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

שבע בבאר משיח שבת
חב"ד תמימים תומכי ישיבת

שעריה, פותחת שבע, בבאר
'נשא' פרשת זו, בשבת ומקיימת

משיח שכולה שבת סיון, י"ב - י"א
(ישיבה ג' שיעור תלמידי עבור

בארה"ק. חב"ד ישיבות מכל קטנה),
הישיבה רבני בהשתתפות השבת
בין האורחים. עם גם שיתוועדו
יקרי פרסים יוגרלו המשתתפים,
לרבי טיסה כרטיס ובראשם ערך

הקהל. לשנת המשיח, מלך שליט"א
,058-699-9747 והרשמה: לפרטים

.058-469-3770

בקיץ לנו חכו
הארץ ברחבי חב"ד קייטנות

ההכנות של בעיצומן נמצאות
בקייטנות הקיץ. תקופת לקראת

עשרות שנה כמידי משתתפים חב"ד
ועד הגן מגילאי כ"י, ילדים אלפי

זוכים הקייטנה במסגרת מצות. לגיל
ה"חופש", את נכון לנצל הילדים
בדרך החינוכי המטען את ולקבל

מהנה, פעילות של ה"כייפית"
שעשועים מתקני בריכות, טיולים,

היהדות ערכי הפנמת עם יחד ועוד,
במוקדי לפרטים הגאולה. ובשורת

הארץ. ברחבי חב"ד

סביב, לגבולותיה ישראל ארץ את הבטחתו על הקב״ה חתם עתה, באים אנו ממנו תורה במתן
אלה בימים להישמע שצריכה האמיתית ההצהרה זו ישראל, לעם ורק אך בתורה, כמפורט

טובות חדשות

לגבולותיה ישראל ארץ
לישראל ורק אך שייכת

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

המשיח מלך שליט"א הרבי של ההדגשים אחד
רק לא זה ישראל, עם לבטחון הקשור בכל
לדבר האיסור גם אלא שעל, אף על לוותר האיסור
עצם ישראל. בארץ ויתורים על מו"מ לנהל או
הפלסטיני. לטירור תמריץ מהווה לדבר, המוכנות
ניימן, אלימלך ולהרב עמי בן עודד למר בשיחתו
התריע ,('90) ה'תש"נ ניסן בחודש גור, חסידי נציג
נפשות סכנת מפני המשיח מלך שליט"א הרבי
ועל הערבים עם מו"מ ניהול שבעצם העצומה

בשום לתמוך האיסור
כזה: מו"מ המנהל גורם

ומקדם מאז עמדתי "א.
- שנים עשיריות כמה זה
וכמה כמה נתפרסם וגם
שנים במשך פעמים
פיקוח שמטעמי - אלה
אסור הערבים) (מן נפש
המנהלת במפלגה לתמוך
ע"ד הערבים עם מו"מ
מאה"ק שטחים החזרת
שומרון, יהודה - (יש"ע
לא זו ועמדתי עזה)...

וכלל. כלל נשתנתה

תקיפה יד רק
עוד שמוסיף - ביותר ועיקרי - הנ"ל על נוסף
ישראל בני של נפש דפיקוח העניין על יותר
רצח, דהווה עובדא אלא בכח רק לא - שליט"א
עם נפגשו שמאז... - והוא (ר"ל). ליצלן רחמנא
והידיעה עמהם... מו"מ וניהלו הערבים כח באי
מביאות מזה וכתוצאה נתפרסמה... זו פגישה ע"ד
מקומות בכמה שהערבים זה - ושכל טבע ע"פ -
מאחינו וכמה כמה והזיקו בפעולות המשיכו
וידוע ר"ל... רצח לידי ועד שליט"א ישראל בני
זהו - זה למנוע שבכדי
תהיה הממשלה באם רק
תקיפה, יד לה שיש כזו
וכמו עליהם. חזקה ויד

בעבר". שראינו

אילן", בר "נאום שנים כשש לפני האומלל בנאומו
(ח"ו), פלסטינית למדינה חזונו על רה"מ הצהיר
הפוליטיות ההתפתחויות ישראל. של לצידה
לנצח כדי כי הבהירו האחרונות, לבחירות שהביאו
ערב יזם לכן האמוני, הימני הציבור את צריך הוא
רואה אינו הוא כי החדשה, ההצהרה את הבחירות
בתקופת פלסטינית מדינה של להקמתה אפשרות
אילן. בר בנאום מדבריו והתנער כרה"מ כהונתו

אלא זו, בהצהרה בה אין כי ידע דעת בר כל
הימני. לציבור פתיון
של היסוד בקווי כבר
הוא כי הבהיר ממשלתו
ממשנתו בו חוזר אינו
כשקבע המדינית,
המדיני, שהתהליך
עם המו"מ ניהול קרי
אחד הינו הפלסטינים,
אכן היסוד. מקווי
בביקור שעבר בשבוע
האיחוד של החוץ שרת
על חזר האירופי,
האומללה התבטאותו
תומך "אני והצהיר:
מדינות". שתי של בחזון
האבנים פיגועי מסכת להתווכח. קשה עובדות ועל
שנשמעו ככל וגדלה הלכה התבערה, ובקבוקי
לדבר מוכנות או מו"מ בניהול שתמכו ההצהרות

ויתורים. על

האמיתית ההצהרה
הקב"ה חתם עתה, באים אנו ממנו תורה במתן
סביב, לגבולותיה ישראל ארץ את הבטחתו על
ההצהרה זו ישראל. לעם ורק אך בתורה, כמפורט
אלה, בימים בעיקר להישמע שצריכה האמיתית
הממשלה. מתווה נגד ומפורשת תקיפה מחאה תוך
הרבי של הקדושה דעתו את לפרסם ובמקביל
ושלימות ביטחון בנושא המשיח, מלך שליט"א
שיביאו הם אלה להוראות היצמדות רק הארץ.
והשלימה האמיתית ולגאולה ולשלום לרגיעה

ממש. עכשיו

3 לאחר בארה״ק, חב״ד מוסדות מנהלי כנס הסתיים אלה בימים
מהניהול מקצוע אנשי בהשתתפות עציון, ניר הארחה בבית עיון ימי
הגאולה. להבאת ביכולתכם אשר כל אשר עשו בסימן והכל והשיוק

חב"ד מוסדות מנהלי כנס

הסייבר בבסיס התניא הדפסת

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

ביוקר ולא באה״ק דירה
כספים באמצעים החוסר אבל נשתדך מזמן אשר כותב
וממשיך החתונה את עתה לעת מעכב דירה להשיג
לירות אלפים של לסכום עד קשור הדבר הי' שבאם

להסתדר. יכול הי' אולי
ואברכים ישיבה אברכי לכמה דא בכגון כתבתי וכבר
טוב לא המנהג מצער אשר בכלל, ה' לדבר חרדים

ת"ו. באה"ק האברכים שבשטח
בעד מפתח דמי ולשלם מצומצם במקום דוקא לדור

מבהילים. בסכומים דירה
פסק היפך זמן וכמה כמה החתונה זמן מעכבים ובמילא

חיים, תורת הק' תורתנו דין
אינם שם שהדירות ת"ו באה"ק מקומות כמה והרי

ההוא, במקום גם ישראל ארץ וקדושת האמור ביוקר

שמותר אמרו באם הרי ירושלים לאנשי בהנוגע ואפילו
לישא בשביל לחו"ל ישראל מארץ לצאת

את"ל [אפילו ישראל ערי לשאר ת"ו מירושלים עאכו"כ
בגבולות הגמורה בפשיטות הוא דרים בו שהמחוז

