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ה׳ צבאות יום ניסן: י״א
לרבי והתקשרות מתנה של מפגן

יום לכבוד שליט"א המשיח מלך
ה', צבאות יום – ניסן בי"א ההולדת

חסידיות בחוויות ומלא גדוש יום
החדש הספורט בהיכל ומאתגרות,

במרכז בחולון. פרס פארק ובמתחם
הילדים. כנס - ה'ראלי' מעמד האירוע
הארץ. רחבי מכל יפעל הסעות מערך

מלאה בהפרדה יתקיימו האירועים
וכרטיסים לפרטים כולו. היום לאורך

.058-329-9770 בטלמסר:

ישראל לילדי מצות מאפיות
בימים מפעילים חב"ד במוקדי

מאפיות את הפסח חג לקראת אלה,
ישראל, ילדי עבור לדוגמא, המצות

המצות, הכנת אופן על הלומדים
יד עבודת מצות אכילת חשיבות
פרטים פסח. עניני ועל שמורות

חב"ד. במוקדי

בעמנואל תורה ספר הכנסת
בשעה אדר לי"ט אור שני, ביום

"בית כנסת בבית אי"ה תתקיים 17:00
בעמנואל ליובאוויטש" חב"ד מנחם
שמואל הרב ע"י תורה, ספר הכנסת

האותיות כתיבת משפחתו. ובני עומר
עמנואל. 39 ישראל בית ברח' תתקיים

התורה ספר הכנסת מעמד סיום עם
המעונינים מצוה. סעודת תתקיים

מוזמנים החשובה, במצווה חלק ליטול
.054-8432-091 לטל': להתקשר

מלכותו, קבלת שלימות הוא שנותר כל המשיח, מלך שליט״א הרבי עדות עפ״י תשובה, עשו כבר ישראל
השנה ימי לכל ידע, דלא עד הפורים ענייני את ולהמשיך הגאולה, זמן של והנפלאות הניסים פרסום

טובות חדשות

שלמחרת היום
תשע"ה! פורים

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

וכבר פורים של טעמו את לטעום הספקנו בקושי
של מילותיו טוענים לחינם לא למחרתו. אנו
לי נא אמור פורים רבי פורים "רבי הפורמי: השיר
בשבוע...". פעמיים פורים, יחול לא מדוע מדוע,

לתביעה... נענתה החסידות תורת
המשיח מלך שליט"א הרבי מסביר לזה, בהקשר
לדברי הבעש"ט פירוש את הקדושות בשיחותיו
יצא", לא למפרע המגילה את הקורא "כל המשנה
בעבר שאירע כסיפור המגילה את לקרות שאין

באופן אם, כי ("למפרע"),
נזכרים האלה ש"הימים
הזכרון שע"י ונעשים",
עניני כל (מחדש) נעשים
הראשונה, כבפעם הפורים
את מחדש שחיים היינו,
בעבודת המגילה עניני כל

לקונו. האדם

יומי אתגר
פורים שענייני זו קביעה
לעולם, בטלים אינם
פורים את מציבה
ובפרט גם יומי, כאתגר

בתקופתנו.
גזירות בזמן ישראל עם הועמד בו הנסיון עיקר
ישראל. בני לראש ההתקשרות נסיון היה המן,
הצדיק מרדכי התריע המן, לגזירות שקדמו בשנים
שהגיעו למיניהם רוחניות סכנות על העם, בפני
רבים לצערו, אחשורוש. משתה בתקופת לשיאן

לדרך. יצאה המן וגזירת לאזהרותיו, שעו לא
לבין בינו שנוצר בריחוק העם חש כעת רק
את נכונה העריכו לא כי לדעת, נוכחו כעת השי"ת.
ישראל עם הנבואית. ראייתו ואת מרדכי אזהרות
מעתה - המחדל ותיקון חרטה על החליט כולו
מוחלטת היצמדות
הדור, נשיא לדברי
אם גם תזוזה, כל ללא
שהוא ימין על לך יאמר
מרדכי כעת רק שמאל.

אסתר הגזירה. ביטול את לפעול באסתר מאיץ
עלי.. וצומו .. היהודים כל את כנוס "לך דורשת
אשר .. ויעש מרדכי "ויעבור ימים". שלושת

אסתר". עליו ציוותה
הלשון במגילה נאמר לחינם שלא חז"ל מציינים
על "עבר הוא שאכן משום מרדכי", "ויעבור
שבתוך משום צום, ימי שלושת שגזר בכך הדת"
חייבים בו הסדר" "ליל גם חל אלו ימים שלושה
ואסתר מרדכי ואילו התורה, מן מצה לאכול היו

זו. ממצוה בטלום

המתקן הנסיון
המתקן, הנסיון זה היה
ישראל. בני הועמדו בו
לקולו ישמעו האם
ישראל בני ראש של
שלא הדורש שבדור,
זו בשנה מצה לאכול
"אפילו הסדר, בליל
שהוא ימין על לך אומר
יחסר שמא או שמאל",
כלפי בביטולם שוב
ההמשך הדור. ראש
שכבר ישראל עם ידוע.
מרדכי כהוראת ועשה נכון, החליט תשובה, עשה
בטלו הגזירות נתלה המן התהפך, הגלגל ואסתר.

ויקר. וששון ושמחה אורה הייתה וליהודים
הרבי הדור, ראש של עדותו עפ"י הנה כיום, גם
עשה כבר ישראל עם המשיח, מלך שליט"א
הנדרשת התשובה אותה את דהיינו תשובה,
והשלימה. האמיתית הגאולה להבאת מהשי"ת
ציות מלכותו, בקבלת השלימות הוא שנותר כל
נגלה התורה בלימוד הוספה להוראותיו, מוחלט
מלך שליט"א הרבי של בתורתו ובפרט וחסידות
הניסים פרסום בהידור, המצות קיום המשיח,
ענייני את ולהמשיך הגאולה, זמן של והנפלאות
ודעת מטעם למעלה עד ידע, דלא עד - הפורים
הגאולה שמחת מתוך כולה, השנה ימי לכל

ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית

הפרוסים הגאולה, אופנועי לצי הגאולה. בבשורת הארץ את כובשים
חדשים. אופנועים 28 עוד מצטרפים הארץ, ברחבי מוקדים בעשרות

לגאולה אחרי סע

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

השקל" למחצית "זכר לקיום מטבעות להשיג ניתן

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

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

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ו 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
ממשיכים

בהצלחה!

תשע"ה חורף - משיח קונגרס

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

הרמז להבין - דאגות הסרת
טוב. בכי ב"ה עבר והכל שלו הניירות קבל אשר מודיע

כשרואים הענין, ברמיזת להאריך למותר ובודאי
הרמז, להבין צריך ודאגות. טרדות מסיר שהשי"ת
להתעמק וחיובו מזכותו גם ובמילא ביכולתו אשר

ובלשון הדרושה בהעמקה חיים תורת תורתנו בלימוד
בקשר דעתו שמקשר והתחברות התקשרות התניא
ואינו וכו' בחוזק מחשבתו ויתקע מאוד וחזק אמיץ

בברכת להוספה והכלי הצנור ג"כ שזהו כו' דעתו מסיח
ברוחניות. והן בגשמיות הן ולהבא מכאן השי"ת

שזכה בזה עאכו"כ אמורים, הדברים אחד בכל ואם
הנהגה שע"י ובפרט תמימים, תומכי בישיבת ללמוד

שגם חביריו הרבים, על גם וישפיע האמור בכל טובה
מסייעתו. הרבים שזכות האמור באופן ינהגו הם

ו׳רנ״ד) (מאגרת

החסידות בלימוד הדרכה
החסידות. בדרך אדם להדריך צריך אופן באיזה שואל
כי להדריכו, שצריך זה של נפש בתכונת שתלוי מובן
בעניני להכירו צריך מישראל אדם שכל שפשוט אף

צריך ולכן שוות, בנ"א דיעות אין אבל החסידות. תורת
ספר הקדמת ג"כ ועיין אחד, כל של רוחו לפי לילך
להתחיל צריכה שהדרכה הכללית, והנקודה התניא.

