
בבוקר, 7:45 בשעה אייר כ"ו השבוע, שני ביום
את ישראלים מטוסים תקפו שנה, 44 לפני בדיוק

ועירק. ירדן סוריה, מצרים, של התעופה שדות
מלחמת את שפתחה תקיפה, אווירית מהלומה

לכן קודם שכבר ערב, צבאות כנגד הימים", "ששת
את עליה להדק והחלו ישראל על מלחמה הכריזו

את בתדהמה היכו המלחמה תוצאות החנק. טבעת
שוחררה, העתיקה ירושלים כולו. והעולם ישראל
ישראל בידנו. היו שוב המערבי הכותל הבית, הר
של לשיחרור ניסים, ובניסי השי"ת בחסדי זכתה
המלחמה. ערב משטחה שלוש פי מולדת, שטחי

לנצחון. ההתייחסות שאלת כעת, עמדה הפרק על
מלך שליט"א הרבי מציין הקדושות בשיחותיו

מנהיגיה על כי המשיח,
היה דאז, ישראל של

קבל ולהצהיר עוז לאזור
ניתן לא כי ועולם עם

הנצחון את להסביר
גרידא, צבאיים במונחים
אדיר ניסי במהלך אלא
שחרור וכי ית', מאתו

אלא אינו השטחים
מהשי"ת נפלאה מתנה

ישראל. לעם

עצמית תפירה
המעשית ההשלכה

אמורה הייתה זו, לגישה
המתנה מימוש להיות,

זכינו, לה האלוקית
בזריזות ליישב כלומר

שקברניטי אלא ששוחררו. השטחים כל את
האלוקי. מהמהלך להתעלם העדיפו המדינה,

משלחת יצאה הניסי, הנצחון לאחר רב לא זמן
האמריקאים את לשכנע לוושינגטון ישראלית

רוצה אינה שישראל ,(!) הערבים את שישכנעו
אותם למסור ומוכנה שכבשה, בשטחים להחזיק

מטורף נשמע חזרה.
מה זה אך והזוי,

ישראל כשבכך שהיה,
תיק את לעצמה תפרה

בבעיה ההתנגשות מסלול על ועלתה "הכובש"
הפלסטינית.

כזה. בסיפור כבר היה ישראל שעם הוא המדהים
הדד כשבן ישראל, מלך אחאב של בזמנו זה היה

כנגדו. למלחמה יצא דהיום) (סוריה ארם מלך
השביעי "ביום אך המערכה, נמשכה ימים שישה

... רגלי אלף מאה ארם את ישראל בני ויכו ..
מלחמת בחדר". חדר העיר אל ויבוא נס הדד ובן

וההמשך?? תנ"כית. במהדורה הימים" "ששת

קיים העולם בזכותם
ומזכירים המובס מלכם את מרגיעים הדד בן יועצי
לחשוש, אין הם".. חסד "מלכי ישראל מלכי כי לו

אוהבים דווקא הם
אחאב שלום". "הסכמי
אוייבו ל"סבל" הרגיש

"אחי מכריז עליו, מגונן
ברית לו כורת הוא"

חלפו לארצו. ומשלחו
מתחזק הדד בן שנים, 3

כנגד למלחמה ויוצא
נהרג.. אחאב ישראל,
לא ישראל, ממשלות

החזירו הלקח. את למדו
המחיר את ומחזירים.

יהודים אלפי שלמו
במסירות שהגנו הי"ד,

ישראל עם על נפש
ונמכרו ישראל, וארץ

של תדמית לצורכי
מפלגות. או אישים

זה ביום השבועות. חג יחול הקרוב רביעי ביום
מחודשת, בחיות התורה את לקבל זוכים אנו בו

אחד מכל המשיח מלך שליט"א הרבי מבקש
הטף, ובמיוחד נשים אנשים, מישראל: (!) ואחת
"עשרת קריאת את ולשמוע הכנסת לבתי לבוא

חז"ל הורונו וכבר הראשונה. בפעם כמו הדברות",
רבן", בית של תינוקות אלו במשיחי.. תגעו "אל

להתגלות נזכה ובזכותם קיים, העולם בזכותם
מתוך ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א הרבי

לבב. וטוב שמחה

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

המשיח מלך זעקת
האמיתית הגאולה למען האגודה

האחרונים בימים הפיקה והשלימה,
הרבי של זעקתו בנושא הסברה חומר

עצם כנגד המשיח, מלך שליט"א
והפתרון שטחים, מסירת על הדיבורים
נוספים לפרטים המשיח. מלך - היחיד

.03-658-4633 והזמנות:

הכנסת לבתי כולנו
הקריאה בעת השבועות חג בבוקר
להביא יש הדברות, עשרת את בתורה

אנשים הכנסת, לבית כולה המשפחה את
שליט"א הרבי של וכהוראתו וטף, נשים

קטנים תינוקות גם המשיח, מלך
זו, קריאה לשמוע צריכים שבעריסה

תורה. מתן כבעת

ה׳ צבאות חיילי התכנסות
הפעילות במטה פועלים אלו בימים
הפקת על ה', צבאות הנוער תנועת של

וחיילות לחיילי ענק' ילדים 'מפגן
המפגן הצפון. במחוז השם צבאות

איסרו סיון, ז' חמישי ביום אי"ה יתקיים
בצפת, אלון" יגאל ב"בית שבועות חג
מכל וילדות ילדים מאות בהשתתפות

ממטה סביב. והישובים צפת רחבי
להוציא שהמעונינים נמסר הפעילות

קשר ליצור מתבקשים מאורגנת, הסעה
שמספרו: הארצי המוקד עם

מראש. זאת ולתאם 052-770-74-51

מישראל, (!) ואחת אחד מכל המשיח מלך שליט״א הרבי מבקש בו, זה ביום השבועות. חג יחול הקרוב רביעי ביום
הראשונה בפעם כמו הדברות״, ״עשרת קריאת את ולשמוע הכנסת לבתי לבוא הטף, ובמיוחד נשים אנשים,

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

(3.6.11) ה'תשע"א סיון, א' נשא, 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

ונפלאות ניסים
השבועות חג ערב

850

לתורה עליה בעת המשיח מלך שליט״א הרבי

ובפנימיות בשמחה התורה קבלת



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
ויקטוריה בן ע"ה משה הר'

קשטי
ה'תשע"א אייר כ"ד קודש שבת ביום נלב"ע

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

ע"ה שמואל הרב
ברדוגו

ה'תשע"א אייר כ"ה נלב"ע
הרבי בהתגלות בתוכם, והוא עפר שוכני ורננו והקיצו

ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א

נשמת לעילוי נשמת לעילוי רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! גלויים!ניסים

 

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

ניא הלים ומש

ויקטוריה בן ע"ה משה הר'
קשטי

ה'תשע"א אייר כ"ד קודש שבת ביום נלב"ע
הרבי בהתגלות בתוכם, והוא עפר שוכני ורננו והקיצו
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הרבי בהתגלות בתוכם, והוא עפר שוכני ורננו והקיצו

ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א

ללעילוי נשמת לל לל ל ל ללעילוי נשמתל לל ל

  
    

   
     

    
   

    
    

   
    
   

    

יג) ז, (נשא אחת כסף קערת וקרבנו
ר' בשם ביבי ר' יתירה? וי"ו למה וקרבנו
דברים ו' כנגד (=שישה) שיתא ראובן:
לחזור ועתידים הראשון מאדם שניטלו

משיח. הוא נחשון בן ידי על
הראשון מאדם שניטלו דברים ו' הן אלו
ופירות הארץ ופירות וקומתו וחייו זיוו

ומאורות... האילן
המשיח? לימות לחזור שעתידים ומנין

"ואוהביו ה) (שופטים שנאמר מנין זיוו
בגבורתו". השמש כצאת

עמי"... ימי העץ "כימי סה) (ישעיה חייו
קוממיות" אתכם "ואולך כו) (ויקרא קומתו
יראים ואין זקופה בקומה חייא ר' תני
מאתים אומר שמעון ר' בריה. מכל
יהודה ר' מיות של קומה קוממיות אמה
אלעזר ר' הראשון כאדם אמה ק' אומר

שנאמר אמה מאות ג' אומר שמעון בר'
אבהו ר' מאתים מיות מאה ק' קוממיות

אמה... מאות ט' אומר
דכתיב מנין האילן ופירות הארץ פירות

וגו' הגפן השלום זרע "כי ח) (זכריה

הלבנה אור "והיה ל) (ישעיה מנין מאורות
החמה". כאור

רבה) (מדרש

יז) ז, (נשא חמישה עתודים
כנגד וא"ו, יתיר והוא מלא עתודים למה
ברכות, שש בעלי מנחשון, שהיו בנים ו'
מישאל חנניה, דניאל, משיח, דוד, הן: ואלו

ועזריה.
דכתיב משיח וגו'". נגן "יודע דכתיב: דוד
חכמה רוח ה' רוח עליו "ונחה יא): (ישעיה
עצה רוח (=שתיים) תרין הרי ובינה
הרי ה'" ויראת דעת רוח ד' הרי וגבורה

ו'.
רבה) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:23 7:05 ירושלים
8:26 7:21 תל-אביב
8:27 7:13 חיפה
8:24 7:21 באר-שבע
9:12 8:04 ניו-יורק

אשתאל ובין - אחד איש ויהי 
כה) - ב יג, (שופטים

הבריאה כל את מקיפה התורה

הגבלה, ימי ב"ה,
להסתלקות-הילולא המאתים שנת - ה'תש"כ

ז"ל. טוב שם הבעל של
נ.י. ברוקלין,

הנשים) (אלו יעקב לבית
האנשים) (אלה ישראל ולבני

יחיו עליהם ה'
! וברכה שלום

דורשים - תורה למתן ההכנה - ההגבלה ימי
ופנימית עמוקה התבוננות מיוחד באופן ותובעים

מהי. תורה -
בענינים חוקים של אוסף איננה הקדושה התורה
מהרגע כולו, האדם את מקיפה אם כי מסוימים,

בחייו הפרטים וכל האחרון ועד שלו הראשון
היום-יומיים.

כתורת-חיים. תורה של הפנימי המובן הוא זה
התורה מקיפה חז"ל, שמסבירים כפי יתירה-מזו,

בונה וכמשל לפרטיה כולה הבריאה כל את
תכנית הוא מתכנן לבני', שניגש לפני אשר בנין

צייר כן כמו הבנין, של הפרטים כל הכוללת
עד כולה הבריאה כל את בתורה ב"ה הבורא

הדומם. של האחרונה הדרגה
תורת של העקריים היסודות לאחד מוביל וזה

לפי טוב, שם הבעל של הכללית החסידות
בשמים נצב דברך הוי' לעולם הכתוב: את ביאורו

רקיע יהי - האלקי המאמר הפסק בלי (בתמידות,
באריכות שמבאר כפי בשמים) בתוקף ניצב -

במיוחד חב"ד, חסידות בתורת הזקן אדמו"ר כ"ק
והאמונה. היחוד בשער

כל מתחת, הארץ ועד ממעל בשמים - הכל אשר
בדבר רק וקיימים חיים - שלהם החלקים פרטי

כל בלי אותם ומחייה אותם ומהווה שברא ה'
עין. כהרף הפסק

- יסודית נקודה עוד נובעת מזה
הישירה, האלקית הידיעה - הפרטית ההשגחה כי
לכל מתיחסת הפרטים כל את המקיפה וההשגחה
הכי החלק עד הבריאה, בחיר האדם, מן היצירה

הדומם. של זעיר
מפורש דין בעצם שהיא למסקנא באים מזה
החסידות בתורת יסוד ונקודת ערוך בשולחן

טוב: שם הבעל ידי על במיוחד המודגשת
בכל - דרכיך להיות צריכה השי"ת עבודת

ולפרטיהם, הענינים כל ועם ולפרטיהם הענינים
ועד מצוות, התרי"ג וקיום התורה בלימוד מתחיל
יום. יום בחיי והמאורעות פשוטים הכי המעשים
השם באהבת והוראה הוא. לימוד וענין, דבר כל

הישראלי איש שואב מהם המקורות השם, ויראת
והמצות, התורה את לקיים האמיתית הרוח את

בחיות חדור תעשה, לא ומצות עשה מצות
בהידור. ולקיימן ואמיתית, פנימית

בזה וההתעמקות למעלה הנזכר בכל ההתבוננות
ואורה. בחיות בהתלהבות,

גם שהוא תורה, מתן יום ערב אלה, סגולה ובימי
טוב, שם הבעל של הילולא - הסתלקות יום

בין היום-יומיים, החיים פרטי בכל זה כל החדרת
הסובבים הענינים בכל בין בין הפרטיים בחיים

ההגדרה: לפי בעולם המתהווה ובכל
שהם החסידות שמעינות חוצה מעינותיך יפוצו

הנקודה עד - חוצה ויגיעו יפוצו התורה פנימיות
כולה. הבריאה כל של רחוקה הכי

על והשלמה האמיתית הגאולה את זה ימהר -
ותרגיש תראה היצירה שכל עת צדקנו, משיח ידי

אלקיך. ה' אנכי - אשר
התורה לקבלת - בברכה

ובפנימיות בשמחה
שמח וחג

שניאורסאהן מנחם

ל-לב) עמ׳ מלך (אגרות

מלך דבר

נשא פרשת
ו 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

ג). יט, (שמות מכילתא כו׳: יעקב לבית
עה"פ אדמו"ר מו"ח כ"ק מאמר וראה מ"ז. פ"ו אבות כולו: האדם

מנ"א). יג יום (היום בם ודברת
ובכ"מ. א. ה, זח"א בתחלתו. רבה בראשית חז״ל: שמסבירים

לו. קיט, תהלים מדרש וראה בתחלתו. והאמונה: היחוד בשער

אחרי. ר"פ לקו"ת
הצ"צ (ברשימות הזקן רבנו ופי' א סג, חולין ראה הפרטית: ההשגחה

חשון. כח יום היום ז). לו, לתהלים
פ"ה. להרמב"ם פרקים ח' וראה סרל"א. חיים אורח ערוך: בשלחן

אייר). ט' יום (היום הבעש"ט פתגם והוראה:

פ"ד. תניא מהם: המקורות
פ"ב. העבודה קונטרס בהידור: .. חיות

תהלים מדרש וראה כו'. פעול כל וידע ר"ה: כתפלת היצירה: שכל
רפ"ג. והאמונה היחוד שער עג.



לה' וההודאה ההכרה להיות "צריכה
שפרסומי עושה.. שהוא הניסים על
עושה שהקב"ה הניסים של ניסא
להבאת נוגע גם זה הרי - בזמננו

והשלמה". האמיתית הגאולה

תשנ"ב) וישב ש"פ (משיחת

* * *

מירושלים: שאולי שי ר' מספר
הצבא אחרי של מהטיול, שובי "עם

משפטים, ללימודי פניתי בחו"ל,
שנים, כמה להמשך אמורים שהיו
לציון. בראשון למינהל" ב"מכללה
התחלתי הטיול בעת וכבר מאחר

החסידות בלימוד להתענין
טבעי, זה היה אחורי), עמ' (ראה

של ופעילותו לשיעוריו שאתחבר
הפועל קורתי, דותן הרב השליח

במקום.
ללמוד התחלנו

חסידות ענייני יחד
במשך לעומק.

בספר למדנו שעות
כשאני התניא,

למושגי מתוודע
והשליח החסידות,

הכרות על מדלג לא
עם גם מעמיקה
הרבי של ענינו

כל על המשיח, מלך שליט"א
הפרטים.

גמלה כבר הלימודים שנת בסיום
במשך ללמוד ללכת החלטה, בליבי

ברמת חב"ד בישיבת חודשיים
החופש ימי את לנצל כדי אביב,

רוחנית. להתעלות
לעבור, לי שנותר היחידי המכשול
השנה, סוף של הסיכום מבחן הוא
לפחות של ציון לקבל עלי היה בו
זה, ציון אעבור שלא במקרה 60%

את החופש כל במשך ללמוד אאלץ
כדי המבחן של ב', למועד החומר

הלימודים במסלול להמשיך שאוכל
את לממש אוכל ולא הבאה, בשנה

זה. בזמן לישיבה ללכת רצוני
כל כמו המבחן את עשיתי

את כשקיבלתי אך התלמידים,
54 המספר עיני, חשכו שלי, הציון
סיכוי לי שאין מילים, בלי לי, אמר

הקרוב. בחופש לישיבה להגיע
מעט לא ישנם כי לציין, עלי כאן
על "ערעור" המגישים תלמידים
2-3 עוד הם משיגים וכך ציונם,

יותר. לא - כלל בדרך נקודות
מישהו על לספר ידעו החבר'ה

לשיא, שנחשבת תוספת שקיבל
6 להוסיף נקודות. 5 של תוספת

חלום כמו נשמע שלי לציון נקודות
בכלל... אם רחוק,

בקלות נעשים לא אלו ערעורים גם
עמוקה מחשבה מתוך אלא ראש,

ניכרת. והשקעה
אלו ערעורים נעשים רוב פי על

שקלים, אלפי של נכבד, בתשלום
הפרופסרים, או המרצים לאחד

ומצליחים הסוגיה, את המלבנים
ערעור להגיש אפשר מה על למצוא

מלוטשת בצורה שמוגש במבחן,
ניסוח תוך במיוחד ומושקעת

ומכובד... מקצועי
הון המשקיעים אלו כל לעומת

- אחרת דרך הייתה לי יקר, וזמן
את לשים החלטתי

בהקב"ה, מבטחי
מעומק אליו ופניתי

ליבי:
אתה אם "אלוקים,

בישיבה, אותי רוצה
שישנו בליבם תתן

הציון". את לי
"ערעור" כתבתי
פשוטה, בצורה

פשוטה, לא לומר נכון יותר אולי
כשאני ובקצרה, בתמציתיות ממש

והבלתי הציון, את לי שישנו מבקש
ויכולתי 60 קיבלתי קרה; יאומן

לישיבה. ללכת
החודשיים אחרי חזרתי למכללה

לגמרי: שונה אביב, ברמת בישיבה
החלו כבר החיצוני והמראה הזקן

השינוי את החברים לכל לגלות
בתוכי. המתחולל

על לוותר יכולתי לא כבר עכשיו
פעם מידי בקביעות. חסידות לימוד

בישיבת מעמיק ללימוד יצאתי
כשהביקורים לציון, בראשון חב"ד

בכל ומתארכים גוברים הולכים,
פעם.

ללון נשארתי מסויים בשלב
למצב שהגעתי עד בישיבה,

מהישיבה, יוצא עצמי את שמצאתי
במכללה, המבחנים מילוי לצורך רק

כשאני פסק, שבהמשך דבר
כמו המנין מן כתלמיד נשארתי
"תמים", בחב"ד: לזה שקוראים

תמימים". "תומכי בישיבת nתלמיד

בישראל הנוער בני עם העבודה חשיבות על המשיח מלך שליט"א הרבי ממכתב

הנוערלהעיר את הנוער את להעיר
להשפעה, ניתנים עמנו של מסויימים שחוגים הוכיח הנסיון
מהלך יכוונו הם הרי הקרוב שבעתיד והצעירים הנוער ובפרט

הקדושה. בארצנו כולל ישראל, בני במושבות הענינים
של ההתלהבות את הפיגו היום-יום חיי הנה סיבות מכמה
בכיוון הפעילות את מזה וכתוצאה הצעירים, ושל הנוער
רצויים בלתי בכיוונים הופעל שלהם שהמרץ כך לידי הביא וזה הרצוי.
פלונית ופעולה משעמם פלוני שדבר היא וההצדקה הרצוי. להיפך ועד

וכולי. וכולי שעברו בדורות ומקומה נושנה ישנה
דאגת ששכבת שאף וההתלהבות, המרץ שתנצל הצעתי זאת והיתה
תקותי עליהם, כיסתה אפורים, אומרת זאת רגילים, חיים יום, יום חיי
את ולשלהב הנוער את להלהיב לפועל, ותביאם אותם שתעורר חזקה
וגם הכלל לחיי הכרח שהם חיוביות לפעולות בחובו הטמון הניצוץ

הפרט. לטובת
איזהו עיני לתשומת בא לא שיחתנו מעת שעברו השנים במשך אולם
שלמרות כפשוטה, כוונתי האמורים, מדברי כתוצאה בפועל מעשה
במקומות לא גם כותבת, בהם הגליונות באותם מצאתי לא חיפושי

האמור. בכיוון לפעולותיה הד עיני, למראה שבאו אחרים
ההכרח אבל לדעתי. מסכימה היא שאין הדבר לתרץ היה אפשר לכאורה
ופשוט ברור כך כל (=נמנום) מהליטרגיה והצעירים הנוער את להוציא
אי שלדעתי גדול, כך כל בזה שיצליחו סיכויים שיש באישים והמחסור
ואחת אחד לכל בנוגע בפרט זה, השעה צו בנידון ספק כל שיהיה אפשר

זה. בשטח בעבר שהצליחו

הימים ששת התעוררות את ניצלו לא
דברנו, אודותן לפעולות ולהניעה אליה להגיע יכולתי שלא ממה ...אכזבתי
בעצמם אלו וימים הימים, לששת הסמוכה בתקופה יותר עוד גדלה
עמנו חוגי כל התלהבות היתה הרי זה זמן שבמשך שלאחריהם, והימים
חיובי וענין חיובית למטרה כיוון לגמרי חסר והיה מקום, בכל בעיצומה
המנהיגים את העם מצא לא הרב ולצערנו ובגשמיות. ברוחניות בנין של
לא ואפילו חיוביים, למעשים שלו ההתלהבות את ויכוונו שידריכוהו,
הענינים הולכים זו בתקופה וגם ויעודדוה, ההתלהבות את שיחזקו אלו
לא אלו בימים וגם היום. לסדר שעוברים הידוע, בנוסח "ומסתדרים"

היא. מפעולותיה רושם מצאתי
מהפתויים נתפכח הקדש בארץ היושב עמנו של ככולו שרובו ...בודאי
וקריאה הנצחית. תורתנו חיים, תורת תורתנו מדרך לסור וההסתות
הד תמצא כן" "גם ומצותיה התורה פי על חיים ודרך המקור אל לשוב
שהרי וירבו, ויתרחבו שילכו מסוימים בחוגים לפעולות ותביא נכון
אלא ומצותיה, לתורתנו הוא ער סוף סוף מישראל ואחת אחד כל לב
למהלך המתאימה המצוה, את אחר בסגנון הנקודה, את למצוא שצריך
זה ואדם לחוג בנוגע ולהתחיל פלוני, אדם של או פלוני חוג של נפש

מצוה. גוררת מצוה סוף סוף ואז זו, מצוה על-דרך בדיבור
עוד אשר והיא, לעיל, הכתוב נקודת בקיצור ואסכם מכתבי ...ארך
אשר עתה דעתי אז וכדעתי הראשונה, בפגישתנו מאשר לי ברור יותר
שעובר יום כל על וחבל לזה, האפשריות לה ויש השפעה בכשרון חוננה
גם טוב ומה והצעירים, הנוער להחזיר בכיוון כשרונה מפעילה ואינה

חיוביים, לחיים יותר, הדבר שקשה אף המבוגרים
תשכ״ז) אלול, ה׳ (ממכתב

עכשיו נפלאות מלך אגרות

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

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

ו. פרק גניבה. הל'

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

ואבידה. גזילה הל'
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

תעניות. הל' יח-יט. פרק החודש קדוש הל'
א. פרק

ב-ד. פרק

א-ב. פרק וחנוכה. מגילה הל' ה. פרק

אישות. הל' נשים, ספר וגו'. חכם תורת ג-ד. פרק
א. פרק

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק
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ציונים" לך "הציבי

עכשיו מצטרפים

לכולם ומסבירים התורה, פי על מתנהגים כאשר
שהיות - יפות פנים בסבר - אינם-יהודים) (כולל

אין גמורה, במתנה לבני-ישראל אלו שטחים נתן והקב"ה
שלום להשכנת הדרך זוהי - וכו' זאת לשנות אחד אף ביכולת

תשמ"ב)אמיתי! בטבת (עשרה

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אמיתי לשלום הדרך
הדואר לתיבת שבוע מידי לקבל ניתן

הגאולה". "שיחת גליון את האלקטרוני,
הגאולה אתר של הבית בדף ההרשמה

המבזקים) לחלון (מתחת

www.hageula.com

מלא, חסידי בלבוש שי ר׳
במכללה נוער בני עם



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,

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

יהודי כל של הדדית ערבות

אדמו״ר כ״ק שהואיל המברק נוסח
חג לקראת לשלוח שליט״א

ה׳תש״נ השבועות
ובפנימיות בשמחה התורה וקבלת שמח טוב יום

כולה, השנה בכל זה כל ולהמשיך
לבחירי, ברית כרתי היעוד: ואחת אחד בכל ויקויים

הגאולה — עבדי דוד מצאתי כי עבדי, לדוד נשבעתי
והשלימה. האמתית

החתימה מקום

האדם בחיי החסידות תורת
להידיעות ושמחתי . ידי. על מכבודו ידיעות אני מקבל
הספרותית, עבודתו להמשיך ומתכונן בביתו כבר שכ'

החסידות. בארות הפצת שבה, הפנימי ובענין

בשמחה ה' עבודת — היא החסידות שנקודת וכיון
ברמב"ם ברור דין פסק באמת והוא לבב, ובטוב

שבכתוב מלא מקרא על ומיוסד (בסופן), לולב הלכות
בעבודתו כבודו שימשיך רצון יהי שם, ברמב"ם כמובא
הגוף שגם אומרת זאת אמתית, שמחה מתוך האמורה

הוא. גם בשמחה ישתתף ואדרבה יבלבל, לא
תורתנו, מתן זמן השבועות, חג מעניני גם זהו והרי
הזקן רבינו ובלשון ממנו), (=שבאים מיניה דאזלינן

יום י"ח, סעיף תצ"ד, סי' בשולחנו, התניא בעל
להראות בו ולשמוח לאכול צריך התורה בו שניתנה

התורה. בו שניתנה יום לישראל ומקובל שנוח
שתקותי כלליים ושיחה מכתב העתק לזה מצורף

כ'. את שיענינו
ובכבוד. טובות ולבשורות הנכונה לבריאות בברכה

תשכ״א) סיון י״א (ממכתב

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

של האחדות נושא את מדגיש השבועות חג
על נאמר ההר" כנגד שם "ויחן היהודי. העם

התורה. לקבלת סיני להר בהתקרבם ישראל בני
על שנאמר שם" "ויחן הפסוק את מסביר ורש"י

אחד". בלב אחד, "כאיש יחיד בלשון העם
המיוחלת, לאחדות לה, רבים ביטויים בדורנו
ישראל ואהבת מהאחדות לטעום כדי בעיקר

והשלימה. האמיתית בגאולה שתשרור האמיתית,
על עברית" "עבודה המעדיפים רבים ישנם כיום

וכדברי היהודיים. לאחים ולעזור לתמוך מנת
עמך". אחיך "וחי התורה:

את להפוך החליט מירושלים שאולי שי הר'
בסמל המתהדר לעסק שבבעלותו, הפרטי העסק

אחרים. רבים עסקים כמו עברית", "עבודה

ישראל אהבת
המנין, מן חסיד לחיי אותו שהביא חייו מסלול
דתית, למשפחה שנולד כמי גילויים. רצוף היה
הלימודים במסלול בצעירותו חייו את העביר
מבני רבים כמו יצא, הצבא כשלאחר המקובל,

בחו"ל. לטיול גילו,
בתי דרך מסעו את סובבה העליונה ההשגחה

גילה שם ארה"ב, ומדינות אמריקה בדרום חב"ד
החסידות. עולם את לראשונה

ויותם עזאי ניר השלוחים במיוחד לי "זכורים
המטיילים את כמו אותי, שלימדו קליין,

בתחום חב"ד בית של תפקידו מהו האחרים,
חינם. אהבת - ישראל אהבת

מהפך איזה התחולל לא הטיול שבכל למרות
הזה, בטיול לראות בהחלט ניתן בחיי, גדול
השינוי זריעת את חב"ד, לבתי שלי ובגיחות
חב"ד בבית בביקורי יותר. מאוחר שהתחולל

אמריקה, בדרום הוא גם קריפו, עופר הרב של

מעמיק חסידות ללימוד לראשונה נחשפתי
בפעם אותי, הממו שגיליתי הדברים ועיוני.
שלם עולם הספרים, בתוך גיליתי הראשונה

ללמוד מה המון בו לי ויש מכיר, לא עדיין שאני
ולהתעלות.

ועבודה תורה
משפטים ללימודי המשכתי לארץ, כשחזרתי

שנזרעו הזרעים לציון. בראשון למינהל במכללה
הרב לשליח להתחבר אותי הובילו בחו"ל בי

במקום. הפעיל קורתי, דותן
חב"ד בישיבת חודשיים ללמוד שקפצתי לאחר

עמ' עכשיו", "נפלאות במדור (ראה אביב, ברמת
להכנס התחלתי בבד, ובד זקן, לגדל התחלתי (3
לציון. בראשון תמימים תומכי ישיבת כותלי בין

לתוך אט אט אותי משכו החסידות לימודי
כשאני המנין, מן לתלמיד שהפכתי עד הישיבה,

חפץ, אני בה היהדות, דרך על לעלות מחליט
המשיח. מלך שליט"א הרבי וכהוראות

המשיח, מלך שליט"א מהרבי ועידודים תשובות

בדרכי, אותי עודדו הזמן, כל לקבל שהמשכתי
ועברתי ב"ה התחתנתי לימודים, תקופת ולאחר

בירושלים. גילה בשכונת לגור
בשעה הילד ולידת המשפחה התרחבות עם
הפרטי, העסק את להרחיב התחלתי טובה,

ובניה. בשיפוצים המתמחה
אפשרות על שוקד אני אלו בימים במקביל

החסידות ללימוד ערב כולל של בעז"ה לפתיחה
בשכונה". כאן

עברית? עבודה למה
לדבוק אותו הביא מה לפרט שי מר' כשמבקשים
"עבודה על דווקא יבוסס שלו שהעסק בהחלטה,
בכלל פה יש "מה מבין: ולא כמעט הוא עברית",

למי ודאי פשוט כך כל דבר זה הרי להסביר?
שליט"א הרבי של השיחות מאות את שמכיר

ישראל. אהבת בנושא המשיח מלך
אחד כל למה סיבות כמה מונה הוא זאת בכל

עברית: עבודה דווקא להעדיף צריך
מיד קנה "או מאיתנו הקדושה תורתנו דרישת

מקום לתת העדפה – עמך" אחיך וחי עמיתך…
גוי. לפרנס מאשר ליהודי ופרנסה עבודה

ובעיית אויבינו. בהעסקת ביטחונית סכנה
כאלו עם היום-יומי במגע הנוצרת ההתבוללות

ברית. בני שאינם
בהם רבים, לסיפורים נחשפים אנו לצערנו

ברית, בני שאינם כאלו שהעסקת רואים, אנו
פיגועי (כגון ביטחוני לעיתים רב; לנזק גרמה
ופעמים זוכרים), שכולנו בירושלים הטרקטור

– היהודי העם של קיומו לשורש אף רבות
היהודית. המשפחה

.054-300-7105 להזמנות: טלפון

שאולי שי ר׳


