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הקולות והברקים וקול השופר ההולך וחזק. ההר 
הבוער בשלהבת אש אדירה עד לב השמים, עשן 

כולו נוטף פלגי מים. עולם זע ורוגש לקראת 
הגילוי האלוקי שבמתן תורה. ואז בבת אחת הגיע 
תורו של השקט, למעלה ולמטה. "צפור לא צווח 

עוף לא פרח שור לא געה אופנים לא עפו, שרפים 
לא אמרו קדוש קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות 

לא דברו, אלא העולם שותק ומחריש ויצא הקול 
אנכי ה' אלקיך..".

על פעולתו של הדיבור 
הראשון "אנוכי ה' 

אלוקיך", מובא בתורת 
החסידות, כי בשונה 

מדיבורו של אדם שאינו 
אלא כדי לבטא רעיון 

או רגש, אך אין ביכולתו 
ליצור דבר, הרי שדיבורו 
של הקב"ה בורא ויוצר, 

וכלשון הפסוק "הוא 
אמר ויהי" וכל בריאת 

שמים וארץ לא נעשתה 
אלא בדבורו ית', 

"בעשרה מאמרות נברא 
העולם".

ולכן, כשאמר הקב"ה 
"יהי אור" נברא האור, 

וכשאמר "תדשא 
הארץ דשא" התכסה עולמנו בצמחיה וכו', וא"כ 

לכאורה מה התרחש בעולמנו באמירת "אנוכי הוי' 
אלוקיך"?

עצמותו ית׳ עם כל יהודי
מוסבר בתורת החסידות, כי גם כאן פעל דיבורו 
של הקב"ה ואדרבא עניין מהותי ביותר. בדיבורו 
זה "אנוכי ה' אלוקיך" חיבר הקב"ה את עצמותו 

לכל יהודי ויהודי באופן שלא ניתן לניתוק וכלשון 
אדמו"ר הזקן "יהודי 
אינו רוצה ואינו יכול 
להתנתק מאלוקות".

וזהו "אנוכי הוי' 

אלוקיך": 'אנוכי' מי שאנוכי, דהיינו עצמותו 
ומהותו ית', יורד ומתחבר עמנו ומעתה ואילך 

אלוקותו ית' מאוחדת אתנו כמציאות אחת. 
'אלוקיך' במובן של אלוקים אצלך, בתוכך. ומעתה 
ואילך לא ניתן להתנתק ממנו לעד "ישראל שחטא 

אעפ"כ ישראל הוא".
התחברות והתאחדות זו של עם ישראל אתו ית', 

הינה למעשה הנקודה הפנימית של מתן תורה, 
ואת זה עלינו לזכור כל העת, באשר כולנו היינו 
שם, מי כנשמה בגוף 
ומי רק כנשמה "את 
אשר ישנו פה עמנו 
עומד היום... ואת 

אשר איננו פה עמנו 
היום". גם נשמות 

הגרים היו שם, אלא 
שבכדי שעניין זה 

יתגלה אצלם, בעולמנו 
הגשמי כנשמה בגוף, 

עליהם להתגייר ובגיור 
האמיתי עפ"י ההלכה. 

רק גיור כזה שנובע 
מתוך כמיהת נשמת 
הגר להתדבק בו ית' 

ומתוך קבלת עול תורה 
ומצוות, ומתבצע עפ"י 

גדרי ההלכה, יכול 
לגלות גם בגר את ה"אנוכי הוי' אלוקיך".

בעשרת הדיברות השבועות בחג
מכוחו של קשר נצחי זה שנחתם במעמד הר סיני,
פונה הרבי שליט"א מלך המשיח ומבקש מכולנו, 
(גם תינוקות  מכל אחד ואחד, אנשים נשים וטף

בעריסה), להיות ביום שני ו' בסיון יום חג 
השבועות, בבתי הכנסת כדי לשמוע את "עשרת 

הדיברות", לחוות מחדש את הקשר העצמותי 
שבין יהודי לעצמותו ומהותו ית' "אנוכי", אשר 
בקרוב ממש יתגלה ובאופן של כפליים "אנוכי 

אנוכי הוא מנחמכם אמר הוי'", בגאולה האמיתית 
והשלימה תיכף ומיד ממש.

הכנסת לבית - הילדים
ילדי  כל    בחג השבועות, נקראים
הכנסת, על מנת לשמוע ישראל לבתי

הדברות. על  התורה, את עשרת בקריאת
שליט"א מלך המשיח יש  פי הוראת הרבי
תינוקות קטנים. אפילו להשתדל ולהביא

עם ברוב הרמב״ם סיום
האמיתית למען הגאולה האגודה

הרחב והשלימה, מזמינה את הציבור
סיום  של להשתתף בחגיגה המרכזית

בלימוד הרמב"ם היומי  ה-26 המחזור
האירוע יתקיים  והתחלת מחזור כ"ז.

הארצית הנערכת  ההתוועדות במסגרת
ב-ג' תמוז "עצרת גאולה ומשיח".

לפעילים חירום כנס
אי"ה סיון יתקיים ביום רביעי ט"ו

כנס חירום לפעילי המטה להצלת העם
לגבש  והארץ וראשי הסניפים, על מנת

יהיה גם חיבור  פעילה. הכנס תוכנית
כיום  לכלל הארגונים הפועלים וקשר

בנושא. לפרטים: 0546-354-468.

קודש שיח שרפי
השוק את לאור הספר שכבש    יצא
בסערה "שיח שרפי קודש" הכולל תיעוד

נדיר של שיחות 120 גדולי ישראל 
הרבי  ביחידות אצל ואדמו"רים שביקרו
מכיל 520  המשיח. הספר שליט"א מלך

הפצת  עמודים. להשגת הספר: חיש
המעיינות: 03-9600-770

נשים  ואחד, אנשים אחד מכל מלך המשיח ומבקש מכולנו, שליט״א הרבי פונה זה, קשר של מכוחו
״עשרת הדיברות״  את לשמוע הכנסת כדי השבועות, בבתי יום חג בסיון ו׳ שני ביום וטף, להיות

חדשות טובות
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בחג השבועות
כל הילדים באים לבית הכנסת
לשמוע את עשרת הדברות

ב"ה

הגילוי העצמותי
של כל יהודי!
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‰ÏÂ‡‚· ‰„Â·Ú‰
 ˘ÓÓ ·Â¯˜·˘ ÔÂˆ¯ È‰ÈÂ

 - "Â‡ ÁÈ˘Ó" ˙Â„Â‡ Â¯·„È
 ,ÛÈÒÂ‰Ï ˘ÈÂ . . ¯·Ú ÔÂ˘Ï·
 Ì‚ È¯‰ ,̄ ·„ Ï˘ Â˙ÈÓ‡Ï˘
 ‰È‰È ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È· È¯Á‡Ï

 ÏÚ ‚Â¯Ú˙ ÏÈ‡Î" Ï˘ ÔÈÚ‰
 È¯Á‡Ï Ì‚ ÈÎ - "ÌÈÓ È˜ÈÙ‡

 ‰È‰È Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó ˙‡È·
 "˘„Â˜· ÔÈÏÚÓ" Ï˘ ÔÈÚ‰

.̆ „Â˜‰ ˙¯‚‡· ¯‡Â·ÓÎ
(‰"Ó˘˙ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á„ '· ÌÂÈ ˙ÁÈ˘Ó)

שנה שלשים מבן . . ראש את נשא
כב-כג) ד, (במדבר ומעלה

שבט לוי נמנה מבן שלושים ומעלה.
בשנה  שהיה לוי  בני של  זה  למניין 
גם  יש  ישראל ממצרים,  השניה לצאת 
את המימד הרוחני, הניצחי ששייך לכל 

ובכל זמן. אדם
חשבון-נפש  עורך כשאדם  גם  ולכן
 , יאוש כלאחר  נראה  ומצבו נוקב
את  לשנות  יוכל  כיצד בחושבו:  ח"ו, 
כאן,  רבות? כה התנהגותו לאחר שנים
החלו  הם גם מהלויים! ללמוד  עליו 
בגיל  שלה, המיוחדת  הקודש  בעבודת 
שלושים, לאחר שנים רבות של אורח 
מסייעים  ליטהר "הבא שונה.  חיים 

בידו". 
(לקוטי-שיחות)

תניא חומש תהלים - חת״ת  לימוד

זמן מסוגל להתחזק השבועות הוא חג \

יומי לימוד ה-חת"ת, שיעורי בתקנת
עם  בחומש,  השבוע  פרשת  כדלהלן: 
שני וכו'), אמירת  (ראשון, רש"י פירוש
שנחלק לימות החודש  תהלים כפי פרקי
שנחלק  יומי בספר התניא, כפי ולימוד

השנה. לימי
משה  ע"י  השבועות בחג  ניתן החומש 
שבחג  המלך, לדוד תהלים,  רבינו.
ויום ההילולא  השבועות חל יום הולדתו
(שגילוי  לבעש"ט שייך  ו"תניא"  שלו. 
ובתניא  חב"ד,  בחסידות  הוא  תורתו 
בחג  חל  שלו ההילולא שיום  בפרט) 
"חתת  השבועות. בשמירת התקנה תהא
ה"ויסעו",  ויהא  הערים"  על  אלוקים 
בגאולה  לארץ-ישראל  מנוחה  מתוך 

שיחות) לקוטי (עפ״י והשלמה. האמיתית

 

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון  לפי

8:25  7:08 ירושלים 
8:28  7:23 תל אביב 
8:29  7:16 חיפה 
8:25  7:23 באר שבע 
9:16  8:07 יורק  ניו

ÔÈ·Â - ‰Ú¯ˆÓ „Á‡ ˘È‡ È‰ÈÂ :‰¯ËÙ‰
ב-כה) יג, ‡˘˙‡ÏÂ (שופטים

ו. פרק אבות: פרקי
ÌÚÂ È‰ÈÂ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ˙·˘ È‡ˆÂÓ·
 ‚Á ÏÁ È˘ ÌÂÈ·Â ˙ÂÈ‰ ,̆ Â„˜ ‰˙‡Â

˙ÂÚÂ·˘‰

גיוון מתוך דווקא אחדות,

תורה נקבע ע"י הקב"ה לחודש  העובדה שמתן
השלישי, מורה על קשר מהותי  החודש סיון

פשוט  ושלישי. הדבר בין הדברים: תורה
ית'.  בהשגחתו הפרטית שהרי הכל הוא והכרחי,

תליתאי,  הדבר מופיע במפורש: אוריין בחז"ל
תורה  - תליתאי, בירחא תליתאי לעם

משולש:  כתובים, לעם משולשת: תורה, נביאים
כהנים, לויים וישראליים, בחודש השלישי: 
חודש סיון, בהיותו שלישי לניסן, ראש  הוא

החודשים.

שניות ולא אחדות
שהרי מתן- הסבר, קשר זה ל"שלישי" טעון

אמור לגלות בעולם את "ה' אחד", ע"י  תורה
ובודאי לא  'אחדות' ולא 'שניות' אחת", "תורה

'שלשה'!
לאור זאת שהקשר של החודש  מעמיק הקושי
- כלשון רז"ל:  הוא, בעיקר, לתורה ה"שלישי"

אוריין תליתאי וכו'. מצוות היו קיימות עוד 
לפני מתן תורה: מצוות בני נח, מצוות מילה, 

חשיבותן היא  מצוות שנצטוו במרה. אמנם
בסיני, אך עצם מציאות  לאחר שניתנו דווקא

לפני מתן תורה,  היתה קיימת כבר המצוות
בחדש  והחידוש העיקרי בחג השבועות

תורה. - היה מתן השלישי

לגבי  התורה יתרון לנוכח השאלה גדלה
שע"י המצוות  ה"תניא" מוסבר, המצוות. בספר

לאלקות, כדוגמת  כ"מרכבה" נעשה האדם
רצון הרוכב  אל המבטלת את "רצונה" מרכבה

ואילו ע"י התורה  עימו, אינה מתאחדת אך
הקשר  מה מתאחד האדם עם הקב"ה. ואם כן,

להתאחד עם  שבין התורה, שבאמצעותה אפשר
החדש השלישי? הבורא, לבין

האמיתי המבחן
 - אכן, המטרה היא הדבר הוא: הסבר

"שניות"  התאחדות עם הבורא, "אחדות", ולא
בשעה  רק במבחן עומדת ח"ו, אך "אחדות"
נוספת!  קיום מציאות על ידיעה ששוררת

- קיום מציאות נוספת על אינו יודע כשהאדם
- מי יודע מה  אין ה"אחדות" שלו שלימה, שכן

קיום מציאות  על לו בשעה שיוודע יהיה אתו
אחרת?

למטה  הנשמה ירידת את ידוע מתאר משל
כשרוצים להעמיד במבחן את נאמנות  כך:
מוציאים  - המלך אל והתקשרות בן המלך
למרחקים  המלך ומגלים אותו מהיכל אותו
כאשר גם שם הוא  רק לבין אנשים שפלים.

קשור  - מתברר שהוא כיאה לבן מלך מתנהג
ובנידון דידן: כשאדם  באמת לאביו ומלכו.

הדבר  מנוגדת, ואין נתקל ב"שניות" במציאות
שהוא  - אזי מתברר מפריע ל"אחדות" שלו

מאוחד באמת עם הבורא.
שקיימות שתי צורות ל"אחדות" שלימה  אלא

זו: 
התחשבות  ואי המנוגדת, "ביטול" המציאות א)

עצמה אותה מציאות הפיכת ב) מוחלטת בה.
ל"כלי" לאחדות.

היא עמוקה יותר, שכן  השניה האחדות שבצורה
- משאירה  המנוגדת ההתחשבות במציאות אי

ואילו נטילת  המציאות במקומה, את עדיין
- יוצרת  לכלי לאחדות המציאות והפיכתה

שיור. ללא אמיתית, התאחדות

חד״ ״כולא של מציאות
השלישי,  החודש - סיון, הוא תורה חודש מתן

(המסמל את ניסן)  ה"מעלה" מתמזג בו
שלישית,  חדשה, (אייר) למציאות וה"מטה"
וההתכללות  - ההתאחדות נעלית משניהם

האמתית באלקות.
משום כך ניתנה התורה דווקא בחודש 

שעיקרה הוא ההתאחדות.  השלישי: משום
מציאותו לשם  את בקיום מצוה, אדם מסלק

ואילו ע"י  אינו מתאחד אתה, אך המצוה,
התורה מתאחד שכלו של האדם עם חכמתו 

למציאות  התאחדות כביכול, ורצונו של הקב"ה,
חד". דבר שיבוא  "כולא של - מציאות שלישית
לגילוי בשלימות, בבניין בית המקדש השלישי 

בקרוב ממש.
תשח״י) בה״ב, פרשת שיחת שבת (עפ״י

דבר מלך

השבת ח ו ל
נשא פרשת

חג השבועות - נשא

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
בי"ב חודש האחרונים 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

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

ÂÈÁÈ˘ ˙ÈÏÈ‡ ורעייתו ÔÏÈ‡ 'למשפחת ר
ÔÂÈÁ

הזהב סנטר בקניון ומנהל חב"ד שליח
ה' בצבאות החייל - להולדת הבן

ולמדן, שמים לחסיד ירא לגדלו יזכו
זמן הגאולה של מתוך הרחבה

מזל טוב ברכת
˜È'ˆÙÂ˜ ורעייתו ˜ÁˆÈ ÈÂÏ 'למשפחת ר

כפר חב"ד
ה' בצבאות החייל - להולדת הבן

'ÈÁÈ˘ ÛÒÂÈ
ולמדן, שמים לחסיד ירא לגדלו יזכו

זמן הגאולה של מתוך הרחבה

מזל טוב ברכת



לפני כחודש ימים. קבוצה זה   היה
שבעה שלוחים שבו משליחות,  של
הפסח בהודו,  חג את לאחר שעשו

באמצעות  את דרכם הם עשו
התכנון הם  פי על חברה ירדנית.

היו אמורים לנחות בשדה התעופה 
חברת  של ומשם נציג בעמאן,
אותם לנסיעה  יאסוף התיירות

ארצה. ברכבו
הזו, עושים מידי יום  את הדרך

ישראליים, השבים  עשרות תושבים
הסגל  מהמזרח, כולל גם אנשי
במדינות המזרח,  הדיפלומטי
המבקשים לחסוך את העלות 

הגבוהה של הטיסות.
שירות אוטובוסים מיוחד פועל, 

במיוחד למטרה זו ומביא את 
הנוסעים למסוף הגבול על יד בית 

שאן.
יצאו  לאחר נחיתתם מייד

מספר  ועל מה שהתרחש השלוחים,
הקבוצה, שניאור: "על  מחברי אחד
לפני בידוק הדרכונים,  פי התכנון,

לחכות לנו  אמור, היה
נציג החברה, אלא 

שכשיצאנו, לא גילינו 
אותו.

בשלב זה לא חשבנו 
אינו כשורה,  שמשהו
להמתין לו  והחלטנו

במקום. כנראה שמראה 
בלבושה החב"די  הקבוצה

העובדים  משך אליו את מבטי
במקום.

לגשת לבידוק הדרכונים,  החלטנו
לנו כי עלינו  אלא ששם נאמר

קודם 'ויזות מעבר' בדוכן  להוציא
נפרד.

הויזות,  את כשנגשנו לבקש אך,
ניגש לפקידה אחד מאנשי הבטחון 

כשלבסוף היא  עימה, והסתודד
שאין לה אישור לתת לנו  אמרה לנו

אישורים.
מבטו  בסדר, לא שמשהו הבנו

הירדני, הבהיר  של הרעות חורש
לבקש  לנו מה קורה, והחלטנו
הרבי שליט"א מלך  את ברכת

טלפוני עם  המשיח. יצרנו קשר
וביקשנו  בהודו אחד השלוחים

בקשת  את בעבורינו ממנו, שיכניס
ב'אגרות קודש'. הברכה

ל"יציאת  התשובה דיברה על ברכה

שבכל יום ויום". התעודדנו,  מצרים
ודרשנו ממנה לאפשר לנו לקבל את 
שאנו רומזים לתקרית  הויזות תוך
דיפלומטית לנוכח הסירוב הבלתי 

מוסבר.
כשהגענו  אך קיבלנו את הויזות,

אותו  ניגש שוב לבידוק הדרכונים,
הוא לא  איש בטחון, כשהפעם

איתו  מחרים בסירוב, אלא מסתפק
את הדרכונים.

לצאת  "אנו לא נאפשר לכם
בנסיעה, אלא תאלצו להמתין כאן 

בשדה התעופה לטיסה ישירה 
כ-30 שעות"  בעוד לישראל שתצא

הזמן הארוך  אמרה ביובש. לצד
כאסורים בידיהם  בו נהשהה

מלבד  גם נוספה לדרישה המשונה
גדול במימון שבע  הנזק נזק כספי

טיסה לישראל. כרטיסי
והתחלנו בסיבוב  לא ויתרנו,

מעדכנים את  כשאנו טלפונים,
בארץ הקודש, אודות  העסקנים

המקרה, ומבקשים מהם להפעיל 
את מלא השפעתם 

לשיחרורנו.
שעות  לאחר מספר

בדיונים מתישים  שנמשכו
נכנס  הביטחון, עם אנשי
לתמונה חדר המצב של 

משרד החוץ, כשבמקביל 
מוסד  פעלו אנשי

חברת  (הקשורים להנהלת לשעבר
הירדנים  התיירות) מול עמיתיהם

לסיומה של הפרשה  הביאו יחד
המביכה.

הירדנים  כאן כבר איפשרו לנו
שהזהירו אותנו  לדרכנו, אלא לצאת
בערב נסגרים  מראש, שבשעה תשע

צידיו: אנחנו  מעברי הגבול משני
נדאג לצד הירדני, אך עליכם לדאוג 

לצד הישראלי..."
הרבי  קיבלנו את ברכת שוב
שליט"א מלך המשיח "בדבר 

ובמקביל חדר  למדינתם" חזרתם
ומבטיח את  במקרה המצב מתעדכן

פתוח. מעבר הגבול השארות
מלווים  וכך, כששוטרים ירדנים

הנסיעה, הגענו  כל לאורך אותנו
כשמעברי הגבול נשארים  ארצה,

 - לאחר הסגירה פתוחים כשעתיים
הרבי  שלוחי לכבוד דבר נדיר. הכל

שליט"א מלך המשיח.

סמך זה הם כבר "ימס את לבב ועל
אחיו כלבבו": (באומרם) היתכן שלא 

בזמן  בו מסכימים להחזיר שטחים תמורת שלום?!
שלום  לא אפילו שלום אמיתי, שאף אחד אינו מציע

(ש"פ שמיני תשל"ח)
הסכם אי-לוחמה...  לא 'סתם' ואפילו

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

שלום' סתם ' אפילו לא
חדשות בשבילכם יש לנו

באתר הגאולה: כעת
מהארץ והעולם חדשות ודיווחים

העולם משיח וגאולה מרחבי ידיעות
שונים בנושאים מדור וידאו

www.hageula.comwww.hageula.com

ה'תשד"מ אייר כ"ז - הרבי שליט"א מלך המשיח משיחות קודש
והיום אז תורה, ילדי ישראל במתן של על חלקם

בעדנו ערבים בנינו
ראוי ונכון  עתה באתי: של באתי ועל ועל של פועל
ישנו "צבאות-השם", או  מקום ומקום שבו שבכל
ההכנה  - ינצלו את ימי עתה ועכשיו זה שייסדו
כדי להוסיף ביתר שאת וביתר  ל"זמן מתן תורתנו"
שלפני  והילדות  הילדים עם  הפעולות  בכל עוז 
הכנה  בתור ובפרט  כולל  ובת-מצוה,  בר-מצוה 

ילדי ישראל. של ה"ערבות" לקבלת התורה, שניתנה ע"י
והכנה זו צריכה להיות ע"י ההוספה בכל עניני תורה ומצוותיה, 
נוסף  אשר, ישראל,  ואחדות ישראל  באהבת  הוספה   - ובמיוחד
בתורה", ויתרה מזה: "זו  כלל גדול לרעך כמוך" "זה לכך  ש"ואהבת
תורה  היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא", הרי, ההכנה למתן
לשון יחיד,  ואחדות ישראל, "ויחן" ישראל ע"י אהבת היתה, כאמור,
השעה שאתן להם  הקב"ה.. הרי שאז "אמר אחד", "כאיש אחד בלב

את תורתי".
יותר באהבת  שיוסיפו עוד ולעודד את הילדים ולכן, יש לעורר 
שכל אחד ואחת מהם יעזור  זה - על ידי ישראל ואחדות ישראל
והרי זה  לחבירו, וילדה לחברתה) בהמצטרך לו, (ילד ויסייע לחבירו
- ובעיקר  - בגשמיות, וגם גם פעולה של צדקה וגמילות- חסדים

- ברוחניות,
ישתדלו לפעול על ילדים וילדות וילדה ידי זה שכל ילד על - כולל
שיצטרפו  - בנוגע לילדות) - בנוגע לילדים, וילדות (ילדים נוספים
כולם,  - שיבואו  וכמה ועל אחת כמה השם", גם הם ל"צבאות-
בעת  הפחות)  (לכל לבית-הכנסת כו',  וקטני-קטנים  הקטנים גם 
תורה  בזמן מתן התורה נתינת כדי שבעת "עשרת-הדברות", קריאת
הקב"ה  "אמר  רז"ל כמאמר   - הראשונה (כבפעם הנה מחדש,  זה 
מעלה  ואני בני, היו קורין את הפרשה הזאת בכל שנה,  לישראל, 
 - ומקבלין את התורה") אתם עומדין לפני הר סיני כאילו עליכם

נוכחים גם ה"ערבים"". יהיו

הדברות לעשרת באים הילדים כל
ילדי ישראל  של לעיל אודות השייכות המיוחדת בהמשך להמדובר
התורה, להיותם ה"ערבים" שבזכותם ניתנה התורה לישראל  לקבלת
ילדי  שכל ילד יהודי וכל להשתדל ולעשות את כל האפשרי יש -
נוכחים יהיו  נולדו,  עתה  שזה קטנים  הכי  ילדים  כולל  ישראל, 
בשעת קריאת "עשרת הדברות" בחג  מעט", "מקדש בבית-הכנסת,
כולה  התורה נותן הקב"ה את עשרת הדברות וכל השבועות, שאז
מחודשת, על  ואחד מישראל, באופן מחודש ומתוך חיות לכל אחד

כולה. כל השנה
 - זה עתה שנולדו  קטנים לילדים גם  שייך  זה ענין  - וכאמור
את  ומבינה  שומעת  ממש",  ממעל  אלקה "חלק שנשמתם,  מכיון 
ושמיעה זו פועלת שעשרת הדברות יהיו חקוקים  עשרת הדברות,
לידי ביטוי  הדבר באה - גם בגוף, ועד שהשפעת ועל ידה אצלה,

יותר. בתקופה מאוחרת
מוטל על ההורים, האחים והאחיות, להשתדל  - - כאמור ולכן
עשרת  את לשמוע הקטנים לבית-הכנסת, כדי להביא את הילדים

תורתנו". "זמן מתן השבועות, הדברות בחג
בכל ההכנות לקראת קבלת התורה,  רצון שתהיה הצלחה רבה ויהי
קבלת  עם בבד הנמשכות ובאות בד הקב"ה של לכל ברכותיו ונזכה
קוממיות", בגאולה  "ואולך אתכם - העיקרית התורה, עד לברכה

האמיתית והשלימה, במהרה בימינו ממש.

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי סיון  פרק ליום
שאר הלכות כ. פרק
הטומאות                 אבות
אוכלין טומאת הל' א. פרק

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

פרק ד-ו.                                        הל' ממרים

פרק א-ב. פרק ז. הל' אבל

פרק ג-ה.

פרק ו-ח.

ט-יא. פרק

פרק יב-יד.

הל' מלכים ומלחמותיהם. פרק א-ג
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לכבוד שלוחי מלך המשיח



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:

הגויים מתעוררים בכותל המערבי

7

פי התורה רק על - חינוך הילדים
תורתנו, הבא עלינו לקראת חג השבועות, זמן מתן

הנני בזה לאחל לכ'  ועל כל ישראל לטובה ולברכה,
המסורתי שקבלנו  שמח, ובנוסח חג לו ולכל אשר

וחמי אדמו"ר — לקבלת התורה  מכבוד קדושת מורי
ובפנימיות.  בשמחה

יום עם ענינא  לקשר עניני יום יהודי של וכדרכו
מכתבינו  חילוף הרי יש קשר בין תוכן דיומא טבא,

תורתנו, על פי סיפור חכמינו ז"ל שלא  לזמן מתן
בעדינו.  שהבטחנו בנינו ערבים עד התורה ניתנה

סיני מעידה  וערבות זו שניתנה בהר ומובן שהבטחה
בידינו, זאת אומרת, הבטחה להשתדל  שהדבר תלוי
למסירות  בדרך התורה ומצוות ועד שהילדים ילכו

תורה  נפש בפועל, וכמוכח גם כן מהתחלת מתן

הדברות, אנוכי ולא יהיה לך שהן מג' מצוות  ועשרת
יהרג ואל יעבור.  של

עוד, אלא שמודגש בזה גם כן שאם רוצים ולא
תרצח ולא תגנוב  לא על יעבור לא שהילד להבטיח

ולא תחמוד, הרי מוכרח שיהיה כל חינוכו מיוסד על 
בגדר  הענינים הנכנסים כל האמונה באנוכי ובשלילת

יהיה לך. לא של
ובדורנו שאותה לדעת בימינו ולדאבוננו הראינו

פילוסופיות ואידיאלים  בשם כל מיני שדגלה אומה
יראת  וכו' סוף דבר היה שנתקיים בה "רק אין

והרגוני". מה שאין כן תורה,  אלקים במקום הזה
חיים נצחיים בעולם  רק לא חיים, המבטיחה תורת

הזה.  בעולם הראויים לשמם אלא גם חיים הבא,
תשכ״ב) השבועות ערב חג (ממכתב

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

ירושלים  של השבוע ציינו את יום שיחרורה
שנה. לצד שיחרור  לפני ארבעים ואחד העתיקה,

עבור מליוני  לנגיש הכותל המערבי והפיכתו
במשך  היהודים, שהגישה למקום נמנעה מהם

עשרות שנים, עקב השליטה בשטח על ידי 
(להבדיל)  עבור אומות העולם הירדנים, הרי שגם
בביקורים הרבים  ויעד לאתר חשוב המקום הפך

בארץ הקודש. של אלו
שישה מיליון  בכותל מידי שנה מבקרים ואכן,

מבוטל לא כאשר חלק איש,
נמנה דווקא על לא יהודיים, הבאים להתרשם  ,
שריד מחיבורו של העם היהודי למקום הקדוש,

בית המקדש.
חב"ד יפעלו באופן  הדבר שחסידי אך טבעי

שוטף במקום. ואכן, מייד עם פתיחת המקום 
נפתח  ה'תשכ"ז, למתפללים, בימי חג השבועות
למבקרים להצטרף  שהציע דוכן חב"ד במקום

הטרי שהתחיל ערב מלחמת ששת  ל'מבצע'
תפילין'. 'מבצע - (כשבועיים קודם) הימים

חב"ד  חסידי במשך השנים קיבלו מפעילי הדוכן,
עידודים מהרבי מלך המשיח  תושבי ירושלים
קדושתו של  שליט"א. כפי שניתן היה לראות,
לסרב  רבים מהמבקרים שלא הביאה המקום

שרוול להנחת תפילין. להצעה ולהפשיל

הגויים לפעול על
היהודיים, הפעילות הגוברת עם המבקרים לצד
בקרב  הזה, נוצרה אפשרות לפעילות עד היום

לפני למעלה  זה שאינם יהודיים. היה המבקרים
שנה, כשהרבי שליט"א מלך המשיח  מעשרים

'בני נח' לשמירת המצוות בהם  קרא לפעול בקרב
כבני אדם. הם מחוייבים

זרה,  עבודה איסור הם: נח שבע מצוות בני

איסור "ברכת" ה', איסור שפיכת דמים, איסור 
אבר מן החי  איסור גזל, איסור גילוי עריות,
קיום  על משפט לשמירה ומינוי דיינים ובתי

המתאימה. החוקים וההנהגה

האמיתי לצאת מהמקום
רעייתו של המשפיע הרב  הרפז, רזיאלה גב'

לפני  מעשה. לעשות הרפז, החליטה ישראל נועם
העיר ברחבי יצאה לסיבוב פעילות כעשרים שנה

מקום הכותל המערבי. ובמיוחד ליד העתיקה
והיא  האנגלית סייעה לה רבות ידיעת השפה
לפעילות המיוחדת.  נמשכת מצאה את עצמה

"אני מרגישה שהמצווה הזו  אומרת: כיום היא
בזה, אני  עוסקת כשאני קשורה לשורש נשמתי,

חיות גדולה. לפעמים אפילו אני בעצמי לא  חשה
אותי כל כך לפעול בזה... מבינה מה דוחף

במשך השנים קיבלתי ברכות ומענות מהרבי 
שליט"א מלך המשיח על העניין, כשלפעמים 

לפעילות בכותל  ישירה התייחסות קיבלתי
המערבי.

שהיא פועלת, ובמקום הנמצא בסמוך  תוך כדי
כל כך למקום בית המקדש, היא מציינת, כי 

הרבי שליט"א מלך  מסביר באחת משיחותיו,
האמיתי של יהודי הוא בבית  המשיח שמקומו

לצאת  נדרש לפעמים המקדש, אלא שהוא
ולפעול עם העולם ואומות העולם  ממקומו

ולהשפיע גם עליהם".

האינתיפאדה את לעצור
המתגוררים במקום  בערביים, נתקלת כשהיא גם
המסר הברור את מלהעביר להם נרתעת לא היא

כוללים  גם (שכזכור בני נח מצוות בדבר שבע
מסייעים החיילים  לרצוח). פעמים רבות איסור

השולטים בשפה הערבית בהסברת המצוות 
לערבים.

אמר, כי לו היו  המשיח הרבי שליט"א מלך
משכילים לפעול בנושא שבע מצוות בני נח, 
האינתיפאדה  את לחסוך שיכלו בזמנו, הרי

שפרצה אז.
רחבי העולם היא  המגיעות מכל הרבות לתיירות
מוסיפה מסר אישי, ומבקשת מהם שתי בקשות 

מקום אליו הן מגיעות  אישיות: לפרסם בכל
כתוב  כך כי - ליהודים שייכת ישראל כי ארץ

ולהתרחק מקשר של חתונה  להמנע בתורה, וכן
אסור. והדבר עם יהודיים, מאחר

נאמר להם ברחבת  מעניין הדבר, כשהדבר
ומשיבות  מקבלות את הדברים, הם הכותל,

בחיוב על הבקשות.
הכנה  שמירת שבע המצוות על ידי בני נח, הינה
והשלימה  מתאימה לתקופת הגאולה האמיתית
עמים שפה  אל אהפוך אז היעוד: "כי כשיקויים

אחד". ה‘, ולעבדו שכם בשם ברורה, לקרוא כולם

הסרט) (מתוך שבע המצוות את לערבי שוטר מתרגם

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

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

והשלימה - מחלקת הוצאה לאור למען הגאולה האמיתית האגודה

שלטים | פוסטרים | השבועות | פלאיירים עלוני הסברה לחג

מרכז ההפצה: 077-5123-770 - להזמנות

של בחגיגה המרכזית הרחב מוזמן להשתתף הציבור

סיום הרמב"ם
משנה-תורה, והתחלת המחזור כ"ז מחזור כ"ו בלימוד היומי בספר

ארצית עם', בהתוועדות 'ברוב שתתקיים אי“ה
"עצרת גאולה ומשיח"

באמפי-תיאטרון, ה'תשס"ח (06.7.08) יום ראשון ג' תמוז
בשעה 7:00 בערב בת-ים 1 העצמאות שד'

שירה וזמרה! יבואוברוב פרטים נוספים

למען האגודה
הגאולה

האמיתית והשלימה


