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רבות, שנים לפני אדר, חודש זה, בחודש בדיוק
את ורקם הידועים, ישראל מצוררי אחד עמד

את שגיבש לאחר הסופי". ל"פתרון תכניתו
הפלת לביצועה. העיתוי בקביעת החל עיקריה

גרם מהיר, בירור אדר. חודש על הצביעה הגורל,
ביום זה, בחודש גלויה. בהנאה ידיו את לחכך לו
לו מסרו ישראל, של מושיען משה מת באדר, ז'
הרהר. מזה, יותר תואם אין דבר. יודעי מקורות

בחודש בשיאו מלהיות רחוק והרוחני הגשמי כוחם
לקבל הוא שנותר כל זה.

המלך של אישורו את
אחשורוש

יודע, היה שלא אלא
זה שבחודש המן, אותו

גם באדר, ז' ביום ובדיוק
ישראל של מושיען נולד

יום של וזכותו כוחו וגדול
על לטובה הפועל הלידה,
אשר ועד החודש ימי כל

מאבל נהפך" כולו החודש
לשמחה". ומיגון טוב ליום

חז"ל, לנו מגלים מכאן,
של המיוחדת מעלתו

זה בחודש אדר. חודש
של "מזלו" וחזק בריא

הקדושה, בתורתנו נפסק כך אשר ועד יהודי כל
איתו להתעמת ישתדל נכרי, עם דין לו שיש "מי

מובטחת. וההצלחה זה" בחודש דווקא

פרטית בהשגחה
הינו דבר שכל הוא, הבעש"ט תורת מעיקרי

בוודאי הקב"ה, של והמדוייקת הפרטית בהשגחתו
ישראל. בני אחינו לרבבות הנוגע חשוב כה שעניין
אדר מתחילת אלה, בימים שדווקא העובדה כולל
להסכים והאירופאי האמריקאי הלחץ גבר ראשון,
על פלסטינית למדינה

,"1967 "קווי בסיס
נרחבים שטחים ומסירת

עובדה יו"ש, משטחי
מיקרית. שאינה

לשפור ארה"ב של מבחינתה שנועד זה הסכם
נשיאה, של תדמיתו ולשיפור הבינלאומי, מעמדה

היהודי הישוב לכל עצומה נפשות סכנת מהווה
למחות, כולנו, על חובה כך ועל הקודש. בארץ

אורח ערוך, בשולחן הברורה ההלכה את ולזעוק
שכ"ט: סימן חיים

על באו אם מישראל.. עיירות על שצרו נכרים
לא עדיין ואפילו סתם... באו ואפילו נפשות עסקי

בכלי עליהם יוצאים לבוא ממשמשים אלא באו
את עליהם ומחללין זיין
הסמוכה ובעיר השבת,
רוצים אינן אפילו לספר

עסקי על אלא לבוא
עליהם מחללין וקש תבן
ילכדו שמא השבת, את
ארץ תהא ומשם העיר
לפניהם". ליכבש נוחה

עכשיו התגלותו
נמצאים אנו כי הידיעה

שני של בתחילתם
אמורה אדר, חודשי
לכל להבהיר הייתה

כי ההחלטות מקבלי
כסלע לעמוד ביכולתם

אחת האמת את ולומר בצורה וכחומה איתן
בלבד! ישראל" לעם שייכת ישראל "ארץ והיחידה

אלא מאדמתנו, שעל אף למסור לרשות לנו אין
וחבר הממשלה ראש של התנהלותו כה, שעד
מלך שליט"א הרבי הערת את מאמתת מרעיו,

על סומך אינו הוא זה, בנושא כי שאמר, המשיח
טעויות על דווקא אלא היהודים, ממשלת חכמת

הערבים.
הכי באופן מבהירה זו, כושלת התנהלות מאידך,

כל ומצוות בתורה להוסיף עלינו: המוטל את חד,
המושלמת להתגלותו להביא כדי הוא, בעניינו אחד

שיבנה המשיח, מלך שליט"א הרבי של והמיידית
זה וכל ממש עכשיו השלישי המקדש בית את

בגאולה ויקר", וששון ושמחה "אורה מתוך
ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית

בבית משיח
בשורת להפצת חדשים מוצרים
בית לכל חב"ד בית שלט הגאולה:
מלך שליט"א הרבי כהוראת יהודי

