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בחדשות: שולית כמעט ידיעה זו הייתה ימים, מספר לפני
מאות וכמה התפרץ, שבאיסלנד אייפייליוקול הגעש הר

החל שההר לאחר הסמוכים, מהכפרים פונו אדם בני
מזרחה, נע החל האפר ענן לאוויר. וולקני אפר לפלוט

נאלצו סקנדינביה ומדינות בריטניה יממה כשבתוך
האפר ענן מהירות שלהם. התעופה קווי את להשבית

והוא להתפזר "מסרב" מזרחה הנע הענן אך גבוהה, אינה
רוב את משבית כשהוא מאירופה, גדול חלק כבר מכסה

וממנה. לאירופה התעופה קווי
נובעת הטיסות הפסקת

הענן, חלקיקי כי מהחשש
ובזלת, גופרית המכילים
המטוסים למנועי יחדרו

כן כמו להדממתם. ויביאו
משובשת ראות יוצר הענן

לא התעופה וחברות
סיכון. לוקחות

הבנלאומי התעופה ארגון
במאות נזקים על מדווח

ליום, דולרים מליוני
חורגים כשלמעשה

למעבר הרבה השיבושים
אמצעי גם תעופה. לקווי

היבשתיים התחבורה
מסוגלים ואינם קורסים
שנוצר. הלחץ את למלא
רציני לשיבוש גרם הענן
בני מליוני של לחייהם

אירופה. ברחבי אדם

שומע או רואה שאדם מה מכל
פני לגובה מקומות בכמה הגיע הוולקני האפר כי התברר

האפר ששובל שטענו המומחים להערכות בניגוד הקרקע,
להתפרץ ממשיך אייפייליוקול הר הקרקע. לפני יגיע לא

רוסיה. למרכז גם להגיע עשוי האפר ענן כאשר
או רואה שאדם מה שמכל הבעש"ט, תורת מעיקרי
וכמה כמה אחת על הוראה, איזו ללמוד עליו שומע,

כזה, גודל בסדר מאירוע
מסר גם בו שיש שבוודאי

עבורנו. והוראה
בל"ג הקדושה בשיחתו

הרבי ציין ה', צבאות ילדי רבבות בפני תש"נ, בעומר
ב"חן עולמו את ברא "הקב"ה המשיח: מלך שליט"א

הוא די. בלי עד בברכות אותו ומלא וברחמים" בחסד
בכך במידותיו, לו להידמות בדרישה אדם בני אל פונה

להם שניתנו הברכות אותן בכל הנזקקים עם שיתחלקו
כאשר וברוחניות... בגשמיות לזולת ויעזרו מלמעלה,

של בברכותיו להוספה מביאים זו, גישה מאמצים
כביכול, שלו, ה"צורך" את ומונעים כולו, בעולם הקב"ה

אדמה רעידת כמו באמצעים לפעם מפעם להשתמש
והוא לעולם הבית" "בעל יש כי להזכירנו הבאה וכד',

בכל". מושל

לנו ונתנה
מדינות כי הוא, סוד לא

גורם מהוות אירופה
של לחלוקתה מרכזי

ומסירת ח"ו ישראל, ארץ
הקמת לשם ממנה חלקים
ח"ו, הפלסטינית, המדינה

הרבי ע"י שהוגדר דבר
המשיח מלך שליט"א

הישוב לכל נפשות כסכנת
על בלחצן בארץ. היהודי
מדינות פועלות ישראל,
עולם בורא כנגד אירופה

קבע אשר ומנהיגו,
ארץ כי הנצחית בתורתו

כנחלת ניתנה ישראל
ישראל. לעם ורק ואך ישראל לעם עולם

ישראל מארץ ביותר הקטן ואפילו חלק לקחת נסיון כל
מצוות שבע במסגרת גמור לאיסור הנחשב גזל, מהווה

שלו. הקיום זכות את משמיט עליו שהעובר נח, בני
שאילצו החמורות, ותוצאותיה הוולקנית ההתפרצות

מהווה שלהם, החיים מירוץ את לעצור אדם בני מליוני
כולו, ובעולם באירופה לזה זקוק שהיה למי ברור איתות

הארץ "כל זו, לבירה הבית בעל יש לעולם, בורא יש
בעיניו... ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של

של וחובתם זכותם לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו
בעומדנו ובפרט ישראל לעם וסייע לשמור האומות

אומניך מלכים "והיו אשר הובטחנו בה הגאולה בזמן
ממש. ומיד תיכף מניקותיך" ושרותיהם

בתהלוכות משיח פרסום
'מרכז מפיק בעומר ל"ג לקראת

ההפצה צרכי כל את ממש' – ההפצה
עם והשנה בחג. והפעילות לתהלוכות
וחדשים, ייחודיים מוצרים של שורה
הרבי של הגאולה בשורת את שיביאו

ברחבי לתהלוכות שליט"א המשיח מלך
ספרונים כובעים, להשיג: ניתן הארץ.
ועוד ושלטים בלונים דגלים, חדשים,
את במיוחד לציין יש מוצרים. מגוון
גאולה שירי - למלך" "שרים הדיסק

בתהלוכה. להשמעה ומקפיצים תוססים
.077-5123-770 והזמנות: לפרטים

משיח אפודות חדש:
ותהלוכות בעומר ל"ג לקראת
את שנה כמידי המפגינים הילדים,

חוצות, בראש הגאולה ובשורת היהדות
לראשונה, ממש, ההפצה במרכז הפיקו

המביאות ניילון, העשויות האפודות את
הגאולה. ובקשת התהלוכה מסרי את

.077-5123-770 להזמנות:

בעם״ תלוי זה ״עכשיו,
בשבוע נרשמה מיוחדת התעוררות

ובנות נשי של הארצי בכינוס שעבר,
שהתכנסו הנשים ניסן. כ"ח לרגל ישראל,

עניני למדו אביב, בתל האופרה" ב"בית
את להפיץ כיצד ושמעו ומשיח גאולה

שליט"א הרבי של המלכות" "קבלת נושא
הציבור. שכבות כל בקרב - המשיח מלך

לזה זקוק שהיה למי ברור איתות המהווה דבר שלהם, החיים מירוץ את לעצור נאלצו אדם בני מליוני
לנו״. ונתנה מהם נטלה ״וברצונו זו, לבירה הבית בעל יש לעולם, בורא יש כולו, ובעולם באירופה

טובות חדשות
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הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

לכולם להזכיר
בעל-הבית שיש

794

השבוע התכנסו הרחוק, במזרח המשיח מלך שליט״א הרבי שלוחי כעשרים
בהודו. ישראל שגריר בבית בביקורם בתמונה: דלהי. בניו שהתקיים השנתי לכינוס

הרחוק במרח השלוחים כינוס



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
ע"ה זלמן שניאור בן ראובן

אלפרשטיין
תשנ"ו אייר ט"ז נלב"ע

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

ממש ומיד ותיכף

דפנה שיחיו ורעייתו אסף לרב
קורקוס שיחיו ומשפחתו חנניה ולרב

ברק בני ה', בשיכון חב"ד בית מנהל
ה' בצבאות החייל הבן-הנכד, להולדת

מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה יגדלוהו
הגאולה זמן של והרחבה נחת בריאות,

נשמת טובלעילוי מזל ברכת
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ב) יט, (ויקרא תהיו קדושים

לעתיד לישראל, הוא ברוך הקדוש אמר
בראותו "כי שנאמר, בכם, מתקדש אני
שמי" יקדישו בקרבו ידי מעשה ילדיו
אשר "ישראל אומר, הוא וכן כג). כט (ישעיה

ג). מט (ישעיה אתפאר" בך
בכם, מתקדש ואני בי מתקדשים ואתם
קדושים" והייתם "והתקדשתם שנאמר,

מד). יא (ויקרא
תנחומא) (מדרש

יח) יט, (ויקרא כמוך לרעך ואהבת

ישראל אהבת של והשייכות הקשר
העתידה: להגאולה

שנתתקנה שכבר בודאי הגאולה סף ...על
דאהבת ההדגשה ולכן הגלות, סיבת
להתחלה ועד טעימה בתור - היא ישראל

