
גאולה של פורים
שלוחי נערכים הפורים חג לקראת
למבצע המשיח, מלך שליט"א הרבי
יהודי. לכל החג ומצוות שמחת הבאת
את לאור הוציאו ממש, ההפצה במרכז
פרסומי לצד לילדים, ועלונים החג עלוני
ועוד. מגנטים במודעות, החג מצוות
משלוחי אלפי מאות הוכנות כן כמו
לפרטים להפצה. שונים בעיצובים מנות

.077-5123-770 נוספים:

2 מתוועדות נשים
ראשל"צ חב"ד ישיבת נשות וועד
סביב לנשים התוועדות מארגנות
ביום אי"ה שתתקיים ערוכים, שולחנות
19:30 בשעה (5.3) אדר ט' חמישי
לציון. ראשון תות"ל ישיבת בהיכל
זלמן הרב ויצהנדלר, הרב בתכנית:
אברהמי שיראל קדוש, יפה גב' נוטיק,
מראש לרכוש ניתן כרטיסים ועוד.

.058-700-7701 בטל':

משיח דגלי הארץ כל
מתנופפים כבר משיח דגלי מאות
להתגלות כהכנה הארץ ברחבי בגאווה
דגל מטה המשיח. מלך שליט"א הרבי
יש וכעת נוסף בסבב יוצא בית בכל
הרחוב, הבית, את להכין ההזדמנות את
התקנה כל משיח. פני לקבלת העיר,
עם מקל הכוללת: הערכה עם מגיעה
מונע ברוחות, עמיד יחודי, פטנט
המוקד להזמנות, הדגל. וגלגול שחיקה

.058-5252-770 הארצי:

טובות חדשות

אדר משנכנס
בשמחה מרבין

של בעיצומו תש"נ, בשנת פסח המועד בחול
מלך שליט"א הרבי הבהיר אז, הפוליטי המשבר
נחרצות וקבע הקיים, במצב דעתו את המשיח
במועמד לתמוך איסור יש נפש פיקוח שמטעמי
דבר המחבלים, עם משא-ומתן לקיים המוכן
ליהודים נפשות לסכנת מיידי באופן המוביל
עם בפישה יותר, מאוחר שנתיים כולו. בעולם
אומר הממשלה, ראש של נציגו התחבורה, שר
ימשיכו "באם המשיח: מלך שליט"א הרבי לו
מנחם אני אזי כאלה דיבורים אודות זה בכיוון
ובכל התוקף בכל שילחם הראשון יהיה מענדל

שתתפרק . . שלי הכוחות
הממשלה!"

חלפו שנה שלושים
לא שכלום ונדמה
מפלגה אותה השתנה.
השלטון בראש עומדת
לארצות רצים וראשיה
להצהיר כדי הברית
המיידית נכונותם על
מארץ חלקים למסור
עומד שוב הקודש.
ומרגיש בישראל הציבור
אלו דווקא מרומה.
בשם לדבר המתיימרים
אלו הם היהודי הציבור
זו בממשלה התומכים

המסוכנת. לתוצאותיה ואחראים

שמח הולדת יום
נושא הפלאות, שנת - תש"פ שנת של אדר חודש
כזו אמיתית, למהפיכה המאפיינים כל את בחובו
ישראל עם את הצילה כבר שנה אלפי לפני שאז,
המלוכה. ארמון בסתר שהתרקמו המזימות מכל

להשמיד המן ביקש כאשר כי מספרים חז"ל
חיפש ישראל, עם את
לכך המתאים חודש
ובפור הבחינות, מכל
שמו עלה שהטיל,

בחודש (גורל) פור שנפל "כיון אדר, חודש של
לי נפל אמר גדולה, שמחה (המן) שמח אדר
היה ולא משה, בו שמת (בחודש) בירח פור
נולד". באדר ובשבעה מת באדר שבשבעה יודע
הלידה יום הוא "כדאי חז"ל כך על אומרים
שבגללו זה, יום ודווקא המיתה". יום על שתכפר
הוא ישראל, על בכוחו לגבור שיצליח המן חשב
אשר הוא "ונהפוך - הגדול למהפך שהוביל היום

בשונאיהם". המה היהודים ישלטו

המהפך יום את כולנו נציין שלישי ביום השבוע
יום המיוחל, היהודי
מנהיג של הולדתו
העם של נשמתו האמת,
של מזלם בו ויום כולו,
כדי עד גובר, ישראל
ודור. דור בכל הצלתם

אחד פתרון
במערכת שעדיין, ולאלו
השלישית הבחירות
זה, לרגע נכון מה תוהים,
היא היחידה התשובה
את שמלווה זו אותה
קיומו כל לאורך העם
האמיתית הגאולה רק -
את תביא והשלימה
מלך שליט"א הרבי רק והאמיתי, המיוחל המהפך

ליעדו. העם את שיוביל זה הוא המשיח

מועמד באף מבטחנו, לשים לנו אל ובנתיים,
שלא ברור, באופן מתחייבת שאינה מפלגה ובאף
בו באופן שתתנהל ממשלה להקמת ידה תתן
המו"מ דרך האחרונות, הממשלות כל התנהלו
לטרור, והכניעה הויתורים דרך הערבים, עם
קולנו את המסוכנות. לתוצאות שמובילה דרך
לעמוד ברורה בצורה שיתחייב למי רק נשמור
זו, מסוכנת ממשלה הקמת כנגד המשמר על
לקולו ונשמעת העומדת הצרופה, ההלכה דרך
יבוא המשיח, מלך שליט"א הרבי הדור נביא של

ממש. ומיד תיכף ויגאלנו

מהפך של יום
ישראל לטובת

מרדכי בזמן המיוחל לנס שהוביל ההיסטורי המהפך יום הוא באדר, ז׳ רבינו, משה של הולדתו יום
הערבים! עם ומתן משא המנהלת הממשלה עצירת - ישראל עם לטובת לפעול מסוגל עכשיו וגם ואסתר
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(28.2.20) ה'תש"פ אדר ג' תרומה, פרשת קודש שבת ערב
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משיח! בוחרים

על המצביע הערים, בחוצות קמפיין לאור יצא פעילים ביוזמת
המשיח מלך שליט״א הרבי - מצפים כולם לו האמיתי המנהיג



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

ע"ה עמישדי ב"ר רפאל יוסף ר'
נימני

ה'תש"פ שבט כ"ו נלב"ע

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לזכות

שי' תפארת ומרת יצחק יוסף ר' למשפחת

בפיליפינים המשיח מלך שליט"א הרבי שלוחי לוי
שתחי' מנוחה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל

 
    
    
   
    
    
    
   
   
   
   

   
   

ונחושת כסף זהב תרומה.. לי ויקחו
ב-ג) כה, (שמות

מדוע ביותר, המובחר הינו וזהב מאחר
ממתכות גם המשכן נבנה לכאורה
אלו שמתכות אלא יותר? פשוטות

שבישראל: סוגים לג' רומזות
ישראל, שבעם לצדיקים רומז - כסף
- זהב ולתורתו. לה' נכספים עת שבכל
תשובה, לבעלי רומז מכסף, יותר משובח
יכולים אינם גמורים צדיקים שבמקומם
שנכשלו לכאלה רומז - נחושת לעמוד.
שגרם הנחש בעקבות והלכו בחטאים,

בעולם. הראשון לחטא
הצדיקים! רק לא בונים המקדש בית את
נבנה ולכן בבנייתו, חלק נוטל יהודי כל
בו ערבו אלא וזהב, מכסף רק לא המשכן
הציבור. ידי על נבנה המשכן נחושת. גם
ורשעים. בינונים מצדיקים מורכב ציבור

עם כל של המצוות קיום ע"י דווקא
- בתוכם" "ושכנתי לקיום נזכה ישראל,
חי) (מעיין ושלמה. האמיתית בגאולה

בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו
ח) כה, (שמות

כל בתוך ״בתוכם״, אלא נאמר לא ״בתוכו,
ואחד״. אחד

במשכן רק לא שישכון השי"ת, הבטחת
מישראל. אחד כל בתוך גם אלא ומקדש,
מענייניו עושה יהודי כאשר אימתי? וזאת

לה'. מקדש הגשמיים
בתחתונים, דירה לו שתהיה ית' ה' רצון
שבמקדש וכשם בגשמיות. הזה, בעולם
מקום היווה רק לא שהוא הרי הגשמי
מרכיביו אלא השכינה להשארת
לקדושה. נהפכו עצמם הם צהגשמיים
להחדיר רק לא יהודי כל צריך כך
להפכם אלא הגשמיים, בעניינים קדושה
ל״א) שיחות לקוטי (עפ״י לקדושה.

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:13 17:00 ירושלים

18:15 17:15 תל-אביב

18:14 17:05 חיפה

18:16 17:18 באר-שבע

18:27 17:27 ניו-יורק

את - לשלמה חכמה נתן וה' :
יג) ו, - כו ה, א (מלכים ישראל. עמי

פורים של התורה קבלת

מלך דבר

תרומה פרשת

תרומה

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

03-658-4633 טלפקס
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

השבת היא זו שבת מיוחדת: שבת היא זו שבת
מרבין אדר ו"משנכנס אדר בחודש הראשונה
במהלך שהמועדים הידוע פי ועל בשמחה",
חלים, הם בהם השבוע לפרשת קשורים השנה
לפרשתנו אדר חודש בין הקשר מהו להבין יש

תרומה. פרשת –

בשמחה" מרבין אדר ש"משנכנס לכך הטעם את
פורים לישראל, היו ניסים "ימי רש''י: מסביר

ופסח".

בטבע מלובשים ניסים
לציווי פסח בין הקשר מה (א) להבין וצריך
מדוע כן, אם (ב) בשמחה"? מרבין אדר "משנכנס
ולא אדר לחודש רק ציווי זה בשמחה" "מרבין

ניסן? לחודש גם

הפורים וחג הפסח לחג המשותף בזה: והביאור
חג התורה: לקבלת קשורים ששניהם הוא,
בשביל הייתה מצריים יציאת תכלית – הפסח
נאמר פורים ובנס סיני. בהר התורה את לקבל
מה קיימו ישראל שבני היהודים", וקבלו "קיימו

תורה. במתן שקיבלו

התרחשו הפסח שבחג הוא, ביניהם ההבדל אבל
ועשרת סוף ים קריעת כמו טבעיים על ניסים
ישראל, לבני שמנגד צד היה וכאשר ועוד, המכות

בהם נשאר "לא וכל מכל אותם ביטל הקב"ה
בטבע, מלובש היה הנס בפורים ואילו אחד". עד
על והפעולה לטוב, נהפך אחשוורוש של וליבו
אותו, שמבטלת בצורה הייתה לא המנגד הצד
לטוב. אותו והופכת אותו שמבררת בצורה אלא

לפסח פורים בין לחבר
של בקשר הבדל גם ישנו הזה, להבדל ובהתאם
תורה במתן התורה: קבלת עם הללו החגים
של בדרך התורה את קיבלו ישראל בני (פסח)
ואילו כגיגית". הר עליהם "כפה – והכרח כפייה
התורה את קיבלו ישראל בני פורים, נס לאחר

ומאהבה. מרצון

פסח: לגבי פורים של החידוש מובן זה ולפי
בגאולה. חידוש כך כל אין מתבטל המנגד כאשר
מתהפך והוא הרע את מבררים כאשר דווקא
המיוחד החידוש את רואים הוא") ("ונהפוך לטוב
דהיינו הגלות, גדרי את פורצת שהיא בגאולה,
ומהפכים אותו ופורצים העולם של גדר שיש
בשמחה" "מרבין הציווי ולכן לקדושה. אותו
את יש אז דווקא כי אדר, לחודש בנוגע רק הוא
של גדר' וה'פריצת מההפיכה בשלימות השמחה

הגאולה.

