
בעומר ל״ג אירועי
שנועדו וההנחיות המצב בעקבות
נערכים הציבור, בריאות על לשמור
בעומר, ל"ג תהלוכות לקיום חב"ד מוקדי
המותאם באופן בעולם, מקום בכל
להשתתפות שיביא ביותר והנכון
בתהלוכות ישראל, ילדי של מירבית
שליט"א הרבי כהוראות בעומר, ל"ג יום
מהמקומות גדול בחלק המשיח. מלך
ברחובות, הצעידה מתאפשרת לא בהם
והפעלת רכבים שיירות תתקיימנה
הבתים ממרפסות בשכונות הילדים
פרסומי אחרי לעקוב מומלץ והחצרות.
חלק ליטול כדי המקומיים חב"ד מוקדי

אלו. בתהלוכות

וגאולה כיף חינוך,
בימים מחפשים רבים הורים
הילדים של עולמם את להעשיר אלו
עד מיוחד מבצע כיף. עם בתוכן בבית
'ממש'. של המשחקים על בעומר לל"ג
פעילות ומארגני לשלוחים מיוחד מחיר
על ענק מבצע גם ויש בעומר בל"ג
מרתקים תוכן ספרי - ילדים ספרי
077-5123770 להזמנות: שלכם לילדים

וואצאפ:054-2248770

הפסוקים 12 אמירת
לחיזוק התעוררות המצב בעקבות
ידי על שנבחרו הפסוקים 12 אמירת
כהוספה המשיח, מלך שליט"א הרבי

מקום. בכל ישראל בני שלום בחיזוק

טובות חדשות

רופאך ה' אני = אייר

צעד בכל בו לחוש ניתן כאן. כבר העולמי השינוי
המתח מפלס את מעלות העולם אומות ושעל.
ארץ תושבי על גם פוסח שאינו לחץ והדאגה,
ומחפשים עיניהם את נושאים כשכולם הקודש,

שלפניהם. ברור הבלתי לעתיד תשובות
שנים לפני הציב המשיח, מלך שליט"א הרבי
כדור תושבי כלל בו הגאולתי היעד את ארוכות,
על עליהם המולטת המשימה את יודעים הארץ,
על ושמירה קיום - ומנהיגו העולם בורא ידי
חייבים בהן מצוות אותן נח, בני מצוות שבע

יהודים. אינם
אף זו, מפעילות כחלק
של "רגע להנהיג קרא
שהתקבל רעיון שתיקה"
מדינות, במספר
כל בתחילת ובמסגרתו
יקדישו לימודים יום
שישים התלמידים
אודות למחשבה שניות

ומנהיגו. העולם בורא

לכולם מתאים
לרעיון, הרקע את
שליט"א הרבי הסביר
בשיחת המשיח מלך
חמישים "במשך קודשו:

הרוחני מצבו פלאים ירד האחרונות שנה
היחידה הסיבה האמריקאי. הנוער של והמוסרי
ללא שכן עולם. בבורא ההכרה העדר - היא לכך
שיש בעובדה שומעת', ואוזן רואה ב'עין אמונה
להעלים אפשר אי שממנו זו לבירה הבית בעל
תרצח" "לא הציוויים קיום מובטח לא - דבר
"אין יא): כ, (וירא הכתוב ובלשון תגנוב". ו"לא
של האיום והרגוני". הזה במקום אלוקים יראת
שהרי מחטא, האדם את מרתיע אינו ענישה
שיוכל מאמין הוא
השוטר על להערים
יתפסו אם ואפילו וכו',
לתת ביכולתו - אותו

בזה. וכיוצא שוחד
ועד ילדים מגן החל הספר, בבתי להנהיג מוכרח
ביומו, יום מדי היום, בתחילת לאוניברסיטה,
להתבוננות שניות שישים - שתיקה" של "רגע

העולם". בבורא
לנוכח לפתחנו, המונח האתגר שכעת ספק, אין
העולם מסר את להביא הוא עולמי, בלבול אותו
עולם גאולה, של עולם וקם, העולה החדש
ימות של עולם וארץ, שמים בבורא אמונה של
יצעיד עולם, באי לכל שיגיע זה, מסר המשיח.
של לחיים האנושות את
בגאולה המשיח, ימות

והשלימה. האמיתית

הכלים את לנצל
בתוכנו, שגם כמובן
נדרשת ישראל עם בתוך
והנחלת ההסברה משימת
לכל הגאולה בשורת
קול אותו ואחת. אחד
בית מ-770 הנשמע גדול
התחלת על המבשר חיינו
אותה החדש, העידן
צריכה משמחת, בשורה
ולקרוא לכולם להגיע
תורה בשמירת להצטרף

טובים. במעשים ובהוספה ומצוות
ומבקשים עיניהם את נושאים כולם בה זו, בשעה
את להנחיל עלינו החדש, העולמי הסדר את
"הגיע המשיח מלך שליט"א הרבי של בשורתו

בא". משיח זה "הנה גאולתכם", זמן
רבים בהם האלקטרוניים, האמצעים את
עלינו קשרים, ליצור כדי אלו בימים משתמשים
"וידע הנכסף ליעוד להביא כדי זו, למטרה לנצל
אתה כי יצור כל ויבין פעלתו, אתה כי פעול כל
אלוקי ה' באפו, נשמה אשר כל ויאמר יצרתו
בהתגלותו משלה", בכל ומלכותו מלך ישראל

נאו. המשיח, מלך שליט"א הרבי של כל לעין

יצור כל "ויבין
יצרתו" אתה כי
לנצל עלינו קשרים, ליצור כדי אלו בימים משתמשים רבים בהם האלקטרוניים, האמצעים את
נאו. המשיח, מלך שליט״א הרבי של כל לעין התגלותו הנכסף: ליעוד להביא כדי זו, למטרה
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לאזרחים מסייעים המלחמה כלי

מסייעים ל״ע, מלחמה בשעת לפעול כדי שפותחו כלים המשיח. ימות
לאתים״ חרבותם ״וכתתו הארץ. ברחבי לאזרחים מזון מצרכי בחלוקת



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

ז"ל אברהם ב"ר חיים יוסף הרב

קדוש
ה'תשע"ט ניסן כ"ט נלב"ע

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

יעקב אהרון הרב הרה"ח הרה"ג
ז"ל אליהו מרדכי הרב בן

שווי
הייטס בקראון הבד"ץ וחבר דאתרא מרא

ה'תש"פ ניסן ל' נלב"ע
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת נשמתלזכות לזכות

  
   
    
    
     
    
     
   
    
    
    
   


   

ב) יט, (ויקרא תהיו קדושים

לעתיד לישראל, הוא ברוך הקדוש אמר
בראותו "כי שנאמר, בכם, מתקדש אני
שמי" יקדישו בקרבו ידי מעשה ילדיו
אשר "ישראל אומר, הוא וכן כג). כט (ישעיה

ג). מט (ישעיה אתפאר" בך
בכם, מתקדש ואני בי מתקדשים ואתם
קדושים" והייתם "והתקדשתם שנאמר,

מד). יא (ויקרא
תנחומא) (מדרש

יח) יט, (ויקרא כמוך לרעך ואהבת

ישראל אהבת של והשייכות הקשר
העתידה: להגאולה

שנתתקנה שכבר בודאי הגאולה סף ...על
דאהבת ההדגשה ולכן הגלות, סיבת
להתחלה ועד טעימה בתור - היא ישראל

הקשורה והשלימה האמיתית הגאולה של
מהתחלקות, שלמעלה האחדות נקודת עם

ישראל. של באחדותם שמודגשת
תנש״א) מטות-מסעי (ש״פ

כג) יט, (ויקרא הארץ אל תבואו וכי

עולם, של באמצעיתו יושבת ישראל ארץ
ישראל, ארץ של באמצעיתה וירושלים
וההיכל ירושלים, באמצע המקדש ובית
באמצע והארון המקדש, בית באמצע
שממנה הארון, לפני שתיה ואבן ההיכל,

העולם. נשתת
השרשין על עמד חכם, שהיה ושלמה
בהם ונטע העולם, לכל ממנה היוצאין
הוא לפיכך פירות. ועשה אילנות מיני כל

ופרדסים". גנות לי "עשיתי אומר,
תנחומא) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:59 18:44 ירושלים
20:02 18:59 תל-אביב
20:03 18:52 חיפה
20:01 19:01 באר-שבע
20:38 19:34 ניו-יורק

גו'. כשיים כבני הלא :
טו) ט, - ז ט, (עמוס

וההפחדות האיומים בדרך לא

מלך דבר

אחרי-קדושים פרשת
ג' פרק אבות: קדושיםפרקי אחרי

למען האגודה
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד
ע"י יו"ל העלון

הגאולה עיר ים בת חב"ד חינוך מוסדות
ים בת 50 בנובמבר כ"ט

פרישמן בנצי רחימי, יצחק ציק, חיים המערכת:
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

לחיות ש"צריך הזקן אדמו"ר של הפתגם ידוע
וללמוד השבוע פרשת עם לחיות – הזמן" עם
בחיי יהודי של לעבודתו בנוגע הוראות ממנה
בתורה קוראים שבה זו, לשבת ובנוגע יום. היום
יש – ו"קדושים" מות" "אחרי – פרשיות שתי
מתחילת ההוראה לימוד על במיוחד להתעכב

הפרשיות.
את הקב"ה מגביל אחרי-מות פרשת בתחילת
"אל – הקודשים קודש אל הכהן אהרון כניסת
מה להבין, וצריך הקודש". אל עת בכל יבוא
אך ששייך מציווי יהודי לכל וההוראה הלימוד

הגדול? לכהן ורק

התקרבות מתוך
מקדימה התורה למה מסביר הפסוק על רש"י
על ומביא אהרון", בני שני מות "אחרי ואומרת
שונות, הגבלות חולה על שציווה לרופא משל זה
לתת כדי פלוני", שמת כדרך תמות "שלא והוסיף
גם כך לבריאותו. בנוגע אזהרה תוספת לחולה
אל לכניסתו בנוגע אהרון את מצווה הקב"ה
אהרון" בני שני מות "אחרי זאת ואומר הקודש,
לאיסור בנוגע אזהרה תוספת מוסיף הוא שבזה –

הקודשים. לקודש להיכנס
הוא זה ציווי הרי לפסוק: בנוגע להבין וצריך

ציווי את יקיים בוודאי הרי והוא לאהרון, בנוגע
אזהרה להוסיף צריכה התורה מדוע כן ואם ה',

שכזו?
בני שני מיתת העניינים: בפנימיות בזה והביאור
להתקרב תשוקתם מגודל כתוצאה הייתה אהרון
של למצב אותם הביא שזה עד בה' ולהידבק
ושלום) (חס כעונש שמתו ולא הנפש", "כלות
מגודל כתוצאה אלא הקודש, אל שנכנסו כך על

לה'. והתקרבותם חיבתם

להתנתק לא
ימות "שלא לאהרון בציווי הוסיף הקב"ה ולכן
אלא עונש, אזהרת בתור לא – בניו" שמתו כדרך
לא אהרון של אהבתו שגודל מהציווי, כחלק

הנפש". "כלות של למצב אותו יביא
כל שהרי יהודי, לכל הוראה גם נלמדת ומזה
יכול יהודי וכל הקב"ה את לאהוב מצווה יהודי
צורך יש ולכן עילוי, אחר בעילוי לאהבה להגיע
שעל – הקודש" אל עת בכל יבוא "ואל להזהיר
דווקא עבודתו את למלא התפקיד מוטל יהודי
מהעולם. ושלום חס להתנתק ולא הזה, בעולם

קדושים: פרשת בתחילת מודגש זה עניין

תהיו", "קדושים הקב"ה מצווה הפרשה בתחילת
שכל כך, כדי ועד קדוש, להיות יהודי כל שעל
של קדושתו בדוגמת קדוש להיות יכול יהודי
יכול יהודי שכל ויוצא, אני"). קדוש ("כי הקב"ה
יש שלכן גדול, כהן של הקדושה לדרגת לבוא

הקודש". אל עת בכל יבוא "אל להזהירו צורך

טוב עשה
נוספת: הדגשה למדים אנו זה מכל

ה': בעבודת שיטות שתי היו ישראל ימי בדברי
האזהרה ע"י מרע" "סור של הקו את להדגיש (א)
להדגיש (ב) הבא. בעולם הצפויים מהעונשים
תורה קיום של היוקר – טוב" "עשה של הקו את

יהודי. בכל הקיימת והמעלה ומצוות,
את וראו השיטות שתי נבחנו הדורות במשך
בעיקר להדגיש שהשיטה ממש בפועל התוצאות
והן בכמות הן יותר, הצליחה טוב" ה"עשה את

באיכות.
הזולת, עם עבודה אודות מדובר כאשר ובפרט
מתוך להיות יכולה אינה שהגישה ודאי שאז
רק אותו. דוחים רק כך כי ו"הפחדות" "איומים"
ואהבה, קירוב של תנועה מתוך עובדים כאשר

הזולת. על להשפיע יותר נקל אז דווקא
מות-קדושים", "אחרי מפרשת ההוראה וזוהי
עשה של בקו להיות צריכה העבודה שעיקר
וכציווי לזולת, בנוגע והן לעצמו בנוגע הן טוב,
כמוך", לרעך "ואהבת בפרשתנו שכתוב התורה
האמיתית לגאולה מיד זוכים זה כל ידי שעל

ממש. ומיד תיכף והשלימה
תשמ״ח) קדושים מות אחרי ש״פ שיחת (ע״פ



המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחות

אלוקית רפואה של חודש
ניסן חודש בין החילוק ביאור בהקדם זה ויובן

האדם: בעבודת אייר וחודש
הגאולה" "חודש הוא ניסן שחודש כשם
ישראל של גאולתם זמן הוא כן בגשמיות,
היותה מלבד מצרים, שגאולת וכידוע ברוחניות.
מצרים מארץ נגאלו -שבנ"י גשמית גאולה
פרעה עבדי בהיותם שבנ"י רוחנית, גאולה גם היתה בגשמיות,
שהקב"ה ידי ועל טומאה, שערי למ"ט עד מצרים, בטומאת נשקעו
מצרים. מטומאת נגאלו וגאלם", . . עליהם "נגלה ובעצמו בכבודו

הטבע, מן למעלה נסים", "נסי של באופן היתה זו רוחנית וגאולה
למעלה ישראל את הגבי' שהקב"ה - כלל והדרגה בסדר ושלא

לגמרי. מצרים מטומאת
לראות אדם שחייב - ניסן חודש בבוא ושנה שנה בכל הוא וכן
לכאו"א הכח ניתן זה שבחודש ממצרים, יצא הוא כאילו עצמו את
שיגיע באופן רצויים, בלתי ענינים מכל עצמו את לגאול מישראל
(ולא יצרו על לשלוט שבכחו רק לא כלומר, חורין", "בני של למצב
"בן הוא כי כלל, למלחמה צריך שאין זאת, עוד אלא ח"ו) להיפך

הרע... היצר מן חירות של במצב חורין",
חולי (רפואת ה"רפואה" לענין זקוקים אין ניסן שבחודש נמצא
ענין גדר מכל ולמעלה חורין" "בן של במצב נמצאים שהרי הנפש)

החולי.
בגשמיות, הן - השני בקצה הוא אייר חודש של ענינו אמנם
זמן שאינו רק לא היינו הטבע, התגברות של זמן מתחיל שאז
כמו הטבע, התגברות של זמן - אדרבה אלא נסים", "נסי של
לעין ונראה וכו', אילנות צמיחת זמן הוא שאז במוחש שרואים
זמן הוא שאז (כנ"ל), ברוחניות והן וכו' בתקפם הטבע כחות כל
כדי אבות) פרקי מלימוד (החל מיוחד כח וצריכים היצר התגברות
הוא שאז דלהיות תליא, בהא שהא (ומובן, כו' היצר על להתגבר
היצר להתגברות מביא זה הרי בעולם, הטבע כח התגברות זמן

כו'). התאוות והתעוררות וחמימות

אייר חודש עבודת מעלת
- שלפניו ניסן מחודש אייר חודש שמתברך ה"ברכה" וזוהי
בהתאם הוא הברכה תוכן (א) הענינים: שני בה יש כדבעי שברכה
מקבל צרכי לפי מדודה היא הרי ולאידך, (ב) המברך, של לכחו
לקבל). יכולין שאין טוב השפעת להיות יכולה (דאל"כ הברכה
שבזה רופאך", ה' "אני שיהי' היא ניסן חודש שברכת בעניננו, וכן
שזה רפואה, של בענין ברכה זו הרי גיסא מחד הקצוות: שני ישנם
אופן לאידך, אבל לרפואה; שזקוקים במצב שנמצאים מדגיש גופא
נסי, באופן "גאולה" - ניסן חודש של לענינו בהתאם הוא הרפואה
החולי את העוקרת הקב"ה של רפואה - העולם מטבע למעלה

מלכתחילה. מעולם הייתה לא כאילו וכל, מכל
האדם יוכל אייר בחודש שגם כח, נתינת שזוהי - ובפשטות
שיהי' עד כו', המבלבלים עניניו מכל למעלה עצמו את להגבי'

רוחנית. חירות של במצב
(75-76 ע׳ לב, כרך לקו״ש תשמ״ז. אייר, מבה״ח שמיני, ש״פ (משיחת

מנהריה, ישורון ישראל הת' מספר
בצפת: חב"ד ישיבת תלמיד

יצאתי פסח, המועד חול בשבת
שבת', 'מסיבות לעשות כהרגלי
עיקמתי הליכה, כדי שתוך אלא
כי ראינו מייד ונפלתי. רגלי את
קשה לי והיה התנפחה הרגל
הצלחתי בקושי עליה. לדרוך
השבת כשבמוצאי לביתי, לשוב
על בעיר, הרפואה לבית מיהרנו

הרגל. את שיבדקו מנת
זמן ארכו הבדיקות הדברים מטבע

צילומים נעשו ואף ניכר,
הפגיעה. את לזהות
הם הרופאים כשהגיעו
"הנפילה אותנו: הפתיעו
לנזק גרמה לא אמנם
טיפול ואחרי ב"ה, גדול
אך יסתדר, הכל מתאים
לך שיש גילינו בצילומים
שתי של חמורה בעיה
להיות שאמורות עצמות
שהתנתקו מחברות

מהשניה! האחת
זה במצב הליכה המשך

נס לרגלך. הפיך בלתי לנזק יגרום
זאת לגלות יכולנו וכעת שנפלת

בצילומים"...
היתה החד-משמעית המלצתם
מנת על לבוקר, ולחכות להשאר
ניתוח לחדר מיידי באופן להכנס
מכן ולאחר בבעיה לטפל כדי
טיפולי עם שיקום לתקופת לעבור

וכו'. פיזיותרפיה
של ה' כרך מראש איתי לקחתי
ב'מהדורת שהודפס קודש אגרות
הרבי את שאלתי ומייד כיס'
לעשות. מה המשיח מלך שליט"א
בעמודים התקבלה התשובה
"..ומ"ש נאמר: שם קצח-קצט,
זמן, משך ע"ז הוא שצריך הרופא
דברו ירוץ מהרה שעד ידוע הנה
כדי זמן איזה יחכה לדעתי . .
נתנו אשר התרופות פעולת לבחון
ברכות ועוד דמחנו..." הרופאים לו

לרפואה.
ולא להצעתם לסרב שעלי הבנתי
המדובר. לניתוח להכנס למהר
שזו הורי עם יחד להם, הסברתי
מהרבי כעת שקיבלנו התשובה
ואכן המשיח, מלך שליט"א
אותנו לשכנע שניסו למרות

הרי החלטתנו, על התרעמו ואף
כי ציינו הם השיחרור שבמכתב
התייעצות לאחר נעשה המהלך

המשיח. מלך שליט"א הרבי עם
להמשך כששבנו פסח אחרי
להביא נדרשנו והבדיקות הטיפול
צילומים עם הרפואי התיק כל את
ולאחר בעבר, שקיבלתי בשברים
עלי כי ואמרו שבו הם בדיקות
בכסא שבועות ששה להיות
שיעשה הניתוח ולאחר גלגלים

וכו'. טיפול אצטרך
כך על כתבתי שוב
מלך שליט"א לרבי
כרך, באותו המשיח
תשובה קיבלתי והפעם
"...כותב קנד: בעמ'
הראי' נחלשה שאצלו
והרופא שהיתה, מכמו
לו נתן לא מומחה,

לזה. מאומה לע"ע
שיכנוס שהי' הוא נכון
מומחה". אחר לרופא
הוראות ובהמשך
בלימוד להוספה
להתייעץ שעלינו הבנו החסידות.
כך ואכן אחר מומחה רופא עם

עשינו.
(יום אייר ב' ביום השבוע
ביקשתי אריבער"), "לכתחילה
בעבורי לבקש ב-770, הת' מאחד
המשיח מלך שליט"א מהרבי ברכה
לברכה, הדולרים חלוקת בעת
למרפאה מגיע אני יום כשבאותו
לשמוע בחיפה, זה, לנושא יעודית

מומחה. רופא דעת חוות
התיק את בחן והוא אליו, הגענו
מחצי למעלה במשך הרפואי
אין אמר: הוא מכן לאחר שעה,
לך אמרו בנהריה למה מושג לי
אני גלגלים", וכסא ניתוח שצריך
הכל דבר, שום לך שאין לך אומר

משוחרר". אתה גמור בסדר
שליט"א לרבי כשכתבתי גם ואכן
נענתי זה, ביקור על המשיח מלך
ורפואה והצלחה לברכה בתשובה

רא. - ר עמ' ה' בכרך שלימה,
וכעת הגבס את הורדתי ב"ה
נזכה ממש כשבקרוב ללכת, חזרתי
ישראל, עם כל עם יחד ללכת,
בהתגלות השלישי המקדש לבית

המשיח. מלך שליט"א הרבי

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אייר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יב. פרק סנהדרין. הל'
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ישרות בדרכים הולך

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

לא זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים, ולכל
תשל"ו) שבט (י' יהודי! (להבדיל) לא ואפילו גוי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

! יהודי לכל שייכת ישראל ארץ
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

ישורון ישראל הת׳
שעבר בשבוע



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

התורה בספר מתמגנים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שליט"א המשיח מלך הרבי של מהוראותיו אחת
אותיות רכישת היא והצלה, הגנה לשמירה
בית כלל בהשתתפות כללי תורה ספר וכתיבת

ישראל.
יזמו בארץ-הקודש, ה'קורונה' מצב תחילת עם
נתניה' – משיח 'מטה הקהילתי החסד בארגון
לבריאות כללי תורה ספר כתיבת התחלת
נתניה העיר רב במעמד החלה הכתיבה והצלחה.
מהאזור רבנים ושרשרת בר, מאיר קלמן הרב –

כולו.
מלך שליט"א הרבי בהכרזת מופיע לנושא המקור
ה'תשמ"ב בשנת התורה. ספר לכתיבת המשיח
באותה כאשר קודש, בהתווועדות כך על הודיע
כהפצצת היסטוריים אירועים כמה אירעו שנה
הגליל'. 'שלום ומלחמת בעירק האטומי הכור
מלך שליט"א הרבי הביא הקודש בשיחת
.. ההיא "ובעת דניאל: בספר הנאמר את המשיח
עד גוי מהיות נהיתה לא אשר צרה עת והיתה
הנמצא כל עמך ימלט ההיא ובעת ההיא, העת

בספר". כתוב

בספר המצא כל ימלט
לקניית בקשר להשתדל ואחד אחד כל "על
בנוגע הן ישראל, בני ע"י תורה בספר אותיות
קניית ע"י הזולת את לזכות בנוגע והן לעצמו,
זריזות מתוך זאת ולעשות כו', לזכותו אות
נע שהעולם פעמים כמה וכמדובר וחיות,
מאורעות שמתרחשים ועד כו', ומזדעזע
למצב יגיעו שהדברים כלל שיערו שלא כאלו
וחשוב נוגע כמה עד בפשטות מובן ולכן, כזה,
עם כללות ואחדות בקירוב זה בזמן להתעסק
ספר בכתיבת נכללים שכולם ידי על ישראל, בני

תורה"
לדאוג יש כי קובע המשיח מלך שליט"א הרבי

לס"ת בנוסף -) וילדים נשים כולל יהודי, שלכל
בס"ת אות יהיה - ישראל) לילדי המיוחד
וכל האותיות כמות על הגבלה כל אין הכללי,
ורכש במידה גם שחפץ, כמה לרכוש יכול אחד

בעבר. הכללי בס"ת אותיות

הבעש״ט סגולת
סגולה על סיפור מופיע החסידות ימי בדברי
כסגולהלהצלהממגיפה. לכתיבתספרתורהכללי,
העיר על גדול, קטרוג התעורר ה'תקי"ב, בשנת
שפרצה במגפה חלו וטף, נשים אנשים, מז'יבוז'.
במר ליצלן. רחמנא גסיסה כדי עד והגיעו בעיר,
והתחננו הבעש"ט, אל העיר נציגי פנו נפשם,
השיב הבעש"ט בתפילה. עבורם להרבות בפניו
להחליש בכוחם הם רק להושיעם. יכול שאינו

הגזרה. רוע את לבטל או
'ותהי התפילה פירוש את להם הסביר אף הוא
ישראל עבודת עמך'. ישראל עבודת תמיד לרצון
הגזרה את להחליש תמיד רצון שעושה זו היא
תמיד שעומדת ישראל עבודת ומהי ולבטלה.

האותיות אלו רצון? לעשות יתברך ה' לפני
העיר". תושבי כל בהשתתפות שבתורה,

תורה ספר לכתוב עצמם על קיבלו הנוכחים
ציווה הבעש"ט ומורנו העיר, תושבי כל ידי על
ספר בכתיבת מיד שיתחיל הצדיק צבי ר' לסופר
העיר חולי החלו הכתיבה, תחילת עם התורה.
"ספר בשם, הזה התורה לספר ויקראו להירפא.

המופת”. בעל התורה

משיח פני לקבלת
העיר רב בר קלמן הרב אמר הכתיבה בתחילת
תורה, ספר לכתוב מתחילים "אנחנו נתניה:
כאשר הבעש"ט, עיירת תושבי שנהגו כמנהג
תורה ספר לכתוב הבעש"ט הורה המגיפה בזמן

מרבה המגיפה. לעצירת
אנחנו חיים, מרבה תורה
את ומברכים מאחלים
בכתיבת שישתתף מי כל
שכל הזה, התורה ספר
יחולו שבתורה הברכות

משפחתו". ועל עליו
בעיר ממ"ש קהילת רב – טאוב יצחק יוסף הרב
הורה המשיח מלך שליט"א הרבי ואמר: הוסיף
שציטט כפי תורה. בספר אות יהיה יהודי שלכל
ימות לפני התקופה על הנאמר את דניאל, מספר
שיהיה מי כל גדולה, מהומה תהיה בה המשיח,
ינצל. ופסוק, אות קניית ע"י התורה בספר כתוב
רואים שאנו הללו, שהאירועים מקווים אנחנו
האחרונים, משיח' ה'חבלי הם כולו, בעולם כעת
הזו היוזמה בזכות ממש, ומיד תיכף שבעז"ה
שליט"א הרבי של להתגלותו נזכה התורה, לספר

ממ"ש". ומיד תיכף והעיקר, המשיח מלך
במספר או www.tora.org.il אותיות: לרכישת

.09-9770160 טלפון:

תש״כ שנת כתיבת אופת
שואל בו אליו, המצורף עם שבט מד' למכתבו במענה
מוסדות לכל חוזר שלחתי שכאילו השמועה אודות
השנה תאריך כתיבת לאופן בהנוגע חב"ד וחסידי

וכו'. יהינו ושלא פשוטה, ולא כפופה בכ"ף תש"כ,
המוסדות מאחד אשר אם, כי נכון, אינו האמור סגנון
להנ"ל, בהנוגע העברה שנה בשילהי שאלו חב"ד
טעמים, מכמה אבל, כפופה, בכ"ף לכתוב דעתי וכתבתי

יהינו. שלא האמור, בנוסח דעתי כתבתי ולא
ענין מכל לעשות נוחה דעתי שאין - הטעמים ואחד
בענינים דיינו והרי שבחמורות, חמורה הוראה וענין
נתקבלו לא שלע"ע האמור, מסוג מכבר הקיימים

בנ"י. מחוגי באיזהו
אשר הוא, העיקר האמורה, לכתיבה ונמוקי טעמי

והפרקים הסימנים לציוני בהנוגע גם הוא האמור ספק
האמורים בספרים העמודים ציוני שלנו, הקדש בספרי
ומאות מאות משך בישראל" "נוהג בזה ישנו אשר וכו',
ולהתנהג עמו להתחשב וביותר ביותר ומהנכון בשנים,
מלפנים בשנים אשר בחשבון בהביא ובפרט כמוהו,
והתיחסו הקדש, מלאכת בשם נקראת ספרים הדפסת
שכמה ובפרט בדייקנות, - שלה להפרטים וגם לזה
מקומות בכו"כ הוראה ובעלי סמכא בעלי היו מדפיסים
מודה עלמא וכולי פשוט דבר והרי ישראל, בני שהי'
כפופה. בכ"ף שכתוב - וכו' שו"ע טור, לסימני בהנוגע
בודדים שבמקומות ממה כלל הוכחה שאין מובן
אותיות בשאר ועד"ז פשוטה, בכ"ף כתוב מוצאים
תר"ן, במקום רנ"ת כתוב שלפעמים ע"ד והוא מנצפ"ך,
אחב"י בספרי בפו"מ - ולאלפים למאות ודוגמאות
ז׳קצ) (מאגרת ומכתביהם. הספרדים

התורה בספר אות בכתיבת בר הרב

טאוב 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

סוכנות הביטוח שלנו 

כל ענפי 
הביטוח 

בציון סידנא
בבא חאקי

מבצעי ענק לכל ענפי 
הביטוח בארץ


