
התופעות לאחת עד נותרו, ימים מעשרה פחות
בעומר, ל"ג ותהלוכות כינוסי בדורנו, המאלפות

בשנת זה היה ישראל. ילדי רבבות משתתפים בהם
ביקש המשיח מלך שליט"א הרבי כאשר תש"מ,
בארץ ותהלוכות כינוסי בעומר ל"ג ביום לקיים

לראות היה ניתן אז עד תבל. רחבי ובכל הקודש
בלבד. המלך בשכונת זה, את

רבבות זכו בהם מאז, חלפו שנה ואחת שלושים
אלו, ותהלוכות בכינוסים חלק ליטול ישראל ילדי

חז"ל, ומאמרי הפסוקים י"ב את זועקים כשהם
בגאון נושאים בעומר, ל"ג משירי בשמחה שרים

הדלקת תורה, לימוד הצדקה, מעלת אודות שלטים
הגאולה. ובשורת ישראל אהבת שבת, נרות

ישראל ילדי הצבת
ל"ג יום של במרכזו
את מדגישה בעומר,
נעים כלשון מעלתם,
"מפי ישראל: זמירות
יסדת ויונקים עוללים

אוייב להשבית עוז..
בדברי גם כך ומתנקם",

העולם אין חז"ל:
בשביל אלא מתקיים

תינוקות של פיהם הבל
רבן. בית של

שמשותיך כדכד
נקשרו רבים סיפורים

ילדי של למעלתם
לכאלה ועד ישראל,
בגאולה. הקשורים

לוי בן יהושע רבי של מדרשו בבית זה היה
אבני של זהותם שאלת התעוררה שם לוד, בעיר

כדכד "ושמתי ישעיהו בנבואת הנזכרים הכדכד
חומות את מהם לבנות הקב"ה שעתיד שמשותיך",

פנה הנביא, אליהו עם ממפגשיו באחד ירושלים..
אותם את לו להראות ובקש לוי בן יהושע רבי

אליהו הבטיחו האבנים.
אלא בקשתו, שימלא

מתאים לשליח שהמתין
שמצא. ועד

הגדול שבים נחשול שעמד בספינה היה ומעשה
אליהו התגלה אחד. יהודי ילד שם והיה להטביעה,
אציל שליחותי לעשות תסכים אם לו, ואמר לילד
אליהו לו ומסר הנער הסכים האוניה. את בזכותך
להראותם מנת על הכדכד, אבני ובו צרור הנביא
שיבוא לבקשו עליך "אבל, לוי. בן יהושע לרבי

לו". תראם שם ורק לעיר שמחוץ למערה אחריך
האבנים את הילד שהוציא שברגע אלא היה, וכך

כל את שהאיר עצום אור מהם בקע הצרור, מתוך
האבנים נפלו האור, מעוצמת הילד נבהל לוד. העיר

באדמה. ונבלעו מידו

שאלה מתעוררת שלצדו אלא מדהים, סיפור
האבנים את להראות אליהו היה יכול פשוטה:

יהושע לרבי ישירות
המתין מדוע לוי, בן

ע"י דווקא להראותם
אלא ? הקטן הילד
אליהו רצה בוודאי
גודל את להמחיש

ישראל, ילדי מעלת
של הכדכד אבני הם

בזכותם - הגאולה דור
"להשבית רק לא נזכה

גם אלא ומתנקם" אוייב
"ושמתי היעוד, לקיום

שמשותיך". כדכד

ישראל ילדי
אייר, י"ח ראשון ביום
רבי של ההילולא יום

יוחאי, בר שמעון
בארץ ילדים וכינוסי מרכזיות תהלוכות יתקיימו
ישראל "באהבת בסיסמת תבל, וברחבי הקודש

כל את לעשות יש אלה בימים הגואל". את נביא
להצלחת רחב, הכי פרסום כולל הדרושות, ההכנות
הדרת עם "ברוב שיתקיימו אלו ותהלוכות כינוסים
שפע ממשיכה בהם ההשתתפות עצם כאשר מלך",

המצטרך ובכל ומזוניי, חיי בבניי, והצלחה ברכה
הגאולה עיקרי, הכי לעניין ועד וברוחנית בגשמיות

מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה האמיתית
לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף המשיח,

