחד העובדה עצם והנה
דווקא נלמד ההשגחה-פרטית של זה

בהכרח "שלך", הנקרא זה עוף של מהנהגתו
והוא פרטית" "השגחה של עניין עצמו שזה
להיות היה יכול שהרי ביותר, ומדוייק מכוון

אחר. מנושא יילמד זה שעניין

בשליטהטיפול בשליטה טיפול
היה "שלך" אודות הנ"ל חז"ל מאמר לולא

דגים אצל שההנהגה ולחשוב לטעות מקום
לכאורה שמשמע [כפי ח"ו מקרה בדרך היא

בגדול כל שבים דגים "מה הגמרא מלשון
רבותינו של הנ"ל והפירוש כו'"]: בולע מחברו
הים מהעלם הדגים את מוציא ל"שלך" בנוגע
מיקריות פי על אינה עימם שההנהגה ומצביע

פרטית. בהשגחה הינה אלא
חיים, בעלי לשאר בנוגע גם לומדים מכך

מתנהלים עניניהם שכל - לדומם בנוגע וכן
זה הרי זה, ענין וכשודעים פרטית. בהשגחה

הגאולה את להביא בעבודה מסייע עצמו,
והשלימה. האמיתית

תשכ״ח) וקדושים מות ואחרי שמיני פרשת שבת (משיחת

מלך דבר

שמיני פרשת
(פרה)

שמיני

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 יוסף ב"ר מרדכי חיים ר' הרה"ח הרב

(אוליבר) גל
ה'תשע"ד ב' אדר י' נלב"ע

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

נשמת לעילוי
ע"ה דוד ב"ר שלום ר' הרה"ג הרב

דמארי
ה'תשע"ד א' אדר ל' נלב"ע

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

נשמת לעילוי



בשבוע שנערך משיח קונגרס
זימן לציון, בראשון שעבר,
גדול ציבור אחת לאכסניה

מלך שליט"א הרבי שליחי של
הארץ, רחבי מכל המשיח

סיפורי לשמוע פז הזדמנות
אחד על ראשון. מכלי מופתים

גבריאל ניר הרב מספר מהם,
משיח לפעילות האחראי

תל בדרום פלורנטין בשכונת
אביב.

כסלו בי"ט שלנו פעילות במהלך
מקום גילינו שנים, כמה לפני
לפעילות ותואם ממש, מרכזי
התוועדויות, שיעורים, שלנו,

ועוד. והדרכה יעוץ
את שכרנו

והתחלנו המקום
כאשר לפעול,

הפעילויות אחת
שלנו העיקריות

ההתוועדות. היא
חבר'ה מזמינים

אתם יצרנו שכבר
גם או בעבר, קשר

ושבים. עוברים סתם
כך פאבים, הרבה ישנם באיזור

שם. מסתובבים צעירים שהרבה
שעות נמשכות ההתוועדויות
חבר'ה הלילה. לתוך ארוכות

שוהים חופשי, באופן נכנסים
מילים, כמה שומעים מה זמן

שרים חסידי, רעיון סיפור,
ויוצאים "לחיים" אומרים

וכו'. חדשים ומגיעים
כבן אדם מגיע הערבים, באחת

הבית בפתח עומד חמישים,
המתוועדים, על ומסתכל חב"ד
דקות כמה לאחר נכנס. לא אבל

פנימה, להיכנס אותו הזמנו
יכול אתה חופשי, "תרגיש

איתנו". לשתות לאכול
כי ואמר בנימוס, סירב הוא אך

קבלנו מהצד. לצפות מעדיף הוא
עליו לחצתי ולא דבריו את

בהתוועדות. והמשכתי
החליט הוא שעה, כחצי לאחר

עם יחד והתיישב להכנס כן
להתוועדות. והצטרף החבר'ה
כדרכי, אותו לקרב השתדלתי

והמשכתי "לחיים" איתו אמרנו
בהתוועדות.

שעות. כמה חלפו בנתיים
המקום את עזבו כבר החבר'ה

רואה לא ואני שנינו, רק ונותרנו
ללכת. מתכווין שהוא

היכן לו יש האם לשאלתי
זו שמבחינה השיב הוא לישון?

הוא אך מסודר, בהחלט הוא
עזבו, שכולם עד בכוונה נשאר

על איתי לשוחח שברצונו כיוון
מאוד. חשוב משהו

הערב להיות אמור היה "הערב
אדמות... עלי שלי האחרון

והוא מסויימת שתיקה הייתה
המשיך.

שאני זמן מזה
במחשבות נמצא

לאחרונה אובדניות.
מעבודתי, פוטרתי
אותי ששבר דבר

לי אין מאוד.
חשוב שאני מישהו
אין ובעצם עבורו,
משמעות שום לי

לחיות. וסיבה
מכל כלו פשוט

עבורי. הקיצים
משיח. על מדברים אתם

כל עם לגמור היה שלי המשיח
הסיפור...

מים לקנות למכולת ירדתי כעת
מינירליים.

לב, שמתם אם יודע לא אני
כאן, עובר שאני יום בכל אבל
לא ממול. במדרכה עובר אני
תציעו שלא להתקרב, רוצה

או להתפלל תפילין, להניח לי
כבר הערב אבל כזה. משהו

לי אין לעצמי, אמרתי במילא...
אני כך אם החלטתי לחשוש, מה

האריות. לגוב נכנס
כאן, שאני השעות במהלך

את חלוטין לשנות לי גרמתם
באמת שאתם נוכחתי גישתי.
מנסים לא אחד. כל אוהבים

כיצד מסתכל אני עליו. לכפות
לכל ומתייחסים מקרבים אתם

אהבת מקרינים פשוט אחד,
אמיתית. ישראל

אלוקי. משהו כאן שיש חשתי
ישנה עלי שגם חשתי לפתע
קב"ה. שיש אלוקית, השגחה

אתכם. ששלח מישהו

ה'תנש"א שמיני פרשת המשיח, מלך שליט"א הרבי שיחת מתוך

הנפלאות את מראה עצמו הקב״ה
מתוסף - ואחד אחד לכל שיש הנ"ל כח כללות על נוסף
נפלאות. אראנו שנת - השנה כללות מצד כח יותר הנ"ל בכל

מראה, בעצמו הקב"ה ש"אראנו", כיון
הנפלאות הן מתגלה: הכל - נפלאות
נסים נסית, ההנהגה והן כפשוטן
שנמצאים הנפלאות הן ונפלאים, גלויים
כח כולל - טבעית בהנהגה (בהסתר)
כל מהוה שהקב"ה כפי - בנפעל הפועל
מחדש122, ורגע רגע בכל ליש מאין נברא
בכחו לבדו ש"הוא כיון נפלא, באופן
גס עד כו"'123 מאין יש לברוא ויכלתו
רעולם והסתר בהעלם שישנם הנפלאות

"ונפקדת". נעשה עי"ז שדוקא סתרו), חושך ישת בחי' - (עד וגלות
אראנו בשנת עכשיו לראות התחילו כבר אלו ונפלאות נסים ומעין
נס מלשון ניסן, בחודש - מזו ויתירה אדר, בחודש ובפרט נפלאות..,

אייר. בחודש זה של וההמשך נסים, ונסי
אדר, חודש לאחרי הבא ניסן, חודש בסוף עתה בעמדנו - ובהדגשה
נס עם בכללות קשור אדר חודש אייר: חודש לתחלת ממש וקרוב
מזלו" ובריא "תקיף הרי אדר ובחודש בטבע. המלובש נס שהוא פורים,
שלמעלה גלויים נסים עם קשור ניסן חודש בטבע. ברכה היא ובריאות
יעקב יצחק אברהם ר"ת124 - אייר לחודש באים ומזה הטבע. מדרך
ה' "אני ור"ת125 מעולם), שלמעלה אלקות (גילוי המרכבה רגלי ד' רחל,
שלמעלה באופן אבל (רופאך), העולם בטבע נמשכת וכהברכה רופאך"5
ובגלות בעולם שבהיותה ה'", מ"אני באה שהיא כיון והגבלה ממדידה
נעשה - לרפואה וכצריך מושבך") ("יפקד חסרון של מצב שייך שבהם
החיבור - עליך"126 אשים "לא שמלכתחילה באופן רופאך" ה' "אני

ובנסים. דטבע בהעלם נפלאות המעלות: דשתי
מלכא גילוי שבגבורה", ד"מלכות הספירה גם היא זו ששבת ובפרט
השלימות נפעלת שכה שמיני, פ' ושבת הגלות, גבורת מתוך משיחא
- צדקנו משיה עם במיוחד שקשורה - שמינה" שמונה ד"שמיני
הגילוי יהי' שאז כיון נימין"127, מ"שמונה הוא המשיח" ימות של ה"כנור
העולם, דגדרי והגבלות מהמדידות הגאולה מעולם, שלמעלה דאלקות

שמונה"). ("שמיני בעולם נמשך עוזה כפי זה עם וביחד
השלימות - קדש יהי' ודעשירי דתשיעי הענין את מיד מביא שזה עד
עשרה של "כנור עשור"128) ("עלי והשלימה האמיתית בגאולה דעשרה

