
משיח קונגרס רביעי: ביום
האגודה יוזמת שנה, כמידי

והשלימה, האביתית הגאולה למען
הקודש" בארץ משיח "קונגרס את

פעולות ללמידת ופעילים, לשלוחים
הגאולה בשורת להפצת ודרכים

ו' הקרוב רביעי ביום אי"ה והגואל.
דרך "בראשית" באולמי (25.2) אדר

12 מהשעה החל ראשל"צ, 56 המכבים
המושבים היום. כל לאורך בצהריים,
עם לחיות הכותרות: תחת יתקיימו

ביכולתכם, אשר כל עשו משיח,
שטותא לנהורא, חשוכא אתהפכא
הפצת בשמחה, מרבים דקדושא,

העיקר. הוא המעשה הגאולה, בשורת
חגיגית ארוחה תתקיים בצהריים

חסידית בהתוועדות ינעל והאירוע
ורישום לפרטים לקהל. הפתוחה

.03-658-4633 מראש:

אדר בחודש בשמחה מרבים
בימי מגבירים חב"ד, בקהילות

בשמחה, מרבים אירועי את אדר חודש
המשיח. מלך שליט"א הרבי כהוראת

ריקודי יתקייו יורק שבניו ב-770
זמר. כלי בליוי ערב מידי השמחה

לרכבים משיח שלטי
להזמין ניתן הפורים חג לקראת

חדישות הגברה מערכות לרכבים,
מלך הבא "ברוך מוארים: ושלטים

.058-7891-770 להזמנות: המשיח".

תבל. קצווי לכל הגיעה המעיינות הפצת חיובי. עולמי למהפך עדים אנו שנה עשרים מעל

בפשטות״. האמיתית הגאולה כבר שנמצאת רואים ואז העינים״, את ״לפתוח רק ״צריכים

טובות חדשות

ההצלחה חודש
! ישראל בני לכל

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

המשמעותיים האירועים אחד התרחש השבוע
כולה. והאנושות ישראל עם בתולדות ביותר

מאז חלפו שנה, מאות וארבע מאלפיים למעלה
על בבריאה, הראשוני לציווי עד העולם בריאת

ושכנתי מקדש לי "ועשו ית' לו משכן הקמת
בתוכם".

ההבהרה: את בתוכו המכיל וקצר תמציתי ציווי
אחד כל בתוך בתוכם, אלא נאמר, לא "בתוכו

הקמת על אינה הציווי, מגמת עיקר ואחד".
לא, ותו המסויים המבנה

על היא הכוונה עיקר
בתוך השכינה השראת

מישראל. ואחד אחד כל
בכל העצום הדיוק מכאן
עשיית על ה' בציווי פרט

והפרטי, הכללי המשכן,
והבטחון האמונה כולל

כהקדמה הנדרשים
המשכן. לעשיית וכבסיס

אמונה של עצים
שניטעו ובטחון אמונה
כמאתיים ישראל, בבני
יציאתם טרם עוד שנה

פרשת בפרשתנו, רש"י כך על מעיד ממצרים.
המשכן: קרשי של ליחודם בביאורו תרומה,
וכשמת, במצרים, ארזים נטע אבינו "יעקב

ממצרים, כשיצאו עמהם להעלותם לבניו צוה
לעשות אותן לצוות הקב"ה שעתיד להם ואמר
מזומנים שיהיו ראו שטים, מעצי במדבר משכן

בידכם".
במצרים, ישראל של קיומם שנות כל לאורך

אלו, מארזים/שטים ובטחון אמונה שאבו הם
כי רגע, ובכל יום מידי העידו קיומם שבעצם

"כל גזירת למרות
היאורה הילוד הבן

כל למרות תשליכוהו",
ועבודת השיעבוד צרת

מובטחים הפרך,

הם ממצרים בצאתם וכך להיגאל. ישראל בני
ענק, קרשי אותם את איתם ונושאים נוטלים
מתוך רק הגיוני, והסבר עכשווי צורך כל ללא
"שעתיד אביהם יעקב בדברי ובטחון אמונה

מעצי במדבר משכן לעשות אותן לצוות הקב"ה
למרגלות הגיעם עד יום, חמישים מהלך שטים"

הקרשים את "ועשית נצטוו שם סיני, הר
עומדים". שטים עצי למשכן

בזכות ממצרים. אבותינו נגאלו האמונה בזכות
שכינה שרתה האמונה
לראותה, וזכו בישראל

ויאמינו שכתוב כמו
האמונה ובזכות בה'.
דכתיב ליגאל עתידין

באמונה". לי "וארשתיך

החיובי המהפך
שנה מעשרים למעלה
את שמענו מאז חלפו

של קודשו דברות
מלך שליט"א הרבי

הגיע "ענווים המשיח
ואכן גאולתכם" זמן

הגאולה. בזמן אנו
עינינו לנגד מתחולל שנה מעשרים למעלה

"בפרט חיובי, עולמי מהפך עצומה, במהירות
נמצאים שבהם - המשיח ימות - אלה בימינו

העינים", את "לפתוח רק וצריכים עכשיו
האמיתית הגאולה כבר שנמצאת רואים ואז

החסידות ומעיינות התורה הפצת בפשטות".
שלא לשיאים וממשיכה תבל קצווי לכל הגיעה
נחשף המוחלט הרע במקביל, לכן. קודם נודעו

לחברה מחוץ עצמו את דוחה כשהוא כל, לעיני
כהכנה כנגדו צבאית לפעול המתחילה האנושית

עמלק זכר את אמחה "מחה היעוד לקיום
שהביא אדר לחודש כניסתנו השמים". מתחת

מבטיחה עמלק, צאצאי ובניו המן למפלת
ויקר", וששון ושמחה אורה הייתה ש"ליהודים
ממש. עכשיו והשלימה האמיתית הגאולה עדי

העסק, בתי מעל הפרוסים משיח דגלי את מחדשים עסקים, ויותר יותר
והשלימה. האמיתית לגאולה ישראל עם דרישת את לכולם ומפרסמים

לך? יש כבר משיח דגל

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

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

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

 
   
   

    
   
   

   
   

   
  

    
  

  

וכסף זהב ... תרומה לי ויקחו
ב-ג) כה, (שמות ונחושת
מדוע ביותר, המובחר הינו וזהב מאחר
ממתכות גם המשכן נבנה לכאורה

יותר? פשוטות
סוגים לג' רומזות אלו מתכות

שבישראל.
ישראל, שבעם לצדיקים רומז - כסף

ולתורתו. לה' נכספים עת שבכל
לבעלי רומז מכסף, יותר משובח - זהב
גמורים צדיקים שבמקומם תשובה,

לעמוד. יכולים אינם
שנכשלו לכאלה רומז - נחושת
שגרם הנחש בעקבות והלכו בחטאים,

בעולם. הראשון לחטא
הצדיקים! רק לא בונים המקדש בית את
נבנה ולכן בבנייתו, חלק נוטל יהודי כל

ערבו אלא וזהב, מכסף רק לא המשכן
ידי על נבנה המשכן נחושת. גם בו
בינונים מצדיקים מורכב ציבור הציבור.

ורשעים.
עם כל של המצוות קיום ע"י דווקא
בתוכם" "ושכנתי לקיום נזכה ישראל,

ושלמה. האמיתית בגאולה -
חי) (מעיין

בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו
ח) כה, (שמות

כל בתוך "בתוכם", אלא נאמר לא "בתוכו,
ואחד". אחד

לא שהוא הרי הגשמי שבמקדש כשם
אלא השכינה להשארת מקום היווה רק
נהפכו עצמם הם הגשמיים מרכיביו
רק לא יהודי כל צריך כך לקדושה.
הגשמיים, בעניינים קדושה להחדיר

לקדושה. להפכם אלא
כ״א) חלק (לקוטי-שיחות

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:07 16:54 ירושלים
18:09 17:09 תל-אביב
18:08 16:59 חיפה
18:10 17:12 באר-שבע
18:18 17:18 ניו-יורק

      
יג) ו, - כו ה, (מלכים-א'   

זהב ראשון דבר - תרומה

נאמר: המשכן, תרומת על הקב"ה בציווי
וכסף זהב מאתם תקחו אשר התרומה "וזאת
מדוע מובן: אינו זה שסדר אלא ונחושת...",
ב"זהב"? דווקא היא המשכן תרומת תחילת
אל הקל מן הדברים את להזכיר היה צריך

שהיא - המשכן בנדבת כשמדובר בפרט הכבד,
ישראל בבני היו ובוודאי ישראל, בני כל חובת

להתחיל ומתאים ועשיר, דל בין חילוקים
ישראל, בני כל אצל יותר שמצויים בדברים
אצל בעיקר שמצוי זהב למנות מכן ולאחר

יותר. עשירים יהודים
מביזת וכסף זהב ריבוי היה ישראל לבני אומנם

היה זו בביזה גם הרי אך הים, וביזת מצרים
שגם ובפרט זהב. מאשר ונחושת כסף יותר
יותר ונחושת כסף ישראל בני נדבו במשכן
דווקא הציווי מתחיל מדוע כן ואם מזהב,

ב"זהב"?

יכול? אחד כל
אומרת כיצד תחילה להבין עלינו הענין להבנת

הגשמי, בעולם גשמי, משכן שבאותו התורה
תרומתם בכוח דווקא זה וכל השכינה. תשרה

לשם הלא קטנם, ועד למגדולם ישראל, בני של
מיוחדים אנשים דווקא צריכים היה לכאורה כך

ונעלים.

לאחר בא זה שציווי בעובדה נעוץ ההסבר
נפעל תורה במתן לו. וכהמשך מתן-תורה,

הקב"ה בחירת ולשון", עם מכל בחרת "ובנו
להיות היהודי, בגוף ודוקא מישראל, אחד בכל

קדוש". וגוי כהנים "ממלכת לו
שנמצאים כפי ישראל, בני ממתן-תורה,

של במצב תמיד באמת הם - ב"תחתונים"
ממש", ממעל אלוקה ה"חלק מצד "עליונים",

בחלקו תופס כשאתה העצם שהרי שבהם,
חד". כולא וקב"ה "וישראל בכולו, תופס אתה

תורה מתן של השינוי
של הגדול כוחו את למעשה, גילה תורה, מתן
לעליונים" מה"תחתונים" דבר להפוך היהודי,
קדוש לחפץ גשמי, חפץ להפוך עבודתו, בכח

מצוה. של
הראשון הוא הזהב מדוע להבין ניתן גם זה לפי

הנדבות את מונה כשהקב"ה המשכן: מנדבות
ב"זהב" מתחיל הוא - להביא צריך שיהודי
של ומעלתו חשיבותו ביטוי לידי בא בזה כי
מנכסיו - במעלה ראשון - שהראשון יהודי,
החשוב הדבר "זהב", הוא מנדבותיו) (ובמילא

ביותר.

- תורה מתן לאחר - יהודי של מציאותו שכן
הוא העולם, בגשמיות למטה בהיותו שגם היא

עצמו", "מלך מזו ויתרה מלך" "בן בעצם, עשיר
זהב! - יקר הכי דבר היא שמציאותו

בשמחה מרבין
לחודש תרומה פרשת שבין הקשר יובן בכך

בשמחה. מרבין בו אדר
ביודעו היא, ליהודי ביותר הגדולה השמחה

למטה אפילו - נמצא הוא בו מצב שבכל
כהעלם נראה שבחיצוניותו בעולם מטה,

שכן לקב"ה, קשור הוא האלוקות, על והסתר
המלכים מלכי מלך של יחידו בנו הוא אז גם

יהודי של נכסיו שראשון אומר והקב"ה הקב"ה,
גשמיים נכסים בו בעולם שגם "זהב", הוא

ברוחניות "עשיר, הוא יהודי כל מקום, תופסים
ובגשמיות!

לשמחה יהודי כל מביאה בזה ההתבוננות
שהרי הגשמיים, חייו את המשנה ביותר, גדולה

ענייני בכל שפועלת היא, השמחה תכונת
שמחים, חיים חי הוא - שמח כשאדם האדם.

שבא מה כל על מעשיו, כל על הפועל דבר
בסביבתו. אחרים גם ומשמח במגע, איתו

ובכל פעולותיו בכל הצלחה מכניסה זו שמחה
במוחש. שרואים כפי - חייו

קיום ע"י שעושים בזמן-הזה השמחה ע"י
שעל תפילין מצות ע"י ובפרט בכלל, המצוות
פינו שחוק ל"ימלא זוכים טובא", "בדח זה ידי

ממש. ומיד תיכף בשלימות, רינה" ולשוננו
ה׳תשנ״ב) תרומה פרשת שבת שיחת פי (על

מלך דבר

תרומה פרשת

תרומה

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

יצחק ב"ר אריה ר'

ע"ה שדמי-פלדמן
תשע"ה שבט כ"ה נלב"ע

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

נשמת לזכר
הרשקופ שיחי' ישראל הרב למשפחת

שיחי' סעדיה הת' הבן לבוא
שתחי' שלומית עב"ג השידוכין בקשרי

קנטור למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל



מספר צלצל, בביתנו הטלפון
שליח הראל, מענדל מנחם

על צפת. בעיר הדרום בשכונות
בביתו מידידי, אחד היה הקו

תניא שיעורי מקיימים אנו
מזה צעירים עם והתוועדויות

בדחיפות לכתוב "צריך זמן.
ניכר בננו". עבור ברכה ולבקש

מאוד משהו כי בדבורו היה
המשפחה. על התרגש קשה,

כמוהו. הרגשתי לספר כשהחל
וחצי, כחודש לפני החל הכל

טבת. חודש של באמצעו
החורפי האוויר מזג בעקבות

ילדים חלו הקשה,
במחלות מעטים לא

המצויות. החורף
לא זו מסיבה

על ייתר התרגשנו
בננו כאשר המידה,
וחלה. הצטנן הקטן

ויעבור. וירוס כנראה
לעצמנו. אמרנו

כאשר החריפה הבעיה
הגענו אפטי. ונעשה הלך הוא
"זיו" הרפואה לבית במהירות
התייבשות אצלו איבחנו שם

מיידית והחלו חמורה, בדרגה
עבר הוא במקביל נוזלים. במתן

תוצאות שאת בדיקות סדרת
רק לקבל אמורים היינו חלקן

קבלת לאחר ימים. כמה כעבור
ושוחררנו התייצב מצבו הטיפול

זהו כי הרופאים חוו"ד כאשר
חזרנו לא. ותו וירוס כנראה

ב"ה. הבייתה,
הבייתה שהגענו לאחר שעה!
ממזכירות בהול טלפון קבלנו
הרפאוה: בבית ילדים מחלקת
בתוצאות מייד. לחזור "עליכם

עתה זה שהגיעו הבדיקות
יש בתרבית כי מתברר

להגיע נא בדם. קטלני חיידק
בדחיפות...".

לבית שוב במהירות הגענו
במתן החלו הרופאים הרפואה.

לעצור כדי חזקה, אנטיביוטיקה
מתקפת המשך את לראש לכל

לקיים אח"כ ורק החיידק
לברר כדי מקיפה בדיקות סדרת

נעשה. שכבר הנזק מידת את
של באישפוז מדובר להערכתנו
הרופאים. אמרו וחצי, כחודש

אני ולכן עצות אובדי אנחנו
ובקש עבורי כתוב אליך. פונה

שלישי ביום זה היה ברכה.
התארגנתי טבת. לכ"ג אור

שליט"א לרבי לכתוב והתיישבתי
הכתיבה במהלך המשיח. מלך

הסיפור במוחי ניצנץ לפתע
כאשר בארה"ב, שהתרחש הידוע

המשיח מלך שליט"א לרבי פנו
שהיה ילד עבור ברכה בבקשה

והשיב קשה. בריאותי במצב
כבר נרשם הילד האם שיבדקו

הילדים ארגון ה', לצבאות
שליט"א הרבי שיסד העולמי
ואם המשיח. מלך

אזי נרשם כבר הוא
בדרגה אותו שיעלו

אותו יוציא וזה
הבריאותי ממצבו

עשו כך ואכן הקשה.
לחלוטין יצא והילד
והבריא. סכנה מכלל

הרפה לא הסיפור
שיש הבנתי ממני,

התקשרתי בגו. דברין
הילד כי התברר ואכן הילד לאבי
התקשרתי ה'. לצבאות נרשם לא

ה' צבאות למשרד מיידית
עלית בנצרת חב"ד בניידות

כחייל אותו שירשמו וביקשתי
ה'. בצבאות

מלך שליט"א לרבי כתבתי כעת
לצבאות נרשם הילד כי המשיח,

בכרך התקבלה התשובה ה'.
תשי"ז, טבת רפד-רפה ע' י"ד,

ושלילת טובות בשורות והכילה
והצלחה.. ו"ברכה העצבות עניין

ושמחה". בריאות מתוך
הילד לבקר כשהלכנו למחרת
הילד לטובה, סימן ראינו כבר
לקראת טוב. וישן רגוע היה
להורי אמרו הרופאים שבת,

יארך והטיפול היות אשר הילד
יכולים הם כן על רב, זמן

ולחזור הבייתה לשבת לקחתו
טיפול. להמשך ראשון ביום

ביום ואז ב"ה, יפה עברה השבת
הרפואה מבית התקשרו ראשון...

הבדיקות שתבואו, צורך "אין
נקיות והם הגיעו החדשות

בריא, הילד חיידק, אין לחלוטין,
ב"ה.

פורים. לקראת המשיח, מלך שליט"א הרבי מדברי

המן?! למה מדרכי, את לשחק כבר, אם
את לשתף - ישראל" "מנהג ע"פ - מיוחדת הדגשה ישנה בפורים ..

לא ("וזכרם פורים עניני בכל והקטנות הקטנים
"מכים" שהילדים ישראל וכמנהג מזרעם"), יסוף

וכיו"ב. המגילה, קריאת בעת "המן" את
"הצגת עורכים שהילדים נהוג מקומות ובכמה
המגילה. סיפור כל את ממחישים שבה - פורים"
את ויציג שישחק מישהו שצריכים כשם ולכן,
כמו וכיו"ב, חרבונה, ואסתר, מרדכי של התפקיד
של התפקיד את ויציג שישחק מישהו צריכים כן

וכיו"ב. המן, של דבריו את לדבר - "המן"
היתכן הילדה: או הילד את שואלים וכאשר

את לדבר - ב"הצגה" כזה תפקיד ממלא שהנך
הרשע"?! "המן בשם לו קורא שהנך בשעה בה "המן", של דבריו

שמציג המן של (דבריו אלו שדיבורים הוא שיודע - הילד משיב אזי
מכיון אעפ"כ, אבל ח"ו. ל"יהודי" שייכים אינם פורים") ב"הצגת
ממציאותו לחרוג הוא מוכן זה, דבר עבור אחדות" "פרוטות לו שמבטיחים
ממשיך - ובפרט המן! של דבריו על ולחזור - בלבד קצר זמן למשך -
וא"כ, מצוה"), "בת- (או "בר-מצוה" לפני עדיין שהוא - להצטדק הילד
עבור שיקבל מהכסף - הוא טוען - מזו ויתירה בטענות, אליו לבוא אין

לצדקה! חלק יתן ב"הצגה" תפקידו מילוי
משניות חזרת להבדיל ע"י כסף להרויח ביכלתך הרי אותו: שואלים וכאשר
לילדים "פרסים" נותנים הזקנים) (או שההורים ישראל [כמנהג בעל-פה
ולמה ומצוות"], תורה עם הקשורים בענינים הצטיינותם עבור לנכדים) (או
ה"הצגה" שעבור הילד, עונה - "המן"?! של התפקיד את "לשחק" עליך
יותר, ובנקל במהירות זאת שמקבל או יותר, גדול כסף סכום לו נותנים

וכיו"ב!
של תפקידו את אתה משחק אמנם אם אותו: לשאול ממשיכים ועדיין
כך, כל בזה "מונח" הנך מדוע - אחדות פרוטות לקבל כדי ורק אך "המן"

וכיו"ב?! ורגלים ידים תנועות בליווי חיות, מתוך זאת ועושה
וב"שטורעם", בחיות "המן" של תפקידו את "ישחק" כאשר הילד: עונה
כולם כי וחבריו, מהוריו "כבוד" לקבל יזכה - חיות ומתוך ויפה רם בקול
"שיחק" שהוא מכיון ב"תיאטרון", לשחק שיכול טוב "שחקן" שהוא יראו
קהל את להפחיד שהצליח עד ביותר, טובה בצורה "המן" של תפקידו את
ולהט בחיות וכו') הברכות (היפך המן דברי את שדיבר מכיון השומעים,
בעצמו, הרשע המן דיבר שכך לעצמם לתאר יכלו שכולם ביותר, גדול

ליצלן! רחמנא
רק כי - וכו' חיות מתוך המן של תפקידו את "לשחק" הוא מעוניין ולכן
את ישחק אם משא"כ מעולה; "שחקן" היותו על מכולם "כבוד" יקבל אז
בדבריו שיכירו כך חלושה, ענות בקול חובתו, ידי לצאת כדי רק התפקיד

שאומר! לדברים מתכוין שאינו
המלמד הרי - וכו' ושאלות בטענות אליו באים מדוע לטעון: הילד ומוסיף
תפקידו את ב"הצגה" לשחק עצמו על קיבל שהוא יודע שלו והמורה-דרך
מדשתיק - בכך עול כל שאין מובן בעדו, מיחה שלא ומכיון "המן", של

בפירוש. לו הודה הפעמים שברוב - ובפרט לי'ה! אודי
אם שאפילו - הקטנים חינוך על להקפיד צריכים כמה עד מובן ומזה
לצדקה) ממנו חלק יתנו אם (ובפרט כסף שבשביל לבם על ידבר מישהו
מתאים שאינו באופן בלבד) שעה לפי (אפילו להתנהג להם כדאי וכבוד
ישאר שלא - ועיקר ועוד כזו! מהצעה להתפעל מה שאין ידעו ליהודי,
לחנכו משתדלים וכאשר וכו'. אלו מדיבורים וכלל כלל רושם שום עליו
יזקין "כי שגם בטוחים אזי - לנער" "חנוך לימים, צעיר בעודו כזה באופן

ממנה"! יסור לא
תשמ"ג) (מוקדם) אסתר תענית (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ז פרק

ח פרק

ט פרק

י פרק

יא פרק

יב פרק

ה. פרק תענית הלכות
א-ב פרקים וחנוכה מגילה הלכות

ג-ד. פרקים
א פרק אישות הלכות

ב-ד פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג פרקים

יד-טז פרקים

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ה' בצבאות בדרגה להעלותו

ידי על דוקא בדעתם, בתוקף יעמדו כאשר אזי
והראיה האמיתי, השלום השלום את יפעלו זה

"עקומה" בדרך הלכו זמן שבמשך היא: כך, על ביותר הטובה
שלום. אין הזה היום ועד . .

תשל"ז) סיון (ג'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שלום עושים לא ככה

הראל מענדל מנחם הרב

מרדכי תחפושת

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת
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אתא בקרית לצעירים אור

קדושה בעניני התעמקות
שואל: בו למכתבו במענה

מפרט ואינו - להתעמק. שנה י"ז בן לנער מותר האם
הכוונה מכתבו. מהמשך וכנראה כוונתו, דברים לאיזה
הישראלי. איש של הלבבות חובת לעניני בהנוגע היא
אלא שמותר רק לא בתורה, הוא ופס״ד פשוט, והנה

יסודי בהלכות הרמב"ם וכפסק בזה. מחויב שגם
ועל מ"ע, היא זה דבר וידיעת ו. הלכה א פרק התורה

סי' ריש או"ח ערוך בשולחן פס"ד גם הוא זה דרך
שהיא שמו"ע (תפלת להתפלל עומדין אין אשר צח

'עול מגיל המצות בשאר כמו בה ומחויב יום בכל ג״פ
ברוממות התפלה קודם מחשבה מתוך אלא המצות)
לחשוב לא ענינה, מחשבה והרי וכו'. יתעלה הא-ל

ברוממות לחשוב ובכדי הענינים לחשוב אם כי התיבות
ידם שעל בענינים ולהעמיק להתבונן צריך הא-ל

ומבוארים וענינה, הא-ל רוממות היא מה האדם מכיר
וישתדל החסידות. בספרי ומהם ספרים בכמה הם

ששונקין שי' שמרי' הר"ן כו' הרה"ח הרה"ג עם להפגש
המקומות יורהו והוא ירושלים, רוממה רבנים שכון

להנ"ל. המתאימים
המאמר ולקיים לענוה, להגיע אפשר איך בשאלתו ב)

רוח. שפל הוי מאד מאד המשנה. של
וישאל ל' פרק קדישא תניא בספר הדרוש בעיון ילמוד
מקומות עוד יורהו וכך בזה ויבוננהו הנ"ל הרב את ג"כ

הענינים לשאר בהנוגע וכן נוסף, ביאור ימצא בם
ו׳רמ״ח) (מאגרת שבמכתבו. והשאלות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בקרב גם אחד, שבכל משיח ניצוץ את לגלות
את ראיתי כך אתא, בקרית התיכוניסטים
שם לפעול התחלתי מאז שליחותי עיקר

מענדל מנחם הת' מספר שנים, כחמש לפני
בצפת. חב"ד בישיבת תלמיד אז גרשוביץ,
זיכוי מבצעי - ל"מבצעים" היציאה עצם

לישיבה, הסמוכות בערים במצוות, הרבים
הישיבה. בחורי בקרב שגרתית פעילות הייתה

בהנחת התמקדה פעילותנו תחילת ואכן
אתא. בקרית רוגוזין בבי"ס לתלמידים תפילין

מאליה עולה השלהבת
ממש. ממעל אלוקה החלק קיים יהודי, בכל
חבר'ה ולהתעמת, להתווכח נדרשנו לא ואכן

מובן כדבר שהצבנו, התפילין לדוכן ניגשו
בהנחת להסתפק לא השתדלנו מאליו.

שהם כך הבחורים את ללמד אלא התפילין,
לאחרים. גם להניח יוכלו

תפילין, להנחת קבוצה התגבשה אט אט
ומתחזקים הולכים הבחורים כאשר
ומנהיגו. ועלם לבורא בהתקשרותם

תורה. שיעורי על לחשוב התחלנו כעת
להשתתף והחלו עניין גילו החבר'ה ואכן

חסידות בנגלה, שיעורים ב"ה, בשיעורים,
נפתלי הרב היו הראשונים המורים ובהלכה.

שושן. וגילי מחיפה דגן
מניח כל ב"דגלון". השתמשנו עידוד, כאמצעי

הרעיון במתנה. משיח" "דגלון קיבל תפילין
אחרים ספר בבתי לחבר'ה גם חדר המוצלח

הגיעו שהקמנו. התפילין לדוכני נהירה והחלה
נהגנו איתם מצוה, בר גיל לפני ילדים גם

הפסוקים. י"ב את לומר

בחצרות נערכו השיעורים מיקום, מבחינת

משפחות בבתי הבחורים, של בתיהם
בבתי ולעתים במקום המתגוררות חב"דיות

ספרדים. כנסת

לפעולה נכנס הטנק
הגעתו עם התחולל בפעילות מרנין חידוש

מגיע היה הטנק חב"ד. מניידות טנק של
יכולנו כעת בתיה"ס. בין ועובר שישי ביום

מלך שליט"א לרבי לכתוב למעוניינים להציע
להתייעץ או הק' ברכתו את לבקש המשיח,
מוצלחת הייתה הפעולה מסויימת. בשאלה

החלטות עצמם על קבלו החבר'ה ביותר.
ביקור בכל טובים. ומעשים בתורה להוסיף

מניחי מ-100 למעלה מגיעים היינו כזה
תפילין.

הבחורים ע"י נעשתה גדולה, פרסומית דחיפה
בדפי החיובים רשמיהם את שפרקו עצמם,

שלהם. הוואטסאפ ובקבוצות הפייסבוק
לקרית מחוץ גם כעת הגיעו להתוועדויות

הת' של החשובה עזרתם את לציין יש אתא.
העניפה. בפעילות מגן וחגי נתן יוסי

נוצרה הסדירה, לפעילות טנק של כניסתו עם
חב"ד כבית במקום, שבת לעשות האופציה

ערך השכונות באחת התמקם הטנק נייד.
והתארגן בשכונה, שבת על הכרזות של סבב

"מניין" התארגן אט אט שבת. לקראת
לאחר מהשכונה. צעירים עם מנחה, לתפילת

"קידוש" שבת, קבלת ניגונים, סדר ערכנו מכן
זו הייתה שבחלקם לבחורים קטנה וסעודה

בחייהם. ראשונה שבת סעודת להם

ניסים ורואים כותבים
ולטעום בצפת בישיבה לבקר החלו בחורים

לקשר השתדלנו בישיבה שבת של טעמה
לפני המשיח. מלך שליט"א לרבי שיותר ככל

שלמות כתות לראות היה ניתן בגרות בחינות
להצלחה. ברכה בקשת כותבים

בשם תיכוניסט פגשתי ההזדמנויות באחת
סיפר, הירוד, רוחו למצבו לשאלתי סער.

לו הצעתי נהיגה. לרשיון ב"טסט" נכשל כי
הוא אך המשיח מלך שליט"א לרבי לכתוב

השלישית בפעם שנכשל לאחר רק השתמט.
קראנו לכתוב. ניאות
באגרות התשובה את
לא ולכאורה הקודש

התייחסות. כל ראיתי
אומר הוא כשלפתע

ומצביע ברכה יש הנה
עובר "ס' המילים על
הנה לי ואומר אורח"
של (קיצור ס' כתוב

הוא למחרת טסט!). (עובר עובר סער) שמו
עברו נבחנים 63 "מתוך בהתרגשות: מתקשר
באמונה מאלף שיעור מהם..". אחד ואני 3 רק
המשיח. מלך שליט"א הרבי בדברי הפשוטה,

ספר בבתי בפעילות

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

וארים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

לל לללללל לללל

למקווה בכניסה קדמי ר׳
במזיבוז הבעשט

מימון שיחיו עמוס ועמי טלי בן שיחי' שמואל יהודה לת'
הגאולה זמן של נכונה בריאות מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות יגדל

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל


