
שבועות פעילות לקראת
ועלוני מגנטים פרסום, שלטי
הפרסום ממנגנון חלק הינם הסברה,
לשלוחי ממש ההפצה במרכז שמציעים
להבאת המשיח מלך שליט"א הרבי
עשרת לשמיעת הכנסת לבתי ההמונים
הפרסים לצד השבועות. בחג הדברות
למצוא גם ניתן ההסברה וחוברות
המשתתפים. בין להגרלות פרסים מגוון

.077-5123-770 והזמנות: לפרטים

ת״א תמימים דרכי ישיבת
תמימים" "דרכי חב"ד בישיבת
הלימודים לחידוש נערכים תל-אביב
הנחיות תחת אי"ה, הקרובים בימים
הבחורים לרשות הבריאות. משרד
לימודים אולם קומות, שתי עומדות
מתקני וכן להנחיות, שהותאם גדול
ועריכת מחשבים חדר וגם כושר,
גם תלמידים קולטת הישיבה מוזיקה.
נוספים: לפרטים - הקיץ" מ"זמן לחלק

.054-7281770

שבועות ליל תיקון
עיניים, ומאירת חדשה מהדורה
ידי על לאור שיצא שבועות ליל לתיקון
והוראות חב"ד מנהג פי על נערך ממש.
עם המשיח, מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק
הוא 'המעשה וכן חשובות, הוספות
בנוגע בפועל למעשה הוראות – העיקר'
בוואצאפ להזמנות: השבועות. חג לימי

.054-2248-770 במספר

טובות חדשות

שומעים כולם השבועות בחג
הדברות עשרת קריאת את

מתן לבין המדבר בין החיבור ראשוני במבט
כמקום מוגדר המדבר דווקא טבעי. אינו תורה
ישראל בני של הגעתם שם", אדם ישב ש"לא
פעלה סיון, חודש ראש ביום זה, מיוחד מקום
לקראת הכנתם בתהליך אחרון הלפני השלב את
לפני לקרוא ישראל מנהג גם מכאן הגדול. הרגע
פרשת את התורה קריאת בסדר השבועות חג
בתוכן המשתלב מנהג במדבר, פרשת השבוע,
שנה. בכל המשמעותי אלו ימים של ההיסטורי

מנתינת הנדרש הלימוד מה השאלה ונשאלת
דווקא במדבר התורה
היא לכך והתשובה
שכזה, במקום שדווקא
אינו שאפילו מקום
למגורי לשמש יכול
הפוך שהוא מקום אדם,
יישוב מפעולת לגמרי
כאן אפילו העולם,
נתינת ומשפיעה פועלת

התורה.

בעולם מנוחה
בתהלים המילים את
ושקטה" יראה "ארץ
שהיה חז"ל מסבירים
מתחילת ירא העולם

התורה, את ישראל בני יקבלו האם בריאתו,
שאם בבריאתם הקב"ה עימם עשה שתנאי
ימשיך שהעולם הרי התורה את ישראל יקבלו
ובוהו, לתוהו מחזירם הוא לאו ואם להתקיים
לאחר אך יראה, של במצב היתה שהארץ ומכאן
הגיעה ונשמע" "נעשה הנבחר העם של הכרתם

ורוגע. "שקטה" למצב הארץ

מנוחה של למצב מביאה התורה שנתינת מכאן
שכולם חז"ל בקביעת ביטוי לידי הבא דבר בעולם.
ניתנה שהתורה מודים
המנוחה יום - בשבת
היה "מה וכמאמרם
באה חסר? העולם

שלימות שהביאה מנוחה מנוחה" באה - שבת
ביטוי לידי שבאה וכפי הבריאה מעשה בכל
השבת. ביום תורה מתן איתה שהביאה המנוחה

מיושב, באיזור מתרחשת תורה מתן היתה אילו
חלקי, או מלא באופן קיימת כבר המנוחה בו
על השפעה שפעולת הרי אדם, בני של בישובם
באופן מתקיימת היתה הארץ, כדור חלקי כל
במקום התרחשה התורה נתינת כאשר חלקי.
חדרה שההשפעה הרי זו, מבחינה ביותר הנמוך

הבריאה. חלקי בכל לשינוי והובילה

מוכן הכל
את נבין גם ומכאן
הגאולה פעולת
והשלימה, האמיתית
בכל ומשפיעה החודרת
ובכל ההשתלשלות סדר
להסתפק אין המציאות.
פועלת הגאולה בו במצב
בורא מציאות את ומגלה
ה'מוארים' במקומות רק
לכך. הצפויים המקומות
- הגאולה של שמה
והשלימה' 'האמיתית
פעולת כי מעידה
ומגיעה חודרת ההשפעה

ביותר. הנמוכים לרבדים גם

שנעשו השינויים בעקבות האחרונים בחודשים
כאשר ישראל, כלל של והלימוד התפילה באופן
ובבתים הבתים בחצרות הכנסת בתי נתרבו
שאת ביתר התורה לימוד קול נשמע רבים
בעיקר התרכזו שהלומדים לכן קודם מאשר
בו נוסף לשלב הגענו והישיבות, המדרש בבתי
לא שבעבר מקומות גם כיצד לראות, זוכים אנו
באור מוארים להיות הופכים לכך, שייכים היו

מלאה. בצורה ומצוות התורה

כבר העולם מלא: בפה לומר יכולים אנו כעת
של להתגלותו מוכנה כולה הבריאה כל מוכן!

עכשיו! - המשיח מלך שליט"א הרבי

מאירה הגאולה
כולו העולם את
בארץ פינה לכל והגיע הטבעי ממקומו יצא והלימוד התפילה קול כאשר האחרונים, בחודשים דווקא
כולו. העולם על המשפיעה והשלימה האמיתית הגאולה לפעולת המתאימה הכנה זה הרי ובעולם,

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

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

(22.5.20) ה'תש"פ אייר כ"ח במדבר, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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הימים' 'ששת את שהכריע המבצע

שליט״א הרבי ידי על תפילין׳ ׳מבצע להכרזת שנים וחמש חמישים
שעבר) בשבוע ב-770 התהלוכה מתוך מיצג (בתמונה: המשיח מלך



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

צוקר ע"ה רייזל טויבא מרת
שיחי' מוצ'קין יוסף הרב יבדלחט"א ב"ר

ה׳תש״פ באייר כ׳ נפ'

בתוכם, והיא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

ורעייתו מענדל מנחם ר' למשפחת
דורון

שיחי' יעקב אברהם בצ"ה החייל הבן להולדת
מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח

טוב מזל

  
      
    
     
    
      
    
    
    
    
     
     


תנש"א) במדבר ש"פ (משיחת

ישראל בני עדת כל ראש את שאו
ב) א, (במדבר

היא במדבר, שבספר הראשונה המצווה
שלא אלא ישראל. בני את למנות -
היה ולמי טעמה מה לכאורה, מובן,

ישראל? בני מספר על המידע דרוש

שבמנין ש"דבר הוא ידוע שכלל אלא,
שכן ז), משנה ג, פרק (ערלה בטל" לא
את מוכיחה - נמנה שהוא העובדה

נימנה. הוא שלכן חשיבותו,

את ולקבוע לגלות, הקב"ה ורצה
הוא כן על לתמיד, ישראל בני חשיבות
הם לעולם שמעתה כך אותם, סופר
יוכלו אלא האומות, בקרב בטלים אינם
ית' לו דירה בעשיית שליחותם למלא

בתחתונים.
(תנחומא)

ב) ב, (במדבר דגלו על איש

הקב"ה, להם אמר דגלו": על "איש
דגלים. אתכם עשיתי בעולם-הזה
ולעולם-הבא וגו', דגלו על איש שנאמר
אתכם. וגואל מדלג אני הדגלים בזכות
הנה דודי "קול ח) ב, השירים (שיר שנאמר

ההרים...". על מדלג בא זה
ישן) (תנחומא

את כבלע לראות יבוא ולא
כ) ד, (במדבר ומתו הקודש

כבודי את רואין שהיו על בעולם-הזה
לא "כי כ) לג, (שמות שנאמר כלין, היו
לעתיד-לבוא, אבל וחי", האדם יראני
נגלה אני לציון, שכינתי כשאחזיר
אותי רואין והן ישראל, כל על בכבודי
"כי ח) נב, (ישעיהו שנאמר לעולם, וחיים

ציון". ה' בשוב יראו בעין עין
(תנחומא)

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:16 18:59 ירושלים

20:18 19:14 תל-אביב

20:20 19:07 חיפה

20:17 19:15 באר-שבע

21:02 19:55 ניו-יורק

מב) - יח כ, א (שמואל חודש. מחר :

  
חלקים. 13 דק', 42 ,11 שעה ו' יום המולד:

ראשון. ביום חודש: ראש

במדבר? התורה ניתנה מדוע

מלך דבר

במדבר פרשת
ו' פרק אבות: פרקי

במדבר

למען האגודה
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

ע"י יו"ל העלון
הגאולה עיר ים בת חב"ד חינוך מוסדות

ים בת 50 בנובמבר כ"ט

פרישמן בנצי רחימי, יצחק ציק, חיים המערכת:

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

שבו סיוון חודש ראש את מברכים השבת
משה החל ומאז סיני, למדבר ישראל בני הגיעו
התורה. קבלת לקראת ולהכינם עמם להתעסק
בכמה רואים אנו למדבר התורה שבין הקשר את
השבוע פרשת שאת העובדה וביניהם דברים,
לחג הסמוכה בשבת תמיד קוראים – במדבר –

השבועות.

עליו שאין ההפקר מקום את מבטא המדבר
דווקא ניתנה שהתורה הסיבה וזו בעלות, שום
את ולקבל לבוא יכול שרוצה אחד כל כי במדבר,

אחד. אף של בבעלותו שאינה – התורה

לתורה הבריאה בין הקשר
לא התורה נתינת הרי להבין: צריך לכאורה
והסיר התורה את הפקיר שהקב"ה באופן הייתה
– נתינה של באופן אם כי ממנה, בעלותו את
ואולי מישראל. ואחת אחד לכל ניתנה שהתורה
השייך במקום התורה את לתת יותר מתאים היה
ולא הרבים) רשות (לדוגמא: ישראל בני לכל
נתינת יש מדוע להבין צריך גם הפקר. במקום
התורה והרי התורה, ניתנה שבו למקום חשיבות
כך כל נוגע ומדוע כולו, העולם בכל פועלת

התורה. ניתנה שבו המסויים המקום

וכפי לעולם. התורה בין הדוק קשר שקיים אלא

העשרה ידי שעל בזוהר כתוב להלן: שיוסבר
מגלים הדיברות) (עשרת תורה שבמתן מאמרות
כל כי בראשית, שבמעשה מאמרות העשרה את
העשרה אלא אינה היא העולם של מציאותו
בריאת הייתה ידם שעל שבתורה מאמרות
– בחינות שתי היו העולם בבריאת העולם.
ב"מאמר אחד". ו"מאמר מאמרות" "עשרה
בין שווה שזה - היש מציאות נבראה אחד"
כל נבראו מאמרות" וב"עשרה הנבראים. כל

בבריאה. שקיימים לפרטים החילוקים

העשר עם האחד את לחבר
בתורה גם הוא כך בבריאה, היה שכך וכשם
כפי התורה דרגת את מבטא אחד" ה"מאמר –
וה"עשרה הקב"ה. עם ומאוחדת למעלה שהיא
למטה, התורה ירידת את מבטא מאמרות"
פרטים בפרטי המתבטאת הגשמי הזה לעולם

הלכות. של

את מגלים שבתורה מאמרות העשרה ידי ועל
שבעולם: מאמרות העשרה

הביטול על המורה – אחד" ה"מאמר ידי על
מגלים התורה, לנותן התורה מלומד הנדרש
ועל העולם. את שמהווה העצמות כח את בעולם

פרטי ריבוי על שמורה – מאמרות" ה"עשרה ידי
האלוקות את בעולם מגלים – התורה הלכות

העולם. ובגדרי בערך מתלבשת שהיא כפי

בשני: שאין מעלה יש האופנים משני אחד ובכל
מתלבשת שהיא כפי האלוקות שבגילוי המעלה
הנבראים, בפנימיות וחודר יורד שזה בעולם,
בגילוי ואילו אלוקות. בגילוי נמוכה דרגא זו אבל
גבוהה, דרגא זו הרי מהעולם שלמעלה האלוקות
היא והשלימות בנבראים. חודרת אינה היא אך
אבל נעלה, הכי הגילוי המעלות: שתי בחיבור

למטה. הכי בפנימיות חודר שהוא כפי

הפקר במקום ניתנה התורה
ברשות ולא דווקא במדבר ניתנה התורה לכן
ששייכת מציאות על מורה הרבים רשות הרבים:
ו"מדבר" לעולם. ששייכת אלוקות דרגת – לרבים
גבוהה כה דרגא על מורה הפקר, מקום שהוא
מקום זהו שלכן לנבראים בערך אינה שהיא
כדי במדבר, דווקא ניתנה התורה ולכן הפקר.
שהיא כפי התורה דרגת את יקבלו ישראל שבני
אותה נתן הקב"ה זאת עם אך מהעולם, למעלה
של חיבור נעשה שכך מישראל, ואחת אחד לכל
כל זה עם שיחד נעלה, הכי הגילוי – הקצוות ב'

אותו. לקבל יכול ואחד אחד

זוכים סיוון חודש ראש לפני שעוד רצון ויהי
ידועים שאז והשלימה, האמיתית לגאולה
ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם היעודה
וכל המשיח, המלך שיעשה העשירי" ל"מניין ועד
שמשיח זה" ואומר באצבעו "מראה ואחד אחד

בא". המשיח המלך זה ו"הנה ביננו נמצא
ה׳תנש״א) בהר-בחוקותי ש״פ שיחת (ע״פ



המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחות

אחדות לעשות הזמן
ישראל ואחדות ישראל דאהבת העניין והנה,
רבים כאשר - לראש לכל - ומתבטא מתגלה
אחד "כאיש אחד, במקום יחד מתאספים מישראל
של ומטרתה שתכליתה אלא עוד, ולא אחד", בלב
יעזורו" רעהו את ש"איש כדי - היא האסיפה
הטובות, הפעולות בכל ולהתחזק להתעורר
ואחדות ישראל דאהבת גדול בהכלל - ובמיוחד

ישראל.

ובמיוחד כולל כפשוטה, סעודה עם זו אסיפה מקשרים כאשר ובפרט
הקירוב, בתנועת יותר עוד המוסיף דבר - היין על "לחיים" אמירת

שמקרבת". לגימה "גדולה

- התוועדות של מעלתה גודל אודות הזקן אדמו"ר פתגם וכידוע
את הרואה האב כמשל - כו'" נחיתא שמיא משמי אשר "פתקא
איש ובריעות, בשלום באחוה באהבה בניו של הטובה "התנהגותם
כו', עצמו כלטובת חבירו לטובת דואג אחד וכל ימלא, רעהו רצון את
לקיים לעשות ומפליא בניו, מהנהגת ונחת-רוח עונג נתמלא האב אזי

כו'"... משאלותיהם

סעודה לעריכת בנוגע הגבלות ישנן הספירה שבימי מכיוון אמנם,
ל"ג שלאחרי לזמן בנוגע מנהגים חילוקי ישנם גופא ובזה שמחה, של
שכל כדי - הדעות, לכל - המתאים בזמן לבחור יש - כו' בעומר
ומנהג שיטת על-פי איש איש כו', החוגים מכל מישראל, ואחד אחד

זו. בהתוועדות להשתתף יוכל אבותיו,

אין הדעות לכל אשר, השבת, יום - הוא לכך המתאים הזמן הרי ולכן,
- ואדרבה עמה", "עצב אין השבת יום שהרי בדבר, ופקפוק חשש כל

השבתות". אלו שמחתכם "ביום

חודש מברכים שבת - לטובה עלינו הבאה בשבת יתירה והדגשה
השלישי".. "חודש סיוון,

סיון מברכים בשבת התוועדות נפשית: בקשה
נפשית: בקשה דלקמן, והבקשה ההצעה באה - לעיל האמור כל לאור
מברכים במדבר פרשת שבת-קודש לטובה, עלינו הבא השבת ביום
כבר מתחיל (שאז המנחה בעלות סיוון, ראש-חודש וערב החודש
רבים ומקום מקום בכל יתאספו - סיוון דראש-חודש האחדות עניין
ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו וטף, ונשים אנשים מישראל,
("גדולה כפשוטה לסעודה עד רעים, להתוועדות יחד", גם אחים "שבת
פשוט), וגם (כמובן לחוד ונשים לחוד אנשים - שמקרבת") לגימה

ישראל אהבת בענייני - ובמיוחד בכלל, דברי-תורה ידברו שבה
ישראל, ואחדות

בתורה וכן כמוך", לרעך "ואהבת שבכתב: בתורה מהמפורש החל -
מזה: ויתירה בתורה", גדול כלל זה אומר עקיבא "רבי שבעל-פה:
הדברים פרטי וכן הוא", פירושה ואידך כולה התורה כל היא "זו
למעשה, הלכה הלכות", "הלכות ספר להרמב"ם, תורה" "משנה בספר
העניין והפלאת מעלת בגודל התניא בספר הזקן רבינו לביאור עד
ישראל מגדולי וכמה כמה של בספריהם זה ועל-דרך ישראל, דאהבת

- ישראל תפוצות בכל שנתקבלו

ישראל ואחדות ישראל באהבת שההוספה שבדבר, ההדגשה - כולל
(המסובב) גם מתבטל ממילא ובדרך הגלות, סיבת את מבטלת

הגלות.

(361-367 עמ' ג כרך ה'תשמ"ו התוועדויות בחוקותי, פר' ש"ק (מהתוועדות

שנה, וחמש שלושים אחרי
בני עם אלקיים אייל הרב הגיע
הקודש, בארץ לביקור משפחתו
את משפחתית. שמחה לרגל
בתקופה דווקא הנסיעה סיפור
שליט"א הרבי של בברכתו זו,
בשידור גולל הוא המשיח, מלך

התוועדות:

יודעים אתם היקרים, "ידידי
הארץ, את עזבתי 15 שבגיל
כאן הייתי לא שנה 35 ובערך
לשמחה זכינו וכעת ישראל. בארץ
הגיעה שתחי' ביתי כאשר גדולה,
עם החתונה זמן ונקבע לפרקה
מוריס שניאור הת' גילה, בן

חב"ד. מכפר שיחי'

המצב בעקבות
והחששות בעולם
ענין מכל הרבות
קודם פנינו הקורונה,
לחתונה נסיעתנו
ושאלנו חב"ד, בכפר
שליט"א הרבי את
לגבי המשיח מלך

הנסיעה.

אפשר האם שאלנו
זו בתקופה לנסוע

לארץ?

כתיבת באמצעות שאלה אשתי
אלא אחת, פעם ולא מכתב,
הכניסה פעם ובכל פעמיים.
מכרכי אחד לתוך המכתב את
לאור שיצאו קודש, האגרות
ב'מהדורת האחרונות בשנים

לנשיאה. הנוחה כיס'

ענה המשיח מלך שליט"א והרבי
"בשאלתם מכתבים בשני לנו
שלא דעתי החתונה, דבר על

לעכב".

לא שכזו, ישירה תשובה אחרי
כרטיסי את קנינו מייד היססנו
ללא המטוס על ועלינו הטיסה

דבר. משום פחד וללא חשש

הקפדנו הזמן כל שלאורך כמובן
הטיסה ולאורך הכללים, כל על
שכולם למסיכות הוספנו אף
כפפות חבישת גם במילא, לבשו

המשפחה. בני כל ידי על

הבטחון הרגשת זאת, בכל אבל
אותנו. ליוותה והרוגע

מלך שליט"א הרבי ורבותי. מורי

ובכל מקום בכל איתנו המשיח
כיום בטוח יותר דבר אין מצב.
באמצעות המתקבלת מתשובה

קודש". האגרות

הרב מגלה ההתוועדות בהמשך
נוספות תשובות על אלקיים
היתר ובין נסיעתו, את שליוו
שקיבל נוספת תשובה על מספר
המשתלבת לנסיעה, בקשר
את להרבות שונות בפעולות

האחדות:

של י"ג בכרך תשובה "קיבלתי
שליט"א הרבי של קודש אגרות

שדמ: בעמוד המשיח מלך

בעתו קבלתם "בעת
כ"ק של המברק
שליט"א אדמו"ר
צלחה בואכם לקראת
ומועתק ת"ו לאה"ק

הנוסח: בזה

לארץ "בואכם
לשלום הקדושה
בה ובקורכם
מופלגה להצלחה
שליחותכם במילוי
הפנימית ונקודתה
המעינות הפצת
לגאולה לאלתר חוצה

אנ"ש". כל שלום בפריסת

נסיעתנו שכל ידענו כבר
יהיו לכך הנלוות והפעולות

גדולה. בהצלחה

תשובה קיבלתי ימים כמה אחרי
"בטח כרך: באותו שנד, בעמ'
השלוחים האברכים עם נפגש
באה"ק שהותם וינצלו שליט"א

המתאים". באופן ת"ו

לארץ שלנסיעתי הבנתי ואכן,
התחלתי מטרה, יש הקודש
מסודר באופן בנסיעתי, לעבור
בארץ שונים שלוחים בקרב
ומספר חושף אחד כשכל הקודש

במקומו". השליחות על

ומצולמת, נמשכת ההתוועדות
מפגשו על מספר אייל כשר'
אחד כשכל שליח כל עם האישי
מופת בסיפורי חלקו את תורם
מעולם אמיתית אחדות מתוך
מלך שליט"א הרבי של השליחות

המשיח.

