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כמתואר המבול, החל יהושע רבי דעת עפ"י החודש,
בחודש נח לחיי מאות שש "בשנת בראשית בספר

השמים וארובות רבה תהום מעיינות כל נבקעו השני..
הנחשב מניסן החדשים סדר עפ"י כאשר נפתחו",

השני. החודש הוא שאייר הרי הראשון, לחודש בתורה
ההילולא שיום יוחאי, בר שמעון לרבי הזוהר ספר
מהסודות מעט חושף אייר, בחודש כן גם חל שלו
נבואה מכיל הפסוק כי ואומר, זה בפסוק הטמונים

(בתרגום לתקופתנו הנוגעת
השש "בשנת מארמית):

יפתחו השישי לאלף מאות
למעלה חכמה שערי

למטה החכמה ומעיינות
שיוכל כדי יתוקן והעולם

השביעי". לאלף להכנס
שערי אלו: עניינים שני

("ארובות למעלה חכמה
חכמה ומעיינות השמים")
תהום") ("מעיינות למטה

חכמת למעשה, הינם
העולם. וחכמות התורה

המדעית הפריצה
מאות שש משנת ואכן

אנו למניינם) ה-19 המאה (מאמצע השישי לאלף
של עצום גילוי התורה, חכמת שערי לפתיחת עדים

של מ"תורתו כטעימה המשמש התורה, פנימיות
משיח".

והטכנולוגית המדעית לפריצה עדים גם אנו במקביל,
המכונית, הטלפון, החשמל, המודרני: העולם של

והתקשורת הרדיו שידורי האלקטרוניקה, המטוס,
האנרגיה החומר, של הפנימי למבנה חדירה החזותית,

חלק אלה לאינטרנט, ועד לחלל הטיסה הגרעינית,
החיים אופי את לחלוטין ששינו והתגליות מההמצאות

בדורנו. בפרט
העליונה החכמה פתיחת את מציין שהזוהר העובדה
מלמדת יחד, והתחתונה
ביניהם: הדדיות שישנה
בחכמת חדשה התגלות

להתפתחות "גרמה" המשיח) לימות (כהכנה התורה
נעוצה ביניהם, הקשר הבנת המדע. - העולם בחכמות

"בשביל נבראו ותכולתו כולו שהעולם חז"ל בדברי
הקב"ה שברא מה ו"כל ישראל" ובשביל התורה

בני שדווקא מכאן, לכבודו". אלא בראו לא בעולמו
ושלימותו, לתכליתו נברא כל להביא ביכולתם ישראל

תורה. עפ"י שימוש בו שנעשה בכך
בזמן ותקשור צפיה המאפשרים המדע השיגי לדוגמה,

הגלובוס, במרחבי אמת
מבהירים הגבלות, וללא

העניין את מוחשי באופן
האלוקית ההשגחה של

ואוזן רואה "עין של באופן
מעשיך ש"כל ועד שומעת"

נכתבים". בספר
בתחום מאשר יותר אך

הטכנולוגי, הפיתוח
לגילוי ככלי המדע משמש
בתחום דווקא האלוקות,

העיוני.

פשוטה אחדות
הקדושות בשיחותיו

שליט"א הרבי מסביר
האחדות את מגלה התורה פנימיות כי המשיח, מלך

אחד בכל ראו בעבר בעולם. הקב"ה של הפשוטה
מורכב והחומר עצמו בפני נפרד כח הטבע מכוחות

הביאה המדע התפתחות דווקא אך שונים, מיסודות
הינו השונים היסודות שבין ופירוד שהריבוי להכרה
על מבוססת המציאות ונקודת בלבד, חיצוני עניין
חומר - ואיכות כמות עניינים: שני של התאחדות

והכח. הכח נושא
ישראל ר' של היארצייט יום אייר, י"ג שלישי ביום

יתקיים המשיח, מלך שליט"א הרבי אחי לייב, אריה
"גאולה כנס שבע, בבאר "לאונרדו" במלון בעזהשי"ת

מהארץ בכירים מדענים של בהשתתפותם ומדע"
כפי הבריאה אחדות בסימן יעמוד הכנס ומחו"ל.

