
גאולה של בעומר ל״ג
שורת הפיקו ממש, ההפצה במרכז
בעומר. ל"ג תהלוכות לקראת פרסומים
החדש הספרון החדשים: המוצרים בין
המשיח מלך שליט"א מהרבי מופת -
בלונים כובעים, שלטים, יודע", "הוא -
מגוון ועוד לתהלוכות, ממותגות ושקיות
לצד חדישים עזר ואמצעי רעיונות
הפרסים. להגרלות ופרסים קודש ספרי

.077-5123-770 טל': להזמנות,

ומדע גאולה כנס
ריא"ל ארגון מקיים שנה, כמידי
שניאורסון לייב אריה ישראל ר' שם על
שליט"א, המשיח מלך הרבי של אחיו
במעמד ומדע, גאולה בנושא כנס
רבנים, לצד אקדמיה, ואנשי פרופסורים
האירוע המלך. ושלוחי משפיעים
תשע"ח אייר י"ד ראשון ביום יתקיים
הר העברית באוניברסיטה 17:00 בשעה
מאירסדורף. בית ירושלים - הצופים
פתוחה. נשים עזרת חופשית. הכניסה

.054-779-0389 לפרטים

לרפואתו מתפללים
נקראים ישראל בני אחינו קהל
שערי ולקרוע עולמות להרעיש להמשיך
של המיידית לרפואתו בתפילה, שמים
המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח
פייגה ציפורה בן זליג זמרוני הרב הרה"ח
הגאולה למען האגודה יו"ר ציק, שיחי'
לרחמי שזקוק והשלימה, האמיתית
האמיתית לגאולה תיכף ונזכה שמים.
ימאס לא כביר א-ל "והן והשלימה.

רבים". תפילת

טובות חדשות

ענק לעצרת היכונו

בכיכר! משיח

חברי בקרב קבוע, לריטואל הופך כבר זה
לאחר קצר זמן ההחלטות. ומקבלי הממשלה
ברשתות לבדוק ממהרים הם החלטתם, פרסום
הציבור, תגובת הציבור. מדד את החברתיות
דרכם, המשך את מכתיבה לכאן, או לכאן
מפואר. זיגזג או אמירתם, קיום זה יהיה האם
ומשתלטים ההולכים המסתננים בנושא כך
מחבלים, גירוש בנושא כך וערים, שכונות על

ועוד. ענישתם,

טבעי, שבאופן בעוד
צריכה הייתה החלטתם
באופן ורק אך להתקבל
לתושבים, ביותר הטוב
להתחשב צורך ללא
ובוודאי יאמרו, במה
הגויים, יאמרו במה לא
האחרונות, שבשנים הרי,
פעם האזרחים עומדים
נדהמים פעם, אחר
שיקולים כיצד לראות
הצידה מוסטים עניניים
סמך על רק נקבע והכל

הקהל. אוירת

פחד בלי
שמעון רבי האלוקי התנא של חייו סיפור במרכז
שנים, עשרה לשלש בריחתו עומדת יוחאי, בר
רבי בנו עם יחד נידחת. במערה דחק חיי של
מים ומעיין חרובים מעץ התקיימו שם אלעזר,

בסמוך. ניסי באורח שנבע

- המפורסמת לבריחתו שהביאה הסיבה
הרומאים שלטון כנגד התקיפה התבטאותו
לשיחה חבריו בעוד הקודש, ארץ את שכבשו
הרי הרומאים, פעולות בשבח דיברו או שתקו
מכוונים מעשיהם כל כי לומר חשש לא שרשב"י
כששמעו הארץ. יהודי וכנגד לטובתם רק
השלטונות כך על
דין גזר כנגדו הוציאו
בסכנה שהעמיד תקיף
והוביל חייו את

הגזירה. ביטול עד להסתתרותו

שום כי ובמעשיו, בדיבורו הוכיח רשב"י,
האמת את לומר ממנו ימנע לא חיצוני, גורם

מכל. יקר במחיר גם המוחלטת,

שליט"א הרבי - בדורנו גם כך בדורו, כרשב"י
השמעת על בתוקף עומד המשיח, מלך
שונים. מלחצים מתפעל ואינו התורה, דעת
מילדות חינוכו על מספר נדירה, בהזדמנות
"הורגלתי זו: לתכונה
שאין הזמנים מאותם
לתואר להמתין מה
יישבו ואם כבוד. של
מחזיק אינני – וישתקו
להחזיק לי אסור מכך,
חינכו לכך ולא מכך,

אותי". וגידלו

מאבקיו ואכן,
כנגד המפורסמים
בשלימות הכרסום
המהלכים כנגד התורה,
להתפוררות המובילים
העם, שלימות
ומעשיו ופעולותיו
כל כנגד התקיפים
הארץ, בשלימות פגיעה על דיבור של נסיון
חת שאינו האמת, מנהיג של דמותו את האירו

האמת! את לומר

ומתנקם אויב להשבית
בעומר, ל"ג הקרוב, חמישי ביום יעמוד זה, מסר
מקום, בכל הנערכות הילדים, בתהלוכות
כוחם המשיח. מלך שליט"א הרבי של בהוראתו
עוללים "מפי בתורה: נקבע כבר הילדים של

ומתנקם". אויב להשבית . . ויונקים

של דמותו על לילדים לספר והזמן, המקום זה
האמת בדרך לדבוק אותם ולחנך אמיתי, מנהיג
הגאולה בשורת שלטי עם בצעידתם חת. ללא
כולו: לעם המסר את יעבירו הערים, ברחובות
את - ממש עכשיו מקבלים הגאולה! זמן הגיע

המשיח. מלך שליט"א הרבי פני

וגאולה אמונה
הילדים בתהלוכות

בעומר. ל״ג בתהלוכות בעולם, מקום בכל ישראל, ילדי יצעדו בעומר, ל״ג הקרוב, חמישי ביום
הגאולה! זמן הגיע כולו: לעם המסר את יעבירו הערים, ברחובות הגאולה שלטי עם בצעידתם

והתעוררות זעקה עצרת

נערכה משתתפים, ומאות הארץ רחבי מכל רבנים במעמד
ובטחון באמונה והתעוררות, תפילה עצרת ים, בבת השבוע
פייגה. ציפורה בן זליג זמרוני הרב של ולרפואתו לגאולה,

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

p

ליבי ומרת מרדכי ר' למשפחת
גרומך

שתחי' אמונה שיינא ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

מלכה ומרת חיים ר' למשפחת
אטיה

שיחי' מנחם דביר 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

טוב טובמזל מזל

  
     
     
   
  יהודי כל 
    
    
   
  
תנש"א) אמור מלכות (דבר 

ונקדשתי קודשי שם את תחללו ולא
ב) יט, (ויקרא ישראל בני בתוך

היא כי ביחזקאל נאמר הגלות תקופת על
"שמי... הפסוק: ובלשון ה', שם חילול
מהווה זאת לעומת בגויים". המחולל
שנאמר כמו השם", "קידוש הגאולה
הגדול שמי את "וקדשתי כג): לו, (יחזקאל

ה'". אני כי הגויים וידעו ..

שכל ו) ל, פרשה רבה (שמות ידוע והנה
אף לעשות לישראל מצווה שהוא מה
קמז, (תהילים שנאמר עושה, עצמו הוא
ומשפטיו ... ליעקב דבריו "מגיד יט):

לישראל".

ע"י שמו את לקדש מחוייב שהוא מכאן
תיכף והשלמה האמיתית הגאולה הבאת

ממש. ומיד

רבי בשם יוחנן ורבי לוי ורבי פנחס רבי
הקרבנות כל לעתיד-לבוא דגליא: מנחם

לעולם. בטל אינו תודה וקרבן בטלין

אינה תודה והודיות בטלין ההודיות כל
יא): לג, (ירמיהו שנאמר הוא לעולם, בטלה
וקול חתן קול שמחה וקול ששון "קול
כי צבאות ה' את הודו אומרים קול כלה,
בית תודה "מביאים ההודיות, אלו טוב"

תודה. קרבן זה ה'"
רבה) (ויקרא

נר "להעלות בזכות חנין: רבי אמר
של נרו פני להקביל זוכים אתם תמיד"
נר "ערכתי יז) קלב, (תהילים שנאמר משיח
רבה) ויקרא (עפ״י למשיחי".

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:56 18:41 ירושלים

19:58 18:56 תל-אביב

19:59 18:48 חיפה

19:57 18:58 באר-שבע

20:33 19:30 ניו-יורק

יאכלו לא - גו' הלוים והכהנים 
לא) - טו מד: (יחזקאל הכהנים.

ע"ה      הילולת יום
מה"מ אד"ש כ"ק יבדלחט"א של אחיו

דברים בשלושה להתבונן

מלך דבר

אמור פרשת
אחרי-קדושים) (בחו"ל:

ג פרק אמורפרקי-אבות

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

אחד שכל ביותר ונכון כדאי המשיח: מלך שליט"א הרבי הוראת עפ"י

משבתות שבת בכל אבות פרקי אמירת על שנוסף עצמו על יקבל

הפחות). (לכל אחת משנה בעיון וילמד יוסיף הקיץ,
* * *

ואין דברים בשלשה הסתכל אומר, מהללאל בן ״עקביא
הולך...״. אתה ולאן באת מאין דע עבירה: לידי בא אתה

א). משנה ג, פרק אבות (פרקי

בשלשה "הסתכל המשנה בלשון לדקדק יש
"שלשה כאן שיש לדעת לנו חשוב מדוע דברים":
הרי זה, למספר חשיבות יש אם ואפילו דברים".
מה ולשם דברים, שלשה כאן שיש רואות עינינו

זה. מספר התנא מציין

משולשת הסתכלות
הפרטים את עבורנו לסכם אינה התנא כוונת אכן
פרטים, שלושה כאן שיש ולומר להלן המנויים
כאן שמנויים בעצמו לראות יכול אחד כל שהרי
עניין ללמדנו היא, התנא כוונת עניינים. שלושה
שההסתכלות ללמדנו חדשה. הסתכלות צורת חדש,
צריך לעולם משולשת", "הסתכלות - היא הנכונה

דברים". "שלשה של ראות מנקודת להסתכל

את לראות אדם היה יכול המשנה, הוראת בלא
בלבד: דברים" "שני של ראות מנקודת המציאות
עובד הוא שאותו כביכול, והקב"ה עצמו האדם
קוני". את לשמש אלא נבראתי לא "אני חז"ל וכלשון

בדבר גם להסתכל שעליו לו, ואומרת המשנה באה
משמש ידו שעל העולם, מציאות והוא: שלישי
ותכלית העולם בריאת תכלית קונו. את האדם
מעולם לעשות כדי היא למטה הנשמה ירידת
נוגע השלישי והענין יתברך. לו דירה התחתון הזה
והן (כביכול) הקב"ה של הן השנים: של לשלימות
לו להיות הקב"ה "נתאווה שכן: העובד. האדם של
כל ו"זה טז), נשא (תנחומא בתחתונים" דירה יתברך
(תניא הזה" לעולם וירידתו בריאתו ותכלית האדם
ירידת כדאית זו עבודה שלמען כלומר לז), פרק

רמה מאיגרא עצומה, ירידה שהיא למטה, הנשמה
עמיקתא. לבירא

גאולה של מבט
שהאדם לכך נוסף דברים": בשלשה "הסתכל זהו
מגלה שהוא עי"ז להקב"ה, "דירה" מעצמו עושה
העולם את גם לעשות עליו בגופו, נשמתו אור את
(אף עצמית לשלימות גם יגיע זה וע"י ל"דירה".
ש"אינו כך כדי ועד שעה), לפי ירידה כאן שיש
מתקרב שאינו "לידי", לא ואפילו עבירה", לידי בא
לגלות העיקרון, עפ"י עבירה. עשיית של לאפשרות
והשלמה, האמיתית הגאולה אל הקשר את עניין בכל
עצמו, בפני כמושג דברים", ש"שלשה לומר צריך

השלישי, המקדש ובית השלישית לגאולה רומז
את שכולל משולש, המקדש ובית משולשת גאולה
את והשניה, הראשונה הגאולה של המעלות שתי

יחד. ושניהם ושני, ראשון המקדש בית

המשיח ימות בדוגמת
והתבוננות, עיון היינו - דברים בשלשה הסתכל
והמקדש השלישית בגאולה יתירה, בהעמקה
"אחכה מיוחדת, והשתוקקות צפי'ה מתוך השלישי,
הנדפס מאמין" "אני (נוסח שיבוא" יום בכל לו
גם ומה ממש. זה ביום יום, בכל שיבוא בסידורים),
ביתר היא שההסתכלות הגאולה, סף על כשעומדים

עז. וביתר שאת

ה', עבודת עניני בכל שלימות פועלת זו הסתכלות
וגמילות עבודה תורה, - דברים" ב"שלשה שנכללים
- ומעשה דיבור מחשבה ידי על שקיומם חסדים,
לשלשה נחלקת אינה אלו, בעניינים ה' שעבודת כך
אדרבא אלא מזה, זה הנפרדים מוגבלים נושאים
ישנה ההגבלה העדר ומצד גבול", "בלי של באופן
מרע: סור לגבי זה דרך הקווין.ועל בכל השלימות

צריך אינו האדם ממילא, בדרך - בא אתה ואין
שעלול דבר גם - עבירה לידי הרע. בשלילת לעסוק
בדרך מושלל היתר, תאוות כגון עבירה, לידי להביא

הגאולה. בעיניני ההסתכלות מצד ממילא,

כפסק שאז, המשיח, ימות ודוגמת מעין וזהו
כאשר כעפר", מצויים המעדנים "כל הרמב"ם
השולי היחס את להדגיש באה ל"עפר" ההשוואה
וזאת "עפר" כאל אליהם שיתייחסו המעדנים, אל
- העיקרית הנקודה תתגלה שבבריאה משום
אלא העולם כל עסק יהי'ה "לא ובמילא האלוקות,
נ״א) קדושים אחרי (התוועדות בלבד". ה' את לדעת

ב) כד, (ויקרא תמיד נר להעלות



הגיעו ספורות, שעות בתוך
ל"סעודת משתתפים עשרות
בספונטניות, שאורגנה הודיה"
מצבו לאור ים, בבת חב"ד בבית
ביום ציק, זמרוני הרב של הרפואי

אייר. ד' חמישי,

ההתוועדות, הרעיוןשעמדמאחורי
מלך שליט"א הרבי של התייחסותו
לערוך דומים במקרים המשיח,
הודיה, סעודת מלכתחילה כבר
בקרוב, שיהיה הנס, על להודות

השלימה. ברפואה

הרצל הרב המשתתפים, אחד
דוברי קהילת ורב שליח פאר,

אנג'לס, בלוס פרסית
של תוצאות על סיפר
שנערכה שכזו סעודה

בקהילתו:

זו, בשנה החגים "אחרי
מקרים מספר הצטברו
חלקן בעיות, של
וכלכליות, רפואיות
מחברי אחדים אצל
ששיאם הקהילה.
שפקדה קשה במחלה
המתפללים אחד את

הקבועים.

ומשפיעים, רבנים עם בהתייעצות
על הודיה סעודת לערוך החלטנו
שם ה'. בעזרת שיהיו הניסים כל
דברי לצד שמחה, ריקודי יערכו
מלך שליט"א לרבי וכתיבה חיזוק

המשיח.

שבת, למוצאי נקבע התאריך
מפרסמים כשאנו נח, פרשת של
להגיע להם וקוראים לכולם

באירוע. ולהשתתף

שאחד לנו, נודע חמישי ביום
נקלע המקומיים, השלוחים
בארץ שנחת עת משפטית. לבעיה
שמחה לצורך נסע לשם ישראל,
להשתתף. תיכנן בה משפחתית

שנים מספר (לאחר נחיתתו עם
הוא ישראל) בארץ היה לא בהם
שניסתה לרעייתו ונאמר נעצר,
הוא כי בגורלו, עלה מה לברר
למועד עד לפחות במעצר ישאר
שם ימים, עשרה לאחר משפטו
ככל מאסרו המשך על יוחלט

הנראה.

מיני בכל לשיחרורו לפעול ניסינו
על נפלו הסברינו כל אך צורות,

כי ההסבר גם אטומות. אוזניים
צריך הוא הקרוב ראשון ביום
קרוב של בחתונה להשתתף

הועיל. לא משפחתו

גדלה המשפחה בקרב הדאגה
אחד מאף מנע שלא מה ביותר,
לאירוע, השבת במוצאי להגיע

כמתוכנן.

עשרות ב"ה. גדולה היתה ההענות
הכנסת. בית את גדשו אנשים
הסברתי השמחה, אוירת בתוך
ההודי'ה מעלת את למשתתפים,
שאנו לפני עוד אפילו להקב"ה,
המיוחל. הנס את עינינו במו רואים
שכל לציבור קראתי
עצמו על יקח אחד

טובות. החלטות

הערב, סיום לקראת
מתישבים אנחנו בעוד
הגיעה המזון, לברכת
מפתיעה טלפון שיחת

הקודש. מארץ

אחד כי התברר
הגיע השלוחים,
של פרטית למסיבה
של בענינו האחראי
ברגע שם העצור,
האחראי, את פנה שמחה, של
השפעתו את להפעיל ממנו וביקש

העצור. של לשיחרורו

והוא לו, נאמר התקבלה" "בקשתך
ששהתה לרעייתו לצלצל מיהר
הכנסת, בבית שעה באותה
בעלה יצא קצר זמן כשבתוך

ב"ה. מהמעצר,

לראותכיצדשמחתההודי'ה נוכחנו
ישועות. פועלת כבר להקב"ה,
מחברי כשאחד האירוע, את סיימו
הפ"נים את איתו לוקח הקהילה,
שליט"א לרבי ערב, באותו שנכתבו
עבור ישועות לבקש המשיח, מלך

המצטרכים. כל

הגיעה פסח, של שביעי בערב
שחבר המשמחת, הבשורה
ברמה חולה שהיה הקהילה
לגמרי יצא במחלה, ביותר קשה

ה'. ברוך והבריא ממחלתו

וכפי הודיה, סעודת של כוחה זהו
ה' בעזרת כאן גם ראינו, שאנו
השלימה ברפואה לראות נווכח
ציק זמרוני הרב של ממש בקרוב

שליט"א.

חב"ד קהילת ורב שליח הלפרין, ישראל הרב של דבריו מתוך
בשבוע שהתקיימה והתעוררות" תפילה ב"עצרת בהרצליה,
לרפואת לגאולה', ובטחון 'אמונה בסימן ים, בבת שעבר
ציק. שיחי' פייגה ציפורה בן זליג זמרוני הרב הרה"ח

כולו העולם על הבית בעל
אמות בארבע שליט"א, המשיח מלך הרבי
של אמות והארבע הבית. בעל הוא שלו,
כולו, העולם זה המשיח מלך שליט"א הרבי
כולו, ההשתלשלות וסדר כולם, והעולמות

כולם. והרפואות כולם, והרופאים

צריך המשיח מלך שליט"א שהרבי ומכיוון
ראשונה מהיושבים הוא כי זמרוני הרב את
הגאולה את להביא המשיח, מלך של במלכות

- ממש ומיד תיכף והשלמה האמיתית

זמרוני שהרב העולם בגדרי מציאות אין יכול, לא הוא דין, פי על לכן,
אחת. שניה עוד אפילו בריאותו תחסר

תורה. פי על דין פסק וזה

של באופן לשליחות לצאת אותי שלח המשיח מלך שליט"א הרבי
דין הפסק על הרבנית שליחותי כובד כל את שם אני כן, ואם רבנות,

למעשה: הלכה פוסק ואני הזה,

רק לא והוא בוודאות, נצחיים בחיים בריא, להיות חייב זמרוני הרב
ואילך! הזה מהרגע בריא הוא בריא, להיות חייב

את זה על ומביא עלי", גומר "לא-ל אומר בקפ"ט הזקן אדמו"ר
אם אז העולם. מציאות את משנים דין שבית הירושלמי, התלמוד
ל'מיכלא קודם דמהימנותא' ש'מיכלא לעולם, כזו מציאות היתה

חולה. היה פנים כל על אמונה, מביאה הבריאות אם דאסוותא',

ואמונה אמונה, של המתגבר מעיין זה זמרוני הרב אצל אמונה, יש אבל
באופן שליט"א, עבדו ומשה ב-ה' אמונה, להיות צריכה שאמונה כפי

וגאולתי. וברור, פשוט הכי

כזו! מציאות אין חולה. להיות יכול לא הוא לכן

בעיניים! מצמוץ בלי לתבוע,
גור, לחסידי שליט"א המשיח מלך הרבי של ההוראות היטב ..זכורות
היו שלהם כשהאדמו"רים צאנז, – קלויזנבורג לחסידי מכן ולאחר
מלך שליט"א והרבי תקשרו, ולא תיפקדו לא שכבר במצב לכאורה
את לראות ואפשר פעמים, כמה ועוד, נוימן אלימלך לרב אמר המשיח
שמחה, הלב – מגור מהרבי לתבוע צריכים שחסידים בוידאו, גם זה

תורה! שיגיד חסידות! שיגיד

במצב לא שהוא המשיח מלך שליט"א לרבי לומר מנסה שהנ"ל ורואים
תורה. שיגיד ממנו לתבוע צריכים – אומר והרבי שייך, שזה

מקלויזנבורג, האדמו"ר בשביל שביקשו חסידים וכמה כמה זה, ואחרי
פעמים. וכמה כמה

לו לומר ראשית, זמרוני. הרב אל עכשיו ללכת חסידים, עשרה צריכים
חוץ בריא. להיות חייב הוא חולה, להיות יכול לא שהוא דין פסק שיש
לכתוב. צריך הוא העורך, דבר את ובעיקר הגאולה, שיחת לגבי מזה,
את הקרובה, הגאולה' 'שיחת שלקראת לו, ולהגיד אליו, ללכת צריך אז

בעצמו. זמרוני הרב כותב העורך דבר

בעיניים! מיצמוץ שום בלי ממנו, זה את ולתבוע ללכת צריך

ובשבת השיעורים, כל את לתת להמשיך לכתוב, להמשיך חייב הוא
לדבר! מה על אין פה, להתוועד

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ז. פרק אישות הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

. יב פרק

יג. פרק

א-ג. פרקים ומושב משכב מטמאי הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב פרקים

א-ב. פרקים הטומאות אבות הלכות יג. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ט. פרקים

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הודיה סעודת של השפעות

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

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

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

! יהודי לכל 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'

פאר הרצל הרב

בכינוס הלפרין הרב



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

גאולה בזמן יהודי תוקף

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

עורך של הרדיו לתוכנית הרבים המאזינים
הופתעו שמאי, ארי התקשורת ואיש הדין
בבקשה שעבר בשבוע תוכניתו את כשפתח
הרב אליכם, הודעה לי "יש שגרתית: לא
הוא למשכב. נפל פייגה ציפורה בן זליג זמרוני
להתפלל מכם מבקשים אנחנו שלנו! הלפיד
הזה היקר האיש את להכיר זכיתי לטובתו.
לאהבת שמסור יקר איש הוא אישי, באופן
כולנו אז פנים, במאור אחד כל של ישראל

למענו". מתפללים

שלוותה לתוכניתו, שגרתית הבלתי ההודעה
מתאימה לא עצה", "עוצו מקהלה בשירת
לאופיו מתאימה בהחלט אך תוכניתו, לאופי
לנושאים המפתיעה בגישתו הידוע השדרן, של

הפרק. על העומדים שונים

משיח פטריוט
שמאי, עו"ד בה הראשונה, הפעם זו היתה לא
אור להפיץ כדי התקשורתית הבמה את ניצל

קדושה. של

המשודרת בתוכנית כפרשן הנוסף בתפקידו
המיוחד הקשר על פעם לא דיבר ,20 בערוץ
המשיח, מלך שליט"א הרבי לשלוחי שלו
המיוחד היחס את ממנו שומעים כשהצופים
רעם והאולפן חב"ד, חסידי לפעילות שלו,

בקולו. אדוננו", ה"יחי בהכרזת

לפני שהתחוללה הסערה לאחר גם היה כך
הערתו על בתקשורת, הפרסום עם כחודש,
הנחות כנגד אביב, תל עיריית מועצת חבר של
חת לא העירוני, במרחב השלוחים של התפילין
כנגד התקיפה, עמדתו את להביע שמאי, עו"ד
מניח בעצמו הוא פעם לא כי וציין ההתנכלות,
בידידו פוגש הוא כאשר המשפט בבית תפילין

סיפר עליו קשר עמר. אלון ר' עו"ד החב"דניק
הגאולה למען האגודה ע"י שאורגן באירוע גם
חודשים. כשלשה לפני והשלימה האמיתית

ותופר״ עצה ״עוצו
ניסה שמאי, ארי סיפר כך עמר, אלון "הרב
לי שהסביר ברגע תפילין. להניח אותי לשכנע
בלובי זה היה הסכמתי. בשבילו, זכות שזוהי
שאני כדי תוך אביב, בתל המשפט בית של
כשהתפילין שמע, קריאת מילות את אומר
קאפח ציון הרב השופט את שומע אני עלי,
לך, "אמרתי קורא: כשהוא עמידר, מרמת

צדיק"... שארי

מהעובדה נובעת חב"ד, לחסידי שלי האהבה
כל שמחייכים האדם בני על משתייכים שהם
מלך שליט"א שהרבי כמו אדם, לכל הזמן,

הזמן". כל מחייך המשיח

חב"ד, לחסידות ארי עו"ד את שיחבר נוסף פן
עצה "עוצו המילים על החסידי בניגון טמונה
אומר, הוא אלו? מילים אומרות "מה ותופר":

דבר תדברו אתם עצה, ותטכסו תחשבו אתם
הוא החוק הכל אחרי יקום. לא הוא אך -
היהודית, האמונה אך האדם. של כפיו יציר
עורך ומכל חוק מכל חשובה האלוקים, בדברי
להחליט יכול לא הוא לשופט, שהתמנה דין

באמונתו". לעשות מה ליהודי

ביהדותי מתבייש אינני
עמר: אלון עו"ד הרב סיפר בינהם, הקשר על
תקשורת, איש מחונן, כעו"ד ידוע "ארי
כדמות בעיקר אך שמאל. כאיש המזוהה

וידועה. צבעונית

איתו בפגישות פעמים, מספר ניסיתי בתחילה,
אך תפילין, להניח אותו לשכנע המשפט, בבית
הסברתי הפעמים באחת בנימוס. סירב הוא
עבורי. אישית טובה בכך לי עושה הוא כי לו
יעשה זה אם הגיב: ומיד התרכך, הטוב ליבו
ורק אך מוכן שאני הרי טוב, אישי באופן לך

הסגורים. הצדדים החדרים באחד

הפעמים לאחת עד מה, תקופת נמשך זה הסדר
הצעתי המשיח, מלך שליט"א מהרבי ששבתי
באיזה אותו ושאלתי תפילין להניח שוב לו

לעשות רוצה הוא חדרון
חדר השיב: להפתעתי זאת.
מתבייש אני מה סגור?
תניח אתה יהודי? שאני
רוצה ואני במסדרון פה לי

יראו! שכולם

נעשה הענין העת, מאותה
כל מנצל שהוא אלא בלבד זו ולא גלי. בריש
התקשורת בכלי לפרסם כדי לו שיש הזדמנות
מורנו אדוננו "יחי והכרזת הגאולה בשורת את

ועד". לעולם המשיח מלך ורבינו

חסרונות לחפש איסור
וחבריו הוא שבורח חזקה תקותי למכתבו... במענה
על הרע לשון ולדבר ח"ו מחלוקת של ענין מכל שי'
ענין לכל יכנסו שלא אחרים על גם ומשפיע שהוא, מי

מחלוקת, של

ככל המצות וקיום תורה בלימוד יעסוק ואחד אחד וכל
בזה. להוסיף וישתדל עליו המוטל

על כמוך, לרעך ואהבת חמורה, אזהרה נצטוינו ואם
לחפש התורה, מן גמור שאיסור וכמה כמה אחת

חבירו, ישראל בן על חסרונות

ישראל בני ללמד מקום עוד ופותח שהוא מי בא ואם
סימן דעה (יורה ערוך בשולחן הוא דין פסק תורה,

בידו למחות יכולים אין אשר כ"ב) סעיף רמ"ה

תורה יגדיל צדקו למען חפץ ה' נאמר, זה על ואדרבה
ויאדיר,

תורתנו של זה דין לפסק לבו שם אינו שכנראה ולפלא
חיים, תורת הק'

ביד לסייע שצריך מוכח הרי הכתוב מלשון ואדרבה
זה. העושה

לקוות רצוני אבל העבר, על צועקין אין חז"ל אמרו והנה
ערוך שולחן דין בפסק יראה זה מכתבי בקבלת שתיכף
ידי שעל ובפרט במילואו זה דין פסק וימלא האמור
של ברכתו מחזיק כלי הוא והשלום השלום, יתרבה זה

האמור. בכל טובות לבשורות ואחכה הקב"ה,

בברכה.

ח׳רלא) (מאגרת

 !"#

 !"!#
 !"#$ &'($ )!* +,'-.+ .  

+!)

 !" $%"!% &'()* +%) ",'-." ",.") ",," / '&'

/01 2'-. .3'3 4 4 5")1 -0' 4 ',(
/*0 1* *# *6''7 *."7'8 2- 6'%5 ',".)5 )2+  !+2+ $'3&,

9:,! 1.8!
400 4 4 0 44 00 4

*%"/6.*&)(.*,")/

!4'/#- -, 5*,#'2* 6"(,' +# - -, 6'*0 6"(,!

hageula.com 03-658-4633

שמאי ארי עו״ד

לאנ״ש וילונות

מפתיעים* *במחירים

עמר אלון עו״ד


