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לקיום נערכים חב"ד במוקדי
שמחתו יום לרגל הילדים תהלוכות
המבצע לקראת בעומר. ל"ג רשב"י של
ושלל כובעים שלטים, ספרונים, הודפסו
לצד התהלוכה לקישוט פרסום אביזרי
במרכז קודש. וספרי ערך יקרי פרסים
להזמנת המוקד את פתחו ממש ההפצה
התהלוכות. להצלחת המצטרך כל
באתר: או 077-5123-770 לפרטים:
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החשמל בחברת התניא
מעמד נערך ניסן י"א הבהיר ביום
נציגי בהשתתפות התניא ספר הדפסת
עובדים צפון מרחב עובדי ארגון הנהלה,
חיפה הכח תחנת באתר משפחה, ובני
הרב השליח של לזכרו החשמל בחברת
כהוקרה התקיים האירוע ע"ה. קלי בועז
באתרי רבות שנים משך פועלו על
שונים. באירועים צפון, במרחב החברה
מלך שליט"א הרבי שלוחי דברים נשאו

המשיח.

ביותר״ הבטוח ״המקום
מדיניות כנגד המחאה גילויי לצד
לארגוני ושוב שוב וכניעתה הממשלה
בפרסום חב"ד מוקדי יוצאים הטרור.
כי המשיח מלך שליט"א הרבי דברי
ביותר" הבטוח המקום - ישראל "ארץ
על שומר הקב"ה כי לחשוש מה ואין
בקמפיין גם מלווה הפרסום יהודי. כל

החברתיות. ברשתות דיגיטלי

טובות חדשות

בתהלוכות ישראל ילדי כל יחד
הרבי פני לקבלת בעומר ל"ג

המשיח! מלך שליט"א

ספר היום עד נדפס לא בו בעולם, מקום אין
הזקן, אדמו"ר כתב אותו היסוד ספר התניא.
העולה ה' עבודת דרך את היהודי את המלמד
הוא לספרו זלמן שניאור רבי שהעניק השם מעלה.
כי מגלה בו הלומד כל ואכן, בינונים", של "ספר
היהודי ומסוגל יכול אליה ביותר הגבוהה הדרגה
ה'בינוני'. דרגת היא האישית, עבודתו בכח להגיע

מסוגל שלא מי הינו הזקן, אדמו"ר מסביר בינוני,
כל שתיקן (או עבירה עשה לא עבירה, לעבור

וכעת מהעבר) חסרונותיו
שנמצא הרע כח כל
של במצב הוא הרי בקרבו,
שכאשר כך, כדי עד שינה.
לתאר החסידים אצל רצו
שהגיע מסויים אדם
ביותר הגבוהה לדרגה
הוא כי עליו אומרים הוא
מישהו זה צדיק 'בינוני'.

משמים. לכך שזוכה

העולם מתנהל כך ואכן,
ורע טוב בריאתו, מעת
וחלק בו. משמשים
דבר, מכל נפרד בלתי
הרע של העירוב הוא
בגאולה רק הרע, והיצר

הטומאה רוח ל"ואת נזכה והשלימה האמיתית
לגמרי. הרע וביעור הארץ", מן אעביר

בכלל רע אין
מהלימוד כחלק השבועית, מלכות' ה'דבר בשיחת
בו המצב של מחודשת ובהבנה הגאולה, עניני של
שליט"א הרבי מגלה המשיח', 'ימות - נמצאים אנו
להפוך אפשר בו לשלב הגענו כי המשיח מלך
הגשמי בגוף העצמות כח שישנו זה ידי "על לצדיק:
שגם הכח את נותן זה הרי כנ"ל, יהודי), (של
צדיק" "תהי עד גבוהות, הכי לדרגות יגיעו למטה
הענינים כל לאחרי . .
כו' וזיכוך בירור של –
עברו ישראל שבני –
יכול הדורות, במשך

גבוהות, הכי לדרגות להגיע בודאי יהודי כל עכשיו
כולם ד"ועמך (הגילוי בגלוי צדיק" "תהי עד
בגאולה הגילוי בשלימות שיהי' כפי צדיקים"),

והשלימה". האמיתית

אותה השבועה, בכח מגיעה זו, רוחנית שלימות
ספרו: של הראשונה בשורה הזקן אדמו"ר מזכיר
ירידה לפני הנשמה [את אותו משביעין "תניא
פירשו משביעין המילה את צדיק". תהי לגוף]
כוחות שובע, ב. שבועה. א. אופנים: בשלשה
את המשביעים רוחניים
למילוי בכוחות הנשמה
הרומז שביעי, ג. תפקידה.
המידות שבע שלימות על
זו שבועה האדם. אצל
לאורך האדם את מלווה
והיא עבודתו, שנות כל
בדורנו אותו המביאה
להפוך יכול הוא בו למצב

צדיק. להיות

שבתפארת מלכות
מציינים אנו זו, בשבת
אתספירת בספירתהעומר
שבתפארת', 'מלכות
לימוד על רומזת תפארת
על רומזת שבתפארת, מלכות ואילו התורה,
והגאולה המשיח מלך עניני המלכות, עניני לימוד
הרבי קובע זה, לימוד על והשלימה. האמיתית
ישרה" "ה"דרך זוהי כי המשיח, מלך שליט"א
. . התורה) דרכי כל מבין ביותר והמהירה (הקלה

המשיח". וביאת התגלות לפעול כדי

של הולדתו יום אייר, ב' את ציינו בו זה, בשבוע
סבור "העולם המשפט: את שטבע המהר"ש אדמו"ר
מלמעלה. הולכים מלמטה, ללכת ניתן לא כאשר כי
יש לכתחילה - אריבער" "לכתחילה אומר אני אך
את להשלים הכוחות את לנו יש מלמעלה". ללכת
שיעורי את ולהרחיב לבסס לחזק, עבודתינו, כל
שיעורים לפתוח ואף מקום, בכל ומשיח גאולה
הרבי להתגלות ממש בפועל להביא ובכך נוספים,

ממש! ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א

לקיום הזמן הגיע
שלנו השבועה

להיות הופך קודמים, בדורות מדריגה ובעלי נעלים אנשים וחלום שאיפת צדיק. להיות
והשלימה. האמיתית הגאולה לקראת הנשמתי מהמהפך כחלק בדורנו, דווקא אפשרי

חב"ד בכפר עצה מטכסים

כנס שעבר בשבוע נערך הקודש, בארץ משיח מטה ביוזמת
והשלימה האמיתית הגאולה להבאת עצה לטיכוס התעררות

חוטר מנחם צילום
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

ז"ל אברהם ב"ר חיים יוסף הר"ר
קדוש

ה'תשע"ט ניסן כ"ט קודש שבת ביום נלב"ע

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

נשמת לעילוי

שיחיו מושקא חיה ומרת אברהם ר' למשפחת
יגודייב

שי' יצחק יוסף ה' בצבאות החייל הבן להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל

 
והסתר העלם מלשון עולם – העולם
(מצד-עצמו) שהוא באופן נברא –
שתמיד ה' דבר אלקות, על מכסה
והעבודה מחי'הומקייםאותו. מהוה,
איך בעולם לגלות היא יהודי של
הן עולם, של אלופו הוא שהקב"ה
– העולם בפרטי והן העולם בכללות
אצבעותיך מעשה שמיך אראה "כי
גם וכך כוננת", אשר וכוכבים ירח
דכח הגילוי – הנבראים פרטי בכל

בנפעל. הפועל
    

יטמא לה . . הבתולה ולאחותו
ג) כא, (ויקרא

שנקראה ישראל כנסת על קאי - ”אחותו"
הצדיקים. מדריגת להקב"ה, אחות
תשובה. הבעלי מעלת - אליו" ”הקרובה
בשעת שגם - לאיש" היתה לא ”אשר
יטמא“ ”לה ית'. אתו באמנה היא החטא
בכדי הטומאה למקום יורד -שהקב"ה

ישראל. כנסת את לגאול
שמואל) (תורת

לכם וספרתם
טו) כג, (ויקרא

בירורים היא שעבודתה העומר, בספירת
עד העולם את לזכך למעלה, מלמטה
הוא הסדר העתידה, לגאולה כלי שיהיה
מזככים נהורא", והדר חשוכא "ברישא -
למעלה; מלמטה בדרך העולם חושך את
המשך היא הספירה זה, כל שעם אלא

ישנו הספירה שבעבודת כלומר, לקרבן,
אשר מלמעלה, אור גילוי דקדשים, הכח
בפנימיות הספירה עבודת על-ידי יומשך
על- והשלימה האמיתית בגאולה בעולם,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ידי
(976 ע׳ ג שיחות (לקוטי

ישרה... דרך היא איזו אומר רבי
א) ב, אבות (פרקי

והמהירה (הקלה ישרה" ה"דרך ...מהי
לו שיבור התורה) דרכי כל מבין ביותר
עניני שגמר בני-ישראל) (כללות האדם
וביאת התגלות לפעול כדי העבודה

המשיח?
וביאת להתגלות ישרה" ה"דרך ...וביאור
שבתפארת" ”מלכות על-ידי המשיח
ובפשטות.. בפועל.. למעשה בנוגע -
התורה לימוד הוא - שבתפארת" ”מלכות

הגאולה... ובעניני המשיח מלך בעניני
ה׳תנש״א) תזריע-מצורע ש״פ (משיחות

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:06 18:50 ירושלים

20:09 19:05 תל-אביב

20:09 18:58 חיפה

20:07 19:06 באר-שבע

20:48 19:43 ניו-יורק

יאכלו לא - גו' הלוים והכהנים 
לד) טו- מד, (יחזקאל הכהנים

והנמשל הגדול הכהן

מלך דבר

אמור
ב' אבות פרקי

אמור

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

לכהנים האזהרה על התורה מדברת אמור בפרשת
כל שאת המדרש וידוע למת. להיטמא שלא
עושה הוא ישראל בני על הקב"ה שמצווה המצוות
חוקיו ליעקב דבריו "מגיד שכתוב כמו בעצמו,
חוקיו גם הם שהמצוות – לישראל" ומשפטיו

כביכול. עצמו, הקב"ה של ומשפטיו

בדיני כביכול, נזהר, כן גם שהקב"ה יוצא זה לפי
- כהן הרי הוא הקב"ה כי וטהרה, טומאה
כיצד להבין, יש זה ולפי הוא". כהן "אלוקיכם
משה של בקבורתו להיטמא לקב"ה "מותר" היה
האמיתית בגאולה שגם בזוהר, כתוב כן כמו רבינו?
את יוציא כאשר כביכול, הקב"ה "יטמא" והשלימה

ומצבם. ממעמדם ישראל בני

חסד - מים
להיטמא מותר רגיל שלכהן לתרץ אפשר ואי
שלקב"ה לומר ניתן (שלכן שלו, הקרובים לשבעת
שנקראים ישראל, בני בשביל "להיטמא" מותר
והדין גדול", "כהן הוא הקב"ה כי למקום") "בנים
אחד לאף להיטמא לו שאסור הוא גדול בכהן

מצב. בשום

הגשמי, הזה שבעולם הדברים כל הוא: לכך ההסבר
הם שכך משום אחרת או כזו בצורה למטה נקבעו
מבחינת שורשם המים לדוגמא: למעלה. בשרשם

המשכה היא זו בחינה של שמהותה ה'חסד'
הגשמי בעולם המים טבע ולכן למטה, מלמעלה

יותר. נמוך למקום הגבוה מהמקום לרדת הוא

וקשה מופשטים הם העליונים שהעולמות מכיוון
מהם שהשתלשלו הדברים לכן להשיגם, אדם לבני
קל יותר באמצעותם כי הדבר, לאותו 'משל' הם
למעלה, המקור – ב'נמשל' כלשהו מושג לקבל
לבחינת משל שהם המים, של הנ"ל בדוגמא וכמו

החסד.

הגבלות בו אין
הזה בעולם שנמצאים שהדברים זאת עם אמנם,
הרוחניים, בעולמות שלהם לשרש משל מהווים
יש נבראים, רק והם שמאחר מובן זאת בכל
כאשר ולכן ואחרות, כאלה והגבלות סייגים בהם
הקב"ה, של סוף לאין כמשל בהם משתמשים
ביחס שלהם בהגבלות גם ולהשתמש לערב אין

לנמשל.

לא שהיא - בשמש משתמשים כאשר ולדוגמא:
לכך כמשל - ממנה שיוצא האור ידי על משתנית
העולמות, בריאת בעת ח"ו השתנה לא שהקב"ה
אינם בשמש שקיימות השונות שההגבלות מובן

ושלום. חס לקב"ה, משל

הדיוט" "כהן בין ההבדל את להבין ניתן זה לפי
בשרשם שהם כפי גדול" "כהן לבין (רגיל)

למעלה:

גדול" ל"כהן משל הוא הגדול הכהן אמנם
של בפרט רק הוא שהמשל מובן אך שלמעלה.
למטה. הגדול הכהן של הקדושה ותוספת הכהונה
הזה, בעולם הגדול בכהן הקיימות ההגבלות אך
גוף בתוך נשמה – מוגבל נברא שהוא מפני רק הם
הגדול הכהן – בשורש קיימות אינם והם – גשמי

שלמעלה.

לטומאה שייך לא
זה , להיטמא אסור הגדול שלכהן שכיוון מובן ולכן
שבפועל וזה הטומאה. עניין מכל נעלה שהוא מפני
ההגבלות בגלל רק זה להיטמא, יכול הגדול הכהן
– שלמעלה הגדול לכהן בנוגע אך שלו, הגשמיות

כלל. טומאה של מצב ייתכן לא

בני בגאולת הקב"ה יעסוק ממש בקרוב ולכן
של בדרגא כי והשלימה האמיתית בגאולה ישראל

טומאה. של עניין כלל שייך לא גדול' 'כהן

– כהנים" ממלכת לי תהיו "ואתם אומר הפסוק
מובן ומכך גדול. כהן בדרגת יהיו ישראל בני שכל
עניין כלל שייך לא ויהודי יהודי כל אצל שגם
אין ששם שבו, ה'יחידה' דרגת מצד טומאה, של

לפגוע. יכולה הטומאה

ירד ישראל לבני העצומה חביבותו מרוב והקב"ה,
מתוך עניניהם, כל עם ישראל, בני את להוציא
תיכף צדקנו משיח ידי על לגאולה ומצבם, מעמדם

ממש. ומייד

אמור) לפ׳ ב׳ שיחה ח״ז שיחות לקוטי (עפ״י



תנש"א ניסן כ"ו המשיח, מלך שליט"א קודשהרבי משיחות

מבעבר יותר בזמננו ניסים
בעמדנו ששואלים: ליהודים התשובה ישנה מזה
נסים רואים איפה – נפלאות" אראנו ב"שנת
יציאת בעת ונפלאות הנסים בדוגמת ועד ונפלאות,

ופורים?! מצרים

המאורעות אל ולהביט העינים את לפתוח רק צריכים
שהודפס כפי העולם, של האחר בחלקו האחרונים

– בעתונים

הנסים (בדוגמת ונפלאות נסים ומתרחשים שהתרחשו ממש בגלוי רואים
מכך החל כולו, העולם ולטובת ישראל בני לטובת מצרים) ביציאת
הכח את ביטלו עצמם העולם אומות בכורי בבכוריהם", מצרים ש"למכה
יהודים), לא (כולל אחרים אנשים נגד וצורר היהודים צורר של והשליטה
הדברים – גם כולל ההיזקות, את ומשלם שלקח, מה את מחזיר והוא

שהחביאם. הגנוזים

נסים עם במיוחד שקשורים השנה בימות מתרחשים הנסים מזה: ויתירה
דבני- והגאולה והנצחון הנס אירע שבהם – הפורים ימי לבני-ישראל:
וכן ומדי), פרס (במלכות היהודים צורר הרשע דהמן ישראלוהמפלה
ישראל גאולת – הפסח וימי ניסן חודש ימי לגאולה-) גאולה (מיסמך

ונפלאות, דנסים ובאופן ממצרים,

של הקשר ע"י שרק כך הטבע, בדרכי המלובש נס הי'ה פורים נס ואדרבה:
שבע "בשנת ועם למלכו" שלוש "בשנת עם אחשורוש דמלכות ההתחלה
אסתר וסעודות למלכותו עשרה" שתים בשנת ניסן "חודש ועם למלכותו"
בזה ומתבוננים אחד וענין המשך זה מכל ועושים – וכו' והמן לאחשורוש
נסים מתרחשים העכשויים במאורעות מה-שאין-כן השם. יד בו ניכר –
העולם. לאומות גם אלא לבני-ישראל, רק לא גלויים גלויים, ונפלאות

הניסים בגלל בריקודים לצאת
בפשטות: מובנת הנ"ל מכל ההוראה

את יותר, עוד ביהודי זה מעורר – עושה שהקב"ה הנסים את כשרואים
נסים תמיד עושה ושהוא ומנהיגו, העולם בורא הוא שהקב"ה ההכרה

עלינו". ה"עומדים אלו של מידם" מצילנו הוא ברוך ו"הקדוש לבנ"י,

ופועל הנסים את יהודי מקבל איך העיקרי האופן עיקר: וגם-זה ...ועוד
וקיום התורה בלימוד מוסיף שהוא זה ע"י – בנסים יוסיף שהקב"ה

בהידור, המצוות

והוקשה – מצרים) ליציאת וזכר אות הרי (שהיא תפילין מצות – כולל
ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו נפעל שעי"ז – לתפילין כולה התורה כל
בעבר שהצלחתם בנ"י את מעוררים שאוה"ע עד ממך", ויראו עליך נקרא
לשמך". "יודו – וכן עליך", נקרא ה' ש"שם כיון היא יותר) (עוד ובעתיד

נפעל שעי"ז התורה, פנימיות בלימוד במיוחד – עצמו התורה ובלימוד
האמיתית בגאולה נפלאות" "אראנו משיחא, מלכא דא מר" "אתי

והשלימה.

הפצת ע"י יהודים, עוד על להשפיע גם צריך הפרטית, עבודתו על ונוסף
יהודים אצל – ובמיוחד כולל חוצה, המעינות והפצת והיהדות התורה

ההיא. מהמדינה "מצרים") (ביציאת עתה שיוצאים אלו

כיון הנסים, אודות לשני אחד ולספר לדבר יצטרכו שלא ...ויהי-רצון
זה, ואומר באצבעו מראה בגלוי, זאת ורואה יראה שכל-אחד-ואחד

הנסים, על לה' ומודה ומכיר

הגלויים! הנסים בגלל בריקוד לצאת מתבייש לא שהוא עד

הנסים על ולהרעיש לרקוד מה שאין עצמו את משכנע לא שהוא כיון
(א) לאמיתו, האמת הכרת לידי בא הוא אדרבה: אלא מראה, שהקב"ה
בשמחה כך על להיות שצריך (ב) וכן גלויים, נסים מראה שהקב"ה

גדולה.

מבצע הינו קהילות" "הקהלת
מלך שליט"א הרבי הכריז עליו
עלותו אחרי קצר זמן המשיח,
יוצאים במסגרתו לנשיאות.
לנאום ואברכים התמימים תלמידי
חסידות עניני ולחזור הכנסת בבתי
מהפצת כחלק המתפללים בפני

הגאולה. לזירוז המעיינות

בדברי מובא המבצע, לשם המקור
את משה "ויקהל הפסוק על חז"ל
הקב"ה "אמר ישראל": בני עדת כל
גדולות קהלות לך עשה למשה
שילמדו כדי כו' לפניהם ודרוש
להקהיל הבאים לדורות ממך
לבני ולהורות ללמד כו' קהלות
הגדול שמי שיהא כדי כו' ישראל

בני". בין מתקלס

הקהלת 'מטה הוקם כשנתיים לפני
תלמידי ידי על העולמי' קהילות

תומכי ישיבת
ם י מ י מ ת
ת י ז כ ר מ ה
המטה ב-770.
להעצמת פועל
ת ו ב י ש ח
לבתי היציאה
וב"ה הכנסת,
שבוע מידי
ם י פ ר ט צ מ
למבצע. רבים

תלמיד נימץ, מענדי הת' מספר
ב-770: ה'קבוצה' בשנת

פארק בורו בשכונת כנסת בית "יש
שבועות כמה שבמשך בברוקלין,
ל'הקהלת בחורים אליו יצאו
במהלך לשם ההליכה קהילות'.
לכל צעידה כשעת הינה השבת,
בקבוצה יוצאים והחבר'ה צד,
כנסת בבתי ב"ה המלאה לשכונה

המקומות. לכל מתחלקים ושם

הכנסת לבית כשהגיעו בהתחלה
הרעיון את העלו הם הזה, הספציפי
עם בשיחה שבת מידי הדרשה של
בסבר קיבלם מצידו והוא הרב,
להמשיך להם והרשה יפות פנים

בשמחה. בכך

הוא שבועות כמה שלאחר אלא
להגיע שיפסיקו וביקש לפתע פנה
שלו לדרשה מפריע זה כי בטענה
מול כבוד פחיתות בכך רואה והוא

הכנסת. בית מתפללי

ואכן בקשתו, את כיבדו הבחורים

הזה, הכנסת לבית להגיע הפסיקו
הכנסת לבתי פונים שהם תוך

לבואם. שמחו שם האחרים,

והגיע שבועות. כמה חלפו כך
אדר. חודש

מתקיימים זה, חודש ימי במהלך
ערב מידי שמחה ריקודי כידוע,
הרבי של כהוראתו ב-770,
רבות פעמים המשיח. מלך שליט"א
מחוץ אורחים למקום מזדמנים
המגיעים הייטס קראון לשכונת
ונוטלים המפורסם הכנסת לבית

בשמחה. חלק

אדר כ"ו שלישי, ביום זה היה
'הקהלת על כשהאחראי שני,
רואה פארק בורו בשכונת קהילות'
לצד בריקודים הרב את להפתעתו

עוזרו.

"מה בכבוד והתענין אליו ניגש הוא
כבודו את מביא

ל-770?"

לך. "אספר
הרב, הפתיע
כמה לפני
חלמתי ימים
מגיע אני והנה
כנסת לבית
אני כידוע, בו
הרב, משמש
דלתות להפתעתי ערבית. לתפילת
פתחתי נעולות. היו הכנסת בית

פנימה". ונכנסתי המנעול את

הרב, של הפתעתו הייתה רבה מה
רואה והנה הכנסת לבית כשנכנס
המשיח מלך שליט"א הרבי את הוא
ולומד... הכנסת בית בפינת יושב

את להתחיל לעמוד "ניגשתי
לא הוא להפתעתי אך התפילה,
ניגש ממקומו, קם לכך, התייחס
לדרוש. והתחיל הכנסת בית לבימת
שהוא ולפני הדרשה לסיום חיכיתי
לו ואמרתי אליו ניגשתי לצאת פנה
הכנסת. לבית שהגיע כך על תודה
הגעתי "אני לי: ענה הוא כך על

אלי". תגיע אתה עכשיו אליך

הקהלת על שהאחראי כמובן
הזמן זה שכעת לו הסביר קהילות
שיחה... לחזור לבחורים לתת
החזרת על סיכמו הם במקום ובו

ב"ה. שבת, מידי הדרשה

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

יא. פרק מת טומאת הלכות

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

ז-ט. פרק ואבידה גזילה הלכות

י-יב. פרק

יג-טו. פרק

טז-יח. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ומזיק.. חובל הלכות

ד-ו. פרק

בפרקים נפש.. ושמירת רוצח הלכות ז-ח. פרק
א. פרק אלו.

כח

כט

ל

א

ב

ג

ד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אלי" אתה תגיע "עכשיו

וברגעא חדא ו"בשעתא ממש שבקרוב לנו, תהיה וכן
את ישלו ולא - ממרום" רוח עליהם "יערה חדא"

ואפילו שנה שנתיים, שנים, שלש בעוד שיהיו תוכניות עם כולו העולם
ב"יהודים ומיד תיכף המזרחי הגבול את יישבו אלא - חודש בעוד
חיים". אלקים מ"ה' שניתנה חיים" "תורת עם אותם ויקשרו חיים",
תשל"ח) שני פסח אייר לי"ד אור אמור ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגבול את ליישב

ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

ב-770 בריקודים



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

החסידים לקהל החסידות מעיינות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

"אחרית כחודש, לפני לאור שיצא החדש הספר
הספרים בחנויות אלו בימים מופץ הימים"
סביב בעיקר רבה, להתענינות וגורם התורניות

המבוקש. תוכנו

"יפוצו ארגון ידי על לאור שיצא הספר
החסידות לתורת הצצה מספק מעינותיך",
מתוך מושגים הבנת המשלב מיוחד באופן
מלך שליט"א הרבי של מלכות' ה'דבר שיחות
תורה ספרי מתוך חסידי עיוני בלימוד המשיח,

הזקן. אדמו"ר של תורה ולקוטי אור

מדוקדקת עריכה
טל, חיים הרב מספר הספר, עריכת אופן על
אנו האחרונות, השנים "בחמש 'יפוצו': מהארגון
"אחרית בשם עלון שבוע מידי לאור מוציאים
מתורת הגאולה עניני את להביא שנועד הימים"

החסידי-הכללי. לציבור החסידות

שיחות מתוך שולה וכותבים עורכים של צוות
מופלאות קודש שיחות אותן מלכות', ה'דבר
גאולה עניני של העכשווי בנושא הגדושות
במגוון קצרות נקודות משם ומוציא ומשיח,
מכן, לאחר שבוע. באותו הנלמדים הנושאים
הזקן אדמו"ר של ספריו מתוך ללקט פונים אנו
"הפרשה הנקראים אור, ותורה תורה לקוטי
המוזכרים מדבריו קטע ומביאים החסידית",

בשיחה.

משתדלים אנו ומשפיעים רבנים עם בהתייעצות
הקודש דברי את לערוך או לשנות שלא ביותר
להבנת קצרים הסברים להם להוסיף ורק עצמם,

סיכום. וכותרות כותרות עם הנזכר, הנושא

העלון בתוך מובא שכזה, קטע כל לאחר
מלכות. הדבר משיחת קטעים השבועי,

הרגיל בציבור שמדובר למרות כי לציין חשוב
עולם כי גילינו זאת בכל תורני, בלימוד
להבנת והרחבה ביאור דורש חב"ד של החסידות

המושגים.

הישרה הדרך
אותו מעבירים אנו לדפוס, מוכן החומר כאשר
נפל שלא לוודא מנת על תוכניות, הגהות מספר
מודפסים שבוע מידי הקודש. דברי בהבנת פגם
הפצה במערך המופצים עותקים אלפי עשרות
הארץ. ברחבי שונות נקודות במאות מורכב
ממאה ללמעלה העלונים מגיעים שבוע מידי

ובעולם. הקודש בארץ אב בתי אלף

על מלכות' ב'דבר השבוע לומדים כשאנו
בתורה, הגאולה עניני לימוד של החשיבות
לימוד חשוב כמה עד יודעים כשאנו ובמיוחד
מלך שליט"א הרבי של בתורתו אלו ענינים
את לפעול זוכים בכך כי שמובן הרי המשיח,
הק'. כדבריו הגאולה, להבאת הישרה" "הדרך

העת כל הזורמות החמות התגובות ואכן

בה העצומה ההתפעלות על מלמדות למערכת,
הנרחבת. השפעתם ועל הדברים, מתקבלים
לחזור בקשות קיבלנו אנו השנים לאורך כאשר
הקודמות, בשנים אור שראו עלונים גם ולהוציא

העכשווי. העלון לצד

העלונים את שוב להדפיס שייך ולא מאחר
מהגליונות חלק לקבץ הרעיון עלה הישנים,
הנאה, הכלי את אנו מוצאים וכך החדש, לספר
מושקע וגימור בעיצוב חדשה, בצורה הערוך

נשיאינו. רבותינו דברי את המביא במיוחד

חמות תגובות
אהרון הרב הוא הספר, להדפסת מהדוחפים אחד
עמד אשר הארגון, במסגרת פעיל בעצמו קעניג,
שמחה ולקראת הספר, בהוצאת הצורך על
למרות לאור. יצא שהספר רבות פעל משפחתית

והמאמץ הקשה העבודה כל
שהתגובות הרי שהושקע,
הצורך על מלמדות החמות,

זה. בספר הרב

אלו, חמות תגובות
השונות לתגובות מצטרפות
על האחראים שהרכזים
העת, כל מקבלים ההפצה

הגליונות, את מבקשים אדמו"רים מבתי כאשר
התורה בדברי כי בהתפעלות סיפרו ולאחרונה
ענינים הם מזכירים בשבת, ידם על הנאמרים

השבועיים. בעלונים המובאים

טלפון: במספר או להשיג ניתן החדש הספר את
ספרי של המכירות בדוכני או ,058-5770285
ציונו ליד הדוכנים במתחם ומשיח וגאולה חב"ד

בעומר. ל"ג ביום במירון רשב"י של

היצר ומלחמת האדישות מול
לכדי ועד רוחנים בענינים אדישות מרגיש לפעמים

וכו'. היצר עם מלחמה

ע"י עליו האדם לב יפול אל אשר רז"ל הוראת ידועה
מקומות, בכמה הענינים ומבוארים כהאמור, תופעות
המצוינים במקומות קדישא תניא בספר ג"כ ועיין
ז׳טו) (מאגרת ז"ך. פרק ומהם בסופו בהמפתח

טובות לא מחשבות מול
רצויות. בלתי מחשבות להדוף איך

מלחמה ידי על [ולא הדעת היסח ע"י בזה, העצה בכלל
של היפך שזהו בה עיון דורש שזהו המחשבה, עם
תמיד, משוטטת שהמחשבה כיון אלא הדעת], היסח
בענין המחשבה שמעסיקים ע"י הוא הדעת היסח

ואם ומצוה, תורה של בענין טוב ומה לגמרי שונה
הרבה וכמה כמה אחת על חשך הרבה דוחה אור מעט
ז׳טו) (מאגרת אור.

התפילה ונוסח התפילין קשר שינוי
לקשר התפילין קשר שינוי - אודות שכותב ובמה

הדבר. שנכון מובן - חב"ד

הדבר נכון חב"ד, לנוסח השינוי אודות שכותב ובמה
לשנות מותר אחר, במקום המבואר פי על והנה במאוד,
האר"י לנוסח סתם ומספרד לספרד אשכנז מנוסח
אבל חב"ד, חסידי בו שמתפללים הנוסח הוא שהוא
לתמיד, הנוסח לשנות הוא, יחליט אם ובכן להיפך, לא
חסידים, מסורת פי שעל ובפרט כאמור, הענין נכון

סידורים. מששים שלו הנוסח הזקן רבינו בירר

ז׳יב) (מאגרת .

החדש הספר

הארצי המרכז

משאיות לביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

טל חיים הרב

ב770 מתוועדים

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תש"פ לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


