
לתהלוכות ערכה
לעת- כאשר השנה המצב בגלל
תהלוכות לעשות מאפשרים לא עתה
השקיעו ב'ממש' כרגיל, בעומר ל"ג
מתאים שיהיה הדברים של בתוכן
מלך אדמו"ר כ"ק של ובקשתו לרצונו
בשליחות חדור וכמובן שליט"א המשיח
ב'ממש' צדקנו. משיח פני קבלת היחידה
לחלוקה ומושלם מהודר מארז הפיקו
כל ואף שליח כל כך ובבניינים. בבתים
בבנין לחלק יוכלו מאנ"ש ואחת אחד
ההפצה ערכת את שלהם בשכונה או
מקומם. לאנשי הגאולה אור את ולהביא

.077-5123-770 והזמנות: לפרטים

מ-770 חיים שידורים
עם התפילות שידורי נמשכים
בשידור המשיח מלך שליט"א הרבי
אפשרויות מגוון באמצעות ישיר
ביוטוב. הגאולה' 'זמן ערוץ ובינהם
קבוצה נפתחה טלגרם באפליקציית גם
חיים 'שידורים בשם התפילות, לשידורי

.'live מ-770

וגאולה מדע משיח, כנס
שם על ריא"ל ארגון שנה, כמידי
המשיח, מלך שליט"א הרבי של אחיו
במהלך ומדע, גאולה בנושא כנס מקיים
ואנשי פרופסורים נואמים הכינוס
חמישי ביום רבנים. לצד אקדמיה,
אפליקציית דרך חי בשידור אייר, י"ג

ה'זום'.

טובות חדשות

ישראל ילדי כל יחד
משיח פני לקבלת

לעשות מאיתנו נדרש השנה, דווקא עכשיו, דווקא
ל"ג בתהלוכות ישתתפו וילדה ילד שכל כדי הכל
ההנחיות, פי על ביותר האפשרי באופן בעומר,
הבנינים. ובפתח הבתים מחצרות מהמרפסות,

למשבר פתרון אחר ותוהה תר כולו העולם בעוד
לנו ניתנה בעומר ל"ג ביום הרי הקורונה,
ילדי של כוחם את להפעיל מיוחדת, היזדמנות
בזכות מתקיים שהעולם נאמר עליהם ישראל
הקריאה לצד הפסוקים, 12 אמירת פיהם. הבל
תשפיע בוודאי ומצוות, תורה בשמירת להוספה

לאויר טהרה ותביא
הטהורה זעקתם העולם.
הדורשים הילדים, של
הגאולה את ומבקשים
אדוננו", "יחי בהכרזת
ומביאה פועלת בודאי
הרבי של התגלותו את
המשיח, מלך שליט"א

ממש. ומיד תיכף

אבוד מצב אין
בהמשך מגיעה זו, שבת
המיוחדים הימים לאחד
השנה בלוח ביותר
שני'. 'פסח יום היהודי,
מלמד זה יום של ענינו

הרבי שמביא וכפי אבוד'. מצב ש'אין אותנו
"פסח יום... היום בספרו המשיח מלך שליט"א
תמיד יכולים אבוד, לא פעם שאף ענינו שני
בדרך שהי' מי טמא, שהי' מי אפילו לתקן,
פי על אף ברצונו, שהי'ה "לכם", ואפילו רחוקה,

לתקן". יכולים כן

השלמת של ליום בתורה שנקבע זה, יום
לעשות הספיק שלא למי פסח, קרבן הקרבת
או ובמרחקים בדרך והיה מאחר במועדו, זאת
טהרה חוסר שמחמת
להקריב ממנו שמנעה
שהיה מי ואפילו בזמן,
ברצונו, אלו במצבים

כל את להשלים ההזדמנות לו ניתנה שכעת הרי
שהחסיר. מה

פעם לא אנו. בימינו במיוחד מהדהד והמסר
אלו פרטים מחסירים עצמנו את מוצאים אנו
ביצענו לא מאיתנו, הנדרשת בעבודה ואחרים
כפי עלינו המוטלת האלוקית השליחות את
חוסר של בתחושה אנו יותר ומאוחר שצריך
ומלמד זה נשגב יום מגיע זאת. להשלים ורצון
להשלים ליהודי אפשרות יש שתמיד אותנו

ולתקן.

נגרע?! למה
הקב"ה ציווה כאשר
במדבר ישראל בני את
קרבן את להקריב
מי כי כולם ידעו הפסח,
את לקיים הספיק שלא
הרי במועדה, המצווה
יכול ואינו זאת שהפסיד
קבוצת אך יותר. להקריב
טמאים שהיו אנשים
ומשום ניסן בחודש
ליטול מהם נבצר כך
כולם עם יחד חלק,
משה אל באו במצווה,
שבתחילה בטענה רבינו
לנו אין מדוע נגרע?" "למה הגיונית לא נשמעת

ההקרבה. את לקיים אפשרות

את לקיים יכלו שלא אלו של התעקשותם
לנתינת הביאה החג, חלף שכבר למרות המצווה
של ההתעקשות ית'. הבורא מאת שני פסח
מגלה רצונו, את מחיר בכל לקיים היהודים

ולהשלים. לתקן נוספת אפשרות

הקיימות באפשרויות מסתפקים איננו אנו. גם כך
בזמן מעלותיהם כל על ומצוות, התורה למילוי
שלח נגרע? למה מהקב"ה דורשים אלא הזה,
והשלימה האמיתית הגאולה את ומיד תיכף לנו
מלך שליט"א הרבי של המלאה בהתגלותו

ממש. עכשיו ממש, בפועל המשיח

מתמיד יותר השנה
בתהלוכות! כולנו
את דורשים אנו גם נגרע״, ״למה מהקב״ה ודרשו הקיימות באפשרויות הסתפקו שלא יהודים כאותם
ממש. ומיד תיכף המשיח, מלך שליט״א הרבי של המלאה והתגלותו והשלימה האמיתית הגאולה
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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

רוזי שושנה בת מרים
וקרובה שלימה לרפואה

ישראל חולי שאר בתוך

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הצלחה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח ונחת

ים בת – רחימי יצחק הרב השליח למשפחת
בקשרי יוסף הת' הבן בוא לרגל הגאולה, עיר
השליח למשפחת מושקא חיה עב"ג השידוכין
אביב תל פלורנטין, – גבריאל ניר הרב

הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
הגאולה זמן של

טובלזכות מזל

  
   

  

  

   

   

   

   

   

  
   

ונקדשתי קודשי שם את תחללו ולא
ב) יט, (ויקרא ישראל בני בתוך

היא כי ביחזקאל נאמר הגלות תקופת על
"שמי... הפסוק: ובלשון ה', שם חילול
מהווה זאת לעומת בגויים". המחולל
שנאמר כמו השם", "קידוש הגאולה
הגדול שמי את "וקדשתי כג): לו, (יחזקאל

ה'". אני כי הגויים וידעו ..

שכל ו) ל, פרשה רבה (שמות ידוע והנה
אף לעשות לישראל מצווה שהוא מה
קמז, (תהילים שנאמר עושה, עצמו הוא
ומשפטיו ... ליעקב דבריו "מגיד יט):

לישראל".

ע"י שמו את לקדש מחוייב שהוא מכאן
תיכף והשלמה האמיתית הגאולה הבאת

ממש. ומיד
המשיח) מלך שליט״א הרבי (משיחת

יח) יט, (ויקרא לה׳ תודה זבח תזבחו וכי

רבי בשם יוחנן ורבי לוי ורבי פנחס רבי
הקרבנות כל לעתיד-לבוא דגליא: מנחם

לעולם. בטל אינו תודה וקרבן בטלין

אינה תודה והודיות בטלין ההודיות כל
יא): לג, (ירמיהו שנאמר הוא לעולם, בטלה
וקול חתן קול שמחה וקול ששון "קול
כי צבאות ה' את הודו אומרים קול כלה,
בית תודה "מביאים ההודיות, אלו טוב"

תודה. קרבן זה ה'"
רבה) (ויקרא

ב) כד, (ויקרא תמיד נר להעלות

נר "להעלות בזכות חנין: רבי אמר
של נרו פני להקביל זוכים אתם תמיד"
נר "ערכתי יז) קלב, (תהילים שנאמר משיח
רבה) ויקרא (עפ״י למשיחי".

