
לחברון עלו חב״ד
עלו חב"ד מחסידי לאלף קרוב

מנוחה הרבנית הילולת ביום לחברון,
משעות כבר שם. הטמונה רחל

הציון. את שפקדו קבוצות עלו הצהרים
במערת התקיימה וזעקה תפילה עצרת

בשם כללי פ"נ הוקרא שם המכפלה
של וזכותה אבות זכות לעורר הקהל

והכלל הפרט בענייני להיוושע הרבנית
ושלימה. אמיתית גאולה והעיקר –

ההחרבה את עוצרים
מערכת מתכוונת הקרובים בימים

של בתים עשרות להחריב הבטחון
ובמטה ובשומרון, בבנימין מתיישבים

ההרס, את למנוע בכדי שהוקם המאבק
ציבורית. לפעילות תכניות הכינו כבר

במישורים לפעול מתחילים "אנו
שפורסמה, בהודעה נכתב הבאים",

הסברה פעילים, כינוס פקודה, "סירוב
ולחץ הארץ על היהודים בעלות על
פי על צבא". וגורמי כנסת חברי על
ינסו הקרוב בשבוע כבר הערכות,

בתים מספר להחריב ובמשטרה בצה"ל
היל"ת. גלעד, חוות בישוב

המאמרים ספרי סדרת
מוציאים משיח, של לתורתו במכון
נוספים, כרכים שני אלו, בימים לאור

הרבי של המאמרים ספרי בסדרת
אלו כרכים המשיח. מלך שליט"א

אדר. חודש של פרשיות", "ארבע על
.058-5358-770 להזמנות:

החסידות. בתורת לימוד בפרט לב״, משמחי ישרים ה׳ ״פקודי התורה, בלימוד בשמחה להרבות
והשלימה האמיתית הגאולה לשמחת שזוכים ועד כפשוטו הבית בני את לשמח גם יש זה, עם יחד

טובות חדשות

אדר משנכנס
בשמחה מרבין

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

פשוטה, בהבנה בשמחה". מרבין אדר "משנכנס
בזמן ישראל עם הצלת נס היא השמחה סיבת
המן גזירת המלכה. ואסתר הצדיק מרדכי
היהודים ישלטו "אשר הוא ונהפוך התבטלה
שמחתנו האם קשה, ועדיין בשונאיהם". המה

הרחוק? בעבר שהתרחש האירוע משום רק

המשנה למאמר בפירושו הבעש"ט כך על עונה
מי יצא". לא למפרע, המגילה את "הקורא
לעבר ששייך כעניין המגילה לסיפור שמתייחס

סיפור בו רואה ואינו
לא שהוא הרי עכשווי,
נותר עדיין מחובתו, יצא
לראות יש העגום. במצבו
את המגילה, בסיפור
העכשווית. משמעותו

בראשונה כמו

הוא גם מכווין ז"ל האר"י
בפירושו נקודה לאותה
האלה "והימים לפסוק
בהגיע ונעשים", נזכרים
ואנו מסויים וחג מועד
הרי עניינו, את מזכירים

עליונה, המשכה אותה ומתעוררת שחוזרת
הראשונה. בפעם שהייתה

וניעורת חוזרת אדר, חודש של אלה ימים בהגיע
הגדול ל"ונהפוך" שהביאה עליונה המשכה אותה
.." היהודים על שגזר מי דווקא כאשר ביותר,
אשר העץ על שנתלה זה הוא זקן"... ועד מנער
נתלה? הוא מי ידי ועל הצדיק. למרדכי הכין
בכל לצידו שעמד המלך אותו אחשורוש, ע"י
על שמצווה זה הוא גזירה, אותה תיכנון שלבי

מושלם. "ונהפוך" תלייתו.

האלה "הימים ואכן
לנגד ונעשים" נזכרים
לאורך ממש. עינינו
רוסיה שימשה שנים
כפטרונה הסובייטית

בכמויות לה מסייעת כשהיא סוריה, של הצבאי
ישראל. מול וביועצים בטכנאים אדירות, נשק

האחרונות, השנים של ובסוריה שנים חלפו
שלטונית. חברתית אדמה רעידת התרחשה
כאשר מדם, עקובה אזרחים מלחמת שם פרצה
של רגליו את ודוחקים נלחמים המורדים
ששמחה לרוסיה, אסד פנה לו בצר הבן. אסד
בסוריה מסיבית בתקיפה והחלה לו "לעזור"
תושביהם. על שלמות ערים משמידה כשהיא

זו רוסיה, מדהים.
להלחם לסוריה שעזרה
מקבלת ישראל, עם נגד
התפקיד את כעת
מוחלט הרס החדש,
היא ואכן סוריה! של
ביסודיות זה את עושה

אסד. עם ובשיתוף

הגאולה שמחת

מרבין אדר משנכנס
הרבי מציין בשמחה.
המשיח מלך שליט"א
לפרשת הק' בשיחתו
התורה, בלימוד בהוספה מהשמחה החל תרומה,
לימוד בפרט לב", משמחי ישרים ה' "פקודי
את לשמח גם יש זה, עם יחד החסידות. בתורת
המצוות בקיום לשמחה ועד כפשוטו הבית בני
אורה הייתה "ליהודים המגילה כלשון בהידור,
אלו "ויקר, חז"ל וכפירוש ויקר" וששון ושמחה
כמאמר מיוחדת לשמחה המביאים תפילין",
תפילין "אנא היתרה, שמחתו לסיבת לרבה אביי

תפילין). הנחתי אני =) מנחנא"

עצמו על המוסיף לכל שמחה, תוספת גם מכאן
לתפילין בנוסף תם דרבינו תפילין גם להניח
על למוסיף מיוחדת שמחה ותוספת רש"י,
ועד וראב"ד. רבא דשימושא תפילין עצמו,
והשלימה, האמיתית הגאולה לשמחת שזוכים

ממש. עכשיו

שנה כמידי מארגן וזמרה, שירה מטה ב-770. שמחה של יום שישים
המשיח מלך שליט״א הרבי הוראת פי על אדר, בחודשי ערב מידי ריקודים

אדר בחודש גאולה של שמחה

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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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

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

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

תניא תהלים חומש

 
    

    
    
     

    
    

    

    
   

   

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

(שמות בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו

כל בתוך ב״תוכם״, 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.

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:01 16:47 ירושלים

18:02 17:01 תל-אביב

18:01 16:52 חיפה

18:04 17:05 באר-שבע

18:09 17:09 ניו-יורק

      
יג) ו, - כו ה, (מלכים-א'   

פרטי במצב המקדש בית

מקדש לי "ועשו הציווי מופיע השבוע בפרשת
"לבנות" יהודי לכל אישי ציווי בתוכם", ושכנתי
יום: יום בחיי – אלינו ובנוגע רוחני. משכן בתוכו
ב"לבבך", מעט", ל"מקדש יהודי בית כל לעשות

יהודי. בית בכל "מאודך-ממונך", "נפשך",

יש כי ההדגשה במלוא לבטא פשוטות: במלים
לדבר – בתוכם" "ושכנתי של הענין את לעשות
הגדולה בהשתדלות בפועל לכך ולהתמסר עיקרי,
הדבר הבאת לשם ומעשה, דיבור במחשבה ביותר,

ביותר. המלאה במדה מעשית להגשמה

שלבים בשלושה מקדש
בלבו – בתוכם" "ושכנתי – מעט" ה"מקדש
להיות צריכים יהודי, בית ובכל יהודי כל של
בתוכו, שכלל הכללי, המקדש של השתקפות,
עומד: העולם שעליהם העמודים שלושת כל את

חסדים. וגמילות עבודה תורה,

לי "ועשו של הראשון בפרט מודגשת – תורה
אל ונתת וגו' ארון "ועשו בציווי: – מקדש"
הקדשים בקודש – (התורה) העדות" את הארון

והמקדש. המשכן של

שער ו"זה יקרא" תפלה בית "ביתי – עבודה
דרך ועולות מכוונות התפילות כל השמים",
לי "ועשו והרי הקדשים). (וקודש המקדש בית
להיות מוכן לה' "בית שיהא הוא בכלל מקדש"

הפנימי והתוכן והכוונה הקרבנות", בו מקריבים
קרבן מכם יקריב כי "אדם – הוא הקרבן של
ודמו, חלבו להקרבת עד ה', אל להתקרב לה'",

והנפש. הרצון במסירת תפלה

שמיד הפרטי הציווי כפי – חסדים גמילות
שולחן "ועשית (ופרטיו): ארון" "ועשו לאחר
היה המקדש שבית לחם", השולחן על ונתת גו'
חסדיו כל את הקב"ה השפיע שממנו המקום
בשביל והרחבה, הקדושה הפתוחה המלאה מידו

במיוחד. ישראל בני ושביל בכלל העולם

מהקב״ה ״להעתיק״
בדרכיו", "והלכת ה': של ציוויו קיים האמור בכל
בתוכו לגלם צריך יהודי בית שבכל מעט" ה"מקדש

האמורים: הענינים את

שבו בית תורה", בו שמגדלין "בית - תורה:
"מגדלין" של ובאופן בקביעות, תורה לומדים
מלא "בית יהיה שהבית גם כולל ובאיכות, בכמות
שכל אלא בארון, ישארו לא שהספרים ספרים",

הספרים. של) ב(תוכנם ממולא יהיה הבית

מפתיחת החל תפלה", בו שמגדלין "בית - תפלה:
ל"השכיבנו ועד מלך" לפניך אני ב"מודה היום

המטה. שעל שמע בקריאת לשלום" אבינו

מיד אבל הכנסת, בבית בצבור היא התפלה
והיום אני... מודה יאמר: – מטתו על שיתעורר
כמה וביניהם המטה, שעל בקריאת-שמע מסתיים

המזון. ולאחרי לפני כמו וברכות, תפלות

שבבית, הצדקה לקופת נוסף - חסדים: גמילות
גמילות אורחים, הכנסת בו שמקיימים בית זה הרי
ולכלל, ליחידים ובממונו בגופו בנפשו חסדים
כנסיות בתי תורה, מוסדות והחזקת תמיכת

וכו'. וחסד צדקה ומוסדות לתפלה,

כביכול, נמשל, – מעט" "מקדש – כזה בית
מיד הבא בפסוק הקשור ידיך", כוננו אד' ל"מקדש

ועד", לעולם ימלוך "ה' לאחריו:

עניני בכל חודר מלך" לפניך אני ש"מודה בית זהו
הבית להנהגת יסודית מוקד נקודת ומהווה הבית

ועד". "לעולם היום, כל של הבית ובני

הסוף עד הכוח את לנצל
ודאי – וצדקה תפלה תורה, – הענינים שלושת
שבו למצב דומה הדבר אין אך יהודי, בבית ישנם

הבית. עניני כל של ויסוד לעיקר אותם עושים

כוחו לפי לעשות האדם מן דורש שהקב"ה ומאחר
או איש יהודי, מכל דורש שהקב"ה שמה מובן –
ואפשרויותיו כוחותיו במסגרת לגמרי זה הרי אשה,
את ינצלו שכולם הקב"ה דורש בבד בד אבל לבצע.

המדה. מלוא בכל כוחותיהם

ליהודי מעניק שהקב"ה הכוחות גם נכללים בכך
לא – בקודש" "להעלות הציווי את לקיים
כי שיהיה, ככל טוב יהיה שבהווה, במצב להסתפק
יותר ולהתעלות לעלות חיל", אל "מחיל ללכת אם
של הענינים בכל ליום, ומיום לזמן מזמן ויותר,
והשלימה. האמיתית הגאולה עדי וקדושה, טוב

(242 עמ׳ הוספות, לא, שיחות לקוטי (עפ״י

מלך דבר

תרומה פרשת

תרומה

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 ,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

השבת לוח

לאה טלילה מרת וזוגתו חי שלומי לר'
שיחיו אדמוני

תחי' עדי ה' בצבאות החיילת בתם, להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

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

טוב מזל ברכת
יורקוביץ שי' ברוך ר' הרב הרה"ח למשפחת
שידוכין בקשרי שי' דובער הת' הבן בא לרגל
העניך חנוך ר' למשפחת תחי' רבקה עב"ג

שי' זילברשטרום
של הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל ברכת



אחרת הגדרה אין בגלוי. אלוקות
הרבי אל ההתקשרות לאפיק
באמצעות המשיח מלך שליט"א
אלוקות מאשר קודש, האגרות
מזה, יותר ואף טעימה בגילוי.
בשר". כל על רוחי מה"אשפוך
עצם מחדש. מדהים זה פעם בכל
ההצבעה המיידיות, המענה,
העניין, נקודת על המדוייקת
הרב מספר והפתרון. הבעיה

מיקנעם. שטיינר מענדי

חיה בתנו וחצי, כחודש לפני
והתעלפה. ברע חשה מושקא,

שהוזנק מד"א צוות
להעבירה החליט אלינו
רמב"ם. הרפואה לבית
אושפזה היא שם

ימים. למשך

אישפוזה ימי במהלך
בדיקות עברה היא
היו שרובן יסודיות
בדיקה מלבד תקינות

לגמרי הייתה שלא אחת
טיפול על המליצו הם ולכן תקינה

תרופתי.

מה"סיפור" להירגע הספקנו בקושי
"סיפורים" עלינו ונחתו הנוכחי
מוזרים אירועים של רצף נוספים.

שנים. במשך לנו קרו שלא

כמה וקיבל נפל בער שלום בננו
שטערנא בתנו גם מכה. פעמים
חיה עם והסיפור טוב הרגישה לא

מושקא.

... קורה מה להבין ניסינו

החלטה עצמנו על קבלנו בפועל
בעיר מזוזה מבצע להתחיל טובה
ראשוני, כצעד יקנעם. מגורנו,
בבית, אצלנו מזוזות 3 החלפנו
כתב יותר, מהודרות למזוזות

הזקן. אדמו"ר

ראשונה פעם הלכתי כחודש לפני
שלנו. ברחוב מזוזה למבצע
עד דירות בכמה לעבור הספקתי
בסמיכות הגרים לשכנינו שהגעתי
פונה כשבוע לאחר ונעצרתי. לנו
איפה ושואלת, שלנו השכנה אלי
מזוזות את לבדוק יכולה היא

ביתם.

אנו עכשיו שבדיוק לה, אמרתי

ולוקחים מזוזוה במבצע פועלים
השכנים מכל המזוזות את
4 מייד לי הביאה היא לבדיקה.
אותם שניקח חיכו שכבר מזוזות

לבדיקה.

וכולם חוזרות המזוזות שבוע עובר
והגעתי התארגנתי כשרות. ב"ה,
את להם להתקין מנת על לביתם
דבק להם שמתי מחדש. המזוזות
שמיקום להם והסברתי צדדי דו
ציר, היכר עפ"י נקבע המזוזה
הדלת, פתיחת כיוון עפ"י דהיינו

לחדר. לחוץ או החדר לתוך

אותי שואלים הם ואז
הבטחון חדר על
שיוצא (הממ"ד)
גם הוא האם מהמטבח
אמרתי מזוזה. צריך כן
אמרתי ואז שכן, להם
איפה שאבדוק להם
את לקבוע צריכים
שם הדלת כי המזוזה
החוצה נפתחת במקור

הדלת. את הורידו הם אבל

בבית אצלנו שגם נזכר אני ואז
אצלנו שגם וכנראה כזה חדר יש

במקום. נמצאת לא המזוזה

חוזר מזוזה למבצע ממשיך אני
[אשתי זעלדי בבוקר ו.. הביתה
מאומה לה סיפרתי לא שעדיין
חלמה שהיא אומרת השכנים] על
שליט"א לרבי שהתקשרנו חלום
שאלות כמה שאלתי המשיח, מלך
הטלפון את לקחה זעלדי ואז
לנו שקרו האירועים לפשר ושאלה
מלך שליט"א הרבי ואז לאחרונה
לבדוק שצריך לה אומר המשיח
בצד נמצאת לא המזוזות אחת כי

ימין.........

לה ואומר זה את שומע אני
עם זה על דיברתי אתמול שבדיוק

השכנים...

על ומסתכל למעלה לקומה רץ אני
החוצה, נפתחת היא ואכן הדלת
להיות צריכה המזוזה זה ולפי
כפי ולא המשקוף של השני בצד
התקשרתי בטעות. שנקבעה
שצריך אמר הוא ואכן רב ושאלתי
לצד המזוזה מיקום את להחליף

בגלוי. אלוקות השני.

סבא כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב עם
גלויים מקורות על מבוסס זה בטור המידע מסווג. בתפקיד בצה"ל בעבר שירת הכותב

לאיתים חרבותם וכיתתו
דורנו כי ומדגיש חוזר שליט"א המשיח מלך הרבי
ואומות וברחמים, בחסד שתבוא הגאולה דור
הנשק מצמצום החל מנשקן, מתפרקות כבר העולם
מן מקצת להלן המעצמות. שבידי רהגרעיני הכימי

זה. בנושא העובדות

העולם: ברחבי והגרעיני הכימי הנשק פירוק
רובו כי כשנתיים לפני כבר הודיעו וארה"ב רוסיה
נוטרל שברשותן והגרעיני הכימי הנשק של הגדול
אמנת יושמה הכימי, הנשק בתחום בהצלחה.
מדינות 192 ע"י שנה 20 כ- לפני שנחתמה CWC

,OPCW ארגון נתוני עפ"י שברשותן. הכימי הנשק כל את לפרק התחייבו הן בה בעולם,
העולם ברחבי הכימי הנשק ממאגרי 90% כ- היום עד פורקו הכימי, הנשק בנטרול העוסק

סדיר. באופן שונות במדינות נמשך הפירוק ותהליך יותר), אף פירקו וארה"ב (רוסיה

לברה"מ, ארה"ב בין START הסכם נחתם (1991) תשנ"א בשנת הגרעיני, הנשק בתחום
ראשי 6,000 לכדי הגרעיני הנשק מאגרי של דרמטי צמצום על המעצמות התחייבו ובו
שהיו גרעיניים נפץ ראשי 70,000 כ- במקום וזאת אחת, כל לקרב מוכנים גרעיניים קרב

הקרה! המלחמה של השיא בתקופת יחדיו לשתיהן

של הדדי פיקוח תחת נוטרלו, במסגרתו היקף, רחב תהליך החל מההסכם כתוצאה
ביניהם אסטרטגיים מפציצים מאות וכן גרעיניים, נפץ ראשי אלפי עשרות המעצמות,
טילים (שהיו בין-יבשתיים טילים מאות וכן לחלקים, ופורקו שנחתכו 52-B מפציצי 365

גרעיניים). קרב ראשי 10 לפחות הכיל מהם אחד שכל דהיינו – מתפצלים

המדינות 16 בין CFE אמנת נחתמה ,(1990 (נובמבר תשנ"א שנת בתחילת במקביל,
במסגרתה המועצות), ברית (כולל דאז וורשה ברית מדינות 6 לבין נאט"ו בברית החברות
הנ"ל, המדינות כל של הלחימה ואמצעי הצבאות בהיקף עמוקים קיצוצים גם בוצעו
ומאות תקיפה, ומסוקי קרב מטוסי אלפי ותותחים, טנקים אלפי עשרות משירות והוצאו

וצוללות. קרב ספינות

הינו הרוסי הצבא של היקפו כיום ממש. אלה בימינו גם נמשכים אלו נרחבים קיצוצים
האמריקני הצבא של והיקפו המועצות, ברית לרשות בזמנו שעמד הצבא מהיקף כשליש

שנים. עשרות מזה ביותר הנמוך הינו

המשיח המלך של מפעולותיו – הנשק פירוק
בעיקר גרעיניים, וטילים פצצות אלפי עשרות העולם מעצמות יצרו שנים עשרות במשך
ע"י יופתעו הן אם אפילו גרעינית, תגמול מכת שניה"– "מכה יכולת לאפשר מנת על
מלחמה, ערב של אווירה המעצמות בין שררה שנים עשרות ובמשך שכזו, מתקפה
ולא היסטורי שינוי להיווצר החל תשמ"ה-תשמ"ז בשנים הקרה". "המלחמה שכונתה
וה"פרסטרויקה" (פתיחות), ה"גלאסנוסט" עידן על הכריזה אשר בברה"מ, כלל צפוי

מחדש). (בניה

בין נוסף הסכם נחתם כשנתיים לפני אנו. לימינו עד נמשך הגרעיני הנשק פירוק תהליך
אחת. לכל בלבד גרעיניים קרב ראשי 1550 לכדי עוצמתן את יפחיתו לפיו לארה"ב רוסיה
ישיר באופן מוביל המעצמות של הגרעיניים הנפץ ראשי של במספרם הדרמטי הצמצום
הגרעיניים הנשק בכלי הצמצום נוספת. עולם מלחמת של הסכנה ולהרחקת לצמצום
המהפיכה רקע על המעצמות בין המתיחות (למרות ממש אלו בימים גם כסדרו נמשך

באוקראינה).

לזרזה וביכולתנו הגאולה בזמן כבר אנו כי מבהירים בעולם אלה כבירים שינויים
עניני ובהדגשת החסידות תורת ובפרט התורה, ולימוד המצוות בקיום הידור בתוספת
שליט"א הרבי בההתגלות ובטחון ואמונה הניסים, על להשי"ת הודאה ומשיח, גאולה

ממש. בקרוב המשיח מלך

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

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

י פרק בכורים הל'
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בממ"ד?! המזוזה עם מה

היפך של לעניין מלכתחילה באים לא במילא
מלשון ושלום שלום, נהיה ואדרבה השלום,

התורה בשלימות הקשורה העם שלימות עם יחד שלימות,
חברון עם ושומרון, שכם עם יחד הארץ, שלימות מגיע ומזה
תשל"ו) (פורים העתיקה. ירושלים ועם

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שלמות מלשון שלום

שטיינר מענדי

עצים לשתילי שנהפכו ״פצצות״

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת



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

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

השקל" למחצית "זכר לקיום מטבעות להשיג ניתן

במחיר

מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ו 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
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

ירבץ גדי עם ונמר

לטובה הכל
הזעזועים עתה, עד עליו עבר מאשר ר"פ ...כותב

השי"ת בעזר ואשר וכו' רוחו במצב והשינוים נפשיים
חזקה.. עליו דעתו שונות השתדלויות ע"י

עולם בבורא בבטחונו שיתחזק להדגיש למותר ובודאי
ומתוך עביד, לטב רחמנא דעביד מה כל אשר ומנהיגו
בהתמדה ילמוד לבב וטוב ובשמחה אמיתית מנוחה
לסכסוכים ובהנוגע המצות. בקיום ויהדר ושקידה
ח"ו למריבות להכנס לא הטובה הדרך הרי שמזכיר,

דרך שזוהי משיבין, ואינם שומעין להיות חז"ל ובסגנון
ונקודה וכנ"ל. וסכסוכים, חיכוכים להמעטת הסלולה

ומבטל גדרים פורץ בשמחה הלימוד עצם כי האמיתית
שתלוים כמובן בזה ההנהגה פרטי והסתרים, העלמות
לפרטיו ענינו יפרש ולכן פרטים, ופרטי פרטים בכמה

ויורוהו, ייעצוהו והם שלו והמשפיע שיעור המגיד לפני
ועזרתם בעבר גם לו עזרו ממכתבו שכנראה ובפרט

ו׳תמו) (מאגרת רבה. תועלת הביאה

אחד ברגע גאולה
חדא בשעתא הידוע ובסגנון עין, כהרף ה' תשועת
הגאולה אפשרית הזה היום ובעצם חדא, ורגעא

והכלל. היחיד של והשלימה האמיתית

היחיד בגאולת תלוי הכלל גאולת הרי ואת"ל
בכ"מ מהמבואר וכמובן שבידו, כמה בזה ובפעולותיו

אמת, ותורת חיים תורת בתורתנו גם הוא ופס"ד
העולם כל שיראה אדם כל צריך הרמב"ם, ובלשון

כל הכריע הרי אחת מצוה עשה חייב, וחצי זכאי חצי
והצלה. תשועה וגרם זכות לכף כולו העולם

ו׳תמז) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בספארי לאחרונה שהתרחש מדהים סיפור
את מיקד סיביר, שבמזרח בשקוטובסקי
כשהוא כולה, רוסיה של התעניינותה
המשיח מלך שליט"א הרבי דברי את ממחיש
את תגאל והשלימה, האמיתית הגאולה כי

החי. עולם את כולל כולו, העולם

ימות של הידועים הגאולה מיעודי אחד
כבש עם זאב "וגר ישעיהו נבואת זו המשיח,
כי מציין אומנם הרמב"ם ירבץ". גדי עם ונמר
ומשמעם וחידה", "משל היא הדברים כוונת
רשעי עם לבטח יושבים ישראל "שיהיו
כולם ויחזרו ונמר.. כזאב המשולים גוים
אבל ישחיתו". ולא יגזלו ולא האמת לדת
הגאולה, ליעודי בהקשר מציין המהרש"א
יש כי "ודע ביותר: חריגים הנראים אלו גם
ואף בפשטן האלו הדברים בכל להאמין לנו
כוונתם לפי הזה בדרוש האריכו שהמפרשים

ממשמען". יוצאין הדברים אין שם יעוין

טימור העז הובאה שבועות מספר לפני
בשם שכונה סיבירי נמר מוחזק בו לשטח
יהפוך שהמפגש שבמקום אלא אמור.
השניים כי החיות בגן הבחינו דמים, למרחץ
זה. לצד זה ישנים ואפילו יחדיו מטיילים

בעז לפגוע סירב הנמר

פעמיים חי טרף מקבלים שלנו "הנמרים
לעיתון הצוות מאנשי אחד אמר בשבוע",
טוב יודע אמור "הנמר טיימס". "סיביריאן
אבל וארנבים. עזים לצוד כיצד מאוד
לצוד. סירב שהוא בעז פגש הוא לאחרונה
פגשה לא מעולם שהעז חושבים אנחנו
לפחד אותה לימד לא אחד ואף בנמרים

לרשת, עלה הראשון שהסרטון מרגע מהם".
ובעולם ברוסיה התקשורת אמצעי החלו

השניים. אחר שוטף באופן לעקוב

תופעות עשרות

תופעות עשרות תועדו האחרונות בשנים
כשהם ביריבותם, שידועים חיים בעלי של
גמור בניגוד "יריביהם" לצד בשלום חיים
מפתחים ואף רוח אורך מגלים לטבעם,
למצוא ניתן למשל כך ידידות. יחסי ביניהם
ולהיפך, חתולים גורי המאמצים כלבים
המשחק חתול או ביניהם קרבות ללא החיים

יחדיו. בשלום וחיים אפרוח עם

חיות בקרב רק מדובר שאין הוא המעניין
התופעה את לשייך היה שניתן מחמד,
לתוצאה המשותפים, חייהם של החריגה
לגלות ניתן ואילוץ". "כפיה או אילוף של
הנמצאים חיים בעלי בקרב גם התופעה, את

חופשי. באופן בטבע

הטבע בשמורת בג'ונגל תועדה למשל כך
טיגריסית שבהודו, מהאראשטרה, הענקית
פוואן איילים. עופר עם משחקת כשהיא
שצילם טלפוני, במוקד עובד ,(46) מנון,
הבוקר "בשעות סיפר הנדיר האירוע את
לצלם, לג'ונגל חבר עם יצאתי המוקדמות
צעיר ובעופר בטיגריסית הבחנתי כאשר
העצים בין יחד התרוצצו השניים לצידה.
של הסוף שזה בטוח הייתי הגבוה. והעשב
חצי במשך יחד בילו השניים אבל האייל.
בצווארו בעדינות תפסה הטיגריסית שעה.
משלה, גור נושאת היא כאילו האייל של

ברח". הוא דבר של ובסופו

ה׳ את הדעת ריבוי הסוד:

שליט"א הרבי מציין הקדושות בשיחותיו
שלום של זו תופעה כי המשיח, מלך

בעולם אמיתי
הינה החי,
יוצא פועל
הדעת מריבוי
ע פ ש ו י ש
וכלשון לעולם
ק ו ס פ ה
ה א ל מ ו "
דעה הארץ
כמים ה' את
מכסים". לים
ם י ר ק מ ה

מהווים נחשפים אנו להם העכשוויים
בלימוד להוסיף וחובתנו ליכולתנו תזכורת
שתביא ה'", את "דעה החסידות תורת
בעולם והשלימה האמיתית הגאולה לזירוז

ממש. בקרוב כולו

ברוסיה חיות בגן עז עם נמר
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