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ביהודה הבניה הקפאת גזירת על הממשלה כשהודיעה
ייגמר לא שזה ברור היה ארה"ב, דרישת עפ"י ושומרון,

ביהודה רק ולא הממשלה הודיעה עליו בתאריך לא בזה.
ללחץ, נכנענים כאשר הפשוטה, מהסיבה ולוא ושומרון,
עבר, בלבד קצר זמן חלף ואכן נוסף. לחץ מזמין רק זה

בירושלים. גם הבניה להקפאת ארה"ב של לדרישתה עד
לו נערך שם לארה"ב, רה"מ הוזמן הדברים להמחשת
נשלח בסיומו המעטה, בלשון הנמוך" "הכיסא מעמד

שהבהיר פתק הוצמד בגדו כשלדש הבייתה חזרה רה"מ
כדי רק בירושלים, "ההקפאה ההשפלה: גודל את

על ללחוץ תסכים שארה"ב
יואילו שהם הפלסטינים
לשיחות להסכים בטובם

ישירות"...
נראה אך לחלוטין. הזוי

הפעילות, קוד שזהו
הממשלה. אימצה אותו

מתגבר, הפלסטיני הטירור
לבנון בדרום לחיזבללה

טילים, אלפי עשרות כבר
הולך האירני האיום

ממשלה ואצלנו ומתחזק,
מי ואין בהתקפלות.

מסקנות להסיק שמוכן
גם ולהתפטר, אישיות

העצומים הנזקים לאחר
בארץ היהודי לישוב שגרמו

הקודש.

עולם לעם עולם נחלת
המשיח מלך שליט"א הרבי מתריע הקדושות בשיחותיו
של תיאבונם את מגבירים רק וויתור כניעה כי אחת, לא

האמת את לומר וחייבים יותר, לדרוש ישראל שונאי
אדם של הפרטי רכושו אינה ישראל ארץ כי לאמיתה

בורא ע"י לנו ניתנה ישראל ארץ קבוצה. של גם או אחד
עליה. בעלות לאיש ואין עולם לנחלת עולם

ניסן, כ"ד התאריך זה בשבוע חל גלויה פרטית בהשגחה
בחז"ל, המתואר כפי אשר
וארבעה בעשרים זה ביום

בעלי התבטלו בניסן
שבאו ותביעותיהם, חמס

המקדש בית בימי זה היה הארץ. על בעלותנו על לערער
מוקדון אלכסנדר ע"י ישראל ארץ כיבוש לאחר הראשון,

את לנצל בקשו ישראל אוייבי הפרסי. השלטון מידי
למשל כך בשטח. עובדות ולקבוע החדש המדיני המצב
ותבעו מוקדון אלכסנדר לפני אפריקאיים נציגים הגיעו
מכנה התורה שאפילו בטיעון ישראל, ארץ על בעלות
כנען "ארץ הפסוק: כלשון כנען" "ארץ בשם הארץ את

אבינו... הוא הרי וכנען לגבולתיה",
בשם יהודי צפוי. בלתי ממקור דווקא הגיעה הישועה

העם, מראשי כאחד מפורסם היה שלא פסיסא, בן גביהא
היה גם שהוא כשהעובדה
לתדמיתו הוסיפה רק גיבן,

פנה פשוט, המוני כאיש
וביקש ישראל לחכמי

בדיון המשיב להיות רשות
המלך. אלכסנדר בפני

הלך הרשות קבלת לאחר
אלכסנדר, לפני עמהם ודן
שתשובתו מציין כשהוא

כנאמר התורה, מן היא גם
ארור "ויאמר : בבראשית

יהיה עבדים עבד כנען
נכסים שקנה עבד לאחיו",
למי? ונכסים למי, עבד -
כמה שהרי אלא עוד ולא

עבדתונו! שלא שנים
המלך: אלכסנדר להם אמר
ביקשו תשובה! לו החזירו
מיד, ברחו תשובה. מצאו ומשלא ימים שלשה זמן הגויים

נטועות.. כשהן וכרמיהן זרועות, כשהן שדותיהן והניחו

הקב״ה של בשליחותו כשהולכים
ותכסיסי פולטיקה על התבסס לא פסיסא בן גביהא
ארץ כי והידיעה בה' בטחונו מדינאים. של הישרדות

הביאוהו עולם לנחלת השי"ת מאת לנו ניתנה ישראל
את ולומר עמים, ונציגי מעצמת-על ראש מול לעמוד

המשיח, מלך שליט"א הרבי כך על אומר לאמיתה. האמת
ההליכה וכל התורה עפ"י הוא לגויים המענה שכאשר

הקב"ה, של בשליחותו היא העולם אומות עם לדון
עדי וברוחניות. בגשמיות מופלגה הצלחה מובטחת ואזי

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה

בפסח משיח פעילות
אלו בימים מסכמים חב"ד במוקדי
אשר האחרון, פסח מבצע הצלחת את
במסגרתו בעולם, מקום בכל התקיים

מאות רבים, ליהודים מצות חולקו
התקיימו הפסח, בסדרי השתתפו אלפים

משיח סעודות ונערכו תורה כינוסי
שליט"א הרבי הוראת פי על - מרכזיות

המשיח. מלך

ובנות לנשים ענק כנס
מיוחדות הכנות נערכות אלו בימים
מוסדות ובנות לנשים ענק כנס לקראת
יום לרגל והסמינר, יסודי העל החינוך
ביום אי"ה יתקיים האירוע ניסן. כ"ח

אביב. בתל האופרה בבית הקרוב, רביעי
מהרבי דולר על הגרלה תתקיים במקום

לכל תשורה המשיח. מלך שליט"א
רחבי מכל והסעות כרטיסים משתתפת.

.050-6680-212 לפרטים: הארץ.

לבנך...״ ״והגדת
לילדים, חדשה מופת סיפורי סדרת

י"א לרגל לאור, יצאה ומאויירת, מנוקדת
בסדרה: ממש. ההפצה מרכז ע"י ניסן
שליט"א הרבי ממופתי ילדים, סיפורי
בקשת בעקבות שאירעו המשיח מלך

קודש". ה"אגרות באמצעות הברכה
ניתן לוין. מירי הסופרת וכתיבה: עריכה
הדפים. לשמירת למינציה בציפוי להשיג

.077-512-770 להזמנות:

ארץ כי והידיעה בה׳ בטחונו מדינאים. של הישרדות ותכסיסי פולטיקה על התבסס לא פסיסא בן גביהא
והצליח העולם, לאומות מלא בפה זו אמת לומר הביאוהו עולם, לנחלת השי״ת מאת לנו ניתנה ישראל

טובות חדשות
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(9.4.10) (5770) ה'תש"ע ניסן כ"ה שמיני, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

האמת את לומר
העולם לאומות

792

ע״י למנהטן, שבברוקלין מ-770 הפסח, בחג התקיימה מיוחדת, אופנים שיירת
על המשיח מלך שליט״א הרבי של בשורתו את שהביאה חב״ד, ישיבות תלמידי

הגאולה. לזמן והקשרה ירוקה״ ב״אנרגיה השימוש

הגאולה מסימני ירוקה" "אנרגיה



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
שיחיו דבורה וזוגתו מענדל מנחם להר'

שארף
ה' בצבאות החיילת - שתחי' הבת להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה יגדלוה
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א הרבי ולנחת

שיחיו רבקה וזוגתו אריה להר'
עמית

ה' בצבאות החייל - שיחי' הבן להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה יגדלוהו

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

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

  
   
   
      

    
    

    
    

    
     

   
    

  
   

לפני וימותו ... ה׳ מלפני אש ותצא
ב) י, (ויקרא ה׳

נעלה עניין הייתה אהרן בני שני מיתת
אקדש". "בקרובי משה אמר שהרי ביותר,
הייתה מיתתם כי מוסבר החסידות בתורת
דהיינו "שוב", בלי ל"רצוא" שהגיעו בכך
שבעטיה באלוקות, מוגבלת בלתי דביקות
הזה. בעולם כאן לחיים להתייחס יכלו לא

הנפש. כלות דרגת היא וזו
במצב אז עמדו ישראל שבני מובן מכאן
להזהיר צורך שהיה עד מאוד, נעלה
באים זאת למרות והנה הנפש. מכלות
איסור בדבר ציווים עצמה, זו בפרשה
ירודים עניינים ורמשים, שקצים אכילת
בהם קצה אדם של שנפשו דברים ביותר,
משתלבת כיצד ולכאורה: טבעי. באופן

קוטבית? כה פרשיות סמיכות

בכל להזדקק הכרח כי לדעת שיש אלא
הוי' אני "כי כנאמר עול" ל"קבלת דבר
שתקבלו מנת "על - וגו' אתכם המעלה
נעלה, במצב שרוי כשהאדם וגם מצוותי",
במשך לבוא, עלולה עול קבלת ללא הנה
ח"ו. שקצים, לאכילת כדי עד נפילה הזמן
תש״י) שמיני פרשת שבת (משיחת

לפני וימותו ... ה׳ מלפני אש ותצא
ב) י, (ויקרא ה׳

היין מפני אלא מתו ולא לי היו רוזנים שני
של בניו שני מתו לא ישמעאל רבי דתני
וכו' יין שתויי שנכנסו מפני אלא אהרן
הזה שבעולם לפי הוא ברוך הקדוש אמר
עושהו אני לבא לעתיד לעולם תקלה היין
שכתוב) (=הוא הדא-הוא-דכתיב שמחה
ההרים יטפו ההוא ביום והיה ג) (יואל

עסיס.
רבה) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:42 6:28 ירושלים
7:44 6:43 תל-אביב
7:44 6:35 חיפה
7:44 6:45 באר-שבע
8:11 7:10 ניו-יורק

כל וילך - גו' דוד עוד ויוסף 
א-יט) ו, (שמואל-ב לביתו. איש העם
    

חל' ו-14 דק', 55 ,3 שעה ד', ליל המולד:
רביעי-חמישי בימים: חודש ראש

מהשבת יותר שהיא השבת

ה"כלי שואל השמיני" ביום ”ויהי הפסוק על
שלאחר היום את הפסוק מכנה מדוע יקר":
כאילו "שמיני" בשם המילואים ימי שבעת

ימי והרי המילואים? לימי בהמשך בא שהוא
היתה בהם ימים משבעה יותר אינם המילואים
ימלא ימים "שבעת שכתוב כמו המזבח חנוכת

בפני דבר היה שלאחריהם היום אבל ידכם", את
המזבח. חנוכת ולא ובניו, אהרן חנוכת - עצמו
כדי שמיני בשם זה יום מכנה שהתורה ומתרץ,
בפרשה: כך אחר כנאמר היום, מעלת את לציין

מקדים השמיני). (ביום אליכם" נראה ה' היום "כי
ולא ה' יראה זה ביום דוקא מדוע ומבאר: הפסוק

כך ומשום השמיני, היום שהוא משום - קודם
הקודמים, הימים משבעת נעלית קדושה בו יש
קודש". שמיני ומספר חול, שבעה מספר "כל כי

כי שבת, דוחה מילה ברית מדוע הסיבה גם וזוהי
ו"הרוחני בשביעי, היא ושבת בשמיני היא מילה

הגשמי". דוחה

לשמיני ביחס חולין
שאין אף "חול" שבע למספר קורא הוא בפירושו,

אלא קודש. היא שבת שהרי ממש, לחול כוונתו
הבריאה, ימי בשבעת נכלל השבת יום שאף כיון
ולגבי (חול), הבריאה עם קשור עדיין הוא הרי

"מיוחד והוא מהבריאה נעלה שהוא שמיני, מספר
"חול". בשם נקראת שבת אפילו יתברך", אליו

המשיח ימות של מהכינור היא לכך נוספת דוגמה
שגם וברור (מיתרים). נימין משמונה שיהיה

שבעה רק לו שהיו המקדש בבית שהיה הכינור
ימות של הכינור שלגבי אלא קדוש, היה נימין,

"חול". נקרא הוא המשיח
(אפילו תורה לתורה: בנוגע גם מצינו לזה בדומה
תורתו לגבי זאת ולמרות קודש, היא הרי בעוה"ז)

"הבל". נקראת היא משיח של

בעבודתנו גם תלוי
נעלה הוא ש"שמיני" כיוון להבין: שצריך אלא

לגמרי נעלה - יתברך" אליו "מיוחד שהוא כל-כך
לשבעת שייכות לכאורה לו אין הבריאה, מכללות

הבריאה, ימי שבעת כנגד שהם המילואים ימי
"שמיני", בשם זה יום נקרא כן אם מדוע

הקודמים? הימים לשבעת המשך שהוא שפירושו
בעבודתנו תלויים דלעתיד הגילויים והביאור:

מכללות למעלה - "שמיני" בחינת שהם אף עתה,
יכולים לא בעבודתינו ואנחנו הבריאה, ענין

התעוררות בדרך יבואו הם אלא אליהם, להגיע
בכדי עתה, עבודתנו נדרשת מקום מכל מלמעלה,

כלי היא שעבודה מדריגות אותם את להמשיך
מלמעלה ינתנו העבודה, בשלימות ואז, להם,

שהעבודה מהדרגה נעלים שהם דלעתיד הגילויים
אליהם. להגיע יכולה

מדריגות: שתי בכללות ישנן בשבת לדבר: דוגמה
שביחס אלא הבנין, ימי משבעת אחת שהיא א)

שקדושה אלא קודש. היא הקודמים ימים לששה
שעליה ישראל, בני עבודת ידי על נמשכת זו

השבת". את "לעשות נאמר
שכולו ה"יום מעין הגאולה, מעין היא שבת ב)

אפשר אי וכאמור, מהשתלשלות, שלמעלה שבת",
שהיא אלא עבודה, על-ידי זו למדריגה להגיע

דלעילא. אתערותא בדרך מלמעלה, נמשכת

טובה מתנה
לי יש טובה "מתנה הקב"ה אומר זו בחינה על
השבת של זו מדריגה שמה": ושבת גנזי בבית
לא למקבל ניתנת מתנה מלמעלה, מתנה היא

רוצה שהנותן משום דוקא אלא עבודתו, ידי על
הנעלית הבחינה גם זאת כל עם מתנה. לו לתת

שקדמה עבודה לאחר דוקא נמשכת שבת של
יאכל שבת בערב שטרח "מי רז"ל: כמאמר לה,

בשבת".
ביום שהיו לגילויים בנוגע גם הוא כמו-כן

כזו מדרגה הם שהגילויים אף למילואים. השמיני
נמשכו כן פי על אף אליה, מגיעה העבודה שאין

לאחר המילואים, ימי בשבעת העבודה לאחר
דלעילא האתערותא גם נמשכה העבודה, שלימות
משום "שמיני", בשם נקראת ולכן עצמה. שמצד

שבעה. של העבודה לאחר שבאה
תש״כ) שמיני פרשת (משיחת

מלך דבר

שמיני פרשת
א אבות: פרקי

שמיני

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



"במקום שובל: רונן הרב מספר
כבר יעל, רעייתי של עבודתה

חב"ד" כ"בית כולם אותה מכירים
הממשלתי המשרד בתוככי מקומי.
את ולהאיר להשפיע מצליחה היא

סביבתה.
הצלחת של המענינים המקרים אחד

העבודה למנהל שמור ההשפעה,
עצמו את המגדיר אדם במקום.

מכך. המשתמע כל על דתי", "אנטי
הסתבך הוא משנה למעלה לפני

נעימה, לא בפרשיה באשמתו שלא
הוא שיקרית, הלשנה עקב כאשר

מעבודתו. הושהה
שהפנינו וכמובן אלינו, פנה הוא
מלך שליט"א לרבי לכתוב אותו

קודש". ה"אגרות באמצעות המשיח,
הוא טובה כהחלטה
לאכול שלא הסכים

אחר"... "דבר בשר יותר
בביתנו, יושב עודו

להתחזק לו המצלתי
של בתחום רק לא

גם אלא מרע" "סור
"כדאי טוב". "ועשה

עצמך על שתקבל מאוד
תפילין". להניח להתחיל

זו שהייתה כנראה
ולא הסכים, הוא כי רצון, שעת

הביע במקום בו אף אלא בלבד, זו
תפילין זוג לרכישת הסכמתו את
מניחים אותו ובגודל מהודרות,
של ואורך (רוחב חב"ד חסידי

אצבעות"). "ארבע
זמניות, בתפילין אותו ציידתי
ימים מספר לאחר שהוחלפו

שלו. בחדשות
פנה הוא מכן, לאחר פעמים כמה
קטנות תפילין לו שנשיג וביקש

בשבילי, מוזר קצת "זה יותר,
מניח אוכל, לא כשר שאפילו אני

כדאי אולי מהודרות, שכאלו תפילין
ניסה יותר", קטנה למידה שאחליפם
כי לו שהסברנו אלא אותנו, לשכנע
לו עומדת המצווה זכות קשר, אין
עליו שתשפיע ובוודאי מקרה בכל
בקדושה". "לרדת ואין לו ותעזור
התכונן הוא חודשים, מספר לפני

לתאילנד. כחודש בת ארוכה לנסיעה
לפנות שוב ניסה הוא צאתו טרם
לטיול שלפחות "אישור" ולבקש

התפילין. את איתו יקח לא הוא זה,
כי בעדינות, שוב לו הסברנו

הוא "אבל, התחייבות. זו התחייבות
מושג, אפילו לכם אין להסביר, ניסה

שמה... נחשף אני מאכלים לאיזה
טמא. כזה במקום מדובר ובכלל
איתי אקח שלפחות כדאי אולי

יותר". קטנות תפילין
האלו, התפילין את איתך "קח

עליך..." ישמרו הם כמה עד ותראה
שהיא תוך יעל, אשתי לו אמרה

השמירה כולל מילה, לכל מתכוונת
ומראות ממאכלות הרוחנית

אסורות.
פנה הוא מהטיול שב כשהוא

מושג לך "אין לה: וסיפר לרעייתי
ראשית, עלי. שמרו הם כמה עד
כל במשך שלי, הראשונה בפעם

לגעת יכולתי לא הטיול
אסורות, במאכלות

לאכול יכולתי לא פשוט
את לי שיש בזמן זאת

הקדושות. התפילין
אחת בפעם אבל

הם כיצד הרגשתי
היה חיי! את מצילים

ורעייתי שאני בעת זה
חנות לאיזו נכנסנו

צמאוננו. להרוות מנת על משקאות
הופתענו חשבון, כשביקשנו

את תואם שאינו ענק סכום לגלות
הבהרות מהמצלר ביקשתו הזמנתנו,
משלם לא "אני לו: אומר שאני תוך

שני אלי ניגשו בתשובה זה". את
בעניהם רצח של מבט עם גברתנים
את "תשלם לי: אומרים שהם תוך

מייד". זה
צפו רגע, באותו מדוע, מושג לי אין

ואמרתי קמתי התפילין. עיני לנגד
את אשלם לא "אני בתקיפות: להם
יחד מהמקום מייד יצאתי הסכום"

מופתעים הם כשאפילו רעייתי, עם
לצאת. לי ומאפשרים מהתעוזה
להירגע לנו לקח ארוכות דקות

את משחזרים שאנו תוך מהמקרה,
להגמר יכלה ספק שללא הסכנה

שלצערנו וכפי לחלוטין שונה בצורה
בעבר. אירע כבר

משם לצאת הצלחתי למה הסברים
זכות מכמובן, חוץ לי; אין בשלום,
להניח מקפיד אני אותם התפילין,

סיים. יום". nכל

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
שליט"א הרבי של הידועה מהשיחה שנים 19 מציין הקרוב, בשבוע שיחול ניסן כ"ח יום
האמיתית הגאולה את בפועל להביא התפקיד את ואחת אחד לכל העביר בה המשיח, מלך
מיוחדות פעולות של מגוון היום עד ונעשות נעשו שיחה, אותה בעקבות והשלימה.

והגואל. הגאולה בשורת הפצת בתחום

ביכולתכםעשו כל אשר ביכולתכם אשר כל עשו
להענין בנוגע ובפרט) (בכלל, זכאי" ב"יום "בעמדנו

והשלימה. האמיתית דגאולה עיקרי הכי
כללות השנה, כללות ענינים: וכמה כמה מצד -
בחודש הפרטי היום וגם השבוע, וכללות החודש
של ענינו מצד ובמיוחד כולל בשבוע, הפרטי והיום
יומי למימני "מצוה העומר, בספירת והשבוע היום

- שבועי" למימני ומצוה
על-דבר הפעם עוד ולהדגיש ולהזכיר לעורר יש
והשלימה... האמיתית הגאולה להבאת ועבודתינו מעשינו ושלימות גמר
בזמן (במיוחד) הגאולה עניין הדגשת דבר על לעיל האמור פי ...על
הענינים כל על הבט שמבלי היתכן גדולה: הכי תמיהה מתעוררת - זה
מובן שאינו דבר ממש?!... בפועל צדקנו משיח ביאת פעלו לא עדיין -

וכלל! כלל
מישראל עשיריות) וכמה (וכמה עשרה שמתאספים - נוספת ותמיהה
לפעול מרעישים אינם כן, פי על ואף להגאולה, בנוגע זכאי ובזמן ביחד,
לא שמשיח ליצלן, רחמנא אצלם, מופרך ולא ומיד, תיכף המשיח ביאת
יבוא לא מחרתיים וגם צדקנו, משיח יבוא לא מחר וגם זה, בלילה יבוא

!! ליצלן רחמנא צדקנו, משיח
מתכוונים היו ואילו כו', הציווי מפני זה הרי - מתי" "עד כשצועקים גם

בא!! היה כבר שמשיח ובודאי בודאי באמת, וצועקים ומבקשים
באמת ויצעקו ירעישו ישראל בני שכל כדי לעשות יכולני עוד מה
עתה, עד שנעשה מה שכל לאחרי בפועל, המשיח את להביא ויפעלו
פנימי בגלות - ועיקר ועוד בגלות, עדיין שנמצאים והראיה, הועיל, לא

השם. עבודת בעניני

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

ממש! ומיד תיכף צדקנו משיח את בפועל להביא
שהם ש"יתעקשו" מישראל עשרה ימצאו סוף כל שסוף רצון ויהי
שכתוב כמו - הקב"ה אצל יפעלו ובודאי הקב"ה, אצל לפעול מוכרחים
סוף-פרק שמות-רבה (למעליותא)(ראה ט) לד, (תשא הוא עורף קשה עם "כי
לעווננו "וסלחת ולכן ד), סז, בלק לקו"ת סע"ב. קכג, מג"א בתו"א הובא מ"ב.
והשלימה האמיתית הגאולה את בפועל להביא - ונחלתנו" ולחטאתנו
הוא נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי שהפסוק (להעיר, ממש ומיד תיכף

עה"פ). ומצו"ד (רד"ק הגאולה על הנביא לתפלת הקב"ה תשובת

אחד לכל ואתן אוסיף - שלי הפעולה ע"י יותר עוד ולזרז למהר וכדי
את שמקרבת צדקה ו"גדולה לצדקה, ליתן שליחות-מצוה מכם ואחד

פל"ז). תניא וראה א. יו"ד, (ב"ב הגאולה"
ביכלתכם. אשר כל אתם תעשו ולהבא ומכאן עשיתי, שלי את ואני

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

לבב". וטוב שמחה ומתוך ממש, ומיד תיכף ממש, בפועל והשלימה
ה׳תנש״א) ניסן לכ״ח אור משיחת (חלק

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק ניסן היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יב. פרק שבועות הל'

אלו. בפרקים נדרים.. הל'
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ח-י. פרק עדות. הל'

יא-יג. פרק

יד-טז. פרק

יז-יט. פרק

כ-כב. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ממרים.. הלכות

ד-ו. פרק

כה

כו

כז

כח

כט

ל

א

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

התפילין על לוותר לא

חדש! חדש! חדש!

ארץ-ישראל. גבול כל את ליישב יש
לגויים יוכיחו זה, ידי על ודווקא

ליהודים, שייכת ישראל ארץ שכל באמת שמתכוונים
נפש. פיקוח מפני ארץ-ישראל כל על להגן ושצריך

תש"מ) תשא פרשת (שבת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הארץ כל את ליישב

שליט״א הרבי
המשיח מלך

לאות...״ ״וקשרתם

מנוקדים ספרונים סדרת
סיפורים של ומאויירים
שליט"א הרבי ממופתי

המשיח. מלך

077-5123-770 ממש: - ההפצה מרכז להזמנות



מפיצים וגם לומדים גם

חב״ד במנהגי הדיוק חשיבות
התיבה לפני היורדים שבחורים מאנ"ש כמה למנהג

לתורה בעליה זה דרך ועל טלית לעטוף מסרבים
בזה. וכיוצא הגבהה

נשיאינו רבותינו כ"ק הוראת על האמור מיוסד
מתעטף הש"ץ אין כסלו) יט יום בהיום (כנדפס
בראש ולא טוב ויום בשבת לא למעריב, בטלית
וכלל כלל פגיעה בזה שאין מובן שמזה - השנה

גם אב בנין שמזה בזה, וכיוצא הצבור בכבוד
גדול טלית עוטפים שאין אלו הבקר לתפלת בהנוגע

עצמם. בפני כשמתפללים
הוראה התורה סיפור [שגם תורתנו ספור פי ועל

וכו' מהדר דרבא ברי' אחא רב ב): לב, (סוכה היא]

דידן שבנדון ובפרט וכו' דרב מפומי' ונפיק הואיל
שקלא- שכמה ברכה דעשיית הענין גם יש הרי
לצאת פשוטה הכי היעוצה והעצה בזה, וטריא

וקל-להבין. זו, שאלה לכל להכנס שלא ברכה מספק
לידי לבוא שלא באופן הוא האמור שכל מובן

ניתנה לא התורה וכל השלום גדול שהרי מחלוקת
בעולם. שלום לעשות אלא

ז׳רנ) (מאגרת

יעקב כבחלום - העם של תפקידו
ובכל הדורות בכל ישראל עם של תפקידו זהו והרי
יעקב אבינו של החלום במראה כמרומז המקומות,

את לייחד השמימה, מגיע וראשו ארצה מוצב סולם
ה' והנה אשר באופן מעלה, המעלה עם מטה המטה

שם. הענין של וסיומו כחותמו עליו, נצב
ז׳רנה) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

האחרונות, בשנים המתחוללת הקטנה המהפכה
תמימים" "תומכי וישיבות לימוד מרכזי בפתיחת
אותותיה את נותנת הקודש, בארץ רבות בערים
בה בעיר, ה"מבצעים" בפעילות בתנופה בשטח,
התורה בלימוד תוספת לצד כזו, ישיבה מוקמת

בכך. למעונינים
הישיבות רשת מנתה שנה כעשרים לפני עד אם

קשה שכיום הרי בלבד, בודדים סניפים החב"דית
הרבות, הערים עשרות אותם כל את למנות
שונות ישיבות מספר לאכלס זכו אף שחלקן

שונים. לגילאים המיועדות
ספסלי את ולחבוש לחזור צפויים הם השבוע

היכלי אל ישובו "תמימים" אלפי הלימודים.
הקייצי, הלימודים זמן של פתיחתו עם הישיבות

הפסח. וחג ניסן חודש לרגל קצרה הפסקה לאחר

מצב בכל פועלים
ע"י תמימים" "תומכי לשם שזכו אלו, ישיבות

החמישי האדמו"ר בער, שלום רבי מייסדן,
סניפים מאות כיום מונות חב"ד, בשולשלת

העולם. ברחבי
יעודה: את הרש"ב הרבי הודיע הקמתה, עם כבר
הינם שתלמידיה כך שם על הוא "תמימים" השם
בצורה חלקיה כל את הלומדים בתורה, תמימים
ומכאן שבה, החסידות חלק את כולל המתאימה,
אמר, הוא כך תפקידה תמימים. תומכי שמה גם
הגאולה, להבאת האחרונה הישורת את לפעול
משיחך". עקבות חרפו אשר "אלו את ולהכניע

הישיבה תלמידי הצטיינו עברו בדורות אם
נפש מסירות וגילו ממש, של לחימה ברוח

הברזל למסך מתחת והיהדות התורה בהפצת
לפעילותם, אודות שכיום הרי ועוד; הקומוניסטי

הארת של הגדולה המהפיכה את לראות ניתן
הקצרה, השבועית בגיחה די ביהדות. העולם

בשעה הלימודים מסתיימים אז שישי, בימי
של רחב מעגל על להשפיע כדי מוקדמת,

תושבים.

הפעילות בעקבות
בישיבות קלה, מעט אולי בצורה שמתבטא מה

- פעמית חד שבועית בהשפעה הרגילות,
של בשורה וחיובית, מתאימה בצורה מתבטא

ערים, במספר שאחרונות בשנים שקמו ישיבות
בפעילות מלכחילה, הלימודים, את המשלבות

לכתלי מחוץ - החוצה והששפעה ה"מבצעים"
הישיבה.

לפני שהוקמה חב"ד, ישיבת של סיפורה הוא כזה
סבא. בכפר שנים מספר

שנים, עשרות כבר בעיר פועל חב"ד מרכז
רבה. בהצלחה ימיני יואל הרב ע"י ומנוהל

גדול מספר בעקבותיה הביאה העניפה הפעילות
לשבת מקום שביקשו העיר, תושבי צעירים, של
שכזו וישיבה ביממה, שעות למספר ולו וללמוד

בסביבה. נמצאה לא לרמתם המותאמת

איפרגון, אבישי הרב הדגל אל נקרא זה, בשלב
בעיר פעלה כבר קצר זמן ובתוך הישיבה; ראש

תושבים אליה שמשכה דבר, לכל חב"דית ישיבה
יום ללימודים קביעות לעצמם שעשו רבים

במקום. יומיים

קדימה פורצים
מחודש, מראה הישיבה קיבלה האחרונה בשנה

צעירים, תלמידים כמנין של למקום הגעתם עם
הרגיל במסלול גם הישיבה פתיחת את שסימלו

לימודים הוא כשהדגש גדולה" "ישיבה של
"מבצעים". פעילות לצד סדירים

ללימודי הקדישו הם האחרון החורף" "זמן את
תעודת לקבל שואף תלמיד כשכל השחיטה,

הזמן כל במשך עמלו התמימים מוסמך. "שוחט"
עוקבי. הרב עם מאסיבי בלימוד חורף

שם למשחטה הבחורים את לקח עוקבי הרב
רב. נסיון ורכשו בשחיטה הבחורים התנסו
הלימודים תוצאות את לראות שביקש מי

מיוחדת בהתוועדות כך, על לעמוד יכל בישיבה,
הישיבה, בהיכל כחודש לפני שהתקיימה ומרגשת

הישיבה. לתלמידי שחיטה תעודות ניתנו שם
הרב העבר. בהישגי מסתפקים לא בישבה

"לקראת מספר: הרוחני המנהל מחפוץ, שמואל
של מצומצם מספר תקבל הישיבה הקיץ" "זמן

הלומדים, למעגל להצטרף המעונינים "תמימים"
הסופרות, לימודי על דגש יושם כשהפעם

תעודת וקבלת מיוחדת התאמנות שתכלול
במקצוע להשתלם למעונינים המיועדת "סופר"

תורה". וספרי מזוזות תפילין כתיבת של זה
אבישי הרב - הישיבה ראש נוספים: לפרטים

- הרוחני המנהל או ,054-7281-770 איפרגון:
.054-2542-770 מחפוץ: שמואל הרב

התעודות את מקבלים סבא בכפר הישיבה מתלמידי קבוצה

,19 המלך שאול שד‘ הבמה, לאמנויות המשכן האופרה, בית
18.00 בשעה (14.4.10) ה‘תש“ע ניסן ל‘ רביעי, יום | ת“א
צדקנו..“”...עשו כל אשר ביכולתכם...להביא בפועל את משיח צדקנו..“ משיח את בפועל ביכולתכם...להביא אשר כל ”...עשו

הארץ רחבי מכל והסעות כניסה כרטיסי רכישת מיוחדת. תוכנית

050-6707430 , 050-6680212 ארצי: מוקד לפרטים
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

דדוד המינוי "והרי
הי‘.. כבר משיחא מלכא
קבלת להיות רק צריכה

העם..." ע“י מלכותו
ה‘תנש“א) משפטים (ש“פ


