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לחזות יהא ניתן אייר, לח"י אור הנוכחית שבת במוצאי
הידועים ישראל ממנהגי באחד הקודש, ארץ ברחבי
שותפים, להם מדורות בעומר. ל"ג מדורות - ביותר

כל באיסוף שבועות מזה העוסקים ישראל ילדי רק לא
המוני אלא המסורתית, להדלקה קרטון וגם ארגז קרש,

חוצה באחדות וטף, נשים אנשים, כולם, ישראל, בית
וזרמים. עדות

שומרי כאשר וריע, אח זו לתופעה שאין דומה,
כאלה, ושאינם מצוות

ספרדים וליטאים, חסידים
חדשים עולים ואשכנזים,
מציינים כאחד, וותיקים
יום את עצומה, בשמחה

האלוקי התנא של ההילולא
יוחאי. בר שמעון רבי

המרנין היהודי לפלא מעבר
עדיין זה, זכאי ביום שנחשף

למה אבל שואלים, אנו
את לציין המנהג השתרש
במדורה? יום, של יחודו

למעלה תמיד
נהגו ישראל, במנהגי

אדם לזכר נר להדליק
שבין העצומה והזהות הדמיון שום על וזאת שנפטר,

אדם" נשמת הוי' "נר הדולק. לנר הטהורה הנשמה
בטבעה, דולקת הנר, ששלהבת כשם הפסוק, מגלה
ואף לצדדים הנר את יטו אם גם מעלה, כלפי תמיד

כך מעלה, כלפי הנר שלהבת תעלה תמיד מטה, כלפי
אל עצומה, וערגה כמיהה יהודי כל של בנשמתו יש

הקב"ה. העליון, אותו
של ההילולא יום בעומר, ל"ג ביום מדוע כן, ואם

אלא רגילים, נרות בהדלקת מסתפקים איננו רשב"י,
אש!!! מדורות דווקא להדליק מתעקשים

רבי התנא של הפלאית פטירתו מתוארת שם בזוהר,
רשב"י גילה זה, ביום כי מצויין יוחאי, בר שמעון

כל משגילה יותר סודות
לא שאוזן סודות ימיו,
אש ירדה ואז שמעתם,

להתקרב היה ניתן ולא הבית סביבות וליחכה משמים
מצומצם למספר מגלה כשהוא רשב"י שהה בו לבית,

סודות של שפע הספורות, בשעותיו תלמידיו, של
הבית. מסביב מלהטת האש את רואים והכל אלוקיים,
נשמתו, של יחודה את שאפיין אלוקי אות אותו לרגל

הבית, סביבות בגלוי ומלהטת משמים היורדת אש
לאותה זכר במדורות, פטירתו יום את לציין נוהגים

אש ירדה אכן מדוע הסבר, חבים אנו שעדיין אלא אש.
למשל ולא, פטירתו ביום

מים? ...
שליט"א הרבי כך, על עונה

בשיחתו המשיח מלך
מליל "ומתחיל הקדושה:

נוהגים שבו בעומר ל"ג
של מדורות להדליק

האור שניכר (בזמן אש
בלילה - האש דמדורות
רשב"י של לכבודו דוקא)

העולם את שהאיר -
דפנימיות אור הגילוי ע"י

התורה".

גאולה כינוסי
הנגלה שרובד בעוד

התורה וסודות שפנימיות הרי ל"מים", נמשל שבתורה
אבי ורשב"י ובהיות - וחום אור - ל"אש" נמשלו

את "שהאיר זה הוא הזוהר ספר מחבר הסוד, תורת
שיום הרי התורה", דפנימיות אור הגילוי ע"י העולם
אור, בתוספת ישראל עמך ע"י מצויין שלו ההילולא

אש. של למדורות ועד
פנימיות בלימוד להוסיף טובה החלטה לקבל הזמן זה
שליט"א הרבי בתורת ובפרט החסידות, תורת התורה,

שבתורתנו דרזין" ה"רזין את שילמד המשיח, מלך
יתקיימו בעומר, ל"ג ראשון ביום ישראל. לכל הקדושה,

לילדי ותהלוכות כינוסים והעולם, הארץ ברחבי
הגואל". את נביא ישראל "באהבת בסימן ישראל,

מלך שליט"א הרבי העיד עליהם ותהלוכות כינוסים
משתתף, לכל עצום ברכה מקור מהווים הם כי המשיח,

והשלימה האמיתית הגאולה להבאת כוחם וגדול
לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף ממש בפועל

בעומר ל״ג לתהלוכות כולנו
בעומר, ל"ג הקרוב, ראשון ביום

העולם, ברחבי הערים לרחובות יצאו
ל"ג ב"תהלוכות ישראל ילדי אלפי מאות

שמעון רבי התנא של לכבודו בעומר"
ישראל ידלי כל "יחד בסיסמת יוחאי. בר
הילדים יצעדו צדקנו" משיח פני לקבלת
היהדות בנושאי וסיסמאות שלטים עם

את משננים כשהם משיח דגלי והגאולה,
ופרסים. קודש ספרי ומקבלים הפסוקים

חב"ד. מוקדי בכל פרטים

העומר לספירת תזכורת
בשירות ונשמע' 'נחייג מערכת

מתקשרת המערכת ערב מידי מיוחד:
המשיח מלך הרבי את למנויים ומשמיעה

כל העומר. ספירת את סופר שליט"א
ונשמע" ל"נחייג להתקשר זה שנדרש

הוראות לפי ולפעול ,08-9493-770 -
הינה התזכורת שיושמעו. הרישום

בחינם.

חב״ד מוסדות מנהלי כנס
חב"ד וארגוני מוסדות מנהלי כנס
בארץ חב"ד חסידי אגודת ע"י יתקיים
כ"ו - כ"ה ושני ראשון בימים הקודש,
ירושלים, רמדה במלון התשע"ג, אייר

בכינוס: ציבור. אישי רבנים, בהשתתפות
וקבוצות למנהלים סדנאות הצדעה, ערב

.058-701-0770 להרשמה: דיון.

כינוסים הגואל״. את נביא ישראל ״באהבת בסימן ישראל, לילדי ותהלוכות כינוסים יתקיימו בעומר, ל״ג ראשון ביום
ממש בפועל והשלימה האמיתית הגאולה להבאת כוחם וגדול משתתף, לכל עצום ברכה מקור המהווים ותהלוכות

טובות חדשות
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(26.4.13) (5773) ה'תשע"ג אייר ט"ז אמור, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

את חוגגים
הגאולה סוד

944

א׳, ביום בעומר ל״ג חל בהם בשנים בתהלוכות. משיח פני מקבלים
המשיח מלך שליט״א הרבי עם ענק ילדים כינוס ,770 ליד נערך

ישראל ילדי כל יחד



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

  
   
   

   
     
      

   
    

   
     

   

הראשון ביום לכם ולקחתם
מ) כג, (ויקרא

בזכות אמר, לוי רבי בשם ברכיה רבי
- אני הרי הראשון", ביום לכם "ולקחתם
הראשון, מן לכם פורע ראשון, לכם נגלה
ראשון: לכם ומביא ראשון לכם בונה
ו) מד, (ישעיהו שנאמר ראשון לכם נגלה
זה הראשון, מן לכם פורע ראשון". "אני
כה) כה, (בראשית בו שכתוב הרשע, עשיו

וגו'", הראשון "ויצא
המקדש בית זה ראשון, לכם ובונה
מרום כבוד "כסא יד) (ירמיהו בו שנאמר

מקדשינו". מקום מראשון
המשיח, מלך זה ראשון, לכם ומביא
לציון "ראשון כז) מא, (ישעיה בו שכתוב

אתן". מבשר ולירושלים הינם הנה
המדרש) (עפ״י

אבות פרקי
איזהו כו׳, גבור איזהו כו׳, חכם איזהו
א) משנה ד, (פרק מכובד איזהו כו׳, עשיר

דרגות הארבעה כנגד שהם וידוע
שמהם ספירות (עשר מתחלקים שמהם
ד' כנגד הנפש, כחות עשר משתלשלים)
חכמה, - חכם איזהו הוי': דשם אותיות
- עשיר איזהו בינה, - גבור איזהו
מכובד איזהו המדות), (כללות תפארת

כבוד). (שענינה מלכות -
אלוקה חלק יש יהודי שלכל והיות
עמו" הוי' "חלק יותר ועוד ממש, ממעל
אתה בחלקו תופס כשאתה שהעצם -
ארבע כל בו כלול לכן - בכולו תופס
של אלופו (בחי' "אלו-ה" של האותיות
מעולם). שלמעלה (אלקות ומהוי' עולם),
ה׳תנש״א) אמור (ש״פ

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:55 6:40 ירושלים
7:58 6:55 תל-אביב
7:58 6:48 חיפה
7:57 6:57 באר-שבע
8:31 7:28 ניו-יורק
יאכלו לא - הלויים והכנים 

טו-לא) מד, (יחזקאל הכהנים

הרע עין סתם ? שינאה

רחמים, ללא שהשתוללה הנוראה המגפה
רבי תלמידי 24,000 של חייהם את וגבתה

ל"ג ביום - הסבר כל ללא לפתע נעצרה עקיבא
זוגות אלף עשר "שנים הגמרא: ובסגנון בעומר.

מתו וכולן . . עקיבא לרבי לו היו תלמידים
לזה". זה כבוד נהגו שלא מפני אחד בפרק

העצומה התלמידים כמות מוזר: פה משהו אבל
אחד, ביום עקיבא רבי תלמידי נעשתה לא הזו

כמו שנים. מספר במשך ובאו התקבצו אלא
אחת בבת השתנתה לא שהנהגתם מובן כן

ממילא, לזה. זה בכבוד נהגו לא שהם למצב
לומר מוזר קצת אחד?! בפרק כולם נענשו למה

עברו לשבועות פסח שבין קצרה שבתקופה
החמור. בעונש נענשו עד הגבול את התלמידים

מיוחד משהו להיות שחייב היא, המסקנה
מהו? התלמידים. מתו שבגללו הזה בזמן שקרה

ישראל אהבת בגלל רק
כמה עד המדגיש זה הוא עקיבא "רבי ותחילה,
גדול "כלל ישראל: אהבת מעלת ונפלאה גדולה

תלמידיו שדווקא מאוד מוזר זה לפי בתורה".
ישראל מאהבת ההיפך – הדדי בכבוד ינהגו לא

רבם?! בתורת ויסודית עיקרית הוראה שהיא
גרמה עקיבא רבי תלמידי היותם שדווקא אלא

אחד שכל מכיוון לזה", זה כבוד "נהגו שלא לכך
לפי עקיבא רבי של תורתו את והבין למד מהם
דבריו של האמיתי שפירושם והבין ודעתו דרכו

ובגלל אותם, למד שהוא באופן דווקא הוא
הוא רבו לתורת לחלוטין מסור היה אחד שכל
דברי את מפרש שמישהו לסבול יכול היה לא

שחברו שמע כאשר ולכן כהלכה, שלא הרב
היה לא הוא אחרת בדרך רבו דברי את מבין

ולפי מכיוון והערכה, כבוד כלפיו לרחוש מסוגל
מוטעית! בצורה רבו דברי את לומד הבנתו,הוא

לא הם – ישראל אהבת מצד נבעה אדרבה,
תורת בלימוד חיל עשו שבעצמם בכך הסתפקו
יבינו חבריו שגם להשפיע השתדלו אלא רבם,

