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למשיח מתכוננת אביב רמת

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

בני זכו שם סיני, הר למרגלות כשנה של חניה לאחר
לתזוזה האות ניתן המשכן, ובניית התורה בקבלת ישראל

יזכו אחדים ימים שבתוך הידיעה המובטחת. הארץ אל
אלא דרוכה. לצפיה הכל את מכניסה לארץ, להכנס

חותמו את שהותיר חריג, אירוע מתרחש אז, שדווקא
המרגלים. סיפור - לדורות

מאורח המעבר את לעכל מתקשים שבחלקם ישראל בני
היום חיי של ה"טבעי" המהלך אל במדבר, הניסי החיים
הארץ" את "לחפור אנשים לשלוח דורשים בארץ, -יום

הדרישה לברר. לבדוק,
תופסת "המוצדקת"

נמלך רבינו ומשה תאוצה
כי אם ומסכים, בשכינה

הפורמלי שהטיעון חש הוא
למשהו כיסוי אלא אינו

בעיה - יותר הרבה מהותי
ובטחון אמונה חוסר של

בעיקר שנחשפה ה', בדבר
המשלחת. של חזרתה עם

החוזרים המרגלים ואכן
להנחתם ה"הוכחות" עם
יצאו איתה התבוסתנית,
הארץ כיבוש למשימה:

יצלח לא הזוי, רעיון הינו
מבחינתם באסון. ויסתיים
האם אינה השאלה כעת,

כיצד אלא צודקים, הם
לארץ. להכנס כדאי שלא הרחב הציבור את משכנעים

מתו המרגלים ידוע: הסוף כשרים. האמצעים כל כך לשם
וכלב, יהושע הטובים, במדבר. נותרו הדור אנשי במגפה,

לארץ. להכנס זכו רבינו, למשה בטלים שהיו

שלילי מותג
לצאתם השניה בשנה הסיפור של התרחשותו מאז

למותג. הפוליטיים, ותומכיהם "המרגלים" נעשו ממצרים,
פחדיהם את כאשר אחריות, חסרת להתנהלות מותג

מנסים הם וחולשותיהם
התקשורת, באמצעות
הרוב. לעמדת להפוך
אמונה לחוסר מותג

והיה שאמר במי ובטחון

נתן הים את להם קרע ממצרים, שהוציאם במי עולם,
השמים. ִמן "ַמן" יום מידי להם ומוריד התורה, את להם

להם שעשה הניסים כל על תודה הכרת לחוסר מותג
של מותג ורחבה. טובה לארץ להביאם הבטחתו ועל

ראשון, גואל מהימנא רעיא הדור, נשיא כלפי ביטול חוסר
הדרך. כל לאורך ולהצילם להנהיגם נפשו את שמסר

ושיטתם והמרגלים אירוע, אותו מאז חלפו שנה 3320
שחטא בעוד שינויים. בכמה כמובן שנית, חזרו כמו
הרי לארץ, להכנס רצו שלא בכך היה דאז, המרגלים

דהיום המדינה שמנהלי
בכך, מסתפקים אינם

עם פעולה משתפים אלא
שבאוייבינו. הגרועים
ממשלת עליית מאז
מנהלת היא ה"ימין",
ומחריף הולך מאבק

והקפאת המאחזים לפירוק
ביו"ש. הבניה

אישרה לאחרונה רק
את הנוכחית הממשלה

גדוד של ואימונו הקמתו
מלבד נוסף, פלסטיני

הפועלים גדודים שלושה
השטחים בקרב כבר

בהמשך לידיהם. שנמסרו
הכח הגדלת על מדובר
אלפי גדודים! לעשרה
ה"ימין" ממשלת של באישורה !! חמושים פלסטינים

הרי בזה, די לא ואם כמובן). והחרדים הדתיים (בתמיכת
שריוניות! חמישים הכנסת הבטחון שר אישר שהשבוע
אשר הצורב, הנסיון למרות וזאת הפלסטינים. לשימוש

דבר של בסופו הופנו לפלסטינים שנמסרו הנשק כלי
ה"י. יהודים, כלפי

הגאולה את לזרז
לעבור חייבת המודרנית, בגירסה "המרגלים" ממשלת
הוא כי הבטיח המשיח מלך שליט"א הרבי העולם. מן
ע"י לסייע, ביכולתנו הממשלה. שתתפרק ילחם עצמו

וקיום התורה בלימוד הוספה הקדושות, הוראותיו קיום
בשורת והפצת ומשיח גאולה ענייני לימוד בהידור, המצוות

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית הגאולה עדי הגאולה,

פעילים כנס א׳: ביום
המשיח מלך שליט"א הרבי שלוחי

ראשן ביום להתכנס צפויים חב"ד ופעילי
לקראת בהערכות לדון מנת על הקרוב,

תמוז ב-ג' גאולה" של "יום פעילות
גאולה "עצרת לקראת ובהערכות הקרוב,

האגודה ע"י המאורגן הכינוס ומשיח".
והשלימה האמיתית הגאולה למען

סיון כ"ב ראשון, ביום אי"ה יתקיים
בערב 7:00 בשעה: (14.6.09) ה'תשס"ט

"גלובוס של 1 מספר באולם בדיוק.
רח' הזהב בקניון קולנוע, בתי - הזהב"

כניסה ב' (קומה לציון ראשון ,21 סחרוב
.(xsite משער

דבורה״ ״תומר הספר
חשיבות על מופיע רבים במקורות

כעת בו. והלימוד דבורה תומר הספר
לזיכוי מיוחדת במהדורה הדפס הודפס

להשיג ניתן כיס. בפורמט הרבים,
.02-651-2121 בטלפון:

הדדית״ ״ערבות
ו"מטה הדדית" ערבות "מטה

ורמת גלעד חוות המשותף המאבק
על בהכרזה אלו בימים יוצאים גלעד"

במסגרתו הדדית" "ערבות מבצע הפעלת
הארץ בכל מחאה פעולות יופעלו

לפנות ניתן המאחזים. פינוי בעקבות
למאחזים תרומות העברת לצורך לחמ"ל
החמ"ל- של הטלפון מספרי ההרוסים.

.09-792-8831 ,052-617-1308

המזוזה קביעת מקום
מזוזה. קביעות אודות כותב

נשיאינו מרבותינו הוראה חב"ד חסידי בפי מסורה
היכר אחרי שהולכים הזקן, לרבנו עד לי כמדומה
(באלקאן) יציע שמתאר כאותו בנדון ואפילו ציר

ואומרים הבית, מחדרי אחד דרך רק אליו שהכניסה
הגג, דרך שיטפס ענו, יכנס, איך השאלה שעל בזה

הוראה בזה שמע כמדומה ברק, דבני שי' לנדא והרב
נ"ע. (מוהרש"ב) אדמו"ר מכ"ק מפורשת

ז׳שכד) (מאגרת

לבעש״ט המשיח מלך של דבריו
על ושואל מר. קאתי [אימתי] נגון אודות שואל

הנגון. של מקורו

ואין ירושלמי, נגון הוא הנגון לי, הידוע כפי והנה
כמה הרי שנים איזה ולפני מחברו, הוא מי ברור
מפני האמורות, בתיבות לנגנו התחילו מהחרדים
שאין פשוט אבל האמור, נגון בהם שפעל ההרגש

בעל שמים ירא מנגן שהוא מי יבוא ואם בדוקא, זה
הנפש להתעוררות מתאים יותר נגון וימציא רגש

כל ברשות מר, קאתי דלכשיפוצו בהענין והתבוננו[ת]
בזה. דעתו לקבל אחד

חוצה מעינותיך דלכשיפוצו הענין לגוף שאלתו באם
בעצמו משיחא מלכא של דבריו הם הרי מר, קאתי
וכהודעת למעלה בהיכלו בהיותו להבעש"ט מענה

אחד של בספרו שנדפס שלו הקודש באגרת הבעש"ט
מפולנאה, יוסף הרב יוסף פורת בן תלמידיו, מגדולי

מזה. ברורה הוראה לך ואין
ז׳שכא) (מאגרת

הוא כי הבטיח המשיח מלך שליט״א הרבי העולם. מן לעבור חייבת המודרנית, בגירסה ״המרגלים״ ממשלת
ומצוות בתורה הוספה הקדושות, הוראותיו קיום ע״י לסייע, ביכולתנו הממשלה. שתתפרק ילחם עצמו

טובות חדשות

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

(12.6.09) ה'תשס"ט סיון כ' בהעלותך), (בחו"ל: שלח פרשת קודש שבת ערב

משיח של בתורתו שיעורים
www.hageula.com

ב"ה

ממשלת שתתפרק
עכשיו "המרגלים"

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין
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לסמל מכבר הפכו אביב, ברמת חב"ד מוסדות
אוהד ציבור בלב מוצלחת, לפעילות ודוגמא,
בשנת הפעילות תחילת מאז ליהדות. וצמא

הספיקו גינזבורג, יוסף חיים הרב ידי על תשנ"ה
גני חב"ד, בית מפורסמת, ישיבה במקום להקים

מחו"ל. לבנות וסמינר לבנות מדרשיה ילדים,
לכותרות. אביב רמת עלתה שוב לאחרונה
בקדרה בוחשים החלו עניין בעלי גורמים

מכנים שהם מה על תקשורתית סערה ועוררו
ברמת אבל אביב. ברמת חרדית" "השתלטות

זלמן שניאור הרב להתרגש. השבוע סירבו אביב
מספר ג', אביב ברמת חב"ד בית מנהל חביב,

"הרבה השכונה. תושבי של מאוד אוהד יחס על
עד מהבוקר במערכת כאן עובדים אנשים

כאן שיש הרב לביקוש מענה לתת רק הלילה
לאנשים, לפנות צריכים לא אנחנו לאידישקייט,
הוא שלנו התפקיד ופרסומות, קמפיינים לנו אין

נמשך". הוא אור, רואה וכיהודי להאיר,

בסכנה נמצאים לא
והארצית המקומית לתקשורת בראיונות

לתושבי מרגיע מסר להעביר חביב הרב מקפיד
שיש בתבל פינה בכל נמצאת "חב"ד השכונה:

תל זמן למקומון השבוע אמר יהודים" בה
בה שיש בתבל פינה היא אביב רמת "וגם אביב,
אחד לכל הזדמנות לתת כדי כאן אנחנו יהודים.
ולאוצרות לשורשיו ולהתחבר עברו את להכיר

אחד לאף אין היהודית. המורשת של המופלאים
השכונה. צביון את לשנות או להשתלט, כוונה
שאבעס וצעקות כבישים סגירת על הדיבורים

או הטוב במקרה גיחוך מעוררת פרנויה הם
טוב. הפחות מקרה שקרית הסתה

על לטענות להשיב נדרש גינזבורג, הרב גם
אמירת תפילין, להנחת צעירים ילדים שידול

ההורים: של רוחם למורת מצוות וקיום פסוקים
עושים שאנחנו למשל יודעים אנחנו "אם
אנחנו המקרים ברוב הילדים, עם פעילות

בכדי ההורים, עם יחד לבוא מהם מבקשים
גינזבורג, הרב אמר האלה", הטענות את למנוע
תפילין, להניח רוצה מצווה גיל אחרי נער "אם
לא וזה שלנו, המגמה זאת להניח? לו תיתן לא

פסול. דבר

להגנה יוצאים
זה נער, אותו חשוף למה להגיד צריך לא "אני
רק לא שלהם. ההורים את מטריד פחות קצת

מצב זה הספר. בית כתלי בין גם אלא באינטרנט,
הכל אור. ולחושך חושך לאור שקוראים אבסורד

עין מעלימים הם לכת. מרחיקי מחששות נובע
אלימות כמו אליהם חשופים שנערים מדברים
אקט על חמס קול מקימים שני ומצד וסמים,

תפילין". הנחת של

בלתי ממקור גם באה חב"ד פעילות על ההגנה
קצוות מכל ועיתונאים השכונה תושבי צפוי:

שלוחי פעילות על להגן נחלצו הפוליטת הקשת
היוקרתית. בשכונה המשיח מלך שליט"א הרבי

ביקרו בתקשורת שפורסמו רבים מאמרים
הפעילות את להצר הנסיון את חריפות במילים

הברוכה. היהודית

מוקירים כולם
ולא כמעט התקשורתית התסיסה "בשטח,

תומכים, "התושבים חביב, הרב אומר מורגשת"
לתמיכתם ביותר הטובה ההוכחה אך מעודדים
בפעילות השתתפותם היא השכונה תושבי של

משתתפים לדוגמא, כיפור ביום חב"ד. בית
התפילה ב'אוהל' השכונה מתושבי אלפים

בהקפות גם בשכונה. חב"ד בית שמקים המרכזי
זה אירוע שנה. מידי אלפים משתתפים השניות
העיר ראש בהשתתפות שנה מידי מתקיים אגב,

הרב אביב לתל הראשי והרב חולדאי רון מר
הסערה של בעיצומה אפילו לאו. מאיר ישראל

הגדולה, התקשורתית
ילדים מאות השתתפו

ל"ג תהלוכות בשתי
רמת בלב שצעדו בעומר
נווה שכונת ובלב ג' אביב

אביבים".
כחודשיים לפני לסיום,

אביב תל עיריית הכתירה
ר' את למצוא היה ניתן ביניהם העיר'. 'יקירי

שקיבל חביב הרב של ותיק ידיד ברויאר, פנחס
בהפצת חב"ד לבית הסיוע על... הפרס את

חב"ד לומר אפשר לסיכום אביב. ברמת היהדות
ונשארים לגאולה ומתכוננים מוכנים אביב, רמת

המשיח. מלך שליט"א הרבי של התגלותו עד

"ַהְקֵהל" שנת

המיוחד התפילה מאהל רקע על חביב זלמן שניאור הרב

השליח של חב״ד בית דוכן פעל בראשל״צ למנהל המכללה של הסטודנט ביום
פעיל. חלק ונטלו מהרעיון התלהבו הסטודנטים קורתי. דותן הרב במקום,

הסטודנט ביום - משיח

בשיעורו משתתפים תושבים
בישיבה גינזבורג הרב של

לבנון) דרור ערן (צילום:



"פסטיבל צוות נערך ומועד חג כמידי
קדלבורג, מיכאל הרב בראשות אור"
התורן בפסטיבל הפעילות לקראת

מידי אך יודעים, רבים לא "הערק".
פסטיבל הקודש, בארץ מתקיים חג

אלפי עשרות אליו המושך ענק,
נמצא אור פסטיבל וצוות בני-נוער,
היהדות אור את להביא מנת על שם

לאלו גם והגואל הגאולה ובשורת
אחרת... קצת החג, את שמנצלים

דיבר השבועות חג לפני כשבועיים
הפסטיבל, של המפיק עם מיכאל הרב

חב"ד מתחם הקמת על איתו וסיכם
המפיק, הפסטיבל. בשטח גדול

חב"ד בית של מהמקורבים שהוא
עם שידברו ביקש רק פסטיבלים,

כל על איתו ויסגרו בשטח האחראי
הקטנים". "הפרטים

שלאחר אלא "חלק" היה נראה הכל
כך ועל העסק, הסתבך ימים מספר

בשטח האחראי מיכאל: ר' מספר
אופי לגבי ובירר אלי התקשר

שיחה לאחר המתחם. של הפעילות
נחרצות החליט קצרה
מקום ואין צורך שאין
בפסטיבל! כזה למתחם
היותר מלבד כי התברר

הוא בשטח, האחראי
בהפקה, מהשותפים אחד
פחות לא קובעת ודעתו

מידידי...
גמורה. בהפתעה החלטתו את קיבלתי
זאת לאור לעשות, עלי מה ידעתי לא
לפעילות הגשמיים שהתנאים ומכיוון

הכבד החום כמו קשים, בפסטיבל
לרבי כתבתי שאן. בית בעמק השורר

באמצעות המשיח מלך שליט"א
לפעול ברכה בקשת קודש, האגרות

בחג הוא גם המתקיים אחר בפסטיבל
השבועות.