שם עם להדפסה הניתן המשיח
והעסק הבית ברכות מודפס. המשפחה

משיח זה הנה הנבואה בפרסום חדורים
הגואל. של בואו על המבשר ושעון בא.
058-770-8513 חב"ד ניידות להזמנות:

לשיחרורו מתפללים
ערעור הוגש האחרון השבוע בסוף

שלום לר' חוזר למשפט ודרישה
בכלא שנים לעשרות שנשפט רובשקין

כי טוענים כשרבים זאת הפדרלי,
של רקע על תמוהה בהחלטה מדובר

הגיש ההגנה צוות פסולים. מניעים
גורמים של תצהירים מ-80 למעלה

הסבורים המשפט, בעולם בכירים
ועל חמור, עניינים בניגוד מדובר כי
להשעות מלכתחילה היה השופטת
נקרא הציבור בסוגיה. מלדון עצמה

מרדכי שלום ר' של לשיחרורו להתפלל
אמיתית. לחירות רבקה בן

הקודש לארץ מ770 מצות
משלוח מתארגן אלו בימים

תלמידי של מה"חבורה" מצות של
,770 - חיינו בבית ב'קבוצה' התמימים

הרבים ההידורים בזכות שהתפרסמו
העוסקים של המיוחדת והחיות

.054-329-8770 לפרטים: במלאכה.

המשיח מלך שליט״א הרבי הערת את מאמתת מרעיו, וחבר הממשלה ראש של התנהלותו
הערבים טעויות על דווקא אלא היהודים, ממשלת חכמת על סומך אינו הוא כי שאמר,

טובות חדשות
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(7.2.14) (5774) ה'תשע"ד אד"ר ז' תרומה, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

הגוי עם בעימות
שננצח הובטחנו

983

הכותל יד על שעבר בשבוע התקיימה ונחלתו״ ישראל עם לישועת ״תפילה
מיו״ש. הנסיגה תוכניות וביטול העם לשלום התפללו כשאלפים המערבי,

אויבינו" עצת "הפר

חחחחח



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

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

 
   

   
  

  
   

   
   

   

   

כ) כז, (תצוה למאור כתית זך זית שמן
להם אמור למשה, הקב"ה לו אמר

זקוקים הייתם הזה בעולם בניי, לישראל,
נרות ומדליקים בית-המקדש לאור
מביא אני לעולם-הבא אבל בתוכו,

כנר, משול שהוא המשיח מלך את לכם
קרן אצמיח "שם יז) קלב, (תהלים שנאמר

למשיחי". נר ערכתי לדוד
(תנחומא)

בעולם- הקב"ה, אמר תמיד: נר להעלות
לעתיד(ישעיה אבל לנר, צריכין אתם הזה
לנוגה ומלכים לאורך גויים "והלכו ג) ס,

תנחומא) (מדרש זרחך".

הקודש אל בבואו קולו ונשמע
לה) כח, (תצוה

"פעמון נאמר כהן-גדול של במעילו
קולו ונשמע המעיל.. שולי על זהב..

זה שדורנו ומכיון הקודש" אל בבואו
שולי מעין דמשיחא, דעקבתא דרא הוא

בפעולות עוסקים כאשר הנה המעיל,
השכינה כנפי תחת יהודי כל להכניס
את לעשות יש הקודש") אל ("בבואו

("ונשמע גדול ובפרסום גלי בריש הדבר
היהדות בהפצת להתעסק יש אכן קולו").

לרחוב לצאת גדול", רעש "קול מתוך
יניחו שיהודים רם בקול שם ולהכריז
שיחות) (ליקוטי וכיו"ב. תפילין

מתכפרים אתם הזה בעולם הקב"ה, אמר
סו, (תהלים שנאמר כן, לעתיד-לבוא ואף

קטורת עם אעלה-לך מחים "עולות טו)

סלה". עתודים עם בקר אעשה אילים

תנחומא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:57 4:43 ירושלים
5:59 4:57 תל-אביב
5:57 4:47 חיפה
6:00 5:01 באר-שבע
6:03 5:02 ניו-יורק

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

תמיד לנר הכח - רבינו משה

המנורה: הדלקת בציווי היא השבוע פרשת התחלת
זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה "ואתה
אותו יערוך מועד.. "באוהל תמיד", נר להעלות זך..
מאחר קשה, ולכאורה בוקר". עד מערב ובניו אהרן
להביא נצטוו למה - אהרן ע"י היא הנרות והדלקת

אליך "ויקחו כנאמר דוקא, משה אל השמן את
שמן"?

אל אליך", "ויקחו בפסוק מדוע נוספת, שאלה
השני, בפסוק ואילו תמיד", נר "להעלות נאמר משה,

בוקר"? עד "מערב רק נאמר אהרן", אותו "יערוך
אהרן ע"י הנרות הדלקת שאכן - הביאור ונקודת
משה, של בכחו ורק בלבד, בוקר" עד "מערב היא

אהרן שע"י ההדלקה גם נעשית אליך", "ויקחו ע"י
תמיד".. "נר של באופן

נשמות סוגי שבע
המנורה הדלקת משמעות הסבר ע"י יובן והדבר
הינה יהודי כל של נשמתו האדם: בנפש בעבודה

ומכאן אדם" נשמת ה' "נר בפסוק כנאמר נר, בבחינת
כאשר ישראל. נשמות כלל את כוללת ש"המנורה"

ודרגות סוגים לשבעה רומזים במנורה, הנרות שבעת
ה'. בעבודת שונות

יש ואכן המידות לשבע תואמים אלה דרגות שבע
וכו'. מיראה ויש מאהבה, בעיקר ה' את העובדים
היינו, הנרות, את להעלות היא אהרן של עבודתו

שיהי'ה לה', האהבה את ישראל נשמות אצל לעורר
אור-אין-סוף בעצמות להכלל והחפץ הרצון בהם
ומצות התורה בקיום עבודתם תהי'ה ועי"ז ב"ה,

קיום ע"י שנמשך הגילוי מצד ותענוג, שמחה מתוך
ומצות. התורה

ו"נר בוקר" עד "מערב - אופנים שני ישנם זה ובענין
הנתונה לעבודה כוונתו - בוקר" עד "מערב תמיד".
של מצב וישנו וחושך ערב של מצב ישנו לשינויים.

של במצב תחלה נמצא שהאדם היינו, וגילוי, בוקר
של למצב לבוא וצריך רוחנית, מבחינה וחושך ערב
הקצה. אל הקצה מן בתכלית, שינוי - וגילוי בוקר
תמידי, באופן שהיא לעבודה כוונתו - תמיד" ו"נר

של ומצב במעמד תמיד שנמצא היינו, שינויים, ללא
בתמידות. במקורו דבוק להיותו וגילוי, אור

לתורה תפילה בין
משה, לפעולת אהרן פעולת שבין שההבחנה ומכאן

לתורה. תפילה שבין כההבחנה היא

עבודת ומקדש, במשכן עבודה - הוא אהרן של ענינו
כמאמר התפילה עניין הוא הזה שבזמן הקורבנות

תקנום", תמידים כנגד "תפלות ב) כו, (ברכות חז"ל
מלמטה העלאה של באופן היא התפלה עבודת אשר,

היא שגם הבהמית הנפש את ולזכך לברר למעלה,
המצוות כללות זה דרך ועל לה', באהבה תתעורר

ולזכך לברר למעלה, מלמטה העלאה של באופן שהם
המצוות. נעשים שבהם הגשמיים הדברים ולהעלות

"זכרו שכתוב כמו תורה, - הוא משה של וענינו
באופן שהיא שמו", על "נקראת עבדי", משה תורת

למטה. מלמעלה המשכה של

שבדור ממשה הסיוע
דוקא, למשה גו'", אליך "ויקחו הציווי טעם גם זהו
שתוכל כדי אהרן: ע"י היא הנרות שהדלקת אע"פ

מלמטה העלאה של באופן אהרן פעולת להיות
באופן משה של פעולתו בהקדמת צורך יש למעלה,
"ויקחו שלכן (תורה), למטה מלמעלה המשכה של

אהרן", אותו "יערוך ועי"ז דוקא, למשה אליך",
האהבה וגילוי אור להמשיך לאהרן.. כח "להיות

מצוה". של ושמחה אורה בה ולהיות האדם בנפש
פעולת גם תהי'ה משה, פעולת ההקדמת וע"י

בוקר", עד "מערב רק לא הנרות בהדלקת אהרן
הכוונה האדם ובעבודת תמיד". "נר של באופן אלא

ותורגש תאיר המצוות ובקיום שבתפילה היא
שלמעלה בהקב"ה יהודי של העצמית ההתקשרות

למשה ההתקשרות הוא לזה הסיוע אשר משינויים,
השלימות עדי ודור. דור שבכל דמשה ולאתפשטותא

ממש. ומיד תיכף והשלמה האמיתית בגאולה בזה
ה׳תשמ״ט) קטן פורים ערב תצוה, ש״פ (משיחות

מלך דבר

תצוה פרשת

תצוה

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

רחל בן משה
וקרובה שלמה לרפואה

רחל בן צבי מרדכי
וקרובה שלמה לרפואה

שלמה רפואה שלמה רפואה

קטורת מקטר מזבח ועשית
לה) כח, (תצוה



תמונת של הסגולי כוחה על
כבר המשיח, מלך שליט"א הרבי

מאלף אופן בכל רבות, נכתב
חדשה מזווית כך על לשמוע
בהתנסות כשמדובר ובוודאי

עליה לחלוטין, שיגרתית בלתי
גפני מענדל מנחם הרב מספר

מלך שליט"א הרבי שליח
שבמדינת בבולטימור המשיח

שבארה"ב. מרילנד
כי נוכחנו שנים, כארבע "לפני

של מדאיגה תופעה בעיר קיימת
שבאו בחורים נושר. דתי נוער

מסיבות אך חרדיים, מבתים
הבחורים מהדרך. נשרו שונות,

ללא הסתובבו
שהיא כל מסגרת

חשופים כשהם
שליליות להשפעות

שונות.
את להרים החלטנו
ולהתמודד הכפפה

שכרנו התופעה. עם
קומות, 3 בן בניין

עבורם פתחנו
פעילות. מרכז

הצעירים, של ככולם רובם
תורת עם לראשונה נפגשו

כמו ממנה, והתפעלו החסידות
לרבי הכתיבה מאפשרות גם

באמצעות המשיח מלך שליט"א
קודש. האגרות

בהם לראות החלו הזמן במהלך
שהיו אלא לטובה, שינויים

לצנינים הייתה שהצלחתנו כאלה
בנו, להלחם והחליטו בעיניהם,

שהבחורים העובדה לנוכח בפרט
מלך שליט"א לרבי מתקשרים

המשיח.
בעל עבורם, היה ראשוני יעד
הבניין. את לנו שהשכיר הבית
שיוציא עליו ללחוץ החלו הם

יחסו אכן מהבניין. אותנו
לדרוש החל והוא השתנה

לזמן כשמזמן שנעזוב. במפגיע
בדרישותיו. תקיף נעשה הוא

לביתנו הגיע הוא הימים, באחד
שנעזוב. בצעקות דורש והחל
את תפס הוא מסויים בשלב

מלך שליט"א הרבי תמונת
על מונחת שהייתה המשיח,
לגזרים, אותה וקרע השולחן

מר. בבכי שפרצה אשתי לעיני

תביעה הגשת היה, הבא השלב
לרבי כתבנו נגדנו. משפטית

והתשובה המשיח מלך שליט"א
קודש באגרות שהתקבלה

להתפעל! שלא הייתה,
המשפט בית דבר, של בסופו

מצא כשהשופט לטובתנו, פסק
התביעה כל כי לציין, לנכון

דתית.. כרדיפה לו נראית
כשבעל מסויימת, תקופה חלפה

טוב לא שמשהו הבחין הבית
הוא אט אט בעסקיו. מתרחש
בבולטימור, פרנסתו את איבד

ואף בעיר נכסיו את למכור נאלץ
דירה לעבור נאלץ
שם אנג'לס, ללוס

הלוואה לקחת ניסה
את לבנות ולהתחיל
אלא מחדש. עצמו

החל הכל כעת שגם
להתמוטט.

התקבלה אחד ערב
טלפונית שיחה
אשתי בביתנו.

השיחה את שקבלה
את לשמוע הופתעה
שקט, בקול שאמר הבית" "בעל

על מחילה לבקש ברצונו כי
התנהגותו.

הסליחה את כי השיבה אשתי
מהרבי לבקש צריך הוא

ולא המשיח מלך שליט"א
לתקן יוכל כיצד לשאלתו ממנה.

הציעה אשתי המעוות, את
באיזורו ולהפיץ לחלק שיתחיל
מלך שליט"א הרבי תמונת את

המשיח...
קיבל הוא אחדים ימים בתוך

הרבי תמונות עם חבילה מאתנו
החל והוא המשיח מלך שליט"א

הוא במקביל ולהפיץ. לחלק
בעסקיו. חיובי שינוי שחל נוכח

ושוב שוב אלינו פנה היהודי
חילק וכך תמונות עוד לקבל

פורחים כשעסקיו תמונות מאות
מחדש.

סיפר שהתקשר, הבאה בפעם
כנסת בבית להתפלל החל כי

לאחד נעשה שם באיזורו, חב"ד
בפעילות הקבועים התומכים
של הגאולה בשורת להפצת
המשיח. מלך שליט"א הרבי

לציון בראשון תות"ל בישיבת משפיע גינזבורג, יצחק לוי חיים הרב של מאמרו מתוך

הבטחון שלימות
טו) ד, רבה (איכה המלך חזקיהו אצל שהיה כפי הוא הבטחון שלימות
לא הטבע ובדרך חיילים, אלפי באלפי ירושלים את הקיף שסנחריב
ה' אל חזקיהו אמר ואז להינצל. ביותר, הקלוש ולו סיכוי, שום היה
"אני אלא מאומה, לעשות כח לו שאין
בביטחון בטוח שהוא בעוד מטתי" על ישן
לכאורה זו הישועה. את יביא ה' כי גמור
עושה שאינו האמורה, הבטחון דרגת
ה'. על לגמרי ובטוח סמוך הוא כי מאומה
(סנהדרין הגמרא אומרת זה כל למרות
לעשות הקב"ה ש"ביקש א) צד,
הדין מדת אמרה … משיח חזקיהו
לו שעשית חזקיה … הקב"ה לפני
מסנחריב (שניצל הללו הנסים כל
משיח?". תעשהו לפניך, שירה אמר ולא מחליו) ונתרפא
אומרת זאת מה בשלח): פרשת שבכתב, (תורה הקדוש השל"ה שואל
ט) לח, (ישעיהו בתנ"ך מפורש והרי הניסים. על שירה אמר לא שחזקיה
לחזקיהו ”מכתב שלו השירה נוסח אפילו ומפורש שירה, אמר כן שהוא
חי וגו' אלכה ימי בדמי אמרתי אני מחליו. ויחי בחלותו יהודה מלך
ה'"?! בית על חיינו ימי כל ננגן ונגינותי להושיעני ה' … יודך הוא חי
לאחר רק זאת אבל שירה, אמר אמנם שחזקיהו השל", מפרש
אבל מחליו. ונתרפא מסנחריב ניצל וחזקיהו אירע כבר שהנס
בה' בטח אמנם הוא סכנה, של במצב היה הוא כאשר כן, לפני
כל לומר יכול היה לא עדיין שירה אבל ומוחלט, גמור בביטחון
בה' שלו שהביטחון למרות בפועל. הנס עדיין אירע שלא זמן
כי בשלווה, מטתי" על ישן ”אני כנ"ל, שאמר, ועד בשלימות, היה
על שירה מלומר נמנע הוא אבל נס, לו שיעשה בה' הוא בטוח
משיח. להיות זכה לא הוא השל"ה, מבאר לכן, שאירע. לפני הנס

חדש שיר לה׳ שירו
מה ידוע והרי חדש". שיר לה' ”שירו השל"ה, מסיים שנאמר, וזהו
הן הגאולה שלפני השירות שכל בתוספות) (והובא במכילתא שכתוב
יש כך לידה, צער לה יש שהנקבה כשם נקבה. לשון חדשה" ”שירה
לשון חדש" ”שיר ואילו אלו. גאולות אחרי נוספת גלות צער עוד
גלות, אחריה שאין והשלימה האמיתית הגאולה של השיר הוא זכר,
לה' ישירו שישראל הפסוק וכוונת לידה. צער לו אין שהזכר כשם
בה' הביטחון כי הפוך. הכל שנראה ברגעים עוד הגאולה שיר את
ובשלווה, במנוחה שישנים בלבד זו שלא עד מוחלט, כך כל יהיה
הגאולה. שיר את חדש", ”שיר לה‘ לשיר כבר מתחילים אלא
הרי משמחה, הפוך לכאורה נראה כשהמצב גם כן, על אשר
ולהפוך רצויים הבלתי העניינים כל את לבטל בכוחה השמחה
יש שכן כפולה, משמעות לזה יש תשע"ד, שנה, לשמחה. אותם
את בשישים") (”ביטול מבטל שזה שמחה של יום“ ”שישים לנו
השמחה שכן לשמחה. אותם והופך הלא–רצויים העניינים כל
דברי כל כי שלנו המוחלטים והביטחון האמונה את מבטאת
מדבריו. ארצה שערה תיפול ולא ויציב אמת משיחנו מלכנו
לנו, תהיה כן ממצרים, אבותינו נגאלו האמונה שבזכות וכשם
כ"סגולה" רק לא וזאת, ובריקודים. בשמחה אופן, באותו כשננהג
חזק כה בביטחון בה' בטוחים שבאמת משום אלא הגאולה, להבאת
על ובמחולות" ”בתופים ולרקוד לשיר כבר שמתחילים עד ומוחלט,
חדש". שיר לה' ”שירו הגאולה, שיר את ולשיר הגאולה

