
גאולה של פורים הפקות
במרכז מפיקים ומועד חג כמידי
לשלוחים הנצרך כל את 'ממש' ההפצה
עלוני לצד פורים. למבצע חב"ד ובתי
מנות משלוחי מופקים ההסברה
האריזות על גם כאשר שונים, בגדלים
למשיח והקשר החג מצוות מובאות
הרבי של הק' הוראותיו כפי וגאולה
להשיג ניתן המשיח. מלך שליט"א
ועוד שלטים מגילות, פוסטרים, גם
למבצע הפצה מוצרי של רחב מגוון
נוספים לפרטים הגאולה. ובשורת פורים
באתר: או 077-5123-770 והזמנות:

www.mamesh.org

בחוטים מושך חדש: ספר
נוסף ספר - בחוטים מושך
רפאל החסידי הסופר של עטו מפרי
המהפיכה את שחושף הספר חרותי.
מלך שליט"א הרבי שחולל הגדולה
המחבר אצל להשיג בעולם. המשיח
המעיינות הפצת בחיש 054-7870357

המובחרות. החנויות ובכל

שנה ב-30 בריתות 70,000
שבעים מציין יצחק יוסף ברית
בכל היום עד שנערכו בריתות אלף
אחד וכל פעילים שלוחים, העולם.
ביתר שותפים להיות להמשיך מוזמנים
עבור הקרובה בסביבתם בהסברה שאת
ניתן נימולו. לא שעדיין גיל בכל יהודים
הסברה ובצוות הסברה בחומר להיעזר
לפרטים: השפות. במגוון הארגון של
www.brityy.org .1-800-222-770

טובות חדשות

אדר משנכנס
בשמחה מרבין

שהפלא הרי תאוצה, וצוברת הולכת שהתופעה ככל
גדל. רק לעניין המתלווה האלוקות וגילוי העצום
הישיר ההתקשרות אפיק את גילו כבר מליונים
הכתיבה באמצעות המשיח, מלך שליט"א הרבי אל

קודש. האגרות ספרי דרך המענה וקבלת אליו

בזה נתקלו לא שעדיין (הבודדים) אלו ולטובת
הכנות לאחר הנפלאות. בדוכני או חב"ד במוקדי
את דף על רושמים ידיים, ונטילת מתאימות
השם את מציינים השאלה, או הברכה בקשת

"יחי מכריזים האם, ושם
מלך ורבינו מורנו אדוננו
ואת ועד", לעולם המשיח
מכניסים השאלה עם הדף
מעשרים אחד לתוך
האגרות כרכי ושלשה
אליו בעמוד שם קודש,
מופיעה השאלה, הוכנסה

התשובה.

מבקשת נפרד בלתי חלק
ה"כלי הכנת הינו הברכה,
יכנס אליו כלי לברכה",
כמו מלמעלה. השפע
המכילים צלחת או כוס
עליו ושומרים המזון את
גם כך והתפזרות, מאיבוד

קיום טובה, החלטה כלי? אותו מהו הרוחני. הכלי
וכדומה. מצווה איזו

לברכה כלי
"היום ספר מתוך זו, בשבת הנלמד היומי, בפתגם
"הברכה המשיח: מלך שליט"א הרבי כותב היום",
שדה על המטר וכמו בו, שתאחז דבר לאיזה צריכה
תבואת על ומלקוש היורה או וזרועה, חרושה
ולא חרושה לא בור בשדה אבל והכרם. השדה
תועלת". מביאים ומלקוש יורה המטר אין זרועה,

ניתנים והברכה השפע
רק אחד, לכל הם
לעשות אנו שצריכים
לקבל מנת על הכלי את
על ברכה. אותה את

שאינה החלטה לקיחת מהאדם נדרש לא רוב פי
צריך כלי אותו אדרבה, אלא למידותיו, תפורה
או נתינת כמו בחייו, ולהשתלב לו מתאים להיות
וכדומה. היומי חת"ת שיעור לימוד בצדקה, הוספה
להיות והופכת האדם את המלווה הטובה ההחלטה
לכל והשפע הברכה הכנסת היא ממעשיו, חלק

והחלטותיו. פעולתיו שאר

החודש שני, אדר לחודש בכניסה נמצאים אנו כאשר
ההחלטות כל שלצד הרי הפורים, חג את מציינים בו
גם אנו חייבים טובות,
שמחה בשמחה, להוסיף
הגדרים כל את הפורצת
הבדוקה הסגולה והיא
המצטרך. בכל ה' לברכת
יש החודש מימי יום בכל
בשמחה ולהוסיף להרבות

ויותר. יותר

שמחה זו, שמחה של כוחה
והגבלה, מגדר שלמעלה
הגאולה את להביא

והשלימה. האמיתית

בתוקף להתחזק
שמות ספר של סיומו
זו, בשבת גאולה' של 'ספר
הכנסת, בבתי ונתחזק' חזק 'חזק בברכת משתלבת
קיום על בתוקף לעמוד יהודי לכל כח ומעניקה
הדור נביא בדברי האמונה חיזוק והמצוות, התורה
בנבואתו ובמיוחד המשיח מלך שליט"א הרבי -

בא'. משיח זה 'הנה העיקרית:

בשמירת להתחזק יש בנתיים, שנותרו ברגעים
לאורך שנאמרות הוראות הברורות, הוראותיו כל
מדוייקות תשובות כולל נשיאותו, שנות כל
ובראשם החיים, תחומי בכל כיום, גם שמתקבלות
משא שתנהל ממשלה כל כנגד בתוקף עמידתו
ישראל, ארץ שטחי מסירת על הערבים עם ומתן
ערוך. בשלחן הברורה להלכה בניגוד העומד דבר
ועוד בפוליטיקה מתערב אינני "אני הק': וכדבריו
יהיה ממש ומיד שתיכף מקווה שאני העיקר והוא

צדקנו". משיח שם הממשלה ראש

טובה החלטה עוד
בא הוא והנה

עלינו ניתנת. כבר שהברכה בוודאי הכי המשיח, מלך שליט״א הרבי של ברכתו את ומבקשים פונים כאשר
והשלימה. האמיתית הגאולה את תביא שבוודאי החלטה טובה. בהחלטה הברכה לקבלת ׳כלי׳ לעשות רק

משיח בקונגרס מתוועדים

שהתקיים משיח קונגרס של בסיומו יושבים ופעילים שלוחים מאות
יחד״. גם אחים ״שבת - חסידית להתוועדות השבוע,

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

– ורעייתו קעניג פישל אפרים ר' למשפחת
בקשרי אברהם אהרן הת' הבן לבוא ירושלים,
למשפחת גאולה איטה לאה עב"ג השידוכין
גן. רמת – ורעייתו ויצהנדלר שמעון הרב
זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה

הבן לבוא ורעייתו, רובין משה ר' למשפחת
מושקא חיה עב"ג השידוכין בקשרי שי הת'
ורעייתו. אור בן משה ר' למשפחת

זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה

טוב מזל טוב מזל

  
   
   
    
   
    
      
    
    
     


   

העדות משכן המשכן פקודי אלה
כא) לח, (פקודי

שבית חז"ל, אמרו ביהמ"ק חורבן על
באופן ישראל מעם נלקח לא המקדש
כ"משכון". אותו נטל הקב"ה אלא מוחלט
בתי לשני רומז "משכן" המלה כפל
כ"משכון" ניטלו אך שחרבו, המקדש
המשכון נוטל חייב ההלכה עפ"י בלבד.
בשלימות, ולהחזירו היטב עליו לשמור
המקדש שבית מכאן לבעליו. העת, בבוא
את גם יכיל ממש, בקרוב שייבנה השלישי

הקודמים. המקדש בתי שני מעלות
ה׳תשנ״ב) משפטים (התוועדות

עליו ויקטר הזהב... המזבח את וישם
יט-לג) מ, (פקודי החצר את ויקם קטורת

ורק בית תחילה לבנות עולם, של מנהגו
בחנוכת ואילו כלים, לתוכו להכניס אח"כ

משה הפוך: הסדר היה משה ע"י המשכן
עוד קטורת עליו והקטיר המזבח את שם

החצר. הקמת סיום קודם
את מסמל בעולם, הרגיל נוהג וההסבר:
שקדושת ומכיון הטבע; לחוקי הכפיפות
מן שלמעלה נצחית קדושה היא המשכן
לכן חרב. המקדש כשבית גם - הטבע
שאינו באופן המשכן הקמת גם הייתה

הטבעי. לסדר כפוף
בה המזבח, על זו הקטרה נוספת: סיבה
חנוכה גם היוותה המשכן, את משה חנך
הבית כולל אח"כ, שקמו המקדש בתי לכל
מקדש", לי "ועשו הפסוק שהרי השלישי.
בתי לבניית הציווי גם הוא במשכן, שנאמר
הטביע הוא כשבכך המשכן, לאחר המקדש
של בקיומן תלוייה שאינה מיוחדת קדושה
המקדש קדושת בנוי", ב"בית או מחיצות,

שינויים. ללא תמיד קיימת
הגאולה) (פניני

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:19 17:06 ירושלים

18:21 17:21 תל-אביב

18:20 17:12 חיפה

18:22 17:24 באר-שבע

18:36 17:37 ניו-יורק

     
א-כא) ח, נא. ז, (מלכים-א'  

כשחונים גם נוסעים,

מלך דבר

פקודי

פקודי

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

ספר – בתורה השני הספר את חותמת פרשתנו
וכפי הגאולה", "ספר בשם גם המכונה – שמות
מאפילה ישראל יצאו "שבו רבה: המדרש שכותב

לאורה".

החיתום" אחר הולך ש"הכל ידוע כלל ישנו
הספר את המסיימות שבמילים מובן וממילא
צריך זה ולפי כולו. הספר של תוכנו מתבטא
מאפילה ויציאה "גאולה" בין הקשר מהו להבין,
ספר של סיומו לבין הספר, של תוכנו לאורה,

מסעיהם". "בכל במילים המסתיים שמות

הספר את המדרש מכליל כיצד להבין יש ובכלל
לאורה", מאפילה ישראל יצאו "שבו כספר כולו
בני ירידת על בכלל מדבר הספר תחילת שהרי
הגאולה? מעניין הפוך תוכן – למצרים ישראל

ישראל - המטרה
נסיעה הוא "מסע" של הפשוטה המשמעות
כותבת התורה כאשר אך למקום, ממקום ומעבר
למסעות לא היא הכוונה כאן, מסעיהם" "בכל
מסע בין ישראל שני שחנו לחניות אלא במדבר,
במנוחה היו לא שהחניות הכוונה ואין למסע.
מסע), בשם נקראו (שלכן לגמרי והתיישבות
של באופן היו ישראל בני של החניות אדרבה:

קבע.

כאמצעי נוצר בעולם שנברא דבר כל הוא: והעניין
לא ישראל בני זאת, לעומת אחרת. מטרה עבור
בהם היא המטרה אלא כלשהי, מטרה עבור נוצרו
התורה "בשביל בשבילם נברא העולם וכל עצמם,
ענייניהם כל את גם כולל וזה ישראל", ובשביל

ישראל. בני של

כלשהי, לדרגא מגיע יהודי שכאשר מובן ומזה
הפירוש אין אחרת, לדרגה מתעלה הוא כך ואחר
לדרגה הקדמה רק שימשה הקודמת שהדרגה הוא
כשלעצמה. זו בדרגה היא התכלית אלא הבאה,
הדרגה נוספת, לדרגה התעלה שיהודי ולאחר
למצב מתעלה היא אלא מתבטלת, לא הקודמת

תכלית. יש עצמה בה גם כי יותר, נעלה

לגאולה להתקדם
נקראות ישראל בני של החניות מדוע מובן לכן
יש עצמם שבהם כיוון "מסעות", בשם כאן
התעלו ישראל שבני ולאחר וכוונה, תכלית
עצמה החניה הרי ה'מסע' למדרגת מה'חניה'

זו. למדרגה מתעלה

הייתה מצרים שיציאת מסביר הזקן אדמו"ר

ממצרים ישראל בני שיצאו הראשון במסע בפועל
בעצם רק היתה ממצרים היציאה עצם שהלא -
מאותה כתוצאה נמשך הדרך שאר וכל היציאה,

בעצמה. היציאה אינו אך יציאה,

עדיין הגיעו לא ישראל ובני עוד כל זאת, עם אך
תחת המסעות כל נחשבים המובטחת, לארץ
היו שכאשר מובן ומכך מצרים". "יציאת השם
ישראל, ארץ לכיוון במסע עסוקים ישראל בני
התקרבות – ממצרים יציאה של במצב היו הרי
הרי חנו, כאשר ואילו הגאולה. אל ויותר יותר
מצרים, מיציאת (זמנית) הימנעות של מצב זה

להיפך. ואף - לגאולה מההתקדמות

קדימה תמיד
בני של לחניותיהם קוראת התורה כן, פי על ואף
רומזת ובכך מסעיהם"), ("בכל מסע בשם ישראל
וחניה, (כביכול) גלות של במצב שגם התורה
חולף שהזמן מפני רק ולא הגאולה. נמצאת
ארבעים ולסיום לגאולה, ויותר יותר וקרבים
במדבר, להיות ישראל בני על שנגזר השנים
את יש בה שגם – עצמה החניה מצד גם אלא

הגאולה.

הגאולה" "ספר שמות ספר מדוע מובן ולכן
שעם לרמז מסע, עם הקשורות במילים חותם
דבר – ישראל בני של חניותיהם על שמדובר זאת
לגאולה התקרבות' ו'אי עצירה, לכאורה המבטא
זאת מגדירה התורה הרי – ממצרים וליציאה

גאולה. – "מסעיהם" בשם

האמיתית לגאולה זוכים ממש ומייד ותיכף
בימינו. במהרה והשלימה

(235 ע׳ ו׳ חלק שיחות לקוטי (עפ״י



המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

הפורים בהצגות גם
"מנהג פי על — מיוחדת הדגשה ישנה בפורים ...
עניני בכל והקטנות הקטנים את לשתף — ישראל"
ישראל וכמנהג מזרעם"), יסוף לא ("וזכרם פורים
המגילה, קריאת בעת "המן" את "מכים" שהילדים

בזה. וכיוצא

פורים" "הצגת עורכים שהילדים נהוג מקומות ובכמה
כשם ולכן, המגילה. סיפור כל את ממחישים שבה —

חרבונה, ואסתר, מרדכי של התפקיד את ויציג שישחק מישהו שצריכים
— "המן" של התפקיד את ויציג שישחק מישהו צריכים כן כמו בזה, וכיוצא

וכיו"ב. המן, של דבריו את לדבר

כזה תפקיד ממלא שהנך היתכן הילדה: או הילד את שואלים וכאשר
בשם לו קורא שהנך בשעה בה "המן", של דבריו את לדבר — ב"הצגה"

הרשע"?! "המן

שמציג המן של (דבריו אלו שדיבורים הוא שיודע — הילד משיב אזי
מכיון כן, פי על אף אבל ח"ו. ל"יהודי" שייכים אינם פורים") ב"הצגת
ממציאותו לחרוג הוא מוכן זה, דבר עבור אחדות" "פרוטות לו שמבטיחים

המן! של דבריו על —ולחזור בלבד קצר זמן —למשך

(או "בר-מצוה" לפני עדיין שהוא — להצטדק הילד ממשיך — ובפרט
— הוא טוען — מזו ויתירה בטענות, אליו לבוא אין כן, ואם "בת-מצוה"),

לצדקה! חלק יתן ב"הצגה" תפקידו מילוי עבור שיקבל מהכסף

משניות חזרת להבדיל ע"י כסף להרויח ביכלתך הרי אותו: שואלים וכאשר
(או לילדים "פרסים" נותנים הזקנים) (או שההורים ישראל [כמנהג בעל-פה
ולמה ומצוותיה], תורה עם הקשורים בענינים הצטיינותם עבור לנכדים)
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!

הקטנים חינוך על להקפיד
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

כי — וכו' חיות מתוך המן של תפקידו את "לשחק" הוא מעוניין ולכן
אם כן שאין מה מעולה; "שחקן" היותו על מכולם "כבוד" יקבל אז רק
שיכירו כך חלושה, ענות בקול חובתו, ידי לצאת כדי רק התפקיד את ישחק

שאומר! לדברים מתכוין שאינו בדבריו

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

בפירוש. לו הודה הפעמים שברוב — ובפרט לי'! אודי מדשתיק

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,

וכו'. אלו מדיבורים וכלל כלל רושם שום עליו

— לנער" "חנוך לימים, צעיר בעודו כזה באופן לחנכו משתדלים וכאשר
ממנה"! יסור לא יזקין "כי שגם בטוחים אזי

תשמ״ג) (מוקדם) אסתר תענית (משיחת

סקירת בין להפריד אפשר אי
ההדרכות לבין השליחות, פעילות
שליח כל מקבל אותם והברכות
נושא המשיח. מלך שליט"א מהרבי
שמואל הרב של בדבריו גם עלה זה
השליחות את שסקר זלמנוב,
משיח' ב'קונגרס מולדובה במדינת
המופת את סיפר היתר ובין השבוע

שנים: מספר לפני חווה אותו

ללמוד הגענו תקופה, "באותה
גם ב-770, חודשים כמה במשך
השידוכים, תפוקת לקראת כהכנה
ממני ביקשו שממולדובה אלא
עם בפעילותי ולהמשיך לחזור
ויהודי מישראל הרבים הסטודנטים

המקום.

שלי, המשפיע בעצת
הרבי את שאלתי
המשיח מלך שליט"א
לעשות עלי מה
התשובה והתקבלה
שעסקה ח' בכרך
הפעילות בחשיבות
הצעיר, הדור עם
בתוך אחת כששורה
את צדה עמודים אותם
נשלחו "כבקשתו עיני

בישיבה ספריה לערוך ספרים לו
ובמשרדה".

בתחילה שאמנם לציין חשוב
לאותה רבה חשיבות ייחסתי לא
של נוספת שבקריאה אלא שורה,
עיני לנגד בלטו ממש המכתב,
כיצד לראות והמתנתי המילים

דבר. יפול

וביום שני, ליום נקבעה הטיסה
הישיבה תלמידי שכל בזמן שישי,
ה'מבצעים' לפעילות יוצאים
של כרך במתנה להביא החלטתי
לאחד לרוסית, מתורגמת גמרא
הייתי לו הרוסית דוברי האנשים

בקביעות. תפילין מניח

וביקש מכך, התרגש מאוד הלה
אלא מתנה, בחזרה לי להעניק
כל בכך אין כי לו שהסברתי
והתעקש חזק שהוא רק צורך.
יש רוצה, הוא שאם לו, אמרתי
גמרא של כרך לתרום באפשרותו
דולרים) עשרות (שעלותה שכזו
בטוח "אני במולדובה. חב"ד לבית

אמרתי. ביקוש", לכך שיהיה

ערך השווה סכום מיד הוציא הוא
לקנות ממני וביקש כרכים לשתי
ולקחתם הספרים את בעבורו

בנסיעתי. איתי

לתפילת מתכונן בעודי ראשון, ביום
מלך שליט"א הרבי עם מנחה
חביב, ביהודי נתקלו עיני המשיח,
פעמיים. כבר במקום שפגשתיו
מספר החלפנו הקודמות בפעמים
גדל, הוא שאף והתברר מילים

העמק. במגדל כמוני,

סיפרתי לידי, עמד והוא מאחר
מתכנן אני למחרת ה' שבעזרת לו
שיחד לו סיפרתי לשליחות. לטוס
בחורים קבוצת גם מגיעה איתי
לפעילות ואכניס אדריך שאני
לפני רגע ממש בעז"ה.
שואל הוא שנפרדנו
צריך "אתה אותי:
בחיוב השבתי ספרים?"
לדבר המשכנו לא אך
התחילה. התפילה כי

הוא התפילה לאחר רק
היא שכוונתו לי הסביר
אל איתי יחד לגשת
ולרכוש הספרים חנות
זקוקים שאנו ספרים

חב"ד. בית אורחי בעבור להם

בחרתי מחשבה ולאחר יחד ניגשנו
בשפה הכתובים הלכה, ספרי בסט
את בראותו לציבור. שיתאימו קלה
יחסית) גדול (סט שבחרתי הסט
ללמוד צריכים "הרי מייד: הגיב הוא

סט". עוד תיקח אז בחברותא,

מסיע בעודו מהחנות, כשצאנו רק
הספרים ארגזי עם יחד ברכבו אותי
החבילות הונחו שם למקום
במטוס, איתנו להגיע שעתידות
הדברים השתלשלות על לו סיפרתי
מהרבי שקיבלתי התשובה ועל
"במשך המשיח. מלך שליט"א
את לראות מחכה אני ימים כמה
לי"... שישלח אמר שהוא הספריה

לשמע מאוד התרגש מיודענו
קודם, ידע לא הוא אותו הסיפור,
ביקש הארגזים, את שפרקנו ולאחר
של ח' כרך בהקדם לו להשיג ממני

קודש. אגרות

לכל כתובת מהיום "מצאתי
סיים. ובקשותי" ספקותי

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק ב' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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למולדובה מ-770

הפסק נוגע פה נפש... פיקוח היא העיקרית הדאגה
שיהודים שכ"ט סימן שבת הלכות ערוך בשולחן דין

על שמדובר אפילו מהגויים, בסכנה שעומדים לגבול בסמוך הגרים
כדי בשבת אפילו נשק כלי עם לצאת צריכים הם ותבן, קש עסקי

הארץ... את ולכבוש להכנס יכלו לא שהגויים כדי לעצרם,
תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגויים כניסת את לעצור

זלמנוב שמואל הרב

שלימה לרפואה

ולהרבות בתפילות ולהעתיר להמשיך מתבקש הציבור

לרפואת לבב וטוב שמחה מתוך טובות והחלטות בפעולות

פיזם שיחי' רבקה בן יגאל הרב
ישראל עמו חולי שאר בתוך וקרובה שלימה לרפואה
ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות



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

ה'תשע"ט משיח קונגרס

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

האגודה ע"י השבוע שנערך משיח' 'קונגרס
קיבץ והשלימה, האמיתית הגאולה למען
שלוחים כמאתיים לציון, בראשון גולד לאולמי
ולחזק עיצה לטכס מנת על שהגיעו ופעילים

הגאולה. בשורת בהפצת רעהו איש

באדר, כ"ז יום ערב זה, לכינוס שנבחר היום
המוטלת בעבודה מתחזק חסיד כל בו יום
מלך שליט"א הרבי של התגלותו להחיש עלינו
בדברים שזור וכמו הלבבות את מעורר המשיח,

האירוע. שעות במהלך הנשמעים

משיח מוצרי למכירת הדוכנים ניצבים בכניסה
את מנצלים כשרבים יחודיות תמונות וגאולה,
המנות משלוחי את להזמין מנת על ההזדמנות
בדוכן הגאולה, בבשורת החדורים והעלונים

'ממש'. של ההזמנות

פורים מבצע לקראת
עם מנסיונם שחלקו בקונגרס הדוברים בין
- ליב"ה ממרכז זיס, נתניאל הרב היו: השאר
המשיח בימות החינוך חשיבות על שהסביר
שמוליק הרב הגאולה, דור לילדי וכמתאים
במולדובה משיח פעילות את שסקר - זלמנוב
זו בפעילות האישי מניוסו מספר שהוא תוך
השליח גרוזמן יצחק הרב עד, היה להם ומופתים

ברכה. בדברי לציון ראשון חב"ד בית ומנהל

נושא פורים, למבצע המתאימות ההכנות על
חב"ד ישיבת ראש ויצהנדלר שמעון הרב דברים
רפאל הרב ממש, פרסומי ועורך בראשל"צ
בנבואות העוסק החדש ספרו את סוקר חירותי

המשיח. מלך שליט"א הרבי

השליח לבמה מוזמנים כאשר נרשמת הפתעה
עם יחד גבריאל ניר הרב פלורנטין בשכונת
ארוכה שעה במשך פולקנפליק, משה השחקן

של התקרבותו סיפור את יחדיו מגוללים הם
לשיאה שהגיעה ומצוות, תורה לחיי משה ר'
השחקן בפרס כשזכה כחודשיים לפני ה' בקידוש
והאירוע מאחר לקבלו נסע לא אך ביותר, הטוב

השבת. בחלילו כרוך היה בחו"ל

לגאולה טכנולוגיה
אף נשא גד בא יוסף הרב נחלים ישיבת נשיא
'לכשיפוצו ארגון פעילות על ברכה, דברי הוא
בישיבות הגאולה בשורת להפצת מעיינותיך'
טל, חיים הרב מדבר האוכלוסיה ובריכוזי
והשפעתו הארגון הקמת סיפור את המגולל

הברוכה.

וההתמסרות מלכות' ה'דבר לימוד חשיבות על
והפצתן, החוברות להדפסת אלו בחודשים גם
הפעילים את המייצג גרומך מוטי הרב מדבר
יצחק יוסף ברית מארגון עמית ירון הרב בנושא,

הגאולה. לקראת מילה ברית על מדבר

הרב ממחיש יהדות, להפצת הטכנולוגיה ניצול
ים בבת רוסית לדוברי שליח הפרצי, שמואל

ניתן כיצד מעשי, באופן המראה הגאולה, עיר
שיעורים להפצת סלולארי מכשיר כל לרתום

דקות. מספר בתוך עולמי, מידה בקנה

בקטע לוזיה יפתח הרב מחנים בישוב השליח
המוזיקאי עולה סיום לפני אדר, לחודש פורימי
וגאולה משיח מסר על גרוסברג ברק והזמר
האחרון הקליפ על מספר הוא רוק'נרול, בסגנון
מרובות. לצפיות ב"ה שזוכה עכשיו משיח שלו
הרבי מהתוועדות חלק מוקרן המסכים על
הפגיעה על זועק הוא בו המשיח, מלך שליט"א
פרישמן, בנצי הרב המנחה הארץ. בשלימות
במפלגות לתמוך שלא הק' דבריו את מזכיר

הערבים. עם מו"מ לנהל שמוכנה ובממשלה

אדר ז״ך התוועדות

יושבים הנוכחים בעוד הנאומים, חלק תם בכך
רעיונות והחלפת חברים לשיחת רעהו עם איש

השליחות לחיזוק
במקומו. איש איש
הציבורנעמדלתפילת
מכן, ולאחר ערבית
וזמרה, שירה מתוך
ידיהם את נוטלים
המרכזית להתוועדות
באדר. ז"ך יום לרגל

בהפקתו מועד מבעוד שנערכו השולחנות לצד
הרחב הקהל מתיישב רחימי, יצחק הרב של
שמואל הרב המתוועדים: מראשי דברים לשמוע
נחמיה הרב בארץ-הקודש, משיח ממטה הנדל
והרב בצפת קטנה בישיבה משפיע גרייזמן,
האמיתית הגאולה למען מהאגודה ציק חיים

והשלימה.

הנוער בני על השפעה
כמה אחת ועל כאן מאמרים הדפסת אודות ...כותב
ובפרט קישוים בכמה הדבר קשור הקדש, בלשון וכמה
ולכן וקל-להבין. שואל אודותם מאמרים לתוכן בהנוגע
הפרטים, שאר כל על שנוסף אתר, על להשתדל יש
שבהם והצעירים הנוער של החדשה בשפה רגילים גם
בגיל שנמצאים אלו מאשר שינוי לפעול יותר עלול
ומעין חרטה זה הרי שינוי שכל כיון יותר, או העמידה
על או כדבעי שלא נהגו בשנים עשיריות אשר הודאה

וק"ל. בשלימות שלא פנים כל

לאחר אפילו מועיל התשובה שענין שאפשר ואף
מן האדם את והופך בחז"ל, כמסופר שנה שמונים
ובפרט רום, לעומק עד תחת מעומק הקצה, אל הקצה
ענין האזינו פרשת ריש תורה בלקוטי המבואר פי על

נתנה, אשר האלקים אל ההשבה שהיא - התשובה
בעלמא חיותו ובחיים בגוף נשמה היותה בעת השבה
ו׳תתקפ) (מאגרת עיי"ש. דין

נחת הגורמים דברים להודיע צריכים
פנים כל על מנ"א מכ"ו מכתבם קבלת הנני מאשר
ומובנת המחזורים, מסיום נמרץ הכי בקיצור ידיעה
כותבים שאינם על גדולה הכי והתמי'ה הפליאה
שימלאו רצון ויהי וכו' המחזורים שעברו איך כלל

הבאה. בהזדמנות

נחת גורמים שאינם דברים דבר על מודיעים ובאם
אחד על מודיעים), הרי זאת בכל אבל (בהכרח רוח
נחת הגורמים מדברים להודיע שצריכים וכמה כמה
על התאונן הזקן רבנו שעוד (ולמרות) וכידוע רוח
ו׳תתקפח) (מאגרת הפכית. הנהגה

פולקנפליק משה השחקן עם יחד גבריאל ניר 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

בהתוועדות

הזקן אדמו"ר בציון קדמי

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תש"פ 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' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב


