
תמוז לג׳ ההכנות החלו
האגודה צוות מגבש אלו בימים
את והשלימה האמיתית הגאולה למען
ומשיח גאולה עצרת לקראת ההיערכות
בסימן שתעמוד העצרת תמוז. ג' -
האמונה את תבטא גאולה" "חיים
מלך שליט"א הרבי אשר הטהורה
גאולת לגאלנו עומד וקיים חי המשיח
פרטים וזמרה. שירה וברוב עולמים

בהמשך. יובאו

במירון גאולה מפיצים
את סיימו בצפת חב"ד ישיבת תלמידי
השנתית לפעילות האחרונות ההכנות
בעומר. ל"ג ביום מירון בהר הרחבה
דוכנים יוצבו להר העליה שלפני בנקודות
עשרות תפילין. במצות הרבים לזיכוי
שהודפסו הסברה עלוני יחלקו פעילים
את גם המכילים רשב"י לשמחת במיוחד
מסכי הוצבו כן כמו הגאולה. בשורת
בשיחות לצפות ניתן בהן ענקיים וידאו
המשיח. מלך שליט"א הרבי של קודש
ספרי מכירת תתקיים נוספים בדוכנים
מיוחד במאהל עלות. במחירי חסידות
כמו קודש באגרות הכתיבה תתאפשר

המלכות". "קבלת על חתימה גם

ה׳תנש״א משיח דברי
בסדרת הרביעי הכרך לאור יצא
המשיח מלך שליט"א הרבי של השיחות
ה'תנש"א. שנת תחילת משיח דברי -
.058-5358-770 ארצי מוקד להזמנות

טובות חדשות

היכונו!

ומשיח גאולה עצרת
ה'תשע"ז תמוז ג'

בשבוע, ראשון ביום שחל בעומר בל"ג היה זה
,('67) תשכ"ז באייר ח"י השנה, כמו בדיוק
הימים. ששת מלחמת פרוץ לפני ימים שבוע
המדינה מלחמה. ערב של ודאית תחושה הייתה
על דברו ערב, מדינות ראשי גוייסה. כולה
החנק. טבעת את והידקו ח"ו ישראל השמדת

ליום. מיום גברו והחשש המתח

מלך שליט"א הרבי בעומר, ל"ג באותו בדיוק
בפני דברים נשא המשיח
והוריהם ילדים אלפי
ל"ג לרגל שהתכנסו
הצהיר בדבריו בעומר.
ניסים על ברורות,
בארץ שיהיו ונפלאות
לפחד אין וכי הקודש

לחשוש. ואין

השי״ת בחסדי
אזרחי להורים במקביל,
למדו שילדיהם ארה"ב
ושאלו הקודש בארץ
עד הביתה להחזירם הם
ענה המלחמה.. לאחר

כך רע. כל להם יאונה שלא והבטיח לשלילה
לדחות המצב, לנוכח האם ששאל לזוג ענה גם
לחלוטין זאת שלל בתשובתו החתונה. את
יהיה הכותל ספורים ימים שבתוך הבטיח ואף

בידינו...

אייר, כ"ו שני ביום פרצה הימים, ששת מלחמת
זכינו השי"ת בחסדי הנה ימים ששה ובתוך
כפול שטחים לשחרר ערב, צבאות את להכריע
ירושלים את ולשחרר דאז המדינה של משטחה
הניסים מול נפעם שעמד ישראל עמך העתיקה.
שחזר כבן הכותל אבני על התרפק והנפלאות,
שלפני והחרדה המתח אביו. אל שנים לאחר
ובהתעוררות עצומה בשמחה הוחלפו המלחמה
גדולה. רוחנית
הקדושות בשיחותיו
שליט"א הרבי אמר
הייתה כי המשיח מלך
נבואת של תחילתה זו

ובאו גדול בשופר יתקע ההוא "ביום הגאולה:
מצרים מארץ והנידחים אשור מארץ האובדים

בירושלים". הקודש בהר לה' והשתחוו

"האובדים של רוחנית התעוררות הייתה אכן
המדינית ההנהגה בקרב רק היה חסר והנדחים",
והודאה התבטלות הקודש", בהר לה' "והשתחוו
עשה שהשי"ת גלוי נס היה המזהיר שהנצחון
שהודאה חששו כאילו קרובו, עם לישראל
של מערכו תוריד כזו

בגדול. וטעו צה"ל.

ריק יהגו לאומים
השתלשלה מכאן
כאשר הנוספת, הטעות
המלחמה, לאחר מיד
ישראל ממשלת שלחה
לארה"ב משלחת
אינה שישראל להודיע
להחזיק מתכווינת
ששוחררו, בשטחים
להחזירם וברצונה
בוושינגטון לערבים.
להאמין. התקשו
תהו. בהשמדתכם, שרצה מי את הרי ניצחתם
משנוכחו רק האמינו, לא עצמם הערבים
את להם למסור רוצים אכן שהישראלים
עד וגדלות ההולכות בדרישות החלו השטחים,
החוזרת הדתיים, בשותפות הנוכחית לממשלה
מדינות.. שתי בדבר האסונית הצהרתה על

ח"ו.

מובטחים ונעשים", נזכרים האלה "והימים
שליט"א הרבי של הנבואית בהכרזתו אנו
גאולתכם", זמן הגיע "ענווים המשיח מלך
ילעג ה' ריק.. יהגו גויים.. רגשו "למה במילא
לעשות שעלינו כל עצתם. ותתבטל למו"
הקדושות הוראותיו במילוי להתחזק הוא
תהלוכות שיותר ככל לערוך העכשויות, ובפרט
"להשבית כוחם שגדול ה' צבאות ילדי וכינוסי
התגלות את בזריזות ולהביא ומתנקם" אוייב
האמיתית בגאולה המשיח מלך שליט"א הרבי

ממש. ומיד תיכף והשלימה

בקולו לשמוע
הדור נביא של

ל״ג ותהלוכת בכינוס קודש, שיחת נושא המשיח, מלך שליט״א הרבי
יורק. בניו 770 ליד פארקווי איסטרן בשדרת בעומר,

המשיח מלך עם בעומר ל"ג

גאולתכם״, זמן הגיע ״ענווים המשיח מלך שליט״א הרבי של הנבואית בהכרזתו אנו מובטחים
ממש ומיד תיכף עצתם ותתבטל למו״ ילעג ה׳ ריק.. יהגו גויים.. רגשו ״למה במילא

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

יהודה שיחי' יעקב הרב למשפחת
שיחי' משה הת' הבן לבוא

שתחי' שושנה עב"ג השידוכין בקשרי
קורנט שיחי' אבא הרב למשפחת
הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של

טוב מזל
חיים ישראל סימון שמעון לר'
עב"ג לנישואיו סידס שיחי' ארלט בן
עמר שתחי' אסתר בת אליזבט
בעומר ל"ג - תשע"ז אייר י"ח

הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
הגאולה זמן של

טוב מזל

  
   
   

   
     
      

   
    

   
     

    

הראשון ביום לכם ולקחתם
מ) כג, (ויקרא

בזכות אמר, לוי רבי בשם ברכיה רבי
- אני הרי הראשון", ביום לכם "ולקחתם
הראשון, מן לכם פורע ראשון, לכם נגלה
ראשון: לכם ומביא ראשון לכם בונה
ו) מד, (ישעיהו שנאמר ראשון לכם נגלה
זה הראשון, מן לכם פורע ראשון". "אני
כה) כה, (בראשית בו שכתוב הרשע, עשיו

וגו'", הראשון "ויצא

המקדש בית זה ראשון, לכם ובונה
מרום כבוד "כסא יד) (ירמיהו בו שנאמר

מקדשינו". מקום מראשון

המשיח, מלך זה ראשון, לכם ומביא
לציון "ראשון כז) מא, (ישעיה בו שכתוב

אתן". מבשר ולירושלים הינם הנה

המדרש) (עפ״י

אבות פרקי
איזהו כו׳, גבור איזהו כו׳, חכם איזהו
א) משנה ד, (פרק מכובד איזהו כו׳, עשיר

דרגות הארבעה כנגד שהם וידוע
שמהם ספירות (עשר מתחלקים שמהם
ד' כנגד הנפש, כחות עשר משתלשלים)
חכמה, - חכם איזהו הוי': דשם אותיות
- עשיר איזהו בינה, - גבור איזהו
מכובד איזהו המדות), (כללות תפארת

כבוד). (שענינה מלכות -

אלוקה חלק יש יהודי שלכל והיות
עמו" הוי' "חלק יותר ועוד ממש, ממעל
אתה בחלקו תופס כשאתה שהעצם -
ארבע כל בו כלול לכן - בכולו תופס
של אלופו (בחי' "אלו-ה" של האותיות
מעולם). שלמעלה (אלקות ומהוי' עולם),
ה׳תנש״א) אמור (ש״פ

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:08 18:52 ירושלים

20:11 19:07 תל-אביב

20:12 18:59 חיפה

20:09 19:08 באר-שבע

20:51 19:45 ניו-יורק

יאכלו לא - גו' הלוים והכהנים 
ל"א) - ט"ו מד, (יחזקאל הכהנים.

הרע עין סתם ? שינאה

מלך דבר

אמור פרשת
ד פרק אבות פרקי

אמור

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

וגבתה רחמים, ללא שהשתוללה הנוראה המגיפה
נעצרה עקיבא רבי תלמידי 24,000 של חייהם את
ובסגנון בעומר. ל"ג ביום - הסבר כל ללא לפתע
לו היו תלמידים זוגות אלף עשר "שנים הגמרא:
שלא מפני אחד בפרק מתו וכולן . . עקיבא לרבי

לזה". זה כבוד נהגו

העצומה התלמידים כמות מוזר: פה משהו אבל
אלא אחד, ביום עקיבא רבי תלמידי נהיו לא הזו
מובן כן כמו שנים. מספר במשך ובאו התקבצו
שהם למצב אחת בבת השתנתה לא שהנהגתם
כולם נענשו למה ממילא, לזה. זה בכבוד נהגו לא
קצרה שבתקופה לומר מוזר קצת אחד?! בפרק
הגבול את התלמידים עברו לשבועות פסח שבין

החמור. בעונש שנענשו עד

שקרה מיוחד משהו להיות שחייב היא, המסקנה
ונשאלת התלמידים. מתו שבגללו הזה בזמן

שם? קרה בדיוק מה השאלה,

ישראל אהבת בגלל רק

כמה עד המדגיש זה הוא עקיבא "רבי ובהקדים,
גדול "כלל ישראל: אהבת מעלת ונפלאה גדולה
תלמידיו שדווקא מאוד מוזר זה לפי בתורה".
ישראל מאהבת ההיפך – הדדי בכבוד ינהגו לא

רבם?! בתורת ויסודית עיקרית הוראה שהיא

גרמה עקיבא רבי תלמידי היותם שדווקא אלא
אחד שכל מכיוון לזה", זה כבוד "נהגו שלא לכך
לפי עקיבא רבי של תורתו את והבין למד מהם
דבריו של האמיתי שפירושם והבין ודעתו דרכו
שכל ובגלל אותם, למד שהוא באופן דווקא הוא
היה לא הוא רבו לתורת לחלוטין מסור היה אחד
שלא הרב דברי את מפרש שמישהו לסבול יכול
דברי את מבין שחברו שמע כאשר ולכן כהלכה,

לרחוש מסוגל היה לא הוא אחרת בדרך רבו
הוא הבנתו, ולפי מכיוון והערכה, כבוד כלפיו

מוטעית! בצורה רבו דברי את לומד

לא הם – ישראל אהבת מצד נבעה אדרבה,
תורת בלימוד חיל עשו שבעצמם בכך הסתפקו
יבינו חבריו שגם להשפיע השתדלו אלא רבם,

הבנתו). (לפי האמיתית בדרך הדברים את

שם? קרה באמת מה

לפי אמנם הפוכה: שאלה כעת מתעוררת כך, אם
שכל ראוי היה עקיבא רבי תלמידי בתור מעלתם
ולכן חברו, לדעת מכובד מקום יתן מהם אחד
רצוי, בלתי לדבר נחשבה ההפוכה התנהגותם
כבד כך כל "חטא" זהו האם – זאת בכל אבל

שכזה?! חמור עונש שמצדיק

ש"כולן בדבריהם ז"ל רבותינו דייקו כך משום
היתה לא שמיתתם ללמדנו כדי אחד", בפרק מתו
אלא בזה", זה כבוד נהגו "שלא חטאם בגלל רק
משמע, זה. שב"פרק" מיוחד מדבר כתוצאה גם

למיתתם. גרם הזמן דבר של שבסופו

ירושלמי: בתלמוד נוסף, במקום מופיע זה ביטוי
. . רבי בית של קרונות וארבע בעשרים "מעשה
כאן אחד". בפרק כולם ומתו הרע עין בהן נכנסה
עין בהם שנכנסה – למיתתם הסיבה מפורשת

תלמידים). הרבה יחד שהתאספו (בגלל הרע

תלמידי של מיתתם שסיבת בעניננו, גם נלמד מזה
זה שבפרק משום היתה אחד" "בפרק עקיבא רבי
ביותר גדול מספר שזהו ל-24,000 מספרם הגיע
שתיכנס גרם זה דבר הדין. למידת קשור שגם

מתו. שכולם עד הרע עין בהם

מהגאולה לטעום

בחבריהם כבוד נהגו לא שהם שהעובדה יוצא
בעונש ייענשו זה שעבור כך כדי עד חמורה אינה
הרע עין בהם נכנסה זה שבזמן בגלל אלא מיתה,

ייענשו. שכזה קל חטא על שגם גרם זה

בתורה הובא עקיבא רבי תלמידי של סיפורם
מקבל זה דבר ישראל. באהבת לנהוג ללמדנו כדי
שליט"א שהרבי לאחר בזמננו, מיוחדת הדגשה
נוהגים אנו שכיום המשיח, כמלך כבר התגלה
סיבת את לתקן בכדי רק לא ישראל באהבת
הנפלא טעמה את לטעום כדי בעיקר אלא הגלות

הגאולה. של
(149 עמ׳ ל״ב חלק לקו״ש (ע״פ



בקהילות יחוגו שבת, במוצאי
ל"ג יום של כניסתו את ישראל
התנא של ההילולא יום בעומר,
יוחאי, בר שמעון רבי האלוקי
והישועות. הברכות לכל המסוגל

הרבי העיד היחודית סגולתו על
לכל ובפרט המשיח, מלך שליט"א
הילדים בתהלוכות המשתתפים
עצמו רשב"י כי וציין זה, ביום

אלו. בתהלוכות נמצא

הפרסום פעולות "במסגרת
לקראת שעברה, בשנה שעשינו
ים בבת המרכזית הילדים תהלוכת

מספר הגאולה, עיר
מנהל צברי שחר הרב
ה"תהילים מועדון
מאות הסוחף בשדרה"
לאמירת העיר מילדי
שבת, בכל תהילים
מעלת על פרסמתי
ספרתי ואף היום
שהשתתף יהודי על
לנס, וזכה בתהלוכה
אז שפורסם כפי

הגאולה". ב"שיחת

לתעמולה חזקה
ריקם, חוזרת שאינה
אודות דברי ואכן

והתקבלו. התגלגלו התהלוכה

הפעילות ממארגנות אחת
ניצה מרת בשדרה", ב"תהילים
והחליטה דברי את שמעה ביסמוט,
נועה, בתה עם כך על לדבר

יעקב". "בית בבי"ס הלומדת

היא גם משתתפת עצמה נועה
ומגיעה בשדרה" ב"תהילים
קבוצות עם התהילים לאמירת
להשתתפות ביחס אך הבנות,
לה הייתה בעומר ל"ג בתהלוכת

בעיה.

וכל היא המקורית, התכנית עפ"י
להשתתף אמורים היו משפחתה

משלהם. בטיול

להשתתף ציפתה רב זמן כבר
ההצעה לה. קסם שמאוד בטיול,
השתתפות לטובת הטיול על לוותר
לה. נראתה לא מאוד בתהלוכה,

לא אני שבמילא הוסיפה, "בפרט,
כמה הייתי כבר בהגרלות. זוכה
מה לשם אז זכיתי. ולא פעמים

לאמה. אמרה לבוא",

חושבת "אני ויתרה. לא האם אבל

על מוותרת שאת בגלל שדווקא
בשביל לך, חשוב כך שכל דבר
רשב"י, לכבוד בתהלוכה להיות
גדולה. ברכה לך שתהיה תראי את
ותראי חוב. בעל נשאר לא רשב"י

שתבקשי". מה בכל ישועות

אופנים..." רוצה אני אז כך, "אם
הבת. הכריזה

את ששמעה נועה של חברתה
ורצתה לבתה, האם בין הדו-שיח
גם החליטה באופנים, לזכות מאוד
לאותו תוכניותיה על לוותר היא

לתהלוכה. ולבוא יום

בשעות חמישי ביום
להתרכז החלו אחה"צ
מאות הנצחון, בגן
לקראת העיר מילדי
נועה התהלוכה.
הגיעו. הן גם וחברתה

אמירת לאחר
ודברי הפסוקים,
אמן והופעת ברכה
ויצאו הסתדרו הילדים
בציר שנעה לתהלוכה
עד העיר ברחבי מרכזי
"תחכמוני", ספר לבית
לילדים המתינו שם
ומשחקים מתקנים
ההגרלה נערכה כשבסיום שונים,
הכוללים ערך, יקרי פרסים על

אופניים. זוגות כמה

כדי להתרכז לילדים הודיע המנחה
אחד הזוכים. שמות את לשמוע
הפתקים. להוצאת נבחר הילדים

שזכה הראשון המספר הכרזת עם
צעקת נשמעה אופניים, בזוג
המספר זה "הנה נרגשת הפתעה

לי". שיש

בפרס שזכתה נועה זו הייתה
את להסתיר והתקשתה האופניים,

התרגשותה.

נוסף פתק הוצא לאחריה,
המספר את המנחה ומשהכריז
צעקה נשמעה בפתק, הרשום
של חברתה זו הייתה נוספת
באופניים היא גם שזכתה נועה,

לבבה. כמשאלת

בהתפעלות, הייתי אישית "אני
במוחש ראיתי שחר, הרב אומר
המשיח מלך שליט"א הרבי כיצד
ממש". כפשוטו הבטחתו ממלא

יום בעומר, ל"ג יום על המשיח מלך שליט״א הרבי משיחות
ביום החל יוחאי, בר שמעון רבי האלוקי התנא של ההילולא

אייר. ח"י השבת, שלאחר ראשון

הגיוון בתוך אחדות
חוגגים בו אשר שמחה, יום הוא בעומר ל"ג
בהקהילם אחדותם, את ישראל בני אחינו
שיום הוא, משמעותו יחדיו. יהודים ילדים
ר' האלוקי התנא של פטירתו יום הוא זה
נס על מרימה תורתו אשר יוחאי בר שמעון
הלב תשומת את בהסיבה האחדות מושג את
ומה טוב מה "הנה הפסוק: אל ב) נט. ח"ג (זהר

א). קלג, (תהילים יחד" גם אחים שבת נעים

בדומה משותפים, משרשים נובעת אחדות
"מתחלקים שהם מכיון יחד, הקשורים לאחים
כל הם, מנהלים אם גם אב. באותו ביניהם"
הרי לחלוטין שונה חיים אורח ולפעמים, - שלו חייו את אחד,

כשהיתה. נשארת המשותפת היסודית זהותם

המנורה ובו הנביא זכרי'ה שראה בחזיון משתקף אחדות רעיון
הקנים שבעת בעלת המנורה ד). (זכרי'ה ישראל עם את המסמלת
המנורה היתה זאת, עם ה'. בעבודת דרכים לשבעה סמל היא
שם, ובמפרשים לא-מ כה, שמות (ראה טהור" זהב אחת "מקשה עשוי'ה
אחד גוף תמיד נשארים עמנו שבני להראות כדי המנורה). בתיאור

הנבדלות. תכונותיהם למרות מאוחד,

דוקא באה אמיתית אחדות אדרבא, פירוד, להוביל חייב אינו השוני
מנוגדים. ואפילו שונים בכיוונים המושכים כחות של מהתכללות
שונות גישות שלש ייצגו ויעקב, יצחק אברהם שהאבות, רואים אנו

ה'. בעבודת

היתה יצחק של מדתו ה'; אהבת היתה אברהם את שציינה המדה
אלו. מנוגדות מדות שתי של מיזוג היתה יעקב של וזו ה'; יראת
והמיוחדת האחת הרוחנית, המורשת את העמידו יחד שלשתם
כל את וכוללת ביותר רחב היקף בעלת היא זו אחדות עמנו. של
אף מתרחבת היא אכן, כאחד. יהודים ושאינם יהודים - האנושות
הננו שכולנו כיוון כולו, היקום את וכוללת האנושי לתחום מעבר

הקב"ה. של ברואיו

הבעש"ט מסביר פ"א), (שעהיוה"א התניא בספר שמובא כפי כן, על (יתר

ומתמשך. מתמיד תהליך אלא כעבר, שאירע חד-פעמי מאורע איננה שהבריאה

ורגע). רגע בכל - בראשית" מעשה תמיד יום בכל בטובו "מחדש ה'

תרגום ה'תש"נ. ה"פאראד") (בעת בעומר ל"ג שיחת תמצית (מתוך
(202 ע' ג' חלק ה'תש"נ התוועדויות מאנגלית.

בעומר בל״ג נגאלין
רבי הוא ש"כדאי ממש בפועל יתגלה בעומר ל"ג שבערב רצון ויהי
"יכולני כאמרו וש"נ). א. ט, (ברכות הדחק" בשעת עליו לסמוך שמעון
בדרגת להיותו ב) מה, (סוכה הדין" מן כולו העולם כל את לפטור
(בראשית הוא" אנא הוא חד ד"אם להדרגא ועד (שם) עלי'ה" "בני
שכינה נגאלין "שהן ובגלוי בפועל רואים ובמילא ב) פל"ה, רבה

ביאת לאחרי - בעומר הל"ג דיום הספירה תהי' ובמילא, עמהן",
צדקנו.. משיח

במזמור אייר, ח"י בעומר, דל"ג תהלים בשיעור - הכתוב ובלשון
וחותם לסיום ועד משחתיו" קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי פ"ט

ואמן". אמן לעולם ה' "ברוך המזמור

(170 ע' התוועדויות - תש"נ אמור (ש"פ

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ו. פרק ופקדון שאלה הל'

ז. פרק

ח. פרק

א. פרק ולוה מלוה הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

כד-כה. פרקים מת טומאת הלכות
א. פרק אדומה פרה הלכות

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג. פרק

א. פרק צרעת טומאת הלכות יד-טו פרקים

ב-ד. פרקים

טז
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יח
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כ
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ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בתהלוכה לילדים רשב"י של המתנות

מפחדים שהיהודים רואה הערבי כאשר
וכו' המקומות את למסור ורוצים מהגויים

ושורף מכה והוא חוצפה, ויותר אומץ יותר מקבל הוא -
שם שיש פי על אף אלו, במקומות הענינים כל את ועושה
תשל"ט) כסלו יהודית.(י"ט משטרה גם אלא יהודי צבא רק לא

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

חוצפה ויותר אומץ יותר

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

צברי שחר הרב
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ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן

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

04-8622-442 בע"מ המצליח

ב"ה

תיווךתיווך

טובסימן טוב סימן
השכרהמכירה / השכרה / מכירה

054-720-1765. .

פארק בבורו הגאולה בשורת הפצת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

גם שנה כמידי גבולות. חוצה בעומר ל"ג
צפת, שליד במירון רשב"י בציון יחגגו השנה
את הקשת גווני מכל יהודים אלפי מאות
בר שמעון רבי האלוקי התנא של שמחתו
וזרמים, עדות חוצה רשב"י שמחת יוחאי.
בכל עטורים דתיים אשכנזים, לצד ספרדים
אינם שעדיין כאלה עם יחד הכיפות סוגי
ליטאים, עם חסידים ומצות, תורה שומרי
כל בקיצור רבן, בית של תינוקות עם זקנים

ישראל. עמך

בל"ג רשב"י שמחת מקיפה מדהים, באופן
תבל, קצווי בכל ישראל קהילות את בעומר
הפצת את זה מסוגל ביום המאפשרת שמחה
הגאולה, בשורת עם יחד החסידות, מעיינות
של לעוצמתה העיקריות מהסיבות שהרי
ספר מחבר שרשב"י העובדה זו השמחה,
התורה. ופנימיות סודות בגילוי החל הזוהר,
בעומר ל"ג ביום העניפה הפעילות גם מכאן
רבבות בקרב החסידות תורת מעיינות להפצת
תבל. קצווי כל והן בארה"ק הן ישראל, עמך

מתקיימת שם בחו"ל הבולטים המקומות אחד
בארה"ב, יורק ניו העיר זו רשב"י שמחת
לפעילות "יפוצו" ארגון באמצעות הזוכה
אך השנה, בכל המעיינות בהפצת עניפה

בעומר. ל"ג ביום מיוחד באופן

פארק בבורו רשב״י שמחת
השנה, ימות בכל השוטפת פעילותו במהלך
השבוע לפרשת עלונים "יפוצו" ארגון מספק
מקיים וכן והגאולה, החסידות באור ולחגים
חסידיים "משפיעים" עם התוועדויות
מונסי, פארק, בורו בעיר: החרדיות בשכונות
מונרו פלטבוש, לייקוד, ויליאמסבורג,

וקווינס.

ביום יורק, בניו הפעילות ממוקדי אחד
כאשר פארק, בורו שכונת זו בעומר ל"ג
סטולין, בקרלין המרכזית ההדלקה לקראת
פולין, חסידי רבבות רחובותיה את גודשים
תומכי מישיבת לבחורים המאפשרת עובדה
את שם להפיץ ב"770", המרכזית תמימים
והגואל. הגאולה ובשורת החסידות מעיינות
יחודו על הסברה עלוני מחלקים הבחורים
רשב"י של הקדושות שיחותיו מתוך יום, של
מליובאוויטש שליט"א הרבי הוא שבדורנו
ישראל לעם העיקרית ובשורתו המשיח, מלך

בא". משיח זה ש"הנה כולו: ולעולם

גאולה של ישראל אהבת
"אהבת בשם לחלוקה, חוברת נוספה השנה
עותקים באלפי שהודפסה החוברת ישראל".
ומבהירה ישראל" "אהבת במצות עוסקת
לא כעת, הנדרשת ההנהגה של יחודה את
שסיבה כיון הגלות, חורבן סיבת כביטול
מלך שליט"א הרבי כדברי נתתקנה כבר זו
של ישראל מאהבת כטעימה אלא המשיח,

הגאולה. זמן

להפצת שגוייס הטכנולוגיים החידושים אחד
גדולה משאית זו והגואל, הגאולה בשורת
על צידיה. בשני ענקים וידאו מסכי הנושאת
וידאו סרטוני העת כל מוקרנים הלדים מסכי
הממקדים המשיח, מלך שליט"א הרבי של
את ולשמוע לצפות ארוכה לשעה רבים
מחלקים במקביל, הקדושות. שיחותיו
שהופק האידיש בשפת מיוחד עלון הפעילים
לרבי והכתיבה הפנייה אפשרות אודות השנה,
האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א

קודש.

חסידות ספרי יריד גם
לשם זכה ואף במקום שהוקם מרווח מאהל
למעוניינים מאפשר ליובאוויטש", מדרש "בית
בחורי - התמימים עם ב"חברותות" ללמוד
משיח. של תורתו מתוך מ-"770", הישיבה
לבקשת הכתיבה גם במקום מתאפשרת כן כמו

והדרכה עצה ברכה,
מלך שליט"א מהרבי
באמצעות המשיח,

קודש. האגרות

הלימוד לעידוד
החסידות בתורת
של בתורתו ובפרט

ספרי "יריד לראשונה השנה יופעל משיח,
חסידות, ספרי לרכוש ניתן בו החסידות"

בלבד. דולר 5 של מוזל במחיר

לפנות נא חשובה, בפעילות לסייע למעוניינים
אהרון, ,770-927-7081 למספר: בווצאפ
האמיתית הגאולה עדי המצטרך, בכל ויתברכו

ממש. ומיד תיכף והשלימה

קודש״ ה״אגרות באמצעות המשיח מלך שליט״א לרבי כתיבה דוכן

סופרים קנאת
אשר סופרים, דקנאת מהענין הוא סובל אשר כותב
שגם אף ממנו, יותר בלימוד המתמידים חבריו מקנא

ושקידה. בהתמדה התורה בלימוד חשקה נפשו

חז"ל אמרו אדרבה שהרי כתבו, סגנון הדבר ולפלא
פשוט שלכן א) כב, (ב"ב חכמה תרבה סופרים קנאת
בהתמדה להרבות מנת על האמורה מדה להרבות שעליו

בהלימודים, הצלחתו ג"כ תתרבה ועי"ז ושקידה,

הכתוב על מיוסד האמורה מדה מעלת ידוע וכבר
קכ"ו ב' חלק הק' בזהר ופירושו באחותה רחל ותקנא
ומבואר י"ד, שער צדיקים ארחות בספר וכן עיי"ש ע"ב,
על ויצא פרשת צדק להצמח התורה באור בארוכה
אל אדם, מכל החכם אמר מלא ומקרא האמור, הכתוב

היום. כל ה' ביראת אם כי בחטאים לבך יקנא

החסידות בתורת ענינים שלמד במכתבו שמזכיר כיון
מוסיף בקדש להעלות להציווי שמתאים חזקה תקותי
שיבשר רצון ויהי ושקידה, בהתמדה כן וגם זה בלימוד
דחומש השיעורים משלשת יודע בטח האמור. בכל טוב
מכאן עליהם ישמור ועכ"פ הידועים ותניא תהלים
ו׳תרנח) (מאגרת ולהבא.

חסידית מוזיקה
את מקשה עוד זהו לשירים, מתאים טכסט אודות במ"ש
מהלך השיר, לתוכן מתאים צ"ל הטכסט שהרי הענין,
להטכסט, לכוונו יש תמיד שלא אותו, השרים נפש
בהסברה כי אף זו, כוונה ג"כ מבוארת מקומן ובאיזהו
שהשיר ז.א. השירה, את מגביל שהדבור שונה, מנקודה
פירושים כמה תכופות הכי לפעמים וכולל יותר גמיש
ו׳תרנז) (מאגרת לכוללם. יכול אחד טכסט שאין
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