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אדמוב, דוד נח"ל יחידת חייל כאשר החל, הכל
בנער נתקל בחברון, מבצעית בפעילות שהיה

שיתרחק ממנו דורש דוד בו. המתגרה פלסטיני
דוד בהתגרות, וממשיך זז אינו כשהלה מהמקום.

למשהו הסחה פעולת אלא אינה שההתגרות מבין
אותו ומכווין נשקו את דורך הוא לבוא... שאמור

מאחור. תנועה מזהה שהוא כדי תוך הנער, אל
באגרופן מצוייד בצעיר ומגלה מסתובב הוא

מאחור. אותו לתקוף מנת על לעברו הנע מתכתי
נשקו את מכווין הוא כעת

השניים... אל
הערביים הצלמים עבור
עפ"י במקום, שהמתינו

מנת על מוקדמת, הודעה
היה האירוע, את לתעד

הסרטון והותר. די זה
מגמה מתוך לרשת, עלה

צה"ל חיילי את לתאר
המכוונים אנושיים כבלתי

נערים כלפי נשקם את
מפשע". "חפים תמימים

הנחלאווי דוד עם
לאחר צה"ל תגובת

לרשת, עלה שהסרטון
את שללה אלא, לחייל גיבוי נתנה שלא רק לא
הסאה את הגדישה היא בכך כאשר התנהלותו,

"גם הכותרת תחת לדרך, יצאה הפייסבוק ומחאת
המחאה מגמת בתיאור הנחלאווי". דוד עם אני

צה"ל. חיילי להפקרת סוף שמים היוזמים: כותבים
נשקפת שאם לישראל הגנה בצבא חייל כל ידע

בכל חייו על להגן חובתו ואף זכותו לחייו סכנה
רבים אצל מחסום שיחררה כמו המחאה דרך.

הנרפסת מההתנהלות מזמן, כבר נפשם שנקעה
הבכיר. הפיקוד ע"י צה"ל חיילי על הנכפית

האוהדות התגובות
דוד של למעשהו ברשת,
לזרום החלו הנחלאווי,
24 בתוך מהיר. בקצב
לעשרות הגיעו שעות

תועדו שבהם נוספים וסרטונים תמונות אלפים.
פלסטינים צעירים מפני בורחים כשהם צה"ל חיילי

כאן מדובר אין כי הבהירו אבנים, בהם המיידים
אלא מסויים, ומקרה חייל של לטובתו בהיחלצות

והמגמה. השיטה כנגד בריאה בתגובה
ידי על לרשת שהועלו אלו וסרטונים תמונות
כח נשחק כיצד כל, לעיני חשפו הפלסטינים,
החשיבות גם מכאן צה"ל. חיילי של ההרתעה

את להציל האחרון בנסיון המחאה, של הקריטית
הרתעה כח שארית
לחלוטין. שנשחק

ישראל אחדות
שהתפתחה המחאה

והגיעה הבאים ביומיים
ועשרים ממאה ללמעלה

תמיכה, הודעות אלף
מאשימה אצבע הניפה

הפיקוד כלפי ברורה
שבידו הבכיר, הצה"לי

את לחלוטין לשנות
אינו אך המשחק", "כללי

ובמקום זאת. עושה
לעשות מעדיף הוא זה

בחיילי ציני שימוש
בבית לתביעות מחשש תדמית, לצורכי צה"ל

בשטח, החיילים של הפקרתם תוך בהאג, הדין
ע"י ממשית, נפשות לסכנת ועד מכות לבזיונות,

"להבנה" זוכים האחרונים, אלה כאשר הפלסטינים,
כוחות של הבכיר הפיקוד של מלא ולגיבוי
המשפטית. והמערכת התקשורת הבטחון,

כל תגובת זו בריא, גוף על המעידים מהסימנים
גווני הרב אופיה אחד. באבר לפגיעה האברים

צעירים הכוללת ומתפתחת, ההולכת המחאה של
כאלה, ושאינם דתיים ואזרחים, חיילים ומבוגרים,

פרטיים, ואנשים ציבור נציגי נשים, וכן גברים
ישראל ואהבת אחדות של מאלף ביטוי מהוה

האמיתית הגאולה לזירוז כעת, במיוחד הנדרשים
מלך שליט"א הרבי ע"י ממש, בפועל והשלימה

ממש. עכשיו לארצינו קוממיות שיוליכנו המשיח,

ברוסית וכובעים שלטים
ל"ג ותהלוכות כינוסי לקראת

לאור ההוצאה מחלקת הפיקה בעומר,
חב"ד – אחים 'עזרת לשכת של

בשפה מוצרים סדרת ליובאוויטש',
ליהודים המיועדים המוצרים הרוסית.

קרטון כובעי כוללים העמים, בחבר
מרהיב בעיצוב ברוסית, כיתוב עם

הגאולה בשורת את בגאון הנושא עין,
הפסוקים, עשר שנים עלוני והגואל,

בעומר, ל"ג כינוס ושלטי מצעד שלטי
סדר ברוסית, הגאולה בשורות שלטי
כמו ובתעתיק. בתרגום תפילין הנחת

ועוד. השבועות לחג מוצרים הופקו כן

.0776462770 השם: בצבאות להזמנות

דרמתית התפתחות
בפרשת דרמטית התפתחות

בשר מפעל בעל חב"ד, חסיד רובשקין,
שנשפט בארה"ב, ביותר הגדול הכשר,

דינו עורכי מאסר. שנות ושבע לעשרים
לקבל FBI-ל בקשה הגישו רובשקין של

התנהלותם על המסמכים את לידם
בתיק, שטיפלו החוק אכיפת גורמי של

של התנהלותה על חדשים גילויים וחשפו
ריד לינדה המחוזי המשפט בית שופטת
השופטת לדבריהם, עונשו. את שגזרה
למנוע מנת על שביכולתה כל עשתה

למנוע שיכלו טענותיהם את להציג מהם
שיתאפשר מקווים כעת הגזירה. את

את מכל יותר שמוכחים המסמכים הצגת
משחק לשם שהיה הצדק וחוסר העיוות

הדין. גזר לביטול ויגרום במשפט,

תוך הנער, אל אותו ומכווין נשקו את דורך הוא הסחה. פעולת אלא אינה שההתגרות מבין דוד
לעברו הנע מתכתי באגרופן מצוייד בצעיר ומגלה מסתובב הוא מאחור. תנועה מזהה שהוא כדי

טובות חדשות
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(9.5.14) (5774) ה'תשע"ד אייר ט' בהר, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

שחוצה המחאה
הקווים כל את

995

כשמאחור נשקו, את דורך דוד הנחלאווי. דוד פרשת את שחולל הסרטון
מראש. ידעו הערביים הצלמים בידו. האגרופן עם הפלסטיני הצעיר

מילים אלף שווה אחת דריכה



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

  
   
   
   
  
  

   
   

    
   
   

  

ושבתה הארץ אל תבואו כי
ב) כה, (בהר

כלות אחר שהוא השביעי, אלף על קאי
שביתה, בחינת יהיה שאז הבירורים, כל
"שש כו'. העולמים לחיי מנוחה ונקרא
אלפי ששת בחינת הוא - תזרע" שנים
עבודת היא שבהם עלמא, דהוי שנים

מהרע. הטוב לברר האדם
פה) עמ׳ תרע״ז, האמצעי אדמו״ר (מאמרי

השביעית בשנה נאכל מה תאמרו וכי
נזרע לא כ)הן כה, (בהר

מהות דבחינת עדן בגן הגילוי היא "אכילה"
ו"הזריעה" העבודה ע"י והוא אלקות,
אלף על קאי השביעית" ו"שנה כו', דתורה

השביעי.
נזרע", ש"לא מאחר השאלה: היא זה ועל
נאכל", "מה כן אם לעתיד, בטילות דמצות

"וצויתי - והמענה כו'. הגילוי יהיה מאין
- כא) (שם, הששית" בשנה ברכתי את
ידי על שנה, אלפים בששת העבודה שע"י
אתערותא לעתיד, ברכתי" את "וצויתי זה

עצמה. מצד דלעילא
שיא) ע׳ תרע״ח המאמרים׳ ׳ספר הרש״ב, (אדמו״ר

ביום . . תרועה שופר והעברת
שנת את וקדשתם . . הכיפורים

ט-י)החמישים כה, (בהר

מבחינת הארה בו יש כיפורים יום בכל
כל כן ועל לבוא. דלעתיד גדול שופר
לבוא, דלעתיד גדול בשופר שכתוב מה
גם והנדחים האובדים נשמות כל שיבואו
יום בכל כן גם הוא זה כל להשתחוות, כן
הארה בו יש כיפורים יום כל שכן כיפורים.
הארה בו יש יובל וכל היובל, מבחינת

הבא. שבעולם הכללי היובל מבחינת
כח) ע׳ ראש׳ ׳עטרת האמצעי, (אדמו״ר

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:05 6:49 ירושלים
8:08 7:05 תל-אביב
8:09 6:57 חיפה
8:07 7:06 באר-שבע
8:46 7:41 ניו-יורק

גו' ה' דבר היה ירמיהו ויאמר 
ודבש חלב זבת ארץ -

כב) - ו לב, (ירמיהו:

סיני הר של היתרון

ה' "וידבר במילים: נפתחת בהר, פרשת פרשתנו,
"שש נאמר: בהמשך כשמיד סיני..." בהר משה אל

כרמך..." תזמר שנים ושש שדך תזרע שנים
אחד, בהמשך אלה ענינים נקבעו לחינם לא

השמיטה. את לשמור הציווי גם מופיע כשבינהם
לבין סיני" "הר בין ישיר קשר וקיים מאחר

המצוות. שמירת

העבודה את לעשות
ההוראה: הוא זה בצירוף הנלמדים מהענינים אחד

נגיעות בגלל לא מצוות, לקיים צריך יהודי
נאמר: שעליו הגשמי, השכר משום לא - פרטיות

בעתם...", גשמיכם ונתתי תלכו בחקתי "אם
לא ואף וכדומה, גן-עדן של שכר משום ולא

הנשמה לזיכוך הסגולות בגלל הנפש זיכוך לשם
שזה משום ורק אך אלא - מצוה בכל המצויות

נצטוינו "אילו הביטוי: שידוע כפי העליון, הרצון
דבר לעשות נדרשים היינו אילו עצים..." לחטוב

היה אז גם סגולה, ושום שכר קבלת בו שאין
ב"חיות". הדבר מתקיים

- הוא שכר וקבלת סגולות לשם מצוה קיום
דרכו ולא "חיצון" של דרכו - דבר של לאמתו

לעצם מסור אינו "חיצוני" אדם "פנימי". של
אחר, ענין על חושב הוא דבר ובעשיתו הענין,

מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק (כמאמר הוא "פנימי" אבל

נתון מסוים בענין עסקו שבעת כזה אדם נ"ע)
להשאיר ומבלי לחשוב מבלי זה, לענין לגמרי הוא

אחר. למשהו מקום שעה באותה
סיני. הר על דוקא התורה שבנתינת ההוראה וזו

האחרים להרים היו במדרשים שנאמר כפי
דורשת שהתורה מאחר אבל אמיתיים, יתרונות
לגלות הקב"ה אל שבאו העובדה הרי פנימיות,

התורה נתינת את זה סמך על ותבעו יתרונותיהם
תורה למתן סיבה שאינה בלבד זו לא - עליהם
להיפך, נימוק משמשת אדרבה, אם, כי עליהם,

מתערבים אין בו במקום רק ניתנת התורה שכן

תורה. לשם - תורה צדדיים: ענינים
הוא שגם למרות סיני, בהר התורה ניתנה ולפיכך

כזה הר שהוא אלא התרוממות, הוא וענינו הר,
ענינים בו ניכרים ואין בו, ניכר היתרון שאין

לתורה. הכלי הוא - הוא צדדיים,

שכליים טיעונים בלי
בא הכרמל שהר במדרש הנאמר גם יובן כך
מהר סיני והר מאלים, תבור הר מאספמיא,

קשור סיני הר של שהיתרון מובן מכאן המוריה.
המוריה. הר של בענין

יצחק. עקידת הוא: המוריה הר של יתרונו -
כל ללא הקב"ה, רצון קיום לשם נפש מסירות

"חקירה" יש השכל חישובי לפי צדדיים. ענינים
שמע יצחק שכן בדבר, ופלפולים וטריא ושקלא

אבינו, אברהם מפי נביא, מפי העקידה דרישת על
דמכם את ואך גו' האדם דם "שופך הציווי: ואילו

הקב"ה מפי מקובל ציווי היה גו'" לנפשותיכם
שזהו שבידעו אלא נח. בני אפילו נצטוו שעליו
היה הוא כלל, לחישובים נכנס לא הקב"ה, רצון
ובמסירת בפנימיות העליון, לרצון לגמרי מסור

לתורה. הכלי זה נפש.

מהתנשאות זהירות
שנאמר מה את גם להבין ניתן זה, לימוד באופן

מדעת אדם ילמד לעולם יוסף: רב "אמר בגמרא:
והשרה וגבעות, הרים כל הניח הקב"ה שהרי קונו,

סיני". הר על שכינתו
בלבד, טובה עצה זו אין הרי א) לכאורה: קשה

מה לשם ב) גמור. מאיסור וזהירות חובה אם כי
מפורש: מקרא הרי כו', קונו מדעת בהוכחה צורך

לב?" גבה כל ה' "תועבת
בהתנשאות כאן מדובר אין כי לדעת עלינו אלא,

צורך שאין דבר "קליפה", של והרגשת-ישות
כאן מדובר אלא סיני, מהר שלילתה את ללמוד
יש תורה מתן ובשעת קדושה, של בהתנשאות
התבטלות. ורק אך הוא לתורה הכלי כי לדעת

ללכת ניתן הקב"ה כלפי אמיתי ביטול ע"י דווקא
הגאולה עדי בעולם, התורה עניני את ולפעול

ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית
בהר) א, שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

בהר פרשת
ג פרק אבות: פרקי

בהר

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

שי' שמואל ר' הרב יבדלחט"א ב"ר רחל מרת

עומר
ה'תשע"ד ניסן כ"ח נפ'

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

נשמת לזכות
דורון שיחי' מיכאל הרב למשפחת
שיחי' משה אהרון הת' הבן לבוא

שתחי' דבורה עב"ג השידוכין בקשרי
תמרי שיחי' משה הרב למשפחת

הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת



המשיח מלך מליובאוויטש הרבי
כל וחש מרגיש - שליט"א

סיפורים רגע. ובכל ויהודי יהודי
מתגלגלים זה את הממחישים

להתכופף רק צריך סביבנו,
מאותם אחד על בהם. ולעיין
לשיגרה נעשו שכבר הניסים

יצהר ר' מספר פעילות, במהלך
גן. מרמת מרדכי,

לסבב יצא חדשים, כשבעה לפני
לגייס בנימין, יד בישוב התרמה

להפצת העניפה לפעילות כספים
"מרכז מטעם הגאולה בשורת

מודעות".
הינה הכספים, גיוס

הגלויה, המטרה
לנצל נוהג יצהר ר'

עם המפגש את
חדשה, אוכלוסיה

בשורת להפצת
הרבי של הגאולה

המשיח מלך
עם יחד שליט"א

הוראותיו שאר
הקדושות.

הבתים באחד
בענייני ערה שיחה התפתחה

חגגה מהילדות אחת - יהדות
ויצהר הולדתה את יום באותו

ממבט הולדת יום על להם סיפר
את לקרא המנהג על חסידי.

