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מחדל ישראל בארץ מתחולל בעיקר, האחרונות בשנתיים
נוקף אינו עדיין השלטון במערכת כשאיש ביותר חמור
כי מסתננים "גילו" שנים מספר לפני לעוצרו. כדי אצבע
ניתן יחסית ובקלות ברובו פרוץ ישראלי המצרי הגבול

המניין... מן למהגר להיות קצר זמן ובתוך לישראל לעבור
בשנתיים הפך "טיפטוף", שנים כמה לפני שהיה מה אך
תחת נכנסים, יום מידי כאשר שוטף, לזרם האחרונות

איש, למאות עד עשרות צה"ל, חיילי של הפקוחה עינם
המשתמע כל על מוסלמיות, מארצות ברובם המגיעים

המכסה מצרים, של שטחה דרך עוברים המסתננים מכך.
ישראל. לתוך היומית הפלישה את ומעודדת עין

במחדל הודאה
היא, המדהימה החלמאות

מתהדרים אצלנו בעוד
עם מודרני כצבא בצה"ל

עם מודיעין עילית, יחידות
עתידני, כמעט מיכשור

באמצעות אוירית סריקה
כדורים מזל"ט, לויין,

זה וכל לא, ומה פורחים
ארצנו על לשמור כדי

איפשרה זר! פלישת מפני
מערכותיה, כל על המדינה
פלישה האחרונות בשנים
מ-200,000 למעלה של

ההופכים מסתננים !
לארץ כניסתם מרגע

פלילית דמוגרפית, לבעיה
ראשונה. ממדרגה ובטחונית

אותם מעורבים היו בהם הפשיעה אירועי חשיפת
שאילץ דבר העגומה, מהתמונה חלק אלא אינה מסתננים,
שדרכו פרוץ גבול פה "יש במחדל: להודות רה"מ את גם

ועוד חוקיים, לא עובדים טרור, סמים, של שיטפון יש
כבר יש כשלדבריו, להם", להסכים אפשר שאי מפגעים

שעדיין אלא הגבול. לחסימת הדרוש התקציב את גם
התיכנון בשלבי נמצא הכל

דיבורים". "הכל התכנית של
המסתננים זרם ובינתיים

יום מידי וגובר הולך
המתקתקת" כשה"פצצה

פרשיות לבעור. החלה כבר שנוצרה החברתית-בטחונית
רק יום, מידי הנחשפות הציבור נבחרי של השחיתות

הייתה שאמורה השלטון חבורת שקועה במה מבהירות
ישראל. בארץ היהודי הישוב חיי בטחון על לשמור

תורתנו בהבטחת דווקא זו, עגומה תמונה מול נחמתנו
ונתתי תלכו... בחוקותי "אם השבוע: בפרשת הקדושה
לבטח וישבתם יבולה... הארץ ונתנה בעיתם גשמיכם

בארצכם".
הגאולה בזמן המושלם הגילוי

המשיח מלך שליט"א הרבי מציין הקדושות בשיחותיו
ישראל בין המבדילה הרוחנית המחיצה הסרת כי

הגשמית המחיצה להיעדר הגורם את מהווה היא לעמים,
הארץ, בגבולות הנדרשת

כל חדירת מפני להגנה
זר. גורם

מחדדת השבוע פרשת
ישראל שבין זו הבדלה
"אם : בפסוק לעמים,
כפי תלכו.." בחוקותי

בתורת שמתבאר
"חוקותי, כאשר החסידות,

לציין בא חקיקה" לשון
העצמותי הקשר מהות את

לא באלוקות. יהודי של
שני של חיצוני חיבור
כדוגמת שונים, דברים
בדיו הנכתבות אותיות
כאותיות אלא קלף, על
על נוסף דבר שאינן אותיות הברית. בלוחות החקוקות

ספר ובלשון עצמן הלוחות עם אחת מהות אלא הלוחות,
חד". כולא וקב"ה (התורה) ואורייתא "ישראל : הזוהר

"אותיות בלימוד היא זה, עצמותי קשר לגילוי הדרך
העצם שבתורה, הפנימי הרובד דהיינו שבתורה, החקיקה"

תורתו בלימוד במיוחד החסידות. תורת זו שבתורה,
התוועדויות, מאמרים, המשיח: מלך שליט"א הרבי של

תנש"א-נ"ב, מהשנים קודש ושיחות לקוטי-שיחות
שבו, החקיקה" "אותיות את יהודי בכל המגלה לימוד

היותו עובדת ואת נשמתו, בעצם החקוקה האלוקות את
בגאולה ששלימותו גילוי ית', ומהותו בעצמותו חקוק

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית

לשלוחים כנס ב׳: ביום
למען האגודה יוזמת שנה, כמידי

את והשלימה, האמיתית הגאולה
שיתקיים הקודש", בארץ משיח "קונגרס

אייר כ"ו הקרוב, שני ביום אי"ה
רח' ברכות" "שפע באולמי (10.5.10)
מיוחדת תוכנית אזור. א.ת. ,5 הפרדס

12 בשעה שיפתח כולו, היום את תלווה
בהתוועדות לסיומו וימשך בצהריים,
היום במהלך הערב. בשעות דית חסי

שלוחים, במקום: דברים לשאת צפויים
ה"עבודה על ציבור, ואישי משפיעים

מלך שליט"א הרבי פני קבלת - היחידה"
.03-658-4633 לפרטים: המשיח.

גאולה של שבועות
לקראת מפיק ממש, ההפצה מרכז

מוצרים שורת השבועות חג פעילות
הנוער בני עם חב"ד, מוקדי לפעילות

התורה קריאת לשמיעת שיגיעו והילדים
בין הכנסת. בבתי הדברות" ו"עשרת

הסברה, עלוני להשיג: ניתן השאר
שלטים פוסטרים, פרסומיים, פלאיירים

.077-5123-770 להזמנות: וספרונים.

ראיה עדי מחפשים
מחפש ביש"ע האדם זכויות ארגון

ע"י טרמפיסט תקיפת לאירוע עדי-ראיה
ביום אזרחית. לבושים משטרה בלשי

הצהרים בשעות (27.4) באייר י"ג שלישי
.052-5666942 שבשומרון: תפוח בצומת

החסידות. תורת זו שבתורה, הפנימי הרובד שבתורה, החקיקה״ ״אותיות בלימוד הוא העצמותי הקשר גילוי
שבו. החקיקה״ ״אותיות את יהודי בכל המגלה המשיח, מלך שליט״א הרבי של תורתו בלימוד במיוחד

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

(7.5.10) (5770) ה'תש"ע אייר כ"ג בהר-בחוקותי, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

האין-גבול מחדל
ישראל בגבול

796

המתקיימים הילדים וכינוסי בתהלוכות בעומר בל״ג השבוע, השתתפו אלפים, מאות
יורק. בניו הכינוס בתמונה: המשיח. מלך שליט״א הרבי הוראת פי על זה, ביום

המשיח מלך עם בעומר ל"ג



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

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

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

תניא תהלים חומש
אלישביץ שיחי' בער דוב שלום הת'

המצוות לגיל בואו לרגל
בר-המצווה וחגיגת

ה'תש"ע שני פסח אייר י"ד
ולמדן ירא-שמים לחסיד שיגדל

המשיח מלך שליט"א הרבי רוח לנחת

דוננפלד שיחיו וחלי ניר לר'
בתם הולדת לרגל

ה' בצבאות החיילת
שתחי' מושקא חיה

נאמנה לחיילת שתגדל
המשיח מלך שליט"א הרבי בצבא

טובלזכות מזל ברכת

 
    

   
      
   

   
  

   
   

    

ד) כו, (ויקרא פריו יתן השדה ועץ

פירות. לעשות ועתידין סרק אילני הן
רש״י

חטה כל הבא לעולם לשית עתיד "שהוא
כל מהן שתהא ושעורה ושעורה וחטה
של עשרונים ושנים עשרים ואחת אחת
וסימנהון חמורים של טעינין בשני קמח

.(22) חט"ה בגמטריא
ביתו״ת) אלפ״א (מדרש

זו שפות חטין שיהיו פריו, כלבנון ירעש
ונוטל בא ואתה בארץ. סולתן ונושרות בזו

פרנסתך. כדי יד של פיסת מלא ממנה
האזינו) (ספרי

הוא, והשלמה האמיתית הגאולה מיעודי
מדרך למעלה להצמיח הארץ שעתידה

אלא עכשיו, עושה שהיא כדרך לא הטבע.
ואף הראשון אדם בימי שעשתה כדרך

מכך. יותר
נזרעת הארץ הייתה הבריאה בראשית
"תדשא שנאמר: יומם, בני פירות ועושה
ומיד יא) א, (בראשית עשב" דשא הארץ
בזמן גם כן הארץ", ותוצא כן. "ויהי
עשה "זכר ד): קיא, (תהלים שנאמר הגאולה,
עושה פרי "עץ אומר: הוא וכן לנפלאותיו"
ביום שבו מלמד יא), א, (בראשית למינו" פרי

פירות. עשו שניטעו
עתיד עצמו העץ שגם אלא זו רק ולא
שנאמר: פירותיו, רק ולא נאכל להיות
נאכל, הפרי מה יא), א, (בראשית פרי" "עץ

נאכל. עצמו העץ אף
להיות עתידין סרק אילני שאף ומנין
"עץ ד) כו, (ויקרא שנאמר פירות, עושין

פריו". יתן השדה
ספרא) (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:04 6:48 ירושלים
8:06 7:03 תל-אביב
8:07 6:56 חיפה
8:05 7:04 באר-שבע
8:44 7:39 ניו-יורק

טז) (ירמיה   
    

חל' ו-15 דק' 39 ,16 שעה: ה' יום המולד:
שישי ביום חודש: ראש

פריו יתן השדה ועץ

יבולה" הארץ "ונתנה שבפרשתנו הפסוק על
כהנים: בתורת ז"ל רבותינו דרשו ד) כו, (בחוקותי

שעושה כדרך אלא עכשיו עושה שהיא כדרך "לא
להיות עתידה שהארץ ומנין הראשון, אדם בימי
"זכר לומר תלמוד יומה בן פירות ועושה נזרעת
הארץ "תדשא אומר הוא וכן לנפלאותיו" עשה
בו נזרעת שהיתה ביום שבו מלמד עשב" דשא

פירות". עושה ביום
והנפלאות הנסים על זה, מסוג מדהימים תיאורים
רז"ל בדברי מצינו העולם, בגשמיות לעתיד שיהיו
"עתידה כתובות במסכת ולדוגמא מקומות, בכמה
וכלי מאפה) (=מיני גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ

כדקל שתתמר חיטה עתידה משי).. (=בגדי מילת
בזה. וכיוצא הרים.." בראש ועולה

הגאולה? של עניינה זהו
הרמב"ם כותב הגאולה זמן בתיאור להבין: וצריך

ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה "ולא
ויודעים גדולים חכמים ישראל יהיו ולפיכך בלבד,

כח כפי בוראם דעת וישיגו הסתומים דברים
כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי שנאמר האדם
כזה במצב יהיו שכשישראל ומובן, מכסים", לים

שיהיו הגשמיים ונפלאות לנסים חשיבות אין
כך? כל בזה האריכו ומדוע הארץ. בפירות

"הוא כ) ל, (נצבים נאמר התורה על בזה: והביאור
שהתורה רק לא ופירושו, ימיך", ואורך חייך

ובעולם- בעולם-הזה האדם לחיי תועלת מביאה
כל של ממש חייו מהות היא שהיא אלא הבא,

מישראל. ואחד אחד
אינו לתורה, יהודי כל של זה מהותי קשר

הפחותים. או הנעלים הנפש, בכוחות רק מתבטא
בכל הנמצאת שלו, הנפש חיות בעצם כאן מדובר

מהות היא שהרי רגלו. ועד מראשו בשוה, הגוף
בשווה. בגוף נקודה בכל ונמצאת האדם

מקורו מסויים שדבר והבחינה ההוכחה ואדרבא,
מזה היא האדם, של נפשו חיות בעצם הוא

הנעלים בכוחות רק לא גילוי ליד בא שהדבר
גם אלא וכדומה, שמיעה ראיה, שכל, כמו שלו,

לעקב עד ההילוך, לכח עד הפחותים בכחות
שברגל.

שמחה רואים כשרוקדים
המביא בדבר המתבונן אדם לדבר: דוגמא מעין
חדרה שהשמחה לזה ההוכחה הרי שמחה, לידי
כשהשמחה היא באמת, שמח והוא מהותו בכל

גם אלא ודיבורו במחשבתו רק לא מתבטאת

המדות בשאר ועד"ז ברגלים. לריקוד עד במעשיו
- וכיו"ב. צער להבדיל או ויראה אהבה כגון

- חיינו היא שהתורה לזה בנוגע גם יובן ומזה
חיותו היא שהתורה זה של והביטוי שהגילוי

פועלת התורה כאשר היא האדם, של מהותו וכל
ענינים נשמתו, עניני על רק לא ומשפיעה

ובכל גופניים בענינים גם אלא ונעלים, רוחניים
אליו: השייכים הגשמיים עניניו

הגשמיים בעניינים דווקא
מתן רק הי'ה לשמה התורה לימוד על השכר אם

שהתורה שלם ביטוי כאן אין רוחניות, מעלות
כתוצאה בא כזה ששכר כיוון מציאותו, כל היא

תמורת רוחני שכר - שלו התורה מעסק טבעית
טובות לו נשפעים כאשר אבל הרוחנית; עבודתו
ומצוות, בתורה הרוחנית עבודתו בגלל גשמיות

אזי גו'", השדה ועץ בעתם גשמיכם "ונתתי
לימוד רק אינם ומצוות שתורה וניכר נראה

פרט רק עכ"פ או מציאותו על הנוספים ועשי'ה
וחיותו מהותו כל היא התורה אלא במציאותו,
בכל ותועלת טובה מביא בה העסק ולכן ממש,

העולם-הזה. של גשמיים בענינים גם עניניו,
של ומהותו חיותו היא שהתורה הדבר סיבת

חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא לפי הוא האדם,
הוא שהקב"ה כשם ולכן, ד) פרק בתניא הובא (זוהר,

כל נמצאו המצאו שמאמיתת המציאות, אמיתית
השלימות וסוגי המעלות כל באו ממנו הנמצאים,

לתורה, בנוגע הוא עד"ז כולה, הבריאה שבכל
כולם, הנמצאים בכל ותועלת טוב מביאה שהיא

גשמיות. והן רוחניות הן תועלת, סוגי כל
תשל״ט) שבט חודש שיחות (עפ״י

מלך דבר

בהר-בחוקותי פרשת
ה אבות: פרקי

בהר-בחוקותי

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



"הכל שור: תמר גב' מספרת
לידת לפני וחצי כחודש התחיל
השנה. ניסן בר"ח השניה, ביתנו
לגבי החלטה לקבל צריכה הייתי

בו בארגון כלשהו שינוי ביצוע
היה והרעיון ומאחר מתנדבת אני

סיבה הייתה לא לדעתי, מצויין
אותו. ולבצע לפעול וכמהתי להסס
מניעות מיני כל היו מה משום אך

הרעיון ביצוע את שמנעו ועיכובים
שבועות. כמה במשך הזה ה'מצויין'

לעשות החלטתי דבר של בסופו
לעשות צריכה שהייתי מה את

שליט"א לרבי לכתוב – מלכתחילה
עצתו. את ולקבל המשיח מלך

בו נוסף מכתב וצירפתי עשיתי כך
יפה מתקדם ההריון כי מבשרת אני

בע"ה. בקרוב ללידה מחכים ואנו
מלך שליט"א מהרבי התשובה

עמ' ז' בכרך מדוייקת. היתה המשיח
מקום אין כי בבירור לי נכתב שנח

החסידות שדרך היכן לחידושים
ולמרות מוכן הכל לי מגישה כבר

לו לחפש "שרוצה
חדשים" דרכים דוקא

השינוי בדמות
עלי לדעתי, המבורך
ב"הכשלון כי לדעת

בעצם יהיה שלו
הדרך"!

למכתבי במענה
הקודם בעמ' תשובה קיבלתי השני,
במצוות "מצינו במילים המתחילה

על באריכות המסבירה מילה"
עם המילה. ברית של מעלתה

שאפשר בטוחים הרגשנו כזו תשובה
אולם. של עלויות לברר להתחיל

לרבי כתבתי שבועות, כמה לאחר
על לברכה המשיח, מלך שליט"א
שלח לא הרבי ההריון. התקדמות

עמ' י' (כרך מכתב אלא ישירה ברכה
וחשיבות מעלת על מדובר בו שלג)
דובר בו השם לתינוק. השם נתינת

יצחק... יוסף היה
לבקש שהצטרכתי השלישית בפעם

בתשובה נעניתי הק', ברכתו את
ימלא ית' "ה' שטו): עמ' טו' (כרך

ותלד ובנקל כשורה הריונה ימי
ובזמנה בעתה וקיימא זרע-חיה

אחר יומיים נרגעתי. ובקל". כשורה
שלי וקיימא שהחיה רק ילדתי. כך

זכר... בן ולא חיה-מושקא בת הייתה
שלאחר ראשונים רגעים באותם

והמכתבים מאחר הופתעתי, הלידה
ברורים. כה היו והשם הברית על

בגו... דברים שיש הבנתי אך

בעלי קיבל הלידה, לפני וחצי חודש
בפעילות העוסק מחבר טלפון

החבר יצחק", יוסף "ברית בארגון
להצטרף אותו לעניין התקשר

השיחה הבריתות. לאחת כסנדק
הנושא, על רבות לשיחות הפכה
בהם מקרים על שומע כשבעלי
את ומצאו בארגון נעזרו אנשים

לשם מפה מחדש. נימולים עצמם
מסויים חשש בו להתעורר החל

עצמו. לגבי
חששו אם לבדוק אותו עודד החבר

כי העלו הבדיקות ואכן מוצדק
בהכרח לא בעלי שעבר המילה ברית

זאת מוסמך. מוהל ידי על בוצעה
עדיין שהוריו העובדה, רקע על

לגמרי... ומצוות תורה שומרי אינם
עצמנו את ומצאנו חלפו הימים

"לניאדו", היולדות לבית נוסעים
שעות, הכמה את מנצל כשבעלי

"לקפוץ" כדי לו, נותרו שלהערכתו
רב של דעתו חוות את ולקבל

בתחום. המתמחה
יומיים כעבור רק
וכל התברר, הכל

התחברה. התמונה
ברור כה שנראה מה
הגיע הכתב על כאן

באיחור. קצת להבנתי
הרבי איך תמהתי אני
המשיח מלך שליט"א

הזמן, כל ברית על איתנו דיבר
טרחו לא במוחי שרצו והמחשבות
הבדיקות על למחשבות להתקשר
כדי ממש זה בתחום עשה שבעלי

השלמה. התמונה את לקבל
של מילתו כי העלתה אכן הבדיקה
לחומרא כשרה שאינה רק לא בעלי

לקולא. אף תופסת אינה היא
בוצעה הלידה, אחרי יומיים

וללא מקומית בהרדמה הברית
תפילין הניח בעלי בסיומה כאב,
כהלכה, מהול כיהודי לראשונה

גדולה. הייתה ההתרגשות
בבית הודיה" "קידוש ערכנו בשבת
והוסיף לתורה עלה בעלי הכנסת,

הרבי כהוראת לשמו, יוסף השם את
על מהמכתב המשיח מלך שליט"א

בעזרת התוועדנו השם. חשיבות
הסיפור. על הנשים ובעזרת הגברים
לנו והאיר חסד עימנו עשה הרעבע

ונסתרת חשוכה שהייתה נקודה
הסיפור את לפרסם לנו היה וחשוב
ביטול, של כוחו מהו להראות כדי
גדולתו מה חסיד, של תפקידו מה
המשיח". מלך שליט"א הרבי nשל

הדורשים שונים ענינים על שליט"א, המשיח מלך הרבי מעורר "חינוך" ממבצע כחלק
טובים ומעשים מצוות תורה, לחיי ישראל ילדי בחינוך חיזוק

הספרבחירות בבית הספר בבית בחירות
דכל והתלמידות שהתלמידים - הצדקה ...ובמעשה
[שהיא גמ״ח, קרן ייסדו כתה) דכל (או וכו׳ ספר בית
ושכל ממנה"], למעלה ״שאין בצדקה הגדולה״ ״מעלה

זו. לקרן מממונם לזמן מזמן יתרמו ואחת אחד
וכמה מכמה שכדאי פעמים, כמה המדובר על [נוסף
של שלו קופסא תהיה ותלמידה תלמיד שלכל טעמים
חול יום בכל טוב (ומה לזמן מזמן לחוכה ויפריש צדקה

לצדקה]. מעות בבוקר)
בממונם״ ״נדיבים רק לא שיהיו והילדות הילדים בלב להשריש בכדי
הילדים ע״י תנוהל הגמ״ח שקרן במאד, נכון - בגופם״ ״נדיבים גם אלא
מנהל מתוכם יבחרו וכו׳ הכתה) (או הספר בית שתלמידי עצמם. והילדות

וכו'. גזבר הקרן,
והתלהבות] חיות גם יוסיף [ובמילא, האחריות רגש יגביר זה אשר
החסד עשיית וגם הואיל - וכו׳ הספר בית תלמידי דכל להגמ״ח והקשר

כוחם. ובאי שלוחיהם ע״י היא בפועל
מנהל גזבר, (מנהל, התפקידים וחלוקת הגמ״ח קרן שהנהלת טוב ומה
התלמידים בחירת (ע״י רחוקות לא לעתים תתחלף - וכו׳) חשבונות
על לרובם או וכו׳ הספר בית תלמידי לכל לאפשר בכדי - והתלמידות)

בגופם... נדיבים גם אלא בממונם נדיבים רק לא להיות פנים, כל
(625 עמ׳ טז שיחות (לקוטי

וילדהסידור וקופת צדקה לכל ילד וילדה ילד לכל צדקה וקופת סידור
יכתוב הסידור ועל ילדות) ובין ילדים (בין פרטי סידור יהי׳ ילד ...שלכל
שכל ויזכר זה על יסתכל כשמתפלל יום ובכל ומלואה״, הארץ ״לה׳

להקב״ה. שייך העולם
גם וזה היהודי שמו את יכתוב ומלואה״ הארץ ״לה׳ להפסוק ומתחת

שלו. היהודי השם את לו יזכיר
ישפיעו ושגם ילדות. אצל וגם ילדים אצל גם יהי׳ שזה קודם וכמדובר
פרטי, סידור יהיה ילד שלכל - כן שיעשו שלהם והחברות החברים על

כנ״ל. ולרשום
החול מימות יום ובכל פרטית, צדקה קופת תהיה ילד לכל לזה, בנוסף

לצדקה. (מטבע) פרוטה נדר) (בלי הקופה לתוך יכניס
הסידור, - וגמ״ח תפלה, תורה, הדברים, שלושת כל לו יהיה זה ידי שעל
יש תורה, של שונים פסוקים ישנם שבסידור ומכיון התפילה; ענין שזהו

גמ״ח. ענין הוא הצדקה וקופת תורה: של הענין גם לו
(279 עמ׳ יד שיחות (לקוטי

- קודש ספרי יהיו הילדים שבחדרי הנחיצות ע״ד גם לאחרונה הודגש
חזק. רושם עליהם עושה בחדרם הספרים מציאות עצם כי

לצאת כדי בחדר אחד ספר בהנחת שיסתפקו הכוונה שאין מובן, ומזה
בו שמתפלל סידור (כמו הכי בלאו אותו שצריכים ספר רק או חובה, ידי
שהוזכר (כפי ספרים״ מלא ״בית להיות צריך אלא — לא ותו בחדרו),
דיוק פעמים כמה שנתבאר וכמו בשנים), לגדולים בנוגע פעמים כמה
הנמצאים הדברים שאר וכל הבית של העיקר הם שהספרים זה, ביטוי

ספרים״. ״מלא שהבית כך, להספרים, טפלים רק הם בבית
- הילד של בחדרו וחפצים דברים כמה שיש פי על דאף בעניננו, וכן
הילד של קטן טלית כמו קדושה, תשמישי (כולל בזה וכיוצא שולחן מטה,
שיהיה היא, כולו החדר כל של הפנימית הכוונה הרי - הילדה) של ונש״ק
ועל תורה בשביל רק יהיה שבחדרו וענין ענין שכל ספרים״, מלא ״חדר

תורה... 64)פי עמ׳ ח״ב תשמ״ז (התוועדויות

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אייר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ה. פרק וחרמין ערכין הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

כלאים. הל' זרעים. ספר
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

אלו. בפרקים וחקותיהם.. כוכבים עבודת הל'
א-ג. פרק
ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים תשובה.. הל'

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

כג

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לטעות מקום אין

הגאולה ובנות נשי

ודאי - יהודיות לידיים זה את מסר ...כשהקב"ה
"לא של האיסור מצד זה את למסור שאסור

העתיקה, מירושלים חלק מסירת ידי שעל ובפרט, תחנם".
היהודים כל את לצלן, רחמנא בסכנה, מעמידים - חס-ושלום

החדשה! בירושלים וגם העתיקה, בירושלים הנמצאים
תשל"ט) כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

היהודים כל את מסכנים

לילד דולר בנתינת

050-845-6870 03-9609-599

21:00 בשעה רביעי יום כל נתוועד
חב"ד בכפר ב-770

רוטנשטיין מרדכי הרב עם



ב- להשתתף מוזמנים והשלוחים הפעילים ציבור
הקודש בארץ משיח קונגרס

(10.5.10) ה'תש"ע אייר כ"ו שני, ביום אי"ה שיתקיים
אזור א.ת. ,5 הפרדס רח' ברכות" "שפע באולמי

בצהריים 12 מהשעה החל
הגאולה) בשורת לפרסום בדרכים שיעסקו שונים מושבים יתקיימו כולו היום (לאורך

03-658-4633 טל': - והרשמה לפרטים בלבד! וגאולהלגברים משיח והפקות מוצרי מכירת חגיגית! צהריים ארוחת

שני יום
הקרוב!

