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שעבר. בשבוע שנחתם להסכם, ביחס קצר עידכון
מאלפיים יותר לפני כך על שומע דניאל, הנביא
מתי הפלאות?" קץ מתי "עד שאלתו על שנה.

הוא והשלימה? האמיתית הגאולה כבר תתרחש
של באופן עדיין נותרת שזו אלא לתשובה, זוכה
רמז רק קץ". עת עד הדברים וחתומים "סתומים
הדברים. יתרחשו בו לעיתוי כסימן לו, ניתן אחד

רבים". ויצרפו ויתלבנו "יתבררו תקופה באותה
תתבהר התמונה לטוב. והטוב לרע יצטרף הרע

לחלוטין.
הרבי מציין לכך בהקשר

המשיח מלך שליט"א
הזדמנויות: באחת

האחרונה "בתקופה
מאורעות מתרחשים

ביאור כל עליהם שאין
- הקוין ובב' הטבע. בדרך

שאצל שיערו לא מעולם
ישנם פלוני בן פלוני

כך, כל טובות תכונות
שאצל שיערו לא ומעולם

ישנם פלוני בן פלוני
באופן שהם כאלו תכונות

הפכי!".

הגאולה מסימני
לעת- שמצאתי היחידי "הביאור ממשיך: והוא

הסימנים אחד הוא זה שדבר - הוא זה, בענין עתה
פסוק ישנו דניאל בסוף משיח... ביאת של

שאז - המשיח ביאת שלפני הזמן את המתאר
מתבררים אזי גו'"... רבים ויצרפו ויתלבנו "יתבררו

הענין מתגלה ובמילא, הענינים, כל ומתלבנים
בן פלוני אצל - והפכו פלוני, בן פלוני אצל הטוב

כו'". וברבים בגלוי - זה וכל פלוני,
והרש"פ "הפתח" של לטיבו ביחס אשליות היו אם
גם כמו השלום" "שוחרי
בכללותה, לרש"פ ביחס

האיחוד שהסכם הרי
שעבר בשבוע שנחתם
המכריז ה"חמאס" בין

ח"ו, ישראל, להשמדת מגמתו על והערב השכם
ההסכם בא פחות, לא בזה שרוצה ה"פתח" לבין

השלום". "מדומייני של פניהם על וטפח

הגאולה מסימני
לפני גם לזכור: צריך הנס, של גדלו את להבין כדי
שנאתם על וחבריו, הממשלה ראש ידע ההסכם,

גם ידע ה"פתח". אנשי הפלסטינים, של התהומית
את מחנכים הם זו, דם נוטפת שנאה על כי ידע,

ידע שלהם. העתיד דור
האינטיפדה על ידע גם

כיום המתרחשת
ושומרון, יהודה בשטחי

המשיכו זאת, ולמרות
אחר ברפיסות לרדוף
שיואילו הפלסטינים,

לשולחן לשבת בטובם
כך לשם רק הדיונים.

מחבלים מאות שיחררו
מוכנים והיו רוצחים

אילמלא עוד, לשחרר
להם שקילקל ההסכם

מאתנו ומנע ההצגה את
ב"ה. נפשות, סכנת

לאלוף הידוע במכתבו
המשיח מלך שליט"א הרבי מציין שרון, אריאל
שנוי, תפעול היהודי הצבור בדעת ההזזה "שלא
בהם, והתומכים הערבים של השגיאות אם כי

בשנה הכריחו כאלו ששגיאות בעבר, שהי'ה וכמו
את הימים) ששת מלחמת (=תשכ"ז, שעברה

ובמילא להגנה סוף סוף להסכים השלום רודפי
באופן זה יהי'ה שבעתיד והלואי תנופה. למלחמת
ואפילו בגוף ולא בנפש לא ח"ו יגע ולא יותר קל

שהוא". מקום בכל ישראל בני אחינו של בממון לא
בתוספת לפעול עלינו זו, קריטית זמן בנקודת

