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את העניין  מעיקרי תורת הבעש"ט הוא להראות ולגלות
האלוקי הטמון בכל דבר, שהרי "כל מה שברא הקב"ה 
בעולמו, לא בראו אלא לכבודו". מבחינה זו, גם עולם 

המספרים מהווה כר נרחב לגילוי רעיונות חסידיים 
וקבליים ולהמחשתם. כך למשל, לשם ההבחנה שבין 

מסגרת 'הטבע' לבין מה ש'למעלה מהטבע', משתמשים 
בתורת החסידות והקבלה בשני המספרים : שבע (7) 

ושמונה (8).
ה"שבע" מאפיין בדרך כלל את מסגרת הטבע - שבעת 
ימי הבריאה (ששת ימי המעשה ויום השבת, בו מגיעה 

הבריאה לשלימותה הטבעית). 
ה"שמונה" לעומת זאת, מבטא את מה שמעל ה-שבע, 

מעל הטבע. לדוגמא, 
מצוות "ברית המילה" 
המבטאת ההתקשרות 
העל-טבעית של יהודי 
לאלוקיו, נעשית ביום 

השמיני דווקא.

ביום השמיני 
הבחנה זו מוצאת את 
ביטוייה באופן מפליא 

בפרשתנו, פרשת 'שמיני'. 
במשך שבעה ימים משה 
רבינו מקים ומפרק את 

המשכן, ומקריב בו 
קורבנות ו.. ואין כל תגובה 

אלוקית גלויה, שכינה 
אינה יורדת לישראל. שבע 
אינו יכול לפעול את גילוי 
בעולם. השכינה הראשיתי

רק ביום השמיני, ראש חודש ניסן, זוכה עם ישראל 
לחידוש הנפלא של גילוי אלוקותו ית', כאן למטה בעולם 

ה' אל כל  הזה התחתון, כאן במימד הגשמי: "ַוֵּיָרא כבוד
העם. ותצא אש ותאכל מלפני ה' על המזבח את העולה... 

וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם". מעתה מתגלית 
האלוקות באופן תמידי 

במשכן, ה"ועשו לי 
מקדש ושכנתי בתוכם", 

מתקיים במשכן, בבני 

ישראל ועל ידם בעולם. מאז ובמשך למעלה מאלף שנה 
זכה עם ישראל והעולם כולו להינות מגילוי שכינה זה, 

עולים  פעמים בשנה כאשר שלוש במשכן ובמקדש, שהיה
כל ישראל לרגל. רואים ונראים לפני השכינה. מביאים 

ביכורים, רואים בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים, 
שמחים בשמחת בית השואבה ומשם שואבים מלא 

חופניים רוח קדושה וטהרה, לקראת חזרתם איש איש 
למקומו. כך היו הדברים עד לחורבן בית המקדש השני 

וגלות השכינה.
מאז, כאלפיים שנה שעם ישראל גלה מארצו ועיניו 

נשואות כל העת, ל"יום השמיני", לחזרת השכינה בגלוי 
בבית המקדש השלישי "ותחזינה עינינו בשובך לציון 

ברחמים". 

לדרוש ההתגלות 
"והימים האלה נזכרים 

ונעשים" וכפירוש 
האריז"ל, אשר על ידי 
שמזכירים את אירועי 
אותם הימים, דהיינו 

שקוראים בתורה ולומדים 
את עניינם של אותם 

ימים, הרי שחוזרת 
וניעורת אותה המשכה 
אלוקית שהייתה בעת 

התרחשות האירוע 
בפעם הראשונה, ובאופן 
נעלה יותר שהרי "מעלין 

בקודש".
מזה שבועיים שבאמירת 
בחת"ת (חומש, תהילים, תניא), עוסקים  החומש היומי

רבבות יהודים בפרשת 'שמיני', כאשר באויר העולם 
דלמטה ולמעלה כאחד, מהדהד עניין גילוי השכינה 

מתכנסים קהילות ישראל בכל קצווי תבל,  בעולם. השבת
לשמוע ולהפנים את הקריאה בתורה בפרשת "שמיני", 

כאשר הקב"ה קורא ושונה כנגדנו פרשה זו. כל זה מהווה 
הזדמנות פז לפעול את "והימים האלה נזכרים ונעשים", 
לדרוש מאתו ית' את התגלותו של הרבי שליט"א מלך 
המשיח, אשר הוא זה ש"בונה המקדש" בו יתגלה לא 
רק "היום השמיני", אלא עצמותו ומהותו ית' בגאולה 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

כנס נשים
החמישית ברציפות, בה   זו השנה

לנשי ובנות ישראל כנס ארצי מתקיים
הרבי  היום בו אמר ניסן, לרגל כ"ח
מלך המשיח את "השיחה  שליט"א

אשר ביכולתכם.  כל הידועה": "עשו
צדקנו". כינוס  . להביא את משיח

בעבודה היחידה  הנשים חיזוק שמטרתו
מצפה תכנית  שנותרה למשתתפות

מרתקת ומקצועית, גדושת תוכן חסידי, 
המלווה בקטעי וידאו נדירים, קליפים 

אומנותיים והרצאות מפי טובי המרצים 
המעוניינות לסייע  החב"דיים. נשים

– טל' 050-6680212. בכיסוי ההוצאות

נון בן הילולת יהושע
ההילולא של יהושע בן נון    לרגל יום
בשו"ע, תתקיים כמובא ניסן, ב-כ"ו החל
הביטחון  כוחות עלייה המונית באבטחת
לציונו שבכפר כיפאל חארס ליד הישוב 

אי"ה  תתקיים אריאל שבשומרון, העליה
ניסן,  ל-כ"ו ביום ראשון בלילה אור

לכפר מצומת אריאל מהשעה  הכניסה
ותיקין. לפרטים  תפילת 22:30 עד אחר

.02-5827827 עולם והסעות אגודת יסוד

החדש הגאולה אתר
ניסן, חידשה   לרגל יום הבהיר י"א

האמיתית למען הגאולה האגודה
הגאולה,  מראה אתר את והשלימה,

.www.hageula.com :בכתובת

דלמטה  העולם באויר כאשר בגילוי השמונה, עוסקים תבל ברחבי יהודים שרבבות שבועיים מזה
ההתגלות את עבורנו לדרוש פז הזדמנות זו העוצמה. במלוא העניין מהדהד ולמעלה כאחד,

חדשות טובות
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ה'תשס"ט (17.4.09) חודש הגאולה, ניסן, פרשת שמיני, כ"ג                                ערב שבת קודש

אתר הגאולה - החדש!
www.Hageula.com

ב"ה

הזדמנות מיוחדת
לפעול את ההתגלות

743 שנת "ַהְקֵהל"

את ״פארק וטף, אנשים נשים אלף, כשלשים גדשו ניסן, י״א ביום הבהיר
בליניצקי בערוש צילום: האחורי) בעמוד אדיר. (כתבה הקהל למעמד הירקון״

פארק הגאולה
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אל בבואכם תשת.. אל ושכר יין
ט) י, מועד (ויקרא אהל

לכהן להכנס שתויי יין למקדש, זה איסור
האוסרת על כהן  להלכה היסוד את מהווה
ובאיזה  שייך  הוא  משמרת לאיזו היודע
יין  לשתות  במקדש,  לעבוד עליו יום 
לעבוד לשיכור  אסור  שכן  יום,  אותו  כל

במקדש.
אנו  שהרי  בזמננו,  גם  תקפה זו  הלכה 
בית המקדש ועל  יום שייבנה כל מצפים

מוכן לעבוד עבודתו. להיות הכהן
בית  בניית  תהליך שהרי קשה,  ולכאורה 
שאותו  ועד  מסויים  זמן  יימשך  המקדש 
בבית המקדש,  כהן יצטרך לעמוד ולשרת
הפגת  מיינו, שהרי יתפכח בוודאי הוא כבר
אפשרית על ידי שהייה של -18 השכרות
מדוע  כן מיל) ואם הליכת 24 דקות (כדי

היין כעת? שתיית את לאסור עליו
יכול  המקדש שבית ראיה  שמכאן  אלא 
עבודתו,  לעבוד כבר נדרש והכהן להבנות

מ-24 דקות!  הגאולה)תוך פחות (פניני

החזיר.. ואת תאכלו... לא זה את
טמאים הם (ויקרא יא, ד-ח)
ואסורים טמאים אלה חיים  בעלי כיום 

באכילה, אך בשלב מסויים בזמן הגאולה 
חיים אלה  תבוא תקופה בה ייטהרו בעלי

מטומאתם ויהיו מותרים באכילה.
יעלה  הוא החזיר.  יהיה  הכלל  מן יוצא
מיד בביאת המשיח. בעוד שכל  מטומאתו
להמתין  ייאלצו  הטמאים  החיים  בעלי 
ב) "ואת רוח  שיקויים היעוד (זכריה יג, עד
יטהר החזיר - הטומאה אעביר מן הארץ"

מיד.
חזיר,  שמו  נקרא  למה  חז"ל:  דרשו  וכך 

להחזירו לישראל. הקב"ה שעתיד
קנג) עמ׳ ג קודש (אגרות

מוצש"ק הדלק"נ שעון קיץ  לפי

7:48 6:34 ירושלים
7:50  6:49 תל-אביב
7:51  6:41 חיפה
7:50  6:51 באר-שבע 
8:21  7:19 ניו-יורק

העם  כל - וילך עוד דוד ‰ËÙ¯‰: ויוסף
(ËÈ-‡ Â ,· Ï‡ÂÓ˘) איש לביתו

¯ÈÈ‡ ˘„ÂÁ :ÌÈÎ¯·Ó ˙·˘
ÌÈ˜ÏÁ 2 ˙Â˜„ 7 ,'˘ 19 ,È˘È˘ ÌÂÈ :„ÂÏÓ‰

˘„Â˜ ˙·˘‰ Â˙¯ÁÓÏÂ È˘È˘ :̆ „ÂÁ ˘‡¯

פרטית" ב"השגחה הכל

תורת החסידות, הוא עקרון אחד מעיקרי
במציאות  פרטית", שתוכנו: כל פרט ה"השגחה

מתהווה, מתקיים ומתנהל עם כל פעולותיו 
הינו  ית', כאשר כל פרט ותנועותיו בהשגחתו

העליונה בבריאה. חלק מהכוונה
הברורים לעיקרון זה  שאחד המקורות מענין
'שמיני' בהקשר לעוף  מצוי בפרשתנו, פרשת

כאחד העופות  ה"שלך", המוזכר בפרשתנו
"ואת אלה תשקצו מן  - האסורים באכילה

(יא, יג-יז). וגו'" ... ואת השלך העוף

והדג העוף משפט
אומר רש"י:  עוף ה"שלך", של זהותו לגבי

וזהו  "פירשו רבותינו זה השולה דגים מן הים
אונקלוס ושלינונא". שתרגם

רבי יוחנן כי  ובנוגע לשלך זה אומרת הגמרא:
רואה שלך נוהג  הוי חזי שלך אמר (כאשר היה

תהום רבה". מפרש על  היה לומר) "משפטיך
רבה, שזמנת  בתהום אף ומשפטיך רש"י: כך

הים, להמית  שלך לשפוט ולעשות נקמתך בדגת
למות. המזומנים

השלך המסויים עם הדג  כלומר שמפגש זה, בין
מקרי אלא  המסויים במקום המסויים, אינו

מאתו ית'  - במדוייק - כמשפט ממש מכוון
לצורך כוונתו ית' בבריאה.

ממאמר חז"ל זה הביא אדמו"ר הזקן, בעל 
ראיה לשיטת הבעש"ט התניא והשולחן-ערוך,

הענינים בעולם הם בהשגחה פרטית. שכל
היא רק  - לא כהאומרים שהשגחה-פרטית

הינה  אלא אדרבה, השגחתו ית' - האדם במין
שגם על  שהרי רואים, בעולמנו, על כל פרט

פרטי והקב"ה מזמין את  ומשפט ישנו דין דגים
הדין  אלו, עליהם נפסק השלך שישלה דגים

שלמעלה.

המציאות על מכסים
הוא, שגם ראיה זו עצמה מן שבדבר המאלף

עניין של השגחה-פרטית  ה"שלך" היא עצמה
גלויה.

ידוע, שהמלה "טבע" היא מלשון טביעה 
סוף" (בשלח  וצלילה כלשון הפסוק "טבעו בים

שהדברים שטבעו  טו, ד). פירוש הדבר: כשם
ואין זה  בשלימות, שם הרי הם נמצאים בים,

נראים, כי הים מסתירם; כן גם  שאינם - אלא

ה"טבע",  בפינו סביבנו, הקרויה ענין המציאות
שהיא "טבועה" בה  ישנה אלקות אלא בה גם

ואינה גלויה.
וכנ"ל שכל המאורעות שבעולם בכל פרטיהם 

הינם בהשגחה פרטית של  ופרטי פרטיהם
מחמת לבושי  אינו ניכר שהדבר הקב"ה, אלא

נעשו באופן)  הבורא הטבע (שלפי רצון
תַראה בגלוי. האלוקות שלא על המעלימים

המקורות לעקרון  והנה עצם העובדה שאחד
מהנהגתו  דווקא זה של ההשגחה-פרטית נלמד
עצמו  עוף זה הנקרא "שלך", בהכרח שזה של

ומדוייק מכוון עניין של "השגחה פרטית" והוא
יילמד  יכול היה להיות שעניין זה ביותר, שהרי

מנושא אחר.

ומדויק מכוון הכל
הנ"ל אודות "שלך" היה מאמר חז"ל לולא

דגים היא  מקום לטעות ולחשוב שההנהגה אצל
[כפי שמשמע לכאורה מלשון  מקרה ח"ו בדרך

דגים שבים כל בגדול מחברו  הגמרא "מה
רבותינו בנוגע  של והפירוש הנ"ל בולע כו'"]:

ל"שלך" מוציא את הדגים מהעלם הים ומצביע 
מיקריות אלא  פי על עימם אינה שההנהגה

הינה בהשגחה פרטית.
חיים,  לשאר בעלי בנוגע גם מכך לומדים

מתנהלים  וכן בנוגע לדומם - שכל עניניהם
הרי זה  ענין זה, וכשודעים בהשגחה פרטית.

עצמו, מסייע בעבודה להביא את הגאולה 
והשלימה. האמיתית

תשכ״ח) וקדושים מות ואחרי פרשת שמיני שבת (משיחת

דבר מלך

פרשת שמיני
א אבות: פרקי

שמיני

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות: 050-8080-770
www.hageula.com באתר הגאולה או

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
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מושקא למשפחת ר' שאול וחיה
רזגון

ה' החיילת בצבאות בתם להולדת
שירת-ים

הרחבה מתוך טובים, ומעשים חופה לתורה לגדלה יזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

השבת לוח

החייל
אביבה בן גלעד

שליט
ממש ומיד ותיכף ושלם, בריא לביתו שיחזור

טובלזכות מזל ברכת הוראת מלך המשיח שהצילה אלפים:
החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

- בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב החודשים האחרונים

תניא תהלים חומש



גדוש אורחים ב-770 חודש ניסן
רבים שנה, ישנם מתמיד. אם בכל
חודש  המבקשים לחגוג את ימי
הגאולה, במקום בו חשים את 

המוחשית ביותר,  בצורה הגאולה
הרי שהשנה, שנת "הקהל" הוכפל 

המבקרים במקום. ושולש מספר
לבית  רחבי העולם נהרו ובאו מכל

כשבמרכז הרגעים המיוחדים  חיינו.
עומד וניצב, יום  חודש זה, של

הולדתו של  הבהיר י"א ניסן, יום
הרבי שליט"א מלך המשיח.

לשוב לביתם  ביקשו מהאורחים חלק
לחג,  גם נשארו לחג הפסח, ואחרים
מתוך מטרה, להשתתף גם במעמד 

הנדיר של "ברכת החמה" החל אחת 
שנה, שהפעם יצא  לעשרים ושמונה

בדיוק בבוקרו של ערב החג.
ב-770,  מבין אלו שביקשו להישאר

ניתן למצוא גם את 
בני משפחת איברט 

מירושלים, על כל בני 
והילדים. המשפחה

מצאו  מטבע הדברים,
הילדים,  עצמם, את

שעות ארוכות  יושבים
בחברת ה"תמימים" 

תלמידי הישיבה 
הלומדים במקום. 

למרות פער הגילים, 
אחד הילדים שמעון 

– ח"י  שביום ראשון האחרון
ה-11  חגג את יום הולדתו – ניסן
התרועע באופן מיוחד עם בחורי 

הישיבה.
כשבועיים, יצא שמעון יחד  לפני

לפעילות  "תמימים" עם שני
ה"מבצעים", באמצע הגיעה אשה 

הרבי  על שהיא חלמה וסיפרה
המשיח... שליט"א מלך

הלכה אמר שמעון  לאחר שהיא
הרבי  את לראות שגם הוא מנסה
לומד  שליט"א, הוא המשיח מלך

בעל פה והולך למבצעים, אבל  תניא
בגלל  זה הוא לא רואה. "בטח תכל'ס
שאני ילד קטן ולא מבין את התניא 

בתמימות  לומד"... סיים שאני
אופיינית.

שהיה אתו הסביר לו מיד  הבחור
שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא 

הילדים, כמו  של גם כולם, של הרבי
אבא ובן.

קולט  שמעון שמע ונראה היה שהוא
את הדברים.

האחרון, שבת  במוצאי שבת קודש
פסח, התקיימו באולם  המועד חול

ערב, ריקודי  כמידי בית המדרש,
שמחה, המתקיימים במקום, החל 
אדר, ועד לסיום ימי  מראש חודש

שירה וזמרה"  הפסח, בארגון "מטה
יקותיאל  עליהם אחראי של הרב

ראפ.
ל-770,  הכיורים בכניסה יד על

עמד באותה שעה אחד הבחורים,
נכנס לחדרון שמעון  כשלפתע

"הוא  פניו. את הקטן, כשבכי שוטף
ולבסוף  סיפר הת', הסתובב מבולבל,
קרה,  מה נטל את ידיו. שאלתי אותו

נכנס לאולם בית  והוא לא ענה,
המדרש.

ספסל  על ישבתי כחצי שעה, אחר
ושוב  בירכתי האולם,

ראיתי את שמעון מגיע 
(כבן  אחיו הקטנטן עם

בפרצוף  5). שמעון מגיע
רציני ומספר לי כי בכה
מרוב התרגשות... הוא 

הרבי מלך  את ראה
המשיח שליט"א.

אותו  לתחקר התחלתי
סיפר  ומה, הוא איפה

שהוא עמד בקדמת 
העמודים  האולם בין

הרבי מלך המשיח  את וראה
עומד ליד העמוד הרחב.  שליט"א
ניסיתי לדלות עוד פרטים, ופיקת 
הגרון שלו התחילה לעלות ולרדת 
מבול  את עצרתי אז מהתרגשות,

השאלות.
שהוא מיד  וסיפר המשיך שמעון

הלך לכתוב על העניין, לשאול האם 
עצמו החלטה  על וקיבל לספר זאת,
לומר את כל המילים בתפילה  טובה
בקול, והרבי מלך המשיח שליט"א 

ענה לו באגרות הקודש במכתב 
לפגישתנו",  שהתחיל "בהמשך

חושב  נאמר שאם הוא ובמכתב נוסף
יחזק יהודים באמונה ובתורה  שזה

לספר זאת. ומצוות אז מהראוי
יצאו  לאחר מכן שמעון ואחיו הקטן
רואה  מהבחורים מ-770. ואז אחד
את האח הקטנצ'יק בוכה. לשאלה 

"למה אתה בוכה?"  אליו: שהופנתה
ואני  "למה שמעון ראה השיב: הוא

לא"...

ביישוב כזו, הקשורה התיישבות דווקא
(ולא אלפי יהודים השטחים בעשרות

והאמיתית - היא ההגנה היחידה התקפה) על כאן מדובר
לכל ולעזור לסייע צריכים ולכן ישראל.. ארץ גבולות על

שם. להתיישב שרוצים היהודים
כסלו תשל"ט) (י"ט

6132 צפת ת.ד.  | והארץ העם להצלת המטה

משיחת קודש הרבי שליט"א מלך המשיח

ה'תנש"א, פנה  ניסן) לכ"ח (אור בניסן ביום חמישי כ"ז ערבית תפילת בסיומה של
ב"770", המדרש בבית שנכח הציבור המשיח, אל מלך הרבי שליט"א מליובאוויטש

בשיחה. ופתח תקופה באותה כמנהגו
ראשי- שפירוש תנש"א - השנה העיתוי: על יחודו של עסקה בתחילתה, השיחה
מציין  תוך שהוא נפלאות, אראנו אראנו או שנת נפלאות תהא שלה הוא התיבות
בחודש, כ"ז התאריך  נס. ניסן לשון  - האפשרויות. החודש שתי בין את ההבחנה
למה רומזת  'שמיני', השבוע ופרשת בחודש "זך" הכי ביום מדובר כי מדגיש

מהטבע". ש"למעלה
כשיחות-קודשרבות עיונית תורנית שיחה כרגיל, ה"שיחה", התנהלה זה עד לשלב
שונה  כבר משהו ערבית. ההמשך, היה תפילת רבות לאחר פעמים זכו לשמוע אותם
תביעה  נשמעה  ואילך מעתה  לחלוטין. השתנה התוכן, בעיקר אך הטון לחלוטין.

גדולה: אחת

"עשו כל אשר ביכולתכם""עשו כל אשר ביכולתכם"
עניין הגאולה  הדגשת לעיל על דבר האמור "על-פי
גדולה:  הכי  תמיהה מתעוררת  - זה בזמן  (במיוחד) 
פעלו  לא עדיין - הבט על כל העניינים שמבלי היתכן
מובן  שאינו ממש?!... דבר משיח צדקנו בפועל ביאת

וכלל! כלל

וכמה  (וכמה עשרה שמתאספים   - נוספת  ותמיהה 
זכאי בנוגע להגאולה,  ובזמן ביחד, עשיריות) מישראל
מופרך  ולא  ומיד,  תיכף  המשיח  ביאת  לפעול מרעישים אינם  ואעפ"כ, 
יבוא  לא מחר וגם  זה,  בלילה יבוא לא  שמשיח  ליצלן,  רחמנא אצלם,

ליצלן!! רחמנא משיח צדקנו, משיח צדקנו, וגם מחרתיים לא יבוא

גם כשצועקים "עד מתי" - הרי זה מפני הציווי כו', ואילו היו מתכוונים 
בא!! וצועקים באמת, בודאי ובודאי שמשיח כבר הי'ה ומבקשים

באמת  ויצעקו ירעישו  ישראל  בני  שכל כדי  לעשות  יכולני  עוד מה 
עתה,  עד שנעשה מה שכל לאחרי  בפועל,  המשיח  את  להביא  ויפעלו 
- בגלות פנימי  עדיין בגלות, ועוד ועיקר הועיל, והראי'ה, שנמצאים לא

בעניני עבודת השם.

צדקנולהביא את משיח צדקנו להביא את משיח
עשו כל אשר  - למסור הענין אליכם: הדבר היחידי שיכולני לעשות
 - דתיקון בכלים דתוהו, אבל, ביכלתכם - ענינים שהם באופן דאורות

ממש! ומיד משיח צדקנו תיכף את בפועל להביא

שהם  ש"יתעקשו"  מישראל עשרה  ימצאו שסוף-כל-סוף רצון  ויהי
אצל הקב"ה - כמו שכתוב  יפעלו אצל הקב"ה, ובודאי לפעול מוכרחים
סוף  שמות-רבה [ראה הוא (למעליותא "כי עם קשה עורף ט] לד. [תשא
עמוד ב. לקוטי- סוף מ"ב. הובא בתורה-אור מגילת אסתר קכג, פרשה

- להביא  לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו" וסלחת ולכן) ד], סז. תורה בלק
ממש[להעיר, שהפסוק  ומיד והשלימה תיכף בפועל את הגאולה האמיתית
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" הוא תשובת הקב"ה לתפלת  "כימי
יותר  למהר ולזרז עוד הגאולה (רד"ק ומצו"ד על הפסוק)] וכדי הנביא על
ואחד מכם שליחות-מצוה  לכל אחד  ואתן שלי - אוסיף  ע"י הפעולה
[בבא-בתרא יו"ד. א.  הגאולה" שמקרבת את ליתן לצדקה, ו"גדולה צדקה

תניא פרק ל"ז]. וראה

ביכלתכם. אתם כל אשר ואני את שלי עשיתי, ומכאן ולהבא תעשו

שיטכסו עצה מה לעשות  שלשה, שנים, מכם אחד, שימצא ויהי-רצון
האמיתית  שיפעלו שתהי'ה הגאולה - ועוד והוא העיקר וכיצד לעשות,

לבב". שמחה וטוב ומתוך ומיד ממש, והשלימה בפועל ממש, תיכף

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי ניסן   פרק ליום
פרק כב עדות, הל'

א פרק הל' ממרים,

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

ו פרק

פרקים ז-ט ונטען, טוען הל'

י-יב פרקים

יג-טו פרקים

פרקים א-ב נחלות, הל' פרק טז.

פרקים ג-ה

ו-ח פרקים

פרקים ט-יא

כג

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בריקודי השמחה ב-770

השטחים את ליישב
את הגאולה צדקה שמקרבת גדולה

שצריך מאנ"ש דחופה, לאחד עזרה בקשת
כליה בדחיפות! לעבור השתלת

בן מרים ישראל לרפואת הקרן לתרומות:
בנק הדואר ח-ן 21269813



המשיח למלך הולדת יום חוגגים

כשר באופן -רק פרנסה
המשפחתי ואופן פרנסתו ראשי פרקים ממצב כותב

עתה.
לומר כאילו  מקום כלל כל פשוט שאין ומובן וגם
ח"ו על איש מבני ישראל, שתהיה פרנסתו  גזירה
חיים,  מהוראות תורתנו תורת דוקא באופן היפך

נמצא בארץ  כשהמדובר ועל אחת כמה וכמה
עליה נאמר, עיני ה'  ותכונן, אשר הקדושה, תבנה
שנה, אלא  אחרית השנה ועד אלקיך בה מראשית

אתנו  עולם ומנהיגו, אין לבורא הידוע שמטעם
ואשה הישראלים לפעמים  יודע עד מה, הרי לאיש
וכשמחליטים בתוקף לעמוד  ממציאים להם נסיון,

רז"ל  בדברי בנסיון, הרי הקב"ה עוזרו, כמבואר

הקישוים  אליו, ובטח בהנוגע בכמה מקומות,
הכתובת דר  כיון שכפי מאשר במקום אחר, מעטים
השבת  ברק, הידועה ומפורסמת בשמירת הוא בבני

תורה ומצוות בכלל, וכיון  קדש אשר בה, ובעניני
עליו להתייעץ עם  ברוב יועץ, הנה ותשועה שנאמר
עליו  ואשר עבר המצב, ידידיו לאחרי שיפרט להם

והשם ית' יתן להם הרעיון הנכון איך עד עתה,
שזהו  מזמן חירותינו, לייעצו, ובפרט שבאים הננו

מעבודת ה' ית'. המבלבלים חירות מכל ענינים
מורה גם על חסרון בבטחון וכו',  שהנ"ל כיון
וכן את  התפילין שלו את יבדקו מהנכון אשר

ובכל  כדין, כשרות המזוזות בדירתו שתהיינה כולן
הבקר יפריש פרוטות אחדות  קודם תפלת יום חול

לצדקה.
ז׳רסב) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לבני המשפחה  חגיגה זה פרטי, הולדת אם יום
נשיא הדור,  של שיום הולדתו והידידים, הרי

הינו יום מיוחד עבור כל אחד  "ראש בני ישראל"
הדור. ואחת מבני

ירדה  107 שנה, לפני ניסן, ובי"א זכה דורנו,
הרבי שליט"א  - נשיא דורנו של נשמתו לעולם
יום זה צויין ברחבי העולם בשורה  מלך המשיח.

ופעולות מיוחדות,  אירועים מיוחדים של
הנעשות כמתנות לכבוד יום ההולדת.

מיוחד, עם  באופן כולן נעשו והשנה הפעולות
לשנה המיוחדת בה  היום המיוחד, הצירוף בין

שנה בה אנו  "שנת הקהל", - אנו נמצאים
התכנסויות של אחדות "אנשים  מצויים להרבות

להתעורר בעבודת ה'. מתוך מטרה וטף" נשים

ישראל שבטי כל יחד
ביום זה, אורגן שנעשה ביותר הבולט האירוע
הירקון" שבפאתי רמת גמת גן, לשם  ב"פארק

אלף איש  הערכות, כשלושים פי על הגיעו,
למפגן מיוחד של גאולה ומשיח.

משיח בארץ  שאורגן על ידי מטה באירוע,
ניתן היה לראות את כל גווני קשת  הקודש,
בקשב לדברי הרבנים, על  הציבור, מאזינים

הרבי שליט"א מלך המשיח.  של האמונה בדבריו
מוטי גל,  המנחים, הרב הבמה ישבו כשעל

רביד. השליח ברמת גן ומנחה הטלביזיה יגאל
מעמד מרכזי של "קידוש  גם כמו כן שולב

האמנותי  האלפים, כשבחלק לבנה" בהשתתפות
מופיעים זמרים רבים, במופע מיוחד של הצדעה 
הרבי שליט"א מלך המשיח. בין הזמרים  לכבוד

ג'רופי,  מענדי פיאמנטה, האחים את למצוא ניתן
ועוד. מידד טסה אוהד מושקוביץ, ישי לפידות,

מיוחדת, ששודרה על ידי  בכתבה כי יצויין

החדשות של הערוץ  רווח במהדורת הכתב אורי
למאורע,  אלפים עשרות הראשון, נחשפו עוד

הסתירו את התפעלותם מהקהל  לא כשבאולפן
האדיר.

גם בברוקלין מתקהלים
הקהל לקיים מעמד החליטו השנה יורק, וגם בניו

מספר שנים. ביוזמת  זה גדול, כמותו לא נראו
משיח צדקנו,  חב"ד העולני לקבלת פני מרכז
שאיחד  מקצועית, בהפקה הקהל, כינוס נערך

ברוקלין והסביבה,  כ-3,000 יהודים מכל רחבי
יצאו בניו יורק, ממנו קולג' הברוקלין באולמי

והגואל.  מחוזקים בבשורת הגאולה המשתתפים
יום, י"א  באותו האירוע שהתקיים, גם הוא

הרבי מלך המשיח  של ה-107 ניסן, יום הולדתו
נאומיהם של מרצים חב"דים  את שליט"א. הביא

שונים.
קלמנסון הנחה את  שלום בער השליח הרב

מצגר  הכינוס, הרב הראשי לישראל הרב יונה
נשאו דברים  כן המרכזי. כמו הנאום את נשא
הקהל  את רבנים ומשפיעים שעוררו וחיזקו

נדרש מאיתנו  מעלת היום, ומה על הגדול
בדור  המשיח הרבי שליט"א מלך של - חסידים

הגאולה.
הזמר החסידי מרדכי בן  הופיע בחלק האמנותי

פינקלמן  דוד, ולהקת 'הניצוצות' בניצוחו של דני
נתנו הופעה מרשימה ומרגשת. אשר

מתנות אלפי
שקמה בבוקרו של יום י"א בעיר ניו יורק ועדיין

ניסן למראה מיוחד 
הטנקים,  שיירת של
כשעשרים ושמונה 
מקושטים  טנקים

הדור  בכרזות על נביא
ונבואתו והוספה 
במצוות ומעשים 
הסתובבה  טובים,

ההומה מנהטן,  שעות ברחבי האי במשך מספר
בעיר. המרכזיים ובמקומות ברחובות העסקים

השיירה הרשמית התפזרו הטנקים  לאחר סיום
עשרת  של שוטפת העיר לפעילות ברחבי

שמחת  כשהם מביאים למקורביהם המבצעים,
בהחלטות  יחדיו ומוסיפים הקרב ובא, החג

הרבי שליט"א מלך  של טובות לכבוד יום הולדתו
המשיח.

תקצר היריעה מלפרט כל פעולה ופעולה 
הפזורים באלפי  שנעשתה, בכל מוקדי חב"ד

שפעולות  מקומות ברחבי הגלובוס. אך אין ספק,
והשלימה  מזרזות את הגאולה האמיתית אלו,

הרבי שליט"א מלך המשיח. בהתגלות

בכינוס בניו יורק האלפים

חוגגים אירוע?
יצחק ברוך
צילום אירועים
ותהיו מרוצים!

(גם מהשירות, גם מהמחיר)

052-623-7708

את מנהטן כובשים הטנקים


