
רוחנית הגנה מגבירים
במוקדי הרבות, החששות בעקבות
את לציבור להזכיר מבקשים חב"ד
המשיח מלך שליט"א הרבי של דבריו
תמיד ה' דורש אותה הקודש "ארץ אשר
היא השנה אחרית ועד השנה מרשית
והוראתו בעולם" ביותר הבטוח המקום
והדבר מאחר מזון לאגור שאין הידועה
שלא מי כן, כמו שערים. להפקעת מביא
את האחרונים החודשים ב-12 בדק
זאת, לעשות מוזמן והתפילין המזוזות
של והצלה הגנה בשמירה, להוסיף כדי

הבית. יושבי

ל׳קורונה׳ בקשר מענה
מלך שליט"א הרבי של מענה
מ-770 לבחור קודש, באגרות המשיח
שלו הנסיעה את להקדים האם ששאל
ה'קורונה' נגיף בעקבות ישראל לארץ
ניתן האם גם שאל הבחור המתפשט.
לרבים. כהוראה התשובה את לפרסם
"במענה קע"ה: עמ' י"ד בכרך התשובה
יותר רציני אינו המצב הנה מכתבו, על
גם ואפשר חדשים כמה לפני הי' מאשר
ביחס מקום להעתקת ובהנוגע שנים,
אתנו אין יסוד) לו (שאין הפחד עם
יותר, נשמר מקום איזה מה עד יודע
ולא ינום לא ישראל שומר הרי ובכלל
בעינא ואחת אחד כל על ומשגיח יישן
גם עצמו את להבהיל אין ולכן פקיחא,
הפנימי בתפקידו ולהתעסק אחרים לא
וכמדובר להאיר, נרות להיות והנפשי

פעמים...". כמה

טובות חדשות

פורים משמחת
הגאולה לשמחת

יהודי, לכל רבינו משה של העצומה מסירותו
להוציא הקב"ה ע"י בחירתו ברגע כבר מתגלית
משה כי מספר המדרש ממצרים. ישראל את
יתרו, של הצאן עדר על בשמירה עסוק שהיה
מים. לבריכת העדר מן הבורח אחד גדי ראה
כשמחליט רחמים כלפיו ומגלה אחריו רץ משה
העדר. אל חזרה כתפיו על העייף הגדי את לשאת
מתאים משה כי הוא ברוך הקדוש החליט משכך

ישראל. עם את להנהיג

מסירותו מרגעי אחד את מתארת השבוע, פרשת
משה של העצומה
הקב"ה כאשר רבינו,
לו ואומר אליו פונה
העגל חטא בעקבות כי
את להעניש רוצה הוא
"ראיתי ישראל, בני
עם והנה הזה העם את
ועתה הוא. ערף קשה
בהם אפי ויחר לי הניחה
לגוי אותך ואעשה . .
משה לו עונה גדול".
ואם חטאתם תשא "אם
מספרך נא מחני אין

כתבת". אשר

אחרון גואל
מציאותו כל מסירת הינה משה, של מסירותו
על רבינו משה של ויתורו ישראל. עם למען
מספרך", נא "מחני בתורה כתוב להיות הזכות
והתמסרותו ישראל עם בשביל נפש מסירות
היא ה', דברי את קיימו שלא אלו בשביל אפילו

אמת. למנהיגות והסמל הדוגמא

מציאותו, מעצם הבאה זו, גדולה מסירות
הולדתו מיום החל הדורות, כל במשך מקרינה
ישראל לעם כוחות ומשפיעה זה, בחודש החל
בימי בתוקף לעמוד
כאשר המן, גזירת
דור, באותו מתגלה
- הדור של רבינו משה

ישראל, כלל בשביל ובהתמסרותו היהודי, מרדכי
הנוראה. מהגזירה מצילם

אשר החודש גם הינו נמצאים, אנו בו אדר, חודש
בימי ישראל, בתוככי לשכון השכינה ירדה בו
חודש של האחרון בשבוע כאשר במדבר, מסעם
כל השכינה, השראת מקום המשכן, הוקם זה,

רבינו. משה של ובכוחו ידו על זאת

מנהיגי ישראל לעם קמו היום, ועד מאז ואכן,
ולהביא יהודי במסירותלכל דאגו אשר כאלו אמת,
זו משימה ואחת. אחד לכל השכינה אור את
הראשון מהגואל הניצבת
לגואל ועד רבינו משה -
שליט"א הרבי - האחרון
העומד המשיח, מלך
בירושלים, ממש בקרוב
המקדש בית יבנה שם
כוונת תכלית השלישי,

העולם. בריאת

אחד לכל לדאוג
בשלושים בעומדינו
לחג שקודם הימים
להתחיל הזמן זה הפסח,
'מעות למבצע בהכנות
את ולקיים חיטין',
הרבי של הוראתו
המנהג קיום על המעורר המשיח, מלך שליט"א
אלו בימים החג. צרכי כל את יהודי לכל לתת
בחלוקת זו, הוראה לקיום מקום בכל נערכים
על קניות, ותלושי כשר מזון שמורות, מצות
החג את לחגוג בישראל, משפחה לכל לסייע מנת
בזה. חלק לקחת ואחת אחד כל ועל כהלכתו,

לקראת ההכנה בימי המשתלבת הצדקה, זכות
שליט"א הרבי דורנו, מנהיג של הולדתו יום
בוודאי ניסן, בי"א הבא, בחודש המשיח מלך
מהנוטלים אחד לכל והצלחה ברכה שפע תשפיע
האמיתית הגאולה עדי ישראל, ולכלל בכך חלק
מלך שליט"א הרבי של בהתגלותו והשלימה,

ממש. ומיד תיכף המשיח,

של העל משימת
האמת מנהיג

משלים בדורנו, גם כך אדר. חודש בימי בעולם, כאן השכינה השראת את שפעל זה הוא רבינו משה
והשלימה. האמיתית בגאולה - יתברך לו דירה לעשות העליונה הכוונה את המשיח מלך שליט״א הרבי
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מלכות..." דבר יצא "כי

שליט״א הרבי מענה עם מ-770, ויראלי סרטון הופץ האחרון בשבוע
טובות׳) ב׳חדשות ידיעה (ראה מה׳קורונה׳ לחשוש לא המשיח מלך



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

שיחיו נחשון ורעייתו דוד ר' הרב למשפחת
שיחי' שניאור ברוך הת' הבן לבוא
תחי' חנה מרת עב"ג השידוכין בקשרי

שיחיו אקסלרוד יצחקורעייתו ר' הרב למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

טוב מזל

שמעון אליעזר ר' הרה"ח
ז"ל צבי שמריהו ב"ר
צינאמון

ה'תש"פ אדר ו' נלב"ע
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

  
    
    
    
    
    
    
   
    
    
     

   
   

לי זה יהיה קודש משחת שמן
לא) ל, (תשא

לא משם זז אינו "לי" שכתוב מקום כל
בעולם-הבא. ולא בעולם-הזה

כתיב בלווים לי", "ונתנו כתיב בכהנים
"כי כתיב בישראל הלווים", לי "והיו
לי "כי כתיב בבכורות ישראל", בני לי
אשר "העיר כתיב בסנהדרין בכור". כל

לי". בחרתי

ראיתי "כי כתיב דוד בית במלכות
"ויקחו כתיב בתרומה מלך", לי בבניו
לי "ועשו כתיב במקדש תרומה", לי
אדמה "מזבח כתיב במזבח מקדש"
לי "להקריב כתיב בקרבן לי", תעשה
"שמן כתיב המשחה בשמן במועדו",

לי". זה יהיה קדש משחת

המור) (צרור

כד) לד, (תשא ארצך את איש יחמוד ולא

משכן עשיתם בעולם-הזה הקב"ה אמר
אבנה אני ולעתיד בחומה, שהיו ומקדש
בחומת מוקפת ותהיה המקדש, בית את
לה אהיה ו"ואני ב) (זכריה שנאמר אש,
(תנחומא) אש". חומת ה' נאום

לה) לד, (תשא משה פני עור קרן כי

"קרן של זו מעלה נוספה מדוע לכאורה
את שקיבל לאחר דווקא פניו" עור
בראשונות? ולא האחרונות, הלוחות

העגל חטא אחר באו אחרונות לוחות
שפעל דבר הראשונות, הלוחות ושבירת
לעליה והביא ישראל בבני "תשובה"
עד משה, פני עור קירון כולל הגדולה
האמיתית בגאולה הגילוי לשלימות
תנש״א) מלכות (דבר והשלימה.

