
הגאולה בעיר דינר
חודש ראש 'וארא' פרשת במוצ"ש
לטובת מלכה מלווה "דינר" ייערך שבט,
הגאולה עיר ים בת חב"ד חינוך מוסדות
האירוע פרישמן. בנציון הרב בראשות
בו וישאו ים, בבת סוסייטי באולמי
שלום קרית רב אשר שמעון הרב דברים
גיא ר' ויצהנדלר, שמעון הרב בת"א,
הערב מנחה חיוך. עם חינוך על מסיקה
רדיו מימון עמי הרב המוסדות, ידיד
.054-257-7030 לרישום: ברמה. קול

ההתקשרות את להגביר
של הנשיאות יום שבט יו"ד לרגל
תתקיים שליט"א, המשיח מלך הרבי
ההתקשרות לחיזוק עניפה פעילות
'ממש' ההפצה במרכז מלכותו. וקבלת
עלונים, האמצעים: את לספק נערכו
הסברה חוברות שלטים סטיקרים,
באמצעות והכתיבה ומשיח גאולה בעניני
בשורת פרסום עם יחד אגרות-הקודש
או 077-5123-770 להזמנות: הגאולה.

ממ"ש. באתר

ג׳ כרך - משיח דברי
משיח "דברי של שלישי כרך י"ל
קודש השיחות את הכולל תשנ"ב", –
בחדשי שליט"א, המשיח מלך הרבי של
במתכונתם תשנ"ב, ואדר-ראשון שבט
וראשי ללה"ק), (בתרגום המקורית
יום עד הדולרים מחלוקות דברים
יומן וכן תשנ"ב. ראשון אדר כ"ו ראשון,
אלול שלהי עד חיינו" "בית מאירועי

וכו'. קודש ומענות

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

תת-אלוף מעכשיו. לא וזה צה"ל על עובר משהו
הכיפורים, יום במלחמת פצ'י כוח (מיל), פצ'י
גם אבל בשנים. עשרות לפני כבר זה את טוען
עובר משהו להודות, חייבים הקצר הזיכרון בעלי
חומרים גניבת המזלג. קצה על ורק צה"ל. על
אינן כבר בכירים ממפקדים ביותר מסווגים
פרשיות שתי התפרסמו השבוע רק המאה. אירוע
של האתי הקוד את לשנות דואג מישהו כאלה.
לתאגיד עמו בני להגנת הלוחם צבאי מגוף צה"ל,

בנשק שהשימוש חברתי
בעיקרון. בו מושלל

בצאלים, האימונים מתקן
לאתר מזמן כבר הפך
הבדואים, של שדידה
אש לשטחי מכניסה החל
וכלה נפץ חומרי לגניבת
מחשבים של בגניבות
ערך. יקר צבאי וציוד
הבידואים השודדים
כרצונם, שם עושים
בלילות, כמו היום בצהרי
החיילים עיני מול
אונים. חסרי העומדים

הקצינים מחאת
צה"ל קציני ביוזמת נערכה שנים כשלוש לפני
פניה התופעה, חומרת את מקרוב שחשו
על הקצינים קבלו בה הבטחון ושר לרמטכ"ל
הבידואים, ע"י ואמל"ח נשק גניבות של התופעה
גם יביא היד אוזלת שהמשך מזהירים שהם תוך

חבלנית.. לפעילות

לאחרונה שניתנה החלמאית-אסונית, ההוראה
לאימון בצאתם אשר במתקן, המילואים לחיילי
המכלול את לפרק עליהם לבסיס, מחוץ שטח
מתוך הירי) פעולת את המאפשר פנימי (חלק
נעשה שלא מלמדת ייגנב, שהנשק מחשש הנשק,
התופעה, למניעת דבר
על כשלעצמה המעידה
צה"ל משילות העדר

כולו. באיזור

קרחון של קצהו אלא זה אין להודות, וחייבים
צה"ל את לסרס שנועדה מגמתית פעילות של

ומבחוץ. מבפנים

החשמל מצוקת לנוכח האחרונים בשבועות
והפגנות התפרעויות החלו ברצועה, המתמשכת
החמאס. של המושחת השלטון מול תושבים של
לחוש החל והחמאס והתעצמו הלכו ההפגנות
הממשלה החליטה ואז הרצועה. מערביי מאויים

החמאס!!! לשלטון לסייע בישראל

ראשון לתקוף
הכניסה הממשלה
של מיכליות עשרות
תוך לרצועה, דלק
שחלק ברורה ידיעה
ישמש מהדלק ניכר
להמשך החמאס את
והתעצמות, התחמשות
יכולת הגדלת שמשמעם
החמאס של הפגיעה

ח"ו. בישראל,

במערכת מישהו
בישראל, השלטונית
עם מדומה שקט חיפש

עמו. בני את ולסכן להמשיך והעדיף האוייב

מלך שליט"א הרבי הבהיר הזדמנויות בכמה
ולתקוף להקדים יש באוייב, כשמדובר כי המשיח,
בשולחן הצרופה ההלכה עמדת שזו מציין כשהוא
עיירות על שצרו "נכרים שכ"ט: סימן ערוך
ואפילו ... נפשות עסקי על באו אם מישראל...
יוצאים לבא ממשמשים אלא באו לא עדיין
השבת". את עליהם ומחללים זין בכלי עליהם

של הנשיאות חודש שבט, לחודש כניסתנו
רצון עת מהווה המשיח, מלך שליט"א הרבי
הקדושות הוראותיו ומימוש מלכותו לקבלת
כמו ישראל, עם ובטחון הארץ לשלימות בנוגע
המצוות קיום תורה, בלימוד הק' הוראותיו גם
הדרישה עם יחד הגאולה, בשורת והפצת בהידור
תיכף והמושלמת המלאה להתגלותו הנוקבת

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש ומיד

הקוד שונה איך
צה"ל? של האתי

ע״י המשיח, מלך שליט״א הרבי התגלות לזירוז דין, פסק הקראת מעמד
ההילולא. ביום הזקן, אדמו״ר אצל הקודש, מארץ חב״ד הלכה מכון רבני

הזקן אדמו"ר אצל דין פסק

ומימוש מלכותו לקבלת רצון עת מהווה המשיח, מלך שליט״א הרבי של הנשיאות חודש
הקדושות הוראותיו שאר וכל ישראל, עם ובטחון הארץ לשלימות בנוגע הקדושות הוראותיו
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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

וחנה זלמן שניאור ר' למשפחת

אליאס
תחי' ברכה מנוחה הבת להולדת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

אילנה ולאה גבריאל ר' למשפחת

יגודייב
שיחי' זלמן שניאור בצ"ה, החייל הבן, להולדת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב טובמזל מזל

  
  

   
   
   

  
  

   
   

   
     

ה' אני העולם, נברא שלא עד הוא אני
ליפרע שעתיד ה' אני לאברהם, שנגליתי
טוב שכר משלם ה' אני ועבדיו, מפרעה
הוא אני ה' אני לבוא, לעתיד לצדיקים
טוב) (לקח אחר. ולא

ז) טו, (בראשית ה' "אני לאברהם אמר והלא
נגליתי לא בשבועה הקב"ה, שאמר אלא
שם סוד לו וגלה פה אל פה כמותך להם

ישראל כל לעתיד-לבוא אבל כו'. המפורש
שבח ויודעין הקב"ה של ביראתו מהלכין
ילמדו "ולא לג) לא, (ירמיהו שנאמר גדולתו,

אחיו" את ואיש רעהו את איש עוד
התורה) על חדש (מדרש

אשר למה? א) קז, (תהילים טוב כי לה' הודו
"למעני הכתוב שאמר זה צר. מיד גאלם

יא). מח, (ישעיהו אעשה" למעני

אמר פעמים? שני למעני" "למעני למה
אתכם גאלתי במצרים כשהייתם הקב"ה,

הוא בגויים, יתחלל שלא שמי בשביל
מאדום אף הוי'", אני כי "וידעתם שכתוב

שנאמר שמי, למען אלא עושה איני
(מדרש) שמו" למען "ויושעם

מוחצת משה של שידו הכתוב מגיד
בו שכתוב ליוצרו דומה שהוא ומרפאה,

ידי בנטיית ארפא, ואני מחצתי לט) לב, (דברים

הגדול) (מדרש נרפאו. ידי ובנטיית נלקו

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:48 16:33 ירושלים

17:50 16:48 תל-אביב

17:48 16:37 חיפה

17:51 16:52 באר-שבע

17:52 16:50 ניו-יורק
    
ט-טו) כח, (במדבר,  

      
( וכג, כד א, סו, פרק (ישעיהו   

לגאולה - שבט חודש מראש

מלך דבר

וארא פרשת

וארא

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

בתורה, המסופר כפי אירעו, שבט חודש בראש
ישראל: עם בתולדות מרכזיים אירועים שני
החמישי הספר התחלת הוא שבהם הראשון

"משנה-תורה", הנקרא דברים ספר – שבתורה
רבינו. משה ע"י

לארץ-הקודש הכניסה התחלת השני: הענין
"רב העם: אל משה של בקריאתו המתבטאת

הארץ". את ורשו בואו . . שבת לכם

של תחילתו בזה. זה קשורים אלו ענינים שני
חזרה למעשה, המהווה תורה" "משנה הספר
של שענינו מורה שלפניו, החומשים וסיכום
ישראל, בני אצל בגלוי נקלט כבר מתן-תורה

שום עוד שאין רבינו, משה מודיע שכך, ומכיון
לארץ. לכניסה ומעכב מונע

העולמות חיבור
השבוע בפרשת גם למצוא אפשר ענין אותו את
משה-רבינו של הקשים דבריו לאחר "וארא". -
באתי "ומאז הקודמת): (בפרשה הקב"ה כלפי

הקב"ה מקבל הצלת", לא והצל . . בשמך לדבר
גאולת על ומודיע משה של הצודקת טענתו את

המתקרבת. מצרים

את הקב"ה מקדים הגאולה, לפני שעוד אלא
עם הקשור מתן-תורה, של הגילוי של התנאי

להם". נודעתי ש"לא ה'" "שמי

שהיא הגלות סיבת התבטלה במתן-תורה
וחיבור לגשמיות הרוחניות בין ההפרדה

התחתונים. עם העליונים

ומלמטה מלמעלה
שבין השווה והקו הכללי הדמיון למרות

בפרשת המתוארים הקב"ה דברי של המאורע
חודש בראש רבינו משה של להכרזתו וארא,

הבדל בינהם למצוא ניתן זאת בכל שבט,
על מדובר וארא שבפרשת - והוא משמעותי

הקב"ה: מצד "מלמעלה" מתן-תורה של הגילוי
ה'", אני ישראל לבני "אמור

זה שענין מתגלה שבט חודש בראש ואילו
– בגדרי-העולם כבר "חדר" מתן-תורה של

ה"משנה- את מעביר כבר רבינו משה "מלמטה":
ובאופן והבנתו בדעתו מלובש שהוא כפי תורה"
משה "הואיל – בשכלם זאת יבינו ישראל שבני

לאמר". הזאת התורה את באר

ליציאת הארבעים שנת עם גם קשור זה ענין
על המרמזת אלו, דברים נאמרו שבה מצרים
עומד שבה כשנה הארבעים, שנת של ענינה

מאורע על הגמרא (כדברי רבו דברי על התלמיד

"מלמטה". – זה)

המסמל, שנה, אותה שבמספר הסמליות לעומת
ראש של התאריך הרי ה"מלמטה", את כאמור,

התורה ה"למעלה". את מסמל שבט, חודש
"בעשתי-עשר בפסוק: יום אותו את מציינת
הוא חודש, עשר עשתי לחודש" באחד חודש
אחת-עשר, בספרה הממוספר שבט, חודש
פי על החדשים, ראשון הוא שניסן לאחר

בתורה נקראת ה"אחד-עשר", דרגת התורה.
שאינו האחד בחושבן" ולא חד הוא "אנת הסוד:

שחודש אומרת, זאת שלפניו. לעשרה נכנס
עשרת של ה' עבודת לאחר המגיע שבט,

- מהם הגבוהה בדרגא נמצא שלפניו, החודשים
"מלמעלה".

ועבודתינו מעשינו נשלמו
רבות פעמים ונשנה חזר מתן-תורה של ה"גילוי"
בתורה קוראים וכאשר תורה", "מתן מאורע מאז

מענה שוב בעולם מתגלה "וארא", פרשת את
לארץ לכניסה מוכן כבר ישראל שעם הקב"ה

והשלימה. האמיתית בגאולה

והן "מלמעלה" הן הנפעלות, אלו, פעולות
מכל מוכן, כבר שהעולם מלמדות מלמטה",

- הקב"ה התגלות מצד הן לגאולה. בחינותיו
"מלמטה". - האדם הבנת מצד והן "מלמעלה"

"רב שבדורנו: רבינו משה מכריז במילא
מעשינו נשלמו כבר - הזה" בהר שבת לכם

לכם.. וסעו "פנו ולכן גדול, בריבוי ועבודתינו
האמיתית בגאולה - הארץ" את ורשו בואו

זו. בשבת-קודש כבר צדקנו משיח ע"י והשלימה
תש״נ) שבט ר״ח וארא, ש״פ (משיחת

ג) ו, (וארא נודעתי לא ה׳ ז)ושמי ו, (וארא ה׳ אני כי וידעתם

כט) ט, (וארא ה׳ אל כפי את אפרוש

ג) ו, (וארא להם נודעתי לא ה׳ ושמי



מלך שליט"א הרבי הכריז מאז
על שנים עשרות לפני המשיח,
אלפי מאות נענו מזוזה", "מבצע
מזוזות את ובדקו לקריאה יהודים
המבורכות התוצאות אחת בתיהם.
בדיקת שנושא הוא, המבצע של
לא רבים, לתודעת חדר המזוזות
אם כי ה' לדבר החרדים בקרב רק
אלא ישראל, עמך המוני בקרב גם

הפתעות. ישנם שלעיתים

בתיכון לומד ה-15 בן דיין שליו
ומקפיד הגאולה, עיר ים בבת חדש
בדרום משיח לבית יום מידי להגיע

תפילין. להניח כדי העיר,

הקיץ חופשת את
אמור היה האחרון
קרובי בבית לבלות
בבאר משפחתו
הוצע גם שם שבע.
דודו ידי על לו
לתקופת עבודה
גנן. כעוזר החופש,

ארז ראשון ביום
חפציו את שליו
לנסיעה. מוכן והיה
לבאר נסע שליו
שם והשתלב שבע
הגננות בעבודת

שם מאוד מרוצה היה ונראה
קרה רביעי ביום אימו. דברי לפי

הקשה. הסיפור

הגנן מסויים, בשלב כאשר זה היה
מכסחת את לו להביא משליו ביקש

הדשא.

את להניע במקום מה, משום שליו,
הדשא, גבי על קדימה המכסחה
המכסחת, את להרים התכופף הוא
ומכניס בשנית טועה הוא כאשר
למכסחת מתחת אצבעותיו את

במהירות. הסתובבו שלהביה

מחרידה. צעקה נשמעה רגע באותו

דם. שותתת ידו את הוציא שליו
המכסחה של שהלהבים התברר
לאבחן היה קשה באצבעותיו. פגעו
שתת הכל נחתך רק ומה נקטע מה
במספר ולוו עזים היו הכאבים דם.

התעלפויות.

פינה למקום, שהוזעק מד"א צוות
"סורוקה" רפואה לבית שליו את
השם וברוך במסירות טופל שם
האצבעות. את לתפור הצליחו

היו הרופאים זאת שלמרות אלא
הפגיעה, חומרת לנוכח מסופקים
למצבם יחזור האצבעות מצב האם
לזה. בקירוב אפילו או הראשוני

שליו של מאימו לי שנודע "ברגע
הרב מספר הקשה, האירוע על
משיח- בית מנהל אבוטבול מאיר
ביקשתי הגאולה, עיר ים בת דרום
מלך שליט"א מהרבי ברכה עבורו
קודש, האגרות באמצעות המשיח
ברכה הכילה: התשובה ואכן
תפילין ובדיקת טובות לבשורות

ומזוזות.

משיח לבית התקשרה טלי אימו
שיבואו ובקשה
המזוזות. את לבדוק
חמישי ביום ואכן
לביתם ניגשתי
המזוזות. את לבדוק
את לראות ושמחתי
בגודל מזוזות הבתי
כלל (בדרך ס"מ 20
בבתים המזוזות
ס"מ) 12 של הם
מה מאוד מפוארים
על בעיני שהעיד
מהודרות מזוזות

בפנים. הנמצאות

המזוזה, בית את משפתחתי אך
ולתדהמת לתדהמתי התברר
חשבתי עדיין ריק! הוא כי המשפחה
משהתחלתי אך יחידה, טעות שזו
התברר המזוזות שאר את לפרק
ועוד ריק, - מזוזה בית שעוד
שכל התברר בקיצור ריק! אחד
קלף בלי ריקים, היו המזוזות בתי

בפנים... המזוזה

חשיבות את למשפחה הבהרתי
והמזוזותלעומתהאבסורד התפילין
רכשה והמשפחה הנוכחי. שבמצב
שהותקנו חדשות מזוזות מייד
הגיעה ההפתעה אך הבית. בכל
שזקוק שליו של מכיוונו דווקא
טובה. להחלמה גדולה לברכה היה
תפילין היו לא לשליו כי התברר
הקשה, האירוע לנוכח כעת מעולם.
מכספים תפילין לרכוש החליט הוא

הגדול. לחופש שחסך

בבית הכשרות המזוזות התקנת
את פעלו היומית, התפילין והנחת
המהירה החלמתו את וזרזו פעולתן

ב"ה. שליו, של

שליט"א הרבי לנשיאות שנה 67 ימלאו השנה, שבט י"א ביום
"חיים" בגימטריא ה-68 שנת ותחל תשע"ז, - תש"י המשיח, מלך
מלך שליט"א הרבי שיחת מתוך זו שנה של יחודה על לנשיאותו.
.497 ע' ה'תשמ"ח, התוועדויות ה'תשמ"ח, ניסן ב' המשיח,

עם בלא מלך אין
ב' - ומלך לנשיא העם שבין "ביחס
של תנועה - גיסא מחד קצוות:
גבוה ומעלה "משכמו והבדלה, רוממות
"מלשון דייקא, "עם" העם"37, מכל
וזרים נפרדים דברים שהם עוממות
וכמודגש המלך"38. ממעלת ורחוקים
תשים "שום - והביטול היראה בענין

עליך"39. אימתו שתהא מלך, עליך

כאמור, הקירוב, תכלית - גיסא ולאידך
ישראל", קהל כל "לב הוא שהמלך

כאמור, הגוף, לאברי הלב40 מקירוב יותר גדול קירוב לך אין והרי
"התפשטות האברים, בכל בתמידות נמצא עצמו שבלב שהדם
(ש) כסדרו.. תמידי כהלכתו האברים.. כל אל מהלב החיות והילוך

מהלב". חיותם.. ומקבלים יחד מקושרים האברים כל

מזה: ויתירה

דכל החיות להמשכת ביחס רק לא הוא להעם המלך שבין הקירוב
שמציאותו - גיסא לאידך גם אלא מהמלך, חיותם שמקבלים העם,
אע"פ כלומר, עם"41, בלא מלך "אין בהעם, תלויה המלך של
ביחד הרי, המלך", ממעלת רחוקים עוממות.. מלשון "עם, שנקראים
המלך. - המלכות את הם פועלים זה42) בגלל - (ואדרבה זה עם

(כפי המלך" "יחי מכריזים שהעם - המלך בהכתרת גם וכמודגש
העם שפעולת גם מודגש שבזה דוד44), בית במלכות43 גם שמצינו

מלך45. של חיים המלך, בחיי היא

המלך יחי להכריז
נשיא של לנשיאותו שנה "חיים" - דידן בנדון גם מובן עפ"ז ה.

דורנו:

שנה (מידי החיים בענין ההוספה דבר על לעיל האמור על נוסף
נשיא ע"י הדור אנשי לכל "חיים") שסימנה זו בשנה ועאכו"כ בשנה,
נשיא אצל החיים בענין הוספה פועלים הדור אנשי גם הרי, - הדור

המלך". "יחי ההכרזה בענין לעיל כאמור הדור,

פשוטות: ובאותיות

ועבודתו) (פעולתו לנשיאותו שנה ד"חיים" השלימות שישנה לאחרי
ע"י (גם) החיים בענין עיקרית הוספה להיות צריכה - דורנו דנשיא
שכבר - זו הכרזה של שתוכנה המלך", "יחי שמכריזים העם פעולת
וחמי מורי קדושת כבוד - עפר שוכני ורננו דהקיצו הזמן הגיע

משיחא..". מלכא דוד ורננו דהקיצו ועד דורנו נשיא אדמו"ר
_________________

תיד- ע' ב כרך שה"ש ב. תשסד, ד כרך וירא באוה"ת נתבאר ב. ט, א שמואל (37
א כב, סנהדרין טו. יז, שופטים (39 ב). (פא, פ"ז שעהיוה"א (38 ועוד. תטו.
של בדרך היא הגוף אברי הנהגתו וגם החיות. ראש מהמוח, יותר (40 (במשנה).
וישב בחיי וראה שם. שעהיוה"א (41 הקירוב). תנועת (היפך כו' ופקודה ציווי
עמה"מ פ"ב. גאולה פ' החים ספר (ב). ר"ה ע' הקמח כד בלק. ר"פ שם ל. לח,
שייך לא מאד, רבים בנים לו היו אפילו אילו "כי (42 רפ"א. המלך שעשועי שער
מלך" הדרת דוקא עם ברוב רק לבדם, שרים על אפילו וכן עליהם, מלוכה שם
(שם, בדוד ועד"ז (44 לשלמה. בנוגע - לד-לט א, מ"א ראה (43 שם). (שעהיוה"א
התפלה כי מלכא.. "יצלח - גופא ובזה (45 ההכתרה. לענין בנוגע לא אבל - לא)

לד). שם. עה"פ (רד"ק וההצלחה" החיים על

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק שבט - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ב. פרק הנפש ושמירת רוצח הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ח-י. פרקים אסורות מאכלות הלכות

יא-יג. פרקים

יד-טו. פרקים

א-ב. פרקים שחיטה הלכות יז פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

כט

א

ב

ג

ד

ה

ו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ומזוזות תפילין בדיקת

"קעמפ-דיויד", הסכמי חתימת עם תיכף
זו היתה ולא ההסכם. את המצרים הפרו

אלא - מסוימת הבטחה של הפרה גרידא, הסכם הפרת
ממש. נפשות פיקוח עם הקשורים בטחון בעניני הפרה

תשמ"ג) כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

העבר מטעויות ללמוד

הטיפול לאחר היד כף

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'
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בפלורנטין שבת שומרת באגסי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הידועות ממסעדות-בר אחת "באגסי",
עברה בת"א, פלורנטין בשכונת ביותר
בחורף שישי מימי באחד התרחש זה מהפך.
המקום, בעלת שיחור, קלור חיה שעבר.
לא "אני החליטה והמייסדת, "השפית"
הדיעות לכל בשבת"!. המסעדה את מפעילה
ההחלטה אבל אדמה, רעידת זו הייתה
רעידת הופיעה בעקבותיה לעובדה. הפכה
גם לכשרה, המסעדת-בר הפיכת משנה,

לעובדה. נהייתה היא

החלטה אותה של הקלעים מאחורי על
גבריאל, ניר הרב מספר משמעותית,
לשכונת המשיח מלך שליט"א הרבי שליח
מתחילת העניינים בסוד שהיה פלורנטין,

המהפך.

לבית ממול נמצאת באגסי "מסעדת-בר
לשם להכנס נהגתי בפלורנטין. שלנו משיח
מבצע ה"מבצעים", במסגרת לזמן מזמן
בעלת את הכרתי כך וכו'. פורים חנוכה,

בתה. ואת שיחור חי'ה מרת המסעדה

באגרות התשובה
הבחנתי שעבר, בחורף ההזדמנויות באחת
מודאגת נראית חי'ה מרת המסעדה שבעלת
ענתה הדבר, לפשר לשאלתי חריג. באופן
והיא לקשיים נקלע המסעדה ניהול שאכן

מהמצב. מוטרדת דיי

מלך שליט"א לרבי לכתוב צריך כך, "אם
הקדושה". ברכתו את ולבקש המשיח
ובפרט הכתיבה משמעות את לה הסברתי
באמצעות התשובה קבלת ואופן הכתיבה את

עשינו. וכך קודש האגרות

בנושא עסקה הקודש באגרות התשובה

מלך שליט"א הרבי של הידוע מאבקו
ישראליות אוניות נסיעת כנגד המשיח,
את להפסיק – ברור היה המסר בשבת.
המסעדה אז, (עד שבמסעדה השבת חילול
המסקנה חול). כביום בשבת פתוחה הייתה
את לסגור - משמעית חד הייתה המעשית

תגיע. והברכה בשבת המסעדה

ממש של מהפך
למרת הדברים את לשמוע קשה לה היה
טענה. בשבת?! זה מההכנסות "שליש חיה
לה אמרתי מזהיר! אינו המצב ככה גם
מה לך אין התשובה, וזו שכתבת "ברגע
שליט"א הרבי של הכתפיים על זה לחשוש.
כנראה לחשוב. עלי "טוב. המשיח". מלך

שהוא". מתי לזה שאגיע

יותר ואמרה, קמה היא אחד, שישי יום ואז
ועשתה. אמרה בשבת. עובדת לא אני
למסעדה להגיע שנהגו ללקוחות התקשרה
מספר חלפו כולם. את וביטלה בשבת
נוסף שלב על החליטה חיה ומרת שבתות

במרכזה באגסי, המסעדה. הכשרת - במהפך
ממש, של מהפך עברה פלורנטין שכונת של

כשרה. ב"ה, וגם בשבת סגורה גם

לא בטח היה. לא שזה בוודאי קל?!
עבור כפלורנטין. התל-אביבית בשכונה
עוצמתי היה השינוי והאיזור השכונה צעירי
דלת. בטריקת ואפילו עזבו הם מידי.
לא פוסטים הופיעו השכונתי בפייסבוק
את סוגרת בשבת? "סוגרת מחמיאים.
מקום אמצא אז כשר? זה בינינו. היחסים
לאוירת אופייניות תגובות וכד', אחר"
נכנסה והמסעדה חגגה, העיתונות השכונה.

קשה. "יובש" לתקופת

חייב נשאר לא הקב״ה
שעזיבה כנראה החיובי. המהפך חל ואז
גילויי גרמה הדלת, בטריקת ההפגנתית
של בתה אסתר והתרבו. שהלכו תמיכה
"אבל פוסט כתבה לעסק, ושותפתה חיה
וב"ה, הנכונים"? הלקוחות באים לא מדוע
המסעדה שסגירת לקוחות להגיע החלו

בשבת הפלורנטינית
לכשרה, והפיכתה
להם עשתה דווקא
החל המקום טוב.
צהריים להתמלאבוקר,
אנושי בנוף וערב
שאופיה צעירים חדש,
המסעדה של החדש
בעיניהם. חן מצא
גם התבטא השינוי
של הכלכלי במצב

ב"ה, ריווחית, להיות שחזרה המסעדה
המשיח. מלך שליט"א הרבי כברכת

מסעדה - באגסי

פחדים
הוא פוחד לפעמים אשר כותב בו למכתבו, במענה
פרקים איזה פה בעל ילמוד הנה וכיו"ב. מברק
יחזור לזמן ומזמן תניא, אחד פרק ולפחות משניות
חקוקים יהיו שבמוחו וכיוון וכיו"ב ברחוב בהלכו עליו
יתוסף העולם, בורא מהשי"ת הנתונה תורתנו דברי

עניניו. בכל ושמירתו יתברך השם בברכות עי"ז

יבקש וכיו"ב, התניא בלימוד קישוים לו שיש במ"ש
הענינים לו שיפרש בחסידות שלו והמשפיע הר"מ את

מתקשה. בהם

לסדרי מתאים ושקידה בהתמדה ילמוד אשר והעיקר
יצליח. ואז שלו, המורים ולהוראות הישיבה

בכל חדשי תהלים השיעור לאמר מהתקנה יודע בטח

זה. על וישמור השחר, תפלת אחר יום
ו׳תרכה) (מאגרת

בתפילה כוונה
פעם בכל שלא בדבריו צדק בתפלה, לכוונה בהנוגע ג)
האדם, רוח במצב זה תלוי שהרי העצה, אותה היא
אשר כלליות, נקודות ישנן בכ"ז לזמן, מזמן המשתנה
הצדקה נתינת ומהן הן, מועילות זמן ובכל עת בכל
פרוטה יהיב ר"א א') י, (ב"ב וכמרז"ל התפלה לפני
אחזה (אזי) בצדק אני וכמ"ש מצלי, והדר לעני
הסידור ושיהי' עזרא, בטבילת הזהירות כן פניך,
כשמפני שאפילו ז.א. מתפלל, בו במקום לפניו פתוח
וכיו"ב סגורות בעינים מתפלל התלהבות או העמקות
מאחז מקום, באותו פתוח שהסידור הענין עצם

המחשבה. צו) (האלט
ו׳תרכג) (מאגרת


