
הגדול המעמד
ה'תשע"ח ניסן לי"א אור שני ביום
לרגל הגדול' 'המעמד יערך (26.3.18)
מליובאוויטש שליט"א הרבי הולדת יום
רבים, אלפים בהשתתפות המשיח מלך
אביב. בתל שלמה קבוצת בהיכל
הפקה השאר בין כוללת האירוע תוכנית
צבאות מקהלת עין, מרהיבת דיגיטלית
מופע וסוחף, מרגש במחזמר השם
בהפקה חב"ד ניגוני של מיוחד מוזיקלי
ידי על מאורגן המעמד תקדים. חסרת
בראשות הקודש" בארץ משיח "מטה
חב"ד ו"ניידות הנדל שמואל הרב

נחשון. דוד הרב בראשות באה"ק"
חיים", מקור עמך "כי שכותרתו הכינוס
לנשיאותו ה"חיים" שנת בסימן יעמוד
ושלושים המשיח, מלך שליט"א הרבי של
בה תשמ"ח, ניסן ב' לשיחת שנה
החיים מקור הינו הדור שנשיא התבאר
חיים להוסיף שביכולתם הדור, אנשי של

המלך". "יחי הכרזת ע"י במלך
ב-19:00 לאירוע השערים פתיחת

ב-20:00. האירוע תחילת

פסח למבצע ממ״ש
מרכז - ממ"ש הפצה במרכז
קטלוג הפיקו בארץ-הקודש. ההפצה
פסח. למבצע וגאולה משיח למוצרי
בעיצוב החג עלוני האביזרים בין
לפסח, הגדות ומבוגרים, לילדים מיוחד
של סטים מדבקות, שלטים, פוסטרים,
מאפיית למוצרי מיוחד קטלוג מצות,
גננות, למלמדים, לילדים, המצות
ילדים. מועדוני ומפעילות מפעילי

.077.5123.770 'ממש' והזמנות:

טובות חדשות

hageula.com
גאולה להתעדכן

בני החלו בו היום ניסן. חודש ראש חל השבת
לעשור עד הימים את לספור במצרים ישראל
ההכנה משלבי אחד על נצטוו כעת בחודש.
ממצרים: היציאה לקראת ביותר המשמעותיים
להודיעם ואף המצרים! לעיני הכבש, את לקחת
ובערב לשחטו עתידים הם ימים ארבעה שבעוד
הלילה, בחצות הגדול האירוע לקראת לאכלו,

ממצרים. יוצאים ולמחרת בכורות".. "מכת
הכבש שבלקיחת המעשה גודל את להבין כדי
שהכבש לזכור צריך וצלייתו, שחיטתו בפומבי,

כאליל, במצרים נחשב
העליון הערך זה היה
היו ישראל בני במצרים.
ההליך את לעבור צריכים
עבור אחת פעם הזה.
עבור אחת ופעם מצרים

עצמם.
עיוותה הארוכה הגלות
סולם את ושיבשה
בני אצל גם הערכים
אפשר אי כך ישראל.
צריך תורה. למתן להגיע
מהערכים להתנקות היה
מצרים, של המשובשים
ישראל. בבני שדבקו
"המצריות" את להוציא

ישראל. מבני

הגאולה לקראת הנחיה
נכתב זה כל המשיח, מלך שליט"א הרבי מסביר
כהנחיה אלא היסטורי, כתיעוד לא בתורה

והשלימה. האמיתית הגאולה לקראת מעשית
עם השי"ת בחסדי אשר שנים עשרות מזה ואכן
האלוקית המגמה ולמולדתו. לארצו חוזר ישראל
מתלאות ולהרפא לנוח ישראל לעם לאפשר -
השנים ארוכת הגלות
מעשית ולהתכונן
לגאולה ורוחנית
והשלימה. האמיתית

כאלה גם היו אבל

את שפעלה האלוקית להשגחה להתכחש שניסו
והפלא הנס את לעצמם לנכס וניסו המהלכים,
כחלק ולמולדתו. לארצו ישראל עם שבחזרת
סולם יצירת של נסיון נעשה זו מההתכחשות
ישראל, בעם להטמיע ניסו אותו חליפי, ערכים
רעוע סולם אדם, ידי מעשה ערכים סולם

זמן. של שאלה אלא הייתה לא שקריסתו
הבטחון, המימסד, הוצבו זה ערכים סולם בראש
אי כך אבל וכו'. החברתי והצדק המשפט
צריך והשלימה. האמיתית לגאולה להגיע אפשר
מאותם להתנקות

משובשים. ערכים

בצדק שפט
פעולת לביצוע במכרז
מערכת זכתה הניקוי
שאכן עצמה, השלטון
עבודתה את עושה
היא כאשר להפליא,
לפרוך, מצליחה
כל ולשחוט לפורר
ידה. על שקודש ערך

וצובר ההולך בתהליך
לזהותו שניתן תאוצה,
הערּכי", כ"האביב
המערכת מצליחה
מערכת הערכית, אפסותה את להציג הממסדית
ומערכת הבטחון ערכי משובשות את הבטחון
שהולכים והמשפט הצדק ערכי את המשפט

עיוותם. במלא ונחשפים
צובר האליליים" "הערכים שחיטת תהליך
"אמת אשר עד אחרת. אפשרות אין תאוצה,
מלך שליט"א הרבי בהתגלות תצמח" מארץ
דלים בצדק ושפט ה'... רוח עליו "ונחה המשיח
אזור צדק והיה ארץ.. לענוי במישור והוכיח
הוספה ע"י בהתגלותו לסייע ביכולתנו מתניו".
בשורת הפצת טובים ומעשים ומצות בתורה
חדשה "תורה משיח של תורתו לימוד הגאולה,

ממש. ומיד תיכף תצא", מאתי

אמת ועכשיו,
תצמח! מארץ
בהתגלות תצמח״ מארץ ״אמת אחרת. אפשרות אין תאוצה, צובר האליליים״ ״הערכים שחיטת תהליך

ארץ״. לענוי במישור והוכיח דלים בצדק ושפט ה׳... רוח עליו ״ונחה המשיח מלך שליט״א הרבי

מטען בפיצוץ השניה, בידו גם ונפגע ידו את שאיבד צה"ל קצין שילון, זיו
על לעמוד כשחזר שלמה מדינה וריגש שנים חמש לפני עזה ברצועת חבלה
תפילין והניח גוריון בן התעופה בנמל חב"ד דוכן את השבוע פקד הרגליים,

בשמחה תפילין מניח שילון זיו
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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

מושקא חיה ומרת דובער שלום ר' למשפחת

טאלער
שי' ה' בצבאות החייל הבן להולדת

הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

ז"ל חיים ב"ר רינה מרת

לוי
ה'תשע"ח אדר ט"ז נלב"ע

בתוכם, והיא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב נשמתמזל לזכר

   
    
     
     
     
     
     
      
     
    
     
     

      

א) (ויקרא ה׳ וידבר משה אל ויקרא

הארה היינו זו קריאה עניין "פירוש
לעלות יוכל שעי"ז כדי למשה והשפעה
ב). א, ויקרא (לקו"ת מועד" אוהל אל ולבוא
מישראל ואחד אחד כל בעבודת ועניינו
בחינת משה.. מבחינת אדם בכל "שיש -
אור יחוד בחינת הממשיך שהוא הדעת
ומתגלה שורה שיהא למטה ב"ה א"ס
מועד, אוהל בבחינת שיהא האדם בנפש
דהיינו ונודעתי, אותיות ונועדתי.. מלשון
עוד ואין החיים חיי שהוא ה' את לידע

מלבדו,
עתה "ראו לט) לב, (האזינו שכתוב מה דרך על
על נאמר זה שמקרא דהגם הוא", אני כי
נפש בכל יש זה כח מקום, מכל לעתיד

אמיץ בקשר בה' מחשבתו לקשר מישראל
מעין בשר", בעיני שרואה .. כמו וחזק

לבוא". דלעתיד השלימות ודוגמת
ה׳תנש״א) ויקרא - מלכות (דבר

אליו ה׳ וידבר משה אל ויקרא
א) (ויקרא מועד מאוהל

נפסק הקול שהיה מלמד מועד: מאוהל
מפני יכול לאוהל. חוץ יוצא היה ולא
"וישמע לומר, תלמוד נמוך? שהקול

בכתובים שמתפרש הקול הקול"... את
ה' קול בכח ה' "קול ד-ז) כט, (תהילים שנאמר
את ה' וישבר ארזים שובר ה' קול בהדר
אש". להבות חוצב ה' קול הלבנון ארזי

מועד, מאוהל נאמר למה כן אם

יוצא ולא נפסק הקול שהיה מלמד אלא
אומר אתה בו כיוצא מועד. לאוהל חוץ

החצר עד נשמע הכרובים כנפי "קול
עד מגיע שהיה כיון אלא ... החיצונה"

מועד. מאוהל נפסק היה החיצונה החצר
שמעוני) (ילקוט

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:25 17:12 ירושלים
18:27 17:27 תל-אביב
18:26 17:18 חיפה
18:27 17:30 באר-שבע
19:45 18:46 ניו-יורק

- גו' לכם הזה החודש גו' ה' ויאמר 
יב:א-כ) (שמות מצות. תאכלו

לאחד בראשון - גו' ה' אמר כה 
מו,טו) – מה,יח (יחזקאל תמיד, עולת גו' לחודש
ה' אמר "כה    ומוסיפין
בחדשו. חודש מידי והיה גו' כסאי השמים

-כג) סו,א (ישעיהו גו'

המזבח?! על אדם להקריב

מלך דבר

ויקרא פרשת
(החודש)

ויקרא

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

מכם יקריב כי "אדם נאמר: פרשתינו בתחלת
את נבין אם מובן: לא לכאורה לה'". קרבן
מוסב ו"מכם" כפשוטם, רק הדברים פירוש
קרבן יקריב מכם אדם כלומר: "אדם", למילה
יקריב", כי מכם "אדם כתוב להיות צריך היה –

מכם"? יקריב כי "אדם נאמר: איפוא, מדוע,
החסידות: בתורת זה ענין על הנאמר ידוע
הרוחני תוכנם את להסביר גם היא כאן הכוונה
של הנפשית עבודתו לגבי – הקרבנות של

האדם.

שבקרבנות הפנימית העבודה
בפסוק ז"ל רבותינו של הדגשתם ידועה -
"בתוכו בתוכם": ושכנתי מקדש לי "ועשו
ואחד אחד כל בתוך – בתוכם אלא נאמר, לא
שהיו העבודות כל כי מובן ומזה מישראל",
גם קיימות – הגשמי ובמקדש במשכן קיימות
בכל הנמצא הרוחני במקדש רוחנית בבחינה

מישראל. אחד
– שכן וכל ה"עבודות", לכל ביחס הדבר כך
הגשמי במקדש שגם הקרבנות, עבודות לגבי
של גשמית עבודה זו היתה בו מקום גופו,
בפנימיותה היא היתה גשמית, בהמה הקרבת
בשעת דרושה, היתה כך משום רוחנית. עבודה
בעבודתם, הכהנים השתתפות הקרבן, הקרבת

רוחניים. שהם דברים וזמרם, בשירם והלויים
בחשאי "דכהני הזהר: בספר שנאמר וכפי
וברצון בחשאי (=הכהנים דלבא" וברעותא
למטה). (מלמעלה "המשכה" בחינת – הלב)
העלאה בחינת – וזמרה" בשירה "ולויים

למעלה. מלמטה
– איפוא היתה, במקדש גם הקרבנות עבודת
הקרבנות עבודת – שכן וכל רוחנית, עבודה

מישראל. אחד בכל שהיא כפי
הזקן, אדמו"ר של ביאורו לפי הפסוק, הסברת
רוצה כשאדם – יקריב" כי "אדם כך: היא
הוא: קרבן של ענינו (שהרי לאלקות להתקרב
– לה'" קרבן "מכם – והחושים) הכחות קירוב

עצמו. את ממנו להקריב עליו

עצמי את להקריב
קרבן "מכם", א) פרטים: שני כולל עצמו זה דבר
הבהמה" "מן ב) שבאדם. האלקית הנפש מן
הנפש מן האדם, בלב הנמצאת הבהמה –
הפסוק: בהמשך נאמר לכך בקשר הבהמית.
של הדרגות פרטי אלו – הצאן" ומן הבקר "מן
בחסידות. מוסבר שהדבר כפי הבהמית, הנפש

האלקית הנפש של ה"עבודה" אינה התכלית
הבהמית הנפש "בירור" אם כי לכשעצמה,

דוקא.
"מכם" המלה אחר בפסוק: רמוז זה פרט ואף
מן הבהמה "מן לאחר ואילו לה'", "קרבן נאמר
ה'", לפני "לרצונו נאמר – הצאן" ומן הבקר
שבירור משום ל-ה', ונעלית הקודמת בדרגה
יותר, נעלית לדרגה מגיע הבהמית הנפש

שור". בכח – תבואות "ורב כאמור:

החיים רוח את להוציא
להיות היא נדרשת בהמה, שבהקרבת וכפי
אלא בלבד, זו ולא מום. ללא "תמימה" שלימה
שלימה, נשארת היא השחיטה, לאחר שגם
נדרש האדם גם כך שבה. החיים רוח ללא רק
מהענינים וההתלהבות החיים רוח את להוציא
להמשיך שעליו אומרת, זאת הגשמיים.
שהשימוש רק הזה, העולם בעניני ולהשתמש
לניצולם אלא בהם החפץ ללא להיות צריך בהם

ה'. לעבודת
הבהמית והנפש שהגוף – ההקרבה אפשרית ואז
שנאמר: כפי שבנשמה, האלקית באש ייכללו
רז"ל: ואמרו י-ה" שלהבת אש רשפי "רשפיה
הנשמה של האהבה היא מעלה", של "כאש
בה נכללים הבהמית והנפש והגוף – להקב"ה
לה', באהבה מתעוררת הבהמית הנפש שגם עד
לבבך", בכל אלקיך הוי' את "ואהבת ככתוב:

יצריך". "בשני רז"ל: ואמרו
תיכף נזכה מושלמת, עבודה זו, עבודה וע"י
- בעולם הקב"ה שם של המושלם לגילוי ומיד

והשלימה. האמיתית בגאולה
תשי"ב) לגני' 'באתי מאמר (עפ"י



הופכים הניסים הגאולה, בזמן
שלנו. החיים משגרת חלק להיות
מלך שליט"א לרבי כותבים
בשבוע ניסים. ורואים המשיח
של מצולם סיפור לרשת, עלה
חנות בעל שאלתיאל, יצחק
שזכה הסיפור בעפולה. הלבשה
רבות, לצפיות עלייתו מרגע כבר

זה. את ממחיש
שאלתיאל, מספר בחנות, "הייתי
סימנים כל ללא לפתע כאשר
עזים בכאבים חשתי מוקדמים,
רביעי. ביום זה היה בבטני.
קל במשהו שמודבר קיוותי
הכאבים אך יחלוף, שתיכף
בלילה חמישי ליום עד נמשכו

התעצמו. ואף
אשתו זה בשלב
שיגשו בו האיצה
הייתה אכן לרופא.
נכונה. החלטה זו
החלו העניינים מכאן

במהירות. להתגלגל
אותו שבדק הרופא
כי לו והודיע הרצין
לחדר "לטוס" עליו
הרפואה בבית המיון

אפנדציט לך "יש "העמק". הקרוב
מסוכן וזה התוספתן) (דלקת
במכתב אותו צייד הוא ביותר".

להזדרז. והורה הפניה
שם הרפואה, לבית בקושי "נסעתי
האיבחון כאן גם אותי. בדקו במיון
אתה אפנדיציט, לך "יש זהה היה
מסוכן המצב למחלקה מיד עולה

לניתוח". ודחוף
הרופא למחלקה, אותי העלו
מה את הוא, גם ואישר בדק תורן
לאפנדיציט "חשד קודמיו שאמרו

לניתוח". ומיד
והתכונן בגדים החליף שאלתיאל
בעוד להיות אמור שהיה לניתוח,
מקום חיפש כעת שעה. כחצי

לניתוח. עד שקט
להרהר דקות כמה לו היו כעת
ועד מאמש האירועים בסדרת

מהר. כך כל התרחש הכל עתה.
ד"ר באחי, נזכרתי לפתע "ואז
ברמת המתגורר שאלתיאל שלמה
להיוועץ גם יכולתי עימו ישי.
יותר עוד אך הרפואי בתחום

ורציתי חב"דניק הוא אחי מזה,
באמצעות ברכה עבורי שיבקש

קודש. האגרות
מה את וסיפרתי אליו התקשרתי
ברורה הייתה תשובתו שארע.
כותב אני רגע, רק "חכה ביותר.
מלך שליט"א לרבי עבורך כבר
דקות כמה בעוד חזור המשיח.

התשובה". מה לך ואומר
כשחזרתי מכן, לאחר שעה כרבע
שמתוכן לי הבהיר הוא אליו
שהרבי ביותר ברור התשובה
רואה אינו המשיח מלך שליט"א
ילכו והכאבים בניתוח צורך

שיחלפו. עד ויתמעטו
למחלקה חזרתי
שומעשהאחות כשאני
היכן אותי, מחפשת
צריך אתה אתה?

לניתוח. להכנס
הרופא הגיע כעת
נוסף ורופא תורן
מה ד"ר שואל, ואני
מה אומר והוא מצבי?
נכנס אתה פירוש?

לניתוח!. כעת
אני מהחדר שיצא לפני
רוצה אינני אבל "ד"ר, לו, אומר

הניתוח". את לעבור
אלי וחזר הסתובב עצר הוא
סטריליים כבר "הכלים במהירות,
ממשיך אני אך חייב.." אתה
הרופא התנגדותי לנוכח בסירובי.
אני כי לחתום שעלי הבהיר
שעלול מה כל על אחריות לוקח

מכך. כתוצאה לי להיגרם
וירדתי התלבשתי חתמתי,
פחות מדרגה כל וב"ה במדרגות

כאבים.
לא כבר ב"ה, לרכב נכנסתי כאשר
נעלם הכל למחרת כאבים. לי היו
עשרה כחמש עברו מאז היה. כלא

ב"ה. תקין והכל שנה
דלקת לי הייתה ספק, לי אין
הייתי הטבע בדרכי בתוספתן.
בדחיפות. ניתוח לעבור אמור
מלך שליט"א הרבי של הברכה
את ש"הרגיעה" היא המשיח
אותנו לגאול ושיבוא האפנדיציט,

ממש. ומיד תיכף

הפסח חג לרגל המשיח מלך שליט״א הרבי של כללי מכתב
לבנך והגדת

ה'תשי"ב ניסן, חודש ראש ב"ה,
י. נ. ברוקלין,

יחיו עליהם ה' ואתר, אתר בכל די ישראל, בני לאחינו
! וברכה שלום

ובאים. מתקרבים הפסח חג ימי
חכמה המתבונן האדם את מלמד שבעולם ענין כל
אם למקום, אדם שבין בדברים אם והוראה,
אלו. סוגים בשני אם לחברו, אדם שבין בדברים

הוראות למצוא המתאים, עיון ידי על ביותר, ונקל
הוראה הוראה, לשון תורה - התורה בעניני כאלו
ובפרט ומצותי'. - חיים" "תורת כשמה בחיים,

בה. אשר הכלליים בענינים
זכרון - הוא אלו שבענינים המיוחד אחד והנה
חזק ועמוד גדול יסוד שהוא מצרים, יציאת

קריעת (וגם להזכירו שהוזהרנו הנסים מכל ונשתנה ובאמונתנו, בתורתנו
- הפסח חג בהתחלת זה על נצטוינו יותר ובתוספות יום. בכל סוף) ים

חג. התקדש בליל
ופרטיו, הענין מאופני הן זה, ענין מעצם הן ללמוד יש דברים וכמה כמה
וסיומו החג לתחילת משותפת נקודה אחת, נקודה רק להדגיש בזה ובאתי
השנה בכל אלא החג, בימי רק ולא בחיינו, למעשה הוראה - בה ואשר
בחגים המתגלים והאורות ההשפעות שכל הכוונה, היא זו הרי כי כולה,

הפסח. דחג אלו ובפרט השנה, ימות כל על יומשכו ומועדים
ותיכף ה"סדר". הוא כשתחשך, מיד החג, ומנהגי דיני התחלת הנה כי
ומחדשים דברים כמה משנים לבנך. והגדת הוא: ומעיקריו, הסדר להתחלת
לא הוא זה שחייב אלא עוד, ולא התינוקות. את לעורר כדי דברים כמה
ואחד תם ואחד רשע ואחד חכם אחד - אם כי חכמים, לבנים בנוגע רק
דעתו ולפי פסח, של לסדר לקבץ צריך כולם את לשאול. יודע שאינו

מלמדו. אביו - בן של הבנתו ויכולת
וכל הים את הקב"ה לנו קרע אשר יום, של נסו הפסח, חג של וסיומו
והבנות הבנים הנה ואנוהו. א-לי זה ואומר: באצבעו מורה מישראל אחד
להקב"ה הכירו אלו ילדים הגלות, קושי בשעת ונתגדלו נולדו אשר

תחילה.
בתחילתו. חג של סופו נעוץ

אם (אף ותחבולות עצות דרכים לחפש ומרץ עוז בכל להשתדל עלינו
לכבוש ( - ובלבד שלו, וההרגל מהטבע לשנות יהי' מוכרח זה ידי על
רשע ואחד חכם אחד ישראל, ובנות בני כל את ולקרב הצעיר, הדור את
אנו מובטחים ואז ומצוות, לתורה לשאול, יודע שאינו ואחד תם ואחד

ובבנותינו. בבנינו הגאולה לקראת נלך ובזקנינו בנערינו אשר
ושמדות הגזירות הגלות קושי בעת ונתגדל נולד אשר דור שלנו, ודור
והשאיר נתן אשר הילדים על ובפרט הפליטה, שארית על גם ואשר ר"ל,
קמים יש ידם) על בישראל תורה (שתתקיים ולמופתים לאותות ה'
השם רע, ולטוב טוב לרע האומר בחינוך תהי', לא הי' לכלותם, עליהם
תורת את מאס כי למר], ומתוק למתוק [מר לחושך, ואור לאור חושך

צבאות. ה'
ידי על בימינו במהרה יזכה, זה ודור מידם, ויצילנו יצילם הקב"ה הנה
נביאינו כיעוד האמיתית, [גאולה הגאולה, דור גם להיות צדקנו, משיח
ואחת אחד וכל צבאות, ה' ברוח אם כי בכח ולא בחיל לא הקדושים]
קוינו ה' זה ויושיענו, לו קוינו זה אלקינו הנה ויאמר: באצבע יורה יכירהו,

בישועתו. ונשמחה נגילה לו
שניאורסאהן מ. ושמח, כשר הפסח חג בברכת

האחורי). בעמוד למכתב, מקומות״ (ה״מראה

עכשיו נפלאות מלך אגרות

ליום פרק ניסן - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד. פרק שופר הלכות

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

א. פרק שקלים הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ח-י. פרקים המוקדשין פסולי הלכות

יא-יג. פרקים

יד-טז. פרקים

יז-יט. פרקים

א-ג. פרקים יוהכ"פ עבודת הלכות

א. פרק מעילה הלכות ד-ה. פרקים

ב-ד. פרקים
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ומתמעטים הולכים הכאבים

הוא ממש) (בפועל "המעשה והעיקר,
ולכל יהודי לכל שייכת ישראל ארץ כל העיקר":

גוי לא זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים,
תשל"ו) שבט (י' יהודי! (להבדיל) לא ואפילו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים רק שייכת ישראל ארץ
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א יצחקוב שניאור הרב ע"י (*

14:00 עד 11:00 משעה יום כל
חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י

מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

שי׳ שאלתיאל יצחק ר׳



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

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן
המשיחמדליה הרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א הרבי מדליה

1996- משנת הממשלתית החברה בהנפקת
(זהב-750) זהב גרם 41.46

! יחידות 999 מתוך מדליה

04-8622-442 בע"מ המצליח

מחיר
מיוחד!

הפוך על הפוך תפילין מבצע

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ה"מבצעים" לפרסום למקום שלוחים הרבה
הרבי הורה עליהם הרבים, לזיכוי הקדושים
העם מהכנת כחלק המשיח, מלך שליט"א
כשאנחנו לעיתים והשלימה. האמיתית לגאולה
מלמעלה דואגים אזי זה, את עושים לא
זה, את לעשות מדהימה פרטית בהשגחה

וגועשת. רועשת שהרשת ובאופן
כזו סערה התחוללה שעבר שבוע סוף
מאותם אחד של אדיר לפרסום שהביאה
תפילין". "מבצע הוא הידועים, המבצעים
ת"א העיר מועצת חבר אל כאשר החל הכל
סמוך במסדרון בהיותו לדיאנסקי, ראובן מר
הרבי משלוחי אחד פנה העיריה, בבניין לחדרו
מחפוץ שמואל הרב המשיח, מלך שליט"א
כביר תל - עופר נוה בשכונת חב"ד בית מנהל

תפילין. להניח לו והציע אביב, בתל
הבטחון. אנשי את והזעיק סירב לדיאנסקי מר
נקבעה מחפוץ לרב כי למאבטחים משהתברר
מדואל, אהרון מר העיר ראש סגן עם פגישה
נזקקות משפחות לעשרות לסייע כדי
השתדל לפגישה שהמתין ובדקות בשכונתו,
חזרו הם תפילין, בהנחת יהודים לזכות

העניין. תם לא בזאת אך שבאו. כלעומת

נפשות״ עושה הוא ״בנתיים
ברשת אישי פוסט פרסם העיר, מועצת חבר
כתב: וכך השליח, את תקף בו החברתית
האיש ת"א! עיריית במסדרונות "מיסיונריות
היום שהסתובב חב"ד חסיד הוא בתמונה
ללשכתי בדרכי אותי ותפס בבניין 11 בקומה

תפילין. להניח ובושה היסוס בלי לי והציע
שהוא היחיד הייתי שלא לי התברר אח"כ
העירייה שמסדרונות מיד לו עניתי לו. הציע

את ושיעזוב למיסיונריות מקום לא הם
העירייה סמנכ"ל עם מיידית שוחחתי הבניין.
החב"דניק עם המאבטחים שעשו ומבירור
"בינתיים לפגישה, ממתין הוא כי להם נמסר
אותם שבה הקלות נפשות". "עשה הוא
לפעול לעצמם מרשים מחב"ד מיסיונרים
כמו ציבורי במבנה ואפילו הציבורי במרחב

מקוממת..". היא העירייה

מחזק ונמצא להחליש רצה
מבלי להסתיים היה יכול היה האירוע כאמור,
רצו משמים אבל מהעניין, ידע אחד שאף
רבים, של מימד ויקבל יתפרסם שהעניין
שנחשפו רבים בקרב לעורר כדי ובעיקר
ובעיקר לשליח העצומה אהדתם את לפרשה,
המשיח. מלך שליט"א הרבי - למשלח
כתוצאה הנה "דווקאיים", יהודים של וכדרכם
החליטו יהודים וכמה כמה זו, מהתקפה
שהם בכך תהיה ביותר הטובה שהתגובה
אצלו ויניחו התורן החב"דניק את לחפש יצאו

החב"די. השליח עם הזדהות כאות תפילין,

לשליח. עידוד תגובות גל עורר הפוסט כצפוי,
שאני פעם "בכל טרוני: גדי כותב למשל כך
תפילין, להניח לי שמציע חב"ד בפעיל נתקל
מודה בחיוך, עוצר אני ממהר, נורא אני אם גם
עושה שאני מה כל מפסיק דקות 5 ובמשך לו
תפילין עם הרחוב באמצע בגאווה ועומד
כל קודם להיותי ביטוי ראשי. ועל ידי סביב
אני חילוני. או דתי שאני לפני הרבה יהודי,
להם לתת שקלים 20 או ,10 ,5 מחפש תמיד
מבורכת.. הכ"כ בפעילות להמשיך שיוכלו כדי
מרגשת שלהם עמוקה הכה השליחות תחושת

אותי".

תפילין הניח ״הצל״ גם
'הצל') בשם (המוכר אליאסי יואב הגיב גם כך
בזכות שישי שביום ישראלי, ימין ופעיל ראפר
תפילין, הניח תפילין לדוכן ניגש הסיפור,
ציין בו משלו תגובה פוסט פרסם מכן ולאחר
שדווקא לדיאנסקי, ראובן למר תודתו את
להניח "כחילוני" אותו עוררה זו מתקפה

"ותודה תפילין:
את לי מזכיר שאתה
המסורת חשיבות
ה ַאתָּ רּו ובָּ שלנו,
 לֶ מֶ ינּו ֱא-הֵ ה'
נּו שָׁ דְּ רקִ ם.אֲשֶׁ עֹולָ הָ
יחַ נִ נּולְהָ צִוָּ יווְ ֹותָ צְ מִ בְּ
לידע ואגב ין, לִּ פִ תְּ
מועצה, חבר מר כללי

ולא מדתו אדם להמיר לנסות זה מסינריות
שחבר מתברר בדיעבד, דתו...". בתוך להתפלל
בהנחת יהודים מעט לא זיכה העיר מועצת

הפוך. על הפוך תפילין.

הקודם. מעמוד הכללי״ ל״מכתב מקומות מראה

הקב"ה שברא מה כל ספ"ו: אבות מלמד: שבעולם ענין כל
(הועתקה הבעש"ט תורת לכבודו. אלא בראו לא בעולמו
מה דכל השכלתי מלמדי מכל שדמ): ע. הזכרונות בסו"ס

וההשגחה האדם.. ללמד בשביל הוא בעולם הקב"ה שברא
עיי"ש. ללמוד, ממה להאדם מזמנת העליונה

באריכות. שם ראה כא. מצוה החינוך ספר גדול: יסוד
ב. נז, אור תורה ראה ונשתנה:

ב. סב, תו"א וראה רפ"ב. ברכות תוספתא סוף: ים קריעת
לקוטי עם ש"פ בהגדה ראה התוספות ענין יותר: ובתוספות

שם. שהובאו ובספרים ב, טו, מנהגים
מז. אות תש"ג חה"פ שיחת ראה אלו: ובפרט

יח. ח, ישעי' רש"י תורה: שתתקיים
כ-כד. ישעי'ה, ראה לרע: האומר

ויבוא בד"ה ונתבאר פכ"ג. סוף רבה שמות ראה אלקינו: הנה
תרנ"ד. משה

הפסח בחג בקהילה להשאר
הקס"ד אודות כותב בו ניסן, מה' למכתבו במענה

פסח. של האחרונים לימים מ... לנסוע
בק"ק הראשון הפסח זהו שהרי שבדבר, הפלא מובן
אשר הכושר שעת ..וזוהי חירותנו זמן לרגלים ראש
מיוחדה להשפעה לצפות צריכים הקהלה חברי
כך, הראשונים בימים ואם מיוחדה, ולהתעוררות
שבאים כיון טעמים, ומשני עאכו"כ, האחרונים בימים
ועוד חוהמ"פ, וימי הראשונים דימים הכנה לאחרי הם
הוא - פסח של ואחרון קרי"ס פסח של שביעי שהרי
יום כל ...ינצל משיח, וביאת האחרונה גאולה ענין
של אחרון וביחוד טובים הימים ימי ובפרט ויום,
- משיח זה - דופרצת ובכיוון האמורה, למטרה פסח,
ו׳תת״י) (מאגרת משיחא. דמלכא בסעודתא ובפרט

הפלא משחת

מנחם ומנוסה בדוק ומנוסה 054-782-6770 בבבדוק

לחץלטיפול בפצעי לחץ בפצעי לטיפול

״הצל״ אליאסי יואב

תפילין במבצע מחפוץ שמואל הרב

לאנ״ש וילונות

מפתיעים* *במחירים