של זו שאחדות הנפלא לגילוי העולם את מכינה שהיא
האלוקות, של הפשוטה האחדות אלא אינה הבריאה
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה שתתגלה

בתהלוכות שמח ל״ג
על חב"ד מוקדי עמלים אלו, בימים

הילדים וכנסי התהלוכות לקראת ההכנות
ל"ג לקראת בעומר. ל"ג ראשון ביום

ממש' – ההפצה ב'מרכז ערוכים בעומר
כובעים, לחג: ההפצה צרכי כל את לספק
בלונים דגלים, משיח, אפודות ספרונים,

לפרטים מוצרים. מגוון ועוד ושלטים
.077-5123-770 והזמנות:

במירון משיח פעילות
תלמידי נערכים שנה, כמידי

בישיבת ובראתם בצפון חב"ד ישיבות
הפעילות דוכני להפעלת בצפת חב"ד

במירון הרשב"י לציון סמוך המופעלים
במרכז הסמוכים. ובימים בעומר בל"ג
(לגברים כתיבה חדרי הפעילות: דוכני
מהרבי והדרכה ברכה לבקשות ונשים)

האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א
יום את מנצלים כשאלפים קודש,

וההדרכה. העצה את לקבל כדי הסגולה

ומדע גאולה כנס
בנושא ומשיח" גאולה "מדע כנס

יערך המשיח בתקופת המדע התקדמות
(23.4.13) אייר י"ג שלישי ביום אי"ה
4 סולד הנרייטה רח' ליאונרדו, במלון

דברי בתכנית: .18:00 בשעה שבע, באר
לצד ומדענים פרופסורים מומחים,

054-8477-075 לפרטים: רבנים.

שבין ופירוד שהריבוי להכרה הביאה המדע התפתחות דווקא אך עצמו, בפני נפרד כח הטבע מכוחות אחד בכל ראו בעבר
והכח. הכח נושא חומר עניינים: שני של אחדות על מבוססת המציאות ונקודת בלבד, חיצוני עניין הינו השונים היסודות

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(19.4.13) (5773) ה'תשע"ג אייר ט' אחרי-קדושים, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

המדעית ההכרה
הבריאה באחדות

943

במדע, העוסק השנתי לכנס ההכנות נשלמות שבע באר בעיר
שעברה. בשנה הכנס ממשתתפי חלק בתמונה: ומשיח. גאולה

שבע בבאר וגאולה מדע



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

 
    
  
   

   
    

   
   
    
   

    

ב) יט, (קדושים תהיו קדושים

הדבקים "ואתם ג) (דברים הכתוב שאמר זה
מלך לישראל הקב"ה להם אמר בה'".
אבל בשמו. להקרא רשות אין ודם בשר

הקב"ה. של שמו, על נקראו ישראל
לישראל זה שם וקרא 'אלוקים' נקרא הוא
אלוקים אמרתי "אני פ"ב) (תהילים שנאמר
ע) (איוב שנאמר 'חכם' נקרא הוא אתם".
אליו הקשה מי כח ואמיץ לבב "חכם
שנאמר 'חכמים' לישראל וקרא וישלם"

ונבון". חכם עם "רק ג) (דברים
"דודי ה) השירים (שיר שנאמר 'דוד' נקרא
'דודים' לישראל וקרא ואדום" צח
ושכרו "שתו ה) השירים (שיר שנאמר
(ירמיהו שנאמר 'חסיד' נקרא דודים".
להם וקרא ה" נאום אני חסיד "כי ג)
לי "אספו נ) (ירמיהו שנאמר חסידים

שנאמר 'קדוש' נקרא הוא חסידי".
צבאות" ה' קדוש קדוש "קדוש ג) (ישעיהו

'קדושים'. ישראל וקרא
שמעוני) (ילקוט

אבות פרקי
דברי- בינהם ויש שיושבין שנים

ב) (ג, ביניהם שרויה שכינה תורה,

רגש את ביטל שהאדם ההוכחה
לומד שהוא היא שבקרבו, ההתנשאות
"שנים במשנה: שמובא באופן תורה
יחדיו, לומדים וחברו הוא שיושבין".
הזולת. לגבי מעלה חש אינו הוא בשווה,

שבו. ההתנשאות את מבטל והוא
- שיושבין" "שנים - כזה באופן לימוד
המשנה כהבטחת ה', מלכות לגילוי מביא

ביניהם". שרויה "שכינה
חי) (מעיין

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:50 6:35 ירושלים
7:52 6:51 תל-אביב
7:52 6:43 חיפה
7:51 6:52 באר-שבע
8:23 7:21 ניו-יורק

גו' כושיים כבני הלא 
ז-טו) ט, (עמוס

הגבלה ללא קדושה

כי תהיו "קדושים בציווי: פרשתנו של תחילתה
עד אבל "קדושים. תהיה, מעוררת אני" קדוש

כמה?"
פירושים שני זה לפסוק מוצאים אנו אכן
- הראשון הקצה. אל הקצה מן רחוקים

העולם מעניני רק ולא ומובדל, קדוש להיות
לה שיש כזו קדושה לדרגת להגיע אלא

מופיע השני הפירוש הבורא. לקדושת דמיון
דומה: פסוק במילות משולב כשהוא בגמרא
והייתם ראשונים, מים אלו – "והתקדשתם

כלומר אחרונים", מים אלו – קדושים
וגשמיים, פשוטים בדברים היא שהקדושה
שני הילכו למשל. ושתיה לאכילה בנוגע גם

יחדיו?! הפירושים

הקדושה שיא
נקראות ו"קדושים" "אחרי" פרשת השנים ברוב

המוכיחה עובדה מחוברות. כפרשיות יחד יחד
הניכרת וכזאת ביניהם משותפת נקודה על

אחד. לכל כהוראה גם המשמשת בקלות ומובנת
פרשת הקדּושה. המשותפת? הנקודה באמת מהי

הקדושה שיא שהוא בענין נפתחת "אחרי"
ונפש" שנה "עולם, של המימדים בשלושת

הכיפורים יום עבודת – אדם) ובני זמן (מקום,
(האדם הגדול הכהן של ביותר) הקדוש (היום

(המקום הקודשים בקודש ביותר) הקדוש
עיקר גם הוא הקדּושה ונושא ביותר). הקדוש

זו וקדושה מאחר אך קדושים. פרשת של תוכנה
ערך לה שיש כזו בדרגה היא כאן מדובר עליה
השאלה מיד עולה הקב"ה, של לקדושתו ויחס

מוקף הזה, בעולם הנמצא האדם יכול איך –
ולהתעלות לעלות גשמיים, בענינים ושקוע

למעלה?? הקיימת הקדושה למדרגת
הפסוק במילות מוצאים אנו כך על התשובה את
שהקב"ה מכיוון – אני" קדוש כי תהיו "קדושים

חלק למעשה שהוא יהודי, כל לכן קדוש,
לדרגת להתעלות צריך גם ולכן יכול מהקב"ה,

ביותר. הגבוהה הקדושה

הגבול הם השמים
והציוויים האזהרות את מכילה "אחרי", פרשת
ישנו כך על אהרן". בני שני מות "אחרי שבאו
מלמדנו ה'" לפני ש"בקרבתם הידוע הפירוש