מנהג את לפרסם הגאולה, בשורת להפצת מרץ,
שיעורים להוסיף שבת, בכל אבות" ה"פרקי אמירת
התוועדות את ולהמשיך משיח של תורתו בלימוד

מוהר"ש, אדמו"ר הולדת יום אייר, ב' זו, שבת ערב
עדי חב"ד, בנשיאי הרביעי אריבער", "לכתחילה

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית הגאולה

מתורגמים מצוות 7
הגאולה, בבשורת חדשה הפקה
בשפות: נוח בני מצוות 7 כרטיסי

ייעוץ תוך וערבית, טורקית, אמהרית,
ובעיצוב מקצועיים מתורגמנים עם

מצטרפים אלו כרטיסים חדשני.
יפנית, אינדונזית, בשפות: לקודמיהם

סלובנית, רוסית, גרמנית, סינית,
תאילנדית, קוריאנית, קרואטית,
כמו צרפתית. ספרדית, אנגלית,

ליהודים, משיח כרטיסי הופקו כן
אידיש רוסית, צרפתית, בעברית,

והזמנות: לפרטים וספרדית.
sarithadash@icloud.com

ליולדת הדרכה חוברת
הפצה במרכז הפיקו ניסן, י"א לרגל

ואמהות ליולדות מיוחד מגזין 'ממש',
ו"טיפים", הדרכות מקבץ ובו צעירות,

הנולד חדש, בתינוק מטפלים כיצד
החוברת להשגת היהודית. במשפחה

.077-5123-770 'ממש': במשרדי

ביכולתכם אשר כל עשו
נאמרה בו היום ניסן, כ"ח לרגל

את להביא שביכולתכם כל "עשו שיחת
משיח מטה ע"י נערך צדקנו", משיח

חב"ד, בכפר המוני התעוררות כנס
שלוחים, משפיעים, רבנים, בהשתתפות
התחזקו המשתתפים והתמימים. אנ"ש

הגאולה לזירוז טובות בהחלטות
והשלמה. האמיתית

ההזזה ״שלא שליט״א הרבי מציין הימים, ששת מלחמת לאחר שרון, אריאל לאלוף הידוע במכתבו
בעבר״ שהיה כפי בהם, והתומכים הערבים של השגיאות אם כי שנוי, תפעול היהודי הצבור בדעת

טובות חדשות
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אריבער"! "לכתחילה (2.5.14) (5774) ה'תשע"ד אייר ב' אמור, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

החדש ההסכם
ועצום! גלוי נס

994

נון, בן יהושע של לציונו בסמוך נצפו הציבור גווני מכל יהודים
הקודש אגרות במוקד המשיח מלך שליט״א לרבי כותבים כשהם

וכותבים מאוחדים



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

  
   

    
    

   
   

   
   
  

   
  

  

יטמא לה . . הבתולה ולאחותו
ג) כא, (ויקרא

שנקראה ישראל כנסת על קאי - ”אחותו"
הצדיקים. מדריגת להקב"ה, אחות
תשובה. הבעלי מעלת - אליו" ”הקרובה
בשעת שגם - לאיש" היתה לא ”אשר
יטמא“ ”לה ית'. אתו באמנה היא החטא
בכדי הטומאה למקום יורד -שהקב"ה

ישראל. כנסת את לגאול
שמואל) (תורת

לכם וספרתם
טו) כג, (ויקרא

בירורים היא שעבודתה העומר, בספירת
עד העולם את לזכך למעלה, מלמטה
הוא הסדר העתידה, לגאולה כלי שיהיה
מזככים נהורא", והדר חשוכא "ברישא -
למעלה; מלמטה בדרך העולם חושך את
המשך היא הספירה זה, כל שעם אלא

ישנו הספירה שבעבודת כלומר, לקרבן,
אשר מלמעלה, אור גילוי דקדשים, הכח
בפנימיות הספירה עבודת על-ידי יומשך
על- והשלימה האמיתית בגאולה בעולם,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ידי
(976 ע׳ ג שיחות (לקוטי

ישרה... דרך היא איזו אומר רבי
א) ב, אבות (פרקי

והמהירה (הקלה ישרה" ה"דרך ...מהי
לו שיבור התורה) דרכי כל מבין ביותר
עניני שגמר בני-ישראל) (כללות האדם
וביאת התגלות לפעול כדי העבודה

המשיח?
וביאת להתגלות ישרה" ה"דרך ...וביאור
שבתפארת" ”מלכות על-ידי המשיח
ובפשטות.. בפועל.. למעשה בנוגע -
התורה לימוד הוא - שבתפארת" ”מלכות

הגאולה... ובעניני המשיח מלך בעניני
ה׳תנש״א) תזריע-ומצורע ש״פ (משיחות

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:00 6:44 ירושלים
8:02 7:00 תל-אביב
8:03 6:52 חיפה
8:01 7:01 באר-שבע
8:38 7:34 ניו-יורק

יאכלו לא - גו' הלוים והכהנים 
לא) - טו מד, (יחזקאל: הכהנים.

הרקיע כזוהר להזהיר

ואמרת, "אמור רש"י מפרש פרשתנו בתחלת
במסכת ומקורו הקטנים". על גדולים להזהיר
לא הם, שקץ כי תאכלום "לא א): (קיד, יבמות

נפש כל הקטנים.. על גדולים להזהיר תאכילום,
הקטנים.. על גדולים להזהיר דם.. תאכל לא מכם

הקטנים.. על גדולים להזהיר ואמרת אמור
עניין הוא הקטנים שחינוך כיון להבין: וצריך
עם של ההמשך תלוי שבזה ועד עיקרי, הכי

ובלשון הדורות, כל סוף עד לדור מדור ישראל
אין "אם ב) הלכה י, פרק סנהדרין (ירושלמי, חז"ל

זה חיוב נאמר לא למה - תיישים" אין גדיים
וכמה כמה לאחר אם, כי תורה, למתן בסמוך

פרשיות?!

אייר בחודש תמיד
גדולים "להזהיר אמור שפרשת בכך יובן הדבר

שיחודו אייר, בחודש תמיד נקראת הקטנים", על
החודש בהיותו העומר, ספירת במצות הוא

מסויימת מצוה עם קשור שבו יום שכל היחיד
ומיוחדת.

העומר ספירת שמצות בכך גם מודגש זה וענין
ממחרת לכם "וספרתם אמור: בפרשת נאמרה
(כג, התנופה.. עומר את הביאכם מיום השבת

להזהיר ואמרת "אמור של הענין וגם היות טז)
העומר: ספירת עם קשור הקטנים" על גדולים

החינוך ענין דרך על הוא העומר ספירת תוכן
של החינוך - הקטנים") על גדולים ("להזהיר
שהרי, תורה, למתן כהכנה ישראל עם כללות

ולאחרי ישראל, עם לידת היתה מצרים ביציאת
החינוך (בדוגמת החינוך ענין להיות הוצרך זה

ובמיוחד כולל התורה, לקבלת הקטן) של
כדי עד התורה, לקבלת והגעגועים התשוקה
יום כבר יבוא מתי הימים את שסופרים כך

התורה. את לקבל יזכו שבו החמישים
שספירת-העומר - ושנה שנה בכל ודוגמתו

מתן "זמן של להחידוש והכנה חינוך הוא

בקודש", "דמעלין באופן ההיא בשנה תורתנו"
כפי תורה דמתן בהחידוש השלימות לתכלית עד

מאתי חדשה "תורה - לבוא לעתיד שיתגלה
תצא".

מבוגרים וגם ילדים
הוא העומר שבספירת "חינוך" ביאור: ולתוספת
של חינוכו בדוגמת עבודה, לתחלת בנוגע רק לא

הדרגות כל וכולל שייך אלא כפשוטו, קטן ילד
(שבכל עילוי אחר בעילוי האדם, שבעבודת

ל"חינוך" שזקוק "קטן" בבחינת הוא הרי דרגא
שעבודת בכך כמודגש יותר), נעלית דרגא לגבי

לאחר השבת", "ממחרת היא ספירת-העומר
ומוסיף הפסח שבחג וקפיצה לדילוג ובהמשך

"שני ליום, מיום וקפיצה בדילוג וגם-כן והולך
השלימות. לתכלית עד ימים" "שלשה ימים",

שבתות שבע לכם.. "וספרתם שבפסוק לומר, ויש
כל עבודת שלימות מרומזת תהיינה" תמימות

הנרמזים סוגים, לשבעה כידוע הנחלקת ישראל,
שבלב, המדות שבעת כנגד המנורה קני בשבעת
שבעת כל - ספירת-העומר של העבודה וע"י
"תמימות", נעשים ישראל נשמות של הסוגים

אבן כמו בהירות, "לשון "וספרתם", דשל ובאופן
הנרות". שבעת "יאירו שכתוב כמו ספיר"

האבות כמו להאיר
בשם גם מרומזת ישראל, בני של זו ושלימות

אברהם, בראשי-תיבות: נרמזו בו אייר החודש
והאמהות האבות שענין היינו, רחל. יעקב, יצחק,

עבודתם. מצד ישראל כל אצל בגלוי ניכר
ברפואת רופאך'" ה' "אני ר"ת כן גם ו"אייר"

של ומצב במעמד הם ישראל בני שכל הקב"ה,
יחד. גם וברוחניות בגשמיות הבריאות, שלימות

להזהיר ואמרת ב"אמור גם מרומז זה וענין
ישראל, בני שכל - הקטנים" על גדולים

ומצב במעמד נמצאים הגדולים" עם "הקטנים
הנאמר דרך על ואור זוהר מלשון "להזהיר" של
רואים ואז הרקיע", כזהר יזהירו "והמשכילים

ב"אמור כמרומז ישראל, של שבחם בגלוי
כדרשת ושבח, חשיבות לשון גם שהוא ואמרת"
האמירך וה' גו' האמרת ה' "את הפסוק על חז"ל

ואני בעולם, אחת חטיבה עשיתוני "אתם גו'",
בעולם". אחת חטיבה אתכם אעשה

ה׳תש״נ) בעומר ל״ג ערב אמור, ש״פ (משיחות

מלך דבר

אמור פרשת
ב פרק 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
shageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

הכהן ע"ה שמואל ב"ר חגי הת'

נתן בן
ה'תשע"ד ניסן כ"ד נפ'

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

נשמת לזכות
אבי'ה מרת וזוגתו איתמר לר'

שיחי' דרור
שי' יצחק לוי ה' בצבאות החייל הבן להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת



ארבעים ימלאו הנוכחי בקיץ
אחד צדקה, למבצע שנה,

הראשונים "המבצעים" מחמשת
חמש) עוד באו (בהמשכם

שליט"א הרבי הכריז עליהם
שמירה, שסגולתם המשיח, מלך

והכלל. הפרט על והצלה הגנה
נוה משכונת חסון איילת מרת
את חוותה לציון, בראשון זאב

לאחרונה. ממש הדברים
עייפה פסח. לפני ימים "כשבוע

נסיעות של מיום וסחוטה
ארגנתי לחג, ההכנות ושאר

שינה לקראת הילדים את
את להכין למטבח וניגשתי

המטרנה בקבוק
כשלפתע לתינוקת,
מחדר שומעת אני

צעקה הילדים
"אמא! נואשת

אני אותי, תצילי
נחנק!".

בדיוק קלטתי לא
אבל מדובר, במה

במהירות רצתי
הילדים. לחדר

רק "הרי כשבמוחי
הכל החדר, את עזבתי דקה לפני
פתאום?". קרה מה אז תקין. היה

ולתדהמתי, לחדר מגיעה אני
מחזיק חמש, בן ילד נחמן, בננו

לקרוע מנסה צווארו על ידיו את
מהאזיקונים לנו שנותר אזיקון

בחג לסוכה שהשתמשנו
משתולל שהוא וככל הסוכות,

ה"י. יותר, מתהדק האזיקון יותר,
בדעתי עלה לא שניות באותן
מה הגיע? זה מהיכן לשאול,

אותו להרגיע זה לי, חשוב שהיה
תקטן. החנק תחושת גם כשבכך

"הנה, אותו להרגיע ניסיתי
רצתי זה". את חותכת כבר אני
את הכנסתי מספריים, לקחת

לצווארו האזיקון בין אצבעותיי
לנסות התחלתי רווח. ליצור כדי
ושום ומנסה מנסה אני לחתוך.

פשוט המספריים קורה. לא דבר
ולא האזיקון על מתחלקות

לחתוך. מצליחות
ההרגעה, מפעולות כחלק
לומר בחדר לבנות אמרתי

שני זוג להביא ורצתי תהילים.

על חוזר זה ושוב מספריים של
משתולל בננו ובינתיים עצמו,

את להכניס לי ומפריע יותר, עוד
וככל לחתוך. ולנסות אצבעותיי

רק האזיקון משתולל, שהוא
יותר. מתהדק

מספריים. זוגות שני עוד ניסיתי
לבורא מתפללת שאני כדי תוך

שניות בננו. את שיציל עולם
מצליחה. לא ואני חולפות יקרות

הצלחתי לא כבר אני גם כעת
בריצה יצאתי עצמי. על לשלוט

הרחוב לכיוון לבית מחוץ אל
לעזרה. לצעוק והתחלתי

פרטית בהשגחה
רגילה, בלתי

שכנתנו הגיעה
נכנסה שמיד

השחילה פנימה,
ו.. המספריים את

נחתך והאזיקון
כעת בקלות...

את לפרוק יכולנו
בו העצום המתח

כולנו. שרויים הינו
כמה עוד לי לקח
מתקשרת ואני להירגע דקות

לו ומספרת ויקטור לבעלי
ואז שעברנו. כל את בהתרגשות
"עכשיו, לי אומר הוא להפתעתי
לא בתחילה מדוע לך, אספר אני

האזיקון את לחתוך היה ניתן
בקלות". הלך זה ולפתע

בעסק. כך כל לי הלך לא היום
שלי המכרים אחד מגיע והנה

מהיכן התלבטתי צדקה. ומבקש
כלום. היום נכנס לא אתן,

כשאני אותו דחיתי בתחילה
אך כסף. היום נכנס שלא מסביר
."... אתה חייב, "אתה בשלו הוא

בשלו. הוא אך להסביר, נסיתי
את לתבוע החל הוא כשלפתע

בו נכנס כאילו בצעקות, הצדקה
בהלם. הייתי שיגעון. איזה

שהוא כנראה לעצמי, אמרתי
מפה גירדתי מיוחד, באופן זקוק
היה זה .₪ 50 לו ונתתי ומשם

ולפי דקות. כעשר לפני ממש
כשהשכנה בדיוק היה זה דבריך,

האזיקון. את וחתכה נכנסה
וגדולה ממות. תציל צדקה

הגאולה. את שמקרבת צדקה

לציון ראשון תמימים תומכי בישיבת משפיע גינזבורג, יצחק לוי חיים הרב עם
ביכלתכם״ אשר כל ״עשו - תנש״א ניסן כ״ח שיחת בעקבות

ראיתי... ואני ראה הוא
בפולין נקרא היה מליז'נסק אלימלך רבי
כל שכמעט משום האדמו"רים", של "הרבי
שלו. ותלמידים חסידים היו פולין אדמו"רי
שלו האדמו"ר את ששאל חסיד פעם הי'ה
עליו היה זה שלצורך מסוים, עניין אודות
אדמו"ר אותו בספינה. לנסוע השאר בין
וכל. מכל הנסיעה את ושלל מעט, חשב
חסיד לאותו אמר נוספת במחשבה אבל
את ולשאול לליז'נסק ללכת לו שמוטב
הצדיק אלימלך. רבי את ושאל החסיד הלך אלימלך. רבי רבו,
שתכנן. כפי לנסוע לו הורה ולבסוף ושוב, שוב במחשבתו התעמק
שהרי נוקפו, ליבו שהי' אף אלימלך, רבי לו שיעץ כפי החסיד עשה
התאמתו: שלו החששות ואכן לחינם. לא וכנראה זאת, שלל רבו
טבעו, הנוסעים מן חלק התהפכה, בה שנסע הספינה אסון, קרה
ובחוסר בעירום נותרו חסיד, אותו היה מהם שאחד והניצולים,
התברר מכן לאחר אבל ומרורים, סבל של שנים עבר הוא כל.
לעושר וזכה לגדולה, כך אחר עלה הוא אסון אותו בגלל שדווקא

בכפלים. השתלם שהדבר כך רב, ואושר
הצדיק אליו פנה אלימלך, רבי אצל חסיד אותו כך אחר כשביקר
- שלך האדמו"ר לבין ביני ההבדל מה אתה יודע ואמר: בחיוך
רצה לא ולכן הספינה טביעת את ראה הוא ראיתי. ואני ראה הוא
מה רחוק, יותר גם ראיתי אבל זאת, ראיתי אני גם בה. שתיסע

לנסוע. אמרתי ולכן כך, אחר להיות שעומד

ידינו על ייעשה שהדבר ה׳ רצון
כשהרבי גם הרי העולם, מן לגמרי למעלה הם חב"ד שנשיאי מכיוון
מוסר והוא מאומה עוד לעשות יכול שאינו אומר שליט"א מה"מ
יכול, אינו שהוא ח"ו לא הוא דבר של פירושו אלינו, העניין את

ידינו. על דווקא ייעשה שהדבר הוא ה' שרצון אלא
אשר כל עשו אליכם: הענין למסור - לעשות שיכולני היחידי "הדבר
ממש!" ומיד תיכף צדקנו משיח את בפועל להביא . . ביכלתכם
שהוא כאלו, מילים המשיח מלך שליט"א מהרבי שומעים כשאנו
מילים ביכולתנו, אשר כל לעשות עלינו ועתה שביכולתו כל עשה
מנוחה, לנו נותנות ולא אותנו מזעזעות ועדיין אותנו שזעזעו
ודורשות ותובעות עינינו לנגד הזמן כל שעומדות נוקבות מילים
תבוא שאכן עד והאופנים הדרכים בכל ולפעול לעשות ודוחפות
לחזור עלינו שומה – בשר כל לעיני השלימה הגאולה בפועל
ביותר הפשוטים הדברים את ושוב שוב ולשנן ולחזור ולהזכיר

עליו: נקרא חסיד ששם מי לכל
רוצה, שהוא מה לעשות יכול המשיח מלך שליט"א שהרבי ברור
אלא ממש. עכשיו בפועל תבוא היא הגאולה שתבוא יגזור הוא ואם
אלא אינה מציאותו וכל רצונו שכל הוא גם ולכן הוא, ה' שרצון
תחתון שאין "תחתון שהננו כמה ועד ונעשה. נפעל שאנו ה', רצון

ועבודתנו. מעשינו ע"י הגאולה את אנו נביא הימנו", למטה
ה"דבר-מלכות" את ללמוד – בזה יחיד כל של פעולותיו ועצם
הפצת בזה, בשיעורים ולהשתתף לחזק תנש"א-נ"ב, משיחות
כינוס בכל משיח הדגשת משיח, על ועלונים עיתונים שיחות
תביא - וכו' בעומר ל"ג ותהלוכות בכינוסי ובפרט והתוועדות,
משיחנו מלכנו התגלות – היחידה, התוצאה את ומיד תיכף

ממש. נאו והשלימה האמיתית בגאולה כל לעין שליט"א

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

בפרקים נזירות.. הל' יג. פרק נדרים. הלכות
א-ב. פרק אלו.

