
פורים למבצע יוצאים
חג לקראת נערכים חב"ד במוקדי

הרבי כהוראת יביאו, במסגרתו הפורים,
השמחה את המשיח, מלך שליט"א

יפעילו והפעילים השלוחים יהודי. לכל
במרכזי החג מצוות לקיות מוקדים

יגיעו מיוחדים שמחה וצוותי הערים
ובתי מעצר בתי צה"ל, לבסיסי בעז"ה,

במגילה, יקראו במסגרתם רפואה,
מצוות ושאר מנות משלוחי יחולקו
שמחה פורימית באוירה והכל החג,

גאולה. של שמחה ומיוחדת,

האמונה מצות
בארץ להזמין ניתן השנה, גם

תלמידי ע"י הנאפות מצות הקודש,
תמימים תומכי מישיבת התמימים

הייטס, קראון בשכונת במאפיה ב-770,
של המצות את אופים בה המאפיה

לפרטים: המשיח. מלך שליט"א הרבי
.054-3298-770

ללונדון שליחים
בראשות בלונדון משיח בית

את מרחיב הכהן, יצחק חיים הרב
כהן הרב פונה אלה בימים פעילותו.

שליחים לקלוט ביכולתו אשר ומפרסם
בפעילות עימו לפעול המעויינים
ובהפצת משיח בית של השוטפת

לפרטים: טל' הגאולה. בשורת
.03-658-4633

את לפתוח מזה. זה ומנותקים שונים הנראים אירועים רצופת עכשווית, אסתר במגילת נמצאים אנו גם
המשיח מלך שליט״א לרבי התקשרות ע״י ישראל, עם הצלת - הפרטית ההשגחה את ולראות העינים

טובות חדשות

גאולה של פורים
פרטית בהשגחה

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

אקראי כמצבור נראית אסתר מגילת פניו, על
כאשר מזה, זה מנותקים שונים אירועים של

מאלף לשיעור זוכים אנו דבר, של לאמיתו
מגלה העינים פתיחת רק פרטית. בהשגחה

ישראל, עם הצלת - אחד ענינה המגילה כי
ואסתר. מרדכי הדור, ראשי ע"י להשם וחיבורו

בשנת המגילה בתחילת המשתה למשל, כך
בשיאו ושתי והריגת אחשורוש למלכות שלוש
מגזירות לגמרי מנותקים נראים המשתה, של

שתים בשנת שהיו המן,
למלכותו. עשרה

אנו יותר מאוחר רק
פרטית שבהשגחה מזהים

"הקדמת זאת הייתה
סילוקה למכה". תרופה
שהביא הוא ושתי, של

אסתר, של לכניסתה
אחשורוש. המלך לארמון

לה המאפשרת עובדה
יותר, מאוחר שנים חמש
אל לבוא מרדכי, בציווי
עמה על לבקש המלך,

הגזירה. את ולבטל

לדרך יצא פורים
מרדכי גלויה, פרטית בהשגחה ושוב בהמשך,

להתנקש זוממים ותרש ביגתן כיצד שומע
אסתר. באמצעות הדברים את מעביר הוא במלך.

מתרחש האירוע כל נכון. ונמצא נבדק החשד
מכן, לאחר שנים לזכותו. ירשם שהדבר כדי
של המכריע, ברגע מימוש לידי באה זו זכות
ביקרו". חפץ המלך אשר לאיש יעשה "ככה

חודש על המן, שעורך הפור נפילת עצם
בעוד מדהימה. פרטית בהשגחה היא גם אדר,

שמת על שמח שהוא
ישראל של מושיעם

באדר בז' זה, בחודש
יודע היה ולא בו,

באדר בז' זה, שבחודש

יום ו"גדול ישראל של מושיען נולד גם בו,
המביאה לידה המיתה". יום על שמכפר הלידה

ועד ישראל של נשמתם, עצם מזלם, להתגברות
ישראל. עם ולהצלת הגזירה לביטול

את רוקמת הפרטית ההשגחה כאשר גם כך
היין במשתה המן, של המטאורית נפילתו

מנצלת היא והמן. לאחשורוש אסתר שעורכת
עצמה. ועל עמה על לבקש היחודי האירוע את

שרוצה כמי המן על מצביעה שהיא תוך
ברעתה.

שרותח אחשורוש
להרגע יוצא מזעם

חוזר כשהוא אך בגן
נופל המן את ומוצא

אשר המטה על
כבר זה עליה, אסתר

עבורו. מידי יותר
פרטית בהשגחה ואז

חרבונה, מתערב גלויה,
המזכיר המלך מסריסי

כדי עץ הכין המן כי
מרדכי את לתלות
על טוב דיבר אשר

המלך "ויאמר המלך...
ושמחה אורה הייתה וליהודים עליו". תלוהו

לדרך. יצא הפורים חג ויקר. וששון

גאולה של מ׳
רצופת עכשווית, אסתר במגילת נמצאים אנו גם

מזה. זה ומנותקים שונים הנראים אירועים
ההשגחה את ולראות העינים את לפתוח יש

עם הצלת אחד, לעניין המצרפתם הפרטית
מלך שליט"א לרבי התקשרות ע"י ישראל,

באורחותיו. והליכה תורתו בלימוד המשיח,
במבצעי גדול הכי חלק נטילת דידן, ובנידון
מקרא הפורים: במצוות יהודים זיכוי פורים,

משתה לאביונים מתנות מנות, משלוח מגילה,
ע"י והשלימה, האמיתית הגאולה עדי ושמחה,

ממש. עכשיו צדקנו משיח שליט"א הרבי

בית ב-770 מתקיימים לילה מידי המשיח, מלך שליט״א הרבי כהוראת
משתתפים. ועשרות זמר כלי בליווי שמחה ריקודי יורק, בניו משיח

ב-770 בשמחה מרבים

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

שמיטה שנת (27.2.15) ה'תשע"ה אדר, ח' תצוה-זכור, פרשת קודש שבת ערב
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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

  
   

   
   

   
   

   
    
  
   
   

   
 

  

כ) כז, (תצוה זך זית שמן
זכין שיהיו שבזמן ללמדך למה? "זך"
וכשיבוא אורן.. להבהיק ראויין וטהורין
השמש כזיו פניהם זיו יהיה משיח
(ישעיה אורך". בחושך "וזרח שנאמר:

י). נח,
הגדול) (מדרש

כתית זך זית שמן אליך ויקחו
כ) כז, (תצוה למאור

"כתית" שהמילה כותב הטורים בעל
בית המקדשות. בתי שני על מרמזת
ובית שנים (420) 'כת' שעמד שני

שנה. (410) 'ית' שעמד ראשון
"כתית ואומר: מוסיף שהפסוק אלא
ראשון בית הדבר: ופירוש למאור", -
"נכתתו" שנים, כתית שעמדו ושני
"למאור", להגיע מנת על וזאת, וחרבו,

שכן השלישי. המקדש לבית היינו
שנבנה השלישי המקדש בית דווקא
שמרו בהם הארוכות השנים לאחרי
שמירת על נפש במסירות ישראל בני
- "מאור" נקרא והמצוות התורה

מעצמו. שמאיר
תש״נ) דברים ש״פ (עפ״י

קרבנות ובפרשת זו בפרשה האמור כל
נוהגין ואינן הן "מילואים" הכל נשיאים
מילואים משה שהקריב וכשם לדורות,
שלמה הקריב כך במדבר, למשכן
בני הקריבו וכן הבית, בחנוכת מילואים
לבוא לעתיד וכן המזבח, לחנוכת הגולה

יחזקאל. ידי על שמפורש כמו
הגדול) (מדרש

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:13 16:59 ירושלים
18:14 17:14 תל-אביב
18:13 17:05 חיפה
18:15 17:17 באר-שבע
18:26 17:26 ניו-יורק

   
      

ז) יד-ד ב (זכריה

משה של העצמי ה"אתה"

היחידה הפרשה הינה "תצוה" פרשת עובדתית,
של שמו מוזכר לא בה משה, משנולד בתורה

כיוון חז"ל, אומרים הדבר, טעם לגבי רבינו. משה
יא, (מכות באה" היא תנאי על אפילו חכם ש"קללת

מספרך נא "מחני לב,לב) (שמות משה ואמר והיות א),
לאחר ישראל עם על לבקש כשעמד כתבת" אשר

שבפרשה בכך ביטוי לידי הדבר בא הנה העגל, חטא
שמו. נזכר לא זו

אחד הם והתורה משה
אחד, הם ותורה שמשה כיוון הוא הגדול החידוש
נקראת שהתורה א) טו, בשלח (מכילתא חז"ל כמאמר

כב) ג, (מלאכי כנאמר עליה נפשו שנתן כיוון שמו על
אכן משה של שמו שלכן עבדי", משה תורת "זכרו
גדול חידוש זה הרי לכן ועניין, פרשה בכל מוזכר
זאת וכל שמו, יוזכר לא (תצוה) שלמה שבפרשה

נא". ה"מחני את לקיים כדי
משה של שמו שאי-איזכור נראה, שיטחי במבט

עצם הוא שהקב"ה הידיעה אבל חיובי. עניין אינו
כשהאירוע ובפרט להיטיב הטוב ומטבע הטוב,

את מבטא הדבר שאדרבא מלמדת בתורה, מסופר
משה. ושלימות מעלת

של שמו עצמה: מהפרשה גם זאת לראות ניתן
בפרשה ישנם אך בפירוש, אומנם מוזכר אינו משה
תחלת מזו: יתרה אליו. המתייחסים פסוקים ריבוי

דוקא מתייחס תצוה" "ואתה - ושמה הפרשה
הפרשיות משאר מתייחדת היא בזה ואדרבא למשה,
הפרשה של הראשונה המלה הפרשה, ששם בתורה,

למשה. מתייחסת - ואתה -
מציאות לעצם מתייחס - "אתה" בזה: והביאור
ע"י המתבטאת מהדרגא נעלה שזה וכפי האדם,

תואר זהו מציאותו, עצם אינו אדם של שמו שמו.
עצמו האדם לזולת, שנוגע מציאותו, עצם על נוסף
קודם שגם בפשטות, שרואים וכפי לשם. צריך אינו
שיצא כפי מציאותו עצם ישנה הרי - השם קריאת

השם, ומהות בתוכן גם ועל-דרך-זה העולם, לאויר
על נוסף כדבר זה הרי השם, נתינת לאחרי שגם

עצמו. האדם

יהודי כל של ה״אתה״
שע"י הנשמה, שורש עם קשור שהשם ואע"פ
הנשמה משורש החיות נמשכת השם אותיות

שהשם רק זה הרי - בגוף המלובשת הנשמה אל
קודם עצמה הנשמה אך בגוף", הנשמה "מקשר

גם מזה ויתרה כלל, בשם נקראת אינה בגוף בואה
הנשמה עצם הרי - בגוף נמצאת שהנשמה כפי

יהודי של ה"אתה" כו'. ותוארים השמות מכל נעלית
ומהותו עצמותו של ה"אתה" עם אחד דבר הוא -

והוא - חד) כולא וקודשא-בריך-הוא (ישראל ית'
ותוארים. משמות נעלה

מעבר שבפרשתנו. ל"ואתה" בנוגע גם מובן ועד"ז
שם, רק זה הרי משה של לשמו שיש המעלות לכל
מורה "אתה" ודווקא מציאותו עצם על הנוסף דבר
למעלה שהוא כפי משה, של ועצמותך" "מהות על
ב"ה א"ס עצמות עם שמתקשר שלו, השמות מכל

לומר שייך עצמותו על שדווקא "אתה". שנקרא
לאמיתו. באמת "אתה"

מוזכר אינו משה של ששמו שזה מובן ועפי"ז
- מזה יותר עמוק ענין מבטא - "תצוה" בפרשת

משה. של העצם גילוי ״ואתה״,

יהודי כל של לעצם הכוונה
בחינת את בו יש יהודי כל יהודי: לכל וההוראה

משה בחינת את יש יהודי שלכל וכיוון רבינו, משה
למשה, שנאמר תצוה" ש"ואתה מכך מובן שבו,

יהודי. שבכל משה בחינת על גם היא הכוונה
שלמעלה יהודי, כל של לעצם כוונתו "ואתה"

ית' עצמותו עם שמתקשר והעלם, וגילוי גדר מכל
- נוכח) (בלשון בגלוי גם שבא - שבו וה"אתה"
ובכל העניינים בכל עבודתו לעשות כח לו נותן

הפרטים.
שניתנה העבודה ״ואתה״: יהודי לכל מצוה הקב"ה

על- לא - לעשות בעצמך אתה נוכח)צריך (לשון לך
בעצמך. אתה "ואתה", אלא שלי, ידי

ה"אתה" כל עם זאת לעשות צריך הינך מזו: יתרה
לא כלומר עצמו באדם ה"שליח" ע"י לא שלך,

הפנימיות כל עם אלא ב"חיצוניות", זאת לעשות
והשלמה. האמיתית לגאולה ומיד תיכף וזוכים שלך,
ה׳תנש״א) תצוה פרשת שבת שיחת פי (על

מלך דבר

תצוה פרשת
זכור פרשת

זכור - תצוה

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

ע"ה שמואל יהודה הת'

עמי עמוס ר' יבדלחט"א בן

מימון
תשע"ה אדר א' נלב"ע

בתוכם. והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו

נשמת לזכר
גולדברג שיחי' שמחה הרב למשפחת
שיחי' סענדר חיים יוסף הת' הבן לבוא
שתחי' רבקה חיה עב"ג השידוכין בקשרי
גולדברג שיחי' יונתן הרב למשפחת

הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל

על ליום תעשה חטאת ופר
לו) כט, (תצוה הכיפורים



בתשובות הדיוק מידת
המשיח, מלך שליט"א הרבי

האגרות באמצעות המתקבלות
מספר מדהימה. הינה הקודש

משפיע נוטיק זלמן הרב כך, על
בראשון תמימים תומכי בישיבת
פגשתי ימים כשבוע "לפני לציון.

מרכז מנהל מידידי, אחד את
זכיתי ממנו בירושלים, לנוער

הטרי". סיפורו את לשמוע
אני העיר בתוך נסיעותי "את

שברשותי. באופנוע עושה
תאונה, לי ארעה כחודש לפני
האופנוע עם נפלתי במהלכה

כשרגלי הכביש, על
נחבלה.

שהפציעה הערכתי
רצינית כך כל אינה

בכוחות והגעתי
שם למרפאה. עצמי
שבר אצלי איבחנו

לי "גבסו" בקרסול.
וזומנתי הרגל את

בבית מומחה לבדיקת
שם כרם, עין הדסה הרפואה

צילום. לי נערך
אל הצילום לאחר כשנכנסתי

מודאג. נראה היה הוא הרופא
רק לא זה קל. לא סיפור לך "יש

גם לך יש אלא בקרסול, שבר
על מצביע כשהוא בעקב, שבר

כשהוא העקב נראה בו הצילום,
לשניים. כולו חצוי כמעט
כמעט אמר, השבר, קו זהו

אופן בכל מיידי. לניתוח ונכנסת
לראות כדי ימים כחודש נמתין

אסור בינתיים מתאחה. זה כיצד
העקב... על לדרוך לך

לא רוחי. מצב את לתאר קל
מנוטרל עצמי את לתאר יכולתי

לנוער מהמרכז ימים, לחודש
הרגשתי שלא בפרט שבניהולי.
והקרסול המדובר מהעקב כאב

מגובס... במילא הרי היה
הלומד בני לביתי, כשחזרתי

בבית היה עדיין חב"דית בישיבה
את ובעיקר מצבי את וכשראה
לרבי לכתוב החליט רוחי מצב
לשאול המשיח, מלך שליט"א

ברכתו. את ולבקש בעצתו
ע' ט"ו בכרך התקבלה התשובה

ה'תצט: אגרת קפז

ששמע מכתבו... על ״במענה
עליו... שפעל והרושם מהרופא
מזכרונו נשמט שכנראה ולפלא

בדיוק צדק הצמח אדמו״ר פתגם
רשות נתנה התורה רז״ל מאמר

יש לרפאות ודייק לרפאות, לרופא
נמיכת לפעול ח״ו ולא רשות, לו
חזקים יהיו והלואי ... וכו׳ רוח
ומנהיגו עולם בבורא בבטחונם

ואחד אחד כל על המשגיח
הקרוב שבעתיד פרטית, בהשגחה
הנ״ל, דברי ששקר במוחש יווכחו
איזה לעשות שצריכים שמובן אף

הטבע..״. בדרך אחיזה
הגעתי שעבר בשבוע
המיועדת. לביקורת

פרטית בהשגחה
המאבחן הרופא

הקודמת מהפעם
בטיפול עסוק היה
הופנתי שהתמשך.

אחר. לרופא
את שתיארתי לאחר

בקרסול השבר תולדות
את הוריד הוא בעקב... וגם
לערוך לי הורה מרגלי הגבס

תוצאות משהובאו צילום.
בצילום הביט הרופא הצילום,

חד לי הודיע כשלבסוף ארוכות
לעקב, שנוגע מה "בכל משמעית
כל לך שאין לך, להודיע ברצוני
שם לך היה לא וגם בעקב שבר

המום. הייתי שבר". כל
הצילום את כאן לי יש אבל

רואים בצילום שאלתי. הקודם?
כל את חוצה שסדק בבירור

הצילום את לקח הרופא העקב.
דיי ביניהם והישווה הקודם

הצילום לך נערך "איך מופתע.
או מגובסת כשהרגל הקודם,

"כשרגלי לפתע. שאל לא",
אמרתי. מגובסת,

תוך הטעות, סוד זה כן אם
החוצה הקו על מצביע שהוא
של שבר קו לא זה העקב. את
בעת שנוצר קפל אלא העקב,

הרגל. על הגבס תחבושת הנחת
באיבחון הטעות נבעה מכאן

יכול אתה פנים כל ועל הקודם
העקב. על לדרוך

הקודש! באגרות שנאמר כמו

שמידע שי' שלמה הרה"ח עם

! היום נגאלים אנו - ה׳תשע״ה
בחיוב, שליט"א הרבי מדבר הקדושות בשיחותיו
ישראל, גדולי ע"י שנאמר כפי הקץ גילוי אודות
להתחזק יהודים מעוררת זו ידיעה אדרבא ואשר
בשיחת לשונו וזה הגאולה, לזירוז ומצוות בתורה

מוגה: – ה'תשמ"א ויחי ש"פ בטבת עשרה
הדורות לכל היהודים לכל הוראה גם "ומזה
קץ .. לגלות .. ד"ביקש הענין להיות שצריך -
התפלה (נוסח ולבקש לרצות צריך יהודי הימין":
תצמיח. עבדך דוד צמח את החול) (בימות בכ"י ג"פ
ע' ח"כ לקו"ש וראה כו'. עיננו ותחזינה – תפלה ובכל
גופא שזה הקץ, גילוי שיהי'ה ואילך) 458 ,384

רב ועידוד סיוע נותן בזה) וההתבוננות (הבקשה
ה'. בעבודת

("אט בא" משיח הנה ש"הנה ליהודי שכשאומרים במוחש, שרואים וכפי
זה - עכשיו) משיח רוצים (=אנו נאו" משיח וואנט ו"ווי משיח") קומט אט
ענין שום יהי'ה שלא יותר יתירה וזהירות ה', בעבודת והוספה זירוז פועל

.(234 ע' כ', חלק שיחות בליקוטי (נדפס כו'". יגרום "שמא של
בדברי הרמזים את לפרסם מיוחדת חובה מוטלת שעלינו הרי זו מבחינה
והשלימה, האמיתית הגאולה זמן אודות המשיח, מלך שליט"א הרבי

וכדלהלן:
ושמה השנה שמספר שליט"א המשיח המלך מכ"ק למדנו שנים במשך
נמצאים אנו בה השנה והנה השנה. של ויחודה עניינה עיקר את ממצים
השנה של שמה בין השייכות כאשר לבריאה), 5775) ה'תשע"ה שנת היא
"תשועה" גם פירושו "תשעה", השנה שם שהרי במיוחד, בולט לגאולה

והשלימה. אמיתית גאולה דהיינו
"תשועה" המלה מופיעה דוד מלחמת בניצחון ג) יט, ב, (שמואל בתנ"ך
התשועה שנת הגיעה אכן, הּוא". ּיֹוםהַ הּבַ עָ ׁשֻ ּתְ הַ י הִ כך:וַּתְ חסר, בכתיב

הידיעה! בה'
ייפקחו הקץ שכשיתקרב דוד" ה"מצודת כותב ט) יב, (פרק דניאל ספר בסוף
הגאולה דברי "...כי לשונו: וזה הגאולה! זמן רמזי את יבינו וכולם העיניים
הקץ בבוא אבל קץ עת עד ידעוה לבל ברמז וחתומים סתומים יהיו

הרמז". להבין הכל יתחכמו

בשביעית נגאלים - 95 הערת
הרבי בדברי נמצא זו, בשנה והשלימה האמיתית הגאולה אודות בולט רמז

שבבבל". רבינו "בית בקונטרס המשיח מלך שליט"א
על המורה 770 המספר אודות שבבבל רבינו בית בקונטרס דבריו לאחר
הגלות מן נגאלים שאז העולם בבירור ישראל עם עבודת שלימות על מורה
"גאולה – לשביעי שייכת שגאולה "להעיר, : 95 בהערה מיד מציין הוא –
היא שהגאולה כלומר ב) יז, (מגילה בשביעית ליגאל שעתידין בשביעית..
היחידה השמיטה שנת היא 775 - תשע"ה ששנת ובפרט השמיטה בשנת
של השמיטה היא ה'תשעה כלומר 770 - תש"ע בשנת המתחיל בעשור

ה'תשע!
מדהימה, ברכה והתקבלה הענין את לפרסם ברכה שליט"א מהרבי ביקשתי
הנקראים לעם הוא חבר לאל תודה ..." תשי"ז: ב', אדר א' מתאריך
המהירות חשובה וביחוד מאמין.. בן מאמין הוא גם מאמינים, בני מאמינים
לאבינו לקרבו מסוים בחוג להשפיע יכולת בידו יש כתבו שכפי כיון בזה,
(כרך לרבים".. שנוגע כיון וביותר ביותר הוא יקר רגע כל שלכן שבשמים,

ה'רלה). מכתב תנג, עמוד י"ד

של הנ"ל כהמענה העולם, בכל הדברים את לפרסם העיקר, הוא והמעשה
וביותר ביותר הוא יקר רגע "כל קודש: באגרת המשיח מלך שליט''א הרבי

לרבים". שנוגע כיון

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

יד פרק

טו פרק

א פרק ומזוזה תפילין הל'

ב פרק

ג פרק

ד פרק

יז-יט. פרקים אישות הלכות

כ-כב. פרקים

כג-כה. פרקים

א-ג פרקים גירושין הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט פרקים

י-יב פרקים

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

במוחש..." יווכחו הקרוב "בעתיד

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

נוטיק זלמן הרב

שמידע שלמה הרב

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

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

השקל" למחצית "זכר לקיום מטבעות להשיג ניתן

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ו 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' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
ממשיכים

בהצלחה!

אבוחצירא במשפחת ונפלאות ניסים

אחד כל של האמיתי התפקיד
המהירות מהו מובן אינו האפענדיק, אודות ובמ"ש

או הרופא דרישת זהו האם עכשיו, לנתחו (איילעניש)
בעלמא. הצעה כן סתם

ידידים למצוא יש - בגשמיות המצב אודות ובמ"ש
המעיקים שהם הפרטים להטבת ישפיעו אשר

חירותנו זמן פסח שבין אלו שימים רצון ויהי ומצירים.
א"ת הלוחות על חרות התורה, לקבלת ושמתקרבים

ההשתדלות. בהצלחת יוסיפו חירות. אלא חרות
להתעסק להתחיל סו"ס שעליו פשוט. וגם ומובן

לדבר מתאים מישראל. אחד כל של האמיתי בתפקידו
והוא קוני, את לשמש נבראתי אני המשנה.

זוהי שבתורה ומאור אור תורה מצוה נר הפצת ע"י
ובפרט מגעת, שידו מקום בכל ועניני' החסידות תורת

עתה עד הנה חב"ד לתורת שבהנוגע במקום שנמצא

שישנה, האפשרית בערד ביותר מועט דבר שם נעשה
בכל מכריזים מבחוץ העומדים אנשים שדוקא ולמרות

"עמודי שהם ופלוני פלוני שם שנמצאים מצוא עת
כהפצת עיקרי בענין ופשיטא חב"ד" עניני כל של ברזל

ודור, דור בכל נשיאנו דורשים שאותה המעינות,
רצון ויהי וק"ל. זה, בדורנו אדמו"ר מו"ח כ"ק ובפרט

והן הפרטים בענינים הן האמור, בכל טוב שיבשר
הרצון. בפני העומד דבר לך ואין הכללים, בענינים

ו׳רנ״א) (מאגרת

מהאדם טרדות כשמסירים
צריך ודאגות, טרדות מסיר שהשי"ת כשרואים

וחיובו מזכותו גם ובמילא ביכולתו אשר הרמז להבין
בהעמקה חיים תורת תורתנו בלימוד להתעמק

שמקשר והתחברות התקשרות התניא ובלשון הדרושה
ו׳רנד) (מאגרת מאוד... וחזק אמיץ בקשר דעתו

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שבט י' בכינוס הנואמים, לדוכן כשעלה
הופתעו יהודיוף, ברוך יצחק הרב האחרון,

בדבריו, ציין עצמו שהוא כפי לבושו, רבים.
לחב"ד, גלויה השתייכות על מעיד אינו

לרבי קשר יש יהודי לכל כי שמתברר אלא
המשיח. מלך שליט"א

סבו, של ההילולא יום הוא לדבריו, הרקע
לכן, קודם שבוע שחל סאלי, הבבא הצדיק

המיוחדת הקשרים מסכת על וסיפורים
המשיח. מלך שליט"א הרבי עם לו שהיתה

המיוחד הקשר בתיאור פותח הוא דבריו את
הייהת צפייתו המשיח. למלך סאלי בבא של
הוא "הנה, בקרבתו אומרים כשהיו מוחשית,
לבית, שהגיע כלשהוא לאדם כשהכוונה בא",

למלך שמתכוונים בטוח סאלי בבא היה
המשיח.

המשיח מלך עם פגישה
לו הבטיחו יהודיוף, הרב מספר מזה, "יותר
בפועל, המשיח את יראה שהוא השמים מן
עשה שהוא ביום נוכח הייתי אני בגאולה.

המשיח. את ראה הוא בו ביום סעודה,
גבוה לבנין אותו שהעלו סיפר סאלי הבבא

עין המשיח מלך את וראה קומות, כמאה
לו: ואמר בא? אתה מתי אותו: ושאל בעין

של דבריו היה אלו מגיע! אני עכשיו עכשיו,
הסיפור, את נכדו מסיים ואנחנו, סאלי. בבא

הזו. היוקדת האמונה עם כמובן, נשארנו
אלישע לר' יהודיוף הרב מתייחס אביו, מצד
למלך ה"ארמון בניית יוזם מבוכרה, יהודיוף

בירושלים. עזרא ברחוב המשיח"
כשבעל אז, שנבנה מיוחד מבנה אותו אל
לקבלת אותו מייעד הוא כי מציין, הבית

הגיע להתגורר, היכן לו שיהיה המשיח פני
את קיים שבכך הריי"צ, הרבי לביקור

אצלו. לבקר שיבוא הבית לבעל הבטחתו

לקולו נשמעים אלפים
סבו של הקשר תופס בדבריו, מיוחד מקום
מציין הוא המשיח. מלך שליט"א הרבי עם
סאלי הבבא כאשר תשי"ב, בשנת כבר כי

לארה"ב. ולעבור הקודש ארץ את לעזוב רצה
מלך שליט"א הרבי עם כך על התייעץ הוא

אז: כבר לו שענה המשיח
מאות אשר בישראל ומנהיג כללי ”איש

עצום זכות הנה .. לקולו נשמעים ואלפים
אשר שליט"א, כהדר"ג של בחלקו נפל וגדול

אשר והסגולות בהכשרונות ישתמש הוא
נמסרו אשר מלכים ובהאוצרות השי"ת חננו
לצאת דור, אחר דור הקדושים מאבותיו לו
אחרא, וסטרא קליפות היצר, נגד במלחמה

המושפעים הקודש קהלות צבאות בראש
ולפרסם ד' מלחמת ללחום לרצונו, ונשמעים

בעקבות ואכן סביבתם". בכל ית' אלקותו

מאורו והשפיע סאלי הבבא נשאר זו תשובה
בהמוניהם שעלו הקודש ארץ יהודי על הגדול
התפוצות. ושאר ערב מארצות שנים באותם
שנשלחו נוספים במכתבים התבטא זה קשר

"אגרות בסדרת הופיעו חלקם ביניהם,
אביו ידי על יותר מאוחר והובאו קודש",
של לזכרו שיצא בספר יהודיוף, הרב של

מכתב יהודיוף, הרב חושף לקהל סאלי. בבא
מלך שליט"א הרבי ששלח מאלו אחד מקורי,

לברכו. סאלי לבבא המשיח

קודש באגרות תשובות
הרבי עם אבוחצירא משפחת של הקשר

כאשר כיום, גם נמשך המשיח, מלך שליט"א
סאלי בבא של בתו יהודיוף, הרב של אמו

באמצעות רואה שהיא הניסים על לו מספרת
קודש. האגרות דרך הכתיבה

להגיע ממנה כשביקשו לאחרונה, גם היה כך
ארה"ב יהודי נשי בקהילות חיזוק למסע

מאחר לבקשה, להענות האם התלבטה והיא
כשנה, לפני הקודם, ובמסע

לה כדאי שלא החליטה
מצד בעיקר שוב, לנסוע

הדרך. טלטולי
על לאחרונה כשכתבה

קיבלה אחר, אישי ענין
המכתב ובשולי המענה את

אפשר - וקנדה אמריקה "ובענין נאמר:
לנסוע!".

"יש בהכרזה יהודיוף, הרב חתם דבריו את
סיפורים עוד מוסיף כשהוא בישראל" נביא

מלך שליט"א מהרבי להם עד שהיה אישיים
המשיח.

סאלי בבא של נכדו יהודיוף, הרב

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
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ישנה,

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
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