הוא שבאם ז.א. זה, אדם הורגל בו האופן באותו
התשובה באגרת להכירו להתחיל יש אזי מוסר, מבעלי
מבעלי הוא ובאם וכיו"ב, ומעין בקונטרס הזקן לרבנו

היחוד בשער לפניו ענינים למצוא יש אזי השכלה,
קל מצותיך דרך הספר הנה ובכלל וכיו"ב, והאמונה
שלאלו מובן סוגים. מכמה שם ונמצא ההבנה, לפ"ע
התחלת ועניני'. בתורה כלל ידיעה שום להם שאין

ו׳רנה) (מאגרת דבורים. והלקוטי השיחות ע"פ צ"ל הדרכה

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (27.2.15) ה'תשע"ה אדר, ט"ו פורים שושן תשא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1037

המלך שלוחי התכנסו שעבר רביעי ביום
הקודש בארץ משיח לקונגרס הארץ, מרחבי

משיח בנושא עיון יום תשע"ה, חורף -
רעהו את "איש בסימן עמד הכינוס וגאולה.

הוראת את למלא חזק", יאמר ולאחיו יעזורו
עצה! לטכס המשיח: מלך שליט"א הרבי

בפועל והשלימה האמיתית הגאולה שתהיה
ממש. ומיד תיכף ממש

ומשיח, גאולה ענייני נלמדו היום במהלך
לחיות להתחיל כדי בגאולה, סוגיות לובנו
שהעלו דוברים הובאו המשיח. ימות את

ועד היהודי העולם כי העובדה את נס על
יחדיו למדו לגאולה, מוכן בכללותו, לעולם
חדשים וכלים חדשים רעיונות מרעהו איש

יחד התעצמו והעיקר הגאולה. בשורת להפצת
הרבי להתגלות מתפשרת, הבלתי בדרישה

ממש. עכשיו המשיח מלך שליט"א

התשועה לשנת רמזים
בנצי הרב המנחה פותח היעודה בשעה

קי"ג פרק לאמירת ומזמין בדברים פרישמן
בעין שליח טל, מנחם הרב את בתהילים
מלכות" ה"דבר מתוך נקודות על אילה.

הרפז נועם הרב "תצוה", לפרשת השבועי
בירושלים. הזיתים בהר שליח

"חי המשיח מלך שליט"א שהרבי פס"ד על
ליפש, יצחק הרב מדבר גשמי" בגוף וקיים
בפס"ד גם לעסוק שזכה צפת, צא"ח מנהל

שליט"א הרבי שאכן דין מפסק החל קודמים,
והמשכו המשיח, מלך הינו מליובאוויטש

פסקי-דינים נביא, דין לו שיש בפסק-דין
האחרון. לזה ועד רבנים מאות חתמו עליהם
בנאום רוטנשטיין מרדכי הרב עלה לאחריו
לעצמותו בינינו העצמותי הקשר על מאלף

הנדרשת ה' בעבודת להתבטא שאמור ית',
המושב את הגאולה. בזמן היום, מאתנו

על ברמזים שמידע, שלמה הרב חתם הראשון
חשיבות ועל התשועה כשנת תשע"ה שנת
יהודים יעודד שבוודאי דבר הדבר, פרסום

ומצוות. בתורה להוספה

המשיח ימות של רשת
ביכולתכם, אשר כל עשו בסימן ב', מושב

הפצת נושא את צהרים. ארוחת בשילוב נערך
"לחיות אפליקציה באמצעות המעיינות

בשיח (ראה כהן נדב הרב הציג הזמן" עם
הרב דברים נשא לאחריו פנים). ע' חסידים
אביב, ברמת חב"ד ישיבת מנהל כהנא אמיר
היומי הוידאו הפצת יוזמת בנושא שהרחיב

שפות. במספר התניא, ללימוד
אביב, רמת תות"ל מישיבת לישה יקיר הת'

מעגלי ויצירת עיצה לטכס ההכרח על מעורר
הגאולה להבאת מקום, בכל עקשנים" "עשרה
ברכת ממש.לאחר בפועל והשלימה אמיתית

כללית. לתמונה כולם נעמדו המזון

קורקוס, רפאל משה הרב הנחה ג' מושב את
שהזמין לנהורא", חשוכא "אתהפכא בסימן

המיזם את להציג מגדרה כרמון נס הרב
ימות של הפצה רשת הזהב", "שרשרת היחודי

והמבוססת האינטרנט באמצעות המשיח,
תכני העברת השרשרת", "מכתב עקרון על

בהמשך וכו'. מקורבים לעשרה ומשיח גאולה
בסגנון חלקם מרתקים, וידאו קטעי הוקרנו

פעילויות הסוקרים דקדושא", "שטות של
שלוחים ע"י האחרונה בתקופה שנעשו שונות

הגאולה. בשורת להפצת והפעילים

בשמחה מרבין ריקודי
מענדל מנחם הרב הנחה, המסכם המושב את

קלי בועז הרב הדוברים ראשון אקסלרוד.
קפרא הרב לאחריו נח, בני מצות 7 מטה יו"ר
כשהוא שגרתיות, בלתי פעילויות על אפרים
שהקימו הענק חנוכיית את השאר בין מציג

בהפצת האוצרות" "ביזבוז על ברחובות.
שמעון הרב דברים נושא הגאולה, בשורת

אישית מזוית מדבר נתן אבי הרב ויצהנדלר.
תפילין. זוגות ד' בנושא
מספר עמר אלון עו"ד

במערכת גם מופתים על
הרב ולסיום המשפט.
על מדבר ציק זמרוני

שהתגלה החדש האור
מלך שליט"א הרבי של המאמרים בספרי

לאחרונה. שי"ל המשיח,
להבאת בשמחה "מרבין ריקודי לאחר

הכל התיישבו ערבית ותפילת הגאולה"
עם ארוכות שעות שנמשכה להתוועדות

הרב גלייזר, דוד הרב ביניהם: שלוחים, מספר
חיים הרב מנתיבות רונן הרב מלכה, ליאור

ועוד. חיון אילן הרב ריבקין,

קבוצתית בתמונה מהמשתתפים חלק

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

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

למקווה בכניסה קדמי ר׳
במזיבוז הבעשט

חח י

ה



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

המשיח. בימות כבר נמצאים
מלך שליט"א הרבי מכריז כך

על לשמוע מאלף המשיח.
עו"ד של ראיה מזווית כך

בתחום הציבורית מהסנגוריה
שעות רוב את והמבלה הפלילי

משפט בתי בדיונים עבודתו
שונים. פליליים בנושאים

הגילוי, זמן שמתקרב "ככל
עמר אלון הרב עו"ד מספר

שהעולם מתברר לוד, מהעיר
לפני שעד דברים מוכן. כבר

רבה ביגיעה נפעלו שנים כמה
הנה הזויים, נשמעו אף ואולי

עצמה הסביבה כיום
ומבקשת זועקת
אותם. שתפעל

לעבודה, מחברי אחד
לפני ידוע, עו"ד

להציע נהגתי שנים
הוא אבל תפילין לו
בנימוס. לסרב נהג

נגד דבר שום לי "אין
עבורי", לא זה אבל זה,

לי. לומר נהג כך

שבמסורת לעניינים חם יחס
בזכות מילדותו עוד לו, היה

משרד של האינטגרציה תכנית
לגשר נועדה זו תכנית החינוך.
בצפון הפאר שכונות ילדי בין
מהם העיר, דרום לילדי העיר

באופן כי אם מסורת, קצת למד
מחייב. שאינו

"חזקה הובטחנו כבר אבל
ריקם", חוזרת שאינה לתעמולה

ולדבר להמשיך רק צריכים
המשכתי מצידי אכן ולעורר.
להניח לזמן מזמן לו להציע

נואש. אמרתי לא תפילין,

לנושא ביחסו ראשוני שינוי
תקופה לאחר התרחש התפילין,

הוא אחד יום כאשר ארוכה,
"שהיות ואמר אותי הפתיע

תפילין להניח לי מציע ואתה
הרי ואני פעמים, כמה כבר
בוא אז אותך. ומכבד אוהב

אולם או חדר נמצא בבקשה
להניח מוכן אני שם צדדי,

תפילין".

