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קוטביות ומעברים חדים ופתאומיים, אינם בדיוק 
ממאפייני התנהלות הטבע. זריחת השמש אינה 

תהליך  מעבר פתאומי וחד מחושך לאור, אלא
הדרגתי מתמשך. צמיחתו של כל צומח, כמו גם 

תהליך הגדילה של האדם, נעשים תוך התפתחות 
הדרגתית מתמשכת, הנכונה גם ביחס להתקדמותו 

הכלכלית, מעמדית או סמכותית.
תרחישי זינוק והתפרצויות, נחשבות בטבע 
ובחברה לתופעות חריגות, שמצביעות על 

עניין וכוונה אלוקית 
מיוחדת. התרחשותן 
בסמוך לנו, מלמדת 

שעלינו להשתדל 
להבינה כדי למצות 
ממנה את ההוראה 
עבורנו בעבודת ה'.

נתינת כח
עלייתו המטאורית 

של המן הרשע 
בסיפור המגילה, 

אינה טבעית. היה זה 
לאחר שושתי המלכה 

אשת אחשורוש, 
הוצאה להורג ודווקא 

בעצת המן. צערו 
של אחשורוש לאחר 

"אבידתו", היה אמור להביא  שהתפכח והבין את גודל
להדחת המן מתפקידו, כנגד זה ובאופן בלתי מובן
"אחר הדברים  - כלל, המן התמנה לראש השרים
האלה גידל המלך אחשורוש את המן בן.. האגגי".

זינוק מעמדי זה מלמד על כוונה אלוקית מיוחדת, 
"משגיא לגויים ויאבדם",  וכלשון הפסוק באיוב:
"לפני שבר גאון", מגביהם כדי לרסקם.  ובמשלי:

כעלייתו כך גם נפילתו המוחצת, של המן, מאיגרא 
(עפ"י דעתו),  רמה לעומק שחת. בעוד הוא זוכה
לחיזוק מעמדו אצל 
"ואף לא  אחשורוש

הביאה אסתר המלכה 
עם המלך אל המשתה 

אשר עשתה, כי אם אותי וגם למחר אני קרוא 
לה עם המלך", הנה בתוך שעות הוא מוצא עצמו, 

מרכיב את מרדכי היהודי על סוס המלך לבוש 
"ככה  עטרת זהב, ברחובות העיר וקורא בקול
יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו". ובעודו 

מנסה לעכל את שהתרחש, הוא מובהל למשתה 
"ויתלו את  השני של אסתר, שם הוא נופל סופית

המן על העץ אשר הכין למדרכי".
"והימים האלה נזכרים ונעשים", כאשר לימוד 

ענייני המגילה מהווה
נתינת כח להתמודדות 

בתרחישים דומים 
בתקופתנו. 

ניתן להזניק
עלייתה של מפלגת 

השלטון והעומד 
בראשה, אינם צמיחה 

טבעית של תנועה 
חברתית כל שהיא. 

צמיחתה דווקא לאחר 
ההתנתקות הנפשעת 

שביצעה, והמשך 
מדיניותה המסכנת 
את הישוב היהודי 

כולו, אינם אלא 
מסלול תאוצה לקראת 

התרסקותה המוחלטת. אלא שהפעם, יקרסו עימה 
כל אוהביה ותומכיה המפלגתיים, קריסה שלטונית 
מעמדית מוחלטת, שתותיר אותם כאפיזודה חולפת 

בתולדות עם ישראל בדור האחרון. 
ע"י הוספה  בידינו לזרז ואף להזניק את התהליך,

במלוי הוראותיו הק' של הרבי שליט"א מלך 
ב"פיקודי  המשיח, להרבות בשמחה. לכל לראש

לב" הוספה בלימוד התורה  ה' ישרים משמחי
וקיום המצוות בהידור, ועד לשמחה כפשוטה 
"מרבין בשמחה",  ממש, בפרט בימים אלה של

הוספה בשמחה שבוודאי תביא לשמחת הגאולה 
ע"י הרבי שליט"א מלך  האמיתית והשלימה

המשיח תיכף ומיד ממש.

הגאולה כרטיסי
נשים ששמו לעצמן מטרה, קבוצת

לקיים את הוראת הרבי שליט"א מלך
האחרונים:  בימים המשיח, הדפיסו
ליהודים ובני נח,  גאולה" "כרטיסי

בשפות שונות שנשלחו להפצה ברחבי
העולם. בכרטיסים מודפסת בשורת 

הגאולה, עם מסר אישי למקבל הכרטיס 
האמיתית  חלקו בהבאת הגאולה בדבר

(ניו  להזמין בטלפון והשלימה. ניתן
 .718-288-1177 יורק):

חב״ד בניידות התרחבות
חב"ד קיבלו השבוע את בניידות

החדשים מאובזרים בכל 2 'טנקים'
מסכי הכי חדשים הכוללים השכלולים

שמע וכריזה  מחשבים ומערכות פלאזמה,
על-ידי  מהמתקדמים בעולם שנתרמו
באוקראינה. השבוע  הקהילה היהודית
השתחררו מהמכס בארץ הקודש  הם

לפעילות ובימים אלו הם מצטרפים
הטנקים.  העניפה של שאר

שכולה משיח שבת
"שבת אי"ה תתקיים    כמידי שנה

אדר ב', שכולה משיח" בראש-חודש
פקודי-שקלים  שבת-קודש פרשת

לשעבר)  (הילטון 'גולדן טוליפ' במלון
'באר שבע', כאשר המוטיב  האבות בעיר

הגאולה.  בשמחת יעסוק המרכזי שלה
משיח בארץ  - מטה לפרטים והרשמה

הקודש: 03-9607-922

המשיח, להרבות  מלך שליט״א הרבי של הוראותיו הק׳ במלוי הוספה ע״י התהליך, את להזניק ואף לזרז בידינו
והשלימה האמיתית הגאולה שמחת כפשוטה, לשמחה לב״ ועד ישרים משמחי ה׳ לראש ב״פיקודי לכל בשמחה.

חדשות טובות
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משנכנס אדר
מרבין בשמחה

ב"ה

הזינוק האמיתי
ישראל עם של

שליט״א הרבי לפעילים ושלוחי קונגרס משיח התקיים בשבוע שעבר
האחורי) נרחבת בעמוד (ידיעה המשיח מרחבי ארץ הקודש. מלך

משיח מאות בקונגרס
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ח) (שמות לו, לב חכם כל ויעשו

"שחורה א) השירים (שיר שנאמר הוא 
ונאוה". אם שחורה למה נאוה וכי  אני
כנסת  אמרה אלא  נאוה? שחורה  יש 
אני במעשי ונאוה אני  שחורה ישראל:
במצרים  אני  שחורה  אבותי,  במעשה
"כל  כד) (שמות ונאוה אני באמרי בסיני

ונשמע". דבר ה' נעשה אשר
(תהלים  שנאמר הים  על  אני  שחורה 
סוף", ונאוה אני  ים בים "וימרו על קו)

"זה אלי ואנוהו". טז) (שמות באמרי
אני  ונאוה  העגל  במעשה  אני  שחורה 
בשור  אני  שחורה המשכן, במעשה 
כבודם  את  "וימירו  קו) (תהלים שנאמר
(ויקרא  אני בשור ונאוה בתבנית שור",
עז". שחורה אני  או "שור או כשב טז)

"טמאו את  כג) (יחזקאל במשכן שנאמר
במשכן. מקדשי", ונאוה אני

(מדרש רבה)

ח) (שמות לו, לב כל חכם ויעשו
אלא ראה מה עושין? היו מה מלאכה 
אשר  התרומה  "וזאת  כה) (שמות כתיב

 - תקחו מאתם"
שהיא תרומה  ישראל 'תרומה', זו כנסת
לה'  ישראל  "קדש  ב) (ירמיה שנאמר

ראשית תבואתה",
שנאמר  ישראל,  כנסת  זו  וכסף"  "זהב 

יונה נחפה בכסף". "כנפי סח) (תהלים
(דברים ארץ ישראל שנאמר זו "ונחשת"

תחצב נחשת". "ומהרריה ח)
שנאמר ישראל  כנסת  זו "תכלת"
פתיל "ונתנו על ציצית הכנף טו) (במדבר