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:05 18:49 ירושלים

20:08 19:04 תל-אביב

20:08 18:57 חיפה

20:06 19:06 באר-שבע

20:47 19:41 ניו-יורק

יאכלו לא - הלויים והכהנים :
הכהנים.

לא) - טו מד, (יחזקאל

הטענה בעקבות החידוש

מלך דבר

אמור פרשת
ד' פרק אבות: פרקי

אמור

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

ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל ידוע
הוא ה'זמן' שגם ומכיוון לבטלה", אחד דבר
שברא ויום יום שכל מובן הקב"ה, של בריאה

עצמה. בפני מיוחדת עבודה לו יש הקב"ה

(כפי בשנה מיוחדים ימים ישנם לכך, בנוסף
משאר ונעלים מובדלים שהם בתורה), שכתוב
בכל נמשכת השפעתם זאת עם אך השנה, ימות
שהוא הגם – הפסח חג ולדוגמא: כולה. השנה
נמשכת השפעתו בשנה, מסויימים בימים חל
מצרים יציאת את לזכור חיוב ויש השנה, בכל

ויום. יום בכל

ועד וכו' וסוכות השבועות לחג בנוגע גם הוא כן
שאר לגבי מעלה ישנה כזה מיוחד יום שלכל
במשך זה את להמשיך צורך ויש טובים, הימים

כולה. השנה

נגרע?! למה
שני", "פסח הוא בשנה המיוחדים הימים אחד
ישנה זה ביום שגם מובן לעיל האמור וע"פ
השנה. בכל נמשכת שהשפעתה מיוחדת מעלה

שהיו לאלו השלמה אלא אינו שני פסח – ותמוה
הקרבת בזמן רחוקה) בדרך שהיו (או טמאים
זה ביום שיש לומר שייך איך כן ואם פסח, קרבן
נמשכת זו שמעלה ועד ראשון פסח לגבי מעלה

כולה?! השנה בכל

שונה שני פסח אודות הציווי בזה: והביאור
התחדש זה שציווי בכך התורה ציוויי משאר
"למה רבינו למשה טענו כאשר ישראל בני ע"י
ע"י ניתנו התורה ציוויי שאר זאת, לעומת נגרע".

ישראל. בני מצד התעוררות ללא הקב"ה

ה'. בעבודת נפלאה הוראה ללמוד יש ומזה
תמיהה: ובהקדים

צועקים - כשחסר
להקריב יכלו שלא האנשים תביעת לכאורה
ממה שהרי ביותר, תמוהה במועדו פסח קרבן
קרבן שיקריבו רוצה היה הקב"ה אם – נפשך
להם לומר רבינו משה את מצווה היה ודאי פסח,
הדבר פירוש הרי להם, אמר לא משה ואם זאת.
ואם פסח, קרבן להקריב צריכים אינם שהם הוא
שכלל דבר על נגרע" "למה לתבוע המקום מה כן

נצטוו? לא

כאשר ה': בעבודת נפלאה הוראה למדים ומכאן
עם הקשור בעניין משהו לו שחסר מרגיש יהודי
סומך אינו הוא ומצוות, תורה שמיים, יראת
לא ואפילו רבינו משה על לא – אחד אף על

"למה ותובע צועק אלא (כביכול), הקב"ה על
נגרע"!

האמיתית לגאולה בנוגע לימוד גם ישנו ומזה
מדברים מדוע הטוענים: ישנם והשלימה:
לכאורה המשיח, נושא על הרף ללא ומכריזים
מתי ישראל בני את שיגאל הקב"ה על לסמוך יש
זה והוא בנ"י את שהגלה זה הוא שהרי שירצה,

אותם? לגאול מתי שיחליט

הרף בלי ולדרוש לבקש
הייתה זו מצווה שני": מ"פסח הלימוד בא זה ועל
שאר ככל הקב"ה, מצד לבוא צריכה (לכאורה)
דווקא באה זו שמצווה רואים ואעפ''כ המצוות,

ישראל. בני של והתביעה הדרישה ע"י

ע"י דווקא שתבוא לגאולה, בנוגע הוא ועד"ז
ישראל. בני של והדרישה התביעה

יהודי שכאשר תיקנו, הגדולה כנסת שאנשי וכפי
הוא עשרה, שמונה בתפילת צרכיו את מבקש
תצמיח מהרה עבדך דוד צמח "את ואומר מבקש

היום". כל קיווינו לישועתך . .

בתפילה וביקש שדרש בכך מסתפק אינו ויהודי
תפילה בכל זו בקשה על חוזר הוא אלא אחת,

יום! בכל פעמים שלוש – ותפילה

הימים- שאר לגבי שני" "פסח של החידוש וזהו
בני מדרישת כתוצאה שבא ציווי שזהו טובים,
כולה. השנה בכל ונמשך הולך זה ועניין ישראל.

שזוכים העיקר", הוא ו"המעשה רצון ויהי
צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה

ממש. ומייד תיכף

תשד״מ) שני פסח שיחת (ע״פ



יום בעומר, ל"ג יום על המשיח מלך שליט״א הרבי משיחות
ביום החל יוחאי, בר שמעון רבי האלוקי התנא של ההילולא

אייר. ח"י הקרוב, שלישי

הגיוון בתוך אחדות
חוגגים בו אשר שמחה, יום הוא בעומר ל"ג
בהקהילם אחדותם, את ישראל בני אחינו
שיום הוא, משמעותו יחדיו. יהודים ילדים
ר' האלוקי התנא של פטירתו יום הוא זה
על מרימה תורתו אשר יוחאי בר שמעון
תשומת את בהסיבה האחדות מושג את נס
מה "הנה הפסוק: אל ב) נט. ח"ג (זהר הלב
(תהילים יחד" גם אחים שבת נעים ומה טוב

א). קלג,

בדומה משותפים, משרשים נובעת אחדות
אב. באותו ביניהם" "מתחלקים שהם מכיון יחד, הקשורים לאחים
חיים אורח ולפעמים, - שלו חייו את אחד, כל הם, מנהלים אם גם

כשהיתה. נשארת המשותפת היסודית זהותם הרי לחלוטין שונה

המנורה ובו הנביא זכרי'ה שראה בחזיון משתקף אחדות רעיון
הקנים שבעת בעלת המנורה ד). (זכרי'ה ישראל עם את המסמלת
עשוי'ה המנורה היתה זאת, עם ה'. בעבודת דרכים לשבעה סמל היא
בתיאור שם, ובמפרשים לא-מ כה, שמות (ראה טהור" זהב אחת "מקשה
מאוחד, אחד גוף תמיד נשארים עמנו שבני להראות כדי המנורה).

הנבדלות. תכונותיהם למרות

דוקא באה אמיתית אחדות אדרבא, פירוד, להוביל חייב אינו השוני
מנוגדים. ואפילו שונים בכיוונים המושכים כחות של מהתכללות
שונות גישות שלש ייצגו ויעקב, יצחק אברהם שהאבות, רואים אנו

ה'. בעבודת

היתה יצחק של מדתו ה'; אהבת היתה אברהם את שציינה המדה
אלו. מנוגדות מדות שתי של מיזוג היתה יעקב של וזו ה'; יראת
והמיוחדת האחת הרוחנית, המורשת את העמידו יחד שלשתם
כל את וכוללת ביותר רחב היקף בעלת היא זו אחדות עמנו. של
אף מתרחבת היא אכן, כאחד. יהודים ושאינם יהודים - האנושות
הננו שכולנו כיוון כולו, היקום את וכוללת האנושי לתחום מעבר

הקב"ה. של ברואיו

הבעש"ט מסביר פ"א), (שעהיוה"א התניא בספר שמובא כפי כן, על (יתר

ומתמשך. מתמיד תהליך אלא כעבר, שאירע חד-פעמי מאורע איננה שהבריאה

ורגע). רגע בכל - בראשית" מעשה תמיד יום בכל בטובו "מחדש ה'

תרגום ה'תש"נ. ה"פאראד") (בעת בעומר ל"ג שיחת תמצית (מתוך
(202 ע' ג' חלק ה'תש"נ התוועדויות מאנגלית.

זה ביום נגאלים
רבי הוא ש"כדאי ממש בפועל יתגלה בעומר ל"ג שבערב רצון ויהי
"יכולני כאמרו וש"נ). א. ט, (ברכות הדחק" בשעת עליו לסמוך שמעון
"בני בדרגת להיותו ב) מה, (סוכה הדין" מן כולו העולם כל את לפטור
רבה (בראשית הוא" אנא הוא חד ד"אם להדרגא ועד (שם) עלי'ה"
עמהן", שכינה נגאלין "שהן ובגלוי בפועל רואים ובמילא ב) פל"ה,

משיח ביאת לאחרי - בעומר הל"ג דיום הספירה תהי' ובמילא,
צדקנו..

פ"ט במזמור אייר, ח"י בעומר, דל"ג תהלים בשיעור - הכתוב ובלשון
המזמור וחותם לסיום ועד משחתיו" קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי

ואמן". אמן לעולם ה' "ברוך
(170 ע' התוועדויות - תש"נ אמור (ש"פ

טלפון שיחת גם כי מתברר
לחשוף יכולה בהפתעה, קצרה,

מופת. סיפור

הידוע מימון, עמי ר' השדרן
משדר השמחה' 'שר בכינויו
'חידודון' תוכניתו את יום בכל
גבוהים האזנה לאחוזי ב"ה וזוכה

במיוחד.

העלה הוא התוכניות, באחת
אודי את השידור לקו בהפתעה
טוב מזל לו לאחל כדי דמארי

החדשה. לדירה המעבר לרגל

מוסיקלי, כמפיק ומוכר ידוע אודי
ומעבד. מלחין כותב,

על מספר הוא הטלפון בשיחת
טובה בשעה מהמעבר התרגשותו
כי בספונטניות לחשוף ומחליט

תודות הכל
של לברכתו
שליט"א הרבי
המשיח. מלך

שכמו מתברר,
גם רבים,
שמע אודי
האפשרות על
לרבי לכתוב
א " ט י ל ש
המשיח מלך

לברכה הק' ברכתו את ולקבל
המופת סיפורי המתבקש. בכל
לפני אותו הניעו אליו, שהגיעו
את בעצמו, לבקש שנים מספר
מתאימה דירה למציאת הברכה

שיחיו. ומשפחתו לצרכיו

ממספר הוא כך הלילות, באחד
הוא המאזינים, לקהל חי בשידור
כפר לעבר הלילה בחצות יצא
בעצמו לבדוק תיכנן שם חב"ד,

הנושא. את

בית עבר אל פנה למקום, בהגיעו
- הכפר במרכז השוכן הכנסת

מנחם'. 'בית

זו, מאוחרת לילה בשעת המקום,
שלא וכמעט לחלוטין חשוך היה

אחד. אף בנמצא היה

לפתע חלף פרטית, בהשגחה
אליו פנה והוא צעיר, בחור מולו
לו ויראה אותו שידריך בבקשה

קודש... האגרות זה מה

ואף בקצרה, לו הסביר הבחור

ידיו את ליטול אותו הפנה
המתאימות ההכנות את ולערוך

הברכה. לבקשת

הוא מיהר, בחור ואותו מאחר
ארון ליד אודי את השאיר
לו מצביע שהוא תוך הספרים,
קודש, האגרות ספרי מדף על
כרך, לבחור שעליו לו ואומר

פרטית בהשגחה לו שיצא

נמצאת שם לך, שיפתח "בעמוד
לצאת ומיהר אמר, התשובה".

מהמקום.

עמדה עת שבאותה מתברר
בקשר מסויימת התלבטות בפניו
שעליו צעד הדירה, מעבר לצעד
מהרבי הברכה, את לקבל רצה

המשיח. מלך שליט"א

שידור כדי תוך
כי מתאר הוא
את מצא הוא
עומד, עצמו
הכנסת בבית
, ך ו ש ח ה
ס נ פ ש כ
ן ו פ ל ט ה
י ר א ל ו ל ס ה
מאיר שלו
בו העמוד את
מאחר אך התשובה, לו נפתח
הוא אותו, שידריך מי היה ולא
לו נפתח כי לגלות התאכזב
הספר, של האחרונים בעמודים
השמות 'מפתח' נמצא שם

וכו'. והפסוקים

הספר את ופתח אודי פנה משכך
לו נפתח הפעם וגם בשנית
מכתבי נמצאים לא בו במקום

התשובות.

לליבו מחלחל שהיאוש לפני רגע
המטרה כי מבין הוא חלילה,
קבלת היא הגיע הוא שלשמה
שליט"א הרבי של הק' ברכתו
בליבו ובתחינה המשיח מלך
תשובה לקבל לזכות מבקש הוא

לעשות. מה אותו שתנחה

מדוייקת תשובה לו יצאה הפעם
אותה ובזכות לו, סייעה שאכן
את לסגור הצליח אכן הוא ברכה
טובה בשעה הדירה מעבר ענין

ומוצלחת.

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

יט. פרק סנהדרין. הל'

כ. פרק

כא. פרק

כב. פרק

כג. פרק

כד. פרק

כה. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים שכנים.. הל'

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

בפרקים ושותפין.. שלוחים הל' יג-יד. פרק
א. פרק אלו.

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

החשוך הכנסת בבית הלילה, באמצע

צריך שהיה הארץ", "שלימות של לענין בנוגע
הקודש, ארץ של המזרחי הגבול את מיד ליישב

ארבע (שלוש, ערים כמה שם שיבנו לשנים, תכניות לעשות ולא
כמה דרוש זה שבשביל משום - וכיוצא-בזה) ערים שש או

ליצלן. רחמנא בסכנה, נמצאים ובינתיים שנים,
תשל"ח) שני פסח אייר לי"ד אור אמור ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מיד ליישב
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

ההקלטות באולפן דמארי אודי
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

של מפגש בכל קבוע לחלק הפך כבר זה כיום
ותהלוכות כינוסים שבת, במסיבות ישראל, ילדי
זה אחר בזה עולים האירוע, במרכז בעומר. ל"ג
12 את להכריז כדי ה' צבאות וחיילות חיילי
מלך שליט"א הרבי ידי על שנבחרו הפסוקים

המשיח.

מלך שליט"א הרבי דיבר בה הראשונה הפעם
חז"ל ומאמרי הפסוקים אמירת על המשיח
בערב ההתוועדות בשעת הייתה ילדים עם
השיחה במהלך תשל"ו. בשנת אייר חודש ראש
הילדים של בזכרונם לחקוק החשיבות על דיבר
יסודות את קצר באפן הכוללים יסודיים פסוקים
שישה בחר התוועדות באותה היהודי. החינוך
שלהם והחשיבות התוכן את וביאר פסוקים
במהלך מכן לאחר שבועות שלושה בחינוך.
מלך שליט"א הרבי הורה בעומר, ל"ג תהלוכת
מאמרי שני פסוקים, שני עוד להוסיף המשיח
(מספר הזקן מהאדמו"ר מאמרים ושני חז"ל

פסוקים. שישה עוד הכל בסך התניא)

למבוגרים גם
הרבי גילה סיון, בכ"ו מכן, לאחר קצר זמן
אלו פסוקים עניין כי המשיח מלך שליט"א
להדפיס שביקשתי "מאחר למבוגרים: אף שייכים
ז"ל חכמינו ומאמרי הפסוקים עשר שנים את
לילדים לחלקם שיוכלו כדי כיס בפורמט גם
להזכר כדי יד בהישג מצויים ויהיו ולמבוגרים,
מוכנים יהיו הסתם ומן עליהם, ולחזור בהם
לחלקם אחד כל מתבקש הקרובים, בימים כבר
וזה ישראל... לעם שייכות להם שיש אלה לכל
שכן העולם, מקליפת ישראל עם על כאמור, יגן
תוכנו עם - העולם פנימיות עם קשורים יהיו

העולם". של האמיתי

ברבות רבות והתפרסם הלך זה רעיון ואכן,
המיועדים כאלו גם רבים, בכינוסים השנים,
לראות ניתן לילדים, רק ולא הציבור, לכלל
בהכרזת האירוע את פותחים החמד ילדי את

הפסוקים.

של מלכותו מקבלת נפרד בלתי שכחלק יצויין
הפסוקים בסיום המשיח, מלך שליט"א הרבי
כשהקהל אדוננו" "יחי פעמים שלש מכריזים

עונה. כולו

עכשיו דווקא
בעולם, מהקורונה החששות התפשטות עם
אמירת לעידוד בקמפיין פעילים מספר יצאו

הענין. ופרסום יום מידי הפסוקים

שנדפס הסיפור מפרסום התחילה לכך הדחיפה
סיפרה בו וחצי, כשנתיים לפני הגאולה בשיחת
מלך שליט"א שהרבי כך על רבינוביץ ואלרי גב'
ובוהו תוהו של מצב שצפוי לה אמר המשיח

יש כי וציין סין, מדינת של בהקשר בעולם
מוסיף כשהוא ישראל' 'שמע אמירת את לחזק
וקיים'. חי 'אני לה ואומר הוראות מספר שם

אמירת בפרסום הבולטות הפעילות אחת
בלינוב, גב' היא האחרונים, בשבועות הפסוקים
את מחזקת שנים מספר שמזה הייטס, מקראון
לא ראתה ואף מכרותיה, בקרב הענין פרסום
ראתה אף לאחרונה לכך. בהקשר ניסים פעם
המעודד המשיח, מלך שליט"א הרבי את בחלום
עוד על ולהשפיע בזה, ולפעול להמשיך אותה

בכך. שיעסקו יהודים עשרה

האויר את מטהרים
שבשלב עוד מספרת היא
בטוב חשה לא היא מסויים,
מאחר לנשום, לה קשה והיה
לבית ללכת רצתה לא והיא
להגיד התחילה אז הרפואה,
ובכל פה. בעל תניא פרק
בעל אומרת שהייתה משפט
אוויר זריקת כאילו היה זה פה
לנשום שעזרה שלה לריאות

ב"ה. טוב מרגישה היא עכשיו טוב. יותר

לחזור הריי"צ האדמו"ר של הוראתו ידועה
המועיל דבר ברחוב, פה בעל ותניא משניות
כשאנו כעת שדווקא ספק אין האויר. לטהרת
על הפסוקים אמירת האויר, את לטהר מחפשים
יועיל בוודאי מקום, ובכל ברחוב אחד כל ידי

לזה.

והפצת לשינון כיס, בפורמט עלונים להזמין ניתן
ממש: ההפצה במרכז ואחת, אחד לכל הפסוקים

.077-5123-770

חסידות הסברת
לרבים. ועניני'ה חב"ד תורת יסודות להסביר איך א)

והוא ועוד במכתב, הדרוש בביאור זה לבאר שקשה מובן
מאנ"ש וכמה כמה שהרי בזה, צורך כל שאין העיקר
בהנ"ל מתעסקים ותכונן תבנה הקודש בארץ נמצאים
בהנוגע ביחוד נסיון להם ויש שנים, וכמה כמה זה
לאישי' ותכונן תבנה הקודש לארץ המתאים לביאור
אנ"ש הם נסיון, כבעל חכם אין חז"ל ואמרו ותנאי',

יועץ. ברוב ותשועה יתייעץ, אתם הנ"ל,

ולתנועת לכת שמשתייך מכתבו, תחלת על נשען ג) ..
בתורת עתים קביעות לו שיש חזקה תקותי החסידים,
שהרי ולהנהגותי'ה, להדרכותי'ה בהנוגע וכן החסידות
שהלימוד נאמר, חיים, תורת הק' מתורתנו חלק כל על
העיקר, הוא המעשה כי מעשה, לידי מביא להיות צריך

נצטוינו גם אלא הלימוד על נצטוינו רק שלא וכיון
מתוסף ובמילא הוא בלימוד מוסיף בטח בקדש להעלות
בעניני המצב שיהי' ככל שהרי לפועל, בהנוגע גם
שקשורים כיון עוד, להוסיף מקום יש תמיד קדושה,

סופי. אין שהוא בהקב"ה
ז׳קפח) (מאגרת

ב-כ׳ תש״כ לכתיבת סיבה עוד
הראשון הטעם שכנ"ל, [אף האמורה לעמדתי טעם עוד
וסוד, רמז בספרי המובא והוא לדעתי] בהחלט מכריע
פשוטה כ"ף המספרים: מסמנים מנצפ"ך אותיות אשר
להנ"ל, שיסתור כתיבה אופן להנהיג ולמה וכו', ת"ק -
רמז. בעניני אלא שייך שאינו לומר תרצה אם אפילו

ז׳קצ) (מאגרת

הבנין על ,770 מפתח יוצא המשיח מלך שליט״א הרבי
בעומר ל״ג לקראת הפסוקים 12 כרזות תלויים הסמוך

הפסוקים 12 עלון

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

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

*2770

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

סידנא בציון
חאקי בבא

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