עד לקב"ה, מאוד גדול לקירוב הגיעו שהם
לקב"ה והתשוקה האהבה את הכיל לא שגופם

הנפש'. ל'כלות הגיעו והם בנפשם, שבערה
לאחר התורה אומרת הזו, המדרגה גודל למרות

מסתבר הזה. המקרה לאור לנהוג כיצד מכן

מגיעה ה' עבודת השלימות. שיא אינה זו שדרגה
ההתעלות לאחר המשך כשיש דווקא לשלמותה

פעם ובכל הגבלה, אין ה' בעבודת הרוחנית.
להתעלות צריך נעלית, למדרגה שמגיעים

יותר. ומרוממת חדשה למדרגה
אין מישראל: ואחת אחד לכל ההוראה זוהי

ה', בעבודת נעלית לדרגה שהגיע בזה להסתפק
הקדושה. בדרגות לעלות תמיד להשתדל אלא

עליו ה'", "לפני של לדרגה הגיע שכבר לזה וגם
לאחרי – אחרי פרשת מתחילה שעתה לדעת

עבודה להיות צריכה הקודמת ומדרגתו עבודתו
כי תהיו "קדושים של העבודה חדשה, בתנופה
קודש. בהררי מעלה למעלה לעלות אני", קדוש

צריכה הקדושה בדרגות העליה מכך: יותר
וממילא מסודרת עליה של באופן רק לא להיות

"קדושים וההוראה הציווי אלא מוגבלת,
להיות צריכות בקדושה שהעליות הוא תהיו"
ובאיכותן, העליות בכמות מוגבל בלתי באופן

העליה לאחר שלמדרגתו כזה בעילוי להתעלות
הקודם. למצבו ושייכות קשר אין

יכול אחד כל
לפסוק הפירושים שני בין לתווך אפשר גם כעת
ב. מוגבלת, בלתי קדושה א. – תהיו" "קדושים

מפני שהם אחרונים, ומים ראשונים מים כמו
של שהעבודה כאן מודגש וזוהמה. טומאה

שייכת ביותר הגבוהה בדרגתה תהיו" "קדושים
הקדושים – הקצה אל הקצה מן ישראל בני לכל

בעניני עסוקים שעדיין לאלו וגם לחלוטין,
בגאולה הקדושה שלימות עדי הזה, העולם

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית
(91 עמ׳ י״ב חלק שיחות לקוטי פי (על

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

שיחי' ורעייתו משה דוד ר' למשפחת

ביטון
מצוות לגיל שמואל הת' הבן להגיע

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלו ויזכו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ממש ומיד תיכף

טוב מזל ברכת התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

לתורה" עתים "קבע
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים



של הידועות מאימרותיו אחת
שמואל, רבינו מהר"ש, אדמו"ר
חב"ד בשושלת הרביעי הנשיא

אומר, "העולם חופשי): (בתרגום
מלמטה ללכת צריך שלכתחילה

ברירה כשאין ורק (להתכופף)
אומר, ואני מלמעלה. מדלגים אז
ובאידיש לדלג, צריך שלכתחילה

אריבער"! "לכתחילה

שיום מהר"ש, אדמו"ר זה פתגם
נעשה אייר, ב' ביום חל הולדתו
המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י
בעבודת רק לא מובהק ל"קוד"

גם אלא יהדות, בהפצת השליחות
של יום היום בחיי

ואחד. אחד כל

אייר ב' התוועדות
חב"ד בבית שנערכה
חמישי ביום ים, בת

היוותה שעבר
לשמוע הזדמנות
נפלאות סיפורי

ב"לכתחילה שזורים
אחד על אריבער".