למספר התואם התהילים פרק
ההולדת יום בעל של שנותיו

שתיקן הולדת יום מנהגי ושאר
שליט"א המשיח מלך הרבי

לעניין. מאד התחברה והמשפחה
שגם יצהר להם סיפר לבין בין

שליט"א המשיח מלך הרבי כיום
ליהודים ולענות לברך ממשיך
בעל הקדש, אגרות באמצעות

כמה ואחר מאד התעניין הבית
לנסות. הוא אף ביקש סיפורים

כראוי, ידיו שנטל לאחר
את הכתב על העלה התיישב,

לבין פנימה אותו ותחב בקשתו
התשובה קדש'. ה'אגרות דפי

שנו-שנז. עמ' כג' בכרך התקבלה
התשובה את קורא החל יצהר ר'

עמודים כג' בכרך שהתקבלה
התייחסה התשובה שנו-שנז.

שם את להנציח המעוניין ליהודי
שהוא אלא חינוכי, במוסד אימו

הוראת הצעות. שתי בין מתלבט
שליט"א המשיח מלך הרבי
הכסף את להשקיע הייתה

יהיה ניתן ממנו החינוכי, במוסד
קרובים חנוכיים פירות לראות

מילות כמה ובהמשכה יותר,
החינוך: בתחום לעשיה עידוד

צריכה טוב ענין בכל "ואם
שלא וכנ"ל זריזות להיות

וכמה כמה אחת על להחמיץ,
שבאם הטהור, החינוך בשטח
תיכף המחונך את קולטים אין
סכנה מתאימה, למסגרת ומיד

בלתי הרוחות מפני צפו'יה
ודי וכו' בחוץ המנשבות רצויות

ובברכה למבין..
טובות". לבשורות
את הרים יצהר ר'
העמוד לעבר מבטו

והחל השמאלי
מכתב את לקרוא

השני:
בשטח טוב "ומה

והרי החינוך...
וקדוש טוב תפקיד

ילדי לחנך - הוא
מישראל אחד כל שעל ישראל,
אלקיכם...". לה' את בנים נאמר

ריאותיו מלוא נשם יצהר ר'
אלא הלאה להמשיך והתכווין
דיי הבית, בעל הפסיקו שכאן

צורך אין "עצור, בהתרגשות
כבר במכתב, הקריאה להמשך

התשובה". את קבלתי
היה כי הבהיר יצהר ר' של מבטו

מתוכן מה לשמוע, מאוד שמח
שאלתו. על לו ענה המכתבים
"אני וסיפר: פתח הבית, בעל

זה בנימין יד בישוב חינוך איש
עבודתי במסגרת רבות. שנים

מחלקה כראש משמש הנני
ספר". בתי מספר על החולשת

בין ישיבה התקיימה "היום,
עלתה שבסופה המחלקה חברי
מעונין שאיני המחשבה בליבי
החינוך". בשדה עוד להמשיך

כממתיק ולחש אחורה נשען ואז
כתבתי מה יודע "אתה סוד

את לעזוב "ברצוני במכתב?...
כעת אבל החינוך...", תחום

אינני המפורשת, התשובה לאחר
יותר. מתלבט

בישראל הממשלות הצליחו האחרונות השנים במהלך
הציבור את להפוך המשפט, ומערכת התקשורת בסיוע
סביבה במתרחש הבוהה חושים, קהת לחברה בישראל
עכ״פ משהו, חוללה הנחלאווי, דוד מחאת מגיבה. ואינה
לסדר האבסורדית, המצב תמונת את להעלות הצליחה

נח״ל, לחייל אב של ממכתבו קטעים להלן הציבורי. היום
האבסורד. את הממחישים

תירה תדרוך, תאיים
הנחלאווי לליאור מכתב

היקר, בני ליאור
המטומטמות להוראות תקשיב אל
עם עוין פלסטיני לבחור שמאפשרות
אל נגיעה למרחק להתקרב בידו אגרופן
ותאיים הנשק את תרים צה"ל. חייל
להתקרב שמעז מי כל על בקשיחות
מפקד אתה עליהם החיילים אל או אליך

מאיימות. בתנועות

ואינה חריגה החייל של ש"התנהגותו הודיע צה"ל דובר
ליאור, לך, מודיע אני ממנו". המצופה עם אחד בקנה עולה
עם אחד בקנה עולה ואינה חריגה צה"ל דובר של שהתנהגותו

צה"ל. מדובר המצופה

כזו, מגוחכת הודעה יוציא לא צה"ל שדובר מצפה הייתי
את שולחת ישראל שממשלת אפשרי הבלתי למצב שלועגת
מצפה הייתי שעה. ובכל יום בכל איתו להתמודד שלנו הבנים
במקרה לש"ג, מלא גיבוי יתנו צה"ל ומפקדי ישראל שממשלת
אפשרי. בלתי במצב ברורות לא פקודות שממלא לוחם הזה

זאת עשו לא הם כצפוי, אבל,

בחורים שבה הזו, המסוכנת לסיטואציה חלילה תיקלע ואם ...
- שלך אבא - אני נגיעה, לטווח אליך מתקרבים פלסטינים
פעמים הייתי עצמי אני הנכון. הדבר את לעשות עליך פוקד
יכולות הן כמה עד ויודע דומות בסיטואציות בעבר רבות
התחנכת שעליהם הערכים ועל עליך סומך אני מסוכנות. להיות
מפשע, בחפים תפגע לא שלעולם לעצמך, גם אימצת ושאותם
אני אבל אדם. תשפיל לא לעולם אכזריות, תפגין לא לעולם

שלך. ולחיילים לעצמך שתדאג עליך סומך גם

עליך שאגן נשבע אני מעשה, לעשות תצטרך חלילה ואם
כל מאחריות, שיתחמק מי כל אותך, יגבה שלא מי כל מול
בעצמם שהם החיילים, על אחריות לקחת מוכנים שאינם מי
כל וחסרת מקולקלת מדיניות על להגן בכדי לשטח שולחים

הגיון.

הנשק את ודורך מאיים אותך לראות מעדיף אני יקר, ליאור
אחת שערה ולו תיפול שחלילה הסיכוי מול יורה, אפילו ואולי

ראשך. משיער

אבא אותך, אוהב

וואיינט באתר בלומנטל, איתי ע"י שהתפרסם מכתב עפ"י
.(2.5.14) ה'תשע"ד אייר ב' שישי ביום

עכשיו נפלאות ישראל עם בטחון

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

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

כלאים. הלכות
ג-ה. פרקים

ו-ח. פרק
ט-י. פרקים

א. פרק עניים מתנות הלכות

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י פרק
תרומות הלכות

א-ג פרקים

ט

י

יא

יב

יג

יד

טו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ניסים שיגרת

למנוע יכולים שעל-ידה היחידה והדרך
הפיקוח-נפש את ולהבטיח הסכנה, את

על-ידי – היא ישראל, בארץ הנמצאים היהודים של
מיהודה שעל אף למסור שאי-אפשר בתוקף שיאמרו

תשל"ח) כסלו (ט' ושומרון.

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הסכנה מניעת - בתוקף עמידה
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,
רופאיךופאיך יי אחודש אייר: אניני אייר: חודש

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 םתיםר' םםתתתתתתייתיתיתיםת םת םת םתיםת םת םתתת םםתיםתיםתת הזזההההזהזההזהזההזהההזהזהזההזזזהזזההההזהזזהזהזתתייתיםתיםתיתיםיםת רבהרהרהר רבהרבהרבבבבהרבהבהרבהרבהרבההבהההרהרבהרהרב רהרבההבההרבהררב בהרהרבהרההרבהרבהרבהרההרבהרבהרבהב שושושושושושושושושושושושוששושושששושושושוששששששושושושוששוושושוששששווושוששששששש דדד דדה דה דדדדדההההקקקקקה דהקהקקקדדדדדההההקקקהקדה דה דהקדקדהקדדדדדדה דה דדדדהקהקדה דהקהקדדדדהקדה הקדהקדהקדדה החהחיייהחיהחייההחיהחיייההחיהחייההחחחחיייהחחחייההחהחהחייייםיםםםיםםיםםםםםיםיייםםםםםיייםיםםםםםםםםםיייייםםםםםיייםםםיייייםםםם ררוררורררוררורררוררררורררררררורררררווררררררוררררררר אןןן אאן אןן אאאןןן אן אןן אן אן אןן וייייוווציון בבבבבבבצציויוייייציויציייייויייוציוציוציייייויוצייייוציוציייווצ בי בבבבבביי בבבבבבביייי בבבייי בבי בבבי בבבבי בבי בבבי ביי בי בביי ביי מקדקקדדקדדמקדמקקקקדדדקדדדממקדמקקדדקדדקדדקדמדממיי מקדמקדמדדדדדמממדמדדק מקדמדדדמק קדמקדקדמקדמדמדמקדמקדדדקדמק רררר'ר'ר'ר'''

חרדית צלמת

מחירים מחירים 
מיוחדים מיוחדים 
לצילום לצילום 

+ סטילס +  סטילס
וידאווידאו

הזוהר שבספר הגאולה מאוצרות

החיים לכל הכנה גיל
השירות את שגמר כיון דרכים. פרשת על עתה ...עומד
לא ועדיין מכונאות של בקורס לימוד כך ואחרי בצבא

שנה. כ"ב בגיל והוא להסתדר, איך החליט
בכמה הנוער בבני שראיתי מה על מיוסד ברורה ודעתי

אשר ת"ו באה"ק להנוער בהנוגע בחנתי וגם מדינות
הכנה הוא הרי הגדול בגיל...ברוב שנים איזה תקופת

זה שלאחרי החיים משך לכל
לכל להקדיש עליו המסקנא.. מובנת האמור פי על

הנקראת הק' תורתנו ללימוד ושנה שנה כחצי הפחות
הוראה פשוטו. מידי יוצא התואר ואין חיים, תורת
ימי של יומים היום בחיים וגם הזה בעולם בחיינו

וימים טובים וימים השבת בימי רק ולא החול
אדרבה אלא זמן בזבוז זה אין וכאמור הנוראים,

זה, שלאוחרי השנים עשיריות במשך התחזקות
מתאים חליט זה חסון תקופת שיעבור... ולאחרי
אופנה אודות להסתדרותו בהנוגע אז להשקפתו

ו׳נב) (מאגרת ומקומה.

״חב״דניקית״? אינה
"חב"דניקית" שאינה מכתבה. התחלת ,על להגיב עלי
הזקן רבנו לפתגם סותר שזהו אלי, כותבת זה ובכל

עם כל נחלת היא זו ששיטה אמר ...אשר התניא בעל
מהן, ואחת אחד כל ישראל

נמצאים שלע"ע במה אשמה ותוכנה השיטה אין והרי
שאין ומובן בשלימותה... קבלוה לא שעדיין חוגים

אין שהרי השיטה אל שלהם השייכות למעט ביכולתם
ו׳נב) (מאגרת ... יתוקן שבטח ידיעה. חסרון אלא זה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שבזכות יוחאי בר שמעון רבי הובטח
לצאת ישראל בני יזכו הזהר, ספר ספרו,

שהביאה הבטחה ברחמים. הגלות מן
חוגים בקרב היקף רבת להתעוררות

ונעשות שנעשו רבות ופעולות רחבים
לקירוב העולם רחבי בכל הזוהר להפצת
בנושא הפוריות היוזמות אחד הגאולה.

עלית, מביתר ששון חיים להרב שייכת זה
בתקופת עוד רבות, שנים לפני כבר אשר

עודד הקודש, בערוצי שדרן היותו
"סיומים" עריכת ברדיו, תכניותיו במסגרת

הזוהר. ספר על

ליום דקות חמש
בשמו ידוע שהיה ששון חיים הרב

חיבר מנחם", בן "חזקיה התקשורתי
ביתו בתוך הקים הקודש, ערוצי כל בין

לחלוקת טלפוני "מוקד בעומר ל"ג לקראת
בקפידה הרישום מתנהל כשמביתו הזוהר"

להתאחד נשמות 1,265 הצליחו וכך
זוהר. בסיומי הראשונה השנה באותה

ששון הרב ה"סיומים", ליוזמת בהמשך
את לחלק רעיון העולם לאויר 'זרק'

המחולק). התהלים (כמו לחוברות הזוהר
בירושלים שלום" "נהר המקובלים ישיבת

אלפי לאור והוציאה הרעיון את אימצה
אט אט חוברות. ל-70 מחולקים 'סטים'

זוהר של מהדורות עוד לאור לצאת החלו
בקלות אחד, לכל מאפשר הדבר מחולק.
שנה, כל הזוהר על סיום לערוך יחסית,

ליום. דקות 5 של בהשקעה
ששון הרב גילה ההזדמנויות באחת אגב,
סיום עושים מצוה, הבר ביום בניו שכל
לערך]. 10 מגיל ליום דקות 5] הזוהר על

הרבי של הגדול לאורו שהתקרבתי "לפני
בישיבת למדתי המשיח, מלך שליט"א
קשור והייתי חיים" "מקור המקובלים

בשלב הקבלה. וללימוד אליהו מרדכי לרב
ב"ה התקרבתי אליהו, הרב בזכות מסויים,

ולחסידות. המשיח מלך שליט"א לרבי

הזוהר מספר החל
תזריע- לפרשת השיחה של פרסומה עם

הרבי הורה בה תנש"א, בשנת מצורע
עניני ללמוד המשיח, מלך שליט"א

בפנימיות - ובמיוחד - "וגם הגאולה
..(שבזכותו הזוהר מספר החל התורה,

המילים שלושת ברחמים), הגלות מן יצאו
את תפסו הזוהר" מספר "החל - הללו

הרעיון בי לנקר החל ומאז ליבי, תשומת
בעניני העוסקים הזוהר מאמרי את ללקט

ומשיח. גאולה
ש"ההוספה השיחה סיום לנוכח ובפרט

והגאולה.. המשיח בעניני התורה בלימוד
וביאת התגלות לפעול הישרה" "הדרך היא

מספר לפני ממש". בפועל והגאולה משיח
הוא ואכן לעבודה. ניגש ששון הרב שנים
ומרגשת מפרכת מאומצת, לעבודה נדרש

על לברך זכה לאחרונה אשר עד כאחד,
"זוהר המיוחד הספר כאשר המוגמר,

בנוסף וזאת ויצא-לאור. נדפס הגאולה"
שבט "וקם ידעתי", "עתה ספריו: לשאר

משיחיה", ויקרב מתי", מישראל","עד
ועוד. הגאולה" "אור

מאמרי של אדיר אוצר מכיל הספר
ישראל בגאולת כולם העוסקים הזוהר

חלקי מכל מאמרים מאות הקרובה.
עמודים. כ-600 פני על הפרושים הזוהר,

בקלות לקיים ניתן אומר, הוא "כעת,
שליט"א הרבי הוראת את ובהידור יחסית

וגאולה משיח עניני ללמוד המשיח מלך
מספר החל התורה בפנימיות "במיוחד

הזוהר"!

מרשב״י גילוי
זכה המאומצת, לעבודה מיוחד עידוד

על עבודתו בשיא הימים, באחד כאשר
פרטית, בהשגחה פגש הספר, מפתחות
שלא ספרדי ביהודי מהמקוה, בצאתו

וסיפר אליו ניגש היהודי כן. לפני הכירו
בלילה אתמול כי רבה, בהתרגשות לו

שאומר יוחאי, בר שמעון רבי את חלם
הרי אתה זוהר. ללמוד הפסקת "למה לו
הגאולה. את מקרב הזוהר שלימוד יודע

לכל תפרסם ולך הזה היקר ללימוד תחזור
את מקרב הזוהר שלימוד יכול, שאתה מי

הגאולה"..
טל': הרצאה או הספר ולהזמנת לפרטים

.03-960-0770 בחי"ש: או 02-572-5777
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