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באופן חשף בארה"ב, הממשל עם הנוכחי היחסים משבר
מדיניות הממשלה. ראש של הסתירות מדיניות את גס

גם כמו הפלסטינים לדרישות להיענות שביקשה זו
אך השמאל לדרישות להסכים האמריקאים, לדרישות
לא לכשלון. מראש נידונה לימין, גם להבטיח במקביל

אחשורוש, המלך זו מדיניות של מייסדה הוכתר לחינם
את לרצות ביכולתו כי שהתרברב לאחר טיפש, למלך

האחד ה"איש" כאשר גם איש", איש כרצון "לעשות הכל,
המן. הוא השני וה"איש" מרדכי הוא

ובהרבה קולות בכמה לדבר רה"מ מנסה היום גם כאז
מטרום החל הבטחות,

הרים הבטיח אז כהונתו
אם הימין לכל וגבעות
לימינו, לעמוד יסכים
את הקים כשבפועל

שמאל שרי עם ממשלתו
להקלת לשמאלו. מובהקים

הערבי-ארה"בי הלחץ
השומרון, בניית את הקפיא

בוחריו רבבות חשבון על
כי ומשחש המתיישבים
לרעוד מתחילה האדמה

מיהר ימני, הפוליטי באיזור
התרגיל באמצעות להרגיע
אתרים. שימורי של הידוע

האמיתי הנושא
רה"מ של הפסיחה ריקודי

פוליטי בנושא מדובר היה לוא רב זמן להמשך יכולים היו
ארץ ואמיתי: חי הכי בנושא שמדובר כיון אך תיאורטי,

רבבות של חייהם ישראל, תורת ישראל, עם ישראל,
על לפסוח לו מאפשרים לא שמשמים הרי ישראל, בני

כדי לפינה, ממשלתו ואת אותו מקליעים הסעיפים, שתי
ישראל ארץ הנכונה: היהודית ההחלטה לקבלת לאלצו

ישראל. תורת עפ"י ישראל, לעם ורק אך שייכת
בדיוק לשיאו, הנוכחי המשבר מגיע בדבר, לסייע כדי

חודש ראש חל בו בשבוע
עם מקבל בו היום ניסן,

ההנחיות את ישראל
קורבן הקרבת לקראת
הראשונה. בפעם פסח

אומר לראש, לכל למשפחותכם": צאן לכם וקחו "משכו
של צאן לכם וקחו זרה מעבודה ידכם משכו משה, להם
"והיה זה. או זה או יחד, גם לשניהם אפשר אי מצוה.

ישראל נצטוו לחודש". יום עשר ארבע עד למשמרת לכם
לפני ימים ארבעה לחודש, בעשור הכבש את לקחת

זה וכל להקרבתו. עד המיטה לכרעי ולקשרו שחיטתו,
שהיו אלא ישראל, של גאולתם עת שהגיע משום מדוע?

מצות בשתי לזכותם הקב"ה ורצה המצוות מן ערומים
היה שהכבש פסח, קורבן והם: נפש, במסירות הכרוכות
הסכנה למרות ישראל והקריבוהו מצרים לאליל נחשב
ודם המצרים, משכניהם

למול שסכנה מילה,
אופן ובכל לדרך ולצאת
עצמם, את ישראל מלו

למדבר... ויצאו
הנסיון עם ההתמודדות
הביאה פסח, שבקרבן

הנעלמים הכוחות לגילוי
להתבטלות עד שבישראל,
וליציאת כלפיהם המצרים

רמה". "ביד מצרים

ישראל על להגן
עם היחסים משבר

יחסו גם חשף ארה"ב,
המדינה נשיא של הבוטה

מתקפת ישראל. כלפי
ישראל, כלפי שלו הזעם

משהיא יותר העתיקה, בעיר בנייה על ההחלטה בגין
בסתירה עומדת שהיא הרי מידתיות, חוסר על מעידה
שהיא הגרעין וסכנת אירן כלפי הסלחני ליחסו גמורה
בטחוניים לויתורים ישראל, על לחץ הפעלת מייצרת.
גמור בניגוד עומדת הפלסטינים, לידי שטחים ומסירת
ישראל ארץ כי בתורה, שנכתבה כפי האלוקית לקביעה
בוטה הפרה מהווה ישראל, לעם עולם בורא ע"י ניתנה

ומשמיטה גזל), איסור (כולל נח בני מצוות שבע של
בשיחותיו בכך. חלק הנוטל כל של הקיום בסיס את

וחובתן זכותן כי המשיח מלך שליט"א הרבי מציין הק'
מאש, מוצל אוד על ישראל. על להגן היא האומות של

"והיו היעוד קיום עדי ויסורים, צער שנות אלפיים לאחר
האמיתית בגאולה מניקותיך" ושרותיהם אומניך מלכים

ממש. ומיד תיכף והשלימה

מצות שלישיית
מצות, שלישיית המכיל מיוחד מארז

את המביא מעוצבת, קרטון בקופסת
מופצת החג, ומסרי הגאולה בשורת
ממש, ההפצה מרכז ע"י אלו בימים

מארזים המפיצים והשלוחים לפעילים
הפסח. חג לקראת הרחב לציבור אלו

.077-5123770 להזמנות: מוגבלת. הכמות

בניו-יורק ענק כינוס
הענק הכינוס יתקיים שנה, כמידי
שקודם בשבוע ראשון ביום לישראלים
ראשון ביום יתקיים האירוע ניסן. לי"א
שבברוקלין, 770 משיח" ב"בית ניסן ו'

תפילת בתכנית: בערב. 7:30 בשעה
ועוד. מיוחד וידאו ברכה, דברי ערבית,

משיח דוכני
מכריז ניסן, י"א פעילות לקראת

על מיוחד מבצע על ממש, ההפצה מרכז
בסערה שכבשו הדוכנים משיח". "דוכני

בארץ חב"ד בתי של הפעילות מוקדי את
.077-5123-770 להזמנות: הקודש.

לבנות משיח שבת
השתתפו בנות מ-500 למעלה

בכ' שהתקיימה משיח שכולה בשבת
מסעודות נהנו הן צפירה. באולפנת אדר,

לימוד והתוועדיות, יחד חגיגיות שבת
ומושקעת חוויתית תכנית מלכות, דבר
"אחות של בארגונן השבת, כל לאורך

התמימים".

שנכתבה כפי האלוקית לקביעה גמור בניגוד עומדת ישראל, בארץ לויתורים ישראל על לחץ הפעלת
נח בני מצוות שבע של בוטה הפרה ומהווה ישראל לעם עולם בורא ע״י ניתנה ישראל ארץ כי בתורה,
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המצות לאפיית שלנו״ ״מים שאיבת במעמד המשיח מלך שליט״א הרבי

שלנו" "מים בשאיבת



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

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

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

תניא תהלים חומש
קלימי, שיחי' בגין הרב למשפחת

שיחי' מאיר פריאל הת' הבן לחתונת
שתחי' אסתר ב"ג עם השידוכין בקשרי

אלימלך שיחי' דוד הר' למשפחת
של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

והשלימה האמיתית הגאולה זמן

גילה וזוגתו זלמן שניאור הר' למשפחת
מימון שיחיו

ה' בצבאות החיילת - שתחי' הבת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה יגדלוה

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א הרבי ולנחת

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

   
    

   
    
     

   
    

    
  

    
   

 
   

מועד מאהל משה.. אל ויקרא
א) א, (ויקרא

המשכן פרשת מהענין? למעלה כתיב מה
למלך משל משה". את ה' ציוה "כאשר
פלטין. לי בנה לו ואמר עבדו את שציוה
כותב היה בונה שהיה ודבר דבר כל על
כתלים בונה והיה מלך. של שמו עליו
מעמיד היה מלך. של שמו עליהן וכותב
היה מלך. של שמו עליהם כותב עמודים
של שמו עליהם כותב והיה בקורות מקרה

מלך.
כל ועל פלטין לתוך המלך נכנס לימים
שמו מוצא היה מביט שהיה ודבר דבר
לי עשה הזה הכבוד כל אמר עליו. כתוב
לו קראו מבחוץ? והוא מבפנים ואני עבדי

ולפנים. לפני שיכנס
לי עשה למשה הקב"ה בשאמר בשעה כך

היה עושה שהיה ודבר דבר כל על משכן,
אמר . משה את ה' ציווה כאשר עליו כותב
ואני משה לי עשה הזה הכבוד כל הקב"ה
לפני שיכנס לו קראו מבחוץ והוא מבפנים

משה. אל ויקרא נאמר לכך ולפנים
רבה) (ויקרא

מועד מאהל משה.. אל ויקרא
א) א, (ויקרא

אומות היו אלו לוי, בן יהושע רבי אמר
להן יפה מועד אוהל מה יודעים העולם
וקסטריות אהליות אותו מקיפין היו
בחוזק שיעמוד כדי כמשמעו (אהלים
יוסף:). עץ ומפה. מפה סמוכים לו ויהיה

המשכן הוקם שלא עד יצחק רבי אמר
העולם. באומות מצויה נבואה הייתה
מביניהם נסתלקה המשכן משהוקם

ארפנו". ולא "אחזתיו שנאמר
רבה) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:27 5:14 ירושלים
6:29 5:29 תל-אביב
6:28 5:20 חיפה
6:29 5:32 באר-שבע

קיץ: שעון לפי

7:48 6:48 ניו-יורק
אתפאר ובישראל - יצרתי זו עם 
כג) מד, - כא מג, (ישעיה

רצוני" ונעשה "שאמרתי,

האמיתית הגאולה בזמן שיתחדשו הנושאים אחד
הקרבנות. עניין הוא ממש, בקרוב והשלמה

"המלך א) יא, פרק מלכים (הלכות הרמב"ם וכלשון
דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח

המשפטים כל וחוזרין המקדש.. ובונה ליושנה..
קרבנות...". מקריבין מקדם. כשהיו בימיו

לכאורה ומנוגד תמוה, נושא הינו הקרבנות עניין
תועלת כל נראית אין שהרי שהוא, הגיון לכל

כלום אין לאדם - חלקה) (או הבהמה בשריפת
שהקב"ה לומר שייך שאין ובוודאי זו, משריפה
מדוע תמוה: כן ואם הקרבנות, משריפת נהנה

נראית. תועלת ללא ישראל של ממונם את לאבד

ניחוח ריח
א, (ויקרא לה'" ניחוח ריח אשה "עולה הפסוק על
שאמרתי לפני רוח נחת "ניחוח, רש"י מפרש ט)
האדם לכווין צריך שכך וכוונתו, רצוני", ונעשה
רצונו מפני שזה מפני הקרבן את מקריב שהוא
"ריח נאמר בקרבנות, דווקא לכן לא. ותו ית',

בקרבנות רק כי המצוות, בשאר ולא לה'", ניחוח
מזה למעלה מיוחדת ו"הנאה" רוח" "נחת יש

ש"אמרתי. זה מפני ורק אך הוא המצוות שקיום
רק מצוה עשיית זו, מעלה שלכאורה אלא

מצוות בשאר גם ישנה ית', רצונו לקיים כדי

הם שחוקים רש"י כפירוש "חוקים", הנקראות
טעם". שום בלא מלך גזרת אלא שאינן "דברים

רוח "(נחת רש"י בלשון דיוק ע"פ יובן העניין אך
שלכאורה: רצוני", ונעשה שאמרתי לפני)

מזה לכאורה היא הקב"ה של רוחו נחת א)
צריך היה כן ואם ית', רצונו ועשה קיים שהאדם
- בזה) (וכיוצא רצוני" ועשיתם "שאמרתי לומר

ה"נפעל" על המורה לשון שהוא "ונעשה", ולא
ה"פועל"? על ולא

רצוני", "ונעשה היא ההדגשה שעיקר כיון ב)
"שאמרתי", לשונו בתחילת רש"י השתמש למה

"שצוויתי", - גזירה או ציווי של בלשון ולא
וכדומה? "שגזרתי"

המלך גזירות קיום
לבאר רש"י התכוונן הזה בלשון - שבדיוקו אלא
אפילו המצוות, כל לגבי שבקרבנות החידוש את

החוקים:
כדי היא, טעם להם שאין בחוקים הכוונה

המלכות", "יראת ישראל בבני להשריש
המלך. גזירת להיותן רק אלו מצוות שמקיימים

קבלת בו שתהיה לאדם, "תועלת" בזה יש כן ואם
שהם מודגש בקרבנות כן שאין מה מלכותו. עול

ולכן לה', ניחוח ריח "אשה גבוה, צורך כביכול
רק להיות צריכה בקרבנות שהכוונה רש"י מפרש

שהאדם זה לא היינו רצוני", ונעשה "שאמרתי
גזירתו ומקיים ומצוותיו מלכותו עול עליו מקבל

יתקיים, הקב"ה של שרצונו רק אלא מלך, של
עושה אדם כאן אין כאילו מאליו, רצוני" "נעשה

וזה ומעצמו, מאליו נעשה הקרבן אלא המצוה
רצוני") ("נעשה גבוה צורך הוא שהקרבן מדגיש

האדם. בשביל ולא
שאינה בקרבנות, המיוחדת רוח" ה"נחת גם וזוהי

רצוני". ונעשה "שאמרתי התורה, מצוות בשאר

בקרבנות דווקא - הרצון
ולא "שאמרתי", רש"י אומר הזה הטעם ובגלל
על מורה "שגזרתי" לשון כי וכדומה, "שגזרתי"

בזה מעלה כאן שיש ומדגיש האדם, אל ציווי
יודע שאינו אף שלמעלה גזירה מקיים שהאדם

הדבר עושה שהאדם הוא הדיוק כאן אבל טעמה;
עושה אלא ית', רצונו לקיים צריך שהוא מפני לא

אם משנה זה ואין יתקיים, ית' שרצונו כדי זאת
וכו'. "אמירה" או "גזירה" זו

"נחת ניחוח", "ריח של הענין הדגשת עיקר
בקרבנות הוא רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח
ידם שעל פרשתנו, בתחילת מדובר שבזה נדבה,

והיינו להקב"ה, משלו לנדב שרוצה האדם מראה
על רק אלא שלו, תועלת אודות חושב שאינו

לפני רוח "נחת גורמים אלו קרבנות ולכן הקב"ה.
רצוני". ונעשה שאמרתי

תשכ״ח) שלח תשמ״ב; צו וש״פ ויקרא פרשת שבת (משיחות

מלך דבר

ויקרא פרשת

ויקרא

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



להגיע, צפויים הקרוב, ראשון ביום
לקראת המתקיים מיוחד לאירוע

עברית דוברי אלפי ניסן, י"א
המתקיים השנתי, לכנס וישראלים,
הולדתו יום לרגל בעבורם במיוחד

המשיח. מלך שליט"א הרבי של
הוגה עומד הכינוס, ארגון מאחורי

מהפעילים נמני, רחמים הרב הרעיון,
בקרב יורק, ניו בעיר הבולטים

הישראלית. הקהילה
על מעטים, לא סיפורים באמתחתו

נחשף הוא אליהם נשמות, הצלת
הרבי בשליחות פעילותו, במסגרת

אחד ועל המשיח. מלך שליט"א
המשטרה "בתחנת מספר: הוא מהם
בדרגה קצין מכהן פלטבוש בשכונת

שפוגש שמי מרדכי, בשם בכירה
השומר אדם לפניו מוצא כיום, אותו

במלא ומצוות תורה
ההכרות המילה. מובן

עוד היא איתו, שלי
בתשובה, שחזר מלפני

בשם נקרא היה כשעוד
'מרטין'.

ההכרות תחילת
הייתה לא שלנו,

באחד נעימה. בצורה
החנוכה ממסיבות

לפני אותו הציג התושבים, בבתי
"אתאיסט" המתקרא כאדם ידידי,
"בקרוב בכלום מאמין שאינו גמור,
איזו עם להתחתן אמור הוא מאוד
האמת יהודיה! אינה - איטלקיה

להשפיע ניסינו כי מכרי, הוסיף היא,
יתרום ושלא זאת יעשה שלא עליו
אפילו הכי, בלאו הקשה להתבולות

כל את לא נממן כי לו הבטחנו
עם תהיה שזו בתנאי החתונה,

בשלו. הוא אך יהודיה,
דרך איתו, לשוחח בתחילה ניסיתי
שניצבו החנוכה, נרות של סיפורם

ההיסטוריה כמספרי - במקום
אך לגויים, הכניעה ואי היהודית

הינו הלזה, שמרטין היה נראה
במיוחד. עקשן טיפוס

ושאלתי טקטיקה, לשנות החלטי
עצמו על לקבל יסכים האם אותו

אחת? מצוה
מי עם שאין היה נראה בתחילה
הפצרות לאחר אבל בכלל. לדבר

אחת למצווה הסכים הוא מרובות
בלבד!

מתכוון שאני לו אמרתי כעת
עצמך, על "קבל התפילין: למצוות
בכל תפילין להניח שאמרת, כמו

חול". יום
ציין אך בחיוב, להשיב מיהר הוא

איני "ראשית, תנאים: שני לו יש כי
שנית, התפילין. על מאומה משלם

פרשיות שלושת את רק אומר
התפילה". כל את ולא שמע קריאת

כשבמקום לתנאים, הסכמתי
אותן זמניות תפילין לו נותן אני

בחדשות ימים מספר לאחר החלפתי
בעבורו. שרכשתי

לוותה הראשונה. התפילין הנחת
אך אופיינית. שאינה ברצינות מצידו

מימש והוא שעזר נראה לא זה גם
הגויה. עם להתחתן כוונותיו את

הימים באחד
אליו כשהתקשרתי

אמר בשלומו, לשאול
לך, "דע גלויות: לי

אוכל בשבת, נוסע אני
ועובר ונבלות, טרפות
התורה, מצוות כל על
שלך התפילין את אך

להניח". מקפיד אני
פסח, בערב זה היה
שנים, כחמש לפני

שפגשתי לאחר חודשים כשלושה
על לביתו הגעתי לראשונה. אותו

מצות שמורה, מצה לו להביא מנת
ומכריי. ידידיי לכל מחלק אני אותן

את לקבל סירב הוא בתחילה
שרק כך על התעקש ואף המצות,
- מקיים הוא בלבד אחת מצווה

מעבר לא ומאומה התפילין הנחת
בידיו השארתי ויתרתי לא אך לכך.

מצות נקראות "הן המצות את
מאמץ עשה בכדי, ולא האמונה,

הפסח..." בליל מהם לאכול
המכר מכן, לאחר שבועות כמה
כשהוא אותי, פגש ביננו שהכיר

"לא בחדשות. אותי לעדכן ממהר
את עזב מרדכי-מרטין יאומן,

היהדות, בדרך מתחזק וכיום הגוייה
קבוע באופן משתתף שהוא תוך

קשר, איתו יצרתי תורה". בשיעורי
תוך הדברים את אישר אכן והוא

ליצור לו היה קשה כי מציין, שהוא
הקשים הדברים בגלל קשר עימי
אך הדרך... כל לאורך בי שהטיח

המסירות." על לי להודות nברצונו

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
ששת במלחמת שחרורה, לאחר מייד השולחן, על שעלה נושא הינו "ירושלים", שאלת
לצאת רצו הערבים כי יותר, מאוחר שנים כשלש זעק, המשיח, מלך שליט"א הרבי הימים.

להשאר לשכנעם מנת על שביכולתן כל עשו ישראל ממשלות ואילו מירושלים,

לעזוב...הערבים רצו לעזוב... רצו הערבים
– לגויים גם שייכת תהיה שירושלים רוצים ...כעת
שדובר כפי זאת. לומר כיצד הנוסח את רק מחפשים
אמרו כאשר העולם את שרימו חברון, אודות קודם
גם כך – המכפלה ממערת רגעים עשרה מהלך שזה
את לרמות כיצד נוסח מחפשים לירושלים, בנוגע

העולם...
לחופשי אותם שולחים היו באם שמחים היו שם, שהיו הערבים
הראשון שהדבר בפשטות, חשבו שהם מכיוון איתם", וזהבם כש"כספם
והשאר מיד, אותם יהרגו - חבלנות עם קשר להם שהיה שאלו יהיה,
עשו שהם כפי בדיוק חיים, אותם וישלחו להם, אשר כל את מיד ייקחו

שם! להישאר להם שיניחו דעתם על העלו ולא - ליהודים
רוצים, שהם מה כל להם נותנים אלא להישאר, להם שאפשרו רק ולא
- מכס של ענינים מהם ומורידים עסקיהם את להגדיל אותם מעודדים
זה ואין היות רב"' מלך מ"קרית לצאת לגוי שאמרו יאמרו שלא העיקר,
ראו זמן-מה שעבר לאחר ורק לכך, ציפו לא עצמם הערבים דמוקרטיה!

בעיניהם. זאת
לגויים, ירושלים את למסור ניתן כיצד מדברים ששנים שלוש כבר
מהיכן אותי: שאלו בטענה, באתי וכאשר בפועל. לכך מתכוננים וכעת

זה? את לי סיפר מי זה, את יודע אני
סמכא מבר זאת שמעתי שמו, את שאפרסם רצה לא זאת לי שסיפר מי
היה שהוא או ואז היות - הוא מי שאומר רצה לא אחד ואתו דעה, ובעל
זה ואת - איתו מסכים שהוא בפומבי לו ולומר אחד לאותו ללכת צריך
בפומבי לו ולומר אליו ללכת צריך היה שהוא או לעשות, רצה לא הוא
אפרסם שלא ביקש ולכן רצה, לא הוא זה את שגם - איתו מסכים שאינו

שמו. את למסור רציתי לא אני וגם שמו, את
שאומרים וישנם שותקים, – אותם שואלים שכאשר כאלו, ישנם
וישנם כך; על יודעים כן הם באמת אבל - הסיפור מכל יודעים שאינם

העניין. כל את מהם מעלימים שאכן שנראה כאלו
הניצחון מדת - בחסידות שכתוב כפי - הניצחון בשעת מדובר זה וכל
לא השכל זאת, לשנות שיכול דבר שאין בנפש, מקום מכזה נלקחת
על הבית' 'בעל אינו הוא – לשנות יכול לא הרצון ואפילו לשנות, יוכל

עצמו!

החוקיםכשהם מכתיבים את החוקים את מכתיבים כשהם
בירושלים יישארו שהגויים רוצים שאם עניין: לעוד באים מכן ולאחר
ללכת יצטרכו חוק, לחוקק ירצו כאשר – הדמוקרטיה) היא וכך (היות
מ-400 יותר ולא ערבים, 65,000 חיים העתיקה בירושלים הרוב: אחר
ושם חוקים, חוק לחוקק ירצו וכשאר בגניבה. לשם שנכנסו יהודים,
אלפיים, אלף, שם יהיו אם [ואפילו יהודים מ-400 יותר לא חיים הרי
שם], החיים הערבים כ-65,000 זה אין עדיין - יהודים אלפים חמשת
כיוון רוצים, שהערבים כפי לחוקק יצטרכו חוק לחוקק כשירצו כן ואם

הרוב. שהם
הערבים ירושלים של האחר החלק עם העתיקה ירושלים את לצרף
הדמוקרטיה ולפי ערבי, רוב נשאר העתיקה בירושלים במילא רוצים, אינם

הרוב! לפי הולכים
התשל״א) –חשוון, מר דר״ח ב׳ נח, פרשת ש״פ (משיחת

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק ניסן היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ה. פרק שחיטה. הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא פרק

כה-כז. פרק ולוה. מלוה הלכות

א-ג. פרק אלו. בפרקים ונטען.. טוען הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

יג-טו. פרק

א-ב. פרק אלו. בפרקים נחלות.. הלכות טז. פרק

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

התפילין את תניח רק

הפסח חג לפעילות והפקות מוצרים

מעשה לעשות יכולים שאינם אלו
לפעול יכולים שהם מכיון בפועל,

הרי שמחאה מחאה, ע"י לפעול יכולים דיבור, ע"י
מקום... בריחוק מועילה

תש"מ) כסלו (י"וד

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

המחאה פעולת

השבוע ירושלים,

נימני רחמים הרב

מצה, "כזית" ערכת מהודרות, מצות שלישיית

שלטים, פוסטרים, לילדים, עלונים הסברה, עלוני

לילדים: מצות למאפיות ומוצרים פסח של הגדות
ועוד... טבח כובעי מערוכים, סינרים,

077-5123-770 להזמנות:



דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

בציון קדמי צחי ר'
יצחק לוי רבי

בקזחסטן

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

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

ונפלאות ניסים של מוקד

מעצמו מתחיל - ״חוצה״
אף וידיעות, מכתבים כל ממנו שאין זמן שזה לפלא

בקדש" ד"מעלין להציווי שמתאים חזקה שתקותי
ומצותיה תורה היהדות בהחזקת בפעולות מוסיף

חוצה המעינות הפצת הפנימית ובנקודה
החוצה אשר מקומות בכמה המבואר (ועל-פי

הפנימית לנקודה מחוץ עצמו, של מהחוצה מתחיל
ועד החכמה שהיא בישראל, השנית נפש של

ממש). בחוצה בהזולת הפעולה כפשוטו להחוצה
האפשריות שניתנה בודאי זה, על שנצטוו כיון והרי
ברצון. אלא תלוי הדבר ואין זאת, למלאות והיכולת

ז׳רלא) (מאגרת

שלם בית על השפעה
(=דברי דא"ח לומד אשר . . לקרות לי ...נעם

שכמה ובעיקר ברבים, חסידות) - חיים אלוקים
בכמות יסתפק שלא ובודאי ישיבה. אברכי מהם

כהנה שיתוספו ישתדל אלא דעתה, השומעים
נאמר עליה מישראל" אחת "נפש שהרי וכהנה,

שבעתיד ישיבה אברך ובפרט מלא", "עולם שהוא
ובפרט בו, הטבה שכל בישראל, בית יבנה הקרוב

נתגלתה בדורנו אשר התורה פנימיות בלימוד הוספה
ועיקרית פנימית הוספה זו הרי החסידות, בתורת
להבין. וקל ומוצלחת, טובה בשעה שיקים בביתו

זה אליו שפנו החדשים אליהם יצרף האם לשאלתו
שתלוי מובן - בהנ"ל, לימוד עמהם גם לקבוע עתה

בזה. וכיוצא ביניהם ההתאמה באפשריות זה
ז׳רמא) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

העולם יחגוג בניסן, י"א הקרוב, שישי ביום
הרבי של ושמונה, המאה הולדתו יום את כולו,
את מבקשים שרבים מי המשיח, מלך שליט"א

באמצעות זאת ועושים מחייהם, שלב בכל עצתו,
מכרכי אחד לתוך האישית, בקשתם הכנסת

לאור שיצאו חלקים 23) קודש" ה"אגרות סדרת
אקראי באופן הנפתחים כשבעמודים עתה) עד

התשובה נמצאת כמובן) פרטית, (בהשגחה
לפונה. והברכה

מלך שליט"א והרבי בחסידות, המבואר פי על
של מזלו ההולדת ביום זאת. מדגיש המשיח

אף מברכותיו להשפיע ובכוחו גובר, האדם
של "היום המתקרב, הולדתו, יום מהרגיל. יותר

ממנו במקום הזרקורים אור את ממקד הברכות",
השנה. ימות כל במשך הברכות יוצאות

הקשת קצוות מכל
בכל חב"ד למוקדי מגיעים אותם לראות ניתן
שליט"א הרבי ברכת את לקבל מנת על מקום
המיוחדים הפעילות בדוכני או המשיח, מלך

או כבמירון ההמוניים באירועים הניצבים
המנצלים אלפים למקום מגיעים עת בנתיבות,
הניצבות הכתיבה לפינות לסור ההזדמנות את

אלו. במקומות
לרבי הפונים קצב והגברת השנים, חלוף עם

שדרות כל את המקיפה המשיח, מלך שליט"א
המיוחדים קודש" "אגרות מרכזי קמו העם,

העם כי מוכיח אליהם, הפניות קצב זו. למטרה
שבות שאינן הק' ולברכותיו האמת, למנהיג צמא

ריקם.
יכול אינו או בדרך, שנמצא מי יעשה מה אך

בעצמו לכתוב מנת על קרוב חב"ד לבית לגשת
שנים, מספר לפני הוקם כך, לשם זו? בשעה

גבי על הענקיים הפרסומים קמפייני בעקבות

בטלפון. הברכות מוקד - האוטובוסים
חיון, אילן הרב עומד המוקד, הפעלת מאחורי

כשלצד הזהב, בקניון סנטר" "חב"ד את המנהל
את מנהל הוא חב"ד, בבית הרגילה פעילותו

הטלפוני. המוקד

פניות של מבול
במשך פעיל המוקד מסביר, הוא עובד? זה "איך

10 השעות בין א-ה, (בימים היום, שעות כל
ניתן השעות כשבשאר בערב) ל-8 בבוקר

הפונה. אל שבים ואנו הודעה להשאיר
שומע ,050-8080-770 למספר: פשוט בחיוג
לך עושה "משיח הפתיחה: נעימת את הפונה

אותם מפנה הקריין מכן, כשלאחר ניסים".
מהרבי ברכה "לבקשת השונים: למדורים

ניסים לסיפורי .1 הקישו - המשיח מלך שליט"א
הפניה באמצעות שונים לאנשים (שאירעו גלויים

נוספות אופציות ."2 הקישו - קודש) באגרות
שניתן לברכה, דולר קבלת מאפשרות במערכת
הערכה את או המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י

הנפלאות". "מי של המפורסמת
הדרכה מקבלים הראשונה, באופציה הבוחרים
נוהגים הברכה בקשת "לפני מוקלטת: מיידית

יחי ומצוות. בתורה בהוספה טובה החלטה לקבל
אדוננו..."

מתגללים ניסים
מצריכה היום, כל במשך העצומה, הפניות כמות

שמקבלות מוקדניות, מספר להחזיק אותנו
על הבקשה את רושמות פניה, כל אישי באופן

של הכרכים אחד לתוך ומכניסות הטפסים, גבי
קודש. האגרות

המענה את הפונה, מקבל התשובה, קבלת לאחר
כל לו מוסברים תוך ומובנת, מסודרת בצורה

קיבל. אותו במכתב בכתובים הפרטים
באמצעים מפרסמים אנו עצמו, המוקד את

ביקור, כרטיסי רדיו, בתחנות כפרסומות שונים,
באופן יכול אחד כשכל ופלאיירים. חוצות שלטי

ופרסום המידע בהבאת חלק ליטול עצמאי
לרשותו. הנתונים באמצעים המספר

"הניסים בביטוי משתמש עתיק, חסידי פתגם
שירימם..." מי ואין לשולחן, מתחת מתגלגלים

פעם לא במוחש. זאת לראות ניתן אצלינו
את להעביר מנת על אנשים, מתקשרים

נתמלאה שבקשתם לאחר הטובות" ה"בשורות
הניסים המשיח. מלך לרבי זאת לבשר וברצונם
תקן על אלא יומי, יום תקן על לא הם אצלינו,

ספורות... דקות כל של
רב. הון לנו עולה עצמו, המוקד שאחזקת כמובן,

לקראת עצמו, על יקח אחד, שכל ראוי כן ועל
ניתן המוקד. בתפעול קבועה אחזקה ניסן, י"א

להעביר מנת על 050-7770-769 לטלפון: לפנות
ותחיש תזרז זו שפעילות והעיקר התרומות. את

המשיח. מלך שליט"א הרבי של התגלותו את

האוטובוסים בקמפיין המוקד פרסום בקטן: חיון. אילן הרב


