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הפתיחה אות ששימשה הקוד, מילת תחשף השבת
מדם העקובות האזרחים ממלחמות לאחת

"השה", הקוד מילת האנושות. בתולדות ביותר,
שנוספת בתורה המיוחדת הקריאה במהלך תחשף
יקראו זו במסגרת החודש. פרשת שבת זו, בשבת

בעוד כי ישראל, לבני ה' ציווי על ישראל, בקהילות
"שה כבש): (כן, "שה" לקחת עליהם ימים עשרה
להביאו משפחה, לכל שה לבית", שה אבות לבית

המטה. לכרעי ולקשרו הבייתה מופגן ובאופן בגלוי
מסופר בהמשך, שארע על

ההוראה שאכן בחז"ל,
ולמעלה פעלה החריגה
המצרים המשוער. מן

יהודים בהמוני שהבחינו
כבשים עם המתנהלים

את שאלו לבתיהם...
התופעה. לפשר היהודים

לא היהודים תשובת
ישראל ספיקות. השאירה
ממצרים, לצאת עומדים
מצרים שבכורי לפני לא

חלק בחייהם, ישלמו
השיעבוד. משנות קטנטן

בגלוי לפרסם
המכה של למימושה המתינו לא מצרים, בכורי

תשע בתור. הבאים שהם בוודאות ידעו העשירית,
של שמנהיגם להם, להבהיר הספיקו הקודמות
שהוא מילה לכל מתכווין רבינו, משה ישראל,

בדרישה פרעה אצל במהירות התייצבו הם אומר.
האחרון שזה אלא ישראל. בני של לשיחרורם

מכאן לשחררם. וסירב מובנת בלתי עקשנות גילה
בה במצרים הבכורים מלחמת להתגלגל החלה
ישראל כאשר מצרים, אלף! מאות ששת נהרגו

עיניהם. לנגד המתרחש האדיר בנס וצופים יושבים
נרמז שאף מצרים, ביציאת הגדולים הניסים אחד
מצרים "למכה בפסוק
לעולם כי בבכוריהם,

חסדו".
הקדושות, בשיחותיו
שליט"א הרבי מבהיר

ישראל בני של העיקרי חלקם את המשיח, מלך
משה, דברי קיום על עצמם את שמסרו בכך בנס,

לחשוש מבלי ובמופגן, בגלוי השה את לקחת
אליליהם את שלוקחים שיראו המצרים מתגובת

לשחיטה.

נפלאות אראנו
מצרים מארץ צאתך "כימי מיכה הנביא נבואת

ניסים של חזרתם את מבטיחה נפלאות" אראנו
הגאולה. בזמן אלו
האזרחים מלחמת

מדם, העקובה
בסוריה, המתרחשת

זעזועי העולם, כל לעיני
במצרים, השלטון
בטירור מלחמתה

כולל בסיני האיסלמי
במנהרות מלחמתה

הפלסטיניות ההברחה
אלה כל עזה, לרצועת

שיבואו רבים ועוד
נכללו ממש, בקרוב

שהבטיח ב"נפלאות"
לטובה בנבואה השי"ת,
לעולם, חוזרת שאינה

הגאולה. בזמן ישראל, לעמו להראות
ליטול והחובה, הזכות לנו ניתנה היום, גם כאז

של ובמופגן, בגלוי פרסום ע"י הגאולה, בניסי חלק
הפסח, חג לקראת המיוחדות הקדושות הוראותיו

למשפחות עזרה - דפסחא קימחא הכוללות:
שמורה המצה באכילת הרבים זיכוי נזקקות,

מאכל דמהימנותא, מיכלא - יד עבודת (העגולה)
ובמוקדי ישראל רבני אצל חמץ מכירת האמונה,
הרבים זיכוי וכל, מכל מרשותנו וביעורו חב"ד,
למילוי ישראל ילדי הכנת צבוריים, סדר בלילי

תורה כינוסי ארגון הסדר, בליל החשוב תפקידם
משיח סעודות של ובקיומם פסח, המועד בחול

הגאולה בשורת בהפצת ובמיוחד פסח, של באחרון
האמיתית הגאולה בזמן כבר עומדים אנו שאכן

שיתגלה המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה,
ממש. ממ"ש זה, שני אדר בחודש ויגאלנו עכשיו

הגדול בשבת גאולה לחיות
הציבור את מזמין "מודעות" מרכז

באירוח ניסן, י"א - הגדול לשבת
של יומיים בצפת. אסנט בבית מלא

מרדכי הרב עם יחד רוחנית חויה
ושמרטפיה עשירה תוכנית רוטנשטיין.

,054-770-2671 לפרטים: לילדים.
.052-3949-418

בארץ - האמונה מצות
לוגיסטי תכנון של שבועות לאחר

האחרון, השבוע בסוף נחתו נרחב,
האמונה", "מצות של מצומצמת כמות
לרבי המצות את אופים בה מהמאפיה

הראשונה בפעם המשיח. מלך שליט"א
מתוך הנאפות אלו, ממצות להזמין ניתן
לפרטים: והתקשרות. כשרות של הידור

.054-3298-770

שבע בבאר גאולה ערב
לימוד בערבי ההצלחה לאור
המיועדים וגאולה, במשיח ועיון

לתורת ספר "בית ע"י הרחב לציבור
של לערב המרצים מגיעים הגאולה",
"בית כנסת בבית והתוועדות לימוד
שבע, באר 2 ירושלים שד' מנחם",

במעמד ב', אדר כ"ח הקרוב, א' ביום
לזכותו הערב נכבדים. ודוברים רבנים
לרפו"ש. רחל בן צבי מרדכי הרב של

ממש: ההפצה מרכז - לפרטים
.077-5123-770

הוראותיו של ובמופגן, בגלוי פרסום ע״י הגאולה, בניסי חלק ליטול והחובה, הזכות לנו ניתנה
והשלימה האמיתית הגאולה בזמן אנו כי הבשורה עם יחד הפסח, חג לקראת המיוחדות הקדושות

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(28.3.14) (5774) ה'תשע"ד ב' אדר כ"ו תזריע, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

בניסי חלק ליטול
הגאולה ונפלאות

990

המשיח מלך שליט״א הרבי שליח ציק זמרוני הרב יזם ה׳תש״מ בשנת
לילדים. הלימודית המצות מאפיית את בארה״ק לראשונה הגאולה, עיר ים לבת

הילדים ע"י לדוגמא מצה

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

  
   

    
     

   
    
   

   
    
   

    
   

     

זכר וילדה תזריע כי אשה
ב) יב, (תזריע

הקדוש: החיים" "אור אומר זה פסוק על
ישראל" לכנסת הכתוב ירמוז "עוד
"כי ה) נד, (ישעיה ככתוב "אשה" שנקראת
כנסת כאשר דהיינו עושיך". - בועליך
טובים, ומעשים מצוות תזריע ישראל
י, (הושע צדקה לכם זרעו הפסוק כלשון
וילדה התורה, הבטחת לפי הרי, - יב)

נקבה. מבחינת יותר נעלית בחינתה זכר,
העתידה לגאולה ביחס מוסבים והדברים

זכר. בבחינת שתהיה
יתרון את החיים" "אור מסביר בכך
לגאולת מצרים. לגבי העתידה הגאולה
ואחריה היות קיום, היה לא מצרים
תהיה העתידה הגאולה אבל גלות, הייתה
משום גלות, אחריה שאין שלמה גאולה
תזריע" כי "אשה - ישראל בני ש"עבודת"

בבחינת תהיה שהגאולה כך לידי תביא -
הנאמר דוגמת לנצח. ועמידה בקיום זכר,
חוץ נקבה, לשון השירות "כל במכילתא:
לה' "שירו - זכר דלשון דלעתיד משירה

חדש" תשי״ט)שיר שמיני, פרשת (שבת

ערלתו ימול.. השמיני ביום
( ג יב, (תזריע

לכבוש, שדרכו זכר, בבחינת ב"עבודה"
ובטלים השמיני", "יום לבחינת מגיעים
שמותיו שבע על הרע, היצר ענייני כל
המילה, ענין נוצר בכך ערל. - ובכללן
המעלים ההעלם ומסתלק סר י-ה, מל
"אין עמלק, קליפת נמחת י-ה, שם על
עמלק", של זרעו שימחה עד שלם.. השם
לידי מביא לבבכם" ערלת את ו"מלתם
זרעך" לבב ואת לבבך את הוי' "ומל

צדקנו. משיח בביאת
תשי״ט)) שמיני, פרשת (שבת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:33 6:20 ירושלים
7:35 6:35 תל-אביב
7:35 6:27 חיפה
7:35 6:38 באר-שבע
7:58 6:58 ניו-יורק

וגו' לכם הזה החודש - בא 
תמיד עולת - גו' ה' אמר כה 

מו-טו) - מה-יח לו, (יחזקאל
ניסן החודש: מברכים

חלקים 9 דק', 54 ,3 שעה ב' ליל המולד:
שלישי ביום חודש: ראש

ערוך באין נס

השנה, חדשי לכל וראשון ראש הוא ניסן חודש
לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה "החודש

זה שבחודש מובן, ומזה - ב) יב, (בא השנה" לחדשי
ישראל של בעבודתם יסודיות - הוראות ישנן

השנה. חדשי כל במשך קונם את לשמש
- החודש משם ללמוד שאפשר עיקרית הוראה

שתיבה האומרת הגמרא בדברי נעוצה "ניסן",
ש"נסי מורה - "ניסן" כמו - נוני"ן ב' בה שיש

כאשר רבים". נסים הרבה "נוני"ן לו", נעשו נסים
לתוכנו מתאימה החודש, בשם הניסים הדגשת

ישראל בני את הקב"ה הוציא שאז ניסן חודש של
- ניסן שחודש עד ונפלאות בנסים מצרים מארץ
ו"ראשון" חדשים" "ראש הוא - הגאולה" "חודש
בני עם הקב"ה הנהגת בתחום השנה חדשי לכל

נסית הנהגה מהטבע, שלמעלה באופן ישראל
ו"ראש" להתחלת הנחשב תשרי, חודש לעומת

טבעית. להנהגה בנוגע השנה

לנס טבע בין
מפירוש גם מובנת לנס טבע שבין ההבחנה

מלשון הוא טבע ונס: טבע עצמן, אלו תיבות
המלה ומשמעות ט), ב, (איכה שערי'ה" בארץ "טבעו

העולם את שמנהיג האלקי שהכח היא "טבע"
נראה שטחית ובהשקפה ("טבעו"), בהעלם הוא

רוממות מלשון הוא נס נוהג. כמנהגו שעולם כמו
כב) מט, (ישעיהו נסי" "ארים שכתוב כמו והתנשאות
על למעלה, שמתנופף דגל ההרים" על הנס "כמו

בגלוי. הוא האלקי הכח נסית בהנהגה ההרים.
שלמעלה כהר ההרים, על שהוא איך שרואים ועד

למעלה - ההרים על הוא ונס הארץ משטח
שלמעלה אלקות גילוי על המורה מההרים,

בעולם. הטבע הנהגת מהגבלת
של לאופן ועד ניסן, בחודש התחדשה זו הנהגה

מתגלים - גופא ההרים" על כשב"נס נסים", "נסי
מדרגא למעלה דרגא נסים, גבי על נסים

ואחד פעמים מאה
ישראל בני אצל גם ישנם אלו הנהגה אופני ב'

בשימושו ורגילות טבע ע"פ הנהגה ה': בעבודת
מתמיד הוא כי תורה לומד הוא כאשר קונו, את

בטבע, חסד גומל הוא כי צדקה נותן הוא בטבע,
עבדו", "לא בתואר זו דרגא נקראת לכן וכיו"ב.

ויגיעה. עבודה כאן חסרה
"עובד בשם נקרא שאז - אמיתית עבודה ואילו
למעלה ועובד רגילותו, כשמשנה היא - אלקים"
הטבע חוקי עם מתחשב ואינו שלו, הטבע מדרך

ש"עובד הגמרא בדברי בתניא כמבואר שבעולם,
ואחד פעמים מאה פרקו ששונה מי היינו אלקים

פעמים מאה פרקו ששונה מי היינו עבדו ולא
הרגילות הי'ה שבימיהם משום והיינו בלבד,

הפעם זאת ולכן כו', פעמים מאה פרק כל לשנות
מנעוריו שהורגל הרגילות על היתרה ואחת המאה

שאת ביתר גביהן על ועולה כולן כנגד שקולה
אלקים". עובד נקרא להיות עז וביתר

ואחד פעמים מאה שלימוד שלאחרי מובן, מזה
(בכדי ממנו נדרש במילא - לרגילותו זה נעשה

זו מרגילות שישנה אלקים") "עובד שיקרא
אחר דרגא וכמו"כ ושתיים, פעמים מאה וללמוד

נסים". "נסי - מנס למעלה נס דרגא,

חדששנה חדשה וסדר חדש וסדר חדשה שנה
חדש וסדר חדשה שנה מתחילה ניסן בחודש
גודל על הבט שמבלי נסית, ההנהגה בעבודת

כשהייתה גם הזה, ניסן חודש עד עבודתו
הוא מקבל דאמת, אליבא השלימות בתכלית

להשתחרר מהטבע שלמעלה חדשים כחות כעת
שבקדושה, גם רגילותו, טבע מהגבלות ולצאת
שלמעלה בהנהגה לגמרי, חדשה לדרגא ולהגיע

הטבע. מדרך למעלה הצלחה - ובמילא מהטבע,
שעד דברים לפעול ביכולתו שעכשיו כך, כדי ועד

לנסים. כך לשם צריך הי'ה זה ניסן חודש
ה"ראש" נעשית ניסן, שבחודש זו כח ונתינת
להתנהג - השנה" חדשי "כל במשך להנהגתו

לעלות - גופא ובזה הטבע, מדרך שלמעלה באופן
מעלה. למעלה

ה׳תשמ״ט) ניסן ג׳ תזריע, משבת (משיחת

מלך דבר

תזריע פרשת
(החודש)

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 יצחק יעקב ר' הרה"ח הרב

קורץ
ה'תשע"ד ב' אדר ד' נלב"ע

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

נשמת לעילוי

רחל בן צבי מרדכי הרב

וקרובה שלמה לרפואה

שלמה רפואה



השגחה של מדהים סיפור "זה
ישראל, אהבת המון עם פרטית
מחולון. שדה מיכאל ר' מספר
שבט, לכ"ח אור שלישי ביום
חסידות בשיעור השתתפתי
בבית רחימי, יצחק הרב עם

בגמר בבת-ים. יגודייב, משפחת
נוכחתי לרכבי כשהגעתי השיעור

התיק נפרץ. שהרכב לתדהמתי
והטלית החת"ת התפילין, עם

כהרגלי שלא יום, (שבאותו
ניתן נעלם. ברכב) השארתי

ולצערי. תחושותיי את לתאר
לרבי כתבתי ערב באותו עוד

"רואים ונענתי: מה"מ שליט"א
שהתרגזות במוחש
לא עולם בענייני
מועיל שאינו רק

מקלקל..״ עוד אלא
חזק ..״יהיה

השיעורים בשמירת
נפש לכל השוים
תהילים בחומש

בקביעת וגם תניא
נוסף לתורה עתים
בנגלה הנ״ל, על

ז (כרך ובחסידות"
לו-לז). עמ'

