
זריית אלא אינה כולה שכל גדולה אחת הצגה
דברי את להגדיר אפשר כך רק הציבור, בעיני חול

שהתחולל הנאומים דו-קרב של במהלכו רה"מ,
הסערה במרכז ארה"ב. נשיא לבין בינו לאחרונה

,67 לקווי חזרה אובמה: הצעת/דרישת עמדה
השטחים מכל לצאת ישראל שעל היא כשהכוונה
אותם ולמסור הימים ששת במלחמת ששוחררו

(ח"ו). לפלסטינים
את יצרה ,67 קווי יוזמת את ששללה רה"מ תגובת

יתכופף לא הוא כתמיד, שלא שהפעם האשלייה
את ללמד מתכוון הוא הפעם וכאילו יכנע, ולא

רק כאמור, אך הדג. של באנטומיה משהו אובמה
לא. ותו אשלייה
דבר, של לאמיתו

מכר ה"הירואי" בנאומו
הנכס את נתניהו רה"מ

האחרון האסטרטגי
ישראל בידי שנותר

הארץ. מרכז על כהגנה
"התקיפה", הכרזתו

פעולת אלא הייתה לא
להתקפלות הסחה

ותבוסתנות.

הגדולה הסכנה
ואסור לזכור צריך
שבמקביל לשכוח

ה"ניצית", להצהרתו
לא הוא מה שתוכנה

את רה"מ הציג מסכים,
מסכים כן שהוא מה

ביותר, הגדולה הסכנה וזו מציע. כן שהוא מה ואת
ה"י.

"גושי בשם שנודעה האסונית תוכניתו של עיקרה
יהודה משטחי 90% מסירת היא התיישבות",

גושי כמה והשארת הפלסטינים, לידי ושומרון
בידינו. התיישבות

בינה שהמרחק תכנית
אובמה דרישת לבין

משום זמני, אלא אינו

מאות של מדורג פינוי היא המעשית שמשמעותה
בתיהם והרס עקירת יהודים, מתיישבים אלפי
שכמיטב הפלסטינים לידי אדמותיהם ומסירת

מאבקם לחיזוק בזה ישתמשו הפלסטינית המסורת
של הצר למסדרון ויתכווץ שילך היהודי, בישוב

החוף. שפלת
הנוכחות צמצום עם יחד יבוא הישובים פינוי
מול אונים חסר יעמוד צה"ל שלנו. הצבאית

ברצועת ופותח שנוסה הארטילרי הטירור טיפטופי
יפקיר הישובים פינוי ליו"ש. גם הועבר וכבר עזה
הארץ, מרכז תושבי יהודי מליוני של בטחונם את

מעתה שישבו המחבלים, בידי ערובה לבני שייעשו
בכל להחליט רחוק" ה"שלט ובידיהם הר גב על

איזור איזה בוקר,
אדום". ב"צבע לצבוע

אחרות, במילים
וחבר רה"מ תכנית

חברי בהסכמת מרעיו
כולל הקואליציה

והחרדים, הדתיים
נוספת חזרה אלא אינה

ההתנתקות, פשע על
הנתונים כשהפעם

מזו יותר, הרבה גרועים
עזה. בחבל שנעשתה

שעל אף ולכן
שונות בהזדמנויות

שליט"א הרבי התריע
כי ואמר, המשיח מלך
מגבירים רק הויתורים
את לעצור וכדי ישראל אוייבי של תיאבונם את
להצהיר יש הבינלאומי, והסחף הערבים דרישות
עם של עולם נחלת הינה ישראל ארץ כי ברורות

בברית העולם בורא מאת לנו שניתנה ישראל,
אין ולכן בה. חלק ולשון אומה לשום ואין נצחית
שעל אף לתת ממשלה, של או איש של בסמכותו
מדינה. להם לתת שלא ובוודאי לאוייבינו ממנה
הגיע שכבר הנבואית, בהבטחתו בטחוננו גדול

שיוליכנו והוא והשלימה, האמיתית גאולתנו זמן
ממש. בקרוב לבב וטוב שמחה מתוך לארצנו קוממיות

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

צעירות למשפחות שבת
סיון, ט' בהעלותך פרשת בשבת
מיוחדת חסידית שבת אי"ה תיערך
תתקיים השבת צעירות. למשפחות

בנתניה, בני-עקיבא ישיבת בקמפוס
לימוד, של וגדושה מלאה תכנית ותכלול
משפיעים עם חסידי והווי התוועדויות

ממוזגים בחדרים האירוח אורחים.
המחיר מפוארות. שבת וסעודות

אייר לכ"ט עד ולנרשמים מסובסד,
מוגבל. המקומות מספר הנחה. תינתן

.077-5123-770 והרשמה: לפרטים

במחאה ממשיכים
על הממשלה ראש דיבורי מול

רובם רוב את חלילה למסור הסכמתו
ושומרון יהודה ושטחי ישובי של

היל"ת, הפלסטינית המדינה להקמת
משמרות האחרון בשבוע התקיימו

בסוף הארץ. ברחבי והפגנות מחאה
E1 בשטח חדש, ישוב הוקם השבוע
בקרוב כי מצהירים כשהמתיישבים

בעז"ה. ישובים עוד יוקמו

גאולה של שבועות
ילדי והגעת השבועות, חג לקראת
עשרת לשמיעת הכנסת לבתי ישראל
ההפצה מרכז לאור הוציאו הדברות,

פלאיירים הסברה, עלוני של מגוון ממש,
לשימוש ועוד שלטים הילדים, להזמנת

מקום. בכל והפעילים חב"ד מוקדי
.077-5123-770 להזמנות:

נחלת הינה ישראל ארץ כי ברורות, להצהיר יש ישראל. אוייבי של תיאבונם את מגבירים רק הויתורים
בה. חלק ולשון אומה לשום ואין נצחית בברית העולם בורא מאת לנו שניתנה ישראל, עם של עולם

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

(27.5.11) ה'תשע"א אייר, כ"ג במדבר, פרשת קודש שבת ערב

הילדיםבחג השבועות - כל הילדים  כל - השבועות בחג
לשמועמגיעים לבית הכנסת לשמוע  הכנסת לבית מגיעים

הדברותאת עשרת הדברות עשרת את

ב"ה

שייכת ישראל ארץ
ישראל לעם ורק אך

849

שהתקיים וגאולה״ משיח ״מדע, בכנס שעבר בשבוע השתתפו איש מאות כחמש
המדע תחומי מכל והפרופסורים המדענים טובי את וריכז שבע בבאר ליאונרדו במלון

אלוקים! יש - מכריז המדע



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

> שיחיו > הרב למשפחת
ה' בצבאות החייל הבן <להולדת

ולמדן, ירא-שמים לחסיד יגדל
הרחבה ומתוך המשיח מלך שליט"א הרבי לנחת

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

מרת החשובה האשה
ורחל שמעיה ר' בת ע"ה אביגיל

כהן-בורוכוב
ה'תשע"א אייר כ' נלב"ע

הרבי בהתגלות בתוכם, והיא עפר שוכני ורננו והקיצו
ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א

טוב מזל נשמתברכת לעילוי

לתורה" עתים "קבע
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

  
   
    
     
   

   
   
     
     
    

   
    

    
  

יוצא כל ומעלה שנה עשרים מבן
לצבאותם תפקדו.. בישראל צבא

ג) א, (במדבר

יוצא גיל את התורה, קובעת בפרשתנו
על-פי- ומעלה". שנה עשרים "מבן צבא
לקרוא ניתן כיצד השאלה, מעוררת זה
בר מגיל הקטנים ישראל, ילדי לאיגוד
השם", "צבאות בשם מצוה, ובת מצוה

עשרים? בני אינם והרי
ממצרים יצאו ישראל כשבני והביאור:
בכניסה הן - כפשוטו להלחם נדרשו הם
סיחון עמלק, במלחמת כן לפני והן לארץ,
נושאי באנשים צורך היה ולכן וכו', ועוג
ילדים לקחת אפשר שאי ובוודאי נשק

