
פורים מבצע לקראת
ל'מבצע נערכים 'ממש' ההפצה במרכז
החל שיפעל מיוחד פורים בשוק פורים',
מנות, משלוחי העלונים, ירוכזו א, מיום
על שיקל דבר פורים, למבצע הנצרך וכל
יצטרפו גם השנה במבצע. המתעסקים
עצום מגוון המבורך, ההפקות יבול אל
במיוחד המותאם לגני' 'ממש מוצרי של
בידם לסייע בכדי וגננות למלמדים
את רבן בית של בתינוקות להחדיר
המשיח מלך הרבי של הגאולה בשורת
ביום אי"ה יחל פורים' ה'שוק שליט"א.
הפורים חג לקראת כאשר אדר, ג' ראשון
לרווחת השונים פסח מוצרי גם יתווספו

הרבים. המבקרים

בין ניסן, י"א עד אי"ה יימשך היריד
באולם בצהרים, 5 ועד בבוקר 10 השעות
בני-ברק. 16 מתתיהו רחוב 'ממש'
077.5123.770 'ממש' נוספים: לפרטים

mamesh.org

ביצהר לחייל מרכז חנכו
מרכז חנכו יצהר במצפה חב״ד ישיבת
סנדרוי איציק הרב הישיבה מנהל לחייל.
פינה של שידרוג שעבר בשבוע חנך
רב. זמן כבר במקום שפעל לחייל חמה
הרב הקדוש שם על הינו לחייל המרכז
מחבלים בידי שנרצח הי״ד שבח רזיאל
הצנחן שם על חמה והפינה עוולה, בני
חב״ד ישיבת ז״ל. רוטנברג ישראל בעז
של השקידה שנים, 5 לפני הוקמה ביצהר
בכל אוירה משרה הלומדים התלמידים
האינטסיבית והפעילות השומרון אזור
ע״י מבורכת האזור בכל צה״ל חיילי עם

ההתיישבות. וראשי בצה״ל בכירים

טובות חדשות

hageula.com
גאולה להתעדכן

בגשמיות עשיר ממש. עשיר הוא יהודי כל
אומר זה, את לגלות רק צריך ברוחניות. ועשיר
המפורסמת בשיחתו המשיח מלך שליט"א הרבי
יותר ועוד זה את להפנים צריך תרומה. לפרשת
בהתאם לחיות זה. את לחיות לרצות צריך
לא זה בנפש. עשיר להיות לראש לכל לזה.
בנפש, עשיר להיות אלא בגדול, לחשוב רק
את לנו שיש הנפשית ברגיעה הדעת. ברחבות
הדור אנשי כל ואנחנו הכל" הוא "הנשיא הכל.

אליו. מחוברים

מה על מאלף סיפור
את כשאין שקורה
סיפר בנפש. העשירות
הרבי משליחי אחד
המשיח, מלך שליט"א
מידי לקיים נוהג אשר
קמחא מבצע את שנה
לנזקקים עזרה דפסחא,

הפסח. חג לקראת

בעצם עשירים
מגיע שנים, מספר לפני
מבוגר יהודי למשרדו
שנה מידי נוהג שהיה
מנת את ולקחת לבוא

זכה כי סיפר היהודי הפסח. לקראת המצרכים
בעצמו ונוכח והיות מאוד, גדול כסף בסכום
זו בשנה לממן ברצונו החסד, מפעל בחשיבות
היהודי אכן שיעלה. ככל המבצע, עלות כל את
גדול בסכום האדיר המבצע עלות כל את תרם

מאוד.

"אבל ואומר לשליח התורם פונה צאתו לפני
אז מבוגר, כבר ואני היות אחת. בקשה לי יש
תעשה המצרכים, את לקחת אבוא כאשר השנה

בתור...". לעמוד אצטרך שלא כך

דולרים, הרבה לו היו
נותר הוא בנפש אבל

כל. חסר עדיין

עלינו לראש לכל
אנחנו להפנים,

ולרגע. מזדמן באופן לא באמת, עשירים
במהות. עשירים

הדברים. נחתכו שם תורה. במתן החל הכל
בוטלה הבלתי-הפיך. השינוי נקבע שם
"דירה המשימה ועולם. אלוקות בין המחיצה
נבחרו המעשי. לשלב נכנסה בתחתונים" ית' לו
כפי ישראל נשמות הם אלו במלאכה, העושים
צריך הספיק. לא עדיין וזה בגוף. מלובשים שהם
היכולת את במלאכה, לעושים להם להעניק
העולם הפיכת של
לו לדירה החומרי
עד החומר זיכוך ית'.
לגילוי מוכשר להיותו
ית' ומהותו עצמותו

המציאות. בכל

לנו העניק זה ואת
בהכריזו הקב"הבעצמו
אלוקיך". הוי' "אנכי
אליך התחברתי אנכי
אלוקות להיות לתוכך,
זה מרגע אצלך.
כולא וקב"ה ישראל
אחד כל נעשינו חד.
מחוברים מישראל,

מזו. גדולה עשירות אין ההוויה, כל למקור

בפועל עשיר להיות
האין-סופי העושר את ולגלות להמשיך כדי
תורה בלימוד להוסיף עלינו יהודי, לכל שניתן
פנימיות לימוד ובמיוחד כולל ובעומק, בכמות
האין-סופי הרובד החסידות, תורת זו התורה
של באופן המצות בקיום ולהדר שבתורה,
המשיח מלך שליט"א הרבי וכלשון עשירות.
להיות צריך יהודי! שכל הקדושה, בשיחתו
תפילין רק לא לרכוש שיוכל כדי בפועל, עשיר
ארבע אלא תם, ורבינו רש"י של מהודרות
רבא שימושא תם, רבינו רש"י, מהודרים: זוגות
יתרה, בשמחה להיות המאפשרים וראב"ד,
שמחת עדי בשמחה, מרבין אדר משנכנס בפרט

ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית הגאולה

העושר את לגלות
לנו שניתן האגדי
פנימיות ובמיוחד תורה, בלימוד להוסיף עלינו יהודי, לכל שניתן האין-סופי העושר את לגלות כדי
עשירות של באופן המצות בקיום ולהדר שבתורה, האין-סופי הרובד החסידות, תורת זו התורה

ימי אדר, חודש מראש החל נפתחו ב-770, ובראשם חב״ד בריכוזי
הזמר. כלי בליווי הריקודים של המיוחדים, השמחה

בשמחה מרבין

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 חנה ומרת אברהם ר' למשפחת
קופצ'יק

יצחקשי' יוסף ה' בצבאות החייל הבן להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

יגודייב שיחיו ורעייתו גבריאל ר' למשפחת
עב"ג השידוכין בקשרי שיחי' שמעון הת' הבן לבוא
אליעזר ר' הרב למשפחת תחי' מושקא חיה מרת

שיחיו בקשי ורעייתו
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

טוב טובמזל 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

(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.

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:04 16:51 ירושלים

18:06 17:05 תל-אביב

18:05 16:56 חיפה

18:07 17:09 באר-שבע

18:15 17:14 ניו-יורק

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

למשכן מראש מוכנים העצים

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 ,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

שיטים עצי לקחת ההוראה מופיעה בפרשתנו
את מפרש רש"י המשכן. הקמת מתוכנית כחלק
במדבר להם היו "ומאין שטים": "ועצי המילים
ברוח צפה אבינו יעקב תנחומא רבי פירש
במדבר משכן לבנות ישראל שעתידין הקודש
ליטלם לבניו וצוה ונטעם למצרים ארזים והביא

ממצרים". כשיצאו עמהם

פירושו מתוך הציטוט הסברה: טעון זה פירוש
אגדה" "דברי לכאורה הוא תנחומא, רבי של
'מכריח' ומה מקרא", של ב"פשוטו מקור ללא
כאשר הזה הפירוש את דווקא להביא רש"י את
קנו ישראל שבני בפשטות, לפרש אפשרות ישנה
אחר כפירוש או האומות, מסוחרי אלה עצים
שטים עצי של יער שהיה עזרא באבן המופיע

העצים. את כרתו שמשם סיני, להר סמוך

נתינה או לקיחה
שההכרח תירצו, זו שאלה על העונים במפרשים
ויקהל: בפרשת בהמשך בתורה שנאמר ממה הוא
מפורש הרי שטים", עצי אתו נמצא אשר "וכל

ישראל. בידי היו כבר שהעצים בתורה

שהרי - רש"י של הכרחו שזהו לומר קשה אבל
גדול שדוחק ומובן זה, פסוק הזכיר לא רש"י
תרומה, בפרשת כאן, סומך שרש"י לומר ביותר

ויקהל). (בפ' בהמשך רק המובא פסוק על

בפשטות: - בזה הביאור לומר ויש

"ויקחו בלשון נאמר המשכן נדבת על הציווי
התרומה . . תרומתי את תקחו . . תרומה לי
זה ציווי צריך היה ולכאורה מאתם", תקחו אשר
באלה), וכיוצא הבאה (או "נתינה" בלשון להאמר
בני מצד הנדבה פעולת את להדגיש אומרת זאת
בלשון נאמר ומדוע ה', תרומת את לתת ישראל
התרומה את הלוקחים לגזברים (שנוגע "קיחה"

ישראל)? בני מאת

למדבר העצים הגיעו מאיפה
שנמנו הדברים שכל הכתובים, משמעות ולפי
ברשותם היו כבר המשכן) נדבת (שהם בכתובים
היתה ולא לכן, מקודם ישראל בני של ובידם

בלבד. מהם הלקיחה פעולת אלא חסרה

נתינה, לשון כתוב היה אם קצת: אחר בסגנון
זה הרי לתת, הנותנים על חיוב שיש שמשמעו
שתהיה כדי שביכולתם מה כל שיעשו גם כולל
כו'; קנייתם או עצים כריתת גם כולל נתינה,
הכל הנותן שמצד משמעו לקיחה לשון אבל
הגזבר. של הלקיחה מעשה אלא חסר ואין מוכן

- שטים") "ועצי (על רש"י שאלת פירוש וזהו
עצי היו מאין כלומר, במדבר", להם היו "ומאין
אלא חסר היה ולא במדבר בידם מוכנים שטים

אין "במדבר" רש"י שהדגשת [היינו מידם קיחה
אלא במדבר, גדלים עצים שאין מפני כוונתה
כאלה בעצים להשתמש אדם בני דרך שאין
רבי "פירש רש"י ומתרץ במדבר]. בדרך בהיותם
כו' ארזים והביא כו' צפה אבינו יעקב תנחומא

ממצרים". כשיצאו עמהם ליטלם לבניו וצוה

אבינו יעקב שנטע הארזים
הוא "נשיא" כי - דוקא אבינו ליעקב השייכות
וכשם אבינו", יעקב של "ניצוצו ראשי-תיבות
ישראל", כל את "מאחד היה אבינו שיעקב
שנשמת זלמן, שניאור רבי הזקן, רבינו ובלשון
שבישראל הנשמות מכל "כלולה היתה יעקב
נשיא כל אצל הוא כן - עולם" ועד מעולם
מכל הכלולה כללית נשמה היא שנשמתו ישראל,
כולם. את מאחד הוא ולכן דורו, אנשי נשמות

הארזים את הביא אבינו שיעקב רש"י שכתב וזהו
יעקב של ניצוץ הם הנשיאים כל כי למצרים,
הם באמת כי ישראל, מארץ הוא ומקורם אבינו,
בבני להכניס שכדי אלא הגלות, מענין למעלה
ולבנות החושך על להתגבר הכח את ישראל

במצרים. "נטעם" במדבר, משכן

ב"מדבר בהיותם ישראל של נחמתם וזוהי
הדור (נשיא הארזים את להם שיש העמים",
ודור, דור בכל אבינו יעקב שנטע לארז) המשול
ישראל בכל כח ומשפיעים ישראל לבני ונראים
עד עליו, להתגבר אלא זה ממצב להתפעל לא
לנחמה זוכים ואזי במדבר. משכן ועושים שבונים
האמיתית הגאולה שהיא האפשרית היחידה
ממש, כפשוטה צדקנו, משיח ידי על והשלימה
בימינו ובמהרה ממש, טפחים מעשרה למטה

לא)ממש. שיחות לקוטי (עפ״י



שליט"א הרבי שבתשובות הדיוק
הקודש, באגרות המשיח מלך
גם מחדש. פעם בכל מפליא
לא שמשהו נדמה בהם בפעמים
המציאות בתשובה, מדוייק כך כל
מתאזרים אנו שכאשר מוכיחה
בתשובה ומתבוננים בסבלנות
הנה נוספות, פעמיים או פעם
האסימון" לנו "נופל לפתע
ממש מדבר שהמכתב ומתברר

אלינו.

שי הרב של פעילותו במסגרת
בשורת בהפצת מירושלים, גנני
מידי מזמנו מקדיש הוא הגאולה,
ומבקשים לפונים לסייע יום
הרבי של התשובה בהבנת סיוע

המשיח מלך שליט"א
הקודש. באגרות

הינה זו פעילות
המיזם במסגרת
אתר של החשוב
קודש האגרות
הידוע באינטרנט,
קום", "אגרות בשם
שלום הרב בהנהלת
רשימה שגייס לוגב

רוחניים ומשפיעים הרבנים של
שזקוק, למי לסייע המוכנים
קודש. באגרות התשובה בהבנת

מוכנס אני זו, פעילות "במהלך
סיפור לתוך מרצוני ושלא מרצוני
בכך כאשר הכותב, של הרקע
לסיפורי נחשף אני רבות פעמים
פרטיות והשגחות מופתים

גלויות.

התקשרה חודשים מספר לפני
ובקשה הארץ, ממרכז גברת
לדבריה, התשובה. בפיענוח עזרה
בבעיות הסתבכה היא לאחרונה
והסתבכו שהלכו בריאותיות

מוצא. וללא

הורה הוא הרופא, אצל בביקור
באנטיביוטיקה טיפול לקחת לה
הבריאותי מצבה אז שדווקא אלא
לאשפז רצה שהרופא ועד החמיר.

הרפואה. בבית אותה

לרבי לכתוב החליטה זה בשלב
באמצעות המשיח מלך שליט"א
באינטרנט. קום" "אגרות האתר
ט"ז בכרך התקבלה התשובה
הופיעה שם רמ"ב-רמ"ג. עמודים
מפני הנדרשת הזהירות על הערה

והתוצאות נכרי חלב אכילת
השליליותשעלולותלבואמאכילה
בגשמיות: והן ברוחניות הן כזו

הנה האברך... אודות שכתב ״במה
לחלב בהנוגע לו שאמרתי מה
ע״פ - הוא גוי) (=של עכו״ם
מורי קדושת מכבוד הידוע סיפור
עכו״ם שחלב אדמו״ר... וחמי

באמונה... ספיקות מעורר

הנ״ל... של בריאותו אודות ומ״ש
לשנותו בידי הענין אין הרי
שאי ופשיטא בפירוש. מהאמור
על- לקחת שהוא למי אפשר
ענין להעלים אחריות עצמו
ספיקות ממנו מתעוררים שכנ״ל
ומסיים באמונה...
לבשורות בברכה

טובות״.

התשובה, למקרא
שנראה לה אמרתי
כאן שיש בבירור
כשרות של בעיה איזו
שגורמת האכילה
הבריאותיות לבעיות

התלוננה. עליהם

את לקבל סירבה האשה
חרדית שהיא ואמרה הדברים
מהודרת כשרות על ומקפידה
שייך זה כל מה כן "אם ביותר.

אלי?".

חזרתי השיחה סיום לקראת
את אופן בכל שתבדוק והערתי,

בביתה. הכשרות נושא

ולא הסתיימה בקושי השיחה
כשהיא דקות כחמש אלא חלפו
וצועקת בטלפון אלי חוזרת

יודע...". הוא "איך בהתרגשות

לבדוק החליטה שהיא התברר
תוך שוב בביתה המוצרים את
ההשגחה של מדוקדקת בדיקה
לב שמה לפתע ואז הכשרות. על
"פרוביוטיקה" כדורי קנתה שהיא
האנטיביוטי הטיפול את (שיאזנו
כי המפורש נכתב שם שקיבלה)
נוכרי״. חלב "אבקת מכילים הם

היא כי דיווחה האשה בהמשך,
השימוש את מייד הפסיקה
מצבה פלא, זה וראה אלו בכדורים
שנרפאה ועד השתפר הבריאותי
"בברכה כהבטחתו ב"ה. כליל,

טובות". לבשורות

ושבת ו' ה' ד' לילות המשיח, מלך שליט״א הרבי משיחות
י"א. אות תשנ"ב. תרומה קודש

בפועל עשיר להיות להשתדל צריך
מכך נלמד לראש לכל האמור: מכל הלימוד
התורה הקדושה, בתורתו פוסק שהקב"ה -
שכל - המקומות ובכל הדורות לכל הנצחית
ובפשטות ל"זהב". לראש לכל שייך יהודי
הן בעשירות, להיות צריך יהודי שכל -
בפשטות עשירות - בגשמיות והן ברוחניות

! ממש

עשירות צריך שהוא רק לא : מזו יתירה
בפועל. עשירות ישנה יהודי שלכל אלא -

שהיא משום זה אין - ובגשמיות בגלוי נמצא לא זה אם ואפילו
עבודתו. ע"י זאת לגלות צריך שיהודי אלא ח"ו, קיימת לא

באופן נעשה זה הרי - החושך מתוך זאת שמגלים עי"ז ואדרבה:
ברכה, דגשמי רב שפע של ריבוי תוספת החושך1, מן האור דיתרון
אך ברכה גשמי של שטפון שנעשה החיות2, תגבורת של באופן
למעליותא שלא השטפונות את מהפך שזה עד למעליותא, ורק
ה' את דיעה הארץ ד"מלאה להכנה (עד וקדושה דטוב לשטפונות

מכסים"3). לים כמים

בעשירות אחד כל מברך הקב״ה
בגאולה הראשון והדור בגלות האחרון הדור - זה בדורנו ועאכו"כ
צדקנו משיח פני קבלת רק להיות וצריכה הכל, שסיימו לאחרי -
בגשמיות בזהב בעשירות אחד כל מברך שהקב"ה ודאי - בפועל
מצרים" מארץ צאתך ב"ימי שהי'ה (כשם לאופן עד וברוחניות,
מישראל ואחד אחד כל לך ש"אין נפלאות"4) "אראנו עתה גם כך
של וזהבה מכספה טעונים לובים חמורים תשעים5 עמו היו שלא

מצרים".

להיות להשתדל צריך שיהודי - ברורה הוראה מיד ישנה מכך
אין ברוחניות, מעשירות מתחיל הענינים, בכל בפועל עשיר
עשירות גם ועד ומצוות, בתורה עשיר להיות בדעת6, אלא עשיר
הנפש במנוחת ומצוות תורה לקיים שיוכל בכדי בגשמיות,
הצדקה בנתינת להרבות ויוכל הרמב"ם7), (כפס"ד הגוף ומנוחת
לנצל - ובכלל וכו', מהידור לפנים והידור בהידור, המצוות וקיום
הפרטי מביתו לעשות כדי וגו'") ונחושת כסף ("זהב העשירות את
גם - כולל וא'), א' כל בתוך בתוכם (ושכנתי לה' ומקדש משכן
כפשוטו, המדרש ובית הכנסת בית לבנות לצדקה נתינה ע"י

מעט"8. "מקדש

______________

יג. ב, קהלת (1

פירושו "אדר - גשמים) בתקופת (שהוא לאדר מהשייכות ולהעיר (2
שיתקיימו הרוצה ע"ב דט"ו ובביצה ה', במרום אדיר כמו וגבורה, תוקף
על לוי"צ (לקוטי כו'" ה' במרום אדיר שנאמר אדר, בהן יטע נכסיו

צט). ע' ריש ומארז"ל תנ"ך פסוקי

ספרו. וחותם בסיום רמב"ם ט. יא, ישעי' (3

טו. ז, מיכה (4

בכורות לע"י יעקב עיון וראה הצדי"ק. לשנת מהשייכות ולהעיר (5
ב. ה,

א. מא, נדרים וראה א. סח, כתובות ראה (6

רפ"ט. תשובה הל' (7

א, כט, מגילה טז. יא, יחזקאל (8

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ה. פרק עירובין הלכות
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ויובל שמיטה הלכות יב. פרק בכורים הלכות
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בריאות בעיות תיקון

על להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
כמה ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ,

לגויים, שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל
ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו בפניהם. הארץ את פותחים שאז

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים

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

גנני שי הרב
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ירושלים בית"ר של הגאולה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

גם אחד, בכל היהודית הנקודה את "לגלות
אומר שליחותי, זו כדורגל, שחקן הוא אם
לתואר כבר שזכה מי פייקובסקי, עמי הרב
נולד עמי הרב ירושלים. בית"ר של הרב
בצעירותו בית"רית, למשפחה ת"א בצפון
כשטס גם בזה והמשיך מצליח, כדורגלן היה
גם שיחק בה והקבוצה אנג'לס ללוס ב-74'
עסק פתח גם שם ארה"ב. גביע את לקחה
שהיו חב"דים בחורים כמה בזכות לביגוד.
לתורה התקרב תפילין" ל"מבצע אליו מגיעים
משליחי ולאחד לחסיד שנעשה עד ומצות,

המשיח. מלך שליט"א הרבי

חידש כן הקודש לארץ עלה שנים כמה לפני
שהפעם אלא הכדורגל, עולם עם קשריו את
את לגלות ולאוהדים לשחקנים לסייע כדי

בכדורגל. גם היהדות נקודת

היהודי הניצוץ
בתחום שיגרתית הבלתי מפעילותו כחלק
ברדיו שבועית לפינה עמי הרב זכה הספורט,
בתכניתו היהודי" "הניצוץ בשם ישראל", "גלי
דבר מוסר הוא שם עטר, בן יוסי השדרן של
שלו האור פעילות על ומספר קצר תורה
תאוצה קיבלה שלאחרונה ירושלים. בבית"ר

לכדורגל. הנוער להיטות בזכות דווקא

וביקש התכנית מפיק אלי פנה מה, זמן "לפני
לשידור שעלה המאזינים, לאחד שאענה
שהשואל התברר רגישה. שאלה ושאל
של שרוף" "אוהד 15 כבן לנער אב הוא
במשחק להיות רוצה אשר ירושלים, בית"ר
כיציע הידוע המזרחי, ביציע דווקא הקרוב
רצה לא מאוד והאבא בתגובותיו "מחוספס"
את האב כשסיים כזו. באווירה ימצא שבנו

הייתי לא כאבא אני שגם לו, עניתי שאלתו
דברים נשמעים בו במקום ימצא שבני רוצה
והרבי היות זה עם יחד אבל וכו', קלים לא
לא שחושך אותנו מחנך המשיח מלך שליט"א
אור, בתוספת אלא ואבנים במקלות מגרשים
היפה הצד את ולמאזינים לך לספר ברצוני
לה בית"ר אוהדי ומשפחת המזרחי היציע של

בונה. אני הזה הצד ועל הידועה, פמיליאה

באצטדיון מעריב
הקבוצה, עם להסכם הגעתי מה זמן לפני
במגרש ערבית תפילת נקיים שב"מחצית",
אתה כולו. האוהדים קהל עם ובאצטדיון
מתפללים איש אלפי זה מה לעצמך, מתאר
איך יודע אתה כדוררגל?! באצטדיון ערבית
רבא? שמיה ויהא אמן עונים כשהם נשמע זה

רועדים!. האצטדיון קירות

לאוהדים. תורה שיעור מקיים לחודשאני אחת
הכיל לא המקום אבל כנסת, בבית התחלנו
יעקב. בבאר אולם לקחנו שהגיעו, המאות את

חיוביים. דברים קורים כזה שיעור כל לאחר
להתחתן שרוצים שמחליטים חבר'ה מגיעים
לבר הדרכה מזוזות, בדיקת וקידושין. בחופה
ואני תפילין מבקשים הבית, חנוכת או מצוה
המשיח, מלך שליט"א לרבי כותבים מסייע.
תדע, היהודית. הנקודה שמתעוררת רואים
כשהם כדורגל, על "משוגעים" שהם בגלל
כל עם זה את עושים הם ליהדות, מתעוררים

והחיות. המרץ

תניא לפרקי שהביא הכדור
שבנה ומבקשת אמא מתקשרת אחד יום
שחקני עם יצטלם מצוה בר לפני העומד
לי שיש לה אמרתי ירושלים. בית"ר קבוצת
חתימות עם רגל כדור לו אתן טוב, יותר משהו
בעל ילמד שהוא בתנאי הקבוצה, שחקני כל
והמשפחה כחודשים חלפו בתניא... פרק פה
הביא הילד צילום. צוות עם למגרש הגיעה
להפתעתי אותו. תדפיסשלהפרקשאבחן עימו
היה ישראל. באהבת העוסק ל"ב פרק זה היה

אותו לשמוע מדהים
הפרק. את בע"פ אומר
הגיעו כבר בעקבותיו
שנבחנו נוספים נערים
בחתימת כדור וקיבלו
שנעשו השחקנים
ללמוד שותפים בעצם

התניא.

מלך שליט"א הרבי את שאלתי שנים לפני
את "שיפיץ ונעניתי שליחותי מהי המשיח,
ושאלתי שנים חלפו שמחה". מתוך התורה
התורה את "שיפיץ תשובה!! אותה ושוב שוב
ממש. עכשיו הגאולה שמחת שמחה", מתוך

בפועל במעשה - תודה
שנמסר אליו, המצורף עם 3/13 מיום למכתבה במענה
במצות נעלות הכי מהמדרגות שהיא חשאין, ללשכת

המצות. כל כנגד השקולה הצדקה

לי, הודאה כעין הוא שהאמור בו, ומסיימת

העזר ע"י נעלית עוד בצורה הודאה להביע ובידה
ואשה איש כל תפקיד באמת שהוא בעבודתי
ע"י והחזקתה היהדות הפצת והוא הישראלים,
לאבינו עליהן, שהשפעתה ישראל, בני של לבן קירוב
שמעוררים ע"י הוא זה לב קירוב אשר שבשמים,
חיים אורח של ההכרח גודל את אותם ומכירים אותם
תורת תורתנו להוראת מתאים יומים, היום בחיי
היוצאים דברים שאז נועם, ודרכי לבבי ובאופן חיים,
לך אין נאמר זה על וגם השומע, ללב נכנסים הלב מן

ו׳תשפב) (מאגרת הרצון. בפני העומד דבר

ישיבה תלמידי להוסיף
הישיבה לבסס יצליח בידם ה' חפץ אשר תפלה, ואני
באיכות והן התלמידים) (מספר בכמות הן ולהרחיבה,

הלימודים). (רמת

תורה תלמוד על נצטוינו מקום ובכל עת בכל אשר
מעשה, לידי שמביא תלמוד ו(גדול) שמים ביראת
ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללמוד מנת על לימוד
דמשיחא דעקבתא זה בדורנו וכמה כמה אחת ועל כו',
וביותר ביותר מגדיל עוד שזה ומכופל, כפול חושך
זו שבתורה ומאור אור ותורה מצוה דנר ההכרח
עיני אשר ארץ הק' בארצנו כי ואף התורה, פנימיות

שנה, אחרית ועד השנה מראשית בה אלקיך הוי'

ו׳תשפז) (מאגרת

hageula.com/lottery באתר או 050-340-2877 ,054-257-7030 לפרטים:
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

הגדולה להגרלה כעת מצטרפים
נצחית בשותפות וזוכים

לקבלת המוגדל נש"ק למבצע הקופסא

המשיח מלך שליט"א הרבי פני

הפלא מנחםמשחת ומנוסה בדוק ומנוסה 054-782-6770 בדוק
בב

לחץלטיפול בפצעי לחץ בפצעי לטיפול

השחקנים עם בתפילה פייקובסקי עמי הרב


