
הדברות 10 שומעים
ההכנות נשלמו חב"ד במוקדי
הרחב, הציבור הבאת מבצע לקראת
בחג הדברות עשרת קריאת לשמיעת
שליט"א הרבי הוראת פי על השבועות.
נשים אנשים, להביא יש המשיח, מלך
הילדים את ובעיקר התורה לקריאת וטף
תורה מתן בשעת נאמר עליהם הקטנים
ניתנה ובזכותם אותנו" עורבים "בנינו
ההנחיות לאור השנה, לישראל. התורה
רבים הציבור, שלום על המקפידות
ברחובה יתקיימו הקריאות ממעמדי
בטוח באופן הכנסת, ובבתי עיר של
הבאת ותכלול רבים, להשתתפות

למבוגרים. ועד בעריסתן תינוקות

תורה כינוסי
מלך שליט"א הרבי להוראת בהתאם
יתקיימו הקרוב, ראשון ביום המשיח,
ברחבי שונים במוקדים תורה כינוסי
דברים ישאו בכינוסים והעולם. הארץ
תורניים לימוד בדברי ומשפיעים רבנים
מהכינוסים חלק משיח. של ובתורתו
המאזינים לטובת חי בשידור יועברו

חב"ד. במוקדי פרטים שבבית.

בית בכל דגל
בית", לכל משיח "דגל מבצע
פטנט עם הבית עד בהתקנה נמשך,
על מסתבך לא לעולם שהדגל יחודי
הדגל, זווית לקביעת יחודי ומתקן המוט
או צלצלו להזמנות התקנה. כולל המחיר

058-5252-770 למס': סמסו

טובות חדשות

התורה "קבלת
ובפנימיות" בשמחה

"טוב הארץ", כל לה' הריעו לתודה, "מזמור
סגר של ארוכה תקופה אחרי לה'", להודות
ומגן שומר הקב"ה כי בפירוש לקבוע ניתן וריחוק,
שמים, ובחסדי שהם, מקום בכל ישראל עם על
הרי העם, בשכבות שאירעה הפגיעה למרות
ההשגחה ניכרת כי בפירוש לקבוע יכולים שאנו
"ארץ הקודש, ארץ יושבי על ובמיוחד העליונה

בה"... אלוקיך ה' עיני תמיד אשר

לפתיחת השבוע טראמפ דולנד מר של קריאתו
יותר כעת, זקוקים אנו כי ודבריו הכנסת, בתי

שישמרו לתפילות מכל,
שהוא תוך עלינו, ויגנו
המדינות במושלי מתרה
לקריאתו, להענות
הקריאות עם משתלבות
לפתיחתם הקודש בארץ
בתי של המחודשת
לימודי והיכלי הכנסת
ובמיוחד התורה
בו השבועות חג לקראת
לשמיעת יחד מתאספים
הדברות. עשרת קריאת

על הטובות הבשורות
כאלו הצפויות, ההקלות
של חייו לאורח הנוגעות
מרנינות בוואי אחד, כל

את בעז"ה מסמנות כשהם במיוחד הלב, את
הבריאותיות. הבעיות כל על ההגברות

בזה מסתפקים לא
אין כיהודים, כי לדעת עלינו זאת, עם יחד אך
לנו שהייתה פעם בכל בזאת. מסתפקים אנו
והודיה בשבח השמימה עינינו תלינו הרווחה,
מתגברת במקביל אך חסדיו, על העולמים לריבון
התפילה בית בפתיחת בעין עין לראות הדרישה
לכלל בעולם הגדול
של ירידתו - האנושות
השלישי המקדש בית
והבאת משמים

מסתפקים אנו אין והשלימה. האמיתית הגאולה
אלא לשיגרה, בחזרה חפצים אנו ואין בהקלות
לישועה מקדים שלב רק זה שיהיה דורשים, אנו

ממש. בקרוב עולמית הכלל

הדברות לעשרת מגיעים כולם
מציינים. אנו אותו תורה, מתן לחג ביחס גם כך
איש לאחל נוהגים אותו המסורתי האיחול לצד
בשמחה התורה "קבלת אלה בימים לרעהו
ושנה, שנה בכל כי העובדה ולאור ופנימיות",
מחדש, התורה ניתנת השבועות חג יום הגיע עם
לכל יותר נעלה ובאופן
לא שאנו הרי יהודי,

בזאת. מסתפקים

וסגולתו מעלתו רקע על
התורה, לקבלת היום של
בקרבנו מתעצמת
את לקבל הדרישה
מאיתי חדשה ה"תורה
עצמות לנו שיגלה תצא"
השאיפות פסגת ומהות,
בהם המשיח ימות של
חכמים ישראל כל "יהיו
דברים וישיגו גדולים
שמתאר כפי הסתומים"

בספרו. הרמב"ם זאת

להסתפק לא היא שמיא כלפי דרישתנו ואם
אמיתית גאולה - לשלימות בקשה אלא בחלקים
מפנים אנו לעצמנו גם כי ברור אזי ושלימה,
עלינו הקרוב, השבועות חג ביום זו: דרישה
ישאר שלא כך לידי ולהביא להתאמץ להשתדל
בשעת הכנסת בבית נוכח שאינו אחד יהודי
שהינו מעמד הדברות, ועשרת התורה קריאת
הכנסת. בבתי זו בשעה מתחדש תורה מתן כעין
והפעוטות הילדים ובמיוחד הציבור כלל הבאת
הזוכים אלו לישראל, התורה לנתינת הערבים
התגלות את ממש בקרוב כולם עם יחד לראות
באצבעם ומראים המשיח מלך שליט"א הרבי

המשיח"! מלך זה "הנה ואומרים

הזמן, הגיע
מוכנים! אנחנו
נוכח שאינו והפעוטות, הילדים ובמיוחד אחד, יהודי ישאר שלא להשתדל עלינו השבועות חג ביום

הכנסת. בבתי תורה מתן כעין אלוקי, מעמד הדברות, עשרת קריאת בשעת הכנסת בבית
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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

הכהן ע"ה מרדכי יהושע ר'
שיחי' כהן ציון בן הרב יבדלחט"א ב"ר

ה׳תש״פ אייר כ"ז נפ'

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

נשמת לעילוי

כהן הכהן שרגא ר' למשפחת
השידוכין בקשרי יצחק יוסף הת' הבן לבוא

למשפחת מושקא חיה עב"ג
אברביה טוב שם ר'

הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
הגאולה זמן של

טוב מזל

  
     
    
    
   
      
     
    
   
    
    
   

   
תנש"א) נשא ש"פ (משיחת

והעליונים לעליונים יעלו התחתונים
תנחומא) (מדרש לתחתונים ירדו

ליתן (הקב"ה) "כשביקש במדרש נאמר
ואמר ראשונה גזירה בטל התורה,
והעליונים לעליונים יעלו התחתונים
שנאמר המתחיל, ואני לתחתונים, ירדו

כו'". סיני הר על ה' "וירד

הקדושה בהמשכת החילוק מובן ומזה
היתה לא תורה מתן שלפני - בעולם
בעולם ("עליונים") הקדושה המשכת
שכיון פנימי, באופן ("תחתונים")
ולהפריד) לגזור (מלשון גזירה שהיתה
אפשר אי לתחתונים, עליונים בין
העולם דעניני ה"חפצא" את לשנות
דקדושה ל"חפצא" ("תחתונים")
תורה דמתן והחידוש ("עליונים");
נעשית בעולם קדושה שהמשכת –
הגזירה, שבטלה דכיון פנימי, באופן

והתחתונים לתחתונים, ירדו עליונים
העולם דעניני ה"חפצא" לעליונים, עלו

דקדושה". ל"חפצא" נתהפך
ה׳תש״נ) (התוועדויות

ב) סח, (פסחים לכם נמי בעינן - בעצרת

לשון בדיוק הרמז) (ע"ד להוסיף יש
נמי דבעינן בעצרת מודים "הכל חז"ל
- ש"הכל פועל. דעצרת הענין לכם":
שצריכים מודים". - העולם עניני כל
("נמי הגלות לקץ ("בעינן"*) וזקוקים
העולם מציאות גם כלומר: לכם").
הצורך בגודל הכרה לידי באה עצמה
והשלימה האמיתית לגאולה וההכרח
(של שלה השלימות תהיה שאז -

העולם).

מלשון ב"בעינן" להפירוש נוסף *
תפלה.