לפעול משמעית: חד היתה התשובה
את יביא וזה לוותר, ולא בתוקף
של כוחו גדול "כמה - הישועה

תקיפה בהחלטה אשר אחד, יהודי
ניצח אמיתית... נפש ובמסירות
רק ולא ה'... מלחמת במלחמתו

כללי..." ניצחון גם אלא אישי ניצחון
ער- עמוד כב כרך קודש (אגרות

ערא).
שממש לישועה, וציפיתי התפללתי

והיא - עזרי" יבוא "מאין ידעתי לא
יומיים שישי, ביום לבוא! אחרה לא

התקשרו המכתב, קבלת אחרי
ואמרו הקודש בארץ חב"ד מניידות

משיח" "בית בשבועון ראו שהם
בחג בפסטיבל הפעילות מודעה

אני אם אותי ושאלו השבועות
לפעילות, חב"ד" ב"טנק מעוניין

במבצע. והשתתפות כתרומה
המושלם, הפתרון את לי הביא הטנק

מים, חשמל, מזגן, בו ויש מאחר
תורה. ספר עם קטן כנסת ובית מקרר
באופן סגרנו התקרבה, והשבת מאחר

ולמחרת, ראשון ביום רק סופי
הפסטיבל, התחלת לפני ימים שלושה

שבועי חסידות לשיעור בדרכי
המושבים, באחד מוסר אני אותו
אישור בבקשת למפיק התקשרתי
הפסטיבל. לשטח הטנק להכנסת

המפיק הפעם גם הרבה, להפתעתי
את לאשר לא בדעתו נחוש היה

שהפעם היה ונראה ה"טנק", כניסת
יאפשרו ולא מוחלט, בסירוב מדובר

הפעילות. את לקיים לנו
מה לנוכחים סיפרתי השיעור, במהלך

בסירובו העומד המפיק עם שארע
"לחיים" פעמים מספר אמירת ולאחר

המשיח מלך שליט"א לרבי וכתיבה
צלצל הקודש, האגרות באמצעות

הסלולרי, הטלפון
אדם, עמד הקו על

עצמו את שהציג
להפקת שלישי כשותף
סיפר הוא הפסטיבל!

כל את שמע שהוא
למתחם בקשר הסיפור
וכבר בפסטיבל חב"ד

אותו ושיכנע השני המפיק עם דיבר
לפסטיבל הטנק כניסת את לאשר
במקום! חב"ד מתחם פעילות ואת
הגיע החג כניסת לפני שעות שלש
כשהמפיק לפארק, לכניסה הצוות

את ומאשר בכניסה עומד "המתנגד"
כל עם הנגררת והעגלה הטנק כניסת

לפעילות. הציוד
איש, כ-5000 השתתפו בו בפסטיבל
קבלת רבים, חסידות שיעורי נערכו

לקריאת מניינים ומספר והשבת החג
במוחש ראינו הדיברות. עשרת

ממש נפשות" ב"הצלת כאן שמדובר
מאירים כלפידים משמשים כשאנו

הרוחני. בחושך
אלון, ניסים נתנאל ר' החג, בליל
על בשנתו, חלם הפעילים אחד

כשהוא המשיח מלך שליט"א הרבי
לו והודיע רחב בחיוך אליו נגלה

מהפעילות רצון שבע מאוד שהוא
בפסטיבל".

לכל להודות מיכאל ר' מבקש לסיום
דוד הרב הניידות וליו"ר הפעילים

n ה"טנק". את שתרם נחשון
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דברת כאשר א-דני כח נא יגדל עתה
יז) יד, (במדבר לאמר

לאמר? דברת כאשר - מהו
ישראל ארץ את הקב"ה שהבטיח אלא,
כפי הבריאה. בראשית כבר ישראל, לעם
בתורה: הראשון לפסוק ברש"י שמבואר
להתחיל צריך היה לא יצחק, רבי "אמר
ומה לכם... הזה מהחודש אלא התורה את
קיא): (תהילים משום בבראשית? פתח טעם
נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח
לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו גויים"...

אשר ע"ה, רבינו משה טענת הייתה וזאת
ב'בראשית', התורה שפתחה זה מטעם
לישראל, הארץ הבטחת היתה שכבר הרי

לעמו", הגיד מעשיו ו"כח
עתה - לבקש הוא כעת שנותר מה ובמילא
"לאמור", דברת כאשר א-דני", כח נא יגדל

העולם. בריאת בראשית אימתי?
שלמה) (משבצת

מ) טו (במדבר קדושים והייתם

אתם המצות, את עושים שאתם בזמן
האומות. על מוטלת ואימתכם מקודשים
העברות, ועשיתם המצות מן פירשתם

אתם. מחוללין מיד
לישראל: הוא ברוך הקדוש להם אמר
פורשין אתם הרע, יצר ידי על הזה, בעולם

המצות. מן
שנאמר: מכם, עוקרו אני לבוא, לעתיד
ונתתי מבשרכם, האבן לב את "והסירותי
בקרבכם, אתן רוחי ואת בשר, לב לכם
משפטי ואת תלכו בחוקי אשר את ועשיתי

כו-כז). לו (יחזקאל וגו'" תשמרו
תנחומא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:28 7:10 ירושלים
8:31 7:25 תל-אביב
8:32 7:18 חיפה
8:29 7:26 באר-שבע
9:18 8:09 ניו-יורק
יושבי כל – יהושע וישלח :‰¯ËÙ‰

(„Î-‡ · Ú˘Â‰È) מפנינו הארץ
ג אבות: פרקי

חשבון בלי נכון לחיות

עליה ציצית, מצוות אודות מדובר בפרשתינו
להקב"ה: אמר רבינו שמשה במדרש נאמר

לישראל, והמצוות התורה בנתינת תועלת מה
והחומרי, הגשמי הזה, בעולם נמצאים הם והרי

השיבו הענין. כל את לשכוח הם ועלולים
יזכרו ידה שעל ציצית, מצות להם אתן הקב"ה:
שש בגימטריא - -ש"ציצית" המצוות, כל על
הקשרים, וחמשת החוטים שמונת ועם מאות,

את זה דבר איפוא, מזכיר, .(613) תרי"ג הם הרי
שנאמר וכמו מצוות). תרי"ג (ישנם המצות כל

ה'". מצוות כל את וזכרתם אותו "וראיתם

חוטים רק לא
באה והציצית מאחר מובן, זה אין לכאורה

בבד צורך יש מה לשם המצוות, על להזכיר
הציצית, חוטי הרי הוא העיקר הטלית?

היה כן אם כנ"ל, המצוות תרי"ג על המזכירות
יש מה ולשם לבדם, החוטים את לקחת אפשר

הטלית? בבד צורך
מזון אינו שהרי "מקיף", הוא טלית אלא:

המקיפו מלבוש אם כי בקרבו, מעכלו שהאדם
בתוכו. אותו לקלוט מסוגל הוא ואין מבחוץ,
הרמוזות המצוות שתרי"ג איפוא, לדעת, יש

ממקור היינו מ"טלית", נובעות בציצית,
מהשכל. שלמעלה

לא טלית, בלי לבדן, הציצית חוטי את יקח אם
רק כלום. לו מזכיר הדבר ואין מצוה, כל יקיים

בטלית, התלויות הציצית חוטי את כשלוקח
והמצוות, התורה שכל ומכיר שיודע כלומר,
ניתן ואינו השכל מן שלמעלה בדבר מקורן

מצוה. הדבר מהווה אז - להשגה

והיפוכו העולם
אלקיכם ה' "אני נאמר: ציצית, פרשת בסיום

אדם עלול מצרים". מארץ אתכם הוצאתי אשר
היפוכה היא התורה שדרך "חשבון", לעשות

ויום שבת לשמור נדרש הוא העולם: דרך של
הקודש, על מחול עליהם להוסיף ועוד טוב,
בני ולהבדיל גויים, מתחרים לו שיש למרות
מיד נדרש הוא שבת. שומרי שאינם ישראל

ורק ללמוד, כך ואחר להתפלל, משנתו בקומו
שקוע ובהיותו למסחרו. להתפנות - מכן לאחר

בעיצומו היום, בעצם נדרש, הוא בעסק, כבר
גודל הרי שזהו - מנחה. להתפלל מסחר, של

שוב עליו בערב מנחה. תפלת של החביבות
שמע קריאת ולקרא ערבית תפלת להתפלל
בגניבה, לזהירות נדרש הוא כן המטה. שעל
מדרכי ולהיפך - גבול והשגת הונאה גזילה,

הוא יכול איך השאלה: הרי צפה המסחר,
של היפוכה שהיא בשעה תורה, פי על להתנהג

העולם? דרך
שתוכן - ציצית פרשת בסיום נאמר לכן

ודעת, מטעם למעלה כאמור, הרי, הוא הציצית,
מדידות בשום מתחשב אדם שאין בשעה כנ"ל:

מצוות ומקיים ודעת, טעם של והגבלות
הקב"ה, גם עמו מתנהג ודעת, מטעם למעלה

הטבע. מהגבלת למעלה

מהטבע למעלה
אתכם הוצאתי אשר אלקיכם ה' "אני וזהו:
עבד שחרור אפילו שהרי - מצרים", מארץ
טבע פי על אפשרי בלתי היה ממצרים אחד
מאות שש יצאו זאת ולמרות רז"ל, כמאמר

וגם והטף, מהנשים חוץ זה וכל העם רגלי אלף
לא לו, היו מישראל אחד שכל גדול, ברכוש

וגם וזהב, כסף טעונים חמורים מתשעים פחות
בזה, הכירו גויים שאפילו אתם, עלה רב ערב

לגמרי. מהטבע למעלה הרי הוא זה שכל -
הטבע, להגבלת מחוץ מתנהג שהיהודי בשעה

אתכם הוצאתי אשר אלקיכם ה' "אני - אזי
מעל משפיעים מלמעלה וגם מצרים", מארץ

וכפי רויחא, ומזוני חיי בבני הטבע לדרך
והשלימה. האמיתית בגאולה בשלימות שיהיה

תשי״ג) שלח, פרשת שבת שיחת פי (על

סבא בכפר חב"ד ישיבת ראש איפרגון, אבישי הרב עם

הדורענינו של נשיא הדור נשיא של ענינו
את רש"י מבאר כ"א) פסוק כ"א, (פרק במדבר בחומש
ישראל שעם התורה אומרת אחד שבמקום לכך הסיבה
מיוחסת אחר במקום ואילו האמורי למלך מלאכים שלח

בלבד: רבנו למשה שליחתם
שנשיא לך לומר משה, הם וישראל ישראל הוא "שמשה
חז"ל וכדברי הכל". הוא הנשיא כי הדור, ככל הוא הדור
ישראל. כל כנגד שקול רבנו שמשה ט"ו) (בשלח במכילתא

(33 עמ' א חלק ומדע (תורה ובחסידות מ') ב חלק לזהר רמ"ז (ראה בקבלה ומבואר
כל את הכוללת כללית, נשמה הינה הדור, נשיא משה, שנשמת משום שזהו

שבדורו. ישראל נשמות

שבדורנשיא הדור הוא המשיח שבדור המשיח הוא הדור נשיא
ובמדרש ודרא" דרא בכל דמשה "אתפשטותא כתוב: ס"ט) (תיקון בזוהר
רבנו- שמשה דהיינו כמשה" בו שאין דור "אין מובא: נ"ו) פרק רבה (בראשית
רבים במקומות גם מובא וכך (ציס"ע), ודור דור בכל ישנו - הדור נשיא
נשמת מלובשת שבו ודור, דור בכל "משה" להיות "מוכרח החסידות בתורת
מדגיש המשיח מלך שליט"א הרבי מזו, יתירה כ"ו). כרך שיחות (לקוטי משה"
נמצא . . הדור נשיא ש:"משיח-הוא הקדושות בשיחותיו מקומות בריבוי
(שיחת שבדור צדקנו משיח גם הוא שבדור, רבינו משה הדור, שנשיא
דהיינו פעמים!). שמונה זו בשיחה כך על וחוזר – תשמ"ו תורה שמחת

ישראל. לישועת המזומן שבדור המשיח הוא דור אותו נשיא דור, שבכל

שבדורנשיא הדור ומשיח שבדור ומשיח הדור נשיא
הגאולה- בדורנו - דור הגאולה דור - בדורנו -

קומת "ראש הינו הדור" נשיא שה"רבי, מודגש בחסידות מקומות בריבוי
מקומות ובמאות ,62 ע' ג חלק ומדע בתורה (למשל שבדור" רבנו וה"משה ישראל"
"ראש של תיבות ראשי הינו ש"רבי" הקדושים בספרים וכמובא נוספים).
.(26 ע' ב חלק ומדע (תורה דור אותו של הכללית" "הנשמה והוא ישראל", בני
של שבדור והמשיח הדור נשיא הינו שליט"א מליובאוויטש שהרבי ומכאן
ולפיכך לגאולה"- וראשון לגלות אחרון כ"דור הגדירו עצמו שהרבי דורנו,
ע"י הנשלח – צדקנו משיח – בעצמו הקדושים דבריו פי על – הינו הרבי

אותו. לגאול מנת על זה לדור השי"ת

שבדורהרבי שליט"א - משיח שבדור משיח - שליט"א הרבי
המובאים התנאים כל אחר ממלא שהוא כך ובשל הנ"ל, כל סמך על
(חלקם תורה וגדולי רבנים 250 כ- בתנש"א פסקו המשיח, לזיהוי ברמב"ם
זה פס"ד משיח". "בחזקת הינו שליט"א שהרבי – מחב"ד) לא – הגדול
המגיד הבעש"ט, של הקודש ציוני ליד להקריאו וציווה ידו על התקבל
על ורוסיה ארה"ב כשחתמו ועוד. האריז"ל חב"ד, אדמו"רי ממעזריטש,
זה שאירוע הסביר ובה מיוחדת שיחה אמר האטומי, הנשק לפירוק הסכם
המלך ולכן מ"סיני", פסק-דין שהינו הנ"ל הפס"ד של ישירה תוצאה הינו

לאתים"!!! חרבותם "וכתתו לפעול מתחיל כבר המשיח
זהותו בפרסום העוסקים את פעמים עשרות עודד תשנ"ג-ד בשנים גם
התפילות, בכל 770 מדרשו בבית אדוננו" "יחי שירת את וכן המשיח, כמלך

צופים! מיליון לכעשר לוויין בשידור – שבט בי' ובפרט
ולצפות קודשו, בדברי להאמין עלינו מעינינו", "נכסה כשהוא עתה, גם
- בחיי) ורבינו רמב"ן רש"י, (במדרש, חז"ל כדברי – להתגלותו ולייחל
ש"משיח והאר"י הרמ"ק בכתבי וכמובא "נגלה", ואח"כ "נכסה" שמשיח

ישראל. עם את לגאול וחוזר חי" הוא אלא מת אינו

עכשיו נפלאות

מלך דבר

חסידים שיח

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
אלו. בפרקים דעות.. הל'

א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ה-ז. פרק כהנים. וברכת תפלה הל'

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

בפרקים וס"ת.. ומזוזה תפילין הל' יד-טו. פרק
א. פרק אלו.

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

כ

כא

כב

כג

כד

כה

כו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בפסטיבל המחסומים את פרץ הטנק

שלח פרשת
בהעלותך פרשת בחו"ל:

שלח-לך

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
hageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net
4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

הגאולה" את שמזרזת צדקה "גדולה

הציבור לעזרת פונה במסירות, הפועל חדש, שליח
הפעילות לביסוס דחופה עזרה ומבקש

להעביר נא תרומות
031325-97 מס': הדואר בנק לחשבון

בפסטיבל וצעירים הפעילים

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

לוי שיחיו ומרים רונן ר' למשפחת
ה' בצבאות החייל - הבן להולדת
ברוך, וויקטוריה יצחק ר' ולזקניהם:

לוי ושפרה יוסף ר'
מלך שליט"א הרבי רוח לנחת ולמדן, שמים ירא לחסיד יגדל
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה ומתוך המשיח

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

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

תניא תהלים חומש
בתוקף שיעמדו ה"מדינאים" את לחנך זמן שאין היות

תעשה מהם: אחד מכל מבקשים .. יעקב" ל"גאון המתאים
ישלמו לביתו"; וישוב "ילך בביתך ושב ישראל לעם טובה

יקחו לטיולים, אותך יקחו צמוד, נהג עם פרטית מכונית לך יתנו "פנסיה", לך
לך שאין בענינים תתערב שלא העיקר - וכו' וכו' המפלגה לישיבות אותך

בטחון... בעניני דעתך את תחווה ואל בהם, מושג שום
תשמ"ב) תמוז ג' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הביתה תלך שיחיו ונועה שמואל ר' למשפחת
מחפוץ

ה' בצבאות החייל - הבן להולדת
שיחי' מענדל מנחם

מלך שליט"א הרבי רוח לנחת ולמדן, שמים ירא לחסיד יגדל
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה ומתוך המשיח

טוב מזל ברכת



"פסטיבל צוות נערך ומועד חג כמידי
קדלבורג, מיכאל הרב בראשות אור"
התורן בפסטיבל הפעילות לקראת

מידי אך יודעים, רבים לא "הערק".
פסטיבל הקודש, בארץ מתקיים חג

אלפי עשרות אליו המושך ענק,
נמצא אור פסטיבל וצוות בני-נוער,
היהדות אור את להביא מנת על שם

לאלו גם והגואל הגאולה ובשורת
אחרת... קצת החג, את שמנצלים

דיבר השבועות חג לפני כשבועיים
הפסטיבל, של המפיק עם מיכאל הרב

חב"ד מתחם הקמת על איתו וסיכם
המפיק, הפסטיבל. בשטח גדול

חב"ד בית של מהמקורבים שהוא
עם שידברו ביקש רק פסטיבלים,

כל על איתו ויסגרו בשטח האחראי
הקטנים". "הפרטים

שלאחר אלא "חלק" היה נראה הכל
כך ועל העסק, הסתבך ימים מספר

בשטח האחראי מיכאל: ר' מספר
אופי לגבי ובירר אלי התקשר

שיחה לאחר המתחם. של הפעילות
נחרצות החליט קצרה
מקום ואין צורך שאין
בפסטיבל! כזה למתחם
היותר מלבד כי התברר

הוא בשטח, האחראי
בהפקה, מהשותפים אחד
פחות לא קובעת ודעתו

מידידי...
גמורה. בהפתעה החלטתו את קיבלתי
זאת לאור לעשות, עלי מה ידעתי לא
לפעילות הגשמיים שהתנאים ומכיוון

הכבד החום כמו קשים, בפסטיבל
לרבי כתבתי שאן. בית בעמק השורר

באמצעות המשיח מלך שליט"א
לפעול ברכה בקשת קודש, האגרות

בחג הוא גם המתקיים אחר בפסטיבל
השבועות.

לפעול משמעית: חד היתה התשובה
את יביא וזה לוותר, ולא בתוקף
של כוחו גדול "כמה - הישועה

תקיפה בהחלטה אשר אחד, יהודי
ניצח אמיתית... נפש ובמסירות
רק ולא ה'... מלחמת במלחמתו

כללי..." ניצחון גם אלא אישי ניצחון
ער- עמוד כב כרך קודש (אגרות

ערא).
שממש לישועה, וציפיתי התפללתי

והיא - עזרי" יבוא "מאין ידעתי לא
יומיים שישי, ביום לבוא! אחרה לא

התקשרו המכתב, קבלת אחרי
ואמרו הקודש בארץ חב"ד מניידות

משיח" "בית בשבועון ראו שהם
בחג בפסטיבל הפעילות מודעה

אני אם אותי ושאלו השבועות
לפעילות, חב"ד" ב"טנק מעוניין

במבצע. והשתתפות כתרומה
המושלם, הפתרון את לי הביא הטנק

מים, חשמל, מזגן, בו ויש מאחר
תורה. ספר עם קטן כנסת ובית מקרר
באופן סגרנו התקרבה, והשבת מאחר

ולמחרת, ראשון ביום רק סופי
הפסטיבל, התחלת לפני ימים שלושה

שבועי חסידות לשיעור בדרכי
המושבים, באחד מוסר אני אותו
אישור בבקשת למפיק התקשרתי
הפסטיבל. לשטח הטנק להכנסת

המפיק הפעם גם הרבה, להפתעתי
את לאשר לא בדעתו נחוש היה

שהפעם היה ונראה ה"טנק", כניסת
יאפשרו ולא מוחלט, בסירוב מדובר

הפעילות. את לקיים לנו
מה לנוכחים סיפרתי השיעור, במהלך

בסירובו העומד המפיק עם שארע
"לחיים" פעמים מספר אמירת ולאחר

המשיח מלך שליט"א לרבי וכתיבה
צלצל הקודש, האגרות באמצעות

הסלולרי, הטלפון
אדם, עמד הקו על

עצמו את שהציג
להפקת שלישי כשותף
סיפר הוא הפסטיבל!

כל את שמע שהוא
למתחם בקשר הסיפור
וכבר בפסטיבל חב"ד

אותו ושיכנע השני המפיק עם דיבר
לפסטיבל הטנק כניסת את לאשר
במקום! חב"ד מתחם פעילות ואת
הגיע החג כניסת לפני שעות שלש
כשהמפיק לפארק, לכניסה הצוות

את ומאשר בכניסה עומד "המתנגד"
כל עם הנגררת והעגלה הטנק כניסת

לפעילות. הציוד
איש, כ-5000 השתתפו בו בפסטיבל
קבלת רבים, חסידות שיעורי נערכו

לקריאת מניינים ומספר והשבת החג
במוחש ראינו הדיברות. עשרת

ממש נפשות" ב"הצלת כאן שמדובר
מאירים כלפידים משמשים כשאנו

הרוחני. בחושך
אלון, ניסים נתנאל ר' החג, בליל
על בשנתו, חלם הפעילים אחד

כשהוא המשיח מלך שליט"א הרבי
לו והודיע רחב בחיוך אליו נגלה

מהפעילות רצון שבע מאוד שהוא
בפסטיבל".

לכל להודות מיכאל ר' מבקש לסיום
דוד הרב הניידות וליו"ר הפעילים

n ה"טנק". את שתרם נחשון

˘ÓÓ ˙ÂÎÈÓÒ·
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דברת כאשר א-דני כח נא יגדל עתה
יז) יד, (במדבר לאמר

לאמר? דברת כאשר - מהו
ישראל ארץ את הקב"ה שהבטיח אלא,
כפי הבריאה. בראשית כבר ישראל, לעם
בתורה: הראשון לפסוק ברש"י שמבואר
להתחיל צריך היה לא יצחק, רבי "אמר
ומה לכם... הזה מהחודש אלא התורה את
קיא): (תהילים משום בבראשית? פתח טעם
נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח
לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו גויים"...

אשר ע"ה, רבינו משה טענת הייתה וזאת
ב'בראשית', התורה שפתחה זה מטעם
לישראל, הארץ הבטחת היתה שכבר הרי

לעמו", הגיד מעשיו ו"כח
עתה - לבקש הוא כעת שנותר מה ובמילא
"לאמור", דברת כאשר א-דני", כח נא יגדל

העולם. בריאת בראשית אימתי?
שלמה) (משבצת

מ) טו (במדבר קדושים והייתם

אתם המצות, את עושים שאתם בזמן
האומות. על מוטלת ואימתכם מקודשים
העברות, ועשיתם המצות מן פירשתם

אתם. מחוללין מיד
לישראל: הוא ברוך הקדוש להם אמר
פורשין אתם הרע, יצר ידי על הזה, בעולם

המצות. מן
שנאמר: מכם, עוקרו אני לבוא, לעתיד
ונתתי מבשרכם, האבן לב את "והסירותי
בקרבכם, אתן רוחי ואת בשר, לב לכם
משפטי ואת תלכו בחוקי אשר את ועשיתי

כו-כז). לו (יחזקאל וגו'" תשמרו
תנחומא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:28 7:10 ירושלים
8:31 7:25 תל-אביב
8:32 7:18 חיפה
8:29 7:26 באר-שבע
9:18 8:09 ניו-יורק
יושבי כל – יהושע וישלח :‰¯ËÙ‰

(„Î-‡ · Ú˘Â‰È) מפנינו הארץ
ג אבות: פרקי

חשבון בלי נכון לחיות

עליה ציצית, מצוות אודות מדובר בפרשתינו
להקב"ה: אמר רבינו שמשה במדרש נאמר

לישראל, והמצוות התורה בנתינת תועלת מה
והחומרי, הגשמי הזה, בעולם נמצאים הם והרי

השיבו הענין. כל את לשכוח הם ועלולים
יזכרו ידה שעל ציצית, מצות להם אתן הקב"ה:
שש בגימטריא - -ש"ציצית" המצוות, כל על
הקשרים, וחמשת החוטים שמונת ועם מאות,

את זה דבר איפוא, מזכיר, .(613) תרי"ג הם הרי
שנאמר וכמו מצוות). תרי"ג (ישנם המצות כל

ה'". מצוות כל את וזכרתם אותו "וראיתם

חוטים רק לא
באה והציצית מאחר מובן, זה אין לכאורה

בבד צורך יש מה לשם המצוות, על להזכיר
הציצית, חוטי הרי הוא העיקר הטלית?

היה כן אם כנ"ל, המצוות תרי"ג על המזכירות
יש מה ולשם לבדם, החוטים את לקחת אפשר

הטלית? בבד צורך
מזון אינו שהרי "מקיף", הוא טלית אלא:

המקיפו מלבוש אם כי בקרבו, מעכלו שהאדם
בתוכו. אותו לקלוט מסוגל הוא ואין מבחוץ,
הרמוזות המצוות שתרי"ג איפוא, לדעת, יש

ממקור היינו מ"טלית", נובעות בציצית,
מהשכל. שלמעלה

לא טלית, בלי לבדן, הציצית חוטי את יקח אם
רק כלום. לו מזכיר הדבר ואין מצוה, כל יקיים

בטלית, התלויות הציצית חוטי את כשלוקח
והמצוות, התורה שכל ומכיר שיודע כלומר,
ניתן ואינו השכל מן שלמעלה בדבר מקורן

מצוה. הדבר מהווה אז - להשגה

והיפוכו העולם
אלקיכם ה' "אני נאמר: ציצית, פרשת בסיום

אדם עלול מצרים". מארץ אתכם הוצאתי אשר
היפוכה היא התורה שדרך "חשבון", לעשות

ויום שבת לשמור נדרש הוא העולם: דרך של
הקודש, על מחול עליהם להוסיף ועוד טוב,
בני ולהבדיל גויים, מתחרים לו שיש למרות
מיד נדרש הוא שבת. שומרי שאינם ישראל

ורק ללמוד, כך ואחר להתפלל, משנתו בקומו
שקוע ובהיותו למסחרו. להתפנות - מכן לאחר

בעיצומו היום, בעצם נדרש, הוא בעסק, כבר
גודל הרי שזהו - מנחה. להתפלל מסחר, של

שוב עליו בערב מנחה. תפלת של החביבות
שמע קריאת ולקרא ערבית תפלת להתפלל
בגניבה, לזהירות נדרש הוא כן המטה. שעל
מדרכי ולהיפך - גבול והשגת הונאה גזילה,

הוא יכול איך השאלה: הרי צפה המסחר,
של היפוכה שהיא בשעה תורה, פי על להתנהג

העולם? דרך
שתוכן - ציצית פרשת בסיום נאמר לכן

ודעת, מטעם למעלה כאמור, הרי, הוא הציצית,
מדידות בשום מתחשב אדם שאין בשעה כנ"ל:

מצוות ומקיים ודעת, טעם של והגבלות
הקב"ה, גם עמו מתנהג ודעת, מטעם למעלה

הטבע. מהגבלת למעלה

מהטבע למעלה
אתכם הוצאתי אשר אלקיכם ה' "אני וזהו:
עבד שחרור אפילו שהרי - מצרים", מארץ
טבע פי על אפשרי בלתי היה ממצרים אחד
מאות שש יצאו זאת ולמרות רז"ל, כמאמר

וגם והטף, מהנשים חוץ זה וכל העם רגלי אלף
לא לו, היו מישראל אחד שכל גדול, ברכוש

וגם וזהב, כסף טעונים חמורים מתשעים פחות
בזה, הכירו גויים שאפילו אתם, עלה רב ערב

לגמרי. מהטבע למעלה הרי הוא זה שכל -
הטבע, להגבלת מחוץ מתנהג שהיהודי בשעה

אתכם הוצאתי אשר אלקיכם ה' "אני - אזי
מעל משפיעים מלמעלה וגם מצרים", מארץ

וכפי רויחא, ומזוני חיי בבני הטבע לדרך
והשלימה. האמיתית בגאולה בשלימות שיהיה

תשי״ג) שלח, פרשת שבת שיחת פי (על

סבא בכפר חב"ד ישיבת ראש איפרגון, אבישי הרב עם

הדורענינו של נשיא הדור נשיא של ענינו
את רש"י מבאר כ"א) פסוק כ"א, (פרק במדבר בחומש
ישראל שעם התורה אומרת אחד שבמקום לכך הסיבה
מיוחסת אחר במקום ואילו האמורי למלך מלאכים שלח

בלבד: רבנו למשה שליחתם
שנשיא לך לומר משה, הם וישראל ישראל הוא "שמשה
חז"ל וכדברי הכל". הוא הנשיא כי הדור, ככל הוא הדור
ישראל. כל כנגד שקול רבנו שמשה ט"ו) (בשלח במכילתא

(33 עמ' א חלק ומדע (תורה ובחסידות מ') ב חלק לזהר רמ"ז (ראה בקבלה ומבואר
כל את הכוללת כללית, נשמה הינה הדור, נשיא משה, שנשמת משום שזהו

שבדורו. ישראל נשמות

שבדורנשיא הדור הוא המשיח שבדור המשיח הוא הדור נשיא
ובמדרש ודרא" דרא בכל דמשה "אתפשטותא כתוב: ס"ט) (תיקון בזוהר
רבנו- שמשה דהיינו כמשה" בו שאין דור "אין מובא: נ"ו) פרק רבה (בראשית
רבים במקומות גם מובא וכך (ציס"ע), ודור דור בכל ישנו - הדור נשיא
נשמת מלובשת שבו ודור, דור בכל "משה" להיות "מוכרח החסידות בתורת
מדגיש המשיח מלך שליט"א הרבי מזו, יתירה כ"ו). כרך שיחות (לקוטי משה"
נמצא . . הדור נשיא ש:"משיח-הוא הקדושות בשיחותיו מקומות בריבוי
(שיחת שבדור צדקנו משיח גם הוא שבדור, רבינו משה הדור, שנשיא
דהיינו פעמים!). שמונה זו בשיחה כך על וחוזר – תשמ"ו תורה שמחת

ישראל. לישועת המזומן שבדור המשיח הוא דור אותו נשיא דור, שבכל

שבדורנשיא הדור ומשיח שבדור ומשיח הדור נשיא
הגאולה- בדורנו - דור הגאולה דור - בדורנו -

קומת "ראש הינו הדור" נשיא שה"רבי, מודגש בחסידות מקומות בריבוי
מקומות ובמאות ,62 ע' ג חלק ומדע בתורה (למשל שבדור" רבנו וה"משה ישראל"
"ראש של תיבות ראשי הינו ש"רבי" הקדושים בספרים וכמובא נוספים).
.(26 ע' ב חלק ומדע (תורה דור אותו של הכללית" "הנשמה והוא ישראל", בני
של שבדור והמשיח הדור נשיא הינו שליט"א מליובאוויטש שהרבי ומכאן
ולפיכך לגאולה"- וראשון לגלות אחרון כ"דור הגדירו עצמו שהרבי דורנו,
ע"י הנשלח – צדקנו משיח – בעצמו הקדושים דבריו פי על – הינו הרבי

אותו. לגאול מנת על זה לדור השי"ת

שבדורהרבי שליט"א - משיח שבדור משיח - שליט"א הרבי
המובאים התנאים כל אחר ממלא שהוא כך ובשל הנ"ל, כל סמך על
(חלקם תורה וגדולי רבנים 250 כ- בתנש"א פסקו המשיח, לזיהוי ברמב"ם
זה פס"ד משיח". "בחזקת הינו שליט"א שהרבי – מחב"ד) לא – הגדול
המגיד הבעש"ט, של הקודש ציוני ליד להקריאו וציווה ידו על התקבל
על ורוסיה ארה"ב כשחתמו ועוד. האריז"ל חב"ד, אדמו"רי ממעזריטש,
זה שאירוע הסביר ובה מיוחדת שיחה אמר האטומי, הנשק לפירוק הסכם
המלך ולכן מ"סיני", פסק-דין שהינו הנ"ל הפס"ד של ישירה תוצאה הינו

לאתים"!!! חרבותם "וכתתו לפעול מתחיל כבר המשיח
זהותו בפרסום העוסקים את פעמים עשרות עודד תשנ"ג-ד בשנים גם
התפילות, בכל 770 מדרשו בבית אדוננו" "יחי שירת את וכן המשיח, כמלך

צופים! מיליון לכעשר לוויין בשידור – שבט בי' ובפרט
ולצפות קודשו, בדברי להאמין עלינו מעינינו", "נכסה כשהוא עתה, גם
- בחיי) ורבינו רמב"ן רש"י, (במדרש, חז"ל כדברי – להתגלותו ולייחל
ש"משיח והאר"י הרמ"ק בכתבי וכמובא "נגלה", ואח"כ "נכסה" שמשיח

ישראל. עם את לגאול וחוזר חי" הוא אלא מת אינו

עכשיו נפלאות

מלך דבר

חסידים שיח

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
אלו. בפרקים דעות.. הל'

א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ה-ז. פרק כהנים. וברכת תפלה הל'

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

בפרקים וס"ת.. ומזוזה תפילין הל' יד-טו. פרק
א. פרק אלו.