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:23 17:10 ירושלים

18:25 17:25 תל-אביב

18:24 17:16 חיפה

18:26 17:28 באר-שבע

18:42 17:42 ניו-יורק

פרשת מתחילת    
: הערב". עד "תטמא - חוקת

ועשיתי. דברתי ה' אני - ה' דבר ויהי
לו.) - טז לו, (יחזקאל

הכרמל בהר אליהו זעקת

מלך דבר

(פרה) תשא פרשת
כי-תשא

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

03-658-4633 טלפקס
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

המעשה על מסופר השבת שקוראים בהפטרה
בהר הבעל ונביאי הנביא אליהו עם שהיה

הכרמל.

באותה רצויה הבלתי ההתנהגות בעקבות
את הכרמל הר אל אסף הנביא אליהו תקופה,
מתי "עד להם ואמר ישראל וכל הבעל נביאי כל

הסעיפים?". שתי על פוסחים אתם

אומר אליהו מדוע לכאורה, השאלה: ונשאלת
הסעיפים", שתי על פוסחים אתם מתי "עד להם
אתם מתי "עד מהם לתבוע צריך היה הוא הרי

לבעל?". עובדים

הראשונית הטעות
בהקדים: יובן זה עניין

לידי שהביאה ההשתלשלות את מבאר הרמב"ם
לכוכבים וישתחוו זרה' 'עבודה יעבדו שאנשים כך
כבוד לתת החלו אנשים שבתחילה, – והמזלות
מהם לקבל זאת תמורת רצו והם מאחר לכוכבים
עוברת מלמעלה שההשפעה (משום שפע יותר

והמזלות). הכוכבים דרך

עוברת שההשפעה שלמרות היא, האמת אך
שלא וכשם החוצב", ביד כ"גרזן זה הרי דרכם
העץ, את שחותך לגרזן להודות הדעת על יעלה

בחירה להם ואין שמאחר ומזלות, בכוכבים כך
שרק השפע על להם להודות שייך לא חופשית,

דרכם. עובר

הייתה אז, שהחלה זרה שהעבודה נמצא זה מכל
יותר רב שפע קבלת - עצמית תועלת לשם
מבני חלק שהיה לכך הסיבה גם וזו מהכוכבים.
רב בשפע לזכות בכדי - ל'בעל' שעבדו ישראל

יותר.

הגרוע האופן
היא זרה עבודה כלל, שבדרך למרות אמנם,
ישנו סוגים: שתי בזה יש עצמית, תועלת לשם
מאמין באמת שהוא – זרה" "עבודה של סוג
וישנו שפע. ממנה לקבל בכדי אותה ועובד בה
שהאדם – הסעיפים" שתי על "פסיחה של סוג
ממש שאין לו מתברר לזמן ומזמן בספק, שרוי
(ר"ל) וגם בה' גם מאמין שהוא או זרה, בעבודה

זרה. בעבודה – להבדיל

הסעיפים" שתי על ש"פוסח מי – שניהם ומבין
פרטים: ובשני זרה, מעבודה יותר גרוע הוא

לו מתברר ולבסוף זרה בעבודה שמאמין מי (א)
כי שלימה בתשובה שב מיד הוא הרי שטעה,

לעומת שחטא. החטא גודל את ומרגיש חש הוא
מתחרט אינו הסעיפים" שתי על ה"פוסח זאת
גדול חטא זה שאין וחושב מעשיו, על לגמרי
אין וממילא בקב"ה, האמין תמיד הוא שהרי

שלימה. תשובתו

מנותק שהוא הגם זרה, עבודה שעובד מי (ב)
הרוחניות עניין מקום, מכל (ר"ל), מהקב"ה
שתי על ש"פוסח מי – לעומתו לו. נוגע עדיין
מעניין שבעיקר שמה מוכיח זה הרי הסעיפים",
כדי תוך שלכן, הגשמיים, הדברים זה אותו
את ח"ו ולהמיר לוותר מוכן הוא בה' אמונה

בגשמיות. הקב"ה

שאין יודע יהודי זרה, עבודה מעובד – בנוסף
שתי על מה"פוסח זאת לעומת ללמוד. מה לו
סיכוי יותר יש בה', מאמין שכן הסעיפים"

אנשים. עוד ממנו שילמדו

לוותר אסור
אתם מתי "עד ואמר קרא שאליהו הסיבה וזו
גרוע יותר זה כי הסעיפים?" שתי על פוסחים

זרה'! 'עבודה מאשר

שבשביל שחושבים כאלו ישנם היום: גם וכך
על ולוותר להניח ניתן וכדומה כבוד או פרנסה
מספר או ימים מספר למשך ערוך' ה'שולחן

שבועות.

עבודה מאשר יותר גרוע שזה לדעת יש ולכן
אמיתית. בתשובה לחזור יותר קשה ובכך זרה,

בתשובה ישראל כל חזרו הכרמל שבהר וכשם
ומתוך כעת, גם כך האלוקים" הוא "השם וקראו

אמיתית. תשובה
א׳) חלק תשא כי פרשת שיחות לקוטי (ע״פ



(מוגה) תש״ל פורים - המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחות

ישראל ארץ מסירת על לשתוק אסור
חלק יש - מגוריו במקום להתחשב בלי - יהודי לכל א.

אמה. על אמה לפחות ישראל, בארץ ונחלה

בהלכה, ביטוי יש דבר לכל פעמים מספר שדובר כפי
יהודי שכל הגאונים בפסקי נאמר פרוזבול לגבי כאן: אף
צורך יש פרוזבול שלשם למרות - פרוזבול לכתוב רשאי

ישראל. בארץ קרקע יש יהודי לכל שכן - קרקע על בבעלות

של ענין שהוא בלבד זו לא - ישראל בארץ הנעשה ענין שכל מזה מובן כן
מתחשבים אם בין עליו, דעה לחוות ישראל לכלל שיש אלא ישראל, כלל
ישראל, לעם עולם" מ"אלקי עולם נחלת שהיא כיון לא. אם ובין זו בדעה
הם ואפילו מהם, אותה לקחת שיכול מי אין ויעקב, יצחק אברהם בני
(ולא בתורה שכתוב מה על המתנה "כל - עליה לוותר יכולים אינם עצמם

בטל"... תנאו המתנה) מי חשוב

שצריך מה על דעה המחוה יהודי על להתפלא שאין איפוא, ברור, ב.
אין אם וגם אמה; על אמה על רק בה לו שיש למרות ישראל בארץ להיות
הוא אם אדרבה, אלא, דעה, לחוות זכאי שהוא בלבד זו לא - לו מצייתים
לו וידועים שם הנעשים הדברים כל על באחריות נושא הוא הרי שותק

עליהם. שיגיב מבלי

רחמנא בו", למרוד ומתכוין רבונו את "היודע בכזה גם אמורים הדברים
(שמקורה ישראל לעם ישראל ארץ של בשייכותה מורד והוא ליצלן,
וכיוצא- ל"אל-פאתאח" ששייך מי גם כך . . לנו") ונתנה מהם ב"לקחה
הרי ישראל, בארץ תיקון הטעון על ישירה דעה מחוה הוא אין אם - בזה
ל"אל-פאתאח" בסיועו ישראל בארץ פוגע שהוא על שייענש כך על נוסף
תיקון. הטעון יתוקן ישראל שבארץ כך על עמד שלא זה על גם ייענש -

וכפי אליו, ישמעו שלא שיתכן יודע היהודי כאשר גם הדברים אמורים כן
נסיונות נעשו כאשר גם - גלוי?" מי להם גלוי, לפניך "אם בגמרא שכתוב
- עמיתך את תוכיח "הוכח ההלכה: פסוקה הרי הועילו, ולא להוכיח
ותשע תשעים שהוכיח שלאחר - הוא הדבר ופירוש פעמים", מאה אפילו
דבר, הועיל ולא התורה, ע"י הנדרשים הפרטים בכל זאת ועשה פעמים,
מצוות-עשה על בזה הוא עובר המאה בפעם גם מוכיח אינו אם הרי
שעל- יותר גדולה הוכחה לנו מה עמיתך". את תוכח "הוכח התורה: מן
התועלת במידת להתחשב מבלי שלו, את לעשות היהודי על התורה פי

שבכך?!

הרי - בכך דרכו אין אם ובין בכך יהודי של דרכו אם שבין מזה, מובן כן
ובין ברירה, לו אין ולכן כראוי, שלא תתפרש ששתיקתו חשש קיים אם

בקצרה. לפחות דברו, לומר הוא חייב - לאו אם ובין נועם דרך זו אם

אומרים: העולם "אומות אומר: שרש"י כפי - אותה שכבשנו אמנם נכון ג.
טענת של תוקפה אך - אומות" שבעה ארץ שכבשתם אתם לסטים
הכוונה אין אבותינו". "ארץ היותה - היא ישראל, ארץ על לזכות היהודים
יצחק אברהם האומה, לאבות אם כי קודם, דור לבני "אבותינו" במושג

שנה?! מאות וכמה אלף של הפסקה בינתיים חלה שהרי וכו', ויעקב

מארצנו, שגירשונו זרים על-ידי מאיתנו נגזלה אשר ארצנו שזו משום ואם
ארצות נשיא את לגרש גם אפשר זה לפי הרי - הארץ לנו מגיעה ולכן
לו?! שייכת היתה שוושינגטון אינדיאני, שם ולהושיב מוושינגטון הברית
על כלל עולה אין - זו תביעה לטעון אינדיאנים באו שכבר למרות ברם,
הבתרים", בין "ברית ישנה שכאן בזה הוא, ההבדל בה. להתחשב הדעת

קדוש. לעם הקודש ארץ שייכת לפיה

מסויים לסוג שייך שהוא ואומרים ערוך השולחן את משמיטים וכאשר
הקודש ארץ סדרי את הקובעים הם ולא מיעוט המהווים יהודים של
שבכתב התורה תמצית פירושה: והלכה - הלכה" "מדינת זו אין שכן
התורה אל ליצלן, רחמנא קשורים, אין כאשר - שבעל-פה והתורה
ארץ על ולבעלות לתביעה מקום כל אין שבעל-פה, והתורה שבכתב
לפני עד בה שהיו אחרים לעמים אם-כן, שייכת, שהיא בכלל. הקודש

שנה. שבעים או שנה מאה

בעבר שכיהן קצב, ליאור עו"ד
מלאכי, קריית עיריית כראש
כאשר מידידיו רבים הפתיע
הודעה שלח שעבר, רביעי ביום

כתב: בה אישית,

הסיר לא אשר אלוקים, "ברוך
מאיתי". וחסדו תפילתי

לב, צנתור אחרי אני ה', ברוך
גדול! נס לי היה

הראשי... בעורק חסימה 95%
הקרדיולוג, המצנתר, הרופא
"קפלן" הרפואה מבית יונש ד"ר
כשיצא מייד רעייתי לנגה אמר

"הצלנו מהצנתור:
שלו. החיים את
חי הוא איך מדהים

היום... עד ככה

בחסדך "ואני
לבי יגל בטחתי,
ב"ה בישועתך".
טוב". יותר מרגיש

הודעה לאחר מייד
מוסיף הוא זו,

וכותב:

לסיפור "ועכשיו
חסידי:

למעלה במשך מאושפז הייתי
קפלן הרפואה בבית משבוע
הצנתור, לפני בשבת, ברחובות.
בבית להתפלל רב בקושי ירדתי
הייתי הרפואה. בבית הכנסת
לפני רבות ובדאגות לחוץ

הצנתור".

כיצד בהודעתו, מספר הוא כאן
מנת על הספרים לארון ניגש
אגרות כרך את משם לקחת
מלך שליט"א הרבי של קודש,
לעשות נוהג שאני "כפי המשיח:
מורכבים במצבים פעם, מידי

וברכה... עצה לקבלת

באיגרת הספר, את פתחתי
התשובה לי. שנפתחה הראשונה
המשיח, מלך שליט"א הרבי של
הצנתור, לפני ימים שלושה
ברוך בי, הפיחה אותי, הדהימה
לי העניקה תקוות, הרבה ה',
עידוד ממנה ושאבתי תמיכה

רב!!!

הרבי שברכת זכיתי ב"ה,

ליוותה המשיח מלך שליט"א
אותי.

שנפתחה הראשונה האגרת מצ"ב
הקודש. באגרות לי

נכתב: שם רס"ב, עמ' יד, בכרך

תשי״ז טבת, י׳ ״ב״ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

הידיעה הגיעתני עתה) (=זה ז״ע
ואשר הנתוח דבר) (=על ע״ד
שילך רצון ויהי מצבו, הוטב
(=גם ג״כ זוהי והרי וטוב הלוך
ימי הוראת כן)
דאזלינן חנוכה
להיות שצריך מני׳
בעניני והולך מוסיף
וקדושה, טהרה
הרי הישראלי וגוף
רז״ל כלשון הוא
זכרונם (=רבותינו
של נכסיו לברכה)
הוא, וקדוש הקב״ה
בחר החומרי ובגוף
מכל עולם בורא
וקרבו ולשון עם
גדולה ובחמלה
הזקן רבנו שהאריך כמו ויתירה
פרק סוף קדישא תניא בספר
ויהי שם), (=עיין עיי״ש מ״ט,
וכן בהאמור טוב שיבשר רצון
ומהם תורה בשיעורי מהוספה
הידועים השיעורים בשלשת
השוים ותניא תהלים בחומש
מו״ח כ״ק מתקנת נפש לכל
זי״ע נבג״מ זצוקללה״ה אדמו״ר

הריי"צ). (=הרבי

ולבשו״ט לרפואה בברכה
טובות)". (=ולבשורות

הוא והנרגש המרגש מכתבו את
באיחולים: מסיים

אריכות בעז"ה לכולנו "מאחל
ורפואה טובה ובריאות ימים
לכל מהירה והחלמה שלמה

ישראל. בית עמך חולי

לעולם כי – טוב כי לה' הודו
חסדו.

קצב". ליאור

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

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

יז. פרק ולוה. מלוה הל'

יח. פרק

יט. פרק

כ. פרק

כא. פרק

כב. פרק

כג. פרק

יב-יד. פרק הטומאות. אבות שאר הלכות

טו-יז. פרק

יח-כ. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים אוכלין.. טומאת הל'

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

יז

יח

יט

כ

כא

כב

כג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הרפואה בבית ברכה

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
העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את ומרחיבים מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:
WhatsApp מנוי +1(646)7702811

קצב ליאור עו״ד



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

באולפנה וחמה גאולתית אווירה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

לימודים מסגרת הינו איתמר, בישוב שרה' 'בית
חסידים מבתים לנערות ואוהבת מכילה ופנימיה

הקלאסיות. הלימודיות מהמסגרות שנשרו

מלאה לבגרות הנערות את מלווה המקום צוות
המכינה נערה לכל אישית תוכנית בניית תוך
עושים הם ובריאים. עצמאיים לחיים אותה
'אקשן' חויית יקבלו שהבנות שביכולתם ככל
רכיבה כמו וחוגים מאטרקציות נהנות והן חיובי
חסידית ומתוכנית מוזיקה אומנות, סוסים, על
למבצעים ויציאה התוועדויות שיעורים, של
החיובי השינוי גודל את להן. המותאמת

לתאר. קשה בנערות המתחולל

מלך הרבי בהוראת באיתמר הוקמה שרה בית
בני של המזעזע הרצח לאחר שליט"א המשיח
מנהלי מקבלים הקמתו מאז הי"ד. פוגל משפחת
תשובות ורעייתו שניאורסון דוד הרב המקום,
מרפה לא המשיח מלך שליט"א הרבי בהם
לנערות ולתת לגדול מהמוסד הזמן כל ודורש
הקבע מבני את חנכו הם שעברה בשנה מענה.
רבים ומאמצים משאבים לאחר האולפנה, של
האגף בניית הושלמה וחצי חודש תוך שגוייסו,

החדש.

מעצימה חויה
הלימוד להעצמת מנוצל חסידי מועד כל
כסלו י"ט את חגגו לדוגמא כך חוויתית. בצורה
התקיים הגאולה חג לקראת שרה: בבית השנה
הבנות בו שבוע, במשך ערב מדי "מפגשוקו"
כל שעה. רבע במשך בערב חסידות למדו
במתנה! MP3 קיבלו המתמידות המשתתפות

ניגונים, לצלילי הנערות קמו היום, בבוקר
מושקעת, בוקר ארוחת ולאחר בכוונה לתפילה
בוקר כל (כמו חסידות לשיעור הנערות הקשיבו

עברו בהמשך, שניאורסון. דוד הרב מפי ב"ה)
קבוצתי באופן חסידיות נקודות ללימוד הבנות

שוקולד. חטיפי עם

לגאולה דלת פותחים
הנערות השתתפו הזה הרוחני התענוג כל אחרי
להפיץ שנזכה הוא שלה שהמסר יצירה בסדנת
הבהמית הנפש שגם אחרי החסידות. אור את
את להשקות הנערות חזרו לסיפוקה, הגיעה
הרב עם מרוממת בהתוועדות האלוקית הנפש
חזקים מסרים עם אישי סיפור ששילב מנשה רן

ובכלל. דיומא בעיניני

קבוצות, לשתי והצוות הנערות חולקו לסיום,
אדמו"ר של המאסר ברוח בריחה לחדרי ונכנסו
שהיו לעזר המידע ודפי המשימות כל הזקן.
אדמו"ר של מאסרו בעקבות היו הבריחה, בחדר
את לפצח היה המשחק משתתפות על הזקן.
מיני בכל שמצאו אותיות באמצעות הקוד

לגאולה. הדלת את לפתוח ובכך דרכים,

שורת מתוך אחד יום המזלג, קצה על רק וזה
הבנות. את המקיפים שכאלה ימים

מתגלגלים ניסים
הרב מספר הקבע, למבני לעבור "ההחלטה
שבמשך לאחר פשוטה. היתה לא שניאורסון,
חצי של הוצאה שכירות, שילמנו שנים שמונה
בכל מתעסק ואני קלה היתה לא ש"ח, מליון

ותרומות. כספים בגיוס יום

שם חב"ד, לכפר הגעתי עיסוקי, במסגרת
שבעצמו לידר יוסק'ה הרב השליח את פגשתי
שלו. הפעילות לטובת בהתרמות מתעסק
הגרלה, כרטיס לרכוש לו גם להציע החלטתי
אותה יחודית להגרלה קבועה, תרומה תמורת

איש 400 בין מקיים, אני
חומשי חמישה על בלבד,
שליט"א שהרבי תורה,
בהם השתמש המשיח מלך
(שנתרמו תשל"ט בשנת

המוסד). לטובת

קלה היתה לא ההחלטה
ולתרום להצטרף החליט הוא אך בעבורו,
בהתממשות לראות זכה כבר ערב ובאותו
ב-770 שישי ליל בהתוועדות כאשר הברכות
אחד לו הביא מארגן, הוא אותה חב"ד בכפר
לו בספרו ש"ח, 8,000 של סכום המשתתפים
המשיח מלך שליט"א הרבי בו מיוחד חלום על

לו"... לתרום לו הורה

להתקשר ניתן ולתרומות נוספים לפרטים
.058-638-7708 לטלפון:

סניף פאגי, בנק בנקאית: להעברה חשבון פרטי
איתמר". שרה "בית עבור 164631 ח"ן: ,181

נס מזכירים תפילין
ל"ע שריפה ימים, כחדש לפני שאירע מה על כותב
יודע ואינו בשלום הכל עבר יתברך השם ובחסדי ול"ע,

וכו'. גרם מה

שורות באיזה הסיבה, גם כתובה במכתבו שהרי ולפלא,
כבר תפילין הנחתי "ולא במכתבו, לשונו וזה זה, לפני

וכו'". בגלל שנים הרבה

התורה כל שהוקשה חז"ל, אמרו תפילין מצות על והרי
ערוך, השולחן [מרן] כלשון בהם, והכוונה לתפילין, כולה
לו ואשר וכו', עמנו שעשה ונפלאות נסים שנזכיר כדי

ובתחתונים. בעליונים והממשלה הכח (להשי"ת)

אשר ומזכירים נס, מזכירים שתפילין אומרת זאת
לעניני בהנוגע זה בעולם גם המושל הוא, ברוך הקדוש
מבקש עליהם הענינים אותן כל וכו' בריאות פרנסה,

האמור. במכתבו ברכה

להניח יתחיל המכתב, בקבלת תיכף אשר תקותי ולכן
וביום ויום, יום בכל להתפלל וכן חול, יום בכל תפילין
יתפלל להתפלל, הכנסת לבית ללכת לו באפשרית שאין
פרוטות יפריש התפילין הנחת לפני החול ובימות בביתו,

האמור. בכל טוב שיבשר רצון ויהי לצדקה, אחדות
ז׳קפ) (מאגרת

לעמים ישראל בין ההבדל על לדבר
החמישי ליום מאור מכתבו קבלת הנני מאשר
נשמעים אשר בסיומו, בו לקרות לי ונעם והקודמיו,
ישראל בין ההבדל להבין עתה, במחנו היהודים

וכו'. לעמים

שבע שהרי ותתעמק, ההבנה תתגדל אשר רצון ויהי
ז׳קעח) (מאגרת ... הן הבדלות

באולפנה פינה

באיתמר שרה בית לאולפנת החדש המבנה

בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,

כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com :האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום לאימייל שלחו דיווחים

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

*2770

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

הרבנית בציון
הסבתא רחל מנוחה
מחברון הצדקת

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי