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

אלו. בפרקים וחרמין.. ערכין הל' ט-י. פרק
א. פרק

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ספר והוא זרעים ספר וגו'. ידך תהי ח. פרק
א-ב. פרק אלו. בפרקים כלאים.. הל' שביעי..

ב
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ד

ה
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ח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשיח מלך של צדקה מבצע

הוא ממש) (בפועל "המעשה והעיקר,
יהודי לכל שייכת ישראל ארץ כל העיקר":

זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים, ולכל
יהודי! (להבדיל) לא ואפילו גוי לא

תשל"ו) שבט (י'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים רק שייכת ישראל ארץ
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

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

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

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

67 העצמאות שד'



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

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

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

לכלמבצעי ענק לכל  ענק מבצעי

בארץענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי

מתקשריםמתקשרים 
ומרוויחים:ומרוויחים:

03-501770203-5017702

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

רכב ביטוח .
דירה ביטוח .
עסק ביטוח .
חיים ביטוח .

פנסיה ביטוח .
בריאות ביטוח .

לרכב ביטוח צד ג לרכב  ג צד ביטוח
בארץ הכי זול בארץ  זול הכי

הזתים בהר הקדוש החיים אור בציון קדמי ר'

רופאיךופאיך יי אחודש אייר: אניני אייר: חודש

המשיח מלך שהדליק הניצוץ

הזכרון לכח עזר
לראש שלכל מובן הזכרון, כח אודות ששאל במה

פעמים וכמה כמה לימודו על לחזור יש
כן, גם ומבפנים

בצניעות. ולהתנהג
- בהאמור דשמיא בסייעתא ולהוסיף

איזה יפריש הבקר תפלת קודם חול יום בכל הנה
לצדקה, פרוטות

ותניא תהלים דחומש השיעורים שלשת על וישמור
הידועים

ו׳מו) (מאגרת

חב״ד ובנות נשי
חב"ד ובנות נשי אגודת התיסדות אודות

בזה ידיעות כל אין מאז אשר ולפלא הט'. במחנם
שזה וכיון קרובה, הכי הבאה בהזדמנות ימלא ובטח

אדמו"ר... מו"ח כ"ק של ההילולא מיום באנו עתה
ובכמה חב"ד ובנות לנשי בהנוגע השתדל כ"כ אשר

אופנים
הטבע בדרך בה התלוי כל כ"א תעשה שבאם בודאי

הטבע מדרך למעלה גם והצלחתן עבודתן תתברך
הצלחת על ר"ר מעוררים הק' נשיאנו רבותנו שהרי

בפני העומד דבר לך וק"ל,...ואיך האמורה, עבודה
הרצון.

ו׳מז) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בתקופתנו, המבורכת התשובה תנועת
יהודים ומגזר. עדה אף על פסחה לא ב"ה,
למתרס, מעבר נמצאים כאילו היה שנדמה
שהעירה פנימית, הארה לאיזו לפתע, זכו

ביהדות. להתעניין אותם ומשכה
מלך שליט"א הרבי כיצד להיווכח, מאלף

כזו. התעוררות לכל מתקשר המשיח
הקלעים מאחורי פעמים בגלוי, פעמים
אפשר אי לאחור במבט אבל ברמז, ורק
אצל גם נמצאו עקבותיו מכך. להתעלם
המוצהרים. לחסידיו נעשו שלא כאלה,

של הכללית הנשמה הוא פשוט, וההסבר
יהודי. לכל הקשורה ישראל, עם

שבשמים לאבינו גנוב מאבא
כשחקן, שנים, שלפני מי ברקן, יהודה
נדמה ותסריטאי, קולנוע במאי מפיק,

הרחוק הישראלי האגף את שמייצג היה
בשנים הוא גם זכה ומצוות, מתורה ביותר
בחייו והאמיתי הגדול למהפך האחרונות,

הניצוץ, שאת הודה הוא גם בתשובה. וחזר
המשיח. מלך שליט"א הרבי אצלו הדליק

ים, בבת באמפיתאטרון תמוז ג' בכנס
אותה אודות המשתתפים, אלפי בפני סיפר

צילומי לצורך יורק בניו "בהיותי פגישה:
חב"דניקים, בכמה פגשתי החדש, הסרט

הדולרים לחלוקת אותי להביא שהצליחו
האפשרות לי ניתנה ראשון. מימי באחד

הצד מן לעמוד וגם ברכה דולר ממנו לקבל
הרבי הזה.. המרטיט במעמד ולהתבונן

הניצוץ". את אצלי הדליק
יהדות, בנושאי המבוקשים המרצים אחד

רבים לרתק המצליח פנגר, יצחק הרב הוא
באתר המוצג וידאו בסרט בהרצאותיו.

בתשובה, חזרתו על מספר הוא "הידברות"
היחיד והמפגש דתי לא בבית שגדל לאחר

בבר לתורה בעליה הסתכם דת בנושא שלו
החילונית. בדרכו ממשיך כשהוא מצוה,

היער במעבה המשיח מלך
עוד סיים הראשון האקדמי התואר את

הרפואה בתחום והמשיך הצבאי, בשירותו
עם יוצא הוא זה בשלב האלטרנטיבית.

בגרמניה הרצאות לסבב שלו המורה
למזרח לצאת מחליט הוא משם וארה"ב,

ה"רייקי". בשיטת להשתלמות הרחוק,
חדשים לאחר הודי, ג'ונגל במעבה שם

קטנה, נזירים קבוצת בין מבודד ארוכים,
שהזכירו רוחניים זעזועים לכמה זוכה הוא

מספר, הוא השאר בין יהדותו. את לו
לתרגילי יושב כשהוא הלילות באחד כיצד

מכניס הוא נגמרים. הנרות מדיטציה.
התאים באחד נרות. לחפש לתיק ידו את

קטן, דף "ברכון". מוצא הוא הצדדיים
המשיח, מלך שליט"א הרבי תמונת בחזיתו

ישראל". "שמע ופרשת הדרך תפילת
לפני שבנתב"ג נזכר, ואז מגיע? זה מהיכן

ונתן חב"דניק אליו ניגש לגרמניה, הטיסה
לקח, עליך". ישמור זה "קח, זה את לו

זה, את כשמצאתי "כעת ושכח. בתיק שם
אחד עם מדיטציה לעשות בדעתי עלה

המשפט את בחרתי מהברכון. המשפטים
לומר. מתחיל ואני בעיני.. שנראה

הנר מול יושב ישנים, כולם שקט, בחוץ
העינים את עוצם הברכון. על מסתכל

ישראל "שמע המשפט את להגות ומתחיל
אחד. א-ד-נ-י א-להינו א-ד-נ-י

הזה, המשפט את אמרתי לא מעולם
מבין לא אני לרעוד, מתחיל אני ולפתע

נשלט.. בלתי רועד... גופי כל אבל זה. מה
זה מה להבין חייב אני לי ברור כבר כעת

לארץ". בדרך אני למחרת ישראל". ה"שמע

״בחוץ״ יישאר לא יהודי אף
לסמינר משם להרצאה מזדמן הוא בארץ

עושה במקביל בתשובה. דרכו את ומתחיל
ההרצאה עד ה"רייקי", בסדנאות רב כסף
ניגשת ההרצאה בסיום כאן חב"ד. בכפר
כשר"?!. "זה בפשטות: ושואלת בחורה

התשובה לבדוק. ומחליט נדהם הוא
לאחר כשר!". לא "זה נחרצת: שקיבל

רבנים, בעצת מחליט הוא הראשוני, ההלם
תורה. ללמוד ומתחיל לישיבה להכנס
בדרכו, קריטיות נקודות בשתי לפחות
ע"י המשיח מלך שליט"א הרבי הופיע

לדרכו אותו מנתב כשהוא שליחיו,
יהודי אף להבטחתו: נאמן החדשה.

בגאולה יגאלו כולם "בחוץ", ישאר לא
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית

ברקן יהודה פנגרר׳ יצחק הרב
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