את סיפרתי למחרת, בבוקר
נחימובסקי, מרדכי לרב שארע

מלך שליט"א הרבי שליח
גיבורים תל בשכונת המשיח

שנקבע מיד שהציע חולון,
ואכן בשכונה. חסידות שיעור

התקיים שלאחריו בשבוע
ביום בדיוק הראשון, השיעור

הפריצה התרחשה שבה ובשעה
רחוב 20:30 בשעה שלישי (יום

חולון). 1 הגבעול
זכינו שבוע באותו כבר

לבית דגאולה". "לאתחלתא
חבלן הגיע ים, בבת חב"ד

בתיק בסיורו שנתקל משטרתי
מלכות" "דבר בו וזיהה חשוד

פרטית ובהשגחה והיות וחת"ת
ציונה), (נס לחב"ד מקורב הוא

אך חב"ד, לבית להביאו ידע הוא
שם. היו לא התפילין

לרב ניגשתי הזמן, משנתארך
רכישת אודות לברר נחימובסקי
היתה תשובתו חדשות. תפילין

אני כשבנתיים בסבלנות", "חכה
מידידי. תפילין לשאול נאלץ

א', אדר כ"ד ראשון יום בבוקר
צבא כאיש לעבודתי הגיעי עם

של למשרדו ונקראתי קבע
בפניי שהטיח הפלוגה, מפקד
לי לספר יכלת לא לי, "תגיד

שהוא תוך התפילין?", לך שנגנבו
חדשה תפילין שקית שולף
זוג "זה לידי. אותה ומוסר

לך". ארגנו החבר'ה חדש, תפילין
תפילין אלה היו המום, הייתי
חב"ד בשיטת מהודרות, רש"י
הידור. אחר בהידור מהודרות

ר' החיילים שאחד התברר
מגבית יזם לאנג, שמואל

ואף הקבע אנשי מהחיילים,
שהשתחחרו חיילים

במגבית. השתתפו
מרגש היה המעמד

באהבת מלא
על כתבתי ישראל.
שליט"א לרבי כך

המשיח מלך
ו בכרך ותשובתו
הייתה פח, עמ'

יותר: עוד מדהימה
לקרות "נהנתי,

מהתוצאות במכתבם
סוף אשר המגבית... בעניין שהיו
אשר הם גם במוחש ראו סוף

של לעניינים הוא ער ישראל לב
ומצוה". תורה

שבהשגחה לב, שמתי כך אחר
בתניא, היומי השיעור פרטית,

לב, פרק היה היום באותו
ישראל. אהבת על כולו המדבר

גם קנו החבר'ה כי התברר
ותפילין לטלית מפוארות שקיות

של איור עם תם, ורבינו רש"י
הרבי של המדרש בית 770

המשיח. מלך שליט"א
עודף נותר כי התברר כן כמו

אותו ליעד היה שניתן מסויים,
חסר היה עדיין כי אם לר"ת,
הרב עם התייעצתי נכבד. סך

להמתין. לי שאמר נחימובסקי
את לבקר נסעתי פורים בשושן

בירושלים שיחיו וסבתי סבי
המדהים הסיפור את וכששמעו

ביניהם סיכמו ישראל, אהבת של
הסכום יתרת את ישלימו הם כי
ורבינו מורנו אדוננו יחי החסר.

ועד! לעולם המשיח מלך

דמהימנותא" "מיכלא הפסח, בחג מצות אכילת חשיבות דבר על ט'), (כרך קודש אגרות מתוך

המשיח. מלך שליט"א לרבי קשורות בהיותן חב"ד, של דווקא האמונה, מאכל -

ההתקשרות... עניין על דברתי
שקנה השמורה כשרות אודות שכותב ...ומה
שכנראה לפלא הנה הכשר. תעודת גם ומצרף
וכלל כלל כוונתי לפי שלא הענין כל את תפסו
השמורה כשרות דבר על דבר דברתי לא כי
באופן תלוי שזהו ההתקשרות ענין אודות אלא
וחמי מורי קדושת כבוד בנשיאנו האמונה

אדמו"ר.

בעת אשר אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור ידוע וכבר
(מסר געווען נפש מוסר זיך האט ער אז אמר, הזקן רבנו של מאסרו
לשעה אפילו בתנועה מהבעש"ט נפרד להיות שלא בפועל נפשו) את
לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא מי כי ואף עין.. למראית רק ואפילו קלה
על הנה הזקן, רבנו ממדריגת אלף מני אחד חלק אפילו להשיג לגשת
ואורו טובו מרב מנהו ושמץ קצהו אפס מ"ד פרק בתניא המובא דרך

ואנ"ש. החסידים לכללות מאיר

ב) פרק סוף (שם אדמו"ר מו"ח כ"ק במכתב האמור ע"ד לסיים ויש
ד[מ] במיכלא הנה כ"כ הדביקות להיות צריכה אלו כמו בדברים שאם
הרפואה) ובמאכל האמונה (=במאכל דאסוותא ובמיכלא הימנותא
ובעצמו בכבודו ישראל ובנות מבני כאו"א על שנתגלה שמורים ובליל
קנג-ד) (עמ' עאכו"כ.

הרבי ע״י שנתייסד מוסד ע״י דווקא
שזכה שדורנו מזה מוכרח וכו' נשיאם עם שהוא אופן באיזה קשורה
הרי ורועו, מנהיגו הוא זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח שכ"ק
ועאכו"כ עמו שהוא אופן באיזה קשורים להיות צריכים הענינים כל
צריך שכן ועאכו"כ שיחיו וב"ב והתמימים אנ"ש אצל להיות צריך שכן
שבהם הכללים בענינים ובפרט ומצות בתורה הקשורים בענינים להיות
ובמשה בה' ויאמינו וכמ"ש באמונה הקשורים בענינים - ובפרטיות
מאמין כאילו נאמן ברועה שמאמין מי שכל במכילתא ואיתא עבדו

העולם. והי' שאמר מי במאמר

הנה דמהימנותא במיכלא דוקא אשר לי כשנודע תמיהתי גדלה ולכן
אפשרית שהיתה בה-בשעה אחר ממקום לקבלו בחרו מאנ"ש חלק
זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח מכ"ק שנתיסדה לשכה ע"י לקבלו

לשכתו. היא עתה גם ובמילא לעד עומדים צדיק פעולות אשר

ביוקר הי' שאפשר חזקים תירוצים גם ואולי תירוצים איזה ע"ז יש בטח
הנ"ל מוכר בין לבבות פירוד איזה שהי' או כ"כ טוב אפויות היו שלא או
משא"כ ביתו בני בשביל רק שזהו אחרים שאמרו שכמו או ואנ"ש
להקטן בישראל הגדול בין באמונה לחלק אפשר (וכאילו בעצמם הם
איינצושטעלען כדאי איז בעיני, תמיה זה כל אחרי אבל בישראל...),
בספק רק שזה יהי' ולו אדמו"ר? מו"ח כ"ק עם קישור של ענין עוד
שמורה מצה ולקבל יצאו לא ספק מידי הם שגם ענינים בשביל ספיקא

אחר. במקום דמהימנותא מיכלא

לשכתו ידי על הנאפה דמהימנותא מיכלא
ושתאכלם לה להמציא ישתדל וההתקשרות האמונה הרפואה, מאכל
מיכלא כן) גם (שהוא דאסוותא מיכאל של זיתים ד' פנים כל על
דרא דבכל ובאתפשטותא עבדו ובמשה בהוי' אמונה.. - דמהימנותא

דוקא. לשכתו ידי על הנאפה - אדמו"ר... מו"ח כ"ק הוא שבדורנו
סח-ט) (עמ'

