
בתנופה ממשיכים
בכפר תורה התלמוד באולם
האחרון, חמישי ביום התקיימה חב"ד,
הרבבות עצרת לסיכום התוועדות
בד השבוע. ראשון ביום בכיכר" "משיח
להמשיך ההכרח על באירוע, דובר בבד
אנ"ש של הגדולה ההתעוררות את
ובתנופה העשיה להמשך והמקורבים
האמיתית הגאולה להבאת מחודשת,

ממש. בפועל והשלימה

לקעמפים רישום
המחזור יתחיל כשבועיים, בעוד
חב"ד, בתי של הקיץ בקייטנות השני
ולצרף בהצלחה, להמשיך הנערכים
חינוך המעניק למערך ילדים רבבות
יפתחו במקביל, החופש. בימי יהודי
תלמודי ילדי שוהים בהם ה'קעמפים',
התורני, החינוך ומסגרות התורה
פרטים הזמנים'. 'בין לחופשת היוצאים

חב"ד. במוקדי

מזוזה מבצע עלון
מזוזה. מבצע על מהודר עלון חדש!
את ברורה ובשפה טעם בטוב המסביר
לקיומה מעשית והדרכה המצווה מעלת
מצטרף העלון צבעוני. כרומו דף על
"עשרת את המפרסמות ההפקות לשורת
מלך שליט"א הרבי של המבצעים"
להזמנות והצלה. הגנה לשמירה, המשיח

.077-5123-770

טובות חדשות

ופרצת'? ל'שבת נרשמת כבר

077-5123-770

לחינם. נס עושה הקב"ה שאין הוא ידוע כלל
כפי הטבע, בדרכי הבריאה הנהגת עליו חביבה
וכלשון הבריאה, בראשית כבר ידו על שנקבעה
אלוקים.. ברא "בראשית בתורה: הראשון הפסוק
86 = 'אלוקים' המלה של הגימטריא כאשר ,"
מיוחד והכרח צורך כשנוצר רק ולכן הטבע. =
בדרכי פתרון לה שאין מסויימת, בעיה לפתרון
למעלה נס, של באופן הקב"ה פועל אז רק הטבע,

הטבע. מן

עולה כך, משום דווקא
לנושא בהקשר התמיהה
הדרך - בפרשתנו מרכזי
הארץ חלוקת תעשה בה
ע"י שנקבע כפי לשבטים

הקב"ה.

בגורל חלוקה
את יחלק בגורל "אך
הגורל פי על הארץ..
נחלה...", תחלק
נקבע אלו בפסוקים
חלוקת - מנחה עקרון
השבטים לי"ב הארץ
ע"י להיעשות צריכה

מציינים בבא-בתרא במסכת חז"ל ואכן גורל.
ראשון שלב החלוקה: בתהליך שלבים שלושה
מלובש היה הכהן "אלעזר ותומים. האורים
שבט אם הקדש ברוח ואומר ותומים, באורים

עמו". עולה פלוני תחום עולה, פלוני

כתובים היו "השבטים הגורל. עשיית שני שלב
בי"ב (=תחומים) גבולים וי"ב פתקין, בי"ב
לתוכה ידו מכניס והנשיא בקלפי ובללום פתקין,
פתק ניסי) (=באופן בידו עולה פתקין, שני ונוטל

לו". המפורש גבול של ופתק שבטו, שם של

צווחת שלישי שלב
עצמו "והגורל הגורל.
אני ואומר צווח היה
לגבול עליתי הגורל

הגורל". פי על שנאמר פלוני, לשבט פלוני,

אומר הכהן כאשר הראשונים, השלבים שני
ואיזה יעלה מי של פתקו הקודש, ברוח מראש
הדבר ממש כך ואכן בחלקו, יפול בארץ חלק
למילוי נדרשו אלו ניסיים שלבים הנה התרחש,
לזות ולהסיר הגורל עפ"י תהיה שהחלוקה הציווי
אבל הערמה. איזו כאן הייתה שמא שפתיים
צווח היה עצמו הגורל כאשר השלישי, השלב
הגורל אני כולם: לפני
פלוני, לגבול עליתי
מעורר פלוני", לשבט
נדרש מדוע תמיהה,
צווח", "גורל של הנס
עושה הקב"ה אין והרי