הקשורה והשלימה האמיתית הגאולה של
מהתחלקות, שלמעלה האחדות נקודת עם

ישראל. של באחדותם שמודגשת
תנש״א) מטות-מסעי (ש״פ

כג) יט, (ויקרא הארץ אל תבואו וכי

עולם, של באמצעיתו יושבת ישראל ארץ
ישראל, ארץ של באמצעיתה וירושלים
וההיכל ירושלים, באמצע המקדש ובית
באמצע והארון המקדש, בית באמצע
שממנה הארון, לפני שתיה ואבן ההיכל,

העולם. נשתת
השרשין על עמד חכם, שהיה ושלמה
בהם ונטע העולם, לכל ממנה היוצאין
הוא לפיכך פירות. ועשה אילנות מיני כל

ופרדסים". גנות לי "עשיתי אומר,
תנחומא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:53 6:38 ירושלים
7:55 6:53 תל-אביב
7:55 6:45 חיפה
7:54 6:55 באר-שבע
8:27 7:25 ניו-יורק

ז) ט (עמוס גו'    

להתערבב יכול שלא העם

(אי "ערלה" איסור על מדובר קדושים בפרשת
הראשונות). השנים בשלוש מעץ פירות אכילת

שנתערבו הערלה שפירות הוא בערלה הדין
פי ההיתר בפירות יש אם מותרים, בפירות

(בשונה בטלים. הם הרי הערלה מפירות מאתיים
"בששים") (או ברוב הבטלים תורה איסורי מרוב

רק הוא זה דין ואחד). מאתיים בפי - ערלה
אסור לכתחילה אבל נתערבו. כבר אם בדיעבד,
לבטלם. כדי אחרים בפירות ערלה פירות לערב

מאתיים בין ערלה של נטיעה נתערבה אם
נטיעה איזו להכיר אפשר ואי היתר, של נטיעות

את לכתחילה ללקט אסור - ערלה של היא
פירות מתבטלים הרי אז כי מהנטיעות, הפירות

ואחד). במאתיים שעלתה מנטיעה (שבאו הערלה
בהיתר איסור לערב אסור שלכתחילה הוא והדין

בטל. בדיעבד, אבל האיסור. את לבטל כדי
דוקא מתבטלים הערלה שפירות לכך הטעם

הנטיעות על הפירות עוד כל אבל לקיטתן, לאחר
הנטיעות בשאר בטילה ערלה של הנטיעה אין

בטל". לא ש"מחובר הכלל לפי הוא

למקור מחוברים
הוראה הם התורה, של ה'נגלה' בחלק הענינים כל

האדם: של הרוחנית בעבודה גם
איפא עלול ברוב, בטל שמיעוט בתורה, כלל ישנו

העמים", מכל המעט ש"אתם כיון לחשוב: אדם
להיטמע שלא הכוח ישראל לבני שיהיה יתכן איך

הם שביניהם העולם, אומות בין להתבולל ולא
שנים? של רבות מאות כבר נמצאים

מקום, בכל שיהודים כיון ההוראה: באה כך על
למקורם, מחוברים הם הרי נמצאים, שרק היכן

"עם תמיד והם להתערב, יכולים אינם להקב"ה,
עצמו. בפני עם - יתחשב" לא ובגוים ישכון לבדד

"אני כביכול נאמר הקב"ה שעל כשם, ולאידך,
הוה היה הוא כלל, שינוי בו אין שניתי", לא ה'

"ואתם ידי על - ישראל בני גם כך בשוה, ויהיה
לעולם, שלמים - הקב"ה עם החיבור הדבקים",

לא יעקב בני "ואתם הפסוק: שמסיים כפי
ח"ו. כליון כל בהם שייך שלא כליתם"

הקשר את לגלות
בני ואתם .. ה' "אני לפסוק יש נוסף, פירוש

שניתי", לא ה' ש"אני כיון בתמיהה: שהוא יעקב"
מדוע כליתם", לא יעקב בני "ואתם כן אם מדוע
הנפש"? "כלות ישראל אצל פועלת לא זו ידיעה
ביניהם, קשר יש פסוק של הפירושים שכל כיון

במצב שנמצא אדם שאפילו כאן, גם מרומז
בו פועלת אינה שניתי לא ה' אני של שהידיעה

מחובר אז גם הרי השני), (פירוש כלל הנפש כלות
וכליון ביטול בו שייך אין ובמילא למקורו, הוא
הראשון). (כפירוש ח"ו העולם, אומות בין כלל,

וכאשר גילוי. לידי זו התחברות להביא שיש אלא
עליך" נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו

רק לא הרי ישראל, שבבני האלקות את כשיראו
לא - העולם עניני כל גם שזה - הארץ" ש"עמי
לבני ויסייעו ממך", "ויראו אדרבה, אלא יתנגדו,

כל תכלית הרי היא שזו לקונם. בעבודתם ישראל
אלא נבראו "לא המשנה: שאומרת כפי הבריאה,

קוני". את לשמש נבראתי לא ואני לשמשני,

האומות של תפקידם
נאמרה בטל, אינו שמחובר האמורה, ההוראה

ל"חטא תיקון הוא שענינה ערלה, לענין במשנה
עץ שחטא וחסידות, בקבלה נאמר הדעת". עץ
גם לקדושה. תתנגד שהקליפה לכך גרם הדעת

שאז אלא קליפות, של מציאות היתה החטא לפני
היתה היא אדרבה, לקדושה, מתנגדת היתה לא
שעל רק הפירות. על ומגינה השומרת כקליפה

ל'מנגד'. נעשתה החטא ידי
בהבאת - בערלה מהדין האמורה ההוראה בקיום
הקב"ה עם ישראל בני של החיבור את גילוי לידי

רק לא - הדעת עץ חטא שגרם מה יתוקן -
אלא העולם, אומות בין יאבדו לא שיהודים

היא מציאותם שכל יכירו העולם אומות אדרבה,
לפני שהיה כפי - ישראל בני את לשמש כדי

וכמו - ה"פרי" על הגינה כשה"קליפה" החטא,
בגאולה צאנכם", ורעו זרים "ועמדו שכתוב

בקרוב צדקנו משיח ידי על והשלימה האמיתית
ג)ממש. שיחות (לקוטי

מלך דבר

אחרי-קדושים פרשת
ג אבות: פרקי

אחרי-קדושים

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



וההודאה ההכרה להיות "צריכה
ובפרט עושה. שהוא הניסים על לה'
החנוכה לימי בסמיכות עומדים כאשר
ניסא".. "פרסומי הוא שעניינם
שהקב"ה הניסים של ניסא שפרסומי
להבאת נוגע גם זה הרי - בזמננו עושה

והשלמה". האמיתית הגאולה

תשנ"ב) וישב ש"פ (שיחת

* * *
אצל מתגלגלים רבים ניסים סיפורי

לרבי בכתיבה העוסקים הפעילים
באמצעות המשיח, מלך שליט"א

קודש. אגרות
שעוסקים, כמי הדברים, מטבע

רבות בפניות השנה ימות כל במשך
הברכה, לבקשת אצלם, המתקבלות

ומופתים ניסים רואים שהם הרי
קבועה. בצורה

מוריד ולא מכהה לא זה, כל
ההתרגשות מעוצמת זה, כהוא

כאשר מחדש, פעם בכל וההתפעלות
מתרחש עיניהם לנגד
מפועליו נוסף מופת
הרבי של וברכותיו

המשיח. מלך שליט"א
מכפר לוגוב, שלום הרב

הפעילים אחד הינו חב"ד,
זה, בתחום הבולטים
הרוסית דוברי בקרב

תפקידו, במסגרת ובכלל,
לבקשת האתר כמנהל

באמצעות הברכות
.www.igrot.com - האינטרנט
רואה, שאני הניסים שכל "כנראה

היו יום-יומי, כמעט תקן על
לקראת הכנה מקום שהוא באיזה
בני כל חווינו, אותו הפרטי הנס
אומר. הוא המורחבת. המשפחה

כשאצל שנים, מספר לפני החל הכל
עפולה, בעיר המתגורר גריק, ר' אבי

בריאה. גידול התגלה
והפרטים גילו במצב בהתחשב

כמובן בשבילנו זו היתה הרפואיים,
איכשהוא אך נעימה, לא בשורה

מיהרו הרופאים כי סבילה, עדיין
האופציות את בפנינו להציג

בעז"ה, המהירה לרפואתו הרפואיות
ניתוח. עריכת באמצעות

מהניתוח, החששות הדברים מטבע
המועד והתקרב שהלך ככל התעצמו

בדיקות הרפואי. לטיפול שנקבע
ב"ה כשיר הוא כי הראו לו שנעשו

נקבע. לניתוח והתאריך
שותפים שהיו כולה, המשפחה בני

והגורלית נעימה הלא לבשורה

וציפו עמדו לניתוח, להכנות וכן
התאריך כבר שיעבור עניים בכליון
כבר זה שכל ושנדע לניתוח שנקבע

מאחורינו.
שאנחנו מה לא שכידוע, אלא
מי יש אלא מתקיים, מתכננים

- בעולם דבר כל וקובע שמחליט
הקב"ה.

אבי את מכניסים הניתוח, זמן הגיע
שלאחריה ואחרונה נוספת לבדיקה
לחדר-הניתוחים. להכנס אמור הוא

מבחינים הרופאים שכאן אלא
יותר, קטן נוסף, בגידול בצילומים,

ישמור! ה'
מנת על יצא מהרופאים אחד

הממצא משמעות את לנו להסביר
לערוך אפשרות כל לנו "אין החדש.

בעקבות המתוכנן הניתוח את
במצבו השני. הגידול של הגילוי

לקחת שלא מעדיפים אנחנו הנוכחי,
את ולעשות מיותרים סיכונים

מוקדם עוד כרגע הניתוח.
הכי כיצד לדעת כדי מידי

אופן. ובאיזה בו לטפל טוב
נוכל ימים מספר בעוד רק

דעתינו". את לגבש
מספר זמן, ביזבזתי לא

כל את כתבתי שלום, ר'
לרבי הדברים השתלשלות
תוך המשיח, מלך שליט"א

לעשות מה שואל שאני
בנתיים.

הכנסתי שם בכרך התשובה
כל בדחיית עסקה המכתב, את

אדר. ל...חודש הפעולות
את לדחות החלטנו במקום בו
מחדש תור לו ולקבוע הניתוח,

מימי לאחד חודשים מספר לעוד
עשינו שאכן מה וזה אדר. חודש

כאשר חלף, הזמן נדחה. הניתוח -
התברר נוספת, בדיקה עבר אבי

הרופא ב"ה! נעלם השני הגידול כי
"אני מאוד, התפלא אותו שבדק
הגיב, הוא לך, לומר מה יודע לא

כעת מבחינתנו אבל מוזר ממש זה
הניתוח"... את לעשות יכול אתה
הגעתי הניתוח חדר ליד להמתנה

ו"כרטיסי צדקה בקופת מצוייד
עד שעברנו הזמן את משיח".
עוד עם יחד הניתוח, לסיום

חיובית להשפעה ניצלתי משפחות
שליט"א לרבי התקשרות של

ע"י צדקה ונתינת המשיח מלך
חדר ליד הממתינים הקרובים כל

בהצלחה הסתיים שכמובן הניתוח,
הק'". כברכתו nרבה

אסוןסרחון שמעיד על אסון  על שמעיד סרחון
להעניק שניתן היחידה ההגדרה זו בקריסה, מדינה
בעניינה המשפט, מערכת של נסבלת הבלתי להתנהלות
! "בגידה" - אלא שאינם במונחים שמואשמת מי של

מהחמורות ריגול בפרשת מדובר האישום כתב עפ"י
נאשמת קם ענת כאשר המדינה. בתולדות ביותר
השאר בין שכללו מסווגים, מסמכים אלפי בגניבת
לא שעדיין כאלו (לרבות צה"ל של מבצעיות תוכניות
לגבי מסמכים רגישות, מודיעין ידיעות הצבא, של כוחות סדרי מומשו),
ותוכניות המרכז פיקוד של מגננה תוכניות לחימה, ואמצעי לחימה תורת

בשטחים. התלקחות עם להתמודדות
מקצתם, ואף אלו, מסמכים "הגעת כי אמר דיסקין יובל מר השב"כ ראש
חמור ביטחוני לנזק לגרום עלולה זרים, מודיעין גורמי ולידי האויב לידי

ישראל". ואזרחי צה"ל חיילי של בפועל ולסיכון וממושך
המדינה, בביטחון לפגוע הכוונה את לנאשמת יחסה הפרקליטות,
כ"ריגול העונשין בחוק המוגדרים אישום סעיפי אידאולוגיים". "ממניעים
החליטה ! זה כל ולאחר עולם. מאסר הוא עליהם המרבי והעונש חמור",
מעצר לנאשמת, להעניק פורקציה, איילה העליון, המשפט בית שופטת
לסיום עד בכלא, מעצר לא ! חודשים כחמשה כבר נמצאת היא בו ! בית
פשוט אלא ההליכים, תום עד מעצר לא בדבר, הנוגעים כל חקירת
מסרים, (העברת חברים עם מלהיפגש מנועה אינה כשהיא ! בבית מנוחה

לא... בעצם ומה באינטרנט להתכתב בטלפון לשוחח וכו'), תיאומים
"מפירי הקטינות כלפי שופטת אותה התייחסות מזעזעת ביותר
שהואשמו ! ארוכים חודשים למשך ! בכלא מעצר להן כשקבעה סדר"
מה ידעה לא שהמשטרה כאילו שמן, מה להגיד וסרבו כביש" ב"חסימת

וכתובתן. שמן

הקודשכנגד הישוב היהודי בארץ הקודש בארץ היהודי הישוב כנגד
יותר קם, לענת ביחס המשפט מערכת מהתנהלות הנידף הסרחון
שהוא הרי ואיפה, האיפה ומדיניות מידתיות חוסר על מלמד משהוא
אי בישראל. החברה של אסונה על חמור, יותר הרבה משהו על מעיד
עולמה, השקפת על מלמדת המעשה, חומרת את השופטת, של ראייתה
כולל זרות, לידים ביותר סודי מידע בהעברת מסויים "צידוק" הרואה

ישראל. מדינת ובאזרחי צה"ל בחיילי פגיעה של אפשרות מתן
הישראלית, בחברה מערכות טירוף אלא כאן, יש בלבד סרחון לא ולכן
קיומו כנגד במגמתיות, פועלת המשפט מערכת כי ויותר יותר המוכיח

בכלל. היהודי העם של קיומו וכנגד בארץ היהודי הישוב של
מהמערכת גיבוייה את מקבלת זו, נפשעת התנהלות כי לציין, יש
הואיל לא זה, לרגע נכון כאשר "הימני", הגוש כולל בישראל, הפוליטית
שהיא כל תביעה להגיש הקיצוני", מ"הימין לא וגם כנסת חבר אף בטובו

המשפטים. לשר שאילתא הגשת אפילו או זו התנהלות כנגד לבג"ץ
המעשה את שאישרה משפט מערכת אותה זו כי להיזכר, שלא אפשר אי
ישובים עשרות השלטון מערכת החריבה במהלכה ההתנתקות, של הנפשע
ומסרה ואדמתם מבתיהם משפחות אלפי עקרה עזה, ובחבל קטיף בגוש
החוק. בשם זה וכל ישראל. שבאויבי הגרועים לידי העצום, השטח את

המשפחות, אותן של שיקומם בתחום רק אפילו תוקן שלא נבלה מעשה
הפוליטית והמערכת הממסדית המערכת שאותה הוא מכל כשהגרוע
שמטבע הרי דבר, למדו ומשלא דבר... ארע לא כאילו להתנהל ממשיכים
השלטון מערכת מחדל", גורר ו"מחדל עבירה" גוררת ש"עבירה העיקרון

ה"י. הבא, האסוני המחדל את ידיה במו מכינה
שופטיך "אשיבה הנבואי היעוד של המושלם קיומו הוא, היחיד המוצא
מלך שליט"א הרבי של והמושלמת המלאה בהתגלות כבראשונה",

ממש. ומיד תיכף המשיח,

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

ליום פרק אייר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
א. פרק נזירות, הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ז-ט. פרק ומלחמותיהם, מלכים הל'

הרמב"ם! סיום י-יב. פרק

החמה. שנת המצות.. כל וגו'. אז

לו. אין ראשונה.. מצוה א עשה. מצות

עשה בין הם.. אלו מצוה.. א תעשה. לא מצות
תעשה. לא ובין

ש-די. בעזרת לחלק.. וראיתי

ראשון.. ספר והוא המדע ספר וגו'. חסדך משוך
א-ג. פרק אלו. בפרקים התורה.. יסודי הל'

ט

י

יא

יב

יג
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א'

ב'
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הניתוח את לדחות

בתהלוכות! השנה חדש:

וכמה כמה המייצג שאיש העובדה עצם
ידידותי באופן ערבים עם נפגש יהודים

עבורם מהוה . . שטחים החזרת על מו"מ עימם ומנהל
לדבר! מה על שיש ברורה הוכחה

ה'תש"נ) ניסן (כ"ז

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לערבים הוכחה

קטיף בגוש החורבן

לוגוב גריק ר׳

משיח" "אפודות
מסרי עם (ניילון)

והגאולה התהלוכה
להזמנות:

077-5123-770 ממש ההפצה מרכז



077-5123-770 ממש: - ההפצה מרכז 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

אפודות,ספרונים, אפודות,  ספרונים,
פלקטים,כובעים, שלטים, פלקטים,  שלטים, כובעים,

שירים,מקלות, דיסק שירים,  דיסק מקלות,
ועוד...בלונים, דגלים ועוד... דגלים בלונים,

-משיח -  משיח
תהלוכה! בכל

חיל... לעשות כ"ח

ואמונה פרנסה
פרנסתו ואופן המשפחתי ממצב פרקים ראשי כותב

עתה.
כאילו לומר כלל מקום כל שאין פשוט וגם ומובן

שתהיה ישראל, מבני איש על ושלום חס גזירה
תורת תורתנו מהוראות היפך באופן דוקא פרנסתו
בארץ נמצא כשהמדובר וכמה כמה אחת ועל חיים,
ה' "עיני נאמר, עליה אשר ותכונן, תבנה הקדושה,
אלא שנה", אחרית ועד השנה מראשית בה אלקיך

אתנו אין ומנהיגו, עולם לבורא הידוע שמטעם
לפעמים הישראלים ואשה לאיש הרי מה, עד יודע
לעמוד בתוקף וכשמחליטים נסיון, להם ממציאים
רבותינו בדברי כמבואר עוזרו, הקב"ה הרי בנסיון,

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

וכיון בכלל, ומצוות תורה ובעניני בה, אשר קדש
להתייעץ עליו הנה יועץ", ברוב "ותשועה שנאמר
עבר ואשר המצב, להם שיפרט לאחרי ידידיו עם
איך הנכון הרעיון להם יתן ית' וה' עתה, עד עליו
שזהו חרותינו, מזמן הננו שבאים ובפרט לייעצו,

ית'. ה' מעבודת המבלבלים ענינים מכל חירות
מהנכון וכו', בבטחון חסרון על גם מורה שהנ"ל כיון

המזוזות את וכן שלו התפילין את יבדקו אשר
חול יום ובכל כדין, כשרות כולן שתהיינה בדירתו
לצדקה. אחדות פרוטות יפריש הבקר תפלת קודם

ז׳רסז) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

חג של האחרון בחג תשד"מ, בשנת זה היה
דברי את לשמוע שנאספו האלפים הפסח,

הנאמרים המשיח מלך שליט"א הרבי של קודשו
הופתעו זה, ביום המתקיימת ב"התוועדות"

חדשה. "תקנה" על לשמוע לפתע
שנות תחילת מאז מורגלים חב"ד חסידי
המשיח, מלך שליט"א הרבי של נשיאותו
זמניות מהן מיוחדות, והוראות לתקנות

מסויימים וזמנים לתאריכים מראש ומותאמות
לעד. וקבועות "כלליות" והוראות תקנות ומהם

מיוחדות, מצוות אותן ה"מבצעים", בנושא זה כך
על להשפיע מבקש המשיח מלך שליט"א שהרבי
חינוך, תפילין, כמו: לקיימן, יהודים שיותר כמה

להכנת בהוראותיו זה כך ועוד. כשרות מזוזה,
בתחומים וכן צדקנו משיח פני לקבלת העולם

נוספים.
לחלק נגעה התקנה-החדשה, שהפעם אלא

בכל ללמוד אחד: כל של האישי הלימודי-העיוני
הרמב"ם. של מספרו חלק יום

החזקה היד
המקיף חיבורו לימוד חשיבות את להבין מנת על

בדבריו זאת ולראות להבין ניתן הרמב"ם, של
קראתי "לפיכך החזקה: הי"ד לחיבורו בהקדמתו

קורא שאדם לפי תורה. משנה זה חיבור שם
ויודע בזה קורא כך ואחר תחלה שבכתב בתורה

לקרות צריך ואינו כולה פה שבעל תורה ממנו
שאין בצורה מסכם הרמב"ם ביניהם". אחר ספר

כפי התורה, ודיני הלכות כל את לה, דומה
המשנה כמו שבעל-פה, התורה בחלקי שנכתבו

ודומיהם. והגמרא
בן משה רבי תיבות (ראשי הרמב"ם של גדולות

מצבתו: על לחרוט שבחרו במה מתבטאת מימון)
שמשמעותן, כמשה", קם לא משה עד "ממשה

אדם עמד לא לימיו ועד רבינו משה שמימות
כלל בהצלת העניפה מפעילותו לבד להם. הדומה
על העלה מומחה, כרופא הפרטי ועיסוקו ישראל

14 פני על המתפרש המקיף, חיבורו את הכתב
.(14 = (יד החזקה הי"ד שמם גם ומכאן ספרים

עולמית כלל תקנה
הרבי של החדשה תקנתו התפשטות עם מיד

בהתלהבות נתקבלה היא המשיח, מלך שליט"א
מכל מפורסמים רבנים ישראל. כלל ע"י עצומה
היומי ללימוד לקריאה הצטרפו והחוגים העדות

הלימוד. ממסלולי באחד
הינו ביותר, והמקיף העיוני הראשון המסלול

למי ביום. פרקים שלשה של לימוד מסלול
ביום פרק רק ללמוד ניתן בכך, שמתקשה

המחזור את מסיימים שנים בשלשה כשפעם
וללמוד להצטרף יכולים וילדים נשים כולו.

המצוות נלמדות במסגרתו המצוות, ספר את
פרקים. שלשה למסלול בהתאמה וטעמיהן
הרבי הורה הראשונה, השנה סיום לקראת

ה"סיומים" עריכת על המשיח מלך שליט"א

אלו, באירועים משתתפים כשרבים עם", "ברוב
לא שעדיין אלו כולל מקום, בכל הנערכים

יכולים הזדמנות כשבאותה הרמב"ם את לומדים
כולו ישראל עם עם ולהתאחד להצטרף הם

התורה. חלקי כל בלימוד
העשרים בפעם הלומדים יסיימו זו, בשבת

הלימוד את "כח"/"יחי") (בגימטריה ושמונה
כשמייד המצוות וספר פרקים השלשה במסלול

את ותשע העשרים בפעם מתחילים למחרתו
במסלול כולה. השנה פני על המתפרש הלימוד

במחזור הלימוד את הלומדים ימשיכו פרק-אחד
כשנתיים. בעוד שיסתיים העשירי

המשיח ומלך הרמב״ם
אירועי נערכו השנים במהלך

רבים במקומות הסיומים
בקהיר גם ובניהם ומיוחדים,

הרמב"ם, של הכנסת בבית
בטבריה הרמב"ם של בציונו

שנה מידי עולים לשם -
כשכמובן הסיום, ביום רבים

ידי של נערכים הסיום אירועי
ניתן, שם עיר, בכל חב"ד מוקדי

ברמב"ם. יום מידי הניתנים לשיעורים להצטרף
במיוחד הרמב"ם, בלימוד ישנו מיוחדת חשיבות

הנלמדים האחרונים לפרקים מגיעים כאשר
בסימניו העוסקים השנתי, למחזור האחרון ביום

המשיח. מלך של ופעולותיו
בתחום היחיד הפוסק שהוא הרמב"ם, סימני לפי

באופן לזהות ניתן ההלכות, ספרי בכל זה
שליט"א, הרבי את ההלכה כללי פי על וודאי,

המשיח מלך של לסימניו המתאים כיחיד
בה לילך ישראל כל "יכוף הוא מסימניו שאחד

ממש. ומיד תיכף ויגאלנו, שיבוא (בתורה)",

בטבריה הרמב״ם של ציונו כמשה״. קם לא משה עד ״ממשה

הרמב״ם ספר עם