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה
03-658-4633 טל': בת-ים, 67 העצמאות שד'

בס"ד

N.D נברו משה ד"ר
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

ראש: כאבי
(עופר) לחלוטין" המיגרנות נעלמו חודשים שלשה "...לאחר

פוריות: בעיות
ילד" חובקים אנחנו בזכותך לך, מודים נברו משה "...ד"ר

ובעלה) (ליאת
היפרקטיביים: בילדים ייחודי טיפול

לביה"ס רגיל מביה"ס שלי הבן את לזרוק שרצו "...המורים
ס.) (יצחק לשבחו" כיצד יודעים אינם עכשיו מיוחד. לחינוך

שונות: מסיבות גב כאבי
לחלוטין" כמעט נעלמה הגב בעיית טיפולים כמה "...אחרי

א.) ברני (ד"ר

משיונגרס משיחח קקונגרס
הקודארץ הקודשש בבארץ

"פרצת" - 770 - ה'תש"ע

דיקור * הומופתיה * נטורופתיה * העין בגלגל מאבחן *
לפתרון ייחודיות בשיטות המטפל רב-תחומי אלטנטיבי רופא

כגון: מוכחות הצלחות עם שונות בעיות

לגאולה מוכשרים והמדע העולם

בטחון - לגמגום התרופה
מספר אצל בטפול והיה בדבורו, שמגמגם ...אודות

לו. עזר לא ולעת-עתה רופאים
טפול להם יש במקצוע מומחים שרופאים וכיון

למומחה יחקור חשובה, במדה פנים על-כל העוזר
מאמר שעל-פי אלא אליו, ויפנה האמור במקצוע

עניני הם ית' ה' ברכות לקבלת שהצנור ז"ל, רבותינו
בהתמדה להוסיף שעליו ופשוט מובן ומצות תורה

המצות, בקיום והידור התורה בלימוד ושקידה
לו. בהמצטרך השי"ת בברכות יתוסף זה שעל-ידי
הגמגום ענין קשור הפעמים ברוב אשר להעיר כן
מובן שמזה אדם, בני ויראת עצמי, בטחון בחוסר

ה' ד"שויתי הענין תמיד במוחו חקוק כשיהיה אשר

ורוצה הטוב עצם הוא ית' הוא ואשר תמיד", לנגדי
כל על פרטית בהשגחה ומשגיח לברואיו, להיטיב

בתורת ביחוד אלו ענינים וכמבואר ואחת, אחד
בלתי התופעות ויחליש זה ימעט הרי החסידות,

שכתוב: וכמו אדם, בני ויראת בטחון בחוסר רצויות
אירא". לא לי "ה'

ז׳רצט) (מאגרת

התורה פנימיות ללימוד יתירה חיבה
הנודעת יתרה החיבה דבר על להאריך ...למותר
התורה לפנימיות הספרדים ישראל בני לאחינו

פנימיות היא היא החסידות תורת והרי קדם, מימי
דאורייתא. נשמתא התורה,

ז׳שב) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

דברי כפי לגאולה, העולם של ממוכנותו כחלק
ומתגלים הולכים המשיח, מלך שליט"א הרבי

ומתקשרים אותנו הסובב בעולם שונים, רובדים
היהדות, לעולם התורה, לעולם אמיץ, בחיבור

גאולה. שכולו לעולם
לעמוד מיוחדת הזדמנות הייתה שעבר, בשבוע

אנשי לצד חסידים בהם אנשים, כשמאות כך, על
"מדע, בנושא שעסק בכינוס השתתפו מדע,

מלון של המפוארים באולמות ומשיח", גאולה
בחסות שהתקיים כנס שבע. שבבאר ליאונרדו

פרופ' הרב ע"י המנוהל - לייב אריה ישראל מכון
בטורו גרעינית להנדסה מומחה סילמן שמעון

יורק. ניו קולג',
יום אייר, י"ג ליום נקבע ההתכנסות עיתוי

של אחיו לייב, אריה ישראל רבי של פטירתו
נקבע שמו שעל מי המשיח, מלך שליט"א הרבי
אריה ישראל (רבי ריא"ל R.Y.A.L המכון שם

לייב).

מיוחדים שילובים
ורבנים דוקטורים פרופסורים, השתתפו בכינוס
כיום המדע לתפקיד הקשורים בנושאים שדנו

לגאולה. העולם בהכנת
מומחה ניר טל ד"ר הרב הנחה, האירוע את
משלימה מרפאה ומנהל משפחה, ברפואת

מלאכי. בקריית
הרב השליח באירוע: דברים נשאו היתר בין
העברית באונברסיטה פיזיקאי סגל דוד ד"ר

פסגת בשכונת כשליח גם המשמש בירושלים
חייו בסיפור המפורסם אברהם אהרון ד"ר זאב,

בהודו מבומבי ועלייתו בהתגיירותו המרתק
עם משפחתו קשרי בעקבות האבות, עיר לחברון

כשהשאיר חב"ד, מבית הי"ד הולצברג גבי הרב
נמרץ בטיפול בכיר רופא של תואר מאחוריו

בבומבי. הוספיטל" קנדי ב"בריטיש
שלו הזוית את שהדגיש קאליש, שלמה פרופ'
של הקשר ואת ההיטק בתחום עסקים כאיש

מתחום שור, חיים פרופ' לגאולה, זה עולם
גוריון בן באוניברסיטת התעשייתית ההנדסה

התורה. צפני עולם מתחום יחודית זוית שהביא
המחלקה מנהל מיודובניק חנוך ד"ר הרב

שבע. בבאר הרפואה בבית הפסיכיאטרית
דרעי, יהודה הרב - שבע לבאר הראשי הרב

חיים יוסף הרב - אביב ברמת חב"ד ישיבת ראש
האמיתית הגאולה למען האגודה ויו"ר גינזבורג,

ציק. זמרוני הרב - והשלימה

הרמב״ם סיום
ופתיחת סיום במקום נערך אף היום במהלך
סמיכות עקב ברמב"ם, היומי הלימוד מחזור

את מקשרים כשהדוברים הכינוס, ליום המאורע
ובמיוחד הכנס של למהותו והפתיחה הסיום

זה. בתחום הרמב"ם של ותפקידו דבריו לאור
כאשר הערב, בשעות הסתיים כולו האירוע

לתוך חסידית להתוועדות מסבים המשתתפים

לסיום המיוחד התאריך לרגל שנערכה הלילה,
ואנשי החשובים המשפיעים עם הרמב"ם,

מתגלגלים מופת כשסיפורי והמדע, האקדמיה
ארוכות. שעות במשך

המדע שערי פתיחת
למרות מרענן, חידוש מהווה לכשעצמו, הכנס
תחת כנס נערך בה הראשונה, הפעם לא שזו

זו. כותרת
הפרק, על להציב המארגנים בחרו שהפעם אלא

עם מענה, ללא שנותרו רבות יסוד שאלות
- המעשית מהבחינה הן המדע. התפתחות

הוולקניות, ההתפרצויות כמו אקולוגיה בעיות
ועוד, החממה אפקט - הגלובלית ההתחממות

החומר, מהות - התיאורטית מהבחינה והן
ריא"ל, במכון היוזמים לדברי ומרחב. זמן

מאחד במפגש הצורך על מלמדת זו התהפתחות
הדע תיאוריות בין

האמונה לבין המודרני
מציאות (כמו ועיקריה
ותחיית משיח הנבואה,

שנעשה וכפי המתים)
הנוכחי. בכנס

מהווה זה, כנס
בקיום נוסף, שלב

פתיחת בדבר הקדוש, הזוהר נבואת התגשמות
השנים במאות החלה העליונה, החכמה שערי

גורם, זה, רוחני שפע כשפתיחת האחרונות,
והתפתחות המדע להתפתחות הזוהר, כדברי

האמיתית לגאולה כהכנה התורה בחלקי העמקה
המשיח. מלך שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה,
ניתן היום, במהלך שנשאו מהנאומים וידאו קטעי

הגאולה אתר של הוידאו במדור לראות
.www.hageula.com

באירוע הנשיאות בימת

הרב מהקהל חלק


