
השבועות חג לקראת
ובמוקדי החג, פרוס לפני שבוע
הוראת לקיום במרץ מתכוננים חב"ד
את להביא - המשיח מלך שליט"א הרבי
הילדים את ובמיוחד ישראל, בית המוני
ברבים הדברות. עשרת קריאת לשמיעת
ילדים, כינוסי יערכו הכנסת מבתי
בכל פרטים בתורה. יקראו במהלכם

חב"ד. מוקדי

גאולה של שבועות
כל העומדים ממש, ההפצה במרכז
והשלוחים, הפעילים לשירות השנה
ספרונים, שבועות: מבצע לקראת הופקו
פלאיירים, עלונים, שלטים, מודעות,
הכותרת גולת ועוד. פרסים כובעים,
אשר 'מועדים' הפופולארי העלון היא
בתוכו וכולל מיוחד בפורמט מודפס
בלשון המשיח מלך מהרבי קודש שיחה
מוצרי לעם.את קולחת ושפה ברורה
למבצעי הרבים העזר ואמצעי התוכן
'ממש': במשרדי להשיג ניתן שבועות

.077-5123-770

בכיכר משיח התוועדויות
יערכו אזוריות, התוועדויות שורת
פעילים כאסיפות הקרובים, בשבועות
פעילים עשרות יתפקדו בהם מקומיות,
הענק לעצרת ההמונים הבאת למשימת
בערים יתקיימו הכנסים בכיכר. משיח -
תל חיפה, ירושלים, וביניהם: רבות
ועוד. נתניה מלאכי, קרית צפת, אביב,

.050-422-9777 נוספים: לפרטים

טובות חדשות

050-422-9777 הסעות: מוקד

בכיכר! משיח

"פסקת סביב השבוע, שהתנהל הסוער הויכוח
נראה למתנגדיה, מצדדיה בין ההתגברות",
עקר כויכוח המציאות, מן ותלוש מוזר לרבים

אמיתית. ומטרה תכלית בלי
הכח את מיידי ובאופן להגביל שיש ספק, אין
אלו לעצמם, שנטלו מידתי, והבלתי המופרז
לצדק, הגבוה הדין בית השם את שמנכסים
אך משמעות. כל אלו מילים מאחורי כשאין

החושבים אלו גם לאידך,
אחר, או כזה חוק ידי שעל
משמעותי שינוי יובטח
בציון, היושב העם בחיי

חמורה. טעות טועים
ההחלטות שורת
הבג"צ ע"י שהתקבלו
האחרונות, בשנים
ברורה מגמה על מעידים
ובישראל. בה' מלחמה של
המתמשך מהמאבק החל
של שהותם המשך כנגד
ישראל, בערי המתיישבים
בעניני חמורה פגיעה דרך
מתן על בכפיה הדת,
הכרה מאולצת, כשרות

לעקירת הוראות למתן ועד מפוברקים בגיורים
בסיס. להן שאין בעתירות מתיישבים בתי

הכנסת, של כוחה שגם לשכוח, אסור לאידך,
היושבים משל נופל אינו דומים, חוקים בהעברת

המשפט. בבית

חוקים סוגי שני
לעם הקב"ה הבטחות את המביאה פרשתינו,
ושפע שלווה שלום, של מושלמים לחיים ישראל,
תלכו". בחוקותי "אם במילים נפתחת עצום,
התנאים מהם ברורה, בצורה מלמדת התורה
וכך מושלם. לחוק
שליט"א הרבי מביא
בספר המשיח מלך
שני "ישנם יום: היום
חוק א) חוקים: סוגי

חוקים מהחיים. שנוצר חוק ב) חיים. שיוצר
בכל שונים הם לכן מהחיים, נוצרו אנושיים
חוקה היא ה', תורת המדינה. תנאי לפי מדינה,
תורת היא ה' תורת חיים. שיוצרת אלוקית
הזמנים ובכל המקומות בכל היא התורה אמת,
אפשר נרצה אם נצחית". היא תורה בשווה,
והאדם. העולם יסוד כחוק אלו מילים להגדיר

האדם נוכח ושוב, שוב הדורות, לאורך ואכן,
החוקים כי לראות
בני ידי על שנוצרו
לא הביאו, האדם,
שונות גזירות פעם,
בשם והכל ומשונות
מילים או החוק, שלטון
אחרות, מכובסות
פגיעה להכשיר שנועדו

ובעם. בתורה נוספת
כשאנו זו, בשבת דווקא
מתן למעמד מתכוננים
השבועות, בחג תורה,
ולזכור, לשנן חשוב
היחידים החוקים כי
מאז משתנים, שאינם
סיני, בהר רגלינו עמדו

חיים. היוצרים חוקים אותם הם

תורה למתן להתכונן
"שבת סיון, חודש מברכים שבת זו, בשבת
היום, מנהגי הכנסת, בבתי יקויימו אחדות"
הזדמנות חסידיות. התוועדויות הכוללים
לרעהו, איש לאחל ולהתברך, לברך מיוחדת,
לקבל ובפנימיות", בשמחה התורה "קבלת
ומצוות. תורה עניני בכל טובות החלטות
בית המוני את להביא - השבועות חג לקראת
הכנסת בבתי הדיברות עשרת לשמיעת ישראל,
הוראתו את לקיים מיוחד ובאופן החג במהלך
את להביא המשיח מלך שליט"א הרבי של
ערבים "בנינו נאמר: עליהם הקטנים, הילדים
הראשונה בשורה שיעמדו אלו הם בעדינו",
ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה

היחידים החוקים
משתנים שלא

החוקים כי ולזכור, לשנן חשוב השבועות, בחג תורה, מתן למעמד מתכוננים כשאנו זו, בשבת
חיים. היוצרים אלוקיים חוקים אותם הם סיני, בהר רגלינו עמדו מאז משתנים, שאינם היחידים

במירון המשיח למלך כותבים

לרבי במקום כתבו אלפים בעומר. בל״ג במירון חב״ד בדוכן עניפה פעילות
קודש. האגרות באמצעות וברכתו עצתו את וקיבלו המשיח מלך שליט״א

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

זלמנוב שיחי' משה הרב למשפחת
שיחי' שמואל הת' הבן לבוא

שתחי' מושקא חיה עב"ג השידוכין בקשרי
דורון שיחי' טוביה הרב למשפחת

עד עדי בנין - ביתם יהא
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

עולמות להרעיש להמשיך נקרא הציבור
החלטות ובקבלת בתפילה שמים שערי ולקרוע

של והמיידית השלימה לרפואתו טובות,
הרה"ח המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח

ציק שיחי' פייגה ציפורה בן זליג זמרוני הרב
והשלימה האמיתית לגאולה תיכף ונזכה

טוב עולמותמזל מרעישים

  
  

   
  
   
   

  
   

  
    

ד) כו, (ויקרא פריו יתן השדה ועץ

פירות. לעשות ועתידין סרק אילני הן
רש״י

חטה כל הבא לעולם לשית עתיד "שהוא
כל מהן שתהא ושעורה ושעורה וחטה
של עשרונים ושנים עשרים ואחת אחת
וסימנהון חמורים של טעינין בשני קמח

.(22) חט"ה בגמטריא
ביתו״ת) אלפ״א (מדרש

שפות חטין שיהיו פריו, כלבנון ירעש
ואתה בארץ. סולתן ונושרות בזו זו
כדי יד של פיסת מלא ממנה ונוטל בא

פרנסתך.
האזינו) (ספרי

והשלימה האמיתית הגאולה מיעודי
למעלה להצמיח הארץ שעתידה הוא,

עושה שהיא כדרך לא הטבע. מדרך
אדם בימי שעשתה כדרך אלא עכשיו,

מכך. יותר ואף הראשון
נזרעת הארץ הייתה הבריאה בראשית
"תדשא שנאמר: יומם, בני פירות ועושה
ומיד יא) א, (בראשית עשב" דשא הארץ
בזמן גם כן הארץ", ותוצא כן. "ויהי
"זכר ד): קיא, (תהלים שנאמר הגאולה,
"עץ אומר: הוא וכן לנפלאותיו" עשה
יא), א, (בראשית למינו" פרי עושה פרי

פירות. עשו שניטעו ביום שבו מלמד
עתיד עצמו העץ שגם אלא זו רק ולא
שנאמר: פירותיו, רק ולא נאכל להיות
נאכל, הפרי מה יא), א, (בראשית פרי" "עץ

נאכל. עצמו העץ אף
להיות עתידין סרק אילני שאף ומנין
"עץ ד) כו, (ויקרא שנאמר פירות, עושין

פריו". יתן השדה
ספרא) (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:07 18:51 ירושלים
20:10 19:06 תל-אביב
20:11 18:59 חיפה
20:08 19:07 באר-שבע
20:50 19:44 ניו-יורק

ומעצמו. קורא הבעל עולה 
אתה. תהילתי כי וגו' עוזי ה' 

יז:יד) - טז:יט פרק ירמיהו )

  
חלקים 6 דק', 21 ,5 שעה שלישי ליל :

שלישי. ביום  

פריו יתן השדה ועץ

מלך דבר

בחוקותי פרשת
בה"ב) (בחו"ל:

ה פרק בחוקותיפרקי-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

יבולה" הארץ "ונתנה שבפרשתנו הפסוק על
כהנים: בתורת ז"ל רבותינו דרשו ד) כו, (בחוקותי

שעושה כדרך אלא עכשיו עושה שהיא כדרך "לא
להיות עתידה שהארץ ומנין הראשון, אדם בימי
"זכר לומר תלמוד יומה בן פירות ועושה נזרעת
הארץ "תדשא אומר הוא וכן לנפלאותיו" עשה
בו נזרעת שהיתה ביום שבו מלמד עשב" דשא

פירות". עושה ביום
והנפלאות הנסים על זה, מסוג מדהימים תיאורים
רז"ל בדברי מצינו העולם, בגשמיות לעתיד שיהיו
"עתידה כתובות במסכת ולדוגמא מקומות, בכמה
וכלי מאפה) (=מיני גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ

כדקל שתתמר חיטה עתידה משי).. (=בגדי מילת
בזה. וכיוצא הרים.." בראש ועולה

הגאולה? של עניינה זהו
הרמב"ם כותב הגאולה זמן בתיאור להבין: וצריך

ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה "ולא
ויודעים גדולים חכמים ישראל יהיו ולפיכך בלבד,

כח כפי בוראם דעת וישיגו הסתומים דברים
כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי שנאמר האדם
כזה במצב יהיו שכשישראל ומובן, מכסים", לים

שיהיו הגשמיים ונפלאות לנסים חשיבות אין
כך? כל בזה האריכו ומדוע הארץ. בפירות

"הוא כ) ל, (נצבים נאמר התורה על בזה: והביאור
שהתורה רק לא ופירושו, ימיך", ואורך חייך

ובעולם- בעולם-הזה האדם לחיי תועלת מביאה
כל של ממש חייו מהות היא שהיא אלא הבא,

מישראל. ואחד אחד
מתבטא אינו לתורה, יהודי כל של זה מהותי קשר

מדובר הפחותים. או הנעלים הנפש, בכוחות רק
הגוף בכל הנמצאת שלו, הנפש חיות בעצם כאן

האדם מהות היא שהרי רגלו. ועד מראשו בשוה,

בשווה. בגוף נקודה בכל ונמצאת
מקורו מסויים שדבר והבחינה ההוכחה ואדרבא,

מזה היא האדם, של נפשו חיות בעצם הוא
שלו, הנעלים בכוחות רק לא גילוי ליד בא שהדבר
בכחות גם אלא וכדומה, שמיעה ראיה, שכל, כמו

שברגל. לעקב עד ההילוך, לכח עד הפחותים

שמחה רואים כשרוקדים
המביא בדבר המתבונן אדם לדבר: דוגמא מעין
חדרה שהשמחה לזה ההוכחה הרי שמחה, לידי
כשהשמחה היא באמת, שמח והוא מהותו בכל

גם אלא ודיבורו במחשבתו רק לא מתבטאת

המדות בשאר ועד"ז ברגלים. לריקוד עד במעשיו
- וכיו"ב. צער להבדיל או ויראה אהבה כגון

- חיינו היא שהתורה לזה בנוגע גם יובן ומזה
חיותו היא שהתורה זה של והביטוי שהגילוי

פועלת התורה כאשר היא האדם, של מהותו וכל
רוחניים ענינים נשמתו, עניני על רק לא ומשפיעה

עניניו ובכל גופניים בענינים גם אלא ונעלים,
אליו: השייכים הגשמיים

הגשמיים בעניינים דווקא
מתן רק הי'ה לשמה התורה לימוד על השכר אם

שהתורה שלם ביטוי כאן אין רוחניות, מעלות
כתוצאה בא כזה ששכר כיוון מציאותו, כל היא

תמורת רוחני שכר - שלו התורה מעסק טבעית
טובות לו נשפעים כאשר אבל הרוחנית; עבודתו
ומצוות, בתורה הרוחנית עבודתו בגלל גשמיות

אזי גו'", השדה ועץ בעתם גשמיכם "ונתתי
לימוד רק אינם ומצוות שתורה וניכר נראה

פרט רק עכ"פ או מציאותו על הנוספים ועשי'ה
וחיותו מהותו כל היא התורה אלא במציאותו,
בכל ותועלת טובה מביא בה העסק ולכן ממש,

העולם-הזה. של גשמיים בענינים גם עניניו,
של ומהותו חיותו היא שהתורה הדבר סיבת

חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא לפי הוא האדם,
הוא שהקב"ה כשם ולכן, ד) פרק בתניא הובא (זוהר,

כל נמצאו המצאו שמאמיתת המציאות, אמיתית
השלימות וסוגי המעלות כל באו ממנו הנמצאים,

לתורה, בנוגע הוא עד"ז כולה, הבריאה שבכל
כולם, הנמצאים בכל ותועלת טוב מביאה שהיא

גשמיות. והן רוחניות הן תועלת, סוגי כל
תשל״ט) שבט חודש שיחות (עפ״י



ההשגחה כי גילה טוב שם הבעל
ונברא, נברא כל על חלה הפרטית

ברוח. המתגלגל עלה על גם
שכזו, מתגלגלת פרטית השגחה על
בית מפעלי שורוק, שי הרב מספר

אביב: בתל למדרש חדש
נסענו בעומר, ל״ג חמישי "ביום
הרב השליח עם הישיבה תלמידי
המוני עם יחד למירון, עזיזה דוד

ישראל. בית
לאמירת נוצלה שהנסיעה כמובן
אמיתית לגאולה תפילה תהלים,
הרב של ולרפואתו ושלימה

לאחר ציק. זמרוני
שיעור ערכנו מכן

תורה. בליקוטי
השיעור שבמהלך אלא
הקול. את איבדתי
יכולתי לא פשוט

יותר. לדבר
את איבדתי לא
ומיד העשתונות,
ברכת את ביקשתי
מלך שליט"א הרבי
כשבתוך המשיח,
השוררת המהומה כל

אגרות ספר שולף אני במירון,
הברכה. את למצוא ופותח קודש,
ענה המשיח מלך שליט"א הרבי
הקנה לו שנסתם למי במכתבו
ולעשות לרופא לפנות שעליו
מופיעות כשבהמשך כעצתו.
ללמוד ימשיך הברכה: מילות

וללמד...
כמי הרופא. אל לגשת מיהרתי לא
חשתי השליחות, בעבודת שטרוד
בזמן בעבורי, במותרות שמדובר

לפעילות. לנצל שעלי יקר
הרופא' אל אגש זמן, לי 'כשיהיה
להתוועד והמשכתי לעצמי חשבתי

במירון. החבר'ה עם
כשכל אביב, לתל חזרנו למחרת רק
של לפעילות כרגיל, מנוצל, היום
פני וקבלת הגאולה בשורת הפצת

צדקנו. משיח
מנסה אני שינה, בלי יומיים לאחר
שההשגחה אלא תנומה, לתפוס
הדברים את סובבה העליונה

אחרת.

אותי, מעירה אשתי בלילה באחת
שרה שהתינוקת מספרת כשהיא
לענין התייחסתי לא מקיאה.
לבוקר לחכות והצעתי בחומרה,

מתפתח. מה לראות כדי
אותי מעירה היא שעה, אחרי
גבוה", חום עם "התינוקת שוב:
שוב, הכריעה שלי העייפות

לבוקר. עד להמתין והצעתי
אותי מעירה והיא שעה, חלפה לא
מפרכסת! "התינוקת בבהלה: שוב
לבדיקות אותה תיקח עכשיו

מיון". בחדר
התינוקת עם הגעתי
דנה, הרפואה לבית
שבדקה והרופאה
מיד העריכה אותה
קל בוירוס שמדובר

יחסית.
שבבדיקת אלא,
לה קשה האוזניים
מכוסה הכל כי לבדוק
רופא "צריך בשעווה.
שינקה אף-אוזן-גרון
יהיה ואז השעווה את
בוודאות. לבדוק ניתן

בשש לשעה תור לנו נקבע
שנמצא הרופא אצל בבוקר
את מצאתי השמינית. בקומה
עגלת עם במדרגות מטפס עצמי,
לוודא כדי לבדיקה, התינוקת
ואכן לחשוש. ממה אין שאכן
הרופאה, דברי את אישש הרופא
הדליקה שבקולי שהצרידות אלא

אדומה. נורה לו
עליך סתם, לא זה "מנסיוני,
בעיות לשלול כדי מיידית להבדק
כדי עד להגיע יכול זה חמורות.

הרופא. פסק נפש", פיקוח
גילה ואכן אותי לבדוק מיהר הוא
רגיל, שבאופן מחשידים, ממצאים
אותם לבדוק מגיע הייתי לא

כך. כל מהיר באופן
מספר בתוך הבריאה הילדה ב"ה,
אצלי שגם מקווים וכעת שעות,
טיפול ע"י במהירות יסתדר הכל
בתחילה. שחשדו כפי ולא קל,
שליט"א הרבי בירך שכבר וכפי
ללמוד "ימשיך המשיח: מלך

וללמד".

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

שמקרבת״ לגימה ״גדולה
ישראל ואחדות ישראל דאהבת העניין והנה,
רבים כאשר - לראש לכל - ומתבטא מתגלה
אחד "כאיש אחד, במקום יחד מתאספים מישראל
ומטרתה שתכליתה אלא עוד, ולא אחד", בלב
רעהו את ש"איש כדי - היא האסיפה של
הטובות, הפעולות בכל ולהתחזק להתעורר יעזורו"
ואחדות ישראל דאהבת גדול בהכלל - ובמיוחד

ישראל.
סעודה עם זו אסיפה מקשרים כאשר ובפרט

עוד המוסיף דבר - היין על "לחיים" אמירת ובמיוחד כולל כפשוטה,
שמקרבת". לגימה "גדולה הקירוב, בתנועת יותר

- התוועדות של מעלתה גודל אודות הזקן אדמו"ר פתגם וכידוע
את הרואה האב כמשל - כו'" נחיתא שמיא משמי אשר "פתקא
איש ובריעות, בשלום באחוה באהבה בניו של הטובה "התנהגותם
כו', עצמו כלטובת חבירו לטובת דואג אחד וכל ימלא, רעהו רצון את
לקיים לעשות ומפליא בניו, מהנהגת ונחת-רוח עונג נתמלא האב אזי

כו'"... משאלותיהם
סעודה לעריכת בנוגע הגבלות ישנן הספירה שבימי מכיוון אמנם,
ל"ג שלאחרי לזמן בנוגע מנהגים חילוקי ישנם גופא ובזה שמחה, של
אחד שכל כדי - הדעות, לכל - המתאים בזמן לבחור יש - כו' בעומר
אבותיו, ומנהג שיטת על-פי איש איש כו', החוגים מכל מישראל, ואחד

זו. בהתוועדות להשתתף יוכל
אין הדעות לכל אשר, השבת, יום - הוא לכך המתאים הזמן הרי ולכן,
- ואדרבה עמה", "עצב אין השבת יום שהרי בדבר, ופקפוק חשש כל

השבתות". אלו שמחתכם "ביום
חודש מברכים שבת - לטובה עלינו הבאה בשבת יתירה והדגשה

השלישי".. "חודש סיוון,

סיון מברכים בשבת התוועדות נפשית: בקשה
נפשית: בקשה דלקמן, והבקשה ההצעה באה - לעיל האמור כל לאור
מברכים במדבר פרשת שבת-קודש לטובה, עלינו הבא השבת ביום
כבר מתחיל (שאז המנחה בעלות סיוון, ראש-חודש וערב החודש
רבים ומקום מקום בכל יתאספו - סיוון דראש-חודש האחדות עניין
ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו וטף, ונשים אנשים מישראל,
("גדולה כפשוטה לסעודה עד רעים, להתוועדות יחד", גם אחים "שבת

פשוט), וגם (כמובן לחוד ונשים לחוד אנשים - שמקרבת") לגימה
ישראל אהבת בענייני - ובמיוחד בכלל, דברי-תורה ידברו שבה

ישראל, ואחדות
בתורה וכן כמוך", לרעך "ואהבת שבכתב: בתורה מהמפורש החל -
"זו מזה: ויתירה בתורה", גדול כלל זה אומר עקיבא "רבי שבעל-פה:
בספר הדברים פרטי וכן הוא", פירושה ואידך כולה התורה כל היא
עד למעשה, הלכה הלכות", "הלכות ספר להרמב"ם, תורה" "משנה
דאהבת העניין והפלאת מעלת בגודל התניא בספר הזקן רבינו לביאור
שנתקבלו ישראל מגדולי וכמה כמה של בספריהם זה ועל-דרך ישראל,

- ישראל תפוצות בכל
ישראל ואחדות ישראל באהבת שההוספה שבדבר, ההדגשה - כולל
(המסובב) גם מתבטל ממילא ובדרך הגלות, סיבת את מבטלת

הגלות.
(361-367 עמ' ג כרך ה'תשמ"ו התוועדויות - בחוקותי פר' ש"ק (מהתוועדות

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אייר-סיון - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
כא. פרק אישות הל'

כב. פרק

כג. פרק

כד. פרק

כה. פרק

. א פרק גירושין

ב. פרק

י-יב. פרקים אוכלין טומאת הלכות

יג-טו. פרקים

א-ב. פרקים כלים הלכות טז. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים
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ה'

בהשגחה בדיקה

(שאודותיו שבת בהלכות הברור הדין גם כולל
למחבל, מוותרים שאם פעמים) כמה כבר דובר

ואין לפניהם", להכבש נוחה הארץ "תהא ידה שעל הדרך זוהי
בורו-פארק, על או ישראל, ארץ על מדובר אם מינה נפקא כל
בכל - ברק בני או הייטס קראון וויליאמסבורג, קיו-קארדענס,

תשל"ח) ראה (ש"פ דין. אותו זהו מקום

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקום! בכל שווה - הלכה

שורוק שי הרב

המופתי התורה ספר
בכתיבת התחלנו טוב שם מהבעל סיפור ע"פ

ישראל. עמך ולזכות חולים לרפואת ספר
052-570-7707 טל':

a7for70@gmail אימייל

ישראל עמך חולי לרפואת



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

בגאולה ואמונה לרפואה פעולות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

נעימות, הלא הבשורות מאז חלף ימים כחודש
זמרוני הרב של הבריאותי מצבו אודות
עיר בת-ים חב"ד בית ומנהל שליח ציק,
האמיתית הגאולה למען האגודה ויו"ר הגאולה
ישראל בית המוני הוסיפו בו חודש והשלימה.
לרפואתו ותפילות טובות החלטות בקבלת
שיחי'. פייגה ציפורה בן זליג זמרוני הרב של

הרבי שלוחי ע"י הספונטניות ההתארגנויות
בעולם, מקום בכל המשיח מלך שליט"א
חיזקו הרפואה, את לזרז כדי ולעשות לפעול
המיידית, ברפואתו הצורך של ההכרה את
הראשונה בשורה העומד זמרוני, הרב של
הגאולה לזירוז פוסקת הבלתי בפעילות

והשלימה. האמיתית
ישיבת מראשי לבקיבקר, זלמן שלמה הרב
הרב על כי דין פסק ויזם כתב בצפת, חב"ד
רבני הצטרפו לפסק ושלם. בריא להיות זמרוני
ברבים הוקרא והוא העולם, מכל חב"ד קהילות
אצל ואוקראינה ברוסיה ואף מעמדים במספר

נשיאנו. רבותינו

תפילין הנחות אלפי
ברמה, קול מרדיו מימון, עמי הרב השדרן,
לרפואתו, להתפלל הקורא מיוחד תשדיר יזם
אחרות, רדיו בתוכניות כמו ובתכניתו,

לתפילות. להצטרף המאזינים התבקשו
על נטלו לוזון, אריק והרב חיון אילן הרב
בקנה מבצעים כמה של מהיר ארגון עצמם
כשבראשם לרפואתו, שיוקדשו ארצי, מידה
בפארקים השלוחים, ע"י הפעילות יום הקדשת
לעשרת קרוב שהביאה פעילות אייר, ב-ד'

לזכותו. שהוקדשו תפילין הנחות אלפים
עולמי, אחדות מעמד נערך כשבועיים, לפני

בעת צפו אלפים עשרות העולם כשבכל
מלך שליט"א מהרבי בוידאו אחת, ובעונה
שהתקבלה לתשובה בהתאם המשיח,
בפעילות להרבות קודש, האגרות באמצעות

ישראל. ואהבת אחדות של

בתהלוכות מתפללים
את שבוע מידי היוזם לידר, יצחק יוסף הרב
חב"ד, בכפר ב-770 חמישי ביום ההתועדויות
לזכותו, הנערכות ההתועדויות את הקדיש
החלטות עצמם על מקבלים כשהמשתתפים
ריכוזי בכל אחרות, רבות התוועדויות טובות.
הוקדשו יורק, בניו ב-770 ובראשם חב"ד
דברי את מציינים כשרבים ציק, הרב לזכות
יכולה חסידית "התוועדות הזקן: אדמו"ר
המלאך של ביכולתו שאין מה אף לפעול,

לפעול". מיכאל
אף הורחבו זה, בחודש לבנה, קידוש מעמדי
הפיק שאף מלכא, ליאור הרב ביוזמת הם,
אייר, לחודש המותאמת מוזיקלית מחרוזת
והופצה פיאמנטה, אבי הזמר של בביצועו

אף נערך מיוחד מעמד הלבנה. קידוש באירועי
לזכותו. הטיימס-סקוור בכיכר

רבות תהלוכות הוקדשו בעומר, ל"ג ביום
ההפצה מרכז ע"י לאור שיצא הספרון לזכותו.
לרפואתו. הוקדש לילדים, לחלוקה ממש
שלוחים ובראשם השלוחים, מבין כשרבים
בזכותו, יהדות לחיי להתקרב שזכו רבים
והתהלים הפסוקים אמירת את מקדישים

ממש. בקרוב רפואתו לזירוז
הפרסים הגרלת את שריכז צוברי, שחר הרב
הרב פועל שם ים, בבת בעומר ל"ג בתהלוכת
ח"י התרים שנה, מארבעים למעלה זמרוני

שלימה. לרפואה אופנים זוגות

אותיות אלף
פרי והת' לוזון אריק הרב יזמו במקביל,
בספר אותיות לרישום מיוחד מבצע ליבוביץ,
שקיבל הרב, לרפואת ישראל, ילדי של התורה
כספית השתתפות שנה וחמש כשלושים לפני
לאחר המשיח, מלך שליט"א מהרבי מיוחדת
לספר נרשמים של שיא מספר להביא שזכה
דווח כך, לשם שהוקם באתר זה. מיוחד תורה
במסגרת זה ביום שנרכשו אותיות כאלף על

המבצע.
יערכו השבת, גם
אמירת חב"ד במוקדי
שבת של התהלים ספרי
והתוועדויות מברכים
בקרוב לרפואתו השבת

ממש.
הוא כמובן כשהיעד נפסקת, לא הפעילות
תיכף המשיח מלך שליט"א הרבי של ההתגלות

והשלימה. האמיתית בגאולה ממש, ומיד

גבול השגת
בהם שחונן הכשרונות את ינצל אשר רצון ויהי
להפצת העליונה, מהשגחה לו שניתנה והשפעתו
וביחוד ומתרחבים ההולכים בחוגים והיהדות התורה

בצבא. הנמצאים ישראל בני בתוככי

יותר, בארוכה אחר במקום אמורה מלתי וכבר
האדם בעבודת הוראה ללמוד יש ענין מכל אשר
כמה נמצאים בו והמצב הענין מאותו ובפרט לקונו,

שנים,

בקבלת תלוי וקיומו הצבא יסוד אשר זה ובנדון
לא ואפילו קושיות להקשות מבלי תמימה עול
הפקודה לקיים לראש לכל אם כי שאלות, לשאול

במילואה.

הצבא מבני אחד של חלישות אשר שני', נקודה ועוד
לכל נוגע אם כי לבד, שלו פרטי ענין זה אין בהאמור,
הצבא במחנה גם זה ידי ועל שלו, בהפלוגה חבריו

בכללותה. המדינה ולהגנת בכלל,

ודם, בשר ידי על הנאמרים לפקודות בהנוגע ואם
אמורים, הדברים

הראשי המצביא של לפקודותיו וכמה כמה אחת על
הקב"ה, המלכים מלכי מלך כולה, הבריאה כל של

למותר. אך בזה והאריכות

בזה פנימית נקודה אשר האמור, בכל שיצליח בברכה
להטפיח, מנת על דטופח באופן עצמו בהנהגת להוסיף

הרצון. בפני העומד דבר לך ואין
ו׳תתכב) (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

זמרוני הרב לרפואת באיכילוב התניא הדפסת

אופנים זוגות 18

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

בביה"כ תפילה
יורק בניו 770

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

ענפי כל
הביטוח