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ז. פרק עדות. הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

י-יב. פרק שכירות. הלכות

אלו. בפרקים ופקדון.. שאלה הל' יג. פרק
א-ב. פרק
ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ולוה.. מלוה הל'

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

כח

כט

א

ב

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שליחות עם נסיעה

ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ שזוהי אמר והקב"ה
וכפי שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך

ובחר הארצות, מכל ישראל בארץ בחר שהקב"ה במדרש שכתוב
והוא העמים", מכל בחרתנו "אתה שאומרים כפי האומות, מכל ביהודים
לחלקי". שבאה הארץ את וינחלו לחלקי שבאו ישראל "יבואו אמר

תשל"ז) סיון ג' במדבר פ' ועש"ק ליום (אור

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ישראל ובארץ ישראל בעם בחירה
העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את ומרחיבים מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:
WhatsApp מנוי +1(646)7702811

אלקיים אייל הרב



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

חי בשידור הגאולה מדרשת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מרמת ושליח ים מבת שדרן מירושלים, עיתונאי
יכול ומשיח, גאולה על ביניהם משוחחים אביב
אבל טובה, בדיחה של התחלה כמו להשמע
בשם מענינת יוזמה מאחורי העומד הרעיון זהו
אישים נפגשים במסגרתה הגאולה, מדרשת
האקטואלים בנושאים ולדון ללבן מנת על שונים
המשיח. מלך שליט"א הרבי של שיחותיו לאור

על חתום כבר מעינותיך' 'לכשיפוצו ארגון
לימודים להנחלת דרך פורצות יוזמות מספר
וחוברות עלונים דרך הרחב, לציבור אלו
הארץ ברחבי הכנסת ובתי בישיבות המופצות
'קרן להקמת יוזמה בעולם, החרדים והריכוזים
כעת ועוד. חסידות ספרי מכירת המעשרות',
הדורשות וההוראות הקורונה תקופת הגעת עם
ביוזמת התחילו הם המוניים, במפגשים להמעיט
באמצעות חי בשידור המשודרת המדרשה

באינטרנט. שונות אפליקציות

גאולה ללימוד חברותא
הביאו הם העכשוי הפרויקט שבמסגרת לאחר
אישים, מספר בין שכאלו וירטואלים למפגשים
צפיה מעין הרעיון. את מבין הציבור כי נראה
יחד שלומדים 'חברותא' של ועיון בלימוד

דברים. של לעומקם ויורדים

מלך שליט"א הרבי של להוראתו נאמנים
ומלך הגאולה עניני בלימוד להוסיף המשיח
הרי התורה, חלקי בכל שמובאים כפי המשיח
שגרתית לא זוית מביאה החדשה שהיוזמה

אלו. בלימודים

סענדי הרב פתחו השיעורים מחזור את
שבאטליה במילאנו הכולל ראש וילישאנסקי
פרידמן מענדל מנחם הרב עם מעמיק בלימוד
מכן לאחר תקוה, בפתח חב"ד קהילת של רבה

מיכאל הרב המפורסם המרצה בין מפגש התקיים
חינוך מוסדות מנהל פרישמן בנצי והרב לסרי
הגאולה ראיית על למדו שיחד ים, בת חב"ד
בין החברותא שודרה שעבר בשבוע בעולם.
במולדובה השליח אקסלרוד מענדל מנחם הרב
בישיבה משפיע וולף דובער שלום הרב עם יחד

בצפת.

בתקשורת שליחות
הפעם נוסף, שידור התקיים השבוע, שני ביום
החב"דיים, התקשורת אנשי שני בין היה הדיון
ומהעבר היום מישראל טוכפלד מתי ר' אחד מצד
ברמה, קול מרדיו מימון עמי ר' השדרן השני
ליפש יהודה הרב היה השידור לאורך כשהמנחה

אביב. ברמת השליח

שלו, הזוית על טוכפלד סיפר בתחילה מייד
האמונה בנושא חב"ד חסידי של לדעה כשנחשף
בסעודות "הייתי המשיח. מלך שליט"א ברבי
שיעורי מתוך לא שם דווקא במנהטן, שבת

בכל מדברים אותם כששמעתי ותניא חסידות
חי המשיח, מלך סימני של נקודה אותה על שבת
וכשהגעתי בי חילחלו הדברים וכו', 770 וקיים,
ואכן לעומק. הדברים את לבדוק החלטתי לארץ
המקורות בתוך אותם שראיתי כפי האמת דברי
והבדיקה הלימוד בזכות אליהם שנחשפתי
המתבקשת". למסקנה אותי הובילו שערכתי,

כי המדגיש מימון דבריו את מחזק השני מהעבר
ובגאון בתוקף ומעביר מתפעל לא חסיד כאשר
הרבי והוראות הקודש שיחות של המסר את
לראות זוכה שהוא הרי המשיח מלך שליט"א

בפעילותו. הברכה את

כולם של אמונה
מספרים הם התקשורת, בכלי תפקידם על
שבאה כפי החסידים של האמונה שדווקא

גם ביטוי לידי
, ם ת ו ל י ע פ ב
לכבוד מביאה
כלל של והערכה

הציבור.

שבבת מביתו
עמי ר' משדר ים,

חי בשידור הביא אותם מופת סיפורי מימון
בהזדמנויות שאירעו מופתים שלל של ברדיו
המשיח מלך שליט"א לרבי הכתיבה בזכות שונות
וידאו קטע מוסיף ואף קודש האגרות באמצעות
לפני במימונה ציק זמרוני הרב מדברי מיוחד
האמונה בדבר הגאולה, עיר ים, בבת כשנתיים

אחד. מכל הנדרשת והצפיה

על המנחה הכריז השידור סיום לפני עוד
כל זו. בסדרה שיבואו הבאים השידורים המשך

www.y770.com באתר: השידורים

קודם וסמיכה החתונה מקום
ולמקום לזמן בהנוגע אשר בישראל, המנהג ידוע
ביניהם, להתדבר הצדדים משני המחותנים על החתונה,
ומוצלחת טובה בשעה יהי' שיחליטו שאיך רצון ויהי
הרי בהאמור שיחליטו ולאחרי ומוצלח, טוב ובמקום
הדרושות ותעודות לניירות בהנוגע גם יחליטו אז

בזה). המתעסקים עו"ד עם בהתיעצות (כמובן,

חלק פנים כל על שיגמור ההצעה אשר פשוט, וגם מובן
במאד היא נכונה סמיכה, ולקבל דיורה-דעה הראשון
מובן וכן גשמית, פרנסתו לענין נוגע זה ואין מאד,
החתונה, לאחרי האמור לימוד לדחות שאין גם-כן
יוכל זמן איזה ובהמשך בהקדם בזה להתחיל אם כי
הפס"ד (ע"פ חזקה התקוה והרי יגמור, מתי להחליט
בהלכות עתה גם בקי בלא"ה) שצ"ל לשו"ב בהנוגע
יו"ד משו"ע חשוב חלק זה והרי וכו', שוחט-ובודק

ז׳רה) (מאגרת ראשון. חלק

ישיבה בן אצל ׳ופרצת׳
מובן ישיבה, בן בהיותו הרי לופרצת, בהנוגע לשאלתו
אבל וחסידות, בנגלה התורה בלימוד הוא שעיקרו
שלכן וכו', תורה אלא לי אין האומר כל רז"ל הודיעונו
בעניני גם האמורה עבודה לזמן מזמן עכ"פ מוכרחת
ז׳רז) (מאגרת הרצון. בפני העומד דבר לך ואין מעשה,

פרטיים בענינים מסייעות פעולות
בתוככי וההתועדויות הפעולות מהענינים ר"פ כותב ...
מכתבו. וחותם כסיום בזה ימשיך ובודאי וחב"ד, אנ"ש

ועד חיל אל מחיל הליכה תהי' הנ"ל שבכל רצון ויהי
הפרטים, בעניניו גם וכמובן בזה טוב ויבשר וגו', לופרצת
ז׳רו) (מאגרת תליא. בהא הא אשר

מסך) (צילום מימון עמי ור׳ טוכפלד מתי ר׳

המימונה בסעודת זמרוני הרב

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים
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קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

סידנא בציון
חאקי בבא

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