יוסף ר' מספר מהם
ים: מבת חדד

חדשים מספר לפני
מכשיר רכשתי

של התעשיה באיזור חשמלי,
עליו ושילמתי לציון, ראשון

שלי. אשראי בכרטיס

בבית המכשיר את שבדקתי לאחר
גדול פער שקיים לראות נוכחתי

כפי המכשיר של יעילותו בין
יעילותו לבין בקטלוג, שמצטיירת

להחזירו. והחלטתי המעשית

מניעי את הסברתי לחנות, חזרתי
לדברי הודה המוכר המוצר, להחזר

כשהוא חזרה, המוצר את וקבל
המוצר שאכן באישור אותי מצייד

התשלום, החזר בדבר הוחזר.
תקבל "אתה אותי הרגיע המוכר

שלך". האשראי בחשבון זיכוי

ובבדיקה ימים כחודש חלף
סימן כל מצאתי לא שערכתי

עדיין זה בשלב התשלום. להחזר
פרוצדורה. של עניין שזה סברתי

שלא כשנוכתי כחודשיים לאחר אך
התקשרתי האשראי בחשבון זוכתי

הסבר ובקשתי החברה לחנות
שהדהימה בתשובה נענתי ואז
אבל מצטערים, "אנחנו אותי:

התשלום את שקבלת רשום אצלנו
המכשיר... את כשהחזרת במזומן

עם לשחזר ניסיתי המום. נותרתי
וקבלת המכשיר החזר את המוכר

להבטחתו ועד מהם, האישור
האשראי לחשבון יוחזר שהכסף
כל היה ולא העיסקה ביטול ע"י

בשלו. הוא אך המזומן, החזר

להנהלת לפנות נאלצתי זה בשלב
כל את מחדש ספרתי החברה.

שיבדקו הבטיחה החברה הסיפור.
חזרו הם אכן ויחזרו. העניין את

שלך חתימה לנו יש .. ובשרו
לא ולכן במזומן הכסף את שקבלת
האשראי חשבון זוכה

שלך.

מתוסכל, הרגשתי
ואובד אונים חסר
רוח במצב עצות.

לכתוב החלטתי כזה
מלך שליט"א לרבי
והתשובה המשיח
הייתה שהתקבלה

ער"ב- עמ' ט"ז בכרך
צוטט שם רע"ג,

"לכתחילה הפתגם
של פתגמו אריבער"

מהר"ש, אדמו"ר
זה קו עפ"י התנהגות ע"י ואשר

רצון ויהי בהצלחה. "נתוסף :
ההנהגה תהיה .. בענין גם אשר

ברחבה, ואתהלכה האמור, באופן
מופלגה. הצלחה בהצלחה ותתוסף
לבשורות המצפה - ובברכה בכבוד

טובות".

ללכת ברור. היה עבורי המסר
החלטתי אריבער". "לכתחילה

מעשר לצדקה מיידית לתת
למרות לקבל, שציפיתי מהסכום
אני בכלל והאם מתי ראיתי שלא

חזרה. כספי את מקבל

לצדקה הכסף את שהעברתי לאחר
הם לצערי אך שוב. התקשרתי
קבלתי שכבר טענתם על חזרו
הייתי שהפעם אלא הכסף. את

שהנהגה הרי הובטחתי רגוע. די
תביא אריבער לכתחילה של זו

טובות". לבשורות

אלי התקשרו ימים כמה לאחר
בבדיקה שאכן והודיעו מהחברה,
שצדקתי התברר שערכו נוספת

לחשבונך". יופקד ו"הסכום

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

לגאולה הזעקה
כתוצאה נתחדש שני" ש"פסח לעיל בהאמור
- נגרע") (="למה ישראל של ודרישתם מתביעתם

.. נוסף לענין בנוגע והוראה לימוד יש
הרף ללא ומכריזים מדברים מדוע הטוענים: ישנם
בביאת . . מאמין "אני המשיח, ביאת של הנושא על
לסמוך יש – שיבוא" יום בכל לו אחכה . , המשיח

שירצה?!.. מתי ישראל את שיגאל הקב"ה על
שני": מ"פסח וההוראה הלימוד בא זה על הנה

שאר ככל - בעצמו הקב"ה ע"י להנתן צריכה זו מצוה היתה לכאורה,
לא זו מצוה של עיקרה שכל רואים כן פי על ואף עשה, מצוות רמ"ז
שכתוצאה נגרע", "למה ישראל של והתביעה הדרישה ע"י אלא באה
שלימות פעל זה שציווי - כך כדי ועד שני, דפסת הציווי נתחדש ממנה

מצוות... דתרי"ג המספר את השלימה זו מצוה שכן, המצוות, בכל
התורה של ששלימותה מכיון - בתורה גם שלימות נפעל זה ידי ועל
שמביא גדול "תלמוד כמאמר בפועל, במעשה המצוות בקיום תלוי'

מעשה". לידי
שלא ישראל, של התביעה הדרישה ידי על - כאמור - נפעל זה וכל
פסח. קרבן להקריב שרצונם תבעו אלא (כביכול)... הקב"ה על סמכו

בתורה.. ציווי שיתחדש פעלו ועי"ז
זו ותביעה שבקשה בלבד זו לא הגאולה: בקשת – בעניננו זה דרך ועל
ע"י כן להתנהג ציוותה התורה - אדרבה אלא ח"ו, התורה היפך אינה
בעת מהקב"ה צרכיו מבקש יהודי שכאשר שתיקנו הגדולה, כנסת אנשי
. . תצמיח מהרה עבדך דוד צמח "את בתפלתו: יאמר - העמידה תפלת

לציון"! בשובך עינינו "ותחזינה היום", כל קוינו לישועתך כי

ביום פעמים שלש
על חוזר אלא - אחת בתפלה זאת ודורש שמבקש בכך מסתפק ואינו

יום! בכל פעמים ג' ותפלה. תפלה בכל זו ותביעה בקשה
בתפלת גם כן ולאחרי שחרית, בתפלת זאת ביקש כבר לכאורה,
- הסמוכה בתפלה זאת ולבקש לחזור הצורך מהו כן, המנחה...ואם
ללא ויחידה אחת תפלה עוברת לא כן, פי על ...ואף ערבית תפלת

! הגאולה על ישראל בני ודרישת בקשת
משיחא מלכא דוד המלך, דוד עם ביחד - וצועקים מבקשים ישראל בני
ואל תחרש אל לך דמי אל "אלקים צועקים: כן וכמו מתי"!... "עד -

א-ל"!... תשקוט
אומר תעשה, מה להקב"ה אומרים "הצדיקים : תהלים במדרש ומבואר
מתעורר, והוא תישן אל לו אומר . . ה' קומה שנאמר קם, והוא קום לו
אומר ה'. כישן ויקץ שנאמר מתעורר והוא תישן, למה עורה שנאמר
ישלים, מלאכיו ועצת עבדו דבר מקים שנאמר שומע, והוא דמי אל לו
תתנו ואל גו' שומרים הפקדתי ירושלים חומותיך על אומר ישעי' וכן
בניך". בעלבון רואה שאתה עד א-ל תשקוט ואל תחרש אל . . לו דמי
שהיתה המעגל חוני של תפלתו דרך "על שזהו המגיד שמבאר וכפי
היד אצל חבירו את שלוקח אחד (כ)משל . . הבורא רצון כביכול משנית

כו'. רצונו ומשנה לילך אותו מניח ואינו
- הגאולה אודות וצועקים מבקשים שישראל זה ידי שעל ונמצא,
לולי שהיתה מכמו יותר וזריזות במהירות תבוא שהגאולה הם פועלים
ואילך) 1684 ע׳ התוועדויות תשד״מ, שני פסח התוועדות (מתוך זו! ותביעה בקשה

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ט. פרק
י. פרק

יא. פרק

בפרקים בכורים.. הל'
א. פרק אלו.