ירושלים],
אל הקצה מן משתנה הנ"ל מנהג הי' סוף שסוף והלואי
ובונים תיכף מתרבות חתונה שמחות הי' שאז הקצה.
כלל הכרחי ובלתי מבהיל הכי בלבול מבלי בישראל בית

וכלל.
זו בתקופתנו הגדול ההכרח על אעוררו זו בהזדמנות

התורה פנימיות בלימוד עתים לקבוע
כפתגם וקביעות החסידות בתורת נתגלתה שבדורנו
והשו"ע דתורה) בנסתר (פוסק התניא בעל הזקן רבנו
גם אם כי בזמן קביעות רק לא דתורה) בנגלה (פוסק
ו׳שה) (מאגרת בנפש. קביעות

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 (29.5.15) ה'תשע"ה סיון י"א נשא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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ספר הודפס בהם ובעולם בארץ המקומות מספר
תשל"ח שנת מאז השיאים. כל את שבר התניא,
המשיח מלך שליט"א הרבי לראשונה ביקש בה
נמצאים ובו מקום בכל התניא ספר את להדפיס
מקומות מ-6000 בלמעלה הספר הודפס יהודים,
שנדפס לספר נעשה בכך הארץ. כדור פני על
הפריסה למרות ביותר. הרב המהדורות במספר
הספר, הודפס בהם המקומות של העצומה
חדשות, מקומיות יוזמות העת כל מתעוררות
שכונות ברמת אף מקומות בעוד הספר להדפסת

מוסדות. של ברמה ואפילו

המבצע מטרות
שליט"א הרבי הסביר ההדפסה, מטרת עצם
החסידות מעיינות את להביא היא המשיח, מלך
מלך מענה יסוד על – וזאת בעולם מקום לכל
מר?" קאתי "אימתי שאלתו על להבעש"ט המשיח
בהדפסת – חוצה" מעיינותך "לכשיפוצו ותשובתו:
החסידות, תורת של שבכתב תורה התניא, ספר
רק ולא החוצה! אל בעצמו המעיין את מביאים
שפע וליושביו למקום ממשיכים וכך מימיו את
מחישים בכך ובעיקר וברוחניות בגשמיות רב

והשלימה. האמיתית הגאולה את ומזרזים
מתן את התנה המשיח, מלך שליט"א הרבי
ביניהם, הנחיות, בכמה התניא להדפסת האישור
ומספרי המקומות את ספר בכל להדפיס יש
הודפס בהם המקומות כל של לאור, ההוצאה
ספר שבכל כך הנוכחית. להדפסה עד הספר
המקומות אלפי כל את בפרוטרוט לראות ניתן
הספר נדפס כבר האם באמצעותם ולבדוק
התניא שספר למצוא ניתן כך מסויים. במקום
באנטרטיקה!) גם (כן, היבשות בשבעת הודפס
הקומוניסטי השלטון בזמן העולם. מדינות וברוב
גם הודפס כן כמו התניא. שם גם הודפס ברוסיה,

וסוריה. כאירן אויב במדינות ואף ערב בארצות
נפש במסירות הספר הודפס מלחמה, בזמני
הכיפורים, יום במלחמת כמו הקרבות; באיזורי
מלחמת בזמן ובלבנון לתעלה, מעבר במצרים
ועוד. צידון צור, בירות, בערים: הראשונה לבנון

הטכנולוגית החנית חוד
הדפסת את ליזום בדעתי עלה – זו הוראה "לאור
המחשב למקצועות הצה"לית באקדמיה התניא
תקופה באותה נחום. אריאל ר' מספר והסייבר,
המחשב לימודי בקורס כחניך שם שהייתי
האישורים את לקבל עלי היה תחילה והתיכנות.
אתגר בזה ראיתי הצבאיים. מהדרגים הנדרשים
יחידות המארח בבסיס בפרט המעיינות, להפצת
הממר"ם, כיחידות המיחשוב, בתחומי שונות

הטכנולוגית החנית חוד – ובסמ"ח מצפ"ן
משתתפי מבין גבוה אחוז צה"ל. של והתקשובית
שילוב של הגיוס מסלול על נימנים הקורסים
ביחידות משתלבים בוגריו אשר (שח"ר), חרדים

בצה"ל. השונות הטכנולוגיות
המימון. מקורות את לחפש התחלתי זה בשלב
בארגון נעזרתי בעיקר אך מחברי כמה התרמתי
עיצוב את אופן. מענדי הרב בראשות לחייל" "אור
ולתיאום דיילס יהודה עצמו על נטל המודעה
דת מש"ק אורלינסקי בידידיה נעזרתי המעשי

בבסיס.
ל"ג ערב באייר, י"ז ליום נקבע ההדפסה תאריך
הנחשב התניא ספר של עניינו את תאם בעומר
העוסק החסידות, תורת של שבכתב לתורה
הוכן ההדפסה אולם רשב"י. תורת פנימיות בגילוי
עם "ברוב של באופן האירוע את לקיים מראש,

מלך". הדרת

שבנשמה האיתן את לעורר
ברקוביץ' דב הרב סרן כובדו ההדפסה בהתחלת
יחד, מקשל"ר רב דהן שרגא הרב ורס"ן לוט"ם רב
והפצתו התניא ספר מעלת בענין דברים נשאו שגם
ממכבש הטריים הדפים יציאת לאחר מיד בעולם.
בתניא ל"ב פרק את דהן שרגא הרב למד הדפוס
הרבים, המשתתפים עם – התניא של הלב –
להתחיל המשיח מלך שליט"א הרבי כהוראת

הנדפס. הספר מתוך משהו במקום ללמוד
שהוכן מהכיבוד לטעום המשתתפים פנו כעת
הנוכחים בפני דברים נשאתי זה בשלב המלך. כיד
המעורר התניא, בספר הלימוד חשיבות בדבר
ומזרז שבנשמה, תניא) (אותיות ה"איתן" את
הרבי בהתגלות והשלימה האמיתית הגאולה את

ממש. בקרוב המשיח, מלך שליט"א

נחום אריאל ר׳

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץביטוח צד ג לרכב הכי זול בארץ  זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

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

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

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

תניא תהלים חומש

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! גלויים!ניסים ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

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

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

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

ניא הלים ומש

לועזיות באותיות או קום" "אגרות
של שמו הוא www.igrot.com
את המאפשר באינטרנט האתר
מלך שליט"א הרבי אל ההתקשרות

קודש. אגרות באמצעות המשיח,

לוגוב שלום הרב האתר מנהל
פניות מאות על מספר חב"ד, מכפר
באתר, תבל. קצווי מכל יום. מידי
ורוסית. אנגלית בעברית, המופעל
ללא אישית פניה מאפשר האתר
פרטי שם (מלבד בהזדהות צורך

האם). ושם

האם, ושם הפרטי השם מילוי לאחר
הבקשה, תוכן את מציין הפונה

אדוננו" "יחי מכריז
הבאה כשבלחיצה
צילום את מקבל הוא
האקראיים העמודים
מעשרים אחד מתוך
הכרכים ושלשה
קודש, האגרות של
תשובת את המהווים
שליט"א הרבי
המשיח מלך
והמופתים לפונה.

מתגלגלים.

לוגוב הרב מספר האתר, "כמנהל
לכאלה לענות אחת לא נדרש אני
אני וכך התשובה בהבנת המתקשים
הרבי על מופתים לסיפורי נחשף

המשיח. מלך שליט"א

אשה אלי פנתה שנים, מספר לפני
שקבלה. לתשובה הסבר ובקשה
הקשר כי סיפרה השיחה, במהלך
לפני החל לנושא שלה הראשוני
שעלתה לאחר שנה. עשרה כחמש

מרוסיה. וסבתא הוריה עם כילדה

נפטרה שהסבתא לאחר זה היה
הסבתא, בחדר לישון עברה והיא
אותה פוקדים היו בלילות כאשר
בשלב לישון. יכלה לא והיא סיוטים
המקומי, חב"ד לבית פנו הם זה
לרבי לכתוב כיצד להם הסבירו ושם

המשיח. מלך שליט"א

כי הייתה, קודש באגרות התשובה
בקרוב. יסתדר הדירה עם העניין
שחזרה הראשון הלילה זה היה ואכן
למי שיש ידעה מאז טוב. לישון
באמצעות הכתיבה אפיק לפנות.
אצלה התחזק קודש, האגרות
קום", "אגרות האתר את משגילתה

רבות. פעמים פנתה כבר לשם

הייתה, הנוכחית כתיבתה סיבת
לפני שנישאו מאז לילדים. בקשה
לא עדיין הם משנתיים למעלה
מצבם על לשאלתי בטן. בפרי נפקדו
כי סיפרה, ומצות תורה בשמירת
יום זה הספר מבית לה שזכור מה
אכן היא זה ואת שבת ונרות כיפור

מעבר. לא אך עושה,

שליט"א לרבי כתבה השנים, במהלך
בהקשר זה היה אך המשיח, מלך
ועבודת עבודתה אחרים, נושאים
מאוד מוטרדת היא כעת אך בעלה
הסבר וביקשה לילדים. בהקשר

שהתקבלה. בתשובה

האגרת קריאת לאחר
שמדובר לה הסברתי
שני אודות שם
ראש כיסוי נושאים:
נכרית פיאה ע"י
טהרת ושמירת

המשפחה.

היא כי אמרה האשה
תוכל כיצד רואה אינה
המשימות, את למלא
שיתוף חוסר לנוכח

בעלה. מצד פעולה

במקביל, כאשר שנה עברה ככה
הוא המעניין הצליחו. לא הטיפולים
וכתבה חזרה היא זו תקופה שבמהלך
חיוביות: מאוד תשובות וקיבלה
לבן והתייחסות טובות בשורות

ובת.

שעליה צויין המכתבים, באחד
טהרת על בעצמה לשמור רק לא
לאחרות לסייע עליה אלא המשפחה,
היא יכולה במה כששאלה לשמור.
אינה עדיין עצמה היא כאשר לעזור,
ספר שיש לה סיפרתי שומרת?
טהרת על מופתים סיפורי שמרכז
בהוצאה לסייע וביכולתה המשפחה,
היא הרבים, לזיכוי הספר של לאור

תרמה. מייד

פאה. קונה שהיא החליטה זה בשלב
שבוע פאה. לחבוש החלה ואכן
כי ב"ה, התבשרה היא מכן לאחר

טובות. בשורות יש

תאומים להם נולדו שנה כחצי לפני
ומוצלחת. טובה בשעה ובת בן
מכתב - שקבלה התשובה כפי בדיוק
לגדלם ויזכו בת. על ומכתב בן על

טובים. ולמעשים חופה לתורה

  
  

   
    

  
   
   

     
    
   
    

     

ישראל בני את תברכו כה
כא) ו, (במדבר

שלשלמה מטתו "הנה הכתוב: שאמר זה
ישראל, מגבורי לה סביב גבורים ששים
איש מלחמה מלומדי חרב אחוזי כלם

ז-ח). ג, השירים (שיר חרבו"
שהוא במטה לעסוק שלמה ראה מה
אינו אלא שלשלמה. מטתו הנה אומר
הנה שלו. שהשלום במלך אלא עוסק

המקדש. בית זה מטתו,
מה למטה. המקדש בית נמשל ולמה
בית כך ורביה, לפריה אלא אינה המטה
פרין היו בתוכה, שהיה מה כל המקדש,
ח (מ"א, הבדים" "ויאריכו שנאמר: ורבין,

ח).
(דה"ב פרוים" זהב "והזהב אומר: הוא וכן
אומר: הוא וכן פירות. עושה שהוא ו), ג,
למה ב). ז (מ"א, הלבנון יער בית את ויבן

ורבה, פרה יער מה לך, לומר ליער. נמשלה
פרה בו, שהיה מה כל המקדש, בית כך

תנחומא)ורבה. (מדרש

כב) ו, (במדבר וישמרך ה׳ יברכך
צויתי הזה, בעולם הוא, ברוך הקדוש אמר
אני לבא, ולעתיד אותם. לברך ובניו אהרן
ה' "יברכך שנאמר, אותם, אברך בכבודי

ג). קלד, (שם וארץ" שמים עשה מציון,
(תנחומא)

כב) ו, (במדבר אברכם ואני
יכול לי המיוחד בשם - אברכם" "ואני
שמי את ושמו כאן נאמר בגבולין אף
בית להלן מה שמי את לשום להלן ונאמר
אמרו מכאן המקדש בית כאן אף המקדש

בכינוי. ובמדינה המפורש בשם במקדש
רבה) (מדרש

חג מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:20 19:02 ירושלים
20:23 19:18 תל-אביב
20:24 19:11 חיפה
20:21 19:19 באר-שבע
21:08 20:00 ניו-יורק

      
ב-כה) יג, (שופטים

התורה? מי של בעלות

את "נשא פרשתנו: בתחילת רבה במדרש נאמר
(=זהו דכתיב הוא הדא וגו'... גרשון בני ראש

בה ישוו לא חפציך וכל מפנינים היא יקרה שכתוב)
על אף וגרשון בקהת מַדֵּבר מפנינים היא יקרה . .
הכתוב חלק מקום שבכל ומצינו בכור שגרשון פי

ששם הארון טוען קהת שהיה לפי לבכור, כבוד
כו'". לגרשון הכתוב הקדימו התורה

למעשה שמביאה תורה
לימוד ידי על נפעלת התורה רוממות אמיתיות

מביא הלימוד כאשר ומתבטאת בביטול, התורה
קהת בני שאחרי זאת ורואים - דוקא מעשה לידי

המצות, קיום על מורה דגרשון גרשון, בני באים
היריעות את נשאו (והם מקומות בכמה כמבואר

גרשון בני ידי על המשכן הקמת לאחר ודוקא כו',
והכלים הארון את והכניסו קהת בני באו מררי ובני

עניינם שישנו לאחרי דוקא ולכן המשכן), בתוך
נשיאות אמיתית מדגיש זה הרי גרשון, בני של

(תורה). קהת" "בני
גם גרשון בני ראש את "נשא מדייק שהכתוב וזהו
כשלעצמם גרשון בני במעלת המדובר שאין הם",

טפלים שהם בכך אלא עצמו), המצוות קיום (מצד
כתוצאה הבא המעשה ענין קהת, בני אל ובטלים

מלימוד.

בבני המדברת זו, פרשה שדוקא בזה הרמז וזהו
שה"נשא" אף - סתם "נשא" בשם נקראת גרשון,

גרשון בני משל יותר למעלה הוא קהת דבני
גם גרשון בני ראש את "נשא בתורה, (כמודגש

בני עבודת גם שישנה לאחרי רק כי - הם")
ענין אמיתית מתגלה הם"), "גם של (באופן גרשון

התורה. ידי שעל והרוממות ה"נשיאות"

התורה אוהבי
נרמז בביטול) התורה לימוד (מעלת זה עניין

הנשיאים, קרבנות בפרשת הפרשה, באמצע גם
פעמים שתי "הקריב" שנאמר שזה ברש"י, שנאמר
דברים ב' "בשביל כי הוא צוער", בן "נתנאל אצל

יודעים שהיו אחת לשבטים, שני להקריב זכה
לעתים בינה יודעי יששכר ומבני שנאמר בתורה

קרבנות להתנדב לנשיאים עצה נתנו שהם (ואחת
הללו)".