לא פורים של הגאולה זאת, למרות אבל
של מלכותו תחת נותרו ועדיין שלימה הייתה
– המעלות שתי של החיבור דווקא אחשוורוש.
שבירת ע"י (לא ופורים שלימה) (גאולה פסח
את מביא – לטוב) שלו הפיכה אלא הרע,
האמיתית בגאולה שיהיה כפי בזה, השלימות

והשלימה.

היו ניסים "ימי כשכותב רש''י רומז זה ואת
האמיתית שהשלימות ופסח", פורים לישראל,

יחד. המעלות שתי בחיבור היא

במשכן למטה
תרומה: פרשת – השבוע לפרשת קשור זה כל

תורה למתן בהמשך באה תרומה פרשת
פרשת של והחידוש ומשפטים), יתרו (בפרשיות
רק נשארת לא שניתנה שהתורה הוא, תרומה
ומתגלה למטה יורדת היא אלא מלמעלה, בגילוי
הזה בעולם גשמי משכן המשכן, ידי על בעולם,

בתוכם". ושכנתי מקדש לי "ועשו –

לפרשת הפורים וחג אדר חודש בין הקשר וזה
ותחדור תרד תורה מתן של שההמשכה תרומה,
בדוגמת שזה המשכן. ידי על הזה, בעולם למטה
מה קיימו ישראל שבני הפורים, בחג שהיה מה

תורה. במתן שקיבלו

ממש ומייד שתיכף העיקר והוא רצון ויהי
הגאולה באה פורים לפני עוד אדר" "משנכנס
לגאולה" גאולה "מסמך – והשלימה האמיתית
הגויים כאשר בשלימות, הגאולה תהיה שאז
הגאולה. אל לצאת ישראל לבני בעצמם יסייעו

ה׳תנש״א) תרומה ש׳׳פ שיחת (ע״פ



המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחות

בהם! לבחור אסור - נפש פיקוח
וגם – שנים עשיריות כמה זה ומקדם מאז "עמדתי
– אלה שנים במשך פעמים כמה-וכמה נתפרסם
לתמוך אסור הערבים) (מן נפש פיקוח שמטעמי
דבר על הערבים עם ומתן משא המנהלת במפלגה
שומרון, יהודה, – (יש"ע הקודש מארץ שטחים החזרת
ואיסור בחירות, בעת במפלגה – להערבים עזה)
זוהי ממילא בדרך אז כי ממשלה, והקמת לארגון בנוגע במנהיגיה תמיכה
פיקוח – ועוד יש"ע – השטחים החזרת הערבים, נגד באחריותם תמיכה

וכלל. כלל נשתנתה לא זו ועמדתי שליט"א, ישראל דבני נפש

נפש, לפיקוח תגרום הנ"ל במפלגה בחירה – דעתי עניות שלפי ...ומכיון
זה דבר על ולעורר הפעם עוד דעתי להביע ערוך שולחן ע"פ מוכרחני
(309 עמ׳ תש״נ-ג משיח דברי תש״נ, פסח (חוה״מ בהנ"ל". לבחור שאסור

בו יבחרו שלא ברבים לפרסם
"שלום מבצע סיום את עיכב פלוני בן שפלוני ידעו שכולם ברבים לפרסם
שחייבים הצבא אנשי של המוחלטת דעתם למרות ובזמנו, בעתו הגליל"
ארץ בעיתוני אפילו שפורסם (כפי בשלימותו זה מבצע ולסיים להשלים
אזי זאת, עיכב שהוא ידעו כולם וכאשר כו'). ה"צנזורה" למרות ישראל,
ולא הבאה! ל"כנסת" בבחירות ובמפלגתו) בתלמידיו (ולא בו יבחרו לא
לדבר יכולים וחבריו [הוא ישראל ארץ יהודי של בשמם לדבר לו יתנו
הנ"ל), מבצע סיום עיכוב ע"י תועלת הביאו (שלהם וכו' הערבים בשם

