
ישכח שלא היום ניסן, כ״ח

יום את מציינים חב"ד במוקדי
מלך שליט"א הרבי הצהיר בו ניסן, כ"ח
הגאולה הבאת את מוסר הוא כי המשיח,
ביכלתכם אשר כל "עשו : הציבור לידי
דתוהו דאורות באופן שהם ענינים -
בפועל להביא דתיקון.. בכלים אבל
תיכף והשלימה האמיתית הגאולה את
בכינוסים מצויין זה יום ממש". ומיד
רעיונות מועלים בהם והתוועדויות

ממש. בפועל הגאולה להבאת

קרי ג׳ון את תובעים

ארגון זכה חדשים, מספר לפני
גורף בנצחון הדין" "שורת המשפטנים
את שחייב האמריקאי, המשפט בבית
מיליון ל10 קרוב להעביר האיראנים
ממשלת בארץ. הטרור לנפגעי דולרים
שורת ולכן מהבקשה, מתעלמת איראן
קרי ג'ון נגד תביעה כעת הגישה הדין
האיראניים והנכסים הכספים לעיקול
עד במשפט, הזוכים לטובת המוקפאים

להם. ישולם הפיצויים שסכום

את הדין" "שורת תבעה במקביל,
חשבונות סוגרת לא שהיא על פייסבוק
שמעודדים ישראל שונאי מוסלמים
פייסבוק החלו האחרונים בימים טרור.
להסיר אחרות חברתיות מדיה ורשתות
מהפלטפורמות החמאס ארגון של דפים
את לאחרונה סגרה פייסבוק שלהם.
אהוד שהיה החמאס של הרשמי הדף
יפתחו לא ובעז"ה איש, 165,000 על

חדשים. דפים

המיוחדים הכלים באמצעות ית׳, רצונו לעשות הוא עניינה שכל ונפש, מקום זמן, נקודת בכל להחדיר
לכבודו״. אלא בראו לא בעולמו הקב״ה שברא מה ״כל בעולם. אלוקות לגלות כדי הכל לנו. שניתנו

טובות חדשות

העולם חיבור
לגאולה! כולו

נגאלו "בניסן
להגאל" עתידין ובניסן

אנשי מבכירי לפיזיקה, פרופ' ברנובר, ירמיהו
מגנטו-הידרודינמיקה, בתחום בעולם המדע
עבודתו של בעיצומה חב"ד, לחסידות הגיע
תורה ליהדות, שנחשף מרגע האונברסיטאית.
נטייתו החסידות, תורת של ולעומקה ומצות
המדעית מעבודתו לפרוש הייתה הנפשית
והחסידות. יהדות לנושאי עצמו את להקדיש

המשיח מלך שליט"א הרבי של תשובתו
להמשיך הייתה,
לנצל המדעית, בעבודתו
נסיונו, כישוריו, את
המדע, בעולם ומעמדו
להשפיע להשפיע. כדי
וסטודנטים מרצים על
בנושאי ולחזקם יהודים,
להשפיע גם כמו יהדות.
במדע, עמיתיו גויים, על
נח. בני מצות 7 בנושא

בהרצאותיו אכן,
המדעיים בכנסים
בהם הבינלאומיים גם
משלב הוא משתתף,
הגאולתי חלקו על דברים
בתחום הן המדע, של

המדע. של החשיבה בתחום והן הטכנולוגי

גאולה שפועלים חסידים
ואלפי מאות קיימים ברנובר, פרופ' בדוגמת
שרון גידי לרגלם. נר הינה זו שגישה חסידים,
ראובן ריסוס, כטייס שהמשיך הסקייהוק טייס
הצייר נחשון ברוך מחיפה, הטרקטוריסט דונין
תעשיית מבכירי שלמה קאליש פרופ' מחברון,
המוזקאי, פיאמנטה אבי בישראל, ההיי-טק
סורקין אליהו פרופ' הרופא, ניר טל ד"ר
הטראומה יחידת מנהל
זמיר דניאל באיכילוב,
גדליה הסקסופון, נגן
סוסי מאמן גודמן
הינם בארה"ב מירוץ

שחיו חסידים רשימה. מאותה קטן חלק
נהג שלא חברתי במרקם חייהם את בתחילה
מסויים בשלב אך והמצוות, התורה בדרך
להכיר זכו היהודית, הנקודה בהם התעוררה
מלך שליט"א הרבי ואת שבתורה, המאור את
תורה עפ"י ולחיות תשובה לעשות זכו המשיח,

הדילמה: בפני עמדו כעת ומצוות,

על העבר, כל על גדול X לרשום האם
הניסיון, הקשרים, כל
החברים, ההישיגים,
הכל למחוק היידע,
במציאות ולהתחיל
מכל מנותקת חדשה
או הקודמת, המציאות
אותה ולחבר לחזור
ולמצות? לתורה כן גם
מלך שליט"א הרבי
ואמר, חרץ המשיח,
גם ולחבר לחזור צריך
הקודמת, המציאות את

לגאולה.

גאולה של א׳
טמון זה כל למעשה,
"גולה" מהמלה המורכבת עצמה, "גאולה" במילה
הנושא יחודי, מבנה אל״ף. האות בתוספת רק
משמידים ולא מוחקים לא הרעיון, את בתוכו
את מגלים אותה. מאירים אלא "הגולה" את
ותורה מצוה "נר ע"י עולם, של אלופו - האל"ף

ל"גאולה". הגולה" את בכך והופכים אור",

זמן, של נקודה בכל תחום, בכל להחדיר
רצונו לעשות הוא עניינה שכל ונפש, מקום
המיוחדים והכישורים הכלים באמצעות ית',
בעולם. אלוקות לגלות כדי הכל לנו. שניתנו
אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל
פשוטים, באמצעים זה את ועושים לכבודו".
המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראות פרסום
שיעורי ארגון אליו, ההתקשרות אפיקי והפצת
ופרסום הק', תורתו הפצת וחסידות, תורה
את שיזרזו והשלימה, האמיתית הגאולה בשורת

משיח של מנהטן

מקושטת אופניים״ ל״תהלוכת תמימים מאות יצאו חול-המועד במהלך
במנהטן. אלפים למאות הגאולה בשורת את שהביאה וססגונית,

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

והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

ע"ה ראובן ב"ר אורי ר'
הרפז

תשע"ו ניסן י"ז שני יום נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

מימון ב"ר ידין הת'
ע"ה ואנו

תשע"ו ניסן י"ד נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

  
   

    
    
     
    
     
   

    
    
   

   
 

   

אני כי קדושים והייתם והתקדשתם
ז) כ, (קדושים אלוקיכם ה׳

במותר עצמך "קדש ואמרו: חז"ל למדו מכאן
שימוש הוא עיקרה זו, התקדשות לך".
- הגשמיים לעניינים הקשור בכל תכליתי
חיי העלאת וכן שמיים. לשם מעשיך כל
דעהו. דרכיך בכל - קודש לדרגת החולין

הגאולה, לזמן מיוחדת שייכות זו לעבודה
הבריאה את האלוקית ההתגלות תקיף אז

בכולה. ותחדור

הימנעות ואף המצוות קיום התורה, לימוד
את להכשיר ביכולתם אין אסורים מדברים
עלול עדיין והאדם היות לגאולה, העולם
מאלוקות. נפרדת כמציאות עצמו את לחוש

הוא לו, במותר עצמו מקדש יהודי כאשר
מקור ה"אגו" על אנוכיותו, על מוותר
את ומשאיר שלו, ה"אני" על ואף תאוותיו

גאולה בלבד. השכינה להשראת המציאות כל
ושלמה. אמיתית

קדושים) פרשת א׳, שיחות ליקוטי (עפ״י

לכם להוסיף החמישית.. ובשנה
כה) יט, (קדושים תבואתו

בשלוש העץ פירות את אוכל שלא יהודי
הרביעית ובשנה לנטיעה, הראשונות השנים
ה' לברכת זוכה בירושלים, בקדושה אוכלם
החמישית "ובשנה שנאמר: - בנטיעותיו

תבואתו". לכם להוסיף פריו את תאכלו

מקום בכל נאכלים החמישית, השנה פירות
הכוונה תכלית את ללמדנו מצב. ובכל
דירה ית' לו להיות - העולם בבריאת

בתחתונים.
ז) חלק לקוטי-שיחות (עפ״י

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:03 18:47 ירושלים
20:06 19:03 תל-אביב
20:07 18:55 חיפה
20:05 19:04 באר-שבע
20:44 19:40 ניו-יורק
     

מב) - יח כ, פרק (שמואל-א

  
       

 
    
   

יום ביום להתקדש

"קדושים בציווי: עוסקת פרשתנו של תחלתה
להיות שתוכנו, זה ציווי אני". קדוש כי תהיו

כלל בדרך ידנו על נתפס ומובדל, מופרש קדוש
הזה העולם מענייני והבדלה פרישות של במובן

שמציבה היעד דבר, של לאמיתו אך לא, ותו
ברמות להתקדשות הוא תהיו" ל"קדושים התורה
של לרמה גם היא, הציווי כוונת ביותר. גבוהות
עצמו, השם לקדושת אף הקשורה כזו קדושה
בעילוי עלי'ה אני". קדוש "כי במילים כנרמז

מכל שלמעלה הקדושה לתכלית עד עילוי אחר
ההשתלשלות. סדר וכל הבריאה עניני

מבני ואחד אחד לכל זו התקדשות אזהרת
את מעוררת גבוה, כה רף והצבת ישראל

כה לקדושה להגיע בכלל ניתן כיצד השאלה:
נעלית?

״אחרי״ גם להתעלות צריך
"קדושים עצמו. זה פסוק בדברי טמונה התשובה
- אני" קדוש כי הבטחה) לשון ("תהיו" תהיו"
ואחד אחד כל גם לכן קדוש, ית' שהוא מכיון

ממש" ממעל אלקה "חלק בהיותו ישראל, מבני
לשון - (תהיו צריך גם ולכן יכול ב), פרק תחילת (תניא

דקדושה. העלי'ה, בתכלית להתעלות ציווי)

בפרשה זה עניין מופיע לפרשתנו כהקדמה

הפרשה עוסקת שם "אחרי". פרשת קודמת,
"בקרבתם ואביהו נדב מות אחר שניתנו בציוויים
פטירת כי מוסבר החסידות בתורת הוי'". לפני
דווקא נבעה הוי" לפני "בקרבתם ואביהו נדב

לאהבה להוי', מאוד גדול לקירוב שהגיעו משום
היה לא שגופם עד להקב"ה, עצומה ותשוקה
הנשמה של ותשוקתה חפצה גודל להכיל יכול

ממש. הנפש" "לכלות ובואו

בה', דביקות של הגבוהה הדרגה למרות והנה
ציווים כמה של בסדרה התורה ממשיכה

מדרגת גם ברור. והמסר ל"אחרי", גם ואזהרות

אלא והתכלית, השיא אינה הוי'" לפני "קרבתם
לאחרי גם עוד להתעלות יש - "אחרי" לה יש
הנפש. כלות של העצומה לתשוקה שמגיעים
לדרגה מדרגה בההתעלות הגבלה שאין היינו

נעלית למדריגה גם אדם ובהגיע הוי': בעבודת
יותר. עוד לעלות וצריך יכול הוא מאוד.

ערוך באין
ובנות מבני ואחת אחד לכל ההוראה, זו למעשה
והגיע בנפשו שפעל בזה להסתפק אין ישראל:
אם כי השם, עבודת בעבודתו נעלית לדרגה

וגם הקדושה, בדרגות לעלות תמיד להשתדל
של לדרגה הגיע כבר הוא להערכתו אדם אם

לזה, הגיע באמת אם ואפילו הוי'", לפני "קרבתם
- "אחרי" פרשת מתחלת שעתה לדעת עליו

להיות צריכה הקודמת ומדריגתו עבודתו לאחרי
של העבודה זו עוז, וביתר שאת ביתר עבודה
למעלה לעלות אני", קדוש כי תהיו "קדושים

קודש. בהררי מעלה

ומוגבלת, מדודה עלי'ה רק לא מזו; ויתירה
הטבעת כאשר טבעות", של "שלשלת כמשל
לה יש ולכן שתחתי'ה בזו קשורה העליונה

אלא תחתונה, הכי לטבעת גם ושייכות קישור
למצבו משייכותו לגמרי יוצא הוא בה כזו עליה

הראשונה. ומדריגתו

יוםוזה צריך להיות כל יום כל להיות צריך וזה
"אחרי" פרשיות של הקשר מובן עפי"ז

הן רוב ע"פ אשר, מצרים ליציאת ו"קדושים"
הזמן לשבועות, פסח שבין בשבתות נקראות
כב' שעניינה מצרים, ליציאת וקשור הנמשך

ועלי'ה יציאה - ו"קדושים" "אחרי" הפרשיות
- ביניהם ערך כל שאין אחר למצב ממצב
והן לחירות" "מעבדות יציאה בגשמיות הן

גדול". לאור "מאפילה יציאה ברוחניות

לראות אדם חייב ויום יום וכל ודור דור "בכל
בעבודת - ממצרים" היום יצא הוא כאילו עצמו

האתמול, ממדריגת יוצא הוא היום האדם
יכולתו לגבי ו"הגבלות" כ"מצרים" הנחשבת
בגאולה ממצרים היציאה שלימות עדי היום,

ממש. בקרוב והשלמה האמיתית
ה׳תשל״א) מות-וקדושים (אחרי

מלך דבר

קדושים פרשת
אחרי פרשת יורק: בניו

קדושים

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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



יום בניסן, י"א הבהיר יום לרגל
המשיח, מלך שליט"א הרבי הולדת
המציג קצרצר, וידאו סרטון הופק
הפנימי הקשר את מקורית מזוית
לעוצמתו היום של יחודו שבין
היוזמה הגואל. של האלוקית
להרב שייכת ה"קליפ" להפקת
שליט"א הרבי שליח מלכה ליאור
הנגב, צפון לישובי המשיח מלך
עדות גם בתוכו שילב אשר
עליו בריאותי, נס של מצולמת

מרחיב: הוא

מלילות ממושב חקלאי גרוסי, "דני
הסכרת ממחלת סבל הנגב, בצפון

שנים. עשרות במשך

פצע גילה הוא הימים באחד
להרפא. שסירב קטן
לפנות נאלץ הוא
הפנה אשר לרופא
לבית בדחיפות אותו
"סורוקה" הרפואה

שבע. בבאר

הרפואה בבית שם
להדרדר, המשיך מצבו
בטיפול אושפז והוא
שהוא התברר נמרץ.

אלים. טורף חיידק ע"י נתקף
מוגדר מענה היה לא לרופאים
כחודש במשך והחמיר. הלך ומצבו
במצב נמרץ בטיפול שכב הוא ימים
כשהרופאים ומונשם", "מורדם של
מיצו הם כי למשפחה מבהירים

הרפואית... יכולתם את

פנו ליאור, הרב מספר "במקביל,
גרוסי משפ' של שכנים אלינו
מצבו. חומרת על לנו וסיפרו
כך על וכתבתי מיד התיישבתי
ובקשתי המשיח מלך שליט"א לרבי

השלימה. לרפואתו ברכה

ח"י בכרך התקבלה התשובה
ברורה הוראה והכילה רמ"א ע'
"לכבוד הכל: את הבטיחה שבעצם

.. הודאה בסעודת המשתתפים

בסעודת מאסיפתם נודעתי בנועם
שדוד אפשר שעי"ז הודאה..
נפלאות ועשיית והטבע המערכות
ימשיכו זה.. בעולם אדם לבני
רפואה זו הודאה סעודת ע"י
בכל לאיתנו שיחזור ועד שלימה

המובנים".

התשובה, בתוכן מלא בטחון מתוך
והצעתי החולה משפת אל פניתי
"סעודת הקרובה בשבת לקיים
המשפחה שלצערי אלא הודיה",
ולא הרפואה לבית בריצות הייתה

לדבר. מי עם היה

מצבו במהלכם ימים, כמה חלפו
לנתקו רצו שהרופאים עד החמיר

מהמכשירים... סופית

והפעם ביוזמתו כתב השכנים אחד
ברורה הוראה הכילה התשובה,

המזוזות. בדיקת על

השניה התשובה של תוכנה על
כניסת לפני וחצי כשעה לי נודע
עצום. פנימי בדחף נתקפתי שבת.
והבהרתי לביתם רצתי
המופתעת לאשתו
מהרבי הוראה יש כי
המשיח מלך שליט"א
המזוזות.. את לבדוק
היו שתים ואכן
לא ושתיים פסולות
הנכון במקום נקבעו

ב"ה. תוקן, והכל

גם כאשר כעת
בגלוי, ראתה המשפחה
שליט"א הרבי שבדברי הדיוק את
חגיגית, להם הודעתי המשיח, מלך
ההוראה את נקיים מחר כי
בביתם כאן ונקיים הראשונה
פעורי נותרו הם הודיה".. "סעודת

פה.

על לשכנים, להודיע בריצה יצאתי
אכן קודש. השבת ביום הסעודה
הביא מהשכנים אחד כל למחרת,
התאספנו מביתו. וכיבוד אוכל
סעודת וערכנו מניינים כשלושה
את הקראתי ביותר. שמחה הודיה
ההודאה" "סעודת אודות התשובה
לרפואה דני ר' את מברכים כשאנו

מהירה. והחלמה שלמה

בדיוק אכן כי והתברר יומיים חלפו
להתעורר. החל הוא השבת ביום
המכשירים הסמוכים בימים
אחדים ימים בתוך ממנו. הוסרו
הרבי כלשון לאיתנו, חזר כבר הוא
"ימשיכו המשיח: מלך שליט"א
רפואה זו הודאה סעודת ידי על
בכל לאיתנו שיחזור עד שלימה

המובנים".

ה׳תנש״א ניסן לכ״ח אור המשיח, מלך שליט״א הרבי משיחת

ביכלתכם אשר כל עשו
בזמן (במיוחד) הגאולה עניין הדגשת דבר על לעיל האמור פי על

גדולה: הכי תמיהה מתעוררת - זה
הענינים כל על הבט שמבלי היתכן
צדקנו משיח ביאת פעלו לא עדיין -
מובן שאינו דבר ממש?!... בפועל

וכלל! כלל

עשרה שמתאספים - נוספת ותמיהה
מישראל עשיריות) וכמה (וכמה
להגאולה, בנוגע זכאי ובזמן ביחד,
לפעול מרעישים אינם כן, פי על ואף
מופרך ולא ומיד, תיכף המשיח ביאת
לא שמשיח ליצלן, רחמנא אצלם,

לא מחרתיים וגם צדקנו, משיח יבוא לא מחר וגם זה, בלילה יבוא
ליצלן!!! רחמנא צדקנו, משיח יבוא

היו ואילו כו', הציווי מפני זה הרי - מתי" "עד כשצועקים גם
כבר שמשיח ובודאי בודאי באמת, וצועקים ומבקשים מתכוונים

בא!!! היה

באמת ויצעקו ירעישו ישראל בני שכל כדי לעשות יכולני עוד מה
עד שנעשה מה שכל לאחרי בפועל, המשיח את להביא ויפעלו
- ועיקר ועוד בגלות, עדיין שנמצאים והראייה, הועיל, לא עתה,

השם. עבודת בעניני פנימי בגלות

צדקנו משיח את בפועל להביא
כל עשו אליכם: הענין למסור - לעשות שיכולני היחידי הדבר
בכלים אבל, דתוהו, דאורות באופן שהם ענינים - ביכלתכם אשר

ממש! ומיד תיכף צדקנו משיח את בפועל להביא - דתיקון

שהם ש"יתעקשו" מישראל עשרה ימצאו סוף כל שסוף רצון ויהי
כמו - הקב"ה אצל יפעלו ובודאי הקב"ה, אצל לפעול מוכרחים
ולכן) כמעלה), =) (למעליותא הוא עורף קשה עם "כי שכתוב
הגאולה את בפועל להביא - ונחלתנו" ולחטאתנו לעווננו וסלחת

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית

לכל ואתן אוסיף - שלי הפעולה ע"י יותר עוד ולזרז למהר וכדי
צדקה ו"גדולה לצדקה, ליתן שליחות-מצוה מכם ואחת אחד

הגאולה". את שמקרבת

אשר כל אתם תעשו ולהבא ומכאן עשיתי, שלי את ואני
ביכלתכם.

מה עצה שיטכסו שלשה, שנים, אחד, מכם שימצא רצון יהי
שתהיה שיפעלו - העיקר והוא ועוד לעשות, וכיצד לעשות
ומתוך ממש, ומיד תיכף ממש, בפועל והשלימה האמיתית הגאולה

לבב. וטוב שמחה

ה׳תנש״א) ניסן לכ״ח אור (משיחת

__________

ט. לד, תשא (52

ד. סז, בלק לקו"ת סע"ב. קכג, מג"א בתו"א הובא ספמ"ב. שמו"ר ראה (53

הוא נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי שהפסוק להעיר, (54
עה"פ). ומצו"ד (רד"ק הגאולה על הנביא לתפלת הקב"ה תשובת

פל"ז. תניא וראה א. יו"ד, ב"ב (55

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

יד. פרק קרבנות הל'

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

א. פרק תמידין הל'

ה-ז. פרקים הבחירה בית הלכות

א-ב. פרקים המקדש כלי הלכות ח. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א. פרק המקדש ביאת הלכות ט-י. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים
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הודאה סעודת ע"י הרפואה המשכת

הפסק נוגע פה נפש... פיקוח היא העיקרית הדאגה
שיהודים שכ"ט סימן שבת הלכות ערוך בשולחן דין

על שמדובר אפילו מהגויים, בסכנה שעומדים לגבול בסמוך הגרים
כדי בשבת אפילו נשק כלי עם לצאת צריכים הם ותבן, קש עסקי

הארץ... את ולכבוש להכנס יכלו לא שהגויים כדי לעצרם,
תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגויים כניסת את לעצור

גרוסי דני ר׳

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת



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

כ

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

טט ל ששל טט ככ טטטוחססס הב ענפפפ ככככל ששששששלנו טטטוח הב סססססוכככנותתתתת

הקןר' קדמי  במצוות שילוח הקן שילוח במצוות קדמי ר'

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ו לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,

כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
www.hageula.com@gmail.comwww.hageula.com@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

ברוסיה המהפך

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

רוסיה אופיינה בשנים עשרות במשך
כאשר והכפירה, הכפור כמעצמת הסובייטית,
יהודי, סממן בכל עוצמתה בכל נלחמה
מוחלטת לכפירה אזרחיה מליוני את חינכה
הקומנוסטית רוסיה של קריסתה באלוקים.
עליו שלב הגאולה, בזמן הכרחי שלב היוותה
המשיח, מלך שליט"א הרבי בנבואה הכריז

שנים. לפני כבר

להלחם הפסיקה שרוסיה בכך די אין מעתה
"אתהפכא", לחולל עליה מעתה בה', באמונה
לעם ובגדול, לסייע להתחיל לטובה, להתהפך
לצפון "אומר היעוד מקיום כחלק היהודי,
"מצפון לומר נהגו עליה "צפון" אותה תני".
ליהודי כיום שמסייעת זו היא הרעה", תפתח

ובגאון. יהדותם את לקיים רוסיה

ה׳ ביד ושרים מלכים לב
ע"י מתבצע זה לתהליך ממלכתי גיבוי
אשר בעצמו, רוסיה נשיא פוטין ולדימיר
וליהדות בכלל ליהדות החיובי יחסו את קבע
במדיניות התווך מעמודי לאחד בפרט, רוסיה
רוסיה של במעורבותה גם שלו. והחוץ הפנים
בטחוני תיאום מקיימת היא התיכון, במזרח
ושרים מלכים "לב אשר ספק אין ישראל. עם
לפני כבר הוכן הטבע בדרכי גם אבל ה'", ביד
שקבע הערכי לשינוי הבסיס בשנים, עשרות

רוסיה. נשיא

'קשר על שומר הוא הפנים במדיניות גם כך
לזאר, בערל הרב רוסיה, של רבה עם הדוק
של למצבם ודואג יהודיים ביועצים מוקף
ארגונים מכינוסי באחד ברוסיה. היהודים
הכרת על פוטין, סיפר השתתף, בהם יהודיים

וזאת יהודים כלפי לו שיש הגדולה הטוב
בקטנותו לו שדאגה יהודית משפחה בזכות
לפני פטרסבורג בס. הוריו עם כשהתגורר
במשפחת גדל כי סיפר הוא שנה. 50 בערך
חיו האנשים רוב תקופה, באותה מאוד. ענייה
ובכל לחדרים, שחולקו משותפות, בדירות
המטבח ורק אחרת, משפחה התגוררה חדר

משותפים. היו הנוחיות וחדרי

היהודי הספר בית למען
להתפרנס. ניסו הם כי בבית היו בקושי הוריו
שגרה השכנה המשפחה פרטית, בהשגחה אך
יהודיה, משפחה – הדירה באותה אחר בחדר
ונהגה לבד, הזמן כל נשאר שהוא לב שמה
מורה היה המשפחה אבי אליהם. אותו להזמין
ה’בייביסיטר’ היו והם הבית בשיעורי לו שעזר
גם אותו הזמינה היהודייה המשפחה שלו.
מאוד. מהם התרשם השבת. בלילות לסעודות
הבעל בין כבוד שיש ראו רבו, לא פעם אף
ישן ספר לקחת נהגו איך זכר גם והאשה.

שנים הסעודה. לאחר בקול ממנו ולקרוא
לסגן והפך גדל הילד אותו מכן, לאחר רבות

פטרבורג. ס. העיר ראש

פתיחת סביב בעיה נוצרה שנה, כ-20 לפני
נודע העיר, ראש לסגן בעיר. יהודי ספר בית
בית את לפתוח מאשרת לא העיר שהנהלת
החינוך שר לסגן ניגש ביוזמתו יהודי. הספר
פתיחת את מונע הוא זכות באיזו אותו ושאל
השיב: החינוך שר סגן היהודי. הספר בית
כי שיגידו רצה לא הוא – יהודי’ אני ‘כי
בית פתיחת את אישר הוא יהודי היותו בשל

הספר.

אומנייך מלכים והיו
פטרבורג, סנט העיר ראש סגן היה שכבר הנער,
בעצמו. המסמכים על וחתם הניירות את לקח
לחתום, לו אישר לא אחד שאף למרות

היה לא והדבר
בתחום זה
הוא – אחריותו
חתם זאת בכל
כך המסמכים. על
הספר בית נפתח
הראשון היהודי

פטרבורג. בס.

כיום פוטין
בעיצומו נמצא

הכחשת את שיאסור חוק לחוקק ניסיון של
ליהודי רבות מסייע הוא בנוסף, השואה.
זה גם האנטישמיות. כנגד במאבקם רוסיה
אומניך מלכים "והיו היעוד: מקיום כחלק

ממש. עכשיו מניקותייך", ושרותיהם

(Alexei Druzhinin-RIA Novosti) המקדש בית דגם על לפוטין מסביר לאזאר הרב

מאיר) אלפסי (צילום:

מצווה בר לפני תפילין
מתי השנה. ראש בערב ...שחל מצוה להבר בהנוגע

וכו'. התפילין הנחת מתחיל

מו"ח כ"ק הוראת שנתפרסמה לאחרי השאלה ולפלא
לרבים: הוראה מנ"א), ב' יום בהיום (נדפסה אדמו"ר
מצוה, הבר קודם חדשים שני תפילין להניח מתחילין

בברכה. שבועות איזה וכעבור ברכה בלא בתחלה

במוצש"ק. מצוה הסעודת לעשות מקום יש אם לשאלתו
פשוט זה הרי -

לאחרי הראשון ברגע היא מצות בגיל שהכניסה כיון
מהטעמים אחד כן גם זה והרי שנה, הי"ג גמר
מצוה בערבין, שמע את קורין מאימתי הש"ס שהתחלת
אדם. היותו בעת הישראלי איש מתחייב בה הראשונה
ו׳רל״ד) (מאגרת

במנחה מצווה בר של לתורה עליה
תרצ"ו שבט דכ"ה השיחה ידועה לתורה. העלי' בענין
שאין פשיטא אבל דשבת, במנחה לתורה עלי' בהמעלה
הבר- לאחרי הבא השבת עד לתורה עלי' ח"ו לדחות

השנה, בראש לתורה ויעלה מצוה.

בעלי' העולם שמנהג - מוכח האמורה שמהוראה וכיון
שבכמה לומר מקום (ויש דוקא מנהג אינו למפטיר,
ההורים, על סומכין שאין כיון בזה. נוהגים מקומות
מקודם או בזמנו הוא מצוה הבר של לתורה עלייתו האם
זה מנהג אין כנ"ל אבל למפטיר, עלי' הנהיגו ולכן לו.
השנה דראש מפטיר מקומות שבכמה וכמדומה מקובל).

ובכיו"ב. להרב שייך

וכן זה בנדון האמור שע"פ אלא זה. לשנות טעם ואין
זה. שלאחרי דשבת במנחה גם לעלות לכאו"א. עד"ז
ו׳רל״ד) (מאגרת