יששכר נשיא "בא נאמר זו בפרשה רבה ובמדרש
את אהבו שהם לפי התורה, שם על והקריב

כו' "ומבני שנאמר השבטים מכל יותר התורה
יעשו יום באיזה - ישראל יעשה מה לדעת"
מאתיים אלו - מאתיים" "ראשיהם מועדים.

וכל מעמיד יששכר שבט שהיה סנהדראות ראשי
פיהם על הלכה מסכימים שהיו פיהם על אחיהם

תורה עול סובלים שהיו לסבול" שכמו "ויט ואומר
היו בהלכה טועה שהיה מי שכל עובד למס ויהי

אותה מבארים והם יששכר לשבט אותה שואלים
להם".

הנחשון אחרי
תחלה הקריב יששכר שנשיא אף זאת, בכל אבל

הבכור, ראובן שבט לפני גם התורה), מעלת (מצד
ביום ולא לשבטים, שני הקריב מקום מכל

הראשון.
בזה: והביאור

מכל כנ"ל, התורה, שם על הקריב שיששכר אף
לידי המביאה התורה מעלת עיקר הרי מקום
עם קשור הלימוד כאשר הוא ונשיאות גדלות

ביששכר, שהיה [וכמו הלומד של מציאותו ביטול
עול סובלים שהיו לסבול", שכמו "ויט בו שנאמר
השלמים "ולזבח של בכוונה גם וכמרומז התורה,
והמשנה המקרא תורות שתי כנגד - שנים בקר
הכתוב ככל לעשות יצרו וזובח שמבקר מי שכל

ושלום למעלה שלום שלומות שני עושה הוא בהן
בזה התבטא יששכר של זה וביטול למטה"],

נחשון היה הראשון והמקריב שני, הקריב שהוא
המסירת היינו) — (נחשון ענין שהוא עמינדב בן
תחלה שירד שם על נחשון שמו נקרא "למה נפש,

וירד", הים גלי לתוך נחשון ש"קפץ שבים" לנחשול
את תעבדון ממצרים העם את ש"בהוציאך ידע כי

נפש במסירת קפץ ולכן הזה", ההר על האלקים
התורה. לקבלת סיני הר לקראת להתקרב כדי לים
נשא) לג, שיחות לקוטי (עפ״י

שלב תדמור. העיר את דאע״ש כבשו שעבר בשבוע
הסורי. השלטון בקריסת חדש

הגאולה ומסמני תדמור כיבוש
להשתלט הצליחו דאע"ש פעילי
תדמור העתיקה העיר על
את משם ולהניס שבסוריה
הצבא הלוחמים הכוחות
הטלוויזיה דיווחה כך - הסורי
יש עבורנו, במדינה. הממלכתית
של חלקה על חשבון סגירת בזה
נפילתה הבית, בחורבן תדמור
האוכלוסייה והשלימה. באמיתית הגאולה למימוש נוסף סימן מהווה
חלק גם וכך האחרונה, ביממה משם פונתה באזור האזרחית

שבה. ההיסטוריים מהפריטים

(בתדמור אסטראטגיים ממניעים תדמור את כבשו דאע"ש בעוד
שהם תוך דמשק), לבירה המוביל מהיר וכביש מתקדמים צבא מתקני
בכך שיש לנו מספר התלמוד תדמור, בתושבי המוני טבח מבצעים

הגאולה. על רמז

בלגיונות תדמור בני של השתתפותם על מסורת הייתה לחז"ל
מי אשרי יוחנן ר׳ אמר חמל... ולא ד' "בלע ירושלים: את שהחריבו
חורבנות, בשתי שותפת שהייתה למה? תדמור. של במפלתה שראה
העמידה ובשני קשתין אלף שמונים העמידה ראשון בחורבן אמר יודן

כראשון". הם אחרון בחורבן אמר הונא רבי קשתין, אלף ארבעים

א. ביותר. משמעותיות ופוליטיות צבאיות השלכות תדמור לכיבוש
בעליונות סופי יפגע שכיבושו האויר, חיל של גדול בסיס בתדמור
ברחבי המורדים במעוזי יומית לפגוע ובכוחם הסורית האוירית
ב. בעתיד). דאע"ש של האוירי הכוח לבנות יאפשר אף (ואולי סוריה
אחד את המהווה בתדמור, יותר מערבי בסיס לכיבוש יוביל זה כיבוש

הסוריה. למשטר החשובות האסטרטגיות מנקודות

והאספקה הגישה דרכי את לעצור לדאע"ש יאפשר תדמור כיבוש
לצבא שיגרום מה א-זור, לדיר יותר קלה וגישה הסורי הצבא לכוחות

דאע"ש. בידי סופית תיפול כנראה א-זור ודיר יותר עוד לסגת

האזרחים של נוראיים טבח למעשי להוביל יכולה תדמור נפילת
שידחוק הסורי מהצד והן דאע"ש של מהצד הן מאחור שנשארו

בגז). (שימוש מלוכלכים באמצעים גם לתקוף לפינה אותם

אסד. של לשלטונו משמעותי אסטרטגי שינוי מסמן תדמור נפילת
תוביל הסורי הצבא לכוחות האספקה ניתוק א-זור, דיר נפילת
הגז אספקת ניתוק עם דמשק. הבירה עיר לעבר אסטרטגית לנסיגה
של משטרו גם וכך תיפול שדמשק זמן של עניין רק זה והתחמושת

בסוריה. אסד

בחסידות תדמור
המורדים אלה הם שתרמודאי מסביר המשיח מלך שליט"א הרבי
שמרדה הראשונה האומה מורדת. אותיות (תרמוד שמים במלכות
חנוכה נר של הגילוי ידי על נפעל תרמוד של הבירור בשלמה).
שהם מפני דווקא ומצוות התורה את לשמור נפש מסירות שעניינו
יוון חכמי זה (שבענין שבהם החכמה מצד לא ו"מצוותיך", "תורתך"
רצונו שהם זה מצד אם כי מופלאה) חכמה היא שהתורה שחשבו טעו
בלימוד ההוספה ידי על שבהם. הקדושה מצד הקדוש-ברוך-הוא, של
המסמלים העניינים כל על להתגבר ניתן שבתורה ה"מאור" החסידות

שמיים. במלכות "מרידה"

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ההגדה. נוסח זמנים, ספר

א. פרק וסוכה שופר הל'

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

ו פרק

ג-ה. ומוספין תמידין הלכות

ו-ח. פרקים

א.. פרק המוקדשין.. פסולי הלכות ט-י. פרק

ב-ד. פרקים
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וההריון הפאה

נשא פרשת
א - אבות פרקי

נשא

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

השבת לוח

"רווחא" של במצב תהיה ישראל שארץ בכדי
ברחבות לעמוד שם היהודים על - רחבות -

של ענין שום שם לעצמם להרשות אסור ובמילא ובתוקף,
רחמנא-לצלן. מפלה,

ה'תשל"ח) אמור ש"פ מוצאי (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

למפלה להגיע אסור
טוב מזל ברכת

דורון שיחי' טוביה הרב למשפחת
שיחי' יצחק לוי הת' הבן לבוא
תחי' גיטי מרת עב"ג שידוכין בקשרי
מאיר שיחי' צבי הרב למשפחת

זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

לוגוב שלום הרב

לתורה" עתים "קבע
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד' ע"ה יצחק ב"ר משה ר' ד"ר

נברו
תשע"ה סיון ב' נלב"ע

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

נשמת לזכר



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

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

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

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

תניא תהלים חומש

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! גלויים!ניסים ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

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

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

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

ניא הלים ומש

לועזיות באותיות או קום" "אגרות
של שמו הוא www.igrot.com
את המאפשר באינטרנט האתר
מלך שליט"א הרבי אל ההתקשרות

קודש. אגרות באמצעות המשיח,

לוגוב שלום הרב האתר מנהל
פניות מאות על מספר חב"ד, מכפר
באתר, תבל. קצווי מכל יום. מידי
ורוסית. אנגלית בעברית, המופעל
ללא אישית פניה מאפשר האתר
פרטי שם (מלבד בהזדהות צורך

האם). ושם

האם, ושם הפרטי השם מילוי לאחר
הבקשה, תוכן את מציין הפונה

אדוננו" "יחי מכריז
הבאה כשבלחיצה
צילום את מקבל הוא
האקראיים העמודים
מעשרים אחד מתוך
הכרכים ושלשה
קודש, האגרות של
תשובת את המהווים
שליט"א הרבי
המשיח מלך
והמופתים לפונה.

מתגלגלים.

לוגוב הרב מספר האתר, "כמנהל
לכאלה לענות אחת לא נדרש אני
אני וכך התשובה בהבנת המתקשים
הרבי על מופתים לסיפורי נחשף

המשיח. מלך שליט"א

אשה אלי פנתה שנים, מספר לפני
שקבלה. לתשובה הסבר ובקשה
הקשר כי סיפרה השיחה, במהלך
לפני החל לנושא שלה הראשוני
שעלתה לאחר שנה. עשרה כחמש

מרוסיה. וסבתא הוריה עם כילדה

נפטרה שהסבתא לאחר זה היה
הסבתא, בחדר לישון עברה והיא
אותה פוקדים היו בלילות כאשר
בשלב לישון. יכלה לא והיא סיוטים
המקומי, חב"ד לבית פנו הם זה
לרבי לכתוב כיצד להם הסבירו ושם

המשיח. מלך שליט"א

כי הייתה, קודש באגרות התשובה
בקרוב. יסתדר הדירה עם העניין
שחזרה הראשון הלילה זה היה ואכן
למי שיש ידעה מאז טוב. לישון
באמצעות הכתיבה אפיק לפנות.
אצלה התחזק קודש, האגרות
קום", "אגרות האתר את משגילתה

רבות. פעמים פנתה כבר לשם

הייתה, הנוכחית כתיבתה סיבת
לפני שנישאו מאז לילדים. בקשה
לא עדיין הם משנתיים למעלה
מצבם על לשאלתי בטן. בפרי נפקדו
כי סיפרה, ומצות תורה בשמירת
יום זה הספר מבית לה שזכור מה
אכן היא זה ואת שבת ונרות כיפור

מעבר. לא אך עושה,

שליט"א לרבי כתבה השנים, במהלך
בהקשר זה היה אך המשיח, מלך
ועבודת עבודתה אחרים, נושאים
מאוד מוטרדת היא כעת אך בעלה
הסבר וביקשה לילדים. בהקשר

שהתקבלה. בתשובה

האגרת קריאת לאחר
שמדובר לה הסברתי
שני אודות שם
ראש כיסוי נושאים:
נכרית פיאה ע"י
טהרת ושמירת

המשפחה.

היא כי אמרה האשה
תוכל כיצד רואה אינה
המשימות, את למלא
שיתוף חוסר לנוכח

בעלה. מצד פעולה

במקביל, כאשר שנה עברה ככה
הוא המעניין הצליחו. לא הטיפולים
וכתבה חזרה היא זו תקופה שבמהלך
חיוביות: מאוד תשובות וקיבלה
לבן והתייחסות טובות בשורות

ובת.

שעליה צויין המכתבים, באחד
טהרת על בעצמה לשמור רק לא
לאחרות לסייע עליה אלא המשפחה,
היא יכולה במה כששאלה לשמור.
אינה עדיין עצמה היא כאשר לעזור,
ספר שיש לה סיפרתי שומרת?
טהרת על מופתים סיפורי שמרכז
בהוצאה לסייע וביכולתה המשפחה,
היא הרבים, לזיכוי הספר של לאור

תרמה. מייד

פאה. קונה שהיא החליטה זה בשלב
שבוע פאה. לחבוש החלה ואכן
כי ב"ה, התבשרה היא מכן לאחר

טובות. בשורות יש

תאומים להם נולדו שנה כחצי לפני
ומוצלחת. טובה בשעה ובת בן
מכתב - שקבלה התשובה כפי בדיוק
לגדלם ויזכו בת. על ומכתב בן על

טובים. ולמעשים חופה לתורה

  
  

   
    

  
   
   

     
    
   
    

     

ישראל בני את תברכו כה
כא) ו, (במדבר

שלשלמה מטתו "הנה הכתוב: שאמר זה
ישראל, מגבורי לה סביב גבורים ששים
איש מלחמה מלומדי חרב אחוזי כלם

ז-ח). ג, השירים (שיר חרבו"
שהוא במטה לעסוק שלמה ראה מה
אינו אלא שלשלמה. מטתו הנה אומר
הנה שלו. שהשלום במלך אלא עוסק

המקדש. בית זה מטתו,
מה למטה. המקדש בית נמשל ולמה
בית כך ורביה, לפריה אלא אינה המטה
פרין היו בתוכה, שהיה מה כל המקדש,
ח (מ"א, הבדים" "ויאריכו שנאמר: ורבין,

ח).
(דה"ב פרוים" זהב "והזהב אומר: הוא וכן
אומר: הוא וכן פירות. עושה שהוא ו), ג,
למה ב). ז (מ"א, הלבנון יער בית את ויבן

ורבה, פרה יער מה לך, לומר ליער. נמשלה
פרה בו, שהיה מה כל המקדש, בית כך

תנחומא)ורבה. (מדרש

כב) ו, (במדבר וישמרך ה׳ יברכך
צויתי הזה, בעולם הוא, ברוך הקדוש אמר
אני לבא, ולעתיד אותם. לברך ובניו אהרן
ה' "יברכך שנאמר, אותם, אברך בכבודי

ג). קלד, (שם וארץ" שמים עשה מציון,
(תנחומא)

כב) ו, (במדבר אברכם ואני
יכול לי המיוחד בשם - אברכם" "ואני
שמי את ושמו כאן נאמר בגבולין אף
בית להלן מה שמי את לשום להלן ונאמר
אמרו מכאן המקדש בית כאן אף המקדש

בכינוי. ובמדינה המפורש בשם במקדש
רבה) (מדרש

חג מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:20 19:02 ירושלים
20:23 19:18 תל-אביב
20:24 19:11 חיפה
20:21 19:19 באר-שבע
21:08 20:00 ניו-יורק

      
ב-כה) יג, (שופטים

התורה? מי של בעלות

את "נשא פרשתנו: בתחילת רבה במדרש נאמר
(=זהו דכתיב הוא הדא וגו'... גרשון בני ראש

בה ישוו לא חפציך וכל מפנינים היא יקרה שכתוב)
על אף וגרשון בקהת מַדֵּבר מפנינים היא יקרה . .
הכתוב חלק מקום שבכל ומצינו בכור שגרשון פי

ששם הארון טוען קהת שהיה לפי לבכור, כבוד
כו'". לגרשון הכתוב הקדימו התורה

למעשה שמביאה תורה
לימוד ידי על נפעלת התורה רוממות אמיתיות

מביא הלימוד כאשר ומתבטאת בביטול, התורה
קהת בני שאחרי זאת ורואים - דוקא מעשה לידי

המצות, קיום על מורה דגרשון גרשון, בני באים
היריעות את נשאו (והם מקומות בכמה כמבואר

גרשון בני ידי על המשכן הקמת לאחר ודוקא כו',
והכלים הארון את והכניסו קהת בני באו מררי ובני

עניינם שישנו לאחרי דוקא ולכן המשכן), בתוך
נשיאות אמיתית מדגיש זה הרי גרשון, בני של

(תורה). קהת" "בני
גם גרשון בני ראש את "נשא מדייק שהכתוב וזהו
כשלעצמם גרשון בני במעלת המדובר שאין הם",

טפלים שהם בכך אלא עצמו), המצוות קיום (מצד
כתוצאה הבא המעשה ענין קהת, בני אל ובטלים

מלימוד.

