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החדשות מאתרי באחד השבוע שהתפרסמה בידיעה
הממשלה ראש השתתפות לקראת כי דווח, הידועים
"מרכז בישיבת שנערך ירושלים" "יום לציון באירוע

לעיון נאומו תמצית את הממשלה ראש העביר הרב",
כבדיחה שנשמעת זו ידיעה הלבן... הבית של מוקדם

המעוותת היחסים מערכת את במעט רק חושפת עצובה,
שיאים לצבור הממשיכה לארה"ב, ישראל ממשלת בין

הלבן. הבית שגיונות עפ"י הבניה והקפאות התבזות של
השבת לנו מספקת לעשות, ניתן מה לשאלה מעבר

! לנהוג צריך היה כיצד התשובה את הנוכחית
סיון, ב' יום חל זו בשבת
"היום בתוארו גם הידוע
החל זה ביום המיוחס".
עם בהכנת רבינו משה
התורה לקבלת ישראל

ה': ציווי את להם בהודיעו
ממלכת לי תהיו "ואתם

וגו'". כהנים
קובע הפסוק בפתיחת כבר
עם של מעמדו את הקב"ה

באומרו בבריאה ישראל
אינכם לי". תהיו "ואתם
פיקוד) (תחת פ"א ת"ף

אתם ! בעולם גורם שום
נצחי, ובאופן ! לי שייכים
שנאמר מקום "כל שהרי
כדי לעולם". זז אינו "לי"

רק הכוונה אין כי להבהיר
בעולם ממש כפשוטו גם אלא הרעיוני-רוחני, במימד

וגוי כהנים "ממלכת ואומר הקב"ה ממשיך המעשה,
קדוש".

קדוש וגוי כהנים ממלכת
בר הונא רב אודות בגמרא מסופר הדברים, להמחשת
מלך איזגדר לפני בעומדו ההזדמנויות באחת אשר נתן

שלא חגור הונא רב של אבנטו כי המלך הבחין פרס,
ניגש המלך קם כתקנו.

האבנט את סידר הונא לרב
ממלכת : באומרו כדרוש

נאמר קדוש וגוי כהנים
לנהוג אתם ו"צריכין בכם.

הונא רב כשסיפר (רש"י). כהנים.." של בתפארת עצמכם
הפסוק בך "התקיים לו אמר רבו, לאמימר האירוע על

אומניך". מלכים והיו
מלך שליט"א הרבי ממצה הקדושות, משיחותיו באחת

של זה עניין כי ואומר זה מסיפור המסר את המשיח
כבר אפילו נפעל מניקותיך" ושרותיהם אומניך "מלכים

ממלכי חשוב שמלך בגמרא "כמסופר : הגלות בימי
יהודי, בעצמו לשמש כדי ממקומו קם העולם אומות

ממנו! זאת יבקש שיהודי מבלי וזאת
דמאי המוכרחים, לדברים בנוגע רק לא הוא והמדובר

בכך (=הרי !? קמ"ל
הרי זהו חידוש) כל אין

אם כי .. תפקידו! כל
של אבנטו לתיקון בנוגע
עצמו המלך הנה יהודי...
לשמש כדי ממקומו קם
זאת ועושה היהודי, את
עמי כל לעיני בפרהסיא,
כזו שהנהגה אף הארץ,

המלכות כבוד היפך היא
היינו תורה,... עפ"י

שלבושו יהודי של שכבודו
ותפארת" "לכבוד יהיה

מכבודו יותר וחשוב נוגע
כאמור זה וכל המלך... של

אינו שהיהודי למרות -
ממנו". זאת מבקש

בזמן אפילו זה כל כאמור,
"בפרט הקדוש: כלשונו וכמה, כמה אחת על הגלות,

עכשיו". נמצאים שבהם - המשיח ימות - אלה בימינו

והקב״ה התורה ישראל, אחדות
תורה, מתן חג השבועות לחג ההכנה ימי אלה ימים

בלימוד הוספה טובות: החלטות לקבלת רצון עת מהווים
אהבת של בפעולות הוספה וחסידות, נגלה התורה

התורה, ללימוד הנכונה הגישה והפנמת ישראל ואחדות
בין לחברו, יהודי שבין העצמותי בקשר ההכרה מתוך

הזוהר ובסגנון והקב"ה ישראל ובין והתורה ישראל
שבוודאי החלטות חד". כולא וקב"ה ואורייתא "ישראל

שליט"א הרבי ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את יזרזו
ממש. ומיד תיכף המשיח מלך

הכנסת לבתי הילדים
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על

מקום בכל חב"ד מוקדי יערכו המשיח,
להביא מנת על מקיפות, פעולות בעולם,

עשרת לשמיעת ישראל ילדי כל את
השבועות. בחג הכנסת בבתי הדברות

ערבים ש"בנינו המדרש דברי לאור
התורה, לשמירת הערובה - בעדינו"

תינוקות כולל הילדים, כל נקראים
הקריאה. את ולשמוע להגיע יומם בני

חב"ד. מוקדי בכל נוספים פרטים

הקיץ פעילות לקראת
לקראת נערכים ממש, ההפצה במרכז

כבר ניתן השלוחים. של הקיץ, פעילות
והפקות המוצרים מגוון את להזמין כעת

וקופסאות עלונים לאור: שיצאו משיח
משיח, כרטיסי משיח, דוכני שבת, לנרות

חייגו: להזמנות ומדבקות. ספרים
.077-5123-770

לצפיה כעת - הקונגרס
בארץ משיח "קונגרס במהלך

עשרות נישאו השבוע, שנערך הקודש"
מפי וגאולה משיח בתחום נאומים,

מדע אנשי לצד ופעילים שלוחים
מזויות אלו נושאים שסקרו ואקדמיה,

הגאולה, אתר של הוידאו במדור שונות.
ובכנסים אלו בנאומים לצפות ניתן

לאתר: עתה כנסו נוספים.
www.hageula.com

ואחדות אהבת של בפעולות והוספה וחסידות נגלה התורה בלימוד להוספה רצון עת מהווים אלה ימים
והשלימה האמיתית הגאולה לזירוז והקב״ה, התורה ישראל, שבין העצמותי בקשר ההכרה מתוך ישראל,

טובות חדשות
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(14.5.10) (5770) ה'תש"ע סיון א' במדבר, פרשת קודש שבת ערב

לשמיעת כולנו השבועות: בחג
הכנסת! בבתי הדברות 10

ב"ה

האחרונים ברגעים
הגדול האירוע לפני

797

מייסד של הסתלקותו יום את בשבועות, בחג השבוע, יציינו ישראל, בית המוני
להסתלקותו. שנה 250 ימלאו שהשנה הבעל-שם-טוב החסידות תנועת

חוצה" מעיינותיך "לכשיפוצו



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
שרעבי ע"ה צביה מרת

שיחי' שרעבי יורם הרב יבדלחט"א אשת
תש"ע אייר כ"ה נפ'

בתוכם, והיא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלותו

ממש ומיד ותיכף

השליח של השלימה לרפואתו נדפס
שיחי' רייזל בן שלמה יהודה הרב

תהלים ולומר להתפלל מתבקש הציבור
ישראל חולי שאר בתוך השלימה, לרפואתו

והשלימה האמיתית בגאולה

נשמת לזכותלעילוי

 
    

  
   

      
   

   
   

   
  

ז) א, (במדבר עמינדב בן נחשון

של לנחשול שירד נחשון? שמו נקרא למה
ים- (בקריעת שנבקע טרם בתחילה ים

וכו'. ב"למד" מתחלף ו"נון" סוף),
הקב"ה, של נדיבו נעשה לכך - עמינדב בן
"בצאת שנאמר למלכות יהודה זכה לכך
לקדשו" יהודה היתה ממצרים ישראל
הקב"ה של שמו שקידש מלמד קיד) (תהלים
נעשה ממשלותיו", "ישראל לכך הים. על
בן נחשון נקרא ולכך לישראל, מושל

אגדה)עמינדב. (מדרש

ו) ג, (במדבר לוי שבט את הקרב

כל כמייצג לוי שבט עבודת של יחודה
ע"י מוסברת המשכן, בעבודת ישראל
כתמר "צדיק הפסוק באמצעות הבעש"ט

יש צב). (תהלים ישגה" בלבנון כארז יפרח
ויש יפרח", "כתמר - לתמר המשול צדיק

ישגה". ... "כארז - לארז המשול
אינו שהוא אלא רבות מעלות לארז
בעל אינו התמר, לעומתו פירות. מצמיח
טובים פירות בעל הוא אך אלה, מעלות
לאדם. ובריאות כח המעניקים ומתוקים,
תורה, לומד אומנם לארז המשול הצדיק
לימודו פירות. לו אין אך מצוות, ומקיים
משפיע אינו הוא בלבד, לעצמו - ומעשיו

ה'. רצון זהו ולא לאחרים, ומעניק
זה הוא יפרח", "כתמר אשר הצדיק
טובים יפים, פירות מביאה שעבודתו
לעצמו, רק ילמד לא שהיהודי ומתוקים.
כדי וממרצו מכוחו מזמנו, יקדיש אלא
מסר זו דרך יהודי. עוד על להשפיע
גם זו בעקבותיו. להולכים הבעש"ט
לעשות לא לוי. שבט של דרכו הייתה

בלבד. לעצמם
ב) שיחות (לקוטי

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:09 6:53 ירושלים
8:12 7:08 תל-אביב
8:13 7:01 חיפה
8:11 7:09 באר-שבע
8:52 7:46 ניו-יורק

      
ב) (הושע  

הבית בני לכל וחיות כח

מעלתן מודגשת למתן-תורה ובשייכות בקשר
ציווה שכאשר בתורה כמסופר ישראל. נשי של

לקבלת ישראל בני את להכין רבינו למשה הקב"ה
לבני ותגיד יעקב לבית תאמר "כה לו: אמר התורה,

יעקב" "לבית הלשון כפל חז"ל ופירשו ישראל"
תאמר הנשים, אלו יעקב "לבית ישראל", ו"לבני

ישראל לבני "ותגיד זה ולאחרי רכה", בלשון להם
"האנשים". -

הבית עקרת
למתן-תורה הנשים שהכנת - בזה הביאורים ואחד
בטבע במוחש שרואים כפי האנשים. על גם פועלת

באשה. תלויה כולו הבית שהנהגת בני-אדם
ופועלת הבית, של עיקרו הבית", "עקרת שהיא
הבעל, וגם והילדות הילדים הבית, בני כל על

להשפיע לאשה שיש המיוחד והחוש הכשרון ע"י
זה ידי שעל וחום. רגש רכות, מתוך ולפעול

של לבם בפנימיות הדברים ונקלטים מתקבלים
יותר. ומתקיימים המחונכים

בכל תורתנו" מתן ל"זמן בנוגע גם מובן ומזה
בפעם שבמתן-תורה לכך נוסף שנה: ובכל דור

ואחד אחד לכל בירושה התורה ניתנה הראשונה
קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה מישראל.

והאמהות, ויעקב, יצחק אברהם האבות, בני יעקב".
שמהם וזלפה, בלהה וכן ולאה. רחל רבקה שרה

ישראל בני כל יצאו ומהם השבטים, י"ב כל יצאו

יתחדש שבו הגאולה, לדור עד הדורות, כל סוף עד
מאתי חדשה ש"תורה עי"ז מתן-תורה של הענין

- תצא";
ונשנה חוזר שנה, בכל תורתנו" מתן "זמן בבוא הרי

שבדור ישראל בני לכל מתן-תורה של הענין
ושלאחריו, שלפניו הדורות, שבכל בנ"י ולכל זה.
בחרתנו כש"אתה לעם, נעשו ישראל שבני מאז
הגאולה לדור ועד ב"מתן-תורה". העמים" מכל

תצא". מאתי חדשה כש"תורה

חולין בענייני גם
תורתנו" מתן ל"זמן ההכנה להיות צריכה ולכן

"כה - הראשונה בפעם שהיתה כפי אופן באותו
"ותגיד כך ואחר הנשים". "אלו יעקב", לבית תאמר

של מעלתן בהדגשת - "האנשים" ישראל", לבני
הבית", "עקרת היא מהן אחת שכל ישראל, נשי

למתן-תורה. וראוי מוכן כולו הבית נעשה ידה ועל
אחת שכל ישראל, נשי של המיוחדת מעלתן

בקיום רק לא מתבטאת הבית", "עקרת היא מהן
בכך (ובעיקר) גם אלא בהם, שחייבות המצוות
בענייני גם כולו, הבית בכל קדושה שמחדירה

שבבית. החולין
לנשי שניתנו המיוחדות במצוות מודגש זה וענין
ויום- שבת נרות הדלקת ממצות החל - ישראל
באור מואר כולו הבית נעשה זה ידי שעל טוב,

האכילה לכשרות בנוגע זה דרך ועל קדושה, של
הבית. בני כל של מבשרם חלק שנעשים ושתיה,

הבית בני כל של והחיות הקיום נעשה זה ידי ועל
כמדובר - עיקר זה וגם ועוד קדושה. של באופן

בחדר צדקה קופת לקבוע ונכון שטוב פעמים כמה
של בעלותה ביותר מורגשת שבו (מטבח), התבשיל

לכל והמשקאות המאכלים בהכנת הבית" "עקרת
האכילה בהכנת פעולתה שהתחלת כדי הבית, בני

הצדקה, בנתינת תהיה ושתיה
ומשובח טוב ועיקר, חשוב שחלק אלא עוד ולא
נותנת בעצמה, שמכינה והמשקאות מהמאכלים
בזה שיש ויו"ט, שבת הסעודות לצרכי לעניים

אינו שהעני לצדקה. ממון נתינת לגבי יתירה מעלה
כיון והמשקאות. המאכלים בקניית לטרוח צריך

המוכן. מן שמקבלם

צדקניות נשים בזכות
דובר זה. בדורנו מיוחדת הדגשה ניתוסף זה ובכל

הגלות של האחרון דור הוא זה שדורנו פעמים כמה
ע"י והשלימה האמיתית הגאולה של הראשון ודור

צדקנו. משיח
ישראל ובנות לנשי מיוחדת שליחות יש זה ובענין

ממצרים שהגאולה שכשם חז"ל במדרשי כמבואר -
תהיה כן הדור שבאותו צדקניות נשים בזכות היתה
זה. שבדורנו צדקניות נשים בזכות העתידה הגאולה
האחרון שדור האריז"ל בכתבי המבואר ע"פ ובפרט
הוא זה, דורנו הגאולה, של הראשון ודור הגלות של

מודגש שבזה - ממצרים שיצא הדור של הגלגול
הצדקניות ישראל נשי שבין והשייכות הקשר יותר
הצדקניות ישראל נשי עם ממצרים, יצאו שבזכותן

האמיתית הגאולה תהי'ה שבזכותן זה שבדורנו
והשלימה.

תנש״א) אייר כ״ח שיחת (עפ״י

מלך דבר

במדבר פרשת
ו אבות: פרקי

במדבר

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



ברית שארגון ארוכות, שנים מזה
בעריכת רבות פועל יצחק, יוסף
לתינוקות חינם, מילה בריתות

ומבוגרים.
ההוצאות בעומס לעמוד מנת על

כרוך רבים שבמקרים הגבוה,
הבאת לצד ניתוחים, בחדר באשפוז

מקום, לכל המומחים המוהלים
המעונין, לכל בארגון, מאפשרים

סגולה ה"סנדקאות", זכות את לקבל
שהסנדק, תוך - לברכה ידועה

בעלויות השתתפות עצמו על נוטל
הברית. של הגבוהות

הרב מספר מקרים, מאותם אחד על
שליט"א הרבי שליח וינדרבאום, דני
שבהודו: קאסול בכפר המשיח מלך

בברית באנו שנים, כשש "לפני
הילה רבקה ורעייתי אני הנישואים,

שתחי'.
נראה אחרים, שאצל מה

התגלה פשוט, כדבר אולי
משמים. כעיכוב אצלינו

שנים, כחמש במשך
בטן, לפרי נואשות ציפינו

קיימא. של לזרע
כל את ניסינו? לא מה
המפורסמות, הסגולות
כל על מחברים עצות
מספרים סגולות מיני
לא זה כשכל שונים,

עדיין ואנו כמועיל, נראה
עינים. בכליון מצפים

כשאני מורגש, היה אשתי של צערה
ומתפלל מעשי פתרון חסר עומד

יתברך. ה' לברכת
אדם, אלי מתקשר וחצי, כשנה לפני

את השיחה בתחילת מייד המציג
ברית מארגון אלכס "מדבר עצמו:

דקות מספר במשך יצחק", יוסף
פעילות את בקצרה לי מתאר הוא

"אני בבקשה אלי ופונה הארגון,
אצלינו סנדק להיות לך להציע רוצה

הבריתות". באחת
אותו, שאלתי ממני?" נדרש "מה
שתקח רוצים "אנחנו השיב והוא

בה אחת, ברית של סכום עצמיך על
בפועל". הסנדק גם בעז"ה תהיה

הסכום, את ממנו כששמעתי
מנהל בעצמי, אני "תראה, היססתי,
וככה בקאסול, חב"ד בית את ב"ה
מה גדולים, כסף סכומי בידי אין

שלנו, הפעילות שהוצאות עוד
שגם קטנים, לא משאבים דורשות

לגייס. צריך אני אותם
הסגולות כל את היום עד ניסיתי

אטול שאני נראה לא הועיל, וללא
כל עם הסנדקאות, את עצמי על

ההערכה".
מקצת לי וסיפר ויתר לא הוא

לאנשים שאירעו המופת מסיפורי
יכול "אני לבריתות שעזרו שונים

בלי עד לברכות לך להתחייב ממש
הבטיח. סנדק" תהיה באם די,

השתכנעתי, אך פסקו, לא היסוסי
שעברה, בשנה לירושלים, להגיע

סנדק להיות מנת על החנוכה, בחג
בבית שם שנערכה הבריתות באחת

הרפואה.
לעוד בצ'ק, לך נותן אני הכסף "את

אמרתי זה, בתאריך בדיוק שנה
אתה ישועה אראה אני באם לאלכס,
לא, באם אך הכסף, את לקבל תוכל

כמבוטל"... הצ'ק את תראה
והנה מחודשיים, יותר קצת חלפו

לקבל מפתעים אנו
ההריון טובות... בשורות

בשלום, ב"ה עבר כולו
בתקופת נסיעתנו כולל

בקאסול, לפעילות הקיץ
שליט"א הרבי כברכת

שנתקבלה המשיח מלך
קודש. האגרות באמצעות

תשעה להם חלפו כך
ממתינים כשאנו חודשים,

בשעה ללידה רגע בכל
שעה ומוצלחת, טובה

מתמהמהת מה, שמשום
ועוד. עוד

נקבע הרופאים, עם בהתייעצות
אז עד באם לניתוח משוער תאריך

תלד. לא הילה רבקה רעייתי
לילה בשעת השנה, כסלו בכ"ח

הרפואה, לבית נכנסת היא מאוחרת
לי מודיעים קצר זמן כשבתוך

חנה לאה - הבת לידת על הרופאים
שתחי'.

הצ'ק, לפרעון הזמן הגיע כעת
כשאני אלכס, ר' עם קשר יצרתי

הצ'ק. תמורת מזומן כסף לו מעביר
של הנושא בתאריך הבחנו כעת רק

בדיוק תש"ע"... כסלו כ"ח הצ'ק:
סנדק! שהייתי לאחר שנה

דני, הרב סיפר המלא, הסיפור את
באירוע המשתתפים מאות בפני

לאחר שעשה לה', ההודיה סעודת
ביתו. הולדת

לפנות ניתן בסנדקאות, למעונינים
בטלפון: יצחק״ יוסף ״ברית לארגון

להשאיר (ניתן 03-610-7250
nהודעה).

המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

התורההכלי לקבלת התורה לקבלת הכלי
מתן זמן בו החודש מברכים שבת - הוא היום
התורה למתן ההכנה התחלת גם - ובמילא תורתנו,

התורה. וקבלת
והאחדות. השלום הם - התורה למתן והכלי ההכנה
שם ויחן בפירש"י: הובא במכילתא רז"ל וכדרשת
הקב"ה ביקש ובילקוט: אחד. בלב אחד כאיש ישראל,
והיו ממצרים שיצאו בשעה לישראל תורה ליתן
אמר כו' אחת אגודה כולם הושוו לסיני כשבאו כו' אלו על אלו חלוקים
שלום. אוהבת שהיא לאומה נותנה אני ולמי שלום כולה התורה הקב"ה

ומצות, תורה בעניני להיות צריכים תורה למתן דהכנה והאחדות השלום
ובשביל ובמה באחדות. יחיד, (לשון ישראל שם ויחן הכתוב: וכלשון

ומצותיה. התורה (וענינו), ההר נגד מה-)
חבור שנאמר וכמו שרוצים, מה לפעול יכולים השלום ידי שעל ואף
– שהיה שע"י וכמו זה, פסוק על רז"ל וכדרשת לו הנח אפרים עצבים
לעשות, יזמו אשר כל מהם יבצר לא - הרי אחדים, ודברים אחת שפה
כביכול להכריח, הדרך זו לא הרי קיום, לו אין השלום שאז מלבד הנה
כביכול, והקב"ה התורה מתן הוא כשהמבוקש ובפרט מלמעלה, ההשפעות
אם כי אפשר אי זה אשר מקיף, ולא פנימיות יהבית, כתבית נפשי אנא
נמלך במי בענין וכמבואר - בעצמות מושרשות שהנשמות זה ידי על
תורה של בענין האחדות להיות צריכה הרי - צדיקים של בנשמותיהם
בהשתדלותו ביחוד תתבטא ישראל באהבת שלו שהתנועה היינו ומצוות

לתורה. לקרבם
באתי: פועל של ועל

דכללות תורה מתן זמן - בבוקר השבועות חג ועד מעתה אשר בהימים
נותן הברכה וכלשון בפרט, יום שבכל התורה מתן ענין על נוסף השנה
- השבת בימי - קהלות שמקהילים בזמן ובפרט - הווה לשון - התורה
עליהם, שהשפעתו הישראלים ולאשה לאיש ולהסביר לבאר להודיע צריך
בהענין עז ויתר שאת ביתר להשתדל וזכותם חובתם ביחוד זה בזמן אשר
מה וידוע בפרט. יום בכל שבזה והזכות החיוב על נוסף ישראל דאהבת
קודם לומר "נכון נפש: לכל הוא ושווה לכל, שתיקנו בסידורו, רבנו שכתב

כמוך". לרעך ואהבת של עשה מצות עלי מקבל הריני התפלה
וקבלתה. תורה למתן הכנה היא ישראל שאהבת איך הנ"ל את להסביר
הוא כמוך לרעך ואהבת הזקן רבנו של מאמרו את ולהסביר ולהודיע
ואהבת התורה אהבת השם אהבת ונמצאו - אלקיך ה' את לואהבת כלי

חד. כולא - ישראל
מה כל דע פירוש ממך למעלה מה דע המגיד הרב מאמר לפרסם צריך
יראה אשר וכמרז"ל הדבר תלוי ואחד אחד בכל ממך הוא הכל שלמעלה
זכות לכף אם להכריעו יכול שלו אחת ובפעולה שקול, העולם את האדם
מתן ולפעול להכריע יכול אחת בפעולה הנה דידן, בנידון וכן - כו' או

התורה.
לאחד זה קבע הבעש"ט אשר ישראל, ואהבת שלום של בפעולה ובפרט
ויוצא הזולת עם עצמו הוא כוללם זה ידי שעל החסידות, תורת מיסודות

יחיד. מגדר
בעולם, שלום לעשות ניתנה התורה שכל התורה, לקבלת הכנה והוא
והבורא. הנברא בין שלום לעשות האדם, זה - קטן ובעולם גדול בעולם
הדורשים אלו - ובפרט הנ"ל, כל את ולפרסם לדבר צריך אחד כל

האלו. ימים במשך ברבים ונואמים
כלשון - כולנו נזכה ישראל, כלל בתוך אשר, בטוחים, להיות יש ואז
בשמחה התורה לקבלת - זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק ברכת

ובפנימיות.
תשי״ג) סיון, שמבה״ח משיחת מקוצר (קטע

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד. פרק כלאים. הל'

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

קריאת הל' אהבה. ספר י. פרק תשובה הל'
א-ב. פרק שמע.

א. פרק כהנים. וברכת תפלה הל' ג-ד. פרק

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

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

א

ב

ד

ג

ה

ו

ז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

יום באותו ולידה ברית

והברכה התודה

- לא אם ובין יסכימו לב מוגי אותם אם בין
לעם שיכת ישראל שארץ ויראו תנצח, האמת

על - לנו ניתנה והיא היות עולם", "נחלת שהיא באופן ישראל,
ולכן הארץ, מלך שהוא הקב"ה עולם, מ"אלוקי - התורה ידי

זאת. לשנות יכולים תשל"ח)לא בלק (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הארץ ממלך מתנה

המשיח מלך

וינדרבאום דני הרב

באה"ק משיח קונגרס להצלחת והמסייעים לעוזרים
ירמיהו הרב קרויטרו, שלום הרב יאיר, אברהם הרב לוי, אריה הרב

הרב ציק, חיים הרב רחימי, יצחק הרב ריבקין, יצחק יוסף הרב קאליפא,
לידר. י.י. הרב ציק, לוי הרב ציק, מאיר הרב רווה, מנחם

דוב כהן, שלום לוין, יצחק יוסף פייסין, אלי פוגאטש, אהרון התמימים
פרץ, אלעזר הרב דונר, אורי הרב המושבים: מנחי קנפלמכר.

קורקוס רפאל הרב פרישמן, בנצי הרב
באירוע חלק שנטלו והפעילים השלוחים ולכל



N.DN.D נברוד"ר משה נברו משה ד"ר
אלטרנטיביתמומחה לרפואה אלטרנטיבית לרפואה מומחה

דיקור * הומאופתיה * נטורופתיה * העין בגלגל מאבחן *
כגון: שונות בעיות לפתרון ייחודיות בשיטות המטפל מוכחות הצלחות עם תחומי רב אלטרנטיבי רופא

מ) (שלמה במשקל" ירדתי וגם סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה "...שמעתי סוכרת: בעיות
ובעלה) (ליאת ילד" חובקים אנחנו בזכותך לך, מודים נברו משה "...ד"ר פוריות: בעיות

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

א.) ברני (ד"ר לחלוטין" נעלמה הגב בעיית טיפולים כמה "...אחרי שונות: מסיבות גב כאבי

צדקנו משיח פני לקבלת אחד" "כאיש

״בגרות״ על תורה לימוד להעדיף
לקבל בשביל שילמוד בטענה שי' בנו אודות כותב

בשביל היחידה הדרך זוהי וכאילו וכו', בגרות בחינת
בעתיד. בחייו להסתדר שיוכל בכדי בנם

אשר לימוד באופן לחינוך בנם נטיית היה לא ...באם
לזה שיסכים עליו שישפיעו היה מתפקידם בחר,
בחסד והנה שנים, איזו של זמן משך פנים כל על
טובות ומעלות מדות בעל בבן חוננו עליון א-ל

בשיטה ללכת וקדוש ויפה בהטוב בחר מעצמו אשר
להודות צריכים הרי לה, מתאים וללמוד האמורה

בהחלטתו בנם ולעודד ולחזק בזה, ברכתו על לא-ל
זה אשר ובודאי ובודאי והולך, דמוסיף ובאופן זו
בחן בטובו כולו העולם את "הזן עליו שאומרים

- אדם בני וחצי ביליון שני זן וברחמים", ובחסד

וילמוד שי' לבנם גם ובזמנו, בעתו פרנסתו לו ימציא
ובהתלהבות בחום ומנהיגו עולם בורא של תורתו

ית'... ה' בברכות יוסיף זה והרי
ז׳שז) (מאגרת

והבעש״ט השבועות חג
זמן הבע"ל, השבועות לחג בקשר אשר חזקה תקותי

המאתים הילולא גם הוא השנה אשר תורתנו מתן
באותו זו בשנה וחל ז"ל, טוב שם הבעל מורנו של

שכדברי השבועות, דחג א בשבוע, רביעי יום היום,
יתכנן המאורות, ונתלו נטלו יום בו הזקן, רבנו

ובמושפעיו מגעת שידו מקום בכל זה בכיוון פעולות
היא שהיא הבעש"ט בתורת לימוד לקבוע ביחוד,

והנהגותיו. הוראותיו בדרכי וללכת החסידות תורת
ז׳שיח) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

השבוע, שני ביום נאספו, הארץ, קצות מכל
מלך שליט"א הרבי ושלוחי הפעילים אייר, כ"ו

שנערכה הקודש" בארץ משיח ל"קונגרס המשיח
והשלימה. האמיתית הגאולה למען האגודה ע"י

מהתשורה המשתתפים נהנים בכניסתם כבר
מיוחדת ותקיה משיח", "אלבום היוקרתית,

מוצאים ההרשמה, דוכן לצד "משיח". עט עם
שונים. משיח והפקות מוצרים דוכני הפעילים
פרישמן. בנצי הרב הנחה, הראשון המושב את

פתח הלוי, יואש דוד הרב הפתיחה, דברי לאחר
מלך שליט"א הרבי של התהלים פרק באמירת

ישראל נועם הרב מלכות, בדבר פותחים המשיח.
הרבי דברי על חוזר עילית, בביתר משפיע הרפז,

על מוקרנים מכן, לאחר המשיח. מלך שליט"א
הקודש משיחות קצר וידאו באולם המסכים

הארץ. שלימות בנושא

והפקות פעולות ניסים,
מפתיע העין, בראש שליח עקיבא, בנימין הרב

להפצת יחודי פוסטר - חדשה בהפקה הקהל את
מרדכי הרב והשלימה. האמיתית הגאולה בשורת

על מדבר גן, וברמת ברק בבני משפיע רוטנשטיין,
ראש בא-גד, יוסף הרב ישראל". ה"אהבת ענין
כי בדבריו מדגיש בנחלים, התיכונית הישיבה

הברוכה. בפעילותם השלוחים את לחזק הגיע,
אירן יוצאי קהילת רב אנטיזדה, משה הרב
מלך שליט"א הרבי ממופתי מספר בנתניה,

אישי. באופן עד היה להם המשיח
אזור, המארחת בעיר השליח ירדני, שמעון הרב
לאחריו אחים. בברכת המשתתפים את מקדם

דגן. בבית השליח גרומך, שמואל הרב עולה
שבע מטה יו"ר חותם, הראשון המושב את

שוב מעלה כשהוא קלי, בועז הרב נח, בני מצוות
הפעילות. פן את

פורץ, כשלאחריה, מנחה, לתפילת נעמד הקהל
אדוננו". "יחי של ענק מעגל

הנחה הצהריים, ארוחת - השני המושב את
בישיבת משפיע קורקוס, רפאל הרב רב, בכשרון
גרומך, מוטי הרב הראשון, הדובר באילת. חב"ד

לראשונה חב"ד בית פתח האחרונה שבשנה
לפתיחת הדרך על מספר בהודו, האמפי בכפר

חב"ד. בית
העו"ד חושף הפעילות, של מוכר בלתי פן

נציג בדברים חותם לאחריו עמר. אלון החב"די
שמידע. שלמה הרב בירושלים, הפעילות

וגאולה מדע אמונה,
האמונה בנושא בעיקרו עסק השלישי, המושב

הנחה, המושב את הגאולה. עידן לאור והמדע,
זה, למושב הראשון הנאום את דונר. אורי הרב
העברית מהאוניברסיטה בילו, יורם פרופ' נשא

את חוקר האחרונות שבשנים בירושלים,
ד"ר המשיח. מלך שליט"א ברבי האמונה נושא

תורות את מקשר שנפס, יהודה למתמטיקה
לנושאים הקוואנטים" כ"תורת האחרונות המדע

המשפחה לרפואת מומחה ניר, טל ד"ר בחסידות.
בין בקשר נוסף יחודי פן הביא מלאכי, מקרית
קהילת משפיע הגאולה. לעידן הרפואה מדעי

חותם זילברשטרום יצחק יוסף הרב בלוד, חב"ד
המושב. את

שלמה גאולה דורשים
בית מנהל מנחה והמסכם, הרביעי המושב את

פרץ. אלעזר הרב בנתניה, משיח
שפתח ברנשטיין, זלמן הרב הראשון, הדובר

קוצ'ין בעיר בהודו חדש חב"ד בית לאחרונה
לאחר המקומית הקהילה התעוררות על מספר

חב"ד בית שפתח נוסף שליח שנים. מאות
מקיבוץ לוזיה, יפתח הרב האחרונה בשנה

אורן ר' בארץ. כאן הפעילות על מספר מחניים
את ראייתו מזוית מתאר הקיבוץ, תושב שפיר,

בקיבוץ. הפעילות
תומכי ישיבות פעילות על קצרה סקירה

בישיבת ר"מ סיבוני, מרדכי הרב נושא תמימים,
מרכז מנהל לוי, אריה הרב שבע. בבאר תות"ל
דבריו את מייחד והסביבה, בקטמון "ופרצת"
תקופת - תקופתינו משמעות אודות ללימוד

המשיח". "ימות
ציק, זמרוני הרב חותם הנאומים, מסכת את

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה יו"ר
הרבי של המליאה ההתגלות ודרישת בבקשת
בהכרזת נחתמים דבריו המשיח. מלך שליט"א

והקהל הנאומים מסכת נחתמים כשבכך ה"יחי"
קעניג, אלעזר הרב עם חסידית להתוועדות פונה

בר ירון הרב ולאחריו עילית, בנצרת משפיע
הקודש. בארץ משיח בפרסום רבות הפועל זוהר,

ולא תם בבחינת זה היה המשתתפים, מבחינת
להבאת בפעילות להמשיך נוספת דחיפה נשלם.

והשלימה. האמיתית הגאולה

מהמשתתפים חלק


