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ב-770 השנתי המפגש
י"א לקראת מתקיים שנה, כמידי
שליט"א הרבי של ההולדת יום בניסן,
לישראלים השנתי המפגש המשיח, מלך
שכבר האירוע ב-770. עברית, ודוברי
למרשים קיומו, שנות עשרה בחמש הפך
בו, משתתפים מאות כאשר ומיוחד,
הקרוב, ראשון ביום השנה, יתקיים
במרכז 20:00 בשעה (10.4) בניסן ב'
פארקווי. איסטרען 770 העולמי חב"ד
(3 קו - התחתית ברכבת (למגיעים

רמי. 718-207-0175 נוספים: לפרטים

אליהו ביד הקהל כנס
הולדתו יום לכבוד הארצי הכינוס
מתקיים שליט"א, המשיח מלך הרבי של
לרגל המשפחה לכל ייחודית במתכונת
יד מבטחים, מנורה בהיכל הקהל, שנת
את תלווה ענק הפקת אביב. תל אליהו,
רבני במעמד מעוררים נאומים האירוע.
ציבור, אישי שלוחים, משפיעים, חב"ד,
תכנית שייחשפו. אישיים וסיפורים
ראשון, יום ייחודי. בקונספט מוזיקלית

בערב. 7 בשעה ניסן, ט'

ה׳ צבאות יום
לכבודו המסורתי השם צבאות יום
בסימן שליט"א המשיח מלך הרבי של
ט' ראשון ביום אי"ה יתקיים הקהל,
,17:00 שעה עד 10:00 משעה ניסן
רכזי אביב, תל מנורה היכל אליהו יד
את ילוו ומדריכות מדריכים הסניפים,

בהפרדה. שיתקיים האירוע

חיסולו את מתעד האוייב כיום תבל. קצווי בכל אמת בזמן הופצו ולא צולמו לא הניסים בעבר
הממלכות״ כל על אלוקים פחד ש״יהי׳ה כדי העולם, לכל זה את להעביר דואג וגם בשטח

טובות חדשות

האמינו הזמן: זה
והצליחו בנביאיו

נגאלו "בניסן
להגאל" עתידין ובניסן

המתנהלת בכל הכל מלחמת השמש. תחת חדש אין
שסביבנו העימות במדינות שנים כחמש מזה
העיקרי יעדה את ומממשת הולכת בסוריה, ובעיקר
שהכינו מי אצל צבאי, כח כל של הדדית השמדה -

ישראל. עם כולל עימות לקראת עצמם
בקרבות, מהמעורבים צד כל של הצבאית הצלחתו
דאעש, המורדים, או אסד כוחות הם אלו אם בין
ממריצה אחד, גורם כל או אל-קעידה חיזבאללה,
הצד יותר. גדולה בעוצמה להגיב השני הצד את

החורבן זה ביניהם, השווה
שהם והשיטתי היסודי

בזה. זה מבצעים
את מזכיר זה, ניסי הליך
הגדולים הניסים אחד
ישראל עם להצלת שהביאו
יהושפט, המלך בזמן
דברי בספר המתואר כפי

הימים.

בקרוב ה׳ ישועת
הגבול מאיזור הדיווחים
למלך שהגיעו המזרחי,
אומות קשים. היו יהושפט
מואב עמון, הירדן: עבר

כוחות ישראל. על כוללת למלחמה יצאו ואדום
המלח מים עלו אדירות, בכמויות האוייב צבא

ירושלים. לכיון
את מכנס יהושפט המלך המצב, חומרת לנוכח
במגמת המקדש, בית אל שבאיזור, היהודי הישוב
קם המעמד, של בעיצומו שיצילם. לה' ותפילה צום
"הקשיבו בנבואה: ואומר זכריהו בן יחזיאל הנביא
אמר כה יהושפט והמלך ירושלים ויושבי יהודה כל
ההמון מפני תחתו ואל תיראו אל אתם לכם ה'
מחר לאלוקים. כי המלחמה לכם לא כי הזה הרב

ה'..". ישועת את וראו עליהם.. רדו
מציאותי בלתי נשמע
המונית יציאה לחלוטין,
וטף, נשים אנשים של
צבאית, יכולת כל ללא
צבאות שלוש מול אל

וירושלים יהודה תושבי מלחמה. כלי בכל חמושים
למלא והשכימו כפשוטם, הנבואה דברי את קבלו
למדבר ויצאו בבוקר "וישכימו הנביא: דברי את
יהודה שמעוני ויאמר יהושפט עמד ובצאתם תקוע
ותאמנו אלוקיכם בה׳ האמינו ירושלים ויושבי

והצליחו". בנביאיו האמינו
יהושפט הנביא, בדברי המוחלטת לאמונתו כביטוי
החלוץ לפני ומהללים.. לה' "משוררים מעמיד
תזמורת חסדו". לעולם כי לה' הודו ואומרים
חטיבות מול ומקהלה

וחי"ר... שריון

לנו נלחם ה׳
משהו התרחש ואז
החל בו מהרגע מדהים.
לה', והלל בשירה העם
אלוקים מהומת החלה
"ובעת האוייב: במחנות
נתן ותהלה ברנה החלו
בני על מארבים ה'
שעיר והר ומואב עמון
על ויעמדו.. וינגפו. ..
להחרים שעיר הר יושבי
וככלותם ולהשמיד
מלחמת למשחית". ברעהו איש עזרו שעיר ביושבי
"והנם ממש!. האחרון החייל עד בכולם, כולם

פליטה". ואין ארצה נופלים פגרים
חוזרים וירושלים יהודה אנשי השלל, חלוקת לאחר
את הפנימו שנותרו, האומות בשמחה. לירושלים
.. הממלכות כל על אלוקים פחד "ויהי המסר:

ישראל". אוייבי עם ה' נלחם כי בשמעם
לא הניסים בעבר לעכשיו. אז בין מההבדלים
תבל. קצווי בכל אמת בזמן הופצו ולא צולמו
האוייב כיום במקום. שנוכח מי רק היו העדים
את להעביר דואג וגם בשטח חיסולו את מתעד
על אלוקים פחד ש"יהי'ה כדי העולם, לכל זה
אוייבי עם ה' נלחם "כי בראותם הממלכות.. כל
מתוך והשלימה האמיתית הגאולה עדי ישראל",
התגלות את תפעל שבוודאי אדירה, "יחי" שירת

ממש. בקרוב המשיח, מלך שליט"א הרבי

בחומש הבית בעלי הם היהודים

שביקשו מערבים למנוע מנת על חומש, בישוב ב״ה, השבוע התייצבו מאות
מבנה. ובניית נטיעות ידי על השטח על ולהשתלט במקום להפגין

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 .

טט ל ששל טט ככ טטטוחססס הב ענפפפ ככככל ששששששלנו טטטוח הב סססססוכככנותתתתת

הקןר' קדמי  במצוות שילוח הקן שילוח במצוות קדמי ר'

בהודו בהאמפי הגאולה מקווה

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (8.4.16) ה'תשע"ו ב', אדר כ"ט (החודש), תזריע פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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בעולם, שהוא מקום בכל טהרה, מקווה בניית
כשהיא וכמה כמה אחת על גדול, עניין הינו
של בצפונה השוכן קטן כפר בהאמפי, נעשית
ממוקם הכפר הודו. שבמרכז קרנטקה מדינת
המדינה, בירת לבנגלור צפונית ק"מ כ-350
הבירה עיר - ויג'איאנגר של חורבותיה בתוך
שהתקיימה "טולוגו" הקדומה האימפריה של
גם אליו מושך הכפר שנה. מאות כמש לפני
בית כמובן בו יש ולכן רבים ישראלים מטיילים
טהרה. מקווה גם שם שיהיה צריך ולכן חב"ד,
המבצעים" מ"עשרת אחד זהו שהרי "ובפרט
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הידועים
ורעייתו גרומך מוטי הרב השליחים זוג אומרים

ישראל. בעם טהרה להרבות ליבי, מרת
טלטלה השליחים זוג על עברה שנתיים, לפני
דבורה בתם של הפתאומית פטירת עם עזה,
ההחלטה חודשים. 11 בת תינוקת גאולה, לאה
הקשה האירוע לאחר מיד אצלם שהתקבלה
לקבל שזכו השליחות את עוזבים לא הייתה,
הגאולה עדי המשיח, מלך שליט"א מהרבי
רק ממש, ובקרוב בפועל והשלימה האמיתית

ומחזקים. מתחזקים

האמפי לחב״ד פרטית באר
אחת בפעילותם. מרץ הוסיפו הזוג בני אכן
הייתה תקופה באותה שהתקבלו ההחלטות
השליחה לזכות לנשים, טהרה מקווה הקמת
שליחותה. המשך את להם שמסרה הצעירה
מעטים, לא ישראלים זוגות מגיעים הקטן לכפר
נדרשת הייתה המקווה ובניית טיולם, במסגרת

ביותר.
קטן מכפר כצפוי, מלווה הייתה המקווה בניית

לוגיסטיים בקשיים הענקית, ביבשת שם אי
הרב מספר לדוגמא, "רק קטנים. לא ומבצעיים
מים, של זמינות דורשת מקווה "בניית גרומך:
אז הקטן. הכפר בתנאי קיים תמיד של דבר
עם שהגיעה חברה שכרנו מקורות... את הבאנו
נראה לא שלמעולם כבד הנדסי וציוד עובדים

בכפר.
היה ליעדו יגיע הקידוח שרכב שכדי להזכיר, רק
מכן לאחר הכפר, לכל החשמל את לנתק צריך
שמתייבש האורז את לפנות השכנים את להכין
שבקע המים מזרם להרטבות מחשש בשמש,
החלו אז רק וכו'. וכו' מהאדמה עצום בלחץ
מי שפרצו ועד התהום, מי לעומק בקידוח

פרטית. לבאר זכינו ב"ה התהום.

ארבע כפול 1 מבצע
- מים כשרואים ידוע הרבה. מזה למדנו אגב,
בברזים, זורמים מים וכשאין ברכה! סימן זה
למים שזקוק מקווה בונה האמפי חבד ובית

המטמון, את לגלות ליצור, ליזום, צריך זורמים,
וכו'. וכו מהאדמה שבוקע אחד. שבכל האור את
ה' ובחסדי לחב"ד! מים יש באר! יש ב"ה, אבל

הגמר. בשלב נמצאים כבר כעת יתברך
ובית המקווה, לגמר "פוש" לתת הוחלט השבוע
שזכה מקיף התרמה במבצע יצא האמפי חב"ד
המבצע במסגרת ארבע". כפול 1" לכותרת
שהתקבלה תרומה כל שעות 24 שנמשך
אשר נדיבים, תורמים שלושה ע"י 4 פי הוכפלה
40,000 של ביעד בעמידה תרומתם את היתנו

שעות. 24 בתוך $

השלמה לגאולה התביעה
במרכזושלהמבצעהתקיים
המטיילים לכל אירוע
חב"ד מבית להינות שזכו
התקיים האירוע האמפי.
בקינג ממש" ב"ממעל
גדשו אשר בת"א, 15 ג'ורג
אפס עד הרחבה החצר את
נשא הערב במהלך מקום.
שזעק גרומך, מוטי הרב
רבינו משה של זעקתו את
הזה" לעם הרעות "למה

במגמה והשלימה, האמיתית לגאולה בתביעה
מרת נרגשות מילים המטיילות בפני הקריאה זו
וחתמה ליבי, השליחה של אמה מרום פסיה
שלה המפגש על שסיפרה טוכפלד, נעמה מרת

בהאמפי. השליחות עם
להמשך תרומתם, את לצרף למעוניינים טל'

.0544-770-230 האמפי: לחב"ד הסיוע

המים לגילוי המיוחדת החפירה משאית לצד גרומך, מוטי הרב

גרומך הרב

וריכוז פחדים לעצבות, עצות
לעצבות. עצה אודות במה-שכותב

במפתח המצוינים במקומות קדישא תניא בספר יעיין
בסופו. הענינים

פחדים. אודות ובמה-שכותב
פה בעל ילמוד וכן שלו, התפילין את שיבדקו מהנכון
לתיבת עד הפרק מהתחלת קדישא בתניא מ"א פרק
בדבור. גם או במחשבה על-זה ויחזור ב' בעמוד המלך

המחשבה. רכוז אודות ובמה-שכותב
מתוך להתפלל וכן הספר מתוך ללמוד בזה העצה ידועה
במחשבה, מעיין או פה בעל שלומד בשעה וגם הסידור,

שלומד. במקום לפניו פתוח הספר יהי'
ו׳תפא) (מאגרת

ללימוד לחשק ברכה
ברכה. ומבקש וכו' ללימוד חשק אין אשר כותב

ישנו תמיד אשר הקדושה תורתנו הודיעה כבר והנה
יתברך, השם מצות לקיים הישראלי לאיש החשק

שהיצר אלא כולם, כנגד שהיא תורה בתלמוד ובפרט
הרי המצב, הוא שכן וכיון זה, חשק נגד לוחם הרע

בתורה ההוספה ידי על והוא ביצרו, להלחם עליו
על הבא והמעשה בהלימוד יצליח ואזי ומצותי'ה,

תוסיף אלו בענינים הוספה שכל מובן זה, לימוד ידי
ברכה שמבקש שי' ואמו אביו עבור יתברך השם ברכות

כאמור. ברצונו רק תלוי והדבר עבורם,
ו׳תפב) (מאגרת



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

הת' הבן בא לרגל וולנר שחר הרב ר' למשפחת
תחי' ביילא עב"ג שידוכין בקשרי שי' צבי

שי' מרטון בנימין אריאל הרב ר' למשפחת

של הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל ברכת
ע"ה אלימלך משה ר' הרה"ח

ז"ל הלוי אביגדור אפרים ב"ר
ע"ה בורנשטיין

ה'תשע"ו ב' אדר י"ז נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

הניסים על כבר סופר רבות
שליט"א הרבי שפועל והנפלאות
שטרות באמצעות המשיח מלך
שמחלק מצוה, שליחות הברכה,
חלוקת במעמדי כלל בדרך
אמרנו ראשון. בימי הדולרים
יוצאים גם יש אבל כלל", "בדרך
שירן וזוגתו חן רז ר' הכלל. מן
יורק בניו הייטס קראון משכונת

כזה. הכלל" מן ל"יוצא זכו

תשע״ו תשרי ב-ל' חתונתו מאז
בכל בביתו לערוך חן ר' המשיך
"מלווה סעודת שבת מוצאי
מלכות" ב"דבר שעור עם מלכה"
לכך בנוסף הישיבה. בחורי לת'
לטהרת שעור לארח החלו

בשבוע. שני יום בכל המשפחה

האחרונים בשבועיים
לשכור בחיפוש עסקו
ככל קרובה דירה,
קירבה ל-770. שיותר
יותר משמעה זו
בשעורים. משתתפים

דירה שמצאנו "לאחר
סוכם, הכל וכמעט
התעוררו חן, ר' מספר

שבמפתיע הבית בעל מצד בעיות
הדירה. להשכרת תנאיו את שינה

לרבי כתבנו רוח. בנפילות היינו
הקשיים על המשיח, מלך שליט"א
לתנאיו להסכים האם ושאלנו

לחפש. להמשיך או המוגזמים

כתמיד הקודש, באגרות התשובה
עידוד דברי והכילה קולעת! הייתה
ממה להתרגש ולא להתפעל שלא
בעמוד בדרך. כמכשולים שנראה
הכנסת בית הקמת על דובר השני

כספי. בסכום לעזרה והבטחה

מהדיוק מתפעלים בעודנו
הצעדים על וחושבים שבתשובה
אחת אלינו התקשרה הבאים,
דבורי בשכונה, חב"ד מנשות
שברשותה לאשתי ואמרה רייניץ
מלך שליט"א הרבי של דולר
תשמ"ח, בתשרי שהעניק המשיח
משפחות בין שיעבור מנת על
לטהרת שעור בביתן שמקיימות

משפחה.

וכעת שנים בו מחזיקה "אני
לחיזוק לו זקוקים שאתם הרגשתי

השעורים".

הגילוי. מעוצם בבכי פרצה אשתי
מלך שליט"א שהרבי הרגשנו
אני ומאותת, בכאבנו חש המשיח
לקחת נסענו דאגה. אל אתכם,
חשה כי סיפרה דבורי הדולר. את
להתקשר מובן בלתי פנימי דחף

הדולר. על ולהודיע

שאני בזמן בצהריים למחרת
הדולר ועל הנס על לחברי מספר
אשתי הקריטי, ברגע לנו שנשלח
אותי ושואלת הודעה לי שולחת
לא הנוסף.. דולר אלי הגיע איך
ואז מדברת היא מה על הבנתי

לספר. החלה היא

אמור הרי בערב שני, יום היום
בטהרת שיעור אצלנו להתקיים
התנדבתי וגם משפחה
למחר אצלנו לקיים
א׳ אדר ל׳ שלישי יום
״לחיות סבב שיעור
ערב זה הזמן״. את
שלך הולדת היום
והפריע אדר), (בר״ח
לי שאין מאוד לי
לךי לקנות אפשרות

הולדת. יום מתנה

ורציתי לשיעור להתארגן התחלתי
אני שבד״כ ברקע מוזיקה לשים
יודעת ולא שלי בפלאפון שמה
את להוציא ללכת לי גרם מה
בחדר השידה על שהיה האייפד

שינה.

אני האייפד חיבור כדי תוך
הדולרים בשני להסתכל מחליטה
מספר לפני לחתונה. לי שנתת
אותם שמתי בזמנו חודשים.
מגלה אני פתאום האייפד. בכיס
הכיתוב: את שנשא נוסף, דולר
בלילה שני מיום דולרים "ב'
נראה זה ה׳תנש"א״. חשון ער״ח

אמרה. הפתעה?! לי שעשית

שנה!!! 26 לפני בדולר "מדובר
קנית ואולי כזה? דולר לי ומניין

הולדת? יום כהפתעת זה את לי

אמרה, יכולה..." והייתי "הלוואי
שזכינו היא היחידה האפשרות
המשיח מלך שליט"א שהרבי
ברכה. הדולר את בעצמו לנו הניח
באותו שחולקו עליו, רשום הרי
את דולרים. שני אחד, לכל מעמד
דבורי ע"י אתמול קבלנו האחד

לנו! נתן עצמו הוא השני ואת

 
   
    
    
    
   
    
    
     
    
    

  
   

זכר וילדה תזריע כי אשה
ב) יב, (ויקרא

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

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

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

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

ב) יב, (ויקרא זכר וילדה

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

דדכורא". מעלמא
ה׳תנש״א) השיחות (ספר

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:42 18:28 ירושלים
19:44 18:43 תל-אביב
19:44 18:35 חיפה
19:44 18:45 באר-שבע
20:11 19:10 ניו-יורק

כח-יא,טו) (במדבר    
א,כ) יב- (שמות      
      

כה) - יח מה, פרק (יחזקאל    
       

א,כג,) סו. פרק (ישעיהו   

הגאולה חודש - ניסן חודש

קוראים ניסן, לחודש הסמוכה שבת זו, בשבת
פרשה בתורה שמופיעה כפי "החודש" פרשת את
"החודש מצרים: יציאת לפני למשה ה' בציווי זו
לחדשי לכם הוא ראשון חודשים ראש לכם הזה

השנה".
במדרש: נאמר ותשרי ניסן החדשים של ענינם על

חדשים ראשי בו קבע בעולמו הקב"ה "משבחר
ראש בו קבע – ובניו ביעקב ומשבחר ושנים,
השנה שראש אומרת זאת גאולה". של חודש
נקבע ואז בעולמו הקב"ה שבחר בעת נקבע

שבחר בעת בקבע גאולה של וחודש תשרי בחדש
ב-ניסן. ובניו ביעקב

החדשים: שני של התוכן מוסבר הדרושים בספרי
העולם את הקב"ה בהנהגת דרכים שתי קיימות

מהטבע. שלמעלה נסית והנהגה טבעית, הנהגה –
בא' שכן הטבע, להנהגת השנה ראש – בתשרי
שעל הבריאה גמר האדם, בריאת היתה תשרי

להנהגה השנה ראש – בניסן הטבע, סדר פי
יציאת היתה ניסן בחדש שכן מהטבע, שלמעלה

מהטבע. שלמעלה הנסים מצרים,

עבודה אופני שני
השנה ראש צריך מדוע מובן, בלתי שעדיין אלא
משום אם שונה, בזמן לחול הנסית ההנהגה של
דבר הרי – ניסן בחדש שאירעה מצרים יציאת

מצרים יציאת היתה מדוע הסבר: טעון עצמו זה
בגמרא: שנאמר כפי תשרי, בחדש ולא ניסן בחדש
למה, – במצרים" מאבותינו עבודה בטלה "בתשרי
תשרי בחדש השלמה הגאולה גם היתה לא איפא,

ניסן? בחדש דוקא ולאו
בכך הוא ניסן לבין תשרי בין ההבדל הדבר: הסבר

תשובה, הגבורה, מדת של חודש הוא שתשרי
שהתעלות ומאחר למעלה, מלמטה העלאה

נעלית שתהיה כמה – ב"עבודתם" הנבראים
לפיכך חל – בהגבלה היא – יגיעו אליה הדרגה

ניסן ואילו הטבע, להנהגת השנה ראש בתשרי
מלמעלה "המשכה" החסד, מדת של חודש הוא
חל לפיכך – העולמות מן נעלית מדרגה למטה,

מן שלמעלה נסית להנהגה השנה ראש בניסן
הטבע.

מתשרי גאולה
בטלה בתשרי מדוע השאלה, עולה זה לפי

בחדש הגאולה התחלת והיתה מאבותינו העבודה
תשרי?

"משבחר שבביטוי: הדיוק הסברת עם יובן הדבר
הקב"ה "משברא נאמר: לא בעולמו". הקב"ה

נעלה "בחר" "משבחר". – אם כי עולמו", את
בעולם בחר שהקב"ה כך ע"י שכן מ"ברא", יותר
לאלקות. מסוימת לקירבה וזכה העולם התעלה
– בעולמו הקב"ה משבחר הלשון: דיוק פשר זה
השנה ראש גם – ושנים". חדשים ראשי בו קבע

אף הטבע, הנהגת של השנה ראש שהוא שבתשרי,
הוא שכן לכשעצמו, העולם מן בדרגתו נעלה הוא

הקב"ה. בבחירת שהוא כפי העולם עם קשור
באלול, בכ"ה היתה לכשעצמו העולם בריאת
באחד הוא בעולמו" הקב"ה "משבחר ואילו

האדם ב"עבודת" והרי האדם, בריאת (זמן בתשרי
בתשרי אחד ועל לאלקות), "כלי" העולם נעשה

מעשיך". תחלת היום "זה נאמר:

המיצרים מכל לצאת
השייכת האלקות בבחינת רק קשור זה שכל אלא

העולם את ומנהיגה לעולם, ביחס ומצטמצמת
מופיעה עצמה זו שדרגה אלא הטבע, בהנהגת

מאירה ניסן בחדש אבל בהעלם, ולא בהתגלות
בה שאין בדרגה מהעולמות, שלמעלה אלקות

ההנהגה נובעת וממנה הטבע, של הגבלה כל ח"ו
מהטבע. שלמעלה הנסית

בטלה "בתשרי של זה ענין יובן האמור לפי -
מאירה בתשרי גם שכן – מאבותינו" העבודה

והיתה השעבוד בטל כך ומשום אלקות, מהות
שרויים היו שעדיין אלא דגאולה, אתחלתא
שזו כיון וגבול), מיצרים (מלשון ב"מצרים"
יציאת בטבע. שהתלבשה כפי אלקות בחינת

מאירה בו ניסן, בחדש דוקא היתה מצרים
מכל יציאה זו והיתה גבול, בלי שהיא כפי אלקות

ממש בקרוב שיהיה וכפי וההגבלות. המיצרים

שכונת שבחברון, ישי' 'אדמות תושב לוינגר, שלמה של עדותו מתוך
וחצי, כשבוע לפני המחבל לעבר החייל ירי בעת שנכח רומיידה', 'תל
.7 בערוץ פורסמה במלואה הכתבה נכון. נהג החייל בבירור: עולה

והמתבקש הנכון באופן נהג החייל
תהייה לוינגר מעלה דבריו בראשית
הדקות שלוש אודות משמעותית
'בצלם' אנשי הפיצו אותו לקטע שקדמו
נראה בהן הדקות שלוש בתקשורת,

ודוקר. החיילים על מסתער המחבל

לטפל התחלתי לאירוע, "כשהגעתי
רואה ואני היה מה לי מתאר והוא בחייל
עוד שהיה מחבל אותו את העין בזווית
לכיוון או החזה בית לכיוון היד עם להגיע מנסה עלינו מסתכל חי

ממנו. מטרים כמה שהייתה הסכין

נאמר גם הזה החשש באוויר, היה הזה והחשש בחייל מטפל ''אני
אנשים. הרבה ידי על נאמר זה יתפוצץ'. שלא 'תיזהרו באוויר
שהיו אזרחים ידי על וגם חיילים ידי על גם נאמר זה להערכתי

שם".

עוד כשמגיעים נאמר. גם אלא באוויר רק לא ממנו ..החשש
הופך האירוע כי להזהיר כדי זאת אומרים ושוב שוב כוחות ועוד

הזאת". לסכנה מודעים כולם ולא מטפלים רב לאירוע

של למעשה ההתייחסות החייל ירי בעת אם נשאל וכשלווינגר
מדובר לא. "לחלוטין משיב: והוא בעייתי, מעשה כאל היא החייל
את לפוצץ או לפגע, וינסה יחזור רגע שבכל חשש שיש במחבל

יודעים. לא אנחנו הסכין. עם לקום או עצמו

לעשות מתכוון לא ושהמחבל מיטען שאין מוודאים לא עוד ''כל
את להמשיך שרוצה בעיניים רוע עם מחבל עדיין הוא זאת
מקרה לדוגמא מהעבר, מקרים סמך על זה את אומר אני הפיגוע.

עציון. בגוש

''המחבל פעמיים. במחבל שירה עין בת תושב הגיע הזה במקרה
כוחותיו בשארית התנפל הוא פתאום אליו התקרב וכשהוא נפל
את שניטרל נוסף אדם שהגיע עד קשה אותו ופצע אותו ודקר
ירי שאחרי ישראל שבטי ברחוב גם היה דומה דבר המחבל.

שניות". כמה אחרי קם ואז נופל המחבל פעמיים

המחבלים את הרגו ניסים בניסי
שבאו מחבלים אלו אותו. מכירים אנחנו שלצערנו חי חשש "זה
את סיימו לא הם לרצוח סיימו לא הם עוד כל ומבחינתם לרצוח

העבודה".

ועלול נוטרל שלא מחבל כאן יש פשוט. הסיפור ברורים. "הדברים
מציאות זו עצמו. את לפוצץ או ולהתנפל סכין לקחת או לבצע,

שקיימת".

שיש במחבל שיורה החייל של המעשה מול להשוות מה ''יש
של דינו את לפסוק הממהרים הרב לצערי שוב? שיקום סיכוי
בצלם של סרטון של קטן קטע פי על לשפוט –מיהרו החייל
שלוש תחזרו טוב. הוא והרע רע הוא שהטוב שחושבים יש שבו
תשתנה הקהל ודעת תוקפים המחבלים את ותראו אחורה דקות
הצליחו ניסים ובניסי להרוג שבאו מחבלים שני כאן שיש כשיראו

החיילים". את הרגו שהם לפני אותם להרוג

עכשיו נפלאות

מלך דבר

ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק ב' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ז. פרק קרבנות הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

ט-יא פרקים בכורים הלכות

א-ב. פרקים ויובל שמיטה הלכות יב. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

א. פרק הבחירה בית הלכות יב-יג. פרקים

ב-ד. פרקים
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הכלל מן יוצא דולר

תזריע פרשת
(החודש)

תזריע

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

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

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

הוא: המצב, כל את לשנות שיכול היחיד הדבר
ממנו, חזרה דרך שאין באופן זאת יעשו כאשר

ידי על תהיה ההתיישבות כאשר וזהו - להתחרט יוכלו שלא
- שבדבר הפרטים בכל התיישבות ותהיה אנשים, אלפי עשרות

עכשיו. לעשות שיכולים המקסימום תשל"ט)שזהו כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

חרטות שאין באופן לעשות
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

חן רז הרב

שמסייה אבו ע. צילום: בחברון החייל דקירת זירת

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



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

הת' הבן בא לרגל וולנר שחר הרב ר' למשפחת
תחי' ביילא עב"ג שידוכין בקשרי שי' צבי

שי' מרטון בנימין אריאל הרב ר' למשפחת

של הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל ברכת
ע"ה אלימלך משה ר' הרה"ח

ז"ל הלוי אביגדור אפרים ב"ר
ע"ה בורנשטיין

ה'תשע"ו ב' אדר י"ז נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

הניסים על כבר סופר רבות
שליט"א הרבי שפועל והנפלאות
שטרות באמצעות המשיח מלך
שמחלק מצוה, שליחות הברכה,
חלוקת במעמדי כלל בדרך
אמרנו ראשון. בימי הדולרים
יוצאים גם יש אבל כלל", "בדרך
שירן וזוגתו חן רז ר' הכלל. מן
יורק בניו הייטס קראון משכונת

כזה. הכלל" מן ל"יוצא זכו

תשע״ו תשרי ב-ל' חתונתו מאז
בכל בביתו לערוך חן ר' המשיך
"מלווה סעודת שבת מוצאי
מלכות" ב"דבר שעור עם מלכה"
לכך בנוסף הישיבה. בחורי לת'
לטהרת שעור לארח החלו

בשבוע. שני יום בכל המשפחה

האחרונים בשבועיים
לשכור בחיפוש עסקו
ככל קרובה דירה,
קירבה ל-770. שיותר
יותר משמעה זו
בשעורים. משתתפים

דירה שמצאנו "לאחר
סוכם, הכל וכמעט
התעוררו חן, ר' מספר

שבמפתיע הבית בעל מצד בעיות
הדירה. להשכרת תנאיו את שינה

לרבי כתבנו רוח. בנפילות היינו
הקשיים על המשיח, מלך שליט"א
לתנאיו להסכים האם ושאלנו

לחפש. להמשיך או המוגזמים

כתמיד הקודש, באגרות התשובה
עידוד דברי והכילה קולעת! הייתה
ממה להתרגש ולא להתפעל שלא
בעמוד בדרך. כמכשולים שנראה
הכנסת בית הקמת על דובר השני

כספי. בסכום לעזרה והבטחה

מהדיוק מתפעלים בעודנו
הצעדים על וחושבים שבתשובה
אחת אלינו התקשרה הבאים,
דבורי בשכונה, חב"ד מנשות
שברשותה לאשתי ואמרה רייניץ
מלך שליט"א הרבי של דולר
תשמ"ח, בתשרי שהעניק המשיח
משפחות בין שיעבור מנת על
לטהרת שעור בביתן שמקיימות

משפחה.

וכעת שנים בו מחזיקה "אני
לחיזוק לו זקוקים שאתם הרגשתי

השעורים".

הגילוי. מעוצם בבכי פרצה אשתי
מלך שליט"א שהרבי הרגשנו
אני ומאותת, בכאבנו חש המשיח
לקחת נסענו דאגה. אל אתכם,
חשה כי סיפרה דבורי הדולר. את
להתקשר מובן בלתי פנימי דחף

הדולר. על ולהודיע

שאני בזמן בצהריים למחרת
הדולר ועל הנס על לחברי מספר
אשתי הקריטי, ברגע לנו שנשלח
אותי ושואלת הודעה לי שולחת
לא הנוסף.. דולר אלי הגיע איך
ואז מדברת היא מה על הבנתי

לספר. החלה היא

אמור הרי בערב שני, יום היום
בטהרת שיעור אצלנו להתקיים
התנדבתי וגם משפחה
למחר אצלנו לקיים
א׳ אדר ל׳ שלישי יום
״לחיות סבב שיעור
ערב זה הזמן״. את
שלך הולדת היום
והפריע אדר), (בר״ח
לי שאין מאוד לי
לךי לקנות אפשרות

הולדת. יום מתנה

ורציתי לשיעור להתארגן התחלתי
אני שבד״כ ברקע מוזיקה לשים
יודעת ולא שלי בפלאפון שמה
את להוציא ללכת לי גרם מה
בחדר השידה על שהיה האייפד

שינה.

אני האייפד חיבור כדי תוך
הדולרים בשני להסתכל מחליטה
מספר לפני לחתונה. לי שנתת
אותם שמתי בזמנו חודשים.
מגלה אני פתאום האייפד. בכיס
הכיתוב: את שנשא נוסף, דולר
בלילה שני מיום דולרים "ב'
נראה זה ה׳תנש"א״. חשון ער״ח

אמרה. הפתעה?! לי שעשית

שנה!!! 26 לפני בדולר "מדובר
קנית ואולי כזה? דולר לי ומניין

הולדת? יום כהפתעת זה את לי

אמרה, יכולה..." והייתי "הלוואי
שזכינו היא היחידה האפשרות
המשיח מלך שליט"א שהרבי
ברכה. הדולר את בעצמו לנו הניח
באותו שחולקו עליו, רשום הרי
את דולרים. שני אחד, לכל מעמד
דבורי ע"י אתמול קבלנו האחד

לנו! נתן עצמו הוא השני ואת

 
   
    
    
    
   
    
    
     
    
    

  
   

זכר וילדה תזריע כי אשה
ב) יב, (ויקרא

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

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

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

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

ב) יב, (ויקרא זכר וילדה

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

דדכורא". מעלמא
ה׳תנש״א) השיחות (ספר

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:42 18:28 ירושלים
19:44 18:43 תל-אביב
19:44 18:35 חיפה
19:44 18:45 באר-שבע
20:11 19:10 ניו-יורק

כח-יא,טו) (במדבר    
א,כ) יב- (שמות      
      

כה) - יח מה, פרק (יחזקאל    
       

א,כג,) סו. פרק (ישעיהו   

הגאולה חודש - ניסן חודש

קוראים ניסן, לחודש הסמוכה שבת זו, בשבת
פרשה בתורה שמופיעה כפי "החודש" פרשת את
"החודש מצרים: יציאת לפני למשה ה' בציווי זו
לחדשי לכם הוא ראשון חודשים ראש לכם הזה

השנה".
במדרש: נאמר ותשרי ניסן החדשים של ענינם על

חדשים ראשי בו קבע בעולמו הקב"ה "משבחר
ראש בו קבע – ובניו ביעקב ומשבחר ושנים,
השנה שראש אומרת זאת גאולה". של חודש
נקבע ואז בעולמו הקב"ה שבחר בעת נקבע

שבחר בעת בקבע גאולה של וחודש תשרי בחדש
ב-ניסן. ובניו ביעקב

החדשים: שני של התוכן מוסבר הדרושים בספרי
העולם את הקב"ה בהנהגת דרכים שתי קיימות

מהטבע. שלמעלה נסית והנהגה טבעית, הנהגה –
בא' שכן הטבע, להנהגת השנה ראש – בתשרי
שעל הבריאה גמר האדם, בריאת היתה תשרי

להנהגה השנה ראש – בניסן הטבע, סדר פי
יציאת היתה ניסן בחדש שכן מהטבע, שלמעלה

מהטבע. שלמעלה הנסים מצרים,

עבודה אופני שני
השנה ראש צריך מדוע מובן, בלתי שעדיין אלא
משום אם שונה, בזמן לחול הנסית ההנהגה של
דבר הרי – ניסן בחדש שאירעה מצרים יציאת

מצרים יציאת היתה מדוע הסבר: טעון עצמו זה
בגמרא: שנאמר כפי תשרי, בחדש ולא ניסן בחדש
למה, – במצרים" מאבותינו עבודה בטלה "בתשרי
תשרי בחדש השלמה הגאולה גם היתה לא איפא,

ניסן? בחדש דוקא ולאו
בכך הוא ניסן לבין תשרי בין ההבדל הדבר: הסבר

תשובה, הגבורה, מדת של חודש הוא שתשרי
שהתעלות ומאחר למעלה, מלמטה העלאה

נעלית שתהיה כמה – ב"עבודתם" הנבראים
לפיכך חל – בהגבלה היא – יגיעו אליה הדרגה

ניסן ואילו הטבע, להנהגת השנה ראש בתשרי
מלמעלה "המשכה" החסד, מדת של חודש הוא
חל לפיכך – העולמות מן נעלית מדרגה למטה,

מן שלמעלה נסית להנהגה השנה ראש בניסן
הטבע.

מתשרי גאולה
בטלה בתשרי מדוע השאלה, עולה זה לפי

בחדש הגאולה התחלת והיתה מאבותינו העבודה
תשרי?

"משבחר שבביטוי: הדיוק הסברת עם יובן הדבר
הקב"ה "משברא נאמר: לא בעולמו". הקב"ה

נעלה "בחר" "משבחר". – אם כי עולמו", את
בעולם בחר שהקב"ה כך ע"י שכן מ"ברא", יותר
לאלקות. מסוימת לקירבה וזכה העולם התעלה
– בעולמו הקב"ה משבחר הלשון: דיוק פשר זה
השנה ראש גם – ושנים". חדשים ראשי בו קבע

אף הטבע, הנהגת של השנה ראש שהוא שבתשרי,
הוא שכן לכשעצמו, העולם מן בדרגתו נעלה הוא

הקב"ה. בבחירת שהוא כפי העולם עם קשור
באלול, בכ"ה היתה לכשעצמו העולם בריאת
באחד הוא בעולמו" הקב"ה "משבחר ואילו

האדם ב"עבודת" והרי האדם, בריאת (זמן בתשרי
בתשרי אחד ועל לאלקות), "כלי" העולם נעשה

מעשיך". תחלת היום "זה נאמר:

המיצרים מכל לצאת
השייכת האלקות בבחינת רק קשור זה שכל אלא

העולם את ומנהיגה לעולם, ביחס ומצטמצמת
מופיעה עצמה זו שדרגה אלא הטבע, בהנהגת

מאירה ניסן בחדש אבל בהעלם, ולא בהתגלות
בה שאין בדרגה מהעולמות, שלמעלה אלקות

ההנהגה נובעת וממנה הטבע, של הגבלה כל ח"ו
מהטבע. שלמעלה הנסית

בטלה "בתשרי של זה ענין יובן האמור לפי -
מאירה בתשרי גם שכן – מאבותינו" העבודה

והיתה השעבוד בטל כך ומשום אלקות, מהות
שרויים היו שעדיין אלא דגאולה, אתחלתא
שזו כיון וגבול), מיצרים (מלשון ב"מצרים"
יציאת בטבע. שהתלבשה כפי אלקות בחינת

מאירה בו ניסן, בחדש דוקא היתה מצרים
מכל יציאה זו והיתה גבול, בלי שהיא כפי אלקות

ממש בקרוב שיהיה וכפי וההגבלות. המיצרים

שכונת שבחברון, ישי' 'אדמות תושב לוינגר, שלמה של עדותו מתוך
וחצי, כשבוע לפני המחבל לעבר החייל ירי בעת שנכח רומיידה', 'תל
.7 בערוץ פורסמה במלואה הכתבה נכון. נהג החייל בבירור: עולה

והמתבקש הנכון באופן נהג החייל
תהייה לוינגר מעלה דבריו בראשית
הדקות שלוש אודות משמעותית
'בצלם' אנשי הפיצו אותו לקטע שקדמו
נראה בהן הדקות שלוש בתקשורת,

ודוקר. החיילים על מסתער המחבל

לטפל התחלתי לאירוע, "כשהגעתי
רואה ואני היה מה לי מתאר והוא בחייל
עוד שהיה מחבל אותו את העין בזווית
לכיוון או החזה בית לכיוון היד עם להגיע מנסה עלינו מסתכל חי

ממנו. מטרים כמה שהייתה הסכין

נאמר גם הזה החשש באוויר, היה הזה והחשש בחייל מטפל ''אני
אנשים. הרבה ידי על נאמר זה יתפוצץ'. שלא 'תיזהרו באוויר
שהיו אזרחים ידי על וגם חיילים ידי על גם נאמר זה להערכתי

שם".

עוד כשמגיעים נאמר. גם אלא באוויר רק לא ממנו ..החשש
הופך האירוע כי להזהיר כדי זאת אומרים ושוב שוב כוחות ועוד

הזאת". לסכנה מודעים כולם ולא מטפלים רב לאירוע

של למעשה ההתייחסות החייל ירי בעת אם נשאל וכשלווינגר
מדובר לא. "לחלוטין משיב: והוא בעייתי, מעשה כאל היא החייל
את לפוצץ או לפגע, וינסה יחזור רגע שבכל חשש שיש במחבל

יודעים. לא אנחנו הסכין. עם לקום או עצמו

לעשות מתכוון לא ושהמחבל מיטען שאין מוודאים לא עוד ''כל
את להמשיך שרוצה בעיניים רוע עם מחבל עדיין הוא זאת
מקרה לדוגמא מהעבר, מקרים סמך על זה את אומר אני הפיגוע.

עציון. בגוש

''המחבל פעמיים. במחבל שירה עין בת תושב הגיע הזה במקרה
כוחותיו בשארית התנפל הוא פתאום אליו התקרב וכשהוא נפל
את שניטרל נוסף אדם שהגיע עד קשה אותו ופצע אותו ודקר
ירי שאחרי ישראל שבטי ברחוב גם היה דומה דבר המחבל.

שניות". כמה אחרי קם ואז נופל המחבל פעמיים

המחבלים את הרגו ניסים בניסי
שבאו מחבלים אלו אותו. מכירים אנחנו שלצערנו חי חשש "זה
את סיימו לא הם לרצוח סיימו לא הם עוד כל ומבחינתם לרצוח

העבודה".

ועלול נוטרל שלא מחבל כאן יש פשוט. הסיפור ברורים. "הדברים
מציאות זו עצמו. את לפוצץ או ולהתנפל סכין לקחת או לבצע,

שקיימת".

שיש במחבל שיורה החייל של המעשה מול להשוות מה ''יש
של דינו את לפסוק הממהרים הרב לצערי שוב? שיקום סיכוי
בצלם של סרטון של קטן קטע פי על לשפוט –מיהרו החייל
שלוש תחזרו טוב. הוא והרע רע הוא שהטוב שחושבים יש שבו
תשתנה הקהל ודעת תוקפים המחבלים את ותראו אחורה דקות
הצליחו ניסים ובניסי להרוג שבאו מחבלים שני כאן שיש כשיראו

החיילים". את הרגו שהם לפני אותם להרוג

עכשיו נפלאות

מלך דבר

ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק ב' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ז. פרק קרבנות הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

ט-יא פרקים בכורים הלכות

א-ב. פרקים ויובל שמיטה הלכות יב. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

א. פרק הבחירה בית הלכות יב-יג. פרקים

ב-ד. פרקים

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הכלל מן יוצא דולר

תזריע פרשת
(החודש)

תזריע

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

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

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

הוא: המצב, כל את לשנות שיכול היחיד הדבר
ממנו, חזרה דרך שאין באופן זאת יעשו כאשר

ידי על תהיה ההתיישבות כאשר וזהו - להתחרט יוכלו שלא
- שבדבר הפרטים בכל התיישבות ותהיה אנשים, אלפי עשרות

עכשיו. לעשות שיכולים המקסימום תשל"ט)שזהו כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

חרטות שאין באופן לעשות
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

חן רז הרב

שמסייה אבו ע. צילום: בחברון החייל דקירת זירת

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



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

ב-770 השנתי המפגש
י"א לקראת מתקיים שנה, כמידי
שליט"א הרבי של ההולדת יום בניסן,
לישראלים השנתי המפגש המשיח, מלך
שכבר האירוע ב-770. עברית, ודוברי
למרשים קיומו, שנות עשרה בחמש הפך
בו, משתתפים מאות כאשר ומיוחד,
הקרוב, ראשון ביום השנה, יתקיים
במרכז 20:00 בשעה (10.4) בניסן ב'
פארקווי. איסטרען 770 העולמי חב"ד
(3 קו - התחתית ברכבת (למגיעים

רמי. 718-207-0175 נוספים: לפרטים

אליהו ביד הקהל כנס
הולדתו יום לכבוד הארצי הכינוס
מתקיים שליט"א, המשיח מלך הרבי של
לרגל המשפחה לכל ייחודית במתכונת
יד מבטחים, מנורה בהיכל הקהל, שנת
את תלווה ענק הפקת אביב. תל אליהו,
רבני במעמד מעוררים נאומים האירוע.
ציבור, אישי שלוחים, משפיעים, חב"ד,
תכנית שייחשפו. אישיים וסיפורים
ראשון, יום ייחודי. בקונספט מוזיקלית

בערב. 7 בשעה ניסן, ט'

ה׳ צבאות יום
לכבודו המסורתי השם צבאות יום
בסימן שליט"א המשיח מלך הרבי של
ט' ראשון ביום אי"ה יתקיים הקהל,
,17:00 שעה עד 10:00 משעה ניסן
רכזי אביב, תל מנורה היכל אליהו יד
את ילוו ומדריכות מדריכים הסניפים,

בהפרדה. שיתקיים האירוע

חיסולו את מתעד האוייב כיום תבל. קצווי בכל אמת בזמן הופצו ולא צולמו לא הניסים בעבר
הממלכות״ כל על אלוקים פחד ש״יהי׳ה כדי העולם, לכל זה את להעביר דואג וגם בשטח

טובות חדשות

האמינו הזמן: זה
והצליחו בנביאיו

נגאלו "בניסן
להגאל" עתידין ובניסן

המתנהלת בכל הכל מלחמת השמש. תחת חדש אין
שסביבנו העימות במדינות שנים כחמש מזה
העיקרי יעדה את ומממשת הולכת בסוריה, ובעיקר
שהכינו מי אצל צבאי, כח כל של הדדית השמדה -

ישראל. עם כולל עימות לקראת עצמם
בקרבות, מהמעורבים צד כל של הצבאית הצלחתו
דאעש, המורדים, או אסד כוחות הם אלו אם בין
ממריצה אחד, גורם כל או אל-קעידה חיזבאללה,
הצד יותר. גדולה בעוצמה להגיב השני הצד את

החורבן זה ביניהם, השווה
שהם והשיטתי היסודי

בזה. זה מבצעים
את מזכיר זה, ניסי הליך
הגדולים הניסים אחד
ישראל עם להצלת שהביאו
יהושפט, המלך בזמן
דברי בספר המתואר כפי

הימים.

בקרוב ה׳ ישועת
הגבול מאיזור הדיווחים
למלך שהגיעו המזרחי,
אומות קשים. היו יהושפט
מואב עמון, הירדן: עבר

כוחות ישראל. על כוללת למלחמה יצאו ואדום
המלח מים עלו אדירות, בכמויות האוייב צבא

ירושלים. לכיון
את מכנס יהושפט המלך המצב, חומרת לנוכח
במגמת המקדש, בית אל שבאיזור, היהודי הישוב
קם המעמד, של בעיצומו שיצילם. לה' ותפילה צום
"הקשיבו בנבואה: ואומר זכריהו בן יחזיאל הנביא
אמר כה יהושפט והמלך ירושלים ויושבי יהודה כל
ההמון מפני תחתו ואל תיראו אל אתם לכם ה'
מחר לאלוקים. כי המלחמה לכם לא כי הזה הרב

ה'..". ישועת את וראו עליהם.. רדו
מציאותי בלתי נשמע
המונית יציאה לחלוטין,
וטף, נשים אנשים של
צבאית, יכולת כל ללא
צבאות שלוש מול אל

וירושלים יהודה תושבי מלחמה. כלי בכל חמושים
למלא והשכימו כפשוטם, הנבואה דברי את קבלו
למדבר ויצאו בבוקר "וישכימו הנביא: דברי את
יהודה שמעוני ויאמר יהושפט עמד ובצאתם תקוע
ותאמנו אלוקיכם בה׳ האמינו ירושלים ויושבי

והצליחו". בנביאיו האמינו
יהושפט הנביא, בדברי המוחלטת לאמונתו כביטוי
החלוץ לפני ומהללים.. לה' "משוררים מעמיד
תזמורת חסדו". לעולם כי לה' הודו ואומרים
חטיבות מול ומקהלה

וחי"ר... שריון

לנו נלחם ה׳
משהו התרחש ואז
החל בו מהרגע מדהים.
לה', והלל בשירה העם
אלוקים מהומת החלה
"ובעת האוייב: במחנות
נתן ותהלה ברנה החלו
בני על מארבים ה'
שעיר והר ומואב עמון
על ויעמדו.. וינגפו. ..
להחרים שעיר הר יושבי
וככלותם ולהשמיד
מלחמת למשחית". ברעהו איש עזרו שעיר ביושבי
"והנם ממש!. האחרון החייל עד בכולם, כולם

פליטה". ואין ארצה נופלים פגרים
חוזרים וירושלים יהודה אנשי השלל, חלוקת לאחר
את הפנימו שנותרו, האומות בשמחה. לירושלים
.. הממלכות כל על אלוקים פחד "ויהי המסר:

ישראל". אוייבי עם ה' נלחם כי בשמעם
לא הניסים בעבר לעכשיו. אז בין מההבדלים
תבל. קצווי בכל אמת בזמן הופצו ולא צולמו
האוייב כיום במקום. שנוכח מי רק היו העדים
את להעביר דואג וגם בשטח חיסולו את מתעד
על אלוקים פחד ש"יהי'ה כדי העולם, לכל זה
אוייבי עם ה' נלחם "כי בראותם הממלכות.. כל
מתוך והשלימה האמיתית הגאולה עדי ישראל",
התגלות את תפעל שבוודאי אדירה, "יחי" שירת

ממש. בקרוב המשיח, מלך שליט"א הרבי

בחומש הבית בעלי הם היהודים

שביקשו מערבים למנוע מנת על חומש, בישוב ב״ה, השבוע התייצבו מאות
מבנה. ובניית נטיעות ידי על השטח על ולהשתלט במקום להפגין

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 .

טט ל ששל טט ככ טטטוחססס הב ענפפפ ככככל ששששששלנו טטטוח הב סססססוכככנותתתתת

הקןר' קדמי  במצוות שילוח הקן שילוח במצוות קדמי ר'

בהודו בהאמפי הגאולה מקווה

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

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

הקהל שנת (8.4.16) ה'תשע"ו ב', אדר כ"ט (החודש), תזריע פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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בעולם, שהוא מקום בכל טהרה, מקווה בניית
כשהיא וכמה כמה אחת על גדול, עניין הינו
של בצפונה השוכן קטן כפר בהאמפי, נעשית
ממוקם הכפר הודו. שבמרכז קרנטקה מדינת
המדינה, בירת לבנגלור צפונית ק"מ כ-350
הבירה עיר - ויג'איאנגר של חורבותיה בתוך
שהתקיימה "טולוגו" הקדומה האימפריה של
גם אליו מושך הכפר שנה. מאות כמש לפני
בית כמובן בו יש ולכן רבים ישראלים מטיילים
טהרה. מקווה גם שם שיהיה צריך ולכן חב"ד,
המבצעים" מ"עשרת אחד זהו שהרי "ובפרט
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הידועים
ורעייתו גרומך מוטי הרב השליחים זוג אומרים

ישראל. בעם טהרה להרבות ליבי, מרת
טלטלה השליחים זוג על עברה שנתיים, לפני
דבורה בתם של הפתאומית פטירת עם עזה,
ההחלטה חודשים. 11 בת תינוקת גאולה, לאה
הקשה האירוע לאחר מיד אצלם שהתקבלה
לקבל שזכו השליחות את עוזבים לא הייתה,
הגאולה עדי המשיח, מלך שליט"א מהרבי
רק ממש, ובקרוב בפועל והשלימה האמיתית

ומחזקים. מתחזקים

האמפי לחב״ד פרטית באר
אחת בפעילותם. מרץ הוסיפו הזוג בני אכן
הייתה תקופה באותה שהתקבלו ההחלטות
השליחה לזכות לנשים, טהרה מקווה הקמת
שליחותה. המשך את להם שמסרה הצעירה
מעטים, לא ישראלים זוגות מגיעים הקטן לכפר
נדרשת הייתה המקווה ובניית טיולם, במסגרת

ביותר.
קטן מכפר כצפוי, מלווה הייתה המקווה בניית

לוגיסטיים בקשיים הענקית, ביבשת שם אי
הרב מספר לדוגמא, "רק קטנים. לא ומבצעיים
מים, של זמינות דורשת מקווה "בניית גרומך:
אז הקטן. הכפר בתנאי קיים תמיד של דבר
עם שהגיעה חברה שכרנו מקורות... את הבאנו
נראה לא שלמעולם כבד הנדסי וציוד עובדים

בכפר.
היה ליעדו יגיע הקידוח שרכב שכדי להזכיר, רק
מכן לאחר הכפר, לכל החשמל את לנתק צריך
שמתייבש האורז את לפנות השכנים את להכין
שבקע המים מזרם להרטבות מחשש בשמש,
החלו אז רק וכו'. וכו' מהאדמה עצום בלחץ
מי שפרצו ועד התהום, מי לעומק בקידוח

פרטית. לבאר זכינו ב"ה התהום.

ארבע כפול 1 מבצע
- מים כשרואים ידוע הרבה. מזה למדנו אגב,
בברזים, זורמים מים וכשאין ברכה! סימן זה
למים שזקוק מקווה בונה האמפי חבד ובית

המטמון, את לגלות ליצור, ליזום, צריך זורמים,
וכו'. וכו מהאדמה שבוקע אחד. שבכל האור את
ה' ובחסדי לחב"ד! מים יש באר! יש ב"ה, אבל

הגמר. בשלב נמצאים כבר כעת יתברך
ובית המקווה, לגמר "פוש" לתת הוחלט השבוע
שזכה מקיף התרמה במבצע יצא האמפי חב"ד
המבצע במסגרת ארבע". כפול 1" לכותרת
שהתקבלה תרומה כל שעות 24 שנמשך
אשר נדיבים, תורמים שלושה ע"י 4 פי הוכפלה
40,000 של ביעד בעמידה תרומתם את היתנו

שעות. 24 בתוך $

השלמה לגאולה התביעה
במרכזושלהמבצעהתקיים
המטיילים לכל אירוע
חב"ד מבית להינות שזכו
התקיים האירוע האמפי.
בקינג ממש" ב"ממעל
גדשו אשר בת"א, 15 ג'ורג
אפס עד הרחבה החצר את
נשא הערב במהלך מקום.
שזעק גרומך, מוטי הרב
רבינו משה של זעקתו את
הזה" לעם הרעות "למה

במגמה והשלימה, האמיתית לגאולה בתביעה
מרת נרגשות מילים המטיילות בפני הקריאה זו
וחתמה ליבי, השליחה של אמה מרום פסיה
שלה המפגש על שסיפרה טוכפלד, נעמה מרת

בהאמפי. השליחות עם
להמשך תרומתם, את לצרף למעוניינים טל'

.0544-770-230 האמפי: לחב"ד הסיוע

המים לגילוי המיוחדת החפירה משאית לצד גרומך, מוטי הרב

גרומך הרב

וריכוז פחדים לעצבות, עצות
לעצבות. עצה אודות במה-שכותב

במפתח המצוינים במקומות קדישא תניא בספר יעיין
בסופו. הענינים

פחדים. אודות ובמה-שכותב
פה בעל ילמוד וכן שלו, התפילין את שיבדקו מהנכון
לתיבת עד הפרק מהתחלת קדישא בתניא מ"א פרק
בדבור. גם או במחשבה על-זה ויחזור ב' בעמוד המלך

המחשבה. רכוז אודות ובמה-שכותב
מתוך להתפלל וכן הספר מתוך ללמוד בזה העצה ידועה
במחשבה, מעיין או פה בעל שלומד בשעה וגם הסידור,

שלומד. במקום לפניו פתוח הספר יהי'
ו׳תפא) (מאגרת

ללימוד לחשק ברכה
ברכה. ומבקש וכו' ללימוד חשק אין אשר כותב

ישנו תמיד אשר הקדושה תורתנו הודיעה כבר והנה
יתברך, השם מצות לקיים הישראלי לאיש החשק

שהיצר אלא כולם, כנגד שהיא תורה בתלמוד ובפרט
הרי המצב, הוא שכן וכיון זה, חשק נגד לוחם הרע

בתורה ההוספה ידי על והוא ביצרו, להלחם עליו
על הבא והמעשה בהלימוד יצליח ואזי ומצותי'ה,

תוסיף אלו בענינים הוספה שכל מובן זה, לימוד ידי
ברכה שמבקש שי' ואמו אביו עבור יתברך השם ברכות

כאמור. ברצונו רק תלוי והדבר עבורם,
ו׳תפב) (מאגרת


