
ומדע גאולה
הנערך השנתי ומדע גאולה כנס
אייר, בי"ג יורק ניו ריא"ל מכון ע"י
העברית האוני' בקמפוס השנה יתקיים
"המדע, בסימן בירושלים, הצופים בהר
הדוברים: בין והשלום". המלחמה
האקדמי מהמרכז פרידמן, יעקב פרופ'
מנהל גוגנהיים, יעקב ירושלים. לב,
"יוצר הספרים מחבר ופיתוח, מחקר
שמעון פרופ' ההתהוות". "ו-"סוד אור
בעניני למחקר ריא"ל מכון יו"ר סילמאן,
טורו למתמטיקה, פרופ' ומדע, משיח
ראש אפרגון, אבישי יורק. ניו קולג',
לצבאות מומחה סבא, כפר חב"ד ישיבת
שליט"א הרבי שליח רוזנר, דוד הרב ערב.
הרב פרטים: בירושלים. המשיח מלך

.058-770-1716 דובניק שלמה
Moshiach.science@gmail.com

המנהלים כנס
ה- השנתי לכנס ההרשמה נפתחה
חב"ד וארגוני מוסדות מנהלי של 26
ראשון- בימים אי"ה שיתקיים באה"ק,
21-) ה'תשע"ז אייר כ"ה-כ"ז שלישי
מלון של הועידות במרכז (23/05/2017
מערך הכוללת הכנס תכנית עציון. ניר
תפורסם מושקעת, וסדנאות הרצאות
הצליחה השנה גם הקרובים. בימים
לסיבסוד חסויות להשיג הכנס הנהלת
י"ג שלישי יום עד נרשמים הכנס:
ולפרטים להרשמה בסיבסוד. יזכו אייר

בדוא"ל: לפנות ניתן נוספים
בטלפון: או mosdot@chabad.co.il

.058-709-0770

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

מסודרת, צבאית מערכת בכל כמו לצה"ל, לו יש
כשמדובר בפרט החלטות, קבלת של קבוע נוהל
איש של בדעתו יעלה לא המטכ"לית. ברמה
הפיקודית, סמכות ובעל הצבאית במערכת שאינו
ולבקש למשל, הפיקוד, לאלופי הישר לפנות

אחר. או כזה צבאי מהלך לבצע

כללי עפ"י מוכתבים כאשר נכון, זה כאן עד
עפ"י מוכתב שאינו מי יש אבל המערכת, ונוהלי

פועל אלא אלו, כללים
ביטא אותו הכלל עפ"י
רבינו מהר"ש אדמו"ר
הרביעי הנשיא שמואל
שיום חב"ד, בשושלת
יום הוא אייר ב' זה שישי
בפתגם שלו, ההילולא
באידיש במקורו שנאמר
לשון למטבע כבר והפך
אריבער". "לכתחילה -
העולם חופשי: ובתרגום
צריך שלכתחילה אומר
ורק מלמטה, ללכת
הולכים ברירה אין אם

"לכתחילה ללכת שצריך אומר, ואני מלמעלה.
מעל לדלג מלמעלה, ללכת לכתחילה אריבער",

מצליחים. ואז המדומים. החשבונות כל

יוה״כ במלחמת
הכיפורים, יום במלחמת ועושה. אומר ואכן
הכוחות כנגד הבלימה, קרבות של בעיצומם
צה"ל התפנית. החלה כאשר והסורים המצרים
וצנחנים שריון כוחות למתקפה. ממגננה עבר
חדשה. מצב תמונת וקבעו סואץ תעלת את חצו
מרחיב התעלה, של המערבית בגדה נמצא צה"ל

האוייב. שטח בתוך שליטתו את ומעמיק

צה"ל והתנהלות קריטיות היו הקרובות השעות
ישראל האם המלחמה. תוצאות את תקבע
הצבא את תכריע
100 רק נותרו המצרי.
אזרחי שטח של ק"מ
צבאיים מתחמים ללא

בהישג תסתפק שישראל או מבוצרים, ויעדים
אש. ובהפסקת התעלה חציית של הצבאי

לאנשים ידועה הייתה המדוייקת! המצב תמונת
ששהתה הבטחונית, במערכת בלבד ספורים
אחד איש היה אבל הפלישה. הלם תחת עדיין
למערכת רשמי באופן שייך שלא ודווקא בלבד,
המצב בתמונת פרט כל על ידע אשר הצבאית,
אופי את שתקבע השעה שזו וידע העדכנית,
הצבאיות המערכות כל
הרבי הוא - הבאות
מליובאוויטש שליט"א
שפנה המשיח, מלך
ראשי אל ישירות
לא וצפון. דרום הפיקוד,
המקובלים, בצינורות
מפקדי אל ישירות אלא
דרש ביקש, החזיתות
ולנוע להמשיך והינחה
ודמשק. קהיר עד
אחריות מתוך ודווקא
של לשלומם מלאה
הקרבות צה"ל. חיילי
את לכבוש "יש מאחור. כבר היו דם העקובים
זה קצרה, לתקופה אפילו אמר, ודמשק, קהיר
רבות", לשנים והסורי המצרי הצבא את ישבור

שאמר. מה וידע אמר

דתיקון בכלים דתוהו אורות
יש לידיעתנו, והגיע התפרסם זה שמהלך העובדה
במאמץ אנו כאשר עבורנו, נוספת כח נתינת בו
והשלימה. האמיתית הגאולה להבאת האחרון
החסידי ההתנהלות קוד את להפנים עלינו
מחליטים אנו בו באופן אריבער", "לכתחילה
של באופן ההתגלות, לזירוז בפעולות להוסיף
(=אורות דתיקון" בכלים אבל, דתוהו "אורות
המקבל). אצל להקלט שיוכלו אבל עוצמתיים,
תורתו בלימוד להוסיף ישראל, באהבת להתחזק
והגואל, הגאולה בשורת את לפרסם משיח, של
את לקבל יהיה שניתן כדי בבירור לזהותו
את ולדרוש הקדושות הוראותיו למלא מלכותו,

ממש. עכשיו התגלותו

אריבער לכתחילה
ממש בגאולה ואנו

והעמידו הצדיקים בהילולות חב״ד בית פעילי הגיעו חרס אל כיף בכפר
קודש. האגרות באמצעות המשיח מלך שליט״א לרבי כתיבה דוכן

נון בן יהושע בהילולת משיח פעילות

קוד את להפנים כדי נוספת, כח נתינת בו יש לידיעתנו, והגיע התפרסם זה שמהלך העובדה
דתיקון״. בכלים אבל, דתוהו ״אורות של באופן אריבער״, ״לכתחילה החסידי ההתנהלות
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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

אושרה ומרת אהרון ר' למשפחת
שאער

שתי' ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
צפת. גזית, יחזקאל ור' ברק, בני שאער, ראובן ר' ולזקניהם:
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל
מושקא חיה חנה ומרת מענדל מנחם ר' למשפחת

מיפעי
שי' משיח מאור ה' בצבאות החייל הבן להולדת

ינון ר' משפ' חב"ד, הר נחלת מיפעי אליצור ר' משפ' ולזקניהם:
מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו פ"ת. מלמד
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל
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הגאולה בעניני התורה מלימוד

   

לנגע בהרת.. או ספחת או שאת
ב) יג, (ויקרא צרעת

במלכויות. מדבר הכתוב

ד) יד, (ישעיהו שנאמר בבל זו "שאת"
וגו'. בבל מלך על הזה המשל ונשאת

מספח המן שהיה מדי, מלכות זו "ספחת"
ולאבד. להרוג להשמיד אחשורוש עם

מבהרת שהיתה יוון מלכות זו "בהרת"
ואומרת ישראל על (מפרסמת)
קרן על יחקה שור לו שיש מי כל
באלוקי חלק ח"ו לו שאין השור,
הריגה. עליו גוזרין לאו ואם ישראל.

מלכות זו צרעת", לנגע בשרו בעור "והיה
ואת בצרעת אותו מלכה שהקב"ה אדום
טו) מו, (ירמיה כתוב שכן שלו. השר
הדפו. ה' כי עמד לא אביריך נסחף מדוע
(תנחומא)

ד) יג, (ויקרא הנגע את הכהן והסגיר

רואה שכהן נגע, של דרכו מה
טהרה סימני בו יראה ואם ומסגירו
הכהן "והסגיר שנאמר מטהרו, הוא
את הסגיר הקב"ה כך וגו'" הנגע את
בבל. מלך ביד ימים שבעת ישראל

טהרה. סימני הוציאו שהסגירן וכיון
מישאל לחנניה נבוכדנצר להן אמר שכן
קיבלו ולא לצלם שישתחוו ועזריה
לא "לאלהך יח) ג, (דניאל שנאמר
עובדים). איננו (=לפסילך פלחין" איתנא

אתם אם המקום... להם אמר
בזה אתכם גואל אני בזה, מתביישים
ושב ג) ל, (דברים שנאמר מה לקיים
(תהילים ואמר שבותך. את אלוקיך ה'
ואטהר". באזוב "תחטאני ט) כא,

תדשא) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:57 18:42 ירושלים

19:59 18:57 תל-אביב

20:00 18:49 חיפה

19:58 18:58 באר-שבע

20:34 19:31 ניו-יורק

גו' אנשים וארבעה 
ג-כ) ז, ב (מלכים

בבית הקיר שבתוך האוצרות

מלך דבר

מצורע תזריע פרשת
ב פרק אבות פרקי

מצורע 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

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

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

תניא תהלים חומש

תבואו "כי מצורע: בפרשתנו, המובא הפסוק על
ונתתי לאחוזה לכם נותן אני אשר כנען ארץ אל
במדרש: נאמר אחוזתכם" ארץ בבית צרעת נגע
עליהם.. באים שנגעים להם היא בשורה "וכי
עמדו עליהם באים שישראל כנענים ששמעו כיון
הקב"ה מה . ובשדות. בבתים ממונם והטמינו
בו ומוצא סותרו והוא בביתו נגעים מגרה עושה
הופכה שהוא ומתוך נשרפת (שדהו [אוצר] סימא
לכנענים ואומר בא מי וכי סימא), תחתיה מוצא
[אגרות] פרוזדיגמאות ג' . לארץ. נכנסין שישראל
כו' להשלים כו' לפנות הרוצה אצלם יהושע שלח

כו'". מלחמה לעשות

ידעו הכנענים כי מסביר שהמדרש אומרת, זאת
ארץ את לכבוש עומד ישראל שעם מראש
בן-נון יהושע להם ששלח מכתבים ע"י ישראל,
בתוך אוצרותיהם את וטמנו עמדו ולכן שהזהירם,
לגלות שרצה הקב"ה ובשדות. הבתים קירות
ומביא עומד ישראל, עם לבניו, אלו אוצרות
כך וע"י בשדה, שריפה שולח או בתיהם על נגעים
לחרוש או ביתו קירות את לשבור נדרש שהאדם

האוצרות. את מוצא הוא שדהו את

כנענים או אמוריים
וזה שינויים, כמה עם ברש"י גם מופיע הנ"ל
עליהם באים שהנגעים להם היא "בשורה לשונו:
זהב של מטמוניות אמוריים שהטמינו לפי

שהיו שנה (=ארבעים) מ' כל בתיהם בקירות
ומוצאן". הבית נותץ הנגע וע"י במדבר ישראל

דברי בין מוצאים שאנו השינויים לכל מעבר
ללמוד אפשר רש"י של לדבריו במקורן, המדרש
שביניהם השינויים שאחד חשובה, הוראה
נסתרת: בצורה רש"י של בדבריו שהודגש
"אמוריים" השם את מביא הוא "כנענים" במקום

ישנם רש"י של שבפירושו רבים במקומות מובא
והסוד הרמז תורת דרך על מופלאים" "ענינים
של "יינה הוא לפרושו שניתנו מהכינויים (אחד
מ"כנעניים" זה שבשינוי בעניננו, וכן - תורה")
להשייכות רש"י שמרמז לומר יש ל"אמוריים"
דוקא. לאמורי הנגעים ענין בין המיוחדת

ברש״י הסודות
והביאור:

הקודמת, בפרשה רש"י כפירוש באים נגעים
אמירה על אומרת זאת הרע, לשון עוון על
טומאת הלכות בסוף ברמב"ם וכמבואר רעה;
דוקא, הרע לשון אמירת הכוונה שאין צרעת
שמאריך (וכמו בכלל הרשעים" ל"שיחת אלא

מביא הבאי" בדברי ש"מרבין הדבר שעצם שם
לדבר כו' הצדיקים בגנות לספר ש"באין כך לידי

בעיקר"). וכופרין באלקים

על-פי ובפרט "אמורי", קליפת של ענינה גם וזהו
מליאדי זלמן שניאור רבי הזקן, האדמו"ר דברי
לשטות סימן ודיבור.. אמירה לשון -ש"האמורי
רוב מפני פשע.. יחדל לא דברים וברוב מילין..
כו'" דברים שמרבה אמורי הנקרא הכסיל דברי
על הרמב"ם מדברי לעיל למובא הדומים (דברים

הרשעים"). "שיחת

הדיבור את להפוך
נמצאו האמוריים בבתי דוקא זאת, בכל
בענין הכוונה תכלית כי - זהב" של "מטמוניות
"שיחת ולשלול לבטל רק אינה הנגעים
האדם, של הדיבור כח את להפוך אלא הרשעים"
תהיה קדושה, של שאינו "אמורי" שתמורת
"לקחתי כבפסוק הקדושה, של ודיבור אמירה
ודיבורים אמירות ידי שעל האמורי", מיד
שבנפש. ה"מטמוניות" מגלים וקדושים טובים

אריכות כל שאחרי שם, ברמב"ם גם וכמרומז
בדברים מסיים הרשעים", "שיחת על דבריו
ש"אינה ישראל", כשרי "שיחת מעלת גודל אודות
על עוזר הקב"ה לפיכך וחכמה, תורה בדברי אלא
ה' יראי נדברו "אז שנאמר בה אותן ומזכה ידן
זכרון ספר ויכתב וישמע ה' ויקשב רעהו אל איש
והעיקר, שמו". ולחושבי ה' ליראי לפניו
בזכות ובעיקר הקדושה, דברי שבזכות
האמיתית לגאולה נזכה לקדושה הדיבורים הפיכת

צדקנו. משיח ע"י והשלימה

(91 עמ׳ לב, חלק שיחות לקוטי פי (על



בשבוע רביעי ביום החדשות מבזקי
בחורי ארבעה על דיווחו שעבר,
לאחר יהודה במדבר שחולצו ישיבה
ונותרו אוג, בנחל דרכם את שאיבדו
ויש נעדר החמישי חברם מים. ללא

לחייו. חשש

התמונה התבררה הלילה בשעות
שהבחינה הבחורים קבוצת יותר.
אך לחפשו החלו נעלם, שחברם
והם נמצא לא וחברם זמן משחלף
שלחו הם מים, וללא תשושים נותרו
עזרה. להזעיק מהקבוצה אחד את
שיצאו מגילות החילוץ יחידת צוותי
מבחורי שלושה איתרו לשטח

, ה ב י ש י ה
להם והעניקו
ראשוני. טיפול
החמישי הבחור

אותר. לא

הוקפצו כעת
ם י ת ו ו צ
שני נוספים,
ומסוק רחפנים
סרקו משטרתי
עד האיזור את
החשיכה. רדת

החפ"ק הוקם החשכה רדת עם
חילוץ יחידות הסריקות. לתיאום
ש"י, מחוז שוטרי בסיוע נוספות
יחידת של כלבנים אש, לוחמי
תאורה, נורי שהטיל ומטוס עוקץ,
לחייו החשש בחיפושים. המשיכו

כבד. היה

שמו פורסם כבר הלילה בשעות
איטה מרים בן ישראל הנעדר, של

לשלומו. להתפלל ובקשו מלכה,

הרב מספר לערך, בלילה 2 "בשעה
חב"ד, מכפר שנייבאלג ישראל
חסידית מישיבה בחור אלי התקשר
קבוצת עם יחד אלי המגיע ידועה,
ולאירוח חסידות לשיעורי בחורים
הנעדר לגבי אותי ועדכן בשבתות
היכרתיו. אני שגם ישראל, כהן
היה "טרי"), (נשוי לחתונתו עד
והתוועדנו אצלנו לעיתים מתארח

ארוכות. יחד

בדחיפות שאכתוב ביקש הבחור
המשיח מלך שליט"א לרבי
ואבקש קודש האגרות באמצעות
לנוכח היססתי. לרגע ועצה. ברכה
יש האם הרהרתי הקשה, הדיווח
שעות לאחר לכתוב. בכלל טעם

המדברי... ובחום מים ללא רבות
הכיצד המחשבה, בי הכתה כשלפתע
שהרבי הרי ברור .. בדעתי עולה

יעזור. המשיח מלך שליט"א

דחופה בקשה וכתבתי התיישבתי
עצמי על וקיבלתי וברכה, לישועה
שליט"א הרבי לענייני צדקה לתת

המשיח. מלך

עמ' ד' בכרך התקבלה התשובה
התייחסות ראיתי שם רצב-רצג,
פי "..על הצדקה: לנושא גלויה
אשר ס"ט הקדש באגרת המבואר
היא העבודה עיקר אלה בדורותינו
הצדקה".. בקו

עמוד: ובאותו
ו י ת ר כ ז ה "
לו... להמצטרך
בריא שיהי׳ה
ובמנוחת אולם
ומנוחת הנפש
ובהמשך: הגוף".
סובל כי "כותב
אבל ממיחוש...
בכל הוא עלול
להתקפת רגע
אין הנה (לדעתי ח"ו כו' רצינית לב

.. ביותר ומגזם כן הדבר

הקב"ה אשר בתוקף... בטחונו יחזק
גם אלא העולם בורא רק לא הוא
ושעה.. עת ובכל יום בכל מנהיגו...
קטן העולם של עניניו כל את גם
תכלית שהוא והקב"ה האדם, הוא
גם יראה סוף כל סוף בטח הטוב,
גם לטוב הכל שיהי׳ה בשר לעיני

הנגלה.. בטוב

מהטבת יודיעני הקרוב בעתיד
בקיום ויתחזק וישתדל מצבו...
בשמחה". ה׳ את עבדו הקב״ה ציווי

על לחבר מיד להתקשר ניסיתי
מבטיחה שהתשובה להודיע מנת
ח"ו, החיים היפך בדבר שחששות
בשמחה, להיות וצריך מוגזמים הינן
שהכל הקב"ה יראה ממש ובקרוב
אלא והנגלה, הנראה בטוב לטוב

לישון. הלך כבר חברי שכנראה

אלי התקשר הוא הבוקר בשעות
תשוש, אותו מצאו שבבוקר לבשר
אבל מים, ללא שעות 18 לאחר

ושלם. בריא ה', ברוך

המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי
ועד! לעולם

לגני". "באתי העלון עורך ברק, בבני משפיע ונטורה, צבי הרב עם

בשבילך הזה השביל
הכנסת - המשמח המשפחתי האירוע
אבינו- אברהם של בבריתו נדב הבן
המבהיקות המתנות לסיומו. הגיע
מעתה בהתלהבות. נפתחו והצעצועים
ורובו, ראשו בהם עסוק נדב יהיה

ותענוג. בשמחה בדרך-כלל

תחושת נדב פיתח אחד משחק לגבי אך
שנאה. כדי עד והחמצה חוסר-אונים
לקוביה הדומה במשחק היה המדובר
לצורה המותאם פתח דופן בכל כאשר
הדחיה לפשר כשנשאל לימים, וכיו"ב. עיגול משולש, כמו אחת
הראשונית ה"טראומה" עקב היה זה בגילוי-לב: ענה הזו המוזרה
העיגול צורת את לחבר שלו הקושי הזה. המשחק עם שלו המתסכלת

העקשן.. הריבוע פתח עם הסורר

של ה"דבר-מלכות" את השבוע למדנו כאשר הזה בסיפור נזכרתי
שנוכל הישרה" ה"דרך על שם המדבר המשיח מלך שליט"א רבינו
אליהם ולהתחבר והמשיח הגאולה מושגי את להפנים סוף-סוף

דורנו. נשיא של ושיחות במאמרים הלימוד על-ידי

הקדומות! לדיעות די
הילדותיים והמשיח הגאולה שמושגי להבין צריכים היינו מזמן כבר
בורות על ברובם בנויות - וביה"ס הגן בכיתות רובינו אל שהועברו
הפוליטיות לגישות שניכנס לפני עוד וזה הטוב, במקרה ידע וחוסר

ישמרנו. ה' – בארץ כאן בכיפה השולטות השונות

או רח"ל דם של בנהרות תתאפיין שהגאולה המוטעית הידיעה למשל,
וכזב שקר היא - תהיה לא הי'ה מעם-ישראל, מסוים חלק של באובדן
כאשר מפוקפקים, אינטרסים עם אנשים על-ידי בזדון מופץ שלעתים
ה'תנש"א "וארא" בשבת בוודאות מודיע המשיח מלך שליט"א הרבי
לשני משתמעת שאינה ובצורה - צרה" פעמיים תקום "לא שבוודאי

פנים.

ומה לחלוטין יתבטל הגשמי שהעולם הטוענת השיטה לאידך, או
גופים... בלי נשמות או כנפיים עם מלאכים או יהיה שיישאר

שפה, שטח-ארץ, בהחלפת רק מתבטאת שהגאולה כביכול הגישה גם
ומעבר אחר שלטון-אופורטוניסטי או זה –פוליטי מנהיג פולקלור,
ומלך-אורתודוכסי לרב אפילו או צרופה" "אידיאליסטית לממשלה
היא גם - המשיח למלך בקשר הרמב"ם סימני ושאר מבית-דוד, שאינו
הכבוד, כל עם שנה. לאלפיים קרוב זה שלנו הציפיות רמת על קטנה

ו"כורך"... "מרור" הרבה כל-כך אכלנו - זה בשביל לא

אליך מדבר באמת
בשיחה המשיח מלך שליט"א הרבי של האמיתי המסר עיקר אבל
והפנמתם. הגאולה עניני לימוד של ברבים הפירסום חובת – הוא הזו,
רבים של הילדותית מהטראומה להשתחרר סוף-סוף שצריך לכך מעבר
של המופלאה ה"סגולה" ומלבד והמשיח, הגאולה מושגי כלפי מאיתנו
האמיתית התשובה טמונה זה שבלימוד הרי - הרב" ב"אותיות העיסוק
אז הטובים. האישיים מאווינו להגשמת הכלים ונתינת שאלותינו לכל
האדם אלא - ומנודה "מצורע" שאינו רק לא שהמשיח באמת נגלה
זו לא – שלו והשיחות להבנתנו, ערוך באין - שלנו למציאות המחובר
אלא - שבינינו לתינוקות - ומתסכל" מעצבן חידה כתב שאינם בלבד
בעיותינו. לכל - חכם הכי גם) אך תמים (הכי הפתרון באמת

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק אייר - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ה. פרק שכירות הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

ו-ח. פרקים שגגות הלכות

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

א-ב. פרקים כפרה מחוסרי הלכות טו. פרק

ג-ה. פרק

א-ג. פרקים תמורה הלכות

א-ב. פרקים מת טומאת הלכות ד. פרק

ב

ג

ד

ד

ו

ז

ח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אוג בנחל החילוץ נס

לגבולותיה ישראל ארץ שכל כולם יראו ...
ליהודים, שייכת גו'") ירחיב ה"כי גם (כולל

שלימות ידי על ישראל, עם ושלימות ישראל ארץ שלימות
כל. לעין גלוי בשר בעיני זאת יראו שכולם ובאופן התורה,

תשל"ט) עצרת שמיני (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

השלימות את לראות

בהפעלת כישרון, ידע, לכם יש אם

(Premiere, After Effects) וידאו עריכת תוכנות
חלקית, מלאה, במשרה לכם זקוקים הננו

shageulacom@gmail.com אלינו: פנו אנא

מיוחדת לפעילות
הגאולה בשורת בהפצת

שנייבאלג ישראל הרב כהן ישראל הרב
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תיווךתיווך

טובסימן טוב סימן
השכרהמכירה / השכרה / מכירה

054-720-1765. .

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן

הבן לפדיון כסף מטבעות
השקל" למחצית "זכר - כסף מטבעות וכן

04-8622-442 בע"מ המצליח

בקלארק לגאולה מתעוררות נשמות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ממנילה צפונית נסיעה כשעתיים קלארק,
במפת אור נקודת עוד הפיליפינים. בירת
מלך שליט"א הרבי של המופלאה השליחות
שמואל הרב אחראי עליה אור נקודת המשיח.
וחמשת לאה רחל מרת אשתו עם לוזון, יוסף
בית את הקים אז שנים, כארבע מזה ילדיהם

הגאולה. אור את שם להפיץ והחל חב"ד

אופי בעלות בפיליפינים רבות מערים בשונה
אופייני. מערבי סגנון קלארק לעיר מזרחי,
יחד העסקים. התחבורה, הגבוהים, הבניינים
אליה מושכת הנמוכה הנדל"ן עלות זאת, עם
המגיעים מעטים לא אמריקאים יהודים גם
שם וחיים שלהם הפנסיה בשנות לשם
קשר עם לשם באים הם כי אם בהרחבה.
נישואי גם מכאן ליהדות, ביותר מאוד דל

לצערנו. תערובת

אינם רובם עיר, המגיעים הישראלים גם
ישראלים הם אלו הגדול בחלקם תרמילאים,
אחד כסף. ולעשות לעבוד כדי לשם שהגיעו
עבודה כח (בגלל בעיר המפותחים התחומים
ושירות הקולי המענה מרכזי הם אלו זול)
עובדים רבים ישראלים כאשר בינלאומיים,

אלו. מרכזים בניהול

לשליחות סיוע
באי מירב את המרכז השנתיים האירועים אחד
לסייע כדי הסדר. ליל כמובן הוא חב"ד, בית
חב"ד ישיבת מבחורי כמה מגיעים בארגון
כאשר יורק, בניו המרכזית תמימים" "תומכי
(אריק) אריאל הרב האח לסייע הגיע השנה

הגאולה. עיר ים מבת ומשפחתו לוזון

מספר לשליחות, יצאו ומשפחתו שאחי "מאז
הרבי את שאלנו נפגשנו. לא אריק, הרב

לו לסייע לטוס האם המשיח מלך שליט"א
עלינו חיובית, תשובה משהתקבלה בשליחות.
הזדמנות גם בזה ראינו לעזור. ובאנו מטוס על
לפני כשבוע הגענו משפחתי. לאיחוד טובה
אצל להתוועדות הבירה במנילה עצרנו פסח.
משם בפילפינים, הראשי השליח לוי יוסי הרב
להביא מצוה שליחי גם היינו לקלארק. נסענו
מרור, הגדות, שכלל: חשוב ציוד חב"ד לבית
כל ובעצם ויין מצות חסה, עלי דגים, בשר,

הסדר. לליל הדרוש

ואולם כנסת, בית כולל עצמו חב"ד בית
וחדרי גדול מטבח שם יש והרצאות. לימוד
הפסח. לתקופת משכננו היה גם שם אירוח,

חלות חלוקת סבב
פעילות. לסבב יצאנו הגעתנו, למחרת כבר
בכפרים לחלוקה חלות להכין נוהג אחי
גם שכלל סבב לקלארק, הסמוכים ובישובים
שם גיליתי להפתעתי הסדר. לליל ההזמנה את
מאמין הייתי שלא "חורים" מיני בכל יהודים
השמחה את יהודי. שם אפגוש פעם שאי

הייתה לתאר. קשה החלות קבלת על שלהם
מהבית עבורם חמה הכי שלום דרישת זו
בשנים. עשרות לפני כבר עזבו אותו היהודי,
יהדות של טעם טעמו לא מביניהם מעט לא
וכו' מצות אכילת הסדר, ליל ועבורם בחייהם

יהדות. עם ראשוני מפגש היה

היות יותר שקטה התנועה בדרך השבוע בימות
בית לאחרונה, בעבודה. עסוקים מאוד וחבר'ה
השבוע, בימות הפועלת מסעדה פתח חב"ד
גם מושכת כשר אוכל לאכול האפשרות כאשר
המקומיים, היהודים את וגם הישראלים את

שלהם. הבית את חב"ד בבית הרואים

מפתיעה השתתפות
בעלי בקרב לסבב יצאנו החג, שלפני בימים
הוא השגרתי היעד בעיר. היהודים העסקים
"מכירת נושא גם צירפנו לו תפילין" "מבצע

" ץ מ ח
ה נ מ ז ה ה ו
הסדר. לליל
שישי, ליל
י"א לרגל
יום ניסן,
הרבי הולדת
א " ט י ל ש
המשיח, מלך

הרב השליח עם מיוחדת התוועדות נערכה
ממנילה. במיוחד שהגיע לוי יוסי

יוסף שמואל הרב ניהל עצמו, הסדר ליל את
משתתפים, מ-80 למעלה בו והשתתפו לוזון,
שגם הוא, היחיד ההסבר שעברה. משנה כפול
מגיע, הגאולה זמן אשר חשות אלו נשמות
להתגלות עומד המשיח מלך שליט"א הרבי

מתעוררות. והן רגע, בכל

בקלארק חב״ד בית

לעצבות פיתרון
וכו'.ובודאי היא בעצב ..שפעמים זוגתו רוח מצב ..אודות
ומנהיגו עולם בבורא הבטחון ענין אודות להסבירה יוכל
אתר ולית פרטית בהשגחה ואחת אחד כל על המשגיח
הישראלים ואשה איש עצב יהי' והאומנם מני' פנוי
בטוב וטוב גדול מלך עם ממש מקום בקרבת הנמצאים
לפחוד וממה לדאוג ממה לו שאין שפשיטא האמיתי,

המלך. של אמות בד'

אלא במשל זה אין שבאמת ובפרט מובן, והנמשל
ולמעלה למעלה ערוך שבאין אלא ממש, הענין אמיתית

וכו'. לך ערוך אין הידוע וכפיוט מזה,

במקומות קדישא תניא בספר כן גם שילמוד ומהנכון
יוכל שבודאי העצבות ענין שלילת אודות המדברים
המזוזות את יבדקו אשר וכן הנ"ל. את להסבירה

תשמור תחי' וזוגתו כדין, כשרות כולך שיהיו בדירתם
קודם לצדקה להפריש הכשרות ישראל בנות מנהג על
והוא טוב, יום וערב שבת ערב בכל הנרות הדלקת

הבקר. תפלת קודם חול יום בכל לצדקה יפריש
ו׳קמז) (מאגרת

האשה בדעת להתחשב - דירה
בענינים בכלל הנה - להחליפה, באם הדירה, ...אודות

הבית, עקרת האשה בדעת להתחשב יש כאלו

להתרשם אין אדם של דעתו מרחיבה נאה שדירה וכיון
הוא כן שהרי ממוצעת, במדה לחוב להכנס עליו באם

עולם. של מנהגו
חוצה המעינות הפצת בפעולת משתתף הסתם מן
בקדש. דמעלין נצטווינו שהרי לזמן מזמן בזה ומוסיף

ו׳קמז) (מאגרת

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
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הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
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דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
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