
תש״נ משיח דברי
כל של לאור בהוצאה ממשיכים
המשיח. מלך שליט"א הרבי של תורתו
של הספרים עשר אחד להוצאת בהמשך
הרביעי הכרך אור ראה משיח', 'דברי
יצויין תש"נ, לשנת חמישה) (מתוך
כרך לדפוס יישלח הקרובים בימים כי
תש"נ. משיח דברי של והאחרון החמישי
מי כל אשר קריאה, פירסמה המערכת
מחלוקת ר"ד (הנחות, חומר שברשותו
תש"נ, משנת וכיו"ב) יומנים, הדולרים,
לכתובת: הרבים. את בזה לזכות שיואיל
כן כמו torasmoshiach@gmail.com
ע"י ההדפסה בהוצאות להשתתף ניתן
בכתובת החדש באתר הקדשות, קניית
בטלפונים או bit.ly/torasmoshiach

.058-535-8770 ,718-560-3770

ביפנית גם האגרות אתר
מלך שליט"א לרבי הכתיבה אתר
את מרחיב www.igrot.com המשיח
ל...יפנית. תורגם ולאחרונה פעילותו,
לתשע האתר תורגם עתה עדי כי יצויין
לתושבי מתאפשר כשבכך שונות, שפות
שונות, שפות ודוברי רבות מדינות
את ולקבל הברכה בקשת את לכתוב
חב"ד ובתי השלוחים בהדרכת התשובה

אלו. שפות הדוברות במדינות

הגאולה בשורת להפצת
הפצת לפעילות אמין רכב דרוש
או בתרומה וה'מבצעים' הגאולה בשורת
אפל, מ"מ להת' לפנות נא סמלי במחיר

.058-5770-498 טל':

טובות חדשות

הפורים משמחת

הגאולה לשמחת

לא למפרע המגילה את "הקורא המשנה דברי את
לא המגילה את לקרוא שיש הבעש"ט מפרש יצא"
ישיר ומסר כהוראה אלא בעבר, שאירע כסיפור
לקחה ישראל ממשלת כי דומה דור. בכל ליהודי
הפורים חג לפני שבוע וכבר קדימה, זה נושא
את ושלחה שלה הקומי הצד את לגלות החליטה
מרצועת ששוגרו הטילים כי להכריז צה"ל דובר

בטעות. נורו דן, גוש ישובי לעבר עזה

עד הסובלים הארץ, דרום תושבי אבל צחוק, צחוק
זה של מפעולותיו היום
כדין נצרים "דין כי שהכריז
לרווחה נשמו אביב", תל
דמם רק לא כי כשהתברר
כשנורים גם אלא זול,
הרי אביב, תל על טילים
עושה לא שהממשלה
את וממשיכה מאומה,
מחבלי עם עיסקאותיה
שממשיכים החמאס,
דולרים מיליוני לקבל

במזומן.

להורגך "הבא חז"ל קביעת
שבמשך להורגו" השכם
מדיניות התוותה שנים
יהודים, ספור אין והצילה

ההכלה ומדיניות מיושמת, שאינה לסיסמא הפכה
אחיעד הרב כמו קורבנות, לגבות ממשיכה הנוראית

השבוע. הי"ד, קיידאן גל וסמ"ר אטינגר

תחרישי החרש אם
משכנע הרשע המן המגילה, לסיפור בחזרה
לפועל להוציא אחשוורוש המלך את במסתרים
יהרגו במסגרתה האלפים", עשרת "עסקת את
מעטה למרות היהודים, כל את המלך מדינות בכל
למרדכי הדבר נודע הנורא, ההסכם סביב החשאיות

העיר. ברחובות כך על לזעוק היוצא היהודי

המקורבת אסתר אפילו
מודעת אינה למלכות,
הזירה לגודל עדיין
משרתה את ושולחת

מרדכי והזעקה. השק לבוש ולמה מה על לברר
לפעול לה מורה האפילה העסקה את בפניה שחושף
החרש "אם האזהרה: במילות משתמש ואף מיידית
ליהודים יעמוד והצלה רווח הזאת בעת תחרישי

