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הידועה שיחתו בסימן עמד האירועים, גדוש השבוע
שנת ניסן כ"ח מליל המשיח, מלך שליט"א הרבי של

ביכולתכם". אשר כל "עשו לשם זכתה שכבר תנש"א,
לא שעדיין היתכן זו, קודש בשיחת הנוקבות המילים
שללא מילים והשלימה?! האמיתית הגאולה את פעלו

ישראל, מעם ואחד אחד כל כלפי הופנו ספק כל
הולכת בעוצמה מהדהדות טף, ואפילו נשים אנשים

ממש. אלה בימים גם וגוברת,
התביעה, עצם רק לא אך
המומים, הכל את הותירה

הנוקבת השאלה רק לא גם
לעשות, יכולני עוד "מה

ישראל בני שכל כדי
באמת ויצעקו ירעשו

המשיח את להביא ויפעלו
בפועל..".

שבאה המעשית ההצעה
לפעול כיצד הדברים, בתוך

האמיתית הגאולה את
שנשמעה היא והשלימה,

לחלוטין: מובנת בלתי
שיכולני היחידי "הדבר

הענין למסור - לעשות
אשר כל עשו אליכם:

אבל דתוהו, דאורות באופן שהם ענינים - ביכלתכם
האמיתית הגאולה את בפועל להביא .. דתיקון בכלים

אורות המפתח: מילות ממש". ומיד תיכף והשלימה
הסבר. דרשו דתיקון, בכלים דתוהו

אבי״ע! עולמות מארבע למעלה
- דתוהו" "אורות כי מבואר והקבלה, החסידות בתורת

ההשתלשלות, לסדר מעל "כתר", בחיצוניות נמצאים
אצילות, הידועים: אבי"ע עולמות לארבעת מעל דהיינו

אורות הינם דתוהו" "אורות ועשיה. יצירה בריאה
ואיכותית, כמותית אדירה, עוצמה בעלי מאוד עליונים

חוסר גם מכאן להכילם. היכול כלי כל שאין עד
ולהתגלות לרדת יכולתם

רק המוגבל. בעולמנו
דתוהו" מ"אורות ניצוצות

עליונים, אורות מאותם

כאשר ומדבר, חי צומח, הדומם, אל לעולמנו, יורדים
סימן כל בהם נותר לא הזה, בעולם כאן בהיותם

הנעלה ולשורשם לאלוקות אותם המשייך רמז, או
הפראית עוצמתם זו היחיד, ההיכר סימן ב"כתר".

נשלטת. בלתי הכמעט
בעולם המצב את זאת, לעומת מבטאים דתיקון" "כלים

בין התאמה קיימת שם התיקון), (עולם האצילות
אותם. המכילים והכלים בעוצמתם הנמוכים האורות,

עולם של השתלשלות
לידי באה לעולמנו, התיקון
מסודרת בהתנהלות ביטוי

תורה עפ"י חיים ואורח
ומצות.

אריבער לכתחילה
בין חיבור של זה רעיון

דתוהו" "אורות הניגודים,
על נראה דתקון", ו"כלים

עצמו את כסותר פניו
רק ליישום. ניתן ובלתי
ההוראה שאת העובדה

דתוהו האורות בין לחבר
מקבלים אנו דתיקון, וכלים

זה עצמו, המשיח ממלך
כח, נתינת מהווה עצמו

ביותר. המושלם לאופן ועד החיבור לביצוע
עשיה של מסכת ויצרו לאתגר נענו חסידים אכן

והשלימה. והאמיתית הגאולה הבאת שיעודה, נפלאה
ופרסום הגאולה בשורת פרסום של עוצמתיות פעולות

על הק' בתמונתו הרבים זיכוי כולל משיח, של זהותו
"אורות - תואם אובייקט כל או גשר חשמל, עמוד כל

נושא של יסודי בלימוד שולב זה שכל אלא דתוהו".
דתקון". "כלים - עניפה תורנית ויצירה ומשיח הגאולה

אייר, ב' זו בערש"ק חל גלויה, פרטית בהשגחה
בפתגמו הידוע מוהר"ש, אדמו"ר של הולדתו יום

למיניהם, מחסומים מעל לדלג אריבער," "לכתחילה
בספרי ומשיח גאולה ענייני מלמוד לעכב המנסים

מלך שליט"א הרבי של בתורתו ובעיקר רבתינו
את להביא והקלה, הישרה הדרך את המהווה המשיח,

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש בפועל ההתגלות

בוראנסי טהרה מקוה
וראנסי בעיר יוקם טהרה מקוה

בשל - בעולם ביותר הטמאה שבהודו,
העבודה- את מרכזת שהיא העובדה

המקווה, המדינה. תושבי של זרה
השליחה ע"ש הגאולה", "מקוה יקרא
לפרטים: הי"ד. שארף מירה-רות הק'

chabad.varanasi@gmail.com

בתהלוכות בטוח״ ״מקום
הנוער ותנועת ומלואו" "עולם

לקראת יפיצו בארה"ק, השם צבאות
את התהלוכות למשתתפי בעומר ל"ג
נבואת סיפור - בטוח" "מקום הסרט

מלחמת וניסי המשיח מלך שליט"א הרבי
.077-6462-770 להזמנות: המפרץ.

וקראתי״ ״הלוך קורס
לפתיחת נערכים אלה בימים

לתורת ספר ב'בית השני הסמסטר
לגברים, בקרוב אי"ה שייערך הגאולה'

הגאולה להבאת חדשה לימודים ובתכנית
תורת של ועיוני מעמיק לימוד ע"י

בנושא. הנביאים דברי על בדגש הגאולה
לפרטים חדשים. כשלושה יימשך הקורס

.058-7090-770 והרשמה: נוספים

לתהלוכות מודעות עיצוב
להשיג ניתן בעומר ל"ג לקראת

גרפיקה עם והמודעות הפליירים הדפסת
או 052-7141797 לפרטים: מרשימה.

ctc770@gmail.com אימייל:

עוצמתיות פעולות והשלימה. והאמיתית הגאולה הבאת שיעודה, נפלאה עשיה של מסכת ויצרו לאתגר נענו חסידים
- בנושא רחבה תורנית ספרות בליווי משיח, של זהותו ופרסום הגאולה בשורת פרסום של - דתוהו״ ״אורות -

טובות חדשות
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(12.4.13) (5773) ה'תשע"ג אייר ב' תזריע-מצורע, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

דתוהו אורות
דתיקון בכלים

942

ממשית פגיעה לפני המדיני, הדרג ע״י הופסק האחרון הלחימה שמבצע לאחר
הטילים ירי התגברות את הדרום תושבי האחרונים בימים חווים במחבלים,

שקט תנו זועקים: הדרום תושבי



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 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

 
    

   
   

   
   
   

  
     


  

לנגע בהרת.. או ספחת או שאת
ב) יג, (ויקרא צרעת

במלכויות. מדבר הכתוב
ד) יד, (ישעיהו שנאמר בבל זו "שאת"

וגו'. בבל מלך על הזה המשל ונשאת
מספח המן שהיה מדי, מלכות זו "ספחת"

ולאבד. להרוג להשמיד אחשורוש עם
מבהרת שהיתה יוון מלכות זו "בהרת"
מי כל ואומרת ישראל על (מפרסמת)
שאין השור, קרן על יחקה שור לו שיש
לאו ואם ישראל. באלוקי חלק ח"ו לו

הריגה. עליו גוזרין
מלכות זו צרעת", לנגע בשרו בעור "והיה
ואת בצרעת אותו מלכה שהקב"ה אדום
טו) מו, (ירמיה כתוב שכן שלו. השר
הדפו. ה' כי עמד לא אביריך נסחף מדוע
(תנחומא)

ד) יג, (ויקרא הנגע את הכהן והסגיר

ומסגירו רואה שכהן נגע, של דרכו מה
מטהרו, הוא טהרה סימני בו יראה ואם
כך וגו'" הנגע את הכהן "והסגיר שנאמר
ימים שבעת ישראל את הסגיר הקב"ה

בבל. מלך ביד
טהרה. סימני הוציאו שהסגירן וכיון
מישאל לחנניה נבוכדנצר להן אמר שכן
קיבלו ולא לצלם שישתחוו ועזריה
איתנא לא )"לאלהך יח ג, (דניאל שנאמר

עובדים). איננו (=לפסילך פלחין"
מתביישים אתם אם המקום... להם אמר
מה לקיים בזה אתכם גואל אני בזה,
את אלוקיך ה' ושב ג) ל, (דברים שנאמר
"תחטאני ט) כא, ואמר(תהילים שבותך.

ואטהר". באזוב
תדשא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:44 6:30 ירושלים
7:47 6:46 תל-אביב
7:47 6:38 חיפה
7:46 6:48 באר-שבע
8:15 7:13 ניו-יורק

ג' אנשים ואבעה 
ג-כ) ז, ב (מלכים

אייר של הניסית הרפואה

החודש שם של התיבות שראשי בספרים כתוב
חודש שזהו כלומר רופאך", י' "אני – זה "אייר",
דרכים כמה יש ברפואה הרפואה. לענין שמסוגל

היא כאן מדובר עליה הרפואה אולם ואופנים,
מופיע זו ברפואה שהחידוש הקב"ה, של רפואה

משמע עליך", אשים לא המחלה.. "כל בפסוק
לאחר האדם את לרפא מחכה לא שהקב"ה

האדם על יבוא שהחולי מונע אלא בחולי, שלקה
מלכתחילה.

את שמונעת רפואה שזו רק שלא להוסיף ראוי
גרמה האדם הנהגת כאשר גם אלא המחלה,
מגיעה רפואתו כאשר הנה עליו, שבא לחולי

היא אלא החולי, את מרפאה רק לא היא מהקב"ה
כאילו מצב ויוצרת לגמרי המחלה את עוקרת

מעולם. חולה היה לא האדם

ניסן של הכח
החודשים בתורה מדוע להבין, יש ותחילה

אייר הראשון, החודש – (ניסן במספרם נקראים
חודש לכל שם להם נקבע ולא השני) החודש –

נרמז בזה כי היא לכך הסיבות אחת וחודש?
בפני חודש לכל שיש המיוחד התוכן שמלבד

אחת מציאות הם החודשים 12 גם הרי עצמו,
הסידורי, במספרם נקראים הם לכן אחד. והמשך

אחד. המשך מהווים שכולם להדגיש

הכנה גם הוא חודש כל של שעניינו מכך מובן
יש – ובעניננו הבא, החודש של לעניינו והקדמה
באופן היא אייר חודש של שהרפואה שזה לומר

שמונעת הקב"ה רפואת רופאך", ה' "אני של
בא זה שחודש מפני הוא מלכתחילה, החולי את

ניסן. לחודש ובהמשך לאחר
חודש הוא ניסן חודש של עניינו עובד: זה וכך
שלמעלה ניסית לגאולה בזה והכוונה הגאולה,

ניסים ידי על שבאה מצרים גאולת כמו מהטבע,

שמרומז וכמו לגמרי, מהטבע שלמעלה ונפלאות
נס. מלשון "ניסן" – עצמו החודש של בשמו גם

גבוהה בדרגה לרפואה מסוגל אייר חודש לכן
מחודש כח מקבל שהוא מפני כך, כל ומיוחדת

ובעצמו בכבודו הקב"ה רפואת שתבוא ניסן
את שעוקרת כזו רפואה לגמרי, מהטבע שלמעלה

מעולם. היה לא הוא כאילו החולי

הנפש רפואת העיקר
הנפש, ורפואת חולי גם כך ורפואתו הגוף כחולי
אייר חודש של רופאך" ה' "אני של הענין ועיקר
כך אחר ומזה הנפש, לרפואת בנוגע בעיקר הוא

הגוף. לרפואת סגולה גם מסתעפת
אייר. לחודש הרפואה ענין של הקשר מובן מזה

לכך הטעמים אחד במדרש המבואר פי על
לחג פסח שבין בשבתות אבות פרקי שאומרים

בהם הקיץ ימי הם שאלו מכיוון השבועות,
ואילו מתגבר, הרע והיצר תאוות מתעוררות

את שמעוררות תוכחות מובאות אבות בפרקי
את ולהגביר טובות מידות אחר לרדוף האדם

אייר שמחודש נמצא הרע. היצר על הטוב היצר
הנפש. ברפואת הנחיצות עיקר מתחיל

ומצליחים מתגברים
אייר לחודש ניסן חודש בין ההבדל מכאן

האדם: בעבודת
שבני בגשמיות, הגאולה חודש הוא שניסן כמו
גם הוא כן כמו מצרים, משיעבוד יצאו ישראל
שבהיותם מכיוון ברוחניות, ישראל גאולת זמן

מצרים בטומאת שקועים ישראל בני היו במצרים
הם וגאלם ובעצמו בכבודו הקב"ה להם ווכשנגלה

מהטבע למעלה ניסי באופן זו, מטומאה נגאלו
הכח ניתן ניסן בחודש ושנה שנה ובכל לגמרי,
רצויים בלתי מענינים עצמו לגאול יהודי לכל

ונעלה. מרומם ובאופן
הרפואה, לענין זקוקים לא ניסן בחודש כן, אם

לגמרי למעלה – חורין" "בן של במצב נמצאים כי
זמן הוא לעומתו אייר חודש ועוונות. דאגות מכל

ברוחניות והן בגשמיות הן הטבע התגברות של
הרע, היצר על להתגבר מיוחד כח וצריכים

מניסן אייר חודש שמקבל המיוחד הכח וזהו
מכל עצמו את להגביה האדם של האפשרות –
של במצב שיהיה עד אותו המבלבלים הענינים
בגאולה המושלמת לחירות ועד רוחנית חירות

והשלימה. אמיתית
ואילך) 72 ע׳ לב (לקו״ש

מלך דבר

תזריע-מצורע פרשת
ב אבות: פרקי

תזריע-מצורע

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

וקרובה שלימה רפואה ברכת

שיחי' אמה בן בלולאיסלב
ישראל חולי שאר בתוך לרפו"ש

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ממש ומיד תיכף

ע"ה חיים הרב בן יצחק הרב הרה"ח

שפרינגר
ב-770 המרכזית תמימים" "תומכי ישיבת ממשיע

בהתגלות בתוכם, והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
תיכף והשלימה האמיתית בגאולה שליט"א הרבי

ממש ומיד

לזכות נשמת לעילוי



שיקיאר, בנימין דעאל הת' מספר
משיח" של "אורו ישיבת תלמיד
וגאולה" משיח ב"מרכז השוכנת

ירושלים: בלב
דברים מתארים אנו פעם "לא

סוף". ים כ"קריעת שהם קשים
האדם נדרש אותו המעשה,
לראשונה לעיתים לעשות,

אי לראשונה ולעיתים בחייו
כל שבירת את מסמלת פעם,

אל ויציאה הישנות המוסכמויות
המרחב.

סיפורו גם כזהו
ר' הישיבה ידיד של

אזרחות בעל שלמה,
אמריקאית.

שלמה של חייו
לשניים. מתחלקים

בוראו את שהכיר עד
ההתקרבות. ומשלב

מספר לפני עד
בכלל ידע לא שנים

יהדותו. עצם על
לו חי הוא חייו את
נמשכות בתקופות
הקודש, בארץ כאן
את מנהל כשהוא
שגרת סביב חייו
מחוץ היציאות

שמסיבות נוהל והחזרה. לגבול
היום. עד ממשיך טכניות

לראשונה נתקל כשנתיים לפני
גאולה מרכז של בדוכן בחייו

שבעיר במדרחוב המוצב ומשיח
הראשוני. הקשר איתו נוצר כאן

הפעם גם לאחרונה, שחודש קשר
התפילין. בדוכן שישי ביום במפגש

הופיע האחרונה, שלפגישה אלא
ובתוך ולקבל. לשמוע מוכן שלמה
עול עצמו על קיבל קצרה תקופה
ציצית כיפה, כולל ומצוות, תורה

וכו'.
יצא הפורים, חג לפני ספורים ימים

שנקבע עבודתו, למקום שלמה
להליך קודם (עוד מועד מבעוד

לאנגלית כמורה בתשובה) החזרה
הבין- הספר בבת ומוזיקה,

למרות ירדן. בירת בעמאן, לאומי
נאלץ הוא לירדן בואו עם שמיד

שהקשר הרי יהדותו, את להצניע
בטלפונים העת כל נמשך עימנו

כל על מתייעץ כשהוא ואימיילים

לנהוג. עליו כיצד ושעל צעד
לו הסברנו הפסח, חג התקרב עם

כהלכתו, החג את לקיים שעליו
סדר! ליל עריכת כולל

שמעודו לאדם הוא פשוט לא
לעשות הסדר, ליל את חגג לא

או מכר כל ללא לבדו ועוד זאת
פלאי לעזרתו באו כאן אך מיודע.

הוא ההגדה את הטכנולוגיה.
מתוך לאנגלית תרגומה עם הורד,

והדפיסה. האינטרנט
רכש, הוא הסדר ליל סימני את

שאר את גם כך
לגבי אך המוצרים,
מה ידענו לא מצות

לעשות.
חשב בתחילה

מצות לאפות שלמה
הרעיון אך לבדו,

בגלל בעיקר נפסל
ההלכתיות החששות
עלול שהוא הרבות
בשוגג בהם להכשל

על ידע. מחוסר
לפתוח הוחלט כן

מצה" ב"מבצע
במינו: מיוחד מסוג

ליהודי מצות העברת
שבירדן...

יעקב הרב השליח עם קשר יצרנו
שליט"א הרבי שליח - שמולביץ

המתגורר בבית-שאן המשיח מלך
הגבול. למעבר יחסי בקירוב

יגיע בה שעה ביניהם תואמה
היה לא עדיין אך לגבול השליח

בפועל. העברה תתבצע כיצד ברור
כיצד בדעתו וחוכך עומד בעודו
בעיות בלי זו העברה לבצע ניתן

של רכב למולו צץ מיוחדת,
ליטול מוכן כשהנהג השגרירות

בשמחה המצות חבילת את עימו
ארוכות שעות לחסוך הדרך (ועל

מיותרות...). ובדיקות חקירות של
את לקיים שלמה, זכה כעת

מלך שליט"א הרבי של הוראתו
האגרות באמצעות שקיבל המשיח,

התורה", אור את "להפיץ קודש
בעמאן ה'מיצרים' מכל ולצאת

השנה נשמעת שם כשגם שבירדן.
בירושלים" הבאה "לשנה ההכרזה:

מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי
ועד". לעולם המשיח

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

מהר״ש אדמו״ר של ההולדת יום אייר, ב׳ חל זה, שישי ביום
מהוראותיו אחת חב״ד. בשושלת הרביעי הנשיא שמואל) (רבינו
שהנהגתו אריבער״, ״לכתחילה של ההוראה זו המפורסמות,

אריבער״ ״לכתחילה של באופן להיות צריכה יהודי של

אריבער לכתחילה
וועלט "די (באידיש): קודשו לשון וזה
דארף ארונטער ניט קען מען אז זאגט
דארף מען אז האלט איך און אריבער, מען
חופשי: ובתרגום אריבער", לכתחילה
ללכת אפשר אי שכאשר סבור העולם
- סבור ואני מלמעלה, הולכים מלמטה
צריך שמלכתחילה - מהר"ש אדמו"ר אומר

מלמעלה. ללכת

ועאכו"כ והגבלות מדידות בחשבונות, להתחשב ליהודי אין כלומר,
ולכן מהעולם, למעלה הוא יהודי כי, שבעולם, ועיכובים במניעות
"לכתחילה מלמעלה, הליכה של באופן הנהגתו להיות צריכה

אריבער".

שבתפארת תפארת
שלמעלה תנועה "אריבער" מחד, קצוות: שתי מכילה זו הוראה
במעשה היום-יום בחיי הוראה נעשית היא ומאידך והגבלה, ממדידה
של בענינים הגשמי, בעוה"ז בפועל במעשה שההנהגה היינו, בפועל,

גבול. בלי ועד ד"אריבער", באופן היא כו', והגבלה מדידה

בהוראתו שמתבטאת מהר"ש אדמו"ר של המיוחדת שדרכו לומר ויש
- אייר ב' הולדתו יום עם קשורה אריבער" "לכתחילה המיוחדת

שבתפארת: תפארת

- בשמה מודגש הספירות שאר לגבי ה"תפארת" ספירת של מעלתה
בגד שהוא משל דרך על תפארת בגדי "כמו יופי, מלשון "תפארת",
כמה אחת ועל א). קכ"ב, ט"ו. סימן הקודש (אגרת ונוי" תפארת של

והיופי. הנוי שלימות - שבתפארת" ל"תפארת בנוגע וכמה

הקצה אל הקצה מן
שאר לגבי התפארת ספירת של מעלתה מבוארת ובחסידות בקבלה
עם וביחד העילוי; תכלית ה"כתר", עד עולה שהיא בכך - הספירות
"בריח נקראת התפארת מדת כי, מטה, למטה עד ומתגלה נמשכת זה,
עד ומדרגות המעלות ("מרום הקצה" אל הקצה מן המבריח התיכון

דרגין"). כל סוף

נעלית הכי שהדרגא - אריבער" "לכתחילה ההוראה עם הקשר וזהו
ומצב במקום ועד מטה, למטה ומתגלה נמשכת הקב"ה) של (קדושתו
ישראל בני הנהגת תהי'ה שם שגם כו', הפכי למצב אפשרות שיש
"יכול אני", קדוש כי תהיו "קדושים אריבער", "לכתחילה של באופן

בניחותא. כמוני"
ה׳תשמ״ט) אייר ב׳ (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אייר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
רבעי. ונטע שני מעשר הל'

ב. פרק
ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ב-ד. פרק תעניות. הלכות

אלו. בפרקים וחנוכה.. מגילה הלכות ה. פרק
א-ב. פרק

ספר והוא נשים ספר וגו'. חכם תורת ג-ד. פרק
א. פרק אלו. בפרקים אישות.. הלכות רביעי..

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בעמאן גם ממצרים לצאת

לגבולותיה ישראל ארץ שכל כולם יראו ...
ליהודים, שייכת גו'") ירחיב ה"כי גם (כולל

שלימות ידי על ישראל, עם ושלימות ישראל ארץ שלימות
כל. לעין גלוי בשר בעיני זאת יראו שכולם ובאופן התורה,

תשל"ט) עצרת שמיני (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

השלימות את לראות

המאולתרת הקערה עם החג ערב

המשיח מלך שליט״א הרבי

הנישואיןהספר שישדרג לכם את הנישואין  את לכם שישדרג הספר
ולמאמנים! ליועצים עבודה ישאיר ולא

- לא אם
חזרה! הכסף כל את תקבלו

חב"ד! רבני ע"י מומלץ

052-6031770 – ברק גיל



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

ביכולתכם" אשר כל "עשו

בלימוד חשק
ברכה. ומבקש וכו' ללימוד חשק אין אשר כותב
ישנו תמיד אשר הק' תורתנו הודיעה כבר והנה

ובפרט ית', השם מצות לקיים הישראלי לאיש החשק
הרע שהיצר אלא כולם, כנגד שהיא תורה בתלמוד
עליו הרי המצב, הוא שכן וכיון זה, חשק נגד לוחם

ומצותיה, בתורה ההוספה ידי על והוא ביצרו, להלחם
זה.. לימוד ידי על הבא והמעשה בהלימוד יצליח ואזי
ו׳תפב) (מאגרת

המשפחה משפרת בילדים הוספה
זוגתו ובין בינו דיעות חילוקי שיש במה בשאלתו

תחי'.
שאדרבה לה, יסבירו ידידיהם אשר להשתדל יש

בהנהגת בשלימות שאינו ענין איזה שישנו כיון
שיברכם ית' מהשם לבקש נוסף טעם זהו שי' בנם
במוחש שרואים ובפרט זרעא-חיא-וקיימא, בעוד
בבנים גם הטבה חלה הרי ובבת בבן הוספה שע"י

ו׳תפ) (מאגרת הקודמים.

שכורה בדירה מזוזה קביעת
בדירה הדר בחו"ל מזוזה קביעות סדר א) בשאלתו:

שכורה.
מענתי וכן ומנהגי בפירוש. הוראה בזה שמעתי לא
וביום לכניסה. תיכף המזוזות לקבוע בזה: לשואלי
לבודקה על-מנת אחת מזוזה ליטול (=ה-30) הל'

ביום זו קביעות אופן ובכל יותר, ביפה להחליפה או
המזוזות. כל על ומכוונין בברכה הרי-היא הל'

ו׳תעז) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

של הידועה השיחה שנאמרה מעת חלפו שנים 22
כי הכריז שליט"א המשיח מלך הרבי בה ניסן כ"ח
אשר כל עשו ולהבא מכאן עשיתי, שלי את "אני

ביכולתכם".
פוסקת בלתי בעשיה הומר אז של הראשוני ההלם

ספור אין והשלימה. האמיתית הגאולה להבאת
לצד ושמע, וידאו, דפוס, הפקות פרסום, מנשר

לכל שהגיעו מושקעים וקמפיינים פרסום שלטי
לחיות ממשיכים כולם עדיין אך בעולם. פינה

ביכולתכם". אשר כל "עשו של בתחושה
להתעקש ממשיכים - שנה ושתיים עשרים

שליט"א הרבי להתגלות להביא כדי הכל ולעשות
רבים אירועים השנה, גם שנה, כבכל המשיח. מלך

זה. ליום המונית להתעוררות הביאו

וגאולה משיח ועידת
מכל בחורים, כאלף השתתפו שעבר, בשבוע

ל"ועידת הקודש בארץ תמימים" "תומכי ישיבות
ע"י שאורגנה ומשיח" גאולה בעניני התמימים

העולמי. הישיבות תלמידי איגוד
החומר על מסכם במבחן נפתח העיון היום
הזמנים', בין ב'ישיבות שיננו אותו הלימודי

הרצאות בסדרת להשתתף פנו מכן כשלאחר
שנגע וגאולה משיח בענייני על שיח רב מרתקות:

ענייני לימוד כגון: ומהותיות יסודיות בשאלות
דברים נשאו בהם מתחילים? כיצד וגאולה, משיח

החסידים. והמשפיעים הישיבות רבני
ניגונים שכלל המרכזי, לטכס כולם פנו מכן לאחר
ראשי לדברי והאזנה וידאו בקטעי צפיה בצוותא,
הועידה. נחתמה מאוחרת לילה בשעת הישיבות.

על הגרלה התקיימה הוועידה במהלך כי יצויין
הרבי של הק' מידו ערך ויקרי נדירים חפצים

ידי על לזוכים שהוענקו המשיח מלך שליט"א

בין שיחיו. והמשפיעים הישיבות ראשי הרבנים,
דולרים הק', מידו שנתקבל תניא הוגרלה היתר
ידו כתב מופיע עליו מקורי דף והצלחה, לברכה

ועוד. הק'

ארצית התכנסות
הארץ, מכל והחסידים לאברכים אחר, אירוע

ביום הקודש" בארץ משיח "מטה ידי על אורגן
מנחם' 'בית הכנסת בבית ניסן, לכ"ח אור ראשון,

משפיעים, חב"ד, רבני בהשתתפות חב"ד, בכפר
לטכס יחדיו שהתאספו והתמימים אנ"ש שלוחים,

ומיד תיכף צדקנו משיח את להביא כדי ולפעול
ממש.

מכל חב"ד רבני דברים ונשאו השתתפו בכנס
את שעוררו חשובים משפיעים לצד הארץ, רחבי

ובינהם: הקהל
יוסף הרב ת"א, חב"ד קהילת רב - הלפרן הרב
אביב, רמת חב"ד ורב ישיבת ראש - גינזבורג

חב"ד בישיבת משפיע - נוטיק זלמן הרב
האדמו"ר נכד - שנייבלג ישראל הרב ראשל"צ,

חב"ד ניידות יו"ר - נחשון דוד הרב מקרעטנשיף,

ישיבת ראש - איפרגון אבישי הרב בארה"ק,
ראש - וויצהנדלר שמעון הרב סבא, כפר חב"ד

יצחק לוי חיים הרב ראשל"צ, חב"ד ישיבת
תמימים. תומכי בישיבות משפיע - גינזבורג

יכולות״! ״אנחנו
וכמידי נפקד. לא והבנות הנשים של מקומן גם

אלפי הסוחף תוכן מלא עוצמתי אירוע אורגן שנה
הארץ. רחבי מכל ובנות נשים

הוכנה יכולות!". אנחנו דורש, "הרבי בסימן
מולטימדיה מופע הכוללת מרתקת, תוכנית
מרכזית. והרצאה רבניות דברי לצד מרהיב,

סמולארש באולמי בהתקיים האירוע
המשתתפות את ריגש אביב, תל באוניברסיטת

הבאת היחידה: בעבודה מחוזקות שיצאו הרבות
והשלימה. האמיתית הגאולה

חב"ד מרכז
צפון למושבי

בראשות הנגב,
הרב השליח
מימון ליאור

הדפיס מלכה,
"דרושים עלון
עקשנים" 10

המיועדים
ללא להפצה

עלות.
לגאולה הדרישה חשיבות על ממצא הסבר בעלון

של ה"כח" מהות על קצר הסבר וכן ממש, מיד
פתקית מצורף בעלון זה. ביום התחדש אשר ניסן

שליט"א. הרבי ולברכת טובה להחלטה אישית
"בחוגים להפצה ברכתו נתן שליט"א הרבי

במייל: או 052-8572770 להזמנות: רחבים".
achdut.mashiach770@gmail.com

והשלימה?״ האמיתית הגאולה להבאת היום עשית ״מה התביעה:

העלון מראה

דיקור ™ הומאופתיה ™ נטורופתיה ™ העין בגלגל מאבחן

ייחודיות בשיטות המטפל רב≠תחומי אלטרנטיבי רופא
כגון∫ מוכחות הצלחות עם שונות בעיות לפתרון

רבנים בהמלצת

נברו משה נברודר‘ משה דר‘
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

קליניקה
ובת“א בצפת

∞µ¥≠∑∏≤µµ∂∑
נוספים∫ ופרטים תור לקביעת

נברו משה דר‘

אלטרנטיבית לרפואה מומחה

לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה ”ÆÆÆאחרי וברכיים∫ פרקים כאבי
Æה שלמה הברך“ את

חובקים אנחנו בזכותך לך¨ מודים נברו משה ”ÆÆÆד“ר פוריות∫ בעיות
ובעלה ליאת ילד“

מביה“ס שלי הבן את לזרוק שרצו ”ÆÆÆהמורים וריכוז∫ קשב בעיות
Æס יצחק לשבחו°“ מפסיקים אינם עכשיו מיוחד¨ לחינוך לביה“ס רגיל

וירדתי סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה ”ÆÆÆשמעתי סכרת∫ בעיות
Æמ במשקל“שלמה

נברו משה נברודר‘ משה NÆDדר‘

כמו .B-12 ה וגם יפה עלה "...הברזל כרונית ועייפות התריס בלוטת
ו. עדנה עייפה". פחות ואני התאזנה התריס בלוטת כן,

רופאיךופאיך יי אחודש אייר: אניני אייר: חודש

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחים שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח - כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

משכנתא לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

רבי בציון קדמי ר'
לייב אריה ישראל

שליט"א הרבי של אחיו
בצפת המשיח מלך


