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יחסי ישראל סוריה עלו בשבועות האחרונים 
שוב לכותרות, על רקע נסיונות ההתרפסות של 
הממשלה למסור את רמת הגולן לידי הסורים. 

בהזדמנויות שונות אמר הרבי שליט"א מלך 
המשיח כי סיפורי התנ"ך (בפרט אלו המוכרים 
מהפטרות השבוע), יותר משהם מהווים מקור 
לידיעת דברי ימי עמנו, יש בהם הוראה ברורה 
לפרט ולכלל שהרי 'תורה' היא מלשון 'הוראה'.
השבת, בנוסף לפרשת השבוע פרשת 'תזריע' 

העוסקת בנגע הצרעת, 
קוראים את "פרשת 

החודש" העוסקת 
פסח ומבחינתנו  בקורבן

כתזכורת לחג הפסח 
הקרב ובא.

בהתאם ליחודה של 
השבת נקבעה ההפטרה 

המיוחדת, (במקום 
הרגילה), מתוך נבואת 
יחזקאל העוסקת בחג 

הפסח וקורבנותיו בבית 
המקדש העתיד. למרות 

זאת נהגו רבותינו 
נשיאנו, בעת שקראו 
לעצמם את הפרשה 
"שנים מקרא ואחד 

תרגום" לקרוא בשבת
את שתי ההפטרות, גם את הרגילה שם מסופר  כזו

על צרעתו של נעמן שר צבא ארם (סוריה דאז).

שיפנה אל הנביא 
לביתו של נעמן הובאה אז, ילדה יהודיה שנלקחה 

בשבי. משהבחינה הילדה כי נעמן מצורע, פנתה 
לגברתה בתמימות ושאלה מדוע אין הוא פונה אל 
הנביא אלישע שירפאו. נעמן מספר על כך לאדונו 
מלך ארם ששולח אותו עם מתנה מכובדת למלך 
ישראל בליווי מכתב 

רשמי בו הוא מבקשו 
לרפא את שר צבאו 

באמצעות הנביא. 

מלך ישראל שתחום האמונה לא היה חזק אצלו, 
בלשון המעטה, ובפרט האמונה ביכולת הנביא, 
נבהל וקורע את בגדיו בחרדה, כשהוא זועק כי 

בוודאי אין זה אלא תירוץ למתקפה.
הנביא אלישע ששומע על ההיסטריה, שולח 

למלך ישראל הודעה נוקבת "למה קרעת בגדיך?" אין 
כל מקום לגילויי חרדה וחולשה. ובנוגע לפועל 

אדרבא "יבוא נא אלי" וארפאהו כדי ש"וידע כי יש 
נביא בישראל". ואכן נעמן מגיע, מציית להוראות 

הנביא אלישע, נרפא 
מיידית מצרעתו באופן 

ניסי, עד שמכריז ואומר 
"הנה נא ידעתי כי אין 
אלוקים בכל הארץ כי 

אם בישראל".
את כל זה פעלה 

ילדה קטנה, שחונכה 
מקטנות לדעת ולהכריז 

- יש נביא בישראל!

משיח בא זה
ההוראה לגבינו ברורה.
"צריכים לפרסם לכל 

אנשי הדור, שזכינו 
שהקב"ה בחר ומינה 
בעל בחירה, שמצד 

עצמו הוא שלא בערך 
נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך" ו"יועציך" 

ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע 
לעבודת כל בני ישראל וכל האנשים דדור זה". 

כולל הוראות עדכניות מנביא הדור הרבי שליט"א 
מלך המשיח, שמתקבלות היום באמצעות האגרות 

קודש, עליהם עלינו להכריז ולפרסם בריש גלי 
- "יבוא נא אלי וידע כי יש נביא בישראל".

כולל פרסום הוראותיו הידועות לענייני הכלל
ובטחון עם ישראל, שלא לדבר ולא לנהל כל מו"מ 

על מסירת שטחים כל שהם, בין עם הסורים או 
הפלסטינים או כל גוי שהוא. ובמקביל פרסום 

- הנבואה ש"לאלתר לגאולה"  נבואתו העיקרית
- בא! - משיח זה ותיכף ומיד ממש "הנה

לפסח משיח מוצרי
   במרכז ההפצה הארצי למוצרי

וגאולה נשלמו ההכנות לקראת משיח
ניתן  הפצת מוצרי חג הפסח. השנה

לצד עלוני ההסברה למבוגרים  להשיג
ולילדים, פוסטרים ושלטים גם הגדות 

וכן שקיות 'משיח'  לפסח, מהודרות
גדולות המיועדות לקופסאות המצות 

אלו ע"י  בימים השמורות המופצות
מוקדי חב"ד. להזמנות: 052-895-9667

ניסן לי״א ארצי כנס
יום הולדתו של ניסן, לרגל י"א

המשיח, יתקיים הרבי שליט"א מלך
ענק ומיוחד במתחם איצטדיון  אירוע
רמת גן. בחלק האומנותי יופיעו גדולי 

יעקב  דוד, בן מרדכי הזמר החסידי:
עמיר  שוואקי, וכן האחים פיאמנטה,
ומקהלת 'שירה חדשה' בשילוב בניון

משיח בארץ  ילדי שדרות. לפרטים: מטה
הקודש: 03-9606-250

שמורה מצה ערכת
ערכת  הופקה מאנ"ש א'    ביוזמת

מצה אישית מהודרת, לזיכוי הרבים
כזית  כוללת הערכה מצוות מצה. בקיום

מצה) ו"הוראות  (28 גרם מצה שברי
- עלון האגודה למען הגאולה  הפעלה"

והשלימה לפסח. מתאים  האמיתית
מקורבים  בקרב חיילים, להפצה המונית
בליל הסדר עצמו. לפרטים  וריכוזי נוער

והזמנות: 054-305-6071 

מתקבלות היום באמצעות האגרות  המשיח, מלך שליט״א הרבי הדור העדכניות של נביא הוראותיו
כי יש נביא בישראל״. וידע ״יבוא נא אלי - גלי בריש ולפרסם להכריז עלינו עליהם קודש,

חדשות טובות
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חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

עדכניות הוראות
של נביא הדור 

במדינת נוסף חב״ד יצאו לפתוח בית בחורים שלוחים של קבוצה
״יחי״. בתליית שלט מסייע לשליח מטייל בתמונה: בוליביה.

אדוננו" עם "יחי מתחילים
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ב) זכר (ויקרא יב, וילדה תזריע כי  אשה

והכוונה בזה זו כנסת ישראל.  ״אשה״, 
בהיותו מישראל,  אחד  לכל  גם היא

חלק מכנסת ישראל.
כנסת  עבודת כללות זו - תזריע״ ״כי
אחד כל  ושל ה' בעבודת ישראל 
"אתערותא  של  באופן  מישראל, 

זה: דלתתא". ועל ידי
שנמשלה  הגאולה  זו  - זכר״ ״וילדה
"ילדה  ח):  סו, (ישעיהו  כנאמר  ללידה, 

ציון את בני'ה".
זכר, עניין  זוכים ללידת גופא ובגאולה 
הגאולה  של  ולתוקף לחוזק הרומז
שאין  גאולה והשלימה. האמיתית
חדש"  "יהי'ה "שיר אחריה גלות, שאז
תנש״א) (התוועדויות לשון זכר דוקא.

ה‘תנש“א) ב)(משיחת ערב פסח זכר (ויקרא יב, וילדה

והתגלות זכר" רומז על לידת "וילדה
שהיא ממדריגה היותר  משיח, נשמת

... מעלמא דדוכרא. עליונה
תצא) עמוד ב, התורה כרך (אור

ה‘תנש“א) ב)(משיחת ערב פסח בשרו (ויקרא יג, בעור יהיה כי אדם

יגוף ה' את תהיה המגפה אשר וזאת
(זכריה  בשרו"  המק  גו'  העמים כל
אותם  מכה אני  הקב"ה  אמר  יב), יד, 
יהיה  כי אומר אדם בצרעת, וכן הוא

בשרו. בעור
אשר  בישראל,  שנתגרו  בגלל  וזאת 
מוצא  אתה וכן  ירושלים,  על  צבאו 
הרביעית  ממלכות פורע כשהקב"ה
אותה בצרעת שנאמר (ירמיה מו,  מלקה
אבירך" וכתיב )ויקרא  ט) "מדוע נסחף

ולבהרת". ולספחת יד, נו( "ולשאת
שמעוני) ילקוט (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ קיץ  לפי שעון