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

יד-טז. פרק אישות. הלכות

יז-יט. פרק

כ-כב. פרק

כג-כה. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים גירושין.. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

ט

י

יא

יב

יג

יד

טו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אריבער" "לכתחילה

שיתחילו הפחות -לכל חברון מילא וכאמור,
להבטיח נוכל אולי ירושלים, על לצעוק כעת

ירושלים! את
יהודים. יבטיח שזה - נוגע זה מזה יותר אבל

תשל"א) כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ירושלים על לצעוק

חדד יוסף ר׳

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

שבת" שכולו מ"יום טועמים

המחשבה וריכוז פחדים עצבות,
לעצבות. עצה אודות שכותב במה

במפתח המצוינים במקומות קדישא תניא בספר יעיין
בסופו. הענינים

פחדים. אודות שכותב ובמה
פה בעל ילמוד וכן שלו, התפילין את שיבדקו מהנכון
לתיבת עד הפרק מהתחלת קדישא בתניא מ"א פרק

בדבור. גם או במחשבה זה על ויחזור ב' בעמוד המלך
המחשבה. רכוז אודות שכותב ובמה

להתפלל וכן הספר מתוך ללמוד בזה העצה ידועה
מעיין או פה בעל שלומד בשעה וגם הסידור, מתוך
שלומד. במקום לפניו פתוח הספר יהיה במחשבה,

ו׳תפא) (מאגרת

בזה המתעסקים של חלקם אשרי
אם אשר פעמים, כמה ברורה דעתי כתבתי והנה

הוא הקדש טהרת על החנוך והתקופות הזמנים בכל
אחת על ישראל, בני עמנו של החיוניים מהענינים

פשוט וגם מובן ומזה ת"ו. ובאה"ק זו בתקופתנו כו"כ
בזה, המתעסק ואחת אחד כל של חלקו אשרי אשר
כי מוחלטה הוכחה שזוהי שנים כמה במשך ובפרט

בכמה וכמבואר טפי, זהיר להיות צריך בה המצוה היא
בעמלו, טוב פרי כשראה וביחוד . . בדא"ח מקומות

בחייך. תראה דעולמך נעלה הכי השכר מעין זהו והרי
מחשבה שכל מובן הרי מהאמור, מידית כתוצאה
רצוי ואם הזאת, העבודה בתועלת ספק המטלת

היום ג"כ ועיין וכו', ימין מצד לא מקורה בה להמשיך
ו׳תפ) (מאגרת סיון. כ"ג יום,

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

האחרונות בשנים הפך לצעירים" שבת "עונג
רבנים הארץ, ברחבי שונים במקומות ללהיט.
בליל הסעודה לאחר הישוב מצעירי מכנסים

תורה, בדברי מלווה שבת" "עונג למסיבת שבת,
העושה הרבנים אחד נלהבת. ושירה קל כיבוד
הרב הינו שנים מספר מזה רבה בהצלחה זאת
עיר-הגאולה. בבת-ים הפועל לוגאסי ישראל

"אהבת ארגון כראש המשמש לוגסי, הרב
הרבים זיכוי בענייני רבות ופועל ישראל",

לטיפול "אור" התוכנית וכראש חסד, ומעשי
וצעירות מצעירי רבים בקרב ידוע נושר, בנוער

ובעיקר ג' יום מדי לשיעורו הנוהרים העיר
דבריו א-ל". "בית כנסת בבית השבת" ל"עונג
נמסרים ואמונה יהדות וענייני השבוע לפרשת

ובשפה דופן יוצא בהומור בנועם, רב, בחן
והלומדות. הלומדים סוגי לכל "נגישה"

שבת״ ל״עונג חדש כוח
הרב המרכזי, השבת" ל"עונג הצטרף לאחרונה,

הרבי ושליח בבת-ים חב"ד מקהילת והבה טובי
טובי הרב יהדות. להפצת המשיח מלך שליט"א
של שיעורו לפני חסידית, בזווית שיעור המוסר
והפך הצעירים על הוא אף התחבב לוגסי, הרב

החשוב. באירוע אינטגרלי לחלק

ל"עונג קפיצה לתת החלטתי כשנתיים "לפני
בסמיכות די גרים אנחנו לוגסי, הרב של שבת"
ונפגעתי". "הצצתי להודות ועלי הכנסת. לבית

והאזינו שישבו הנוער בני ממאות התפעלתי
כבוד. מעוררת בצורה לוגסי הרב לדברי

משפחת לשושלת מאוד מקושר לוגסי "הרב
בביתו העביר ילדותו שנות רוב ואת אבוחצירא
לספר מרבה שהוא כך זיע"א, סאלי הבבא של
המיוחד הקשר גם מכאן מהנהגותיו. לתלמידיו

כך שליט"א, המשיח מלך ולרבי לחב"ד שלו
פעם מדי וזורם. טבעי היה בינינו שהחיבור
אותי מכבד היה הוא ואז לעונג מגיע הייתי

רעיון או חב"ד חגי לכבוד מילים כמה למסור
המשיח. מלך שליט"א הרבי של מתורתו

הראשונים גם היו ותלמידיו לוגסי "הרב
מנחם הרב בני כאשר כספית, לי לסייע שנחלצו

(לפני בחו"ל בראשו גורלי ניתוח עבר והבה,
בהצלחה. ות"ל תשע"א) אייר ר"ח כשנתיים

הגדולה התפנית
ל"ג שלפני שבת בערב הייתה הגדולה "התפנית

השבת סעודת לאחר שעברה. בשנה בעומר
כשלפתע השולחן, ליד דקות לכמה נמנמתי
הרבי את רואה אני ומולי אותי עורר משהו

מורה והוא הבית, בסלון המשיח מלך שליט"א
לעונג עכשיו 'לך בתקיפות: אך בעדינות לי
בזמנו הובא (הסיפור אכבד!' מכבדי השבת.

הגאולה'). ב'שיחת

מאות חיכו כבר שם לבית-הכנסת רצתי

באותו הגיע לא לוגסי שהרב התברר הצעירים,
שעות כ-3 במשך איתם התוועדתי שבת. ליל

בתהלוכות. להשתתף ועודדתי

לוגסי, הרב של החם בעידודו נקבע בהמשך
חסידית בשיחה שבת" ה"עונג את שאפתח

המשתתפים מופתים. ובסיפורי השבוע לפרשת
צמאים ומצות, בתורה מתחזקים ככולם רובם

לא התורה. פנימיות מלימוד ומוקסמים ליהדות
האגרות נושא על כבר למדו מביניהם מעטים

והדרכה. ברכה עצה לקבלת לביתי ובאים קודש

בתניא שיעור
שיעור נוסד משתתפות בקשת עפ"י לאחרונה,

בבית-הכנסת הערב בשעות א' בימי לנשים
הבית הנהגת בתניא, שיעור הכולל אל', 'בית
בסיום ומשיח. גאולה וענייני הלכה היהודי,
לרבי כותבות מהמשתתפות רבות השיעור

וכמובן הקודש באגרות המשיח מלך שליט"א
שמרגשות השערה' אל 'קולעים למענות זוכות

מאוד. אותן

שהעלתה הבחורות, אחת מעניינת. אפיזודה
השבוע, משך שצברה שאלות שלל הכתב על

השאלות, שמכל זה כיצד שתוכנו: למענה, זכתה
חסידות, ללמוד התחילה שהיא מציינת לא היא

התשובות... כל את בה שיש

ההצלחה, כשסוד לזמן מזמן גדל ב"ה השיעור
המשיח מלך שליט"א הרבי ברכת הוא ב"ה,

בשמחה, בהומור, הדברים: מסירת ואופן
אמת שהכל הרצינות בשיא זאת ועם בנעימות

זו ופעילות השי"ת יתן דרך". "קיצורי ואין
את לפעול ועבודתינו" "מעשינו לכל תצטרף

בהתגלות והשלימה, האמיתית הגאולה הבאת
ממש". עכשיו המשיח מלך שליט"א הרבי

והבה טובי הרב

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 .

בציון קדמי ר'
המלך דוד
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