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האוצרות את מבזבז המלך
למודעות, מדרש בבית

השנה" של הנשי ל"דינר מתכוננים
ביום מודעות למרכז הצדעה ערב -

באולמי (16.6) סיון כ"ט שלישי
ימכרו במקום גן. ברמת "שנדליר"

ופריטים לברכה דולר שטרות
והרשמה: לפרטים ומיוחדים. נדירים

.054-770-2671

חדשה מהדורה גאולה, פניני
"פניני לספר חדשה, מהדורה
בספר התורה". בפרשיות גאולה

הרצל, זלמן שניאור הרב ע"י שחובר
השבוע, לפרשיות גאולה קטעי לקט

מתאים לקריאה, וקל נוח בפורמט
את לקיים ומאפשר הקהלים לכל

המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת
מתאים המשיח. ימות עם לחיות

בשמחות. כ'תשורה' לחלוקה במיוחד

7 בבה״ד התניא הדפסת
את להדפיס חדשה תנופה

נערכה צה"ל, בסיסי בכל התניא
רביעי ביום עם ברוב תניא הדפסת
בהמשך זאת, .7 בבה"ד סיון) (ט"ז

הסייבר בבסיס התניא להדפסת
השתתפו באירוע בעומר. ל"ג בערב
הבסיס רב כולל איש, מ-50 יותר

הבסיס. ומפקד

נבואת את מממש כשהוא ישראל, כלפי השינאה דגל נושאות ערב, מדינות את כעת שמפרק זה הוא
בממלכה״. ממלכה בעיר עיר ברעהו באחיו.. איש ונלחמו במצרים מצרים ״וסכסכתי מדהים: בדיוק הגאולה

טובות חדשות

לפירוק האחראי
העימות מדינות

ומשיח גאולה לעצרת כולנו
ים בת אמפי ה'תשע"ה, תמוז ד'

אמר - מרתתים היער עצי החלו הברזל כשנברא
אחד שאין זמן כל הרי מרתתים? אתם מדוע להם,
יכולת כל ניזוק. מכם אחד אין בברזל, נכנס מכם
מעצי כשעץ רק הינה היער, בעצי לקצץ הגרזן
התקשורתי הרעש לגרזן.. קת ייעשה עצמם, היער
רובד חושף ישראל, על החרם בנושא אלה, בימים
שלא שהוזהרו היער, עצי על זה במדרש אקטואלי

כוחו. את לגרזן להעניק
חדשה. אינה ישראל על החרם תופעת עצם

הערבית הליגה מדינות
הערבי החרם את הטילו
כבר יהודים מוצרים על
מלחמת .1945 בדצמבר
האלוקי הנס הימים, ששת
מהפך יצרו שבנצחון,
בהערכת אדיר חיובי

ישראל. של כוחה

הממשל הלם
נפרסו בו סיני כיבוש
המצרי השריון כוחות
על רבתי למתקפת
ביהודה כנ"ל ישראל,
בעולם נתפסו ושמרון,

הייתה ספק, היה לא לאיש ביותר. לגטימי כדבר
ערב. צבאות כל מול הישרדות מלחמת זו

חומה יצרו ותוצאותיה, סיבותיה המלחמה,
ישראל - העולם מדינות מול בצורה תודעתית
והן ישראל בהשמדת רצו ערב מדינות צדקה,
בצורה בחומה הסדק את המחיר. את משלמות
בישראל, הממשלה מאשר פחות לא יצרה זו,
לוושינגטון, המלחמה לאחר מיד הגיעו ששליחיה
להשמידה, שבא האוייב שטחי כיבוש על מתנצלים
ארה"ב באמצעות ערב, למדינות להודיע ומבקשת
הממשל השטחים... את להחזיר ברצונה כי
בהלם. היה האמריקאי
לכם היו לא "מעולם
כפי הגנה, בני גבולות
אמרו. כעת" לכם שיש

לקח תרגיל. אלא זה שאין בטוחים היו תחילה
ברצינות. מתכוונית שהממשלה לעכל, זמן להם
של כאות הדברים, התקבלו ערב מדינות בקרב
ישראל של הנסיגה הסכמי כל החלו מכאן חולשה.
עלינו הביאו לישראל. השינאה את העצימו שרק

מכן. שלאחר המלחמות כל את
מדינות שתי בדבר רה"מ של האומללה הכרזתו
בהחרבת ופעולותיו ישראל, ארץ של בשטחה
לנפילה המשך הינם ביו"ש, יהודיים ישובים
הימים. ששת שלאחר
וביטוייה זו, הכרזה
הבטחון הפקרת בשטח,
של מכוונית והחלשה
הישראלית הריבונות
לעולם מוכיחים ביו"ש,
בדרכה ישראל כי
החרם מדינות החוצה.
לה לעזור רוצות רק
את לממש לישראל,
ההתאבדות תכנית
הממשלה בידי שלה.
להתעשת בישראל
למימוש נחרצות ולפעול

יו"ש. בכל ריבונותנו

הגיע כבר גאולה זמן
שליט"א הרבי כדברי אכן כי היא, היחידה נחמתנו
הוא ודווקא והוא הגיע, הגאולה זמן המשיח, מלך
שפירק זה הוא ומנצח. הוי', מלחמות את הנלחם
הסובייטית, רוסיה - והכפירה הכפור מעצמת את
בין הגרעיני הנשק צמצום להסכמי שהביא זה הוא
מדינות את כעת שמפרק זה הוא העל, מעצמות
כשהוא ישראל, כלפי השינאה דגל נושאות ערב,
אקטואלי בדיוק הגאולה נבואת את מממש
איש ונלחמו במצרים מצרים "וסכסכתי מדהים:
בממלכה". ממלכה בעיר עיר ברעהו באחיו..
בתורה, הוספה ע"י אלו, מהלכים לזרז ביכולתנו
הגאולה בשורת הפצת טובים, ומעשים מצות
תיכף להתגלותו שיביאו עלינו, מלכותו וקבלת

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש ומיד

דוד קבר את למסור הכוונה סביב אלה בימים מתחולל אדיר מאבק
אחורי) בעמ׳ ראו המאבק (על לוותיקן. המלך

המלך דוד קבר על המאבק

דוד קבר על - כולנו של המאבק

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

שינה והפרעת חלישות
השינה, בעת מהפרעות וכך שלו, החלישות אודות במ"ש
והעדר סדר מהבלתי הוא הענינים ששני לומר מקום יש

וכו'. שינה שתי' לאכילה קבועים זמנים
על רבותינו והקפידו דייקו וגם דרשו כמה עד ידוע והרי
הבלתי - שמונע והסבירו וביארו מסודרים חיים סדר
בנדון ובפרט והמצות התורה בקיום להצלחה - סדר
שקדם זבולון מלאכת בקדש למלאכתו שנוגע כזה
שמח הכתוב דבר מלא מקרא הרי מלאכתו ואופן לישכר.

וק"ל. בצאתך. זבולון
מהתרגשות להשקיטו בכדי רופא דעת שישאל ומהנכון
ועד וכו' שתיי האכילה זמני לו לקבוע ויבקשו מהנ"ל
ישלח והשי"ת עליהם לשמור ישתדל שאפשר כמה
האמור בכל לבשו"ט בברכה ויחזקהו. ויחלימהו דברו
המתאימה מהכנה וכן בקדש בעבודתו ומהצלחתו

ו׳שיד) (מאגרת הבע"ל. (=נופש) הוואקאנס לניצול

בענוה = צער חיי לקיים
צער. חיי חי ואשר בקדש מלאכתו אודות כותב ..