עכשיו נפלאות מלך אגרות

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

ט פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

גירושין הלכות
א-ג. פרקים

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

יד-טז. פרקים
יג. פרק

א-ב פרקים וחליצה יבום הלכות

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

כו

כז

כח

כט

א

ב

ג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ישראל אהבת של תפילין

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

מפקדו עם שדה מיכאל 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

67 העצמאות שד'



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

טורס 770 ביחד - הנסיעות משרד

בחינוך עיסוקו ישנה - לשידוך
עשה שמצדו ובמ"ש שידוכין. לעניני בהנוגע ...ובעיקר

הטפלים, ענינים בידו עכבו לא וגם הכל
הנה העבר, על צועקיו אין חז"ל מאמר על מיוסד הנה
יראת אשה שתהי' יתענין ולהבא ומכאן הי' שהי' מה

דרכי ע"פ כמובן אבדתו אחר כמחזר בזה ויעשה ה'
יצליח. ואז התורה,

ענין שיעזוב שחפצו מפני דחה הצעה שאיזה ומ"ש
ובאם לעכובא, אינו זה שענין מובן הרי ההוראה,

מורה, שיהי' דוקא אינו מתאמת, הצעה הפרטים בשאר
ע"מ שלא מורה בתור החינוך בשטח להעיל יכול שהרי

והרי דאורייתא, מתמכין להיות ופשיטא פרס, לקבל
ו׳כ) (מאגרת לישכר. זבולון הכתוב הקדים

כספו בכל לא - שטחים לקנות
וכו' שטחים קנו מחביריו כמה אשר למכתבו.. במענה

כזה. יעשה הוא גם אם ושואל
שכמה הידיעה ונכונה לפ"ע שוים התנאים אם והנה

אבל כזה, יעשה הוא שגם נכון כזה, עשו מחביריו
אין ובאם המזומן, כספו, כל בזה ישקיע שלא באופן
איזה ילוה הרי להנ"ל מספיקים המזומנים האמצעים

ח"ו. ריקם קופתו ישאיר לא אבל להשלים סכום
לענינים בהנוגע כלל כותב שאין רב זמן שזה לפלא
המעיינות הפצת התיכונה בנקודה וביחוד הכללים

דא"ח אמירת סידור הענין הי' שכמו על שהרי ובפרט
ימלא ואפשר וכו' הכנסיות בבתי המערכת) - חסידות (מאמרי
ו׳כב) (מאגרת לבשו"ט בברכה הקרובה. בהזדמנות עד"ז

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

טורס" 770 "ביחד הנסיעות למשרד הכניסה
המרכזית בתחנה השישית בקומה המהודר
הנכנסים את מותירה אביב, בתל החדשה

נכנסו האם ותוהים העומדים מופתעים, די
חב"ד.. ל"בית בטעות

עליו גדול, פלזמה מסך מקדם פניהם את
מלך שליט"א הרבי של וידאו סרטון מוקרן
או ראשון, בימי הדולרים בחלוקת המשיח,
יורק. בניו ב"770" מדרשו מבית חי שידור

בקיר המפורסמות. תמונותיו הקיר, על מאחור
קודש, בספרי מלא מהודר עץ ארון ממול,

ה"אגרות כרכי סדרת את לזהות ניתן ביניהם
קופת התמונה, ולהשלמת הידועה. קודש"

המשרד מנהלת של שולחנה על בולטת צדקה
סנאי. רבקה מרת

החסידית בהתלהבות נדבקתי
החסידי-משיחי האופי משתלב כיצד לשאלה

מרת ומצליח, משוכלל נסיעות משרד עם
המשרד, של הצלחתו כל ברורות: עונה רבקה

המשיח. מלך שליט"א הרבי של בברכתו נעוצה
חשים טיסה, להזמנת אלינו המגיעים נוסעים
לב". בגלוי זה את אומרים אף אחת ולא בזה

עשרה כחמש לפני החל חב"ד עם שלה הקשר
אילן. בר באוני' לימודיה בתקופת שנה,

וכך הלימודים למימון זמנית עבודה "חפשתי
של טורס" ב"לכיש עובדת עצמי את מצאתי

עם נפגשתי לראשונה כאן גן. ברמת אלפרוביץ
חודש בתקופת השליחים. עם ובעיקר חב"ד

במשרד, הטיסות כל על אחראית הייתי תשרי
עמדתי יורק. בניו המשיח מלך שליט"א לרבי

את הנותנים חסידים של התופעה מול נפעמת
החגים בחודש להיות לזכות להם, אשר כל

ראיתי עדיין המשיח. מלך שליט"א הרבי עם
רב זמן עבר לא אבל מאוזן. לא משהו בזה

מצאתי החסידית. בהתלהבות נדבקתי אני וגם
שלא התעופה חברות מול נלחמת עצמי את

וכדומה. טיסה שינויי או ביטול דמי מהם יגבו
חש המשיח מלך שליט"א שהרבי ראיתי אח"כ
הבנתי לא חייב. נשאר לא והוא שעשיתי במה

אהבה לחוש התחלתי אבל בא, זה מהיכן
כלפיו. עצומה

״ביחד״ השם נולד כך
תורה לשיעורי ללכת שהתחלתי השלב היה זה

לראשונה שמעתי תקופה באותה וחסידות.
תשובה וקבלתי כתבתי קודש". ה"אגרות על
ראיתי לכתוב, שהמשכתי ככל אותי. שהממה
בפרט שבתשובתיו. המדהים את ויותר יותר

אני איתה "משפיעה" עצמי על שקבלתי לאחר
התשובות". בהבנת מתייעצת

ברכה בקשה רבקה מרת תקופה באותה
ברורה הוראה הכילה התשובה לפרנסה.

עיסוקה, בתחום עצמאית ולהיות להתקדם

לקורס יצאה רבקה מרת נסיעות. משרד
ב"ה, וסיימה עסק לניהול שנה, כחצי שנמשך
משלה נסיעות משרד פתחה כעת בהצטיינות.

הרבעית. בקומה החדשה, המרכזית בתחנה
התלבטה למשרד. שם על החליטה לא עדיין

חב"ד. המושג את שיכיל שם ורצתה היות
התשובה שתכתוב. שלי מהמשפיעה "בקשתי
המילה את בולט באופן הכילה קודש באגרות

חב"ד האותיות את מיד בה זהיתי "ביחד",
טורס". 770 "ביחד השם נולד כך י'. בתוספת

שמיא ענני על
להרגיש התחלתי חדשים, כמה לפני "לאחרונה
מדוייקת תשובה ושוב כתבתי קטן. שהמשרד
לקומה עברתי ולהרחיב. לצאת הזמן שהגיע
הקרנת יותר. ומרווח גדול למשרד השישית.

החיים והשידורים המשיח מלך שליט"א הרבי
למשרד, הנכנסים כל ועל עלי משרים מ"770"

וקדושה". רוגע של מיוחדת אווירה
קליינטים כבר יש שבמשרד קודש לאגרות

לכתוב. הלקוחות אחד ביקש זמן לפני משלהם.
מה ושאל אלים שכן עם בעיה לו שיש התברר
"יחי" הכריז צדקה נתן ידים, נטל הוא לעשות.
זהה היה התשובה תאריך בקשתו. את והכניס

"בנוגע התוכן בא ואח"כ הכתיבה.. לתאריך
את להחליף הוראה וכן הרעים.. לשכנים

נבדקה... לא שנים 3 שכבר שהתברר המזוזה,
הקודש, ספרי את ב"ה. הסתדרה, והבעיה

לאחר למשרד, הכניסה ועוד, רמב"ם תניא,
יהיה שהמקום בקשה הכילה התשובות שאחת

הרבי את כבר שנראה כדי "הכל לה'. משכן
שמיא, ענני על בא המשיח, מלך שליט"א

ממש". בקרוב
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