
וגאולה משיח חוגגים
הגאולה למען האגודה במטה
ההכנות החלו והשלימה, האמיתית
ההתוועדות לקראת הראשוניות
עיר ים בבת תמוז, ג' לרגל המרכזית
בסימן יעמוד השנה האירוע הגאולה.
לנשיאות שנה וחיים הגאולה שמחת
האירוע המשיח. מלך שליט"א הרבי
גאולה בנושא מוקדמת פעילות יכלול
יפורסמו הפעילות פרטי ומשיח.

בהמשך.

ניסן י״א לקראת לחנים
אלה בימים החלו שנה, כמידי
י"א לקראת חסידיים לחנים להתפרסם
מלך שליט"א הרבי הולדת יום ניסן,
תהילים הפרק מתוך מילים על המשיח,
הלחנים אחד את קי"ז. פרק החדש
הרב באלעד השליח הלחין הראשונים,
זכה כבר אשר סילברמן, יצחק יוסף
חסידים. בקרב התקבלו מלחניו שכמה

ה׳ צבאות ילדי מאפיות
ובעולם בארץ חב"ד במוקדי
של הקמתם את אלה בימים מסיימים
ה'. צבאות ילדי של המצה מאפיות
לימוד כסדנאות משמשות המאפיות
במסגרת בכלל. הפסח וחג המצה לנושא
בכל עוסקים עצמם הילדים זו פעילות
לאפייתם, ועד לאפיה המצות הכנת שלבי
בהכנת הנדרשות ההקפדות לימוד תוך
בתי ילדי חווים במקביל, המצות.
יציאת סיפור את הילדים וגני הספר
ומצגות וידאו סרטוני באמצעות מצרים
החג. סיפור את הממחישות מרהיבות,

טובות חדשות

hageula.com
גאולה להתעדכן

בקהילות מתחיל. זה השבת למעבר, מתכוננים
חז"ל: מעידים עליו ניסן, חודש את יברכו ישראל
העובדה להגאל". עתידים ובניסן נגאלו "בניסן
ימים כמה החדש, החודש על מכריזים שאנו
של ביחודו להתבונן לנו מאפשרת תחילתו, לפני
הטמון האלוקי העניין את להפיק הקרב, החודש

יחודו. את למצות בו,

התייחסות ישנה והקבלה החסידות בתורת
ובפרט חודש כל של האלוקי ליחודו מורחבת
- התורנית בשנה הראשון החודש ניסן, לחודש

ראש לכם הזה "החודש
חדשים".

לידי באה זו, יחודיות
בשמו לראש לכל ביטוי
דידן: ובנידון החודש, של
ניסים. מלשון הוא "ניסן"
חודש של מהותו ללמדך,
וניסי ניסים היא ניסן

ניסים.

של ליחודו נוסף ביטוי
שם צירוף זהו החודש,
חודש, לאותו התואם הוי'
לאותו נמשך באמצעותו
וכוחו שפעו החודש

לו. המיוחדים

הסבר. מילות כמה הנה אז מידי? קבלי נשמע
צירופים י"ב מצויינים והקבלה החסידות בתורת
מתוך דוגמאות כמה להלן הוי'. שם של שונים
י"ב וכו'. יוה"ה יהה"ו ההי"ו, צירופים: י"ב אותם
כך השנה, חדשי לי"ב מקבילים אלה צירופים
המסויים הוי' שם הצירוף את יש חודש שלכל

זה. לחודש התואם

צירופים י״ב
בשנה הראשון לחודש התואם הוי' שם צירוף
התורני הלוח עפ"י
הוא ניסן, חודש -
הרגיל כסדרו הוי' שם
בתורה. שנכתב כפי
בפסוק: נרמז זה צירוף

שצירוף העובדה הארץ". ותגל השמים "ישמחו
זה, בפסוק נרמז ניסן חודש של הוי' שם
החודש של יחודו בין מהותי קשר על מלמדת
ותגל השמים "ישמחו הפסוק של תוכנו לבין
לאחר ממצרים, ישראל עם גאולת אכן הארץ".
הגדולה השמחה הינה פרך, בעבודת שנים עשרות
אדם "חייב שהרי ליחיד, וגם לכלל ביותר
ממצרים". יצא הוא כאילו עצמו את לראות

השמחה=משיח
נרמזת דאז ממצרים ישראל גאולת רק לא אך
גם אלא זה, בפסוק
הגאולה ובעיקר
והשלימה, האמיתית
הוא הפסוק לשון שהרי
"ישמחו.. עתיד לשון
ש"בניסן ובפרט ותגל".
ובניסן אבותינו נגאלו
להגאל", עתידין אנו

של יחודה זו אכן,
הגאולה, שמחת
הרבי של בהתגלותו
המשיח, מלך שליט"א
את מקיפה שהיא

הארץ. ואת השמים

ממשיכה זו גאולה
רק לא ישמחו כולו. ישראל לעם אמיתית שמחה
עולמם שכל "שמיימיים" יהודים אותם ה"שמים",
"ארץ", בענייני המונחים אותם גם אלא רוחניות,
גם אלא ישראל, לעם רק לא הזה. העולם ענייני
עניינו זה כולה. המציאות לכל ועד האומות, לכל
גאולה שמביא המשיח מלך שליט"א הרבי של
אותיות "משיח" בתיבת כנרמז לכולם, ושמחה
358 בגימטריא "השמחה" בתיבת גם כך "ישמח",

משיח. =

ע"י אדר, חודש של בשמחה" ש"המרבין מכאן
הגאולה, בשורת ובפרסום ומצות בתורה הוספה
מסתיים אינו ממש, כפשוטו שמחה למרבין ועד
לשמחת ניסן, בחודש ומתעלה ממשיך רק אדרבא,
ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית הגאולה

שרק השמחה
וגדלה! הולכת
הארץ, ואת השמים את מקיפה המשיח, מלך שליט״א הרבי של בהתגלותו הגאולה, שמחת
כולה. המציאות לכל ועד האומות לכל עד כולו, ישראל לעם אמיתית שמחה וממשיכה
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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

ל

נגר שיחיו ורעייתו יוסף ר' למשפחת
עב"ג השידוכין בקשרי שיחי' יחיאל הת' הבן לבוא
ורעייתו טובי ר' למשפחת תחי' נירה תהילה מרת

שיחיו והבה
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

ז"ל יצחק ב"ר משה הרה"ר

טולדנו
ה'תשע"ז אדר כ"ב נלב"ע

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

טוב נשמתמזל לזכות

  
   
       

     
     
      

     
     

     
     

     
    
   

    

וכל לבו נשאו אשר איש כל ויבואו
כא) לה, (שמות אותו רוחו נדבה אשר

רוחם, ובכל לבם בכל שהתנדבו ולפי
ורוח, לב להם לחדש הקב"ה עתיד לפיכך
לכם "ונתתי כו) לו, (יחזקאל אומר הוא וכן

בקרבכם". אתן חדשה ורוח חדש לב
הגדול) (מדרש

ציווה אשר ככל ישראל בני ויעשו
לב) לט, (שמות עשו כן משה את ה׳

יותר משכן חביב לקיש, בן שמעון רבי אמר
לא בראשית שמעשה בראשית, ממעשה
סייעה ולא ביגיעה ולא בעמל לא נבראו
נעשו" שמים ה' "בדבר אלא בריה כל בו
וישראל משה משכן, אבל ו). לג, (תהילים

אהליאב ותלמידיו בצלאל בו, נתעסקו
בני "ויעשו דכתיב בו, נתעסקו ותלמידיו
שאף ומנין ה'", ציווה אשר ככל ישראל

משה "את תלמוד-לומר בו, נתעסק משה
בו, סייעה שכינה שאפילו ומנין עשו", כן

ידיך". כוננו ה' "מקדש תלמוד-לומר
הגדול) (מדרש

בית כל לעיני בו לילה תהיה ואש
לח) מ, (שמות ישראל

מישראל אחד היה שאם אומר, אתה מנין
עמו נמשך הענן כנפי מתחת נמשך
לומר: תלמוד שחוזר, שעה עד לאחוריו

לד). י, (במדבר עליהם" ה' "וענן

עליהם מאיר יהיה האש עמוד יכול
לילה תהיה "ואש לומר - תלמוד ביום?
ביום. מאיר ואין מאיר הוא בלילה בו",
מאיר כך לישראל מאיר שהוא כשם או
לילה תהיה "ואש תלמוד-לומר לעכו"ם?
הוא ישראל על ישראל", בית כל לעיני בו

לעובדי-גילולים. מאיר ואינו מאיר
בהעלותך) (ספרי

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:20 17:07 ירושלים
18:22 17:22 תל-אביב
18:21 17:13 חיפה
18:22 17:25 באר-שבע
18:38 17:38 ניו-יורק
- גו' התורה חוקת זאת גו' ה' וידבר 

יט:א-כב) (במדבר הערב. עד תטמא
ועשיתי. דיברתי - גו' ה' דבר ויהי 

לו,טז-לו) (יחזקאל

  
חלקים 4 דק', 53 ,3 שעה שבת ליל :

קודש. בשבת  

בעולם למטה פה - המיוחד הכח

מלך דבר

פקודי ויקהל פרשת
(פרה)

פקודי ויקהל

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

ומחושבות. מדוייקות בתורה אות וכל מלה כל
אף או ספורות ממלים נלמדות רבות הלכות

בתורה. ספורות מאותיות

'ויקהל-פקודי' בפרשיות ונשנה חוזר זאת בכל
כהונה, ובגדי המשכן כלי של מפורט תיאור
ו'תצוה'. ב'תרומה' פרטים בפרטי תוארו שכבר

שבני בקצרה בתורה להיכתב היה יכול לכאורה,
צוה כאשר והבגדים המשכן כלי את עשו ישראל

פסוקים? עשרות לחסוך וכך משה, את ה'

שלו וההמשכה אחד כל
מופיעות אינן רבות שהלכות לכך הטעם
ספורות, מאותיות ללמדן ויש בתורה, במפורש
או ממלה ההלכות את לדעת שניתן מאחר הוא
היו במפורש נכתבות היו אילו הרי מיותרת, אות

דברים. יתור

לכאורה האמורה: הקושיא מתחזקת זה לפי
בפרשיות המשכן מעשה תיאור כל מהווה

דברים? יתור ו'פקודי' 'ויקהל'

הניתן התירוץ כדוגמת היא לדבר התשובה
קרבנות ונמנים חוזרים מדוע דומה: לקושיא
שתים 'נשא', בפרשת הנשיאים, שנים-עשר
לכאורה, והרי, הפרטים, במלוא פעמים עשרה
קרבן שהביא - נשיא כל לגבי להיכתב יכול היה

לפניו? שהביא לנשיא בדומה

עניינים קרבנו ע"י פעל נשיא שכל היא התשובה
שהדברים כפי שונות, ו"המשכות" אחרים
לא לפיכך 'נשא'. פרשת רבה במדרש רמוזים
שהביא כפי הביא שהנשיא בתורה להיכתב ניתן
מהם אחד כל "המשיך" שכן הקודם, הנשיא

אחרת. "המשכה"

בקשר הקושיא את לתרץ אפשר זו ובדרך
ו'פקודי': 'ויקהל' לפרשיות

בפרשיות כמתואר למשה, אמר שהקב"ה המשכן
כפי ישראל, בני שעשו והמשכן ו'תצוה', 'תרומה'
רומזים - ו'פקודי' 'ויקהל' בפרשיות שמסופר
"משכן חז"ל: ובלשון מיוחדים, משכנות לשני
כל נמנים כך משום למעלה". משכן למטה,

נוספת. פעם הפרטים

לקיומו הציווי בין
ולבושי כליו המשכן, על הציווי יותר: ובפירוט
נאמרו: הם הרי לראשונה שנאמרו כפי הכהונה
הדברים, יתרון רבנו. משה אל ב. הקב"ה. מפי א.

בשלשה: הוא זה, בענין ובמיוחד

נשמה הוא משה, הדבור, ומקבל שומע א.
היה למטה כאן בהיותו גם כלומר, דאצילות,

האצילות, עולם - עליון הכי בעולם כמו ממש
גרונו. מתוך מדברת שכינה רז"ל: כמאמר

"ולא הוא: - והנבואה הדיבור קבלת אופן ב.
הנביאים בכל כמשה". בישראל עוד נביא קם
ואילו יותר, הנמוך לגילוי גם הגשמי גופם הפריע
- "זה" לבחינת אפילו כלי גופו היה רבנו במשה

יותר. העליונה

משה עמד שאז סיני, בהר היה הקבלה מקום ג.
והראיה: למטה, מכבהיותו יותר נעלית בדרגה

שתה. לא ומים אכל לא לחם

'תרומה' שבפרשיות זה, שמשכן מובן זה מכל
ואינו הדברים של הרוחני בשלב הינו ו'תצוה'

גשמיים. וכו' וכסף מזהב עדיין עשוי

למטה דווקא
מתוארים שהם כפי כהונה ולבושי המקדש כלי אך
ישראל, בני ידי על א. נעשו: ו'פקודי' ב'ויקהל'
בריאה, - יותר הנמוכים העולמות של נשמות
וכסף מזהב ג. זה. בעולם למטה ב. עשיה. יצירה,

גשמיים. וכו' ונחשת

הדיבור בין הגדול השוני למרות זאת, בכל
הקב"ה. רצון תכלית בוצע אימתי הרי - למעשה
רק - בתוכם"? "ושכנתי הבטחת קויימה ומתי
במשכן ולא ו'פקודי' 'ויקהל' של הגשמי במשכן

למשה. שנאמר הרוחני

דירה יתברך, לו, להיות הקב"ה ש"נתאוה לפי
מוסב ב"תניא" הנאמר וכפי דוקא, בתחתונים"
ממנו". למטה תחתון שאין הזה "העולם על הדבר
בו שורר לכך ונוסף וחומרי גשמי שהוא למרות
תכלית מושגת זאת עם הרי ומכופל, כפול חשך
תשח״י) תשי״א, ויק״פ הזה.(ע״פ בעולם דוקא הכוונה



הניסים על להודות צריכים
ובפרט איתנו, עושה שהקב"ה
הנס ופרסום ההודאה שעצם
האמיתית הגאולה את מזרזים

ממש. בפועל והשלימה

שבועות, כשלושה לפני זה היה
תרומה. פרשת קודש שבת ערב
שני עם יצא לוזון אריאל הרב
הכנסת לבית יותר, הגדולים ילדיו
הוא שם ים, בת דרום משיח בבית

הכנסת. בית כרב משמש

נותרה חי'ה תהילה מרת אשתו
הקטנים ילדיהם שלושת עם
אחותה הגיעה גם לשם בביתם,

שבת. לסעודת

הדלקת לאחר מה זמן
הבחינה השבת, נרות
אחד כי תהילה מרת
על מטפס הילדים
בסלון. הספרים ארון

כשהבחנתי, "מיד
הוא לרדת, לו אמרתי
כנראה אך לרדת, החל
כובד כל עם ונפל מעד
של ראשו על משקלו
שניאור חיים בננו
חודש בן תינוק זלמן,

בעריסה. למטה שהיה ימים!

הוא מיד אך בכי, קול שמענו
את הרמתי בבהלה, רצתי נשתק.
היה לעיני שנגלה ומה שנפל הבן
התינוק של ראשו ביותר. קשה
מפחיד. באופן והתעוות התנפח

מוחלט. בהלם הייתי שניות לכמה
למד"א מיד התקשרה אחותי
תיאורה עפ"י דחופה. עזרה ובקשה
ושלחו המצב חומרת את הבינו הם
בחסדי ואכן נמרץ. לטיפול ניידת
דקות. בתוך הגיעו הם השי"ת
נוספים כוחות הגיעו לאחריהם

בקשר. האירוע על ששמעו

הם גם כי הצוות על היה ניכר
התינוק. של מצבו לנוכח בלחץ
ל"איכילוב" לפנותו דעתם חיוו הם
ראש. בפגיעות יותר מיומנים שם

צוות כבר לנו המתין כשהגענו
הועבר בננו מורחב. רפואי
מצבו. והגדרת לבדיקות במהירות
בכוחות נושם הוא כי העובדה
הוחלט טוב. סימן היוותה עצמו,
לדימום מחשש C.T. בדיקת על

כירורגית. התערבות המחייב

טובות. היו הבדיקה תוצאות
אך בגולגולת, שבר שיש התברר
ללא יתאחה שזה אמרו הרופאים
הדימום וגם בהתערבות צורך
להיספג שאמור כמינימלי התברר
בניתוח. צורך ואין טבעי באופן

בהקלה לנשום יכולתי כעת
תהילה. מרת מספרת מסויימת,
איתי לקחתי מהבית כשיצאתי
החלטתי וכעת קודש אגרות כרך
המשיח מלך שליט"א לרבי לפנות
התשובה ברכתו. את ולבקש
לי שעזרו טובות בשורות הכילה
הייתי בו האיום מהלחץ להרגע

נתונה.

הודיעו הרופאים
להישאר שעלינו

להשגחה.

מושג כל היה לא "לי
הרב מספר העניין, מכל
משהגעתי רק לוזון,
התפילה לאחר
לי סיפרה לביתנו,
עם שנותרה גיסתי
הקטנים, הילדים שני
שארע, מה כל על
יודעת אינה עדיין עצמה כשהיא

המצב. מה

מיד פתחתי ביותר, נרעש הייתי
קודש האגרות מכרכי באחד
ברכתו את ובקשתי שבביתנו
מלך שליט"א הרבי של הקדושה
התשובה(כרך המשיחלהצלתבננו,
מדהימה הייתה ח'שיז) אגרת כב,
היעוצה "עצה שבה: הרגשי בדיוק
איך זכרונה.. במוח חקוק להיות
אחד כל על היא פרטית שהשגחה
והרי פרטים, לפרטי ועד ואחת
ומטבע הטוב עצם הוא הקב״ה
שולל זה ובמילא להיטיב הטוב
.. ועצבות, דאגה של האפשרות
שמחה מתוך טובות ולבשורות

לבב". וטוב

מליבי. אבן שנגולה הרגשתי כעת
ברוך ערכנו כבר מכן לאחר שבוע
חב"ד, בבית הודיה סעודת השם,
לאחר שבוע שנערכו ובבדיקות
תקין שהכל הרופאים אישרו מכן
הטובה בריאותו להמשך ונזכה ב"ה
ההתגלות עדי ורוחניות בגשמיות

לבב. וטוב שמחה ומתוך

הולדת יום הקרוב, שני ביום שיחול באדר כ"ה יום לרגל
מלך שליט״א הרבי אשת מושקא חי׳ה הצדקנית הרבנית של
ע"י שהוגהו כפי הולדת, יום מנהגי לוח בזה מוגש המשיח,

המשיח. מלך שליט"א הרבי

הולדת יום מנהגי
חשיבות בעל הינו היהודי של ההולדת יום
י"א בתאריך - יום" היום "לוח בספר רבה.
המשיח מלך שליט"א הרבי הולדת יום ניסן,
להתבודד, האדם על ההולדת "ביום נכתב
והצריכים בהם, ולהתבונן זיכרונותיו ולהעלות

ויתקנם". ותשובה-ישוב תיקון

הולדתה יום לרגל - תשמ"ח אדר בכ"ה
הרבי יצא מושקא חי'ה הרבנית אשתו של
אשר קורא בקול המשיח, מלך שליט"א
ההולדת ביום אשר לפרסם ביותר ונכון כדאי
שכל - והוספה צדקה תפלה בתורה יוסיפו

יעשה קטנים) לקטני ועד טף והן נשים הן אנשים (הן ואחד אחד
חבריו או ביתו בני עם ביחד שמחה של התוועדות ההולדת ביום
יישום על תשמ"ח פסח של אחרון בשיחת עורר לכך בהקשר וידידיו.
רשימת את כך אחר הגיה ואף זה, ביום מיוחדים מנהגים מספר של

המנהגים:

ההולדת, יום שלפני השבת ביום לתורה לעלות - לתורה עליה א.
עצמו. ביום-הולדת גם - הקריאה ביום חל -ההולדת וכשיום

שחרית תפלת לפני צדקה בנתינת להוסיף - בצדקה הוספה ב.
או שבת בערב ליתן - טוב יום או בשבת חל ההולדת וכשיום ומנחה,

לאחריו). גם - טוב (ומה טוב יום

התבוננות התפילה, בכונת בתפילה להוסיף - בתפילה הוספה ג.
אחד). ספר (עכ"פ תהילים (ספר) באמירת וכן וכו', הא-ל בגדולת

שמתחיל החדש תהילים המזמור ללמוד - החדש התהילים פרק ד.
שנותיו. למספר בהתאם - ההולדת ביום לומר

ובתורת הנגלה בתורת נוסף שיעור להוסיף - בתורה הוספה ה.
בחומש השיעורים שלושת הקבועים, השיעורים על נוסף - החסידות

ברמב"ם. היומי ושיעור נפש, לכל השווים ותניא תהילים

אלוקים (=דברי דא"ח מאמר ללמוד - חסידות מאמר לימוד ו.
ביום (ברבים) בחבורה אותו ולחזור חלקו), או (כולו פה בעל חיים)
השבת-קודש ביום ובפרט הקרובה, בהזדמנות או עצמו, ההולדת

שלישית). סעודה (בזמן שלאחריו

התורה הפצת - הזולת על בפעולה להוסיף - בהפצה הוספה ז.
ישראל. אהבת מתוך חוצה, והמעינות

זכרונותיו ולעלות להתבודד התבודדות - טובה החלטה ח.
כלומר, ויתקנם, ישוב ותשובה תיקון והצריכים בהם ולהתבונן
לשנה טובות החלטת ולקבל שעברה, בשנה הנהגתו באופן להתבונן

לטובה. עלינו הבאה

בענין נוסף הידור או נוספת זהירות עצמו על לקבל - נוסף הידור ט.
השנה. בראש כמו כמובן), ערכו, (לפי פרטי

חבריו בני-ביתו, עם שמחה של התוועדות לערוך - התוועדות י.
על לברך-"שהחיינו" אפשר (ובאם להקב"ה והודיה שבח - וידידיו
מצוה. של ושמחה של-תורה שמחה מתוך חדש), בגד או חדש פרי

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ז. פרק ומצה חמץ הלכות

ח. פרק

ההגדה. נוסח

א. פרק שופר הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

טז-יח. פרקים הקרבנות מעשה

א-ב. פרקים ומוספין תמידין הלכות יט. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א. פרק המוקדשין פסולי הלכות ט-י. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

להיטיב הטוב מטבע

של ההצהרות מכל מתפעלים לא הגויים
הם מחר שאם יודעים הם כי השרים כל

בעבר זאת שעשו וכפי מדיבורם, בהם יחזרו - ילחצו
ולפני ושלשום אתמול אלא שנים, מאה לפני בעבר (לא

ושנה). חודש תשל"ט)שבוע, כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מתקפלים השרים

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

לוזון אריק הרב



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

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן
המשיחמדליה הרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א הרבי מדליה

1996- משנת הממשלתית החברה בהנפקת
(זהב-750) זהב גרם 41.46

! יחידות 999 מתוך מדליה

04-8622-442 בע"מ המצליח

מחיר

מיוחד!

עיוורים עיני תפקחנה אז

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

עימה מביאה והשלימה, האמיתית הגאולה
העיוורים גם החולים. לכל שלמה רפואה
עיני תפקחנה "אז בנביא נאמר כך מתרפאים,
(הקב"ה) "כשיבוא - מזה ויתירה עיורים".
אלא תחילה מרפא אינו העולם לרפאות
תורה וללמוד לקרוא יוכלו ובמילא העיורים"',
העם. כאחד - הרגילות הכתב מאותיות גם
את לעיוורים יש זה, נכסף לרגע עד אבל
ברייל", "כתב בשם הידוע הקריאה אמצעי
הקריאה. דף ע"ג בולטות מנקודות המורכב

ציין תנש"א, עקב לפרשת הקדושה בשיחתו
הודפס שלראשונה המשיח מלך שליט"א הרבי
של שבכתב לתורה הנחשב התניא, ספר
מופצים כשבכך ברייל, בכתב החסידות, תורת
זה כה שעד לכאלה גם החסידות מעיינות
שכבר (לאחרי "עכשיו וסיים: מהם, נמנע
חוצה) המעיינות בהפצת זה ענין גם פעלו
כבר צריכה ממש ומיד שתיכף ברור, דבר
משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה לבוא

."! צדקנו

בברייל ספרים הדפסת על
המשיח, מלך שליט"א הרבי מדברי היה ברור
דרוש היה התחלה. רק בזה רואה הוא כי
כמה של ביוזמה ואכן לאתגר, שיענה מישהו
האחרונה בשנה הודפסו צעירים שליחים
ברייל. בכתב יסודיים חסידות כתבי שלושה

היכרותי ישי: מרמת אוריאן שניאור הרב מספר
של המיוחדים הקריאה צרכי עם הראשונה
תמימים אחי בישיבת הייתה העיוורים,
"סגי היה כיתתי מחברי אחד לציון. בראשון
תהליך על לראשונה למדתי ממנו נהור",

ברייל. בכתב ספרים הדפסת

לזכות לפני, כאתגר ראיתי צעיר מגיל כבר
שליט"א הרבי של קודש השיחות את להדפיס
"דבר בשם הידועות אותן בעיקר המשיח, מלך

ומשיח. גאולה בנושא הממוקדות מלכות",

בוזגלו תום חבריי עם התארגנתי כשנה לפני
את להדפיס החלטנו ריבק יהודה ויוסף
תשע"ז טבת בכ"ה ואכן הראשון. הקונטרס
רבינו בית "קונטרס את בברייל, להדפיס זכינו
- רבינו בית של ביחודו העוסק שבבבל",

יורק. בניו 770"

וקיימא חייא לזרעא ברכה
שליט"א לרבי טסתי שבט י'-י"א לקראת
ביכורים הקונטרס את להביא המשיח, מלך
להדפיס שברצוני כתבתי זו בהזדמנות למלך.
בתשובה מלכות", ה"דבר של נוספות חוברות
י"ב (כרך קודש" ה"אגרות באמצעות שקבלתי
שבארץ ל"אחיו התייחסות הייתה ריב) ע'
בהנוגע אחיו עם "להתדבר והצעה הקודש"
לראות הם מתאימים באם הנ״ל יד לכתבי
ת״ו באה״ק עתה נדפסים והרי הדפוס.. אור

ספרים כו״כ ותכון) תבנה הקודש (=בארץ
פרטים יותר אחיו יודע ובודאי הסוגים.. מכל

להודע". שיכול או בזה

הקודש בארץ ישראל, ר' לאחי התקשרתי
האצתי המתרקם. ברעיון אותו ושיתפתי
המשיח. מלך שליט"א לרבי מצדו לכתוב בו
ומודיע אלי מתקשר הוא קצר זמן לאחר
לסייע התבקש וכי ביותר חיובית שהתשובה
שם הייתה כן כמו הספרים. בהדפסת לאחיו
תקופה באותה וקיימא! חייא לזרעא ברכה

ילדים. להם היו לא עדיין

בברייל להדפיס זכינו ישראל, לארץ כשהגעתי
בהמשך סיון". "כח קונטרס את לראשונה
השיחה את הדפסנו השנה, כסלו בחודש
תשמ"ח. ניסן מב' המלך" "יחי של הידועה

ההפצה המשך
נשאר לא המשיח מלך שליט"א הרבי אכן
לו נולד אדר י"ג שעבר, רביעי וביום חייב.

רביעי וביום שי' בן
יום חל השבוע
של בבריתו הכנסתו

אבינו. אברהם

החוברת את
מכל הראשונה
מסרנו מהנ"ל אחד
הרבי לספריית
המשיח מלך שליט"א
לעיוורים השאר ואת

איתם. קודם קשר לנו שהיה

נוספות חוברות בהדפסת לסייע המעוניינים
אל לפנות יואילו בברייל, מלכות" "דבר של
.058-575-6770 בטל': אוריאן שניאור הרב

בסמינר תלמידות עם לידידות עצה
שלומדת מזמן זה אשר כותבת בו למכתבה, במענה
עם להתידד יכולה אינה זה, ולמרות בסמינר
משפיע כמובן וזה בודדת לעצמה ונמצאת התלמידות,

וכו'. רוחה מצב על

איזה שלה, המורים עם להתייעץ עלי' ובכלל
כן ואחרי עמה, להתידד יותר מתאימה מהתלמידות

זה. את לעשות להשתדל

אשר להתבונן היא ההתידדות, להקל העצה ובכללות
זה, בכלל היא וגם המעלות בכל שלם אדם אין

ולהקפיד לדרוש אין ולכן בשלימות חסר לה שגם ז.א.
הענינים בכל מושלמות שתהיינה שלה החבירות על

הפרטים. ובכל

נאות ישראל בנות אשר ז"ל, רבותינו העידו אשר ועוד

ולאה, רחל רבקה שרה בת נקראת מהן אחת וכל הן

תכיר הזמן ובמשך מעלות, וכמה כמה בה שיש ובודאי
היא. בשלימותה גם יתוסף ההתידדות ידי ועל בהן,

עלי' תקל האמורה, נקודה יותר לעצמה שתסביר וככל
חז"ל, הודיעו וכבר ההתבודדות, ותחלוף ההתידדות

חבר. לך קנה

הלימודים בגמר שידוך
ואחר לה, הציעו פעמים שאיזה שידוך, אודות במ"ש

- לפועל. בא לא כך

בטח הנה בסמינר, זמן משך ללמוד שעלי' כיון הנה
השי"ת לה יזמין לימודי' לגמר המועד כשיתקרב

לה. המתאים שידוך

ו׳תת״ט) (מאגרת

הפלא משחת

מנחם ומנוסה בדוק ומנוסה 054-782-6770 בדוק
בב

לחץלטיפול בפצעי לחץ בפצעי לטיפול

לברייל שיחה בעריכת
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