תכלת".
כ) (שמות רבה פרשה מט,

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:13  5:01 ירושלים 
6:15  5:16 תל אביב 
6:14 5:06 חיפה 
6:15  5:18 באר שבע 
6:28  5:28 ניו יורק 
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השבת, המשכן והגאולה

שמשה מקהיל את כל  פרשתנו, לאחר בפתיחת
נושא השבת.  על מצווה בני ישראל, הוא עדת

תעשה  "ששת ימים אלא שסגנון הציווי:
תי"ו צרוי'ה ועי"ן קמוצה,  - מלאכה", 'תעשה'

ואכן 'תעשה'  בא בוודאי להדגיש עניין מסויים.
שהמלאכה  המשמעות, את מדגיש סביל, בלשון
שבדבר: שציווי  תהא נעשית מעצמה. וההוראה

השבת ישפיע על ששת ימי המעשה,  שמירת
יהיו חדורים בענין השבת: הם שגם

לשבת שבתון עד
בספר  וההסבר: ענינו של יום השבת, כמבואר

"לקבוע בנפשותינו אמונת  - החינוך, הוא
בורא העולם  חידוש העולם כו'", שהקב"ה הוא

והאדם ומנהיגם, והכרה זו חודרת ונעשית 
ימות השבוע, שגם  כל להנהגתו במשך היסוד

הרי, בידעו  ומתן לפרנסתו כשעוסק במשא
אינו אלא  והעסק שהקב"ה נותן לו פרנסתו,

"וברכך ה' אלקיך  "כלי" לברכת ה', כנאמר
המלאכה היא עשיית בכל אשר תעשה", אזי

מלאכה", כאילו  ימים תעשה ש"ששת באופן
שאינו נאלץ להשקיע  שהיא נעשית מעצמה,

כפיך  "יגיע הכתוב" כלשון כולו בדבר, אלא את
ב"כפים" בלבד,  היא רק כי תאכל", שהיגיעה
ושקועים בתורה  וה"לב" מונחים ה"ראש" כי

ומצוות.

ימים  כאשר עשיית המלאכה בששת ואכן
חדור  ש"תעשה" מעצמה, בהיותו היא באופן

המודגשת בשבת, כך  העולם" חידוש ב"אמונת
בששת ימי המעשה הוא בבחינת שבת שגם
"ביום  אזי, - - ותלמיד חכם איקרי שבת

שבתון". "שבת השביעי" הרי הוא

המשכן לציווי הכנה
וענין זה מתגלה בעיקר בציווי המופיע

"לא תבערו אש בכל מושבותיכם  בסמיכות
החום  על - מורה "אש" ביום השבת":

"לא תבערו  נאמר זה כו'. ועל וההתלהבות

ש"בכל מושבותיכם",  - אש בכל מושבותיכם"
עוסק בעניני הרשות, עניני  כשאדם היינו,
ההנהגה בכל ימי  כו', צריכה להיות העסק

אש", ללא  תבערו ש"לא המעשה באופן
משום שהחמימות  חום והתלהבות. וזאת

"אש" אמורה להיות מופנית  וההתלהבות של
"בכל  חז"ל כדרשת רק לעניני קדושה,

מושבותיכם אי אתה מבעיר אבל אתה מבעיר 
(הדלקת המנורה, אש המזבח,  בבית-המקדש"

וכיו"ב).

הכנה  יובן שציווי שמירת שבת הוא זה לפי
- אחדות  נדבת ומלאכת המשכן על לציווי

הממון: ועפ"י הידוע שסיבה  בענין גם ישראל
היא,  ומחלוקת בין בני אדם, עיקרית לפירוד
כו'. ועד כדי  חביב עליו שממונו של אדם ע"י

בגלל דינים כך, שמצינו בהלכות שבת כמה
ש"אדם בהול על  מפני חשש חילול שבת

הממון יכולה להוריד  ממונו", היינו, שתאוות
ח"ו, בקדושת  את האדם עד למצב של פגיעה,

השבת.
"לא תבערו אש בכל  - והעצה לזה

החום וההתלהבות  מושבותיכם". שלילת האש
הבלתי רצויים, בעניני עסק שעל ידם מרויח 

(ועאכו"כ שלילת האש מחלוקת  הממון
שאדם יהי'ה  עי"ז ומריבה), כשהדרך לכך היא

השבת. חדור בענין וקדושת

אחדות פשוטה
בלבד שהממון זו לא במצב כזה, בהיות האדם
ח"ו בקדושת השבת, אלא אדרבה  פוגע אינו
(שבת),  חדור בקדושה בימי החול - העסק

העסק בממון היא בשביל עניני קדושה, וכוונת
"ועשו לי  לה', ומקדש לעשות מהם משכן

בתוכם", ועד שהעסק בממון  מקדש ושכנתי
שהייתה  - כהבערת האש חדור באש דקדושה

שכוונתו היא  - כיון בשבת המקדש בבית
ענייני בית המקדש שיבנה במהרה  בשביל

ה'תשמ"ט) (ש"פ ויקהל, בימינו.

דבר מלך

השבת ח ו ל
ויקהל פרשת

ויקהל פרשת

אלפים: מלך המשיח שהצילה הוראת
צדקה וקופת ספר החת"ת החזקת

- בדיקת המזוזות והתפילין
בי"ב חודש האחרונים נבדקו לא באם

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

רווה משלוחים: מנחם
ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,

טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816
רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת

sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

ÏÚÈ בת ‰ÏÈ‡
ÏÚÈ בן Â‰ÈÏ‡
ÏÚÈ בן ·‡ÂÈ
ÏÚÈ בן ˜ÁˆÈ
לבריאות איתנה

מעשה ידיהם והצלחה רבה בכל

לזכות
·˜ÚÈ È·Â˜ ר'

בן ר' ÒÂÓÚ ע"ה

ÔÂÓÈÓ
והוא בתוכם,  עפר', ורננו שוכנו 'והקיצו

המשיח מלך הרבי שליט"א בהתגלות

לעילוי נשמת

האשה לזכות
בת ברטינה שתחי' ציפורה פאני

הטבע מדרך שלימה - למעלה לרפואה



מזמן חצתה את   התופעה כבר
מזמן  וכו'. הגבולות של מקום, זמן
לזמן אנו מתבשרים על עוד אחד 

הרבי  את בעניו לראות שזכה
שליט"א מלך המשיח.

רבים כבר פורסמו בנושא,  סיפורים
ואף יצא ספר מיוחד המלקט 

המקיפות  העדויות האישיות את
השונים של  רבדיה אנשים מכל

האוכלוסיה.
גלים  הסיפור הנוכחי מכה

חב"ד  בשבועות האחרונים בקהילת
חב"ד שבקרית מלאכי,  הר נחלת
רבים מחוץ  ואף התפרסם בקרב

לעיר.
אביו  ניסלביץ, יצחק יוסף פנינו לרב
המעשה, על מנת לשמוע  של בעל

מפיו את הדברים:
פרשת  אירע בשבת "הסיפור

לפני כשלושה תרומה,
שבועות, כמידי שבת 

ישבנו לסעודת השבת כל 
הסבו  מסביב המשפחה.

והכל היה  ילדי המשפחה
נראה כרגיל.

ניגונים חסידיים,  ניגנו
כשאנו משלבים כהרגלינו 
ספורים חסידיים, ניסים 

ומספרים  ומופתים,
נקודות מפרשת השבוע.
מאחר ופרשת השבוע 

בתרומות לבנין המשכן,  עסקה
מטבע הדברים  דיבורים, התגלגלו

לנושא המשכן וכליו, על כל 
המקדשות הראשון  גילגוליו, בתי

והשני שחרבו, וכמובן בית המקדש 
השלישי, שיבנה במהרה בימינו.
מנחם מענדל בן  הילדים, אחד

ציין לפתע כי שמע ממורו ר'  השש,
מלכא, כי בית המקדש יתגלה  גיא
ומשם יטוסו יורק, שבניו ב-770

היהודים מכל הכנסיות וכל כל בתי
לבית המקדש בירושלים,  העולם

המופלאה  כשאת כל השיירה
הרבי  - משיח צדקנו יוביל כמובן,

שליט"א.
מפחד  "אני, הוסיף הילד, מאוד

לטוס על ענן בגובה השמים, אני
העיניים ולא אסתכל  את אעצום

על הדרך"...
לפתע מבחין  תוך כדי דיבור, אני

לפני  קורה לו. עוד שמשהו
שואל אותו, הוא התחיל  שמישהו

בחדר  פה שהוא רואה לזעוק

הרבי שליט"א מלך  את הסלון
המשיח.

חליפות,  החוויר והסמיק הוא
ונראה היה כמבוהל לחלוטין, הוא 
לעבר המקום. אפילו פחד להסתכל

פניתי אליו ושאלתי אותו: 
בדיוק?"  איפה אתה רואה "מנדל'ה,

"הנה ואמר "הוא הצביע לכיוון
רואה אותו". הנה פה אני

אמיתית,  נצמד אלי בבהלה הוא
מידי פעם  שהוא מביט תוך

מספר שניות  לכיוון. המחזה נמשך
אותו  שאלתי ארוכות. ולאחר מכן

רואה כעת?" "האם אתה
שלא, שוב, ואמר הסתכל הוא

מספר שניות,  חלפו אלא לא אך
השלישית באותו יום הוא ובפעם

פה, על  רואה אותו "הנה אני אמר:
נרות השבת". יד

ההתרגשות כבשה את
לומר כולנו, מיהרתי

"תבקש כעת ממנו  לו:
שיבוא כבר לגאול את 

הילד התחיל  ישראל". עם
לומר, ואז הוא אמר:

כעת פה  רואה אותו "אני
לידינו, ממש מאחוריך".

המשפחה,  כל הכרזנו יחד
וביקשנו מהרבי שליט"א 

מלך המשיח שיבוא לגאול 
את כל עם ישראל, ושכבר 

יאמר לצרותינו די.
דקות ארוכות מאוחר יותר, אמרתי 

שכזה סיפור מן הראוי  לילד,
הילד סירב, וטען כי  אך לפרסמו,
הדברים.  את לפרסם לו לא נעים
באמצעות  שהוא ישאל החלטנו

קודש. האגרות
נעמד  מאחר ומדובר בשבת, הילד

בקול  י"א בידיו ושאל כשכרך
את ספקותיו. התשובה שנפתחה 
ספקות: רל"א, לא הותירה בעמוד

זמן,  מקום ובכל "היינו - בכל
לחזק שמים, שנצחיים הם חפצי
בארצות ישראל אשר קהלות

הברית...
עמו  ירחם הוי' את שארית עדי
המאמינים שכל היעוד, ויקויים

עליו,  מחכים רבנו בתורה ובמשה
ועוסק בתורה הוגה איש שיעמוד
ישראל לילך במצות, ויכוף כל

נדחי בדקה, והוא יקבץ ולחזק בה
בגאולה - מגלותנו ישראל ויוציאנו

והשלימה". האמיתית

כבר כמה פעמים בנוגע לענין דובר
של "שלימות הארץ", שהיו צריכים 

ארץ הקודש,  של מייד את הגבול המזרחי ליישב
תוכניות לשנים.. ובנתיים נמצאים  לעשות ולא
אמור תשל"ח) רח"ל. (מוצש"ק פר' בסכנה

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

בנתיים - סכנה
לשעון גאולה מסביב סרטי

באתר: ניתן לצפות
משיח, מכינוסי חיים וחוזרים שידורים
שונים, בנושאים וזמרה, הרצאות שירה

מלכות' שיעור 'דבר שבוע: כל
www.hageula.comwww.hageula.com

העצני בועז של מאמרו מתוך
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לעזה! להכנס לא
של המערבי  החוף  למעשה  היא  עזה  רצועת

במלחמת  שוחררה  לא  במקרה  שרק  הנגב, 
ערבי  שלטון 19 שנה תחת ונשארה עוד העצמאות
ארץ  של מובהק הימים. מדובר בחלק עד לששת

ישראל שחייב לחזור לריבונותינו. 
לעזה  כניסה של מהי המשמעות להבין יש אבל
לעזה  הכניסה מטרת  הנוכחית. המנהיגות תחת
הנורות  הרקטות  כמות  את  להפחית  כניסיון  מראש  מוגדרת כעת 

לשדרות, ותו לא. 
בג"ץ, עליזה אולמרט והתקשורת  השיטות שלפיהן יתירו השמאל,
ההשתלטות על הרצועה, יבטיחו הפסד במערכה  לצה"ל לנקוט לצורך
האויב  אזרחי  שחיי  המכתיבה  בגישה  מדובר  אדיר.  קורבנות  ומחיר
בג"ץ אסר על  חיילינו. כזכור, חיי רכושו, חשובים לפחות כמו ואפילו
אלו ששימשו לאחר מכן בסיסי יציאה  כיסופים, הריסת בתים בציר
משם יצאו, בין היתר, הרוצחים של טלי חתואל  רבים. למעשי רצח
יטיחו  מכן  ולאחר  נובס,  הללו,  בשיטות  לעזה ניכנס  אם  ובנותיה. 

"הרי ניסינו כבר הכל".  בפנינו:
שלטון  את  ולמוטט  הרצועה  על להשתלט צה"ל  יצליח אם גם
לאבו  ימסר בסופו של דבר החמאס, ברור ומוצהר מראש כי השטח
כלומר  ביו"ש,  וגם  בעזה  גם  פלשתינית  מדינה  הקמת  לצורך מאזן
טרור  מדינת והקמת בעזה תסלול את הדרך לנסיגה מיו"ש מלחמה

גם שם.
סוג לרצועת  שדרות? יש להפסיק אספקה מכל על כיצד יש להגן
אזרחית,  אוכלוסיה עזה ולירות לעבר מקורות הירי, גם אם הם בלב

המלחמה הבינלאומיות.  אמנות דבר המותר לפי
לרצועה ולהקים מחדש את כל הישובים, אך לא תחת  לחזור חייבים
ינסה  לכך, ואם בכך, אינו בנוי הנוכחי שאינו מעוניין הממסד הישראלי

נזק.  רק יגרום לעשות זאת,

האספקה את להפסיק
משהו לישות  בישראל לספק לחלום קשה לתפוס איך בכלל יתכן
בלתי פוסקת  ממלחמה כחלק חייל שלנו שחטפה עוינת טרוריסטית

יומם ולילה לרצוח אותנו ללא הבחנה. בנו, והמנסה
במלחמת  ומזון  תרופות  אנרגיה, למצרים  לספק השתגענו  האם 
במלחמת העולם,  משהו זו לזו סיפקו אנגליה וגרמניה ההתשה? האם
הדעת בכלל שלא לחנוק למוות את  על איך עולה פרט לדם ואש?
עצרו את  הפסיקו את האש, שליט, החזירו את גלעד לא עזה כל עוד
אכפת שיהיה שם אסון הומניטרי,  ההתעצמות הצבאית והתנצלו? למי

ובסביבתה? נוכח האסון שהם עושים לנו בשדרות
עזה?  לחנק  בצעדים לנקוט  אולי,  מתחילים,  כעת  שרק  יתכן איך 
לספק  ממשיך בכלל  מי הראשונה? הירייה  עם  זאת  עשו  לא מדוע
ניזון? איך  בזיקים שממנה הוא ללקוח היורה על תחנת הכוח חשמל
שלו  במנהרות  שישתמש החמאס  לשלטון  אמרו לא שמעולם יתכן 
ותרופות במקום נשק? ואיזו מדינה שפויה הייתה  ויבריח סולר, מזון

זה? בהחלטות מסוג לבית המשפט להתערב מניחה

עכשיו נפלאות שלימות הארץ ובטחון עם ישראל

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אדר א'  פרק ליום
שגגות הל' יד. פרק

טו. פרק

כפרה..  הל' מחוסרי
א. אלו. פרק בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

הל' כלים פרק ו-ח.

ט-יא. פרק

פרק יב-יד.

פרק טו-יז.

יח-כ. פרק

פרק כא-כג.

כד-כו פרק

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ה'

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

בסעודת שבת, בסלון הבית

העצני בועז

מנחם מענדל ניסלביץ



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

050-377-0775
קורס מיוחד

מעונין בלימוד אומנות המילה?
פנה היום לברית יוסף יצחק

050-377-0775 לפרטים נוספים:

אנשי העסקים רואים גאולה

7

הפרנסה צנור מלמעלה פותחים
שקשה למרות נעם לי במיוחד לקרות במכתבו אשר

לשלם בקרוב הבטחתו בהנוגע  הבטיח לו הענין,
מורי  קדושת פתגם כבוד החדרים, והרי ידוע לקניין

הישראלי מבטיח לצדקה  וחמי אדמו"ר, שכאשר איש
שהוא למעלה  לו שנדמה ביד נדיבה, זאת אומרת
הוא, הנה באותה  כן מיכולתו, הרי אם גם באמת

בכדי שיוכל  צנור הפרנסה שעה פותחים מלמעלה
למלאות הבטחתו זו,

נותן  שאומר הרב, אשר כיון להוסיף על דברי ויש
עבדו את ה' בשמחה ובפרט  התורה ומצוה המצוה,

שפותחים צנורות  ברור שלא לבד בעניני המצות, הרי
שתתרבה הפרנסה באופן של שמחה,  גם סתם אלא
עליו  זכות ליומין זכאין, הם ימי חדש אדר ומגלגלין

בברכות  ג"כ ירבה נצטווינו להרבות בשמחה, שזה
המובאים בסיום  ובכל הענינים השי"ת והצלחתו

- שהם בריבוי.. רבה. מדרש אסתר
שיל״ו, מאגרת ו׳צא) המשיח מלך הרבי קודש (אגרות

בהבטחה לעמוד
בהנוגע למצבו בקיום המצות, אשר נדמה לו שרוצה

עוזר. לעשות תשובה, ולא
אין לך דבר  חיים, ידוע פסק תורתנו תורת והנה

הנ"ל,  לו שנדמה מה התשובה, ובודאי העומד בפני
עליו  זהו מפיתויו של היצר-הרע הרוצה להשפיע
בספר  ח"ו כמו שכותב, וילמוד נמיכת רוח ויאוש
שמופרכת  המבארים איך תניא קדישא במקומות

רואה  עליו באם אשר לא יפול לב אדם כן העצבות,
היצר. (מאגרת ו׳קא) עם שנמצא במלחמה

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

השתתפו חמש  עשרה שעות במשך כשתיים
משיח בארץ  ב"קונגרס ושלוחים מאות פעילים
מיידי:  באופן נראו בשטח הקודש". התוצאות
בעיצומו  משיח נרכשו עוד אלף כרטיסי 150

פאנל  של היום. עשרות המרצים שהיוו
הפעילות בארץ הקודש,  אפיקי כל של מושלם
עיצה  "לטכס המחישו איש-איש בשפתו מהו
מה לעשות וכיצד לעשות להביא בפועל את 

בעולם". ההתגלות
הירידים והקונגרסים"  "מרכז אנשי גם

עמדו נדהמים מעוצמת  המורגלים בכינוסים,
שהורגשה לאורך  והשמחה האמונה, הבטחון

כל היום. עוד מהשעות המוקדמות של הבוקר, 
התערוכה בדגלי משיח על  קושט שטח גני

ההכוונה הפנו את באי המרכז  שלטי העמודים.
הקונגרס. המהודר בו התקיים לאולם

משתתף תג ותקייה  כל בדוכן הרישום קיבל
דוגמאות  המכילה את החלטות הכינוס, מהודרת
הנחה לרכישת  – שי, שובר דיסק לצפיה חומר,

ציפו למשתתפים  השולחנות על ספרים.
דוגמאות מחומר בשורת הגאולה בשפות שונות, 

ממכבש הדפוס  שהגיעו זה עתה חלקם דפים
לראשונה באירוע. והוצגו

לגאולה העולם מוכן
היום היה שבמשך המיוחדים אחד מהחלקים

משיח בארץ  ה'קונגרס של דווקא בחלקו האחרון
הצהריים התקיים  הקודש'. החל משעות אחרי

נטלו חלק  בו פתוח לאנשי העסקים, מושב
שהשתלבו  אנשי עסקים מרחבי הארץ עשרות

הפעילים והשלוחים. למאות בינות
חביב  שניאור מנחה המושב החמישי הוא הרב
שליח מפוסם  אביב ג', חב"ד רמת מנהל בית
פותח  שנים במקום. הוא הפועל מזה מספר
נושא המושב  אודות הסבר קצרות במילות

שהוא מתבל את  מוכן לגאולה" תוך "העולם
דבריו בדוגמאות מעשיות מהנעשה בעולם.

הגאולה רפואה בעידן
מרצה ידוע, הרב שמעון  הדוברים הינו ראשון

חב"ד ראשל"צ,  ויצהנדלר משפיע בישיבת
במשא להפתיע את הקהל מיוחד שמצליח בחן

בקהל  תהום רבה", מעיינות "נבקעו מאלף אודות
רבים שהגיעו  עסקים ישובים בשעה זו אנשי
בעבורם, ומתרשמים  שנפתח למושב המיוחד

מהגילוי ה'מרעיש' אודות תפקידם האמיתי  מאוד
הטכנולוגיה בעולם. של כלי

ד"ר  עולה לגמרי כהמשך לדבריו, אך מזוית שונה
איכילוב  בכיר בבית הרפואה קרדיולוג לוי, יהודה

הקהל בהסתכלותו את שבתל אביב, המשתף
עבודתו של הרופא כשליח ה' להביא רפואה.  על

מדהימים  משלב כמה סיפורי מופת דבריו הוא
נתקל  של ניסים בחדרי הטיפול נמרץ, בהם

במהלך עבודתו.
הישראלי לאבטחת  המאגד יו"ר דנינו, מר עופר

מספר מופתים אישיים  בעצמו שחווה מידע,
עופר משתף  מר קודש. באמצעות האגרות

האנרגיה  מתחום חדשים בגילויים את הקהל
שהוא משלב את הדברים מתחום  הירוקה, תוך

ימות המשיח. – האקולוגיה לתקופתינו
אותו  בשלב זה מזמין המנחה את הנואם הבא,
בוקר  פרטי מלימודיו מידי באופן הוא גם מכיר

הרצוג,  יעקב חב"ד רמת אביב. ר' בישיבת
מתגלה מייד עם תחילת דבריו כחסיד מאמין 

חייו בעולם העסקים  כל בדביקות ומסביר כיצד
N המתמקצעת בעולם  TIER חברת כמנכ"ל

הרבי שליט"א  של התחבורה הם בזכות ברכותיו
מלך המשיח.

המשיח מלך בזכות
מאות עדיין המתאחרת יושבים למרות השעה
המשתתפים ומאזינים לדברי הנואם הבא הרב 

זוקו  כמנהל תוארו כהן-צמח, שלמרות יקיר
חסידית. שיווק צפון, הרי שמראהו מגלה דמות

דרכו במרחב  את האישיות הוא מתאר במילותיו
כאשר התחיל  כיום, אותו הוא מנהל הצפון

תורה ומצוות  ובמקביל לשמירת זוטר, בתפקיד
העבודה הוא התקדם  במקום גם וחיים חסידים

אחרי שלב. שלב
החלק הרשמי, מוזמן לבמה הרב  לפני תום רגע

האמיתית  למען הגאולה האגודה יו"ר ציק זמרוני
היום ארגון והשלימה, מי שעומד מאחורי

תודה למשתתפים  בדברי המוצלח. הוא פותח
שהתקבלה  התשובה המדהימה את ומקריא

מהרבי שליט"א מלך המשיח לקראת הקונגרס, 
נשלם  לא אך תם קודש. באמצעות האגרות
ובעז"ה האירוע הבא יתקיים בבית המקדש 

והשלימה. בגאולה האמיתית

קונגרס משיח בארץ הקודש במהלך

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

חוגגים אירוע?
תנו לנו להנציח אותו בצורה שתותיר אתכם מרוצים!

יצחק ברוךיצחק ברוך
צילום אירועים
ותהיו מרוצים!
(גם מהשירות, גם מהמחיר)

052-623-7708

ד״ר רחל גיתאי-פיזם
מדעי ההתנהגות

החושן n ריפוי על פי אבני
n ריפוי הומאופטי, תזונתי ואיזון הוליסטי

n אבחון, יעוץ וטיפול בלקויי למידה, בעיון קשב וזכרון

050-874-3977 בית: 04-871-0816 נייד: טל׳ להודעות: 04-837-2684
www.gitai-pizem.co.il/dr-rachel


