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מול מימדים, גדול אפור לויתן של צפויה הבלתי הופעתו
והתעניינות התרגשות עוררה לאחרונה, אביב תל חופי
בסופו הרחב. בציבור גם כמו הימי המחקר בחוגי רבה,

שבשגרה. דבר אינו החוף מול כאן אצלנו לויתן דבר, של
העלתה התקשורת, באמצעי בהרחבה שפורסמה הידיעה

האמיתי", "הלויתן של סיפורו את אסוציאטיבי, באופן
לפני רק לבוא. לעתיד לצדיקים סעודה להיות שעתיד זה
סדר קצת לעשות כדאי הסעודה, של בעיצומה שאנחנו
בעל אומנם ! דג לראש לכל שהינו האמיתי הלויתן בין
ימיים, יונקים אותם לבין למהדרין, כשר אך ענק מימדי

Whale בלע"ז הקרויים
ואינם לדג, נחשבים שאינם

וקרויים לאכילה כשרים
"לויתן" העממית בשפה

המושאל. בשם

! בגלובוס יחיד
בחז"ל שונים ממקורות
של במינו כי יודעים אנו
עוד אין האמיתי, הלויתן
הוא אלא נוספים פריטים
כולו. בגלובוס כן, יחיד! דג

נבראו הבריאה בראשית
ונקבה. זכר שניים, אמנם

ראה העצום גודלו בגלל אך
וירבו, יפרו שאם הקב"ה

בפניהם העולם יתקיים לא
הנקבה את הרג כן ועל

הלויתן של שגילו כך לבוא. לעתיד לצדיקים ומלחה
5770 - העולם גיל את למעשה תואם תש"ע, בשנת

שנה.
במעמקי שם אי הלויתן עשה קיומו שנות רוב את

לבין... בינו הגאולה זמן של המכריע לקרב ממתין הים,
בקרניו, הלויתן את הבר שור נותץ במהלכו הבר, שור
בסנפיריו הבר שור את שוחט הלויתן במקביל כאשר
ידועה סעודה לאותה לגשת הוא, כעת שנותר כל !!!
לצדיקים המיועדת והלויתן", הבר "שור סעודת בשם
צדיקים", כולם "ועמך

בשתיית משולבת כשהיא
ימי מששת המשומר "יין

בראשית".

שור "סעודת של זו סוגיה מוסברת החסידות בתורת
הבר ושור הלויתן כאשר הרוחני, ברובד גם והלויתן" הבר

מהם אחד כשבכל צדיקים, סוגי שני למעשה מייצגים
הדרגות. שתי בין מאחדת והסעודה חברו, על מעלה
רשב"י, בדוגמת עליון צדיקי אותם הם האחד הסוג
אלי", אישי ילוה "הפעם מלשון "לויתן" הנקראים

העילוי ביכולת ומצויינים הפסק, ללא ית' לו נלווים
הם השני הסוג אין-סופיים. לגבהים להתרומם שלהם,

העולם גשמיות בזיכוך היא שעבודתם צדיקים אותם
מבורר לבב" ובר "נקי מלשון הבר" "שור שמם ומכאן
ביכולתם מעלתם, וזך.
את ולהוריד להמשיך

לחיי האלוקיות ההשפעות
זה. בעולמנו היום-יום

סוד יצא יין נכנס
הרוחני, לרובד במקביל
"ודע המהרש"א כותב
בכל להאמין לנו יש כי
בפשטן האלו הדברים

האריכו שהמפרשים ואף
כוונתם.. לפי הזה בדרוש

יוצאין הדברים אין
ממשמען".

החסידות בתורת גם
לפירושים שמעבר נפסק,
הרי העניינים, ברוחניות

הבר "שור של זו שסעודה
ממש, כפשוטה התוועדות גשמית סעודה הינה והלויתן",
ימי מששת המשומר ל"יין גם ישראל עם זוכה במהלכה

גילוי דהיינו סוד", יצא יין "נכנס הפירוש כולל בראשית",
שהרבי וכפי התורה. וסודות פנימיות של חדשים רובדים
היחיד "הדבר כי הרף ללא מכריז המשיח, מלך שליט"א

איך ויראה כדבעי, עיניו את יפקח שיהודי - הוא שחסר
יש ערוך", ה"שולחן את כבר יש לגאולה מוכן כבר הכל
כבר ויהודים המשומר ויין ושור-הבר הלויתן את כבר
מלכי (מלך אביהם" "שולחן - השולחן סביב יושבים

את לזרז כדי צדקנו". משיח עם יחד הקב"ה), המלכים
ה' תורת תורתו את ולהפיץ ללמוד עלינו העיניים, פקיחת
חדשה "תורה היעוד בקיום ששלימותה עיניים, המאירת

ממש. ומיד תיכף תצא", מאתי

בחופשה יהודי חינוך
בהם הקיץ, חופשת ימי לקראת
מתוכנית יוצאים ילדים אלפי מאות
במוקדי מארגנים הרגילה, הלימודי

עולם להעשרת מיוחדות קייטנות חב"ד,
הרישום מתאים. יהודי בתוכן הילדים
העניקו בעיצומו. כבר הקיץ למחנות

חינוכי. ועושר כיף של חויה לילדיכם
חב"ד. מוקדי בכל פרטים

תורה כנסי
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על

- תורה מתן חג ליום בהמשך המשיח,
אלו בימים מתקיימים השבועות, חג

הדוברים מעלים במהלכן תורה" "כינוסי
בכל והערות הארות חידושים, חידודים,
ולהאדירה". תורה "להגדיל התורה חלקי
באירועים להשתתף מוזמן הרחב הציבור

חב"ד. מוקדי בכל המתקיימים אלו

החת״ת בשיעורי מתחזקים
שלשת בין מקשר השבועות, חג יום
ביום שקיבל רבינו משה ישראל: מנהיגי

ישראל" זמירות "נעים התורה, את זה
תורת ומייסד זה ביום שנפטר המלך דוד

בעל-שם-טוב ישראל רבי החסידות
הזמן זה זה. ביום נסתלק הוא שאף

היומי החת"ת בלימוד ולהתחזק להוסיף
רבינו) (משה חומש - יחדיו המקשרם
(חסידות). ותניא המלך) (דוד תהלים

והלויתן״, הבר ״שור של זו שסעודה הרי העניינים, ברוחניות הפירושים לכל שמעבר נפסק, החסידות בתורת
התורה סודות של חדשים רובדים גילוי דהיינו בראשית״, ימי מששת המשומר ״יין כולל ממש, בגשמיות תהיה

טובות חדשות
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(21.5.10) (5770) ה'תש"ע סיון ח' נשא, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

הבר שור סעודת
כפשוטו והלויתן

798

רבי הצדיק לזכות שבע, בבאר השבוע שנערך הענק, האירוע משתתפי אלף כעשרים
הגאולה בשורת להפצת בעיר חב״ד ישיבת תלמידי לפעילות נחשפו זצ״ל חורי חיים

הגאולה לבשורת נחשפו 20,000



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

גגולה שיחי' ציון בן הת' למשפחת
ב"ג עם השידוכין בקשרי לבואו

שדה שתחי' מורן

שליט"א הרבי כברכת עד עדי בנין - ביתם יהא
הגאולה זמן של הרחבה ומתוך המשיח מלך

עקיבא בנימין הרב למשפחת
העין בראש המשיח מלך שליט"א הרבי שליח

השידוכין בקשרי יצחק יוסף הת' הבן לבוא
עקיבא איתן ר' למשפחת מירי ב"ג עם
שליט"א הרבי כברכת עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של הרחבה ומתוך המשיח מלך

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

 
   
   
   
   
    
    

    
     

    
   
    

  
    

ב) ח, (במדבר הנרות שבעת יאירו

כל של שנשמתו מסביר, הזקן אדמו"ר
אדם" נשמת ה' "נר נר בבחינת היא יהודי
תהיו "ואתם כהן בבחינת הוא יהודי וכל

ו). יט, (שמות כהנים" ממלכת לי
לכל ההוראה נלמדת שבפרשתנו זה ומציווי
באמצעות בנשמתו אור להעלות - יהודי
אלא כג) ו, (משלי אור" ותורה מצוה "נר
שלנו נשמתנו בהארת להסתפק לנו שאל
בנשמתו האור את להדליק עלינו בלבד,
להגיע מסוגלים אנו אליו יהודי כל של
ורודף שלום "אוהב אהרן של בדרכו וזאת

חי)שלום". (מעיין

ט,ב) (במדבר הפסח ויעשו.. השנית.. בשנה

זו פרשה של מקומה התאריך, מבחינה

לא "ולמה כאן: ולא במדבר ספר בתחילת
ישראל. של גנותן שהיא מפני בזו? פתח
לא במדבר ישראל שהיו שנה ארבעים שכל
(רש"י) בלבד" זה פסח אלא הקריבו
היה שהרי זו לגנות מקום מה ולכאורה,
הפסח הקרבת את שתלה ה', ציווי לפי זה

ישראל? לארץ בכניסה
מעצמם, ביקשו שלא בכך היא גנותן אלא,
הפסח קורבן את להקריב מיוזמתם
הנזכר לכך, דוגמה במדבר. בהיותם גם
שהיו אנשים אותם אודות בפרשתנו
בכל וביקשו נגרע" "למה שטענו טמאים
שמע ה' ואכן הפסח את להקריב זאת

שני". "פסח על והורה לדבריהם
והתביעה הדרישה חשיבות נלמדת מכאן
דוד צמח "את והשלמה האמיתית לגאולה

תצמיח". מהרה עבדך
שיחות) (לקוטי

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:15 6:57 ירושלים
8:17 7:13 תל-אביב
8:18 7:06 חיפה
8:16 7:14 באר-שבע
9:00 7:53 ניו-יורק

      
כה) - ב יג, (שופטים

וישמרך ה' יברכך

נאמרו וישמרך" ה' "יברכך בפרשתנו הפסוק על
"יברכך" הברכה של בתוכנה פירושים הרבה בחז"ל

"שיתברכו - מהם באחד בחר רש"י אבל "וישמרך",
"שהרבה ומסיים מזכיר זה עם וביחד נכסיך".

מדרש. שהם ומגדירם - בו" דרשו מדרשים

״יברכך״? זה מה
מקרא" של "פשוטו לפי גם לתמוה: יש לכאורה
כללית ברכה היא כהנים שברכת לומר מסתבר

"שיתברכו זה בפירוש רש"י בחר ומדוע - ביותר
פירש ולא האדם, לנכסי רק המוגבלת ברכה נכסיך",

עניניו? בכל יתברך שהאדם כללית, ברכה שהיא
על כאן ב'ספרי' הראשון הפירוש מכך: ויתירה

[בתורה, המפורשת בברכה ה', "יברכך הוא: הפסוק,
בשדה אתה וברוך בעיר אתה ברוך . אחר]. במקום

וגו' בבואך אתה ברוך ומשארתך טנאך ברוך וגו'
כי אימתי והשיגוך האלה הברכות כל עליך ובאו
ב"יברכך" הרי זה לפי - אלקיך" ה' בקול תשמע

בנוגע גם אלא האדם, בנכסי רק לא הברכה נכללת
על ברכות גם - זאת ועוד בטנו; ולפרי לגופו

בחר רש"י ומדוע המתברכים. של רוחניים ענינים
בנכסים? דווקא "יברכך" ברכת את למקד

ריבוי בחוקותי בפרשת מפורש כבר בזה: והביאור
מקיימים הם כאשר ישראל לבני המגיעות הברכות

ברכת מצות על לומדים וכאשר ומצוות. תורה
לברך הכהנים שעל מיוחדת ברכה שיש כהנים,

החידוש מהו השאלה: מתעוררת - ישראל בני את
הבטיח כבר שהקב"ה הברכות לגבי כהנים בברכת

בתורתו? להם
הפירוש כמו "יברכך" רש"י פירש שלא הטעם וזהו

- המפורשת" "ברכה על מה'ספרי', שהובא
שזוהי לומר אפשר שאי הנותנת היא דאדרבה,

ברכה שזוהי מכיון כהנים: ברכת של הברכה
- זו) ברכה בתורתו הבטיח (שהקב"ה "מפורשת"
את מברכים שהכהנים הברכה זו שאין מובן הרי

ישראל. בני

בשפע ברכה
"יברכך לפרש מקום אין גם הטעם מאותו אמנם

"בעושר") אפילו או "בממון", (או בנכסים"
כלולה כבר זו ברכה גם כי - אחרים כבפירושים
מזו ויתירה בחוקותי; בפרשת המנויות בברכות

מתנות נתינת על שהשכר נאמר כבר בפרשתנו -
הרבה". ממון יהיה "לו - הוא כהונה

אומרת זאת נכסיך", "שיתברכו רש"י פירש ולכן
תשרה ("נכסיך"), כבר להאדם לו שיש שבנכסים

מידתם מכפי יותר ויתרבו שיתברכו מיוחדת, ברכה
מדרכי שלמעלה והשפעה ברכה והיינו הם, וטבעם
"וימצא - יצחק אצל רואים שאנו דרך על הטבע.

קשה ש"הארץ שלמרות שערים", מאה ההיא בשנה

- מאה" שאמדוה אחת על "עשתה קשה", והשנה
הטבע. מדרך שלמעלה ברכה

שנמנו הברכות לגבי כהנים בברכת החידוש וזהו
בפרשת הברכות שעיקר בחוקותי, בפרשת כבר

שיושפע בכמות הטוב ריבוי בענין הוא בחוקותי
זו ברכה אך והמצוות, התורה קיום ע"י ישראל לבני

ברשותו נמצאים שכבר שהנכסים - מיוחדת היא
כמה, פי ומתרבים מתברכים עצמם הם האדם, של

מהטבע". ש"למעלה באופן

בכל גלויה ברכה
בפרשת גם זו ברכה כעין מצאנו שכבר ולמרות

"ואכלתם הפסוק על רש"י של כפירושו בחוקותי,
מתברך והוא קימעא "אוכל - לשובע" לחמכם
הברכה להפלאת מגיעה זו ברכה אין - במעיו"

פי על שלא מתברך שהמזון זה נכסיך": "שיתברכו
ומצוות, תורה המקיים אדם של ב"מעיו" הטבע
בגופו היא הברכה פעולת ב) לעין, גלוי אינו א)

בברכת אבל המצוות; ושמר בתורה שעמל זה של
האדם, נכסי גם ב) לכל גלויה הברכה א) כהנים

ומצוות, תורה מקיים שאכן אדם לאותו חוץ שהם
טבע. פי על שלא ויתרבו יתברכו

ולא - נכסיך" "(שיתברכו) מדייק שרש"י והטעם
סוגי כל את כוללים ש"נכסים" לפי הוא - "ממונך"

זו. נוספת ברכה תשרה שבכולם הרכוש,
מעשרה למטה ה', ברכות לראות - לנו תהיה וכן
וישמרך" ה' ש"יברכך מקרא של כפשוטו טפחים,
"פנויים נהיה ואז - דוקא גשמיים בענינים היא

הנפש מנוחת מתוך בה", ולעסוק בתורה להתחכם
שכולו "יום — האמיתית למנוחה עד הגוף, ומנוחת

האמיתית בגאולה העולמים" לחיי ומנוחה שבת
תשל״ז,והשלימה. נשא ש״פ שיחות (עפ״י

תשמ״א) בהעלותך וש״פ נשא ש״פ

מלך דבר

נשא פרשת
א אבות: פרקי

נשא

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



הקודש" בארץ משיח "קונגרס
היווה שעבר, בשבוע שהתקיים
שונים אופנים להצגת הזדמנות
הגאולה בשורת הפצת בתחום

והפעילים, השלוחים ע"י והגואל,
תופס קודש" ה"אגרות כשנושא

המרכזי. המקום את כמובן
זה, בתחום העניפה פעילותו על

קהילת רב אנטיזדה, משה הרב סיפר
בנתניה: אירן יוצאי

משפחה, מתגוררת "בשכנותי
אך שידוכים, לגיל הגיעה שביתם

בחור, עם נפגשה בו פעם בכל
והיא דום נאלמת לשונה הייתה

שהוביך מה - לדבר עוז מצאה לא
מייד הקשר להפסקת תמיד,

בתחילתו.
הנתונים כל את לה שהיו למרות

סדירים לימודים כולל המצויינים,
היה נראה זאת, בכל וכדומה,

עוד מתעכב ששידוכה
ועוד.

הגיעה הימים באחד
שביקשה אמה, אלינו

ביתה, בעבור ברכה
היא שבערב הצעתי

לכתוב ביתה, עם תבוא
מלך שליט"א לרבי
את ולקבל המשיח

ברכתו.
וקיבלו הגיעו הן ואכן
לשידוך מיוחדת ברכה

התממשה שאכן ברכה בקרוב,
ביתה. את בנתה אכן בחורה ואותה

הבחורה פנתה מקרה, אותו בעקבות
עשר ילדים היו לא לה לדודתה,

בה והפצירה חתונתה, מאז שנים,
ל"זרע ברכה היא אף ולקבל לבוא

קיימא". בר
לכלל הזוג בני הגיעו כבר זה, בשלב
ושכל להתגרש להם שעדיף החלטה,

זאת ביתו, את בעז"ה יקים אחד
בילדים לזכות הנסיונות שכל משום

בתוהו. עלו
לשמוע אוותה לא דודה אותה

לרבי כתיבה של הרעיון על בתחילה
כבר "ניסיתי המשיח. מלך שליט"א
ומאומה והברכות הסגולות כל את

מאוחר זה במילא לי. עזר לא
לא אחיינתיה אך בעבורי". מידי

השבתות ממוצאי ובאחד התייאשה
כשבהפתעה לביתה, אותה הזמינה
שבאותו לביתנו אותה מביאה היא

את בקצרה גוללה היא שם בנין,
הסיפור.

זמן במשך הדודה עם ישבה רעייתי,
שונים מופתים על לה סיפרה קצר,

בעקבות שונים לאנשים שאירעו
מלך שליט"א מהרבי הברכה קבלת
לבקש נאותה היא ולבסוף המשיח,
התשובה כפי ולעשות הברכה את

שתקבל.
במשך ישבה היא לב, שברון מתוך
מכתבה את וניסחה אורכה שעה

קיימא" של ל"זרע הברכה לקבלת
שהם ההליכים את מגוללת כשהיא

עתה. עד עברו
לתוך הכניסה היא מכתבה את

קודש" ה"אגרות של הכרכים אחד
פותחת כשהיא בביתנו, שניצבים
המכתב נכנס לשם מקום באותו

את וקוראת פרטית' ב'השגחה
התשובה.

במילים כולנו, את הפתיעה התשובה
שליט"א הרבי מברך מפורשות

חיא ל"זרע המשיח מלך
וקיימא".

מיהרתי ברכה!" לך "יש
לה. לומר

לגבי שם נכתב בנוסף
על ושמירה הבית חנוכת
המשפחה. טהרת הלכות

מהוססת נראתה היא
הנחרצות לאור מעט,

לא אני "תראו שהפגנו.
לכם, לומר מה יודעת,

כך..." בדיוק לא זה אולי
תראי "את מפי: נפלט מה משום
ולא הברכה, בהתממשות בקרוב
לך מבטיח שאני אלא בלבד, זו
כאן ירקדו עוד שלך שהילדים

הבית!" בסלון
המשיח מלך שליט"א הרבי כהוראת
הלכות את לעומקן למדה אכן היא

לאחר כשחודש המשפחה טהרת
בבשורות מתבשרת היא מכן

טובות...
השנים, לאורך נשמר עימם הקשר
התאומים, בניהם לידת לאחר גם
ולהודות לבוא שוכחים לא כשהם

הנס על המשיח מלך שליט"א לרבי
הגדול.

שאמורה שלהם, המצוה בר לקראת
לאחרונה הגיעו הם בקרוב, להיות

ברכת את לבקש מנת על לביתי,
המשיח מלך שליט"א הרבי

לפתע יצאו הביקור, כשבמהלך
שובב ילדותי לריקוד התאומים

נפעמים כולנו כשאנו הבית, בסלון
רחוקה..." הבטחה באותה nלהזכר

השבועות חג שלאחר התשלומין" "ימי משמעות על המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

התשלומיןימי התשלומין ימי
יתירה אהבה על מורה ד"תשלומין" הענין ...כללות
לבני המצוות) (מצווה הקב"ה של מצדו נוסף וחסד
לזמן הציווי נקבע שלכתחילה פי על שאף ישראל,
הציווי את קיימו לא ישראל בני כאשר גם הנה מסויים,
להם נותן שתהיה), סיבה (מאיזו מראש שנקבע בזמן
הזדמנות - אליהם ואהבתו חסדו גודל מפני - הקב"ה
כללות שזהו הציווי, קיום את להשלים שיוכלו נוספת

התשלומין. דימי הענין
תשלום, מלשון "תשלומין" - לראש לכל פרטים: כמה - גופא ובזה
השבועות, בחג עשה שלא הענינים אותם של החסרון מילוי כלומר,
שלימות, מלשון "תשלומין" - לזה ונוסף לו", יחסר אשר מחסורו "די
העילוי בדוגמת השבועות, בחג להיות יכול שהיה ממה יותר נעלה באופן

בלבד. החסרון מילוי לגבי דעשירות

לקייםלא מספיק ללמוד - צריך לקיים צריך - ללמוד מספיק לא
עם הקשורים לענינים בנוגע ההחלטות שכל - העיקר הוא והמעשה [...]
תלמוד "גדול חז"ל: ובלשון ממש. בפועל לבוא צריכים תורתנו" מתן "זמן
אליבא שמעתא דלאסוקי באופן לימוד רק לא היינו, מעשה", לידי שמביא

כפשוטו. בפועל מעשה אלא דהלכתא,
יכול כו', ולבוריים לאשורם צדקה בהלכות עוסק כאשר ולדוגמא:
על הנה צדקה. נתן כאילו צדקה בהלכות העוסק שכל לעצמו לחשוב
לעני צדקה שיתן עד הצדקה מצות חובת ידי יוצא שאינו לו אומרים זה
לרעך ד"ואהבת הציווי אודות בתורה לומד כאשר כן וכמו ממש. בפועל
הענין בלימוד מסתפק אינו - שבענין הביאורים פרטי כל עם כמוך",
עד ממתין שאינו כך, כדי ועד ממש, בפועל זאת מקיים הוא אלא לאשורו,
ומשתדל מחפש בעצמו הוא אלא טובה, ממנו לבקש אליו יבוא שחבירו
לקונו, בעבודתו וסיוע עזר - רוחנית טובה רק ולא ליהודי, טובה לעשות

כפשוטה. גשמית טובה גם אלא
(=הרבי דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד סיפור וכידוע
גשמית, טובה עשיית עם שהתחיל - הבעש"ט של הנהגתו אודות הריי"צ)
ליהודי טובה עושים שכאשר ובפרט רוחנית. טובה גם - זה לאחרי ורק
שהקירוב היינו, רוחניים, בענינים עליו לפעול יותר נקל אזי בגשמיות,
ברוחניות. קירוב לידי גם מביא - שמקרבת" לגימה "גדולה - בגשמיות

אחד כתב שעליו הבעש"ט, של הנהגתו אודות שמדובר פי על ואף
יקום מי ואחריו.. כמוהו קם לא ומהקדמונים היה ש"אחד המגיד מתלמידי
הכתוב: כלשון - סלולה דרך ועשאה הדרך את שפתח לאחרי הרי - כו"'
כן, להתנהג מישראל ואחד אחד כל של ביכלתו - דרך" פנו סולו "סולו

כן. להתנהג לו שמסייעים אלא בלבד, זו ולא
הנה - הגאולה" את שמקרבת צדקה "גדולה ז"ל רבותינו מאמר פי ועל
גדול: בקול יקראו שבו הזמן את ויקרבו ימהרו אלו שפעולות רצון יהי
הגאולה אל וריקוד)... שמחה (מתוך לצאת כדי - דרך" פנו סולו "סולו
שאז שמיא", ענני עם ד"ארו באופן היא הגאולה כאשר ובפרט העתידה,
הרמב"ם ובלשון ומיד, ותיכף השלימות, בתכלית הוא דרך" ד"פנו הענין

נגאלין". הן "מיד ה): הלכה ז פרק תשובה (הל' החזקה' "יד בספרו
מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים
ש"מציון הקודש, עיר לירושלים - גופא ושם שנה", אחרית ועד השנה
בהר - למזבח הסמוכה הגזית מלשכת מירושלים", ה' ודבר תורה תצא
בימינו במהרה ידיך", כוננו אדנ-י "מקדש השלישי, המקדש ובבית הבית,

ממש.
ה׳תשמ״ג) סיון י״ב ליל (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
א. פרק עניים. מתנות הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ב-ד. פרק וס"ת. ומזוזה תפילין הל'

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ציצית.. הל'

א-ג. פרק אלו. בפרקים ברכות.. הל'

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

ח
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י

יא
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הבית בסלון הריקוד

הגאולה אתר של הוידאו מדור

לתת הגוים אחרי והרדיפה ההתחנפות רק
את מביאה - ישראל ארץ משטחי להם

אותם ומגרה ישראל, ארץ משטחי לקבל לדרוש הערבים
כו'. תשמ"ט)להתקוממות האזינו (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

רוצים הערבים למה

המשיח מלך

אנטיזדה הרב

הגאולה, אתר של הוידאו במדור לצפות ניתן
משיח "קונגרס ממהלך וההרצאות הנאומים בקטעי
מהשנים נוספים פעילים בכינוסי וכן הקודש" בארץ

האחרונות

www.hageula.com



דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

בציון קדמי צחי ר'
יצחק לוי רבי

בקזחסטן

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים: 03-501770203-5017702 מתקשרים

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

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה

מוזמן - וטף נשים אנשים הרחב, הציבור

ומשיח גאולה לעצרת
הקודש ארץ בשלמות הפגיעה כנגד מחאה ומעמד

ה'תש"ע תמוז ג' שלישי, ביום - עם" "ברוב אי"ה שתתקיים

יבואו נוספים פרטים וזמרה! שירה ברוב

הברית לוחות של האמיתית צורתן

מר קאתי אימתי
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
ברשות מר, קאתי דלכשיפוצו בהענין והתבוננו[ת]

בזה. דעתו לקבל אחד כל
חוצה מעינותיך דלכשיפוצו הענין לגוף שאלתו באם

בעצמו משיחא מלכא של דבריו הם הרי מר, קאתי
וכהודעת למעלה בהיכלו בהיותו להבעש"ט מענה

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

מזה. ברורה הוראה לך ואין
ז׳שז) (מאגרת

לפרנסה כלי - ראש כינוסי
הפרנסה דוחק דבר על שמזכירה במה אגב דרך

שהפרנסה פלא מה - ראש, כיסוי לענין בהמשך
ע"א) קכ"ו ג' (חלק הק' בזהר מבואר והרי דחוקה,

בסדר הבית עקרת ידי על הראש כיסוי כשענין אשר
בברכאן דלעילא, בברכאן בכולא מתברכים הוא,

תורתנו והרי בנין, בבני בבנין בעותרא דלתתא
היום לחיי ועד בחיים לנהוג איך הוראה חיים, תורת

יומים.
ז׳שכה) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

הזדמנות הינו השבוע, שנחגג השבועות, חג
של האמיתית צורתן על לעמוד מיוחדת,

רבינו למשה שניתנו הברית לוחות אותן הלוחות.
הדברות. עשרת כתובות כשעליהן סיני בהר
ברבים במיוחד, נפוץ הינו הלוחות, של ציורן
כאלמנט הלוחות דמות מופיעה הכנסת מבתי

הפרוכת רקמת על הקודש, ארון בצורת מרכיב
שנשתרשה טעות אך התורה. ספר מעיל או

לשיבוש גרמה יהודיים לא ממקורות בטעות,
הלוחות של האמיתית ודמותם בציורם עצום
והחל היהודיים, במקורות מתוארות שהן כפי

עצמה. מהתורה

עגולות! לא - מרובעות
מהיכן הטעות, למקור לב לשים יש ראשית,

כשרשיהן הלוחות, ציור של האופנה התחילה
בצורה - ישרות ולא עגולות הינן הלוחות של

מרובע.
מלך שליט"א הרבי אומר משיחותיו באחת
לכך והאמיתית הפשוטה "הסיבה המשיח:

הלוחות שציור יהודים אצל גם בימינו שמוצאים
– הוא כדור, כחצי הם שמלמעלה באופן הוא

בגלל הרי לדפוס, ספר מוסרים היו שכאשר מפני
ובגלל יהודי, לאינו רוב פי על זאת נתנו הגלות
הצנזור, דרך לעבור צריך היה זה המלכות גזירת
(המדפיסים והם – גוי היה הוא רוב -פי שעל

או השער דף על עושים היו הגויים) והצנזורים
כפי הלוחות ציור את הספר בראש פנוי במקום

כחצי מלמעלה הם שהלוחות – להם שנראה
הלוחות. ציור את עושים שגויים כפי כדור,

בזה הביטו לא יהודים, לידי הספר הגיע וכאשר
במה או השער בדף שנמצא במה דייקו ולא

הספר, בפנים למדו אלא – בהסכמות שכתוב
מלמעלה היו שהלוחות לזה לב שמו לא וממילא

נהיה וזה לדור, מדור נמשך זה וכך כדור, כחצי
של ציורים נמצאים יהודיים שבספרים רגיל דבר

כדור..." כחצי הם שמלמעלה לוחות

וציורים בסמלים גם
הדברים הבאת מסתפק לא שליט"א הרבי

רעש עשו "ולכן כך: על מוסיף אלא גרידא,
המכתבים נייר על זאת שישנו הפרגוד) (מאחורי

נדפס ששם פלוני, מוסד של ("סטטישאנערי")
כחצי הלוחות של העליון החלק של הציור

כבר שהם הניירות שאת הפחות, לכל או כדור,
ולהבא, מכאן שידפיסו ובניירות ישאירו, כך

על להיות שצריך כמו הלוחות של ציור ידפיסו
הגמרא". פי

ציורים על גם להקפיד, שיש אומרת, זאת
כפי הלוחות, את לצייר מקום, בכל וסמלים
בפירוש שמופיעה וכפי היהודים, המקורות

ועביין שישה ורחבן ששה ארכן "הלוחות בגמרא:
איזכור שום ללא יד.) דף בתרא (בבא שלשה"

שאותן מכך בפשטות, שמובן וכפי אחרת, לצורה
הקדשים בקודש הברית, ארון בתוך הונחו לוחות

רבינו, משה של בהוראתו שנבנה ארון והמשכן.
שיכיל מנת על מלבנית, במתכונת הגבורה מפי

לצד זה (הראשונות) הלוחות ושברי הלוחות את
ארכו וחצי אמתיים שיטים, עצי ארון "ועשו זה:

קומתו". וחצי ואמה רחבו וחצי ואמה

הגויים אחרי ללכת לא
אחרי הליכה של הקלוקלת התופעה את אגב,

לציור המשיח מלך שליט"א הרבי מקשר הגויים,
והוא - והמשכן המקדש לבית הקשור אחר

בניגוד המקדש. מנורת של האמיתי ציורה
המנורה קני את המאיירים מהציורים לחלק

התורה על ברש"י בפירוש מובא עיגול, בחצי
בקו להמשך צריכות המנורה קני כי בגמרא וכן

בכתב המנורה ציור שנמצא וכפי (ישר) אלכסוני
בפירוש. זאת המאייר הרמב"ם של ידו

המשיח: מלך שליט"א הרבי זאת מקשר וכך
ישנו – המנורה אודות לעיל להמדובר "בהמשך
הטעות אודות פעמים כמה דובר ... נוסף ענין
– הלוחות לצורת בנוגע וכמה כמה שעושים

עיגול חצי בצורת הלוחות את שמציירים בזה
ציור – הוא לראשונה זה ציור (שמקור מלמעלה

משמעות היפך ימ"ש), ברומא גוי ע"י שנעשה
ששה ארכן ש"הלוחות א) יד, (ב"ב הגמרא

באופן הארון, חלל כל את ממלאות היו כו'"
שהם המקדש כלי (ככל פנוי מקום נשאר שלא

בהכרח – שעפ"ז דווקא), מלאים כשהם מקדשים
בצורת ולא ריבוע, בצורת היו שהלוחות לומר
כו'." ריק חלל נותר שאז מלמעלה, עיגול חצי

שליט"א הרבי של ותיקוניו מפעולותיו רבים כמו
זה, לתיקון בנוגע גם כך בעולם, המשיח מלך
לרובדים ב"ה וחדר פשט האחרונות שבשנים
של כהוראותיו הפועלים באוכלוסיה, נרחבים

המשיח. מלך שליט"א הרבי
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