
לדרך יוצאות התהלוכות
ישראל, אהבת של במסר מאוחדים
ענק בתהלוכות הילדים השבוע יצעדו
רחבי בכל יהודית גאווה מפגן של
אמירת כנס, האירוע: במרכז העולם.
לכל וחויה יהדות, מיצגי פסוקים,
שליט"א הרבי פני קבלת בסימן משתתף,

חב"ד. במוקדי פרטים המשיח. מלך

ההצלחה סוד חדש ספרון
ההצלחה" "סוד בשם חדשני ספרון
תהלוכות לקראת השנה לאור יצא
סיפור מנגישים ב'ממש' בעומר. ל"ג
שליט"א, המשיח מלך מהרבי מופת
ההתקשרות כיום גם כיצד המראה
הספרון ואיתנה. עכשווית אמיתית היא
מנחם הרב ע"י ונכתב בציורים מעוטר

.077-5123-770 להזמנות: אקסלרוד.

וגאולה מדע כנס א׳ ביום
יום אייר, לי"ג בסמיכות שנה, כמידי
אחיו ליב, אריה ישראל הרב של השנה
מארגן המשיח, מלך שליט"א הרבי של
בעניני כנס שמו, על שנקרא ריא"ל, מכון
את המרצים מגלים בו ומדע, משיח
מתוך לראותם שניתן כפי הגאולה עניני
המרכזי הנואם השנה, העולם. גדרי
חב"ד חסיד – פרידמן אלכסנדר ר' הוא
SpaceIL של הראשי כמהנדס המשמש
את ששלחה הישראלית החברה –
במלון א' ביום הכינוס לירח. החללית
.18:00 מהשעה החל שבע, באר לאונרדו

.054-8477075 לפרטים:

טובות חדשות

בתהלוכות ישראל ילדי כל יחד
הרבי פני לקבלת בעומר ל"ג

המשיח! מלך שליט"א

את גם הפתיע החורף, בסוף הגשמים עונת סיכום
את צריך ולא כמעט השנה ביותר. האופטימיים
בארץ גשמים ירדו ב"ה כי לראות כדי המדידות כלי
המים למערכות והצלה נס הממוצע. מעל ישראל

היל"ת. הבצורת לתחזיות גמור בניגוד החיוניות,

שלו ההילולא שיום יוחאי, בר שמעון רבי על
אחת פעם כי מסופר, בעומר, בל"ג השבוע חל

הלכו לגשם, העולם צריך היה
שיפעל ממנו לבקש תלמידיו
הגשמים לירידת הקב"ה אצל
דברי ואמר פתח אליו וכשהגיעו
טוב מה "הנה הפסוק על תורה
יחד" גם אחים שבת נעים ומה
ירידת את פעל כך ידי ועל

הגשמים.

כי מבארת, החסידות תורת
נאמר עליו אשר רשב"י דווקא
זה הוא אומנותו" "תורתו כי
השפע השפעת את לפעול שיכול
ביטוי לידי שבאה מלמעלה,
שפע המסמלים הגשמים בירידת
היא אף אשר התורה, לימוד זה.
מלמעלה, היורדים למים נמשלה
שדבק מי ידי על לפעול בכוחה
והמשכת ירידה כרשב"י, בה

לעולם. שפע

קטנה באצבע
כידוע, רשב"י, של יחודו עיקר

החל והקבלה, התורה סודות בלימוד בעיסוקו היה
יחידי של נחלתם היה שאז מה הקדוש. מהזוהר
הכלל לנחלת יותר המאוחרים בדורות הפך סגולה,
האר"י, ידי על התורה פנימיות פרסום בעקבות
טוב, שם הבעל ע"י יהודי לכל הופצה יותר ומאוחר

נשיאנו. ורבותינו המגיד

בתורת שהלימוד וככל
הולכת החסידות
אנו כך ומתפשטת
בעולם בגלוי רואים
הגדול, השינוי את כולו

קודמים, בדורות נראה שלא עצום שפע בירידת
המפריעים חסמים הסרת ואף גשמי שפע כולל
משטרים ע"י בעבר שהיתה והמצוות התורה לקיום

העולם. מן ועברו שחלפו וממשלות

להעלות שכשרצה מסופר דוסא בן חנינא רבי על
בדמות מלאכים אליו הגיעו המקדש, לבית יפה אבן
הכבד הסלע בהעברת לו לסייע והסכימו סבלים
לסייע אצבעו את שישים בתנאי
מצא אצבעו את משהניח בעדם.
בדרך המקדש בבית עצמו את
יהודי, לכל נעשה כיום גם כך נס.
את המאיר האלוקי האור בזכות
מעיינות הפצת בכח העולם
כל של בכוחו יש החסידות,
כל את ולהשפיע לפעול אחד
קלה בעבודה אפילו המצטרך,
הקטנה. האצבע הנחת כדוגמת
הזוממים אויבינו כלפי גם כך
בכח (היל"ת), קודש בארץ עלינו
לקום ישראל של קטנה החלטה
שהקב"ה בוודאי הרי כנגדם,
ישראל בני של לצידם עומד
אמיתי נצחון שיהיה להם ומסייע
את להשליך הטבע, בדרך ומוחץ

אויבנו. כל

חוצה לכשיפוצו
שיתקיימו הילדים בתהלוכות
ברחבי הקרוב חמישי ביום
איתם יחד יהודי. בגאון ישראל, ילדי יצעדו העולם,
הלא בעצמו, השמחה בעל בתהלוכות לרקוד מגיע
איתם. יחד צועד אשר יוחאי, בר שמעון רבי הוא
ובמיוחד לטובה משאלות כל לבקש מסוגל זמן

והשלימה. האמיתית הגאולה את ולהביא לפעול

חב"ד, מוקדי בכל המתקיימים החסידות שיעורי
בתורה, זה מיוחד לרובד להתחבר המקום הם
ומזרז הלומדים לכל עצום שפע בפועל המביא
כמובטח: המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות את
לכשיפוצו המשיח) יבוא (=מתי מר? אתי "אימתי

ממש. ומיד ותיכף חוצה" מעינותיך

לכל עצום שפע
מישראל אחד

לימוד ידי על זאת להשיג אחד כל יכול כיום לעולם. השפע השפעת דרך את סלל יוחאי, בר שמעון רבי
והשלימה. האמיתית הגאולה לקראת הנעשים בשינויים לראות שניתן כפי בעולם זאת פועל ואף החסידות,

המשיח... בביאת

להשתתף יוצא המשיח מלך שליט״א הרבי
יורק, בניו 770 בחזית בעומר ל״ג בכינוס

ילדים אלפי עשרות במעמד

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

מושקא ומרת זלמן שניאור ר' למשפחת

ציק
שי' זליג זמרוני שמואל בצ"ה החייל הבן להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל

שלום שיחיו ורעייתו הלוי אלירן ר' למשפחת
השידוכין בקשרי שיחי' גד הת' הבן בוא לרגל
גבריאל ר' למשפחת תחי' רעות מרת עב"ג

לוי שיחיו ורעייתו
זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה

טוב מזל

 
בכל עד בעולם, בחלקו לפעולות בנוסף
אלופו הוא שהקב"ה איך לגלות העולם,
בעולם, דבר ובכל בעולם עולם של
העולם עניני כל את שמנצלים ע"י ובפרט
דבר שכל כך ול"דעהו", שמים" "לשם
– הקב"ה של "כבודו" את מגלה בעולם
מיוחדת הוספה גם להיות צריכה
– ובמיוחד התורה, ולימוד באולפנא
בתורת שנתגלתה כפי התורה בפנימיות
והשגה, הבנה של באופן החסידות,

ודעת, בינה בחכמה
סביבו, אחרים על להשפיע – וגם
והפצת והיהדות, התורה הפצת ע"י
     המעיינות.

לו תהיה גאולה נמכר אחרי
מז) כה, (ויקרא

(ירמיהו שנאמר לו תהיה גאולה נמכר אחרי
וגאלו". יעקב את ה' פדה "כי לא)

"דודי השירים) (שיר דודו: בן או דודו או
המשיח, מלך זה דודו, בן או לו", ואני לי
ילידתיך. היום "אני ב) (תהילים בו שנאמר

היובל בשנת ויצא באלה יגאל לא ואם
בשופר יתקע ההוא ביום "והיה כז) (ישעיהו

טוב)גדול". לקח (מדרש

שני פסח

- נפעל שני) פסח על (הציווי זה וכל
של התביעה הדרישה ע"י - כאמור
(כביכול)... הקב"ה על סמכו שלא ישראל,
פסח. קרבן להקריב שרצונם תבעו אלא
בתורה.. ציווי שיתחדש פעלו זה ידי ועל

הגאולה: בקשת – בעניננו זה דרך ועל

אינה זו ותביעה שבקשה בלבד זו לא
התורה - אדרבה אלא ח"ו, התורה היפך
כנסת אנשי ע"י כן להתנהג ציוותה
מבקש יהודי שכאשר שתיקנו הגדולה,
העמידה תפלת בעת מהקב"ה צרכיו
עבדך דוד צמח "את בתפלתו: יאמר -
כל קוינו לישועתך כי . . תצמיח מהרה

! לציון" בשובך עינינו "ותחזינה היום",
תשד״מ) שני פסח (משיחת

בעומר ל״ג

ההילולא יום הוא בעומר של"ג וכיון
הצינור פתיחת היתה ידו שעל דרשב"י,
ס"ד-ו), (כנ"ל התורה פנימיות להתגלות
חוצה", מעינותיך ד"יפוצו לאופן ועד
לביאת והכלי וההקדמה ההכנה שזוהי
זה ביום לשחק נוהגים לכן - המשיח
נהירין בגוונין הקשת על לרמז בקשת,

משיח. לרגלי הסימן היא שראייתה
ה׳תשי״א) בעומר ל״ג (משיחת

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:12 18:55 ירושלים

20:14 19:10 תל-אביב

20:15 19:03 חיפה

20:13 19:11 באר-שבע

20:56 19:50 ניו-יורק

ודבש חלב זבת ארץ - ירמיהו ויאמר 
כב) - ו לב, (ירמיה

להקב"ה האדם של הפירות

מלך דבר

בהר
ג' אבות פרקי

בהר

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
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

השבת לוח

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

כלל ישנו בפרשתנו, המוזכרים וממכר מקח בדיני
דהיינו: לעולם", בא שלא דבר מקנה אדם ש"אין
ושטרם קיים, לא שעדיין דבר לחבירו שמקנה אדם
לקניין. נחשב זה אין כי בו לחזור יכול לעולם, בא
שעתידים הפירות את מקנה אדם אם – למשל
טרם הפירות כי קניין נחשב זה אין מהעץ, לצאת

צמחו.

דהיינו: לפירותיו" "הגוף את מקנה האדם כאשר רק
אותו בעץ, הקיים הצמיחה כח את לחבירו שמקנה
וקיים. עומד הקניין אז קיים, עכשיו שכבר כח
רק ולא כעת הקיים הדבר על הוא והקנין מאחר

קיימים. שאינם עתידיים דברים על

הפירות מול הגוף
הפשוטה, למשמעותם בנוסף הרי התורה, דיני כבכל
דין של הרוחני בפן ה' בעבודת הוראה גם ישנה
ובכל מקום בכל יהודי לכל הנוגעת זה.משמעות
והפירות, העץ קניין של אלו בהלכות גם כך זמן.
לקונו: האדם של הרוחנית בעבודה הוראה ישנה

'קניין'. עשיית היא כללי באופן ה' עבודת
לו אשר כל ואת עצמו את להקנות היהודי על
מה וכל שהוא עליו ניכר שיהיה הוא, ברוך לקדוש
נעשה וזה הקב"ה. של בבעלותו הם הרי שברשותו

ומעשה דיבור במחשבה, שלו שההנהגה ידי על
ה'. של האלוקי לרצון תמיד בטלים

ברוך לקדוש עצמו את 'מקנה' שיהודי הזה, בקניין
הפירות: וקניין הגוף, קניין דרגות; שתי ישנם הוא,
ואילו וכוחותיו. גופו נפשו, זה האדם אצל 'גוף'
אותם כל עם מבצע שאדם הפעולות זה 'פירות',

האברים.

הכל את להקנות
ו'קניין גוף' 'קניין של הדרגות שתי בין ההבדל וזהו
את לקב"ה מקנה האדם פירות' ב'קניין פירות':
יתאים שהכל תמיד זהיר והוא שלו, המעשים כל
'נקנה' לא עדיין 'גופו' אבל הקב"ה. של לרצונו
אפשרות עדיין ניתנת שלו והלב למוח כי להקב"ה,

הקב"ה. של מרצונו ההיפך ולעשות לחטוא

את לקב"ה מקנה האדם הגוף' ב'קניין זאת לעומת
לא וממילא שלו, והמידות השכל כולל כולו, כל
מקיום חוץ אחר רצון כלל אצלו להתעורר יכול

הקב"ה. של רצונו ומימוש והמצוות, התורה

הנ"ל הכלל של הרוחנית המשמעות יובן זה לפי

לעולם": בא שלא דבר מקנה אדם ש"אין

יכול פירות' 'קניין של בדרגא רק שנמצא יהודי
מחשבותיו מעשיו, את רק להקב"ה להקנות
איתם ויקיים עליהם שישלוט ע"י וזאת ודיבוריו,
ביכולתו אין אבל הקב"ה. של רצונו את רק
אין עדיין כי לעולם" בא "שלא דבר להקנות
הוא כי כראוי, בעתיד ייעשה שהמעשה וודאות
ושלום), (חס בו" לחזור ש"יכול במצב עדיין הרי

לחטוא. אפשרות ישנה עדיין שלו לגוף כי

לתכלית להגיע
כוונת את ליישם הקב"ה של שליח הוא יהודי כל
בתחתונים", דירה ית' לו "לעשות הבריאה ותכלית
"צדיק" של במצב עומד יהודי כל לא זאת, עם

להקב"ה. קנוי שגופו

לבצע כיצד יהודי לכל העצה ניתנת ולזאת
הקב"ה: של שליחותו את בשלימות

לפירותיו", "הגוף את להקב"ה מקנה יהודי כאשר
יצייתו שאיבריו 'נלחם' רק לא שהוא אומרת זאת
משפיע גם הוא אלא הקב"ה, של להוראותיו
לו שיש האהבה מצד שבלב הרע את לכפות עליהם
להקב"ה להקנות בכוחו יש אז הוא, ברוך לקדוש
נעשים מעשיו כל ואז לעולם" בא "שלא דבר גם

לרצונו. ומתאימים להקב"ה 'קנויים' ממילא

. . ה' יוסיף ההוא "ביום היעוד יקויים זה ידי ועל
והשלימה האמיתית בגאולה עמו" שאר את לקנות

ממש. בקרוב צדקנו משיח ידי על

בהר) לפ׳ א׳ שיחה כ״ז חלק לקו״ש (עפ״י



מיוחד) בתפקיד בצה"ל (שירת המלך" "דרך חב"ד ישיבת ראש – אפרגון אבישי הרב מאת:

("רומי") ארה"ב מול ("פרס") איראן עימות

הגאולה מסימני
לבין ארה"ב בין העימות ומחריף הולך האחרונים בשבועות
מהסכם חלקית פרישה על האיראנית ההודעה רקע על איראן,
ביניהן איראן, על שונות מגבלות הטיל זה הסכם הגרעין.
האורניום, העשרת הגבלת האורניום, במלאי גדול צמצום
חתירתה המשך עקב אולם, באראק. הגרעיני הכור ונטרול
מהארכיון הממצאים ע"י שהומחש (כפי הגרעיני הנשק להשגת איראן של
לפני מההסכם ארה"ב פרשה המוסד), סוכני ע"י שנלקח האיראני הגרעיני
בעוד קשות, סנקציות איראן על ארה"ב הטילה הפרישה, לאחר שנה.
ולפתח להמשיך רצונה בשל וזאת מההסכם, לפרוש מצידה חששה שאיראן

להסכם. מחויבות שנותרו אירופה, מעצמות עם הכלכליים הקשרים את

בתקופה ה', בחסדי אמריקנים: וצעדים חמור כלכלי מצב – לפרישה הרקע
האיראני. הרשע משטר נגד והולכת גוברת בנחישות פועלת ארה"ב האחרונה,
המוביל הכלכלי-צבאי הגוף שהינם – המהפכה" "משמרות על ההכרזה
ההכרזה כן, כמו לאיראן. עצום נזק להסב עתידה טרור, כארגון – באיראן
סנקציות תספוג מאיראן, נפט שתרכוש מדינה כל ואילך שמכאן כך על
הינה והודו), סין ביניהן – בעבר מכך שהוחרגו המדינות 8 (כולל קשות
הכולל היצוא מסך 80% מהווה הנפט שיצוא האיראנית, לכלכלה אנושה מכה
גרמו הסנקציות המתכות. יצוא על שעבר בשבוע הוטלו נוספו סנקציות שלה.
עצומה, אינפלציה אחוזים, עשרות של לאבטלה האיראני, המטבע לקריסת
האמריקנים שהצעדים חושש המשטר כי נראה נרחבת. עממית ולמחאה
מההסכם. הפרישה על הוכרז ולכן קריסה, לסף איראן את יביאו האחרונים
במידה כי האיראנית, וההודעה חלקית, פרישה על שמדובר להדגיש חשוב
אורניום להעשיר תחזור איראן אזי יום, 60 בתוך לעזרתה תבוא לא ואירופה
וזאת בלבד, לחץ אמצעי אלא צבאי, איום מהווה אינה ,20% של ברמה
המשמשת 90% של העשרה מרמת רחוק עדיין זו, ברמה שאורניום משום

גרעיני. נשק עבור

איראן אם גם מודיעין, הערכות פי על לאיראן: מודיעינית חדרה ישראל
לעשות כשנתיים לה יקח גרעיני, נשק להשגת ותנוע הכלים", את "תשבור
ובמערב, בישראל הביון שארגוני מנת על דיו וממושך ארוך זמן פרק זהו זאת.
את מאיראן להוציא הצליחה שישראל העובדה ביעילות. שכזה מהלך יסכלו
ניתן איראן. בתוך המודיעינית החדירה עומק את ממחישה הגרעיני הארכיון
מתן את גם שונים, פרסומים פי על שאיפשרה, היא זו חדירה כי להעריך
הביאה זו התרעה אמריקנים. בחיילים לפגוע כוונה על הישראלית ההתרעה
"אברהם המטוסים נושאת – כוחות ולתגבור תקיפים, אמריקנים לאיומים
מטוסי ,B-52 מדגם אסטרטגיים מפציצים וכן לאזור, נשלחה לינקולן"

פטריוט. וטילי ,F-15 מדגם יירוט

תביא איראן, נגד האמריקנית ההתיצבות ה', וחסדי בנסי ישראל: עם לטובת
"תתקפל", ואיראן במידה בעזהי"ת. ישראל לעם מאוד טובות לתוצאות
מכך. הראשונה הנשכרת היא שישראל הרי הגרעיני, הפיתוח את ותבלום
צבאי עימות מהפיכה). (או לאיראן צפויה כלכלית שקריסה הרי ולא, במידה
לריסון שואפת ארה"ב כי (אם איראן למפלת הוא אף יביא ארה"ב, עם

צבאי). עימות ללא המשטר

במהלכה – המפרץ מלחמת את לנו מזכיר לאיראן ארה"ב בין העימות
ואיים בטילים ישראל את שתקף - העיראקי הצורר נגד ארה"ב התייצבה
בנסים שלטונו, את הפילה ובהמשך לרסיסים, צבאו את פירקה - כימי בנשק
את אז והדגיש חזר שליט"א המשיח מלך הרבי ישראל. עם לטובת גלויים
משיח" של לרגלו צפה באלו אלו מתגרות מלכויות ראית "אם חז"ל: מאמר
י') (דף יומא במסכת שהגמרא היא מדהימה עובדה פמ"ב). רבה, (בראשית
ב"פיתחה יושב שהמשיח ידוע רומי". בידי שתיפול פרס ש"עתידה אומרת
ומכאן בארה"ב, הוא המשיח מלך שליט"א הרבי של מקומו ואכן – רומי" של
ומתוך ממש, בקרוב לנו, תהיה כן ארה"ב... בידי ליפול איראן שעתידה

לבב! וטוב שמחה

ארבע בקרית שהתקיים באירוע
מרגש סרט הוקרן שעבר, בשבוע
מלך שליט"א מהרבי מופת על
בעל ידי על שסופר המשיח,
(בנו שרעבי, רותם חיים המעשה,

המקום: תושב יורם), ר' של

הייתי טוב. היה הכל התיכון "עד
תקופה, באותה פתאום בריא.
פחות לעבוד התחילו הריאות

ופחות"...

הוא הראשונה, ההשתלה לפני
במצב מוגדר היה שהוא מספר
לרבי כך על כתב שלו אבא אנוש.
את וביקש המשיח, מלך שליט"א
קודש. האגרות באמצעות ברכתו,
הברכה את שכללה התשובה
הוראה הכילה שלימה, לרפואה
מומחים רופאים שני עם להתייעץ

הגדולה. בעיר שנמצאים

להתייעץ, "כשפנינו
גילינו משחזר, הוא
שני רק היו שלמעשה
הזו. למחלה מומחים
מהדיוק. נדמהנו פשוט
להשתלה הגעתי וכך
ה'". בחסדי הראשונה,

היה ונדמה חלף הזמן
בסדר, הכל שהנה לשי
שנים שלש שלפני אלא

שוב. משתנה הכל

שבבדיקות לרופאה, "הגעתי
היא לי, שעשתה שיגרתיות
במחשב, עקומה על הצביעה
"כל משמעותו: את לי והסבירה
העקומה את להם שהיה הצעירים
נפטרו מהם אחוז 100 - הזו

נחרצות. פסקה (ל"ע)".

הידרדרות התחילה שלב מאותו
דחיה ההשתלה. של ודחיה מהירה
הוגדרה שאף חמורה, כרונית

מאוד". "חמורה

להגיע ממשיך אני הזמן כל לאורך
התלמידים המוזיקה. בכיתת ללמד
לי. יש מה ידעו ולא אותי ראו שלי
במצב אני ימים באותם שלמעשה

מאוד. קשה

לקחתי החינוכי הנושא את
שהריאות אותי ענין לא כשליחות.
ב-14%. רק מתפקדות שלי
בו מקום לכל ללכת המשכתי

כבעבר. לימדתי

כעשרים ישנם להמחיש רק
לכיתה. במתנ"ס לעלות מדריגות
כחצי בערך לי לקח מדריגה כל
סיוט פשוט אותה. לעלות דקה
לפעולה ארוכות דקות של ארוך
ויתרתי, לא אך ביותר, פשוטה

כומתה'. 'מסע כמו הרגשתי

ללמד באמצע כשאני הימים באחד
טלפון: שיחת מקבל אני בכיתה,
קרמר, פרופסור זה שי, "שלום
שמצאנו לך להודיע רוצה אני
אני מעולות". הריאות תורם! לך

התרגשתי. כולי מאוד, שמחתי

יותר מאוחר שמעתי בדיעבד,
שפרופסור הרפואי, מהצוות
התלהב כך וכל בהלם היה קרמר
כי שמחה, כזו הבעתי שאני מזה
הצלחה אחוזי אפס יש זה לניתוח
לשיחה כלל בדרך מגיבים ואנשים
הולכים הם כאילו זו
אני אבל ישמור. ה' ל...
לא הדרך כל שלאורך
כאלה על לשמוע רציתי
יותר שאלתי לא דברים

שאלות. מידי

אותי שמכיר הצוות
לו אמר שנה, 15 כבר
לי להגיד כדאי שלא
את עבר לא אחד שאף

היום. עד זה

לחדר אותי שמכניסים לפני רגע
כותבים ואשתו שלי אח הניתוח,
המשיח מלך שליט"א לרבי
קודש האגרות לתוך ומכניסים
הבחנו מיד שם מב. עמ' ח' בכרך
"ובמילא העמוד: בתחילת בתשובה
אשר ממש בקרוב להודיע יוכל
לאט ולאט בריאותו מצב הוטב

בקודש". לעבודתו חוזר

עם שלי העבודה אותי. תפס כבר זה
במוזיקה. רק מתבטאת לא הנוער
גאולה על איתם מדבר הזמן כל אני

חסידות. ועניני

בני עם שלי והחיבור ההשפעה
ביותר, חזקה היא זו בדרך הנוער
שיצאתי שאחרי כך כדי עד
חבר'ה כמה אלי באו מההשתלה,
יודע אתה 'רותם לי ואמרו שונים
כזאת? גאולה לך עשה הקב"ה למה
את אלינו מביא הזמן כל אתה כי

הגאולה'...".

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

יח. פרק מת טומאת הלכות

יט. פרק

כ. פרק

כא. פרק

כב. פרק

כג. פרק

כד. פרק

פרק אלו. בפרקים נפש.. ושמירת רוצח הלכות
ב-ד.

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

שנים ספר והוא קנין ספר וגו'. חכמה ראשית
א-ג. פרק אלו. בפרקים מכירה.. הלכות עשר..

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הצלחה אחוזי למאה מאפס

לבנ"י ניתנו לא שעדיין ישראל ארץ לחלקי ובנוגע
צדקנו, משיח לביאת אנו ממתינים - הקב"ה ע"י

שלום, ובדרכי נועם בדרכי - ישראל ארץ חלקי כל לבנ"י יוחזרו שאז
ברוחניות - ה' מלחמות "ילחם צדקנו משיח כי לבב, וטוב שמחה ומתוך
שלום, ובדרכי נועם בדרכי - בגשמיות גם יומשך זה וענין וינצח", -
תשמ"ג) תשרי (ו' בארץ".... שלום ד"ונתתי באופן

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בקרוב הארץ גבולות הרחבת

שרעבי רותם ר׳

העולם את מאירים

הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:

המטוסים נושאת



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

המשיח בשירות - ישראל זמרי גדולי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

דמותו לזיהוי הרמב"ם שמונה הרביעי הסימן
ועיקר מרכז את ממצה המשיח, מלך של
בה לילך ישראל כל "ויכוף ועבודתו: תפקידו
ואכן, בדקה". ולחזק והמצוות] התורה [בדרך
שליט"א המשיח מלך הרבי עוסק זו בפעילות

לנשיאות. עלותו מיום

בכל הפזורים השלוחים אלפי של מטרתם זו
ובמשה בה' לאמונה יהודי כל לחבר תבל, רחבי
גם וזו והמצוות. התורה לדרך ולקרבם עבדו
הרבי שתיקן המצוות" "מבצעי של מטרתם
הראשון מהמבצע החל שליט"א, המשיח מלך
52 לפני זה בחודש הכריז עליו תפילין, מבצע -
בית צדקה, מזוזה, תורה, במבצע וממשיך שנה,
טהרת כשרות, קודש, שבת נרות ספרים, מלא

ישראל. ואהבת חינוך המשפחה,

הרעיון עומד 'לבצוע' מלשון ה'מבצעים' בבסיס
כדי ועיקריות, חשובות מצוות ולהנגיש להפיץ
את שומרים אינם עדיין שכרגע היהודים שגם
בקיום התחלה, בתור יזכו, – והמצוות התורה
קרש- עבורם ישמשו שבוודאי אלו, מצוות
לכלל בהתאם נוספות, מצוות לקיום קפיצה

מצווה". גוררת "מצווה חז"ל שקבעו

במיוחד מעורר פרסום
פרסומם הוא ה'מבצעים' בהפצת עיקרי מרכיב
קיומם באמצעות היתר בין אפשרית, דרך בכל
בנוסף אז, אשר - ידועים ציבור אישי ידי על
החשובות המצוות בקיום זיכויים לעצם
התפילין, הנחת בעת אותם כשמצלמים –
ומפרסמים וכדו' המזוזה קביעת הנרות, הדלקת
– וכו' בתקשורת בעיתונות, תמונותיהם את
ה'מבצעים' את ולהביא להשפיע מצליחים

מהם שרבים יהודים, המוני עוד של לתודעתם
מצוות. אותן לקיום יתעוררו בוודאי

ללמוד ניתן זה, פרסום וחשיבות עוצמת על
המשיח מלך שליט"א הרבי של מאגרת-קודשו
אריאל האלוף אל תשכ"ח) תשרי י"ג (מתאריך
תפילין מניח תמונתו פרסום בעקבות – שרון
כבודו אשר הרבה "ההתעוררות המערבי: בכותל
ידי על ישראל בני מאחינו וכמה כמה בלב גרם
זכה זה שגם המערבי, כותל ליד הנחת-התפילין
שונות בשכבות חיובי והכי רחב הד ומצא לפירסום

רחוקים". וגם קרובים ובמקומות העם של

המצוות מבצעי ישראלי: הכי
בשבוע ב"ה זכינו כזה, ועוצמתי נפלא לפרסום
בארץ, העיתונים אחד של נפוץ במגזין שעבר,
כיום, והאמנים הזמרים מגדולי כמה רואיינו
ישראלי הכי הדבר מהו אחידה: שאלה שנשאלו

השיבו: הם כך בעיניהם?

האחרונות (שבשנים אדם עומר הפופולרי, הזמר
בשבת, להופיע לא שמתעקש כמי גם התפרסם

זמר ותחרות ענק הופעות הפסד במחיר גם
בעיניו ישראלי הכי הדבר כי השיב עולמית...)
הצטלם הוא למגזין בראיון תפילין. להניח – הוא
למצוא חייב אחד "כל כי ואמר בתפילין עטור
רק זה אם אפילו תפילין, להניח שלו הזמן את
על תודה ותאמרו תנשמו תעצרו, דקות. כמה
בי שהחזרת וקיים חי לפניך אני 'מודה שיש מה

אמונתך". רבה בחמלה נשמתי

מתגשם ישראל״ כל ״ויכוף
הצטלמה זקן, בן עדן נוספת, פופולרית זמרת
בעיניי ישראלי "הכי ואמרה שבת נרות מדליקה
בין שמחבר הזה הרגע השבת, את לקבל זה
שבוע אחרי מגיע שישי יום ישראל. נשות כל
כל בו קטן אחד רגע יש ופתאום לכולם, עמוס

עוצרות ישראל נשות
מדליקות לרגע, הכל
על ומברכות שבת נרות
רוצה אני אז הטוב. כל
ישראל; עם כל את לברך
הכל, על תודה תגידו
מובן לא דבר שום כי

מאליו".

הצטלם 'סאמבלימינל' המכונה הזמר בנוסף,
והזמר הבית" בפתח "מזוזה והשיב מזוזה מנשק
והצטלם קדושה" "משפחה השיב נרקיס ליאור

בידיו. תורה כשספר משפחתו לצד

רבבות ולעורר לפרסם הזמרים גדולי זכו וכך,
הרבי של המצוות' מ'מבצעי לארבעה יהודים
ישראל" כל "ויכוף שליט"א. המשיח מלך
ממש ומיד תיכף עינינו. מול מתגשם כבר
האמיתית בגאולה המלאה להתגלותו גם נזכה

והשלימה.

הדת על קושיות עם להתעסק לא
לזמן מזמן אותו ששואלים שאלות אודות כותב

עליהם. מענה ומבקש ועניני' ישראל לדת בהנוגע

מכתבים ע"י בשאלות לבוא הדרך זו לא בכלל והנה
בדבר, צורך כל שאין ובפרט האמור, מסוג לים, מעבר
שבודאי אנ"ש, וזקני אנ"ש משפיעי עם ויתקשר
באה"ק חב"ד בישיבת למד שככתבו כיון הוא מכירם
לא בכלל אשר להוסיף למותר ובודאי יורוהו. והם ת"ו,
ולחפש קושיות אחרי לחטט בעולמו האדם דרך זה
בעולמו, טוב לעשות יולד לעמל אדם הרי כי אחריהם
הרי קושיות, אחרי חיפוש האמור בענין יתחיל ובאם
יספיק לא אז וגם בזה ושנותיו וימיו זמנו כל יבלה
הוא שהאדם כיון בעולם אשר הקושיות כל לתרץ

וכו'. מוגבלים ושנותיו ימיו מוגבל, שכלו גבולי,

חיים דרך היא התורה בדרך לתומו ילך אשר רצון ויהי
ואורך חיינו הם ומצותי'ה התורה אשר האמיתית,
והקושיות, הספיקות תבטל עצמה זו והנהגה ימינו,
מבלבל שכלו וצמא, הרעב איש אשר דבר, ובדוגמת
כשאינו כן שאין מה בישרות, הענינים תופס ואינו
הנשמה וצמאון ברעבון הוא זה דרך ועל וצמא רעב
ז׳יז) (מאגרת ומצותי'ה. לתורה בהנוגע

הקב״ה לברכות הכלי
ומצות תורה בעניני להוסיף שצריך ופשוט ומובן
ברכות לקבלת וכלי צנור וזהו בקדש, דמעלין וכהציווי
אשר במקום כשנמצאים ועאכו"כ בהמצטרך השי"ת
מעטים, ומצוה תורה שומרי שתהיינה סיבות מאיזה
הוא צריך שם הנמצאים ישראל מבני שכאו"א בודאי
ז׳לג) (מאגרת יהודי... מהו דוגמא לשמש

תפילין מניח אדם עומר

הארצי המרכז

משאיות לביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

סוכנות הביטוח שלנו 

כל ענפי 
הביטוח 

מתוועדים ב770

תלמוד תורה - חב"ד בת-ים עיר-הגאולה

הננו שמחים להודיע על פתיחת הרישום לתלמוד תורה חב"ד

לשנה"ל ה'תש"פ הבעל"ט

תכנית לימודים עשירה   .   צוות חינוכי   .   חינוך על טהרת הקודש 

כהנחיית הרבי שליט"א מלך המשיח   .   חינוך של זמן הגאולה

לפרטים והרשמה: טל' 054-770-3629

בהנהלת הרב בועז סגל  בעל ידע וניסיון רב בחינוך
ממשיכים 

בהצלחה!

מבצעי ענק לכל ענפי 
הביטוח בארץ

מאת: משיח פרידמן