אחר"... ממקום

רמזים טיפין טיפין זולגים ההם, בימים וכמו
עסקה במרחקים, שם אי שטווים אפילה לעיסקה
המסתיר הנוכחי, הממשלה ראש גם שותף בה
ער אינו כולו שהעם תוך הפרטים, את מהציבור
הזהיר וכבר הנשקף. לאיום
של היהודי מרדכי כך על
הרבי הוא הלא דורנו,
המשיח, מלך שליט"א
המו"מ קיום בעצם אשר
הרי השטחים מסירת על
נוראית סכנה בזה יש
זה יהודים. למילוני היל"ת
כנגד ולזעוק לקרוא הזמן
עצמו את שרואה מי כל
כל לממשלה שותף בעתיד
לשאת שתסכים שהיא,
ישראל. ארץ על ולתת
כבר להאמר צריכה האמת
אין מוחלטת, בצורה כיום
שמתכנן מי בכל לתמוך

שכזו! מסוכנת עתידית בממשלה לשבת

לגאולה מגאולה
של מסעודתו ש"נהנו נאמר עליו אשר הדור אותו
ההקשבה אי חטא של בעטיו אשר רשע" אותו
זה היה דור אותו הגזירה, עליו נגזרה למרדכי
וביטל ההתקשרות נקודת את יותר מאוחר שגילה
שהוביל ציות היהודי, מרדכי הוראות בפני דעתו את

הוא". "ונהפוך של ובאופן הגזירה לביטול

הם הלא אחר, ממקום לנו שיעמדו וההצלה הרווח
משיח זה "הנה ברורה: בנבואה לנו נמסרו כבר
לגאולה", גאולה "מיסמך אשר קבעו כבר חז"ל בא".
הפסח גאולת על המבשרת היא פורים גאולת חגיגת
האמיתית הגאולה לכן קודם ועוד לאחריה הבאה

המשיח. מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה

בכוחו והצלה רווח
היהודי מרדכי של
את ולעצור לפעול כעת צריכה את המלכה. לאסתר מרדכי מודיע למלכות?״ הגעת כזאת לעת אם יודע ״מי
והשלימה האמיתית הגאולה את היום ויביא הנס את אז הביא הדור למנהיג ציות רק המתרקמת. התוכנית

לעמו" טוב "דורש

בחלוקת המשיח מלך שליט״א הרבי - דורנו של היהודי מרדכי
הפורים בחג לצדקה הדולרים שטרות

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

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

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

ז"ל יוסף ב"ר יעקב ר'
מימון

ה'תשע"ט שני אדר ז' נלב"ע

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

הבן לבוא ורעייתו, אמיתי איתן ר' למשפחת
חיה עב"ג השידוכין בקשרי מענדל מנחם הת'

ורעייתו. מדינה חיים ר' למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה

נשמת לעילוי טוב מזל

  
    
    
    
    
    
    
    
     
    
     
   
    
     

ב) ו, (ויקרא אהרן את צו

את ברצונך "היטיבה הכתוב שאמר זה
צדק, זבחי תחפוץ "אז כן ואחר ציון"
אין אם כלומר: נא) (תהילים וכליל" עולה
אין הקב"ה, לפני עולה מקריבין ישראל
אלא נבנות שאינן לפי, וירושלים ציון
מקריבים ישראל שהיו עולה, קרבן בזכות

הקב"ה. לפני
(תנחומא)

ב) ו, (ויקרא אהרן את צו

הקרבנות מן יותר עולה קרבן שנא ומאי
"אז שנאמר צדק זבחי שנקרא מפני, כולן?
אמר וגו'" וכליל עולה צדק זבחי תחפוץ
חביבה העולה וכך, הואיל למשה: הקב"ה
בה זהירין שיהיו ובניו, אהרן צוה לכך עלי.