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

כ

כא

כב

כג

כד

כה

כו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בפסטיבל המחסומים את פרץ הטנק

שלח פרשת
בהעלותך פרשת בחו"ל:

שלח-לך

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
hageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net
4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

הגאולה" את שמזרזת צדקה "גדולה

הציבור לעזרת פונה במסירות, הפועל חדש, שליח
הפעילות לביסוס דחופה עזרה ומבקש

להעביר נא תרומות
031325-97 מס': הדואר בנק לחשבון

בפסטיבל וצעירים הפעילים

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

לוי שיחיו ומרים רונן ר' למשפחת
ה' בצבאות החייל - הבן להולדת
ברוך, וויקטוריה יצחק ר' ולזקניהם:

לוי ושפרה יוסף ר'
מלך שליט"א הרבי רוח לנחת ולמדן, שמים ירא לחסיד יגדל
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה ומתוך המשיח

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

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

תניא תהלים חומש
בתוקף שיעמדו ה"מדינאים" את לחנך זמן שאין היות

תעשה מהם: אחד מכל מבקשים .. יעקב" ל"גאון המתאים
ישלמו לביתו"; וישוב "ילך בביתך ושב ישראל לעם טובה

יקחו לטיולים, אותך יקחו צמוד, נהג עם פרטית מכונית לך יתנו "פנסיה", לך
לך שאין בענינים תתערב שלא העיקר - וכו' וכו' המפלגה לישיבות אותך

בטחון... בעניני דעתך את תחווה ואל בהם, מושג שום
תשמ"ב) תמוז ג' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הביתה תלך שיחיו ונועה שמואל ר' למשפחת
מחפוץ

ה' בצבאות החייל - הבן להולדת
שיחי' מענדל מנחם

מלך שליט"א הרבי רוח לנחת ולמדן, שמים ירא לחסיד יגדל
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה ומתוך המשיח

טוב מזל ברכת
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בני זכו שם סיני, הר למרגלות כשנה של חניה לאחר
לתזוזה האות ניתן המשכן, ובניית התורה בקבלת ישראל

יזכו אחדים ימים שבתוך הידיעה המובטחת. הארץ אל
אלא דרוכה. לצפיה הכל את מכניסה לארץ, להכנס

חותמו את שהותיר חריג, אירוע מתרחש אז, שדווקא
המרגלים. סיפור - לדורות

מאורח המעבר את לעכל מתקשים שבחלקם ישראל בני
היום חיי של ה"טבעי" המהלך אל במדבר, הניסי החיים
הארץ" את "לחפור אנשים לשלוח דורשים בארץ, -יום

הדרישה לברר. לבדוק,
תופסת "המוצדקת"

נמלך רבינו ומשה תאוצה
כי אם ומסכים, בשכינה

הפורמלי שהטיעון חש הוא
למשהו כיסוי אלא אינו

בעיה - יותר הרבה מהותי
ובטחון אמונה חוסר של

בעיקר שנחשפה ה', בדבר
המשלחת. של חזרתה עם

החוזרים המרגלים ואכן
להנחתם ה"הוכחות" עם
יצאו איתה התבוסתנית,
הארץ כיבוש למשימה:

יצלח לא הזוי, רעיון הינו
מבחינתם באסון. ויסתיים
האם אינה השאלה כעת,

כיצד אלא צודקים, הם
לארץ. להכנס כדאי שלא הרחב הציבור את משכנעים

מתו המרגלים ידוע: הסוף כשרים. האמצעים כל כך לשם
וכלב, יהושע הטובים, במדבר. נותרו הדור אנשי במגפה,

לארץ. להכנס זכו רבינו, למשה בטלים שהיו

שלילי מותג
לצאתם השניה בשנה הסיפור של התרחשותו מאז

למותג. הפוליטיים, ותומכיהם "המרגלים" נעשו ממצרים,
פחדיהם את כאשר אחריות, חסרת להתנהלות מותג

מנסים הם וחולשותיהם
התקשורת, באמצעות
הרוב. לעמדת להפוך
אמונה לחוסר מותג

והיה שאמר במי ובטחון

נתן הים את להם קרע ממצרים, שהוציאם במי עולם,
השמים. ִמן "ַמן" יום מידי להם ומוריד התורה, את להם

להם שעשה הניסים כל על תודה הכרת לחוסר מותג
של מותג ורחבה. טובה לארץ להביאם הבטחתו ועל

ראשון, גואל מהימנא רעיא הדור, נשיא כלפי ביטול חוסר
הדרך. כל לאורך ולהצילם להנהיגם נפשו את שמסר

ושיטתם והמרגלים אירוע, אותו מאז חלפו שנה 3320
שחטא בעוד שינויים. בכמה כמובן שנית, חזרו כמו
הרי לארץ, להכנס רצו שלא בכך היה דאז, המרגלים

דהיום המדינה שמנהלי
בכך, מסתפקים אינם

עם פעולה משתפים אלא
שבאוייבינו. הגרועים
ממשלת עליית מאז
מנהלת היא ה"ימין",
ומחריף הולך מאבק

והקפאת המאחזים לפירוק
ביו"ש. הבניה

אישרה לאחרונה רק
את הנוכחית הממשלה

גדוד של ואימונו הקמתו
מלבד נוסף, פלסטיני

הפועלים גדודים שלושה
השטחים בקרב כבר

בהמשך לידיהם. שנמסרו
הכח הגדלת על מדובר
אלפי גדודים! לעשרה
ה"ימין" ממשלת של באישורה !! חמושים פלסטינים

הרי בזה, די לא ואם כמובן). והחרדים הדתיים (בתמיכת
שריוניות! חמישים הכנסת הבטחון שר אישר שהשבוע
אשר הצורב, הנסיון למרות וזאת הפלסטינים. לשימוש

דבר של בסופו הופנו לפלסטינים שנמסרו הנשק כלי
ה"י. יהודים, כלפי

הגאולה את לזרז
לעבור חייבת המודרנית, בגירסה "המרגלים" ממשלת
הוא כי הבטיח המשיח מלך שליט"א הרבי העולם. מן
ע"י לסייע, ביכולתנו הממשלה. שתתפרק ילחם עצמו

וקיום התורה בלימוד הוספה הקדושות, הוראותיו קיום
בשורת והפצת ומשיח גאולה ענייני לימוד בהידור, המצוות

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית הגאולה עדי הגאולה,

פעילים כנס א׳: ביום
המשיח מלך שליט"א הרבי שלוחי

ראשן ביום להתכנס צפויים חב"ד ופעילי
לקראת בהערכות לדון מנת על הקרוב,

תמוז ב-ג' גאולה" של "יום פעילות
גאולה "עצרת לקראת ובהערכות הקרוב,

האגודה ע"י המאורגן הכינוס ומשיח".
והשלימה האמיתית הגאולה למען

סיון כ"ב ראשון, ביום אי"ה יתקיים
בערב 7:00 בשעה: (14.6.09) ה'תשס"ט

"גלובוס של 1 מספר באולם בדיוק.
רח' הזהב בקניון קולנוע, בתי - הזהב"

כניסה ב' (קומה לציון ראשון ,21 סחרוב
.(xsite משער

דבורה״ ״תומר הספר
חשיבות על מופיע רבים במקורות

כעת בו. והלימוד דבורה תומר הספר
לזיכוי מיוחדת במהדורה הדפס הודפס

להשיג ניתן כיס. בפורמט הרבים,
.02-651-2121 בטלפון:

הדדית״ ״ערבות
ו"מטה הדדית" ערבות "מטה

ורמת גלעד חוות המשותף המאבק
על בהכרזה אלו בימים יוצאים גלעד"

במסגרתו הדדית" "ערבות מבצע הפעלת
הארץ בכל מחאה פעולות יופעלו

לפנות ניתן המאחזים. פינוי בעקבות
למאחזים תרומות העברת לצורך לחמ"ל
החמ"ל- של הטלפון מספרי ההרוסים.

.09-792-8831 ,052-617-1308

המזוזה קביעת מקום
מזוזה. קביעות אודות כותב

נשיאינו מרבותינו הוראה חב"ד חסידי בפי מסורה
היכר אחרי שהולכים הזקן, לרבנו עד לי כמדומה
(באלקאן) יציע שמתאר כאותו בנדון ואפילו ציר

ואומרים הבית, מחדרי אחד דרך רק אליו שהכניסה
הגג, דרך שיטפס ענו, יכנס, איך השאלה שעל בזה

הוראה בזה שמע כמדומה ברק, דבני שי' לנדא והרב
נ"ע. (מוהרש"ב) אדמו"ר מכ"ק מפורשת

ז׳שכד) (מאגרת

לבעש״ט המשיח מלך של דבריו
על ושואל מר. קאתי [אימתי] נגון אודות שואל

הנגון. של מקורו

ואין ירושלמי, נגון הוא הנגון לי, הידוע כפי והנה
כמה הרי שנים איזה ולפני מחברו, הוא מי ברור
מפני האמורות, בתיבות לנגנו התחילו מהחרדים
שאין פשוט אבל האמור, נגון בהם שפעל ההרגש

בעל שמים ירא מנגן שהוא מי יבוא ואם בדוקא, זה
הנפש להתעוררות מתאים יותר נגון וימציא רגש

כל ברשות מר, קאתי דלכשיפוצו בהענין והתבוננו[ת]
בזה. דעתו לקבל אחד

חוצה מעינותיך דלכשיפוצו הענין לגוף שאלתו באם
בעצמו משיחא מלכא של דבריו הם הרי מר, קאתי
וכהודעת למעלה בהיכלו בהיותו להבעש"ט מענה

אחד של בספרו שנדפס שלו הקודש באגרת הבעש"ט
מפולנאה, יוסף הרב יוסף פורת בן תלמידיו, מגדולי

מזה. ברורה הוראה לך ואין
ז׳שכא) (מאגרת

הוא כי הבטיח המשיח מלך שליט״א הרבי העולם. מן לעבור חייבת המודרנית, בגירסה ״המרגלים״ ממשלת
ומצוות בתורה הוספה הקדושות, הוראותיו קיום ע״י לסייע, ביכולתנו הממשלה. שתתפרק ילחם עצמו

טובות חדשות

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

(12.6.09) ה'תשס"ט סיון כ' בהעלותך), (בחו"ל: שלח פרשת קודש שבת ערב

משיח של בתורתו שיעורים
www.hageula.com

ב"ה

ממשלת שתתפרק
עכשיו "המרגלים"

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין
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לסמל מכבר הפכו אביב, ברמת חב"ד מוסדות
אוהד ציבור בלב מוצלחת, לפעילות ודוגמא,
בשנת הפעילות תחילת מאז ליהדות. וצמא

הספיקו גינזבורג, יוסף חיים הרב ידי על תשנ"ה
גני חב"ד, בית מפורסמת, ישיבה במקום להקים

מחו"ל. לבנות וסמינר לבנות מדרשיה ילדים,
לכותרות. אביב רמת עלתה שוב לאחרונה
בקדרה בוחשים החלו עניין בעלי גורמים

מכנים שהם מה על תקשורתית סערה ועוררו
ברמת אבל אביב. ברמת חרדית" "השתלטות

זלמן שניאור הרב להתרגש. השבוע סירבו אביב
מספר ג', אביב ברמת חב"ד בית מנהל חביב,

"הרבה השכונה. תושבי של מאוד אוהד יחס על
עד מהבוקר במערכת כאן עובדים אנשים

כאן שיש הרב לביקוש מענה לתת רק הלילה
לאנשים, לפנות צריכים לא אנחנו לאידישקייט,
הוא שלנו התפקיד ופרסומות, קמפיינים לנו אין

נמשך". הוא אור, רואה וכיהודי להאיר,

בסכנה נמצאים לא
והארצית המקומית לתקשורת בראיונות

לתושבי מרגיע מסר להעביר חביב הרב מקפיד
שיש בתבל פינה בכל נמצאת "חב"ד השכונה:

תל זמן למקומון השבוע אמר יהודים" בה
בה שיש בתבל פינה היא אביב רמת "וגם אביב,
אחד לכל הזדמנות לתת כדי כאן אנחנו יהודים.
ולאוצרות לשורשיו ולהתחבר עברו את להכיר

אחד לאף אין היהודית. המורשת של המופלאים
השכונה. צביון את לשנות או להשתלט, כוונה
שאבעס וצעקות כבישים סגירת על הדיבורים

או הטוב במקרה גיחוך מעוררת פרנויה הם
טוב. הפחות מקרה שקרית הסתה

על לטענות להשיב נדרש גינזבורג, הרב גם
אמירת תפילין, להנחת צעירים ילדים שידול

ההורים: של רוחם למורת מצוות וקיום פסוקים
עושים שאנחנו למשל יודעים אנחנו "אם
אנחנו המקרים ברוב הילדים, עם פעילות

בכדי ההורים, עם יחד לבוא מהם מבקשים
גינזבורג, הרב אמר האלה", הטענות את למנוע
תפילין, להניח רוצה מצווה גיל אחרי נער "אם
לא וזה שלנו, המגמה זאת להניח? לו תיתן לא

פסול. דבר

להגנה יוצאים
זה נער, אותו חשוף למה להגיד צריך לא "אני
רק לא שלהם. ההורים את מטריד פחות קצת

מצב זה הספר. בית כתלי בין גם אלא באינטרנט,
הכל אור. ולחושך חושך לאור שקוראים אבסורד

עין מעלימים הם לכת. מרחיקי מחששות נובע
אלימות כמו אליהם חשופים שנערים מדברים
אקט על חמס קול מקימים שני ומצד וסמים,

תפילין". הנחת של

בלתי ממקור גם באה חב"ד פעילות על ההגנה
קצוות מכל ועיתונאים השכונה תושבי צפוי:

שלוחי פעילות על להגן נחלצו הפוליטת הקשת
היוקרתית. בשכונה המשיח מלך שליט"א הרבי

ביקרו בתקשורת שפורסמו רבים מאמרים
הפעילות את להצר הנסיון את חריפות במילים

הברוכה. היהודית

מוקירים כולם
ולא כמעט התקשורתית התסיסה "בשטח,

תומכים, "התושבים חביב, הרב אומר מורגשת"
לתמיכתם ביותר הטובה ההוכחה אך מעודדים
בפעילות השתתפותם היא השכונה תושבי של

משתתפים לדוגמא, כיפור ביום חב"ד. בית
התפילה ב'אוהל' השכונה מתושבי אלפים

בהקפות גם בשכונה. חב"ד בית שמקים המרכזי
זה אירוע שנה. מידי אלפים משתתפים השניות
העיר ראש בהשתתפות שנה מידי מתקיים אגב,

הרב אביב לתל הראשי והרב חולדאי רון מר
הסערה של בעיצומה אפילו לאו. מאיר ישראל

הגדולה, התקשורתית
ילדים מאות השתתפו

ל"ג תהלוכות בשתי
רמת בלב שצעדו בעומר
נווה שכונת ובלב ג' אביב

אביבים".
כחודשיים לפני לסיום,

אביב תל עיריית הכתירה
ר' את למצוא היה ניתן ביניהם העיר'. 'יקירי

שקיבל חביב הרב של ותיק ידיד ברויאר, פנחס
בהפצת חב"ד לבית הסיוע על... הפרס את

חב"ד לומר אפשר לסיכום אביב. ברמת היהדות
ונשארים לגאולה ומתכוננים מוכנים אביב, רמת

המשיח. מלך שליט"א הרבי של התגלותו עד

"ַהְקֵהל" שנת

המיוחד התפילה מאהל רקע על חביב זלמן שניאור הרב

השליח של חב״ד בית דוכן פעל בראשל״צ למנהל המכללה של הסטודנט ביום
פעיל. חלק ונטלו מהרעיון התלהבו הסטודנטים קורתי. דותן הרב במקום,

הסטודנט ביום - משיח

בשיעורו משתתפים תושבים
בישיבה גינזבורג הרב של

לבנון) דרור ערן (צילום:




