
באינטרנט חמץ מכירת
האפשרות נפתחה הרב, הביקוש לאור
כללי כל פי על חמץ, למכירת להרשמה
שתתבצע, במכירה ודיקדוקיה, ההלכה
לא נא יורקוביץ. בועז ברוך הרב ע"י
המכירה: לאתר האחרון. לרגע להמתין
ביותר מומלץ www.chametz.esy.es
לקיים המעונינים הידידים את לקשר

המצוה. את

גאולה של פסח יריד
מוצרים, יריד נפתח 'ממש' באולם
חג על שליחות ועזרי הסברה חומרי
האמיתית והגאולה משיח סעודת הפסח,
חינוכיים מוצרים בתערוכה והשלמה.
בנוסף וגננות. למלמדים המתאימים
הפסח לסדנאות הפעלה מוצרי ישנם
שמורות. ומצות שלטים המצות, ואפיית
בין א'-ה' בימים אי"ה יפעל היריד
באולם אחה"צ ל-5 בבוקר 10 השעות
בני-ברק. 16 מתתיהו רחוב 'ממש'
.077-5123-770 והזמנות: לפרטים
מהיריד תמונות למשלוחים. אפשרות

.054-2248-770 וואצאפ: באמצעות

המצב בעקבות מחזקים
הוראות על ההקפדה רקע על
היתר כל כי להדגיש יש הבריאות,
חייב טהרה, בעניני במיוחד הוראה,
מורה רב מול אישי בתיאום להיות
מדויק. באופן הנחיותיו וקיום הוראה
התיעצות. ללא אישי באופן להתיר אין

טובות חדשות

ובניסן נגאלו "בניסן
להגאל" עתידין

מצפה ישראל עם אדר, חודש סיום ימי הימים,
מסירותם פעולת בהשלמת לחזות רוח בקוצר
המטרה את מגשים רבינו משה את ולראות
בעולם. למטה פה להקב"ה משכן - הנעלית
להסתיים. עומדת כלא נראית שהמשימה אלא,
ו... מקים יום מידי עומד משה העם של לצערו
בראש כבר הם עומדים והנה, המשכן. את מפרק

הסוף... את הם רואים לא ועדיין ניסן חודש

יום באותו ישראל, בני של שמצבם המדרש, אומר
להתכונן מהמלך הוראה שקיבלו העיר לבני דמה

נרגשות והתכוננו לבואו
העיר, בשער לכניסתו
מאוכזבים בעומדם אך
נכנס בא, לא שעדיין
שלח לעיר, בסתר המלך
אל לאמר: לפניו הכרוז
באתי שכבר תצעקו,
להם אמר כך לפלטרין.
יראים, אתם מה הקב"ה:

לגני. באתי כבר

ישראל עם מצב
הגאולה סף על כיום,
והשלימה, האמיתית
מחד זה, למצב דומה
והובטחנו שמענו אנו
משיח זה "הנה כי

בקוצר וממתינים עומדים אנו בנתיים אך בא",
לדעת עלינו הנבואה. בהתממשות לראות רוח
חוזרות אינן הטובות נבואותיו כל כי בוודאות
בפועל קורה וכך יעשה מפיו היוצא כל ריקם,
התהליכים וכל המשיח בימות חיים אנו - ממש

האלוקית. מהתוכנית חלק הינם בעולם

עכשיו - בעולם גאולה
האחרונים, הימים ובמיוחד האחרונים השבועות
העולם את מעמידות
לא שכמותו מצב בפני
כעת אין לאיש היה.
משתנה שהעולם ספק

יודעים כולם שלא אלא עינינו, לנגד לחלוטין
שליט"א הרבי אומר כך על אלו. שינויים לפרש
את רואים עצמו "בעולם שכיום המשיח: מלך
בשנים בפרט שמתרחשים והנפלאות הנסים
שצריך שהגם הזמן, הגיע כבר – האחרונות
נסים – והגבלה ממדידה שלמעלה ענין להיות
האמיתית דגאולה ונפלאות לנסים עד ונפלאות,
העולם, בטבע גם חודר זה הרי – והשלימה

הגאולה". לצמיחת מסייע עצמו שהעולם

רבים כאשר בעולם, ההתרחשויות לנוכח כעת,
התחזיות, לנוכח נבהלים
שבעתיים עלינו מוטלת
את להביא המשימה
לכל הגאולה בשורת

ואחת. אחד

כתובת יש
אל יקרים. יהודים
יכול אחד כל תחששו!
ולקבל לפנות כעת
הרבי של ברכתו את
המשיח מלך שליט"א
לפרט המצטרך בכל
כעת קשר צרו ולכלל.
הקרוב החב"דניק עם
לאתר הכנסו או אליכם
את בעצמכם וקבלו igrot.com האגרות-קודש

הק'. ברכתו

משיח פני את לקבל רק הוא לנו שנותר מה
ההכנות כל את ולעשות ממש, בפועל צדקנו
יום חגיגות לקראת הערכות כולל לכך הצריכות
וחצי, כשבוע בעוד שיחול ניסן בי"א הולדתו
הצריך כל לו שיהיה יהודי לכל ונתינה דאגה לצד
הם רבים כראוי. הפסח חג את לחגוג והדרוש
מוטלת ועלינו זו בתקופה במיוחד לכך הצריכים
עבודת שמורות מצות כולל לכך, לדאוג האחריות
הרפואה", "מאכל הן כי בזוהר נאמר עליהן יד,
הגאולה עדי אחד לכל רפואה תוספת שיביאו

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית

יראים? אתם מה
הגאולה! זמן הגיע

הגאולה מגיעה הנה כי ברורה בנבואה הובטחנו אנו לדאוג, ומה לחשוש מה אין אלו, ברגעים גם
המשיח. מלך שליט״א הרבי פני לקבל הזמן זה לכך. מסייע כולו העולם כל וכעת והשלימה האמיתית

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(27.3.20) ה'תש"פ הגאולה, חודש ניסן, ב' ויקרא, פרשת קודש שבת ערב
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דוד בית חיילי - התמימים

ישיבות מייסד הרש״ב, הרבי להילולת שנה 100 תר״פ-תש״פ. ניסן ב׳
הגאולה. להבאת - דוד בית חיילי של היצור׳ ׳פס תמימים, תומכי



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

קאליפאשיח' ורעייתו ירמיהו ר' הרב למשפחת
שיחי' מענדל מנחם הת' הבן לבוא
תחי' רבקה עב"ג השידוכין בקשרי

שיחיו פדלון ורעייתו גד ר' הרב למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

טוב מזל

לזכות תהלים באמירת להוסיף נא

שוויי בוניה בן יעקב אהרן הרב
הייטס דקראון הבד"צ וחבר דאתרא מרא

רפואה לו וישלח ימאס, לא כביר א-ל והן
הזקוקים ישראל חולי שאר בתוך שלימה,

שמים. לרחמי

לרפואת להתפלל נא

  
     
     
   
    
     
     
     
    
     
     
    
     

  
   

אליו ה׳ וידבר משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא מועד מאוהל
הארה היינו זו קריאה ענין ”פירוש
יוכל זה ידי שעל כדי למשה והשפעה
וענינו מועד". אוהל אל ולבוא לעלות
”שיש - מישראל ואחד אחד כל בעבודת
דעת בחינת . . משה מבחינת אדם בכל
סוף אין אור יחוד בחינת הממשיך שהוא
ומתגלה שורה שיהא למטה הוא ברוך
מועד, אוהל בבחינת שיהא האדם בנפש
ונודעתי, אותיות . . ונועדתי מלשון
ואין החיים חיי שהוא ה' את לידע דהיינו
עתה "ראו שכתוב מה דרך על מלבדו, עוד
נאמר זה שמקרא שהגם הוא", אני אני כי
נפש בכל יש זה כח מקום, מכל לעתיד, על
אמיץ בקשר בה' מחשבתו לקשר מישראל
מעין בשר", בעיני שרואה . . כמו וחזק

לבוא. דלעתיד השלימות ודוגמת
(385 ע׳ תנש״א השיחות ספר (על-פי

א) א, (ויקרא משה... אל ויקרא

"ויקרא הוא הקרבנות פרשת הקדמת
עבודת על כח הנתינת שהוא משה", אל
ודור, דור בכל הוא כן וכמו הקרבנות.
ודרא, דרא בכל דמשה דאתפשטותא
הם הנה דור, שבכל ישראל רועי שהם

הקרבנות. עבודת על כח הממשיכים
ממוצע להיותם - הוא הדבר וטעם
שהוא וביניכם, הוי' בין ממוצע המחבר,
על- אלקות עם עולמות המחבר, ממוצע

נשמות. תשי״ב)ידי לגני׳ ׳באתי (ממאמר

מועד מאוהל . . משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא

אומות היו אלו לוי, בן יהושוע רבי אמר
להן יפה מועד אוהל מה יודעים העולם
וקסטריות אהליות אותו מקיפין היו
בחוזק שיעמוד כדי כמשמעו (אהלים
יוסף). עץ ומפה. מפה סמוכים לו ויהיה

רבה) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:33 18:20 ירושלים

19:35 18:35 תל-אביב

19:35 18:26 חיפה

19:35 18:37 באר-שבע

19:58 18:57 ניו-יורק

ובישראל - יצרתי זו עם :
כג) מד, - כא מג, (ישעיהו אתפאר.

יחיד בן הוא יהודי כל

מלך דבר

ויקרא פרשת
ויקרא

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

03-658-4633 טלפקס
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

של בהכרזה פותחת ויקרא פרשת של ההפטרה
שכל – יספרו" תהילתי לי יצרתי זו "עם הקב"ה
עם לי", יצרתי זו "עם הוא מישראל ואחת אחד

לעצמו. לו, יצר שהקב"ה

ובכל דור בכל יהודי, לכל מתייחס זה פסוק
הדרגות בין חילוק וללא כלשהו, תנאי ללא זמן,

ישראל. בני בין הקיימים והסוגים

שעה) (לפי כראוי מתנהג אינו יהודי כאשר אפילו
הוא", ישראל שחטא פי על אף "ישראל, הרי

הקב"ה. ידי על ונוצר נבחר הוא ולכן

היהודי של האמיתי הרצון
רצונו הרי חוטא, היהודי אם אף מזו: יתירה
שכותב וכמו ה', רצון את לקיים הוא האמיתי
וצועק שמכריז זה (אפילו יהודי שכל הרמב"ם
לעשות הוא ורוצה מישראל להיות "רוצה ההיפך)
שהיצר אלא העבירות", מן ולהתרחק המצוות כל
היצר על לגבור להשתדל ועליו תקפו, שלו הרע
לעשות – האמיתי רצונו את גילוי לידי ולהביא

ה'. רצון את

יהודים שאפילו הדורות כל במשך שראו וכפי
ומצוות תורה קיום על לשמור הקפידו שלא
בפועל השם קידוש על נפשם את מסרו לגמרי,

ממש.

שהוא בכך מתבטאת ישראל עם של הייחודיות
כל וחרף קטן, עם היותו אף על – נצחי עם
וזאת – הדורות במשך שהיו וההשמדות הגזירות
ה"שבעים מפני עליהם ששומר הקב"ה של בכוחו

קטנה". ה"כבשה את לטרוף שרוצים זאבים"

הדור יורשי – זה בדור במיוחד מודגש זה וכל
פעמיים תקום ("לא האיומה השואה את שעבר
שעצם – נצחי בקיום נשאר כן פי על ואף צרה")
של תהילתו את מבטא זה דור של מציאותו

יספרו"). ("תהילתי הקב"ה

אחד באף לפגוע לא
מובן הקב"ה, של עמו הם ישראל שבני ומכיוון
ישראל, בני של בכבודם להיזהר יש כמה עד
בני על ושלום) (חס סרה לדבר שלא ופשיטא
הרי ישראל, בני על סרה שמדבר מי כי ישראל,
בהם, שבחר הקב"ה על כביכול, סרה, מדבר הוא
נוגע בכם הנוגע "כי זכריה הנביא שאמר וכמו

הקב"ה! של עינו בבת – עינו" בבבת

ישראל מעם חלק כלפי אפילו נדרשת זו וזהירות
כגוף הם ישראל עם כי אחד, יהודי אפילו או

וממילא ישראל, עם בכל פוגע בו והפוגע אחד,
הקב"ה. של עינו בבבת גם

שכשרותו וכשם תורה, לספר נמשלו ישראל בני
שלימות האותיות שכל בכך תלויה תורה ספר של
וחלילה וחס ישראל, בני אצל גם כך וכשרות,
פוסלים שע''י תורה, בספר אות אפילו לפסול

הספר. כל את

ישראל ארץ על גם
התבטא שכאשר הנביא, כישעיה גדול לנו ומי
סיבה לכך שהייתה (אף ישראל של כבודן היפך
מספרת והתורה הקב"ה, ידי על נענש מוצדקת)
שנכשל למי תשובה" דרך "להורות כדי כך על

ישראל. של בכבודן יזהר ולהבא שמכאן בזה,

הקב"ה, ע"י הנבחר העם הוא ישראל שעם כשם
שניתנה – הנבחרת הארץ היא ישראל ארץ גם כך
ואם עולם", ל"נחלת ישראל לבני הקב"ה מאת
להחזיר או לוותר הזכות את אחד לאף אין כן
וחס הקודש, ארץ מאדמת אחד שעל לא אפילו
ועל כזה, רעיון במחשבה להעלות אפילו וחלילה

כאלו. דיבורים לדבר שלא וכמה כמה אחד

הגאולה תבוא ממש ומיד שתיכף רצון, ויהי
של המעלות שאחת – והשלימה האמיתית
בגלות נשאר לא יהודי שאף היא, הגאולה
לארץ עולים ישראל בני וכל העם), (שלימות
עם ביחד הארץ), (שלימות השלימה הקודש

רצון. יהי כן אמן – התורה שלימות

ה׳תש״נ) ויקרא ש׳׳פ שיחת (ע״פ



קודש שיחת המשיח מלך שליט״א הרבי נשא ה׳תשמ״ח, ניסן ב׳ ביום
המוסיפה המלך״, ״יחי הכרזת חשיבות במעלת שעסקה מיוחדת
.497 ע׳ ה׳תשמ״ח, התוועדויות ספר מתוך המלך. וחיות חיים

עם בלא מלך אין
מחד קצוות: ב' - ומלך לנשיא העם שבין "ביחס
ומעלה "משכמו והבדלה, רוממות של תנועה - גיסא
עוממות "מלשון דייקא, "עם" העם"37, מכל גבוה
המלך"38. ממעלת ורחוקים וזרים נפרדים דברים שהם
עליך תשים "שום - והביטול היראה בענין וכמודגש

עליך"39. אימתו שתהא מלך,

קהל כל "לב הוא שהמלך כאמור, הקירוב, תכלית - גיסא ולאידך
הגוף, לאברי הלב40 מקירוב יותר גדול קירוב לך אין והרי ישראל",
"התפשטות האברים, בכל בתמידות נמצא עצמו שבלב שהדם כאמור,
(ש)כל כסדרו.. תמידי כהלכתו האברים.. כל אל מהלב החיות והילוך

מהלב". חיותם.. ומקבלים יחד מקושרים האברים

מזה: ויתירה

דכל החיות להמשכת ביחס רק לא הוא להעם המלך שבין הקירוב
שמציאותו - גיסא לאידך גם אלא מהמלך, חיותם שמקבלים העם,
שנקראים אע"פ כלומר, עם"41, בלא מלך "אין בהעם, תלויה המלך של
זה עם ביחד הרי, המלך", ממעלת רחוקים עוממות.. מלשון "עם,

המלך. - המלכות את הם פועלים זה42) בגלל - (ואדרבה

(כפי המלך" "יחי מכריזים שהעם - המלך בהכתרת גם וכמודגש
העם שפעולת גם מודגש שבזה דוד44), בית במלכות43 גם שמצינו

מלך45. של חיים המלך, בחיי היא

המלך יחי להכריז
נשיא של לנשיאותו שנה "חיים" - דידן בנדון גם מובן זה פי על ה.

דורנו:

בשנה, שנה (מידי החיים בענין ההוספה דבר על לעיל האמור על נוסף
הדור נשיא ע"י הדור אנשי לכל "חיים") שסימנה זו בשנה ועאכו"כ
הדור, נשיא אצל החיים בענין הוספה פועלים הדור אנשי גם הרי, -

המלך". "יחי ההכרזה בענין לעיל כאמור

פשוטות: ובאותיות

ועבודתו) (פעולתו לנשיאותו שנה ד"חיים" השלימות שישנה לאחרי
ע"י (גם) החיים בענין עיקרית הוספה להיות צריכה - דורנו דנשיא
שכבר - זו הכרזה של שתוכנה המלך", "יחי שמכריזים העם פעולת
אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד - עפר שוכני ורננו דהקיצו הזמן הגיע

משיחא..". מלכא דוד ורננו דהקיצו ועד דורנו נשיא

____________

תיד- ע' ב כרך שה"ש ב. תשסד, ד כרך וירא באוה"ת נתבאר ב. ט, א שמואל (37
א כב, סנהדרין טו. יז, שופטים (39 ב). (פא, פ"ז שעהיוה"א (38 ועוד. תטו.
ציווי של בדרך היא הגוף אברי הנהגתו וגם החיות. ראש מהמוח, יותר (40 (במשנה).
שם ל. לח, וישב בחיי וראה שם. שעהיוה"א (41 הקירוב). תנועת (היפך כו' ופקודה
שעשועי שער עמה"מ פ"ב. גאולה פ' החים ספר (ב). ר"ה ע' הקמח כד בלק. ר"פ
עליהם, מלוכה שם שייך לא מאד, רבים בנים לו היו אפילו אילו "כי (42 רפ"א. המלך
(43 שם). (שעהיוה"א מלך" הדרת דוקא עם ברוב רק לבדם, שרים על אפילו וכן
בנוגע לא אבל - לא) (שם, בדוד ועד"ז (44 לשלמה. בנוגע - לד-לט א, מ"א ראה
וההצלחה" החיים על התפלה כי מלכא.. "יצלח - גופא ובזה (45 ההכתרה. לענין

לד). שם. עה"פ (רד"ק

כאשר זו, סוערת בתקופה גם
מחשש מתבהל כולו העולם
יודעים שרבים הרי הקורונה,
שליט"א הרבי אחת: כתובת שיש
כותבים אליו המשיח, מלך
לקבלת קודש האגרות באמצעות
לקט להלן המצטרך. בכל ברכתו
למצב בקשר תשובות של חלקי
בחוברת שלוקטו כפי הנוכחי,
לאור שיצא ומענות" "תשובות

השבוע:

שביקש מרנץ שי' יצחק לר'
לבריאות ברכה
הקורונה עם בקשר
חלק קודש (אגרות

ע): עמוד י"א

ת ו נ נ ו ב ת ה ב ו . . . "
אשר זה, על נוספת
עובדי כהשקפת לא
רק אשר זרה עבודה
כבודו השמים על
כי גוים, כל על ורם
ית' הוא אםמשגיח
ואחת, אחד כל על
יומים, היום ובחיי
אלו בפרטים אפילו

אפורים העולם בלשון הנקראים
יסוד כל אין הרי וקטנטנים,
ובדוגמת שתהי', דאגה לאיזה
אביו, יד על הנמצא התינוק דבר
הוא האב לתינוק, שבהנוגע אף
הוא כן ולא בדמיונו, רק יכול כל
אבינו הוא האב, אשר בהנמשל,

בפועל..." יכול כל שבשמים,

בקשר ששאל חורי שי' מענדי לר'
בעקבות למקוה הליכה עם

קיא): ע' י"ג (חלק הקורונה

הציון על אזכירו רצון "בעת
אדמו"ר מו"ח כ"ק של הק'
לבריאות זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה
גם לכ' ביאר ובודאי נכונה,
אשר בעצתו, ששאל הרופא כן
במדה תלוי הדם לחץ ענין
שמזה האדם, רוח במצב חשובה
לדברי מתאימה שהנהגה מובן
עם - עמו תעזוב עזב הבעש"ט,
זה הרי לבב, וטוב בשמחה הגוף,
בצדם שכרם שמתן מהענינים
כפשוטה, הגוף בריאות הטבת
בת"ח . . במוחש גם וכנראה
מההידור טובות הבשורות על
ימשיך ובטח המקוה בעניני

מן למהדרין זה בכיוון כת"ר
המהדרין..."

שליח קליימן, שי' יוסי לר'
המשיח מלך אדמו"ר כ"ק
שכתב נעלה, בישוב שליט"א
עקב נסגר בישובו הכנסת שבית
לארגן האם ושואל הקורונה,
- מניינים חב"ד בית בחצר
משרד להגבלות בהתאם
אנשים, עשרה עד - הבריאות

ז): עמוד ה (חלק

שמחה בשעת אשר ידוע "...גם
אדם של רצונו
להיות והשתדלותו
וחברותא, בצוותא
וביתך אתה ושמחת
ובפרט ביתך. ואנשי -
וחברותא צוותא
אשר התורה, דלימוד
את לקרב סגולתו
שנעשים עד הלבבות
את זה אוהבים
בלימוד וביחוד זה.
התורה, פנימיות
דחיי אילנא שהיא
קשיא לא תמן דלית
ובהתאחדות מחלוקת. ולא
יבצר לא כאחד כולם הרבים
ובפרט יזמו, אשר כל מהם
בלימוד היא ההתאחדות אם
אשר ישראל, דאהבת והתועדות
שיהי' הבקשה נתמלאת אז
באור כאחד כולנו אבינו ברכנו

פניך..."

שרוצה שכתב קירש שי' צבי לת'
משיח לבית הקודש מארץ לנסוע
רסב-רסג): ע' ט"ו (חלק ,770

במחנו העגום המצב ע"ד "כותב
החינוך, בשטח ובפרט (..) הט'
לעזוב בדעתו עלה לכן אשר
במחנו אחד אף אין כי מקומו
למותר ובודאי וכו'. לדבר למי
מצב לתקן אין אשר להאריך
המערכה מן ניסה ע"י רצוי בלתי
ישאר באם אשר הדבר וודאי . .
נמרצות בפעולות ויוסיף במחנו
הנה והפצתה, היהדות להחזקת
יוגרע שלא יעכב שעי"ז לבד לא
בידו יעלה שגם אלא המצב
האחריות מובנת ומ[ז]ה להיטיבו,

וק"ל". המערכה, בעזיבתו

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ד. פרק ונטען. טוען הל'

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יח-כ. פרק כלים. הלכות

כא-כג. פרק

כד-כה. פרק

אלו. בפרקים מקוואות.. הל' כו-כז. פרק
א. פרק

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ו'
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ג'
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ה'

הקורונה חששות מול

המערבית מהגדה שטחים שהחזרת יודעים כולם
הכי למומחה זקוקים לא נפשות. סכנת היא

את ורואים אלו, שטחים על כשמסתכלים - זאת שיאמר גדול
על נמצא ומי המזרחי בצד עומד מי ורואים מהים, שלהם המרחק
ליצלן. רחמנא ממש, נפשות סכנת של ענין שזה רואים - האניות
תשל"ח) ניסן מבה"ח שמיני ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לדעת כדי למומחה זקוקים לא
העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את ומרחיבים מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:
WhatsApp מנוי +1(646)7702811

ניתן החוברת. שער
הגאולה באתר להוריד



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

וקיים" חי המשיח "מלך

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הרצאותיו בזכות לרבים מוכר לסרי, מיכאל הרב
מעורר הוא בהם ומגוונים, רבים בנושאים
התפרסמה שעבר בשבוע שומעיו. ציבור אצך
מלך שליט"א הרבי על המיוחדת הרצאתו

כאן: מובאים ממנה שחלקים המשיח,

בספר רש"י דברי את מביא הוא דבריו, בפתח
אחר להתכסות משיחנו "שעתיד יב): (יב, דניאל
על הרמב"ם דברי ואת ויתגלה" וישוב שנגלה
דוד, מבית מלך יעמוד "ואם המשיח: מלך סימני
כפי אביו, כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה
ישראל כל בה ויכוף פה, ושבעל שבכתב תורה
הרי – ה' מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה לילך

משיח". שהוא בחזקת זה

הרבי פעולות את ומתאר לסרי הרב ממשיך
כל את לכבוש ש"החליט המשיח מלך שליט"א
אחד מקום ישאר שלא רוצה אני ואמר העולם,
לעשות. צריך מה ידעו לא שיהודים בעולם
זה ואת הולך... מטייל, יהיה, לא שהיהודי איפה

נשיאותו. שנות בשבעים ועשה פעל הוא

מקום בכל שלוחים
של פעולותיו את לתאר ממשיך לסרי הרב
לסימני התואמים המשיח, מלך שליט"א הרבי
הוא שנה, משלושים יותר "לפי הנ"ל: הרמב"ם
שיהודי בעולם אחד מקום יהיה שלא החליט

שלו". המקום את לתקן ידע לא

של פעולותיו על לסרי הרב מספר זה בשלב
לכל נישואיו ע"י המשיח, להבאת המלך שלמה
שמופיע כפי דור, אותו של המלכים בנות אלף
ניצוצות מתיקון כחלק זאת התנ"ך. במפרשי
נשלחה אחד שכל בכל מקום, אותו של הקדושה
ביקש ובכך היא במקומה האלוקות את להפיץ

כולו. העולם את לתקן

נאמר כך ועל המלך. שלמה הצליח "וכמעט
במילואה, היתה הלבנה המלך שלמה שבימי
וגדלותו, תיפארתו לשיא הגיע ישראל עם כלומר

אז". שעיכב מה שהיה רק

כותב שהרמב״ם כפי
(שהתחילה העולם בכל השלוחים פעולת גם כך
המשיח מלך שליט"א כשהרבי ממרוקו) בדורנו
את לקחת "ובכך כולו. העולם את לתקן מבקש
ולהעלותן. מקום אותו של הקדושה ניצוצות
יזכה שהוא הרמב"ם, שכותב כמו הרבים' 'זיכוי
אותם ויביא ישראל" כל "יכוף ישראל עם כל את
בכל הרבים מזכה אין מצוות. יקיימו שהם למצב

ממנו. יותר הארץ, כדור

הולך שעכשיו אומר אתה לי, אומר אחד "אבל
איתנו. נמצא לא הוא אבל המשיח, להתגלות
האמנתי לא שמעת?' קודש אגרות 'על לו: עניתי
קודש באגרות שאלה לשאול שאפשר בחיי,

יאומן!". לא פשוט זה תשובה! ולקבל

סיפור באריכות לסרי הרב מספר זה בשלב
לשליח שאירע אישי, באופן עד היה לו מופת,
הרב בפיליפינים, המשיח מלך שליט"א הרבי

לוי. יוסי

שיחת קיבל הוא שליחותו למקום הגיע כשהוא
בעלזא, חסיד היה הקו על ישראל, מארץ טלפון
הכל לעזוב החליט שבנו סיפר עצומה שבדאגה
ימים מספר מזה אך בפיליפינים, לטייל וללכת
מהשליח מבקשים והם הקשר איתו שאבד
היה הוא בו הארץ לחלק לנסוע בטובו שיואיל

האחרונה. בפעם

אליך קרוב כי
מעיר וחצי יום של בנסיעה שמדובר מתברר

מתגורר שם הבירה,
החליט והוא השליח
הרבי את לשאול שעליו
המשיח מלך שליט"א
קודש האגרות באמצעות
לנסיעה. לצאת האם
צורך "אין היתה: התשובה

כפי אליך קרובים הדברים למרחקים, לנסוע
ובלבבך בפיך מאוד הדבר אליך קורב כי שנאמר
לנסוע, שלא החליט שהשליח לאחר לעשותו".
ימים בתוך לבסוף אך ביותר, עליו כעס האב
לבית סמוך בחנות האובד הבן נמצא ספורים
ומכריז כך על לשמוע מתרגש כשהאבא חב"ד

וקיים!" חי "הרבי כי נרגשות

האינטרנט, ברשת שעלו לסרי, הרב של דבריו
אצל חיזקו שבוודאי צפיות, אלפי לעשרות זכו
האמיתית לגאולה והצפיה האמונה את רבים
באתר המלאים בדברים לצפות ניתן והשלימה.

www.hageula.com הגאולה

שידוך בשביל שמים יראת
אבל שניהם, בעיני הדבר ישר אשר השידוך אודות כותב

בדבר. מעכבים המדוברת של המשפחה בני

שלה המשפחה מצד להסירוב הנאמר הטעם שכותב ואף
שמים יראת שרוצים הוא הפנימי שהטעם רושם יש -
פשוט וגם מובן הרי הוא, כן ואם מצדו יותר שלימה
שהמשפחה מפני רק ולא זו דרישה למלאות שעליו
תורתנו ציווי שהוא - בעיקר אלא האמור, דורשת
ואם בקדש, להעלות ושנצטוינו חיים תורת הקדושה
אחת על זה, על נצטוינו הזמנים ובכל המקומות בכל
עלי' אשר ביחוד ת"ו הקודש ובארץ בזמננו וכמה כמה
שנה. אחרית ועד השנה מראשית בה ה"א עיני נאמר,

בית לבנות וחיוני החלטי כה לצעד וכשמתכוננים
הוא, וחיוני הכרחי האמור הרי עד, עדי בנין בישראל

הרצון. בפני העומד דבר לך ואין

הטבע בדרך לעשות האדם שעל וכיון האמור, עם ביחד
של ומכירים ידידים ע"י להשתדל יש בו, התלוי את

דעת[ם]. לשנות המסרבים על שישפיעו משפחתה
ז׳קפא) (מאגרת

לארץ כשעולים תודה״ ״קרבן
ואחת אחד כל ועל שעליו פשוט, וגם מובן לראש ...לכל
השי"ת חסדי הרואים אלו כל בתוככי המשפחה, מבני
קרבן להביא חז"ל, בסגנון או תודתם להביע במוחש,
לעלותו הראשונה שנה אשר הוא, ובעניניו תודה,
ועד השנה מראשית בה אלקיך ה' עיני אשר לארץ
הקדושה בתורתנו להשתלמות יקדיש שנה, אחרית

כדבעי... מצותי' לקיום ובהנוגע חיים, תורת
ז׳קפב) (מאגרת

חב״ד חינוך בכנס

בהרצאתו לסרי מיכאל הרב

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים
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קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

סידנא בציון
חאקי בבא

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח

המזוזות את לבדוק יש
נבדקו לא באם בית, בכל
חודשים (12) בי"ב

האחרונים.

כנ"ללגביבדיקתהתפילין,
(12) בי"ב נבדקו לא באם

האחרונים. חודשים

בכל צדקה קופת לקבוע
(מלבד הבית מחדרי חדר
כמובן) ואמבטיה, שירותים
החדר לקיר אותה ולקבוע
וכדו'. בורג מסמר, דבק, ע"י

החת"ת ספר את להחזיק
בכל תניא) תהילים, (חומש,

אחד שלכל מאוד רצוי – בית
חת"ת ספר יהיה הבית מבני

משלו.

אלו. בשיעורים יומי ולימוד

רכב בכל להחזיק יש - ברכב
עם יחד החת"ת ספר את

צדקה. קופת

מבני אחד שלכל לוודא
אות לזכותו נרכשה הבית
און (לרכישה תורה בספר
.(sefertora.org.il ליין:
בספר אות רוכשים לילדים
במיוחד הנכתב התורה
(לרכישה ישראל. לזכותילדי
(kidstorah.org ליין: און

גדולה, בשמחה להיות
את ומגלה המבטאת
בנבואת לנו שיש הבטחון
המשיח מלך שליט"א הרבי
בא". המשיח מלך זה "הנה

המשיח מלך שליט"א הרבי של הבטיחות הוראות

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי


