
בעדנו ערבים בנינו

שליט"א הרבי של קריאתו פי על
הנשים האנשים, נקראים המשיח, מלך
התורה קריאת במעמד להשתתף והטף,
בחג הכנסת בבית - הדברות עשרת -
את המחדשת זו, לקריאה השבועות.
מתבקשים שנה, מידי תורה, מתן מעמד
מוקדי בעריסתן. תינוקות אפילו להגיע
עם ההמונים, לקליטת נערכים חב"ד,
בלוחות פרטים לילדים. והפעלות פרסים

הערים. ברחבי ובפרסומים המודעות

חודש ראש המאמרים ספר

משיח, של תורתו להפצת במכון
בסדרת ה-24 הכרך את לאור הוציאו
המשיח, מלך שליט"א הרבי מאמרי ספרי
ושבעה חמישים נקבצו זה כשלכרך
חודש ראש בעניני העוסקים המאמרים
הספרים מופצים אלו, בימים ר"ח. וערב
להזמנות: הארץ. ברחבי הרכזים אצל

.058-5358-770 ארצי: מוקד

המנהלים כנס

התכנסו חב"ד מוסדות מנהלי מאות
מידי שנערך המנהלים" ל"כנס השבוע,
הושם בכינוס באה"ק, אגו"ח ע"י שנה
בשורת הפצת להגברת דרכים על דגש

רחבים. לקהלים הגאולה

טובות חדשות

הענק עצרת למפגן כולנו
תשע"ו של "הקהל"

בצמוד זו, בשנה חל תורה, מתן חג השבועות, חג
על המעיד דבר קודש, השבת ליום ובהמשך
סמיכות שהרי תורה", ל"מתן "שבת" בין קשר
עניינים, ששני העובדה ללמד. באה עניינים
מקרית, אינה לזה, זה בסמיכות יחד נמצאים
כל שהרי בניהם. פנימי קשר על מעידה אלא
פרטית בהשגחה הינם בעולמנו, נקודה כל פרט

במדוייק. מכוונית ית', מאיתו

קיים ושבת" תורה "מתן בין דבר, של לאמיתו
יותר, עמוק מהותי קשר
מעמד הכל, לדעת שהרי
שמעו בו היום סיני, הר
עשרת את ישראל בני
ביום היה הדיברות,

השבת.

השבת, של יחודה על
השבת שיום בחז"ל נאמר
כמאמר מנוחה, עניינו
העולם היה "מה חז"ל
שבת באה מנוחה! חסר?

מנוחה". באה

אלוקותו גילוי
הינו בראשית, ימי ששת במהלך הבריאה אופי
שהרי הבא, השינוי לקראת מתח ותנועה, שינוי
יום בכניסת רק חדש. עניין נברא יום בכל
התגלתה כעת הבריאה. מלאכת כלתה השבת
שמרגע העובדה והדרה. יופיה בכל הבריאה
בכל חדשים, נבראים של בריאתם נפסקה זה
את הכל, בפני חשפה אחת, ובבת כולו העולם
ישנה לעולם, אחד בורא יש - האלוקית האמת

בעולם. אלוקותו גילוי בבריאה. אחת כוונה

היה ניתן האלוקית הכוונה משנתגלתה כעת
המנוחה. אל להגיע
באה שבת "באה
שגם אלא מנוחה".
לא עדיין זו מנוחה
לשלימותה הגיעה

בהסכמת מותנה וארץ שמים קיום היה עדיין
מקבלין ישראל "אם התורה. לקבלת ישראל עם
אני - לאו אם מתקיימין, אתם הרי התורה,
נעים ובסגנון ובוהו". לתוהו אתכם מחזיר
בתחילה, ושקטה". יראה "ארץ ישראל זמירות
קבלת לאחר אך "יראה" התורה קבלת לפני

"שקטה". התורה

באי כל לעיני סיני, הר במעמד התורה קבלת
געה, לא שור פרח, לא עוף כאשר עולם,
שותק העולם אלא
הקול ויצא ומחריש
האירה אלהיך, ה' אנכי
הבריאה. תעלומת את
תורה משניתנו מעתה
היחס נתגלה ומצות,
הקב"ה של הפנימי
ממצרים. שהוציא לעמו
גם זכתה מעתה
לשבע כולה האנושות

נח. בני מצות

הדברות עשרת
מאז חלפו שנה אלפי
הוכשר בהם תורה, מתן
ומנוחה". שבת שכולו "יום לקראת העולם
של בהתגלותה נעשה זו בהכנה עיקרי חלק
כיסוי כל מסירה רק לא אשר החסידות, תורת
- והתכלית הכוונה את מגלה אלא מהעולם,

התחתון. הזה בעולם ית' עצמותו גילוי

ותורת בכלל תורה לימוד ע"י הנעשה גילוי
פרסום בהידור, מצות קיום במיוחד, החסידות
את לכנס גרמא, שהזמן ובעניין הגאולה. בשורת
השבועות, חג ראשון ביום ישראל עם ילדי כל
כנתינתם הדברות, עשרת לשמיעת הכנסת בבתי
בשנת זו להוראה יש מיוחדת חשיבות מסיני.
לכנס הזדמנויות לחפש עלינו בה שנה "הקהל",
עדי ומצוות, בתורה יחד להתחזק כדי ולהתכנס
בגאולה הנה", ישובו גדול "קהל היעוד: קיום

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית

השבת מנוחת
התורה וקבלת

נציגי התכנסו בת״א - העצרת לקראת הארץ ברחבי פעילים התוועדויות
העצרת להצלחת עצה לטכס בעיר השלוחים

פעילים התוועדות - בכיכר משיח

הגאולה ומנוחה״, שבת שכולו ״יום לקראת העולם הוכשר בהם תורה, מתן מאז חלפו שנה אלפי
הזה. בעולם ית׳ עצמותו גילוי והתכלית, הכוונה שלימות תתגלה בה והשלימה, האמיתית
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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

ניימרק ורעיתו אליהו אברהם ר' למשפחת
שי' מענדל מנחם הת' הבן בא לרגל שי'
תחי' מושקא חיה עב"ג שידוכין בקשרי
שי' מלכה ורעיתו גיא ר' הרב למשפחת
של הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל

ניסים ב"ר קציעה מרת
ע"ה ישראלוב
תשע"ד סיון ד' נלב"ע

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

נשמת לעילוי

 
     
   

   
   
    
    

   
    
    

     

יג) ז, (נשא אחת כסף קערת וקרבנו

ר' בשם ביבי ר' יתירה? וי"ו למה וקרבנו
דברים ו' כנגד (=שישה) שיתא ראובן:
לחזור ועתידים הראשון מאדם שניטלו

משיח. הוא נחשון בן ידי על

הראשון מאדם שניטלו דברים ו' הן אלו
ופירות הארץ ופירות וקומתו וחייו זיוו

ומאורות... האילן

המשיח? לימות לחזור שעתידים ומנין

"ואוהביו ה) (שופטים שנאמר מנין זיוו
בגבורתו". השמש כצאת

עמי"... ימי העץ "כימי סה) (ישעיה חייו

קוממיות" אתכם "ואולך כו) (ויקרא קומתו
יראים ואין זקופה בקומה חייא ר' תני
מאתים אומר שמעון ר' בריה. מכל
יהודה ר' מיות של קומה קוממיות אמה
אלעזר ר' הראשון כאדם אמה ק' אומר
שנאמר אמה מאות ג' אומר שמעון בר'

אבהו ר' מאתים מיות מאה ק' קוממיות
אמה... מאות ט' אומר

דכתיב מנין האילן ופירות הארץ פירות
וגו' הגפן השלום זרע "כי ח) (זכריה

הלבנה אור "והיה ל) (ישעיה מנין מאורות
החמה". כאור

רבה) (מדרש

יז) ז, (נשא חמישה עתודים

כנגד וא"ו, יתיר והוא מלא עתודים למה
ברכות, שש בעלי מנחשון, שהיו בנים ו'
מישאל חנניה, דניאל, משיח, דוד, הן: ואלו

ועזריה.

דכתיב משיח וגו'". נגן "יודע דכתיב: דוד
חכמה רוח ה' רוח עליו "ונחה יא): (ישעיה

עצה רוח (=שתיים) תרין הרי ובינה
הרי ה'" ויראת דעת רוח ד' הרי וגבורה

ו'.
רבה) (מדרש

מוצאי.חג הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:28 19:09 ירושלים
20:30 19:24 תל-אביב
20:32 19:17 חיפה
20:29 19:25 באר-שבע
21:18 20:09 ניו-יורק

     
      

ב-כה) יג, (שופטים

   

הבריאה כל תוכנית התורה

מלך דבר

נשא פרשת
השבועות חג

נשא

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
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

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

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

תניא תהלים חומש

הגבלה, ימי ב"ה,
להסתלקות-הילולא המאתים שנת - ה'תש"כ

ז"ל. טוב שם הבעל של
נ.י. ברוקלין,

הנשים) (אלו יעקב לבית
האנשים) (אלה ישראל ולבני

יחיו עליהם ה'

! וברכה שלום

דורשים - תורה למתן ההכנה - ההגבלה ימי
ופנימית עמוקה התבוננות מיוחד באופן ותובעים

מהי. תורה -

בענינים חוקים של אוסף איננה הקדושה התורה
מהרגע כולו, האדם את מקיפה אם כי מסוימים,
בחייו הפרטים וכל האחרון ועד שלו הראשון

היום-יומיים.

כתורת-חיים. תורה של הפנימי המובן הוא זה

התורה מקיפה חז"ל, שמסבירים כפי יתירה-מזו,
בונה וכמשל לפרטיה כולה הבריאה כל את

תכנית הוא מתכנן לבני', שניגש לפני אשר בנין
צייר כן כמו הבנין, של הפרטים כל הכוללת
עד כולה הבריאה כל את בתורה ב"ה הבורא

הדומם. של האחרונה הדרגה

תורת של העקריים היסודות לאחד מוביל וזה
לפי טוב, שם הבעל של הכללית החסידות

בשמים נצב דברך הוי' לעולם הכתוב: את ביאורו
רקיע יהי - האלקי המאמר הפסק בלי (בתמידות,

באריכות שמבאר כפי בשמים) בתוקף ניצב -
במיוחד חב"ד, חסידות בתורת הזקן אדמו"ר כ"ק

והאמונה. היחוד בשער

כל מתחת, הארץ ועד ממעל בשמים - הכל אשר
בדבר רק וקיימים חיים - שלהם החלקים פרטי
כל בלי אותם ומחייה אותם ומהווה שברא ה'

עין. כהרף הפסק

- יסודית נקודה עוד נובעת מזה

הישירה, האלקית הידיעה - הפרטית ההשגחה כי
לכל מתיחסת הפרטים כל את המקיפה וההשגחה
הכי החלק עד הבריאה, בחיר האדם, מן היצירה

הדומם. של זעיר

מפורש דין בעצם שהיא למסקנא באים מזה
החסידות בתורת יסוד ונקודת ערוך בשולחן

טוב: שם הבעל ידי על במיוחד המודגשת

בכל - דרכיך להיות צריכה השי"ת עבודת
ולפרטיהם, הענינים כל ועם ולפרטיהם הענינים

ועד מצוות, התרי"ג וקיום התורה בלימוד מתחיל
יום. יום בחיי והמאורעות פשוטים הכי המעשים

השם באהבת והוראה הוא. לימוד וענין, דבר כל
הישראלי איש שואב מהם המקורות השם, ויראת
והמצות, התורה את לקיים האמיתית הרוח את

בחיות חדור תעשה, לא ומצות עשה מצות
בהידור. ולקיימן ואמיתית, פנימית

בזה וההתעמקות למעלה הנזכר בכל ההתבוננות
ואורה. בחיות בהתלהבות,

גם שהוא תורה, מתן יום ערב אלה, סגולה ובימי
טוב, שם הבעל של הילולא - הסתלקות יום

בין היום-יומיים, החיים פרטי בכל זה כל החדרת
הסובבים הענינים בכל בין בין הפרטיים בחיים

ההגדרה: לפי בעולם המתהווה ובכל

שהם החסידות שמעינות חוצה מעינותיך יפוצו
הנקודה עד - חוצה ויגיעו יפוצו התורה פנימיות

כולה. הבריאה כל של רחוקה הכי

על והשלמה האמיתית הגאולה את זה ימהר -
ותרגיש תראה היצירה שכל עת צדקנו, משיח ידי

אלקיך. ה' אנכי - אשר

התורה לקבלת - בברכה
ובפנימיות בשמחה

שמח וחג
שניאורסאהן מנחם

ל-לב) עמ׳ מלך (אגרות
ג). יט, (שמות מכילתא כו׳: יעקב לבית

עה"פ אדמו"ר מו"ח כ"ק מאמר וראה מ"ז. פ"ו אבות כולו: האדם

מנ"א). יג יום (היום בם ודברת

ובכ"מ. א. ה, זח"א בתחלתו. רבה בראשית חז״ל: שמסבירים

לו. קיט, תהלים מדרש וראה בתחלתו. והאמונה: היחוד בשער

אחרי. ר"פ לקו"ת

הצ"צ (ברשימות הזקן רבנו ופי' א סג, חולין ראה הפרטית: ההשגחה

חשון. כח יום היום ז). לו, לתהלים

פ"ה. להרמב"ם פרקים ח' וראה סרל"א. חיים אורח ערוך: בשלחן

אייר). ט' יום (היום הבעש"ט פתגם והוראה:

פ"ד. תניא מהם: המקורות

פ"ב. העבודה קונטרס בהידור: .. חיות

תהלים מדרש וראה כו'. פעול כל וידע ר"ה: כתפלת היצירה: שכל

רפ"ג. והאמונה היחוד שער עג.



בית של מפעילותו נכבד חלק
ראשון העיר במרכז משיח,
ברכה וקבלת הכתיבה זו לציון,
מליובאוויטש שליט"א מהרבי
אגרות באמצעות - המשיח מלך
מניבה זו עניפה פעילות הקודש.
ו"השגחות ונפלאות ניסים
נתן הרב מספר למכביר. פרטיות"

המרכז: מקים

מידידי אחד אלי פנה מה זמן לפני
בשם יהודי הותיקים, משיח בית
שברצונו קלוגהפט, דניאל ר'
המשיח מלך שליט"א לרבי לכתוב
"הגיעו בעיריה. עבודתו בנושא

אמר. נפש" עד מים

שהוא זמן מזה כי סיפר דניאל ר'
בעבודתו מידי גדול בלחץ נמצא

יכול ואינו בעיריה
בתנאים להמשיך
הנראה וכפי כאלה
את לעזוב יאלץ הוא
הוא ואכן עבודתו.
לנוגעים כך על הודיע
בהכנות והחל בדבר

לעזיבה.

למצוא עליו היה כעת
חדש. פרנסה מקור

עם שלם היה הוא אכן
העובדה אך עזיבה, על החלטתו
ביתו בני פרנסת מוטלת עליו כי

שחלף. יום כל עליו העיקה

דניאל, ר' מספר זה, "בשלב
ברכה ולבקש לכתוב החלטתי

קודש. האגרות באמצעות

המניין, מן חב"דניק אינני אומנם
איש להיות צורך אין כיום אך
ולבקש לכתוב כדי מוצהר חב"ד

ברכה".

נתן, הרב ממשיך דניאל, ר' ואכן
המניעים ועל החלטתו על כתב
ברכתו את וביקש זו להחלטה
מלך שליט"א רבי של הקדושה
לאחד הוכנס המכתב המשיח.
הכרזת תוך קודש, האגרות מכרכי
התשובה כאשר אדוננו", "יחי
קכח- עמ' ח' בכרך התקבלה

ב'שע"ב. באגרת קכט,

בו מכתבה... קבלת הנני "מאשר
הי׳ה אשר הדברים מסדר כותבת
עתה ואשר ב... למשרתה בקשר

ההתייחסות משרה״. בלא נשארה
בלא היותו לעובדת המדוייקת
את הפתיעה זה, בשלב משרה
לנו ברור היה גם כעת כולנו.
עוד בוודאי תהיה שבהמשך
התשובה המשך ואכן הבהרה.

מובהקים: עידוד דברי הכיל

נופל ולהיות להתפעל אין ״...
ירידה איזה כשרואים ח״ו ברוח
בנוגע אך היא כשהירידה ובפרט
צריכה ירידה אדרבה .. לגשמיות
אמונה כחות התעוררות לפעול
אשר פנימיים.. יותר ובטחון
רוח באומץ הוא חוץ כלפי גילוים
אי מתופעה התפעלות ובהעדר
לזמן ורק אך שהוא ובפרט נעימה,

ביותר... קצר

בעבודת הצלחה בברכת
חינוך ענין הוא הקדש

הכשר".

ובפרט המכתב תוכן
שבו, העידוד דברי
כוחות דניאל בר' נסכו
דברי ובפרט חדשים
שהוא "ובפרט הסיום
קצר לזמן ורק אך

בלבד".

והתחלתי קצר, לזמן זה היה אכן
הברכה. התממשות את לראות
לעבודתי האחרון ביום זה היה
באופן לי הוצע כאשר בעיריה,
שנפתח תורה תלמוד לנהל פלאי,

ברעננה.

נאמר בו הראשון במכתב מצוייד
קצר לזמן ורק "אך במפורש:
את לקבל האם כתבתי ביותר",
בכרך התקבלה התשובה ההצעה.
ח'תתפד, באגרת רס"ב ע' כ"ג
מדברות התשובה מילות כאשר

עצמן: בעד

ולא במחנך כשהמדובר "ובפרט
מחנכים, על מפקח אלא עוד
לי׳ה, ממני קא משמיא מינוי שכל
הכוחות שניתנים מובן שמזה
התפקיד למילוי והאפשרויות

גמורה... בהצלחה והמינוי

בית ניהול אודות השאלה ולעצם
לטהר הבא וההבטחה הספר..

." אותו.. מסייעין

המופלגה. להצלחתו איחולינו

זורע, גיורא (מיל') אלוף תת עם ראיון מתוך
לשעבר. מטכ"ל סיירת מפקד

צדקנו משיח רק
ושר רה"מ של האסוניות ההצהרות לנוכח
ישראל ארץ חלוקת בדבר החדש, הבטחון
דברי את שוב לציין יש ח"ו, מדינות, לשתי
ישראל ארץ אשר המשיח מלך שליט"א הרבי
עם ישראל לעם בלעדית שייכת עולם, נחלת
בתורתו. העולם, בורא הבטחת עפ"י עולם,
לוי אייל (הכתב ראיון התפרסם לאחרונה
תת לשעבר מטכ"ל סיירת מפקד עם במעריב)
משמעית: חד שאומר זורע גיורא (מיל') אלוף
ניתן ולא לפלסטינים שטחים למסור אין

שלום. איתם לעשות

ליוני השרביט את והעביר ברק אהוד אחרי מטכ"ל סיירת על פיקד זורע
היה הוא מחייליו. היה נתניהו בנימין הממשלה ראש גם הי"ד. נתניהו
ובפריצה במעלות בטבח כיפור, יום במלחמת המובחרת היחידה בראש

חלליה. לזכר שנה 40 ציינו עכשיו שרק סבוי, למלון

וביטחון. במלחמות המדיני הדרג התנהלות על קשה ביקורת מותח זורע
ביזיון באמת הייתה השנייה לבנון "מלחמת אמר: השניה לבנון מלחמת על
אבל אבידות סובל נכנס, א' כוח קלאסית, במערכה כלל, בדרך גדול. אחד
השנייה לבנון במלחמת וממשיך. דרכו עובר ב' כוח ואז הבקעה, עושה
הכל לעשות צריך והיה לאחור, אותו וחילץ בא ב' כוח ואז נתקל, א' כוח

לנצח״. בשביל זה נלחמים אם רוצים. מה ידעו לא מהתחלה.

של"ג, במלחמת המשיח מלך שליט"א הרבי זעקת את תואמים אלו דברים
או להתקדם יכולת בלי החיילים את להפקיר ולא המערכה את לסיים שיש

ר"ל. קשות אבידות ספגה ישראל זו במלחמה לחזור.

אינתיפאדה מקבלים - שטחים כשמוסרים
ברק "אהוד הפלסטינאים: עם שלום הסכם לערוך אפשרות שום אין
הם השנייה. האינתיפאדה הייתה התשובה הגדה. משטח 95% להם הציע
?1967 עד ערבית מדינה להקים להם הפריע מה .'67 גבולות על מדברים

להם?״. להאמין יכול אתה איך

"למה מטעה. אחרת שאומר ומי פיתרון לשום איתם להגיע ניתן לא
הפת״ח, להם? חסר היה מה ההתנתקות? אחרי מהרצועה לירות התחילו
אומר הצבאי, את שואל הצבאי'. הפת״ח זה המדיני, 'אנחנו לך אומרים

הג'יהאד". זה אני, לא זה חמאס. אלא הוא לא שזה

כתוצאה הנובעת אדם חיי של הזילות על קשה ביקורת מותח זורע
במעלות, התלמידים בסיפור 1974 במאי בצבא. פוליטקאים מהתערבות
לפתוח אישור נתנו לא אבל באש, פתיחה אישור וביקשתי צלפים ״שמנו

באש״.

ממש ״רק גור. מוטה הרמטכ״ל לבין דיין, הביטחון שר בין ויכוח היה זה
על המחבלים אחד את לך יש ׳אם לי אמרו האולטמטום פקיעת לקראת
שהופיע המחבלים באחד הבחין צלף ולהסתער. לירות רשאי אתה הכוונת,
לירות פחד התרגש, כך כל הצלף באש. פתיחה הוראת נתתי במרפסת.
הכוח להסתער. הוראה ונתנו נפל המחבל בחזה. לו ירה בראש, למחבל
20 להרוג הספיקו הזאת בהשתהות קצת, השתהה לוין עמירם בפיקוד

ניצלו״. כשהאחרים ילדים

הייתה ״התוצאה ענה: באש פתיחה קודם אישרו שלא כעס אם כשנשאל
האולטימטום סוף לפני דקות כמה אישרו? ומתי יותר. טובה להיות יכולה

הכוננות". בשיא כשהמחבלים

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק סיון - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ט. פסח קרבן הל'

י. פרק

א. פרק חגיגה הל'

ב. פרק

ג. פרק

א. פרק בכורות הל'

ב. פרק

ח-י. פרקים אדומה פרה הלכות

יא-יג. פרקים

א. פרק צרעת טומאת הלכות יד-טו פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

קצר לזמן ורק אך שהוא ובפרט

(שאודותיו שבת בהלכות הברור הדין גם כולל
למחבל, מוותרים שאם פעמים) כמה כבר דובר

ואין לפניהם", להכבש נוחה הארץ "תהא ידה שעל הדרך זוהי
בורו-פארק, על או ישראל, ארץ על מדובר אם מינה נפקא כל
בכל - ברק בני או הייטס קראון וויליאמסבורג, קיו-קארדענס,

תשל"ח) ראה (ש"פ דין. אותו זהו מקום

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקום! בכל שווה - הלכה
! גאולה להביא וביכולתך, עשה,

הגאולה בשורת בהפצת חלק טול

בסביבתך והפץ

הגאולה". "שיחת גליונות
052-6770778 לפרטים:

קלוגהפט דניאל הרב



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

ו

העולם לאומות האמת את לומר

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מהישוב עזרי טובי ר' של המרשימה הצלחתו
הישוב על ההסברה, סרטוני בהפקת יצהר,
הקלפים את הטורפים ישראל, בארץ היהודי
מזכירה יהודית, האנטי התעמולה למערכות
גוליית. מול דוד של הכוחות יחסי את כמעט
בלתי משאבים עומדים שלרשותם בעוד
הרי שקרים, ו.. אמצעים כסף, של מוגבלים
ביותר. דלים שלרשותו הגשמיים שהאמצעים

הכלל. למען התמסרותו זו הצלחתו סוד

שונאי של התעמולה שמערכות שנים מזה
תעמולה סרטי אודותנו, יוצרות ישראל
הולמת. ממשלתית תשובה כל מבלי שיקריים
מלחמה להשיב החל אישית, ביוזמה עזרי ר'
בינלאומי. מידה בקנה להצלחה וזוכה שערה

עורך מפיק, כותב, יוזם, הוא הסרטונים את
לא איתן, "בצוק ומפיץ. מביים מוזיקלית,
חבר עם נסעתי בבית. בשקט לשבת יכולתי
אבל לחיילים, דברים וחילקנו לעזה במשאית
לקחתי יותר. לעשות רוצה שאני החלטתי
דקות. שתי של סרטון וצילמתי מצלמה
לרוץ". החל והסרטון פייסבוק דף פתחתי
אלפי למאות שזכה למשל Imagine בסרטו
אימי את צחה, באנגלית מסביר הוא צפיות,

בשגרה. הישראלים שחשים הטרור

האירופאי האיחוד שקרי
של פומבי נאום לוקח הוא אחר בסרטון
על שסיפר טיימס, בניו-יורק עורך כהן, רוג'ר
בעגלות המתנהלים המסכנים הפלסטינים
מציאות עם אותו ומעמת – לחמור הרתומות

יו"ש. בכבישי השועטות היוקרה מכוניות

שהפקתו סרטון גם לרשת העלה מה זמן לפני

מתאר הוא ובו חודשים, שלושה ארכה
השקרים מערכת את המחשה אמצעי בעזרת
מבנים המקים ,UE האירופי האיחוד של
את ומאשים ושומרון ביהודה חוקיים בלתי
ערכתי זה "לפני הפלסטינים. בדיכוי ישראל
כתיבת גם המון. קראתי יסודי, - תחקיר
לא והשקעה. זמן דרשה באנגלית הניסוחים
ברכה". לי נותן הקב"ה אבל קולנוע, למדתי

לגלובוס מסביב תגובות

"קיבלתי הגלובוס. מרחבי מגיעות התגובות
את אוהב 'אני בתימן, ממישהו הודעה
שאת מאיפה מגואטמלה, גם שלך'. הסרטים
הסרטון את הראה גרמני מורה רוצה. לא
צילם מהם ואחד שלו, בכיתה לתלמידים
גם מתפרסמת כעת אליי. ושלח תגובה

הודי. מגוי מאוד אוהדת תגובה

עם סרטונים 8 לרשותו עומדים כבר כיום
וממשיך סרטון לכל צפיות אלפי מאות

הקמת הוא ההמשך יעד הכוח. בכל - הלאה
הסברה סרטוני ליצור מטרה עם עמותה
על העומדים 'בוערים' לנושאים ותגובה
המידית התגובה אמת. בזמן כמעט הפרק

קריטית. הינה

שוטפת אנגלית כמו כלים, גם צריך זה בשביל
הוריו עם בהיותו בילדותו עוד למד אותה
המבטא את "איבד" שם בקנדה, בשליחות

אנגלית. מדבר כשהוא שלו הישראלי

הציבור עזרת

זמנו מיטב את השקיע הוא כה עד והמימון?!
פתח הפרוייקט להמשכיות האישי. וכספו
שבו המונים] [גיוס 'הדסטארט' בפרויקט
חלקו. את ולתרום להשתתף יכול הציבור

"שליחות", זו עזרי ר' שעבור ספק אין
רק לא הניזונית
אלא ברירה, מחוסר
העריבות מעוצמת גם
כלל של הנשמתית
אותם מושגים ישראל.
עת היטב הפנים
את ביסודיות למד
הפיק ואף תניא ספר
התניא לפרקי תקצירים

אודות לשאלה שונות. בישיבות הנלמדים
המשיח מלך שליט"א לרבי שלו הקשר
חשובות ציון נקודות לפני כי מספר הוא
את קודש". ה"אגרות באמצעות כתב בחייו
בפועל. בשטח בהצלחתו ראה התשובות
בפרוייקט: חלק ליטול למעוניינים טל'

.053-244-9705

הערבית בשפה להסברה אפשרות בודק שי׳ עוזרי טובי ר׳

כדאי לא - יהדות בעניני ויכוח
ששואלים קורה, תכופות לפעמים אשר כותבת
שרוצה שלה ולהטעמים יהדות, בעניני אותה

ושואלת מצותי', ולקיים התורה הוראת כפי להתנהג
להתנהג. ואיך זה על לענות מה

אלו, מעין בוויכוחים להכנס כדאי אין בכלל והנה
כאלו שבשאלות שתענה, טוב הרי וכשישאלוה,

בסביבתם, אשר הוראה מורה להרב לפנות עליהם
יום בתורה עוסקים הם שהרי ישיבה, להראש או

לכל והביאורים התירוצים נמצאים שבה יום,
אחד שכל פשוט דבר אשר תסבירם, ורק השאלות,

המצוה, ואת התורה את לקיים צריך מישראל, ואחת
יתברך השם הוא ומנהיגו עולם מבורא שניתנו

התאמצות, ודורש בקישוים זה קשור ואם ויתעלה,
לדעת אתכם אלקיכם ה' מנסה כי נאמר, זה על הרי

לזמן, נסיון אלא זה ואין ה', את אוהבים הישכם
יתברך השם ברכות מקבלים בנסיון, וכשעומדים

ישראל לבת כראוי בהנהגתה להמשיך ועלי' ויתעלה,
שרה בת בשם נקראת מהן אחת כל שהרי טובה,
להתנהג תוכל באמת וכשתרצה ולאה, רחל רבקה

ו׳תצט) (מאגרת תצליח. וגם ככה

המתאים בגיל בישיבה לימוד מעלת
אלא ח"ו תועלתי בלתי ענין זה שאין רק ולא

לקבל שאפשר המקסימלית תועלת זוהי אדרבה
הוספה אשר המשל, זה על גם וכידוע זה, זמן ממשך

באילן וכמה כמה פי נכפלת הנטוע בגרעין קטנה
( ו׳תקג (מאגרת כך. אחר שגדל

ההסברה בפורמט

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

לרכבביטוח צד ג לרכב  ג צד ביטוח
בארץהכי זול בארץ  זול הכי

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