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כמעט כמו אצל אחשורוש, כאשר דווקא בעיצומה 
של החגיגה הממלכתית, התפוצצה "פרשת ושתי" 

בביזיון גדול שהביא לתלייתה ובעקבותיה לבחירת 
אסתר והצלת עם ישראל בנס פורים. גם אצלנו 
היו שתכננו בממלכתיות רבה את חגיגות ה-60, 
כאשר דווקא לקראת שיאן ובתזמון מדהים שרק 

ההשגחה העליונה יכולה ליצור, התפוצצה לה 
אחת מפרשיות השחיתות של רה"מ וחבר מרעיו, 

כשהיא חושפת מעט מזעיר מפניה המכוערים 
של הממשלה ומערכת 
השלטון כאן בישראל.
רק השגחה אלוקית 
גלויה, יכלה להציג 

בפני החברה בישראל, 
ובאופן כל כך מוחשי, 

את סיכום שישים 
שנות תרבות שלטונית 

של "ככל הגויים בית 
ישראל". 

לא מספרים וגרפים 
מזוויעים של מעשי 

פשע בששת העשורים, 
יכלו להמחיש בצורה 

כה מדוייקת את 
"הישיגיה" של המדינה 

שידעה להתנכר 
למיטב בניה ולהעדיף 

את גרועי אוייביה. תוך שהיא מציגה נבחרת 
"מרשימה" של מחשיכי מאורות "לתפארת מדינת 
ישראל": ראש ממשלה לשעבר, "נשיא", רמטכ"ל, 

מפכ"ל משטרה, שר משפטים, שר האוצר ועוד 
וכצ'ופר לחגיגות ה-60, היא מציגה את "חגיגות 

הכסף" של ראש הממשלה.

לא שררה אלא עבדות
כבר מראשית קביעת תפקידי השררה בעם 

ישראל, הגדירה 
תורתנו הקדושה כי 

שררה ומנהיגות אינם 
"קופונים" אותם 

גוזר בעל השררה לעצמו. שררה ומנהיגות הינם 
קץ לטובת שלימותו  בראש ובראשונה מסירות אין
הגשמית והרוחנית של היחיד והכלל בעם ישראל, 

וכמאמר רבן גמליאל "לא שררה אני נותן לכם 
אלא עבדות אני נותן לכם".

אדם שיכול היה להיות שותף בפשע העקירה 
של אלפים מאחיו, שיכול היה להתבונן בהריסת 

בתיהם ומסירת אדמותיהם ליורי הקסאמים 
ומניחי המטענים, אדם שיכול היה להתנער 

מאחריותו לכשלון 
מלחמת לבנון השניה 

בה נהרגו למעלה 
ממאה חמישים הי"ד, 
אדם שמפקיר ביודעין 
את חייהם של רבבות 
יהודים תושבי הערים 

עוטף עזה, אדם 
שפועל להקמת מדינת

המחבלים הגדולה 
בעולם, אדם כזה 

אינו ראוי להיות בעל 
שררה ובוודאי לא ראש 
ממשלה, גם רגע אחד. 

לגביו פרשת הכסף אכן 
הינה "כסף קטן".

המשיח ברכת
בעוד כשבוע, ביום שישי ח"י אייר ל"ג בעומר, 

יחול יום ההילולא של התנא האלוקי רבי שמעון 
בר יוחאי, מחבר ספר הזוהר אשר פתח את הצינור 

לגילוי פנימיות וסודות התורה, ואשר מסר נפשו 
למען היחיד והכלל בעם ישראל. כדי לממש נכונה 
את יחודו של יום זה לזירוז הגאולה, מבקש הרבי 

שליט"א מלך המשיח, לקיים כינוסי ותהלוכות ל"ג 
(כמובן בנפרד)  בעומר בהשתתפות אנשים, נשים
וטף בסיסמא "יחד כל ילדי עם ישראל", כשהוא 
מצרף את ברכתו לכל אחד ואחד מהמשתתפים, 

ומעיד כי רשב"י עצמו נמצא בתהלוכות אלו. 
בעזהשי"ת כולנו נהיה שם, יחד עם רבבות חיילי 

צבאות ה', צועדים עם הרבי שליט"א מלך המשיח 
שבא וגואל אותנו תיכף ומיד ממש.

ל״ג בעומר תהלוכות
נשלמות ההכנות  במוקדי חב"ד

ל"ג בעומר, שיצאו לקראת תהלוכות
יהודיים  ילדים מליוני השבוע, ויצעידו

ברחובות הערים  בתהלוכות כולו, בעולם
תורה מצוות והבאת  תוך קריאה לקיום

והשלימה. הגאולה האמיתית

במירון משיח פעילות
באיגוד נערכים    כמידי שנה,

(את"ה) של ישיבת הישיבות תלמידי
בצפת לפעילות מוגברת חסידי חב"ד

בל"ג בעומר בסמוך לציונו של רשב"י 
במירון. את רבבות העולים יקדמו 

הפעילים בדוכני אגרות קודש, חלוקת 
הסברה, מסך וידאו מהרבי  עלוני

הענק  תמונת שליט"א מלך המשיח,
היום  בשעות ועוד. 12 מטרים, בגובה
תפילין". "מבצע דוכני במקום יופעלו

בצפת תפילה עצרת
יחול אייר,    ביום ראשון הקרוב, י"ג
לייב הרב ישראל אריה של פטירתו יום
יבלחט"א  של שניאורסאהן ז"ל, אחיו
ביום  שליט"א מלך המשיח. כ"ק הרבי
יעלו על פי הוראת הרבי שליט"א  זה,

העיר  תושבי המשיח, חסידי חב"ד מלך
לבית  בעיר, צפת ותלמידי ישיבת חב"ד
להתקיים  צפויה במקום בצפת. החיים

האמיתית  מעמד תפילה להחשת הגאולה
והשלימה בהשתתפות עשרות.

לקיים כינוסי  המשיח, מלך מבקש הרבי שליט״א הגאולה, לזירוז זה יום של יחודו לממש את כדי
ישראל״ עם ילדי כל ״יחד בסיסמא וטף בנפרד) (כמובן נשים אנשים, ל״ג בעומר בהשתתפות ותהלוכות

חדשות טובות
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כל ילדי ישראל
בתהלוכות ל"ג בעומר!

פרטים במוקדי חב"ד

ב"ה

תהלוכות גאולה
בעומר בל"ג

כל במסעדת ׳פגודה 770׳ שבמיאמי, משיח: לפרסום מקורי פטנט
הגאולה בנושא מסר עם ׳הפתעה׳ עוגיית הארוחה בסיום מקבל סועד

בעוגיית ההפתעה: "יחי המלך"
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נותן אני  כי תבואו אל הארץ אשר
ב) (בהר כה, לה׳ לכם ושבתה הארץ שבת

והביאו זכרונם-לברכה  מאמר  נזכירה 
בבראשית)  הראשון  (לפסוק רש"י
"אמר רבי יצחק . . שאם יאמרו אומות 
אתם שכבשתם  לסטים העולם לישראל
להם,  שבעה גויים, הם אומרים ארצות
 .. בראה היא, הוא הקב"ה של כל הארץ

לנו". ונתנה נטלה מהם וברצונו
זכר היותו יתברך בורא הארץ,  כי הנה
פה  פתחון והסר  טעם  נתינת  הוא 
היה להם לא כי מהאומות, בל יאמרו,

אם  הארץ  בכל  ונחלה  חלק  לישראל
בריאת  נאמרה  כן  ועל  גזילה,  דרך לא 

העולם בתורה,
הנה  אלוקים אמר  כי  אחשבה,  כן על

למען כל העולם  כי אעשה, זאת שנית
 - נתתי את הארץ כי ישכילו זאת, יבינו
האומות,  עזר כנגד אעשה להם לישראל
בגוף הארץ בריאת העולם,  במה שארמוז
למען יזכרו  למען יתנו אל ליבם, שהוא
לאשר  נתנה  בראה,  אשר  ית'  הוא  כי
דרך לסטאות כבשוה  חפץ לנתנה, ולא
מצות  (ע"י בשבת הארץ ישראל, והוא
בראשית  למעשה  זכר  שהוא שמיטה) 

נתנה, בראה והוא בה, כי הוא לרמוז
כי  ישראל  בני  אל  "דבר אמרו  וזה
נותן לכם",  תבואו אל הארץ אשר אני
אותה,  נותן  אני כי  שיראו  כדי  למה? 
גויים, על  נחלת  שגזלו ואינם ליסטים
שנתתי, שבת  כן "ושבתה הארץ" עצמה
והוא  ית' בראה לה' להורות בה כי הוא
אין צורך עשות זכר זה גם  כן נתנה, ועל

(אלשיך)בחוצה לארץ".

מוצש"ק הדלק"נ קיץ  לפי שעון
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8:56 7:50 יורק ניו
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ג. פרק פרקי אבות:

'דילוג' מתוך ה' לעבוד את

בשנה השנית "פסח שני", התחולל של סיפורו
שבני ישראל נצטוו  ליציאת מצרים. לאחר

הפסח במועדו עוד בהיותם במדבר,  את לעשות
לנפש  מספר אנשים היו "טמאים כי התברר

ההוא"  ביום יכלו לעשות את הפסח אדם ולא
"למה  למשה וטענו: א). אלו באו (בהעלותך ט,

נגרע לבלתי הקריב את קורבן ה' במועדו
אותם  ישראל". בטענה זו פעלו בתוך בני

נתן את הציווי של פסח שני  אנשים שהקב"ה
הערביים  השני בארבע עשר יום בין - "בחודש

חודש  קרבן פסח את יעשו אותו..", להקריב
מאוחר - י"ד באייר.

למה נגרע?
לציין: לשני ניתן ראשון שבין פסח בהבחנה

שפסח ראשון היה באופן של "אתערותא  בעוד
מלמעלה,  מלכתחילה שניתן ציווי דלעילא",

עניין של "אתערותא  שני, היה הרי שפסח
פעלו  "למה נגרע", בטענת דלתתא" - כאשר
עבור  "פסח שני" של ישראל את מתן הציווי

סוף כל הדורות. עד כלל ישראל,
"למה נגרע?" מעוררת לכאורה  של זו טענה

"אשר היו טמאים  אנשים תמיהה: הרי אותם
אינם  ההסבר מדוע אדם" ידעו את לנפש

במועדו - אם  קרבן פסח את יכולים להקריב
"למה נגרע?" כן מה טעם בשאלתם-טענתם

מכאן אנו למדים  דווקא והביאור בדבר, שאכן
ובכל  לתבוע נמנעו לא הם שלמרות ידיעתם זו,

התוקף, שלמרות כל זה רצונם להקריב קורבן 
פסח ולא הסתפקו בזה שמסבירים להם שאי-

וכו'. אפשר להקריב קורבן פסח בטומאה
ההוראה עבורנו - אין ליהודי להסתפק 

עליו לשאוף  בהווה, תמיד ומצבו במעמדו
יותר - כהוראת התורה  נעלית לדרגא להגיע

"מעלים בקודש".

מ"סיבת" הציווי של  נלמדת אומנם זו הוראה
שהוראה זו שייכת  שני - אך הרי מובן פסח
ענייני התורה ומצוותיה, אלא שענין זה  לכל

בפסח שני. הוא בהדגשה יתרה

הליכה רק לא
מעצם העניין של פסח  נלמדת נוספת הוראה
שני: כללות העניין של "פסח" הוא - על שם 
(יב,  רש"י בפרשת בא ש"ופסח ה' ..", וכלשון

וההוראה מזה בעבודת  וקפיצה". דילוג יא) "דרך
"אני נבראתי  של שכללות  העבודה - האדם

לשמש את קוני", צריכה להיות באופן של דילוג 
וקפיצה, למעלה ממדידה והגבלה.

האדם צריכה להיות 'מהקל אל  עבודת אומנם,

העבודה היא באופן של  הכבד', היינו שהתחלת
בדרך ה', כנאמר  (ולא דילוג וקפיצה) הליכה
ביתו אחריו  בניו ואת את יצווה "למען אשר
והרי "דרך" מיועדת להליכה. ושמרו דרך ה'",

והגבלה"  שעבודה זו עדיין היא "במדידה אלא
יותר  נעלית לאחר מכן נדרשת שלימות כאשר

וקפיצה. וכמובן  דילוג של באופן עבודה -
מעלת העבודה באופן של דילוג בפשטות

לגבי העבודה באופן של הליכה - כי  וקפיצה
רגלו נמצאת  הליכה ככל שתהיה מהירה הרי

שאין-כן בקפיצה -  מה תמיד על הארץ
בשני רגליו. שמתרומם לגמרי מן הארץ

לדילוג מעל דילוג
מכללות העניין של "פסח" והנה הוראה זו היא

לגבי  מוסיף שפסח שני כאשר בהכרח לומר
(מכיוון שבא לאחריו) בהתאם  פסח ראשון

לציווי התורה- "מעלין בקודש".
בעבודה של דילוג וקפיצה  והביאור בזה:

"פסח  של וזהו ענין שייך עילוי והוספה. גופא
ביחס  גם שני, היינו דילוג וקפיצה דילוג שני"
ודווקא דילוג  וקפיצה של פסח ראשון. לדילוג

כזה, שמגיע בכוחו - באופן של "אתערותא 
ולקפוץ למעלה מהדילוג של פסח  דלתא", לדלג

ראשון...
מכאן הוראה ברורה: כללות העבודה בענייני 

התורה ומצוותיה צריכה להיות באופן של 
(פסח  וקפיצה, ולא להסתפק בדילוג אחד דילוג

צריך להיות  זה דילוג לאחרי גם ראשון), אלא
אחר, דילוג פסח שני. דילוג נוסף, דילוג

ה׳תשמ״ג) אייר י״ד שיחת (עפ״י

דבר מלך

השבת ח ו ל
פרשת בהר

בהר

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
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מזל טוב ברכת



שהרב מיכאל מספר שנים   מזה
הפעילות  את קדלבורג מארגן

ההמוניים החב"דית בפסטיבלים
מספר פעמים בשנה,  המתקיימים

נוער. אלפי בני עשרות ומושכים
עלתה  הפסח האחרון, בחג

מתחם  הפעילות מדרגה, כאשר
מוקם במרכז הפסטיבל,  חב"ד

כשלצידו תמונת ענק בגובה של 
הרבי שליט"א מלך  של כ-8 מטר

השתתפו בקבלת  800 איש המשיח.
השתתפו  ועוד מאות השבת,

אלפי  ב'סעודת משיח', שכעשרות
משיח ועלוני הסברה  כרטיסי

חולקו.
קדמה שרשרת  לפעילות זו,

מופלאה של ניסים, שהחלו עוד 
קיום הפסטיבל. ועל  כחודש לפני

המארגן, הרב מיכאל: כך מספר
התקשרתי  לפני פורים כאשר "עוד

פעילותינו עם  את לוודא למפיק,
"בומבומלה"  הנוער בפסטיבל

ההפקה החליט  התברר כי מנכ"ל
חב"ד  רוצה מתחם לא שהוא

השנה. בפסטיבל
התקשרתי למנכ"ל 

שעקב  השיב לי, והוא
תלונות המסיונרים 
מסרב  (ימ"ש) הוא
לאפשר לנו להפעיל

חב"ד  את מתחם
השנה.

בעיה חדשה.  נוספה זה לכל
שעלי לפנות את  הודעה קיבלתי

בתוך זמן  שוכן הציוד, בו המחסן
וכל זה בתקופת ערב פסח. קצר.
הרבי  החלטתי לבקש את ברכת
באמצעות  המשיח שליט"א מלך

התשובה לא  קודש, האגרות
"תקותי שלאחרי  הותירה ספקות:
סוף  סוף שמזכירם, הקישוים כל
שכנראה גם אף יסתדרו הדברים,
הענינים להעשות צריכים זו בשנה

(כרך י"ט עמ' שנה).  דוקא"... בדרך נס
שוב, למנכ"ל ולאחר  התקשרתי

שיחה ארוכה, הוא ניאות להפגש 
עימי. המפגש הפך לשיעור חסידות 

שבסיומו הסכים המנכ"ל  ארוך
הקמת המתחם, תוך  את לאשר

כספי ענק  לשלם סכום שאנו נדרש
ולהתחייב על תנאים המגבילים 

אמנם הייתה זו  הפעילות. את
המיוחלת. זו לא אך התקדמות,

מנהל בית  קירשנזפט, יגאל הרב
נרתם  (גוש קטיף) חב"ד בניצן

מקום מחסן.  לסייע לנו למציאת
שהייתה לו עם ראש  בשיחה

אשקלון, הסכים ראש  מועצת חוף
בנידון. תוך כדי  המועצה לסייע לנו

שבהשגחה פרטית  שיחה התברר
המועצה נמצאת בעיצומו של 

הפקת  עם החוזה חידוש על מו"מ
בחוף ניצנים. הפסטיבל

הרב קירשנזפט האיר את עיניו 
הפעילות  של ראש המועצה לגבי

המסיונרית הגדולה בהיקפה 
בפסטיבל. שמתקיימת מדי שנה

תנאי  המועצה הזדעזע והכניס ראש
בחוזה שתיאסר פעילות מסיונרית 

במקום.
קשר עם אחד  יצרתי זה בשלב

לפני  לא הפסטיבל, מבעלי
ברכת מלך המשיח  את שביקשתי

לקבל עוד הטבות למתחם  שאצליח
חב"ד. התשובה שהתקבלה הייתה: 

מעלה,  דין של בית "וידוע פסק
(של הלזו המסירות נפש בגלל אשר

על תורת  הזקן) אדמו״ר
דין בית החסידות פסקו
בכל מעלה, אשר של
יראת  של תורה ענין
טובות ומדות שמים
מקושריו יד תהיה

בעקבותיו על והולכי
(כרך כ"א  העליונה..."

תט). עמ'

התגלגלו  ואילך הניסים מכאן
מפתיעה, התברר כי יש  במהירות

מחתן  חבד"ניק והוא... אח לו...
למחרת את ביתו. בהסכמת האח 

אחיו  עם החב"דניק נפגשתי
בחתונה, ובאווירה השמחה ואחרי 

"לחיים" הוא שמח לסייע לנו 
בכל עניני המתחם חב"ד, כשחלק 

תשלום! ללא מהדברים ניתנים
מצפה לניסים  מיכאל עכשיו הרב
(נותרו חובות  גם בתחום הכספי
גדולים) כל זה בעקבות התשובה 

שקיבל מהרבי שליט"א מלך 
באמצעות האגרות קודש:  המשיח

הטיל  . . אדמו״ר מו״ח שכ״ק "שכיון
הרי למאוד, ונחוץ חשוב ענין עליו

מהר  דמושבע ועומד בענין נכנס זה
למה ששמענו מכ״ק ומתאים סיני...
נשאר אינו שהקב״ה אדמו״ר מו״ח

(כרך כ"א עמ' ריג). חוב" בעל

הרצויה - היו המטרה את להשיג כדי
לתוך  תיכף ומיד להכנס צריכים

ולתמיד מכל המחבלים,  ולהיפטר אחת ביירות,
ופיזורם בשאר ארצות,  ע"י גירושם מלבנון אם
באלו. (ש"פ מקץ תשד"מ) כיוצא או בדרכים

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

ן צריכים להכנס ללבנו ו הי
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: 

המשיח מלך הרבי שליט"א קודש משיחות

בעומר ל"ג תהלוכות
הרי  בעומר,  ל"ג לפני  ספורים ימים בעמדנו 
שאת  ביתר  להוסיף  הוא  גרמא שהזמן  המבצע 
הפעולות  אחר דילוג וכו') בכל (דילוג וביתר עוז
מספר  ולכנס לאסוף בעומר, ל"ג  עם  הקשורות 
לפני  כמובן) (בנפרד, הכי גדול של ילדים וילדות
בר-מצוה ובת-מצוה, תינוקות של בית-רבן, כדי 

הענינים הקשורים עם ל"ג בעומר. שישתתפו בכל
שלאחרי גיל בר- (מובן וגם פשוט שכל זה אמור גם בנוגע לאלו
לעידוד ו"דחף" כך) (כל שהם לא זקוקים מצוה ובת-מצוה, אלא

לפני  כאשר מדובר אודות ילדים קטנים, של הגדולים, מה-שאין-כן
ובת-מצוה). בר-מצוה

בעומר,  ל"ג  עניני בכל  ביותר התייגע שכבר  למרות ובפשטות:
בעומר, ואם- והצליח לארגן 10.000 ילדים שישתתפו במבצעי ל"ג

ישנם  זת, כי כאשר בענין לעסוק צריך עוד שאינו לחשוב כן, יכול
אחד - הנה  שיתוסף עוד ילד כך כל כבר 10.000 ילדים מה נוגע
שלם,  רק (לא מלא" "עולם שכל ילד יהודי הוא על זה אומרים לו,
שיכולים לפעול  כאשר ישנו ילד יהודי אחד אלא גם מלא), ואם-כן,
הרי פעולה זו נוגעת ל"עולם  - ל"ג בעומר עליו להשתתף במבצעי

מלא",
צריך  ולכן, שבגופו", ד"מצוה בגדר  הם אלו פעולות  שכל  ומובן,
בפעולותיו של שלוחו,  ולא להסתפק בזה,  ואחת לעסוק  כל אחד
- גם לאחרי ששלוחו יעסוק עם כל הילדים שיוכל  כי: לכל לראש
עדיין ישארו ילדים שאליהם לא הספיק השליח להגיע  להגיע אליהם,

בהתבוננות עמוקה. כאשר הוא עוסק ולפעול עליהם, ונוסף לזה:

הרבים ברשות
ל"ג בעומר בכל מקום ומקום, הן בחוץ לארץ,  מבצעי את לערוך
זאת "ברוב עם"  הקדושה, ולעשות בארצנו כמה-וכמה ועל-אחת
כל  את  ולעשות  וילדות,  ילדים  של  גדול  הכי מספר  לשתף  -
במבצעי ל"ג  ישתתף יהודי (בכמות ובאיכות) שכל ילד ההשתדלות
שגם הילדים שלפני בר-מצוה, עם". ומובן, "ברוב בעומר הנערכים
יכולים להשתתף בפעולות ההכנה לקראת מבצעי ל"ג  ובת-מצוה
(ילדים  נוספים ילדים  ויפעלו על  על-ידי-זה שישפיעו - בעומר
ישתתפו במבצעי  הם חברותיהן) שגם על - וילדות - על חבריהם,

ל"ג בעומר.
במקום  (על-כל-פנים  הרבים" ב"רשות  זאת לארגן  הראוי  ומן 
 - בעומר דל"ג  השמחה  את  לפרסם  כדי  בו),  עוברים שרבים 
יהיה  שהפירסום העולם), ועד שלמעלה מטבע (ענין ניסא פירסומי
כמו שכתוב "וראו כל עמי הארץ כי  אפילו ביחס לאומות העולם,

עליך ויראו ממך". שם ה' נקרא
- כמנהג ישראל  זאת יקשרו בודאי ביחד, וכאשר הילדים יתכנסו
שבעל- מתורה ומאמרי חז"ל שבכתב מתורה - עם אמירת פסוקים

 - המקומות) בכל  כן יעשו (והלואי  המקומות ברוב וכנהוג  פה,
עליה אמרו חז"ל: "גדולה  ענין נתינת הצדקה, עם גם לקשר זאת

הגאולה". את צדקה שמקרבת
"ביד רמה",  בעומר רצון שעל-ידי ההתעסקות במבצעי ל"ג ויהי
"ביד  הרשות) (כולל עניני יהדות וכמו כן ההתעסקות בכל עניני 
- נזכה בקרוב ממש לצאת מהגלות "ביד רמה", כמו שכתוב  רמה"

רמה". שני תשמ״ג)"ובני ישראל יוצאים ביד (משיחת פסח

עכשיו נפלאות יין מלכות

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

יג. פרק

שאר  הלכות א. פרק
הטומאות                 אבות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

פרק א-ב. נחלות פרק טז. הל' ונטען הל' טוען

פרק ג-ה.

פרק ו-ח.

ט-יא. פרק

הל' סנהדרין ספר שופטים. פרק א-ג.

פרק ד-ו.

פרק ז-ט.

יא

יב

יג

יד

טו

טז

יז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שרשרת ניסים בפסטיבל

קדלבורג הרב מיכאל



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

לפרטים נוספים: 050-377-0775

ללמוד מכל מקום ובכל שעה
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רפואה - האמונה
עליו  טפול הרפואי ...להטבת מצב בריאותו ולהצלחת
ודאי הסבירו הרופא שהתייעץ  - אופן מסכים. ובכל

בהשם ית' הרופא כל בשר  אתו, שחוזק הבטחון
הנפש וממעט  מרבה במנוחת ומפליא לעשות זהו

ולתוספת  בדאגה ובודאי שישפיע להטבת הבריאות
חז"ל  הודיעונו בכלל הרפואי. ואם הצלחה בהטפול
וכמה  בטבעו, על אחת כמה דהמוח שליט על הלב

חיים, ה' לי  לאחרי ההתבוננות בדברי תורתנו תורת
לא אירא, ה' רועי לא אחסר, ובפרט על פי המבואר 

החסידות בענין דהשגחה פרטית. בתורת
רופא מומחה... בכלל יש לעשות כהוראת

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

מויכוחים להמנע
במושבים וכיוצא בזה) (בעת הביקורים ...ויכוחים

שכרם בהפסדם, כי מעוררים  - ברובם המכריע יוצא
בזה. ולכן יש להחליפם, ככל  רגש נצחנות וכיוצא

חב"ד וכו'... השקפת הודעת האפשרי, בהרצאה,
ז׳תרלב*) (מאגרת

- עת סגולה ל״ג בעומר
ופעולתו ענינו דרשב"י, אשר ביום הילולא ובעמדנו
פנימיות התורה . . הרי  להתנאים וכו' הי' להמשיך
ולתוספת אומץ בגילוי  עת סגולה היא להתעוררות
במעינות  שבדורנו נתגלתה התורה והפצת פנימיות

החסידות ותורתה.
ז׳תרלט) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

חת"ת  שנכנסים יום יום לאתר מאות הגולשים
משתמשים בשירותיו של  www.hitat.co.il

האתר על מנת ללמוד את השיעורים היומיים, 
הרבי  בלימודם מעורר שאודות הקביעות

מודע  לא חלקם המכריע, שליט"א מלך המשיח.
האתר. של הקמתו לסיפור המסתתר מאחורי
שיעורים אלו הכוללים את הלימוד בשלשת 

(חמישה חומשי  חומש היהודיים: היסוד ספרי
תהילים  לימי השבוע, שנחלקו תורה) כפי

ותניא כפי הלימוד  לימי החודש, שנחלקו כפי
לימי השנה, ובראשי תיבות חת"ת,  המתחלק
ואחת. ושייכים לכל אחד חשוב, מהווים יסוד
עומד תלמיד בישיבת  האתר, מאחורי הקמת

העיר חיפה,  (29) תושב גביזון חב"ד הת' מיכאל
ניצל  שנים, לפני מספר שלאחר חזרתו בתשובה,

בבנייית אתרים לבניית אתר החת"ת.  את כשרונו
הרבי שליט"א מלך  של הוראותיו בזכות כל זאת

קודש. באמצעות האגרות המשיח

ברחוב חטופה פגישה
סיפורו האישי, מהווה ביטוי מושלם למושג 

שנים גדל  לפני כשבע עד 'השגחה פרטית' כאשר
רחוק מקיום  האדומה' כשאורח חייו ב'עיר וחי
מילדותו. אותו קיבל תורה ומצוות, לפי החינוך

מרחובות  כשבע שנים, כשבאחת היה זה לפי
חב"ד אותו לא הכיר,  אליו חסיד העיר, פנה

עימו התברר כי  בשיחה והציע לו להניח תפילין.
והוא מנהלה  וילישאנסקי, מענדל מנחם שמו הרב

בעיר. הרוחני של ישיבת חב"ד
התגלגלו הדברים  מאותה הנחת תפילין חטופה,
באמצעות  המשיח לרבי שליט"א מלך לכתיבה

התשובות שקיבל, דחפו את  קודש, האגרות
תורה ומצוות. במקביל  מיכאל להתחיל בקיום

חת"ת ממנו למד מידי יום. במתנה קיבל

ליין און חת״ת
בשלב מאוחר יותר, התחיל סיפור בניית האתר

עליו תקופה, שבה  לפני כארבע שנים, אז חלפה
משום מה. הביקורים  הכל נראה היה "תקוע"

רכבו במוסך גרמו לו להבין,  עם התכופים
משהו שעליו לבצע. הוא החליט  יש שכנראה

באמצעות  המשיח לשאול את הרבי שליט"א מלך
האגרות קודש, מה לעשות.

ההמשך הוא מספר: "לאחר הכנות מתאימות,  על
הכנסתי את  בו במקום פתחתי את הספר

וקראתי את הכתוב שהתייחס ל"הפצת  המכתב,
שווה  ש"לימוד החת"ת הינו המעיינות" והוראה

לכל נפש". פניתי להתייעץ עם הרב וילישאנסקי, 
אינטרנט  הקמת אתר של שהעלה את הרעיון
לנושא החת"ת שיפיץ את הרעיון והשיעורים.

הרבי  כיצד הוראות ראינו הזמן, בהמשך גם
בתוך המציאות. שליט"א מלך המשיח מתגשמות

כך היה כשהחלטתי להדפיס כרטיסי ביקור 
שיביאו את דבר האתר. אך לא נמצאו ברשותי 
ברכה  הכספיים המתאימים. קיבלתי האמצעים

דברי  לשלוח (מיכאל) והוראה שהכילה את שמי
הרבי שליט"א  דפוס, תוך שההוצאות יכוסו ע"י

מלך המשיח.
כ-13  היססתי. ופניתי להדפיס כמובן שלא
לאחר תקופת מה פנה אלי  כרטיסים. אלף

עימי בשיחה, כשהראיתי לו את  מישהו, ופתח
החדש הוא הוציא מעטפה  הכרטיסים של האתר
להוצאות ההדפסה ומסר לי  הזהה שבתוכה סכום
ההוצאות, מהרבי מלך  אותה באומרו "זה בשביל

המשיח שליט"א"...

לגאולה השלימה הכנה
הכסף השקעתי בהדפסה נוספת של את סכום

עבור החיילים בקריאה  עוצבו שהפעם כרטיסים,
בעבורם. וכעבור שבועיים, בעת שפרצה  מיוחדת
אלפי  ערוך לחלוקת הייתי מלחמת לבנון השניה,
הרבי שליט"א מלך  תמונת עם 'כרטיסי שמירה'

הדרך. המשיח ותפילת
ברכותיו  הביקוש, ועם לאחרונה, בעקבות

הרבי שליט"א מלך המשיח הקמתי את  של
yehudi.co.il) שיביא  (בכתובת: 'יהודי' האתר
וחסידות לכל בית ברחבי העולם  שיעורי תורה

באמצעות האינטרנט, שנוצר למעשה, בשביל 
גילוי אלוקות בעולם.

שאמרתי, שאכן כל  ספק, כפי לי אישית אין
התפתחות הטכנולוגיה לא נעשתה, אלא בשביל 

היום  מידה שעד והיהדות בקנה הפצת המעיינות
היה מוגבל. אין ספק שמהפכה טכנולוגית זו, 

הרבי  של הגדול הגילוי הינה הכנה נוספת לקראת
הרמב"ם לא  כדברי שליט"א מלך המשיח, שאז,
לדעת את ה' בלבד...  עסק כל העולם אלא יהיה
כמים לים מכסים". ה' את מלאה הארץ דעה "כי

עידכון האתר עמל על גביזון מיכאל

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

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

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

בעקבות הביקוש:בעקבות הביקוש:
נרות שבת קודשעלון נרות שבת קודש עלון

בהדפסה חדשהבהדפסה חדשה
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