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שמעון רבי רשב"י, את המאפיינים הסיפורים אחד
לאחר זה היה במערה. שהותו סיפור זהו יוחאי, בר
השלטון כלפי דעתו את חת, וללא בפומבי שאמר

נאלץ מכן לאחר כשמיד והאכזר, הזר הרומאי
שתים אלעזר. רבי בנו עם יחד במערה, להתחבא

תורה ולמדו במערה, השניים ישבו שנה עשרה
שגדל חרובים מעץ רק ניזונים כשהם ולילה, יומם
נס. בדרך להם שנתגלה מעין וממי המערה בפתח
המערה בפתח הנביא אליהו נגלה שנה, י"ב כעבור

לבר יודיע "מי ואמר:
מת שהקיסר יוחאי,

נתבטלה? וגזירתו
את ובנו רשב"י שמעו

מהמערה. ויצאו הדברים
אנשים ראו בצאתם

אמרו וזורעים, חורשים
חיי "מניחים היתכן?!

עוסקים (שאינם עולם
בחיי ועוסקים בתורה)

שעה"?!
בו שנתנו מקום כל והיה
יצאה מיד. נשרף עיניהם
"להחריב ואמרה קול בת

חזרו יצאתם?! עולמי
עוד בה ושהו למערה שניהם חזרו למערתכם".

ממערתכם". "צאו ואמרה קול בת שיצאה עד שנה,

לתקן להחריב, במקום
החמים במעיינות לרחוץ והלכו ובנו רשב"י יצאו

אמרו, שנתרפאו כיוון פצעיהם. את לרפא בטבריה
שטיהר עד בעיר, ולתקן להטיב ביכולתנו מה נראה

בה. לילך לכהנים ואיפשר כולה העיר את רשב"י
מהווה פה, שבעל בתורה המופיע זה סיפור

הוראה הוראה, לשון בתורה ענין כל כמו עבורנו,
בעולם. שליחותנו במילוי ביותר חשובה

הקדושות בשיחותיו
שליט"א הרבי מסביר

את המשיח, מלך
בפרקי המשנה הוראת

בשלשה "הסתכל אלו) בשבתות (הנלמדים אבות
המשנה שכוונת עבירה", לידי בא אתה ואין דברים
יהודי תלת-מימדית. בהסתכלות הצורך על ללמדנו

ואת אותו בשניים: רואה להיות עלול טבעו מצד
לא. ותו בוראו

לבוראו ורק אך מתייחס האדם בה זו, בראיה
העולם על ולא שני, יהודי על דעתו נותן ואינו
ניתן אם גם כזו, בראיה תיקון, הדורש שמסביב

שחוסר הרי תורה, בלימוד גבוהות לדרגות להגיע
בזולת ההתעניינות

לתקנם, מנת על ובעולם
"להחריב להביא עלול

יצאתם?!" עולמי

רשב״י תהלוכות
תלת ראיה דווקא

את גם לראות מימדית,
העולם ואת השלישי

היא תיקון, הדורש
מילוי את המבטיחה

"נתאוה השליחות
ית' לו להיות הקב"ה

בתחתונים". דירה
כזו, ראיה הפנמת

התעלות תחילה דורשת
העולם אל לרדת הכח שיהא כדי מאוד, גבוהה

ולהעלותו. לתקנו לבררו, מטה, שלמטה
רב לעילוי שיזכו כדי למערה, ובנו רשב"י הוחזרו

הם כשהפעם לצאת, הותרו לזה, משזכו ורק יותר,
ולתקן. לעזור במה מחפשים

רשב"י, של מתורתו ללמוד זוכים משאנו עתה
של קודשו מפי תורה ללמוד משזכינו יותר ועוד
הכח לנו שניתן הרי המשיח, מלך שליט"א הרבי

להשפעה ועד בהידור, מצות ולקיים תורה ללמוד
העולם אומות על השפעה כולל סביבתנו על

בעומר, ל"ג יום יחול ראשון ביום כולו. והעולם
אחד מכל המשיח מלך שליט"א הרבי מבקש בו

וכינוסי בתהלוכות ולהשתתף לצאת מאתנו,
הגאולה שמחת מתוך ה', צבאות חיילי הילדים

ממש. עכשיו ממש, בפועל והשלימה, האמיתית

וגאולה מדע כנס
וגאולה" מדע "כנס התקיים השבוע

שנה כמידי שנערך ה-22, השנה זו
ר' פטירת יום אייר, י"ג יום לרגל
של אחיו ע"ה, לייב אריה ישראל

המשיח. מלך שליט"א הרבי יבדלחט"א
בבאר לאונרדו במלון התקיים הכנס
שמעון פרופ' הרב בהשתתפות שבע,
R.Y.A.L מכון יו"ר מארה"ב סילמן

וגאולה, אמונה מדע בעניני העוסק -
הארץ רחבי מכל פרופסורים גם כמו

הכנס ושלוחים. משפיעים ורבנים,
ושנה תשנ"ב בשנת התקיים הראשון

הרבי מענה את קיבל יותר מאוחר
וברכה". "הסכמה המשיח מלך שליט"א

לתהלוכה הרבנים דעת
ותהלוכות בעומר, ל"ג לקראת

רחבי בכל המתקיימות הרבות הילדים
חב"ד ומשפיעי רבני יצאו הגלובוס,

הם בו לשלוחים דעת גילוי בקריאת
שרצונו ופשוט ברור "דבר כי כותבים

המשיח מלך אדמו"ר כ"ק של הק'
תהלוכות את גם שינצלו שליט"א
האלוקי התנא שלכבוד בעומר ל"ג

והפצת לפרסום יוחאי רב שמעון רבי
בשורת ובראשם ומשיח, גאולה עניני
גאולתכם, זמן "הגיע הגאולה ונבואת
בהם התהלוכות בא". משיח זה הנה

את יביאו אלפים, מאות ישתתפו
והשלימה, האמיתית לגאולה הזעקה

חיילי ישראל, ילדי זעקת את ובמיוחד
ה'. צבאות

ולהשתתף לצאת מאתנו, אחד מכל המשיח מלך שליט״א הרבי מבקש בו בעומר, ל״ג יום יחול ראשון ביום
ממש עכשיו ממש, בפועל והשלימה, האמיתית הגאולה שמחת מתוך ה׳, צבאות חיילי הילדים וכינוסי בתהלוכות

טובות חדשות
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(16.5.14) (5774) ה'תשע"ד אייר ט"ז בחוקותי, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

הגדולה ההפתעה
בעומר! ל"ג ביום

996

ומרכזי מיוחד מעמד מתקיים (כהשנה) א׳ ביום חל בעומר ל״ג כאשר
המשיח. מלך שליט״א הרבי ובמעמד ילדים אלפי בהשתתפות 770 ליד

משיח פני לקבלת ישראל ילדי 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

 
   

   
  

  
  

 
 
  

  
   

 
  

ה) כו, (בחוקותי בארצכם לבטח וישבתם

אלא עכשיו, עושה שהיא כדרך לא
הראשון. אדם בימי שעושה כדרך
נזרעת להיות עתידה שהארץ ומנין
לומר תלמוד יומה. בן פירות ועושה
לנפלאותיו". עשה "זכר ד) קיא, (תהילים
"תדשא יא) א, (בראשית אומר הוא וכן
ביום שבו מלמד עשב", דשא הארץ
עושה ביום בו נזרעת, שהייתה

פירות.
כהנים) (תורת

יב) כו, (בחוקותי בתוככם והתהלכתי

בתוככם" "והתהלכתי כאן נאמר
האלקים "את ט) ו, (בראשית נח אצל ונאמר
צדיק נח בני, הקב"ה: אמר נח". התהלך
עמו, ומטייל בידו תופס והייתי היה

שנאמר צדיקים, שנקראים אתם אף
וגו', צדיקים כולם ועמך כא) ס, (ישעיה
להיות עתיד אני אף לבוא לעתיד
"והתהלכתי שנאמר עמכם, מטייל
שלמה) (תורה בתוככם".

יב) כו, (בחוקותי בתוככם והתהלכתי

בכמה ראה יוחאי, בר שמעון רבי אמר
. . לישראל הקב"ה חיבבן לשונות
אלוקיכם לה' אתם בנים זו, בפרשה
לה' אתה קדוש עם כי א), יד, (דברים
ו). ז, (שם אלוקיך ה' בחר ובך ב), (שם

בעולם- לישראל, הקב"ה להם אמר
עליכם. שמי ויחדתי בכם בחרתי הזה
מתהלך בכבודי אני לעתיד-לבוא

גו'". בתוכיכם "והתהלכתי ביניכם,
ילמדנו) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:11 6:54 ירושלים
8:13 7:09 תל-אביב
8:15 7:02 חיפה
8:12 7:11 באר-שבע
8:54 7:48 ניו-יורק

אתה תהלתי - גו' עוזי ה' 
יד) יז, - יט טז, (ירמיה

בסופן תחילתן נעוץ

ויקרא. ספר את מסיימים אנו בעזהי"ת, השבוע,
ענין שבכל מלמד, יצירה בספר הנזכר ידוע כלל
לסופו. הענין תחילת בין קשר קיים שבקדושה
לסופו. ויקרא ספר תחילת בין הקשר, גם מכאן
כי "אדם קרבנות: בדיני הספר, עוסק בתחילתו
בפרשת הספר סיום גם לה'". קרבן מכם יקריב

מדובר ששם אלא בקרבנות, עוסק בחוקותי
בכור "אך - בכור א. מיוחדים: קרבנות בשני

בהמה מעשר ב. הוא". לה' בבהמה... לה' יוקדש
קדש". יהיה וצאן.....העשירי בקר מעשר "וכל -

יש בסופן", תחילתן שנעוץ הנ"ל הכלל ע"פ
הכללי הענין משתקף אלה, קרבנות שבשני לומר

הספר. בתחילת מדובר שעליו

קדושה סוגי –שני קרבנות שני
בהלכות הרמב"ם כלשון מעצמו, קדוש הבכור
טהורה בהמה בכור להקדיש "מצווה בכורות:

מתקדש זה הרי לא, ואם קדש... זה הרי ויאמר
מלמעלה באה ה"בכור" שקדושת מכאן, מאיליו".

האדם. בעבודת תלויה ואינה
שקדושתו בכך מהבכור שונה - בהמה מעשר
את לספור האדם על האדם. לעבודת קשורה

מכריז הוא לעשירי, בהגיעו שברשותו. הבהמות
קדוש. נעשה הוא ואכן "מעשר" עליו

יקריב כי "אדם ויקרא: של הפתיחה מילות על
רבי הזקן, אדמו"ר מסביר לה'", קרבן מכם

תורה", "לקוטי בספרו מליאדי, זלמן שניאור
העליון" ל"אדם התורה רומזת "אדם" שבמילה
שלמטה האדם את ("יקריב") המקרב (הקב"ה)
האדם את לעורר כדי קרבן"). ("מכם לאלוקות

בתחילת כבר לו מעניק הקב"ה ה', לעבודת
זו, השפעה מלמעלה. מעוררת ההשפעה עבודתו,
- דלעילא" "אתערותא החסידות בלשון נקראת

מלמעלה). (התעוררות

את תקריבו הבהמה... "מן נאמר הפסוק בהמשך
האדם שעל הקרבן על מדובר כאן קרבנכם",
שלו)- ה"בהמה" (מן עצמו בעבודת להביא

מלמטה). (התעוררות דלתתא אתערותא

הפרשה לתחילת הקשר
לסופו. הספר תחילת בין הקשר מובן כעת
עבודות: סוגי בשני מדובר ויקרא בתחילת

גם מלמטה. והשנייה, מלמעלה הבאה האחת,
האחד קרבנות, סוגי בשני מדובר בחוקותי, בסוף
מלמטה. קדושתו - והשני מלמעלה קדושתו –

פותחת פרשתינו, בתחילת גם נמצא זה רעיון

מצותי ואת תלכו בחוקותי "אם במילים
בביטוי: הזקן אדמו"ר מדייק תשמורו".

של באופן ה' שעבודת ומסביר, תלכו" "בחוקותי
שבנשמה מה"חקיקה" נובעת גבול, ללא הילוך,

הנשמה, עצם זו חקיקה), מלשון ("בחוקותי"
יתברך. בו חקוקה שהיא כפי

הנשמה, משורש נובע שה"הילוך" כיוון אך
אין הרי הגשמי", "בגוף למטה נמצא והאדם

האדם כן אם אלא מתמיד, קיום ל"הילוך"
ומהו לכך. כלי יהיה עבודתו, באמצעות למטה,

המצוות קיום ע"י תשמורו", מצוותי "ואת הכלי?
את ("תשמרו") ה"שומרים" כלים האדם מכין

גבול, בלי ה"הילוך" של האלוקית ההשפעה
לעד". "תכון שהיא כך הנשמה, משרש הנובעת

סוגי שני את ישנם הפרשה בתחילת שגם כך
הספר כבתחילת ומלמטה, מלמעלה העבודות,

וסופו.

קוממיות אתכם ואולך עד
"חקיקה", של באופן זו עבודה של מכוחה
מלמעלה, באה התעורות תלכו", "בחוקותי

הענין יתבצע תשמורו", "מצוותי עבודת בשיתוף
בתוככם". "והתהלכתי הפרשה: בסוף המוזכר

וממטה למטה, מלמעלה הילוך: של דרגות שתי
"שתי קוממיות", אתכם "ואולך עדי למעלה.

המקבל, וקומת הנותן, - המשפיע קומת קומות"
ושתיהן למעלה, ומלמטה למטה מלמעלה

של לעבודה השכר וזהו אחת. בקומה נכללות
תשמורו", מצוותי ואת תלכו בחוקותי "אם

בקרוב העתידה, בגאולה ומיד תיכף שמתגלה
ג') בחוקותי י"ז, שיחות ליקוטי (ע"פ ממש.

מלך דבר

בחוקותי פרשת
ד פרק אבות: פרקי

בחוקותי

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' אליעזר ר' יבדלחט"א בן מאיר זהר ר'

רווה
ה'תשע"ד אייר ח' נפ'

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

נשמת לזכות טוב מזל ברכת
רבקה ביילא מרת וזוגתו הירצקע נפתלי לר'

שיחי' פיליפ
הבת להולדת

תחי' רחל ה' בצבאות החיילת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך



שלנו ה"קליינטים" "אחד
הת' מספרים תפילין, במבצע

קעניג ואהרון מאור מנחם
הוא בראשל"צ, חב"ד מישיבת

סטודיו מנהל משה, בשם יהודי
זכינו ממנו כלה, לשמלות

הבא". הסיפור את לשמוע
צעירה, אשה דודה, בת לי "יש

בר באוני' חשבון ראיית שלמדה
נגשה היא לימודיה בגמר אילן.

ארוך מטבעו שהיה למבחן,
כמיטב עושה כשהיא וקשה,

בו. להצליח יכולתה
חשכו המבחן, תוצאות משהגיעו

נכשלה היא עיניה,
אכזבתה במבחן!

ומרה. קשה הייתה
ויתרה לא היא אך

שינון ולאחר
היא שנית החומר

חוזר. למבחן ניגשה
לציין רק צריך
חוזר" ש"מבחן

שקל" כאלף "עולה
לא דודתי ולבת

הזה. הכסף את היה
רבות, כה שהשקיעה לאחר אך
מלאת לסגת. מוכנה הייתה לא
למבחן נגשה וחששות ציפיות

ו...נכשלה. בשנית
והמריץ רוחה את עודד בעלה
למבחן, בשלישית לגשת אולה

שוב תצליח! בטח והפעם,
שוב אינטנסיביים, לימודים
פעם שוב וחששות, ציפיות
לא התוצאות למבחן. נגשה
עבר"... "לא מלהגיע, אחרו

לימודיה כל עליה, חשך עולמה
על לדבר שלא לטמיון. ירדו

הכספי. הנזק
כסהרורית, התהלכה מספר ימים

לקורס, בחברתה שפגשה עד
בפניה הבחינה זו חב"ד. חסידת

לפשר אותה ושאלה הנפולות
את ששמעה לאחר הדבר.

"את קצרות: לה השיבה הסיפור,
המשיח מלך לרבי לכתוב חייבת

שליט"א"!
מה סרבה, דודתי בת בתחילה
החסידה אך לה? להועיל יוכל

על לדבר המשיכה הנלהבת,
שהסכימה. עד ליבה

וכתבה ידיה, את נטלה היא
הכניסה ליבה, על אשר את

האגרות דפי בין המכתב את
מורנו אדוננו "יחי הכריזה קדש,
ועד" לעולם המשיח מלך ורבינו

הלב. מעומק ברכה ובקשה
ראתה הספר, את משפתחה

תעשה ברורה: תשובה בעצמה
התשובה ותצליח! המבחן את

והיא ותעצומות עוז בה הזרימה
מחודשים, בכוחות למבחן נגשה

תוצאות שתצליח. בטוחה
נכשלה..! והיא הגיעו המבחן
מלך שליט"א הרבי תשובת

כנראה המשיח,
כאלה בה הזרימה

שהיא כוחות,
להגיש החליטה

הבוחנים ערעור!
תקווה: לה נתנו לא
אך סיכוי" לך "אין

התעקשה. היא
הערעור תוצאות
עם למחרת, חזרו

המשמחת הבשורה
טעות חלה –

עברה היא הנקודות, בחישוב
נקודה של חודה על המבחן, את

אחת!".
ואמר סיפורו את מסיים משה

למחרת לכתוב. מעונין הוא שגם
קדש אגרות כרך עם אצלו היינו

מכתב כתב משה י"ב). (כרך
האגרות בכרך והכניסו ארוך,

"יחי הכרזת לאחר קודש.
את לקרוא התחלנו אדוננו"

שיחנא" גמלא "לפום התשובה:
הגמל, על משא מעמיסים אין –
ג"כ כך ליכולותיו. בהתאם אלא

או נסיונות נותן הקב"ה אין
יש כן אם אלא לאדם אתגרים

השני בעמוד בהם. לעמוד בכחו
בכוונה. תפילה בענין נכתב

ודמעות עצומות היו משה עיני
כי סיפר, משנרגע מהן. זלגו

את להרחיב רוצים ואשתו הוא
מהמצב חוששים אך משפחתם,
אצלי עוררה "התשובה הכלכלי.
הכחות את יתן הקב"ה בטחון,

ההחלטה אגב, והאמצעים".
להוסיף היא שקיבלתי הטובה

ממש "וזה שמע בקריאת בכוונה
השני". במכתב שכתוב מה

להיות עלול המלך דוד קבר מתחם לפיהם הדיווחים רקע על
כנגד הנעשית הקדחתנית והפעילות ח״ו, לוותיקן, מועבר
הקשר את לציין הראוי מן הממשלה, של זו זדונית כוונה

זה. קדוש למקום נשיאנו לרבותינו שיש המיוחד

ח״ו דוד, קבר את למסור הממשלה בכוונת
היום, בסעודת השואה, של בעיצומה ה'תש"ב, פסח של באחרון
על בהתרגשות ודיבר בבכי הריי"צ, אדמו"ר הקודם הרבי פרץ
זאת, בעקבות נהרגים. רבים ואלפים "מגיפה" כעין שישנה כך
על משניות "חברת לייסד הורה
עולמית תהילים "חברת וכן פה",
כל את ויום יום בכל שיאמרו

כולו". התהלים
מיקירי לבחור הצעתי "ובכן
סגל תובב"א קדשינו עיר ירושלים
שלוחי שיהיו חכמים תלמידי זקני
מרחבי בכל ישראל מכלל ציבור
ולייסד הים, ואיי ארץ וקצווי תבל
שיאמרו עולמית תהילים חברת
התהלים כל את ויום יום בכל
המלך דוד של לקברו הסמוך בציון יקבעו מושבם ואת כולו.
אשר ישראל כלל בעד א) יתפללו: תהילים אמירת ואחר ע"ה.
את השי"ת שיעורר הגולה, בארצות ואשר הקדושה בארצנו
אשר גילם ובני עמנו צעירי הצלחת בעד ב) לתשובה; לבבם
בעד ד) משיח; חבלי את הקב"ה שיקל ג) המלחמה; במערכות
משיח פני את לקבל ושיזכו תבל, מרחבי בכל ישראל כלל שלום

ממש". במהרה צדקנו
ביומו, יום מידי להתאסף החלה העולמית" תהילים "חברת
ועשרות ראשי כסניף נחשב המלך" דוד "קבר על כשהמניין
שפעילות אלא כולו. היהודי העולם ברחבי לו חוברים 'סניפים'
להר העלייה כאשר וצוקה צרה ימי באותם ממקומה הועתקה זו

ממשית. נפשות בסכנת כרוכה הייתה ציון

ניצנים בחוף נס
המשיח מלך שליט"א הרבי בהיות ה'תש"נ, השבועות חג ערב
והורה המזכיר את הזעיק לפתע יצא הוא חמיו, של הק' באוהל
להשיב ולהורות חב"ד" "כולל להנהלת בדחיפות קשר ליצור לו
תהלים "חברת פעילות את שהות כל ללא ולחדש ליושנה עטרה

ציון. בהר המלך דוד קבר על העולמית",
הנהלת ואכן המפתיעה. השליחות את לבצע מיהר המזכיר
פעילות את שחידשו ושלמים יראים מניין איתרה חב"ד הכולל
כל של משותפת לאמירה יום מידי ציון בהר והתכנסו הקודש

התהלים. ספר
התרחש השבועות, חג של בעיצומו למחרת, שיום לציין, מאלף
בסירה, שהגיעו מחבלים כאשר ניצנים, בחוף המפורסם הנס
הם השי"ת בחסדי אך המוני, פיגוע למטרת ניצנים, בחוף ירדו
להגיע הבטחון לכוחות בכך ואיפשרו באש, מפתיחה התמהמו

נהרגו. המחבלים בו קצר קרב עימהם ולנהל
העובדה גם תעיד זה, במקום התהילים אמירת חשיבות על
את לקבל המשיח מלך שליט"א הרבי ביקש פעמים שבמספר
עצמו הוא כאשר אמם. ושם שמם התהלים, אומרי רשימת
בעדו ויעתירו יזכירוהו המניין חברי אשר פעמים, מספר ביקש

לברכה!

עכשיו נפלאות המלך זעקת

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

יט. פרק

כ. פרק

כא. פרק

כב. פרק

כג. פרק

כד. פרק

כה. פרק

תרומות. הלכות
ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים
מעשר הלכות

א-ג. פרקים

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

נקודה של חודה על

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
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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

במירון קדש" ה"אגרות מוקד

הפרדה בעד העולם אומות גם
אין אשר זה גם מסר ...בודאי ההפרדה,* לענין בהנוגע
ומספיק, די זה שגם אף ישראל, דת של דוקא ענין זה

לראות התחילו האחרונות בשנים העולם אומות גם כי
מהמצב להמחנכים וכנודע התערובות בענין ההיזק

בזה, ספר בתי בכמה המבהיל
את משתיקים מופרכים כי אף מובנים שמטעמים אלא

עם.. בשיחתי גם הזכרתי כמדומה כן בזה, הידיעות
הבפועל, לתקן צריך לראש לכל שסו"ס כיון אשר

להרבות כוונתי אחר, באופן גם גישה אפשרית הרי
השני למורה בלא"ה שיוצרכו באופן בהכתות תלמידים

מורה, לעזר עכ"פ או
שמשתדלים ירגישו אפילו שבאם לומר מקום ויש

כיון הפנימי. מטעם עין יעלימו האמור מטעם בהפרדה,

ו׳נח) (מאגרת וק"ל... כבוד. של חרטה פתח שיהי'

גמרא ולימוד כשרות
וכן שו"ע) (קיצור דינים ללמוד שיטה שישנה כותב

כשר, לאכול שמתחייבים התלמידים אלו גם רק, גמרא,
לאכול עכ"פ מהם אחדים עי"ז להכריח הכוונה וכנראה

מהאמור, נוחה דעתי אין ובכ"ז כשר,
עצמן בפני הדינים לימוד ועכו"כ הגמרא לימוד שהרי
רק זו שבתקופתנו כיון גדולה, הכי ומצוה הוא תכלית

להחדיר מתאימה אפשרות יש חינוך מוסד בכותלי
והמצוה התורה ידיעות בהתלמיד

ולימוד הדינים לימוד שעצם לשיטתי, סניף עוד
המצות, לקיום ומקרבו הלומד את מכשיר הגמרא,

ו׳נט) (מאגרת לנערות נערים בין *הפרדה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מידי ב"ה, והגדלה, ההולכת תופעה
עולים יהודים אלפי מאות בשנה. שנה

כאשר השנה כולל במירון, הרשב"י לציון
חלה בעומר ל"ג בליל המדורות הדלקת

השבוע, בסוף הגיעו רבים שבת. במוצאי
השבת ביום לציון בסמוך לשהות כדי

קודש.
מתייחדת רשב"י, לציון העולים מסת

ברב- ובעיקר גם אלא כמותית, רק לא
ספרדים ממש, העדות מכל גוניותה:
ומכל ומרוקאים, תימנים ואשכנזים,
מבוגרים וליטאים, חסידים הזרמים:

עם וותיקים, חדשים עולים וצעירים,
רבדיו. כל על כולו ישראל

את להסביר יכול רשב"י, של סודו רק
פנימיות הסוד, תורת מגלה התופעה.
החלק את יהודי בכל מגלה התורה,

הוא ובמילא שבו, ממש ממעל אלוקה
ישראל. עם כל את מאחד

בעומר ל״ג וזמן מקום
מקדמת לציון, העולים רבבות פני את

שליט"א הרבי של ענק תמונת כלל, בדרך
בצפת הישיבה תלמידי המשיח. מלך

ל"ג יום של יחודו על עלונים מחלקים
החסידות. בתורת שמואר כפי בעומר
לקיום ביותר מתאימים והמקום הזמן
אנשי לכל "לפרסם הידועה: ההוראה

הדור. ונביא מנהיג את הדור"
פני על נפרשים הישיבה בחורי מאות
בשורת את לציבור ומגישים המתחם

והזמנה מאירה פנים בקבלת אם הגאולה,
הסברה עלוני בחלוקת ואם חב"ד לאוהל

קבלת וחשיבות הגאולה בשורת על
אגרות לדוכני מוזמנים הרבבות המלכות.

עד ההר מתחתית הפרושים הקודש
המשיח מלך לרבי לכתוב לציון, לעליה

הקודש אגרות באמצעות שליט"א
אחת הקדושה. וברכתו עצתו את ולקבל

את קנתה שכבר היחודיות, התופעות
בעומר. בל"ג היום בסדר מקומה

תשובה וקבלת בקשה
שיעדיפו ויש לכתוב כעת שיעצרו יש
המבקרים מסת לציון. תחילה לעלות

עצמה, ההדלקה בליל בעיקר העצומה,
לציון בכניסה עצום ודוחק לחץ יוצרת
לשהות מאפשרים ואינם עצמו ובציון

בציון, נוגעים נכנסים, ממושך. זמן שם
כלל ואת ביתו בני עצמו, את מזכירים

להמשך ויוצאים לגאולה הזקוק ישראל
ל"ג בניגוני המתחם בהקיף הריקודים

הידועים. מירון, - בעומר
ההר, תחתית אל חזרה יורדים הם כעת

עצה בקשת לכתיבת מה זמן ויקדישו
קודש. האגרות באמצעות וברכה,

של הקודש" ב"אגרות השימוש עצם
כאפיק המשיח, מלך שליט"א הרבי

והדרכה, ברכה עצה, וקבלת התקשרות
ולאות למנהג שנים מזה כבר נעשה

זאת, עם יחד ישראל. במנהגי ומופת
טכניות מסיבות אשר רבים ישנם

בזאת להתנסות הצליחו לא ואחרות,
ההזדמנות זו בעומר ל"ג אישי, באופן

בקרב לראות ניתן כך עבורם. פז
מהחסידויות חסידים לציון, העולים

ישיבה לבחורי בסמוך יושבים השונות,
בתשובה ראש בכובד ומעיינים ליטאים

עבורם. שהתקבלה

מיוחד ווידאו הקרנת
המאיישים בחב"דניקים נעזרים חלקם

בסגנון אם היממה, שעות בכל הדוכן, את
בשנים בהבנתה. ואם הבקשה כתיבת
להביא הבחורים הצליחו האחרונות

התשובות את המפיקה מדפסת עימהם
לפונה, ומאפשרת במקום קודש באגרות

הדעת. בישוב בביתו בתשובה לעיין
הינה התשובות, מדייקנות ההתפעלות

הפונים המונים כל של המשותף המכנה
והיום. הלילה במהלך

המשיח, מלך שליט"א הרבי של ווידאו
בהילולא הקרנה עבור במיוחד שנערך

למירון בכניסה ענק מסכי גבי על מוצג
לציון העולים אלפי מהדרין. ובדרך

במראות וצופים ארוכות דקות עומדים
מוריך. את רואות עיניך והיה - הקודש

ממש. ומיד תיכף לנו תהיה כן

המשיח מלך שליט״א מהרבי ועצה ברכה תשובה לקבל
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