בבני המדברת זו, פרשה שדוקא בזה הרמז וזהו
שה"נשא" אף - סתם "נשא" בשם נקראת גרשון,

גרשון בני משל יותר למעלה הוא קהת דבני
גם גרשון בני ראש את "נשא בתורה, (כמודגש

בני עבודת גם שישנה לאחרי רק כי - הם")
ענין אמיתית מתגלה הם"), "גם של (באופן גרשון

התורה. ידי שעל והרוממות ה"נשיאות"

התורה אוהבי
נרמז בביטול) התורה לימוד (מעלת זה עניין

הנשיאים, קרבנות בפרשת הפרשה, באמצע גם
פעמים שתי "הקריב" שנאמר שזה ברש"י, שנאמר
דברים ב' "בשביל כי הוא צוער", בן "נתנאל אצל

יודעים שהיו אחת לשבטים, שני להקריב זכה
לעתים בינה יודעי יששכר ומבני שנאמר בתורה

קרבנות להתנדב לנשיאים עצה נתנו שהם (ואחת
הללו)".

יששכר נשיא "בא נאמר זו בפרשה רבה ובמדרש
את אהבו שהם לפי התורה, שם על והקריב

כו' "ומבני שנאמר השבטים מכל יותר התורה
יעשו יום באיזה - ישראל יעשה מה לדעת"
מאתיים אלו - מאתיים" "ראשיהם מועדים.

וכל מעמיד יששכר שבט שהיה סנהדראות ראשי
פיהם על הלכה מסכימים שהיו פיהם על אחיהם

תורה עול סובלים שהיו לסבול" שכמו "ויט ואומר
היו בהלכה טועה שהיה מי שכל עובד למס ויהי

אותה מבארים והם יששכר לשבט אותה שואלים
להם".

הנחשון אחרי
תחלה הקריב יששכר שנשיא אף זאת, בכל אבל

הבכור, ראובן שבט לפני גם התורה), מעלת (מצד
ביום ולא לשבטים, שני הקריב מקום מכל

הראשון.
בזה: והביאור

מכל כנ"ל, התורה, שם על הקריב שיששכר אף
לידי המביאה התורה מעלת עיקר הרי מקום
עם קשור הלימוד כאשר הוא ונשיאות גדלות

ביששכר, שהיה [וכמו הלומד של מציאותו ביטול
עול סובלים שהיו לסבול", שכמו "ויט בו שנאמר
השלמים "ולזבח של בכוונה גם וכמרומז התורה,
והמשנה המקרא תורות שתי כנגד - שנים בקר
הכתוב ככל לעשות יצרו וזובח שמבקר מי שכל

ושלום למעלה שלום שלומות שני עושה הוא בהן
בזה התבטא יששכר של זה וביטול למטה"],

נחשון היה הראשון והמקריב שני, הקריב שהוא
המסירת היינו) — (נחשון ענין שהוא עמינדב בן
תחלה שירד שם על נחשון שמו נקרא "למה נפש,

וירד", הים גלי לתוך נחשון ש"קפץ שבים" לנחשול
את תעבדון ממצרים העם את ש"בהוציאך ידע כי

נפש במסירת קפץ ולכן הזה", ההר על האלקים
התורה. לקבלת סיני הר לקראת להתקרב כדי לים
נשא) לג, שיחות לקוטי (עפ״י

שלב תדמור. העיר את דאע״ש כבשו שעבר בשבוע
הסורי. השלטון בקריסת חדש

הגאולה ומסמני תדמור כיבוש
להשתלט הצליחו דאע"ש פעילי
תדמור העתיקה העיר על
את משם ולהניס שבסוריה
הצבא הלוחמים הכוחות
הטלוויזיה דיווחה כך - הסורי
יש עבורנו, במדינה. הממלכתית
של חלקה על חשבון סגירת בזה
נפילתה הבית, בחורבן תדמור
האוכלוסייה והשלימה. באמיתית הגאולה למימוש נוסף סימן מהווה
חלק גם וכך האחרונה, ביממה משם פונתה באזור האזרחית

שבה. ההיסטוריים מהפריטים

(בתדמור אסטראטגיים ממניעים תדמור את כבשו דאע"ש בעוד
שהם תוך דמשק), לבירה המוביל מהיר וכביש מתקדמים צבא מתקני
בכך שיש לנו מספר התלמוד תדמור, בתושבי המוני טבח מבצעים

הגאולה. על רמז

בלגיונות תדמור בני של השתתפותם על מסורת הייתה לחז"ל
מי אשרי יוחנן ר׳ אמר חמל... ולא ד' "בלע ירושלים: את שהחריבו
חורבנות, בשתי שותפת שהייתה למה? תדמור. של במפלתה שראה
העמידה ובשני קשתין אלף שמונים העמידה ראשון בחורבן אמר יודן

כראשון". הם אחרון בחורבן אמר הונא רבי קשתין, אלף ארבעים

א. ביותר. משמעותיות ופוליטיות צבאיות השלכות תדמור לכיבוש
בעליונות סופי יפגע שכיבושו האויר, חיל של גדול בסיס בתדמור
ברחבי המורדים במעוזי יומית לפגוע ובכוחם הסורית האוירית
ב. בעתיד). דאע"ש של האוירי הכוח לבנות יאפשר אף (ואולי סוריה
אחד את המהווה בתדמור, יותר מערבי בסיס לכיבוש יוביל זה כיבוש

הסוריה. למשטר החשובות האסטרטגיות מנקודות

והאספקה הגישה דרכי את לעצור לדאע"ש יאפשר תדמור כיבוש
לצבא שיגרום מה א-זור, לדיר יותר קלה וגישה הסורי הצבא לכוחות

דאע"ש. בידי סופית תיפול כנראה א-זור ודיר יותר עוד לסגת

האזרחים של נוראיים טבח למעשי להוביל יכולה תדמור נפילת
שידחוק הסורי מהצד והן דאע"ש של מהצד הן מאחור שנשארו

בגז). (שימוש מלוכלכים באמצעים גם לתקוף לפינה אותם

אסד. של לשלטונו משמעותי אסטרטגי שינוי מסמן תדמור נפילת
תוביל הסורי הצבא לכוחות האספקה ניתוק א-זור, דיר נפילת
הגז אספקת ניתוק עם דמשק. הבירה עיר לעבר אסטרטגית לנסיגה
של משטרו גם וכך תיפול שדמשק זמן של עניין רק זה והתחמושת

בסוריה. אסד

בחסידות תדמור
המורדים אלה הם שתרמודאי מסביר המשיח מלך שליט"א הרבי
שמרדה הראשונה האומה מורדת. אותיות (תרמוד שמים במלכות
חנוכה נר של הגילוי ידי על נפעל תרמוד של הבירור בשלמה).
שהם מפני דווקא ומצוות התורה את לשמור נפש מסירות שעניינו
יוון חכמי זה (שבענין שבהם החכמה מצד לא ו"מצוותיך", "תורתך"
רצונו שהם זה מצד אם כי מופלאה) חכמה היא שהתורה שחשבו טעו
בלימוד ההוספה ידי על שבהם. הקדושה מצד הקדוש-ברוך-הוא, של
המסמלים העניינים כל על להתגבר ניתן שבתורה ה"מאור" החסידות

שמיים. במלכות "מרידה"

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ההגדה. נוסח זמנים, ספר

א. פרק וסוכה שופר הל'

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

ו פרק

ג-ה. ומוספין תמידין הלכות

ו-ח. פרקים

א.. פרק המוקדשין.. פסולי הלכות ט-י. פרק

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג. פרק

יא

יב

יג

יד

טו

טז

יז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

וההריון הפאה

נשא פרשת
א - אבות פרקי

נשא

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

השבת לוח

"רווחא" של במצב תהיה ישראל שארץ בכדי
ברחבות לעמוד שם היהודים על - רחבות -

של ענין שום שם לעצמם להרשות אסור ובמילא ובתוקף,
רחמנא-לצלן. מפלה,

ה'תשל"ח) אמור ש"פ מוצאי (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

למפלה להגיע אסור
טוב מזל ברכת

דורון שיחי' טוביה הרב למשפחת
שיחי' יצחק לוי הת' הבן לבוא
תחי' גיטי מרת עב"ג שידוכין בקשרי
מאיר שיחי' צבי הרב למשפחת

זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

לוגוב שלום הרב

לתורה" עתים "קבע
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד' ע"ה יצחק ב"ר משה ר' ד"ר

נברו
תשע"ה סיון ב' נלב"ע

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

נשמת לזכר



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

שבע בבאר משיח שבת
חב"ד תמימים תומכי ישיבת

שעריה, פותחת שבע, בבאר
'נשא' פרשת זו, בשבת ומקיימת

משיח שכולה שבת סיון, י"ב - י"א
(ישיבה ג' שיעור תלמידי עבור

בארה"ק. חב"ד ישיבות מכל קטנה),
הישיבה רבני בהשתתפות השבת
בין האורחים. עם גם שיתוועדו
יקרי פרסים יוגרלו המשתתפים,
לרבי טיסה כרטיס ובראשם ערך

הקהל. לשנת המשיח, מלך שליט"א
,058-699-9747 והרשמה: לפרטים

.058-469-3770

בקיץ לנו חכו
הארץ ברחבי חב"ד קייטנות

ההכנות של בעיצומן נמצאות
בקייטנות הקיץ. תקופת לקראת

עשרות שנה כמידי משתתפים חב"ד
ועד הגן מגילאי כ"י, ילדים אלפי

זוכים הקייטנה במסגרת מצות. לגיל
ה"חופש", את נכון לנצל הילדים
בדרך החינוכי המטען את ולקבל

מהנה, פעילות של ה"כייפית"
שעשועים מתקני בריכות, טיולים,

היהדות ערכי הפנמת עם יחד ועוד,
במוקדי לפרטים הגאולה. ובשורת

הארץ. ברחבי חב"ד

סביב, לגבולותיה ישראל ארץ את הבטחתו על הקב״ה חתם עתה, באים אנו ממנו תורה במתן
אלה בימים להישמע שצריכה האמיתית ההצהרה זו ישראל, לעם ורק אך בתורה, כמפורט

טובות חדשות

לגבולותיה ישראל ארץ
לישראל ורק אך שייכת

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

המשיח מלך שליט"א הרבי של ההדגשים אחד
רק לא זה ישראל, עם לבטחון הקשור בכל
לדבר האיסור גם אלא שעל, אף על לוותר האיסור
עצם ישראל. בארץ ויתורים על מו"מ לנהל או
הפלסטיני. לטירור תמריץ מהווה לדבר, המוכנות
ניימן, אלימלך ולהרב עמי בן עודד למר בשיחתו
התריע ,('90) ה'תש"נ ניסן בחודש גור, חסידי נציג
נפשות סכנת מפני המשיח מלך שליט"א הרבי
ועל הערבים עם מו"מ ניהול שבעצם העצומה

בשום לתמוך האיסור
כזה: מו"מ המנהל גורם

ומקדם מאז עמדתי "א.
- שנים עשיריות כמה זה
וכמה כמה נתפרסם וגם
שנים במשך פעמים
פיקוח שמטעמי - אלה
אסור הערבים) (מן נפש
המנהלת במפלגה לתמוך
ע"ד הערבים עם מו"מ
מאה"ק שטחים החזרת
שומרון, יהודה - (יש"ע
לא זו ועמדתי עזה)...

וכלל. כלל נשתנתה

תקיפה יד רק
עוד שמוסיף - ביותר ועיקרי - הנ"ל על נוסף
ישראל בני של נפש דפיקוח העניין על יותר
רצח, דהווה עובדא אלא בכח רק לא - שליט"א
עם נפגשו שמאז... - והוא (ר"ל). ליצלן רחמנא
והידיעה עמהם... מו"מ וניהלו הערבים כח באי
מביאות מזה וכתוצאה נתפרסמה... זו פגישה ע"ד
מקומות בכמה שהערבים זה - ושכל טבע ע"פ -
מאחינו וכמה כמה והזיקו בפעולות המשיכו
וידוע ר"ל... רצח לידי ועד שליט"א ישראל בני
זהו - זה למנוע שבכדי
תהיה הממשלה באם רק
תקיפה, יד לה שיש כזו
וכמו עליהם. חזקה ויד

בעבר". שראינו

אילן", בר "נאום שנים כשש לפני האומלל בנאומו
(ח"ו), פלסטינית למדינה חזונו על רה"מ הצהיר
הפוליטיות ההתפתחויות ישראל. של לצידה
לנצח כדי כי הבהירו האחרונות, לבחירות שהביאו
ערב יזם לכן האמוני, הימני הציבור את צריך הוא
רואה אינו הוא כי החדשה, ההצהרה את הבחירות
בתקופת פלסטינית מדינה של להקמתה אפשרות
אילן. בר בנאום מדבריו והתנער כרה"מ כהונתו

אלא זו, בהצהרה בה אין כי ידע דעת בר כל
הימני. לציבור פתיון
של היסוד בקווי כבר
הוא כי הבהיר ממשלתו
ממשנתו בו חוזר אינו
כשקבע המדינית,
המדיני, שהתהליך
עם המו"מ ניהול קרי
אחד הינו הפלסטינים,
אכן היסוד. מקווי
בביקור שעבר בשבוע
האיחוד של החוץ שרת
על חזר האירופי,
האומללה התבטאותו
תומך "אני והצהיר:
מדינות". שתי של בחזון
האבנים פיגועי מסכת להתווכח. קשה עובדות ועל
שנשמעו ככל וגדלה הלכה התבערה, ובקבוקי
לדבר מוכנות או מו"מ בניהול שתמכו ההצהרות

ויתורים. על

האמיתית ההצהרה
הקב"ה חתם עתה, באים אנו ממנו תורה במתן
סביב, לגבולותיה ישראל ארץ את הבטחתו על
ההצהרה זו ישראל. לעם ורק אך בתורה, כמפורט
אלה, בימים בעיקר להישמע שצריכה האמיתית
הממשלה. מתווה נגד ומפורשת תקיפה מחאה תוך
הרבי של הקדושה דעתו את לפרסם ובמקביל
ושלימות ביטחון בנושא המשיח, מלך שליט"א
שיביאו הם אלה להוראות היצמדות רק הארץ.
והשלימה האמיתית ולגאולה ולשלום לרגיעה

ממש. עכשיו

3 לאחר בארה״ק, חב״ד מוסדות מנהלי כנס הסתיים אלה בימים
מהניהול מקצוע אנשי בהשתתפות עציון, ניר הארחה בבית עיון ימי
הגאולה. להבאת ביכולתכם אשר כל אשר עשו בסימן והכל והשיוק

חב"ד מוסדות מנהלי כנס

הסייבר בבסיס התניא הדפסת

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

ביוקר ולא באה״ק דירה
כספים באמצעים החוסר אבל נשתדך מזמן אשר כותב
וממשיך החתונה את עתה לעת מעכב דירה להשיג
לירות אלפים של לסכום עד קשור הדבר הי' שבאם

להסתדר. יכול הי' אולי
ואברכים ישיבה אברכי לכמה דא בכגון כתבתי וכבר
טוב לא המנהג מצער אשר בכלל, ה' לדבר חרדים

ת"ו. באה"ק האברכים שבשטח
בעד מפתח דמי ולשלם מצומצם במקום דוקא לדור

מבהילים. בסכומים דירה
פסק היפך זמן וכמה כמה החתונה זמן מעכבים ובמילא

חיים, תורת הק' תורתנו דין
אינם שם שהדירות ת"ו באה"ק מקומות כמה והרי

ההוא, במקום גם ישראל ארץ וקדושת האמור ביוקר

שמותר אמרו באם הרי ירושלים לאנשי בהנוגע ואפילו
לישא בשביל לחו"ל ישראל מארץ לצאת

את"ל [אפילו ישראל ערי לשאר ת"ו מירושלים עאכו"כ
בגבולות הגמורה בפשיטות הוא דרים בו שהמחוז

ירושלים],
אל הקצה מן משתנה הנ"ל מנהג הי' סוף שסוף והלואי
ובונים תיכף מתרבות חתונה שמחות הי' שאז הקצה.
כלל הכרחי ובלתי מבהיל הכי בלבול מבלי בישראל בית

וכלל.
זו בתקופתנו הגדול ההכרח על אעוררו זו בהזדמנות

התורה פנימיות בלימוד עתים לקבוע
כפתגם וקביעות החסידות בתורת נתגלתה שבדורנו
והשו"ע דתורה) בנסתר (פוסק התניא בעל הזקן רבנו
גם אם כי בזמן קביעות רק לא דתורה) בנגלה (פוסק
ו׳שה) (מאגרת בנפש. קביעות

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 (29.5.15) ה'תשע"ה סיון י"א נשא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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ספר הודפס בהם ובעולם בארץ המקומות מספר
תשל"ח שנת מאז השיאים. כל את שבר התניא,
המשיח מלך שליט"א הרבי לראשונה ביקש בה
נמצאים ובו מקום בכל התניא ספר את להדפיס
מקומות מ-6000 בלמעלה הספר הודפס יהודים,
שנדפס לספר נעשה בכך הארץ. כדור פני על
הפריסה למרות ביותר. הרב המהדורות במספר
הספר, הודפס בהם המקומות של העצומה
חדשות, מקומיות יוזמות העת כל מתעוררות
שכונות ברמת אף מקומות בעוד הספר להדפסת

מוסדות. של ברמה ואפילו

המבצע מטרות
שליט"א הרבי הסביר ההדפסה, מטרת עצם
החסידות מעיינות את להביא היא המשיח, מלך
מלך מענה יסוד על – וזאת בעולם מקום לכל
מר?" קאתי "אימתי שאלתו על להבעש"ט המשיח
בהדפסת – חוצה" מעיינותך "לכשיפוצו ותשובתו:
החסידות, תורת של שבכתב תורה התניא, ספר
רק ולא החוצה! אל בעצמו המעיין את מביאים
שפע וליושביו למקום ממשיכים וכך מימיו את
מחישים בכך ובעיקר וברוחניות בגשמיות רב

והשלימה. האמיתית הגאולה את ומזרזים
מתן את התנה המשיח, מלך שליט"א הרבי
ביניהם, הנחיות, בכמה התניא להדפסת האישור
ומספרי המקומות את ספר בכל להדפיס יש
הודפס בהם המקומות כל של לאור, ההוצאה
ספר שבכל כך הנוכחית. להדפסה עד הספר
המקומות אלפי כל את בפרוטרוט לראות ניתן
הספר נדפס כבר האם באמצעותם ולבדוק
התניא שספר למצוא ניתן כך מסויים. במקום
באנטרטיקה!) גם (כן, היבשות בשבעת הודפס
הקומוניסטי השלטון בזמן העולם. מדינות וברוב
גם הודפס כן כמו התניא. שם גם הודפס ברוסיה,

וסוריה. כאירן אויב במדינות ואף ערב בארצות
נפש במסירות הספר הודפס מלחמה, בזמני
הכיפורים, יום במלחמת כמו הקרבות; באיזורי
מלחמת בזמן ובלבנון לתעלה, מעבר במצרים
ועוד. צידון צור, בירות, בערים: הראשונה לבנון

הטכנולוגית החנית חוד
הדפסת את ליזום בדעתי עלה – זו הוראה "לאור
המחשב למקצועות הצה"לית באקדמיה התניא
תקופה באותה נחום. אריאל ר' מספר והסייבר,
המחשב לימודי בקורס כחניך שם שהייתי
האישורים את לקבל עלי היה תחילה והתיכנות.
אתגר בזה ראיתי הצבאיים. מהדרגים הנדרשים
יחידות המארח בבסיס בפרט המעיינות, להפצת
הממר"ם, כיחידות המיחשוב, בתחומי שונות

הטכנולוגית החנית חוד – ובסמ"ח מצפ"ן
משתתפי מבין גבוה אחוז צה"ל. של והתקשובית
שילוב של הגיוס מסלול על נימנים הקורסים
ביחידות משתלבים בוגריו אשר (שח"ר), חרדים

בצה"ל. השונות הטכנולוגיות
המימון. מקורות את לחפש התחלתי זה בשלב
בארגון נעזרתי בעיקר אך מחברי כמה התרמתי
עיצוב את אופן. מענדי הרב בראשות לחייל" "אור
ולתיאום דיילס יהודה עצמו על נטל המודעה
דת מש"ק אורלינסקי בידידיה נעזרתי המעשי

בבסיס.
ל"ג ערב באייר, י"ז ליום נקבע ההדפסה תאריך
הנחשב התניא ספר של עניינו את תאם בעומר
העוסק החסידות, תורת של שבכתב לתורה
הוכן ההדפסה אולם רשב"י. תורת פנימיות בגילוי
עם "ברוב של באופן האירוע את לקיים מראש,

מלך". הדרת

שבנשמה האיתן את לעורר
ברקוביץ' דב הרב סרן כובדו ההדפסה בהתחלת
יחד, מקשל"ר רב דהן שרגא הרב ורס"ן לוט"ם רב
והפצתו התניא ספר מעלת בענין דברים נשאו שגם
ממכבש הטריים הדפים יציאת לאחר מיד בעולם.
בתניא ל"ב פרק את דהן שרגא הרב למד הדפוס
הרבים, המשתתפים עם – התניא של הלב –
להתחיל המשיח מלך שליט"א הרבי כהוראת

הנדפס. הספר מתוך משהו במקום ללמוד
שהוכן מהכיבוד לטעום המשתתפים פנו כעת
הנוכחים בפני דברים נשאתי זה בשלב המלך. כיד
המעורר התניא, בספר הלימוד חשיבות בדבר
ומזרז שבנשמה, תניא) (אותיות ה"איתן" את
הרבי בהתגלות והשלימה האמיתית הגאולה את

ממש. בקרוב המשיח, מלך שליט"א

נחום אריאל ר׳

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
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