הבנתו. (לפי האמיתית בדרך הדברים את

שם? קרה באמת מה
אמנם הפוכה: שאלה כעת מתעוררת כך, אם

ראוי היה עקיבא רבי תלמידי בתור מעלתם לפי
חברו, לדעת מכובד מקום יתן מהם אחד שכל
בלתי לדבר נחשבה ההפוכה התנהגותם ולכן

כך כל "חטא" זהו האם – זאת בכל אבל רצוי,
שכזה?! חמור עונש שמצדיק כבד

ש"כולן בדבריהם ז"ל רבותינו דייקו כך משום
לא שמיתתם ללמדנו כדי אחד", בפרק מתו

לזה", זה כבוד נהגו "שלא חטאם בגלל רק היתה
זה. שב"פרק" מיוחד מדבר כתוצאה גם אלא
למיתתם. גרם הזמן דבר של שבסופו משמע,

ירושלמי: בתלמוד נוסף, במקום מופיע זה ביטוי
. רבי בית של קרונות וארבע בעשרים "מעשה
אחד". בפרק כולם ומתו הרע עין בהן נכנסה .
בהם שנכנסה – למיתתם הסיבה מפורשת כאן

תלמידים). הרבה יחד שהתאספו (בגלל הרע עין
של מיתתם שסיבת בעניננו, גם נלמד מזה

משום היתה אחד" "בפרק עקיבא רבי תלמידי
מספר שזהו ל-24,000 מספרם הגיע זה שבפרק

זה דבר הדין. למידת קשור שגם ביותר גדול
מתו. שכולם עד הרע עין בהם שתיכנס גרם

מהגאולה לטעום
בחבריהם כבוד נהגו לא שהם שהעובדה יוצא

ייענשו זה שעבור כך כדי עד חמורה אינה
נכנסה זה שבזמן בגלל אלא מיתה, בעונש

שכזה קל חטא על שגם גרם זה הרע עין בהם
ייענשו.

בתורה הובא עקיבא רבי תלמידי של סיפורם
זה דבר ישראל. באהבת לנהוג ללמדנו כדי

שהרבי לאחר בזמננו, מיוחדת הדגשה מקבל
אנו שכיום המשיח, כמלך כבר התגלה שליט"א
את לתקן בכדי רק לא ישראל באהבת נוהגים

טעמה את לטעום כדי בעיקר אלא הגלות סיבת
הגאולה. של הנפלא

(149 עמ׳ ל״ב חלק לקו״ש (ע״פ

מלך דבר

אמור פרשת
ד אבות: פרקי

אמור

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' אפרת ורעייתו אלעד ר' למשפחת

קנטור
שתחי' מושקא חיה בצ"ה החיילת הבת להולדת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלה 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



קדוש מענדל מנחם הת' מספר
הבלתי השפעתו מידת "על שיחי':

מלך שליט"א הרבי של נתפסת
דומה האנושות, כלל על המשיח,

הכל. סופר כבר כי

עוד על אנו שומעים פעם לא
שאינו כזה אפילו ולעתים יהודי,

את ומגלה המתבטל ברית, בן
מלך שליט"א לרבי התקשרותו

זה דבר , שלכאורה למרות המשיח,
האנושי. טבעו היפך הינו

כשנתיים, לפני לנו אירוע גם כך
ב"ועד תפקידי במסגרת כאשר
פעולות על האחראי המסדר"

מן הייתי ב-770, מסויימות
שטרות לרכישת האחראים

הדולרים,
ע"י לחלוקה

שליט"א הרבי
המשיח. מלך

שבוע, מידי
מאות עוברים

ויהודיות יהודים
לקבל כדי בסך,
הק', ברכתו את

מצורף אליה
או לתיתו שטר
לצדקה. חילופו

בסניפי נרכשים אלו שטרות
חדשים שטרות המחזיקים הבנקים

שימוש נעשה לא בהם שכאלו,
מהדפוס". "היישר בעבר

בנק סניף מצאנו השנים במשך
מחזיקים שם במנהטן, מסויים
אלו, שרות של מסחרית כמות

לשם לנסוע היה, לנו שנותר וכל
לשטרות דולרים מאות ולפרוט

מכירים כבר כשהפקידים בודדות,
לשתף ושמחים מטרתנו את

החשובה. במצווה פעולה

לפני הסוכות בחג זה היה
הגיעו, ל-770 כאשר כשנתיים,

ומטבע אורחים, אלפי שנה, כמידי
שעברו כ"י האנשים כמות הדברים,
לימי ביחס גדלה הדולרים בחלוקת

השנה.

כמות כי גילינו הסוכות, חג בערב
ואוזלת. הולכת הדולרים שטרות

ויצאנו ברירה, לנו נותרה לא
כשבידינו במנהטן, הבנק לסניף

לפריטה... המיועד גדול כסף סכום

כי לגלות הופתענו שבבנק אלא
אלו. שטרות להם אזלו

"נכון לנחמנו: ניסה הבנק פקיד
אך לנו, אין שלישי יום שהיום,

שטרות מקבלים אנו חמישי ביום
בעוד בואו המרכזי, מהבנק חדשים
מבוקשכם". את לכם וינתן יומיים

בחשבון: בא לא זה כי לו הבהרנו
אצלינו חל ושישי חמישי "בימים
ומתעסקים נוסעים איננו בו חג,

ביום לכאן. להגיע נוכל לא בכסף.
איננו כן גם לך, כידוע שבת,

יכולים".

אנו ראשון, ביום לכאן תגיעו "אז
הסניף". את 11 בשעה פותחים

לא לזה גם
להסכים, יכולנו

זו ובשעה מאחר
כבר השטרות על

מוכנים להיות
לחלוקת ב-770
מעט המתחילה

11:00 אחרי
כלל. בדרך

האפרו- הפקיד
ששמע אמריקני

מצוקתנו על
לקחתי "למעשה לעזרה: התגייס

לבילוי חופשי כיום א', יום את
זוגתי. בת את הצהריים לפני

ואני המיועד, הבילוי את אבטל
שטרות עם ל-770 אגיע בעצמי

הדולרים.

הייתה לא אחרת וברירה מאחר
הכסף, את בחשבונו השארנו לנו,

ביום להגיע לנו מבטיח שהוא תוך
לו שהשארנו לכתובת 11 בשעה א'

הכסף. עם

תפילת של סיומה עם א', ביום
ל-770, מחוץ יצאנו המועד, חול
שכנראה גוי, אותו עמד כבר שם

אומות תפקיד את הבין כבר
האמיתית בגאולה העולם

בשביל ולעבוד לסייע - והשלימה
בשביל אלא סתם ולא היהודים,

בעצמו. המשיח מלך

נעמד אלא בכך, הסתפק לא הוא
ביקש תורו וכשהגיע התור, בקצה

נוסף ושטר בעבורו אחד שטר
לחברתו..."

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

ישראל״ ילדי כל ״יחד
ומקום מקום שבכל בו התלוי יעשה ואחד אחד כל
בשמחה בעומר ל"ג שיחגגו יהודים שם שנמצאים
או כו' כינוסים התוועדות, עשיית ע"י גדולה,

מלך. הדרת עם וברוב ילדים, של תהלוכה
מקום שבכל ישתדלו האחרונות בשנים כנהוג
להדגיש "תהלוכה", בעומר בל"ג תתקיים ומקום
הארץ, עמי לעיני גם כל, לעין גלוי באופן ולהראות
של ובאופן קונם, רצון לקיים הולכים שיהודים

. לדרגה מדרגה הליכה
בעניני ישראל בני של הליכתם תוכן יתבטא שבהם פומביות תהלוכות

יהדות.
(בנפרד, והנשים האנשים ישתתפו שבהם כו'.. ותהלוכות חגיגות עריכת

והטף. כמובן) הצניעות, בתכלית
בעומר שבל"ג מדורי-דורות ישראל כמנהג - לטף בנוגע ובמיוחד
היום, שליש או היום כחצי רבן, בית של התינוקות בלימוד ממעטים
ועי"ז (לכאורה), הרשות בעניני הילדים עם לשמוח [לשדה] ויוצאים

התורה. בלימוד ניתוסף
"יחד והכרזת] [הדגשת בסיסמא ישראל ילדי של ה"תהלוכות" עריכת
אחים שבת נעים ומה טוב מה "הנה הכתוב כלשון - ישראל" ילדי כל

לרשב"י.. זה דפסוק והשייכות הקשר כידוע יחד", גם
התלוי כל ואחת אחד כל בזה יעשה בטח בתהלוכות: להשתתף להשפיע
להשפיע כן וכמו דילי'], שיעורא לפום וחד חד כל וטף נשים [אנשים בו
איך אישית חי'ה דוגמא מהוראת מתחיל בזה, שישתתפו אחרים על

ובשמחה. בחיות בזה משתתף שהוא
שמדובר מכיון הרי, קשה, עבודה כ"דחק", נראית בזה הפעולה כאשר גם
לסמוך שמעון ר' הוא "כדאי רשב"י, עם הקשר בלתי-רגיל, ענין אודות

"דחק". של באופן גם אלו בפעולות ולהתייגע הדחק", בשעת עליו
תשמ״ח-תנש״א) מהשנים קודש משיחות לקט - העיקר״ הוא ״המעשה (מתוך

בעומר בל״ג נגאלים
רשב"י של שמחתו יום בעומר, דל"ג סגולה" ה"יום ינצלו ובודאי
של תהלוכות עריכת ע"י ובמיוחד כולל הנ"ל, פעולות בכל להוסיף
תבל, קצוי בכל - ישראל ילדי כל יחד יחד", גם "אחים - ישראל ילדי
הימים על נמשכת פעולה של באופן ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת
של בקיומן גם כמודגש , חיל" אל מחיל "ילכו והולך, ומוסיף שלאח"ז,
בתנועה תמיד מהלך להיות צריך מישראל ואחד אחד שכל "תהלוכות"

הליכה... של
רבי הוא ש"כדאי ממש בפועל יתגלה בעומר ל"ג שבערב רצון ויהי
העולם כל את לפטור "יכולני כאמרו הדחק" בשעת עליו לסמוך שמעון
ד"אם להדרגא ועד (שם) עלי'ה" "בני בדרגת (להיותו הדין" מן כולו
שכינה נגאלין "שהן ובגלוי בפועל רואים ובמילא! הוא" אנא הוא חד
משיח ביאת לאחרי - בעומר הל"ג דיום הספירה תהי' ובמילא, עמהן",

צדקנו..
פ"ט במזמור אייר, ח"י בעומר, דל"ג תהלים בשיעור - הכתוב ובלשון
המזמור וחותם לסיום ועד משחתיו" קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי
(170 ע׳ התוועדויות - תש״נ אמור (ש״פ ואמן". אמן לעולם ה' "ברוך

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אייר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ה. פרק בכורים. הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

י-יב. פרק גירושין. הלכות

אלו. בפרקים וחליצה.. יבום הלכות יג. פרק
א-ב. פרק
ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים בתולה.. נערה הלכות

א-ג. פרק אלו. בפרקים סוטה.. הלכות

הלכות קדושה. ספר וגו'. הכן פעמי ד. פרק
א-ב. פרק אלו. בפרקים ביאה.. איסורי

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

קדשי הר אל והביאותים

מפחדים שהיהודים רואה הערבי כאשר
וכו' המקומות את למסור ורוצים מהגויים

ושורף מכה והוא חוצפה, ויותר אומץ יותר מקבל הוא -
שם שיש פי על אף אלו, במקומות הענינים כל את ועושה

תשל"ט) כסלו (י"ט יהודית. משטרה גם אלא יהודי צבא ק לא

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

חוצפה ויותר אומץ יותר

ב-770 הדולרים חלוקת בעת

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
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בבית? עימי המלכה את לכבוש
הכנסת בבית להתפלל מותר אם דעתי שואל

טוב. ויום בשבת במיקראפאן שם שמשתמשים
שהרי כהאמור, מבהיל בענין הספק גדול ולפלא
חילול הוא טוב, ויום בשבת במיקראפאן שמוש

גם זה, על ונוסף ובפרהסיא, טוב ויום השבת ימי
אומרת זאת בבית, עמי המלכה את לכבוש דרך על

שבת מצות אשר ומצותיה, התורה לנותן תפלה בבית
ז"ל רבותינו וכמאמר המצות, כל כנגד היא שקולה

(ספ"ג). נדרים ירושלמי
הכנסת בית חברי כל בשם נעשה שבת שחילול וכיון
כחם, באי הם בהאמור המחליטים הגבאים שהרי זה,
אשר התורה וקריאת תפלה עניני לכל ספק מקום יש
גם אלא המיקראפאן, ע"י הנמסר בחלקם רק ולא בו,

ושלאחריהם. שלפניהם
באם שבת, דהלכות הדין משורת הוא הנ"ל כל והנה
לב בשים אבל השם, דחילול ענין בזה כלל היה לא

ולדעתי וכמה, כמה פי הדבר חמור הרי זו, לנקודה גם
הכפורים ויום השנה בראש שאפילו בתכלית, פשוט

האמור. הכנסת בבית ח"ו אבל ביחידות, להתפלל יש
ו׳תצה) (מאגרת

חלק לפחות להציל
ובטח . . ההפרדה בענין השתדלותו דבר על לי כתב
כולו, להציל אפשר אי אם שאפילו להדגיש למותר

הגדולות לכתות כוונתי כדאי, כן גם חלק הצלת הרי
התלמידים - הרבים וזכות הפחות. לכל בגיל

גם להציל סוף סוף להצליח מסייעתו - והתלמידות
ו׳תצו) (מאגרת כולו.

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ההתכנסויות אחת ספק ללא נחשבת זאת
השנה, במשך היהודי, העם של ביותר הגדולות

זורמים בעומר, ל"ג ביום שבהם. הגדולה לא אם
שבמירון, יוחאי בר שמעון רבי של לציונו

המשטרה הערכות פי על ישראל. בית המוני
בלמעלה מדובר התקשורת בכלי המתפרסמים

וטף. נשים אנשים, בני-אדם, מליון מרבע

ישיבת תלמידי מפעילים תשל"ז, שנת מאז
בשורת להפצת ענפה פעילות בצפת חב"ד

שאין ענק להיקף המגיעה – וחסידות הגאולה
מגוון בחובה חובקת במירון הפעילות כדוגמתו.

ופרסום החסידות מעיינות בהפצת תחומים
הגאולה. ענייני

הדור אנשי לכל
במבטו נתקל למירון, ההמון הגעת עם מיד

משתתפי את מברך שליט"א אדמו"ר כ"ק של
על מודפסת בניו-יורק, בעומר ל"ג תהלוכת

מנוף. ידי על ומונפת מטרים 16 של בגובה שלט

הרבי הוראת לקיום יותר המתאים מקום אין
הדור' אנשי לכל 'לפרסם שליט"א המשיח מלך
וחמישים מאות כשלוש הדור. ונביא מנהיג את
לפני ומגישים המתחם פני על נפרשים תמימים