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

לתהלוכות מתכוננים
לקיום נערכים חב"ד, מוקדי

בעומר, ל"ג לרגל וכינוסים תהלוכות
יוחאי. בר שמעון רבי התנא הילולת יום
יש המשיח, מלך שליט"א הרבי כהוראת
באירועים להשתתף הילדים את להביא

ישראל אחדות בסימן הנערכים אלו,
בכל פרטים צדקנו. משיח פני וקבלת

חב"ד. מוקדי

לתהלוכות מוצרים
קריאה ספרוני פרסים, ערכות
שלטים וכובעים, אפודות חדשים,

ממגוון קטן חלק רק הם אלו ופלקטים,
על השנה המופצים התהלוכות מוצרי

הרבי דברי לאור ממש. ההפצה מרכז ידי
בכל להחדיר שיש המשיח, מלך שליט"א
עוצבו וגאולה, משיח עניני את הפרטים
פני "קבלת במסר התהלוכות פריטי כל

077-5123-770 להזמנות: צדקנו". משיח

ממעצר שוחררו הספרים
השבוע, החליט המשפט בית

של מהמעצר שיחרורם את לאפשר
המלך" "תורת ספרי ושישה שלושים

העולם אומות מול במלחמה הדן
לפני שהוחרמו לאחר ההלכה, לאור

של פשיטות במהלך חודשים כעשרה
נובע הספרים שחרור המשטרה. בלשי

בעתירה שצויינו טכניים מטעמים
חננו. עמותת ע"י השבוע שהוגשה

והתהלוכות הכינוסים להצלחת רחב, הכי פרסום כולל הדרושות, ההכנות כל את לעשות יש אלה בימים
והשלימה האמיתית הגאולה שמחת מתוך מלך״, הדרת עם ״ברוב בעומר, ל״ג ביום בעזהשי״ת שיתקיימו

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

(13.5.11) ה'תשע"א אייר, ט' בהר, פרשת קודש שבת ערב

שלכולנו לתהלוכות הילדים של  הילדים לתהלוכות כולנו
משיחל"ג בעומר לקבלת פני משיח פני לקבלת בעומר ל"ג

ב"ה

גילוי לקראת
הכדכד אבני

847

בשכם, הצדיק יוסף קבר של החוזרת ההפקרה ולנוכח האחרונים האירועים בעקבות
למקום. חופשית גישה לאפשר בדרישה המונית הפגנה נערכה הערבים, לידי

המכפלה מערת כדין יוסף קבר דין



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 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

לרפואת
שיחי' ציפורה בן מענדל מנחם הרב

ומהירה שלמה לרפואה
ישראל חולי שאר בתוך

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות
ממש ומיד תיכף

ע"ה זעליג עזריאל יצחק ר' הרה"ח

ע"ה ברכה חיה מרת בן

גולדברג
ה'תשע"א שבתפארת" "תפארת אייר ב' נלב"ע
הרבי בהתגלות בתוכם, והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו

המשיח מלך שליט"א

שלימה נשמתלרפואה לזכות

 
   

   
  

    
  
    

  
    

ושבתה הארץ אל תבואו כי
ב) כה, (בהר

כלות אחר שהוא השביעי, אלף על קאי
שביתה, בחינת יהיה שאז הבירורים, כל
"שש כו'. העולמים לחיי מנוחה ונקרא
אלפי ששת בחינת הוא - תזרע" שנים
עבודת היא שבהם עלמא, דהוי שנים

מהרע. הטוב לברר האדם
פה) עמ׳ תרע״ז, האמצעי אדמו״ר (מאמרי

השביעית בשנה נאכל מה תאמרו וכי
נזרע לא כ)הן כה, (בהר

מהות דבחינת עדן בגן הגילוי היא "אכילה"
ו"הזריעה" העבודה ע"י והוא אלקות,
אלף על קאי השביעית" ו"שנה כו', דתורה

השביעי.
נזרע", ש"לא מאחר השאלה: היא זה ועל

נאכל", "מה כן אם לעתיד, בטילות דמצות
"וצויתי - והמענה כו'. הגילוי יהיה מאין
- כא) (שם, הששית" בשנה ברכתי את
ידי על שנה, אלפים בששת העבודה שע"י
אתערותא לעתיד, ברכתי" את "וצויתי זה

עצמה. מצד דלעילא
שיא) ע׳ תרע״ח המאמרים׳ ׳ספר הרש״ב, (אדמו״ר

ביום . . תרועה שופר והעברת
שנת את וקדשתם . . הכיפורים

ט-י)החמישים כה, (בהר

מבחינת הארה בו יש כיפורים יום בכל
כל כן ועל לבוא. דלעתיד גדול שופר
לבוא, דלעתיד גדול בשופר שכתוב מה
גם והנדחים האובדים נשמות כל שיבואו
יום בכל כן גם הוא זה כל להשתחוות, כן
הארה בו יש כיפורים יום כל שכן כיפורים.
הארה בו יש יובל וכל היובל, מבחינת

הבא. שבעולם הכללי היובל מבחינת
כח) ע׳ ראש׳ ׳עטרת האמצעי, (אדמו״ר

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:08 6:52 ירושלים
8:11 7:07 תל-אביב
8:12 7:00 חיפה
8:10 7:08 באר-שבע
8:51 7:45 ניו-יורק

זבת ארץ - ירמיהו ויאמר 
ודבש כב)חלב - ו לב, (ירמיה

סיני? הר הגיע מאיפה

ה' "וידבר במילים: נפתחת בהר, פרשת פרשתנו,
"שש נאמר: בהמשך כשמיד סיני..." בהר משה אל

כרמך..." תזמר שנים ושש שדך תזרע שנים
אחד, בהמשך אלה ענינים נקבעו לחינם לא

השמיטה. את לשמור הציווי גם מופיע כשבינהם
לבין סיני" "הר בין ישיר קשר וקיים מאחר

המצוות. שמירת

העבודה את לעשות
ההוראה: הוא זה בצירוף הנלמדים מהענינים אחד

נגיעות בגלל לא מצוות, לקיים צריך יהודי
נאמר: שעליו הגשמי, השכר משום לא - פרטיות

בעתם...", גשמיכם ונתתי תלכו בחקתי "אם
לא ואף וכדומה, גן-עדן של שכר משום ולא

הנשמה לזיכוך הסגולות בגלל הנפש זיכוך לשם
שזה משום ורק אך אלא - מצוה בכל המצויות

נצטוינו "אילו הביטוי: שידוע כפי העליון, הרצון
דבר לעשות נדרשים היינו אילו עצים..." לחטוב

היה אז גם סגולה, ושום שכר קבלת בו שאין
ב"חיות". הדבר מתקיים

- הוא שכר וקבלת סגולות לשם מצוה קיום
דרכו ולא "חיצון" של דרכו - דבר של לאמתו

לעצם מסור אינו "חיצוני" אדם "פנימי". של
אחר, ענין על חושב הוא דבר ובעשיתו הענין,

מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק (כמאמר הוא "פנימי" אבל

נתון מסוים בענין עסקו שבעת כזה אדם נ"ע)
להשאיר ומבלי לחשוב מבלי זה, לענין לגמרי הוא

אחר. למשהו מקום שעה באותה
סיני. הר על דוקא התורה שבנתינת ההוראה וזו

האחרים להרים היו במדרשים שנאמר כפי
דורשת שהתורה מאחר אבל אמיתיים, יתרונות
לגלות הקב"ה אל שבאו העובדה הרי פנימיות,

התורה נתינת את זה סמך על ותבעו יתרונותיהם
תורה למתן סיבה שאינה בלבד זו לא - עליהם
להיפך, נימוק משמשת אדרבה, אם, כי עליהם,

מתערבים אין בו במקום רק ניתנת התורה שכן
תורה. לשם - תורה צדדיים: ענינים

הוא שגם למרות סיני, בהר התורה ניתנה ולפיכך
כזה הר שהוא אלא התרוממות, הוא וענינו הר,

ענינים בו ניכרים ואין בו, ניכר היתרון שאין
לתורה. הכלי הוא - הוא צדדיים,

שכליים טיעונים בלי
בא הכרמל שהר במדרש הנאמר גם יובן כך
מהר סיני והר מאלים, תבור הר מאספמיא,

קשור סיני הר של שהיתרון מובן מכאן המוריה.
המוריה. הר של בענין

יצחק. עקידת הוא: המוריה הר של יתרונו -
כל ללא הקב"ה, רצון קיום לשם נפש מסירות

"חקירה" יש השכל חישובי לפי צדדיים. ענינים
שמע יצחק שכן בדבר, ופלפולים וטריא ושקלא

אבינו, אברהם מפי נביא, מפי העקידה דרישת על
דמכם את ואך גו' האדם דם "שופך הציווי: ואילו

הקב"ה מפי מקובל ציווי היה גו'" לנפשותיכם
שזהו שבידעו אלא נח. בני אפילו נצטוו שעליו
היה הוא כלל, לחישובים נכנס לא הקב"ה, רצון
ובמסירת בפנימיות העליון, לרצון לגמרי מסור

לתורה. הכלי זה נפש.

מהתנשאות זהירות
שנאמר מה את גם להבין ניתן זה, לימוד באופן

מדעת אדם ילמד לעולם יוסף: רב "אמר בגמרא:
והשרה וגבעות, הרים כל הניח הקב"ה שהרי קונו,

סיני". הר על שכינתו
בלבד, טובה עצה זו אין הרי א) לכאורה: קשה

מה לשם ב) גמור. מאיסור וזהירות חובה אם כי
מפורש: מקרא הרי כו', קונו מדעת בהוכחה צורך

לב?" גבה כל ה' "תועבת
בהתנשאות כאן מדובר אין כי לדעת עלינו אלא,

צורך שאין דבר "קליפה", של והרגשת-ישות
כאן מדובר אלא סיני, מהר שלילתה את ללמוד
יש תורה מתן ובשעת קדושה, של בהתנשאות
התבטלות. ורק אך הוא לתורה הכלי כי לדעת

ללכת ניתן הקב"ה כלפי אמיתי ביטול ע"י דווקא
הגאולה עדי בעולם, התורה עניני את ולפעול

ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית
בהר) א, שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

בהר פרשת
ג אבות: פרקי

בהר

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



המשודרת מלכה", "מלוה התוכנית
מורשת ברדיו שבת מוצאי בכל
הוקדשה רווח, אורי השדרן ע"י
לידיעת להביא האחרון בשבוע

ישיבת של סיפורה את המאזינים
משיח ו"מרכז משיח של "אורו

פסח שבערב בירושלים, וגאולה"
חובות שנותרו תוך בלהבות, עלו
צורך לצד שקלים אלפי מאות של
להמשך חירום תוכניות בהפעלת

הברוכה. הפעילות
באולפן, ישב התוכנית, במשך
אורן, דורון הרב המרכז, מנהל

המשיח מלך שליט"א הרבי שליח
בשלבו הפעילות על וסיפר

מהפעילות, ומופתים אפיזודות
לשידור עולים המופת בעלי כשגם
אחד אישית. בזוית זאת ומספרים
במהלך שנשמעו סיפורים מאותם

בני על בהשפעה עסק השידור,
הנוער:

לפני התחיל "הסיפור
כשאחד שנים, מספר
המתגוררים הצעירים

למרכז נכנס באיזור,
מהרבי ברכה וביקש

המשיח מלך שליט"א
בית ובניית זיווג למציאת

נאמן.
מקבלת רב זמן חלף לא

זיווגו את מצא הוא ואכן התשובה
נאמן. בית עימה והקים

הזמן, בהמשך גם לו היה כך
מחוץ בית-מגורים חיפש כשהוא
למקום יותר קרוב שיהיה לעיר,

שקיבל לאחר הפעם, וגם עבודתו
מלך שליט"א הרבי ברכת את
בעייתו. לו הסתדרה המשיח

לראות כדי הרבה, צריך היה לא
טורח נוספת, בהזדמנות אותו

וגאולה, משיח למרכז להגיע
רעייתו כי מספר הוא כשהפעם

ברכה צריך והוא בטוב חשה אינה
שלימה. לרפואה

לו ענה המשיח מלך שליט"א הרבי
הבן להולדת טוב מזל ברכת ב...
אכן הם מכן, לאחר רב לא וזמן

כשהם טובות בבשורות נתבשרו
בנם. הולדת את במועד, חוגגים

שאותו המופתים רצף של שיאם
איתו התרחש לא חווה, צעיר

שיחי'. לאחיו אלא אישי, באופן
למרכז הגיע הוא הימים, באחד

באחיו מלווה וגאולה, משיח
איתי. לשוחח ומבקש

הוא כך "14 בן כעת הוא אחי, "זה
לעבר חטוף מבט השיחה. את פתח
בגובה בערך גבוה בחור גילה הנער,

שלמרבה אלא ושבעים, מטר
"שק כמו היה נראה הוא החרדה,

עצמות". של
הוא כי חושבים הם כי התברר,

אלא ל"ע, מאנורקסיה סובל
על לשמוע בתוקף מסרב שהנער

ביקור על ואפילו רופא אצל טיפול
לדבר. מה אין במרפאה

פניה הוא שלנו, האחרון "המוצא
סיים המשיח" מלך שליט"א לרבי

כשהוא הסיפור את הגדול אחיו
"עכשיו לו: ואומר לאחיו פונה

את כותב אתה לשחק. אי-אפשר
זה לך, כתוב שיהיה ומה השאלה,

חוכמות!". בלי לעשות. שצריך מה
וישב הסכים הנער
בקשת את לכתוב

הברכה.
ההכנות לאחר

כנטילת המתאימות
החלטה קבלת ידיים,
צדקה, נתינת טובה,

המכתב עם נעמד הוא
הרבי תמונת מול בידיו,
את והכניס המשיח מלך שליט"א

ה"אגרות מכרכי אחד לתוך המכתב
אדוננו"... "יחי בהכריזו: קודש"

לשמוע עליו כי לו נאמר בתשובה
הרופא. בעצת

חודשים לעשות הצליחו שלא מה
תשובה עשתה שיכנועים, של

המשיח. ממלך אחת
לרופא, ישר יצאו הם מהישיבה
לטיפול בדחיפות אותם שהפנה

אמרו שם הרפואה, בבית
בשעות היה מדובר כי הרופאים,

חלילה אילו חייו, להצלת קריטיות
יתכן יותר, מאוחר מגיע היה הוא

מידי..." מאוחר זה היה כי
להמשך נערכים אלה בימים
אי"ה חדש במבנה הפעילות

בקרוב. תתקיים אליו שהכניסה
הפעילות להמשכת תרומות

הנזקים ולשיקום הברוכה
בחשבון להפקיד ניתן העצומים

"הפצת עמותת שם על הבנק
סניף פאג"י בבנק הודו" המעיינות

.409527424 חשבון מס' ,185n

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

בלידההחינוך מתחיל בלידה מתחיל החינוך
בין מבחין אינו ועדיין עתה, זה נולד התינוק אמנם
שיצא כיון זאת, עם למר. מתוק בין לחושך, אור
העולם, את לראות עינים לו ויש העולם לאויר
האלף־ אותיות תהיינה עיניו שמול להשתדל צריך
ההשתלשלות סדר כל נתהוה שמצירופיהן בית,

הבריאה). התהוות (סדר
מבין שאינו שנה, בן תינוק אודות שמדובר הידועה לטענה ובקשר
שהתינוק משעה ומיד שתיכף אמת" "תורת אומרת - וכו' מאומה
כאשר גם מסביבו, שקורה מה מכל הוא מושפע העולם, לאויר יוצא
אינו שבלאו-הכי מכיון בדבר, נפקא-מינא כל שאין לחשוב מקום יש

מאומה. מבין
שאוכל ומשקים מהמאכלים מושפע שהתינוק בלבד זו לא כלומר:
- כבשרו! ובשר דם נעשים הם הרי קא-משמע-לן?! דמאי - ושותה
השפעה לו יש התינוק של מסביבו שמתרחש מה כל גם זאת, עוד הנה
שלאחרי-זה. בשנים ביטוי לידי בא זה ודבר התינוק, של נפשו על
התינוק, של נפשו על רבה השפעה לו יש ההורים הנהגת שאופן ובודאי

ביותר. קטן בהיותו גם
שקדמו החדשים בתשעת ההורים של הנהגתם אפילו מזו: ויתירה

התינוק! על השפעתה ניכרת - התינוק של ללידתו

קדושה של תוכן עם - ערש שירי
להרדים כדי שמזמרים ערש" ל"שיר בנוגע ההתעוררות ...ועל-דרך-זה
(כמו קדושה של תוכן בהן שיש תיבות עם שיהיו לדייק - התינוקות

טובה״). היותר הסחורה היא ש״תורה השיר
שנולד יומו בן לתינוק נפקא-מינא למאי - אחרים שטוענים כמו ולא

סביבו?! הנעשה שומע ואינו רואה אינו לכאורה, הרי, עתה? זה
חיים ותורת אמת תורת - ואדרבה כן, אינו דבר של לאמיתו אבל
הקצה! אל הקצה מן נפקא-מינא בזה שיש לנו גילתה בחיים) (הוראה
לאוזניו הגיעו הדברים אם יודעים שאין דאף-על-פי בספרים, וכמבואר
ועיניו אזניו (ע״י שהגיעו ברור דבר הרי התינוק, של הגשמיים ועיניו
שהיא - יותר (ועוד ורואה שומעת שנשמתו לפנימיותו, הגשמיים)
התינוק על חזק רושם עושה וכל-זה אותם, [=קולטת]) ״דערהערט״

חייו. ימי משך כל על

השינה לפני המזוזה את שינשקו
שרואה שדברים בכך, הרפואה חכמי הסכימו כבר האחרונים בדורות
זה ענין אבל בגדלותו: גם עליו משפיעים יומו בן תינוק אפילו ושומע
וספרי הטבע מספרי חסידות בספרי גם-כן (ומובא בתורה מובא כבר
המזוזה את ינשקו שהתינוקות יהודי בית בכל מדייקים שלכן רפואה),
ה' אלקינו ה' ישראל "שמע כתוב שבה השינה, לפני חדרם פתח שעל
עם אותם, השומר הוא אחד" ש"ה' אצלם נחקק שעל-ידי-זה אחד",
הנמצאים כל על שומרת שהמזוזה בזהר (כדאיתא בחדרם הנמצא כל

מביתם): כשיוצאים גם זה בבית
לא ממינים חיות של ציורים יהיו שלא להזהר ישראל בבתי נהגו וכן
טהורים ועופות בהמות של רק כי-אם הילדים, צעצועי על טהורים

וכיו״ב.
ומנהג) הלכה (שערי

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אייר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
י. פרק מקואות. הל'

יא. פרק

נזקי הל' נזיקין. ספר
א. פרק ממון.

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

כד-כו. פרק שבת. הל'

כז-כט. פרק

א-ב. פרק עירובין. הל' ל. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

א-ג. פרק עשור. שביתת הל'

א-ג. פרק יו"ט. שביתת הל'
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הצלה גוררת הצלה

במייל גם הגאולה שיחת

אפשר ואי הגבולות כל את ליישב מוכרחים
- למחר לא ואפילו למחרתיים, זה את לדחות

לא פרצה שישנה זמן שכל מכיון קודם, אחת שעה יפה אלא
זה. לאחרי ברגע רחמנא-לצלן, לקרות, יכול מה לדעת יכולים

תשל"ח) צו פרשת שבת (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

דוחק הזמן
הדואר לתיבת שבוע מידי לקבל ניתן

הגאולה". "שיחת גליון את האלקטרוני,
הגאולה: באתר הבית בדף ההרשמה

www.hageula.com

אורן דורון הרב

התינוק את מקיפים
בקדושה



רכב ביטוח
דירה ביטוח
עסק ביטוח
חיים ביטוח

משכנתא ביטוח
בריאות ביטוח

ביטוחים קדמי
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:  מתקשרים

03-501770203-5017702
טנקר׳ קדמי מכין את טנק  את מכין קדמי ר׳

מבצעיתהמבצעים לפעילות מבצעית לפעילות המבצעים

דיקור ™ הומאופתיה ™ נטורופתיה ™ העין בגלגל מאבחן

ייחודיות בשיטות המטפל רב≠תחומי אלטרנטיבי רופא
כגון∫ מוכחות הצלחות עם שונות בעיות לפתרון

רבנים בהמלצת

נברו משה נברודר‘ משה דר‘
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

קליניקה
ובת“א בצפת

∞µ¥≠∑∏≤µµ∂∑
נוספים∫ ופרטים תור לקביעת

נברו משה דר‘

אלטרנטיבית לרפואה מומחה

לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה ”ÆÆÆאחרי וברכיים∫ פרקים כאבי
Æה שלמה הברך“ את

חובקים אנחנו בזכותך לך¨ מודים נברו משה ”ÆÆÆד“ר פוריות∫ בעיות
ובעלה ליאת ילד“

מביה“ס שלי הבן את לזרוק שרצו ”ÆÆÆהמורים וריכוז∫ קשב בעיות
Æס יצחק לשבחו°“ מפסיקים אינם עכשיו מיוחד¨ לחינוך לביה“ס רגיל

וירדתי סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה ”ÆÆÆשמעתי סכרת∫ בעיות
Æמ במשקל“שלמה

נברו משה נברודר‘ משה NÆDדר‘

כמו .B-12 ה וגם יפה עלה "...הברזל כרונית ועייפות התריס בלוטת
ו. עדנה עייפה". פחות ואני התאזנה התריס בלוטת כן,

רופאך"חודש אייר "אני יי' רופאך" יי' "אני אייר חודש

בע"מ (1982 ) אביוני אחים חברת
בניה וגימורי אקוסטיקה תקרות

03-5508490 טלפון: ,58853 חולון 7 היוגב

ממש בפועל משיח פני מקבלות

המזלות בדרישת ענין אין
למזלם. שואלים בו 2/9 מיום למכתבם במענה

ואין אלקיך", הוי' עם תהיה "תמים נאמר כבר והנה
ללכת אם כי וכו', ולעתידות למזל בדרישה ענין

תורתנו דרך היא עולם, של מלכו המלך בדרך לבטח
יומיים היום בחיי להתנהג - אומרת זאת ומצותיה,
ערוך בשולחן המבואר לפי מתאים ופרט ענין בכל

בזה. וכיוצא
בורא ומקיים לישראל", מזל "אין אשר הובטחנו ואז

בחוקותי "אם שכתוב): מה פי (על ומנהיגו עולם
המנויות הברכות ככל וגו'" גשמיכם ונתתי גו' תלכו

בפרשה.
ו׳תשט) (מאגרת

בתפילה וכוונה מבלבלות מחשבות
בלתי ומחשבות המבלבלות למחשבות העצה מהי א)
כמה פה בעל בקי להיות צריך לראש לכל - רצויות.

הפנוים בזמנים גם עליהם, ולחזור בתורה ענינים
החלטה העיקר על נוסף שזהו ומובן הישיבה. מסדרי

בענין עסוקה שמחשבתו שמרגיש שתיכף חזקה
יפסיקה. רצוי בלתי

בכוונה. להתפלל וכן ללימוד לחשק תרופה איזו ב)
ולא "יגעת חז"ל כמאמר היא זה דבר על העצה -

וכשירצה תלוי, הדבר בו כן ואם תאמין", אל מצאת
יצליח. סוף סוף בהתמדה, וללמוד בכוונה להתפלל
שאין האדם בדרך הנסיונות לכל בהנוגע הדין והוא
באמת וכשרוצים עליהם, ולהתגבר מהם, להתרשם

מצליחים.
ו׳תשי) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

של ליום האחרונות בשנים הפך ניסן, כ"ח
הגיעו השנה שגם ובנות, נשים לאלפי התכנסות

השיחה נאמרה בו ביום יחדיו להתעורר כדי
כשהשנה ביכולתכם". אשר כל "עשו הידועה

במשך משיח". פני "מקבלים בסימן הכינוס נערך
"קבלת נקודת סביב הנואמים התמקדו שעות

המשיח. מלך שליט"א הרבי של המלכות"
מפה פרוסה עליו השולחן וניצב עומד הבימה על
שליט"א הרבי לכבוד המוכן הכסא ולצידו לבנה,
מטרת את מכל יותר שממחיש מה המשיח, מלך

הכנס.
מכפר קירשנזפט אריה הרב פתח הנאומים את
חיי- שבת משיחת רעיון מלכות", ב"דבר חב"ד
אותו על משל מוסיף שהוא תוך תשנ"ב. שרה
שלא אלא מרק, של סיר להעמיד שרצה אדם

אז רק הסיר. תחת האש את להדליק שיש ידע
הסביר מוכן, "הכל וההכנות. העבודות כל שווים

את להדליק צריכים רק אנחנו קירשנזפט, הרב
יצא הוא המשיח, את כבר שלח הקב"ה האש!

פניו". את לקבל הוא שלנו והתפקיד לדרך,

גאולה לחיות
קבלת נקודת סביב שונים, לחלקים חולק הכינוס
"מקבלים לנושא הוקדש הראשון החלק המלכות.

להיות צריכים הפרטים כל הפרטים". בכל –
משיח פני לקבלת מוליך זה איך בנקודה: חדורים

שליט"א". הרבי - צדקנו
ובנות מנשים וידאו קטעי נראו המרקעים על

ילדת הפרטים. בכל הנושא החדרת על המספרות
כל אצלה כיצד סיפרה מלאכי מקרית לרנר משפ'
וכו'. המשחקים התחפושות, במשיח: חדור דבר

כל כיצד תיארה לוי, חסיה גב' לדרמה, מורה
מתמקדות ההצגות זו. בנקודה חדורות ההצגות

בהודו, חב"ד בית שמיא, ענני כמו: במושגים
כדי עד חדרו הדברים דולרים. לחלוקת תור

אומרות: מהחוג יוצאות שהן לפני שהבנות כך
מקום". לך נשמור המקדש, בבית ניפגש "המורה,

יהודה מאור פרידמן דינה נחמה הגב' השליחה
הזמן כל צריכים ביניהם שההורים כך על דיברה

בבית האווירה וכל זה על ולדבר משיח לחיות
פרידמן מרים שירה הילדה כך. להיות צריכה

חדורים חייה כל כיצד סיפרה יהודה מאור
קורא אבא אז ברכב כשנוסעים "גם במשיח:
מגיע". שהמשיח מהחלון או ברמקול לכולם

מקום בכל משיח
ומופעים בהצגות המתמחה לויטין, מיכל הגב' גם
וגאולה חסידות עניני לימוד כיצד סיפרה לנשים
החוגים. מכל נשים אצל מבוקש דבר להיות הפך

במחשבה, – ל"מקבלים הוקדש הבא החלק
ווילשאנסקי. מלכה הגב' בהנחיית ומעשה" דיבור

נקודת החדרת על דיברה נוטיק נחמה הגב'
בחוץ כשחם לדוגמא: בחיים. פרט בכל הגאולה

פשוט מנרתיקה?" חמה הוציא כבר ה' "אולי –
יום. היום לחיי משיח ולהכניס לדבר

הדיבור לשפת הזה הענין את להכניס "צריך
– בקול ברכה כשאומרים נוספת: דוגמא שלנו.

זה, את קולטים "הקירות כי ולהסביר ללמד צריך
תזעק)" מקיר (אבן לנו... יגידו הם מעט עוד

הרבי את "מקבלים לנושא הוקדש הבא החלק
שהדבר הק' דבריו וכפי המשיח" מלך שליט"א
פני קבלת השליחות: בעבודת שנשאר היחיד

משיח!
ווילשאנסקי סענדי הרב האורח עולה לבמה

הגואל. זהות פרסום לנושא דבריו את המקדיש
בתור ה'תשנ"ג בשנת כיצד סיפר, הוא היתר בין

כדי בצפת חברים עוד עם יחד יצא 12 בן ילד
התשובה המלכות. קבלת על אנשים להחתים
המשיח: מלך שליט"א מהרבי אז לקבל שזכו

וברכה". "הסכמה

מוכן העולם
כולם – "תכל'ס סביב היה האחרון החלק

"כל המשיח מלך שליט"א הרבי וכדברי מקבלים"
העולם את ולהכין בעצמו להתכונן צריך שליח

עלתה הוידאו מסכי על משיח". פני לקבלת
מוכן. העולם בנושא: הצגה

פעולות על סיפרו שונות נשים מכן לאחר
עלו זה בנושא ממש. בפועל משיח פני לקבלת
חוצה: המעיינות בהפצת הפועלות נשים מספר

שושנה וגב' קדוש יפה גב' דוח, שושנה גב'
כבר העולם כיצד סיפרו ששלושתן לבקיבקר
"ערכת אחת כל קיבלה ביציאה לגאולה. מוכן
המלכות" "קבלת על החתמה טפסי פעילות",

הגאולה לזירוז בצניעות להתחזק טובה והחלטה
והשלימה. האמיתית

אביב תל באוניברסיטת הנשים מקהל חלק


