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כלל ידוע בתורת הבעש"ט הוא, אשר כל מה 
שאדם רואה או שומע, עליו ללמוד מכך הוראה 
בעבודת ה', והשבוע הגיע תורם של..הגנבים. כן 

בהחלט גם מהם יש מה ללמוד. נשמע מוזר, אבל 
בהשגחה פרטית גלויה, מופיע ביום חמישי השבוע 
בלוח "היום-יום" (לקט פתגמים יומי, שערך הרבי 

שליט"א מלך המשיח, לטובת כל ישראל) אודות 
רבי זושא מהאניפולי שלמד שבעה! דברים מגנב:
ג. דבר  בסכנה. עצמו ב. מעמיד הצנע לכת א.

היותר קטן חשוב כדבר
ד. עמל בטירחא  גדול.

ה. זריזות.  גדולה.
ו. בוטח ומקווה. 
הצליח בפעם לא ז. אם

הראשונה חוזר הרבה
פעמים.

דבר זה, ללמוד מכל 
ענין דרך בעבודת ה' 

ועד ש"כל המדות, 
אף גם המדות הלא 

טובות, או גם רעות על
פי תארם ושמותיהם, 
אפשר להשתמש בהם 

עבודת לה'", אינו עניין 
של 'קונץ' או 'גימיק'. 

עניין זה מהווה את 
אחד מעיקרי תורת 

החסידות, אשר רק מכוחה ביכולתנו, לא רק 
אף להפכם  להתמודד עם תופעות שליליות אלא

לעניין חיובי ועד לדבר שבקדושה ממש.

את ״חוצפא יסגא״ להפוך
מנהג ישראל - תורה - ללמוד בארבעים ותשעת
סיומה  סוטה, אשר מסכת ספירת העומר את ימי
מתאר במונחים חריפים ביותר את פני הדור לפני 

התגלותו של מלך המשיח.
התופעה השלילית 
הראשונה בתיאור 

ה"צבעוני" של אותה 
תקופה, זו תופעת 

יסגא", כלומר  החוצפה ובלשון הגמרא "חוצפא
ה"חוצפא תגדל", כאשר המציאות החברתית שלנו 
כיום מאמתת את דברי הגמרא בדייקנות מדהימה. 

אך לאמיתו של דבר, דברי נבואה אלו של חז"ל, 
אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, לא באו לגרום 

מצב רוח דכאוני, אלא באו דווקא להבהיר את  לנו
שצריך להפנותם לאפיק הנכון. העוצמות שבידנו,

ואכן בכל הקשור למשימת דורנו, הרי שעלינו 
'לנצל' את אותם התכונות, כדי להביא לפריצה 
הגדולה של הפצת 

בשורת הגאולה לכל 
בני ישראל ועד לעולם 

כולו.

אמיתי מנהיג
מספרים על הרבי 

שליט"א מלך המשיח,
אשר בהיותו בפריז 

בשנים שלפני עלייתו 
רצה  לנשיאות,

להראות לחסידים 
כיצד יש להפיץ יהדות 

גם באמצעים בלתי 
שגרתיים - עלה במרכז 

השוק על גג אחת 
המכוניות והחל לנופף 
במטפחת שבידו לכל 
עבר. אנשים שהבחינו בתופעה החריגה, החלו 

ציבור גדול, החל לדבר  מסביב וכשנאסף להתאסף
בפניהם בהתלהבות בענייני יהדות.

החברה כיום בישראל, נמצאת במשבר מנהיגותי 
עצום. מקבלי ההחלטות ומנהלי המדיניות 

מתרסקים אחד אחר השני, כשהם מפנים מקום
בתודעתם של רבים, למנהיג האמיתי. זה הזמן 
לפרסם ובכל האמצעים העומדים לרשותנו, גם 
כאלה הנחשבים ל"חוצפה ישראלית", כי יש רק 
צריך  מנהיג אחד - הרבי שליט"א מלך המשיח.

ציות מלא להוראותיו  לקבל את מלכותו ע"י
הקדושות, דבר שיזרז בוודאי את התגלותו המלאה 

והמושלמת לעיני כל בשר, תיכף ומיד ממש.

חדש לילדים ספרון
ספרון  לאור יצא שנה כמידי

הספרון בעומר. המיועד לתהלוכות ל"ג
צבאות  יצא לאור ע"י "החמצה מכוונת"
ספרון חדש  המפיקים הקודש ה' בארץ

בסדרת "נפלאות המשיח"  שנה בכל
סיפורי מופת מהרבי שליט"א  המכילים

עצותיו  דגש מיוחד על מלך המשיח תוך
הניתנות גם כיום.  וברכותיו

בעומר ל״ג הפקות
לאור    מחלקת הפקות והוצאה

האמיתית למען הגאולה האגודה שע"י
לפעילים והשלוחים  מביאה והשלימה,

במחירים מיוחדים.  בעומר מוצרי ל"ג את
ההפצה הארצי:  ניתן להשיג במרכז השנה

שלט לחזית התהלוכה, פלקטים עם 
וכרזות משיח, דגלוני  המצוות מבצעי
ספרונים, כובעים ותמונות ענק משיח

המשיח. לפרטים  של הרבי שליט"א מלך
נוספים והזמנות: 052-895-9667.

ארצי קמפיין בקרוב:
יעלה קמפיין הקרובים בשימים
ימים). (לכחודש הארצי האוטובוסים

ויעוץ ברכות קבלת למוקד מפנה הקמפיין
אגרות ע״י המשיח מלך שליט״א מהרבי
דרושות, הארצי הברכות למוקד הקודש.
ניסיון בעלות בנות/נשים אלה, בימים

נאה בוקר/אחה״צ שכר במשמרות וידע.
לפרטים: נסיעות). תשלום (כולל

050-7770-769

מתרסקים  המדיניות ומנהלי ההחלטות מקבלי עצום. מנהיגותי במשבר בישראל, נמצאת החברה
המשיח מלך שליט״א הרבי - האמיתי למנהיג רבים, בתודעת מפנים מקום כשהם השני, אחר אחד

חדשות טובות
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ילדי ישראל, היכונו
לתהלוכות ל"ג בעומר!

פרטים במוקדי חב"ד

ב"ה

אמיתי מנהיג
יש רק אחד!

נון. בן יהושע של אלפים לציונו בשבוע שעבר הלילה נכנסו בשעות
המשיח. מלך שליט״א לרבי וכתבו חב״ד לדוכן ניגשו מאות

שעת לילה בכפר הערבי...
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וביום מלאכה תעשה ימים ששת
ג) שבתון (ויקרא כג, שבת השביעי

מהווים שבשבוע  המלאכה ימי  ששת
שבת יום  השביעי", ל"יום הכנה ימי 

ומנוחה.
השנים  חז"ל מקבילים את ששת אלפי
ימי  לששת   - העולם  מבריאת  -
המהווים שנה  אלפי ששת  השבוע.
התורה והמצוות, לאלף  הכנה, ע"י קיום
הנקראת  בגאולה,  השיא זמן  השביעי,
ומנוחה לחיי  "יום שכולו שבת בחז"ל:

העולמים".
שתי רמות של קדושה קיימות בשבת, 
הלשון:  כפל  משמעות בעצם  וזוהי,
מכוונת לשביתה  "שבת" "שבת שבתון".
בפועל. ה"שבתון", לעומת  מן המלאכה

נוספת ונעלית יותר.  קדושה זאת, מבטא
מימד  מעניקה לשבת ה"שבתון" קדושת
יותר מאשר המנוחה  של מנוחה פנימית,
תפילת  ובלשון  גרידא  מלאכה  מעשית 
לעמך  וקדושה מנוחה  "יום  השבת:
באה דווקא  זו דרגה עליונה גם נתת".
בזכות "מלאכתו" ומעשיו הטובים של 

בששת ימי השבוע. היהודי
השנים מהווים  בגאולה: ששת אלפי גם
לתקופה  רק  לא  והכנה  עבודה  שנות 
כשתבוא   - המשיח  בימות  הראשונה 
ינצח  והטוב הרע יכנע  בה ה"שבת"
שבימות  שבתון"  ל"שבת גם אלא  -
תתבטל  בה השביעי  האלף   - המשיח
העולם  מן  ותחלוף  הטומאה רוח 

לגמרי.
גאולה (<פניני
ה׳תשי״ד) משה ויקהל מאמר עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ קיץ  לפי שעון

8:05  6:50 ירושלים 
8:08  7:05 תל אביב 
8:09  6:58 חיפה 
8:06  7:06 באר שבע 
8:48 7:43 יורק ניו

 ÂÏÎ‡È ‡Ï - ÌÈÂÏ‰ ÌÈ‰Î‰Â :‰¯ËÙ‰
לא) - טו ‰ÌÈ‰Î (יחזקאל מד,

ב. פרקי אבות: פרק

מושלמת ישראל אהבת

לרבי  לו תלמידים היו זוגות אלף "שנים עשר
פסח  (בין בפרק אחד עקיבא.. וכולן מתו

מפני שלא נהגו כבוד זה לזה", ובל"ג  לעצרת)
תמוה: "פסקו למות". ולכאורה - בעומר

אלו, רבי עקיבא, הוא  רבם של תלמידים הרי
גודל הפלאת המעלה של  את התנא שהדגיש
כמוך - רבי  אהבת ישראל - "ואהבת לרעך
(קדושים  גדול בתורה" עקיבא אומר זה כלל

תלמידיו "לא  שדוקא יפלא מאד וא"כ, יט, יח).
ישראל? היפך אהבת - לזה" זה נהגו כבוד

דוקא היותם תלמידי רבי עקיבא גרם לכך  אלא,
והביאור: לזה". זה "שלא נהגו כבוד

שווים דיעותיהם אין
שוות. שאין דיעותיהם של בני אדם אמרו חז"ל
אלף תלמידי רבי  וכמובן שכן הוא בנוגע לכ"ד
תורת  את ואחד מהם השיג עקיבא, שכל אחד

דעתו  שיקול רבי עקיבא לפי דרכו, כשעפ"י
שהשיג, כן הוא הפירוש  מסקנתו שבודאי כפי

ולכן כששמע עקיבא; האמיתי בדברי רבי
שונה -  באופן דברי רבו את שחבירו לומד

נכון לפי דעתו - לא הי' יכול לנהוג בו  ובלתי
דברי רבו  את שהרי הוא לומד - כבוד והערכה

באופן מוטעה!
"תלמידי רבי עקיבא"  היותם שדוקא ונמצא,

"שלא נהגו כבוד זה לזה": כל אחד  הסיבה היא
מסור ונתון בכל  הי'ה עקיבא מתלמידי רבי

לסבול  הי'ה יכול נפשו לתורת רבו, עד שלא
(לפי  כהלכה תורת רבו שלא שמישהו מפרש

כבוד. בו לנהוג הי'ה יכול דעתו), ולא

לרעך  בגלל הוראת רבם ש"ואהבת יתירה מזו:
הסתפקו  גדול בתורה", לא כמוך זה כלל

עצמם השיגו את דעת רבם באופן  בזה שהם
ואחד מהם השתדל  מסויים אלא, כל אחד

להשפיע על כל שבגדר "רעך" ובפרט תלמידי
הדרך  באותה תורת רבם ישיגו הם רבו שגם
ואלה שלא קיבלו זה  דעתו); האמיתית (לפי

כבוד. יכול לנהוג בהם - לא הי'

והוראה סיפור
לשון  מסיפור זה מהווה חלק בתורה, ההוראה
צריך להיות  ואחד מישראל הוראה, שכל אחד
שמצד  באהבת ישראל בשלימות, גם במקרים

מקום שלא להתנהג  נתינת הדברים ישנה
לומר שזה קשור גם  כלפי הזולת. ויש בכבוד
השני לשמחת ל"ג בעומר - יום  הטעם עם

"הילולא דרשב"י". מהענינים המפורשים ברז"ל 
הרבה  השתדלותו הנהגת רשב"י היא אודות

שמצינו שתיכף  אהבת ישראל, וכפי בענין
משהו  יש צאתו מן המערה שאל האם לאחר

מקום  יש וענו לו כי אכן תיקון? הדורש
גורם  והדבר ספק טומאה, שיש שם מסויים

האיזור, את לכוהנים שנאלצים להקיף צער
הדבר. את ותיקן ואכן רשב"י השתדל תיכף

שבסיפור המופלא
הוא: לאחרי היותו י"ג שנה מופלא סיפור הרי
בידו  שבתקופה ארוכה זו לא היתה במערה,

הי'ה  תורה ברבים, לכאורה להרביץ האפשרות
תלמידים וללמדם  לאסוף - לראש צריך - לכל

- ובמקום זה תורה, ובפרט שתורתו אומנתו;
דבעי לתקוני",  מילתא "איכא לברר האם עסק

ספק טומאה מקום שהי'ה בו והשתדל לתקן
הוא,  צער כהנים - כלומר: (א) המדובר שגרם

צריכים  שהיו כהנים של למספר בנוגע רק
בדרך  יכלו ללכת הם גם בדרך זו, (ב) לעבור
צער ע"י הטירחא  אחרת, אלא שיהי'ה להם

ועסק  רשב"י השתדל להקיף את הדרך, ואעפ"כ
זה! - עד כדי  צער לבטל בעצמו בתיקון הדבר

אהבת ישראל של רשב"י! גדלה מדת כך
מאמר רשב"י "יכול אני לפטור  זהו גם תוכן

שהנהגתו בענין  את כל העולם כולו מן הדין",
(ואחדות ישראל) הייתה  ישראל דאהבת

שאהבתו וחיבתו היתרה  עד בתכלית העילוי,
לפוטרם מן הדין. וכדאי  צורך לאלו שיש גם

הדחק עליו בשעת לסמוך הוא ר' שמעון
- שיפטור את כל העולם כולו מן הדין, ויחיש 
והשלימה  בנ"י - גאולה האמיתית גאולת את

צדקנו, ובמהרה בימינו ממש. משיח על ידי
בחוקותי תשד"מ) (משיחת ש"פ

דבר מלך

השבת לוח
אמור פרשת

אמור

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

- המזוזות והתפילין בדיקת
חודש האחרונים בי"ב נבדקו לא באם

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם
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לה' וההודאה ההכרה להיות  צריכה
ובפרט עושה.  שהוא  הניסים  על
החנוכה לימי עומדים בסמיכות כאשר
ניסא".. "פרסומי הוא שעניינם 
שהקב"ה  הניסים  של ניסא שפרסומי
להבאת  נוגע גם זה - הרי בזמננו עושה

האמיתית והשלמה. הגאולה
תשנ"ב) (שיחת ש"פ וישב

* * *
אילת העיר הדרומית   ברחובות

הוא כבר הפך לדמות מוכרת. 
פעיל  העיר, וייס, תושב שגיא ר'

הרבי שליט"א  ב'מבצעים' וכשליח
מבקר בבתי  מלך המשיח הוא

אדם על  העסק, ובמקומות הומי
מנת להביא את מנת היהדות

המתאימה לכל אחד.
חשוב בפעילותו מוקדש,  חלק

למלך  להתקשרות טבעי, באופן
תדיר הוא  באפון המשיח. כמעט

לרבי  מתיישב לכתוב עם בן שיחו
שליט"א מלך המשיח.

לא פעם רואה הוא 
ניסים גלויים הקורים 

באמצעות הכנסת 
בקשת הברכה  מכתב

לתוך אחד מכרכי 
ה'אגרות קודש'.

החסידי  הפתגם ידוע
'המופתים מתגלגלים' 

ניתן  ואכן, בשיחה עימו
כיצד  פשוט להבחין

מקבל ביטוי מוחשי,  זה מושג
ספור חולפים  לאין סיפורים כאשר

ידו ובאמצעותו. על
עמד לו  לא נסיונו הרב אך גם

דעתו  קצה כשלא העלה על הפעם,
הרבי שליט"א  מילות ירמזו למה

מלך המשיח.
סיפר  שבועות, מספר "לפני

לפעילות  יצאתי כהרגלי וייס,
המסחרי. ה'מבצעים' באיזור

הבגדים,  לאחת מחנויות הגעתי
יצרתי קשר חם עם המוכר,  שם

שציפה לבואי. שנראה היה כאילו
"חיכיתי  "מה נשמע?" הוא פתח,
מעוניין לכתוב  לך היום. כי אני
לרבי מלך המשיח שליט"א. יש 

הקודש?" השבתי  אגרות את איתך
הפעם  כי פירט באוזני בחיוב, והוא
רוצה לשאול ולהתייעץ האם  הוא

"מזה תקופה  העיר. את לעזוב

שאני מתלבט בנושא,  ארוכה
יותר  והחלטתי כי אין דרך טובה

מאשר לשאול באמצעות  להחליט
האגרות קודש".

הסברתי לו אודות ההכנות 
דקות הוא מספר הראויות, ולאחר
רציניות, והעלה  התיישב, בפנים

הכתב. על שאלתו את
"יחי אדוננו"  הכרזת לאחר

הספר,  מיהר לפתוח את הוא
איתו  וביקש ממני לקרוא יחד

ברכה  את המכתב שם נכתב
טובות". בנוסף נכתבה  ל"בשורות
שם ההוראה להתייעץ עם חברים 

וידידים על הנושא.
מאוד מהתשובה, יחד  הוא שמח
עם זאת ההוראה להתייעץ עם 

ידידים הדהימה אותו. נראה היה 
חשוב במשהו כי מדובר כאן

מצא  מאחר שהוא לא אך בעבורו,
בפרטים לא  לנכון לשתף אותי
אותו יותר על הנושא. שאלתי

לפני שנפרדנו, הוא  רגע
שנית  הפציר בי לשוב
"אני  ביום שני. לחנות
אכן, להתייעץ  מעוניין,

ידידים כפי  עם
ביום  התשובה, תשוב

שוב". שני ונכתוב
שני.  אליו ביום חזרתי

עצמו  הוא הכין את
והכניס  שוב לכתיבה

ביקש ממני  כשפתח את המכתב.
שוב לא  להקריא לו את הנאמר.

ספציפית לבקשתו.  ראיתי תשובה
אך הוא התעקש שאקריא לו את 

המכתב.
החלטתי להקריא לו את התשובה 

שבעיני לא הייתה קשורה כלל 
שליט"א מלך  "אינני יודע, אך הרבי

מדבר כאן למורה שאליו  המשיח
לסיים את לימודיו, ולא להתפעל 

עתה". עד לו מהציונים שהיו
"מה אתה אומר? הוא התפעל 
בעבר  "אתה לא תאמין, אבל

מורה  למשרת שאפתי להתקבל
ציונים  שעקב בעיר חיפה, אלא
בתחום".  שקיבלתי לא המשכתי

לשוב  התלבטתי האם בדיוק
הרבי  הקודמת. והנה למשרה

שליט"א מלך המשיח ענה בדיוק 
לשאלתי".

זו ההחלטה והפסק דין הברור
ובין של  - בין של אנשי הצבא

הגיע  - שזהו פיקוח נפש ממש, וזה "המדינאים"
לידיעת אומות העולם ואי אפשר לוותר בזה. גם
(מוצאי ש"פ צו תשל"ח)

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

הרצחת וגם ירשת?!
פלריג - משיח חדש: שלטי

השונים:הפקה חדשה לסדרת מוצרי משיח השונים:  מוצרי משיח חדשה לסדרת הפקה
מודפס על גבי בד פלריג צהוב צהובשלט  בד פלריג מודפס על גבי שלט
בא״עם הכיתוב: ״הנה זה משיח בא״ זה משיח הכיתוב: ״הנה עם

מיוחד!במחיר הפצה מיוחד! במחיר הפצה
052-895-9667052-895-9667 להזמנות:להזמנות: 

פרופסור הלל וייס עם
אוניברסיטת בר אילן

תשתתף  אל העצמאות! גוזלי מול מחאתך ובטא קומתך זקוף יהודי
שלהם, בסמלים תשתמש אל שלהם. הדגל את תניף אל שלהם. בחגיגות
תקנה אל שלהם. התקשורת לערוצי תקשיב אל הזהות. מוחקי הנבובים,

לדיניהם. אל תתייחס שלהם. העיתונים את

לחירות מעבדות
קיבל  בו הימים, הרבה מערב מלחמת ששת  כיום חמור המצב 
במת  על  העצמאות  ביום המצעד  בשעת רבין 
לסיני.  מצרים הכבוד את הידיעה על כניסת חילות
אלקעידה  עם ברצועה, יחד נמצאת מצרים כיום

וחמאס המנסים לפרוץ את המעברים. 
שנים  שמונה ואם בישראל נחמסת ונדרסת עיר
ואף  אשקלון, נתיבות ואחיותיה ופליטיה נפוצים.
המרכז  עד  הדרום  וכל  בגת,  נדרכות  גת,  קרית
המרחב: פאקיסטן,  כל בטילים. מלבד טילי מאוים
ארץ ישראל  מצרים, וממרחבי הסעודית, ערב סוריה, לבנון, איראן,

שהוסגרה לאויב. 
ה"שלום" ה"איפוק" והאיוולת.  מעסקנות משותק צה"ל

ישראל שלטונות  עם יחד העולם  אומות  תביעת  שומעים  אנו 
לייבוש  הגולן,  להסגרת הבית, הר על לויתור ירושלים,  לחלוקת 
מאות אלפי ערבים.  לקבלת אלפי מתיישבים, לגירוש מאות הכינרת,

ביישובי היהודים. למחיקת מדינת ישראל.  מתקנת לאפליה
ארצות הברית בא באייר לבקעת באבייאר שבארץ ישראל,  נשיא
הבאה לגבות את השטר.  בת-חם ועימו הבשר, ליטרת את לקבל
שלטונות ישראל משתפים פעולה ומגישים את ראשנו לשחיטה! 

חג  את  יתרה  בחדווה או  כרגיל  שחוגג  יהודי  כל  זיכרו! 
ולהכחדה. תורם לשעבוד "העצמאות",

היהודי  העם  של מיידי לשחרור הכמה  יהודי כל זאת, לעומת 
מכבלי  רוחו  לשחרור המתפלל  הישראליסטי,  החורבן  משלטון
והאקדמיה,  השלטון  התקשורת, המשפט, של  הרוחני  השעבוד 
השלום",  "הסכמי של היום מסדר  והצלתו לשחרורו והמתחנן 
לחירותו של  יתרום השנה בהמנעות מהנפת הדגל, ובכך יבטא זאת

וכבן ישראל.  עצמו כאדם ושלו העם היהודי

מצרים! לנהר ועד מהפרת
עולם לאבות מפי בורא למורשת עולם ניתנה לנו ארץ ישראל 
חייב לקרוא המלך, או כך מצרים. נחל ועד הפרת  מן עם עולם
הסוכות  בחג המתקרבת, נשיא ישראל הראוי לעמו בפרשת הקהל
וסעו לכם  (א, ו): "פנו דברים ספר השמיטה בפתיחת במוצאי שנת
ובשפלה ובנגב ובחוף  האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר הר ובואו
אלו  האם  פרת". נהר הגדול  הנהר  עד והלבנון הכנעני  ארץ הים

ההיסטוריה?  פרס הקורא להשכיח שמעון שיקרא הפסוקים
אל  העצמאות!  גוזלי מול מחאתך  ובטא קומתך  זקוף  יהודי 
הדגל שלהם. אל תשתמש  את תשתתף בחגיגות שלהם. אל תניף
לערוצי  תקשיב  אל  הזהות. מוחקי הנבובים, שלהם, בסמלים
תתייחס אל  שלהם.  העיתונים  את  תקנה  אל שלהם. התקשורת

לדיניהם. 
יוצאים מעבדות לחירות! השנה

שלנו) ישראל ארץ עלון (מתוך

עכשיו נפלאות שלימות הארץ ובטחון עם ישראל

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אייר  פרק ליום
הל' מטמאי פרק ד'
משכב ומושב

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

ולווה הל' מלוה פרק יט-כא.

פרק כב-כד.

פרק כה-כז.

ונטען הל' טוען א-ג. פרק

פרק ד-ו.

פרק ז-ט.

פרק י-ב.
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לצפונות הלב בדיוק

וייס הלל פרופ׳



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

050-377-0775
קורס מיוחד

מעונין בלימוד אומנות המילה?
פנה היום לברית יוסף יצחק

050-377-0775 לפרטים נוספים:

כל הרחובות מלאו דגלים
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העולמות את מאבד
האברך...שי', ושאלת אודות מכתבו, בו כותב נתקבל

הנ"ל. להנהגתו עם בנו אביו בהנוגע
שהוא אומר, שבאם לא  ממה שאין להתרשם מובן

וכו'  זממו הרע ר"ל (לישא נכרית) יעשה להפיק יניחו
שבאם  להסבירו שאדרבה אם כי עצמו) (יהרוג את
עולם  עצמו בחיי הורג זה זממו הרע הרי ח"ו יפיק

הזה, וגם את זו שעל ידה באה  הבא וגם בחיי עולם
שצריך  בזה. אלא דברי חכמינו ז"ל התקלה וכידוע
הנ"ל בדברים היוצאין מן הלב פעם אחר  עם לדבר

עליו  שגם הם ישפיעו האברך לבקש ידידי פעם, וכן
כל אחד באופן המתאים.

כהאמור עם  קרובות, קורה שלפעמים הכי כיון
אינם שלמים ביראת ה' ובקיום  מפני שהאבות הבנים

להסביר את זה לההורים על מנת שמכאן  יש מצותיו,
להוראות מתאים יומים ולהבא יתנהגו בחייהם היום

נאמר  עליהן מצותי'ה חיים ובקיום תורתנו תורת
וחי בהם.

ז׳תרכט) מאגרת המשיח, מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק קודש (אגרות

לאייר ניסן מחודש
המחברים חדש הגאולה (ממצרים בימים ובעמדנו

זיו, ופירוש חז"ל, זיותני עולם,  והעלמות) עם חדש
כידוע),  והסתר להאיר גם העולם (מלשון העלם
יעשה  מאתנו רצון שכאו"א חודש השני, יהי הוא

ובאופן של חירות מכל ענינים  עליו בהאמור המוטל
יגעת  והיגיעה (שדוקא ע"י המבלבלים, וההשתדלות
לטוב יותר,  תהיינה להעלות מטוב ומצאת) - - אז

לקדש הקדשים. מקדש
ז׳תרלב) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

מפרשיות  המפורסם, לאחת במדרש תנחומא
ברוך  הקדוש התורהנאמר: "...אמר להם

לדגלים, ומלאתי  הזה, נתאויתם בעולם הוא,
לבא, בזכות הדגלים אני  משאלותיכם. ולעתיד

גואל אתכם".
לומר  גואל אתכם:" ניתן "בזכות הדגלים אני
שהפך למוטו מרכזי בהבאת בשורת הגאולה 
ששטפה בשנים האחרונות את ערי  והגואל
בסערה את עם ישראל  כבשה ואף ישראל,

כולו. בעולם
העצומה שנוצרה בעם, עם קריאת  ההתעוררות

הרבי שליט"א מלך המשיח "הגיע זמן גאולתכם",
במהירות למאות הפקות שונות של  תורגמה

משיח וגאולה. מוצרי
ניתן עוד לעשות שעדיין לא נעשה? החל  מה

לסיכות 'משיח' קטנות, דרך  חוצות ועד מפרסום
האפשריים, שמביאים את  כל אביזרי הפרסום

לצופים ולנפגשים בהם. בשורת הגאולה
מההפקות  הכותרת, ואחת שגולת ספק אך אין

אותו דגל  המרכזיות שמורות ל"דגל משיח",
שנה,  מ-14 שהתחיל להפרסם לפני יותר משיח

והכיתוב  שבמרכזו כתר כחול צהוב אותו דגל
לסמן של בשורת הגאולה. מזמן "משיח" הפך

זה משיח עולה צהוב
איצטדיוני את גם הדגלים המתנפנפים כבר כבשו

החתונות והכנסים,  המשחקים, הגיעו לריקודי
הבגד  דש במתכונת מיוחדת עבור יוצרו ואף

פלסטיק  לצד דגלים לרכב, או דגלי וכדו', זאת
בידי הילדים בתהלוכות ל"ג  קטנים כמותם נראה

בעומר.
יזמו הבחורים, תלמידי  האחרונים בשבועות

ארצי. מחוץ לשעות  דגלים חב"ד "מבצע ישיבת
למשפחות שונות ברחבי  פונים הם הלימודים

הדגל  להם את התקנת ותליית ומציעים הארץ,
תפס  זה מבצע עלות. על ביתם, תמורת מחיר

תאוצה מיוחדת ממש בימים האחרונים.

בתים 107
טאניס  יוסי מספר הת' מיוחדת זו על תאוצה

מיזמיה: "למעשה  נצרת עילית, מישיבת תות"ל
יצאנו  הזמן שבו אנו - לימי בין הזמנים עד

ופסח, לא  ניסן לרגל חודש מהלימודים
בצורה  באפשרותינו להתחיל במבצע הייתה
הרבי  רצף הלימודים, והוראת משמעותית.

בדבר חשיבות שמירת  המשיח שליט"א מלך
הזמן  של ההשקעה הלימוד, לא אפשרו את סדרי

מבצע זה. לצורך הנדרשת
טלפונים  מבצע לערוך וכך, למרות שתכננו

הרעיון.  את מועמדים ולהציע להם מקדים לבתי
בלוח הזמנים ונאלצנו לגנוז את  עמדנו לא

הרעיון.
בעיר  לאחד התושבים הפסח, נודע חג לאחר

היוזמה, הוא התלהב מאוד,  על מגורי, רחובות
אותם  עלונים על המבצע והציע לי להדפיס

הוסיף, מתחייב "אישית, הוא אפזר בבית הכנסת.
107 הדגלים הראשונים  לסבסד לך חלק מעלות

הרבי שליט"א (107, כמנין שנות שיתלו בעיר"
הולדתו חל בחודש זה). מלך המשיח שיום

הועילה,  לי מסתבר שזריקת העידוד שניתנה
הוצפתי פרסום הידיעה, שעות מעת מספר בתוך
ששמעו  בעשרות רבות של פניות מתושבי העיר,

ביתם יונף דגל  על על היוזמה וביקשו שגם
משיח.

לקומה מקומה
נסגרה רשימת 107 המזמינים הראשוניים,

הציוד הנדרש  מצידי השגתי את ואני במהרה,
למשימה. חיש מהר גילנו כי למעשה,  ויצאתי
היוזמה, על שרצו ולא שמעו ישנם עוד הרבה

והזמינו אותנו לביתם. אותנו שראו
מהבנינים, עת התקנו בבית אחת  כך באחד

הדרה  המשפחות את הדגל, ביקשה המשפחה
דגל, תוך כדי  הם גם מולם

עבודה, ביקשה גם המשפחה 
לפני  בקומה השניה, ועוד

נתבקשנו  אצלהם כבר שסיימנו
לרדת גם לקומה הראשונה...
אחר, נקשנו בטעות,  בבית
כ'השגחה  (שהתבררה חיש

אחרת  משפחה פרטית') בבית
נוסף... דגל על בית שגרר מה הגרה בקומה,

עצמה נתלו עד לתחילת  ברחובות כי לציין יש
100 דגלים, תוך שההזמנות  כמעט הלימודים,
נגיע  אליהם נוספות, מערים מתחילות לבוא

ברחובות. מייד עם השלמת הרשימה
יוסי: 054-8417858 רחבי הארץ) לפרטים (בכל

דגל משיח נתלה עליהם הבתים אחד מעשרות

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

ניתן להשיג לקראת ל"ג בעומר:ניתן להשיג לקראת ל"ג בעומר:
פלקטים עם מבצעי המצוותשלט לחזית התהלוכה, פלקטים עם מבצעי המצוות  התהלוכה, לחזית שלט

ותמונות ענקוכרזות משיח, דגלוני משיח ספרונים ותמונות ענק משיח ספרונים וכרזות משיח, דגלוני

052-895-9667052-895-9667 להזמנות:להזמנות:  077-5123-770077-5123-770

הביטוחים בארץ חברות כל את מייצגים
נאים ומחירים אטרקטיביים ביותר ביותרבת ומחירים אטרקטיביים נאים בת

R חיים R עסקים דירה R הביטוח:כל ענפי הביטוח: R רכב כל ענפי

מתקשרים ומרוויחים מתקשרים ומרוויחים 03-5017702

קדמי קדמי 
ביטוחים
בהנהלת צחי קדמי

סוכנות ביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

שירות בכל הארץ

בעקבות הביקוש:בעקבות הביקוש:

נרות שבת קודשעלון נרות שבת קודש עלון
בהדפסה חדשהבהדפסה חדשה

והשלימה - מחלקת הוצאה לאור למען הגאולה האמיתית האגודה

בית על דגל עוד