בקבלת אם הגאולה בשורת את ישראל עדת
בחלוקת ואם חב"ד לאוהל והזמנה מאירה פנים

הישוב בשערי מרכזי דוכן על הסברה. עלוני
על לקבל נקראים והיהודים קלף, יריעת מוצבת

ולחתום המשיח, מלך של מלכותו את עצמם
היריעה. על-גבי

נתלים הרגל, ולהולכי הרכב לכלי הדרך, לאורך
גם כמו ומשיח גאולה בנושאי פרסום שלטי

מלך הרבי של פניו מראה הארץ. שלימות בעניין
בא' משיח הנה 'הנה והכיתוב שליט"א המשיח

ימות של תמרורים היו כאילו עבר, מכל ניבטים
המבצעים עשרת של ענק שלט גם כך המשיח.
משיח' פני לקבלת מבצעים 'עשרת הכיתוב עם

אלו. במצוות המטרה את לכולם שמזכיר

חב״ד מדרש בית
ידי על מאוישים דוכנים ניצבו ההר במעלה

שעסקו בצפת חב"ד מישיבת התמימים תלמידי
את ומדריכים מסבירים המעיינות, בהפצת

ללמוד. ומבקש שמתעניין הגדול הקהל

מקיים – ליובאוויטש" חב"ד מדרש "בית
ב'דרך השעות 24 כל במשך חסידותית פעילות

מאות בהשתתפות התוועדויות המהדרין'.
משפיעים עם שונים מחוגים ישראל בית עמך

חב"ד. וחסידי

מכירת מעמד מתקיים לרווחה, הפתוחה בחצר
על החסידות. מאור טועמים – חסידות ספרי

לרגל 60% של מיוחדת הנחה חלה הספרים כל
התורה פנימיות ומפיץ מגלה של ההילולא יום
שליט"א הרבי של הוראה פי על זאת בעולם.

ספרי על מיוחדת הנחה לקיים – המשיח מלך
זה. מסוגל ביום התורה פנימיות

המשיח למלך כותבים
הסתלקותו יום אשר יוחאי בר שמעון רבי זכה

החוגים כל בקרב ותפילה חג ליום נקבע
מתקבלות זה ביום אשר מקובל והעדות.
הזמן זהו מיוחדת. רצון כבעת התפילות

האפשרות האלפים לרשות להעמיד המתאים
המשיח. מלך שליט"א מהרבי וברכה עצה לבקש

קודם ההר, במעלה מוקם ענק חב"ד אוהל
הבאים לרשות עומדים באוהל לציון. הכניסה
כתיבה. וכלי דפים רבים, קודש אגרות ספרי

הישיבות, מכל התמימים מאיישים האוהל את
לשואלים ומסייעים הנכנסים את שמדריכים

המשיח. מלך שליט"א הרבי תשובת את להבין

אנשים המהדרין. בשביל אף ניצב נוסף אוהל
השעה את וניצלו ההזדמנות את ניצלו רבים
ותפילותיהם. בקשותיהם לכתיבת המסוגלת

מראות של מיוחד ווידאו
על נקודות במספר מוצג קודש
הבוקר משעות ענק. מסכי גבי

למבצע הפעילות מתרחבת
הכיתוב עם דוכנים תפילין,
ניצבו המשיח" המלך "יחי

ניגשים כשרבבות ההר, במעלה
שרוולים מפשילים לדוכנים,
הנחת מצוות את ומקיימים

תפילין.

מופת, סיפורי ספור אין על מספרים הפעילים
הרבי להתגלות ההמונים תפילת את ומציינים

ממש. ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א

במירון המופץ העלון

קודש האגרות בדוכן

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

ב"ה

הגאולהמטעמי הגאולה מטעמי
ויום-טוב לשבת מוכן אוכל

חב"דית בהנהלה
חתן שבת מצווה, בר ברית, לשמחות: הזמנות אפשרות

רביעי ליום עד הזמנות
חיפה שמואל קרית שפירא, רח' פינת 1 הרי"ף נתיב

054-577-9921 טל':

אאאאאאאאאאאאאאאאאפפפפ
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