
בכיכר משיח פרסומי
בכל פעילים כינוסי סדרת לצד
אלו, בשבועות הנערכים הארץ, רחבי
על המקבלים מאות מתכנסים בהם
בית עמך בהבאת שותפות עצמם
משיח - הענק לעצרת כ"י ישראל
למען האגודה ע"י לאור יצאו בכיכר,
מגוון והשלימה האמיתית הגאולה
כרטיסי אלפי מאות הסברה: חומרי
ביקור, כרטיס בגודל - בכיכר משיח
מדבקות הדרך. תפילת האחורי, מהצד
על 80 בגודל האחורי הרכב לחלון רשת
ניתן לפרסום. נסיעה כל להפוך ס"מ 40

.03-658-4633 בטלפון: להזמין

באיסלה מקוה בונים
שליט"א המשיח מלך הרבי שלוחי
השבוע קיימו מקסיקו, מוחרס, לאיסלה
מוחרס, באיסלה הפינה אבן הנחת
הרב השלוחים, דורות. זה לראשונה
מודים דיין, מנדי והרב שמעון בן יוסי
לרגע להגיע כדי ותרם שסייע מי לכל
במעמד נערך המכובד, האירוע זה. נכסף
לדרך, שותפים ציבור, ואישי רבנים

ומשפחה. קהילה

משיח של לאורו הרשמה
משרדי נפתחו האחרונים בימים
של אורו הקיץ מחנות לרשת הרישום
לפרטים: בארה"ק. ישראל גן משיח
th770.co.il הרישום עמוד כתובת
(גם 077-450-6770 – המשרד טלפון

וואטסאפ). להודעות

טובות חדשות

050-422-9777 הסעות: מוקד

בכיכר! משיח

בנישואין. ומסתיים באירוסין שנפתח שבוע
מתן יום השבועות, בחג שנפתח מיוחד שבוע
פירושה שלצד נשא, בפרשת ומסתיים תורה
הרי ראש...", את "נשא על המדברת הרגיל

הנישואין. את מזכירה שהיא

הזמן, עם לחיות שיש גילה כבר הזקן אדמו"ר
כשחיים השבוע. פרשת עניני עם לחיות יש
מתקשר פרט, או מאורע שכל הרי גאולה,

היחיד לנושא מיידי באופן
יום הפרק. על העומד
לנו גילו כבר תורה, מתן
האירוסין, יום היה חז"ל,
ישראל התקשרו בו
במעמד הקב"ה, עם
יום. מידי שנמשך נצחי
המשלימים הנישואין,
בגאולה יתקיימו זה, הליך

והשלימה. האמיתית

את קוראים בה השבוע,
ראש", את "נשא פרשת
לחתונה להתכונן הזמן, זה
ישראל, כנסת של הגדולה
עצמות - החתן עם

ית'. ומהות

ברכה של כוס
סעודה תתקיים הפעם גם לחתונה, כיאה
דלעתיד. והלויתן הבר שור סעודת מרשימה:
מתארים הם ישראל, נביאי לנו שגילו בתיאורים
את הלוויתן ישחט במהלכו מרשים, מעמד
את ינתץ והשור סנפירו באמצעות השור

קרניו. באמצעות הלווייתן

ענק, סוכת הקב"ה יעשה הלויתן, של מעורו
יוגשו במהלכה לסעודה, הצדיקים ישבו בו
מששת השמור היין לצד והבשר הדג להם
בסעודה הבריאה. ימי
צדיקי גם ישתתפו זו,
הדורות, מכל ישראל
בתחיית מייד שיקומו
האבות וכמובן המתים

וחז"ל. הנביאים הזקנים, הקדושים,

סיומה, את כוללים זו, סעודה לגבי חז"ל תיאורי
(למעלה הענקית היין כוס את יגישו כאשר
את ומברכים מזמנים עליה ליטר) משבעים
משה ואפילו יעקב יצחק, ואברהם, המזון, ברכת
כל עליה, לברך מסרבים נון בן ויהושע רבינו
ישראל מלך לדוד שמגיעים עד מסיבותיו, אחד

לברך". נאה ולי אברך "אני להם האומר

את המעלה זו, שבת
כולל השבוע, ימי כל
תורה, מתן חג את
לכל הזדמנות מהווה
את לגלות יהודי,
שלו האישי הקשר
ועד הקדושה לתורה
חידושים. בה לגלות
בלימודה העמקה לצד
יש כללי, באופן
על מיוחד דגש לשים
הגאולה עניני לימוד
בכל שמובאים כפי
ובמיוחד התורה חלקי
הרבי של בתורתו
המשיח. מלך שליט"א

ופירושה משנה
בלימוד חדש מחזור מתחילים גם זו, בשבת
שבתות בכל הנאמרות אבות, פרקי של השבועי,
לקבל הזמן זה המשניות, אמירת לצד הקיץ.
של עיוני בלימוד להוסיף טובות החלטות

המשנה. מפרשי עם אחת משנה לפחות

רבבות שיתכנסו לפני יום" "שלושים זו, ושבת
פני לקבלת ענק לעצרת אביב, בתל רבין בכיכר
ל"משיח עד שנותרו הימים את צדקנו. משיח
וטף נשים לאנשים, לקרוא כדי לנצל יש בכיכר"
דבקות מפגן שכולו לאירוע אישי באופן להגיע
(בהפרדה) גאולה חגיגת ובטחון, אמונה של
אל וזמרה, שירה מתוך עיר, של ברחובה
ומיד תיכף שתבוא והשלמה האמיתית הגאולה

המשיח. מלך שליט"א הרבי ע"י ממש

לחגיגת ועכשיו,
הגדולה הנישואין
ישראל כנסת בין הנישואין ואילו האירוסין, מעמד היה השבוע, בתחילת שצויין תורה מתן

ומשיח. גאולה עניני לימוד את להגביר הזמן זה ממש. ומיד תיכף יתקיימו להקב״ה

בדרום לחיילים והצלחה שמירה

הרב הגיע הרצועה, בגבול האחרונים בשבועות הכוחות תגבור בעקבות
והצלחה לשמירה חת״ת ספרי להם להעניק כדי מלנינגרד, קוגן יצחק

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

רוזבלט שיחי' שאול הרב למשפחת
שיחי' מאיר הת' הבן לבוא

שתחי' חנה עב"ג השידוכין בקשרי
בלומנטל למשפחת
עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של הרחבה מתוך

עולמות להרעיש להמשיך נקרא הציבור
החלטות ובקבלת בתפילה שמים שערי ולקרוע
של והמיידית השלימה לרפואתו טובות,
הרה"ח המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח

ציק שיחי' פייגה ציפורה בן זליג זמרוני הרב
והשלימה האמיתית לגאולה תיכף ונזכה

טוב עולמותמזל מרעישים

  
   
   
   
    
     
    
   
    
     
    


  

ב) ח, (במדבר הנרות שבעת יאירו

כל של שנשמתו מסביר, הזקן אדמו"ר
אדם" נשמת ה' "נר נר בבחינת היא יהודי
תהיו "ואתם כהן בבחינת הוא יהודי וכל

ו). יט, (שמות כהנים" ממלכת לי
ההוראה נלמדת שבפרשתנו זה ומציווי
בנשמתו אור להעלות - יהודי לכל
(משלי אור" ותורה מצוה "נר באמצעות
בהארת להסתפק לנו שאל אלא כג) ו,

את להדליק עלינו בלבד, שלנו נשמתנו
אנו אליו יהודי כל של בנשמתו האור
אהרן של בדרכו וזאת להגיע מסוגלים

שלום". ורודף שלום "אוהב
חי) (מעיין

ט,ב) (במדבר הפסח ויעשו.. השנית.. בשנה

זו פרשה של מקומה התאריך, מבחינה
"ולמה כאן: ולא במדבר ספר בתחילת

של גנותן שהיא מפני בזו? פתח לא
ישראל שהיו שנה ארבעים שכל ישראל.
בלבד" זה פסח אלא הקריבו לא במדבר

(רש"י)

שהרי זו לגנות מקום מה ולכאורה,
הקרבת את שתלה ה', ציווי לפי זה היה

ישראל? לארץ בכניסה הפסח

ביקשו שלא בכך היא גנותן אלא,
קורבן את להקריב מיוזמתם מעצמם,
לכך, דוגמה במדבר. בהיותם גם הפסח
אנשים אותם אודות בפרשתנו הנזכר
נגרע" "למה שטענו טמאים שהיו
הפסח את להקריב זאת בכל וביקשו
"פסח על והורה לדבריהם שמע ה' ואכן

שני".

והתביעה הדרישה חשיבות נלמדת מכאן
צמח "את והשלמה האמיתית לגאולה

תצמיח". מהרה עבדך דוד
שיחות) (לקוטי

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:18 19:00 ירושלים
20:20 19:15 תל-אביב
20:22 19:08 חיפה
20:19 19:16 באר-שבע
21:05 19:57 ניו-יורק

אשתאול. ובין וגו' אחד איש ויהי 
כה) - ב פרק-יג, שופטים )

וישמרך ה' יברכך

מלך דבר

נשא פרשת
א' פרק אבות נשאפרקי

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

בחז"ל נאמרו וישמרך" ה' "יברכך בפרשתנו הפסוק על
"וישמרך", "יברכך" הברכה של בתוכנה פירושים הרבה
נכסיך". "שיתברכו - מהם באחד בחר רש"י אבל
דרשו מדרשים "שהרבה ומסיים מזכיר זה עם וביחד

מדרש. שהם ומגדירם - בו"

״יברכך״? זה מה
מקרא" של "פשוטו לפי גם לתמוה: יש לכאורה
- ביותר כללית ברכה היא כהנים שברכת לומר מסתבר
ברכה נכסיך", "שיתברכו זה בפירוש רש"י בחר ומדוע
ברכה שהיא פירש ולא האדם, לנכסי רק המוגבלת

עניניו? בכל יתברך שהאדם כללית,
הפסוק, על כאן ב'ספרי' הראשון הפירוש מכך: ויתירה
במקום [בתורה, המפורשת בברכה ה', "יברכך הוא:
ברוך וגו' בשדה אתה וברוך בעיר אתה ברוך . אחר].
כל עליך ובאו וגו' בבואך אתה ברוך ומשארתך טנאך
ה' בקול תשמע כי אימתי והשיגוך האלה הברכות
רק לא הברכה נכללת ב"יברכך" הרי זה לפי - אלקיך"
ועוד בטנו; ולפרי לגופו בנוגע גם אלא האדם, בנכסי
המתברכים. של רוחניים ענינים על ברכות גם - זאת
דווקא "יברכך" ברכת את למקד בחר רש"י ומדוע

בנכסים?
ריבוי בחוקותי בפרשת מפורש כבר בזה: והביאור
מקיימים הם כאשר ישראל לבני המגיעות הברכות
כהנים, ברכת מצות על לומדים וכאשר ומצוות. תורה

ישראל בני את לברך הכהנים שעל מיוחדת ברכה שיש
לגבי כהנים בברכת החידוש מהו השאלה: מתעוררת -

בתורתו? להם הבטיח כבר שהקב"ה הברכות
הפירוש כמו "יברכך" רש"י פירש שלא הטעם וזהו
דאדרבה, - המפורשת" "ברכה על מה'ספרי', שהובא
של הברכה שזוהי לומר אפשר שאי הנותנת היא
(שהקב"ה "מפורשת" ברכה שזוהי מכיון כהנים: ברכת
הברכה זו שאין מובן הרי - זו) ברכה בתורתו הבטיח

ישראל. בני את מברכים שהכהנים

בשפע ברכה
"יברכך לפרש מקום אין גם הטעם מאותו אמנם
כבפירושים "בעושר") אפילו או "בממון", (או בנכסים"
המנויות בברכות כלולה כבר זו ברכה גם כי - אחרים
נאמר כבר בפרשתנו - מזו ויתירה בחוקותי; בפרשת
ממון יהיה "לו - הוא כהונה מתנות נתינת על שהשכר

הרבה".
אומרת זאת נכסיך", "שיתברכו רש"י פירש ולכן
ברכה תשרה ("נכסיך"), כבר להאדם לו שיש שבנכסים
וטבעם מידתם מכפי יותר ויתרבו שיתברכו מיוחדת,
על הטבע. מדרכי שלמעלה והשפעה ברכה והיינו הם,
ההיא בשנה "וימצא - יצחק אצל רואים שאנו דרך
קשה", והשנה קשה ש"הארץ שלמרות שערים", מאה

שלמעלה ברכה - מאה" שאמדוה אחת על "עשתה
הטבע. מדרך

כבר שנמנו הברכות לגבי כהנים בברכת החידוש וזהו
בחוקותי בפרשת הברכות שעיקר בחוקותי, בפרשת
ישראל לבני שיושפע בכמות הטוב ריבוי בענין הוא
מיוחדת היא זו ברכה אך והמצוות, התורה קיום ע"י
הם האדם, של ברשותו נמצאים שכבר שהנכסים -
ש"למעלה באופן כמה, פי ומתרבים מתברכים עצמם

מהטבע".

בכל גלויה ברכה
בפרשת גם זו ברכה כעין מצאנו שכבר ולמרות
"ואכלתם הפסוק על רש"י של כפירושו בחוקותי,
במעיו" מתברך והוא קימעא "אוכל - לשובע" לחמכם
"שיתברכו הברכה להפלאת מגיעה זו ברכה אין -
ב"מעיו" הטבע פי על שלא מתברך שהמזון זה נכסיך":
ב) לעין, גלוי אינו א) ומצוות, תורה המקיים אדם של
ושמר בתורה שעמל זה של בגופו היא הברכה פעולת
ב) לכל גלויה הברכה א) כהנים בברכת אבל המצוות;
מקיים שאכן אדם לאותו חוץ שהם האדם, נכסי גם

טבע. פי על שלא ויתרבו יתברכו ומצוות, תורה
ולא - נכסיך" "(שיתברכו) מדייק שרש"י והטעם
סוגי כל את כוללים ש"נכסים" לפי הוא - "ממונך"

זו. נוספת ברכה תשרה שבכולם הרכוש,
מעשרה למטה ה', ברכות לראות - לנו תהיה וכן
היא וישמרך" ה' ש"יברכך מקרא של כפשוטו טפחים,
להתחכם "פנויים נהיה ואז - דוקא גשמיים בענינים
הגוף, ומנוחת הנפש מנוחת מתוך בה", ולעסוק בתורה
ומנוחה שבת שכולו "יום — האמיתית למנוחה עד

והשלימה. האמיתית בגאולה העולמים" לחיי

תשמ״א) בהעלותך וש״פ נשא ש״פ תשל״ז, נשא ש״פ שיחות (עפ״י



באי שליח כפלין, דודי הרב מספר
במקסיקו: קוזומל

וחצי שלש לפני מתחיל "הסיפור
לאוסטרליה, יצאתי כאשר שנים,
להחזיק כדי כספים, לגייס מנת על

חב"ד. בית פעילות את
חסידי בבתי ביקוריי במסגרת
השותפות את ביקשתי מהם חב"ד
לביתו הגעתי בפעילות, הכספית
שמע אשר החסידים, אחד של
העניפה הפעילות על בהתענינות
"אין בעצמו. שותף להיות וביקש
אמר, הוא כרגע, לך לתת כסף לי

של שטר ברשותי אך
מהרבי לברכה דולר
המשיח, מלך שליט"א
לך לתת יכול שאני
שתעניק כדי אותו
לתורם ה', בעזרת
אני בהמשך. שתמצא
יסייע זה ששטר בטוח
תרומה לגייס לך

משמעותית".
לארון ניגש הוא
שטר הוציא בביתו,
נתון שהיה דולר, של
מיוחדת מעטפה בתוך
הנחתי אני לי. ומעניק

וכשחזרתי אצלי, המעטפה את
באחד אותה הנחתי הביתה
אני הזמן שבמרוצת תוך הארונות,

מקיומה. שוכח
לבית הגיעו השנה, תורה בשמחת
המשפחה שאב משפחה חב"ד,
אך דתית, ממשפחה במקורו מגיע
הקשר את איבדו השנים במשך

היהדות. לעניני
ששררו וההתתלהבות השמחה
גם הדביקו החג, בימי חב"ד בבית
ללמוד וביקש אלי פנה הוא אותם,
שהוצאנו לספר אותו הפניתי עוד,
ב"ה שזכה i believe בשם
בהשפעה בעבר מוכחת להצלחה

רבים. על
בתוך ביותר, מהיר היה השינוי,
את לחלוטין משנים הם כחודש
מהתוועדות חייהם. אורחות
עצמם על מקבלים הם לשיעור
לשמירת טובות החלטות ועוד עוד

ועוד. ועוד כשרות שבת,
נראו כבר הם האחרון, הפסח בחג

על שמרו דבר. לכל כחב"דניקים
כשהם הפסח, ומנהגי חומרות
בסמיכות לגור לעבור מחליטים
להמשיך מטרה מתוך חב"ד, לבית

נמצאים. הם בו בתהליך
היה זו, בהחלטה עיקרי חלק
אותם ילדיהם, שני חינוך לצורך
שאותו ספר, לבית לרשום ביקשו
היהודיים לילדים מקימים אנו

במקום.
התחילו זה שבשלב אלא,
יהיה נכון האם ההתלבטויות,
הספר, לבית הילדים את לשלוח
בבית. להשאירם או

שיחות, מספר לאחר
להם הסברתי בהם
כל של חשיבותו את
המוסד בהקמת ילד
החליט הוא החינוכי,
את לשאול שעליו
מלך שליט"א הרבי

המשיח.
שמופיעה התשובה,
רכב-ג, עמ' ו בכרך
התייחסות מכילה
לשאלתו, ישירה
בחיזוק ועוסקת

במקסיקו. היהודי החינוך
את וקוראים יושבים אנחנו
במחשבתי עולה ולפתע התשובה
בבית, אצלי המונח הדולר שטר
הסיוע לאור אותו לו אתן שאולי
עומד שהוא הטובה וההחלטה

זה. בתחום עצמו על לקבל
ומברר אלי פונה הוא כדי, תוך
בעבורו להשיג אפשר אם אצלי

שכזה... דולר
עלה בדיוק שזה לו, סיפרתי
אותו מזמין ואני במחשבתי,

הדולר. את לקבל לביתי,
גדלה, והפתעתי הביתה, הגענו
ההשגחה מול נדהם עומד כשאני
הוזכר קיבל אותו במכתב הפרטית.
דב מרדכי ר' בשם חסיד של שמו
לעניני שעוזר כמי טלישבסקי,
הדולר שטר על והנה, כאן. החינוך
שמו מופיע בבית, אצלי ששמרתי
טלישבסקי, דב מרדכי ר' של...
שנים וחצי שלש אחרי כשכעת,
לו המכוון ליעדו מגיע הדולר

פרטית". בהשגחה

התשלומין" "ימי של האחרון היום חל סיון, י"ב זו, בשבת
שליט"א הרבי קודש משיחות להלן השבועות. מחג הנמשכים

אלו. ימים מעלת על המשיח מלך

התשלומין ימי של המיוחד הכוח
על מורה ד"תשלומין" הענין ...כללות
הקב"ה של מצדו נוסף וחסד יתירה אהבה
על שאף ישראל, לבני המצוות) (מצווה
מסויים, לזמן הציווי נקבע שלכתחילה פי
את קיימו לא ישראל בני כאשר גם הנה
סיבה (מאיזו מראש שנקבע בזמן הציווי
גודל מפני - הקב"ה להם נותן שתהיה),
נוספת הזדמנות - אליהם ואהבתו חסדו
שזהו הציווי, קיום את להשלים שיוכלו

התשלומין. דימי הענין כללות

לראש לכל פרטים: כמה - גופא ובזה
אותם של החסרון מילוי כלומר, תשלום, מלשון "תשלומין" -
לו", יחסר אשר מחסורו "די השבועות, בחג עשה שלא הענינים
ממה יותר נעלה באופן שלימות, מלשון "תשלומין" - לזה ונוסף
לגבי דעשירות העילוי בדוגמת השבועות, בחג להיות יכול שהיה

בלבד. החסרון מילוי

גרעון על מורה דתשלומין שהענין נראה ראשונה בהשקפה [..]
שלכן כדבעי, העבודה היתה לא עצמו שביום-טוב היינו, כו',
כו' החסר את ולהשלים למלא יוכלו שבה הזדמנות לתת צריכים
עילוי ישנו - הענינים בפנימיות אבל תשלום). מלשון ("תשלומין"
לבוא יכולים היו לא עצמו שביום-טוב התשלומין, בימי מיוחד
שדוקא חיינו, שלימות, מלשון ד"תשלומין" הענין שזהו זה, לעילוי
היום-טוב, דעניני השלימות לתכלית לבוא יכולים התשלומין בימי

עצמו. ביום-טוב מאשר יותר

אלינו ואהבתו חסדו גודל מפני
ד"תשלומין" הענין שכללות לעיל האמור פי על - בזה והביאור

ישראל: לבני הקב"ה של יתירה ואהבה נוסף חסד על מורה

מסויים בזמן תעשה זו שעבודה הקב"ה של שרצונו פי על אף
שהוא הקב"ה דרצון העילוי גודל מובן והרי עצמו), (ביום-טוב
כן, פי על אף - אחד) וחכמתו שהוא מזה (במכל-שכן אחד ורצונו
בעובדה הקב"ה מתחשב ישראל, לבני והחיבה האהבה גודל מפני
ולכן כו', בשוגג או באונס היה הראוי בזמן העבודה מילוי שהעדר
יכולים אלא קרבנו, בטל זמנו דעבר באופן זה שאין הקב"ה אומר

התשלומין. בימי זאת להשלים

אהבתו גודל מפני ניתנו ומצוותיה התורה עניני שכללות מכיון והנה,
לכן כו' והחיבה האהבה גודל שמפני היינו, לבני-ישראל, הקב"ה של
אהבה תוספת מתגלה שכאשר מובן, - לעבודתו" המקום "קירבנו
במצוה עילוי תוספת שיהיה בהכרח מסויימת, למצוה בקשר וחיבה

המצוה. נתינת סיבת הוא והחיבה האהבה שענין מכיון עצמה,

באהבת מיוחדת הוספה מתגלה התשלומין שבענין מכיון ובעניננו:
האפשרות את להם נותנים (שלכן ישראל לבני הקב"ה וחיבת
שתהיה בהכרח - התשלומים) בימי היום-טוב עניני את להשלים
השלימות ענין שזהו זה, שביום-טוב המצוות בעניני מיוחדת הוספה
חיינו, עשירות), של באופן אלא החסרון, מילוי רק (לא ד"תשלומין"
היום-טוב, עניני בכל השלימות לתכלית מגיעים התשלומין שבימי

עצמו. ביום-טוב להיות יכול שהי'ה ממה יותר נעלה באופן

ואילך) 1624 ע׳ ג׳, כרך התוועדויות ה׳תשמ״ג, סיון י״ב ליל (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק סיון - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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מדויקת כתובת יש שטר לכל

לתת הגוים אחרי והרדיפה ההתחנפות רק
לדרוש הערבים את מביאה - ישראל ארץ משטחי להם
להתקוממות אותם ומגרה ישראל, ארץ משטחי לקבל

תשמ"ט)כו'. האזינו (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

רוצים הערבים למה

המשיח מלך שליט״א הרבי
ברכה, של כוס בחלוקת

תנש״א סיון י״ב שבת מוצאי

המופתי התורה ספר
בכתיבת התחלנו טוב שם מהבעל סיפור ע"פ
ישראל. עמך ולזכות חולים לרפואת ספר

052-570-7707 טל': קלי, בועז הרב

a7for70@gmail אימייל

ישראל עמך חולי לרפואת

והמעטפה כפלין דודי הרב



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

המשיח ימות של הקאסט

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

כל מתפתחים חדשים טכנולוגים אפיקים
להפצת נוספות אפשרויות ומייצרים העת
הרדיו, זה היה בעבר אם הגאולה. בשורת
ככלי המשיח, מלך שליט"א הרבי דיבר עליו
היה עדיין אך רבים, למקומות היהדות להפצת
לפעול שהצליחו מעטים של נחלתם בגדר זה
ההתפתחויות עם שהיום הרי זה, בתחום
של בהחלטה הופך אדם כל כמעט החדשות,
להגיע היכולה הפצה מערך שמפעיל למי רגע,

כפתור. בלחיצת לאלפים

ת) כֵּ סְ (Podcast,הֶ הפודקאסט רעיון כזהו
וניתן באינטרנט, המופצים רדיו, תוכנית מעין
בשבועות מקום. ובכל זמן בכל להם להאזין
על העובדת תוכנית מופצת האחרונים,
העוסקת "משיחקאסט" בשם זו, פלטפורמה
ה"דבר שיחות לימוד סביב חיה בצורה

מלכות".

בהפצה חדש שלב
הרבי של הקדושות שיחותיו מלכות", "דבר
השיחה לאחר שנאמרו המשיח, מלך שליט"א
כל "עשו - תנש"א ניסן כ"ח של הידועה
שנה אותה של הקיץ לאורך ביכולתכם" אשר
בעיקר העוסקות שיחות שלאחריו. ובחורף

וגאולה. משיח של הבוער הנושא סביב

בחוברות שבוע, מידי מופצות אלו שיחות
חב"ד, מוקדי לכל המגיעות מיוחדות
בספרים הודפסו שיעורים, בהם מתקיימים
אלפי פיענוח עם מעובדות, שונים, בסגנונות
לנשים ואפילו מנוקדות, המקומות, מראי
בתרגומים וכן מיוחדות, בגירסאות וילדים

רבות. לשפות שונים

מידי שעולה פודקאסט - חדש שלב מגיע כעת

התוועדות בסגנון שעה כבן תשדיר שבוע.
מענדי ר' בהגשת ומרתקת, חיה חסידית

קראוס. איצ'ה ור' איבערט

מחודשת חיות
כ"ח "לקראת איבערט: הרב מספר הרעיון על
הדבר לימוד במחזור התחילו בו השנה, ניסן
האפשרות את לנצל הרעיון לנו עלה מלכות,
בעולם מליונים וכובשת ההולכת החדשה,
שהקביעות במיוחד וגאולה. משיח סביב כולו,

השיחות. אמירת בשנת כמו היא זו, בשנה

ותוסס, חי בסגנון הקלטה צנועה, ההתחלה
מצומצם, צוות ע"י במקצועיות הנערכת
שבעה ופינות. מעברים בשילוב ומפיק העורך
מופצות והן עתה, עד הופקו שכאלו תוכניות

נרחבת. בתפוצה שבוע מידי

מאזינים, למאות מגיעה הראשונית התפוצה
שונים באתרים מעלים הלאה, זאת המעבירים
האזנות אלפי ישנן שעות, שבתוך כך להאזנה,
המיידים. הממסרים תוכנות בזכות מעט לא

הארץ חלקי מכל המגיעות הרחבות התגובות
ושלוחים רבנים אותנו, גם מפתיעות והעולם,
בהכנת להם שמסייע השידור את המציינים
על שמספרים חסידיים אברכים שיעורים,
ובנות ישיבות תלמידי מחודשת, לימוד חויית
אליו באופן אלו לשיחות הנחשפים תיכונים

ועוד. בקלות מתחברים הם

הם בהם תגובות שיגרו מאזינים מעט לא
ובישול נקיון שעת או נסיעה שעת על מספרים,
כשבמקום מתאים, באופן שנוצלה בבית,
לקראת הגיעו אחרות, לתוכניות להאזין

ומועילה. מרוממת שעה לאחר השבת,

וברכות עידודים
הראשונה התוכנית שהוקלטה לאחר מיד
שליט"א לרבי כתבנו ניסן, כ"ח שיחת על
קודש האגרות באמצעות המשיח, מלך
ניסן, כ"ח מהתאריך מדהימה, תשובה וקיבלנו
ימים שלשה ההקלטה לתאריך המתייחסת
על נופלים ש"הדברים נאמר שם לכן. קודם
חסידות ולהגיד "להפיץ וכן קשובות" אוזנים

שיחה". של באופן

נרחבת הפצה כמובן כוללות לעתיד, התוכניות
של האפשר ככל
שידרוגן ההקלטות,
הפקה לרמת
והרחבה מקסימלית,
הלאה". הרעיון של

ניתן התוכנית את
בחיפוש למצוא

בתוצאות, "משיחקאסט", המילה של פשוט
באתר: הגאולה באתר שבוע, מידי למצוא או

www.hageula.com

פעולות ולשלש להכפיל
מפעולות באיזה מהחלישות - רוחו מצב שמבאר ומה

ב... בפרט ואנ"ש, אגו"ח צעירי

האדם ובדוגמת מסתברא, שאיפכא פשוט, וגם מובן
פשיטא מאבריו, באיזה חלישות שכשמרגיש - בעצמו
האברים. בשאר חלישות הוא שיביא טעם זה שאין
הוא - שנחלש להאבר הרפואה מדרכי אחד ואדרבה

האברים. בשאר חיזוק ותוספת חיזוק ע"י

דרך ועל אחת, שלימה קומה הם ישראל כל והרי
אגו"ח וצעירי חב"ד אנ"ש - קומה בתוך קומה זה

במיוחד.

בהשגחה הכל (והרי רואה באם אחרות, במלות
חלישות, ישנה יותר, או אחת שבנקודה פרטית)

לעורר שעליו מלמעלה, באצבע הוראה שזהו בודאי
- בעצמו ולפעול החלישות, דרך על לזה השייכים
למלאות בכדי האמורות, פעולות וישלשו שיכפלו

והוספה. שחסר מה

שיחנא, גמלא שלפום שכיון - בהאמור עיקר זה וגם
הוכחה היא הרי האמורה הוספה דרישת הנה
כהנה שיוסיף ויכולתו נוספים בכחות גם לו שהוסיפו
הנ"ל להוציא רק ועליו עתה. שעד בפעולותיו וכהנה,

להבין. וקל הפועל, אל מהכח

ואחכה נוסף. ביאור דורש הדבר אין הענין ולפשיטות
חבריו על מפעולתו וגם האמור, בכל טובות לבשורות
בפני העומד דבר לך אין בזה וגם האמורה, בנקודה

הרצון.
ו׳תתכז) קודש, (אגרות
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האחרונה התוכנית

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

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

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

בביה"כ תפילה

יורק בניו 770

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

ענפי כל
הביטוח