עליהם!! שיפעל היחיד הדבר שזהו כנראה - יהודים!] בשם לא אבל

להמשיך החפצים ה"מדינאים" על זה "איום" יפעל - ואולי האי וכולי
ישראל ארץ של הפוליטיים בחיים עמדה ולתפוס ה"כסאות", על לשבת
חשבון על ומדיניים פוליטיים חישובים עם "לשחק" שיפסיקו -

לגבולותי'! ישראל ארץ בכל הנמצאים היהודים של בטחונם
(1725 עמ׳ תשמ״ב-ג התוועדויות תשמ״ב, תמוז ג׳ (ליל

הממשלה שתתפרק אלחם אני
של והחלטה לדיבורים בנוגע ומבהילה מוזרה שמועה לאחרונה "שמעתי
דיבורים . . ישראל מארץ חלקים מסירת אודות ישראל, בארץ הממשלה
משנה לא . . בפועל ישראל מארץ חלקים למסירת סוף כל סוף יביאו אלו
שאומות איך אלא זה את ומסבירים ואומרים חושבים שהיהודים מה
שסופה תוכנית אודות שמדובר זאת מפרשים והם זאת, מפרשים העולם

פלסטינאית. מדינה והקמת בפועל מארץ-ישראל חלקים מסירת

היה זה את עושים היו בקב"ה מאמינים שלא אנשים אם ...ממילא
אודות חתימה יבוא שמהם בקב"ה שמאמינים אנשים אבל להבין, אפשר
בהקב"ה מאמין שמיר ה'. חילול זה הרי מארץ-ישראל חלקים מסירת
הוא שדווקא כלל מובן בלתי דבר זה הרי ולכן ארץ-ישראל, ובקדושת
ארץ- של חלקים מסירת שפירושן תוכניות אודות כעת לדבר יסכים
ובכל בהתאם יתנהגו ובאם אחד, מה' הוא ארץ-ישראל ביטחון ישראל.
ארץ- לביטחון בנוגע לדאוג מה אין אז שצריכים כפי הדרוש התוקף
שמפחדים מכיוון שנים 5 של עניין אודות רק מדברים ישראל.בינתיים
לומר יש אבל מארץ-ישראל, חלקים למסור שרוצים ברור להגיד
פי – על מארץ-ישראל. חלקים ימסרו סוף כל שסוף ברורה שכוונתם

ממני. טוב ויותר זה את יודע בעצמו שמיר – השערתי

מענדל מנחם אני אזי כאלה דיבורים אודות זה בכיוון ימשיכו באם
שתתפרק שמיר נגד שלי הכוחות ובכל התוקף בכל שילחם הראשון יהיה
באם אבל שמיר, ממשלת נגד פרס שמעון רק היה היום עד הממשלה!
יהיה כן גם אני אז אוטונומיה על דיבורים אודות זה בכיוון ימשיך שמיר
אומות של הלחץ מול לעמוד יכול אינו שמיר באם שמיר. ממשלת נגד
יותר להיות יכול ואינו הלחץ מול לעמוד יכול שאינו בגלוי שיכריז העולם,
(341 עמ׳ תשנ״ב-ב משיח דברי תשנ״ב, שבט (י׳ הממשלה! ראש

לא עלה מאילת, צוברי ישראל
המופת סיפור את לספר מכבר
בתוכנית חי בשידור שלהם,
ר' השמחה שר של 'חידודון'

ברמה'. ב'קול מימון, עמי

לפני האחרון היום היה "זה
עם הייתה כבר היא הלידה,
לבית כצפוי והגענו צירים
להסתבך התחיל כי תוך הרפואה.
עם בשפעת נדבקה היא הכל,
ידעתי ולא מעלות) 40) חום

לעשות". מה

שמה את להפיץ החל ישראל
וכאשר עליה, שיתפללו מנת על
יצר הוא השם, את קיבל עמי ר'

טלפוני קשר איתו
הוא כי לו ואמר
ברכה בעבורם יבקש
מלך שליט"א מהרבי
באמצעות המשיח,

קודש. האגרות

התקבלה התשובה
עב עמ' כג בכרך
"לכתבה נאמר: שם
בעוד הם שרוצים
השם . . ילדים
את הזן הוא יתברך
בטובו כולו העולם

ומהנכון . . וברחמים ובחסד בחן
של התפילין את יבדקו אשר
קודם חול יום ובכל שי׳ בעלה
אחדות פרוטות יפריש הנחתם
מנהגן על תשמור והיא לצדקה,
הכשרות ישראל בנות של הטוב
הדלקת קודם לצדקה להפריש
יום וערב שבת ערב בכל הנרות

טוב.

בכל טובות לבשורות בברכה
האמור״.

נוסף במכתב שמאל, מצד בעמ'
הוראה: אותה שוב הופיעה
בטבת מעשרה למכתבו "במענה
היום פרטית, בהשגחה (אגב,
. . ברדיו) הסיפור פורסם בו
התפילין את יבדקו אשר ומהנכון
במשך כזה נעשה לא אם - שלו
- האחרונים חדש עשר שנים
הנחתם קודם חול יום ובכל
לצדקה, אחדות פרוטות להפריש
התקנה על ישמור אשר וכן
חדשי תהלים השיעור דאמירת
לימי התהלים שנחלק כמו -

תפלת אחר יום בכל - החדש
הבקר״.

מייד אני התשובה, זו "אם
לבדיקה, שלי התפילין את שולח
תפילין ארכוש מכך, יותר ואף
הוא אגב, מיידי. באופן חדשות
את מעולם בדקתי לא אמר,

שלי"... התפילין

התחולל קצר, זמן בתוך
שתפילין לפני עוד השינוי,
התחיל כבר מהבדיקה, שבו
ובבית ב"ה, החום לרדת
אותה לשחרר הוחלט הרפואה
וזאת לבית, ראשון ליום עד
ממקום אותה להרחיק מנת על
להדבק עלולים בו
"תחזרו בוירוס.
ביום לבדיקות

ראשון".

לבדיקות כשהגענו
מייד ראשון, ביום
לחדר הוכנסה היא
ותך (שוב) הלידה
כבר דקות חמישים
של בכיה קול נשמע
המתוקה התינוקת
טובה בשעה שנולדה

ומוצלחת.

להגיד רוצה אני יקרים, חברים
את לבדוק חשוב כמה עד לכם
זאת עשה שלא מי כל התפילין.
זאת שיעשה האחרונה, בשנה
מהסופר חזרו התשובות כעת.
נדבקו שאותיות והתברר
את הפוסל באופן לשניה אחת

הנחתן"!

לה לקרוא החליטו ההורים
את להזכיר כדי וזאת ליבי, בשם
ברכתו בזכות שהתחולל הנס
מלך שליט"א הרבי של והוראתו
התפילין, את לבדוק המשיח
היד, על התפילין הנחת שכידוע
לה' לשעבדו הלב, כנגד היא

יתברך.

מסיים הוא הנרגשים דבריו את
"אם הציבור: לכלל בקריאה
זכינו, לו הנס שבעקבות זכינו
ישראל עם את לעורר נצליח
התפילין בדיקת את להקפיד
שלנו את שפעלנו הרי והמזוזות

ב"ה".

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

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

ג. פרק ולוה. מלוה הל'

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

טומאת הל' יד-טו. פרק אדומה. פרה הלכות
א. פרק אלו. בפרקים צרעת..

