
ניסן ב׳ התוועדויות
הרש"ב, הרבי להילולת המאה שנת
תצויין תמימים תומכי ישיבות מייסד
ההתוועדויות במהלך הקרוב. א' ביום
חב"ד, במוקדי שתתקיימנה הרבות
הרבי של הקודש שיחת גם תוזכר
ביום שנאמרה המשיח מלך שליט"א
אודות מדובר בה תשמ"ח, בשנת זה
המוסיפה המלך" "יחי הכרזת חשיבות

ביאתו. ומחישה המשיח למלך חיות

ישראל לילדי הפסח חויית
מאפיות מופעלים הפסח, לחג עד
ילדי את המלמדות החוויתיות המצות
לצד המצה, הכנת תהליך את ישראל
מצות אכילת חשיבות אודות הסבר
שהן בזוהר נאמר עליהם יד, עבודת

הרפואה. ומאכל האמונה מאכל

גאולה של פסח
משיח מוצרי של רבות עשרות
על-ידי הופקו הפסח לחג הפצה ועזרי
בארץ-הקודש. ההפצה מרכז – 'ממש'
לילדים מיוחד בעיצוב החג מעלוני החל
פוסטרים, לפסח, הגדות ומבוגרים,
ועוד מצות של סטים מדבקות, שלטים,
קטלוג ישנו לכך בנוסף רבים דברים
לילדים, המצות מאפיית למוצרי מיוחד
ומפעילות מפעילי גננות, למלמדים,
נוספים לפרטים ילדים. מועדוני
או 077-5123-770 'ממש' והזמנות:

.054-2248-770 בוואצאפ

טובות חדשות

ובניסן נגאלו בניסן
להגאל עתידין

הכנסת, בבתי השבת יוצאים תורה ספרי שלשה
את גם תזריע, פרשת את גם קוראים בה שבת
הרביעית הפרשה את וגם חודש, לראש הקריאה
ציווי את המביאה החודש פרשת הפרשיות מארבע
ולהתכונן החודש את לקדש ישראל לבני הקב"ה

הפסח. קרבן הקרבת לקראת

שעומדת היא לכם" הזה "החודש זו מצווה דווקא
הפותחת המילה על רש"י, של הראשון בפירושו
להתחיל צריך היה לא יצחק: רבי אמר "בראשית":

מ"החודש אלא התורה את
שהיא לכם", הזה
שנצטוו ראשונה מצוה
פתח טעם ומה ישראל.
"כח משום בבראשית?
לתת לעמו הגיד מעשיו
שאם גויים". נחלת להם
העולם אומות יאמרו
אתם "לסטים לישראל:
שבעה ארצות שכבשתם
להם: אומרים הם גוים",
הקב"ה של הארץ "כל
ונתנה בראה הוא היא;
ברצונו בעיניו. ישר לאשר
נטלה וברצונו להם, נתנה

לנו". ונתנה מהם

שמירת על אותנו שמלמדים לפני שעוד ללמדך
לטענתם למענה הדעת את לתת שיש הרי המצוות,

ישראל. ארץ על האומות של השקרית

הלכתי איסור
הערבים, עם מו"מ ניהול לאיסור ההלכתי היסוד
ערוך: בשלחן שבת בהלכות שכ"ט בסימן מופיע
באו אם . . ישראל עיירות על שצרו "נכרים
לחוש ויש סתם, באו ואפילו נפשות, עסקי על
לא עדיין ואפילו נפשות, עסקי על באו שמא
בכלי עליהם יוצאים לבוא, ממשמשים אלא באו
את עליהם ומחללין זיין
הסמוכה ובעיר השבת.
רוצים אינן אפילו לספר
עסקי על אלא לבוא

ילכדו שמא השבת, את עליהם מחללין וקש, תבן
לפניהם". ליכבש נוחה הארץ תהא ומשם העיר,

סכנה חלפה שכיום שחושב מה שמשום ולמי
עצמה את המגדירה הנוכחית והממשלה זו, נוראית
המציאות באה שטחים, תמסור לא ביותר, כימנית
ההבנות במסגרת השבוע, כאשר פניו, על וטפחה
לידיהם נמסרו מעזה, הטרור ארגון עם ההזויות
שעלול דבר לשימושם, הים בחופי ק"מ עשרות

לפניהם"... הארץ את "לפתוח

שליט"א הרבי קובע וכך
ניסן (י"ז המשיח מלך
מאז "עמדתי תש"נ):
עשיריות כמה זה ומקדם
כמה נתפרסם וגם – שנים
שנים במשך פעמים וכמה
פיקוח שמטעמי – אלה
אסור הערבים) (מן נפש
המנהלת במפלגה לתמוך
הערבים עם ומתן משא
שטחים החזרת דבר על
יהודה, – (יש"ע מאה"ק
להערבים עזה) שומרון,
בחירות, בעת במפלגה –
במנהיגי'ה תמיכה ואיסור
והקמת לארגון בנוגע
. . ב תמיכה זוהי ממילא בדרך אז כי ממשלה,
נפש פיקוח – ועוד יש"ע – השטחים החזרת
כלל נשתנתה לא זו ועמדתי שליט"א, ישראל דבני

וכלל".

מלבדו עוד אין
כעת, העומדים הרלוונטיים המועמדים שכל בעוד
למסירת ובהווה בעבר בפועל שותפים היו כבר
פתרון כל לנו שאין הרי יהודים, ופינוי השטחים
הרבי להוראות מוחלטת היצמדות מלבד אחר,
שישב מי בכל לתמוך שאין המשיח, מלך שליט"א

אלו. למהלכים השותפים ובאלו שכזו בממשלה

ולהכריז מלכותו את בחיות עלינו לקבל הזמן זה
"יחי במלך: חיות המוסיפה ההכרזה את גדול בקול

ועד". לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו

ההוראות עם רק
המשיח מלך של

הטרור ארגון לידי מסרה שותפותיה כל על הממשלה, כאשר הגדולה, לתרמית ישראל עם נחשף השבוע
עכשיו. המשיח, מלך שליט״א הרבי פני קבלת מלבד אחר פתרון שום לנו אין לשימושו. ק״מ עשרות בעזה,

גלויות קיבוץ לפני השנים ברכת

ענפיכם ישראל הרי ״ואתם הקודש. בארץ הברכה גשמי ממראות
לו) (יחזקאל, לבוא״ קרבו כי ישראל לעמי תשאו ופרייכם תתנו
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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

ע"ה לייב יהודה משה הרב הרה"ג הרה"ח
ז"ל יעקב הרה"ג הרה"ח ב"ר

לנדא
ה'תשע"ט ב' אדר כ"ד נלב"ע

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

לרגל ועקנין שיחיו ורעייתו נפתלי ר' למשפחת
תחי' חנה מרת עב"ג שיחי' יצחק יוסף הת' הבן חתונת

שיחיו חיון ורעייתו אילן ר' למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

נשמת לזכר טוב מזל

  
   
     
    
    
     
   
    
    
      
     
    
    
    
      

זכר וילדה תזריע כי אשה
ב) יב, (ויקרא

הקדוש: החיים" "אור אומר זה פסוק על
ישראל" לכנסת הכתוב ירמוז "עוד
"כי ה) נד, (ישעיה ככתוב "אשה" שנקראת
כנסת כאשר דהיינו עושיך". - בועליך
טובים, ומעשים מצוות תזריע ישראל
י, (הושע צדקה לכם זרעו הפסוק כלשון
וילדה התורה, הבטחת לפי הרי, - יב)

נקבה. מבחינת יותר נעלית בחינתה זכר,
העתידה לגאולה ביחס מוסבים והדברים

זכר. בבחינת שתהיה

יתרון את החיים" "אור מסביר בכך
לגאולת מצרים. לגבי העתידה הגאולה
ואחריה היות קיום, היה לא מצרים
תהיה העתידה הגאולה אבל גלות, הייתה
משום גלות, אחריה שאין שלמה גאולה
תזריע" כי "אשה - ישראל בני ש"עבודת"

בבחינת תהיה שהגאולה כך לידי תביא -
הנאמר דוגמת לנצח. ועמידה בקיום זכר,
חוץ נקבה, לשון השירות "כל במכילתא:
לה' "שירו - זכר דלשון דלעתיד משירה

חדש". שיר
תשי״ט) שמיני, פרשת שבת (משיחת

ב) יב, (ויקרא זכר וילדה

ביותר מודגש - תזריע - השבוע בפרשת
זכר" וילדה תזריע כי ”אשה הגאולה: ענין
ולידת גאולה, על רומזת שלידה כידוע -
דגאולה והתוקף החיזוק על רומזת זכר
שאין נצחית גאולה והשלמה, האמיתית
היינו, צדקנו, משיח ע"י גלות, אחריה
נשמת ”לידת על רומז זכר" ש"וילדה
עליונה היותר ממדריגה היא משיח

דדכורא". מעלמא
ה׳תנש״א) השיחות (ספר

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:39 18:25 ירושלים
19:41 18:41 תל-אביב
19:41 18:32 חיפה
19:41 18:43 באר-שבע
20:07 19:07 ניו-יורק

ונסכו. יעשה התמיד גו' השבת וביום 
כח:ט-טו) פרק (במדבר

- גו' לכם הזה החודש גו' ה' ויאמר 
יב:א-כ) (שמות מצות. תאכלו

לאחד בראשון - גו' ה' אמר כה 
מו,טו) – מה,יח (יחזקאל תמיד, עולת גו' לחודש
ה' אמר "כה    ומוסיפין
גו' בחדשו. חודש מידי גו' כסאי השמים

-כג) סו,א (ישעיהו

מצב בכל שקיים הקשר

מלך דבר

(החדש) תזריע

תזריע

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

השמיני ביום הוא מילה' 'ברית מצוות של זמנה
"וביום פרשתנו בתחילת שכתוב כמו ללידה,
מצבים ישנם זאת, עם ערלתו". בשר ימול השמיני
ליום המצווה קיום של דחיה הדורשים רפואיים
סיכון, ללא כראוי המצווה לקיום מובן התינוק בו
מתקיימת מילה ברית מצוות כאשר ולכאורה
קוימה שהמצווה למרות הרי השמיני, היום לאחר
ביום מילה של הפרט את בה חסר הרי במלואה,

השמיני.

השמיני ביום שנעשית מילה שברית שרואים כפי
דחויה הברית כאשר אך השבת, את אפילו דוחה
את דוחה אינה היא בזמנה, מתקיימת שאינה

השבת.

דוחים? למה
שמונה לאחר תינוק מלים שבאם יוצא זה ולפי
לאחר וגם בזמנה. המצווה את קיימו לא ימים,
אבל מהול, התינוק ואילך מכאן הרי אותו שמלו
היה שבהם הימים את – לכאורה – מתקן לא זה

ערל. התינוק

לכך טעמים שתי כותב מילה בהלכות הרמב"ם
נתון התינוק כאשר המילה ברית את שדוחים
את דוחה נפשות "שסכנת אחד טעם בסכנה:

לאחר למול ש"אפשר מכיוון טעם, ועוד הכל",
נפש להחזיר אפשר "ואי הרמב"ם ומוסיף זמן",

לעולם". מישראל אחת

המתקיימת מילה שברית משמע הרמב"ם מדברי
התינוק שבהם ימים לאותם מועילה כן זמנה, לאחר
הברית התקיימה כאילו נחשב זה ואף 'ערל', היה
שנעשה דבר יכול איך להבין: צריך וכאן בזמנה.

כבר? שעבר הזמן לגבי להשפיע זמן לאחר

למפרע פועל
ברית שע"י תורה" ב"לקוטי מסביר הזקן אדמו"ר
ע"י להמשיכו אפשר שאי כזה אור נמשך מילה
וע"י מוגבלת. האדם עבודת כי האדם, עבודת
הערלה) בגלל קודם לרדת יכל (שלא האור הברית
הנפש כניסת לגבי גם וכך מאיליו, למטה נמשך

המילה. ידי על שנכנסת בתינוק, הקדושה

להיווצר יכולה ואינה ודעת מטעם נעלית זו דרגה
קיימת זו דרגה האדם, של ועבודתו פעולתו ידי על
והסרת הברית ידי ועל הוא, באשר יהודי כל בתוך
ברית מדוע מובן זה ולפי בו. מתגלה היא הערלה
לא שהיא כיוון שעבר, הזמן לגבי גם מועילה מילה
גילוי זהו אלא קודם, היה שלא חדש דבר פועלת

בהעלם. שהיה רק היה שכבר מה של

הרי בהעלם, תמיד קיימת זו שדרגה למרות
הנשמה את להביא הוא ישראל בני של תפקידם
כדי הערלה את להסיר צורך יש ולכן גילוי, לידי

ביהודי. ותאיר תתגלה זו שדרגה

הנעלה הקשר
הזמן על גם משפיעה הברית כיצד מובן זה כל ולפי

עבר: שכבר

מכל נעלה הוא הקב"ה עם ישראל של הקשר
חז"ל: וכמאמר מצב, בכל שלם תמיד והוא חשבון
ולהחליפם הם בני כך ובין כך "בין הקב"ה אמר
זאת אפשר", אי ושלום) (חס אחרת באומה
תמיד קיים לקב"ה ישראל בין שהקשר אומרת
אלא ישראל, בני לכללות בנוגע רק ולא מצב, בכל
אוהב שהקב"ה פרטי באופן יהודי לכל בנוגע גם
להורים שנולד יחיד בן כמו עצמית באהבה אותו

זקנותם. לעת

יהודי של הקשר כי הזמן לאחר למול ניתן ולכן
"ואי הרמב"ם וכלשון מצב, בכל קיים הקב"ה עם
זאת – לעולם" מישראל אחת נפש להחזיר אפשר
הקשר את ולבטל להחזיר אפשר אי אומרת:

ישראל. בני עם קשר שהקב"ה הברית וכריתת

אכן שהגילוי כדי הערלה את להסיר צריך זאת עם
תיכף זוכים הערלה הסרת ידי ועל פועל. לידי יבוא
אלוקיך ה' "ומל של מלמעלה לגילוי ממש ומיד
משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה לבבך" את

ממש. בקרוב צדקנו

תזריע) לפ׳ שיחה ג׳ חלק שיחות לקוטי (ע״פ



דאז התחבורה לשר שבטתשנ"ב י' המשיח, מלך שליט"א קודשהרבי משיחות חלק

מיד! אלו דיבורים לבטל
ח"ו יהי' ובתורתו בה' המאמין שיהודי יתכן לא
כזה. לענין חתימה ולתת כאלו לענינים שותף
ממשלה תהי' ולא תתבטל שהממשלה עדיף ולפי"ז
אלו תוכניות אודות מדברים לא שהרי יהודית
בעצמם שהם (כפי אוה"ע לחץ בגלל ורק אך אלא
עדיף לפי"ז הרי המצב הוא כך באם אז אומרים),
בארץ-ישראל אוה"ע של ממשלה ר"ל – שיקימו
לא אז ולכה"פ ארץ-ישראל, עם לעשות מה לכתחילה יחליטו והם

כאלו! ענינים על שיחתמו יהודים יהיו

לעניני הסכים לא שבהתחלה בגין מנחם מר את מכיר בטח אתה
ויתורים, לעשות התחיל בסוף אבל זה, נגד בתוקף והי' דייויד קמּפ
מארץ-ישראל. חלק על שויתר ע"ז מתחרט היום עד הנשמע וכפי

הי' זה את עושים היו בהקב"ה מאמינים שלא אנשים אם במילא
חתימה יבוא שמהם בהקב"ה שמאמינים אנשים אבל להבין, אפשר

ה'. חילול זה הרי מארץ-ישראל חלקים מסירת אודות

בלתי דבר ה"ז ולכן ארץ-ישראל, ובקדושת בהקב"ה מאמין שמיר
שפירושם תוכניות אודות כעת לדבר יסכים הוא שדוקא כלל מובן

ארץ-ישראל של חלקים מסירת

הממשלה שתתפרק אלחם אני
בכל בהתאם יתנהגו ובאם אחד, מה' הוא ארץ-ישראל של ביטחון
ארץ- לביטחון בנוגע לדאוג מה אין אז שצריכים כפי הדרוש התוקף

ישראל.

להגיד שמפחדים מכיון שנים 5 של ענין אודות רק מדברים בינתיים
שכוונתם י"ל אבל מארץ-ישראל, חלקים למסור שרוצים ברור
– השערתי עפ"י מארץ-ישראל. חלקים ימסרו שסוכ"ס ברורה

ממני. טוב ויותר זה את יודע בעצמו שמיר

של מהזמן עוד מתחיל ארץ-ישראל בנוגע זכויות הרבה יש לשמיר
ארץ- על לאוה"ע שליטה תורתנו) (ע"פ כשהי' שאז וכו', האירגון
מסירת אודות שמדבר זה הוא ועכשיו זה, נגד שמיר לחם ישראל

מארץ-ישראל. חלקים

את מיד יבטל ששמיר לראות צריכים – לדעתי לפועל ובנוגע
אוטונומי'. אודות והדיבורים ההחלטה

הכל שעשיתי וכשם שמיר, של ממשלה שתהי׳ לחמתי הזמן כל אני
שמיר יהי׳ הממשלה שראש ממשלה דוקא שתקום ביכולתי שהי׳
מנחם אני אזי כאלו דיבורים אודות זה בכיוון ימשיכו באם הרי
שמיר נגד שלי הכחות ובכל התוקף בכל שילחם הראשון יהי׳ מענדל

הממשלה! שתתפרק

שמיר באם אבל שמיר, ממשלת נגד פרס שמעון מר רק הי' היום עד
נגד יהי' ג"כ אני אז אוטונמי' של דיבורים אודות זה בכיוון ימשיך

שמיר. ממשלת

זאת שיכריז אוה״ע, של הלחץ מול לעמוד יכול אינו שמיר באם
ראש יותר להיות יכול ואינו הלחץ מול לעמוד יכול שאינו בגלוי

הממשלה!

דבר שזה שכתוב בעבר פעמים כמה אמרתי שכבר כפי פירושו שמיר
ההחלטה על התוקף בכל שמיר ישים ששמיר אז קשה, אבן הבוקע
יבקע זה מארץ-ישראל חלקים מסירת אודות אלו דיבורים בענין
כאלו. ענינים אודות ומחשבות החלטה כל לגמרי ותתבטל ויתבטל

חב"די, פעילות דוכן של טבעו
מופת סיפורי אליו למשוך הוא
קורה גם כך והשבים. מהעוברים
התפילין בדוכן תדירות לעיתים
התחנה במתחם כהן דובער הת' של
מר כשהשבוע בירושלים, המרכזית
למספר עצר גן, מרמת ששון פרדי
הפעילים עם לשתף מנת על דקות,

לו: שאירע מופת במקום

במילות פותח הוא דבריו את
את מציין הוא כאשר חיזוק,
ולדוכן כולה, לפעילות הערכתו
מיוחד. באופן בירושלים המרכזי

שנה, עשרה כחמש לפני זכיתי "אני
אפילו להאמין היה אפשר שאי לנס
מתאר הוא כך להתרחש", שיכול

ניכרת. בהתרגשות

דבר, של בסופו שקיבלתי מה את
ידעתי לא אפילו
עד לבקש. שאפשר
אותי הדהים כך כדי
עומד אני אותו הנס
הכול לכם. לספר
הקודש אגרות בזכות
שליט"א הרבי של
אז שעד המשיח, מלך
להם מודע הייתי לא

לצערי.

מקרה אין כידוע,
מתנהל והכול בעולם,

בעודי אחד, יום מלמעלה, בהשגחה
ברמת מגורי בית בקרבת שוהה
מתנדב חב"ד, חסיד פגשתי גן,

ברחובות. זק"א במסגרת

בינינו, שהתפתחה קצרה שיחה
הבעיה על לו לספר אותי הביאה
כאשר בפתחי, שעמדה הקשה
עמדתי גירושין, הסכם בעקבות
המשפט בבית דיון לקראת
אם וכמה, מתי בשאלה למחרת,
ולפגוש לשהות לי יתאפשר בכלל

ילדי. את

ממני נלקחו ימים באותם כי יצוין
אותם. לפגוש עלי ונאסר ילדי,

ההליך את לתאר המקום כאן אין
למעמד הנלווה העצום הרגשי
בתסקירים תלוי הכל כאשר שכזה,
וחוות מקצוע אנשי של שונים
מה לדעת כשאין משפטיות, דעת
השופט דבר של בסופו יחליט

יום. באותו

ממני, כך על ששמע החב"דניק
בעבודתו אליו לסור לי הציע
"תגיע לילה. באותו במשמרת
להיות אמור ,12 בשעה לרחובות
הוא מחב"ד, הרבנים אחד אצלי
ה', בעזרת במקום אותך ידריך כבר
שלה הברכה את ולקבל לבקש איך

כך. כל זקוק הינך

גדול, בייאוש זמן באותו הרגשתי
מה לו אין מישהו כמו ממש
עצמי את מצאתי וכך להפסיד,
לפגישה ומתכונן לילה באותו מגיע

שמעתי. עליו רב, אותו עם

לרב ניכר זמן חיכינו ישבנו בפועל
כשיצרנו דבר של בסופו אך שיגיע,
התנצל הוא טלפוני קשר איתו
עם נמצא והוא להגיע, יכול שאינו
רפואה. בבית לעזרה הזקוק חולה

מזק"א, חבר אותו
נעים לא מאוד הרגיש
הסיטואציה בכל

שנוצרה.

ממרחק כיום גם
דומע אני השנים
את משחזר כשאני
הוא שם. שאירע מה
אחד את מהמדף הוריד
יותר שמאוחר הספרים
'אגרות שזה הבנתי
לכתוב לי והציע קודש'
הספר לתוך והכניס שאלתי, את

כתוב. מה ולראות

מענה נכתב עמודים באותם
חסיד ואותו לשאלתי, ישירות
"אין באומרו: הביתה אותי שלח
ישועות תראה אתה לדאוג, מה לך
לעשות, מה לי היה לא גדולות".
לביתי. הלכתי רגילה לא ובהרגשה

יאומן, הבלתי התרחש למחרת
העריך שלי הדין שעורך מה
שלשה שניים לפחות שיארך
כאשר יום, באותו הסתיים דיונים,
לעורך חגיגית מודיעה השופטת

דיון. בשום צורך כל שאין הדין

ילדיו את מקבל שלך "הלקוח
בנושא". דיון באף צורך אין חזרה!
לבקש. חשבתי שלא נס אפילו זה

אנשי של התסקיר את קראתי "אני
אינני לי. הספיק וזה המקצוע

בכלל". בזה דיון לעשות צריכה

עכשיו נפלאות ישראל ארץ ובטחון הארץ שלמות

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

ח. פרק בכורות הל'

א פרק שגגות הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

הלכות יג. פרק ומושב משכב מטמאי הלכות
א-ב. פרקים הטומאות אבות שאר

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא פרקים

יב-יד פרקים

טו-יז פרקים

יח-כ. פרקים

כט

א

ב

ג

ד

ה

ו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

חשבתי" לא אפילו זה "על

הוא ממש) (בפועל "המעשה והעיקר,
לכל שייכת ישראל ארץ כל העיקר":

לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים, ולכל יהודי
תשל"ו) שבט (י' יהודי! (להבדיל) לא ואפילו גוי לא זאת,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים רק שייכת ישראל ארץ

ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

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

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

ששון פרדי



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

ברעננה תמימים תומכי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

של ההילולא את יציינו הקרוב ראשון ביום
מליובאוויטש, דובער שלום רבי הרש"ב, הרבי
אשר החסידות, בשושלת החמישי האדמו"ר
להסתלקותו שנים ותשע תשעים ימלאו זו בשנה

המאה. שנת ומתחילה

ישיבת הקמת הייתה הנודעות, פעולותיו בין
כישיבה אז, כחידוש שנועדה, תמימים", "תומכי
לצד והלכה גמרא הנגלה, תורת הן לומדים בה
החסידות. בתורת יום מידי קבועים לימודים
הלומדים של ושמם הישיבה של שמה מכאן
בכל והתמימות השלימות בגלל "תמימים", בה
ידי על מונה הריי"צ, האדמו"ר התורה. חלקי

הישיבה. של בפועל למנהל אביו

הרבי קבע רבה, בהושענא תשנ"ב, בשנת
בתולדות חדש שלב המשיח מלך שליט"א
כמאה לפני אז, שהוקמה הישיבה הישיבה.
פני לקבל להוביל מטרה מתוך שנה, ועשרים
ומקום, מקום לכל תגיע כעת צדקנו, משיח
יש כך יהודי, מקום בכל נדפס שהתניא כשם

עיר. בכל הישיבה של סניפים לפתוח

תלמיד לכל בית
רבות שנים מזה פועל שם רעננה, בעיר גם
הוחלט כהן, משה הרב של בניהולו משיח', 'בית

שכזו. ישיבה להקים השנה

תנופת נרשמה הישיבה, של הקמתה מאז
מלימוד הפנויות בשעות כאשר בעיר, פעילות
הת' יוצאים בצהריים, שישי כבימי סדיר,
כמו החגים, בעונת גם כך מבצעים. לפעילות
מאורגנת, בצורה הם פושטים פורים, או חנוכה
את להביא מטרה מתוך השונים המרכזים על

יהודי. לכל היהדות אור

כהן: הרב מספר בישיבה הפעילות דרך על
חלקם בחורים, של רחב מגוון מגיעים "לישיבה
אך אחרות, בישיבות המשיכו שלא כאלה אף

ב"ה. חדש בית מצאו הם אצלנו

לעזוב רוצים לא
רמת דורשים אנו אצלנו הרי גיסא מחד
הישיבה, סדרי בכל פעילה והשתתפות משמעת
התלמיד של לנפשו מבינים אנו לאידך אך
חומר הנגשת על מיוחד דגש שמים הצעיר,
לצד המחשות, ובאמצעי קלה ברמה הלימודים
לשעות מחוץ וספורטיביות אתגריות פעילויות

הלימודים.

מבני לנדא, זלמן שלמה הרב הוא הישיבה ראש
חסידות בשיעור פותח בוקר מידי אשר ברק,
לימודי הכוללים ההלכות, לימודי על מרתק.
נושאים ועוד שחיטה הלכות לרבנות', 'סמיכה
אשר פלדמן, זלמן שניאור הרב אחראי אלו, מעין
להמחשה. במצגות מלווים המושקעים שיעוריו
לציין ויש מלכה גיא הרב הוא בישבה המשפיע

אחת המגיע גינזבורג, יצחק לוי חיים הרב את
בחסידות. מעמיק לשיעור לשבוע

ומעניק ב"ה והגדוש המלא הרוחני הפן כל לצד
את לציין חשוב תלמיד, לכל משמעותיים כלים
כפנימיה משמשת מפוארת וילה הגשמי. החלק
שגורם מה מושקעות, ארוחות לצד לבחורים

הת'. מצד בשמחה פעולה לשיתוף

לבחור גורמים כך הגדול, ה'סוד' למעשה זה
במקום לימודו מקום את לאבד לרצות שלא
כך מרתקות, ולפעילויות טוב, לכל לו הדואג
וסדרי הכללים על שמירה ממנו דורשים שכאשר
של באופציה יחפוץ מעצמו שהוא הרי הלימוד

ביתו". את רואה הוא בו הלימודים, מקום

ירוק אור
לאורך כי לציין חשוב
ההקמה, שלבי כל
הישיבה, מנהלי קיבלו
מהרבי וברכות תשובות
המשיח, מלך שליט"א
האגרות באמצעות
אור שנתן מה קודש,

המהלך. לכל ירוק

ההשפעה את כשרואים שב"ה הרי זאת, לצד
על ושיעוריה תלמידיה לישיבה, שיש הברוכה
כל הגדול. הסיפוק שזה הרי העיר, תושבי כל
עוד שיעור, בעוד ביטוי לידי באה ההשקעה
היוצרת נשמה ועוד לחסידות המתקרב יהודי
ומצוות. תורה לחיי התלמידים באמצעות קשר

בה, יש הרי הישיבה, הקמת בעצם כי ספק אין
את לזרז המשיח, מלך שליט"א הרבי כדברי
ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית הגאולה

מתומ״צ שהתרחק אח לקרב
שי' אחיו אודות כותב בו אלול, מז' למכתבו במענה

וכו'. ר"ל ומדיחים מסיתים של באסיפות המבקר

לאחיו, שידוכין לעניני בהנוגע מזכיר שאינו ולפלא
וכו' התוצאות היו ומה בזה התעסקו האם

בתור וכיו"ב פרנסה של בענין מתעסק במה וכן
קביעות,

על להשפיע לנצלם אפשר אלו נקודות שתי והרי
כי שאומרם, ענינים כמה על השקפתו ועל דבוריו
כי בשכל, מפלפול תועלת כ"כ אין ממכתבו כנראה
יפגש לא שבד"מ מתאימים, חיים לסדר להמשיכו אם

וכו' המסיתים עם

שאין אחרת בסביבה או הפכית בסביבה יהי' ואדרבה

להתענין ויש וכו', פילוסופיא בחקירה מתעסקים
שהרי בשבילו, מתאימה להתעסקות בהנוגע במיוחד
שונות הוצאות בשביל למעות הוא זקוק בודאי
יש כסף, ומרויח משתכר בעצמו וכשירגיש וכיו"ב,
לסדר צריך שכמובן אף אותו, זה שימשיך לומר מקום
שעצמאי להרגש יבוא שלא מינימלי, יהי' שהריוח

וכו'. הוא

כולן שתהיינה בדירתם המזוזות את לבדוק מהנכון
את"ל [אפילו אחיו של התפילין את וכן כדין כשרות
לו], שייכים ה"ה בכ"ז מניחם, שאין ימים שישנם
שיניחם הכושר עת ימצא בודאי כשרות וכשתהינה

רגעים לאיזה עכ"פ

א) מד, (מנחות רז"ל שכפסק תפילין של כחם וגדול
טור (ראה ברוחניות חיים גם שבזה חיים, ממשיכים

ו׳תתקצט) מאגרת רסל"ז).( או"ח

בישיבה התוועדות

הארצי המרכז

משאיות לביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

לנדא זלמן הרב

ב770 מתוועדים

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

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