לחינם? נס

שליט"א הרבי עונה
זה אין המשיח, מלך
הוראה זו לחינם, נס
יהודי. לכל ה' בעבודת
הארץ וחלוקת הכניסה
כללות את מבטאים
הצריכה ה', עבודת
בשלושת להיעשות
מחשבה, הנפש: לבושי

ומעשה. דיבור

הדיבור זה הבוחן אבן
מחשבה. עיקרה ותומים באורים הכהן ראיית
הגורל וצווחת מעשה, עיקרה הגורלות עשיית
האדם, אצל הבוחן אבן ואדרבא, דיבור. עיקרה
"דברים דבריו, הם בעניין חדור הוא כמה עד
ומכאן הלב". אל נכנסים הלב מן היוצאים
גם לבצע עלינו אותה הגאולה בשורת להפצת
ומשיח, גאולה ענייני בלימוד דהיינו במחשבה כן,
אבן אבל הסברה, חומר הפצת דהיינו במעשה
מן היוצאים בדברים לדבר הדיבור, היא הבוחן
זמן הגיע שכבר שלנו, החברתית לסביבה הלב
לגאול עומד המשיח מלך שליט"א והרבי הגאולה

ממש. ומיד תיכף עולמים, גאולת אותנו

הגורל צווחת נס
הגאולה ובשורת

במרכז במדרחוב לבנה קידוש של מיוחד מעמד נערך שבת, במוצאי
שעות שלוש במשך השתתפו אנשים אלפי משיח. מרכז בארגון ירושלים,

במדרחוב גאולה רוקדים

במעשה, ומשיח, גאולה ענייני לימוד במחשבה, כן, גם להיעשות צריכה הגאולה בשורת הפצת
ממש. עכשיו נגאלים אנו שהנה הלב, מן היוצאים בדברים לדבר בדיבור, הסברה, חומר הפצת
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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

רחל מנוחה מרת וזוגתו מענדל צמח לר'

שיחיו שוחט
תחי' שרה חיה ה' בצבאות החיילת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל
בז'ה רחל בן משה הרה"ח
התשע"ה תמוז כ' נלב"ע

בתוכם והוא עפר שוכני ורננו והקיצו

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ממש ומיד תיכף

נשמת לעילוי

 
     

      
  

  
   
   

  
  

 
    

שלום בריתי את לו נותן הנני
יב) כה, (במדבר

אליהו) (זה פינחס של מעלתו
שזו שלום" בריתי לו נותן ש"הנני
לעשות . . ש"בא אליהו של ענינו
הנה שנאמר ישראל, בני בין שלום
וגו' הנביא אליהו לכם שולח אנכי
בנים ולב בנים על אבות לב והשיב

אבותם" על

אהבו", והשלום ד"האמת עניין שזהו
- הגלות סיבת מבטלים זה ידי שעל

ישראל דאהבת היפך

"צרור הפרשה בהמשך גם [כמודגש
גו" אותם והכיתם המדינים את
לשון מדין, דקליפת הענין ביטול

ומריבה] מדון

המסובב בטל הסיבה ובהבטל
גו' הרביעי "צום שלכן (הגלות),

ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה
והאמת (כי) טובים ולמועדים

אהבו". והשלום

ה׳תש״נ) פנחס פרשת (משיחת

נג) כו, (במדבר הארץ תחלק לאלה

הארץ תחלק "לאלה הארץ, חלוקת
אך גו' נחלתו תרבה לרב גו' לנחלה

- גו'" הארץ תחלק בגורל

חלוקת אופן רק שנתפרש שכיוון
לי"ב החלוקה פרטי לא הארץ,
מסעי מטות (כבפרשת שבטים
כולל זה לומר יש זה), שלאחרי
בימות הארץ דחלוקת השלמות גם
האומות, עשר ארץ המשיח,
לשבט (גם שבטים לי"ג שתתחלק

אחד"). לוי "שער לוי,
תנש״א) בלק שבת (משיחת

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:23 19:07 ירושלים

20:25 19:22 תל-אביב

20:26 19:15 חיפה

20:24 19:23 באר-שבע

21:07 20:02 ניו-יורק

      
יח, פרק א' (מלכים  

כ) יט, - מו

המיוחדת למצווה אישי קשר

מלך דבר

פנחס פרשת
בלק פרשת בחו"ל:

פנחס

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
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

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש

בתורה הכתובים העניינים כל אשר ידוע
הזמנים בכל ה' בעבודת נצחית הוראה מהווים
פנחס פרשת בשבת בעמדינו ולכן הדורות ובכל

ה' בעבודת ההוראה את להבין יש זו, בשנה
שהרי פנחס, של מעניינו מישראל אחד כל לגבי
ולכן הפרשה תוכן עם בעצם קשור הפרשה שם

. תוכנה לגבי הפרשה משם ללמוד אפשר

ארץ לחלוקת בנוגע מפרשתנו עניין ובהקדים
עפ"י לא כלומר הגורל, פי על שהייתה ישראל

קביעה עפ"י אלא שכליים ונימוקים הבנה
הארץ". את יחלק בגורל "אך - טהורה. אלוקית

ושכל הגרלה
בגשמיות, ישראל ארץ חלוקת שישנה כשם

בני בין ה' בעבודת רוחנית "חלוקה" גם ישנה
המיוחד עניינו את יש אחד לכל כאשר ישראל,

בגשמיות הארץ חלוקת וכשם ה'. בעבודת
ששייך הרוחני החלק גם כך הגורל, ע"י נעשתה

שכאן אלא הגורל. עפ"י נקבע יהודי לכל
צריכים ה' עבודת סדרי השאלה: מתעוררת

הגורל פי על ולא לכאורה, שכל פי על להיות
העבודה שיסוד אפילו ודעת. מטעם שלמעלה
וכשיש בלבד היסוד זהו אך עול, קבלת הוא

על להיות צריך זה אסור ומה מותר מה לברר
כך, אם והשגה. שכל כך לשם ומוכרח התורה פי

והסיווג הבירור (כלומר ש"חלוקה" נאמר כיצד
גורל. עפ"י נעשה המעשית) העבודה של

בתנאים שמצינו עניין פי על זה ויובן
יתירה) (=במידה טפי זהירים שהיו והאמוראים
בכל זהירים היו הם כלומר, מסוימות. במצוות
טפי' 'זהירים היו מסוימים ובעניינים המצוות

בפרט, אליהם שייכים היו שהעניינים לפי
המצוות שאר בקיום העילוי היה ובאמצעותם

יהודי לכל בנוגע גם הוא זה פי על שלהם.
אליו השייכים העניינים ישנם יהודי שלכל

אחד לכל המיוחדים העניינים שייכות בפרט.
השכל הבנת או ודעת טעם פי על אינם ואחת

ודעת מטעם למעלה אם כי מיוחד, קשר שישנו
הגורל. עניין -

אישית מצווה
המצווה את ליהודי מלמעלה מראים שבה הדרך

שלגבי כאשר היא אליו הקשורה המיוחדת
והסתרים העלמות אצלו קיימים המצווה אותה

והעיכובים שהמניעות ככל כלומר יתרים.
לאותו המצווה חשיבות גדלה כך יותר גדולים

שייכות שכל פי על רואה אינו אם אפילו יהודי.

ביתר לו עולה זו מצווה ואדרבא, זה לעניין
עניינו הוא זה עניין זאת למרות מאחרות, קושי

כך משום ודווקא בפרט לו השייך המיוחד
כזו. חזקה במידה נגדו הרע היצר עומד

שרש"י הגורל, פעולת אופן גם יובן זה פי ועל
צווח". היה עצמו ש"הגורל (מהמדרש) מביא
אותו של המיוחד ענינה זו שמצווה מכיוון
לכן (הגורל) ודעת טעם פי על שאינו יהודי
אותה בקיום ועיכובים מניעות ישנם כאשר
מתגלה כלומר "צועק", עצמו הגורל המצווה,
עם הקשורה שבנפש יחידה בחינת הנפש עצם
כל על להתגבר הכח ומכאן עולם של יחידו

הקשיים.

לשמה קנאות
קנאת את קינא אשר פנחס של ענינו גם זהו
מציאותו שכל הוא הקנאות עניין שהרי ה'.
עצם מגילוי נובע שזה ה' רצון למלא חדור

"הלכה פנחס, של פעולתו על נאמר ולכן הנפש
עליו להשפיע צריך הדבר שכן כן". מורים ואין

עצמו מצד הפעולה את שיעשה עד כך כל
עצם שלגבי משום זאת דין. בית לשאול מבלי
פנחס זכה ולכן שאלות. לשאול שייך לא הנפש
למלא היתה מציאותו שכל משום עולם לכהונת

ה'. רצון

דעקבתא "דרא של טפי הזהיר ובדורנו,
הראשון והדור לגלות האחרון הדור דמשיחא"
משיח פני קבלת של העבודה הוא - לגאולה

ממש. בפועל צדקנו
תשח״י, פנחס ה׳תנש״א, פנחס פרשת שבת שיחות פי (על
תשי״ג) תמוז י״ב תשי״ב, תמוז ט״ז



igrot.com קום" ה"אגרות. אתר
לוגוב שלום הרב של בניהולו
האתרים אחד הינו חב"ד, מכפר
לכתיבת ביותר המבוקשים
והדרכה עצה ברכה, בקשת
המשיח, מלך שליט"א מהרבי

קודש. האגרות באמצעות

לברכות זכו כבר אנשים רבבות
החיים, תחומי בכל וישועות
גם כמו האתר, באמצעות
הטלפון במכשיר באפליקציה

החכם.

המעשה, בעלי מדווחים תמיד לא
הפניה ע"י זכו להם המופתים על
יש לעיתים אך הקודש, באגרות
פרסום חשיבות את הזוכרים גם
ומדווחים. חוזרים והם הניסים

מספר מה, זמן "לפני
לוגוב, שלום הרב
ממרת הודעה קבלתי
(28) יחיא הודיה
היא בה גת, מקרית
לה' להודות ביקשה
הנס פרסום ע"י
לאחר לה, שארע
מהרבי הברכה בקשת
המשיח מלך שליט"א

קודש. האגרות באמצעות

הודיה שמרת שנים כמה מזה
כדי מתאים לשידוך מצפה
בישראל, נאמן בית להקים
בדרכים בנושא פועלת כשהיא
אלה שנים במהלך המקובלות.
שידוכים הצעות עם נפגשה
קבלות עצמה על קבלה שונות,
אך טובות, החלטות שונות,

הצלחה. ללא לפועל,

שנה כסלו בחודש זה היה
כאשר תשע"ה, שנת שעברה,
הפגישה שידוך. הצעת לה הוצעה
חג כסלו, י"ט לערב נקבעה
בעל הזקן אדמו"ר של הגאולה
ממאסרו ערוך והשולחן התניא
השנה לראש גם הנחשב ברוסיה,

החסידות. תורת של

יבשים חודשים לאחר זה "היה
מתאימות, שידוך מהצעות לגמרי
לפני כשעתיים הודיה. מספרת
אליי התקשרה מביתי שיצאתי
דיברנו שלא מאוד, יקרה חברה

שלפני לי וסיפרה זמן הרבה דיי
הרבי את שאלה היא שנה חצי
ב"אגרות המשיח מלך שליט"א
את לזרז כדי לעשות מה קודש"

זיווגי…

שכדאי צויין שהתקבלה בתשובה
כסלו י"ט בערב סעודה לעשות
והובטח כסלו י"ט גאולת לכבוד
בדיוק זוכרת (לא זיווג על שם

הלשון). את

רצתה לא שבזמנו אמרה, חברתי
היה שזה משום זה, את לי לספר
לייאש… רצתה ולא רחוק עדיין
כסלו י"ט ערב הוא הערב אבל

התקשרה. ולכן

פרטית שבהשגחה לה אמרתי
עוד אכן אני מדהימה,
לפגישה.. יוצאת מעט

בהלם הייתה חברתי
ממש שזו ואמרה
גלויה, פרטית השגחה
כדאי מקרה ובכל
לעצמי אפילו שאעשה
"ברכות" "סעודת
שאני לפני קטנה,

יוצאת.

יין עוגה, חיפשתי בזריזות
האדמה פרי העץ, פרי תירוש,
ברכתי, "שהכל". שברכתו ומאכל
ויצאתי ברכתי ושוב אכלתי

לפגישה…

ממש אבל הזוי קצת נשמע
מקרה… לא בכלל שזה הרגשתי
אחרי 28 בגיל כי הזוי נשמע
ותקוות סגולות תפילות, אינסוף
להאמין… התקשתי כבר שווא,

נפגשתי שאיתו הבחור כן… אז
היה אכן ערב באותו לראשונה
הרבה כ"כ חיכיתי לו הבחור
וכל רגע כל שווה היה (והוא
ה' ברוך וזכינו ציפייה. של שנייה
חודשים… שמונה לפני להינשא
שלאחר בשנה כסלו י"ט ובערב
חנוכת את ב"ה חגגנו הפגישה

שלנו". הבית

עד עדי בניין זה יהא איחולינו,
הגאולה עדי יבורך, ישרים בדור
ממש. בקרוב והשלימה אמיתית

בארץ המשפיעים מגדולי עלית מנצרת קעניג, אלעזר הרב מדברי
משיח - האדיר ההקהל במעמד הלב, מן היוצאים בדברים הקודש,

אביב. בתל רבין בכיכר בתמוז ד' ראשון ביום בכיכר,

העולם את להפוך הכח
הגאולה! בכיכר גאולה, של ערב

אבל המשיח. מלך על כתוב השבוע, בפרשת
המשיח? מלך אודות לנו ובישר לנו אמר מי
את הפך והקב"ה לקלל בא הוא הרשע. בלעם

המשיח. מלך של לברכה, הקללה

הכי הדברים את להפוך כח לו יש המשיח, מלך
גאולה. של לטוב טובים, לא

חולים" "בית להפוך כח לו יש המשיח מלך
המשיח, מלך שליט"א (=הרבי רפואה". ל"בית

רפואה" "בית אלא חולים", "בית בשם רפואיים למוסדות לקרא שלא ביקש
אלה מוסדות נקראים וכיום התקבלה המגמה ואכן וכדו', רופאים" "בית או

בריאות"). "שירותי רפואי...", "מרכז בשם

נפלא, שם להם ולתת צה"ל נכי את לקחת כח, לו יש המשיח מלך
עם המשיח מלך שליט"א הרבי של יחודית (=בפגישה צה״ל. מצוייני
"נכי" להם שקוראים מכך נוחה דעתו שאינן העיר צה"ל, פצועי משלחת
חיילים הם אלו אדרבא אלא מסויימת, נחיתות על שמצביע שם צה"ל,
מן ולכן ישראל עם על להגן נפשם מסירות את גופם על סימן שהקב"ה

צה"ל"). "מצוייני להם: לקרוא הראוי

הרב של לידיד אותו ולהפוך הקג"ב מראשי שהיה פוטין את לקחת
רוסיה. של הראשי רבה לאזר, בערל

אותו ולהפוך גלות של האחרון דור לקחת כח, לו יש המשיח מלך
גאולה. של ראשון לדור

לעשות שאוהבים בהתוועדות, חב"ד חסידי של הסמלים אחד
כאשר העולם. את לגלגל יודעים אנחנו שמתגלגלים. - מהפכות
שליחותם, למקום המשיח מלך שליט"א הרבי של שליחים מגיעים

העולם. את הופכים הם כתיירים, באים לא הם

הם יעזר, את לרגל נשלחו שהשליחים בפרשתנו, אומר כשרש"י כמו
את הפכו וכבר הופכים המשיח, מלך של השליחים המקום. את כבשו

גאולה. רוצים כולם גאולה, שרוצה לעולם העולם,

שלנו לגואל נפלאה אהבה מרגישים
על הכי הכי שם שמדברים למקום ברק, בני את הפך המשיח מלך
בכל ישראל ובנות בני "לכל ישראל, עם לכל פנה המשיח מלך משיח.
קצת לנו נשמע היה זה יהודים. לקרב מכולם וביקש שהם", מקום
אבל לחסידים, רק פונה לא המשיח מלך שליט"א שהרבי מוגזם,
הוריד המשיח שמלך הכח מדהים, זה מקרבים. כולם שכיום ראינו

ונגבה. צפונה וקדמה ימה ופרצת העולם, את להפוך לעולם.

הכח את ניקח ומכאן אותו. להפוך הכח את יש כזה... כיכר לקחת
שהרבי הגאולה, בשורת את לפרסם מגיעים, שאנחנו מקום לכל

המשיח. מלך הוא מליובאוויטש שליט"א

כל שלך חסידים מדוע המשיח, מלך שליט"א הרבי את פעם שאלו
איך לשאול, אפשר כך אותם". אוהב אני "כי וענה אותך? אוהבים כך
כי אותו? אוהבים כולם מליובאוויטש הרבי על בכנסת דיון כשיש זה
שלנו. לגואל נפלאה אהבה בלב מרגישים כולם כולם! את אוהב הרבי

ועד! לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

עכשיו נפלאות חסידים שיח
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הגאולה בחג גאולה

ש(לא . . ממרום" רוח עליהם ש"יערה רצון יהי
לבני יסייעו הם) שגם אלא יבלבלו, שלא רק

זאת ידחו ושלא ישראל, ארץ שטחי בכל להתיישב ישראל
ומיד. תיכף זאת לעשות אם כי זמן ללאחר

תשל"ח) לך לך ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עכשיו! השטחים בכל התיישבות
! גאולה להביא וביכולתך, עשה,

הגאולה בשורת בהפצת חלק טול

בסביבתך והפץ

הגאולה". "שיחת גליונות
052-6770778 לפרטים:

בחתונה הזוג
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אומר! המשיח מלך

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

להרים זכה ואכן הכיכר" את "תרימו שזעק מי
בכיכר סוחף לריקוד המשתתפים רבבות את
"משיח העוצמתי ה"הקהל" במעמד בת"א, רבין
היה תמוז, ד' שעבר, ראשון ביום שנערך בכיכר"
מליובאוויטש "הרבי הידוע בשירו טייב יובל הזמר
הרבי של העצום למפעלו מוקדש השיר אומר".
ולכל המשיח, מלך מליובאוויטש שליט"א
ישראל אהבת המפיצים העולם ברחבי שלוחיו

הגאולה. בשורת עם יחד אמיתית,

היהודית המוסיקה בתחום מככב טייב יובל
הראשון אלבומו את .8 מגיל כבר פיוטית -
בשנות שם אי המצווה, בר לרגל הוציא שלו
בכישרון חש טייב דניאל אביו, התשעים.
מקצועי. באופן לפתחם ודאג בנו של המיוחד
'תורת את מרצה ואף פייטן גם הינו טייב יובל
נחשבות. אקדמאיות במסגרות והפיוט' השירה
מורשת וטיפוח שימור בתחום פועל הוא כן כמו

וטוניס. אפריקה צפון יהדות ומסורת

וקיים חי הרבי נחרצות: קובע

עוד כי מספר, הוא חב"ד-אינפו לאתר בראיון
מעצמת מול אל נפעם עמד תמיד מילדותו
הרבי – בראשה והעומד חב"ד של השליחות
שנכונים נאמנים שליחים המשיח. מלך שליט"א
קודמת, היכרות כל בלי גם יהודי לכל לעזור
הבית חממת את שעוזבים צעירים זוגות
מנוכרת לקהילות רחוק ויוצאים והמשפחה
מבוקר עומד יהודי איך יהודי. סממן כל וחסרות
שעות ומחכה פינה בכל ובחום בשלג ערב עד

תפילין? להניח שיזכה יהודי לעוד

לדור ביחס הייתה אותו, שהפליאה נוספת נקודה
ולא האחרונות בשנים שנולדו – הצעיר החב"די

בעיני המשיח מלך שליט"א הרבי את ראו
האמונה הזה, המיוחד הכוח להם מהיכן בשר,
שרואים לגאולה הציפייה החיות הזו? המיוחדת
ומשאירה עצומה היא צעיר, חב"די ילד אצל
הרבי ברורה: היא התשובה מילים. ללא אותך

איתנו. והוא וקיים. חי המשיח מלך שליט"א

המשפחתי הנס

שליט"א הרבי עם ושורשי עמוק קשר ליובל
המקובל מורו דרך התחבר אליו המשיח, מלך
קודשו דברי את לצטט המרבה אברג'ל יורם הרב
שיעוריו בכל המשיח, מלך שליט"א הרבי של

ושיחותיו.

משיח, מטה ע"י השנה שנערך הקהל בכינוס
ארנה באולמי משיח", "בית ומגזין חב"ד ניידות
דודתו בת כי טייב סיפר ניסן, י"א לרגל בחולון,
בשנות אשר, עד שנים במשך ללדת הצליחה לא
והחליטה יורק לניו נסעה שלו אחיינית השמונים
לאותה הציעה היא במקביל ל-770. להגיע גם

לאחר לילדים. ברכה ולבקש לכתוב דודה בת
וכתבה נענתה דודה בת אותה רבים, "שיכנועים"
בירך המשיח מלך שליט"א הרבי ברכה. ובקשה
כמובן הברכה וקיימא, חייא בזרעא אותה

בת. לה ונולדה התקיימה

אל הפונים שרבבות אומר, הוא התופעה, "עצם
תשובות ומקבלים המשיח, מלך שליט"א הרבי
שלמעלה והברכות קודש, האגרות באמצעות
זה הזה, הצינור דרך מקבלים שאנשים מהטבע
איתנו ונמצא וקיים חי שהרבי ברור סימן עצמו
בכיכר, במשיח המיוחדת הופעתו על עכשיו.
במעמד להתארח, הזכות על מודה "אני אמר:

כזה".

גואל נביא באחדות

"הרבי השיר מילות בין
אומר", מליובאוויטש
יעקב ע"י והולחן שחובר
דוד ע"י ועובד מנשה
אגרות הפיץ ..." ביתן:
אור בין הבדיל הקודש,
יש אדם לכל לחושך,
הוא מסר תשובה. תמיד
הוא יהודי כל הנפש, את

ארץ בשלמות התקווה. את יש באמונה נכס,
בא כי גלות סוף גואל, נביא באחדות ישראל,

עכשיו. We want mashia'h מועד,

בפוקוס, שם הם תמיד בגלובוס מקום בכל
עובדים כוח, עם באהבה הנאמנים. חב״ד שלוחי
להאיר כימים. לילות אינספור עושים מנוח, ללא
פה להשלים פינה, בכל שביל בכל הנשמה, את

עכשיו. We want mashia'h משימה

בכיכר משיח בהקהל טייב יובל

הבטן בפרי להתברך
מרת... אחותו דבר על ותוכנו השני, מיום למכתבו
לא ועדיין חתונתם לאחרי שנים כמה כבר אשר

הבטן. בפרי נתברכו

מומחה רופא דעת חוות שאלו אם מזכיר שאינו ולפלא
עתה, זה לעשות צריכים פנים כל ועל במקצוע

התורה ירפא ורפא לברכה זכרונם רבותינו וכהוראת
לרפאות, לרופא רשות נתנה

הגשמיות הרי הישראלי איש שאצל כיון אלא
בארץ, הם אחד גוי שהרי יהלכון, יחד והרוחניות
שגם ט' סי' שלו הקודש באגרת הזקן רבנו ובלשון

האמת, מאחד יפרדו לא ארץ בעניני

ולהתחזק ומצות תורה בעניני להוסיף הנ"ל על
שהוא ומנהיגו עולם בורא יתברך בהשם בבטחונם
בהנוגע ואחד אחד כל על פרטית בהשגחה המשגיח

האמור. לכל

הי' לא באם לברר האמור, כמו במצב ומהנכון
ישראל בת או בן בכבוד פגיעה איזה שלהם בהשידוך
שלא או הנפגע בפני אם מחילה, בקשת הדורש באופן

בפניו,

והמזוזות הבעל של התפילין את יבדקו אשר וכן
כשרות, כולן שתהיינה בדירתם

להפריש ישראל בנות מנהג על תשמור האשה והיא
יום וערב שבת ערב בכל הנרות הדלקת קודם לצדקה
ו׳תקלה) (מאגרת טוב...