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

יד-טז. פרק

אלו. בפרקים ומושב.. משכב מטמאי הל'
א-ג. פרק

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

חי לא-ל ירננו ובשרי ליבי

שמסרו לפני ישתחווה" ולא יכרע ה"לא והיה הלואי
שאז ההוא, השטח עם "אבו-רודס" שנקרא מה את

המשא בכל תוקף יותר היה ומצב; מעמד בכזה עכשיו עומדים היו לא
וכמה כמה אחת על אצלינו, שטח באותו גם אוחזים היו אם ומתן
שזה נפט, מקבלים שמשם שטח עוד מסירת על חושבים כשרח"ל
תשל"ט) (פורים ונורא. איום לחץ מזמין

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לחץ גוררת מסירה

ליבי ובתו צוברי ישראל

העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את ומרחיבים מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:
WhatsApp מנוי +1(646)7702811



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

הגאולה את שפועלים החיילים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

המאה שנת את מציינים שחודש, בעוד
חב"ד של החמישי הנשיא של להסתלקותו
שניאורסאהן דובער שלום רבי - הרש"ב הרבי
תורת של "הרמב"ם המכונה מליובאוויטש,
אירועים בשורת שיצויין התאריך החסידות".
ובמיוחד הכבירות פעולותיו את נס על יעמיד
מטרת את תמימים'. 'תומכי ישיבת הקמת את
אשר ל'חיילים' היתוך ככור ראה הוא הישיבה
ישראל עם של המשמעותיות בשעות יעמדו

הגאולה. את להביא בכדי

שמנחילה ההשפעה מידת את רואים כאשר כיום,
של פעילותם כח את חסיד, כל על הישיבה
ניתן פעולותיהם, במכלול הישיבה תלמידי

הישיבות. חשיבות על לעמוד

נאמנים חיילים
תומכי ישיבות של סניפים ממאה למעלה
בוקע ומתוכם העולם, ברחבי פזורות תמימים
בהם הערים אחת כולו. לעולם התורה אור
ראשון היתה בארץ הותיקה הישיבה הוקמה
ידי על עשורים שבעה כמעט לפני לציון,

ברוק. ע"ה שאול חיים הרב המשפיע

בעיר ישיבה לפעול חזרה מעשור למעלה לפני
חינוך כוחה: על מייד עומד בישיבה מבקר וכל
לימודית. והשקעה יגיעה עם ביחד להתחיילות
מסירות, לימוד. עם ביחד במשיח לאמונה חינוך
הרב המשפיעים, בה שהטמיעו וחיות אמת
ע"ה יצחק לוי חיים והרב מייזליש ע"ה אברהם

גינזבורג.

בעוצמתה, נתקל לישיבה, מגיע שלא מי גם
'החייל' בשם הייחודי הגליון באמצעות וזאת
העיתון דוד. בית חיילי גידול תהליך את המבטא
בשפה כפפות', 'ללא נכתב שהוא בכך מתאפיין

בתוכו משלב בבד ובד העינים ובגובה ברורה
מצוי. בלתי ולמדני חסידי עומק

בישיבה, אומרים עיתון, בעוד מדובר "לא
הכפפות את להסיר לראשונה עצמנו על לקחנו
הבחורים. את המעסיקים בנושאים ולעסוק
היא סוערת כה בתקופה זה בגיל בחורים לגדל
השיח את לראות ניתן ובגליון עצומה משימה
במטרות בלבטים שעוסק החיילים בין הפנימי
באמת". בעיקר אך פנימיים בויכוחים במטלות

חיים סיפור
הראשון בגליונו עמודים בששה שהתחיל מה
האחרונים בגליונות עמודים לכארבעים התפתח
הישיבה רבני .33 גליון לאור יצא שהשבוע
השעה, לעניני מכוונת במסה גליון כל פותחים
ורגשות הגיגים גינזבורג הרב שם העלה אחת לא
הם ויצהנדלר והרב נוטיק הרב רבות. שפעלו
נפשי' 'אמרה במדור. הקבועים מהאורחים
הבחורים, של לרגשותיהם הנתונה הפינה היא

אין ווארט 'א ומחשבותיהם. החסידיים הגיגיהם
כהוראתו בלימוד לפלפולים במה מהווה נגלה'
'אוצרות' ומדור המשיח, מלך שליט"א הרבי של
של מתורתו גאוניות הערות מלקט הבלעדי,
הנלמדת. במסכת שליט"א המשיח מלך הרבי

נדיר בהמשכים סיפור הוא שבקצפת הדובדבן
תוך אל למסע הקורא את שלוקח לב ושובה
ובדרך שלו נפשו אל ובעצם התמימים נפשות

לפעולה. ומניע חשיבה מעורר אגב

למעלה פני על שהשתרע הראשון, הסיפור
נקרא גליונות מ-20
הגיע ובעקבותיו 'החייל'
בפרקיו שאוחז 'הלמדן'
דמויות שני הראשונים.
של 'ציור' מגלמות אלו
נלחם - מתמודד תמים
פנימי תהליך שעובר
ובירור גילוי של ועמוק
שיפגוש, אנשים וזיכוך.
שיעבור סיטואציות
אותו שתוליך וההשגחה
האמת. אל אותו יובילו

האמונה את מעמיקים
שינוי ליצור הוא אומרים, הם העיתון, "חזון
בחב"ד התמימים תפקיד את להעמיק תפיסה
שמביאים חיילים של דור לייצר לה ומחוצה
בכל האמונה את ולהעמיק ההתגלות את בפועל

שליט"א". המשיח מלך הרבי מדברי תג

רח' ראשל"צ, תות"ל בישיבת להשיג ניתן
החייל:| מערכת של המייל ובכתובת 2 קאליב
באמצעות או hachayal@rashlatz.com

.051-2770-660 למס': בהודה הואצאפ

כשר מוסד לכל צדקה לתת
מחלק אשר כותב בו השלישי, מיום למכתבו במענה
וענינים, מקומות לכמה ידו, השגת כפי לצדקה הוא
בהם שישנם שיודע כיון אשר במחשבתו, ספק ועלה
ומצות, תורה שמים יראת בעניני ביותר מסודרים
הפרטים בכל הם שמתאימים אף אשר כאלו וישנם
אינם אבל והמצוה, והתורה שולחן-ערוך על-פי
בלבד, להראשונים ליתן כדאי שאולי כל-כך, בהידור

בהידור. שספק במקום התמיכה ולהפסיק

הוא מי חשד, מעוררת תמיד כאלו מחשבות והנה
שמעורב או לגמרי הטוב מצד אם אותם, המעורר
טענות בכמה לבוא שעלול שכנגד, הצד גם בזה
וכיון ומצוה, תורה בענין הישראלי איש למנוע ובלבד
מחפש לו, ישמעו לא גלוי, כוונתו יאמר שבאם שיודע
הרי זה, כגון ובנדון צבוע, של באיצטלא ומתחפש

להרבות אין אשר שני'ה לטענה מקום יש זמן לאחרי
זה, לפני שנתן ומספיק ודי אחד, למוסד כל-כך בנתינה
על-פי השלמים וענינים בהמוסדות חסר יהי' ובמילא
אלו במוסדות יתוסף ולא מהודרים, אינם אבל תורה,
עניני בכמה חז"ל אזהרת ידועה ובכלל המהודרים,
למוסדות יאמר ומי מדי, יותר לבדוק שלא צדקה,
הידור. שחסר אלא התורה על-פי הם שלמים אשר

חז"ל בשלילת האמורה סברא חיזוק בזה לרמז ויש
אם אפילו א) סג, (עירובין אחד לכהן מתנותיו נתינת

הוא. רבו האמור כהן

לכל מינימלים סכומים לקבוע צדקה, בעניני והנכון
לחפש מבלי כשרים ולענינים הכשרים הק' המוסדות
המוסיף מוסד לכל זה סכום על ולהוסיף וכו', ולבדוק

בהידור.
ז׳קעה) (מאגרת

האחרון הגליון שער

לציון ראשון תמימים תומכי ישיבת

בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,

כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל
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הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים
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קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

הרבנית בציון
הסבתא רחל מנוחה
מחברון הצדקת

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי