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק א' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
כלים הל'
כב. פרק

כג. פרק

כד. פרק

כה. פרק

כו. פרק

. כז פרק

כח. פרק

ומזוזה תפילין הלכות
ח-י. פרקים

ציצית הלכות
א-ג. פרקים

ברכות הלכות
א-ג. פרקים

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים
י-יא. פרקים ברכות הלכות

א פרק מילה הלכות
ב-ג. פרקים

עלינו. ימלוך העם.. נהגו
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המהפך את שחוללה התמונה

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

הנהגה ידי על - עצמאיים שהם שטוענים אלו הובילו זה
לגמרי תלויים לצלן שרחמנא גויים- אחרי לרדוף שלהם

תשל"ד) אמור (ש"פ בגויים.

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בגוים ותלויים עצמאיים
הגאולה: באתר לצפיה עכשיו

שבט יו"ד הארצי בכנס והריקודים מהנאומים קטעים
לאתר כעת כנסו ישירה לצפיה

www.hageula.com

משיח! צופים

גפני מנחם הרב
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בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

לל ללל ל

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
חב"ד תורה תלמוד פתיחת על להודיע שמחים הננו

א-ב לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ה 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' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
חדש!

בצדקה גאולה

עלינו שומרת התורה רק
שתוסיף ותקותי ברצונך, אלא תלוי הדבר ואין ...
הזמנים שבכל ושקידה, בהתמדה התורה בלמוד

השנויים ורבת המאורעות רבת זו בתקופתנו ובפרט
ואיתן בחיים חזק ליסוד יותר גדול עוד ההכרח

הוא זה ויסוד ונסיונות, שנוים מיני כל בפני שיעמוד
ידם ועל בהם שרק יום-יום בחיי ומצוות התורה
המשברים למרות וקיים חי ישראל בני עם נשאר

לאבותינו שעמדה והיא שנים, אלפי משך והנדודים
שלא עמנו, בתולדות פרק היודע לכל וכידוע ולנו,

קיומנו הבטיחו אחרים ערכים ולא הארץ ולא השפה
הקדושה תורתנו ורק אך אלא הדורות, כל משך

ובכל הזמנים בכל ימינו ואורך חיינו שהם ומצוותיה
ו׳א) (מאגרת תנאים. ובכל המקומות

תשיבנו אל ריקם מלכנו מלפניך
כבר וכו', מתי עד עולם של רבונו בו, שכותב במה

להתעסק כדאי שאין הקדושים הספרים הוראת ידוע
(עס כדאי אין הרי כי הק' על קושיות בשאלות

ואחד אחד כל של החשבון שיבדקו ניט) לויענט
לבקש וביותר יותר וטוב המקום, כלפי בהנהגתו

ובלשון חנם, חסד בחסדו וישועות ברכות ית' מהשם
ולנו הצדקה ה' לך ישראל, בני כל של ידועה תפלה

כדלים לפניך באנו במעשים ולא בחסד לא וכו'
מלפניך אשר) בטוחים (ואז כו' דלתיך דפקנו וכרשים

המפורש בדבר והאריכות תשיבנו, אל ריקם מלכנו
שכנראה ובפרט למותר, אך בודאי מקומות בכמה

ה׳תתר) (מאגרת ושנה, קרא ממכתביו

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מדשדש האמריקאי הדולר של שמחירו בעוד
הרי ש"ח, ומשהו השלוש בקרבת רב זמן מזה

שליט"א הרבי של הברכה" "דולר ששטרות
כלפי בנסיקה שיאים שוברים המשיח, מלך

למטרות הנערכים חגיגיים באירועים מעלה.
את הברכה" ה"דולר שטרות מהווים צדקה,

המכירה בשלב האטרקטיביים הפריטים
מאות של בסכומים נמכרים כשהם פומבית,

רק ולא צדקה, מוסדות לטובת דולרים ואלפי
חב"דיים.

סגולתם? סוד מהו
המצוות, מבצעי ה"מבצעים", מעשרת אחד

המשיח מלך שליט"א הרבי הכריז עליהם
שנה, ארבעים לפני ,('74) תשל"ד בשנת

אמר, המבצע מגמת על צדקה. מבצע הוא
צדקה, מצות של הפרטית סגולתה מלבד כי

בגשמיות המצטרך, בכל הצדקה לנותן להטיב
כדי במיוחד, זו במצוה שיש הרי וברוחניות,

צדקה "גדולה חז"ל כמאמר הגאולה, את לקרב
הגאולה". את שמקרבת

את וביותר ביותר והדגיש חזר הבאות בשנים
הנערכות כשבהתוועדויות הצדקה, חשיבות

שטרות למשתתפים מחלק הוא החול, בימות
מצוה. כשליחות לצדקה, דולר של

הדולרים חלוקת מעמדי כשהחלו יותר מאוחר
כיום), גם (הנמשכים ראשון בימי הקבועים,

מצוה" ב"שליחות כוונתו את אחת לא הבהיר
הדולר שמקבל מנת על היא הדולר, שנתינת זו,

לכל אותו ויתן מצוה" של "שליחות יבצע
לו. הנראית צדקה מטרת

האדם זוכה כזה באופן דבר, של לאמיתו
מילוי ב. צדקה נתינת א. כפולה לברכה

להמיר ניתן כי הבהיר, זאת עם יחד שליחות.
חילופו את לצדקה ולתת המקורי הדולר את

הביא ברכה, דולר כל זה באופן ובתוספת.
ומכופלת, כפולה צדקה לנתינת דבר של בסופו

בימי נותרו המקוריים הדולרים כאשר
מקבליהם.

מתגלגלים המופתים
המופתים המוני יעידו המיוחדת, סגולתם על

גם ביניהם השנים. במהלך התפרסמו שכבר
חב"ד, מכפר שכטר שיינדי מרת של סיפורה
והיא אחד בוקר שהתעוררה במקצועה מורה

רק שנעשה הבדיקות סדרת רואה.. אינה
האישי ההלם העגומה. העובדה את אישרה

שלרופאים בפרט עצום, היה והמשפחתי
במקביל לעתיד. ביחס בשורה כל הייתה לא

הרבי אל המשפחה פנתה הרפואי, לתחום
קודש האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א

הכילה שהתקבלה התשובה ברכה. בבקשת
טובות". "בשורות

סעודת על מיידית החליטה אכן המשפחה

תורה בענייני הוספה עם יחד להשי"ת, הודיה
בוקר ואז שבועות, מספר חלפו ומצוות.

ברכה דולר ובידה אשה לביתם מגיעה אחד
למסור ומבקשת המשיח מלך שליט"א מהרבי

השלמה. לרפואתה עד שיינדי מרת אותו
עיניה את פוקחת שיינדי מרת למחרת כבר
התרחש. הנס ב"ה! רואה, היא ולתדהמתה

בצדקה אלא נגאלין אין
מתייחס הקדושות, מאגרותיו וכמה בכמה
הברכה לסוד המשיח מלך שליט"א הרבי

עפ"י וזאת איוב של בכספו טמונה שהייתה
מתברך", מאיוב פרוטה הנוטל "כל חז"ל מאמר

וישר תם אדם של כספו זה שהיה ואומר
להבין קל מכאן ברכה. בזה שרתה ובמילא

לכספו מייחס שהוא הברכה סגולת את יותר
הקודם, הרבי של

רבי האדמו"ר
יצחק יוסף
שניאורסון.

נוסף פן גם מכאן
המיוחדת לסגולה

ב"שטרות שיש
המצויים הברכה"
לרבבותיהם כיום

בית המוני בידי
אגב, ישראל.

מגלה, גס תחשיב
השנים במהלך כי

שהומרו ברכה, שטרות מליוני כה עד חולקו
מדהימה פעולה לצדקה. ונתרמו כפליים בכפלי

נאמר עליה צדקה, במצוות הרבים זיכוי של
שנאמר בצדקה, אלא נגאלין ישראל ש"אין

בצדקה". ושביה

ארכיון) (ת. ראשון בימי מצוה שליחות דולר
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