ירחיב ומנהיגו עולם בורא השי"ת אשר רצון ויהי
פרנסתו ירחיב הוא מצדו ובטח בגשמיות פרנסתו
היהדות בהחזקת ההשתדלות אומרת זאת ברוחניות,
וכו' תורה של דרכה היא כך משנתנו. ודבר והפצתה,

כו' תחי' צער וחיי
ונפשי ההוראה קיום ז.א. ברוחניות צער ע"י זה יקיים
ושפל ענו היותו מתוך שמצטער תהי', לכל כעפר

רוח. שפל הוה מאד מאד המשנה וכמאמר
המזוזות ואת שלו התפילין את יבדוק אשר מהנכון
שיעור וילמד כדין, כשרות כולן שתהיינה בדירתו
במלאכת שעוסק הימים באותן ובפרט התורה בפנמיות
ו׳שכב) (מאגרת סת"ם כתיבת שמים
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (12.6.15) ה'תשע"ה סיון כ"ה שלח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1050

שמועות, כחרושת כשנה, לפני שהחל מה
שבירושלים המלך דוד קבר מסירת על
לפסים לאחרונה עבר הוותיקן, לידי
הממשלה אחראית להליך מעשיים.
מפלגות כל ובתמיכת והנוכחית, הקודמת
ההליך תחילת הדתיים. כולל הקואלציה,
הממשלה בהתרפסות המצער, המעשי
שתמורת כשהבטיחה לאפיפיור, הקודמת
את הוותיקן יקבל בארץ, האפיפיור ביקור

הקבר. מתחם

קיום שם נמנע שעבר, בשבוע שני ביום
שחסמו מתפללים מאות ע"י נוצרי, טקס
כוחות למחרת הגיעו בתגובה הכניסה. את
שפינו רבים בטחון וכוחות מג"ב משטרה,
לאפשר כדי היהודים, המתפללים את בכוח
חגם. לרגל הנוצרי התיפלה הטכס לקיום

ומחאה תפילה עצרת
השבוע ראשון ביום התקיימה בתגובה,
בהשתתפות במקום, ומחאה תפילה עצרת
מכל מגוון וקהל ציבור אישי רבנים,
מלכא "דוד סעודת לכך קדמה העדות.
של בהשתתפות שבת, במוצאי משיחא"

איש. כ-1,000

נשיאי של המיוחד הקשר את לציין ראוי
ה'תש"ב, פסח של באחרון למקום. חב"ד
הקודם הרבי זעק השואה, של בעיצומה
והרבבות אלפים על הריי"צ, אדמו"ר
"לבחור והציע הי"ד, ישראל מבני שנהרגים
סגל תובב"א קדשינו עיר ירושלים מיקירי
ציבור שלוחי שיהיו חכמים תלמידי זקני

ארץ וקצווי תבל מרחבי בכל ישראל מכלל
עולמית תהילים חברת ולייסד הים, ואיי
התהלים כל את ויום יום בכל שיאמרו

כולו".

וסניפים מוקד
את יקבעו התהילים שחברת הציע הרבי
דוד של לקברו הסמוך "בציון מושבם
יתפללו תהילים אמירת ואחר ע"ה. המלך
עמנו צעירי להצלחת ישראל, כלל בעד
משיח; חבלי את הקב"ה שיקל שבמלחמה;
תבל, מרחבי בכל ישראל כלל שלום בעד
במהרה צדקנו משיח פני את לקבל ושיזכו

ממש".

להתאסף החלה העולמית" תהילים "חברת
המלך" דוד "קבר על כשהמניין יום, מידי
'סניפים' עשרות ולו ראשי כסניף נחשב
הועתקה זו פעילות העולם. ברחבי

הייתה ציון להר שהעלייה בימים ממקומה
נפשות. בסכנת כרוכה

לפתע הורה ה'תש"נ, השבועות חג ערב
ליצור למזכיר המשיח מלך שליט"א הרבי
חב"ד" "כולל הנהלת עם בדחיפות קשר
תהלים "חברת פעילות את מיד ולחדש
בהר המלך דוד קבר על העולמית",
השליחות את לבצע מיהר המזכיר ציון.
מניין איתרה חב"ד כולל הנהלת המפתיעה.
מחדש להתכנס שהחלה ושלמים יראים
של משותפת לאמירה יום מידי ציון בהר

התהלים. ספר כל

ניצנים בחוף נס
של בעיצומו למחרת, שיום לציין, מאלף
המפורסם הנס התרחש השבועות, חג
בסירה, שהגיעו המחבלים ניצנים, בחוף
אך המוני, פיגוע למטרת בחוף, ירדו
ואיפשרו התמהמו הם השי"ת בחסדי
קרב עימהם ולנהל להגיע הבטחון לכוחות

נהרגו. המחבלים בו קצר

זה, במקום התהילים אמירת חשיבות על
ביקש פעמים שבמספר העובדה גם תעיד
את לקבל המשיח מלך שליט"א הרבי
לברכה, להזכירם התהלים אומרי שמות
פעמים, מספר ביקש עצמו הוא כאשר

לברכה! בעדו יעתירו המניין שחברי

במקום, היהודית הנוכחות להגברת
באתר: סיור או שמחה חגיגת ולתיאום

.02-581-1911

וקיים״ חי ישראל מלך ״דוד הכיתוב: ועליו המלך דוד קבר



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

לרפואת הידועות הסגולות אחת
ה'קידוש' יין זהו העיניים,
באה הסגולה כאשר אך ו'ההבדלה',
שליט"א הרבי של ברכתו עם יחד
ימות ובתקופת המשיח, מלך
מדהימה. שהתוצאה הרי המשיח,
מספר שמואל, מקרית גביש לירן ר'
אישית בהתנסות כזה, שילוב על

במשפחתו. כזו

באחת תשע"ה, שבט "בחודש
שבת, מוצאי לפני כשעה השבתות,
בת"ת (לומד תשע בן מענדי בננו
בוכה הביתה חזר מנחם) צבאות
בידו. עינו את ומכסה היסטרי בכי

בזמן כי התברר
חבר עם ששיחק
מהם אחד וכל
כושר מכשיר מתח
האחד, מצידו
החבר עזב לפתע
ידית אחיזתו. את
הקשיח הפלסטיק
על בחוזקה עפה
מענדי של פניו
רבה בעוצמה ופגע

בעינו.

נפוחה היתה העין
ומאוד ואדומה

כאבה.

מענדי העין את ששטפנו לאחר
אפילו אך לנוח, וניסה לחדרו עלה
להיאנח הפסיק לא שינה כדי תוך

וליבב.

את לערוך ניגשנו שבת במוצאי
ידענו ביתנו. בסלון 'הבדלה'
והחלטנו עתה זה נרדם שמענדי
אך להבדלה. אותו להעיר שלא
בתנו הנר, את שהדלקנו ברגע
בבית (לומדת 15 בת חנה הבכורה
התנגדה ממש שמואל), קרית חיה

מענדי. ללא הבדלה שנערוך

בסך שהוא לה להגיד ניסתה אשתי
ועד - לו וכואב צעיר, ילד הכל
- היא אך נרדם... הוא סוף שסוף

להבדלה. אותו שנביא התעקשה

איתה הסכמנו דבר של בסופו
לקומה עלתה המשפחה וכל -
וממש התעורר מענדי השניה.
ערכתי מענדי של למיטתו בסמוך
- לו אמרה ואשתי ההבדלה את
סגולה זו הבדלה הנר, על תסתכל

עינים. למאור

לקחה אשתי ההבדלה, לאחר מיד
נבהלו שם רפואי, למוקד אותו
לבית אותו ושלחו העין מצב לנוכח
עיניים במחלקת רמב"ם. הרפואה
מנוסה, רופאה ידי על נבדק מענדי
ומי טוב במצב לא שהעין שקבעה

נפגעה... כמה יודע

שריטה שישנה הסבירה היא
וחשש ברשתית בצקת בקרנית,
היא עיני. תוך לחץ להתפתחות
וחבשה טיפות לעיניו טיפטפה
אותו שלחה מכן לאחר העין. את
שהזהירה לפני לא ילדים, למחלקת
שנתכונן אישתי את
של ארוך לאישפוז

לפחות... שבוע

את ניצלה אשתי
כמה עם לדבר הזמן,
בדיקת על נשים
ונושאים מזוזות
והתפללה נוספים
התיקון את שתסיים

מהר... הזה

חברת הזמן, באותו
כתבה המשפחה
מלך שליט"א לרבי
את ובקשה המשיח,
בננו. לרפואת ברכתו
אגרות של י"ג לכרך הוכנס המכתב
ד'תח איגרת קל"ו, בעמוד הקודש

הבאה: התשובה ונתקבלה

אייר, מכ״ו מכתבו על במענה
הבכור בנו את אזכיר כבקשתו
מו״ח הק׳ הציון על ...שליט״א
להטבת ישראל נשיא ... אדמו״ר
הוראת ידוע וכבר בריאותו, מצב
והבדלה קידוש של יין אשר רז״ל

אדם״. של עיניו במאור מוסיף

בשעה בבוקר, ראשון ביום למחרת
לבדיקה מענדי את שלחו מוקדמת
לרופא עינים. במחלקת נוספת
אלא נותר לא העין את שבדק

אותו... אישפזו מדוע להתפלא

באומרו הביתה אותו שיחרר הוא
ואין לגמרי תקין במצב שהעין
לציין למותר לדאגה. סיבה כל
שנערכה הרפואית שבביקורת
שהראיה הובהר – יותר מאוחר
הרבי כברכת ב"ה. כלל, נפגעה לא

המשיח. מלך שליט"א
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ב) יג, שלח ) לך שלח
דמשה השליחות קיום שעל-ידי ויהי-רצון
ד"העמידו בהענין שבכל-אחד-ואחד,
ממש ומיד תיכף נזכה הרבה" תלמידים
- תשלח" ביד נא ד"שלח להשליחות
לומר, דיש צדקנו משיח - לעתיד" "גואלם
ביד נא ("שלח רבינו משה של שבקשתו
שמשיח על-ידי-זה, נתקיימה תשלח")
ש"שכינה (על-דרך גרונו מתוך מדבר

גרונו")... מתוך מדברת
לך" ד"שלח בהשייכות להוסיף ...ויש
יו"ד בתוספת ש"שליח" - למשיח
שע"י מרומז, שבזה "משיח". בגימטריא
נפשו, כחות עשר בכל השליחות עבודת
התורה דהפצת השליחות ע"י ובפרט
ועוסקין שיושבין ד"עשרה באופן
שבכל-אחד- ה"משיח" מתגלה בתורה",
שהיא היחידה, בחינת מישראל. ואחד

בחינת צדקנו, משיח של מנשמתו ניצוץ
צדקנו משיח לביאת ועד הכללית, יחידה

ממש. תש״נ)בפועל שלח (ש״פ

ב) יג, שלח ) כנען ארץ את ויתורו

”שלח" - היהודים כל את שלח דורנו נשיא
כנען", ארץ את ”ויתורו שלוחים שיהיו -
לכבוש טובה הכי הדרך ולמצוא לראות
והיהדות, התורה הפצת ע"י העולם את

חוצה. המעיינות הפצת - ובמיוחד
-ולכן דורנו של השליחות היא וזאת
מחובתו, להשתחרר יכול אינו אחד אף
מן ולעמוד האחריות, מן ולהשתמט
ש"נגרר" באופן פנים, כל על או הצד,
צריך אחד כל - אדרבה אלא כולם. אחרי
תעברו ”חלוצים - קדימה ללכת להשתדל
חיל", בני כל ישראל בני אחיכם לפני
לפניכם". הארץ ”ונכבשה ההבטחה וישנה
ה׳תשמ״ח) שלח ש״פ (משיחת

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:28 19:10 ירושלים
20:30 19:25 תל-אביב
20:32 19:18 חיפה
20:29 19:26 באר-שבע
21:18 20:09 ניו-יורק

     
כב) יב, - יד יא, א' (שמואל

  
        

   

מרגלים שלחו למה

הקב"ה דברי על קוראים אנו פרשתנו בתחילת
לך ”שלח חז"ל: אומרים אנשים". לך ”שלח למשה
ונשאלת אותך". מצוה איני ”אני אבל לדעתך", -
לבני-ישראל הבטיח שהקב"ה מכיון השאלה:
סבר למה - ורחבה" טובה ל"ארץ אותם שיביא
סמך לא וכי - המרגלים בשליחת צורך שיש משה

הקב"ה?! של הבטחתו על לגמרי ח"ו, משה,
המרגלים בשילוח שהכוונה המפרשים, ומבארים
את לכבוש ללכת האם לברר בכדי (לא היתה
והבטחה מפורש ציווי היה זה על כי ישראל, ארץ
יותר ואופן דרך באיזה לדעת בכדי אלא) מהקב"ה,
"נשלחה בכתוב וכמפורש ישראל. ארץ לכבוש קל
אשר הדרך את דבר אותנו וישיבו גו' לפנינו אנשים

אליהן". נבוא אשר הערים ואת בה נעלה
ארצות, וכיבוש במלחמה הסדר שהוא וכפי
עיירות באלו לדעת מרגלים שולחים שלפני-זה
לכבוש יותר נוח דרך ומאיזו קודם להלחם אפשר

הארץ... את

גורלית טעות
הנס" על סומכין "אין התורה שעל-פי ומכיון
סבר לכן - הטבע בדרך למלחמה להתכונן וצריך

מרגלים. לשלוח משה
קושיא: עוד המפרשים מתרצים ועל-פי-זה

לא יעזר", את "לרגל משה ששלח למרגלים בנוגע
(לגמרי) זה ועשה בשכינה", ש"נמלך אפילו נאמר
ולכאורה יהושע. ששלח המרגלים גם וכך לדעתו.
מדעת מרגלים שלחו ויהושע שמשה היתכן תמוה:
משילוח התוצאות שראו לאחרי ובפרט עצמם,

בפרשתנו?! המרגלים
לדעת בכדי מרגלים שילוח ענין מובן: הנ"ל ועל-פי
חסרון, בזה שאין רק לא בה", נעלה אשר הדרך ”את

ציווי לקיים תורה) (ע"פ הדרך זהו אדרבה, אלא
שמהמרגלים ומה כנען. ארץ את לכבוש הקב"ה
מצד היה רצויות, בלתי תוצאות היו בפרשתנו
(לא לראות והלכו משה משליחות שינו שהם זה
לכבוש כדאי האם אלא) בה", נעלה אשר הדרך ”את
אחר- גם ויהושע משה נמנעו לא ולכן, הארץ. את
בפועל), היה (וכך בחשבם, מרגלים, מלשלוח כך

השליחות. את יקיימו אלו שמרגלים

זה על לצוות צריך לא
מכיון גיסא: לאידך השאלה נשאלת זה פי על
ציווה לא למה מרגלים, צריך הארץ שלכיבוש

משה? של לדעתו והשאיר זה, על הקב"ה
מכיון הנותנת: היא שאדרבה, בזה, והביאור
מרגלים לשילוח טבע) (ע"פ צריך הארץ שלכיבוש

כבר הארץ, את לכבוש הקב"ה ציווי לאחרי הרי -
לשלוח צריך זאת, לקיים שבכדי מעצמו, מובן

זה. פרט על מיוחד בציווי צורך ואין מרגלים,
אבינו לאברהם הקב"ה ציווה כאשר לדבר: דוגמא
לחבוש גם לצוותו צריך היה לא - יצחק עקידת על
שיש לאחרי כי ואש, מאכלת עצים, ולקחת חמור
ה' ציווי וקיום - לעולה" שם "והעלהו ה' ציווי
מעצמו, מובן - אברהם השתדלות ע"י להיות צריך
ומאכלת, אש עצים, לו שיהיה צריך שאברהם
לארץ ילכו שאיתו חמור, חבישת - ולפני-כן

האלו. הפריטים כל עם המוריה,
"מכשירי שעל התורה, מצוות לכל בנוגע גם וכך
ציווי שאין מילה, מצות ולדוגמא, ציווי. אין מצוה"

וכו'. איזמל להכין

האמיתית הכוונה
רצו לא שהמרגלים שזה בלקוטי-תורה, מבואר
לרדת רצו שלא זה, מצד היה ישראל, לארץ להכנס
מעניינים למעלה במדבר, היו בה הנעלית מדרגתם
להם נתן במדבר (כי הפרנסה ודאגות ארציים,
מבאר מים מהשמים, לחם - המוכן מן הכל הקב"ה
ללמוד ויכלו עליהם), שהגנו הכבוד וענני מרים
בשלימות שלימה, במנוחה ה' את ולעבוד תורה

והעשיה. הלימוד
לעשות היא הכוונה תכלית כי טעותם, היתה וזו
ייעשה העולם שמגשמיות בתחתונים, דירה ית' לו
המדבר מן לצאת צורך היה ולכן ואלקות. רוחניות
צריך ששם נושבת, ארץ ישראל, לארץ וליכנס
בכדי וכו‘), זריעה (חרישה, גשמיים בענינים לעסוק
שתושלם דירה ית', לו דירה מהגשמיות לעשות

והשלימה. האמיתית בגאולה
ה׳תשמ״ח) שלח ש״פ שיחת פי (על

ה׳תש״מ ניסן י״ד - המשיח מלך שליט״א הרבי שיחות מתוך

יהודי אף יפגע לא ומגוג גוג במלחמת
פסח-שני התוועדות במהלך
שליט"א הרבי התייחס תש"מ
לנושא השאר בין המשיח, מלך
ומגוג גוג מלחמת - "הבוער"
המלחמה, נחרצות: והבהיר
עצמם. לבין הגויים בין הינה

ביהודים. תיגע לא היא

באתר צפיות לרבבות כבר זכה ההתוועדות, מתוך הוידאו קטע
חופשי: בתרגום הקטע, מתוך חלק להלן נוספים. ואתרים הגאולה

שישנו יוחאי, בר שמעון רבי בשם יוחנן רבי בשם ציטט תחילה
לישראל, איומה צרה הרי זו שלכאורה ומגוג גוג מלחמת של הענין

הבהיר: מיד אך מקומות. ובכמה סנהדרין במס' שכתוב כפי

אמר בנו, מאבשלום ברח שדוד שבשעה יוחאי בן שמעון רבי אמר
יהגו ולאומים גוים רגשו "למה בענין כן, שאין מה צרי". רבו "מה
הוא שם אדרבה, צרי", רבו "מה אומר לא המלך דוד שם ריק",
לא זה שעל הש"ס, ומפרשי מפרש, שרש"י כמו ריק", "יהגו אומר

והבל. ריק של ענין זה כי "צרי" אומרים

יהודים! לגבי ממשות שום לזה אין
ולאומים גוים "רגשו גויים," ו"רגשו בשני, אחד נלחמים גויים
למו", ילעג הוי' ישחק בשמים "יושב כי מדוע? ריק!! זה אבל יהגו",
בינם [נלחמים] גוים במצרים", מצרים ל"סכסכתי קשר אין ליהודים
על מסתכל יהודי איך אבל עצמם, לבין בינם ולאומים עצמם, לבין

גויים"; "רגשו שזה בתורה דין פסק זה על לו יש - זה כל

"כוחי ח"ו ולא "ריק!!" זה יהודים לגבי אבל יהגו", "לאומים אמנם
למו", ילעג הוי'' ישחק, בשמים ש"יושב מפני אלא ידי", ועוצם
עליי?! צרי רבו "מה זה] [על לומר ועוד ביהודים, נוגע לא זה במילא

צרה!! לא זה ושלום, חס

ממשות לזה ואין והבל, ריק שהם ענינים מדמיינים [הגוים] הם
יהגו", ולאומים גוים ש"רגשו מה א-ל"!! עמנו "כי – למה בפועל!!
ילעג הוי' ישחק, בשמים "יושב כי "ריק", שזה יודעים יהודים
באופן עומד שהוא אלא מחשבתם, את מבטל שהוא רק לא למו"!!
שעושים בכלל היתכן [שלהם], לטיפשות לועג הוא ושחוק, לעג של

עינו"!! בבבת כנוגע בהם "הנוגע כי כזה!! דבר

מדבר הוא - ש"בשביעית", אומר יוחאי בן ששמעון מה וזה
ואומר צדקנו, משיח מגיע שבסופן שנים שבע באותן הסדר על
בא שביעית, ובמוצאי מלחמות, – השביעית בשנה ש"בשביעית",

משיח!!

ולאומים גוים ש"רגשו מלחמה אותה זו ב"מלחמות"?! הנחמה מה
כזה מעשה אפגניסטן, מעשה במצרים", מצרים "סכסכתי יהגו",
ליהודים בנוגע אבל ההוא, ה"רגשו" הזה ה"רגשו" ההוא, ה"פלפול"

ישראל"! שומר ישן ולא ינום "לא -

ישראל". "שומר עם מתקשר ישראל מקושר, יהודי כי – מדוע
וקושרים למו", ילעג הוי' ישחק, בשמים ש"יושב בגלוי, רואים ואז
נוגעת לא ומגוג גוג שמלחמת כך עם קשור שזה ואומרים זאת

ביהודים!!

במדור הגאולה, לאתר להכנס יש המלא המתורגם בקטע לצפיה
הבית. דף של ימין בצד מיוחדות״ ״כתבות

עכשיו נפלאות

מלך דבר

הגאולה נבואות

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ב. פרק החדש, קדוש הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ג-ה. פרק פסח, קרבן הלכות

ו-ח. פרקים

א. פרק חגיגה, הלכות ט-י. פרק

א. פרק בכורות, הלכות ב-ג. פרק

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ב. פרק שגגות, הלכות ח. פרק

כה

כו

כז

כח

כט

ל

א

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ההבדלה סגולת

שלח פרשת
ג - אבות פרקי

שלח

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

מזל שירה מרת וזוגתו מנחם דוד להרב

שי' אדרעי
שי' חיים שמואל בצבאות החייל להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

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' בנימין ירחמיאל ר' הרה"ח המזכיר
קליין הלוי ע"ה מנחם ב"ר

תשע"ה סיון ח"י 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

לרפואת הידועות הסגולות אחת
ה'קידוש' יין זהו העיניים,
באה הסגולה כאשר אך ו'ההבדלה',
שליט"א הרבי של ברכתו עם יחד
ימות ובתקופת המשיח, מלך
מדהימה. שהתוצאה הרי המשיח,
מספר שמואל, מקרית גביש לירן ר'
אישית בהתנסות כזה, שילוב על

במשפחתו. כזו

באחת תשע"ה, שבט "בחודש
שבת, מוצאי לפני כשעה השבתות,
בת"ת (לומד תשע בן מענדי בננו
בוכה הביתה חזר מנחם) צבאות
בידו. עינו את ומכסה היסטרי בכי

בזמן כי התברר
חבר עם ששיחק
מהם אחד וכל
כושר מכשיר מתח
האחד, מצידו
החבר עזב לפתע
ידית אחיזתו. את
הקשיח הפלסטיק
על בחוזקה עפה
מענדי של פניו
רבה בעוצמה ופגע

בעינו.

נפוחה היתה העין
ומאוד ואדומה

כאבה.

מענדי העין את ששטפנו לאחר
אפילו אך לנוח, וניסה לחדרו עלה
להיאנח הפסיק לא שינה כדי תוך

וליבב.

את לערוך ניגשנו שבת במוצאי
ידענו ביתנו. בסלון 'הבדלה'
והחלטנו עתה זה נרדם שמענדי
אך להבדלה. אותו להעיר שלא
בתנו הנר, את שהדלקנו ברגע
בבית (לומדת 15 בת חנה הבכורה
התנגדה ממש שמואל), קרית חיה

מענדי. ללא הבדלה שנערוך

בסך שהוא לה להגיד ניסתה אשתי
ועד - לו וכואב צעיר, ילד הכל
- היא אך נרדם... הוא סוף שסוף

להבדלה. אותו שנביא התעקשה

איתה הסכמנו דבר של בסופו
לקומה עלתה המשפחה וכל -
וממש התעורר מענדי השניה.
ערכתי מענדי של למיטתו בסמוך
- לו אמרה ואשתי ההבדלה את
סגולה זו הבדלה הנר, על תסתכל

עינים. למאור

לקחה אשתי ההבדלה, לאחר מיד
נבהלו שם רפואי, למוקד אותו
לבית אותו ושלחו העין מצב לנוכח
עיניים במחלקת רמב"ם. הרפואה
מנוסה, רופאה ידי על נבדק מענדי
ומי טוב במצב לא שהעין שקבעה

נפגעה... כמה יודע

שריטה שישנה הסבירה היא
וחשש ברשתית בצקת בקרנית,
היא עיני. תוך לחץ להתפתחות
וחבשה טיפות לעיניו טיפטפה
אותו שלחה מכן לאחר העין. את
שהזהירה לפני לא ילדים, למחלקת
שנתכונן אישתי את
של ארוך לאישפוז

לפחות... שבוע

את ניצלה אשתי
כמה עם לדבר הזמן,
בדיקת על נשים
ונושאים מזוזות
והתפללה נוספים
התיקון את שתסיים

מהר... הזה

חברת הזמן, באותו
כתבה המשפחה
מלך שליט"א לרבי
את ובקשה המשיח,
בננו. לרפואת ברכתו
אגרות של י"ג לכרך הוכנס המכתב
ד'תח איגרת קל"ו, בעמוד הקודש

הבאה: התשובה ונתקבלה

אייר, מכ״ו מכתבו על במענה
הבכור בנו את אזכיר כבקשתו
מו״ח הק׳ הציון על ...שליט״א
להטבת ישראל נשיא ... אדמו״ר
הוראת ידוע וכבר בריאותו, מצב
והבדלה קידוש של יין אשר רז״ל

אדם״. של עיניו במאור מוסיף

בשעה בבוקר, ראשון ביום למחרת
לבדיקה מענדי את שלחו מוקדמת
לרופא עינים. במחלקת נוספת
אלא נותר לא העין את שבדק

אותו... אישפזו מדוע להתפלא

באומרו הביתה אותו שיחרר הוא
ואין לגמרי תקין במצב שהעין
לציין למותר לדאגה. סיבה כל
שנערכה הרפואית שבביקורת
שהראיה הובהר – יותר מאוחר
הרבי כברכת ב"ה. כלל, נפגעה לא

המשיח. מלך שליט"א
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ב) יג, שלח ) לך שלח
דמשה השליחות קיום שעל-ידי ויהי-רצון
ד"העמידו בהענין שבכל-אחד-ואחד,
ממש ומיד תיכף נזכה הרבה" תלמידים
- תשלח" ביד נא ד"שלח להשליחות
לומר, דיש צדקנו משיח - לעתיד" "גואלם
ביד נא ("שלח רבינו משה של שבקשתו
שמשיח על-ידי-זה, נתקיימה תשלח")
ש"שכינה (על-דרך גרונו מתוך מדבר

גרונו")... מתוך מדברת
לך" ד"שלח בהשייכות להוסיף ...ויש
יו"ד בתוספת ש"שליח" - למשיח
שע"י מרומז, שבזה "משיח". בגימטריא
נפשו, כחות עשר בכל השליחות עבודת
התורה דהפצת השליחות ע"י ובפרט
ועוסקין שיושבין ד"עשרה באופן
שבכל-אחד- ה"משיח" מתגלה בתורה",
שהיא היחידה, בחינת מישראל. ואחד

בחינת צדקנו, משיח של מנשמתו ניצוץ
צדקנו משיח לביאת ועד הכללית, יחידה

ממש. תש״נ)בפועל שלח (ש״פ

ב) יג, שלח ) כנען ארץ את ויתורו

”שלח" - היהודים כל את שלח דורנו נשיא
כנען", ארץ את ”ויתורו שלוחים שיהיו -
לכבוש טובה הכי הדרך ולמצוא לראות
והיהדות, התורה הפצת ע"י העולם את

חוצה. המעיינות הפצת - ובמיוחד
-ולכן דורנו של השליחות היא וזאת
מחובתו, להשתחרר יכול אינו אחד אף
מן ולעמוד האחריות, מן ולהשתמט
ש"נגרר" באופן פנים, כל על או הצד,
צריך אחד כל - אדרבה אלא כולם. אחרי
תעברו ”חלוצים - קדימה ללכת להשתדל
חיל", בני כל ישראל בני אחיכם לפני
לפניכם". הארץ ”ונכבשה ההבטחה וישנה
ה׳תשמ״ח) שלח ש״פ (משיחת

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:28 19:10 ירושלים
20:30 19:25 תל-אביב
20:32 19:18 חיפה
20:29 19:26 באר-שבע
21:18 20:09 ניו-יורק

     
כב) יב, - יד יא, א' (שמואל

  
        

   

מרגלים שלחו למה

הקב"ה דברי על קוראים אנו פרשתנו בתחילת
לך ”שלח חז"ל: אומרים אנשים". לך ”שלח למשה
ונשאלת אותך". מצוה איני ”אני אבל לדעתך", -
לבני-ישראל הבטיח שהקב"ה מכיון השאלה:
סבר למה - ורחבה" טובה ל"ארץ אותם שיביא
סמך לא וכי - המרגלים בשליחת צורך שיש משה

הקב"ה?! של הבטחתו על לגמרי ח"ו, משה,
המרגלים בשילוח שהכוונה המפרשים, ומבארים
את לכבוש ללכת האם לברר בכדי (לא היתה
והבטחה מפורש ציווי היה זה על כי ישראל, ארץ
יותר ואופן דרך באיזה לדעת בכדי אלא) מהקב"ה,
"נשלחה בכתוב וכמפורש ישראל. ארץ לכבוש קל
אשר הדרך את דבר אותנו וישיבו גו' לפנינו אנשים

אליהן". נבוא אשר הערים ואת בה נעלה
ארצות, וכיבוש במלחמה הסדר שהוא וכפי
עיירות באלו לדעת מרגלים שולחים שלפני-זה
לכבוש יותר נוח דרך ומאיזו קודם להלחם אפשר

הארץ... את

גורלית טעות
הנס" על סומכין "אין התורה שעל-פי ומכיון
סבר לכן - הטבע בדרך למלחמה להתכונן וצריך

מרגלים. לשלוח משה
קושיא: עוד המפרשים מתרצים ועל-פי-זה

לא יעזר", את "לרגל משה ששלח למרגלים בנוגע
(לגמרי) זה ועשה בשכינה", ש"נמלך אפילו נאמר
ולכאורה יהושע. ששלח המרגלים גם וכך לדעתו.
מדעת מרגלים שלחו ויהושע שמשה היתכן תמוה:
משילוח התוצאות שראו לאחרי ובפרט עצמם,

בפרשתנו?! המרגלים
לדעת בכדי מרגלים שילוח ענין מובן: הנ"ל ועל-פי
חסרון, בזה שאין רק לא בה", נעלה אשר הדרך ”את

ציווי לקיים תורה) (ע"פ הדרך זהו אדרבה, אלא
שמהמרגלים ומה כנען. ארץ את לכבוש הקב"ה
מצד היה רצויות, בלתי תוצאות היו בפרשתנו
(לא לראות והלכו משה משליחות שינו שהם זה
לכבוש כדאי האם אלא) בה", נעלה אשר הדרך ”את
אחר- גם ויהושע משה נמנעו לא ולכן, הארץ. את
בפועל), היה (וכך בחשבם, מרגלים, מלשלוח כך

השליחות. את יקיימו אלו שמרגלים

זה על לצוות צריך לא
מכיון גיסא: לאידך השאלה נשאלת זה פי על
ציווה לא למה מרגלים, צריך הארץ שלכיבוש

משה? של לדעתו והשאיר זה, על הקב"ה
מכיון הנותנת: היא שאדרבה, בזה, והביאור
מרגלים לשילוח טבע) (ע"פ צריך הארץ שלכיבוש

כבר הארץ, את לכבוש הקב"ה ציווי לאחרי הרי -
לשלוח צריך זאת, לקיים שבכדי מעצמו, מובן

זה. פרט על מיוחד בציווי צורך ואין מרגלים,
אבינו לאברהם הקב"ה ציווה כאשר לדבר: דוגמא
לחבוש גם לצוותו צריך היה לא - יצחק עקידת על
שיש לאחרי כי ואש, מאכלת עצים, ולקחת חמור
ה' ציווי וקיום - לעולה" שם "והעלהו ה' ציווי
מעצמו, מובן - אברהם השתדלות ע"י להיות צריך
ומאכלת, אש עצים, לו שיהיה צריך שאברהם
לארץ ילכו שאיתו חמור, חבישת - ולפני-כן

האלו. הפריטים כל עם המוריה,
"מכשירי שעל התורה, מצוות לכל בנוגע גם וכך
ציווי שאין מילה, מצות ולדוגמא, ציווי. אין מצוה"

וכו'. איזמל להכין

האמיתית הכוונה
רצו לא שהמרגלים שזה בלקוטי-תורה, מבואר
לרדת רצו שלא זה, מצד היה ישראל, לארץ להכנס
מעניינים למעלה במדבר, היו בה הנעלית מדרגתם
להם נתן במדבר (כי הפרנסה ודאגות ארציים,
מבאר מים מהשמים, לחם - המוכן מן הכל הקב"ה
ללמוד ויכלו עליהם), שהגנו הכבוד וענני מרים
בשלימות שלימה, במנוחה ה' את ולעבוד תורה

והעשיה. הלימוד
לעשות היא הכוונה תכלית כי טעותם, היתה וזו
ייעשה העולם שמגשמיות בתחתונים, דירה ית' לו
המדבר מן לצאת צורך היה ולכן ואלקות. רוחניות
צריך ששם נושבת, ארץ ישראל, לארץ וליכנס
בכדי וכו‘), זריעה (חרישה, גשמיים בענינים לעסוק
שתושלם דירה ית', לו דירה מהגשמיות לעשות

והשלימה. האמיתית בגאולה
ה׳תשמ״ח) שלח ש״פ שיחת פי (על

ה׳תש״מ ניסן י״ד - המשיח מלך שליט״א הרבי שיחות מתוך

יהודי אף יפגע לא ומגוג גוג במלחמת
פסח-שני התוועדות במהלך
שליט"א הרבי התייחס תש"מ
לנושא השאר בין המשיח, מלך
ומגוג גוג מלחמת - "הבוער"
המלחמה, נחרצות: והבהיר
עצמם. לבין הגויים בין הינה

ביהודים. תיגע לא היא

באתר צפיות לרבבות כבר זכה ההתוועדות, מתוך הוידאו קטע
חופשי: בתרגום הקטע, מתוך חלק להלן נוספים. ואתרים הגאולה

שישנו יוחאי, בר שמעון רבי בשם יוחנן רבי בשם ציטט תחילה
לישראל, איומה צרה הרי זו שלכאורה ומגוג גוג מלחמת של הענין

הבהיר: מיד אך מקומות. ובכמה סנהדרין במס' שכתוב כפי

אמר בנו, מאבשלום ברח שדוד שבשעה יוחאי בן שמעון רבי אמר
יהגו ולאומים גוים רגשו "למה בענין כן, שאין מה צרי". רבו "מה
הוא שם אדרבה, צרי", רבו "מה אומר לא המלך דוד שם ריק",
לא זה שעל הש"ס, ומפרשי מפרש, שרש"י כמו ריק", "יהגו אומר

והבל. ריק של ענין זה כי "צרי" אומרים

יהודים! לגבי ממשות שום לזה אין
ולאומים גוים "רגשו גויים," ו"רגשו בשני, אחד נלחמים גויים
למו", ילעג הוי' ישחק בשמים "יושב כי מדוע? ריק!! זה אבל יהגו",
בינם [נלחמים] גוים במצרים", מצרים ל"סכסכתי קשר אין ליהודים
על מסתכל יהודי איך אבל עצמם, לבין בינם ולאומים עצמם, לבין

גויים"; "רגשו שזה בתורה דין פסק זה על לו יש - זה כל

"כוחי ח"ו ולא "ריק!!" זה יהודים לגבי אבל יהגו", "לאומים אמנם
למו", ילעג הוי'' ישחק, בשמים ש"יושב מפני אלא ידי", ועוצם
עליי?! צרי רבו "מה זה] [על לומר ועוד ביהודים, נוגע לא זה במילא

צרה!! לא זה ושלום, חס

ממשות לזה ואין והבל, ריק שהם ענינים מדמיינים [הגוים] הם
יהגו", ולאומים גוים ש"רגשו מה א-ל"!! עמנו "כי – למה בפועל!!
ילעג הוי' ישחק, בשמים "יושב כי "ריק", שזה יודעים יהודים
באופן עומד שהוא אלא מחשבתם, את מבטל שהוא רק לא למו"!!
שעושים בכלל היתכן [שלהם], לטיפשות לועג הוא ושחוק, לעג של

עינו"!! בבבת כנוגע בהם "הנוגע כי כזה!! דבר

מדבר הוא - ש"בשביעית", אומר יוחאי בן ששמעון מה וזה
ואומר צדקנו, משיח מגיע שבסופן שנים שבע באותן הסדר על
בא שביעית, ובמוצאי מלחמות, – השביעית בשנה ש"בשביעית",

משיח!!

ולאומים גוים ש"רגשו מלחמה אותה זו ב"מלחמות"?! הנחמה מה
כזה מעשה אפגניסטן, מעשה במצרים", מצרים "סכסכתי יהגו",
ליהודים בנוגע אבל ההוא, ה"רגשו" הזה ה"רגשו" ההוא, ה"פלפול"

ישראל"! שומר ישן ולא ינום "לא -

ישראל". "שומר עם מתקשר ישראל מקושר, יהודי כי – מדוע
וקושרים למו", ילעג הוי' ישחק, בשמים ש"יושב בגלוי, רואים ואז
נוגעת לא ומגוג גוג שמלחמת כך עם קשור שזה ואומרים זאת

ביהודים!!

במדור הגאולה, לאתר להכנס יש המלא המתורגם בקטע לצפיה
הבית. דף של ימין בצד מיוחדות״ ״כתבות

עכשיו נפלאות

מלך דבר

הגאולה נבואות

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ב. פרק החדש, קדוש הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ג-ה. פרק פסח, קרבן הלכות

ו-ח. פרקים

א. פרק חגיגה, הלכות ט-י. פרק

א. פרק בכורות, הלכות ב-ג. פרק

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ב. פרק שגגות, הלכות ח. פרק

כה

כו

כז

כח

כט

ל

א

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ההבדלה סגולת

שלח פרשת
ג - אבות פרקי

שלח

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

מזל שירה מרת וזוגתו מנחם דוד להרב

שי' אדרעי
שי' חיים שמואל בצבאות החייל להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

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' בנימין ירחמיאל ר' הרה"ח המזכיר
קליין הלוי ע"ה מנחם ב"ר

תשע"ה סיון ח"י 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

האוצרות את מבזבז המלך
למודעות, מדרש בבית

השנה" של הנשי ל"דינר מתכוננים
ביום מודעות למרכז הצדעה ערב -

באולמי (16.6) סיון כ"ט שלישי
ימכרו במקום גן. ברמת "שנדליר"

ופריטים לברכה דולר שטרות
והרשמה: לפרטים ומיוחדים. נדירים

.054-770-2671

חדשה מהדורה גאולה, פניני
"פניני לספר חדשה, מהדורה
בספר התורה". בפרשיות גאולה

הרצל, זלמן שניאור הרב ע"י שחובר
השבוע, לפרשיות גאולה קטעי לקט

מתאים לקריאה, וקל נוח בפורמט
את לקיים ומאפשר הקהלים לכל

המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת
מתאים המשיח. ימות עם לחיות

בשמחות. כ'תשורה' לחלוקה במיוחד

7 בבה״ד התניא הדפסת
את להדפיס חדשה תנופה

נערכה צה"ל, בסיסי בכל התניא
רביעי ביום עם ברוב תניא הדפסת
בהמשך זאת, .7 בבה"ד סיון) (ט"ז

הסייבר בבסיס התניא להדפסת
השתתפו באירוע בעומר. ל"ג בערב
הבסיס רב כולל איש, מ-50 יותר

הבסיס. ומפקד

נבואת את מממש כשהוא ישראל, כלפי השינאה דגל נושאות ערב, מדינות את כעת שמפרק זה הוא
בממלכה״. ממלכה בעיר עיר ברעהו באחיו.. איש ונלחמו במצרים מצרים ״וסכסכתי מדהים: בדיוק הגאולה

טובות חדשות

לפירוק האחראי
העימות מדינות

ומשיח גאולה לעצרת כולנו
ים בת אמפי ה'תשע"ה, תמוז ד'

אמר - מרתתים היער עצי החלו הברזל כשנברא
אחד שאין זמן כל הרי מרתתים? אתם מדוע להם,
יכולת כל ניזוק. מכם אחד אין בברזל, נכנס מכם
מעצי כשעץ רק הינה היער, בעצי לקצץ הגרזן
התקשורתי הרעש לגרזן.. קת ייעשה עצמם, היער
רובד חושף ישראל, על החרם בנושא אלה, בימים
שלא שהוזהרו היער, עצי על זה במדרש אקטואלי

כוחו. את לגרזן להעניק
חדשה. אינה ישראל על החרם תופעת עצם

הערבית הליגה מדינות
הערבי החרם את הטילו
כבר יהודים מוצרים על
מלחמת .1945 בדצמבר
האלוקי הנס הימים, ששת
מהפך יצרו שבנצחון,
בהערכת אדיר חיובי

ישראל. של כוחה

הממשל הלם
נפרסו בו סיני כיבוש
המצרי השריון כוחות
על רבתי למתקפת
ביהודה כנ"ל ישראל,
בעולם נתפסו ושמרון,

הייתה ספק, היה לא לאיש ביותר. לגטימי כדבר
ערב. צבאות כל מול הישרדות מלחמת זו

חומה יצרו ותוצאותיה, סיבותיה המלחמה,
ישראל - העולם מדינות מול בצורה תודעתית
והן ישראל בהשמדת רצו ערב מדינות צדקה,
בצורה בחומה הסדק את המחיר. את משלמות
בישראל, הממשלה מאשר פחות לא יצרה זו,
לוושינגטון, המלחמה לאחר מיד הגיעו ששליחיה
להשמידה, שבא האוייב שטחי כיבוש על מתנצלים
ארה"ב באמצעות ערב, למדינות להודיע ומבקשת
הממשל השטחים... את להחזיר ברצונה כי
בהלם. היה האמריקאי
לכם היו לא "מעולם
כפי הגנה, בני גבולות
אמרו. כעת" לכם שיש

לקח תרגיל. אלא זה שאין בטוחים היו תחילה
ברצינות. מתכוונית שהממשלה לעכל, זמן להם
של כאות הדברים, התקבלו ערב מדינות בקרב
ישראל של הנסיגה הסכמי כל החלו מכאן חולשה.
עלינו הביאו לישראל. השינאה את העצימו שרק

מכן. שלאחר המלחמות כל את
מדינות שתי בדבר רה"מ של האומללה הכרזתו
בהחרבת ופעולותיו ישראל, ארץ של בשטחה
לנפילה המשך הינם ביו"ש, יהודיים ישובים
הימים. ששת שלאחר
וביטוייה זו, הכרזה
הבטחון הפקרת בשטח,
של מכוונית והחלשה
הישראלית הריבונות
לעולם מוכיחים ביו"ש,
בדרכה ישראל כי
החרם מדינות החוצה.
לה לעזור רוצות רק
את לממש לישראל,
ההתאבדות תכנית
הממשלה בידי שלה.
להתעשת בישראל
למימוש נחרצות ולפעול

יו"ש. בכל ריבונותנו

הגיע כבר גאולה זמן
שליט"א הרבי כדברי אכן כי היא, היחידה נחמתנו
הוא ודווקא והוא הגיע, הגאולה זמן המשיח, מלך
שפירק זה הוא ומנצח. הוי', מלחמות את הנלחם
הסובייטית, רוסיה - והכפירה הכפור מעצמת את
בין הגרעיני הנשק צמצום להסכמי שהביא זה הוא
מדינות את כעת שמפרק זה הוא העל, מעצמות
כשהוא ישראל, כלפי השינאה דגל נושאות ערב,
אקטואלי בדיוק הגאולה נבואת את מממש
איש ונלחמו במצרים מצרים "וסכסכתי מדהים:
בממלכה". ממלכה בעיר עיר ברעהו באחיו..
בתורה, הוספה ע"י אלו, מהלכים לזרז ביכולתנו
הגאולה בשורת הפצת טובים, ומעשים מצות
תיכף להתגלותו שיביאו עלינו, מלכותו וקבלת

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש ומיד

דוד קבר את למסור הכוונה סביב אלה בימים מתחולל אדיר מאבק
אחורי) בעמ׳ ראו המאבק (על לוותיקן. המלך

המלך דוד קבר על המאבק

דוד קבר על - כולנו של המאבק

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

שינה והפרעת חלישות
השינה, בעת מהפרעות וכך שלו, החלישות אודות במ"ש
והעדר סדר מהבלתי הוא הענינים ששני לומר מקום יש

וכו'. שינה שתי' לאכילה קבועים זמנים
על רבותינו והקפידו דייקו וגם דרשו כמה עד ידוע והרי
הבלתי - שמונע והסבירו וביארו מסודרים חיים סדר
בנדון ובפרט והמצות התורה בקיום להצלחה - סדר
שקדם זבולון מלאכת בקדש למלאכתו שנוגע כזה
שמח הכתוב דבר מלא מקרא הרי מלאכתו ואופן לישכר.

וק"ל. בצאתך. זבולון
מהתרגשות להשקיטו בכדי רופא דעת שישאל ומהנכון
ועד וכו' שתיי האכילה זמני לו לקבוע ויבקשו מהנ"ל
ישלח והשי"ת עליהם לשמור ישתדל שאפשר כמה
האמור בכל לבשו"ט בברכה ויחזקהו. ויחלימהו דברו
המתאימה מהכנה וכן בקדש בעבודתו ומהצלחתו

ו׳שיד) (מאגרת הבע"ל. (=נופש) הוואקאנס לניצול

בענוה = צער חיי לקיים
צער. חיי חי ואשר בקדש מלאכתו אודות כותב ..

ירחיב ומנהיגו עולם בורא השי"ת אשר רצון ויהי
פרנסתו ירחיב הוא מצדו ובטח בגשמיות פרנסתו
היהדות בהחזקת ההשתדלות אומרת זאת ברוחניות,
וכו' תורה של דרכה היא כך משנתנו. ודבר והפצתה,

כו' תחי' צער וחיי
ונפשי ההוראה קיום ז.א. ברוחניות צער ע"י זה יקיים
ושפל ענו היותו מתוך שמצטער תהי', לכל כעפר

רוח. שפל הוה מאד מאד המשנה וכמאמר
המזוזות ואת שלו התפילין את יבדוק אשר מהנכון
שיעור וילמד כדין, כשרות כולן שתהיינה בדירתו
במלאכת שעוסק הימים באותן ובפרט התורה בפנמיות
ו׳שכב) (מאגרת סת"ם כתיבת שמים

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 (12.6.15) ה'תשע"ה סיון כ"ה שלח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1050

שמועות, כחרושת כשנה, לפני שהחל מה
שבירושלים המלך דוד קבר מסירת על
לפסים לאחרונה עבר הוותיקן, לידי
הממשלה אחראית להליך מעשיים.
מפלגות כל ובתמיכת והנוכחית, הקודמת
ההליך תחילת הדתיים. כולל הקואלציה,
הממשלה בהתרפסות המצער, המעשי
שתמורת כשהבטיחה לאפיפיור, הקודמת
את הוותיקן יקבל בארץ, האפיפיור ביקור

הקבר. מתחם

קיום שם נמנע שעבר, בשבוע שני ביום
שחסמו מתפללים מאות ע"י נוצרי, טקס
כוחות למחרת הגיעו בתגובה הכניסה. את
שפינו רבים בטחון וכוחות מג"ב משטרה,
לאפשר כדי היהודים, המתפללים את בכוח
חגם. לרגל הנוצרי התיפלה הטכס לקיום

ומחאה תפילה עצרת
השבוע ראשון ביום התקיימה בתגובה,
בהשתתפות במקום, ומחאה תפילה עצרת
מכל מגוון וקהל ציבור אישי רבנים,
מלכא "דוד סעודת לכך קדמה העדות.
של בהשתתפות שבת, במוצאי משיחא"

איש. כ-1,000

נשיאי של המיוחד הקשר את לציין ראוי
ה'תש"ב, פסח של באחרון למקום. חב"ד
הקודם הרבי זעק השואה, של בעיצומה
והרבבות אלפים על הריי"צ, אדמו"ר
"לבחור והציע הי"ד, ישראל מבני שנהרגים
סגל תובב"א קדשינו עיר ירושלים מיקירי
ציבור שלוחי שיהיו חכמים תלמידי זקני

ארץ וקצווי תבל מרחבי בכל ישראל מכלל
עולמית תהילים חברת ולייסד הים, ואיי
התהלים כל את ויום יום בכל שיאמרו

כולו".

וסניפים מוקד
את יקבעו התהילים שחברת הציע הרבי
דוד של לקברו הסמוך "בציון מושבם
יתפללו תהילים אמירת ואחר ע"ה. המלך
עמנו צעירי להצלחת ישראל, כלל בעד
משיח; חבלי את הקב"ה שיקל שבמלחמה;
תבל, מרחבי בכל ישראל כלל שלום בעד
במהרה צדקנו משיח פני את לקבל ושיזכו

ממש".

להתאסף החלה העולמית" תהילים "חברת
המלך" דוד "קבר על כשהמניין יום, מידי
'סניפים' עשרות ולו ראשי כסניף נחשב
הועתקה זו פעילות העולם. ברחבי

הייתה ציון להר שהעלייה בימים ממקומה
נפשות. בסכנת כרוכה

לפתע הורה ה'תש"נ, השבועות חג ערב
ליצור למזכיר המשיח מלך שליט"א הרבי
חב"ד" "כולל הנהלת עם בדחיפות קשר
תהלים "חברת פעילות את מיד ולחדש
בהר המלך דוד קבר על העולמית",
השליחות את לבצע מיהר המזכיר ציון.
מניין איתרה חב"ד כולל הנהלת המפתיעה.
מחדש להתכנס שהחלה ושלמים יראים
של משותפת לאמירה יום מידי ציון בהר

התהלים. ספר כל

ניצנים בחוף נס
של בעיצומו למחרת, שיום לציין, מאלף
המפורסם הנס התרחש השבועות, חג
בסירה, שהגיעו המחבלים ניצנים, בחוף
אך המוני, פיגוע למטרת בחוף, ירדו
ואיפשרו התמהמו הם השי"ת בחסדי
קרב עימהם ולנהל להגיע הבטחון לכוחות

נהרגו. המחבלים בו קצר

זה, במקום התהילים אמירת חשיבות על
ביקש פעמים שבמספר העובדה גם תעיד
את לקבל המשיח מלך שליט"א הרבי
לברכה, להזכירם התהלים אומרי שמות
פעמים, מספר ביקש עצמו הוא כאשר

לברכה! בעדו יעתירו המניין שחברי

במקום, היהודית הנוכחות להגברת
באתר: סיור או שמחה חגיגת ולתיאום
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