נימין)... שמונה של מכנור (שלמעלה נימין"127
שבדורנו. דמשה מאתפשטותא כח תוספת ואחד אחד כל מקבל זה ובכל
שלו הכנסת בבית היום שקראנו וכפרט דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק
כבכל תפלה], - ובעיקר תורה, טובים, מעשים של משולש: בית [שהוא
שמיני, פ' את השמינית בפעם - ישראל בני של שבחו"ל הבתי-כנסיות

שמינה", שמונה "שמיני שנעשה באופן
גם כולו, העולם בכל עד זה, לבית מחוץ גם הכח נמשך זה תפלה ומבית
העמים" לכל יקרא תפלה בית "ביתי שנעשה עד בעולם, נדחת בפינה
וכפי - לנקבציו"132, עליו אקבץ עוד ישראל נדחי "מקבץ עם ביחד ,131
- נפלאות) אראנו ושנת נסים (שנת אלו בזמנים זה מעין שמתקיים
בארץ מגיעים והם הגבלות.., בלי ההיא ממדינה ישראל" נדחי ה"מקבץ
והגבלה. ממדידה שלמעלה מהגילויים וזהו - הגבלות בלי גם ישראל,

אות א' מערכת מאו"א (124 ע"ב). ריש (קל, ס"כ אגה"ק (123 פ"א. והאמונה היחוד שער (122
ב. קמז. לשבת חת"ס חי' ראה (125 קכא. אופן עמוקות מגלה ס"כ. סקכ"ו לאה"ע ב"ש פד.
וראה כו. סו, בשלח (126 סה"ק). (בשם אייר מאמר ממונקאטש) כו' (להרה"צ יששכר שער
ד. צב, תהלים (128 וש"נ. ב. יג, ערכין (127 (בסופו). ה"ב פ"ע תשובה הל' לרמב"ם צפע"נ

ח. שם, (132 ז. נז, ישעיה'ה (131

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ה-ז פרקים אישות הלכות

. ח-י פרקים

יא-יג פרקים שקלים הלכות

יד-טז. פרקים

יז-יט פרקים

כ-כב. פרקים

כג-כה. פרקים

יט

כ

כא

כב

כג

כד

כד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

חיים הצלת של התוועדות

הוא ממש) (בפועל "המעשה והעיקר,
יהודי לכל שייכת ישראל ארץ כל העיקר":

זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים, ולכל
יהודי! (להבדיל) לא ואפילו גוי לא

תשל"ו) שבט (י'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים רק שייכת ישראל ארץ

גבריאל ניר 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

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
חב"ד תורה תלמוד פתיחת על להודיע שמחים הננו

א-ב לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ה לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
חדש!

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

הזיתים בהר משיח בית

באמונה ספקות - עכו״ם חלב
הוא עכויים לחלב בהנוגע לו שאמרתי מה הנה

גם (וכמדומה אדמו"ר מו"ח מכ"ק הידוע סיפור ע"פ
ואלו באמונה. ספיקות מעורר עכו"ם שחלב נדפס),

הי' הזמנים בכל ושאם לו, שאמרתי הדברים
הנוער עאכו"כ ופשוט. כמובן מהנ"ל להזהר צריך
ששם במוסדות הלומדים באלו ובפרט דארצוה"ב
ומ"ש וד"ל. יאמץ, מלאים ולאום טו"ר, תערובות

- ברור שאמר לי כמדומה הנ"ל, של בריאותו אודות
בכל רחוקות, לעתים רק בא ב...ולביתו נמצא אשר
בפירוש. מהאמור לשנותו בידי הענין אין הרי אופן,

אחריות ע"ע לקחת שהוא למי שא"א ופשיטא
ספיקות ממנו מתעוררים שכנ"ל ענין להעלים

בכליו להשתמש שנמנע זה שמקשר במה באמונה.
חלב של למאכלים שהרי מובן, אינו - שי: הוריו של

הכלים לכל נוגע זה איך ובמילא מיוחדים, כלים ישנם
ו׳יז) (מאגרת מאכלים. לכו"כ ובמילא

איסור לאכילת תקון
שהי'*) המכשול ...ע"ד

ז.א. הענין, באותו צ"ל שהתקון ומובן בשוגג, כי אף
כדבעי, שתהי' ושתי' אכילה בעניני ודיוק זהירות
הנה דשמיא, לסייעתא צריכים דבר שלכל וכיון

פרוטות איזה יפריש הבקר תפלת קודם חול יום בכל
טוב ויום בשבת גם יום בכל התפלה ואחר לצדקה,
ו׳כ״א) תהלים..(מאגרת אחד מזמור הפחות לכל יאמר

איסור. מאכל שאכל המכשול: (*

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

כמשפיע משמש שהוא שנים עשרות כבר
להעמיד זכה במהלכם חב"ד, בקהילות רוחני

הארץ ברחבי ומושפעים תלמידים מאות
מצבור קיים שלו האינטרנט באתר ובעולם.

בספר לצפיה/האזנה: שיעורים של עשיר
והתוועדויות. נושאים עפ"י חסידות התניא,
כמנהל משמש שהוא משנה, למעלה מזה אך

בירושלים. הזיתים בהר משיח בית
קבוצת חיים, הם בהם המיוחדים התנאים על
הוא ערבית לשכונה בצמוד יהודיות משפחות
התקיימה לדוגמה, שעבר שישי "ביום מספר:

לתהלוכת שהפכה ערבי, מחבל של הלוויה
תחנת את שרפו הם במהלכן מהומות,

מיד "התפנה" השיטור כח במקום. המשטרה
לאחר רק שרוסנו המהומות, תחילת עם

ומסתערבים. מג"ב חיילי מאות של התערבות

שנה 12 לאחר מקווה,
בזמן עוד נעוץ במקום, להתיישבות הרקע

שם קנו חב"ד של החברא-קדישא התורכים.
בבית חב"ד חלקת את להגדיל כדי חלקה,
לא שהתורכים אלא הזיתים. בהר הקברות

הם וגם האנגלים באו אח"כ להפעילה. אישרו
לאחר וגם קברות, בית שם להקים נתנו לא

איפשרה לא הממשלה העתיקה, העיר שיחרור
החלקה. את לממש

כאשר שנה, כ-14 לפני עד נמשך זה כך
בשם מארה"ב למליונר פנו החלקה, רוכשי

רפואה לו ישלח (שה' מוסקוביץ ארווין
פתח הוא לנושא. שיכנס וביקשו שלמה),

לפנות שהצליח עד גדולה, משפטית במערכה
שכונה שם והקים הערבים, הפולשים את

שאין למרות כ"י, משפחות, כ-100 המונה

מכולת לא בסיסיים, שירותים עדיין שם
אשתי כשנה, לפני לשם כשעברנו מקוה. ולא
שהעניין עד המקווה, בנושא להרעיש החלה
המקווה. את יצקו כבר לאחרונה לזוז. החל
למקווה הולכים אנחנו עתה, לעת בשבתות
זאת לעשות נאלצים כשאנו העתיקה, בעיר

ההפגנות. כיכר דרך

נח בני מצוות שבע
אשתי נח, בני מצוות שבע להפצת הנוגע בכל

כאשר העיקרית, הפעילה היא רזיאלה מרת
מצות שבע כרטיסי מחלקת היא יום מידי

לתושבים רק לא אך באיזור. לערבים נוח בני
"תפלות" בתי כמה שם ויש היות המוסלמים,
שמידי כך תיירות, כאתר המשמשים גדולים

גדושים אוטובוסים עשרות לשם מגיעים יום
את להם לחלק משתדלת ואשתי בתיירים,

נח". בני מצוות "שבע כרטיסי
לפעילות מעבר הגדולים, האירועים אחד

פרסום עם בעומר. ל"ג תהלוכת זו השוטפת,
לשיחת השכונה רב אותי זימן התהלוכה, דבר

ייתר..). ממשיחיות בתחילה (נבהלו הבהרה
כילד, השתתף עצמו שהוא התברר שאז אלא
חיים פרסיקו הרב אצל בעומר ל"ג בתהלוכת

התחלנו באופניים. זכה ואפילו אונו בקרית
עמוד, אל בראס לשכונה, מחוץ התהלוכה את

היהודית. לשכונה ומשם ההפגנות בכיכר
מילדי כמאה השתתפו גדולה, הצלחה הייתה

פורים שושן במוצאי גם ב"ה. השכונה,
אדר, חודש ריקודי ערב ערכנו השנה, קטן

רבתי. בהתוועדות אח"כ שנמשכה

הזיתים הר על רגליו ועמדו
למשפחות העזרה זו בפעילות, נוסף תחום

ע"י הקברות בית לחלקת המגיעות היהודיות
שהשכנים משום מים, אין במקום השכונה.
צנרת שם להתקין נסיון בכל חבלו הערבים
שתייה במי בידיהם מסייעים ואנחנו מים,

ידיים. ונטילת
היחידה נחמתנו

שתמונת היא
אמורה המצב

להשתנות
עין כהרף

היעוד בקיום
רגליו "ועמדו

והשלימה, האמיתית בגאולה הזיתים" הר על
052-699- להרצאות: טל' ממש. ומיד תיכף
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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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