
הטהור לחינוך מצדיעים
ויקהל- פרשת קודש שבת במוצאי
יקיימו ,(2.3.19) א' אדר כ"ה שקלים,
עיר ים בת חב"ד חינוך מוסדות
השנתי ההצדעה ערב את הגאולה,
דור את המעמידים החינוך למוסדות
יתקיים האירוע המלך. בדרך הגאולה
67 העצמאות שד' שיין, באולמי אי"ה
נוספים לפרטים .20:00 בשעה ים, בת

050-340-2877 טלפון: והרשמה,

יורק בניו ה׳פיענוחים׳
מהשוק שאזלה שנים מספר מזה
פיענוח עם מלכות 'דבר החשובה הסדרה
מהדורה יצאה כעת מקומות'. – המראי
עשרות שעסק היקר, השליח של לזכותו
וחסידות תורה שיעורי במסירת שנים
הרה"ח מלכות הדבר בלימוד ובפרט
את להזמין עכשיו ניתן ציק. זמרוני
רחימי שניאור הת' אצל יורק בניו הסט
מרכז (בישראל, וואצאפ. 14059770749

.(077-5123770 ממש ההפצה

לנשים שמחה מופעי
'מרבין בהן אדר, חודשי ימי לרגל
נפרדים במופעים הצורך ולאור בשמחה',
המעונינות והבנות הנשים בעבור
יוצאת ובטהרה, בהפרדה לשמוח
הופעות של בסבב שירה קרן האומנית
המתאימים וריקוד, שירה המשלבות
(לנשים והתוועדויות אירועים לכנסים,
מחירים אדר. ימי שישים במהלך בלבד!)
הראשונים. המזמינים לעשרת מיוחדים

.050-761-7177 והזמנות: לפרטים

טובות חדשות

אדר משנכנס
בשמחה מרבין

וחשבו שונות ממשלות קמו ההיסטוריה לאורך
התושבים, אל שיגיע המידע על שליטה שבאמצעות
בדרך ההמונים. מעשי את ולכוון לשלוט יצליחו
ביום אך, לטובה. לא אלו ממשלות זכורות כלל
פני על ועלתה צפה האמת בו ביום קלונם, שהתגלה
מצאו גורמים ואותם השתנה, הכל אז או השטח,
המפתח. לעמדות מחוץ קצר זמן בתוך עצמם את

מלכתחילה נועד הממשל של ההסתרה נסיון
נעים קבע כבר תצמח" מארץ "אמת לקרוס,

כשמילים ישראל, זמירות
עצמן. בעד מדברות אלו
יוצאת לעולם האמת,

ומתגלית. לבסוף

הממשלה כי דומה
להסתיר מנסה הנוכחית,
מהאזרחים, חיוני מידע
שהסתרה מחשבה מתוך
את לרסן בידם תועיל זו
אירועי לאחר הקהל, דעת
מחבלי של הפיגועים
כנגד הערבי, הטרור
הקודש. בארץ יהודים
האמת את לחשוף במקום
המציאות את ולומר
מעדיפים שהיא, כמות

כשהם העובדות את להסתיר ושוב, שוב לנסות, הם
על לשמור יצליחו אולי בכך כי עצמם את משלים

כסאם.

ומקורה האמת
להתנהלות אחר, הגיוני הסבר למצוא קשה ואכן
אורי נרצחה בו הנורא הפיגוע סביב הפרסומים
בהם הראשונים מהרגעים החל הי"ד, אנסבכר
כאילו לקבוע מיהרו אז או הזוועה, נתגלתה
סביב הסאגה להמשך ועד בפיגוע מדובר ולא
בעבר הצהיר עצמו שהמחבל בזמן המניע, קביעת
כי בכלא חוקריו בפני
פיגוע לבצע זומם הוא
זו, התנהלות שכזה.
עצמה, על שחוזרת

בהם רבים, נוראיים בפיגועים פעם, ועוד פעם
הפשוטה הקביעה את מטייחים והשב"כ, המשטרה
יהודים, כנגד ערבי מחבל שביצע בפיגוע שמדובר
בהם לאירועים התייחסותם לנוכח שבעתיים תמוה
צעקות נשמעות אז או להבדיל, ערבים, נפגעים
למרות מיידי, באופן היהודי" "הטרור כנגד השבר
קביעה כי בסוף מתברר מהמקרים ניכר שבחלק
בשטח. בעובדות מוכחת לא זו, ראשונית נחרצת

ההבדל על לעמוד כדי בחירות תקופת כמו אין
של מנהיגות שבין העצום
לרגע, כוכבים עם שקר,
רגע ובין היו רגע שבין
בעיני מנהיגים נעלמו,
עצמם את המדמים עצמם
בו לרגע עד העולם בפסגת
ומעמידה האמת נחשפת
לעומת במקומם, אותם
בדוגמת אמיתית, מנהיגות
את המלווים המנהיגים
דורות. מדורי ישראל עם

כזה אמת, מנהיג רק
מהתורה כוחו את השואב
הנהגותיו שכל הקדושה,
האמת במקור דבוקות
מעשיו שכל הקב"ה, -
הקהל ובדעת בסקרים תלויות לא והוראותיו
על רק איתן, מקור על נשענת אלא המתחלפת,
יושיע שכזה מנהיג רק לסמוך, ניתן שכזה, מנהיג

בשעתו. רבינו משה כמו אותנו, ויציל

ה׳ מלחמות ילחם
הרבי האמת, מנהיג של הגדול לאורו דורנו זכה
נשיאותו שנות בשבעים אשר המשיח, מלך שליט"א
בכל יהודי לכל דואג כנפיו, על העם את נושא
כל קיום על בתוקף ועומד הבדל ללא העולם,
הברורה ההלכה קיום ובראשם התורה, הוראות
הוא האויבים, עם ודיבור מו"מ כל על האוסרת
הרי שכזו, בממשלה התומכת מפלגה כל כי שהודיע
בשורת את לנו שמבשר זה הוא בה, לתמוך שאסור

ממש! ומיד תיכף והשלימה, האמיתית הגאולה

אמת של מנהיגות
מסתירה שלא

המובילה הנוכחית המנהיגות בין העצום ההבדל את מעמידה נמצאים, אנו בה הבחירות תקופת דווקא
התורה הוראות קיום על בתוקף העומד דורנו של האמת מנהיג מול האמת, והסתרת טיוח של דרך

הטרור את לעצור

ועוד חברון ירושלים, אביב, בתל השבת, במוצאי להפגין יצאו אלפים
חילאי סיון צילום: הטרור. מעשי כנגד הממשלה תגובת חוסר על במחאה

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

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

למש

טרעגער שיחיו ורעייתו תנחום צמח ר' למשפחת
שיחי' מענדל מנחם הת' הבן לבוא

תחי' מושקה חיה מרת עב"ג השידוכין בקשרי
שיחיו קופצ'יק ורעייתו ראובן ר' למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

נירה תהילה ומרת יחיאל ר' למשפחת
נגר

שתחי' רחל טוהר ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
ויזכו ים. בת נגר, יוסף ור' ים, בת והבה, טובי הרב ולזקניהם:
זמן של הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה
לרבי רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה

טוב מזל טוב מזל

    
      
     
     
     
   
    
   
     
    

   

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

אני הכהנים, סגן חנינא רבי אמר
ומעשה המקדש, בבית משמש הייתי
מדליקין משהיו במנורה. היה נסים
מתכבה היתה לא השנה, מראש אותה

אחרת. שנה עד
כיון לברכה, זכרונם רבותינו אמרו
חצר כל המנורה, מן מדליקין שהיו
משתמשת היתה בירושלים שהיתה
שמן אליך "ויקחו נאמר לכך לאורה,

כתית". זך זית
ג) תצוה (תנחומא,

ב) כט, (שמות מצות וחלות מצות ולחם

זכרון לישראל, מחילה מ'ז'ב'ח':
חיים לישראל, ברכה לישראל, טוב

לישראל.
מיני כל מברך היה הפנים, לחם בזכות
היה בכורים בזכות בשדה, תבואה
נסוך בזכות אילנות, מיני כל מברך

הגפנים. כל מברך היה היין
תצוה) טוב, לקח (מדרש

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

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

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:03 16:50 ירושלים

18:05 17:04 תל-אביב

18:04 16:55 חיפה

18:06 17:08 באר-שבע

18:13 17:13 ניו-יורק

ה' נאום - וגו' אדם בן אתה 
כז) - י מג, פרק (יחזקאל אלוקים

בתורה רק נקבעת האמת

מלך דבר

תצוה

תצוה

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

הגדול, הכהן שלבש הקודש בגדי שמונת בין
"קודש המילים היו חרוטים שעליו הציץ, היה

להשם".

אליעזר לרבי חכמים בין בגמרא, מחלוקת ישנה
מילים חרוטים היו שבו האופן לגבי יוסי, ברבי
גבי על הופיעו שהמילים סוברים חכמים אלו:
כתוב העליונה בשורה – שורות בשתי הציץ
לעומתם, "קודש". כתוב שניה ובשורה "השם",
בעיר הציץ] [את ראיתיו "אני מספר אליעזר רבי
כלומר אחת", בשיטה לה' קודש עליו וכתוב רומי,

אחת. בשורה

בראיה? ספק
הציץ את שראה אליעזר, רבי של עדותו למרות
בהם חוזרים אינם חכמים רומי, בעיר בעיניו
היו המילים כי לסבור וממשיכים מסברתם,
הרמב"ם פוסק גם וכך שורות. בשתי חרוטות
שורות בשתי הציץ את לכתוב שיש להלכה,
כשר יהיה הציץ הרי אחת, בשורה נכתב (ובאם
להטיל ניתן כיצד תמוה: ולכאורה בדיעבד), רק
החכמים, מגדולי אחד של ראיה בעדות ספק
גבי על חרוטות האותיות את עיניו במו שראה

אחת? בשורה הציץ

שהייתה המנורה צורת לגבי גם קיים דומה עניין

ברומי שנבנה הניצחון" "שער על המקדש: בבית
ירושלים, וכיבוש ישראל עם על הניצחון לאחר
מן יוצאים קניה כאשר מנורה דמות חקוקה
ויש קשת, כחצאי עגולה, בצורה האמצעי הקנה
בבית שהייתה המנורה צורת שזוהי האומרים

המקדש.

זה לא זה
הינם המנורה שקני מפורש, כותב רש"י והנה
"קנה" של הפשוטה המשמעות (כפי באלכסון
שרואיםבשפתהנחלים), כפי ישרה, שצומחבצורה
המנורה, תיאור את בעצמו צייר הרמב"ם כן וכמו
גם וכאן מעלה. כלפי באלכסון - ישרים קנים עם
כיצד ל'ציץ') בנוגע השאלה דרך (על לשאול ניתן
בשעה ישרים, קנים עם הייתה שהמנורה אומרים
על החקוק מהציור ראיה" "עדות יש שלכאורה

עגולים? היו שהקנים רואים שבו השער, גבי

על המצוירת שהמנורה בפשטות, לומר יש אלא
בבית שהייתה האמיתית המנורה אינה השער גבי
שאינם בציור רבים פרטים שרואים וכפי המקדש,
(ולדוגמא: האמיתית המנורה ציור את תואמים
כך, כדי ועד המנורה) רגלי מופיעים לא בציור

דרקון, של דמות מצוירת שבשער המנורה שעל
זרה! עבודה של סמל שהינה

הניצחון בשער שהציור לומר מסתבר לפיכך,
למנורת דמיון לה שהיה אחרת, מנורה של היה
מכינים היו שהגויים וכידוע האמיתית. המקדש
לכלי הדומים כלים שלהם זרה" ה"עבודה לצורך

המקדש.

שקובעת היא התורה
אופן אודות – בענייננו לומר ניתן לכך ובדומה

הציץ: גבי על להשם" "קודש המילים חריטת

מופיעות המילים את ראה אליעזר שרבי הגם
שהיה ברורה הוכחה זו אין הרי אחת, בשורה
שמישהו ייתכן שהרי הגדול, הכהן של הציץ זה
ומכיוון הציץ. של לזה דומה בצורה תכשיט הכין
בשתי נכתב שהציץ מסורת הייתה שלחכמים
במציאות, גם הדבר שכך הוא ברור שורות,
ברומי אליעזר רבי שראה שמה מחייב זה וממילא

האמיתי. הציץ היה לא

נמצאים שכאשר הוראה, אנו למדים ומזה
למסורת לכאורה, סותרות, אשר "תגליות"
יש ובמקורות, בגמרא בהלכה, אצלנו, המקובלת
ראיה", כ"עדות נראות שהתגליות שאף לדעת
היא היא בידינו המקובלת המסורת זאת למרות
מה לדעת אין שהרי יותר, והמדוייקת הנכונה

התגליות. אותן מאחורי עומד

את בשר בעיני נראה ממש ומייד שתיכף רצון, ויהי
לא (ובמילא המנורה ואת השלישי, המקדש בית
המנורה), צורת אודות וטריא בשקלא צורך יהיה

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית בגאולה

תשמ״ג) תצוה ש״פ שיחת (ע״פ



היהודי הקול אתר שתיקה׳, שוברת ׳חברון הספר ומחברת חברון תושבת שליסל, ציפי

המערכות של תוצר הוא הי״ד, אנסבכר אורי את שרצח המתועב המחבל
שמתגאה סנינא אבו תייסיר עומד שבראשה הערבית, חברון של הרשמיות

יהודים שרצח בכך

לעקור! חייבים הזאת הערוגה את
מותקפת ותמה זכה יהודיה נערה הי"ד. אנסבכר אורי
אי פרטים, ליותר שנחשפים ככל באכזריות. ונרצחת
המתועב שהרוצח מתברר הזוועה. גודל את לתאר אפשר

מחברון. משוחרר מחבל הוא

המחבל??? צמח ערוגה באיזו

התקיימו רבות דחיות לאחר בחברון. דבר נפל 2017 קיץ
תייסיר ה"פתח" נציג חברון. של הערבי בצד בחירות

חברון. של העיר ראש להיות נבחר סנינא אבו

בחברון הדסה בבית יהודים 6 שרצחה חוליה בראש עמד סנינא אבו תייסיר
קודם. שנים 37

הפעולה פרטי את סיפר הוא ברצח. סנינא אבו התפאר הבחירות במערכת
זו. טרור בהתקפת נפצעו רבים נפגעים. שיותר כמה שיהיו ארגן איך ותיאר
בכלא. שנים שלוש לאחר העסקאות באחת שוחרר אך נתפס, סנינא אבו

מחבל, שלה העיר שראש עיר מזה? גדול מוסרי עיוות לתאר אפשר איך
רוצח!!!

צריך מה לתושבים ברור מסר מעביר יהודים רוצח שהוא עיר ראש
לעשות.

מסדר בוקר מידי עושים בהם ספר בתי בחברון: המצב תמונת זאת
ערביה". "פלסטינה וקוראים:

במערכת הנלמדים המסרים מהמפה. ישראל את מוחקים הלימוד בספרי
אנטישמיים. הם החינוך

את שומעים שישי בימי שבוע מידי מפסיקה. אינה ההסתה במסגדים
סיפר שנה 20 לפני אבי את שרצח המחבל אגב, דרך ל"שוהדא". הקריאות

במסגד. ששמע הדרשה בעקבות זאת שעשה בעדותו

ונגד ישראל נגד מוטות ידיעות סוף ללא מפיצה הערבית התקשורת
ארגונים בגיבוי זה כל ואנטישמיות. שנאה של תעשייה זו היהודים.

שמאל. וארגוני בינלאומיים

לעקור! חייבים הזאת הערוגה את
שראוי), (כפי אותו נתלה אם ואפילו היום, אחד מחבל נתפס אם גם
המרכזיים המוסדות ומימון בסיוע רשמי באופן המייצרת עיר ישנה עדיין

למחבלים. מדגרה – ורוצח מחבל עיר ראש ע"י בחברון

אורי את שרצח המתועב המחבל בחברון, סנינא מאבו ארפייה עראפאת
הערבית, חברון של הרשמיות המערכות של תוצר הוא הי"ד, אנסבכר

סנינא. אבו תייסיר עומד שבראשה

חברון. בהסכם הערבית הרשות לשליטת חברון רוב את נתן נתניהו בנימין
העם של ויסוד שורש שהיא היפה הערוגה את במתנה להם נתן הוא

היהודי.

והסתה, טרור מערכת בנתה הערוגה, את השחיתה הערבית הרשות
מורשע. מחבל בראשה ומשומנת. ממומנת

שעשה. הפטאלית הטעות את לתקן צריך נתניהו

לסלק!!! צריך העיר ראש את חיים, חפצת ישראל אם

ישראל שלטון את ולהחזיר לסגור האנטישמיות ההסתה מערכות את
hakolhayehudi.co.il לחברון!!!

ראש שלפני בימים קרה "זה
ר' מספר השנה, א' אדר חודש
ר' אבי רמת-גן, מאנ"ש צבי ירון
סבל מבוגר, יהודי שיחי', צבי דורי
חזק משיעול ימים עשרה מזה
הימנית, בריאה ברשרוש מלווה
אם לקבוע יודעים לא כשהרופאים
ברונכיט, או ראות בדלקת מדובר
למרות מתרפא שזה נראה היה ולא
שקיבל, מאסיבי אנטיביוטי טיפול

מחמיר. אף אולי

עד ללחץ נכנסה שתחי' אימי
רופא שוב להזמין שהחלטנו

הביתה.

טען 'נטלי' מחברת שהגיע, הרופא
קשה ממש שיחי' אבי של שמצבו

לפנות ושעלינו היל"ת,
לבית דחוף אותו
טיפול לקבל רפואה
טיפול בסטרואידים,
הנשימה את לו שיפתח
רק להתבצע ושחייב
לתת שיודע במקום

לסיבוכים. מענה

בטיפול ומדובר מאחר
לוואי, תופעות עם
בגילו לאנשים במיוחד

וניבא והוסיף שיחי' אבי של
כדבריו ננהג לא באם שחורות

במהרה.

בטלפון, אחות עם בהתייעצות גם
הוא הנכון שהדבר לנו נמסר

בזריזות. הרופא כדברי לעשות

מאוחרת לילה שעת זו היתה
כיצד משפחתית דילמה והחלה

לנהוג. צריכים

מבוגר אדם לאשפז של הסכנה
בית של להתנהלות אותו ולחשוף
מוכר, לא במקום שהיה - רפואה
אל וכד' ומחלות חיידקים משופע
ממש שמצבו הרופא טענת מול

מסוכן...

'דעות' עם קודם מניסיון זאת, בכל
של הרפואי מצבו ועם רופאים של
לא אבא של שמצבו הרגשתי אבי,
וכתבתי שמתארים כמו חמור כזה
תוך המשיח מלך שליט"א לרבי
מה ושואל המצב את מתאר שאני

לעשות.

איחרה לא המדוייקת התשובה
שנפתח ט"ו בכרך במכתב לבוא.

נפתח קפו-קפז, בעמודים
לשאלתנו ישירות בהתייחסות
מהרופא ששמע ממה "...כותב

עליו..." שפעל והרושם

שליט"א הרבי מדבר מכן לאחר מיד
יש שלרופא כך על המשיח מלך
לא אך לרפאות מהתורה רשות
נאמר היתר בין רוח, נמיכות לפעול
להגיד הוא הבריא השכל "כנגד שם:
שכותב, אלו בדוגמת עתידות
בבטחונם חזקים יהיו והלואי
על המשגיח ומנהיגו עולם בבורא
פרטית, בהשגחה ואחת אחד כל
במוחש יווכחו הקרוב שבעתיד

הנ״ל"... דברי ששקר

שבזמננו שמאחר אומרת זאת
ענייני תדיר מתחדשים
השכל ושנגד רפואה,
עתידות לומר הבריא
הרופא, שאמר כמו
חזקים להיות צריכים
יווכחו ואז בביטחון
ההפחדות שכל במוחש

אמת! אינם

כזה חיזוק אחרי
מלך שליט"א מהרבי
שאני החלטתי המשיח,
ממתין ושאני אבא, את מאשפז לא
הקרוב בלילה להתייעץ. לבוקר
עליו לשמור לידו אשן כמובן
ההוראה את לקיים מאוד ואשתדל

בביטחון. ולהיות טוב לחשוב

משפחה לרופאת פניתי בבוקר
רופאה תמיר, נטע דר' - ממכבי
תיארתי שנים. אבא את שמכירה
את לה והקראתי המצב את לה

מהלילה. הרופא של הדו'ח

מצריך לא שמצבו אמרה הרופאה
לעשות שצריכים ושמה רפואה בית
ורשמה בבית באינהלציה טיפול זה

לחומרים. מרשם

ולאחר אינהלציה, מכונת הבאתי
מאוד החל מצבו טיפול ימי כמה
לראות זכינו שכיום ועד להשתפר
הרבי כדברי בשלימות, כבר
'שבעתיד המשיח מלך שליט"א
דברי ששקר במוחש יווכחו הקרוב

הנ"ל'.

מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי
ועד. לעולם המשיח

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

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

ד פרק המוקדשין פסולי הל'

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

ט-י. פרקים ומוספין תמידין הלכות
א. פרק המוקדשין פסולי הלכות

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

יד-טז. פרקים

יז-יט. פרקים

י

יא

יב

יג

יד

טו

טז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לרפאות! רק לרופא, רשות

לא עוד פעם שאף במוחש עתה רואים
עכשיו; כמו בגויים שתלויים מצב כזה היה

ידי על - עצמאיים שהם שטוענים אלו הובילו זה שלמצב
תלויים לצלן שרחמנא - גויים אחרי לרדוף שלהם הנהגה
תשל"ד) אמור (ש"פ בגויים. לגמרי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בגוים ותלויים עצמאיים

צבי דורי ר׳

מול בחברון ההפגנה
המחבל. של ביתו

TPS בלייכר חיים צילום:

שמחה..." וקול ששון "קול

נישואין יועץ זילברמן אבי
ממוקד בטיפול מתמחה

הבעיות שורש של מהיר זיהוי

הראשון מהמפגש כבר בזוגיות שינוי ליצירת כלים ונתינת

054-216-1528 לפרטים:



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

בליז את מאירים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בשנים הפכו אמריקה, ומרכז דרום מדינות
אלפי עשרות עבור מבוקש, ליעד האחרונות
בטיולם העוברים וישראלים, יהודים מטיילים
כך יהודים, של מקום בכל כמו למדינה. ממדינה
עושים הצורך, את המזהים חב"דים זוגות פה, גם
אלו, למדינות יוצאים רבה ובמסירות הצעד, את
השלישי, העולם כבמדינות שם המחיה שתנאי
שבועות בתוך ההופכים חב"ד, בתי ופותחים
בכל יהודית ונקודה אור של לבית ספורים
באמריקה מדינה בליז, במדינת גם כך המצטרך.
גדולה, לא מדינה הקריבי. הים חוף על המרכזית,

לגואטמלה. מקסיקו בין השוכנת

המפגש לפני עוד
במקום פועלים בלמו, והדר מענדל מנחם הרב
וסעודות אירועים לצד השנה. ימי כל במשך
לפתיחת כמובן דאגו שהם הרי ובפסח, בחגים
פעולות ושלל במדינה, הראשון הכנסת בית

יהודיות.

הרב מדהים. הינו המטיילים עם הפעולה שיתוף
לסייע הגיע ישיבה תלמיד בתור שכבר בלמו,
מתחיל הקשר כי מספר באיזור, חב"ד בבתי
פעמים "הרבה למקום. מגיעים שהם לפני עוד
כדי מהארץ עוד קשר איתנו יוצרים מטיילים
מיוחדים מקרים יש וכו'. המקום על מידע לקבל
לכם להביא אפשר "מה שואלים: גם שהם מאוד
אותנו מכירים שלא אנשים מרגש, וזה מהארץ?"

לנו". דואגים מהארץ ועוד בכלל

ההילולא יום – טבת בכ"ד וחצי, כחודש לפני
את להדפיס זכו התניא, בעל הזקן אדמו"ר של
וטרופי קטן באי במדינה, לראשונה התניא ספר
"אחרי השליח: מספר במדינה. קולקר" "קי בשם
קשיים הרבה עם בבליז פעילות של שנתיים

מניעות סתם לא שזה הרגשנו קביעות ואי
לשבור. חייבים שאנחנו 'קליפה' פה שיש אלא
את להדפיס חייבים שאנחנו להחלטה הגענו
להתחיל קבענו מלכתחילה, מחיר! בכל התניא
יום הינו שכאמור טבת כ"ד ביום ההדפסה את
הולדתי. יום וגם... הזקן אדמו"ר של ההילולא

המניעות כל מול
במניעות שמלווה שבקדושה דבר כל כמו
במדינה, הראשונה ההדפסה גם כך ועיכובים.
מכונת לשכור שדרש הראשון מהשלב החל
בכלל להשיגה שאין הבירה מעיר הדפסה
למימון תרומה חיפוש של חודשים אחרי באי.
מלך שליט"א לרבי כתבנו הצלחה ללא ההדפסה,
בזמן להדפיס שנצליח ברכה וביקשנו המשיח
באמצעות תשובה קיבלנו טבת. כ"ד – שתכננו
תשובה – טבת כ"ה מתאריך קודש, האגרות
ושבעזרת הדפוס בענייני עיכוב על מפורשת
כל כולל והעיכובים המניעות כל יוסרו השם

ההדפסה. אחרי גם שיהיו הקשיים

סכום על תרומה קיבלנו כבר קצר זמן תוך
את שישלחו כדי לשלם צריכים שהיינו המקדמה
'לכתחילה עושים שאנחנו החלטנו המדפסת.
שעדיין למרות המקדמה את ושילמנו אריבער'
ידענו פשוט הסכום, שאר את לנו היה לא

יגיע. שההמשך

מסתדר הכל
הייתה ההדפסה ביום התלאות, נסתיימו לא בכך
בדרך בעיות עוד לצד האי, בכל חשמל הפסקת
בהתממשות ראינו שבסוף כמובן אבל להדפסה.
כמה לאחר המשיח. מלך שליט"א הרבי ברכת
כדי תוך הצלחה, ללא הדפסה של ניסיונות
לפעול התחילה המדפסת טבת, כ"ד התוועדות
עצומה הייתה ההתרגשות התניא. את ולהדפיס
מתוך למדנו ההדפסה כדי תוך לתאר. אפשר שאי
יחד בתניא ל"ב פרק את המודפסים הדפים
הזכות את לתאר אפשר אי מקורבים. עוד עם

פעם תניא להדפיס הזו
ממש במדינה, ראשונה
האלוקות איך הרגשנו
הקליפה. את ממיסה
לאחר ימים כמה
קשר יצרו ההדפסה
על שלקחו תורמים שני

אנחנו כרגע ההדפסה הוצאות כל את עצמם
בבליז הנוספות ההדפסות את מתכננים כבר

פדרו. סן ובעיר סיטי

לפעילות, קבוע מקום מצאנו לא שעדיין למרות
עם לילדים גן פתחנו לאחרונה ב"ה זאת בכל
כשנשכור הקבוע במקום כשהתוכניות גננת,
לפרטים הפעילות. את להרחיב הינם בקרוב,
וואטספ Chabadbelize@gmail.com

.0507577075

חב״ד ניגוני ומקהלת - בקשר להיות
להמשיך התכונה לו שחסרה שכותב למרות ובודאי
על מתגבר עליהם, והשפיע שנפגש אלו עם בקישור
שבו הנעלמים מכחות מעורר נכון יותר או זה, חסרון

האמור, בכיוון בפועל שיבואו

הוא הראשון מגע שהרי הקישור, להמשיך אומרת זאת
והתכלית והכוונה זריעה, היותר ולכל חרישה בדוגמת

כמובן, והפירות התבואה הוא הרי

את וכמ"ש שמים, יראת ויסודם מצות פרי ומאי
האדם, כל זה כי שמור מצותיו ואת ירא האלקים
בפני העומד דבר לך אין אמרו הענינים בכל ואם
פרי פירות שראה בענין וכמה כמה אחת על הרצון,
רוצה ואדרבה ידיו, מעשי על חס ואדם בעמלו טוב

וישגשג... שיפרח

בנגוני חב"ד מבני מקהלה ארגון אודות שכתב במה
מאד, במאד הדבר נכון חב"ד,

בהנוגע בזה סיפר אדמו"ר מו"ח שכ"ק מה וידוע
דליובאוויטש, תמימים בתומכי שהיתה למקהלה

א', חלק הנגונים לספר במפתח ג"כ הועתק

שתהי' בכדי עתה, בזה שיתעסקו ביותר ומהרצוי
גם ואולי הבע"ל תשרי לחדש הדרוש ככל מאורגנת

אלול, לח"י

שני נתגלו בו זה בהיר ליום התועדות, תהי' באם
המאורות.

לאנ"ש אלו דברי למסור ומזכותו שמרשותו ומובן
מרז"ל ע"ד אם בהאמור, לסייע ומסוגלים היכולים

בטרחתם. עכ"פ או מגרונך - ה' את כבד

ו׳תתקעז) (מאגרת האמור. בכל לבשו"ט בברכה

התניא בהדפסת בלמו הרב

הארצי המרכז

משאיות לביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

בפורים המגילה בקריאת

הזקן אדמו"ר בציון קדמי


