
היום של הילדים
חינוך את שהופך הדרכה ספר
היום'' של ''הילדים לחוויה! הילדים
קירשנזפט אריה הרב המחנך מאת
אורכו לכל המשלב מכר רב חב''ד. מכפר
החינוכי האירוע את המדמה קומיקס
מעשיים תרגילים עם יום היום מחיי
והכל וליישום. החינוכי המסר להקניית
של המיוחדת החינוכית משנתו עפ"י
מציג הספר שליט''א, המשיח מלך הרבי
הספר את להשיג ניתן לכך. הכלים את
.0587895858 להזמנות: מבצע. במחיר

זוכה וולפא הרב
וולפא הלוי דובער שלום הרב
ישראל 'ארץ תנועת ראשי גפן ושי
הסתה מאשמת השבוע זוכו שלנו',
פרס שהציעו לאחר פקודה, לסירוב
נכתב בו שלט שהניפו ללוחמים כספי
בהשבעה יהודי" מגרש לא שמשון "גדוד

שנים. כשמונה לפני המערבי בכותל

לפקודה לסרב צה"ל לחיילי "קריאה
מכעיסה היא מפקדיהם של חוקית
שפירא, סקפה ג'ויה כתבה ומקוממת",
בירושלים, השלום המשפט בית שופטת
מעמד בעל הוא הביטוי חופש "ואולם
חיוני תנאי ומהווה מיוחד חוקתי

דמוקרטיה". של לקיומה

הייתה שלא כנראה המשפט "לבית
היו הם אם וולפא. הרב ציין ברירה,
להשיב עליהם היה אותי, מחייבים
השמאל, ארגוני הסתת על ברורה בצורה
לצה"ל להתגייס שלא צעירים המדיחים
מבטיחים ואף בשטחים, לשרת ושלא

להם". שישמע למי נאותה תמורה

טובות חדשות

הנשיאות קבלת יום - שבט י'
המרכזית ההתוועדות

(24.1.18) ה'תשע"ח שבט ח' רביעי, יום
ראשל"צ בראשיתה אולמי

מלך שליט"א הרבי אומר כאן, כבר הגאולה
נראה העינים. את לפקוח רק צריך המשיח,
המנדט את קיבל טראמפ מר ארה"ב שנשיא
כניסתו מאז שנה חלפה בקושי בזה. לנו לעזור
הצהרתיים בין שינויים, מחולל והוא לתפקיד
הכיוון. הוא שבהם השווה הצד מעשיים. ובין
המסגרת את התואמים בהחלט חיוביים שינויים

נח. בני מצוות שבע של האמונית

את כוללת וגדלה ההולכת השינויים רשימת
בכך כאשר ישראל, כבירת ירושלים על ההצהרה

ההצעה את שומט הוא
בינאום של הנלוזה
גם כמו ח"ו. ירושלים,
וכמה לכמה מאפשר
ההחלטות ממקבלי
להשתחרר בישראל
כלפי הנחיתות מרגש
ולהתחיל האומות
ירושלים שאכן להאמין

ישראל. בירת היא

ברורה הצהרה
במדיניות רק לא אך
מגמת תיכונית מזרח
גם שחולל. השינויים
הרב של בשיחרורו

לנס מעבר אמירה. יש רובשקין מרדכי שלום
משפטית פסיקה מול טראמפ התייצבות האישי,
המדיפה פסיקה סופה, ועד מתחילתה מעוותת
אמירה מהווה אנטישמיות, של ריח מאשר יותר
הוגנת משפט במערכת הצורך על וברורה
מצוות משבע אחד על ברורה הצהרה - וצודקת

נח. בני

הליכוד. למרכז גם טראמפ, אפקט הגיע השבוע
מרכז חברי 1500 התכנסו טבת י"ג ראשון, ביום
הסמוך אווניו באולמי מיוחדת, לישיבה ליכוד
פה הוכרע בה ללוד,
הריבונות החלת אחד:
הירדן, ובקעת יו"ש על
"במלאות הבא: בנוסח

ובתוכם ושומרון יהודה חבלי לשחרור יובל
קורא הליכוד מרכז הנצחית, בירתנו ירושלים,
חופשית בניה לאפשר כדי לפעול הליכוד לנבחרי
על וריבונותה ישראל חוקי את להחיל וכדי
ביהודה המשוחררים ההתיישבות מרחבי כל

ושומרון".

מתחילה ישראל ארץ על שלנו "הזכות
אמר ושילה", המכפלה במערת בירושלים,
אסטרטגיים, ולנושאים הפנים לביטחון השר
אומרים אנחנו "הערב והוסיף: ארדן גלעד
מה משנה לא - לעולם
אנחנו הגויים, אומרים
בריבונות להכיר צריכים

הזאת".

נכונה תמונה
שינוי. כאן חל ספק אין
רק זה בשלב אומנם
עובדתית אך הצהרתי,
בשנים עשרות במשך
העומדים מפי נשמעו
הצהרות הליכוד, בראש
גרמו שרק הפוכות

הטירור. לעידוד

רון מר אל בדבריו
עירית ראש נחמן,
את המשיח מלך שליט"א הרבי הדגיש אריאל,
בכוונתה שאין ממשלתית הצהרה של חשיבותה
גם תבהיר כזו הצהרה יו"ש. משטחי למסור
להרגעת ותביא הנכונה התמונה את לערבים
מדינות שתי על הדיבורים לעומת השטח!
ח"ו. הטירור, את המעודדים שטחים ומסירת
שליט"א הרבי הבהיר הקדושות בשיחותיו
בימות כבר נמצאים אנו כי המשיח מלך
ועד העיניים. את לפקוח רק וצריכים המשיח,
הוספה ע"י ההליכים, את לזרז אף שביכולתנו
מצות שבע הפצת כולל טובים, ומעשים בתורה
ענייני לימוד הגאולה, בשורת הפצת נח, בני
מלך שליט"א הרבי התגלות עדי ומשיח גאולה

ממש. ומיד תיכף המשיח

ההצהרה לאחר
הישום שלב כעת
השטח. לרגיעת שיביאו הם בפועל, וישומה ביו״ש הריבונות החלת על ההצהרה דווקא
המשיח מלך להוראות לציית יש ח״ו. הטירור, להגברת הביאו מדינות שתי על הדיבורים

לאחרונה, התניא ספרי הודפסו ארי, בן צבי יעקב הרב ביוזמת
הארץ. ברחבי קיבוצים של בשורה

בקיבוצים התניא הדפסת

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

שיחיו מושקא ומרת זלמן שניאור ר' למשפחת
ציק

תחי' ברכה שיינא ה' בצבאות החיילת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

ע"ה מנחם אברהם ר' הרב הרה"ח
הכהן

שבע באר המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח
ה'תשע"ח טבת ג' נלב"ע

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

טוב נשמתמזל לזכות

 
    

    
    

   
   

     
    

       
       
     

    
    

      

הבאים ישראל בני שמות ואלה
א) א, (שמות מצרימה

בתכלית קיימים עודם שישראל לכך נוסף
בסוף וכמרומז ופשוט, כמובן השלימות
בארון ויישם אותו "ויחנטו - ויחי פרשת
שהגוף בכדי הוא ש"ויחנטו" במצרים",
בני שמות "ואלה הנה - קיים יישאר
ש"על מוסיף, מצרימה" הבאים ישראל
על נוסף כאן": נזכרו ישראל גאולת שם
כנשמות בשלימות נשארים שישראל כך
גם רוחניים וחיים גשמיים בחיים בגופים
בתכלית בריא, בגוף בריאה נשמה יחד,
רק (לא במצב נמצאים הם השלימות,
מצב - מזו יתירה אלא לגאולה, המביא
חייך ימי "כל - עד ישראל", "גאולת של)

המשיח". לימות להביא
ה׳תשנ״ב) השיחות (ספר

בן ותלד האשה ותהר
ב) ב, (שמות

בצער, שלא שילדתו ז"ל רבותינו ואמרו
הגלויות, בחינת הוא לידה חבלי ענין כי,
חבלים שייך אינו הגואל שהיה משה ולכן,
וזהו מהחבלים, לגאול בא הוא כי בלידתו
והמליטה לה חבל יבוא "בטרם שכתוב:

ז). סו, (ישעיה זכר"
סא) ע׳ תר״ל המאמרים (ספר

ודבש חלב זבת ארץ
יז) ג, (שמות

הארץ, פרי טוב כל מעצמה "זבת" פירוש
וטרדה יגיעה שום לזה הצטרכות בלי
בלבול שום היה ולא כלל, הנפש בפיזור
מכל פנוים שהיו עד ולב במוח ועמל

ה'. לעבודת טרדה
נט) ע׳ בראשית חיים (תורת

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי
17:30 16:14 ירושלים

17:31 16:28 תל-אביב

17:29 16:17 חיפה

17:33 16:32 באר-שבע

17:29 16:25 ניו-יורק

ישראל אלוקי ואת גו' ישרש הבאים 

כג) כט: פרק - ו כז: פרק (ישעיהו יעריצו.

טוב ויהיה טוב חשוב

מלך דבר

שמות פרשת

שמות

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

מצרי איש וירא גו' אחיו אל ויצא משה "ויגדל
גו' השני ביום ויצא גו' המצרי את ויך גו' מכה
הלהרגני גו' ויאמר גו' תכה למה לרשע ויאמר
ויאמר משה ויירא המצרי את הרגת כאשר גו'
להרוג ויבקש גו' פרעה וישמע הדבר. נודע אכן

גו'". משה ויברח משה את

מדוע הוא: הפשט עפ"י בפסוק, הכללי הקושי
והרי יירא, היה שמשה כך על התורה מספרת
שהרי מעשי, ביטוי כל לכאורה, לכך היה לא
אחר רק אלא זה, ברגע למדין ברח לא משה

להרגו? וביקש כך על פרעה ששמע

יעשה שכן בה׳ בוטח
וייצר מאד יעקב "ויירא הפסוק על המדרש
"ר' יראה: אותה את לחיוב, ולא מציין - לו"
הבטיחן אדם בני שני ראובן, ר' בשם פנחס
והנה הקב"ה לו אמר יעקב.. ונתייראו.. הקב"ה
יעקב.. ויירא שנאמר נתיירא ובסוף עמך, אנכי
ולבסוף עמך אהי'ה כי הקב"ה לו אמר משה..

נתיירא..".

מחשש ירא שהיה בזה החסרון מה ולכאורה
על מצביע הדבר ואדרבה, החטא", גרם "שמא
בו ויש שלימה עבודתו אין שמא שיירא ענוה,

חטא.

על הציווי את להבהיר יש שתחילה אלא
אמונה רק פירושו, אין "בטחון" בה': הבטחון
"בטחון" כו', מצרה ולחלצו להטיבו ה' ביכולת
והדבר בפועל, יעשה שכן בה' שבוטח פירושו
דואג ואינו גמורה במנוחה שהוא עד אצלו וודאי

כלל.

הבטחה גם הרי הוודאות? מהיכן ולכאורה
גרם "שמא תתקיים שלא יתכן מה' מפורשת
שהרי אחד, כל אצל קיים זה חשש והרי החטא",

ומהו יחטא", ולא טוב יעשה אשר .. צדיק "אין
בטוח שהאדם הבטחון, למדת היסוד כן אם

לו? יטיב שהקב"ה

עבודה זו בטחון
לאחד הצמח-צדק רבינו דברי ע"פ זה ויובן
- ח"ו מסוכן חולה על רחמים לעורר שביקש
טוב "חשוב - גוט" זיין וועט - גוט "טראכט
המחשבה שעצם מדבריו, ומשמע טוב". ויהי'ה
ובטוב טובות, לתוצאות יביאו הבטחון לטובה,

והנגלה. הנראה

אינה עלי'ה שנצטווינו הבטחון חובת וההסבר:
בידי שהכל מהאמונה ממילא, בדרך תוצאה רק
זו חובה אלא ורחום. חנון הוא ושהקב"ה שמים

שישליך יסמוך שהאדם עצמה, בפני עבודה היא
ה' על "השלך שכתוב כמו השם, ביד גורלו כל
ית'. בלעדו בעולם משען שום לו שאין יהבך",
שהקב"ה האדם של לבטחונו יסוד הוא גופא וזה
הבטחון עבודת והנגלה. הנראה בטוב לו ייטיב
באמת סומך שהאדם ע"י בנפש. יגיעה דורשת
שאינו עד לבד, הקב"ה על רק נשמתו ובעומק
שהקב"ה פועלת עצמה זו התעוררות כלל, דואג
מצב. בכל עמו שמטיב זה, באופן עמו מתנהג

ה׳ לישועת הגורם
- יירא היה שמשה כך על הסיפור כוונת וזוהי
ה', לישועת הגורם הוא עצמו שהבטחון ללמדנו
נחלץ לא שהאדם זה לאו, שומע אתה הן ומכלל
שלו. בבטחון חסר שהי'ה מפני זה הרי מצרה

בהשם בטח ולא לנפשו ירא הי'ה שמשה כיון
הטובות, מפעולותיו ח"ו היזק שום יבוא שלא
אותו שהכה מהמצרי ישראל איש על (להגן
זה הרי ניצים"), עברים אנשים "שני ולהוכיח
ויבקש הזה הדבר את פרעה ש"וישמע גרם
משא"כ ממנו. לברוח והוצרך משה" את להרוג
הי'ה ולא בהשם, גמור בבטחון בוטח הי'ה אם
היה שהדבר פועל הי'ה גופא זה הרי כלל דואג

כו'. נשכח

ועיכובים במניעות פוגע כשאדם ההוראה, מכאן
שביטול לדעת, עליו ומצוות, התורה שמירת על
ובהנהגתו. בו תלוי אלו ועיכובים מניעות
גוט" זיין וועט גוט "טראכט הרי והובטחנו
לפועל, יהי'ה שכן טוב", יהיה - טוב "חשוב
לו יהי'ה וטוב ועיכובים, המניעות כל ביטול
בשר, לעיני והנגלה, הנראה טוב ממש בפועל

טפחים. מעשרה למטה
תשכ"ג) ובשלח תשנ"א, שמות פרשת שבת (משיחות



הרב מספר חודשים, כארבעה "לפני
קבלתי מעתלית, שמעון בן אבי
בהבנת לסייע טלפונית בקשה
המשיח מלך שליט"א הרבי תשובת
שהייתה "האשה הקודש. באגרות
התקבלה שהתשובה ציינה הקו על
לספר והחלה רעט-רפ. ע' ה' בכרך

לפנייתה. הרקע את

בגן היו ילדי שלי, הגירושין "לאחר
הנוכחית שנה"ל ולקראת חב"ד
חב"ד למוסדות אותם רשמתי
תביעה כתב הגיע שאז אלא בעיר.
שהילדים הדורש לשעבר מבעלי
חב"ד. ולא אחר חרדי במוסד ילמדו
המקומי הדין בבית נידונה התביעה

בעיר.

שהילדים פסק ביה"ד
חב"ד במוסדות ימשיכו
כבר והם היות בעיר,
בחב"ד כן לפני למדו
כולם! רצון ולשביעות

ויתר לא הגרוש אך
הגדול לביה"ד ועירער
לצערי שם בירושלים.
דיון כל נערך לא
(ההתנהלות מהותי
מיילים) בכמה הייתה

למוסד יעברו שהילדים והורה
חב"די... שאינו

שנים כמה כבר המתמשך המאבק
אותותיו, את בי נתן כן, לפני
נזכרתי. ואז מותשת. שאני הרגשתי
אפשרות על ששמעתי זמן מזה
קודש, האגרות באמצעות הכתיבה
התשובה", וזו הזמן. שזה החלטתי

אמרה.

רעט בע' שהתשובה לה "הסברתי
חב"ד לישיבת ללימוד מתייחסת
רבותינו בדרכי וללכת ולהמשיך
תהיי הצלחה. ואיחולי נשיאינו
ילמדו וילדיך תצליחי את רגועה.

פסה"ד. למרות חב"ד במוסדות

להגיש אלא ברירה לך שאין נראה
הנאמר לאור ובפרט לבג"ץ. עירעור
לעמוד "צריך העמוד: בסיום
תביעה שהתביעה ובפרט בתוקף..

הצודקת!!".

למרות האשה: סיפרה ההמשך על
חרדות לי היו עדיין המכתב
בקשתי שוב, לכתוב והחלטתי
התשובה למהלכי. אישור למעשה

הייתה ת"כ, ע' ג' בכרך שהתקבלה
חזק להיות "צריך ביותר: ברורה
ובלבד ... צדיק בברכות בבטחונו
והעיקר ברוחו... נופל יהי׳ה שלא
שיהא לעברית), בתרגום (מכאן
איתו, שהרבי בהחלט, אצלו מונח
יהיה שהכל עליו לסמוך יכול והוא
הנראה בטוב שיהיה סוף וסוף טוב..

והנגלה".

והפעם שוב כתבתי בהמשך
ע' ח"י בכרך התקבלה התשובה
שיתרחש מה את והבהירה ס"ז
של דין בבית פסקו "כבר בבג"ץ:
תורה של ענין בכל אשר מעלה,
תהיה טובות ומדות שמים יראת
על בעקבותיו והולכי מקושריו יד

העליונה".

בי נסכו המכתבים
שלא חדשים כוחות
לפני בלילה יאומנו.
יכולתי לא הדיון
את לקחתי להירדם.
ספרהתהיליםוהתחלתי
דומעות כשעיני לקרוא
עמדתי הרף. ללא
הקדושה תמונתו מול
שליט"א הרבי של
ואמרתי המשיח מלך
אני ילדיך, אלו "רבי בתמימות
ושלוחים חסידים שיהיו רוצה

שלך...".

מפליא. היה למחרת הדיון
הרבני הדין לבית העירו השופטים
לקבל מבלי פסקו הם כיצד הגדול,
המסגרת לגבי מקצועית חוו"ד כל
הורו ולכן לילד. הטובה החינוכית
בהם במוסדות להשאר הילדים שעל
קבלת לאחר ורק חב"ד. - למדו

מחדש. לדון יש מקצועי תסקיר

זימן שכעת הגדול, הדין לבית חזרנו
כי הבהירה שאכן מקצועית חוו"ד
להמשיך עליהם הילדים לטובת
- כה עד למדו בהם במוסדות
מחודש דיון נערך לאחריה חב"ד.
שלו. הקודם פסה"ד את שינה בו
התקבלה השבוע ראשון וביום
ישארו "הילדים כדלהלן: החלטה
ובבית בגן לומדים הם בו במסגרת
כלשונו בעיר", חב"ד מוסדות הספר
מלך שליט"א הרבי של הקדוש
בטוב שיהיה סוף "וסוף המשיח

והנגלה". הנראה

סבא. בכפר חב"ד ישיבת ראש אבישי איפרגון הרב עם
ובטחון צבא לענייני פרשן בצה"ל, מיוחד בתפקיד שימש

• הגאולה באתר המלא למאמר • בכיר ומרצה

לחמאס ישראל בין ה״משחק״ על
הדרום תושבי נתונים שבועות מספר מזה
המתמשך הרקטות ירי אפשרי. בלתי במצב
את ומשבש חיים, בסכנת אותם מעמיד

הדרום. תושבי כמליון של חייהם

ה"זליגה" על שומעים אנו אחת לא
ועל "טיפטוף" "בודדות", רקטות של
"ארגונים הכל בסך הינם שהיורים כך
החמאס). למרות סרים (שאינם סוררים"
שמעקרת מילים, "מכבסת" אלא אינה זוהי

– הדברים של האמיתית המשמעות את
יומי! יום חיים בסיכון הוא המדובר

חמאס של המצב הערכת
לפועל להוציא השונים לארגונים שמאפשר הוא שהחמאס ספק אין
להיכנס מעונינת אינה שישראל הערכה מתוך הרקטות, ירי את
שומע החמאס הרקטות. ירי את "תכיל" והיא איתו, חזיתי לעימות
לעימות", להיגרר מעונינת אינה ש"ישראל הבכירים הצהרות את
משחק" "כללי קובע הוא במסגרתו תמרון, מרחב לו שיש ומבין
הסוררים", ל"ארגונים לאפשר לו "מותר" לפיהם בדרום, חדשים
תאפשר בוודאי שישראל משום וזאת רקטות, מטח פעם מדי לשגר
ובשל טראמפ הצהרת בשל ולהירגע קיטור" "לשחרר לפלשתינים

המנהרות... חשיפת

כולל, צבאי בעימות מעוניין אינו שהחמאס מעריכה מצידה, ישראל
על מתקבל הבלתי ב"משחק" הצדדים שני להם ממשיכים וכך,
רח"ל, יהודים חיי שמסכן "מוגבל" ירי מאפשר החמאס – הדעת
נזק לארגון מסבות שאינן מחושבות", ב"תגובות מגיבה וישראל

ממשי. שום

המשוואה את לשבור
חייב חמאס הזה. ה"משחק" עם להמשיך לישראל ואסור אפשר אי
גם רקטות, "טפטוף" יקבלו לא בישראל משמעי, חד באופן להבין,
במהירות להעלות ישראל על סוררים". מ"ארגונים מגיעות הן אם
להגיב שיש המשיח מלך שליט"א הרבי וכהוראת התגובה, רף את
– לרשותה העומדים האמצעים במגוון להשתמש תקיפה. ביד
פעילי של חיסול הארגון, בכירי של ממוקדים חיסולים ביניהם
צבאיות ועמדות מפקדות תקיפת הפעלתם, לפני ומשגרים ירי
אזרחית בתשתית לפגיעה ועד ריקים...), מבנים (לא יושביהן על

וכו'. חשמל) תקשורת, תשתיות בטון, (מפעלי טרור תומכת

מ- למעלה שדשדשה איתן, צוק במבצע הלחימה כי להזכיר כדאי
קומות רבי מוטט שצה"ל לאחר רק חמאס, ביוזמת הופסקה יום, 50
נגד ממוקדים חיסולים ביצוע ולאחר פלשתינים, בכירים שכנו בהם

בכירים. מפקדים

ונחושה, תקיפה גישה עם ביחד מידתיות בלתי ישראליות תגובות
כללי השתגע". הבית ש"בעל ערבית להבנה להערכתי, יביאו,

הרקטות. מירי לחדול ויש מקובלים, אינם החדשים המשחק

על שוב להחיל ניתן יהיה החמאס, שלטון קריסת לאחר בהמשך,
שגורשו היקרים אחינו את אליה להחזיר ואף צבאי, שלטון הרצועה

קודם. אחת שעה ויפה מביתם.

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק טבת - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים יא.ג' פרק ברכות א.הלכות פרק מילה ב.הלכות ג.פרק השנהפרק כל תפילות עלינו.סדר ימלוך העם.. וברכהנהגו התפילה.. באמצע.ברכות הברכותאחת כל נוסח צריך.וזהו אינו האמצעיות... ג-ה. פרקים שחיטה ו-חהלכות ט-יא.פרקים יב-יד.פרקים א-ג.פרקים פרקים שבועות ד-והלכות ז-ט.פרקים פרקים כדכגכבכאכיטיח ו'
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יום שבכל ניסים

לשלימות זוכים ממש שבקרוב - ובפשטות
ביחד גבולך", את אלוקיך ה' ירחיב "כי - כולל הארץ,

האמיתית בגאולה . . התורה ושלימות העם שלימות עם
לבב. וטוב שמחה ומתוך צדקנו, משיח ע"י והשלימה

תשמ"ג) וישב (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

גאולה של שלימות

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

שמעון בן אבי הרב

מעזה טיל שיגור



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

המשיח לשירות טכנולוגיה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

אגרות.קום אתר מנהל לוגוב שלום הרב מאת

יותר חושף הקב"ה קדימה. שועתת הטכנולוגיה
הטביע אותם והתיחכום העוצמות את ויותר
למדע נחשבו שנים שלפני סיטואציות בבריאה.
היום בחיי רגילה למציאות אצלנו נעשות בדיוני,
הגילוי לקראת העולם להכנת משמש הכל יום.

הזוהר. ספר כלשון השביעי, באלף האלוקי

,('91 (דצמבר ה'תשנ"ב כסלו כ"ד ראשון ביום
שנערך עולמי" ניסא" "פרסומי מעמד במהלך
בבית השם" צבאות "חיילי ולילדות לילדים
הרבי דברים נשא יורק, שבנוי 770 - חיינו

המשיח. מלך מליובאוויטש שליט"א

וארץ שמים מחבר - הלוויין
הטכנולוגיה, למעלת התייחס דבריו במהלך
האנושות, של בקיומה בכללות לסייע האמורה
במילוי ישראל לעם לסייע יותר מפורט ובאופן
שחלקם טכנולוגיה פיתוחי ציין בדבריו תפקידו.

אמר: הדברים בין עדיין. קיים היה לא עוד

שפעולתו ולהשיג להבין יהודי על להקל וכדי
העולם בכל ופועלת קשורה אחד במקום שנעשית
סודות וגילה הקב״ה רצה ובארץ, בשמים כולו,
יכולים ידם שעל העולם בהנהגת שקבע נוספים
ביניהם שיש הארץ וחלקי וארץ שמים ״לחבר״
בחלל, שמרחף ה״לווין״, שע״י – ועצום רב מרחק
כדי אליו שנשלחות פקודות וקולט ב״שמים״,
להשאר אדם יכול לקצהו, הארץ מקצה להעבירן
ו״להתחבר״ מבחוץ״, ביתו פתח ״על אמותיו, בד׳
עמו לדבר העולם, בקצה הנמצא אדם עם
בהמצטרך וסיוע עזר נתינת על להודיעו ולראותו,

וכיו״ב. טובה עצה בנתינת לו לעזור או לו,

להעברת בלוויין שימוש אודות אלו מילים

נבואה דברי היו לקצהו, העולם מקצה כספים
בכמה בפועל ישומן את והקדימו ממשיים,

שנים.

הראשונה המקוונת החנות נפתחה ,'95 בשנת רק
כמה כעבור ספרים. רק אז שמכרה "אמזון"
משחקי תוכנות, ,MP3 הקלטות הופיעו שנים
אוכל רהיטים, בגדים, אלקטרוניקה, וידאו,
בחברה יותר, מאוחר שנים עשר וצעצועים.
והמחזור עובדים, אלף מ-200 יותר מועסקים

דולר. מיליארד ל-135 הגיע שלה השנתי

אמת בזמן ״צ׳רדי״
המכירה בקליפורניה הושקה ,'95 בשנת
מחזור כיום, .eBay באתר הראשונה המקוונת
מיליארד 10 על עומד שם השנתי המכירות
המפורסמת האלקטרוני התשלום מערכת דולר.
יש וכיום ,'98 בשנת באינטרנט הופיעה PayPal

משתמשים. מיליון 200 לה

זה המשיח, בימות היום שגדלים הילדים עבור
האינטרנט דרך מסין צעצוע להזמין ורגיל טבעי

לביתם. ישירות ימים מספר לאחר אותו ולקבל
שונים ואירגונים מוסדות יהודיות, קהילות
מסע באמצעות וירטואלית עזרה מקבלים
במרחבי וכיו"ב "צ'רדי" בשם כבר שנודע הצדקה
בזמן פעילות בלילה. או ביום עת בכל העולם

הקדושים: בדבריו אז גם רמז אודותה אמת,

(בניו־ זה שממקום עתה, במוחש שרואים כפי –
ה״לווין״) (באמצעות ומדברים רואים יורק)
ברחבי שונים במקומות שנמצאים יהודים עם

העולם...

וסיוע עזר בפועל ליתן שיכולים אלא עוד ולא
עזר מתן ע״ד להודיעו רק (לא כמימרא ברגע
ממושך, זמן להמתין יצטרך ולאח״ז וסיוע,
העזר לקבלת עד שעה, או יום קצר, זמן ועכ״פ

ממש) בפועל והסיוע
בשנים כהחידוש –
שבאמצעות האחרונות
סכום מעבירים ה״לווין״
לחנות (או ל״בנק״ כסף
מוצרי או בית כלי של
כך, פלוני, עבור מזון)
מגיע כמימרא שברגע
וסיוע העזר ממש בפועל
קצהו. ועד העולם מקצה

שהתגשמה נבואה עוד
או חמש שבתוך ,'91 בשנת לדמיין היה יכול מי
על שליט"א המשיח מלך הרבי דברי שנים שש
רגילה למציאות יהיו הטכנולוגית, ההתפתחות
ספק, ללא הם גם מהווים אלה כל יומית. יום
של נוספת נבואה הקרובה. הגאולה מסימני
לנגד שהתגשמה המשיח, מלך שליט"א הרבי

עינינו!

שביעית שומרי לחקלאים עזרה
שביעית שומרי עבור בקדש, שליחותם אודות כותבים
בארץ-הקודש אשר דברו, עושי כח גבורי כהלכתה,

צדקנו. משיח ידי על בימינו במהרה תבנה-ותכונן

בנויארק, אשר השמיטה קרן מייסדי אצלי בהיות
כל לעזרת הכון הם עומדים אשר נדבר, במפורש
תבנה-ותכונן בארץ-הקודש אשר שביעית שומרי
על הם נאמנים אנשים והרי וכלל, כלל הבדל מבלי
האמורה, הנהגה הוא תורה שדבר ובפרט דבריהם,
מזכירים אין שבמכתבם ולפלא המושבות, לכל עזרה
עתה על-כל-פנים ובטח האמורה מקרן עזרה אודות

עתה. עד הזה כדבר נעשה לא באם אליהם, יפנו

אשר לכל אני חבר מה-שכתוב על-פי ובכל-אופן
פרטית. המחאתי (=מצורף) מוסגר-פה וגו' יראוך

אפס מה-שכתוב לקיום נזכה בקרוב אשר רצון ויהי
הקשור במצב לראות ונזכה אביון, בך יהי' לא כי
(ספרי מקום של רצונו עושין דישראל האמור, עם
זהו אשר בזה, ז"ל רבותינו וכפירוש ד') ט"ו דברים
אלא נפשכם ובכל לבבכם בכל רק לא ה' כשעובדים
ברכות ממעזריטש, הרב-המגיד (פירוש מאדך בכל גם
ו׳תשנג) (מאגרת ב'). ל"ה

ביהדות פשרות בלי
לחבריו, שיחתנו עקרי את שמסר הודעתו על ת"ח
אי- של העקרית לנקודה בהנוגע גם כוונתו ובטח
והעמדת החינוך במקצוע ובפרט ביהדות. פשרות
השפעת בחשבון לקחת צריך שהרי הרבה, תלמידים
של אמות מד' וצאתם עזבם אחרי כי ואף הסביבה,
ו׳תשנז) (מאגרת המדרש.. בית

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

הגאולה מטוסי
בפעולה

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

ויבשות ערים בין מחבר - הלוויין

לוגוב שלום הרב

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן
המשיחמדליה הרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א הרבי מדליה

1996- משנת הממשלתית החברה בהנפקת
(זהב-750) זהב גרם 41.46

! יחידות 999 מתוך מדליה

04-8622-442 בע"מ המצליח

מחיר

מיוחד!

050-340-2877 ,054-257-7030 לפרטים:


