
הוראה ללמוד החובה זו הבעש"ט, תורת מעיקרי
העניינים אחד שומע. או רואה שאדם מה מכל
ובעולם בארץ התקשורת את לאחרונה שהעסיקו
במדינת שהתרחשה הקשה האדמה רעידת זו
את איבדו אחדות דקות בתוך אסיה. בדרום נאפל,
מצאו אלפים ומאות ה"י, אדם, בני אלפי חייהם
העולם" "גג נאפל, מדינת גג. קורת ללא עצמם
הרי רכס עם יחד כולה, רעדה קטמנדו, שבירתה

האוורסט. הר כולל שבתוכה, ההימלאיה
קשות. היו התקשורת באמצעי שהוצגו התמונות

על דברו הדיווחים
כאוס שולט בהם מחוזות
רבות, מדינות מוחלט.
קבוע, כנוהל כמעט
ואכן עזרתם את הציעו
מרחבי שונות משלחות
יד להושיט מיהרו העולם
קרסה. שכמעט למדינה

וכדמותו בצלמו
המובן כדבר ישראל,
על הודיעה מאליו
שיוצאת סיוע משלחת
המשלחת ואכן מטעמה,
וסייעה ליעדה הגיעה

מהמדינות הסיוע משלחות תופעת יכולתה. כפי
מעיקרי אחד הפנמת על מצביעה בעולם, השונות
טוב עשיית יבנה", חסד "עולם - בה' האמונה
והשלימה. האמיתית הגאולה את המזרזים וחסד
רק לא הדדית, העזרה עיקרון של זו הפנמה
וההתנהלות בחשיבה גם אלא לחברו, אדם ביחסי
נוסף סימן מהווה הבינלאומיים, ביחסים המדינית
מדינות גילו תמיד לא לגאולה. מוכן שהעולם לכך
שנפגעה מדינה של למצוקותיה רגישות העולם

במלחמה. או טבע באסון
עשרים לפני כבר
על העיר שנה, וארבע
מלך שליט"א הרבי כך
את כשציין המשיח,

שנפגעו לפליטים ארה"ב שהגישה הסיוע חשיבות
בפיליפינים. געש הר מהתפרצות

"ויברא ב"צלמו", האדם בריאת את הבורא הגדרת
ברא אלוקים בצלם בצלמו האדם את אלוקים
נברא כל של וחובתו יכולתו על מלמדת אותו",
חז"ל: וכמאמר ית' ודרכיו במדותיו ולנהוג להפנים
אף חנון הוא מה רחום אתה אף רחום, הוא "מה
כן, אתה אף ערומים מלביש הוא מה חנון, אתה

כן". אתה אף חולים מבקר הוא מה
יתברך הבורא נהג כך
הראשון, אדם כלפי
לא חטאו למרות כאשר
לאחר גם אלא אותו, זנח
עוסק עצמו הוא החטא,
עבורו: לבושים בהכנת
לאדם אלוקים ה' "ויעש
עור כותנות ולאשתו,
מדת מתוך וילבישם".
בכבודו הוא זו חסד
לבקר בא גם ובעצמו
אברהם את החולה, את
השלישי ביום אבינו
ה' אליו "וירא למילה:
האהל פתח יושב והוא

היום". כחום

שמסביב האומות על להשפיע
את הבורא בנו הטביע ב"צלמו", בבריאתנו
ועד לבריותיו להטיב והחסד, הטוב עשיית טבע
בלימוד משולב הוא כאשר החסד, לשלימות
החסד מהו אותנו המנחה וחסידות, נגלה התורה
האמיתית. לתועלת שיביא כך לבצעו, וכיצד הנכון
אשר עד העולם, אומות על גם בזה להשפיע עלינו
הזולת, כלפי והן עצמם כלפי הן כך, ינהגו מרצנם
היעוד קיום עדי אחרת, אומה כלפי לאומה ועד
מלאה כי קודשי, הר בכל ישחיתו ולא ירעו "לא
והשלימה האמיתית בגאולה ה'", את דעה הארץ
ממש בקרוב המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י

לבב. וטוב שמחה ומתוך

שפות ב-30 מצות שבע

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

במירון משיח פעילות
שהתקיימה פעילות, של ימים לאחר
בישוב בצפת, חב"ד ישיבת תלמידי ע"י
זו בשבת גם העולים, רבבות עם מירון
ומשיח גאולה שיעורי פעילות תמשיך
סמוך שנותרו האלפים עם והתוועדויות

רשב"י. של לציונו

הספירה ימי מאמרי
המבוקשת הסדרת השלמת לאחר
מלך שליט"א הרבי מאמרי ספרי של
במכון החלו השבוע, פרשיות על המשיח
בהדפסת משיח של תורתו להפצת
עד השנה. מועדי ל ע המאמרים ספרי
הפסח חג על הספרים אור ראו עתה
ספירת ימי על הספר לאור יצא וכעת

.058-5358-770 להזמנות: העומר.

המבחן״ שעת ״הגיעה
שעת 'הגיעה הכותרת תחת
היישוב נוער השבוע החלו המבחן'
ביתם מול מחאה במשמרת עמונה
סיעת ויו"ר היהודי הבית יו"ר של
היישובים להסדיר בדרישה הליכוד,
ההסכמים במסגרת בחקיקה ביו"ש
שעבר השבוע בסוף הקואליציוניים.
מכתב עמונה היישוב מתיישבי פרסמו
הסדרת לדרוש מהח"כים דרשו בו
ההסכמים במסגרת בחקיקה היישובים

הקואליציוניים.

ישראל בני מחינוך גדול דבר אין
הוא מלמד אשר כותב ובו מעש"ק למכתבו במענה
ומדברים שדורשים מזמן וזה בדעטראיט, ילדים לכתת
כל יותר בנקל שם אשר לנויארק מושבו שיעתיק עמו

בזה. דעתי ושואל וכו' יהדות עניני
שהרי בזה, לספק מקום נתינת אפילו תמוה ולדעתי
ואין היא, ה' מלאכת הקדש. טהרת על ישראל בני חינוך

יתום. דור בתקופתנו ובפרט מזה יותר גדול דבר לך
ואדרבה בזה, לעשות שזכה כאו"א של חלקו ואשרי
יעשו שהם אחרים על גם ולהשפיע חילים להוסיף צריך
בגדר הוא שם אשר השדה, בערי ופשיטא כמוהו, ככה

אחרים, ע"י לעשותה אפשר שאי מצוה
יהדות עניני כל בנויארק (הלא האמור מטעם ודוקא
בזה מהמתעסקים אחד כל של זכותו אשר יותר), בקל
הקב"ה של שמדתו רז"ל הבטיחו והרי כמה, פי גדול

ככה, פעמים שכמה אלא מדה כנגד מדה
עליו מהם אחד שכל ישראל בני ילדי בחינוך העוסק וזה
השי"ת לו שישלם בודאי אלקיכם, לה' אתם בנים נאמר
מהם לו להיות הוא שי' ובנותיו בניו בהצלחת כמה פי

מסורתי. יהודי נחת הוא אמיתי נחת רוב
ישראל. נשיא אדמו"ר.. מו"ח כ"ק הנהגת ידועה והרי
תלמידיו מבחירי ואברכים בחורים בכמה בחר אשר
הרי שעברו, השנים ובמשך השדה. לערי דוקא ושלחם
ולימוד הוראה גם זה והרי פירות, ופירי פירות ראו כבר

כמובן. מאתנו אחד כל בשביל
תספיקנה בכמות מעט כי אף אלה ששורותי תקותי
אלא באתי ולא הוא, מובן שבלא"ה אף ההענין להאיר
רצון ויהי האמור תפקידו במילוי התלהבות להוסיף
ובריאות אמיתית הדעת הרחבת מתוך זה שיעשה
ו׳רפו) (מאגרת הנכונה.

לשלימות ועד לבריותיו להטיב והחסד, הטוב עשיית טבע את הבורא בנו הטביע ב״צלמו״, בבריאתנו
האמיתית לתועלת שיביא כך הנכון, לחסד אותנו המנחה וחסידות, נגלה התורה בלימוד המשולב החסד,

טובות חדשות
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (8.5.15) ה'תשע"ה אייר י"ט אמור) (בחו"ל: בהר פרשת קודש שבת ערב

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

ב"ה

של משלחות
לגאולה סיוע

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין
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משיח, שכרטיסי שנים, עשורי כמה מזה
מלך שליט"א הרבי תמונת את הנושאים
שונות, בשפות "משיח" הכותרת עם המשיח,
הפעילות עולם. ברחבי עותקים במליוני מופצים
את חידדה העולם, אומות בקרב וגדלה ההולכת
את עבורם להוסיף הכרטיס, בשידרוג הצורך

מהם. דורש שהקב"ה מה
הכרזת לאחר בעיקר החלה זה בתחום הפעילות
הפצת חשיבות על המשיח, מלך שליט"א הרבי
נח בני מצות 7 בשם הידועות המצות שבע
מידע, אביזר היה נדרש לפעילים הגויים. בקרב
היווה שהופק האמצעי ולנשיאה. לחלוקה קל
בגבו כאשר הידוע, משיח כרטיסי של שילוב

בתמציתיות. המצות שבע עתה נדפסו

גדולה אחריות
בעיקר מצות 7 כרטיסי הופקו ראשון בשלב
צרפתית, אנגלית, הנפוצות: הלועזיות בשפות
ממש הכרטיסים וספרדית. איטלקית רוסית,
כי מדווחים הם כאשר הפעילים, ע"י נחטפו
בצורה הגויים בקרב מתקבלים הכרטיסים
הייתה הכרטיסים, בהפקת מרכזי גורם טובה.
מדרשו בבית הנשים" ב"עזרת נשים התארגנות
שבניו ב"770" המשיח מלך שליט"א הרבי של

היוזמה. הגיעה משם יורק,
גדולה", אחריות תחושת מתוך לנושא "ניגשנו
פנינו חדש. שרית מרת הפעילות אחת מספרת
עם התייעצות תוך מקצועיים, למתרגמים
לעיצוב". כשניגשנו גם היה כך הלכתיים. גורמים
העיד הפעילים, בקרב לכרטיסים הגדול הביקוש
הודפסו השנים במהלך ההפקה. הצלחת על גם
הפעילות הרחבת כאלה. כרטיסים מליוני
לשפות לדרישה הביאה נוספות, למדינות
7 כרטסי את להדפיס נדרשנו ואכן נוספות

תאילנדית טורקית, גרמנית, בערבית, גם המצות
גם ולאחרונה שפות) ל30 כבר תורגם (הכרטיס

אתיופיה. לתושבי האמהרית בשפה

מאלפים סיפורים
פעילים ע"י נעשית הכרטיסים של שוטפת הפצה
אפשר כאן יורק. ניו ברחבי ל"מבצעים" היוצאים
ובין כתיירים בין השפות, כל דוברי לפגוש
שליחות למקום היוצאים שליחים כמהגרים.
למקום וחוזרים ב"770" ששהו כאלה או חדש,
של גדולות בכמויות להצטייד דואגים שליחות,

כרטיסים.
סיפורים גם עימה מביאה הכרטיסים הפצת
באחת הפעילים. נחשפים להם מאלפים
צעירים לקבוצת חב"די, פעיל פנה ההזדמנויות
הפארקים אחד בפתח שעמדה פורטוריקנים
הכרטיסים את להם לחלק והחל יורק, בניו
הם כי ומציין תוכנם את מסביר שהוא תוך
על להעיד יכול "אני וברכה. סגולה נושאים
כשנתיים לפני הצעירים. אחד לפתע קפץ כך,

זר אדם אלי ניגיש כאשר הרכבת בתחנת הייתי
כספי. את לו שאמסור ודרש אקדח מולי שלף
את שולף אני כאשר כספי, כל שזה לו אמרתי
לו ומציג בתמונה, הזה הקדוש האיש תמונת
בבהלה נסוג החל השודד העיניים. מול זה את

ונעלם. אחרונית

ליהודים טוב גם
גם מאלפת סגולה אלו לכרטיסים להם יש אך
משכונת פוקס שורי מרת מספרת יהודים, עבור
עלה למרפאה בנסיעתי יורק. בניו הייטס קראון
עור כהה מימדים, גדול אדם ההסעה, לרכב
את לקרוא כשסיימתי בדיוק מולי, שהתיישב
אני "גם אגב, כבדרך לי והעיר היומי החת"ת
את מדגיש הוא כאשר מנחה", עכשיו סיימתי

בעגה "מנחה" המלה
הופתעתי, אשכנזית.
מעלה הייתי לא
יהודי, שהוא בדעתי
אך בליבי. הרהרתי
גדל כי סיפר הוא
קראון בשכונת
ומשפחתו הייטס,
ומסורת. שבת שמרה
חייו, תהפוכות
להתרחק לו גרמו
ומצות, תורה מקיום

בחב"דניק פגש אז חודשים, מספר לפני עד
מלך שליט"א הרבי תמונת את לו שמסר
לו: ואמר בחלום אליו נגלה שאף המשיח,
קמתי עצמך". את ולסדר להתארגן "תתחיל
חזרתי ביותר והחשוב בעצמי לטפל והתחלתי
בזכות וזה ומצות. תורה עפ"י חיים לאורח
או 1-718-288-1177 להזמנות: הכרטיס.

sarithadash@gmail.com

שונות בשפות מצוות שבע כרטיסי

עליו ארה״ב, ברחבי האחרונים בשבועות נע מיוחד מסוג מבצעים״ ״טנק
בהתלהבות מצטרפים רבים נח״, בני מצוות שבע ״אמנת על לחתום ניתן

המבצעים טנק על חותמים

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

: !"# $%& '() #'%*# (+ , $)%) -!.# */
#%0)1%$2)(,3%1& 2+$)1& 2+

 !"#$%#&'()*!+,)$-.

052-7707003 *4 - 3)-% *) 3%!")1 3%5 !*

 !"#$# "%&  '(#"' ")'#$!  #*#+%# (“!& '*,
$-.*  ##/ 0+  '+#/1% "%)!

'2'$ 3&'#  #*41  #/#!1!  #-+."#  #'#-'+. ,0',#&

 !"#$ %#$#&$' ()*$ | '$#+,-! '$.(''

%# /0 1“0$ #",%# /0 1“0$ #",
!!0 *!1,* %!2-)!!0 *!1,* %!2-)

“#*).+#  )'& - -')0# $ #5 *( 6)1%4” 3 *%+, *4# %'%"4 ',*, 3( #.% 0 '),%*

'() 3*)(* 4%-,# 6*, )1%& ) )1 ), )11)'. %4%

!*052-7183-724 נוספים: לפרטים

: !"# $%& '() #'%*# (+ , $)%) -!.# */

 !"#$# "%&  '(#"' ")'#$!  #*#+%# (“!& '*,
$-.*  ##/ 0+  '+#/1% "%)!

'2'$ 3&'#  #*41  #/#!1!  #-+."#  #'#-'+. ,0',#&

#%0)1%$2)(,3%1& 2+$)1& 2+

 !"#$ %#$#&$' ()*$ | '$#+,-! '$.(''



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

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

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש
יוסף-אליהו ר' הרה"ת הרה"ח

ע"ה דונין
תשע"ה אייר ה' נלב"ע

בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

בועז ר' הרה"ת הרה"ח
ע"ה לרנר עזרא ב"ר

תשע"ה אייר ט"ו נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת נשמתלזכר לזכר

גם בחו"ל רבים במקומות כמו
קיים שבאוסטרליה, במלברון
לצידו לישראלים, חב"ד בית
ריבוי המקומי. חב"ד בית של
והצורך הישראלים, המטיילים
"תרתי בשפתם איתם לדבר
חב"ד בית להקמת הביא משמע",
הרב ע"י במטיילים, המתמקד
שליט"א הרבי משליחי לידר, דודו

באוסטרליה. המשיח מלך

זו לפעילות הצטרף בהמשך,
דובער שלום הרב נוסף, שליח
עם חיל העושה דיקשטיין,
אחדמאפיקי הישראליםבמלבורן.
מלך שליט"א לרבי ההתקשרות

עימהם המשיח,
הם אלו פועל, הוא
הקודש",. "אגרות
חודשים מספר לפני
למופת עד היה
באמצעות "טרי"
והוא קודש, האגרות
בו לשתף משתדל

רבים.

במלבורן כאן "יש
עסקים איש

יהודי שמו. מרקוס אלי חב״די,
נראה לא פניו על - מיוחד
יש אבל המנין, מן כחב"דניק
אנשים של מרשים רזומה לו
להניח שהצליח כאלה שקירב,
בחייהם, לראשונה תפילין להם
"ברית לקיים עודד שהוא כאלה

סמוי. שליח ממש ועוד. מילה"

ומספר מה זמן לפני התקשר הוא
מהרבי נס על בהתרגשות, דיי לי

המשיח. מלך שליט"א

בסידני. בעסקים, קולגה לו "יש
שה׳ מה שכל שמשוכנע יהודי
טובים שנהיה זה מאיתנו רוצה
ותו לחברו, אדם בין של בגדר
- פעמים כמה לו הצעתי לא.
לקנות מוכן אני תפילין, תניח
מוכן היה לא הוא אך במתנה. לך

לשמוע.

ובפיו אלי. התקשר הוא הערב
קונים איפה אחת: שאלה רק

תפילין?

שהוא לפתע קרה "מה לתמיהתי
מעשית מצוה לקיים רוצה
"לשיטתו" נאמן ואינו כתפילין
לחברו אדם בין זה שהעיקר

למקום"? אדם ל"בין צורך ואין
בבית אושפז שאביו סיפר, הוא
ומצבו שחלה לאחר הרפואה
השפיע במקביל מאד. הדרדר
רוחו מצבו על כמובן הדבר
לבית כניסתו עם ודעך. שהלך
שיגש מבנו ביקש הרפואה,

קבר... חלקת לו לקנות

גלויה, פרטית בהשגחה שאז אלא
המקומי השליח עם נפגש הוא
אפשרות את בפניו שחשף
מלך שליט"א לרבי הכתיבה
קודש האגרות באמצעות המשיח
הברכה את וביקש כתב הוא ואכן

לאביו.

(בתרגום התשובה
כדלהלן. חופשי)-

מיותרות. המילים

שתכתוב "אבקש
אשר שי', .. מר לבנך
האפשרי, בהקדם
תפילין להניח יקפיד
מלבד (מובן יום בכל
ואפילו ויו"ט) שבת
באפשרותו אין אם
זה את שיעשה בבוקר, להניחם
ותבהיר לשקיעה, עד היום, במשך
הינה תפילין שהנחת במכתבך לו
זה אין במילא עצמה, בפני מצוה
עומד הוא היכן זה, במקרה נוגע
והסגולה המצות, שאר בקיום
אריכות היא – זו למצוה המיוחדת

הבייתה". לחזור ימים,

התפילין. לרכישת אותו הדרכתי
הובטח שהרי להשיגם, אץ והוא
עבורו אביו, לגבי והן לעצמו הן
"והסגולה הבקשה: הייתה
היא - זו למצוה המיוחדת

הבייתה". ולחזור ימים אריכות

מחודשיים. יותר קצת חלפו מאז
שוב התקשר לאחרונה כאשר
דיקשטיין להרב מרקוס אלי ר'
את "זוכר הסיפור. המשך ובפיו
להניח שהתחיל שלי, החבר
שקיבל המכתב אחרי תפילין,

המשיח? מלך שליט"א מהרבי

לפני השתחרר שלו אבא אז
חלש הרפואה... מבית קצר זמן
אבל לשיקום, הולך והוא אמנם,
שהרבי כמו ב"ה, ושלם! בריא
הבטיח המשיח מלך שליט"א

הבייתה". "וחוזר

  
     
    
    

   
   
     
   
     

   
    

  

תנש"א) בהר-בחוקותי ש"פ (משיחת

א) כה, (ויקרא סיני בהר .. ה׳ וידבר
התאספו תורה מתן שבשעת מספרים רז"ל
את לתת שיש טען אחד וכל ההרים,
שיש המיוחדת המעלה בגלל עליו התורה
- תרצדון" "למה הקב"ה להם השיב בו.
שהינכם כיון גבנונים", "הרים - דין תרצו
מומין, ובעלי גבנונים אתם הרי מתגאים
הר הוא לשבתו" אלוקים חמד "ההר
מכל (=השפל טוריא" מכל "דמכיך סיני

ההרים).
- לשפלות חשיבות ישנה אם ולכאורה,
או בבקעה, להינתן התורה צריכה הייתה
חשיבות ואם בהר, ולא במישור, לפחות,
ההרים על להינתן צריכה הייתה - לגובה

סיני? מהר שגבוהים
שני איחוד היא תורה מתן שכוונת אלא
הגשמיות קיימת שתהיה - הניגודים
ודבר אלוקות, - עצמה ממנה ושייעשה

טוריא", מכל "דמכיך סיני בהר רמוז זה
כאחד. והגבהה שפלות

ההפכים שני את לקשר התכלית: היא וזו
יתברך לו, דירה לעשות ו"מכיך", "הר"

בתחתונים.
תשח״י) בהר, פרשת שבת (משיחת

לו תהיה גאולה נמכר אחרי
מז) כה, (ויקרא

(ירמיהו שנאמר לו תהיה גאולה נמכר אחרי
וגאלו". יעקב את ה' פדה "כי לא)

"דודי השירים) (שיר דודו: בן או דודו או
המשיח, מלך זה דודו, בן או לו", ואני לי
ילידתיך. היום "אני ב) (תהילים בו שנאמר

היובל בשנת ויצא באלה יגאל לא ואם
בשופר יתקע ההוא ביום "והיה כז) (ישעיהו

גדוך".
טוב) לקח (מדרש

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:04 18:48 ירושלים
20:07 19:04 תל-אביב
20:08 18:56 חיפה
20:06 19:05 באר-שבע
20:45 19:40 ניו-יורק

      
כב) - ו לב, (ירמיהו: 

עבדים ישראל בני לי

מביא שרש"י פעמיים מוצאים אנו בפרשתינו
את לנכרי או ליהודי הנמכר עבד לדיני בקשר
נקנה היהודי כי המסבירות קודם" "שטרי המילים

להקב"ה. לעבד ובראשונה בראש
"עבדי המילים על ליהודי בנמכר הראשונה הפעם
"כי המילים: על לגוי בנמכר השניה ובפעם הם";

עבדים": ישראל בני לי
ואינה לנכרי, הנמכר עבד על כאן מדברת התורה
עבדו עם (הנכרי) האדון הנהגת בדרכי מתמקדת
ממצב היהודי של וגאולתו ביציאתו אלא היהודי,
אחד לו תהיה גאולה נמכר "אחרי - עבדות של
ונגאל ידו השיגה או . . דודו או יגאלנו מאחיו
היובל..." שנת עד לו המכרו משנת קנהו עם וחשב
ישראל בני לי "כי במילים מסתיים זה וקטע -

גו'". עבדים
גאולה נמכר "אחרי ציוותה שהתורה הטעם והנה
העבד את לגאול להשתדל (שצריכים לו" תהיה
רש"י שכתב וכמו בפשטות, מובן לנכרי) הנמכר
ומהי שיטמע"; תניחהו אל מיד! לו, תהיה "גאולה

עבדים"? ישראל בני לי "כי הטעם הוספת

קודם שטרי
ישראל בני לי "כי שנאמר שמה לומר עלינו כן, ועל
עליו חל לא שמלכתחילה להדגיש, בא גו'" עבדים
לכל הטעם וזהו לגוי, קנוי גופו ואין "עבד" גדר

לגאולתו. בנוגע הציוויים פרטי
ישראל בני לי "כי שההוספה רש"י מפרש ולכן
נותן ואינו קודם" "שטרי פירושה כאן עבדים"
זה לפני שנאמר פירושו על להסתמך ללומד
"שטרי פירוש שכאן להורות כדי קודם", "שטרי

זה: שלפני פירושו כפי אינו קודם"
הוא לישראל עצמו במוכר קודם" "שטרי פירוש
שאין מה העבד, עם האדון הנהגת באופן הגבלה
בעצם הוא קודם" "שטרי לנכרי עצמו במוכר כן
(שיהא אחרת מכירה עליו חלה שלא המכירה

קודם". ש"שטרי מאחר הגוי) של לעבדו נחשב

למכור אפשר אי
נמכר בין קודם" "שטרי בפירוש לחילוק הטעם
שאת בזה רש"י מרמז - לנכרי ונמכר לישראל
כותב הוא לגוי, בנמכר קודם" "שטרי פירושו
על ולא עבדים", ישראל בני לי "כי המילים על

לישראל: עצמו במוכר כמו הם" "עבדי המילים
כל וכן בראה", הוא (כי) היא הקב"ה של הארץ "כל
באופן אמנם הקב"ה". "של הם שבעולם הנבראים
ודרגות חילוקים כמה ישנם והממשלה ה"בעלות"
ומולך שמושל שאף ודם, בשר במלך וכמו כביכול.

נכסיו בין חילוקים ישנם זאת בכל מדינתו כל על
אנשי ובתוך לו. השייכים מדינתו אנשי ושל ממש
משרתיו, המדינה, אנשי סוגים: כמה יש מדינתו

עבדיו...
הקב"ה של בבעלותו מזה יותר והרבה גם, וכך
צומח דומם של הדרגות לחילוקי שנוסף בעולמו,
שהכל אף עצמו, ה"מדבר" במין גם הנה ומדבר, חי
בני שונים הקב"ה, של ובבעלותו ברשותו הוא
מבית מצרים מארץ הוציאם שהקב"ה ישראל,

ה'. עבדי ונעשו עבדים

מלך - מלך עבד
לישראל עצמו המוכר אדם בין בין ההבדל ומכאן
אז לישראל, עצמו כשמוכר לנכרי: עצמו למוכר
(היהודי) שגם מכיון עבד, לעצמו קורא כן הוא
עצמו גדר באותו הקב"ה של עבדו הוא אדונו
(כל- בדרגתו ירידה בזה ואין מלך, - מלך ועבד
מלך. גם) (שהוא עבד של עבדו נעשה להיות כך)

שיתבטל למרות קודם", ש"שטרי שמכיון אלא
כעבד רק נחשב ויהא הראשונה, עבדות גדר ממנו
יש ולכן מלך'), 'עבד שהאדון (אף בשר-ודם לאדון
שבאות כלפיו וההנהגה העבדות באופן הגבלות
בשר של עבדו שהוא ונראה ניכר יהא שלא לשלול
מצרים ביציאת היו שלא נכרים זאת לעומת ודם.
נמכר יהודי כאשר הנה ה'", "עבדי שטר ובהוצאת
נותן אינו עבדים", ישראל בני ש"לי הרי - להם
כלל אפשר שאי והשעבוד, המכירה שתחול מקום

עבדות. עליו שתחול
האמיתית הגאולה תבוא ומיד שתיכף והעיקר,
רק שייך ישראל שעם יתגלה אז והשלימה,

העולם. מלך להקב"ה,
תשמ״ו) בהר פר׳ שבת שיחת (עפ״י

לפרסום הותר
שתוכננו ביותר הגדולים האסטרטגיים הפיגועים מאחד ב״ה, ניצלה, ישראל

לפרסום. הותר הנושא שעבר, בשבוע רביעי ביום החמאס. ידי על

איתן צוק מתקופת גדול נס נחשף
י' שעבר, בשבוע רביעי ביום
הותר (29.4.15) ה'תשע"ה אייר
ב"ה, ניצלה, ישראל כי לפרסום,
האסטרטגיים הפיגועים מאחד
ידי על שתוכננו ביותר הגדולים
בשבוע חמאס של הצבאית הזרוע

איתן". "צוק מבצע הראשון

זרמו איתן, צוק מבצע בעקבות
המקורית התכנית בדבר ידיעות
פיגוע לבצע החמאס, של
יגיחו מנהרות עשרות מתוך כאשר השנה, בראש מימדים רחב אסטרטגי
בכוונת כי מתברר כעת וכו'. מחבלים מאות העימות קו ישובי לתוך
הראשון בשבוע כבר לזה, קודם עוד ח"ו, פיגוע, לבצע היה החמאס

בוטל. הפיגוע השי"ת בחסדי למבצע.

שלום, כרם קיבוץ היה החמאס תיכנון עפ"י הפשיטה, לביצוע היעד
הזרוע ראש תכנן הפיגוע את ב"ה. לפועל, לבסוף יצא לא האירוע אך
חי הוא כי פורסם אלה שבימים דף, מוחמד המחבל חמאס, של הצבאית

טרור. לפעילות וחזר

ויודע איתן", "צוק מבצע במהלך בחייו להתנקש ניסתה שישראל דף,
לשיקום לפעול ממשיך קצר, זמן של שאלה הינה בחייו שההתנקשות

חמאס. של הרקטי והמערך המנהרות

בשלב עוד לפועל לצאת תוכנן חמאס של הגדול האסטרטגי הפיגוע
תמוז י' ביום שהחל הקרקעית הכניסה שלפני האוויריות, התקיפות
אמור והיה בתודעה, היו לא עדיין כשהמנהרות ,(8.7.14) תשע"ד

גמורה. בהפתעה להתקיים

ישראל, לשטח לחדור תכננו הם לזה. התאמנו חמאס של חמושים עשרות
ערובה בני ולקחת רצח פיגוע בו לבצע שלום, כרם קיבוץ על לפשוט
שחרור על ישראל עם ומתן משא לנהל ומשם לרצועה, חזרה בשובם
סביר לגמרי. משתנים היו הכללים לפועל, יוצא היה הדבר אם אסירים.
את גורר היה כזה שאירוע גבוה וסיכוי רב, בכוח מגיבה היתה שישראל

קצר. בטווח פלסטינים נפגעים מאות עם בעזה, נרחב למבצע צה"ל

יקום.. עבדיו דם כי עמו גויים הרנינו
ח'אלד של לאישורו כשהובאה אבל לפרטיה, מוכנה היתה התכנית
מוחלט וטו עליה הטיל הוא חמאס, של המדינית הלשכה יו"ר משעל,
כעסו הצבאית בזרוע צה"ל. של והתגובה ההשלכות מפני שנרתע משום
לאורך הצדדים שני את שליוותה למתיחות שגרם דבר משעל, על מאוד
כי היום עד משעל את מאשימה חמאס של הצבאית הזרוע המלחמה.

גדולה. אסירים ועסקת כבוד הרבה גדול, הישג מהם מנע הוא

השלכות לסיפור יש השי"ת, בחסדי שהתרחשה הגדולה להצלה מעבר
החמאס, בתוך ומעמיק הולך קרע יצר שהוא בכך עבורנו, רווחיות
בהם רואה המערב איתם, לא מצרים - מאוד גדול בבידוד כיום הנמצא
"הרנינו היעוד קיום עדי לדמם, אותם משאירה והרשות טרוריסטים
עמו" אדמתו וכיפר לצריו ישיב ונקם יקום עבדיו דם כי עמו גויים

ממש. בקרוב

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

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

כ

כא

כב

כג

כד

כה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הישועה את ממהרת השמחה

בהר פרשת
ד אבות: פרקי

בהר

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

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

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

השבת לוח

הוא ממש) (בפועל "המעשה והעיקר,
יהודי לכל שייכת ישראל ארץ כל העיקר":

זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים, ולכל
תשל"ו) שבט (י' יהודי! (להבדיל) לא ואפילו גוי לא

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

! יהודי לכל שייכת ישראל ו-ח.ארץ פרקים ויובל שמיטה הלכות

ט-יא. פרקים

א. פרק הבחירה בית הלכות יב-יג. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ב פרקים המקדש כלי הלכות ח. פרק

ג-ה. פרקים

ז פרק עירובין הל'

ח פרק

העשור שביתת הל'
א פרק
ב פרק

ג פרק

א פרק טוב יום הל'

ב פרק

דיקשטיין שלום הרב

רכבכם, את משדרגים אתם אם
הישן הרכב את לתרום ובאפשרותכם
חב"ד בית של "מבצעים" לפעילות

רב לשפע ותזכו תודה. 054-422-1196 ל: התקשרו

המבצעים בפעילות שותפים
המשיח מלך שליט"א הרבי של



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

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

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש
יוסף-אליהו ר' הרה"ת הרה"ח

ע"ה דונין
תשע"ה אייר ה' נלב"ע

בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

בועז ר' הרה"ת הרה"ח
ע"ה לרנר עזרא ב"ר

תשע"ה אייר ט"ו נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת נשמתלזכר לזכר

גם בחו"ל רבים במקומות כמו
קיים שבאוסטרליה, במלברון
לצידו לישראלים, חב"ד בית
ריבוי המקומי. חב"ד בית של
והצורך הישראלים, המטיילים
"תרתי בשפתם איתם לדבר
חב"ד בית להקמת הביא משמע",
הרב ע"י במטיילים, המתמקד
שליט"א הרבי משליחי לידר, דודו

באוסטרליה. המשיח מלך

זו לפעילות הצטרף בהמשך,
דובער שלום הרב נוסף, שליח
עם חיל העושה דיקשטיין,
אחדמאפיקי הישראליםבמלבורן.
מלך שליט"א לרבי ההתקשרות

עימהם המשיח,
הם אלו פועל, הוא
הקודש",. "אגרות
חודשים מספר לפני
למופת עד היה
באמצעות "טרי"
והוא קודש, האגרות
בו לשתף משתדל

רבים.

במלבורן כאן "יש
עסקים איש

יהודי שמו. מרקוס אלי חב״די,
נראה לא פניו על - מיוחד
יש אבל המנין, מן כחב"דניק
אנשים של מרשים רזומה לו
להניח שהצליח כאלה שקירב,
בחייהם, לראשונה תפילין להם
"ברית לקיים עודד שהוא כאלה

סמוי. שליח ממש ועוד. מילה"

ומספר מה זמן לפני התקשר הוא
מהרבי נס על בהתרגשות, דיי לי

המשיח. מלך שליט"א

בסידני. בעסקים, קולגה לו "יש
שה׳ מה שכל שמשוכנע יהודי
טובים שנהיה זה מאיתנו רוצה
ותו לחברו, אדם בין של בגדר
- פעמים כמה לו הצעתי לא.
לקנות מוכן אני תפילין, תניח
מוכן היה לא הוא אך במתנה. לך

לשמוע.

ובפיו אלי. התקשר הוא הערב
קונים איפה אחת: שאלה רק

תפילין?

שהוא לפתע קרה "מה לתמיהתי
מעשית מצוה לקיים רוצה
"לשיטתו" נאמן ואינו כתפילין
לחברו אדם בין זה שהעיקר

למקום"? אדם ל"בין צורך ואין
בבית אושפז שאביו סיפר, הוא
ומצבו שחלה לאחר הרפואה
השפיע במקביל מאד. הדרדר
רוחו מצבו על כמובן הדבר
לבית כניסתו עם ודעך. שהלך
שיגש מבנו ביקש הרפואה,

קבר... חלקת לו לקנות

גלויה, פרטית בהשגחה שאז אלא
המקומי השליח עם נפגש הוא
אפשרות את בפניו שחשף
מלך שליט"א לרבי הכתיבה
קודש האגרות באמצעות המשיח
הברכה את וביקש כתב הוא ואכן

לאביו.

(בתרגום התשובה
כדלהלן. חופשי)-

מיותרות. המילים

שתכתוב "אבקש
אשר שי', .. מר לבנך
האפשרי, בהקדם
תפילין להניח יקפיד
מלבד (מובן יום בכל
ואפילו ויו"ט) שבת
באפשרותו אין אם
זה את שיעשה בבוקר, להניחם
ותבהיר לשקיעה, עד היום, במשך
הינה תפילין שהנחת במכתבך לו
זה אין במילא עצמה, בפני מצוה
עומד הוא היכן זה, במקרה נוגע
והסגולה המצות, שאר בקיום
אריכות היא – זו למצוה המיוחדת

הבייתה". לחזור ימים,

התפילין. לרכישת אותו הדרכתי
הובטח שהרי להשיגם, אץ והוא
עבורו אביו, לגבי והן לעצמו הן
"והסגולה הבקשה: הייתה
היא - זו למצוה המיוחדת

הבייתה". ולחזור ימים אריכות

מחודשיים. יותר קצת חלפו מאז
שוב התקשר לאחרונה כאשר
דיקשטיין להרב מרקוס אלי ר'
את "זוכר הסיפור. המשך ובפיו
להניח שהתחיל שלי, החבר
שקיבל המכתב אחרי תפילין,

המשיח? מלך שליט"א מהרבי

לפני השתחרר שלו אבא אז
חלש הרפואה... מבית קצר זמן
אבל לשיקום, הולך והוא אמנם,
שהרבי כמו ב"ה, ושלם! בריא
הבטיח המשיח מלך שליט"א

הבייתה". "וחוזר

  
     
    
    

   
   
     
   
     

   
    

  

תנש"א) בהר-בחוקותי ש"פ (משיחת

א) כה, (ויקרא סיני בהר .. ה׳ וידבר
התאספו תורה מתן שבשעת מספרים רז"ל
את לתת שיש טען אחד וכל ההרים,
שיש המיוחדת המעלה בגלל עליו התורה
- תרצדון" "למה הקב"ה להם השיב בו.
שהינכם כיון גבנונים", "הרים - דין תרצו
מומין, ובעלי גבנונים אתם הרי מתגאים
הר הוא לשבתו" אלוקים חמד "ההר
מכל (=השפל טוריא" מכל "דמכיך סיני

ההרים).
- לשפלות חשיבות ישנה אם ולכאורה,
או בבקעה, להינתן התורה צריכה הייתה
חשיבות ואם בהר, ולא במישור, לפחות,
ההרים על להינתן צריכה הייתה - לגובה

סיני? מהר שגבוהים
שני איחוד היא תורה מתן שכוונת אלא
הגשמיות קיימת שתהיה - הניגודים
ודבר אלוקות, - עצמה ממנה ושייעשה

טוריא", מכל "דמכיך סיני בהר רמוז זה
כאחד. והגבהה שפלות

ההפכים שני את לקשר התכלית: היא וזו
יתברך לו, דירה לעשות ו"מכיך", "הר"

בתחתונים.
תשח״י) בהר, פרשת שבת (משיחת

לו תהיה גאולה נמכר אחרי
מז) כה, (ויקרא

(ירמיהו שנאמר לו תהיה גאולה נמכר אחרי
וגאלו". יעקב את ה' פדה "כי לא)

"דודי השירים) (שיר דודו: בן או דודו או
המשיח, מלך זה דודו, בן או לו", ואני לי
ילידתיך. היום "אני ב) (תהילים בו שנאמר

היובל בשנת ויצא באלה יגאל לא ואם
בשופר יתקע ההוא ביום "והיה כז) (ישעיהו

גדוך".
טוב) לקח (מדרש

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:04 18:48 ירושלים
20:07 19:04 תל-אביב
20:08 18:56 חיפה
20:06 19:05 באר-שבע
20:45 19:40 ניו-יורק

      
כב) - ו לב, (ירמיהו: 

עבדים ישראל בני לי

מביא שרש"י פעמיים מוצאים אנו בפרשתינו
את לנכרי או ליהודי הנמכר עבד לדיני בקשר
נקנה היהודי כי המסבירות קודם" "שטרי המילים

להקב"ה. לעבד ובראשונה בראש
"עבדי המילים על ליהודי בנמכר הראשונה הפעם
"כי המילים: על לגוי בנמכר השניה ובפעם הם";

עבדים": ישראל בני לי
ואינה לנכרי, הנמכר עבד על כאן מדברת התורה
עבדו עם (הנכרי) האדון הנהגת בדרכי מתמקדת
ממצב היהודי של וגאולתו ביציאתו אלא היהודי,
אחד לו תהיה גאולה נמכר "אחרי - עבדות של
ונגאל ידו השיגה או . . דודו או יגאלנו מאחיו
היובל..." שנת עד לו המכרו משנת קנהו עם וחשב
ישראל בני לי "כי במילים מסתיים זה וקטע -

גו'". עבדים
גאולה נמכר "אחרי ציוותה שהתורה הטעם והנה
העבד את לגאול להשתדל (שצריכים לו" תהיה
רש"י שכתב וכמו בפשטות, מובן לנכרי) הנמכר
ומהי שיטמע"; תניחהו אל מיד! לו, תהיה "גאולה

עבדים"? ישראל בני לי "כי הטעם הוספת

קודם שטרי
ישראל בני לי "כי שנאמר שמה לומר עלינו כן, ועל
עליו חל לא שמלכתחילה להדגיש, בא גו'" עבדים
לכל הטעם וזהו לגוי, קנוי גופו ואין "עבד" גדר

לגאולתו. בנוגע הציוויים פרטי
ישראל בני לי "כי שההוספה רש"י מפרש ולכן
נותן ואינו קודם" "שטרי פירושה כאן עבדים"
זה לפני שנאמר פירושו על להסתמך ללומד
"שטרי פירוש שכאן להורות כדי קודם", "שטרי

זה: שלפני פירושו כפי אינו קודם"
הוא לישראל עצמו במוכר קודם" "שטרי פירוש
שאין מה העבד, עם האדון הנהגת באופן הגבלה
בעצם הוא קודם" "שטרי לנכרי עצמו במוכר כן
(שיהא אחרת מכירה עליו חלה שלא המכירה

קודם". ש"שטרי מאחר הגוי) של לעבדו נחשב

למכור אפשר אי
נמכר בין קודם" "שטרי בפירוש לחילוק הטעם
שאת בזה רש"י מרמז - לנכרי ונמכר לישראל
כותב הוא לגוי, בנמכר קודם" "שטרי פירושו
על ולא עבדים", ישראל בני לי "כי המילים על

לישראל: עצמו במוכר כמו הם" "עבדי המילים
כל וכן בראה", הוא (כי) היא הקב"ה של הארץ "כל
באופן אמנם הקב"ה". "של הם שבעולם הנבראים
ודרגות חילוקים כמה ישנם והממשלה ה"בעלות"
ומולך שמושל שאף ודם, בשר במלך וכמו כביכול.

נכסיו בין חילוקים ישנם זאת בכל מדינתו כל על
אנשי ובתוך לו. השייכים מדינתו אנשי ושל ממש
משרתיו, המדינה, אנשי סוגים: כמה יש מדינתו

עבדיו...
הקב"ה של בבעלותו מזה יותר והרבה גם, וכך
צומח דומם של הדרגות לחילוקי שנוסף בעולמו,
שהכל אף עצמו, ה"מדבר" במין גם הנה ומדבר, חי
בני שונים הקב"ה, של ובבעלותו ברשותו הוא
מבית מצרים מארץ הוציאם שהקב"ה ישראל,

ה'. עבדי ונעשו עבדים

מלך - מלך עבד
לישראל עצמו המוכר אדם בין בין ההבדל ומכאן
אז לישראל, עצמו כשמוכר לנכרי: עצמו למוכר
(היהודי) שגם מכיון עבד, לעצמו קורא כן הוא
עצמו גדר באותו הקב"ה של עבדו הוא אדונו
(כל- בדרגתו ירידה בזה ואין מלך, - מלך ועבד
מלך. גם) (שהוא עבד של עבדו נעשה להיות כך)

שיתבטל למרות קודם", ש"שטרי שמכיון אלא
כעבד רק נחשב ויהא הראשונה, עבדות גדר ממנו
יש ולכן מלך'), 'עבד שהאדון (אף בשר-ודם לאדון
שבאות כלפיו וההנהגה העבדות באופן הגבלות
בשר של עבדו שהוא ונראה ניכר יהא שלא לשלול
מצרים ביציאת היו שלא נכרים זאת לעומת ודם.
נמכר יהודי כאשר הנה ה'", "עבדי שטר ובהוצאת
נותן אינו עבדים", ישראל בני ש"לי הרי - להם
כלל אפשר שאי והשעבוד, המכירה שתחול מקום

עבדות. עליו שתחול
האמיתית הגאולה תבוא ומיד שתיכף והעיקר,
רק שייך ישראל שעם יתגלה אז והשלימה,

העולם. מלך להקב"ה,
תשמ״ו) בהר פר׳ שבת שיחת (עפ״י

לפרסום הותר
שתוכננו ביותר הגדולים האסטרטגיים הפיגועים מאחד ב״ה, ניצלה, ישראל

לפרסום. הותר הנושא שעבר, בשבוע רביעי ביום החמאס. ידי על

איתן צוק מתקופת גדול נס נחשף
י' שעבר, בשבוע רביעי ביום
הותר (29.4.15) ה'תשע"ה אייר
ב"ה, ניצלה, ישראל כי לפרסום,
האסטרטגיים הפיגועים מאחד
ידי על שתוכננו ביותר הגדולים
בשבוע חמאס של הצבאית הזרוע

איתן". "צוק מבצע הראשון

זרמו איתן, צוק מבצע בעקבות
המקורית התכנית בדבר ידיעות
פיגוע לבצע החמאס, של
יגיחו מנהרות עשרות מתוך כאשר השנה, בראש מימדים רחב אסטרטגי
בכוונת כי מתברר כעת וכו'. מחבלים מאות העימות קו ישובי לתוך
הראשון בשבוע כבר לזה, קודם עוד ח"ו, פיגוע, לבצע היה החמאס

בוטל. הפיגוע השי"ת בחסדי למבצע.

שלום, כרם קיבוץ היה החמאס תיכנון עפ"י הפשיטה, לביצוע היעד
הזרוע ראש תכנן הפיגוע את ב"ה. לפועל, לבסוף יצא לא האירוע אך
חי הוא כי פורסם אלה שבימים דף, מוחמד המחבל חמאס, של הצבאית

טרור. לפעילות וחזר

ויודע איתן", "צוק מבצע במהלך בחייו להתנקש ניסתה שישראל דף,
לשיקום לפעול ממשיך קצר, זמן של שאלה הינה בחייו שההתנקשות

חמאס. של הרקטי והמערך המנהרות

בשלב עוד לפועל לצאת תוכנן חמאס של הגדול האסטרטגי הפיגוע
תמוז י' ביום שהחל הקרקעית הכניסה שלפני האוויריות, התקיפות
אמור והיה בתודעה, היו לא עדיין כשהמנהרות ,(8.7.14) תשע"ד

גמורה. בהפתעה להתקיים

ישראל, לשטח לחדור תכננו הם לזה. התאמנו חמאס של חמושים עשרות
ערובה בני ולקחת רצח פיגוע בו לבצע שלום, כרם קיבוץ על לפשוט
שחרור על ישראל עם ומתן משא לנהל ומשם לרצועה, חזרה בשובם
סביר לגמרי. משתנים היו הכללים לפועל, יוצא היה הדבר אם אסירים.
את גורר היה כזה שאירוע גבוה וסיכוי רב, בכוח מגיבה היתה שישראל

קצר. בטווח פלסטינים נפגעים מאות עם בעזה, נרחב למבצע צה"ל

יקום.. עבדיו דם כי עמו גויים הרנינו
ח'אלד של לאישורו כשהובאה אבל לפרטיה, מוכנה היתה התכנית
מוחלט וטו עליה הטיל הוא חמאס, של המדינית הלשכה יו"ר משעל,
כעסו הצבאית בזרוע צה"ל. של והתגובה ההשלכות מפני שנרתע משום
לאורך הצדדים שני את שליוותה למתיחות שגרם דבר משעל, על מאוד
כי היום עד משעל את מאשימה חמאס של הצבאית הזרוע המלחמה.

גדולה. אסירים ועסקת כבוד הרבה גדול, הישג מהם מנע הוא

השלכות לסיפור יש השי"ת, בחסדי שהתרחשה הגדולה להצלה מעבר
החמאס, בתוך ומעמיק הולך קרע יצר שהוא בכך עבורנו, רווחיות
בהם רואה המערב איתם, לא מצרים - מאוד גדול בבידוד כיום הנמצא
"הרנינו היעוד קיום עדי לדמם, אותם משאירה והרשות טרוריסטים
עמו" אדמתו וכיפר לצריו ישיב ונקם יקום עבדיו דם כי עמו גויים

ממש. בקרוב

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק אייר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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כ
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הישועה את ממהרת השמחה

בהר פרשת
ד אבות: פרקי

בהר

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

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

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

השבת לוח

הוא ממש) (בפועל "המעשה והעיקר,
יהודי לכל שייכת ישראל ארץ כל העיקר":

זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים, ולכל
תשל"ו) שבט (י' יהודי! (להבדיל) לא ואפילו גוי לא

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

! יהודי לכל שייכת ישראל ו-ח.ארץ פרקים ויובל שמיטה הלכות

ט-יא. פרקים

א. פרק הבחירה בית הלכות יב-יג. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ב פרקים המקדש כלי הלכות ח. פרק

ג-ה. פרקים

ז פרק עירובין הל'

ח פרק

העשור שביתת הל'
א פרק
ב פרק

ג פרק

א פרק טוב יום הל'

ב פרק

דיקשטיין שלום הרב

רכבכם, את משדרגים אתם אם
הישן הרכב את לתרום ובאפשרותכם
חב"ד בית של "מבצעים" לפעילות

רב לשפע ותזכו תודה. 054-422-1196 ל: התקשרו

המבצעים בפעילות שותפים
המשיח מלך שליט"א הרבי של



הוראה ללמוד החובה זו הבעש"ט, תורת מעיקרי
העניינים אחד שומע. או רואה שאדם מה מכל
ובעולם בארץ התקשורת את לאחרונה שהעסיקו
במדינת שהתרחשה הקשה האדמה רעידת זו
את איבדו אחדות דקות בתוך אסיה. בדרום נאפל,
מצאו אלפים ומאות ה"י, אדם, בני אלפי חייהם
העולם" "גג נאפל, מדינת גג. קורת ללא עצמם
הרי רכס עם יחד כולה, רעדה קטמנדו, שבירתה

האוורסט. הר כולל שבתוכה, ההימלאיה
קשות. היו התקשורת באמצעי שהוצגו התמונות

על דברו הדיווחים
כאוס שולט בהם מחוזות
רבות, מדינות מוחלט.
קבוע, כנוהל כמעט
ואכן עזרתם את הציעו
מרחבי שונות משלחות
יד להושיט מיהרו העולם
קרסה. שכמעט למדינה

וכדמותו בצלמו
המובן כדבר ישראל,
על הודיעה מאליו
שיוצאת סיוע משלחת
המשלחת ואכן מטעמה,
וסייעה ליעדה הגיעה

מהמדינות הסיוע משלחות תופעת יכולתה. כפי
מעיקרי אחד הפנמת על מצביעה בעולם, השונות
טוב עשיית יבנה", חסד "עולם - בה' האמונה
והשלימה. האמיתית הגאולה את המזרזים וחסד
רק לא הדדית, העזרה עיקרון של זו הפנמה
וההתנהלות בחשיבה גם אלא לחברו, אדם ביחסי
נוסף סימן מהווה הבינלאומיים, ביחסים המדינית
מדינות גילו תמיד לא לגאולה. מוכן שהעולם לכך
שנפגעה מדינה של למצוקותיה רגישות העולם

במלחמה. או טבע באסון
עשרים לפני כבר
על העיר שנה, וארבע
מלך שליט"א הרבי כך
את כשציין המשיח,

שנפגעו לפליטים ארה"ב שהגישה הסיוע חשיבות
בפיליפינים. געש הר מהתפרצות

"ויברא ב"צלמו", האדם בריאת את הבורא הגדרת
ברא אלוקים בצלם בצלמו האדם את אלוקים
נברא כל של וחובתו יכולתו על מלמדת אותו",
חז"ל: וכמאמר ית' ודרכיו במדותיו ולנהוג להפנים
אף חנון הוא מה רחום אתה אף רחום, הוא "מה
כן, אתה אף ערומים מלביש הוא מה חנון, אתה

כן". אתה אף חולים מבקר הוא מה
יתברך הבורא נהג כך
הראשון, אדם כלפי
לא חטאו למרות כאשר
לאחר גם אלא אותו, זנח
עוסק עצמו הוא החטא,
עבורו: לבושים בהכנת
לאדם אלוקים ה' "ויעש
עור כותנות ולאשתו,
מדת מתוך וילבישם".
בכבודו הוא זו חסד
לבקר בא גם ובעצמו
אברהם את החולה, את
השלישי ביום אבינו
ה' אליו "וירא למילה:
האהל פתח יושב והוא

היום". כחום

שמסביב האומות על להשפיע
את הבורא בנו הטביע ב"צלמו", בבריאתנו
ועד לבריותיו להטיב והחסד, הטוב עשיית טבע
בלימוד משולב הוא כאשר החסד, לשלימות
החסד מהו אותנו המנחה וחסידות, נגלה התורה
האמיתית. לתועלת שיביא כך לבצעו, וכיצד הנכון
אשר עד העולם, אומות על גם בזה להשפיע עלינו
הזולת, כלפי והן עצמם כלפי הן כך, ינהגו מרצנם
היעוד קיום עדי אחרת, אומה כלפי לאומה ועד
מלאה כי קודשי, הר בכל ישחיתו ולא ירעו "לא
והשלימה האמיתית בגאולה ה'", את דעה הארץ
ממש בקרוב המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י

לבב. וטוב שמחה ומתוך

שפות ב-30 מצות שבע

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

במירון משיח פעילות
שהתקיימה פעילות, של ימים לאחר
בישוב בצפת, חב"ד ישיבת תלמידי ע"י
זו בשבת גם העולים, רבבות עם מירון
ומשיח גאולה שיעורי פעילות תמשיך
סמוך שנותרו האלפים עם והתוועדויות

רשב"י. של לציונו

הספירה ימי מאמרי
המבוקשת הסדרת השלמת לאחר
מלך שליט"א הרבי מאמרי ספרי של
במכון החלו השבוע, פרשיות על המשיח
בהדפסת משיח של תורתו להפצת
עד השנה. מועדי ל ע המאמרים ספרי
הפסח חג על הספרים אור ראו עתה
ספירת ימי על הספר לאור יצא וכעת

.058-5358-770 להזמנות: העומר.

המבחן״ שעת ״הגיעה
שעת 'הגיעה הכותרת תחת
היישוב נוער השבוע החלו המבחן'
ביתם מול מחאה במשמרת עמונה
סיעת ויו"ר היהודי הבית יו"ר של
היישובים להסדיר בדרישה הליכוד,
ההסכמים במסגרת בחקיקה ביו"ש
שעבר השבוע בסוף הקואליציוניים.
מכתב עמונה היישוב מתיישבי פרסמו
הסדרת לדרוש מהח"כים דרשו בו
ההסכמים במסגרת בחקיקה היישובים

הקואליציוניים.

ישראל בני מחינוך גדול דבר אין
הוא מלמד אשר כותב ובו מעש"ק למכתבו במענה
ומדברים שדורשים מזמן וזה בדעטראיט, ילדים לכתת
כל יותר בנקל שם אשר לנויארק מושבו שיעתיק עמו

בזה. דעתי ושואל וכו' יהדות עניני
שהרי בזה, לספק מקום נתינת אפילו תמוה ולדעתי
ואין היא, ה' מלאכת הקדש. טהרת על ישראל בני חינוך

יתום. דור בתקופתנו ובפרט מזה יותר גדול דבר לך
ואדרבה בזה, לעשות שזכה כאו"א של חלקו ואשרי
יעשו שהם אחרים על גם ולהשפיע חילים להוסיף צריך
בגדר הוא שם אשר השדה, בערי ופשיטא כמוהו, ככה

אחרים, ע"י לעשותה אפשר שאי מצוה
יהדות עניני כל בנויארק (הלא האמור מטעם ודוקא
בזה מהמתעסקים אחד כל של זכותו אשר יותר), בקל
הקב"ה של שמדתו רז"ל הבטיחו והרי כמה, פי גדול

ככה, פעמים שכמה אלא מדה כנגד מדה
עליו מהם אחד שכל ישראל בני ילדי בחינוך העוסק וזה
השי"ת לו שישלם בודאי אלקיכם, לה' אתם בנים נאמר
מהם לו להיות הוא שי' ובנותיו בניו בהצלחת כמה פי

מסורתי. יהודי נחת הוא אמיתי נחת רוב
ישראל. נשיא אדמו"ר.. מו"ח כ"ק הנהגת ידועה והרי
תלמידיו מבחירי ואברכים בחורים בכמה בחר אשר
הרי שעברו, השנים ובמשך השדה. לערי דוקא ושלחם
ולימוד הוראה גם זה והרי פירות, ופירי פירות ראו כבר

כמובן. מאתנו אחד כל בשביל
תספיקנה בכמות מעט כי אף אלה ששורותי תקותי
אלא באתי ולא הוא, מובן שבלא"ה אף ההענין להאיר
רצון ויהי האמור תפקידו במילוי התלהבות להוסיף
ובריאות אמיתית הדעת הרחבת מתוך זה שיעשה
ו׳רפו) (מאגרת הנכונה.

לשלימות ועד לבריותיו להטיב והחסד, הטוב עשיית טבע את הבורא בנו הטביע ב״צלמו״, בבריאתנו
האמיתית לתועלת שיביא כך הנכון, לחסד אותנו המנחה וחסידות, נגלה התורה בלימוד המשולב החסד,

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (8.5.15) ה'תשע"ה אייר י"ט אמור) (בחו"ל: בהר פרשת קודש שבת ערב

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

ב"ה

של משלחות
לגאולה סיוע

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין
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משיח, שכרטיסי שנים, עשורי כמה מזה
מלך שליט"א הרבי תמונת את הנושאים
שונות, בשפות "משיח" הכותרת עם המשיח,
הפעילות עולם. ברחבי עותקים במליוני מופצים
את חידדה העולם, אומות בקרב וגדלה ההולכת
את עבורם להוסיף הכרטיס, בשידרוג הצורך

מהם. דורש שהקב"ה מה
הכרזת לאחר בעיקר החלה זה בתחום הפעילות
הפצת חשיבות על המשיח, מלך שליט"א הרבי
נח בני מצות 7 בשם הידועות המצות שבע
מידע, אביזר היה נדרש לפעילים הגויים. בקרב
היווה שהופק האמצעי ולנשיאה. לחלוקה קל
בגבו כאשר הידוע, משיח כרטיסי של שילוב

בתמציתיות. המצות שבע עתה נדפסו

גדולה אחריות
בעיקר מצות 7 כרטיסי הופקו ראשון בשלב
צרפתית, אנגלית, הנפוצות: הלועזיות בשפות
ממש הכרטיסים וספרדית. איטלקית רוסית,
כי מדווחים הם כאשר הפעילים, ע"י נחטפו
בצורה הגויים בקרב מתקבלים הכרטיסים
הייתה הכרטיסים, בהפקת מרכזי גורם טובה.
מדרשו בבית הנשים" ב"עזרת נשים התארגנות
שבניו ב"770" המשיח מלך שליט"א הרבי של

היוזמה. הגיעה משם יורק,
גדולה", אחריות תחושת מתוך לנושא "ניגשנו
פנינו חדש. שרית מרת הפעילות אחת מספרת
עם התייעצות תוך מקצועיים, למתרגמים
לעיצוב". כשניגשנו גם היה כך הלכתיים. גורמים
העיד הפעילים, בקרב לכרטיסים הגדול הביקוש
הודפסו השנים במהלך ההפקה. הצלחת על גם
הפעילות הרחבת כאלה. כרטיסים מליוני
לשפות לדרישה הביאה נוספות, למדינות
7 כרטסי את להדפיס נדרשנו ואכן נוספות

תאילנדית טורקית, גרמנית, בערבית, גם המצות
גם ולאחרונה שפות) ל30 כבר תורגם (הכרטיס

אתיופיה. לתושבי האמהרית בשפה

מאלפים סיפורים
פעילים ע"י נעשית הכרטיסים של שוטפת הפצה
אפשר כאן יורק. ניו ברחבי ל"מבצעים" היוצאים
ובין כתיירים בין השפות, כל דוברי לפגוש
שליחות למקום היוצאים שליחים כמהגרים.
למקום וחוזרים ב"770" ששהו כאלה או חדש,
של גדולות בכמויות להצטייד דואגים שליחות,

כרטיסים.
סיפורים גם עימה מביאה הכרטיסים הפצת
באחת הפעילים. נחשפים להם מאלפים
צעירים לקבוצת חב"די, פעיל פנה ההזדמנויות
הפארקים אחד בפתח שעמדה פורטוריקנים
הכרטיסים את להם לחלק והחל יורק, בניו
הם כי ומציין תוכנם את מסביר שהוא תוך
על להעיד יכול "אני וברכה. סגולה נושאים
כשנתיים לפני הצעירים. אחד לפתע קפץ כך,

זר אדם אלי ניגיש כאשר הרכבת בתחנת הייתי
כספי. את לו שאמסור ודרש אקדח מולי שלף
את שולף אני כאשר כספי, כל שזה לו אמרתי
לו ומציג בתמונה, הזה הקדוש האיש תמונת
בבהלה נסוג החל השודד העיניים. מול זה את

ונעלם. אחרונית

ליהודים טוב גם
גם מאלפת סגולה אלו לכרטיסים להם יש אך
משכונת פוקס שורי מרת מספרת יהודים, עבור
עלה למרפאה בנסיעתי יורק. בניו הייטס קראון
עור כהה מימדים, גדול אדם ההסעה, לרכב
את לקרוא כשסיימתי בדיוק מולי, שהתיישב
אני "גם אגב, כבדרך לי והעיר היומי החת"ת
את מדגיש הוא כאשר מנחה", עכשיו סיימתי

בעגה "מנחה" המלה
הופתעתי, אשכנזית.
מעלה הייתי לא
יהודי, שהוא בדעתי
אך בליבי. הרהרתי
גדל כי סיפר הוא
קראון בשכונת
ומשפחתו הייטס,
ומסורת. שבת שמרה
חייו, תהפוכות
להתרחק לו גרמו
ומצות, תורה מקיום

בחב"דניק פגש אז חודשים, מספר לפני עד
מלך שליט"א הרבי תמונת את לו שמסר
לו: ואמר בחלום אליו נגלה שאף המשיח,
קמתי עצמך". את ולסדר להתארגן "תתחיל
חזרתי ביותר והחשוב בעצמי לטפל והתחלתי
בזכות וזה ומצות. תורה עפ"י חיים לאורח
או 1-718-288-1177 להזמנות: הכרטיס.

sarithadash@gmail.com

שונות בשפות מצוות שבע כרטיסי

עליו ארה״ב, ברחבי האחרונים בשבועות נע מיוחד מסוג מבצעים״ ״טנק
בהתלהבות מצטרפים רבים נח״, בני מצוות שבע ״אמנת על לחתום ניתן

המבצעים טנק על חותמים

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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