לפני. אותה להקריב
(תנחומא)

ב) ו, (ויקרא העולה תורת זאת

נשברה" רוח אלוקים "זבחי הפסוק על
ר' בשם יודן בר אבא ר' במדרש: נאמר
שהיה למלך, משל אמר: סימון ב"ר יהודה
בכלכלה וכבדו אוהבו ובא במדבר מהלך
לו: אמר יין, של אחת וחבית תאנים של

גדול? כיבוד זה

אבל כיבדתיך, שעה לפי המלך, אדוני א"ל
רואה אתה שלך פלטין לתוך נכנס כשאתה

מכבדך. אני במה

תורת "זאת לישראל הקב"ה אמר כך
רבון לפניו, אמרו העולה" היא העולה
אבל לפניך, הקרבנו שעה לפי העולם
נא) (תהילים ציון את ברצונך לכשתטיב
זבחי תחפוץ "אז ירושלים חומות תבנה

וכליל". עולה צדק
צו) רבה (ויקרא

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:29 17:16 ירושלים

18:31 17:31 תל-אביב

18:30 17:22 חיפה

18:31 17:33 באר-שבע

19:52 18:52 ניו-יורק

האמונה אבדה - גו' ה' אמר כה 
ה' אמר כה ) מפיהם. ונכרתה

ג ח, - כא-כח ז, (ירמיהו: גו'. יתהלל אל
כב-כג) ט, (  )

הצאן רועה את לשכוח לא

מלך דבר

צו

צו

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
03-657-3816 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

– הרשע המן של לגזירה שגרמו הסיבות אחד
היהודים, כל את ולאבד להרוג להשמיד שביקש
מסעודתו "שנהנו מפני היא – וטף נשים אנשים
החטא עיקר בגמרא. כנאמר רשע", אותו של
לא בסעודה ישראל בני של בהשתתפותם
מאותה שנהנו ההנאה אלא האכילה, עצם היה

סעודה.

מאכלות אכילת שעל הייתכן – השאלה ידועה
התחייבו אחשוורוש בסעודת הנאה או אסורות,
ועד ושלום?! חס השמדה גזירת ישראל בני כל
סעודה באותה השתתפו שלא ילדים שאפילו

גזירה? באותה כן גם נכללו

זאבים בין כבשה
בהקדים: תובן זו שאלה

שבעים בין העומדת ל"כבשה נמשלו ישראל בני
את לטרוף רגע בכל רוצים והזאבים זאבים",
(הקב"ה) הצאן רועה את שיש אלא הכבשה,
שכל מובן ממילא הכבשה. על ושומר שמציל
הוא העולם אומות בין ישראל בני של מציאותם
בזכות ורק לגמרי, הטבע מן ולמעלה ניסי, באופן
עומדים ישראל בני הקב"ה, של הגדול חסדו

וקיימים.

היא ישראל בני של ההנהגה כאשר הוא זה כל

שיציל בה' ובוטחים סומכים שהם לכך בהתאם
ישראל בני כאשר אבל עליהם. וישמור אותם
– ומתנגדים למציאות, ה"זאבים" את מחשיבים
הרי אותם, המלווה האלוקית לשמירה – כביכול
נכנסים והם מהם מוסרת השמירה ממילא באופן
הגורם דבר העולם, של הטבעית ההנהגה תחת
(חס בהם לפגוע לנסות העולם לאומות ממילא

ושלום).

הקובע? מי
של מסעודתו ש"נהנו זה מדוע מובן זה ולפי
הגזירה קשה: גזירה לאותה גרם רשע" אותו
תוצאה אלא שעשו, החטא על עונש הייתה לא
ישראל שבני העובדה שלהם, מההנהגה טבעית
מחשיבים שהם הוכיחה אחשוורוש מסעודת נהנו
הם ובכך הזאבים) (שבעים העולם אומות את
הקב"ה, – הרועה של השמירה את מעליהם דחו
ה"זאבים". של השלטון תחת עצמם את והכניסו

דיני פי על מחוייבים היו ישראל שבני הגם
ועד נמצאים, הם בה המלכות את לכבד התורה
כאשר (ולכן המלכות, של לשלומה להתפלל שיש
סעודה לאותה היהודים את גם זימן אחשוורוש

היה זאת עם הרי בה) להשתתף מוכרחים היו
וכלל כלל תלוי לא שקיומם ולהכיר לדעת עליהם
הקב"ה בידי רק אם כי ומלכותו, באחשוורוש
מדרך למעלה ניסית, בהנהגה עליהם ששומר

זאבים". ה"שבעים מפני הטבע,

שנהנו בכך ישראל בני של טעותם הייתה וזו
את שהחשיבו – אחשוורוש של בסעודתו
חס – תלוי שקיומם לחשוב וטעו אחשוורוש
בסעודתו ההשתתפות וממילא בו. – ושלום

בה. להנות להם גרמה

כראוי לפעול
קצוות: שתי נדרשים יהודי שמכל מכך יוצא
לדעת שני ומצד הטבע, בדרכי לפעול אחד מצד
אך בא והכל "כלי" רק הם פעולותיו שכל ולהכיר
ואסתר מרדכי גם פעלו וכך הקב"ה. מאת ורק

הגזירה: בביטול

מנת על אחשוורוש אל הלכה אסתר אחד מצד
זאת עם אך הגזירה, את לבטל בפניו להתחנן
כי אצלה מקום' 'תפס לא אחשוורוש של מקומו
לכן, קודם ימים שלושה צמה היא זה עם יחד
יופי להעדר לכאורה לה גרם זה שדבר פי על אף
ידעה אסתר כי אחשוורוש, בעיני חן ונשיאת
וללכת הטבע בדרכי כלים לעשות יש שאמנם
אינו שהעיקר ידעה זאת עם אך אחשוורוש, אל
של הניסית ההנהגה הוא העיקר אם כי ה"כלים",

ישראל. בני על בשמירתו הקב"ה

עמו בני על תמיד ושומרת המגינה היא זו, הנהגה
והשלימה. האמיתית הגאולה עדי

א) פורים לא, חלק שיחות לקוטי (עפ״י



המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

יהודי ילד אצל שוכן הקב"ה
בזה התכלית ומהי מקדש", לי ה"ועשו של תוכנו מהו
"ושכנתי שיהי' כדי – המקרא) בפשטני גם (כמבואר

ואחת". אחד כל "בתוך בתוכם",

כאו"א ושל מישראל, כאו"א של בלבו שוכן הקב"ה שכן,
מיד – העולם לאויר משיצא תיכף אשר, ישראל, מילדי

הקט, לבו תוך הקב"ה ישנו

"השמים כי בתנ"ך, נאמר זה, רך ילד של זה קטן לב וכלפי
הענינים כל עם כולה, הארץ וכל הרקיעים כל יכלכלוך", לא השמים ושמי
הנה יהודי, ילד לו שנולד ובשעה הקב"ה, את "להכיל" יכולים אינם שבמציאות,
בתוכם" "ושכנתי הקב"ה: אומר מיד – העולם לאויר יצא משאך הראשון, ברגע
זה! קטן ילד של הקט לבו תוך הוא נמצא ומהותו, עצמותו במלוא שהקב"ה –

יהודיים. מהורים שמוצאו יהודי ילד זהו – כי

גבי על המזוזה (כנ"ל) ישנה כאשר – יותר עוד בגלוי נמצא זה שענין ובפרט,
תנאי זה אין (כנ"ל) אבל וכיו"ב. הכתלים על המעלות" "שיר ותולים הדלת,
תלוי הדבר שאין אונס מצד או שתהי', סיבה מאיזה ח"ו כאשר אפילו הכרחי:
ב"ושכנתי ח"ו חסר לא מקום מכל – המעלות" "שיר או המזוזה או חסרה בו,

– בתוכם"

זז "אינו של באופן – מקדש" לי "ועשו ע"י בתוכם", ש"ושכנתי אומר, הקב"ה
כפי כולו הקב"ה בו שוכן – העולם לאויר יהודי ילד משיצא תיכף לעולם"!
הוא שוכן – יכלכלוך" לא השמים ושמי "השמים אשר עד עוצמתו, בשיא שהוא

זה! קטן ילד של הקט לבו תוך

על אף רך, ילד כל עבור אבא וכל אמא כל שנושאים האחריות גודל מובן ומזה
גדולה, טירחא שזוהי להם נדמה להיות ועלול בטירחא, כרוך זה שלעתים פי

– גדולה טירחא באמת שזוהי להיות עלול ואף

עולל כאן שוכב שהנה לרגע, שיתבוננו בשעה לזה, יש תפיסת-מקום איזו אבל,
הוא נמצא – יכלכלוהו לא הארץ וכל השמים כל אשר הקב"ה, שוכן ובלבבו קט,

זה! קטן בחדר זו בעריסה השוכב זה ילד של זה לב תוך

אלו אכן אם (אפילו לעבור שצריך הקשיים וכל הטירחות לכל איפוא, ערך מה
ויהי' "יהודי", יותר עוד הילד יהי' שעי"ז שיודעים בשעה – אמיתיים) קשיים
יהודי של גשמיות שכן בגשמיות, בריא יותר ועוד ברוחניות "בריא" יותר עוד

קדוש, שלהם שהגוף קדוש", "גוי ג"כ זה הרי

לנפש בפשטות והמובן גדול הכי האושר זהו אדרבה, זה; לקושי יש ערך ואיזה
מסויים מאמץ תוסיף שאתה שע"י לאבא, או לאמא אומרים כאשר הבהמית:
חוויות את (או חיי את יותר) פשוט או יותר קל (או יותר נוח עושה אתה –
לא השמים ושמי ש"השמים כזה באופן הקב"ה שוכן בו זה, ילד הרגשי) או

יכלכלוך"!

להורים ברכה - לילד חינוך
(– וכנ"ל בפשטות, (בחינוך להשקיע שיש גדול הכי המאמץ בפשטות, מובן ומזה
העולם, לאויר הילד בצאת מיד המתחיל "חינוך", של האמיתי במובן בחינוך

ככל או גדול, "למדן" שהוא וככל טוב שהוא ככל עצמו: מחינוך מתחיל [..]
כי לכשיתבוננו הרי – בחינוך טובה בהבנה ו"מבינים" גדולה, "למדנית" שהיא
"ושכנתי בתורת-אמת ואומר ומבטיח, אומר הקב"ה שעליו ילד לחנך עליהם

– בתוכם"

השכר לגבי הוא" נחשב "במה הנה התאמץ, רק שהוא וככל למד שהוא ככל הרי
את בידי') (או בידיו והפקיד יהודי, ילד לו נתן שהקב"ה שלו, הזכות ולגבי
נחת ממנו יראה הוא ממנו": יסור לא יזקין כי ש"גם באופן עד וגידולו, חינוכו

מופלג, זקן אפילו יהי' הילד כאשר

יותר מבוגרים להיות הרי מוכרחים שההורים כיון הברכה, נכללת שבזה
כן, אם וכיו"ב, שנים י"ח או שנים י"ג או שנים בעשר פנים כל על מהילדים,
ממנו לראות עתידים אותו שחינכו שההורים ואומרים "יזקין", הוא שהילד כיון
גם טובות" ושנים ימים "אריכות של הברכה מהי מובן הרי יזקין", כי "גם נחת

ההורים!... עבור

להאורחים) כללית״ ב״יחידות ה׳תשמ״ז, אדר ט״ז (משיחת

ציפין, אמיר במר כשנתקלים
במבט הראשון, ברגע מזהים לא
הרבי של בחסיד מדובר כי חיצוני,
מתברר אך, המשיח. מלך שליט"א
הסממנים למרות רבים, שכמו
את רואה שהוא הרי החיצוניים,
שמתגלה מה נאמן. כחייל עצמו
קצרה אפילו בשיחה, מאוד מהר

איתו.

באחת משרדו, באי כל יודעים כך
בארץ, הבולטות הנדל"ן מחברות
זוג למצוא אפשר תמיד אצלו כי
שליט"א הרבי תמונת לצד תפילין
מי כל על המשקיף המשיח מלך

למשרד. שנכנס

אמיר ר' זכה האישיים, בחייו גם
ניסים פעם לא לראות
אינו כשהוא ונפלאות,
משמעותי צעד עושה
על שקיבל בלי בחייו
הרבי ברכת את כך
המשיח מלך שליט"א
האגרות באמצעות
הן שנמצאים קודש,

במשרדו. והן בביתו

מעט לא לפני זה "היה
עם כשבשיחה זמן,

עשינו המגורים. נושא עלה רעייתי
למשפחתנו שב"ה וגילינו חישוב
אנו בו הבית מספיק לא הברוכה
מעבר על לחשוב ויש מתגוררים,

יותר. גדול לבית

היתה לא דבר, בכל שכמו אלא
המעבר עצם פשוטה, החלטה זו
פוסקים הבלתי החיפושים לצד
התקדמו לא חדש, בית למציאת
מה כבר ידענו ולא המיוחל בקצב
היה ולא שכמעט עוד מה לעשות.
לדירת מתאימות הצעות בנמצא

המבוקש. בגודל מגורים

רצוי הכי כי למסקנה הגענו
בשיטת למצוא זה בעבורנו
את למכור לא ולשכור" "להשכיר
אותה להשכיר אלא שלנו, הדירה
אחרת דירה למצוא ובתמורה

אליה. ולעבור בשכירות

בכל להאריך המקום כאן אין
מצאנו מאוד מהר אבל הפרטים,
מגורינו, ממקום רחוק לא וילה,
בחינות, מהרבה נח היה שגם מה

לצרכינו. מתאימה ממש שהיא

התממשות את שוב גילינו כאן
מלך שליט"א הרבי של ברכותיו
הוילה, בעלי כי התברר המשיח.
לצרכינו, התאימה ממש שכאמור
הבית, את איתנו להחליף מוכנים
כסף סכום להם נוסיף כשאנחנו
כהשלמה חודש, מידי מסויים
מזו בהרבה קטנה לדירה למעברם
יהיה שההליך כך אליה. שנעבור

מהמצופה. בהרבה נוח

הפעם לאחר וחצי חודש וכך,
הוילה, את ראינו בה הראשונה
ביקשה יום באותו עוד כשאשתי
מלך שליט"א הרבי ברכת את
מי כשכל העסקה, נחתמה המשיח,
היה כמה עד יודע בתחום שמבין

גלוי. נס בבחינת זה

נכנס כשאני היום, עד
מסתכל אני הביתה,
בכניסה, הדואר בתיבת
מסרב ואני כאילו
רשום שאכן להאמין
אני ופה "ציפין", כאן
משפחתי בני עם גר

שיחיו.

עצמו הבית שגם כמובן
ברוכה. לפעילות משמש
השנים, כל לאורך שהיה וכפי
שבוע מידי מגיעות כשבביתנו
הרי חסידות, לשיעור רבות נשים

מתרחב. ואף נמשך שהשיעור

השליח לביתנו מגיע שבוע כל
לבקיבקר, יצחק יוסף הרב בשכונה,
יצא ששמו השיעור את להעביר
גם שפתחנו כך, כדי עד למרחוק.

גברים". "עזרת

לשיעור יושבות הנשים שבעוד כך
בעבור אילתרנו בעבורן, המיועד
הם גם להנות הרוצים הבעלים
בו נפרד, מקום התורה, מדברי
לשיעור מאזינים יושבים אנו

ומחכימים.

מידי מספר אני הזה, השיפור את
מספר ואני אלי שמגיע למי פעם
גם הברכות קבלת אפשרות על לו
המשיח. מלך שליט"א מהרבי כיום

חלמתי שלא בדבר גם תראה "הנה,
לראות זכיתי טוב, כך כל שיסתדר
עדי אחד כל זוכה וכך הברכה, את
בקרוב והשלימה האמיתית הגאולה

ממש".
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הפרטי חב"ד בית

צריך לא ערוך שהשולחן בפשטות, ומובן
יאמרו כשהם הדין יהיה כיצד להבהיר

המקום את אלא) ותבן" "קש (לא רוצים שהם בפירוש
למקום... שמסביב והשטח

תש"מ) שרה חיי ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לומר צריך לא אפילו

ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

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

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

ציפין אמיר



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

והמושבים" בישובים לפעול "צאו

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הרב כח, גבעת במושב השליח עם כשמדברים
לציבור קריאתו מייד עולה עזיזה, חי מאיר

השונים. במושבים ולפעול לצאת האברכים

כבר כעשור, לפני גדולה, בישיבה כשהייתי "עוד
בין ולהיות לשליחות, לצאת רוצה שאני ידעתי
שבעוד אלא המשיח. מלך שליט"א הרבי חיילי
דווקא ולפעול לצאת שחיפשו גילי מבני רבים
הרי והעולם, הארץ ברחבי השונות הערים בתוך
קטן. ישוב בתוך לפעול ההחלטה גמלה שאצלי

בתוככי שאין מעלות כמה זו בפעילות יש
כמעט אין אלו שבמקומות בגלל ראשית הערים.
מתברר פנימה. הישוב בתוך הפועלים שלוחים

קשה. לא בכלל שזה

כח נתינת
באופן שפועל באיזור השליח תעיזי, לרב פנינו
את לנו שייתן ממנו ביקשנו האיזור. בכל כללי
מקרוב. בתוכו לפעול מנת על הישובים אחד
בהשגחה פנוי. בית לחפש יצאנו הסכמתו, לאחר
שברשותו לחב"ד, המקורב לאדם פנינו פרטית
וכך בעבורינו, למגורים המתאים קראוון היה
מושקא חיה רעייתי עם יחד כח, לגבעת הגענו

והילדים. יעל

שליט"א הרבי ברכת את גם שביקשנו כמובן
עסקה שגם תשובה וקיבלנו המשיח, מלך
"נתינת הביטוי עם יחד ההשפעה, בחשיבות
מקום על מרמז יותר בעבורנו שהיה מה כח"
משפחות, מאות כשלש גרים בישוב השליחות.
כפי לא. והשאר מסורתיים כשליש מתוכם
באוירה השתלבנו מאוד מהר קודם, שציינתי
שלנו, כמו בישובים המצוייה המשפחתית
מאוד שמצידם התושבים בקרב לפעול והתחלנו

לישוב. הצטרפותנו על שמחו

כנסת, בתי ארבעה קיימים הישוב בתוך
את עושה אני שבוע מידי וכך בשבת, הפעילים
מגיע כשאני אחר, כנסת בבית התפילות אחת
שם הסדר, לפי הכנסת, בתי לכל שבת בכל
וכדומה. תורה שיעורי במסירת אותי מכבדים

נמשכת פעולה
ביטוי, לידי בא שלנו בפעילות חשוב חלק
בישובים רק כלל בדרך מוצאים אותו בקשר
איתי, קשר ויצירת בית ביקורי הכוללים קטנים,
כולם רגילים הישוב, של באופיו כללי כשבאופן
הפעילות שהשתלבות כך כולם, את להכיר

נוח. מקום לה מצאה למושב, שהבאנו

והתאמנו הפעילות את שיכללנו הזמן במשך
שיעור פתחנו אף האחרונה בשנה למקום. אותה
שמגיע שושן בן דוד הרב עם שבועי מלכות דבר
חודש שבכל החלטה קיבלנו לדוגמא כך למקום.
הרבי של הקודש ממבצעי באחד נתמקד אנחנו
של שהפעילות כמובן המשיח. מלך שליט"א
מכן. לאחר גם כלל בדרך נמשכת חודש אותו

תפילין להניח עצמו על שקיבל מי לדוגמא כך
התפילין' ב'חודש שעשינו התעמולה במסגרת
ישראל ובנות נשות או זה, עם ממשיך כמובן
התזכורת שלט בזכות גם שבת, נרות המדליקות
טהרת ב'חודש לישוב. בכניסה שהצבנו
רבנים עם אלו בהלכות שיעור יזמנו המשפחה'
ארוכה תקופה ב"ה שמנשך שיעור מרצים,

משתתפות. עשרות עם ביותר

האדיר הצימאון את ושוב שוב לראות מדהים
ואפשרות מידע עוד לקבל ישראל בעם שיש
חדורה הפעילו שכל כמובן ומצוות. לתורה
משיח פני קבלת לנו: שנותרה היחידה בשליחות
תמונותיו את מכירים כבר כאן כשכולם צדקנו,

המשיח. מלך שליט"א הרבי של

נגיש מקוה
מהרבי קודש מענות בעקבות האחרונה, בתקופה
קודש, האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א

ענק במצע התחלנו
ובניית לשיפוץ
טהרה מקווה
ומפואר מהודר

הישוב. בתוך

לאורךכלהתוכניות
מתייעצים אנו
מקצוע אנשי עם

שלצד קבענו כמלכחילה הראשונה, מהשורה
הרי חב"ד, כשיטת ההלכתיים ההידורים
שצריך למי הנגישות תו בעל יהיה שהמקווה
שותף להיות אחד לכל לקרוא המקום זה בכך.
ישראל, בעם טהרה ולהרבות הברוכה בפעילות
לתרומות: והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז

.052-5288-498

מסתגלים שאינם ילדים צרכי
להיות ואחד אחד כל על המוטלת לאחריות לב בשים
אחד כל ברוח, והן בגשם הן ישראל, ובנות לבני לעזר
לו לתת דל אל משכיל ואשרי ומצבו, מעמדו לפי
שיש היא משמחת עובדא הרי הקדש, טהרת על עזר
שאינם ישראל ילדי לצרכי הדואגים פעילים עסקנים

הרגילים. החנוך במוסדות מסתגלים

ושותפיו חבריו עמו ואתו שכת"ר חזק בטחוני
למלא המתאימים המאמצים כל יעשו הקדש, בעבודת
שתחת הילדים את לחנך עליהם המוטלת האחריות
טהרת על והמצוה התורה ברוח והשפעתם רשותם
הזאת, האחראית בעבודתם יצליחם והשי"ת הקדש,
בעניניהם השי"ת לברכת ג"כ יזכו כך ידי על אשר
ו׳תתקצא) (מאגרת בשר.. ועד מנפש הפרטיים

אריבער לכתחילה
מו"ח לכ"ק ועד נשיאינו רבותינו הוראת ...וכידוע
הי' פנים לקלסתר ועד פרטים (שבכמה אדמו"ר
וועלט די הפתגם): בעל מוהר"ש אדמו"ר בדוגמת
אריבער, דארפמען ארונטער ניט קען מען אז זאגט
באופן ויהי' אריבער, לכתחלה מ'דארף אז זאג איך און
לו השייך וכל הספר בית בעניני השנה כל במשך כזה
אשר חב"ד עניני וכללות הרשת עניני כללות בתוככי

ת"ו, באה"ק

בענינים להצלחה נוספים וכלים צנור זה שיהי' ובודאי
זוג' גם ובטח הפרטים, בענינים גם והצלחה הכללים
בענינים הן היא לעניני' בהנוגע בכתובים תבוא תחי'
שמחה מתוך זה ויהי' הפרטים, בענינים והן הכללים
ו׳תתקצב) (מאגרת דוקא הנכונה ובריאות לבב וטוב

המגילה עם פורים בפעילות עזיזה הרב

הארצי המרכז

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

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

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

המקוה של הבניה באתר

ב770 מתוועדים

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תש"פ 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' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב


