
ב״ה הצליח, ההצלה מבצע
חלפו שבועיים השי"ת, בחסדי
ישיבת של ההצלה קמפיין מפתיחת
חסידי ישיבת בעולם, הגדולה חב"ד
הרב בראשות צפת, ליובאוויטש חב"ד
ראשון וביום וילשנסקי, יצחק יוסף
בהצלחה ב"ה נחתם בערב, שבט י"ב
להצלת הגדול הקמפיין בלתי-רגילה
24 - היעד אל הגיעו כאשר הישיבה,

ש"ח!!! מיליון

נגד הישיבה נאבקה האחרונים בשבועות
הישיבה. בניין מעל ריחף אשר פינוי' 'צו
על רכישה' 'הסדר הושג השי"ת בחסדי
עד סביבו, והשטחים הפנימייה בניין
מרובים במאמצים בערב. שבט לי"ב
למעלה נרתמו אנ"ש, כלל ובהתגייסות
הגדול חלקם תורמים, אלפי מחמשת
גם רבים הצטרפו אליהם הישיבה בוגרי
גוייס וב"ה בישיבה. בקרו לא שמעולם
הישיבה בניין לרכישת הנדרש הסכום

להרחבה. דונמים כשש של ושטחים

ברמב״ם וביאורים חידושים
"דבר הספרים: מדף על חדש
בהלכות וביאורים חידושים מלכות
כל נלקטו ובו יא-יב" פרקים מלכים
וביאורים בחידושים העוסקות השיחות
(הנקראים יב יא פרקים מלכים בהלכות
כ"ק מאת המשיח") המלך "הלכות
העורכים שליט"א. המשיח מלך אדמו"ר
המלקט הראשון הספר זהו כי מדגישים
המשיח מלך הרבי של הביאורים כל את
המלך הלכות על בשלימותם שליט"א
347-415-3666 להזמנות: המשיח.

yechi.e770@gmail.com

טובות חדשות

hageula.com
גאולה להתעדכן

השנה לראש לקרוא נוהגים ה"צברית" בעברית
נוחות בגלל אולי שבט", בִּ "טּו בשם לאילנות
מדגיש המשיח מלך שליט"א הרבי הקיצור.
וההבחנה בשבט", עשר "חמישה השם את דווקא
עשר" "חמישה בביטוי יש לראש לכל מהותית.
המשנה לשון שזהו ובפרט התורה, לשון את
אומרים הלל "בית לאילן השנה לראש ביחס

בו". עשר בחמשה

המספר בביטוי עניין. עוד כנראה כאן יש אבל
ה"חמש". וכן ה"עשר" מודגש כזה, באופן

את מדגיש "העשר"
שבט, שבחודש העשירי
"העשירי הפסוק כלשון
ליום הרומז קודש", יהיה
שלימות יום שבט, י'
הקודם, הרבי של עבודתו
יצחק, יוסף רבי האדמו"ר
את וכן דין בעלמא
הרבי של נשיאותו תחילת

המשיח. מלך שליט"א

שבנשמה חמש
לבחינה רומז ה"חמש"
זו שבנשמה, החמישית
"יחידה" - הנשמה עצם
הדרגות: לארבע שמעל

החמש רומז בעולמות, חיה. נשמה רוח, נפש,
העולמות: מארבעת שלמעלה הבחינה ל"כתר",
זו הזוהר, בלשון אצילות. בריאה, יצירה, עשיה,
אחד בחושבן", ולא חד הוא "אנת של הבחינה
ומהותו לעצמותו הרומז עניין, מכל שלמעלה

ית'.

ההשפעות את מציין לאילן השנה ראש אכן,
השרף "עלה הזה ביום לעולם. שיורדות החדשות
חיות האילן מקבל מעתה רש"י, כלשון באילנות"
תחילת זו הפירות, בחנטת המתבטאת חדשה,
והתגלות יציאת

באילן. הפירות

ממכתביו בכמה
שליט"א הרבי מתייחס

הנלמדת ולהוראה האילן למבנה המשיח מלך
מבחינים אנו באילן כי ואומר בה' בעבודת ממנו

ופירות. (וענפים) גזע שורש, עניינים: בג'

השדה עץ האדם כי
ברוחות גם ועמידתו העץ חוסן עיקר - השורש
מכוסה העת כל הנמצא השורש, זהו סערה
היא גם שבאדם. לאמונה הרומז והוא ונעלם
האדם של כוחו עיקר היא אך ונעלמת, מכוסה

בנסיונות. לעמידה

(והענפים). הגזע הוא באילן הגלוי החלק - הגזע
את לזהות ניתן בו
רומז באדם אילן. גיל
ה' לעבודת הגזע,
התורה בלימוד הגלויה,
לפיה המצוות. ובקיום
כמה עד להעריך ניתן
לזה. האדם התמסר

פירות - הפירות
נדרשות אינן האילן
הוא יעודן עבורו,
הדורות להמשכיות
באדם, הזולת. ולמען
המעשים הם אלו
הזולת, למען הטובים
עוד של וקירובם

הגאולה. ולבשורת ומצוות לתורה יהודים

לחיות אלה בימים זוכה האילן, רק לא אכן
עץ האדם "כי שהרי האדם גם אלא החדשה,
ליום בהמשך שבא לאילן השנה ראש השדה".
הרבי לנשיאות שנה חיי"ם במלאת שבט י'-י"א
קיבלנו אכן כי ממחיש רק המשיח, מלך שליט"א
אחד כל זה באילן" השרף "עלה - חדשה חיות

מאתנו.

משימת את זריזות בייתר לפעול ביכולתנו מעתה
ידי על והשלימה, האמיתית הגאולה הבאת דורנו,
הגאולה. בשורת פרסום ומצוות בתורה הוספה
את המאפיינת בשמחה המתבטאת חיוניות מתוך
והשלימה האמיתית הגאולה הבאת שליחותנו,

לבב. וטוב שמחה מתוך ממש, עכשיו

ופירות גזע שורש,
הגאולה! זמן של

לנשיאות שנה חיי״ם במלאת שבט, י׳-י״א ליום בהמשך שבא לאילן השנה ראש גדולה. כאש
הגאולה להבאת באילן״ השרף ״עלה - חדשה חיות שקיבלנו ממחיש המשיח, מלך שליט״א הרבי

בהתוועדות בצפת חב״ד חסידי ישיבת ראש וילשאנסקי הרב
הישיבה להצלת ש״ח מליון 24 לגייס שזכו הנס על ית׳ לה׳ הודיה

תודה זבח אזבח לך

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

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

(2.2.18) ה'תשע"ח שבט י"ז יתרו, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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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 תהילה ומרת אריאל ר' למשפחת
לוזון

ה' בצבאות החייל הבן להולדת
שי' זלמן שניאור חיים

של הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

ע"ה מאיר הת' הבחור
שיחיו מלכה שיינע מענדל מנחם ב"ר

טננבוים
ה'תשע"ח טבת י"ב נלב"ע ה'תשנ"ב טבת כ"ד נולד

הרבי בהתגלות בתוכם, והוא ורננו...", "הקיצו
ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א

טוב נשמתמזל לזכות

  
   
   
     
   
   
    
   
   
   

 
    

כל אל ה׳ דבר האלה הדברים את
יח) ה, (דברים יסף ולא גדול קול קהלכם

יסף" "ולא מהו לוי: בן שמעון רבי אמר
בת לקולו יש לחבירו קורא כשאדם אלא
לא הקב"ה מפי יוצא שהיה והקול קול

קול, בת לקולו היה

כשבא אליהו הרי זו על אתה תמה ואם
להם: ואמר הכומרים כל כנס לכרמל
(מ"א הוא" אלקים כי גדול בקול "קראו
העולם כל הדמים הקב"ה עשה מה יח)

והיה והתחתונים העליונים והשתיק
בריה היה לא כאלו ובוהו תוהו העולם
ואין עונה ואין קול "אין שנאמר: בעולם
הבעל אומרים הם ידבר שאם (שם) קשב"

עננו.

על הקב"ה כשדבר וכמה כמה אחת על
שידעו כדי העולם כל השתיק סיני הר
ה' "אנכי ואמר: ממנו, חוץ שאין הבריות

אנכי "אנכי כתיב: לבא ולעתיד אלקיך"
נא). (ישעיה מנחמכם" הוא

רבה) (מדרש

מזבחי על במעלות תעלה ולא
כב) כ, (שמות

שומעות ולא רואות שלא מזבח אבני ומה
אמרה שלום, שמטילות על מדברות, ולא
ה). כז (דברים ברזל" עליהן תניף "לא תורה
איש ובין לחברו אדם בין שלום המטיל
שיאריכו וכמה כמה אחת על לאשתו,

ושנותיו. ימיו

על הזה, בעולם הוא, ברוך הקדוש אמר
אבל מתקצרות. השנים הרע יצר ידי
ומחה לנצח המות "בלע לבא, לעתיד
(ישעיה וגו'" פנים כל מעל דמעה ה' אדני

ח) כה
(תנחומא)

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:53 16:39 ירושלים
17:55 16:53 תל-אביב
17:53 16:43 חיפה
17:56 16:57 באר-שבע
17:59 16:57 ניו-יורק

עליון, בטעם קורין  
תורה. הספר אל ופניהם עומדים קריאתם ובעת

) מצבתה קדש זרע - גו' מות בשנת 
א,יג) ו פרק (ישעיהו

היום-יום לחיי מהר-סיני

מלך דבר

יתרו פרשת

יתרו

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

וקבלת סיני הר מעמד על קוראים אנו בפרשתנו
אומר אותם הדברות' 'עשרת נאמרו שבו התורה,
הדורות, שבכל ישראל, בני לכל הקדוש-ברוך-הוא
את "כי סיני הר מעמד על אומר רבינו שמשה כמו
ואת אלקינו ה' לפני היום עומד עמנו פה ישנו אשר

היום". עמנו פה איננו אשר

ובפעם הראשונה, בפעם מופיעות הן בפרשתנו
בפרשת דברים בספר מופיעות הן השנייה

ואתחנן.

פעמיים? למה
הדברים אחד הם הדברות' 'עשרת הידוע, כפי
(בעשרת כולה התורה בכל והיסודיים העיקריים
זה מנין כתר. כמנין אותיות 620 ישנם הדברות
מצוות 7 ועוד ,613 = מצוות ל-תרי"ג מרמז
כן אם כולה. התורה כל את כוללים והם דרבנן)
בתורה? פעמיים נכפלים הם מה לשם להבין צריך

מדויק. הוא בתורה עניין שכל ובפרט

בין משמעותי חילוק שישנו הוא לכך וההסבר
(הנקראים בפרשתנו הנמצאות הדברות' 'עשרת
הקדוש-ברוך-הוא שאותם הראשונות) הדברות
סיני הר (במעמד ישראל לבני אמר ובעצמו בכבודו
את אלקים "וידבר שכתוב כמו התורה), קבלת -

האלה". הדברים כל

ואתחנן בפרשת הנמצאות הדברות' 'עשרת ובין
מדברי חלק שהם האחרונות) הדברות (הנקראות
ישראל: לבני שאמר הארבעים בשנת רבינו משה
ומשה קהלכם" כל אל ה' דבר האלה הדברים "את

ה'. של דבריו על אז חוזר

בעשרת מתחדש מה השאלה, נשאלת זה פי על
לחזור הוצרך רבינו שמשה (האחרונות) הדברות
הדברות עשרת הרי ואתחנן, בפרשת עליהם
יכול ומה ובעצמו? בכבודו מה' היו הראשונות

יותר - אותם אומר רבינו משה כאשר להתווסף
מה' ישירות הדברים את שמעו ישראל שבני מכפי

הראשונה? בפעם

ומטה מעלה לחבר
בריאת מטרת להקדים: עלינו התשובה להבנת
הזה בעולם לה' דירה שתהיה היא, העולם
פחות הכי מתגלה (בעולמינו בתחתונים" -"דירה
["סדר הרוחניים העולמות שאר מכל אלוקי אור
הנחות העולם הוא ולכן שלפניו השתלשלות"]
(שזה גבול בלי של חיבור דבר, של פירושו ביותר).
נהיה והחיבור שלנו העולם ומגבלות גדרי לתוך ה')

המצוות. וקיום התורה לימוד ידי על

גבול ובלי גבול שהם העניינים שני את לחבר הכוח
הראשונות (גם הדברות סוגי שני ידי על לנו ניתן
מהתורה חלק הם ושניהם האחרונות) וגם
עשרת באמירת הצורות ששתי מובן הנצחית.
ידי על והאחרונות ה' מאת (הראשונות הדברות
של ובעבודתו התורה ענייני בכל נמצאים משה)
בכלל המצוות וקיום התורה בלימוד - יהודי כל

הזמנים. כל במשך נצחית ובצורה

ישראל לעם כח
מה' שנאמרו הראשונות הדברות הדברים: ביאור
הגילוי את לקבל ניתן שיהיה הכוח את נתנו
ואילו הנעלית. מעלתו למרות ה') (של סופי האין
הם משה, ידי על שנאמרו האחרונות הדברות
הגילוי את לקבל ישראל לבני הכוח את נותנות
העלם (מלשון שהעולם למרות העולם גדרי בתוך

ה'. התגלות על ומסתיר ש)מעלים

אצלו נמצאים תורה לומד יהודי כאשר לדוגמה:
שזאת - הראשונות) (דברות האחד דברים, שני
זה - האחרונות) (דברות השני ה'. של חכמתו
האנושי. בשכלו זה את להבין האפשרות לו שניתנה

המצוות. לקיום בנוגע גם הוא דבר אותו

ואת האפשרות את יצר הדברים שני שבין השילוב
ויחד תורה ללמוד יהודי כל יכול שכיום לכך הכוח
למרות התורה, לנותן הנדרש כפי להתבטל זאת עם
תורתו את {ואנושית} שכלית בהבנה להבין יכולתו
שלמדה האדם עם מתאחדת שהתורה ועד ה', של
יהודי של בעבודתו גם וכך שמו. על נקראת ואפילו
ומקום דירה יהיה שהעולם לפעול בכוחו בעולם,

לה'. מתאים
ה׳תשנ״ב) שבט כ׳ יתרו פרשת שבת שיחת פי (על



מקור הינה חסידית התוועדות
מהרבי מופתים לסיפורי עשיר
האווירה המשיח. מלך שליט"א
אכן פתיחות. יוצרת המיוחדת
לקראתסיוםההתוועדותהמרכזית
הגאולה, למען האגודה שערכה
מלאות לרגל שעבר רביעי ביום
נשיאות שנות ושמונה שישים
סיפר המשיח, מלך שליט"א לרבי
על שמעון בן אבי הרב המנחה
מלך שליט"א מהרבי גלוי מופת

לאחרונה. נחשף לו המשיח,

בעמותה פעילותי "במסגרת
ברחבי מקוואות בהקמת העוסקת
מנהל לבין ביני קשר נוצר הארץ,
מסור חרדי, יהודי העמותה,

זה בתחום לעבודתו
המשפחה. טהרת של

כשבועיים לפני
להכנסת הוזמנתי
של בבריתו שי' בנו
מיקום אבינו. אברהם
לשרתון נקבע האירוע
ברמת טאואר סיטי

גן.

תהיתי עדיין בתחילה
לקיים הוחלט מדוע

כך, כל יוקרתי במקום הברית את
שנים כי לי, נודע מכן לאחר אך
נולדה (אכן לבן חיכו הם רבות
רצו אך שנים, לפני בת כבר להם
ב"ה, בן, להם שנולד ועתה בן) גם
גם לכן גבול היה לא לשמחתם
אליהם הקרובים את לשמח רצו

שביכולתם. ככל

מקום חיפשתי לאולם כניסתי עם
כשלפתע מוכר, מישהו וליד פנוי
מנהל רהב, עידו הרב את צדו עיני
בת"א. אפיקה בנאות חב"ד בית
נגשתי עבורי. הפתעה זו הייה
למזל יד לחצנו לשולחן, אליו
שואל שאני תוך בשמחה טוב
קרוב לאירוע? מגיע אתה "איך

משפחה?

לי, עונה הוא האמת, על "להודות
נוכחתי מעצם מופתע דיי אני גם
שליט"א הרבי תמיד, כמו אבל כאן.
בוא אז בסיפור המשיח מלך

גלויה. פרטית השגחה תשמע,

מקוה להקים החלטנו כשנה לפני
קשר יצרתי זה רקע על בשכונתנו,
ונפגשנו שלכם, העמותה מנהל עם

בנושא. לעשות ניתן מה לראות

נפתח הוא בינינו השיחה במהלך
עוד רוצים הם שנים שמזה וסיפר
זכו. לא ועדיין בן ובפרט ילדים
סכומי והשקיעו טיפולים עשו

הצלחה. כל ללא אך כסף

לרבי לכתוב לו הצעתי זה, בשלב
ולבקש המשיח מלך שליט"א
הוא הקדושה. ועצתו ברכתו את
לכתוב. והתיישב ידים נטל הסכים,
לבקשה. תואם היה התשובה תוכן
ברך המשיח מלך שליט"א הרבי

הרפואי... בטיפול הצלחה על

מהתשובה. הופתע המנהל גם
עצמך על קבל לו, אמרתי "וכעת,
ככלי טובה החלטה
חושב בעודו לברכה.
עם איתך מה הוספתי,

תם? רבינו תפילין

עד כי לי ומשהודה
תפילין הניח לא כה
הסברתי תם, רבינו
קבל והוא מעלתם את
להתחיל עצמו על

ב"ה. להניחם,

חודשים תשעה חלפו
הודעת לי שלח והוא
ותאריך שי' הבן לידת על סמס
העבודה עומס אך מילה, הברית

ההזמנה. את ממני השכיח

מזוזות לקבוע בדרכי הייתי היום
שלנו המקורבים אחד אצל
ברמת טאואר בסיטי שמשרדו
רואה אני למעלית כשנכנסתי גן.
ועגלת זוגתו עם המנהל את לפני
פניי את מקדם כשהוא תינוק,
שמח אני "נו ואומר רחב בחיוך
לי נפל לפתע לברית..". שבאת

האסימון.

העבודה שעומס להתנצל מהרתי
עלי האירוע. את ממני השכיח
לקביעת לכאן שהגעתי להודות
ההשגחה לנוכח אך מזוזות,
כעת שהפגישה המדהימה הפרטית
המזוזות בקביעת אזדרז בינינו,

לברית". ואגיע

עידו, אלי חייך כאן, אני "ולכן
שליט"א "הרבי מוסיף: שהוא תוך
את בברכתו פעל המשיח מלך
שאהיה רצה גם הוא הילד, לידת

המופת". על להעיד כדי כאן,

שליט"א, וולפא הלוי דובער שלום הרב של נאומו מתוך
בארה״ק, חב״ד ומרבני והארץ, העם להצלת העולמי המטה יו"ר

מלך שליט"א הרבי לנשיאות שנה חיי"ם המרכזית בהתוועדות
המשיח.

עימו ישלים אוייביו גם
בהתנכלויות בטיפול החלמאות תיאור לאחר
שליט"א "הרבי ציין צה"ל, לחיילי הפלסטינים
מה אז, כבר קודשו ברוח ראה המשיח מלך
מתעללת צעירה פלסטינית כאשר היום, שקורה
דבר. שום להם לעשות אפשר ואי צה"ל בחיילי
פנימה ומיידים צה"ל למשורייני מתקרבים ילדים

ומצפצף.... פה פוצה ואין אבנים

מלך שליט"א שהרבי כפי לראות, לאחרונה זכיתי
לאחר זוכה וולפא הרב ] עימו". ישלים אוייביו ש"גם אומר המשיח
המשפט בית תובעת שאפילו כך, כדי עד [ פקודה לסירוב שקרא
לייצג צריכים שאנחנו לי, תסלח הרב כבוד בצד: לי אומרת הייתה
שלנו, העבודה זה אבל איתך, אנחנו שכנגד. הצד את המשפט בבית

נעשה. מה

החליטו והשרים שהעמים זה עניין המשיח, מלך שליט"א הרבי אצל
נפסק זה שככה שמראה דבר זה התורה. עפ"י להיות שצריך כמו
זה את רואים גם והשרים שהעמים כך כדי עד השפיע זה למעלה.
לפועל אבל המשפט... לבית קרדיט שנותנים לא זה לכן כך. ואומרים
הרבי הוראות עם משלימים והשרים שהעמים איך רואים ממש,

המשיח. מלך שליט"א

המשיח מלך שליט״א הרבי מפעולות
מכתב אקריא לירושלים. בקשר טראמפ של הכרזה הייתה לאחרונה
מאיר הרב שתלמידי כידוע ימית. פינוי של ביום מהרב'ע שקבלתי
יפרוץ שהצבא פחדו גדול. באלגן שם והיה במקלט התבצרו כהנא

קרבנות. שם יהיו וח"ו

הרב'ע של מכתבו את לי שהקריא גרנר, מהרב טלפון קבלתי אז
אחר במקום או תורה) (דעת בספרו מצאתי לא ומהיר. ״חשאי אלי:
מפני מהשטחים להחזיר האומר כל ועיקרי, פשוט עניין על שיעוררו
רבנים טענו (=כך נפש, פיקוח מפני העולם, באומות להתגרות שלא
בנוגע הוא שכך וקל-וחומר מכל-שכן א״כ חיוב, שזהו היינו מסויימים)
וביותר יותר בתוקף היא בזה שדרישתם כיון המערבי, וכותל לירושלים
ירושלים את גם לתת רבנים, אותם לשיטת צריך (א״כ מקומות, משאר
(=שרבנים עתה עכ״פ בגלוי זה יאמרו ובוודאי ח״ו). נפש, פיקוח למנוע
לתת צריך כך יו״ש משטחי שנותנים שכשם בגלוי, זה את יאמרו
ומכתבים ברדיו זה על ושירעישו ח״ו) המערבי, וכותל ירושלים את
בהם. יחזרו גם אולי מהם וקצת להחזיר, בהיתר יפסיקו וכו׳, למערכת

.. התועלת״ תגדל הרעש שיגדל וככל משובח זה הרי והזריז

דברו תקשורת כלי ועשרות להתראיין נדחפתי המכתב, קבלת עם
את יחזירו שלא למה לשיטתם אזי ימית, את מחזירים שאם זה, על

בתוקף. יותר שם דרישתם אדרבא ירושלים

נלחמים שהערבים רואים ב"ה. אחרת, זזים הענינים בפועל והנה
דבר עושים שלא שראה הרב'ע פועל זה ואת השני. כנגד אחד
ומה בעולם שיש המהפכות כל את כולל עצמו. על הכל לקח והוא
ארה"ב נשיא סגן של ונאומו ביקורו כולל ישראל. בארץ שקורה
שבשנת וכשם הרב'ע. של גדול הכי כהמקושר ומדבר בכנסת שעומד
זה לאמריקה רוסיה בין הגרעיני הנשק שצמצום הודיע תנש"א-נ"ב,
של פעולה הדור, נשיא של פעולה זו כאן גם הדור, נשיא מפעולות

הגאולה.) באתר המלא (הנאום המשיח. מלך שליט"א הרבי

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

ליום פרק שבט - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

כא. פרק שבת הלכות
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הניסים על להעיד

ומתווכחים - נפש פיקוח של ענין על מדובר
לרמות שצריכים או זה, את לגלות מותר האם

על-ידי יהיה קיימא של ששלום ולרמות עליך", ש"שלום
ישראל, מתורת ענינים עוד ישראל, מארץ שטח עוד שימסרו

ישראל! מבני ענינים ועוד
תשכ"ט) תמוז (ממכתב,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עליך" ש"שלום לרמות

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

דהן) מאיר (צילום: רהב עידו הרב



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

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

לציון כניסה האדיץ,
התניא" "בעל

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

נשיאות של שנה (68) חיי"ם

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

רבנים חב"ד, חסידי שעבר, רביעי יום
ישראל עמך והמוני ושלוחים משפיעים
לציון, בראשון "בראשיתה" אולמי את גדשו
נשיאות שנות 68 בסימן שעמד יחוד לאירוע

המשיח. מלך שליט"א הרבי של

ההתוועדות מנחה ציין הפתיחה, בדברי כבר
באה"ק, חב"ד מעסקני שמעון בן אברהם הרב
הוא הנשיאות, שנות שמספר העובדה את
הרבי דברי את המאזכר "חיים", בגימטריא
תשמ"ח): ניסן (ב' המשיח מלך שליט"א
שנה ד"חיים" השלימות שישנה "לאחרי
דורנו נשיא של ועבודתו) (פעולותו לנשיאותו
החיים בענין עיקרית הוספה להיות צריכה -
"יחי שמכריזים העם פעולת ידי על (גם)
ההתכנסות. נקודת הייתה זו ואכן המלך"".

מלכות בדבר פותחין
השולחן הוצב המפוארת הבימה במרכז
פרק לאמירת כאשר המלכותי, והכיסא
שליט"א, המשיח מלך הרבי של התהלים
אליעזר הרב של בנו ברוק מאיר הרב התכבד
מלכות הדבר "הפצת ארגון ומנהל יוזם ברוק
שליט"א הרבי הזמנת את הקודש". בארץ
הכלל, בשם ערך להתוועדות, המשיח מלך
משיח בית ומנהל שליח נתן אברהם הרב
בשירה פורץ הקהל כשבסיום בראשל"צ,
אוריה ר' החסידי הזמר עם "יחי" וריקוד
כינוס, כבכל נחשון. דוידי הת' והקלידן שיף
י"ב את אמרו השם", צבאות "חיילי הילדים

אחריהם. מחרה כשהקהל הפסוקים,

מענדל מנחם הרב מלכות" בדבר "פותחין
שמש, בבית המלך משלוחי שליח ליפש
אל ה"בוא עניין את מרתקת בצורה מבאר

שליט"א הרבי של נצחיים" וה"חיים פרעה"
המסכים על לגבינו. כח והנתינת דורנו, נשיא
באמירת שליט"א המשיח מלך הרבי מופיעה
הקהל תשל"ח. משנת לגני" "באתי המאמר
פנחס הרב בדריכות. ומאזין רגליו על עומד
מתאר שבמרכז-אמריקה, בפנמה שליח הכהן
מרתקים. בסיפורים השליחות של יחודה את

יצחק יוסף הרב - בעולם" הגאולה "סימני
את מתאר בלוד, משפיע זילברשטרום
והקשרן בעולם שמתרחשות המהפכות

והשלימה. האמיתית לגאולה

הארץ שלימות למען
הרב דברים נושא הארץ שלימות בנושא
העולמי המטה יו"ר וולפא הלוי דובער שלום
המציין חב"ד, ומרבני והארץ, העם להצלת
מובהק, גאולה סימן רואים זה בתחום שגם
מדברים העולם באומות מנהיגים כאשר
מלך שליט"א שהרבי מה את כיום ועושים
לפני כבר ישראל ממשלות דרש המשיח

הארץ. שלימות למען לעשות שנים,

יחודיים ברכה לדברי הזמין עמר אלון ר' עו"ד
בהתלהבות שסיפר שמאי ארי עו"ד ידידו את
ולחב"ד בכלל ליהדות שלו הפנימי הקשר על
ואפילו בפרט, שליט"א המשיח מלך ולרבי
עצה" "עוצו לניגון שלו מאלף פירוש מסביר
אדוננו. יחי הקודש בהכרזת כמובן ומסיים

למרוקו הטיסה נס
מנהל מימון עמי הרב הפופלרי השדרן
תאר ברמה", "קול החרדי ברדיו התוכניות
שהתחוללה הדרמה את הייחודית בדרכו
במלטה נעצרה כשהטיסה למרוקו" "במסע
לברכתו עד במרוקו, לנחות אושרה ולא

של המפורשת
מלך שליט"א הרבי
"שהתקבל המשיח
הכניסה רשיון

למרוקו".

יצחק לוי חיים הרב
משפיע גינזבורג
תומכי ב"ישיבת
בראשל"צ, תמימים"

הידועה הישיבה מצב אודות בהתרגשות דיבר
המשיח, למלך נאמנים לחיילים גידול כבית
עזרת את וביקש עצומים, לחובות שנקלעה

הגאולה. לבשורת הנאמנים וכל אנ"ש

הגאולה למען האגודה יו"ר ציק זמרוני הרב
ההתוועדות את מסכם והשלימה, האמיתית
הנשיאות שנת של העצמותי כוחה על בדברים
לפעול היכולת את לנו המעניקה החדשה,
מלך שליט"א הרבי של המלאה התגלותו את

ממש. ומיד תיכף המשיח,

ומצוות תורה שומר עם - שידוך
בחורה האם שואלת בו ,42/2 מיום למכתבה במענה

דתי. שאינו בחור עם להתחתן יכולה דתית

מי את לחנך ענינו זה אין שידוך, שענין מובן והנה
אם כי הקצה, אל הקצה מן ולשנותו מישראל שהוא
והמצוה, התורה יסודי על בישראל בית לבנות בעיקר
השי"ת כשיברכם הילדים הקדש טהרת על ולחנך
יקשה זה הרי כהאמור, ששידוך ומובן הבטן, בפרי
גם בפועל, האמור את להביא שתוכל וביותר ביותר
זה על שנוסף מובן דתי, שיעשה יבטיח אם אפילו
הנה במילואו, הנ"ל שיקיים מראש לדעת אפשר שאי
שהוא למי טובה לעשות בשביל הבאה דתיות בכלל
שאינה מובן שידוך, בענין זה כשקשור ובפרט אחר,
ויום יום בכל להיות צריך הדתיות ענין והרי מיוסדה,

ידי על האמור כל בא זה ואין בחיים, פעולות ולפעול
לו. שיצוו מה את שיעשה בעלמא הבטחה

שידוכים בהצעת שתתענין שכדאי מובן, מהאמור
והרי בפועל, מצות ומקיימי תורה לומדי דבחורים
ו׳תשעח) (מאגרת עתה. במדינתה נמצאים מאלו כמה

הפעילות על הנכונה ההסתכלות
לעשות ביכולתו אין שלכן וכו' רוחו מצב אודות כותב

רומיניא. לעולי בהנוגע מה

מעמסה של כענין הנ"ל על יביט באם בד"א והנה
שזהו לאמיתתו, הענין כשיראה משא"כ קשה, ועבודה
מבני וכמה לכמה לטובה לפעול שיכול משמח ענין
אז לגמור, המלאכה עליך לא נאמר בזה ושגם ישראל,
ו׳תשפ) (מאגרת יכולתו. כפי בזה לעשות יכול בקל
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