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הינה החורף, בתקופת גשם ללא חודשים שלושה
התייחסות ודורשת כלל מבוטלת לא תקופה

במקומות כמו במרוקו עושים? מה אז לשאלה,
לעשות. מה ידעו דומים, במצבים בעולם נוספים

כי מדווח במרוקו, היו"ל מאטון" "לה העיתון
החזאים ע"י שעודכן השישי, מוחמד מרוקו מלך

במרוקו, בצורת שנת תהיה הנוכחית השנה כי
להוסיף מהיהודים וביקש מיוחד מלכותי בצו פנה

המלך, שיגר במקביל לגשמים. בקשה בתפילתם
מרוקו של הראשי לרבה

יתפללו שהיהודים וביקשו
הגשם. עבור

הגשם תפילות
הקהילות מועצת

(CCIM) במרוקו היהודיות
"בהמשך הצהרה: פרסמה

מלכותו הוד להוראת
השישי, מוחמד המלך
יתקיימו אלה תפילות

מנת על הכנסת בתי בכל
הארץ על יחוס שהקב"ה
גשמים ויפזר המלך, ועל
הממלכה". שטחי ברחבי

הסמוכה השבת כבר אכן,
גשם. לירידת תפילה כיום הוכרזה המלך, לבקשת
השבוע ובמשך גשמים לרדת החלו מכן לאחר יום

בקהילה רק לא אגב, הסתיימה. הבצורת כולו.
בכלי גם עזרו, אלו שתפילות משוכנעים היהודית

בהרחבה. כך על דווח המקומית התקשורת
כאן גם אחרת. קצת נראים הענינים בישראל

קשה כאן, אבל מה. משום מתמהמהים הגשמים
התורה גדולי לרבנים, לפנות השלטון לראשי להם,

הישיבות לתלמיד ובעיקר הישיבות ולראשי
שיתפללו ולבקש ולילה יומם בתורה העוסקים

ירידת על עולם לבורא
לא כזו פניה גשמים.
תקשורתית תעשה.

פשוט זה ותדמיתנית
ילך. לא

אי השלטון. ראשי את אותם להבין בהחלט אפשר
"אין עמנו, של יחודו על מלחמה להכריז אפשר

לפנות ובמקביל בתורתה" אלא אומה אומתנו
בלומדי זו מלחמה שבזכות התורה מנותן ולבקש
את לכרות זה גשם. להוריד בטובו יואיל התורה

עליו. יושבים עצמם שהם הענף,
כולנו עליו הענף לכריתת הנוגע שבכל לציין יש

לאזכר רק ומיומנים. מנוסים כבר הם יושבים,
הנכסים ומסירת ימית פינוי מסיני, הנסיגה את
שלנו האסטרטגיים

שאיפשר (מה ב-82',
סיני הפיכת את כיום

הקמת לנד) קעידה לאל
הקסאמים ואיום הרש"פ

המערבי לנגב והטילים
הארץ, למרכז ועד

עזה חבל ישובי עקירת
ב-2005, בהתנתקות
של מתמשכת הריסה
מזה ביו"ש המאחזים

וכעת שנים כעשור
רה"מ של בתכניתו

ישובי עקירת וחבריו
וישובי ושומרון יהודה

תהיה. לא הי'ה הבקעה,

השלמויות שלושת
בשיחותיו מדגיש המשיח מלך שליט"א הרבי

שלימות הארץ, שלימות שבין הדדיות את הק'
לחלק שיוכלו שחשבו היו התורה. ושלימות העם

פניהם. על וטפחה המציאות שבאה עד ביניהם,
את החליש העם, בשלימות הפגיעה אי-תיקון
והביא הארץ, בשלימות הפגיעה כנגד עמידתנו

התיקון התורה. בשלימות כיום לפגוע לנסיונות
להוראותיו מוחלט ציות מלכותו, קבלת זו היחיד
בשלימות הוספה זו, בתקופה ובמיוחד כולל הק',

גאולה ענייני ובעיקר וחסידות נגלה התורה, לימוד
הוספה המצוות, בקיום בהידור הוספה ומשיח,

מתוך בשמחה", מרבין אדר "משנכנס אדר בשמחת
הגאולה שמחת עדי ברכה, גשמי שפע של ריבוי

ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית

בפורים הגאולה שיירת
בימים לפורים. כבר מתכוננים

להפצת הגאולה שיירת מתארגנת אלה
מספר ביוזמת פורים ומצוות שמחת

תצא הפורים ביום ציונה. מנס פעילים
רחוב לציון, בראשון חבד מישיבת
שיירת בבוקר, 11 בשעה 2 קאליב

השיירה הגאולה". "שיירת - רכבים
ציונה נס בראשל"צ תנוע הססגונית

את מפרסמת שהיא תוך ורחובות
החג שמחת את ומביאה החג מצוות
פעילים האיזור. תושבי לכל והגאולה

להצטרף המעוניינים רכבים ובעלי
ליטול המעוניינים תורמים או לשיירה
מנחם לרכזים: להתקשר יואילו חלק,

.0545549232 עובדיה 0587705040

ב׳ כרך מתורגמים מכתבים
מאסף של נוסף, כרך לאור יצא

מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק מכתבי
מאנגלית. מתורגמים המשיח,

המיוחד, ובתוכנם בסגנונם המכתבים
ללשון ותורגמו באנגלית במקור נכתבו

העומד קודש" "אגרות "קרן הקודש.
זו בהזדמנות פונה ההו"ל, מאחורי

מהרבי מכתב ברשותו שנמצא מי לכל
לא שעדיין המשיח, מלך שליט"א
לציבור ענין בו ויש ברבים פורסם

מנת על העתק, לשלוח שיואיל הרחב,
לפרטים: הרבים. לזיכוי לפרסמו

.1-718-773-5497 קודש" אגרות "קרן

לנסיונות והביא הארץ, בשלימות עמידתנו את החליש העם, בשלימות הפגיעה אי-תיקון
הקדושות להוראותיו מוחלט וציות מלכותו קבלת זו היחיד התיקון התורה. בשלימות לפגוע

טובות חדשות
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(14.2.14) (5774) ה'תשע"ד קטן פורים אד"ר י"ד תשא, כי פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

העם, שלימות
והתורה הארץ

984

של בהתנגדות נתקל שיריו, על מיוחד פרס לקבל שנבחר זילבר, אריאל הזמר
זילבר פספס לא בנאומו היהודיות. דעותיו רקע על הפרס למתן שמאל אנשי

הרבות. והמצלמות הקהל מול אדוננו...״ ״יחי להכריז ההזדמנות את

"יחי" מכריז גאה יהודי

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

  
   
   

     
   
  

  
   

   
    
  

   

לי זה יהיה קודש משחת שמן
לא) ל, (תשא

אינו לי, שכתוב מקום בכל שאמרו וזהו
בעולם ולא בעולם-הזה לא משם זז

הבא.
כתיב בלוים , לי "ונתנו כתיב בכהנים

בני לי "כי כתיב בישראל הלוים", לי והיו
בכור", כל לי "כי כתיב בבכורות ישראל",
איש", שבעים לי "אספה כתיב בסנהדרין

הארץ", כל לי "כי כתיב ישראל בארץ

בחרתי אשר "העיר כתיב בירושלים
ראיתי כי " כתיב דוד בית במלכות לי",

לי "ויקחו כתיב בתרומה מלך", לי בבניו
מקדש", לי "ועשו כתיב במקדש תרומה",

לי", תעשה אדמה "מזבח כתיב במזבח
במועדו", לי "להקריב כתיב בקרבן

קודש משחת "שמן כתיב המשחה בשמן
שכתוב מקום כל ? כיצד הא לי", זה יהיה
בעולם ולא בעוה"ז לא משם, זז אינו לי,

המור) (צרור הבא.

ראש בשמים לך קח ואתה
כג) ל, (תשא

בו נעשה אחד נס וכי יהודה רבי אמר
נעשו ניסים הרבה והלא המשחה בשמן

סופו. ועד מתחילתו בו

לוג עשרה שנים אלא בו היה לא תחילתו
כל ובניו אהרון כליו וכל משכן נמשח ובו

כהנים נמשחו ובו המילואים ימי שבעת
ומלכים גדולים

"שמן שנאמר לבוא, לעתיד קיים וכולו
לדורותיכם". לי זה יהיה קודש משחת
לוגין. עשר שנים (12) בגימטריא "זה"

שמעוני) (ילקוט

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:03 4:49 ירושלים
6:04 5:04 תל-אביב
6:03 4:54 חיפה
6:06 5:07 באר-שבע
6:11 5:11 ניו-יורק

הוא ה' - וגו' אחאב וישלח 
א-לט) יח (מלכים-א, האלוקים

אש מטבע לתת

של "רבונו הקב"ה: לפני משה "אמר בגמרא: נאמר
תשא"! ב"כי לו אמר ישראל? קרן תרום במה עולם,

לשאת באת "אם רש"י כך על ומפרש ב) י, בתרא (בבא

כלומר לצדקה". כופר מהם קח בהגבהה ראשם
תרום?", "במה השאלה קיימת משה שאצל שלמרות

לצדקה". "כופר - היא שהעצה הקב"ה לו אומר
הצדקה ענין מובן: אינו - הקב"ה של זה שמענה אלא

אצל וגם תורה, מתן לפני גם שהי'ה שכלי דבר הוא
"לשבת - העולם וישוב קיום תלוי בזה נח בני

הבריאה מטבע חלק היא צדקה מזה: ויתירה יצרה".
בעלי- של גם אלא המדבר, מין של הטבע רק לא -

כו'. אחרים על וגם בניו, על ומרחם שחס חיים
הצדקה למצות כשניתוסף תורה מתן לאחר ועאכו"כ

רק (ולא בתורה ציווי של התוקף חסדים, וגמילות
בפרשת שנצטוו וכפי הבריאה), ובטבע שבשכל דבר
את תלוה כסף "אם פרשתנו לפני כד), (כב, משפטים

העני"... את עמי

אש של מטבע לו הראה
שבנתינת החידוש מהו השאלה: נשאלת ועפי"ז

דוקא אשר לצדקה", "כופר בפרשתנו השקל מחצית
ישראל"? קרן "תרום נעשה עי"ז

ד') הלכה א', פרק (שקלים רז"ל דברי ע"פ יובן בזה הביאור
לו "הראה - השקל" מחצית .. יתנו "זה הפסוק: על

מחצית ומשקלה אש של מטבע כמין למשה הקב"ה
יתנו". כזה לו ואמר השקל

"זה ואמר אש" של "מטבע שהראה שע"י כלומר
השקל שהמחצית וגילה, כח ונתן הקב"ה פעל יתנו",

ע"י הצדקה נתינת סתם זה אין אז, יתנו ישראל שבני
אומרת זאת אש", של "מטבע אלא גשמית, מטבע

"זה הרי - למשה הקב"ה שהראה אש" של שה"מטבע
ממש". כזה מטבע ישראל, בני יתנו"

השקל דמחצית שהנתינה פירושו, האדם ובעבודת
ואש התלהבות עם אלא לצדקה. נתינה סתם אינה

בחמימות חדור והתלהבות, חיות עם שבנפשו), (אש

עם חדורה אש, נעשית עצמה שהמטבע כך וחיות,
האלקית. נפשו של אש

בצדקה אופנים כמה
בטבע טובה מדה מצד אופנים: כמה הצדקה במעשה
שעי"ז השכלי, הגיונו בגלל או בעלי-חיים, או האדם
בנוגע ועאכו"כ צדקה נותן לכן - העולם ישוב יהי'ה

חסדים וגומלי רחמנים הם שבטבעם ישראל לבני
(וביישנים).

שצריך בתורה הקב"ה ציווי מצד יותר: נעלה אופן

- להבדיל - באין-ערוך למעלה שזה צדקה. לתת
האדם. טבע או השכלי החיוב מצד הצדקה מנתינת

אינה הצדקה נתינת של זו בדרגא גם מקום, מכל
או שכר לשם נעשה המצווה וקיום היות השלימות,

רוחני.. או גשמי שהיא, כל תועלת

הנעלית העבודה
שכתב כמו הוא יהודי, של עבודתו שלימות תכלית

מפני "לא עבודתו שיעשה י) פרק תשובה (הלכות הרמב"ם
לירש כדי ולא הרעה יראת מפני ולא בעולם דבר

אלא עוה"ב", לחיי שאזכה "כדי לא אפילו הטובה",
עושה "אלא - שמסיים כפי להיות, צריכה העבודה

עושה אלא טעם, בגלל לא אמת", שהוא מפני האמת
הקב״ה. עם התקשרותו עצם מצד זאת

בגלל יתנו" ה"זה את מקיים הוא באם ובפשטות:
לפי מדוד שזה הרי - ציווי) או (טבע מסויים טעם
צדקה כשנותן ואילו הטעם. של והתנאים הדרישות
חודר זה הרי - אש" של ד"מטבע באופן בטהרתה,

החיוב, לזמן מחכה אינו הוא והמצבים: הזמנים בכל
אלא וכו', צדקה ממנו לבקש יבוא שעני מחכה ואינו
והן בביתו, הן כולו), היום כל (ובמשך ויום יום בכל

בעולם, כשיוצא והן ובית-המדרש, בבית-הכנסת
צדקה עושה שלו ופעולה פעולה בכל הרי חול, ביום

בטהרתה.
(מבלי וטף נשים אנשים לכולם, שייכת, זו ועבודה

אפשר קטן לילד גם כו'); בציורים החילוקים על הבט
צדקה - אש" של "מטבע כמו ליתן שצריך להסביר
ישלם כבר ההחלטה עצם שע"י רצון ויהי בטהרתה.

הגאולה - העיקרי לשכר ועד השכר מיד הקב"ה
והשלמה. האמיתית

ה׳תשמ״ט) אד״ר כ׳ תשא (כי

מלך דבר

תשא כי פרשת
קטן פורים

תשא כי

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

דידי שרה בת אוה
וקרובה שלמה לרפואה

רכב נפרץ ים בבת המצבה כיכר באיזור
נגנבו וממנו מאנ"ש א' של

על היודע כל תם, ורבינו רש"י התפילין
בהקדם להתקשר מתבקש המצאם דבר

0529250139

אבדה השבת שלמה רפואה



הרי ברוח, המתגלגל עלה גם
מאתו הפרטית בהשגחה זה

כל מסויימת, כוונה לשם ית',
שהגעתו ביהודי, כשמדובר שכן

לגלות כדי הינה מסויים, למקום
אמירת מצוה, בקיום אלוקות.

מופת. סיפור גם או ברכה פסוק,
המתגורר בראלי משה ר' מספר

שבארה"ב, ג'רסי שבניו באדיסון
הקודש, לארץ הגיע ולאחרונה

ניתוח. שעבר לאביו לעזור
יורק בניו המתגוררת "חמתי

רגילים בלתי ראש בכאבי חשה
מסויים בשלב והחריפו. שהלכו

הופנתה היא
בדיקות לסדרת

רפואה בבית
לנוכח בברוקלין.

הבדיקות תוצאות
הודיעו הרופאים

גידול לה שיש לה,
תאלץ והיא בראש

ניתוח לעבור
הקרנות מכן ולאחר

ימים. בכחודש
נפלה הידיעה

בהיר. ביום כרעם כולנו על
מכל, הגרוע על סבבו המחשבות
שליט"א לרבי כתבתי מייד ה"י.

ברכתו את ובקשתי המשיח מלך
הקדושה. ועצתו

ט"ז בכרך התקבלה התשובה
תתקעח. ה' אגרת רב-רג עמ'

תשובה הייתה העמוד כשבראש
סובל הוא כי שהתלונן למישהו

מקומית (=הצטברות מ"פרונקל"
כתוצאה בעור, מוגלה של

מקומי): מזיהום
- פורונקול, אודות שכתב "במה
מהתרגשות זה בא רבות לפעמים

ומאופי (=עצבים) הניערווין
בשתי קצת ותיקון המאכלים,
לטוב לשינוי מביא הנקודות

עם בזה גם ויתייעץ ומיד, תיכף
בעצתו". ששאל הרופא

שאבן הרגשתי התשובה לנוכח
במה מדובר אין א. מליבי. נגולה
וקל קטן במשהו אלא שחששו,
קל הינו הנדרש הטיפול ב. ערך.
המאכלים. באופי לשינוי וקשור

לתוצאות יביא בזה תיקון ג.
מיידי. באופן טובות

עצמם הגדירו לא וחמתי חמי
גם כך ומצוות, תורה כשומרי אז

התלבטתי לכן חייהם. את חיו
ידעתי לאידך, איתה. לדבר כיצד

עצמה על תקבל והיא שברגע
מאכליה", "אופי את לשנות

תבריא. היא כשרות, על להקפיד
ומצוות לתורה שהתקרבנו מאז
שליט"א הרבי אל ובפרט בכלל

אורח את כבדו הם המשיח, מלך
עדיין הם מבחינתם אך חיינו,

דתי. הלא חייהם באורח נשארו
הבהרנו חמתי, עם שיחה במהלך

שיש הטובה הבשורה את לה
עם יחד בתשובה,

בעשיית הצורך
"אופי שינוי

כלומר המאכלים",
לשמור להתחיל

האוכל. כשרות על
על קבלה חמתי

הדברים, את עצמה
התחלנו ואכן בל"נ.
בקצה אור לראות

המנהרה.
החליטה המשפחה

נוסף, רפואה לבית לפנות
מלך שליט"א הרבי כדעת
רפואי שבטיפול המשיח,

לעשות יש ניתוח), (כגון חריג
רופאים שני של אחידה כדעה

מומחים.
רפואה לבית פנתה היא אכן

סדרת לאחר שם במנהטן.
הרופאים הגיעו בדיקות,

גידול כל לה אין אשר למסקנה,
להקרנות. צריכה אינה והיא

עפ"י כי ציינו הרופאים
היא משהו שם יש הבדיקות
ללא אך ניתוח, לעבור תאלץ

ובוודאי בגידול מדובר אין ספק
בהקרנות. צורך שאין

כולנו, את עודדה הידיעה
ניגשה גם שכך חמתי את בפרט

כי התברר במהלכו לניתוח,
"טפיל" הוא החשוד הממצא

(החודר למוח בצמוד שהתיישב
בגלל כלל בדרך האדם, לגוף

הטפיל המאכלים"). "אופי
זמן ובתוך נוקה האיזור הוסר
ב"ה, לאיתנה, חזרה היא קצר
מלך שליט"א הרבי כהבטחת

המשיח.

מלךהמשיח שליט"א מהרבי מתורגמים מכתבים הספר מתוך

חלה מהפרשת לימוד
ה'תשל"א אדר ז' ב"ה,

יורק ניו ברוקלין,
גברת...

רבקה, בית סמינר
צרפת יער

! ושלום ברכה

לקיום משלים' 'סיוע שזהו לומר נכון זה אין לחסידות, ...ביחס
לדוגמה, המצוות. כל בקיום שחדור היסוד זהו שכן כיאות, המצוות
אפשרות ישנה שהיא; כוונה כל ללא מצווה לקיים אפשרות ישנה
לקיים ואפשר ה'; מצוות קיום של הכללית הכוונה עם מצווה לקיים
עומק בעלת כחוויה ושמחה, התלהבות התעוררות, מתוך מצווה
רק הינה שהמצווה למרות האדם, של ישותו כל את שממלאת רגשי

האדם. של מישותו חלק

עצומה בשמחה חדור להיות אפשר חלה, בהפרשת דוגמה, בתור
לפני אפילו הבצק, של הראשון החלק הקדשת בגלל נפלאה והרגשה
אותו לתת אפשר אי שבזמננו למרות לקדושה, אותו, שמפרישים

להישרף. צריך הוא כך ומשום לכהן

בנושא והאמונה), היחוד (בשער בחסידות שמוסבר כפי זה, עם יחד
הינה שאלוקות להבין יכול אדם הבריאה, של הנמשכת ההתחדשות
שהרוחניות ה' רצון שזהו אלא הדברים, כל של הממשית המציאות
יכולתו ידי על היהודי, אולם חומרית. במסגרת חבויה תהיה
באמצעות הרוחניות את יגלה שלו והידע כוונתו האינטלקטואלית,
הגוף, על הנשמה החומריות, על הרוח החומר, על הצורה השלטת
בתמידות, מתהווה החומר כיצד שכלו בעיני לראות יכול שהוא עד
שהראשית מבין הוא הזאת, בידיעה חדור בראשית. ימי בששת כמו
בכל להתכבד הוא יכול אז ורק לה', מוקדשת להיות צריכה הכל של

לו. נתן שה' הדברים

אלא השלמה, בתור לא החסידות את להעריך אפשר האמור, לאור
מימד יוצרת זאת, ציינת שגם כמו או, המצווה. נשמת עצם בתור

מצווה. כל של בקיומה חדש

כלפי בחשדנות מתייחסת שחסידות שטוענים לאלו המענה גם וזהו
ביסודו שכן כך, זה אין ישמור. ה' אותם, דוחה או אחרים, יהודים
ואפילו כלשהי, כוונה ללא אפילו מצווה שמקיים היהודי דבר של
את מקיים הוא כן פי על אף בתורה, המצווה מקור את לדעת מבלי

הלאה. וכן ברכה לומר וצריך המצווה,

על שמדבר בתורה הפסוק את מכירה שאינה האישה דומה, באופן
וכו', המצווה של העמוקה המשמעות על דבר יודעת ואינה חלה,
כאשר מאוד חבל בעצם זה שני, מצד המצווה. את מקיימת היא גם
שכן המצווה. של העמוק המובן את ולהבין ללמוד מנסה אינו מישהו
מעמיקה חשיבות לו יש במצווה זעיר לפרט אפילו קרובות לעיתים
חלה להפרשת שנלקח בצק של קטנה בחתיכה ואפילו ומשמעות,

מעמיקה. עולם השקפת להסתתר יכולה
השראה. ומעורר שמח פורים לך מאחל

קדשו) יד (חתימת בברכה

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

א. פרק

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

. ו פרק

ז. פרק

שלום. עושה התפילה.. ברכות

המזון. ברכת
. א-ב פרקים שבת הלכות

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

טו-יז פרקים

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

יהדות לחיי תזונה שינוי

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

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

תשל"ד) אמור (ש"פ בגויים. לגמרי תלויים

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

בראלי משה הרב



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

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 .
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לשלוחים הופכים המקורבים

מיוחדים בזמנים ארבע-בבות ניגון
הזמנים ידועים בבות, ארבע של הנגון אודות במ"ש

גם וכמדומה בכ"מ וכמבואר אותו מנגנים שהיו
בהתועדות אלו שבזמנים ז.א. הנגונים, ספר בהקדמת

בודאי. אותו מנגנים חסידותיות
התועדות באותה לנגנו מקום הי' באם בשאלתך

המתועדים, של הלב בהרגש תלוי ה"ז כותב, אודותה
ההתועדות רגש מעין זו בהתועדות הרגישו באם

האמורות. בשיחות הנזכרים הקבועים בזמנים
די"ב ההתועדות בסיום לשוררו שנהגו מה ולדוגמא

וכיו"ב, כסלו י"ט לגאולת המשך שזהו כיון תמוז,
לחבירו מאחד ראי' להביא קשה הלב בהרגש והרי

ובפרט

לומר מקום ויש וכו', ולהיפך צעירים על מזקנים
אודותו בוחן בהאבן תלוי,היא הנה בהנ"ל שהחלטה
הידוע הסיפור על ומיוסד אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר

בהיום הועתק מטשרנוביל. הרמ"נ כו' הרהײצ אודות
ה׳תתקצח) (מאגרת יום.

ההטבה את מקדם הבטחון חוזק
אי-הסתדרות-הזמני כך כל בקושי שמקבלת על חבל

זו, שבתקופתנו יודעת, שבטח פי על אף בפרנסה.
המבואר במוחש ורואים הוא נפרץ חזון לא לדאבון

יותר חזק שהאדם מה שככל הקדושים. ספרים בכמה
פרטית, בהשגחה ומנהיגו ,עולם בבורא בבטחונו

יהי' כן כמו ובטח גדולה, ובמדה ההטבה באה מקודם
ה׳תתקצט) (מאגרת בענינם...

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

פלורנטין, שכונת שוכנת אביב תל בדרום
צעירים עבור לסמל השנים עם שהפכה

יחסית זולים מגורים אחר המחפשים רבים
של תהליך אלטרנטיבית. מעט אווירה לצד
התשעים, בשנות שהחל במקום התחדשות

מעצבים חנויות ופתיחת מבנים לשיפוץ הביא
החל שנים, מספר לפני לאמנות. וגלריות

הרבי משליחי גבריאל ניר הרב בשכונה לפעול
הצלחות כיום המונה המשיח, מלך שליט"א

בשורת ופרסום יהדות בהפצת מרשימות
העיר. בדרום רבים ציבורים בקרב הגאולה

ותיק כנסת בית הינו הפעילות, ממרכזי אחד
את המעיטה האיזור הזדקנות מעון. ברחוב

"לרדוף" נאלצנו "לעיתים המתפללים. מספר
ניר. הרב מספר למניין, תשיעי או עשירי אחר
ב"770" השלוחים לכינוס השנה, נסיעתי לפני
המשיח, מלך שליט"א הרבי אצל יורק שבניו
צעירים לשני ביהכנ"ס מפתחות את מסרתי

(29) יעקוב שגיא לאחרונה: אלינו שהתקרבו
ושגב בעיסוקו, בניה ומפקח במקורו, רמתגני

ואמן צייר במקורו, עפולאי (31) שפירא
בשיעורים, להשתתף החלו השנים בעיסוקו.

ומתקשרים ומצות בתורה מתחזקים שהם תוך
המשיח. מלך שליט"א לרבי ויותר יותר

בפעולה הצמד
המפתחות, את ושגיא שגב לצמד כשמסרתי

שהמקום התפללתי גדולות, ציפיות לי היו לא
ברכה ביקשתי הכינוס במהלך ייסגר. לא רק

להרחבה המשיח, מלך שליט"א מהרבי מיוחדת
התקשרתי השבת לאחר השליחות. עניני בכל

שהגיעו אמר שגיא ולהפתעתי היה איך לשאול
בקיצור, והתוועדות, סעודות היו חבר'ה, הרבה
ושגיא, שגב כי התברר מרוממת. שבת והייתה

הצעירים של החברתי במרקם היטב מעורים
שלהם, חברים לשכנע הצליחו הם באיזור.
שלאחריה. ולסעודה השבת לתפילת לבוא

מרשימה. בהחלט הייתה התוצאה
מפעילים סיוע לתוספת הצמד, זכו בהמשך

פעילות המקיים עזיזה מאיר הרב כמו נוספים,
מנשה או שנים, כמה מזה בשכונה "מבצעים"
את להכין שמתנדב אביבי תל ספר "הספר",

והחמין. ה"קובה" הדגים, כולל השבת, ארוחות

שיעור בכל מניינים כשני
עיני. למראה להאמין, התקשתי כשחזרתי

עשרות. של נהירה הייתה התפילות לקראת
אף המנין וב״ה חדשים מס׳ עברו בינתיים

בפעילותו התמיד שהצמד ככל והתייצב. גדל
שלנו הפעילות במרכז גם ניכרה התוצאה

מ-5 השכונתי. חב״ד בית מלך׳ של ב׳פלטרין
שבועיים, שיעורים ל-15 עלינו שיעורים

שיעור! בכל מניינים כשני של בהשתתפות
שפירא: שגב מציין בסיפור, שלו הזוית על

לבוא לי הציע שלי מכר החגים בתקופת
שם אני ומאז הגעתי חב״ד. בבית ולהתפלל
הפוטנציאל את ראינו ואני שגיא בשבתות.
החלטנו לנו שניתנה ובהזדמנות שבמקום

אספנו הפעילות. את להרים ניר לרב לעזור
קבלנו חברים. והזמנו בכמויות בישלנו כסף,
וב״ה גולדשמיט דודי ר׳ בשם משליח יעוץ
הצלחת מהמשוער. למעלה הצלחה ראינו

ב"ה. להגיע, נוספים חבר'ה עודדה השבתות
החברים הוא: גם מציין יעקובי יצחק שגיא

למעשה הפכו ולמניינים השבת לסעודות שבאו
עצמם את שתורמים אחת, ולמשפחה לקהילה
ההרגשה חב״ד. לבית רבה, בהתמסרות וכספם

מאשר לארח נעלה שיותר היא כולם של
מתאמצים. כולם ולכן להתארח

פורים לפני עוד
נוספים פעילים

ביסוס חלק הנוטלים
הם המקום, ופיתוח
איתי הרב המשפיע
וכן ביפו הגר גבאי

קנטור. גיא הת'
מתקיים שישי בליל

"הדבר לימוד במקום
ולאחריו מלכות"

בחב"ד. המשפעים אחד עם התוועדות
ושגיא שגב הפעילים צמד נמצאים אלה בימים

תושבי של רבתי הפעלה לקראת בהכנות
בהתגלותו בטחון מתוך הפורים, בחג השכונה

מלך שליט"א הרבי של והמושלמת המלאה
הפורים חג לפני עוד ממש עכשיו המשיח,

הבעל"ט.

ושגב שגיא ניר הרב
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