ה׳תנש״א) השבועות דחג ב׳ (ליל

שבת מוצאי חג הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:21 19:02 ירושלים

20:23 19:18 תל-אביב

20:25 19:10 חיפה

20:22 19:19 באר-שבע

21:09 20:00 ניו-יורק

      
     
    

 

תורה? במתן קרה מה אז,

מלך דבר

השבועות חג
א' פרק אבות: פרקי - נשא פר' שבת

השבועות חג

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

הקב"ה של הבחירה – הוא תורה מתן של החידוש
מתן של העניין היה מכך וכתוצאה ישראל, בבני
שום כשאין דווקא היא אמיתית בחירה תורה.
בחירה אלא הבחירה, על המשפיע מהצד גורם

לגמרי. וחופשית אמיתית

רק להיות יכולה אמיתית בחירה (א) מובן: ומזה
לכל שקודמת הקב"ה של ועצמותו מהותו מצד
להשפעות ששייכות הדרגות (כי שהיא דרגה

מסויים). צד עם מלכתחילה נבראו וגילויים

הנבחר בדבר מעלה אין כאשר רק היא הבחירה (ב)
אמיתית), בחירה זה אין אז (כי הדברים שאר לגבי
בחירת היא בישראל הקב"ה שבחירת מובן ומזה
וכפי ודעת, מטעם שלמעלה היהודי של העצמות
היהודי של בגוף היא שהבחירה בתניא שמבואר
דווקא היא בחירה כי העולם, אומות לגופי שדומה

ושווים. זהים דברים שתי בין

הרעש? כל זה על
ה"רעש" גודל מה הידועה: השאלה תובן זה לפי
בשעה וכו', ולפידים קולות עם שהיה תורה, ממתן
הכי הם הדיברות בעשרת שנאמרו שהדברים
גויים. של בשכל ואפילו בשכל, ומובנים פשוטים

הפשוט דבר הוא תרצח" "לא הציווי לדוגמא:
גם כך אינו-יהודי, של ואפילו אנושי, בשכל ביותר

שההיגיון אמך", ואת אביך את "כבד של הציווי
הציווי ואפילו ההורים. את לכבד מחייב הפשוט
להבין שניתן דבר הוא אלוקיך" ה' "אנכי של
מהו כן ואם לאינו-יהודי, אותו להסביר ואף אותו

תורה? מתן של הגדול החידוש

נצטוינו כך כי
שבחירת מכיוון מובן: לעיל האמור שע"פ אלא
בחומריותו שדומה היהודי של בגוף היא הקב"ה
התבטא תורה מתן גם לכן העולם, אומות לגופי
אומות של בשכל גם ומובנים פשוטים בדברים

העולם.

מצד לא – נעשים אלו שדברים הוא החידוש וכל
– אלא השכל, פי על והמחוייב הפשוט ההיגיון

הקב"ה. אותנו ציווה שכך מפני

את היום לפניך נתתי "ראה בפסוק שכתוב וכמו
שלכאורה בחיים", ובחרת .. הטוב ואת החיים
יבחר אחד שכל ברור הרי בחירה, כאן צריך מה
לבחור שצריך היא הכוונה אלא והטוב"? ב"חיים
בבחירה בטוב לבחור הקב"ה, מצווה שכך מפני

ודעת. מטעם שלמעלה

דברים קיום מאשר יותר גדול הוא בזה והחידוש

ודעת, מטעם שלמעלה עניינים מלכתחילה שהם
של באופן אבל בשכל המובן דבר מקיימים כאן כי

ודעת. מטעם שלמעלה אמיתית בחירה

בגוף דווקא
לפועל: בנוגע זה מכל ההוראה

עם ורק אך להתעסק שעליו לחשוב יכול יהודי
מרכבה" "מעשה התורה, פנימיות של נעלים עניינים
פשוטים, בעניינים להתעסק לו למה כן, ואם וכו',

וכיו"ב? מצווה עוד לקיים יהודי על לפעול

עיקר יהיה והשלימה האמיתית שבגאולה ובפרט
התורה, פנימיות משיח, של בתורתו העיסוק
להתעסק יש – הכנה בתור – שכעת מובן וממילא

אלו. עניינים עם בעיקר

החידוש שעיקר תורה, ממתן הלימוד בא זה ועל
יהודי, של הגשמי בגוף הקב"ה של הבחירה הוא בו
הדיברות בעשרת שנאמרו הדברים עיקר גם ולכן
זה שמכל בשכל, המובנים פשוטים הכי דברים הם
העיסוק הוא תורה מתן של ההדגשה שעיקר למדים

בפועל. מעשה – הגשמיים בדברים דווקא

יחד הרי והשלימה, האמיתית לגאולה בנוגע וגם
"מעשה יהיה אז הרי התורה, סודות של הגילוי עם

המעשה. עניין על דווקא הדגשה – גדול"

שלימות שעיקר לשכר, בנוגע גם שרואים וכפי
דווקא. בגופים לנשמות הוא השכר

האמור, מכל טובות החלטות לקבל הוא והעיקר
גדול" ד"מעשה העניין לגילוי זוכים ומייד ותיכף
ומתוך ממש מיד והשלימה האמיתית בגאולה

לבב. וטוב שמחה
ה׳תשמ״ג) השבועות דחג ב׳ יום שיחת (ע״פ



אדה״ז וסידור תקכז. סימן טוב יום הל׳ אדמוה״ז שו״ע עפ״י

תבשילין עירוב
"עירוב לקיים יש שבת, בערב חל יו"ט כאשר
שאר ולעשות לבשל יהיה שניתן כדי תבשילין",
שלאחריו השבת לצורך בחג, המותרות מלאכות

לשבת). מכין יום-טוב ואין (היות

כדי א. זה: דבר חכמים תיקנו דברים שני ומפני
אסור השבת לכבוד אם מה הבריות שיאמרו יו"ט בכבוד להרבות
מערב אחד תבשיל לבשל התחיל כן אם אלא ביו"ט בתחלה לבשל
מערב שהתחיל מה והולך כגומר אלא אינו ביו"ט שמבשל דמה יו"ט
לבשל התחיל אפילו החול לצורך ביו"ט לבשל שאסור וחומר קל יו"ט
לבשל מזקיקו שאתה שע"י שבת בכבוד להרבות כדי ב. יו"ט. מערב
שלאחריו השבת סעודות צרכי תיקון בשביל יו"ט מערב אחד תבשיל
ומנה לשבת יפה מנה ובורר יו"ט מערב השבת צרכי כל על נזכר הוא
ב) תקכז, אדה"ז שו"ע (מתוך ליו"ט. הכל את מכלה ואינו ליו"ט יפה

להכין יש ולכן קודש שבת ערב שישי ביום השבועות, חג חל השנה,
תבשילין". "עירוב

תבשילין העירוב עשיית
(/לחמניה, חלה נוטלים בסיון ה' חמישי ביום דהיינו , טוב יום בערב
כגון עמו חשוב תבשיל וגם גר') 55 = כביצה של שיעור בה שיש עכ"פ
עבור זאת גר').ומייחדים 27 = כזית של (בשיעור ביצה או דג או בשר
חול) (שהוא היום-טוב בערב כבר למעשה מתחילים כשבכך השבת,

לשבת. מכין כן וחול לשבת. המלאכות ושאר הבישול את

ה"עירוב" את למסור יש כך לשם הקהל. כל את בעירוב לזכות נוהגים
ע"י הקהל, לכל ידו על לזכות כדי לדוגמא) (שכן, אחר אדם של לידיו
זה. עירוב על לסמוך שרוצה מי לכל בעירוב, כלשהוא חלק הקניית

אומר: העירוב ועושה

זה״. עירוב על ולסמוך לזכות שרוצה מי לכל מזכה ״אני

ואזי טפח, ומגביה בידו ה"עירוב" את נוטל הקהל, עבור הזוכה האדם
עושה הוא, מכן ולאחר הזוכה האדם מיד ונוטל העירוב" "עושה חוזר

מברך: העירוב

על וצונו במצוותיו קדשנו אשר העולם מלך א-להינו יי אתה ברוך
ערוב. מצות

העירוב: נוסח את מיד ואומר

ולתקנא שרגא ולאדלוקי ולאטמוני ולבשולי לאפויי לנא שרא יהא בדין
בעיר הדרים ישראל ולכל לנא לשבתא טבא מיומא צרכנא כל ולמעבד

הזאת.

ולהכין נר, ולהדליק ולהטמין, לבשל לאפות, לנו מותר יהא בזה תרגום:
בעיר הדרים ישראל ולכל לנו לשבת, טוב מיום צורכנו, כל ולעשות

הזאת.