7:38  6:25 ירושלים 
7:40  6:41 תל אביב 
7:40  6:32 חיפה 
7:39  6:42 באר שבע 
8:07  7:06 יורק  ניו

 „Á‡· ÔÂ˘‡¯· 'Â‚ '‰ ¯Ó‡ ‰Î :‰¯ËÙ‰
יח)  מה, ˙ÈÓ„ (יחזקאל ˙ÏÂÚ - ˘„ÂÁÏ

חודש" "מחר של ואחרון ומוסיפין פסוק ראשון

ÔÒÈ :̆ „ÂÁ‰ ÌÈÎ¯·Ó
.ÌÈ˜ÏÁ 7 ,˙Â˜„ 34 ,21 ‰Ú˘ .ÔÂ˘‡¯ ÏÈÏ :„ÏÂÓ‰

.ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ :̆ „ÂÁ ˘‡¯

להקב"ה יחיד בן - אחד כל

ברית המילה מצוות פרשתינו מוזכרת בתחילת
ב'לקוטי  ימים. שמונה לכל תינוק יהודי בגיל
נמשך אור כזה  תורה' נאמר, שעל ידי מילה

באמצעות עבודת האדם,  אפשר להמשיכו שאי
אינה מגיעה כל כך גבוה,  שכן עבודת הנבראים
בדרך  נמשך מצד עצמו, מלמעלה, שהאור אלא

ערלה  מצויה דלעילא. אלא שכל עוד אתערותא
נמשך, ועל ידי  להיות האור יכול וקליפה אין

האור מאליו. בא הערלה הסרת
האור מלמעלה, כך  המשכת שהוא לגבי כשם

הוא גם בנוגע כניסת נפש הקדושה שבאה על 
שהיא נעלית  הנשמה בחינת ידי מילה; זוהי

אינה יכולה להיווצר על  זו מטעם ודעת, דרגא
ועבודה, כי אם נמצאת בכל אדם  פעולה ידי

בעצם, אלא שעל ידי המילה היא מתגלית.
ולכן במקרה שנדחתה הברית מסיבות רפואיות 
לגבי זמן  גם המילה לזמן מאוחר יותר, מועילה

שאינן צריכות ליצור  – ככל הפעולות העבר
בלבד. ענין קודם לגלות חדש, אלא ענין

לגילוי מהעלם
אותה נשארת אם אין מלים גם אחר כך,
וכוונת הבריאה וירידת  המשכה בהעלם,
שבני ישראל  הנשמה למטה היא הרי כדי

לידי גילוי. הנשמה את יביאו בעבודתם

נעלה מכל  בני ישראל להקב"ה הוא הקשר בין
מצב בו מצויים  שלם, בכל והוא תמיד חשבון,
בני הם  כך בני ישראל. וכמאמר: "בין כך ובין

אחרת (ח"ו) אי אפשר".  באומה ולהחליפם
אפשר להחזיר  שנאמר: "ואי הרמז במה וזהו

אפשר לעולם  אי – מישראל לעולם" נפש אחת
הקשר וכריתת הברית  את להחזיר, לבטל

קשר עם ישראל. שהקב"ה

המיוחד הקשר את לגלות
לכלל ישראל, בנוגע רק קשר מיוחד זה אינו

יחיד מישראל: הקב"ה קשר  אלא גם בנוגע לכל
בסוג קשר כזה  עצמו עם כל אחד מישראל את
ח"ו. הקב"ה אוהב כל יהודי  אפשר להתירו שאי

הבעש"ט, שכל  כמאמר אהבה עצמית. ויהודי
יחיד שנולד  אחד מישראל יקר אצל הקב"ה כבן

זקנותם, ויותר מזה. להורים לעת
ברא את העולם  הבריאה, שהקב"ה כוונת

ראשית", אינה רק  "בשביל ישראל שנקראו
בשביל כלל ישראל, כי אם בשביל כל אחד 

במיוחד, בכל יהודי תלויה כל כוונת  מישראל
"בשבילי  חייב כל אדם לומר הבריאה, שלכן
ולפיכך גם "כל המקיים נפש  נברא העולם";

עולם מלא", שכן  אחת מישראל... כאילו קיים
- חסר בכל הבריאה. אם חסר ח"ו ביהודי אחד
ומאחר שהקשר שבין כל יהודי עם הקב"ה הוא 

לגלותו, לכן  רק תמיד בכל התוקף, ויש שלם
לעיל  שנאמר זמן" (כפי "אפשר למול לאחר
סכנה בריאותית, אזי דוחים את  שבמקרה

היא,  למפרע, כי מילה גם מועיל – וזה הברית)
לפני זה. אצלו כבר שישנו כאמור, גילוי דבר

לפעול חייבים
ענין עבודת ה', כללות מילה מרומזת במצות

לעיל בעבודת היא: וההוראה מהאמור
חייב  לדעת שהוא צריך האדם מצד אחד
לישון", בטענה  "לשכב אינו יכול לפעול.

קשור תמיד עם הקב"ה  שבהעלם הוא
ואין  ושסוף כל סוף הרי "לא ידח ממנו נדח"

התנהגותו מעלה או מורידה.
צריך  לידי גילוי, וזה להביא יש - כי את הקשר
ולכן צריכה להיות להיות דוקא על ידי עבודה.
להחליש את  עבודה של 'מילה' ו'פריעה', כדי
התאוות; בנוסף לכך צריכה להיות 'מציצה': 

דם, את הרתיחה בגשמיות, גם  הוצאת
רחוקים של הגוף. ממקומות ואברים

מצד שני צריכים לדעת, שכאשר מקיימים את 
ידי כך  על זוכים ערלת לבבכם" את "ומלתם

יותר ממה שניתן להשיג ביגיעה עצמית  הרבה
ערלת לבבכם"  את – על ידי עבודת "ומלתם
מלמעלה של "ומל ה' אלקיך את זוכים לגילוי

האמיתית והשלימה על  בגאולה לבבך" שיתגלה
משיח צדקנו. בקרוב ממש. ידי

שיחת יו"ד שבט תשי"ג) (עפ"י

דבר מלך

השבת ח לו
תזריע פרשת
החודש פרשת

פרשת תזריע

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
חודש האחרונים באם לא נבדקו בי"ב

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

רווה משלוחים: מנחם
ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,

טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816
רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת

sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

Ï„Â‡ וזוגתו ¯Â‡ÈÏ 'למשפחת ר
¯Â„‚È·‡

שיחי' הבן להולדת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלו יזכו
הגאולה זמן של מתוך הרחבה

מזל טוב ברכת
למשפחת

 Ô‰Î שיחיו ˙È¯Â‡ו Ï‡È„ 'ר
שתחי' להולדת הבת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלה יזכו
הגאולה זמן של מתוך הרחבה

מזל טוב ברכת



חנות הירקות "השוק הקטן"
ברק, רחוב זבוטינסקי ליד בני על
בגלל  לא נחרטת בזכרון הקונים,

בגלל  הירקות ומחיריהם אלא
הרבי שליט"א  של התמונה הגדולה

מלך המשיח התלויה במקום.
אזורי מבעלי המקום,  למר אברהם

משיח  יש קשר הדוק עם עניני
החיצוני  מראהו למרות וגאולה.
אינו מצביע על קשר  שלכאורה
באדם  מדובר כי לחב"ד, מתברר

לרבי  נימי נפשו הקשור בכל
שליט"א מלך המשיח.

"במשך השנים, התוודעתי לנושא 
באמצעות  המופתים המתגלגלים
שנוכחתי  ה'אגרות קודש'. לאחר

בתשובות  לראות במו עיני
שבעקבותיהם  המדוייקות והניסים
מהסדרה,  כרכים רכשתי לביתי שני
הבית  במטבח אותם הינחתי האחד

והשני בסלון.
חודשים,  לפני מספר זה היה

ימים שהיתי  כשבאותם
בביתי מחלים מתאונה 
באחד הימים שעברתי.
צלצל הטלפון, על הקו 
חברי שלומי, אני  היה

שנים  חברים והוא
ארוכות, כך גם בני 

הפעם הוא  משפחתינו.
אפשר  יהיה שאל אם

להקפיץ את בנו למשחק 
עם בני.

חלפה  לא השבתי בחיוב.
לביתנו,  ובני הזוג הגיעו שעה קלה,
אשתי פותחת את הדלת, ולמראה 
מור היא הגיבה: "וואו כה  רעייתו

איזה  עשית לאחרונה השתנית;
מיוחד?" טיפול

כזה,  שאכן משהו היא הפטירה
והם נכנסו לסלון הבית, שם 

לאחר 20 דק'  הספה. על נחתי
הפשירה, התחוור  ביננו כשהשיחה

לנו כי לא לחינם הם הגיעו. הם 
מור,  של במצבה אותנו באו לשתף
האיומה. התברר  במחלה שחלתה

אותו עשתה הוא  ה"טיפול" כי
טיפולים כימוטרפיים...

סיפרתם עד  לא "מדוע הופתענו.
היום כלום?" שאלנו, והם השיבו 

כי עד היום, הם ביקשו לשמור את 
בסוד בין בני המשפחה. הדבר

הדברים,  למשמע בעודינו המומים
לבקש  לשלומי כי עליו אמרתי

הרבי שליט"א מלך  כעת את ברכת
ניסה לומר.  המשיח. "אבל..." הוא
חבל לך על הזמן, הנה  "אין אבל,

ידיים, שים כיפה,  ליטול גש הספר,
לפני  איזו החלטה טובה וקבל

שאתה מבקש את הברכה".
מיהר  שמתי כיפה, והוא גם אני

שהוריתי לו. הוא פתח  לעשות כפי
את כרך האגרות קודש, והגיש לי 

לקרוא.
התחלתי לקרוא בקול. במכתב 

הרבי שליט"א מלך המשיח  מברך
בברכת רפואה שלימה,  האשה את
לשמה מציין את הוספת השם חיה
ומוסיף עוד הוראות בנוגע לניתוח 

שהיא עומדת לעבור.
קראו בעצמם את  רק כשהם

הדברים הם השתכנעו... "מהיכן 
ידע על הניתוח? הרי אפילו  הוא

שאלו  לכם לא סיפרנו...?"
מתפלאים.

מאותו יום התחיל השיפור במצבה. 
היא הוסיפה לשמה את 
ואנו קישרנו  חיה, השם

את שמה לשמה של 
הרבנית חיה מושקא 

הינו תרגום  (=מושקא
מור). של

היא עברה את הטיפולים
בהצלחה.  הרפואיים

וכיום היא ב"ה בריאה 
לחלוטין.

כאן.  הסיפור לא מסתיים
שבועות חל תאריך בר  לפני מספר

בנם. לקראת תחילת  של המצוה
התפילין החליט שלומי  הנחת

"אין  לרכוש גם לעצמו זוג תפילין:
זה מתאים שאבוא עם בני להנחת 

התפילין שלו בבית הכנסת, ובשעה 
התפילין שלולי לא  את שהוא יניח

יהיה מה להניח..." הסביר.
טובה  שאכן מהחלטה לו אמרתי

יראה ניסים  בטוח שעוד שכזו
ונפלאות, גם בביתו וגם ובעיקר 

לאחר  למצב פרנסתו, בקשר
מצא את  האחרונים שבחודשים
מקום עבודה מסודר. ללא עצמו

האחרון, הוא התקשר  חמישי ביום
מקום עבודה חדש  לבשר לי שמצא

ב"ה.
התפילין מידי יום  אגב, על הנחת

לאחר חגיגת בר  גם מוותר לא הוא
המצווה...

הטבע מוכרחים ליישב על פי דרך
נוגע  הגבולות מכיון שזה כל את

נפש של כמה פעמים שישים ריבוא  לפיקוח
מבני ישראל. (כיוצאי מצרים)

(מוצאי ש"פ צו תשל"ח)

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

ליישב ם מוכרחי
המשומר" הגאולה - "היין יין

כל תוספות יד, ללא משובח, עבודת 100% יין ביתי
בקפידה ממיטב  הענבים נבחרו חומרים משמרים. או

יעקב. הכרמים באזור זכרון
בועז יורקוביץ' ברוך הרב לפסח בהשגחת למהדרין כשר

מ"ל  מהודר 750 מרלו, בקבוק / קאברנה יין
למקורבים! גם כמתנה מתאים
054-3056071054-3056071  : :להזמנות  להזמנות

ישראל ארץ ועד רבני
בראשות ישראל ארץ רבני של בחריפותו  תקדים חסר הלכה בפסק

הרב  בנו של יוסף יעקב הרב ארבע, רבה של קרית דב ליאור הרב מרן
קובעים הם  מאזוז, מאיר הרב וולפא, דב  שלום הרב יוסף, עובדיה

שהוא״. מכל סוג נשק כלי לערבים להעביר ש״איסור חמור

נפש!" - פיקוח "העברת השריוניות
שיש לו שותפות באישור  או הרבנים מוסיפים כי "כל מי שעושה כן,
בממשלה  כך  על  הצבעה  (כגון:  שיהיה שלב  באיזה הדבר ובביצוע 
בגדר 'שופך דמים' ומשתף פעולה  שינוע, שמירה וכו'), הוא ובכנסת,
רעך'". פסק  דם על תעמוד עם האויב, ועובר על איסור התורה של 'לא

ארץ ישראל שלנו.  בעלון השבוע ההלכה מפורסם
כוונת לאור  נכתב  ההלכה פסק 
וכלי  שירוניות בקרוב הממשלה להעביר
הפלסטינית.  הרשות נוספים לידי נשק
שוטרי  כי  הם,  שיודעים  אף  על  "זאת 
חבלה  היו אחראים לכמה מקרי הרשות
יהודים,  האחרונה נגד שבוצעו בתקופה
זולדן  עידו  הקדוש של רציחתו כגון 
ודוד  עמיחי אחיקם והקדושים הי"ד

חיילי  לידי הנשק  יגיע  סוף סוף  כי  שידוע  מה  אף  ועל  הי"ד. רובין
לפסק ההלכה של הרבנים. נכתב בנימוק החמאס",

שהיא את  מוספים שחובה על כל מי שיכול, לשבש בכל דרך הרבנים
לכך הם קובעים  בנוסף מהלך העברת כלי הנשק לרשות הפלסטינית.
לדאוג  מצווים  "המפקדים ולכן שחור  דגל  מתנוסס  זו פקודה שעל
מתנוססת  יבצע פקודה זו שדגל שחור לא אחד מחייליהם לכך שאף
מציל נפשות  זה, הרי הוא מופקר בידו לשבש מהלך עליה. וכל מי שיש

ברכת ה'". מישראל ותבוא עליו

הלכה פסק
לידי נוספים וכלי נשק שירוניות בקרוב מתכוננת להעביר הממשלה
הם, כי שוטרי הרשות היו  זאת על אף שיודעים הרשות הפלסטינית.
יהודים,  נגד האחרונה  מקרי חבלה שבוצעו בתקופה אחראים לכמה
הי"ד והקדושים אחיקם עמיחי  כגון רציחתו של הקדוש עידו זולדן
חיילי  יגיע הנשק לידי ועל אף מה שידוע כי סוף סוף הי"ד. רובין ודוד

החמאס.
רחוק  הלא בעתיד  ישמשו  אלו  נשק  שכלי הדבר,  שברור  ומאחר 
שיהודים  העבר, נסיון שלימד ר"ל. כפי ופציעתם של יהודים לרציחתם
נשק שנמסרו על ידינו לערבים, מאז הסכמי  ונפצעו מכלי נהרגו רבים

'אוסלו'.
חמור  שאיסור 'דבר ה' זו הלכה', דעת תורה דעתנו לגלות על כן, הננו

שהוא. סוג להעביר לערבים כלי נשק מכל
הדבר  ובביצוע באישור  שותפות לו  שיש  או  כן,  שעושה מי וכל
ובכנסת, שינוע,  כך בממשלה  (כגון: הצבעה על  שלב שיהיה באיזה
וכו'), הוא בגדר 'שופך דמים' ומשתף פעולה עם האויב, ועובר  שמירה

רעך'. דם על תעמוד על איסור התורה של 'לא
שהיא את  על פי ההלכה, חובה על כל מי שיכול, לשבש בכל דרך

הפלסטינית.  לרשות מהלך העברת כלי הנשק
יבצע פקודה  לא אחד מחייליהם מצווים לדאוג לכך שאף המפקדים
מהלך מופקר  וכל מי שיש בידו לשבש עליה. שחור מתנוססת זו שדגל

ברכת ה'.  מציל נפשות מישראל ותבוא עליו זה, הרי הוא
על  חשבו  אשר הרעה  עצתם הקב"ה  שיפר  ובתחינה  בתפילה
ושכבתם  בארצכם..  לבטח  "וישבתם  היעוד לקיום ונזכה היהודים,

ואין מחריד".
החתום: על וע"ז באנו
הרבנים חתימת מקום

עכשיו נפלאות שלימות הארץ ובטחון עם ישראל

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אדר ב'/ניסן  פרק ליום
מת טומאת הל' כה פרק

בפרקים . אדומה. פרה הל'
א. אלו. פרק

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

מכירה פרק י-יב.                            הל'

פרק יג-טו.

טז-יח פרק

פרק יט-כא.

פרק כב-כד.

פרק כה-כז.

כח-ל. פרק

כז

כח

כט

ל

א

ב

ג

ה'

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

הכל?" יודע "מאיפה הוא

למחבלים! - מישראל הנשק

המשיח מלך הרבי שליט״א



הביטוחים בארץ חברות כל את מייצגים
נאים ומחירים אטרקטיביים ביותר ביותרבת ומחירים אטרקטיביים נאים בת

R חיים R עסקים דירה R הביטוח:כל ענפי הביטוח: R רכב כל ענפי

מתקשרים ומרוויחים מתקשרים ומרוויחים 03-5017702

ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

050-377-0775
קורס מיוחד

מעונין בלימוד אומנות המילה?
פנה היום לברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 050-377-0775

"מחזירה את מה שקיבלתי"

7

החדש למשרד הסיבה
ממקום ארוך נתקבל מכתבו הפסק הכי אחרי

ובהתענינות קראתי על דבר  החדש בסנגל, משרדו
מקום שמבקר,  פרטי עבודתו שם. תקותי אשר בכל

ולכאורה אין  נמצאים שם אחינו בני ישראל, אם
ועיר שאין שם מבני ישראל, משתדל  מדינה לך

ומעוררם ומעודדם על גזע  להפגש אתם ומזכירם
תמיד יודעים אנו  לא וכו' וכו'. והרי צור מחצבתם,

העיקר, עד שאפשר  בפעולותינו בעולם הזה מהו
ופעולות  סיבות גורם לכמה הדבר שמסבב הסיבות

אחד.  אחד, פגישה אחת ופרט מאורע בשביל וענינים
ולדוגמא  הטבע הסובב אותנו, ורואים זה גם בסדר

הזרע  בעולם הצומח, הרי ההפרי' הבאה על ידי אבק
בכמה מליונים, רק אחדים מהם מפריחים  הנפוץ

ומצמיחים, ועל דרך זה גם בנוגע לגרעינים וזרעים 
ז׳תרכד)וכו'. מאגרת המשיח, מלך הרבי שליט״א (מאגרות קודש

המזוזות את לבדוק
שנתקבל זה עתה, בו  מכ"ב אדר במענה למכתבו

תחי'. זוגתו של כותב אודות המיחוש
המזוזות כשרות או  כל לומר שעדיין אין ויש מקום
דעתה לגמרי  אופן תסיח שהוקבעו שלא כדין, ובכל
מהחלומות כי אין בהם ממש, וכמאמר חכמינו ז"ל 
מורידין ותתחזק בהנהגה  חלומות לא מעלין ולא

חיים ובקיום  להוראות תורתנו תורת מתאימה
נאמר וחי בהם וה' ית' יצליחם למילוי  עליהן מצותי'

וככל שיתוסף בבטחון  לבבם לטובה, משאלות
בהשי"ת ובהנהגה האמורה יתוסף בהברכה.

ז׳תרכב) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

הרוחנית הפוקדת בשנים האחרונות את  הפריחה
בשבועות  ישראל, לא פוסחת על אף עיר. עם

הדרומית מדרשיה  בעיר אילת נפתחה האחרונים
חיה  "אהלי חדשה לנשים ובנות תחת השם

 - שמה של הרבנית חיה מושקא על מושקא"
הרבי שליט"א מלך המשיח. רעיית

טגר  המדרשיה עומדת גב' יהודית מאחורי
הארבעים לחייה, שלא  בשנות העיר, תושבת
שהיא עומדת  המוסד את מלפתח מתעייפת

בחזרה, את  מאחוריו. "כל מטרתי היא להחזיר
מסבירה את הסיבות  מה שקיבלתי..." כך היא

המדרשיה. לפתיחת

חוצה מהבית
החל, כשהייתי בשנות העשרים לחיי, אז "הכל

הרבי שליט"א מלך  שלוחי נתוודעתי באמצעות
נושא היהדות וחב"ד.  בארגנטינה, לכל המשיח

חנה" המרכז הגדול  משם המשכתי ל"מכון
ללימודי יהדות לבנות הממוקם בקראון הייטס 
שנים שהיתי במקום  במשך כשלש יורק. שבניו

תורה וחסידות. במהלכן הכרתי את  ולמדתי
יצחק  מנהל המכון ואת הרב מייסקי הרב שלמה
ביתם  את רעייתו פתחו עם גנזבורג ע"ה שיחד

בפני.
בעצם המניע העיקרי לפעילותי  וזה מה שהיה
ולתת  מאז, אני משתדלת להשפיע עם הבנות.

שקיבלתי. מה כל את בחזרה
הפעילות  את שנים החלטתי למסד לפני מספר
מקום  בלתי מסודר, ולפתוח באופן שהתקיימה

מסודר בו ימסרו שיעורי יהדות לבנות אילת. מה 
בביתי התגלה מהר  שיעורים בסדרת שהתחיל
עצמו. מקום מסודר בפני הדורש כמוסד מאוד

לימודים  במקום צורך טבעי הזמן נוצר עם
עמדו  לא הטבע, שבדרך למרות לבית. מחוץ

מבנה מתאים,  מתאימים לרכישת לרשותי כלים

לאחד  בקשת ברכה התייאשתי, והכנסתי לא
מקום על דיברה ה'אגרות קודש'. התשובה מכרכי

הרבי שליט"א מלך  כי הבנתי למדרשיה, ואני
המשיח מברכנו שבקרוב יסתדר הענין.

מקום  בבקשה להקצות אילת פניתי לעיריית
לאחרונה  עבור פעילות המדרשייה. וראוי מרווח

נמצא המקום הנדרש והמדרשייה קיבלה את 
לאחר  בעיר, אחד האגפים בבית ספר 'אלון'
אחר.  לאזור הספר ששכן במבנה עבר שבית

אלפי  עשרות של המקום שופץ וסודר בהשקעה
עברה לשכון בו". שקלים, והמדרשייה

כנגדה עזר
בעלה לפעילות מביא את כל המימון הגדול

טגר רופא ילדים במקצועו. כרעייתו  ד"ר שבתי
לפני למעלה מעשרים שנה ע"י  התקרב גם הוא

הרבי שליט"א מלך המשיח באורגווי. שלוחי
ומספרת על השתלשלות  גב' יהודית מוסיפה

התרחבות המדרשיה: "השיעורים נועדו בתחילה 
שרצו להעמיק ידע בתורה  לנשים נשואות
פרשת  וחסידות וללמוד יחדיו את שיעורי

הרבי שליט"א  של השבוע ושיחותיו הקדושות
חסרת  מלך המשיח. השיעורים זכו להצלחה

משתתפות בשיעורים אלו למעלה  וכיום תקדים,
החלה לקרום עור וגידים  כך מ-60 נשים!

החב"דית לנשות אילת". המדרשייה
יצאה ביוזמה מקורית כדי  אף המדרשייה

ומעסיקה  ללימודים, להתפנות יוכלו שהנשים
בשעות השיעורים שמרטפייה לילדי הנשים 
שהאמהות יכולות  כך המשתתפות בשיעור,

להביא את ילדיהם למדרשייה יחד עימם, ללא 
דאגות מיותרות. 

במדרשייה,  בשלב הבא נפתחה המגמה לצעירות
בנות  ומספר הצלחה לנחול שזכתה אף היא

שהחלו את לימודיהם במדרשייה כבר הקימו 
יהודיים לתפארת. בתים

מתרחבים
מערך השיעורים עומד רב המדרשיה, בראש

אליו נוספים רבנים נוספים  יחיאל קוצר, הרב
ומשפיעים מהעיר וסביבותיה המעבירים 

בנושאים שונים. שיעורים
בקרוב תיפתח במדרשייה מגמה לבנות בעלות 

מלאים, כך  תשובה שתכלול פנימיה ותנאי אש"ל
רחבי הארץ.  בנות מכל לקלוט שהמדרשייה תוכל

מערך  גם הפנימיה, בתנאי לצד ההתרחבות
השיעורים למבקרות לא נגרע. לצד השיעורים 

המתקיימים כיום, הן בשעות הבוקר, והן בשעות 
שיעורים  בסדרת גם לפתוח הערב, אנו עומדים

עבור  יותר, המוקדמות בשעות אחר הצהריים
יותר. מתאימות להן ששעות אלו הנשים

לגב' יהודית טגר:  לפנות לפרטים נוספים ניתן
050-770-3317
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