תהיינה שלא להוסיף: נהג "אבל,
זה את עושה אינני הבנות, אי

עבורך...". רק אלא עבורי

הוא כחודשים לאחר הבא בשלב
נמצא בוא בבקשה לי, אומר
זה הפעם... אבל צדדי... חדר

עבורך. ולא עבורי

הניח והוא צדדי חדר מצאנו
ואילך, מעתה ב"ה. תפילין,

אנחנו השתנתה. המצב תמונת
התפילין את מניחים עדיין

זה אבל, צדדי, באולם או בחדר
עבורו... כבר

האחרונות, בשנים כדרכי השנה
השלוחים לכינוס נסעתי

מדרשו בית ב"770" שהתקיים
שליט"א הרבי של

בשלהי המשיח, מלך
מרחשון. חודש

רב, מרץ עם חזרתי
לפעול כולי טעון

הפצת את בסביבתי
הגאולה. בשורת
בבית כשנפגשנו

עמד הוא המשפט,
כמה עוד עם יחד

ושאלתי נגשתי עו"ד.
תפילין נניח חדר באיזה אז "נו,

היום".

ואמר חודר במבט בי הביט הוא
זה מה עלי? צחוק אתה "מה

מתבייש אני מה, חדר? באיזה
לי תניח אתה יהודי? שאני

רוצה ואני ועכשיו כאן תפילין
שהוא תוך יראו!!! שכולם

שיצטרפו שסביבו בעו"ד מאיץ
למצוה.

לפני נפגשנו ספורים, ימים לפני
באולם ב"מחוזי". הדיון תחילת

מעטים, לא אנשים נכחו כבר
וביקש לשופט, פונה הוא כאשר

של קצרה הפסקה לו לאשר
להניח שאוכל "כדי דקות שתי

כשהוא הזה", הצדיק עם תפילין
עלי. מצביע

סחף הוא מכם. לאחר יומיים
הפלילית, למזכירות אותי

סערה כרוח לשם נכנס כשהוא
מניח אני עכשיו חבר'ה, "טוב

החבר'ה כל ואחרי תפילין כאן
תפילין". יניחו כאן, שנמצאים
ואכן אמת, דברי ניכרים והרי

תפילין. הניחו כולם

המשיח! ימות

  
    
   

    
    

    
  

    
    

 
  

לא משם זז אינו "לי" שכתוב מקום כל
בעולם-הבא. ולא בעולם-הזה

כתיב בלווים לי", "ונתנו כתיב בכהנים
"כי כתיב בישראל הלווים", לי "והיו
לי "כי כתיב בבכורות ישראל", בני לי
אשר "העיר כתיב בסנהדרין בכור". כל

לי". בחרתי

ראיתי "כי כתיב דוד בית במלכות
"ויקחו כתיב בתרומה מלך", לי בבניו
לי "ועשו כתיב במקדש תרומה", לי
אדמה "מזבח כתיב במזבח מקדש"
לי "להקריב כתיב בקרבן לי", תעשה
"שמן כתיב המשחה בשמן במועדו",

לי". זה יהיה קדש משחת
המור) (צרור

כד) לד, (תשא ארצך את איש יחמוד ולא

משכן עשיתם בעולם-הזה הקב"ה אמר
אבנה אני ולעתיד בחומה, שהיו ומקדש
בחומת מוקפת ותהיה המקדש, בית את
לה אהיה ו"ואני ב) (זכריה שנאמר אש,
(תנחומא) אש". חומת ה' נאום

" של זו מעלה נוספה מדוע לכאורה
את שקיבל לאחר דווקא פניו" עור קרן

בראשונות? ולא האחרונות, הלוחות
העגל חטא אחר באו אחרונות לוחות
שפעל דבר הראשונות, הלוחות ושבירת
לעליה והביא ישראל בבני "תשובה"
עד משה, פני עור קירון כולל הגדולה
האמיתית בגאולה הגילוי לשלימות
תנש״א) מלכות (דבר והשלימה.

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:18 17:05 ירושלים
18:19 17:20 תל-אביב
18:19 17:10 חיפה
18:20 17:22 באר-שבע
18:34 17:34 ניו-יורק

     
לט) - כ יח, (מלכים-א' 

פוסחים? אתם מתי עד

אסף כיצד מסופר "תשא" פרשת בהפטרת
ישראל וכל הבעל נביאי כל את הנביא אליהו
שתי על פוסחים אתם מתי "עד להם: ואמר

בדרישה לבוא עליו היה ולכאורה, הסעיפים?"
לבעל?"!!! עובדים אתם מתי "עד יותר: חמורה

יעבוד שיהודי יתכן איך להבין, יש שתחילה אלא
מאמינים בני מאמינים ישראל הרי זרה? עבודה

ח"ו? לכפירה, שייכים ואינם

החוצב ביד כגרזן
אדם בני תעיית תחלת הרמב"ם: שכלשון אלא

משום היתה ומזלות כוכבים עבודת אחרי
הכוכבים דרך עוברת שמלמעלה שההשפעה

לכוכבים כבוד ונתנו השתחוו לפיכך - והמזלות
הדרוש. השפע את שישפיעו כדי ולמזלות

דרך עוברת שההשפעה שלמרות היא האמת
שהרי כבוד, להם לתת אין והמזלות הכוכבים
בחסידות שמוסבר כפי החוצב. ביד כגרזן הם

לבין לכבדם שנצטוינו ואם אב בין ההבדל
נצטוינו שלא בלבד זו שלא ומזלות, כוכבים

האב כי בדבר: עבירה יש אדרבה, אלא, לכבדם,
הם ומזלות כוכבים ואילו בחירה בעלי הם והאם

החוצב. ביד כגרזן
את עבדו הם - המסולפים מושגיהם עפ"י

גשמיות, השפעות קבלת לשם זרה, העבודה
שגם הסיבה וזו עצמיות. פניות משום כלומר,

להכשל עלולים מאמינים, בני מאמינים יהודים,
עבודה לדידם זו אין שכן - ע"ז בחטא ר"ל
עצמיות. פניות לשם רק אם כי ח"ו באמת

מעבודה-זרה יותר חמור
זרה, עבודה סוגים: שני קיימים זרה, בעבודה
היא, זרה עבודה הסעיפים. שתי על ופסיחה

מעניקה זרה" שה"עבודה באמת סבור כשהאדם
עצמית פניה משום בא שהדבר למרות הרי שפע.

שע"י שסובר באמת, היא עצמה הפניה אבל -
שפע. לו יתנו - ולמזלות לכוכבים שיעבוד כך

סוג מספק. היא הסעיפים שתי על פסיחה ברם,
בה' מאמין אדם השיתוף: - פסיחה של אחר

עבודה גם דבר של לאמתו בע"ז. להבדיל, וגם,
בדבור ואפילו ספק, משום או בשיתוף, זרה

- כלל בלב אמונה ללא בלבד במעשה או בלבד
מוסר עליה שגם עד מאד חמורה עבירה היא

בתניא. כאמור נפשו, את ישראל איש
הסעיפים" שתי על ה"פוסח גרוע רבים בפרטים

גרוע לתשובה ביחס שכן זרה. מעבודה יותר
שקשה משום הסעיפים, שתי על הפוסח יותר

המאמין ואמתית. שלמה בתשובה לחזור לו
הוא שהוי' לו כשמתברר הרי ר"ל, זרה בעבודה

מרה בטעות שרוי היה עתה עד וכי האלקים,
שב הוא ולכן שביצע, החטא בגודל הוא חש -

לו". ורפא "ושב בתשובה...
מאחר - הסעיפים שתי על הפוסח לעומתו

מדרכו כשחוזר גם הרי בקב"ה גם מאמין שהוא
באומרו: החטא, בגודל כל-כך חש אינו הקודמת

מסופק הייתי מלכתחלה הרי חטאתי? מה
התוצאה וכו'. וכו' מאמין הייתי שתמיד ובפרט

שלמה. תשובתו ואין באמת מתחרט שאינו
הריהו בשיתוף) (לא בעבודה-זרה המאמין

מאלקים מנותק הוא ר"ל. בתכלית, מקולקל
לו. נוגע הרוחניות ענין כלל אבל - אמת

בשיתוף הסעיפים שתי על בפוסח לעומתו,
אמת לאלקים להשתייך רוצה שאינו מוכיח -
הרוחניות, ענין לכלל קשר כל לו שאין ועד -

אלקים הוא שהוי' האמת ידיעת כדי תוך שהרי
בגשמיות. הקב"ה את ח"ו להמיר הוא מוכן

תורה ממתן נעלה
וקראו בתשובה ישראל כל שבו שאז וכשם

האלוקים" הוא הוי' האלוקים, הוא הוי' פעמיים:
"אנוכי אחת פעם נאמר בו תורה מבמתן יותר

למצב מגיעים שבתשובה כיון אלוקיך", הוי'
לתושיה", "כפלים החטא, מלפני יותר נעלה
מן ערוך לאין נעלית היא השניה שפעם ועד

שתי על הפוסחים כל עתה: גם כך - הראשונה
ובכפלים בתשובה, לחזור עליהם הסעיפים

האלוקים הוא "הוי' כי לראות ונזכה לתושיה.
ממש. בקרוב והשלמה האמיתית בגאולה

תשי"ז) תשא (פרשת

יהודית". "מודעות הספר מחבר כהן, שי' נדב הרה"ח עם

הזמן! עם לחיות אפליקציה
בראשית באולמי שעבר בשבוע רביעי ביום שהתקיים משיח קונגרס

הגאולה למען האגודה מטעם בראשל"צ,
פז הזדמנות היווה והשלימה, האמיתית
להפצת החדשים באמצעים להתעדכן
בשורת הפצת ובראשם החסידות מעיינות

המשיח. מלך שליט"א הרבי של הגאולה,

הינה בקונגרס, שהוצגו מהחידושים אחד
שלושת את "המנגישה" חדשה, אפליקציה
תהילים חומש, בחת"ת: היומיים השיעורים
החת"ת שיעורי חכם. טלפון בעל לכל תניא,
בקרב האחרונות בשנים תאוצה צוברים

יומי חומש לימוד וכוללים: הרחב, הציבור
השנה. לימי התניא וספר החודש לימי תהילים השבוע, לימי בחלוקה
כהן נדב לרב שייכת הזמן", עם "לחיות לשם שזכתה האפליקציה

יהודית". "מודעות הספר מחבר
לפשט הצורך היה בספרו, נדב הרב התמודד עימהם האתגרים אחד
לאלה עמוק, למדני בסגנון שנכתבו התניא, פרקי תוכן את ולהבהיר
ביהדות. גם רבות ופעמים בחסידות הראשונים צעדיהם את העושים
לתניא, מתחברים יותר. קלה שלהם ההתקרבות דרך ואילך מכאן

המשיח. מלך שליט"א לרבי מתחברים
"אסנט" במכון התניא בספר קורס העברת כדי תוך נולד עצמו, הספר
צורה היה הלימוד בתניא, 'קלאסיים' משיעורים בשונה שבצפת.
המרענן המבנה ודוגמאות. סיפורים שילוב תוך פה, בעל חווייתית,

רבה. הצלחה נחל
מבית חב"די אברך כשנה, לפני אלי פנה כהן, הרב מספר לזה, "בהמשך
עצמך את תקליט הצעתי, התניא. על שלך הספר את "ראיתי דגן:
האברך סיים ביקוש", לזה שיהיה בטוח בוואטסאפ. לחבר'ה ותשלח
"תנסה לחץ: הוא אך הסתייגותי, את להסביר ניסיתי הצעתו. את
שיעורים כמה הקלטתי ניסיתי. התגובות". את ותראה קטנה בקבוצה

ביותר. מעודדות היו התגובות ושלחתי.

החופשי בזמן לשמוע
כולל ציפיתי, שלא ממקומות תגובות קבלתי לשלוח, שהמשכנו ככל
שהערכנו. ממה יותר הרבה פעילה השרשרת שתגובת התברר מחו"ל.
טבעי באופן אותם העבירו בעיניהם, חן מצאו שהשיעורים אלה אותם
זה?) עבור לא אם נברא הוא מה (לשם בוואטסאפ שלהם לקבוצות

מצדנו. השקעה ללא כמעט זאת וכל בקפיצות. גדלה המנויים ורשת
על להכביד עלול תוכן, הודעות של קבוע שמשלוח נוכחתנו בנתיים
המיועדת טלפונית, אפליקציה של פיתוחה על ללכת והוחלט המנויים

החופשי. בזמנם היומיים השיעורים את לקבל מהעוניינים לאותם
להכנס המשתמש ביכולת בטלפון, האפליקציה התקנת באמצעות
את כן וכמו והחומש התהילים היומי, התניא שיעור את ולשמוע
הרבי בעריכת השנה, לימות פתגמים אוצר יום: היום ב"לוח השיעור

היומי. הרמב"ם לימוד גם נוסף לאחרונה המשיח. מלך שליט"א
יהודי פוגשים מסביר: כהן הרב מנוי, להיות ניתן כיצד לשאלה,
הגאולה את להביא ברצונו האם אותו לשאול ניתן מיד ב"מבצעים",
שולחים החיובית, תשובתו לאחר התניא. בספר דקות 5 של לימוד ע"י
(לאחר כהן נדב הרב של לטל' שמו, את האדם של הטל' ממכשיר
יקבל האדם ואילך מעתה הזכרונות) למאגר שלו הטל' את שהכנסנו
לזה ולהכנס האפליקציה את לקבל או שלו, לטלפון השיעורים את

.054-977-0959 טל': החופשי. בזמנו

עכשיו נפלאות

מלך דבר

חסידים שיח

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ה פרק ומזוזה תפילין הל'

ו פרק

ז פרק

ח פרק

ט פרק

י פרק

א פרק ציצית הל'

וחליצה יבום הלכות יג. פרקים גירושין הלכות
א-ב פרקים

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים
א-ג פרקים בתולה נערה הלכות

א-ג פרקים סוטה הלכות

א-ב פרקים ביאה איסורי הלכות ד. פרק

ג-ה פרקים

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשפט בבתי גם

תשא כי פרשת

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

היפך של לעניין מלכתחילה באים לא במילא
מלשון ושלום שלום, נהיה ואדרבה השלום,

התורה בשלימות הקשורה העם שלימות עם יחד שלימות,
חברון עם ושומרון, שכם עם יחד הארץ, שלימות מגיע ומזה

תשל"ו) (פורים העתיקה. ירושלים ועם

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שלמות מלשון שלום

עמר אלון עו״ד

כהן נדב הרב

שיחיו מושקא חיה מרת וזוגתו אבירז לר'

בן-מתתיהו
תחי' חנה ה' בצבאות החייל בתם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת
שיחיו רייזל חיה מרת וזוגתו ניסים לר'

ברוך
שי' מנשה מענדל מנחם ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת

לה) לד, (תשא משה פני עור קרן כי

לי זה יהיה קודש משחת שמן
לא) ל, (תשא



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

המשיח. בימות כבר נמצאים
מלך שליט"א הרבי מכריז כך

על לשמוע מאלף המשיח.
עו"ד של ראיה מזווית כך

בתחום הציבורית מהסנגוריה
שעות רוב את והמבלה הפלילי

משפט בתי בדיונים עבודתו
שונים. פליליים בנושאים

הגילוי, זמן שמתקרב "ככל
עמר אלון הרב עו"ד מספר

שהעולם מתברר לוד, מהעיר
לפני שעד דברים מוכן. כבר

רבה ביגיעה נפעלו שנים כמה
הנה הזויים, נשמעו אף ואולי

עצמה הסביבה כיום
ומבקשת זועקת
אותם. שתפעל

לעבודה, מחברי אחד
לפני ידוע, עו"ד

להציע נהגתי שנים
הוא אבל תפילין לו
בנימוס. לסרב נהג

נגד דבר שום לי "אין
עבורי", לא זה אבל זה,

לי. לומר נהג כך

שבמסורת לעניינים חם יחס
בזכות מילדותו עוד לו, היה

משרד של האינטגרציה תכנית
לגשר נועדה זו תכנית החינוך.
בצפון הפאר שכונות ילדי בין
מהם העיר, דרום לילדי העיר

באופן כי אם מסורת, קצת למד
מחייב. שאינו

"חזקה הובטחנו כבר אבל
ריקם", חוזרת שאינה לתעמולה

ולדבר להמשיך רק צריכים
המשכתי מצידי אכן ולעורר.
להניח לזמן מזמן לו להציע

נואש. אמרתי לא תפילין,

לנושא ביחסו ראשוני שינוי
תקופה לאחר התרחש התפילין,

הוא אחד יום כאשר ארוכה,
"שהיות ואמר אותי הפתיע

תפילין להניח לי מציע ואתה
הרי ואני פעמים, כמה כבר
בוא אז אותך. ומכבד אוהב

אולם או חדר נמצא בבקשה
להניח מוכן אני שם צדדי,

תפילין".

תהיינה שלא להוסיף: נהג "אבל,
זה את עושה אינני הבנות, אי

עבורך...". רק אלא עבורי

הוא כחודשים לאחר הבא בשלב
נמצא בוא בבקשה לי, אומר
זה הפעם... אבל צדדי... חדר

עבורך. ולא עבורי

הניח והוא צדדי חדר מצאנו
ואילך, מעתה ב"ה. תפילין,

אנחנו השתנתה. המצב תמונת
התפילין את מניחים עדיין

זה אבל, צדדי, באולם או בחדר
עבורו... כבר

האחרונות, בשנים כדרכי השנה
השלוחים לכינוס נסעתי

מדרשו בית ב"770" שהתקיים
שליט"א הרבי של

בשלהי המשיח, מלך
מרחשון. חודש

רב, מרץ עם חזרתי
לפעול כולי טעון

הפצת את בסביבתי
הגאולה. בשורת
בבית כשנפגשנו

עמד הוא המשפט,
כמה עוד עם יחד

ושאלתי נגשתי עו"ד.
תפילין נניח חדר באיזה אז "נו,

היום".

ואמר חודר במבט בי הביט הוא
זה מה עלי? צחוק אתה "מה

מתבייש אני מה, חדר? באיזה
לי תניח אתה יהודי? שאני

רוצה ואני ועכשיו כאן תפילין
שהוא תוך יראו!!! שכולם

שיצטרפו שסביבו בעו"ד מאיץ
למצוה.

לפני נפגשנו ספורים, ימים לפני
באולם ב"מחוזי". הדיון תחילת

מעטים, לא אנשים נכחו כבר
וביקש לשופט, פונה הוא כאשר

של קצרה הפסקה לו לאשר
להניח שאוכל "כדי דקות שתי

כשהוא הזה", הצדיק עם תפילין
עלי. מצביע

סחף הוא מכם. לאחר יומיים
הפלילית, למזכירות אותי

סערה כרוח לשם נכנס כשהוא
מניח אני עכשיו חבר'ה, "טוב

החבר'ה כל ואחרי תפילין כאן
תפילין". יניחו כאן, שנמצאים
ואכן אמת, דברי ניכרים והרי

תפילין. הניחו כולם

המשיח! ימות

  
    
   

    
    

    
  

    
    

 
  

לא משם זז אינו "לי" שכתוב מקום כל
בעולם-הבא. ולא בעולם-הזה

כתיב בלווים לי", "ונתנו כתיב בכהנים
"כי כתיב בישראל הלווים", לי "והיו
לי "כי כתיב בבכורות ישראל", בני לי
אשר "העיר כתיב בסנהדרין בכור". כל

לי". בחרתי

ראיתי "כי כתיב דוד בית במלכות
"ויקחו כתיב בתרומה מלך", לי בבניו
לי "ועשו כתיב במקדש תרומה", לי
אדמה "מזבח כתיב במזבח מקדש"
לי "להקריב כתיב בקרבן לי", תעשה
"שמן כתיב המשחה בשמן במועדו",

לי". זה יהיה קדש משחת
המור) (צרור

כד) לד, (תשא ארצך את איש יחמוד ולא

משכן עשיתם בעולם-הזה הקב"ה אמר
אבנה אני ולעתיד בחומה, שהיו ומקדש
בחומת מוקפת ותהיה המקדש, בית את
לה אהיה ו"ואני ב) (זכריה שנאמר אש,
(תנחומא) אש". חומת ה' נאום

" של זו מעלה נוספה מדוע לכאורה
את שקיבל לאחר דווקא פניו" עור קרן

בראשונות? ולא האחרונות, הלוחות
העגל חטא אחר באו אחרונות לוחות
שפעל דבר הראשונות, הלוחות ושבירת
לעליה והביא ישראל בבני "תשובה"
עד משה, פני עור קירון כולל הגדולה
האמיתית בגאולה הגילוי לשלימות
תנש״א) מלכות (דבר והשלימה.

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:18 17:05 ירושלים
18:19 17:20 תל-אביב
18:19 17:10 חיפה
18:20 17:22 באר-שבע
18:34 17:34 ניו-יורק

     
לט) - כ יח, (מלכים-א' 

פוסחים? אתם מתי עד

אסף כיצד מסופר "תשא" פרשת בהפטרת
ישראל וכל הבעל נביאי כל את הנביא אליהו
שתי על פוסחים אתם מתי "עד להם: ואמר

בדרישה לבוא עליו היה ולכאורה, הסעיפים?"
לבעל?"!!! עובדים אתם מתי "עד יותר: חמורה

יעבוד שיהודי יתכן איך להבין, יש שתחילה אלא
מאמינים בני מאמינים ישראל הרי זרה? עבודה

ח"ו? לכפירה, שייכים ואינם

החוצב ביד כגרזן
אדם בני תעיית תחלת הרמב"ם: שכלשון אלא

משום היתה ומזלות כוכבים עבודת אחרי
הכוכבים דרך עוברת שמלמעלה שההשפעה

לכוכבים כבוד ונתנו השתחוו לפיכך - והמזלות
הדרוש. השפע את שישפיעו כדי ולמזלות

דרך עוברת שההשפעה שלמרות היא האמת
שהרי כבוד, להם לתת אין והמזלות הכוכבים
בחסידות שמוסבר כפי החוצב. ביד כגרזן הם

לבין לכבדם שנצטוינו ואם אב בין ההבדל
נצטוינו שלא בלבד זו שלא ומזלות, כוכבים

האב כי בדבר: עבירה יש אדרבה, אלא, לכבדם,
הם ומזלות כוכבים ואילו בחירה בעלי הם והאם

החוצב. ביד כגרזן
את עבדו הם - המסולפים מושגיהם עפ"י

גשמיות, השפעות קבלת לשם זרה, העבודה
שגם הסיבה וזו עצמיות. פניות משום כלומר,

להכשל עלולים מאמינים, בני מאמינים יהודים,
עבודה לדידם זו אין שכן - ע"ז בחטא ר"ל
עצמיות. פניות לשם רק אם כי ח"ו באמת

מעבודה-זרה יותר חמור
זרה, עבודה סוגים: שני קיימים זרה, בעבודה
היא, זרה עבודה הסעיפים. שתי על ופסיחה

מעניקה זרה" שה"עבודה באמת סבור כשהאדם
עצמית פניה משום בא שהדבר למרות הרי שפע.

שע"י שסובר באמת, היא עצמה הפניה אבל -
שפע. לו יתנו - ולמזלות לכוכבים שיעבוד כך

סוג מספק. היא הסעיפים שתי על פסיחה ברם,
בה' מאמין אדם השיתוף: - פסיחה של אחר

עבודה גם דבר של לאמתו בע"ז. להבדיל, וגם,
בדבור ואפילו ספק, משום או בשיתוף, זרה

- כלל בלב אמונה ללא בלבד במעשה או בלבד
מוסר עליה שגם עד מאד חמורה עבירה היא

בתניא. כאמור נפשו, את ישראל איש
הסעיפים" שתי על ה"פוסח גרוע רבים בפרטים

גרוע לתשובה ביחס שכן זרה. מעבודה יותר
שקשה משום הסעיפים, שתי על הפוסח יותר

המאמין ואמתית. שלמה בתשובה לחזור לו
הוא שהוי' לו כשמתברר הרי ר"ל, זרה בעבודה

מרה בטעות שרוי היה עתה עד וכי האלקים,
שב הוא ולכן שביצע, החטא בגודל הוא חש -

לו". ורפא "ושב בתשובה...
מאחר - הסעיפים שתי על הפוסח לעומתו

מדרכו כשחוזר גם הרי בקב"ה גם מאמין שהוא
באומרו: החטא, בגודל כל-כך חש אינו הקודמת

מסופק הייתי מלכתחלה הרי חטאתי? מה
התוצאה וכו'. וכו' מאמין הייתי שתמיד ובפרט

שלמה. תשובתו ואין באמת מתחרט שאינו
הריהו בשיתוף) (לא בעבודה-זרה המאמין

מאלקים מנותק הוא ר"ל. בתכלית, מקולקל
לו. נוגע הרוחניות ענין כלל אבל - אמת

בשיתוף הסעיפים שתי על בפוסח לעומתו,
אמת לאלקים להשתייך רוצה שאינו מוכיח -
הרוחניות, ענין לכלל קשר כל לו שאין ועד -

אלקים הוא שהוי' האמת ידיעת כדי תוך שהרי
בגשמיות. הקב"ה את ח"ו להמיר הוא מוכן

תורה ממתן נעלה
וקראו בתשובה ישראל כל שבו שאז וכשם

האלוקים" הוא הוי' האלוקים, הוא הוי' פעמיים:
"אנוכי אחת פעם נאמר בו תורה מבמתן יותר

למצב מגיעים שבתשובה כיון אלוקיך", הוי'
לתושיה", "כפלים החטא, מלפני יותר נעלה
מן ערוך לאין נעלית היא השניה שפעם ועד

שתי על הפוסחים כל עתה: גם כך - הראשונה
ובכפלים בתשובה, לחזור עליהם הסעיפים

האלוקים הוא "הוי' כי לראות ונזכה לתושיה.
ממש. בקרוב והשלמה האמיתית בגאולה

תשי"ז) תשא (פרשת

יהודית". "מודעות הספר מחבר כהן, שי' נדב הרה"ח עם

הזמן! עם לחיות אפליקציה
בראשית באולמי שעבר בשבוע רביעי ביום שהתקיים משיח קונגרס

הגאולה למען האגודה מטעם בראשל"צ,
פז הזדמנות היווה והשלימה, האמיתית
להפצת החדשים באמצעים להתעדכן
בשורת הפצת ובראשם החסידות מעיינות

המשיח. מלך שליט"א הרבי של הגאולה,

הינה בקונגרס, שהוצגו מהחידושים אחד
שלושת את "המנגישה" חדשה, אפליקציה
תהילים חומש, בחת"ת: היומיים השיעורים
החת"ת שיעורי חכם. טלפון בעל לכל תניא,
בקרב האחרונות בשנים תאוצה צוברים

יומי חומש לימוד וכוללים: הרחב, הציבור
השנה. לימי התניא וספר החודש לימי תהילים השבוע, לימי בחלוקה
כהן נדב לרב שייכת הזמן", עם "לחיות לשם שזכתה האפליקציה

יהודית". "מודעות הספר מחבר
לפשט הצורך היה בספרו, נדב הרב התמודד עימהם האתגרים אחד
לאלה עמוק, למדני בסגנון שנכתבו התניא, פרקי תוכן את ולהבהיר
ביהדות. גם רבות ופעמים בחסידות הראשונים צעדיהם את העושים
לתניא, מתחברים יותר. קלה שלהם ההתקרבות דרך ואילך מכאן

המשיח. מלך שליט"א לרבי מתחברים
"אסנט" במכון התניא בספר קורס העברת כדי תוך נולד עצמו, הספר
צורה היה הלימוד בתניא, 'קלאסיים' משיעורים בשונה שבצפת.
המרענן המבנה ודוגמאות. סיפורים שילוב תוך פה, בעל חווייתית,

רבה. הצלחה נחל
מבית חב"די אברך כשנה, לפני אלי פנה כהן, הרב מספר לזה, "בהמשך
עצמך את תקליט הצעתי, התניא. על שלך הספר את "ראיתי דגן:
האברך סיים ביקוש", לזה שיהיה בטוח בוואטסאפ. לחבר'ה ותשלח
"תנסה לחץ: הוא אך הסתייגותי, את להסביר ניסיתי הצעתו. את
שיעורים כמה הקלטתי ניסיתי. התגובות". את ותראה קטנה בקבוצה

ביותר. מעודדות היו התגובות ושלחתי.

החופשי בזמן לשמוע
כולל ציפיתי, שלא ממקומות תגובות קבלתי לשלוח, שהמשכנו ככל
שהערכנו. ממה יותר הרבה פעילה השרשרת שתגובת התברר מחו"ל.
טבעי באופן אותם העבירו בעיניהם, חן מצאו שהשיעורים אלה אותם
זה?) עבור לא אם נברא הוא מה (לשם בוואטסאפ שלהם לקבוצות

מצדנו. השקעה ללא כמעט זאת וכל בקפיצות. גדלה המנויים ורשת
על להכביד עלול תוכן, הודעות של קבוע שמשלוח נוכחתנו בנתיים
המיועדת טלפונית, אפליקציה של פיתוחה על ללכת והוחלט המנויים

החופשי. בזמנם היומיים השיעורים את לקבל מהעוניינים לאותם
להכנס המשתמש ביכולת בטלפון, האפליקציה התקנת באמצעות
את כן וכמו והחומש התהילים היומי, התניא שיעור את ולשמוע
הרבי בעריכת השנה, לימות פתגמים אוצר יום: היום ב"לוח השיעור

היומי. הרמב"ם לימוד גם נוסף לאחרונה המשיח. מלך שליט"א
יהודי פוגשים מסביר: כהן הרב מנוי, להיות ניתן כיצד לשאלה,
הגאולה את להביא ברצונו האם אותו לשאול ניתן מיד ב"מבצעים",
שולחים החיובית, תשובתו לאחר התניא. בספר דקות 5 של לימוד ע"י
(לאחר כהן נדב הרב של לטל' שמו, את האדם של הטל' ממכשיר
יקבל האדם ואילך מעתה הזכרונות) למאגר שלו הטל' את שהכנסנו
לזה ולהכנס האפליקציה את לקבל או שלו, לטלפון השיעורים את

.054-977-0959 טל': החופשי. בזמנו

עכשיו נפלאות

מלך דבר

חסידים שיח

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ה פרק ומזוזה תפילין הל'

ו פרק

ז פרק

ח פרק

ט פרק

י פרק

א פרק ציצית הל'

וחליצה יבום הלכות יג. פרקים גירושין הלכות
א-ב פרקים

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים
א-ג פרקים בתולה נערה הלכות

א-ג פרקים סוטה הלכות

א-ב פרקים ביאה איסורי הלכות ד. פרק

ג-ה פרקים

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשפט בבתי גם

תשא כי פרשת

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

היפך של לעניין מלכתחילה באים לא במילא
מלשון ושלום שלום, נהיה ואדרבה השלום,

התורה בשלימות הקשורה העם שלימות עם יחד שלימות,
חברון עם ושומרון, שכם עם יחד הארץ, שלימות מגיע ומזה

תשל"ו) (פורים העתיקה. ירושלים ועם

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שלמות מלשון שלום

עמר אלון עו״ד

כהן נדב הרב

שיחיו מושקא חיה מרת וזוגתו אבירז לר'

בן-מתתיהו
תחי' חנה ה' בצבאות החייל בתם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת
שיחיו רייזל חיה מרת וזוגתו ניסים לר'

ברוך
שי' מנשה מענדל מנחם ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת

לה) לד, (תשא משה פני עור קרן כי

לי זה יהיה קודש משחת שמן
לא) ל, (תשא



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

ה׳ צבאות יום ניסן: י״א
לרבי והתקשרות מתנה של מפגן

יום לכבוד שליט"א המשיח מלך
ה', צבאות יום – ניסן בי"א ההולדת

חסידיות בחוויות ומלא גדוש יום
החדש הספורט בהיכל ומאתגרות,

במרכז בחולון. פרס פארק ובמתחם
הילדים. כנס - ה'ראלי' מעמד האירוע
הארץ. רחבי מכל יפעל הסעות מערך

מלאה בהפרדה יתקיימו האירועים
וכרטיסים לפרטים כולו. היום לאורך

.058-329-9770 בטלמסר:

ישראל לילדי מצות מאפיות
בימים מפעילים חב"ד במוקדי

מאפיות את הפסח חג לקראת אלה,
ישראל, ילדי עבור לדוגמא, המצות

המצות, הכנת אופן על הלומדים
יד עבודת מצות אכילת חשיבות
פרטים פסח. עניני ועל שמורות

חב"ד. במוקדי

בעמנואל תורה ספר הכנסת
בשעה אדר לי"ט אור שני, ביום

"בית כנסת בבית אי"ה תתקיים 17:00
בעמנואל ליובאוויטש" חב"ד מנחם
שמואל הרב ע"י תורה, ספר הכנסת

האותיות כתיבת משפחתו. ובני עומר
עמנואל. 39 ישראל בית ברח' תתקיים

התורה ספר הכנסת מעמד סיום עם
המעונינים מצוה. סעודת תתקיים

מוזמנים החשובה, במצווה חלק ליטול
.054-8432-091 לטל': להתקשר

מלכותו, קבלת שלימות הוא שנותר כל המשיח, מלך שליט״א הרבי עדות עפ״י תשובה, עשו כבר ישראל
השנה ימי לכל ידע, דלא עד הפורים ענייני את ולהמשיך הגאולה, זמן של והנפלאות הניסים פרסום

טובות חדשות

שלמחרת היום
תשע"ה! פורים

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

וכבר פורים של טעמו את לטעום הספקנו בקושי
של מילותיו טוענים לחינם לא למחרתו. אנו
לי נא אמור פורים רבי פורים "רבי הפורמי: השיר
בשבוע...". פעמיים פורים, יחול לא מדוע מדוע,

לתביעה... נענתה החסידות תורת
המשיח מלך שליט"א הרבי מסביר לזה, בהקשר
לדברי הבעש"ט פירוש את הקדושות בשיחותיו
יצא", לא למפרע המגילה את הקורא "כל המשנה
בעבר שאירע כסיפור המגילה את לקרות שאין

באופן אם, כי ("למפרע"),
נזכרים האלה ש"הימים
הזכרון שע"י ונעשים",
עניני כל (מחדש) נעשים
הראשונה, כבפעם הפורים
את מחדש שחיים היינו,
בעבודת המגילה עניני כל

לקונו. האדם

יומי אתגר
פורים שענייני זו קביעה
לעולם, בטלים אינם
פורים את מציבה
ובפרט גם יומי, כאתגר

בתקופתנו.
גזירות בזמן ישראל עם הועמד בו הנסיון עיקר
ישראל. בני לראש ההתקשרות נסיון היה המן,
הצדיק מרדכי התריע המן, לגזירות שקדמו בשנים
שהגיעו למיניהם רוחניות סכנות על העם, בפני
רבים לצערו, אחשורוש. משתה בתקופת לשיאן

לדרך. יצאה המן וגזירת לאזהרותיו, שעו לא
לבין בינו שנוצר בריחוק העם חש כעת רק
את נכונה העריכו לא כי לדעת, נוכחו כעת השי"ת.
ישראל עם הנבואית. ראייתו ואת מרדכי אזהרות
מעתה - המחדל ותיקון חרטה על החליט כולו
מוחלטת היצמדות
הדור, נשיא לדברי
אם גם תזוזה, כל ללא
שהוא ימין על לך יאמר
מרדכי כעת רק שמאל.

אסתר הגזירה. ביטול את לפעול באסתר מאיץ
עלי.. וצומו .. היהודים כל את כנוס "לך דורשת
אשר .. ויעש מרדכי "ויעבור ימים". שלושת

אסתר". עליו ציוותה
הלשון במגילה נאמר לחינם שלא חז"ל מציינים
על "עבר הוא שאכן משום מרדכי", "ויעבור
שבתוך משום צום, ימי שלושת שגזר בכך הדת"
חייבים בו הסדר" "ליל גם חל אלו ימים שלושה
ואסתר מרדכי ואילו התורה, מן מצה לאכול היו

זו. ממצוה בטלום

המתקן הנסיון
המתקן, הנסיון זה היה
ישראל. בני הועמדו בו
לקולו ישמעו האם
ישראל בני ראש של
שלא הדורש שבדור,
זו בשנה מצה לאכול
"אפילו הסדר, בליל
שהוא ימין על לך אומר
יחסר שמא או שמאל",
כלפי בביטולם שוב
ההמשך הדור. ראש
שכבר ישראל עם ידוע.
מרדכי כהוראת ועשה נכון, החליט תשובה, עשה
בטלו הגזירות נתלה המן התהפך, הגלגל ואסתר.

ויקר. וששון ושמחה אורה הייתה וליהודים
הרבי הדור, ראש של עדותו עפ"י הנה כיום, גם
עשה כבר ישראל עם המשיח, מלך שליט"א
הנדרשת התשובה אותה את דהיינו תשובה,
והשלימה. האמיתית הגאולה להבאת מהשי"ת
ציות מלכותו, בקבלת השלימות הוא שנותר כל
נגלה התורה בלימוד הוספה להוראותיו, מוחלט
מלך שליט"א הרבי של בתורתו ובפרט וחסידות
הניסים פרסום בהידור, המצות קיום המשיח,
ענייני את ולהמשיך הגאולה, זמן של והנפלאות
ודעת מטעם למעלה עד ידע, דלא עד - הפורים
הגאולה שמחת מתוך כולה, השנה ימי לכל

ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית

הפרוסים הגאולה, אופנועי לצי הגאולה. בבשורת הארץ את כובשים
חדשים. אופנועים 28 עוד מצטרפים הארץ, ברחבי מוקדים בעשרות

לגאולה אחרי סע

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

השקל" למחצית "זכר לקיום מטבעות להשיג ניתן

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

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

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ו 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
ממשיכים

בהצלחה!

תשע"ה חורף - משיח קונגרס

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

הרמז להבין - דאגות הסרת
טוב. בכי ב"ה עבר והכל שלו הניירות קבל אשר מודיע

כשרואים הענין, ברמיזת להאריך למותר ובודאי
הרמז, להבין צריך ודאגות. טרדות מסיר שהשי"ת
להתעמק וחיובו מזכותו גם ובמילא ביכולתו אשר

ובלשון הדרושה בהעמקה חיים תורת תורתנו בלימוד
בקשר דעתו שמקשר והתחברות התקשרות התניא
ואינו וכו' בחוזק מחשבתו ויתקע מאוד וחזק אמיץ

בברכת להוספה והכלי הצנור ג"כ שזהו כו' דעתו מסיח
ברוחניות. והן בגשמיות הן ולהבא מכאן השי"ת

שזכה בזה עאכו"כ אמורים, הדברים אחד בכל ואם
הנהגה שע"י ובפרט תמימים, תומכי בישיבת ללמוד

שגם חביריו הרבים, על גם וישפיע האמור בכל טובה
מסייעתו. הרבים שזכות האמור באופן ינהגו הם

ו׳רנ״ד) (מאגרת

החסידות בלימוד הדרכה
החסידות. בדרך אדם להדריך צריך אופן באיזה שואל
כי להדריכו, שצריך זה של נפש בתכונת שתלוי מובן
בעניני להכירו צריך מישראל אדם שכל שפשוט אף

צריך ולכן שוות, בנ"א דיעות אין אבל החסידות. תורת
ספר הקדמת ג"כ ועיין אחד, כל של רוחו לפי לילך
להתחיל צריכה שהדרכה הכללית, והנקודה התניא.

הוא שבאם ז.א. זה, אדם הורגל בו האופן באותו
התשובה באגרת להכירו להתחיל יש אזי מוסר, מבעלי
מבעלי הוא ובאם וכיו"ב, ומעין בקונטרס הזקן לרבנו

היחוד בשער לפניו ענינים למצוא יש אזי השכלה,
קל מצותיך דרך הספר הנה ובכלל וכיו"ב, והאמונה
שלאלו מובן סוגים. מכמה שם ונמצא ההבנה, לפ"ע
התחלת ועניני'. בתורה כלל ידיעה שום להם שאין

ו׳רנה) (מאגרת דבורים. והלקוטי השיחות ע"פ צ"ל הדרכה

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (27.2.15) ה'תשע"ה אדר, ט"ו פורים שושן תשא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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המלך שלוחי התכנסו שעבר רביעי ביום
הקודש בארץ משיח לקונגרס הארץ, מרחבי

משיח בנושא עיון יום תשע"ה, חורף -
רעהו את "איש בסימן עמד הכינוס וגאולה.

הוראת את למלא חזק", יאמר ולאחיו יעזורו
עצה! לטכס המשיח: מלך שליט"א הרבי

בפועל והשלימה האמיתית הגאולה שתהיה
ממש. ומיד תיכף ממש

ומשיח, גאולה ענייני נלמדו היום במהלך
לחיות להתחיל כדי בגאולה, סוגיות לובנו
שהעלו דוברים הובאו המשיח. ימות את

ועד היהודי העולם כי העובדה את נס על
יחדיו למדו לגאולה, מוכן בכללותו, לעולם
חדשים וכלים חדשים רעיונות מרעהו איש

יחד התעצמו והעיקר הגאולה. בשורת להפצת
הרבי להתגלות מתפשרת, הבלתי בדרישה

ממש. עכשיו המשיח מלך שליט"א

התשועה לשנת רמזים
בנצי הרב המנחה פותח היעודה בשעה

קי"ג פרק לאמירת ומזמין בדברים פרישמן
בעין שליח טל, מנחם הרב את בתהילים
מלכות" ה"דבר מתוך נקודות על אילה.

הרפז נועם הרב "תצוה", לפרשת השבועי
בירושלים. הזיתים בהר שליח

"חי המשיח מלך שליט"א שהרבי פס"ד על
ליפש, יצחק הרב מדבר גשמי" בגוף וקיים
בפס"ד גם לעסוק שזכה צפת, צא"ח מנהל

שליט"א הרבי שאכן דין מפסק החל קודמים,
והמשכו המשיח, מלך הינו מליובאוויטש

פסקי-דינים נביא, דין לו שיש בפסק-דין
האחרון. לזה ועד רבנים מאות חתמו עליהם
בנאום רוטנשטיין מרדכי הרב עלה לאחריו
לעצמותו בינינו העצמותי הקשר על מאלף

הנדרשת ה' בעבודת להתבטא שאמור ית',
המושב את הגאולה. בזמן היום, מאתנו

על ברמזים שמידע, שלמה הרב חתם הראשון
חשיבות ועל התשועה כשנת תשע"ה שנת
יהודים יעודד שבוודאי דבר הדבר, פרסום

ומצוות. בתורה להוספה

המשיח ימות של רשת
ביכולתכם, אשר כל עשו בסימן ב', מושב

הפצת נושא את צהרים. ארוחת בשילוב נערך
"לחיות אפליקציה באמצעות המעיינות

בשיח (ראה כהן נדב הרב הציג הזמן" עם
הרב דברים נשא לאחריו פנים). ע' חסידים
אביב, ברמת חב"ד ישיבת מנהל כהנא אמיר
היומי הוידאו הפצת יוזמת בנושא שהרחיב

שפות. במספר התניא, ללימוד
אביב, רמת תות"ל מישיבת לישה יקיר הת'

מעגלי ויצירת עיצה לטכס ההכרח על מעורר
הגאולה להבאת מקום, בכל עקשנים" "עשרה
ברכת ממש.לאחר בפועל והשלימה אמיתית

כללית. לתמונה כולם נעמדו המזון

קורקוס, רפאל משה הרב הנחה ג' מושב את
שהזמין לנהורא", חשוכא "אתהפכא בסימן

המיזם את להציג מגדרה כרמון נס הרב
ימות של הפצה רשת הזהב", "שרשרת היחודי

והמבוססת האינטרנט באמצעות המשיח,
תכני העברת השרשרת", "מכתב עקרון על

בהמשך וכו'. מקורבים לעשרה ומשיח גאולה
בסגנון חלקם מרתקים, וידאו קטעי הוקרנו

פעילויות הסוקרים דקדושא", "שטות של
שלוחים ע"י האחרונה בתקופה שנעשו שונות

הגאולה. בשורת להפצת והפעילים

בשמחה מרבין ריקודי
מענדל מנחם הרב הנחה, המסכם המושב את

קלי בועז הרב הדוברים ראשון אקסלרוד.
קפרא הרב לאחריו נח, בני מצות 7 מטה יו"ר
כשהוא שגרתיות, בלתי פעילויות על אפרים
שהקימו הענק חנוכיית את השאר בין מציג

בהפצת האוצרות" "ביזבוז על ברחובות.
שמעון הרב דברים נושא הגאולה, בשורת

אישית מזוית מדבר נתן אבי הרב ויצהנדלר.
תפילין. זוגות ד' בנושא
מספר עמר אלון עו"ד

במערכת גם מופתים על
הרב ולסיום המשפט.
על מדבר ציק זמרוני

שהתגלה החדש האור
מלך שליט"א הרבי של המאמרים בספרי

לאחרונה. שי"ל המשיח,
להבאת בשמחה "מרבין ריקודי לאחר

הכל התיישבו ערבית ותפילת הגאולה"
עם ארוכות שעות שנמשכה להתוועדות

הרב גלייזר, דוד הרב ביניהם: שלוחים, מספר
חיים הרב מנתיבות רונן הרב מלכה, ליאור

ועוד. חיון אילן הרב ריבקין,

קבוצתית בתמונה מהמשתתפים חלק

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
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