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי אומרים: בסיום

יש לשבת, עצמו טוב ביום לבשל ורוצים במדה לשבת: הכנות
להינות יהיה ניתן עוד כל יום מבעוד לבשל הבא: בתנאי זאת לעשות

עצמו. בחג גם המלאכה מתוצאות

יעשה פלטה) או המכוסה האש (על וכיו"ב החמין של ההטמנה את
שבת. לפני צורכו כל להתבשל אפשר שיהא בזמן

בשבת אותה ולוקחין תבשילין" ל"עירוב שלימה חלה להניח נוהגין
עליה. בוצעין שלישית ובסעודה משנה", ל"לחם

ציק) זמרוני הרב בעריכת סיון, חודש ומנהגי הלכות ליקוט (מתוך

מביא הבא המדהים הגילוי את
גן, רמת מאנ"ש צבי ירון ר' לנו
שיעור במסגרת חשף, שלאחרונה
מוסר שהוא עולמי יומי תניא
על שחלם משמעותי חלום ומפיץ,
ובו המשיח מלך שליט"א הרבי

לכולנו. חשוב מסר

למסור התחלתי תקופה "לפני
בווצאפ יומי תניא שיעור ולהפיץ
מגוון לקהל ובאנגלית בעברית
מאזינים/ות כאלף על עומד שכיום
השיעור במסגרת העולם. מרחבי
סיפורים, גאומ"ש, משלב אני
לשאול ומאפשר העשרה שיעורי
בעקבות לאחרונה, שאלות.
חלום חשפתי מאזינה, של שאלה
שליט"א הרבי על בעבר שחלמתי

בזמנו, המשיח. מלך
זמרוני לרב סיפרתי
והוא החלום את ציק
מאוד לו עזר שזה אמר
ושלדעתו אישי באופן
שאז רק לפרסמו ראוי
לכך". מוכן הייתי לא

שהתקבלה "...השאלה
לגבי היתה בשיעור
מצבים עם התמודדות
שלעתים בחיים, קשים
בברכת אליהם נכנסנו

המשיח מלך שליט"א הרבי
ומסתבך נמשך המצב וכאשר
נוכחות אף ולעתים תסכול, חשים
מאיתנו נסתרת כביכול המשלח
עלינו שמצידנו, כמובן קל. ולא
'בהמות המשלח, עם להיות תמיד
עימך' תמיד ואני עימך הייתי
אך בתניא, הזקן אדמו"ר כפירוש
'יורד' שהמשלח הוא המצב לעתים
אינני הגדול. וחסדו באהבתו אלינו
חלום של ההלכתי הגדר מה יודע
אך ידברו' שוא ש'חלומות וכידוע
על שחלום חסידים אצל מקובל
הוא המשיח, מלך שליט"א הרבי

אמתי!

שהותי בעת חלמתי החלום "...את
הקהל. - תשע"ו בשנת ב770
מלך שליט"א לרבי אז הגעתי
קלה לא מאוד תקופה אחרי המשיח
הרבה עברתי בה תקופה בארץ,
אליו בחיים מסוים במצב קושי
מלך שליט"א הרבי בברכת נכנסתי
בעצם חיינו לבית הגעתי המשיח.
'סולחה' לעשות (כביכול) כדי
ניגשתי ה"י. ההדורים את וליישר

מלך שליט"א הרבי של לדלת
שפכתי בכיתי, ל'קלמקה', המשיח,
וכיוצ"ב. חדש דף וביקשתי לבי את
ובחלומי חלמתי הלילה באותו
ואנוכי המשיח מלך שליט"א הרבי
ומביטים כלשהו במקום עומדים
של מלא תיעוד ובו פתוח בספר
שלי ומעשה דיבור מחשבה, כל
שזה הבנתי המדוברת. בתקופה
מתעדת לילה כל הנשמה בו הספר
כזה באופן בנוי וזה התרחש מה
מתוכננים ניסיונות חווים יום שכל
את מתעדים לילה ובכל מראש,
אותו של לניסיונות שלנו התגובות
לבושי של מלא בתיעוד היום
מילה ללא כתוב והכל הנפש,

תורה! ספר כמו מיותרת

הספר כאמור ..."
הקשה בתקופה פתוח
חש ואני שעברתי,
מלך שליט"א מהרבי
אמפטיה המון המשיח
בעצם כשהוא ואהבה
ידוע כמה עד לי מראה
וכמה עברתי מה לו
איתי ונמצא היה הוא
נדהמתי פרט! בכל
של מהרזולוציה
אמר והוא הפרטים
מעריך מאוד ושהוא הכל לו שידוע
ועדיין דתי עדיין שאני מודה) (או
מהמעמד, מאוד התרגשתי חבדניק!
ומחילה. שלימות וחשתי מהמילים
הבטנו שנינו הזה המעמד בכל
הסתובבנו כאשר ואז, הספר אל
שליט"א הרבי השני, כלפי אחד
בלחי! נשיקה לי נתן המשיח מלך
המחילה הכל, נמחק הרגע באותו

נפתח! בחיי חדש ודף הושלמה

ממשיך, ב"ה התניא "...שיעור
מאזינים/ות נוספים יום כל
מתובלים תניא שיעורי שמקבלים
הרעיונות, להמחשת בסיפורים
העשרה שיעורי לשאלות, מענה
שליט"א לרבי לכתוב ואפשרות
לאחרונה באגרות. המשיח מלך
סיום לרגל באגרות ברכה קיבלנו
התחלה ו'מתקיפים אמרים ליקוטי
מוזמנים והתמימים אנ'ש לסיום',

מקורבים. ולצרף להצטרף

החלום סיפור עם ההקלטה לקבלת
ולהצטרפות בכתבה, שהובא
לווצאפ לפנות לשיעור,

+972543817738

עכשיו נפלאות ומנהג הלכה

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

יד. פרק עדות. הל'

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

כ. פרק

י-יב. פרק ולוה. מלוה הלכות

יג-טו. פרק

טז-יח. פרק

יט-כא. פרק

כב-כד. פרק

כה-כז. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ונטען.. טוען הל'

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

נכתבים בספר מעשיך כל

(לא הגבולות יישוב לענין בנוגע ועל-דרך-זה
בענינים הגבולות כל יישוב אלא ערים, בניית

ולא זאת שמשהים רגע שכל המזרחי, הגבול ובפרט בטחון) של
בסכנת ישראל מבני וכמה כמה מעמידים - אותם מיישבים

היה-לא-תהיה! פיקוח-נפש,
תשל"ח) בחוקותי ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

המזרחי הגבול את ליישב
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

צבי ירון ר׳



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

המאה' 'תוכנית לעצירת המחאה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

לאורך המשיח, מלך שליט"א הרבי של אזהרותיו
והתגברות הערבים עם מו"מ ניהול כנגד השנים
דבריו בשטח. ניכרת מכך, כתוצאה הטרור
אוטונומיה על הדיבורים אפילו כי הנבואיים
מדינה הקמת שיכלול להסכם בסוף יובילו

עינינו. לנגד מתממשים היל"ת, פלשתינאית

תוכנית את שמציגים מי יש שבירושלים בעוד
אלה בימים שהוקמה הממשלה ואת המאה
כהצלחה המסוכנת, התוכנית את לבצע כדי
יש"ע ישובי שבתוך הרי הישראלי, לצד גדולה
פעולות המחאה. קולות להשמע מתחילים
כעת לעצור במטרה נראות כבר שונות והפגנות

המסוכן! הרעיון את

ביו״ש לגטאות לא
מהווה האמריקנית שהתוכנית ספק "אין
מכירה שהיא העובדה בעצם עצומה התקדמות
ושומרון", יהודה חבלי על ישראל של בזכויות
נאמן שלמה עציון, גוש מועצת ראש אמר
מכוח שלא לשכוח לנו אסור "אבל לעיתונות,
ולא לארצנו... שבנו ואחרות, כאלה הצהרות
אלא הריבונות, החלת את דורשים אנו מכוחן
ישראל עם של והבסיסית היסודית מהזכות
והתודה השמחה עם יחד ישראל. ארץ על
את להציב חשוב האמריקנית, ההצהרה על
את השוללת החד־משמעית הישראלית האמירה
לגטאות ביו"ש היהודיים היישובים של הפיכתם
עוינת ערבית מדינה של הקמתה ואת מודרניים

לים". הירדן בין

אמר: גנץ, ישראל בנימין, מטה מועצת ראש גם
במדינה הכרה על דיבורים בתוקף דוחה "אני
שיהיו רעל סוכריות נקבל לא פלשתינית.
על שיישארו יישובים, מזכירי לישראל". סכנה

כתבו מבודדות, כמובלעות המאה תוכנית פי
אומרים "כשאתם התוכנית: לתומכי גלוי מכתב
ומחזקים שניתן מה מקבלים אינכם לתוכנית, כן
לנו שיש מה על מוותרים אלא ההתיישבות, את

היום". כבר

התוכנית״ את מהפרק ״להסיר
לא "אני אמר: אלון שי אל בית מועצת ראש
יש אל, לבית טוב מה טראמפ בתכנית מחפש
יהיו ואם ושומרון יהודה לכלל אחריות פה
נסכים לא חודר מוצב להיות שיהפכו יישובים
להיות יכול לא יקרה. שזה ואופן פנים בשום
אחרי שנים ש-53 הגיוני לא מובלעות. שיהיו
עדיין אנחנו ושומרון יהודה את ששחררנו
במקום אחרים לרצות מהצורך משוחררים לא
אני הנוכחית טראמפ תכנית מול לעצמנו. לדאוג

קוו". הסטטוס את מעדיף

בה איגרת פרסמה להתיישבות 'נחלה' תנועת

בחובה שטומנת הסכנות מפני מתריעה היא
באיגרת טראמפ. הנשיא של המאה תוכנית
לחלוטין להסיר ישראל לממשלת 'נחלה' קוראת
מגדירים שאותה טראמפ, תוכנית את מהפרק

דבש". "מלכודת בתנועה:

מוחשית סכנה
על כי מזהירה האיגרת מן שעולה הסכנות אחת
על תשתרע הפלשתינית המדינה התוכנית, פי
שבקעת מכיוון ושומרון. יהודה משטחי 70%
ושומרון', 'יהודה משטחי 20% מהווה הירדן
משטחי 90% של ויתור על בפועל שמדובר הרי
התוכנית, פי על כן, כמו ובנימין. שומרון יהודה,
יהיו ושומרון ביהודה הראשיים הכבישים
אלון היישובים כאשר פלשתינית, בשליטה

לבקעה יחוברו ואיתמר מורה
ארבע וקריית חברון ואילו

שבע. לבאר יחוברו

מתריעים עליה נוספת סכנה
בשתי ההכרה היא ב'נחלה'
אחת בירושלים, בירה ערי
העיר במערב לישראל
פלשתינאית למדינה ואחת

מובלעות יישארו יישובים 15 בנוסף, במזרחה.
להתפתח יכולת בלי פלשתיני בשטח מבודדות
כמו ביטחוניות. לסכנות מתמדת חשיפה ותוך
,C בשטחי יהודית בנייה של הקפאה תהיה כן,

שנים. ארבע במשך הישובים של לקו מעבר

את יפעלו המחאה פעולות כי כעת, התקווה
ויובילו הציבור דעת על בהשפעה פעולתם
הבטחון עם יחד המסוכנת. התוכנית לעצירת
שליט"א הרבי של והמיידית הקרובה בהתגלותו

המשיח. מלך

השבועות לחג המשיח מלך מברק
מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק שהואיל המברק נוסח
לקראת תבל מרחבי בכל שי׳ לאנ״ש לשלוח המשיח

ה׳תשמ״ו: השבועות, חג

ובפנימיות בשמחה התורה וקבלת שמח טוב יום
ויראנו כולה השנה בכל זה כל ולהמשיך שלום ושבת
בגאולה בארצנו כבוד לשכון ממש בקרוב חסדו הוי'

והשלימה. האמיתית

שניאורסון מנחם
____

ח-יו"ד. פה, תהילים ע"פ בארצנו: גו׳ קרוב גו׳ ויראנו

הולדת יום מנהגי
שלו, הולדת יום אודות הודעתו על במענה

צדקה בנתינת האחרון בזמן אנ"ש במנהג נהג בודאי
ביום או ומנחה שחרית תפלת לפני ההולדת ביום
ביום או קודש בשבת ההולדת יום כשחל - שלפניו
בתורת והן הנגלה בתורת הן נוסף שיעור לימוד - טוב
שלפניו בשבת או ההולדת ביום לתורה עלי' החסידות.
בחומש - זה ליום הקבועים השיעורים שלשת ולימוד

ההולדת. ביום - ותניא תהלים

בלימוד אצלו הצלחה שנת שתהי' ית' מה' רצוון ויהי
בהידור. המצות וקיום התורה

שמים ביראת תורה לתלמוד בברכה

נפש לכל השוים השיעורים משלשת הוא יודע בטח ...
מכאן עליהם וישמור יום, בכל ותניא תהלים בחומש

ולהבא.
ז׳ריא) (מאגרת

העתידית הפלסטינית המדינה מגבולות המתריע שלט
מלט) עמישב (צילום: היל״ת. המאה, תוכנית לפי

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

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

*2770

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

סידנא בציון
חאקי בבא

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