למלחמה. קטנים
כיבוש של הרוחנית במלחמה גם כך
שנה עשרים "מבן הוא שעיקרה העולם

שעניינם קטנים, ילדים ע"י ולא ומעלה",
ומצוות. בתורה להתחנך הוא

הגאולה לפני בעומדנו כן שאין מה
ונחת "בשובה נאמר בה - העתידה,
ללא דהיינו, טו) ל, (ישעיהו תוושעון"
העולם, אומות מצד והתנגדות מלחמות

ישראל. לבני יסייעו ואדרבא
הוא עניינם הגאולה, זמן של ה'" "צבאות
למלך. ויקר כבוד להוסיף מלך", של "לגיון
משיח וואנט "ווי היא שסיסמתו זה בצבא
מודגש - עכשיו משיח חפצים אנו נאו",
מכיון הקטנים, הילדים של חלקם יותר
אצלם מודגש צדקינו משיח של שעניינו
צדקנו" "משיח בשם שנקראים כך כדי עד
תגעו "אל ב) קיט, (שבת ז"ל רבותינו כמאמר

רבן". בית של תינוקות אלו במשיחי
ה׳תשמ״ו) במדבר, פרשת שבת (התוועדות

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:19 7:01 ירושלים
8:21 7:16 תל-אביב
8:23 7:09 חיפה
8:20 7:17 באר-שבע
9:06 7:58 ניו-יורק
ה' את וידעת - מספר והיה 

כב) - א ב, (הושע
   

חל' 10 דק', 12 ,14 שעה רביעי, יום 
שישי ביום  

התורה? שייכת למי

הוא, התורה פרשיות לקריאת בקשר ידוע כלל
עצרת קודם סיני' 'במדבר פרשת קורין ש"לעולם

תפלה). הלכות (רמב"ם השבועות)" (חג
פרשת של ותחילתה שמה שבדבר: מהטעמים

שהתורה העובדה את לנו מזכירים "במדבר"
ב"מדבר"! ניתנה

ללמדנו, כדי במדבר? התורה ניתנה אכן ומדוע
"ניתנה שהתורה שמעוני), (ילקוט המדרש כדברי
ויקבל". יבוא הרוצה כל הפקר במקום במדבר...

את מקבלים אנו השבועות ובחג היות כלומר
לקבלת להתכונן כיצד לדעת שיש הרי התורה,

שהתורה העובדה הבנת על-ידי וזה התורה,
ויקבל". יבוא הרוצה "וכל - הפקר במקום ניתנה

שייך אבל הפקר,
עליו שאין מקום הוא - הפקר" "מקום - מדבר

רבים של לא וגם יחיד, של בעלות לא בעלות,
של בבעלות שהיא רשות הרבים, רשות (כמו
מי כל יכול בעלות עליו שאין ובגלל הרבים),

ויקבל". יבוא הרוצה "כל בו, ולזכות לבוא שרוצה
נתינת לכאורה, שאלה: מעורר שהדבר אלא

הסיר שהקב"ה באופן לא היא ישראל לבני התורה
אומרת זאת לכל, והפקירה התורה מן בעלותו

שכל בעלות עליו שאין כדבר נעשית שהיא באופן

קנין), של פעולה (ע"י בו ולזכות לבוא יכול אחד
לנו ש"נתן באופן היא התורה נתינת אדרבה, אלא
כל של בבעלותם היא שהתורה היינו, תורתו", את

קנין). של בפעולה צורך (ללא ישראל בני
עד קטן, ועד מגדול מישראל, ואחת אחד כל

ל"קהלת שייכותו שמצד עתה, זה שנולד לקטן
כולה התורה כל הכל, את יורש הוא הרי יעקב",
משה לנו ציווה "תורה ד) לג, (ברכה שכתוב כמו

יעקב". קהילת מורשה
במקום דווקא התורה ניתנה מדוע כן ואם

"הפקר"?

ובעולם מהעולם למעלה
דרגות שתי קיימות שבתורה הוא, וההסבר

כלליות:
עם מאוחדת בשורשה, למעלה שהיא כפי א.

למטה יורדת שהיא כפי התורה ב. הקב"ה.
בעולם. כאן פעולתה לפעול לעולם-הזה

שיש התורה דרגת על רומז הרבים" "רשות והנה,
מישראל ריבוא שישים לרבים, ושייכות ערך לה

ריבוא) שישים בה שעוברים הרבים (כרשות
היא ולכן התורה, אותיות ריבוא שישים כנגד

באופן הרבים, של ובבעלותם ברשותם מלכתחילה
דרגת זו - יעקב") קהילת ("מורשה ירושה של

בלימוד הוא ועיקרה לעולם, ששייכת התורה
שבתורה". ה"נגלה

דרגת על רומז - הפקר" "מקום מדבר, ואילו
זו דרגה על לעולם. משייכות שלמעלה התורה

(=התורה חד" כולא וקוב"ה "אורייתא נאמר
עצמה שמצד ג), חלק (זוהר אחד) דבר הם וישראל
שהקב"ה אלא הרבים, של לבעלותם שייכת אינה
(זכות רשות נתן ועל-ידי-זה (כביכול), מפקירה

ויקבל". יבוא לקבל הרוצה ש"כל וקנין)
לדרגת עד הסוד, דרגת הינה שבתורה זו דרגה

תורת - התורה פנימיות זו שבתורה, דרזין רזין
החסידות.

תצא כשהתורה
כדי - הפקר במקום במדבר, התורה ניתנה לכן
התורה, קבלת של האמיתית שהשלימות לרמז
שלמעלה התורה דרגת את גם כשמקבלים היא
לקבלה שיוכלו שכדי לעולם, משייכות לגמרי
דוקא. הפקר במקום אותה לתת הקב"ה צריך

הפקר במקום התורה נתינת של השלימות ותכלית
תצא": מאיתי חדשה ש"תורה לבוא, לעתיד תהיה

שלמעלה ממש הקב"ה של תורתו - "מאתי"
היא לעולם נתינתה ולכן לעולם, משייכות לגמרי

(כביכול) שיוצאת תצא", ש"מאתי זה ידי על
הרוצה ש"כל כדי שמפקירה הקב"ה, של מרשותו

האמיתית בגאולה בגלוי שיהיה וכפי ויקבל", יבוא
והשלימה.

תנש״א) בהר-בחוקותי שיחות (עפ״י

מלך דבר

במדבר פרשת
ה 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



ביום צעדו ילדים, אלפי מאות
השבוע, בראשית בעומר, ל"ג

שהתקיימו בעומר" ל"ג ב"תהלוכות
הרבי כהוראת בעולם, מקום בכל

בשעת המשיח. מלך שליט"א
מכריזים הם הילדים, התכנסות

ושומעים הפסוקים 12 את כמובן,
ילדים, מאותם לחלק תורה. דברי

ללמוד יחידה הכמעט ההזדמנות, זו
יהדות. עניני ולחוות

עשרות שבהודו, דלהי בניו גם כך
לומדים היהודית, הקהילה מילדי

כשהם המקומיים, הספר בבתי
של לחגאות השנה במשך נחשפים
זרה. בעבודה ר"ל הנגועים הגויים

צבאות ב"מועדון משתתפים חלקם
חב"ד בבית הפועל השבועי ה'"

האחורי) בעמ' (ראה העיר, שבדרום
החליט בעומר, ל"ג לקראת אך

קופצ'יק, זלמן שניאור הרב השליח,
הילדים לכל ולהגיע לנסות

ולהביא המקומיים,
ככל גדולה להשתתפות

המתוכנן. בכינוס האפשר
נבחר מתאים מקום

הפתוח, באויר בקפידה,
כנהוג מדורה לעריכת
עוד שימשוך וקומזיץ

משתתפים.
כבד. צל ריחף ההכנות כל מעל אך,
השנה, של זו בתקופה האויר מזג

בכל דלהי. בניו מאוד חם כבר הינו
הגיעו בעומר, ל"ג שלפני השבוע

מארבעים. למעלה המעלות
להעביר להציע שניסו כאלו היו

וממוזג, סגור למקום האירוע את
באופן לקיימו הייתה העדפה אך

גם שיותר. כמה אליו שיגיעו
שבת, למוצאי האירוע העברת

בחשבון. באה לא היום, במקום
שלפני "בימים קופצ'יק: הרב מספר

הטלפונים התחילו בעומר, ל"ג
הצעות עם חב"ד בבית מצלצלים

לערוך זאת בכל אפשר איך שונות
הצעות שכזה. בחום פעילות

וכדומה. ענק מאוררי לשכירת
לא מההצעות אחת אף לצערינו

תוכנית עם ונשארנו מעשית הייתה
של בתחזית בעומר ל"ג לפעילות

עשרות מכינים כשאנו מעלות... 43
מוקפאים. מים בקבוקי

את הפתיע בעומר ל"ג שבוקר אלא
לעיר. הגיעה ממש של סערה כולם.

שהצניחו וגשמים, עזות רוחות

באופן לא אבל הטמפרטורה, את
היה נראה לא ויחלנו. קיווינו אליו

לאירוע להגיע שיעיז מי שיהיה
טלפונים ושוב שכזה. אויר במזג

כמתוכנן?" תתקיים הפעילות "האם
אתם "איך לשאול. כולם ביקשו

מזג בכזה אירוע לעשות מתכננים
ואנחנו להקשות, הוסיפו אויר"
בעז"ה. כמתוכנן הכל כי השבנו

לחץ יש שאכן, לראות כשנוכחנו
לביטול חשש אפילו וקיים ממשי

את לבקש החלטנו האירוע,
המשיח, מלך שליט"א הרבי ברכת

האירוע. להצלחת
על והעלתה התיישבה רעייתי

מהרבי הברכה בקשת את הכתב
המשיח. מלך שליט"א

של כ"ג כרך לתוך הוכנס הדף
קפד. בעמוד קודש" ה"אגרות

תשכ"ד בעומר בל"ג שנכתב המכתב
החינוך בחשיבות עוסק

זאת "ועוד קטנים לילדים
הטבה שכל - בחינוך

בקטנותם, בילדה או בילד
קטן, בפרט ואפילו

עקרי שנוי לעשות עלול
המשל וכידוע בגדלותם,

להיות הנטוע מגרעין
הבנו פירות..." נושא אילן

יתקיים שהאירוע כבר
שאנו כדי תוך רבה. בהצלחה

עיננו את צדה בתשובה, מעיינים
קודם. עמוד שהופיעה האגרת,
"וענין נכתב: שם קפג, בעמוד

הנהגתו גם שלכן . . . בתורה רשב"י
שפנימיות זה, באופן היתה בעולם
בה עסקו - התורה היינו העולם

וכמסופר גשם, ירידת בגלוי המשיך
לדרא הוראה שמזה ... בזהר

בכמה - שהוא דמשיחא, דעקבתא
דרשב"י דרא בדוגמת - ענינים

הגשם אם אז נו, בזהר". כמבואר
כנראה ההילולא בעל ב'יוזמת' הוא

לטובה... שהכל
הגשם התהלוכה זמן לפני שעה

במפתיע, נפסקו והרוחות
בהצלחה מתקיים כשהאירוע

ילדי עשרות בהשתתפות מרובה
בטמפרטורה ומשפחותיהם הקהילה

27 בסביבות ומפתיעה נעימה
שזה בפליאה ציינו כולם מעלות...

בשעות הזו בעונה כאן שאין משהו
וטיפס החום חזר למחרת היום.

מעלות... nל-38

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

התורההדרך לקבלת התורה לקבלת הדרך
תורתנו, מתן זמן בה החודש מברכים שבת - הוא היום
התורה. וקבלת התורה למתן ההכנה התחלת גם - ובמילא
והאחדות. השלום הם - התורה למתן והכלי ההכנה
שם "ויחן רש"י: בפירוש הובא במכילתא חז"ל וכדרשת
הקב"ה "בקש ובילקוט: אחד", בלב אחד כאיש ישראל,
אלו על אלו חלוקים והיו ממצרים, שיצאו בשעה לישראל תורה ליתן
התורה הקב"ה: אמר כו', אחת אגודה כולם הושוו לסיני כשבאו כו',

שלום". אוהבת שהיא לאומה נותנה, אני ולמי שלום, כולה
תורה בעניני להיות צריכים תורה למתן דהכנה והאחדות השלום
ובמה באחדות. יחיד, (לשון ישראל שם ויחן הכתוב: וכלשון ומצות,

ומצותיה). התורה (וענינו ההר נגד (- מה ובשביל
שהתנועה היינו ומצוות, תורה של בענין האחדות להיות צריכה ...הרי

לתורה. לקרבם בהשתדלותו ביחוד תתבטא ישראל באהבת שלו
באתי: פועל של ועל

דכללות תורה מתן זמן - בבוקר השבועות חג ועד מעתה אשר בימים
הברכה וכלשון בפרט, יום שבכל התורה מתן ענין על (נוסף השנה.
בימי - קהילות שמקהילים בזמן ובפרט, - הווה) ל' - התורה נותן

- השבת
שהשפעתו הישראלים ולאשה לאיש ולהסביר לבאר להודיע, צריך
שאת ביתר להשתדל וזכותם, חובתם ביחוד, זה בזמן אשר עליהם,
בכל שבזה והזכות החיוב על (נוסף ישראל דאהבת בהענין עז ויתר
הוא ושווה לכל, שתיקנו בסידורו, רבינו שכתב מה וידוע בפרט. יום
של עשה מצוות עלי מקבל הריני התפלה קודם לומר נכון נפש: לכל

כמוך). לרעך ואהבת
וקבלתה, תורה למתן הכנה היא ישראל שאהבת איך הנ"ל, את להסביר
הוא כמוך לרעך "ואהבת. הזקן רבינו של מאמרו את ולהסביר ולהודיע

- אלקיך" ה' את לואהבת כלי
חד. כולא - ישראל ואהבת התורה אהבת השם, אהבת ונמצא,

ואחת אחד בכל תלוי הדבר
כל דע פירוש, ממך. למעלה מה "דע המגיד הרב מאמר לפרסם צריך
וכמאמר הדבר, תלוי ואחד אחד בכל ממך", הוא הכל שלמעלה מה
שלו, אחת ובפעולה שקול, העולם את האדם יראה אשר ז"ל רבותינו
אחת בפעולה הנה דידן, בנדון וכן - כו' או זכות לכף אם להכריעו יכול

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

יחיד. מגדר ויוצא
בעולם, שלום לעשות ניתנה התורה שכל התורה, לקבלת הכנה והוא
הנברא בין שלום לעשות האדם, זה - קטן ובעולם גדול בעולם

והבורא.
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
התורה לקבלת - זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק ברכת

ובפנימיות. בשמחה
ב) שיחות (לקוטי

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אייר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

43 ראשי בתפריט 08-9493-770 ונשמע" ב"נחייג השיעורים את ללמוד ניתן
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הזמנים... את ומחליף

עכשיו מצטרפים

שהדין כפי - בתוקף תעמוד ישראל וכשארץ
על כולה, התורה כל את דוחה נפש שפיקוח הוא

החשבונות כל את דוחה שהוא וכמה כמה אחד
אצבע אפילו למסור אסור פיקוח-נפש שמצד - המדיניים

יותר וכמה כמה אחד ועל - אמות ארבע שעל, טפח, קטנה,
תפעל. בודאי היא - המערבית בגדה תשל"ט)מזה, תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

יצליחו! בודאי
הדואר לתיבת שבוע מידי לקבל ניתן

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

המבזקים) לחלון (מתחת

www.hageula.com

מכינים בדלהי הילדים
בהודו חב״ד על שלט



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 תהלוכתר׳ קדמי מארגן תהלוכת  מארגן קדמי ר׳
גמזול״ג בעומר במושב גמזו במושב בעומר ל״ג

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 אבגור חברת
אוויר למיזוג תעלות והתקנת אספקה בייצור, מומחים

הארץ חלקי בכל
03-5539199 פקס: ,03-5539033 ,03-5539190 טלפון: ים. בת 3 הסוללים

דלהי ניו בלב בתחתונים" "דירה

החתונה על לבזבז לא
ביום לא שיהיה טוב מה החתונה, לאופן בהנוגע ..
מנהג לחקות ישראל לבני מתי ועד בשבוע, ראשון
הוצאות ריבוי בענין להחתונה בהנוגע וכן מדינות.

מניעה כל אין באם שאפילו מוזמנים, וריבוי
המיוחד בממון להשתמש אפשר הרי לאמצעים,
משתה של ענין והרי יותר, טובים עוד לענינים
היה העולמים גדול אם שזה חז"ל, פירשו גדול

לתורה ויתעוררו הדרוש בהידור הכל וכשיהיה שם,
חסידותי בית בישראל ביתם לבנות ובעיקר ומצוות
שם יהיה העולמים שגדול בודאי הרי הפרטים, בכל

הפרטים. בכל ברכתו וישרה
מי של לנסיעה בהנוגע השקפתי כן גם מובנת מהנ"ל

בהוצאות קשורה נסיעה לכאן, שי' מההורים שהוא

להשתמש יוכלו הצעיר שהזוג אפשר והרי גדולות,
יותר. עוד הטוב בענין זה, על שיוציאו בממון

לנסיעת בהנוגע האמורים אלה שדברי גם-כן מובן
הוא החתונה, לאופן בהנוגע וכן לכאן, מהורים אחד
בזה, הצדדים שני ויחליטו שיתבוננו הצעה בגדר רק

ומוצלחת. טובה ובשעה להצלחה יהיה שיחליטו ואיך
ו׳תשיב) (מאגרת

יהודי מיהו
וחיה הקיימת דורות דורי של והמסורת התורה פי על
בתוכן אבל שונה בסגנון - או יהודי, - הזה היום עד
שנולד זה ורק זה הוא ישראל, בני לעם שייך - שווה

אשר מדויק, גירות באופן שנתגייר גר או יהודיה מאם
של דינים פסקי בספרי מבוארים זה גירות סדר פרטי

ערוך. להשולחן ועד לדור מדור ישראל בית עמנו
ו׳תשיד) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בתחתונים", דירה לו שיהיה הקב"ה "נתאווה
התחתון, העולם הזה, העולם את ברא הקב"ה

בעולמות כאן דווקא דירה, לו שתהיה כדי
התחתונים.

שתיהיה לדירה העולם הכנת של זו, במסגרת
והשלימה, האמיתית בגאולה בגלוי להקב"ה
המשיח, מלך שליט"א הרבי שלוחי יוצאים

חב"ד, בתי את לפתוח כדי ובשליחותו, בהוראתו
והארתו לגאולה העולם הכנת הוא שתפקידם

והמצוות. התורה באור
זו בעבודה הפועלים השלוחים אלפי בתוך
לעמקי לרדת שנבחרו השלוחים עומדים
מהי במוחש הרואים אלו בין ה"קליפות",

חב"ד בתי בתחתונים". "דירה המושג משמעות
מדינות השלישי, העולם במדינות הפועלים

המדע הכלכלה, בתחומי התפתחו לא שעדיין
גבוהים כשאחוזים האמונה, בתחום ובעיקר

הזרה. והעבודה האלילים עבודת אל פונים עדיין
המיוחד הצורך מורגש אלו, במקומות דווקא
קדושה, של באור המקום את ולהאיר לפעול

וגאולה. יהדות של באור

המרכזית התחנה
למדינת נוהרים תבל מרחבי עסקים בעלי אלפי

רובם ועבור שונים, עסקים למטרות הודו
דלהי", "ניו המדינה בירת היא המרכזית התחנה

משפחות מאות בעיר מתגוררים להם בנוסף
נפתח עבורם ובמיוחד בעיר, מקומם את שקבעו

שניאור הרב מפעיל אותו חדש, חב"ד בית השנה,
שרה. רעייתו עם יחד קופצ'יק זלמן

הוותיק חב"ד לבית במקביל פועל זה, חב"ד בית
המטיילים אלפי עם רבה בהצלחה בעיר הפועל

באזר". ה"מיין באזור השוהים הישראלים,

בהם הראשונים המקומות אחת הייתה דלהי
נחמן הרב ע"י למטיילים", חב"ד "בית נפתח
במקום, הפעילות על אחראי כיום נחמנסון.

שארף. שמואל הרב השליח

בהודו הילדים עם
עם השנה, מראש בעיר פועל החדש, חב"ד בית
מספר קופצ'יק הרב מהמטיילים. שונה קהילה

יהודיות משפחות מאות מתגוררות בעיר כי
מעין התפתחה ובמקום ומהעולם, מישראל

משלה. רב שביקשה יהודית, "קהילה"
נציגי בהשתתפות נערך המזוזה קביעת טקס

להודו הברית ארצות קונסול בעיר. התעשיות
הנציגים כששאר הבית בפתח המזוזה את קבע

מכן לאחר הנותרות. המזוזות את קובעים
'לחיים'. לאמירת יחד כולם התיישבו

הקהילה לילדי גם מוקדשת מהפעילות גדול חלק
מגיעים הם שבוע מידי המקומיים. היהודית

מתקיימת בחגים ה'". צבאות ב"מועדון לפעילות
חידוש נוסף השנה בעבורם. מיוחדת פעילות

בדלהי החורף חופשת חוויתי: "קעמפ" - מיוחד
עשרות של היהדות לימודי לתגבור נוצלה

בצורה ולמדו הילדים נפגשו יום מידי הילדים.
מבריאת החל היהדות. יסודות את חווייתית

תורה. במתן וכלה העולם
הפורים, סעודת של בעיצומה כחודשיים לפני

למועדון מזוזה וקביעת הבית חנוכת נערכה
זלמן שניאור הרב השליח בעיר. ה' צבאות

בקביעת החדר, בקיר צדקה קופת קבע קופציק
מארק מר בהודו ישראל שגריר כובד המזוזה

הפעילות את מלווים וזוגתו שהוא סופר
המצטרך. בכל ומסייעים מראשיתה

מהבית חינוך
במדינה דווקא הבחירה על אותם כששואלים

ומוצרים יסוד מוצרי הרבה כך כל חסרים בה זו,
הם כשרה שחיטה כשאפילו בסיסים, יהודיים
כי קופצ'יק הרב משיב לעצמם, לארגן נאלצים

מהבית: קיבל הוא החינוך את
קופצ'יק, ורחל בצלאל הרב הוריו, משפחת

לפני עברו לשם בפונה, חב"ד בית את מנהלים
מצפת. ילדיהם כל עם יחד שנה, עשרה כחמש
ברור היה זה, לפני עוד ובעצם החתונה, "אחרי

הוא בישראל, בית עוד הקמת של שהמטרה
חב"ד. בית עוד הקמת

צריכים בו מקום לחפש שנפנה היה, טבעי אך
שראינו מאחר בהודו, היה הזה המקום אותנו,

חב"ד בית עוד בהקמת והצורך הצמאון את
שארף, הרב עם הפעולה שיתוף זו. במדינה

נוטל שבוודאי הפעילות, מרכז לפתיחת הביאה
שליט"א הרבי של להתגלותו העולם בהכנת חלק
תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה המשיח, מלך

ממש. ומיד

המזוזות בקביעת השגריר לצד (מימין) קופצ׳יק הרב


