
לארץ להכנס עומדים ספורים ימים שבתוך הידיעה
זו ישראל. בקרב רבה התרגשות עוררה המובטחת,
זו השיעבוד. שנות בכל השבטים זכרו אותה הארץ,

יציאת ערב ה' שהבטיחם ודבש" חלב זבת ה"ארץ
להתממש. זו הבטחה עמדה כעת מצרים.

תחושות גם זו ידיעה עוררה שבמקביל, אלא
את "לעכל" ישראל החלו עתה רק קלות. לא
הכוללת חבילה" ב"עיסקת מדובר כי העובדה

במדבר, בהיותם משמעותיים. שינויים וכמה כמה
בענני מוקפים ניסית. מציאות בתוך ישראל חיו
ושותים השמים" מן "לחם - מן אוכלים הכבוד,
ישראל זכו אלה, בנתונים מרים. של מבארה מים

רוחניות ולדרגות התורה בלימוד עצומים להישגים
אבל ביותר. נעלות

אפשרי זה להערכתם,
במדבר. רק

תיצור לארץ הכניסה
- חדש קיום קוד

טבעי". חיים "אורח
עליהם יהא מעתה

רבות שעות להקדיש
התמודדות לפרנסתם.

זריעה, חרישה, עם
של בארה (ללא השקיה
שונים מזיקים מרים),
גשמיות מלחמות וכו'.

הכבוד) ענני מיגון (ללא
תחלואי עם והתמודדות

הארץ. גויי של הנפש

כולם מול
פנו מאתנו, אחד כל של האישית המבט מנקודת

לארץ הכניסה ישראל, בני עדת לכל המרגלים
טענו, יושביה" אוכלת "ארץ רוחנית. לירידה תביא
כולם את סוחפים הם לארץ, להכנס כשבסירובם

רבינו. משה כנגד
רק עמדו אלה כל מול

וכלב יהושע שניים,
היו הם גם יפונה. בן

לרגל שנשלחה בקבוצה
שנקודת אלא הארץ, את

אלא האישית, טובתם לא שונה. הייתה המוצא
והתקשרות ביטול שדרש מה המשלח, רצון ביצוע

דברי גם מכאן הדור. נשיא רבינו משה אל מוחלטת
בלבד זו וכי משה", אל העם את כלב "ויהס כלב:
הוריד הים את לנו קרע והלא עמרם, בן לנו עשה

אפילו אותה" וירשנו נעלה "עלה המן.. את לנו
שם, ועלו סולמות עשו לנו אומר והוא בשמים,

דבריו". בכל נצליח
בנסיון. עומדים ישראל, בני עדת כל מול שניים,

עד מוותרים לא אבל מיעוט, אומנם מהווים
העליונה, על ידם הצודקים. הם שדווקא שמתברר

הדור. לנשיא מוחלט בביטול קשורים בהיותם

לנצח הבטחה
מכן, לאחר שנה אלפי
של דין בבית נקבע זה
לטובת כפס"ד מעלה
הרבי וכלשון כולם.

המשיח: מלך שליט"א
פסק-דין ידוע "כבר
מעלה, של דין בית

המסירות בגלל אשר
קדושת כבוד של נפש
תורת על הזקן רבינו

ענין בכל הנה החסידות,
שמים יראת תורה, של
תהי׳ה טובות, ומדות
והולכי מקושריו יד

העליונה". על בעקבותיו
הממשלה מול גם

המתנהלת בישראל
קרב, ללא לאוייביה ונכנעת המרגלים, של בדרכם
והיחידה האחת האלוקית האמת את להצהיר יש
אין לה", נוכל יכול כי אותה וירשנו נעלה "עלה
כל שטח מסירת על לדבר ואין שעל אף למסור
"כי המשלח: של בכוחו לנצח, והובטחנו שהוא.

דורנו, שליחות במילוי גם כך לה". נוכל יכול
ממש בפועל והשלימה האמיתית הגאולה הבאת

של בכוחו לנצח, הובטחנו ממש, ומיד תיכף
והולכי מקושריו "יד המשיח: מלך שליט"א הרבי

העליונה". על תהיה בעקבותיו

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

משיח לפרסום מצטרפים
לעלות צפוי הקרובים, בימים

קיבוץ שבצומת הקודם השלט במקום
פרסום שלט איילון, בנתיבי גלויות

של הגאולה בשורת את המביא חדש,
רב הון המשיח. מלך שליט"א הרבי

מסר להביא כדי נעשים רבים ומאמצים
העוברים איש וחצי לכמליון גאולה של
כל של ההזדמנות זו יום. מידי במקום

.050-7770-769 טל': שותף. להיות אחד

בקוצ׳ין היסטורי מקוה
מחדש שבהודו, קוצ'ין חב"ד בית
חיי של השנים ארוכת ההסטוריה את
אלו בימים במקום. היהודית הקהילה
טהרה, מקוה לחפירת העבודות החלו

לתרומות: העתיק. הכנסת לבית בסמוך
חשבון ,417 סניף טפחות, מזרחי בנק

ברנשטיין. זלמן ע"ש 171679 מספר
.057-945-9187 טל': לפרטים

קודש״ ״שיחות סדרת
להדפסת הענק פרוייקט במסגרת

מלך שליט"א הרבי של שיחותיו כל
בסדרת הנשיאות, שנות מכל המשיח,

אור ראו קודש", "שיחות הספרים
כה עד חדשים. כרכים חמישה לאחרונה
כשכעת כרכים כעשרים בסדרה הופיעו
למנויי למצטרפים מיוחד מבצע מוצע

.077-313-6080 לפרטים: הסדרה.

את להצהיר יש קרב, ללא לאוייביה ונכנעת המרגלים, של בדרכם המתנהלת בישראל הממשלה מול גם
שהוא כל שטח מסירת על לדבר ואין שעל אף למסור אין לה״, נוכל יכול כי נעלה ״עלה האלוקית אמת

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

(17.6.11) ה'תשע"א סיון, ט"ו שלח, פרשת קודש שבת ערב

כולנוכולנו
ומשיחלעצרת גאולה ומשיח גאולה לעצרת

ה'תשע"אג' תמוז ה'תשע"א תמוז ג'

ב"ה

מקושריו יד
העליונה על

852

לקבלת בשליחות והתחזקות להתעלות הקודמת, בשבת התכנסו משפחות כששים
הקודש. בארץ האברכים ואיגוד ממש ההפצה מרכז בארגון ״ופרצת!״ בסימן משיח,

משיח פני קבלת שכולה שבת



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
חנה בר מסעוד אשר

אטיאס
ת.נ.צ.ב.ה.

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

והשלימה האמיתית בגאולה

קורנט יוסף הרב
המשיח מלך שליט"א הרבי של שליח

מילה לברית - מוסמך מוהל
(647 רשיון (מס'

ונסיון ותק שנות 20 מעל
052-872-5588

נשמת לעילוי מוסמך מוהל
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ב) יג, שלח ) לך שלח
דמשה השליחות קיום שעל-ידי ויהי-רצון
ד"העמידו בהענין שבכל-אחד-ואחד,
ממש ומיד תיכף נזכה הרבה" תלמידים
- תשלח" ביד נא ד"שלח להשליחות
לומר, דיש צדקנו משיח - לעתיד" "גואלם
ביד נא ("שלח רבינו משה של שבקשתו
שמשיח על-ידי-זה, נתקיימה תשלח")
ש"שכינה (על-דרך גרונו מתוך מדבר

גרונו")... מתוך מדברת
לך" ד"שלח בהשייכות להוסיף ...ויש
יו"ד בתוספת ש"שליח" - למשיח
שע"י מרומז, שבזה "משיח". בגימטריא
נפשו, כחות עשר בכל השליחות עבודת
התורה דהפצת השליחות ע"י ובפרט
ועוסקין שיושבין ד"עשרה באופן
שבכל-אחד- ה"משיח" מתגלה בתורה",
שהיא היחידה, בחינת מישראל. ואחד

בחינת צדקנו, משיח של מנשמתו ניצוץ
צדקנו משיח לביאת ועד הכללית, יחידה

ממש. תש״נ)בפועל שלח (ש״פ

ב) יג, שלח ) כנען ארץ את ויתורו

”שלח" - היהודים כל את שלח דורנו נשיא
כנען", ארץ את ”ויתורו שלוחים שיהיו -
לכבוש טובה הכי הדרך ולמצוא לראות
והיהדות, התורה הפצת ע"י העולם את

חוצה. המעיינות הפצת - ובמיוחד
-ולכן דורנו של השליחות היא וזאת
מחובתו, להשתחרר יכול אינו אחד אף
מן ולעמוד האחריות, מן ולהשתמט
ש"נגרר" באופן פנים, כל על או הצד,
צריך אחד כל - אדרבה אלא כולם. אחרי
תעברו ”חלוצים - קדימה ללכת להשתדל
חיל", בני כל ישראל בני אחיכם לפני
לפניכם". הארץ ”ונכבשה ההבטחה וישנה
ה׳תשמ״ח) שלח ש״פ (משיחת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:29 7:11 ירושלים
8:32 7:27 תל-אביב
8:34 7:20 חיפה
8:30 7:27 באר-שבע
9:20 8:11 ניו-יורק

מפנינו הארץ - יהושע וישלח 
ב,א-כד) (יהושע

מרגלים שילוח שמאחורי הרעיון

הקב"ה דברי על קוראים אנו פרשתנו בתחילת
לך ”שלח חז"ל: אומרים אנשים". לך ”שלח למשה
ונשאלת אותך". מצוה איני ”אני אבל לדעתך", -

לבני-ישראל הבטיח שהקב"ה מכיון השאלה:
סבר למה - ורחבה" טובה ל"ארץ אותם שיביא

סמך לא וכי - המרגלים בשליחת צורך שיש משה
הקב"ה?! של הבטחתו על לגמרי ח"ו, משה,

המרגלים בשילוח שהכוונה המפרשים, ומבארים
את לכבוש ללכת האם לברר בכדי (לא היתה

והבטחה מפורש ציווי היה זה על כי ישראל, ארץ
יותר ואופן דרך באיזה לדעת בכדי אלא) מהקב"ה,
"נשלחה בכתוב וכמפורש ישראל. ארץ לכבוש קל

הדרך את דבר אותנו וישיבו גו' לפנינו אנשים
אליהן". נבוא אשר הערים ואת בה נעלה אשר

ארצות, וכיבוש במלחמה הסדר שהוא וכפי
עיירות באלו לדעת מרגלים שולחים שלפני-זה

לכבוש יותר נוח דרך ומאיזו קודם להלחם אפשר
הארץ... את

גורלית טעות
הנס" על סומכין "אין התורה שעל-פי ומכיון

סבר לכן - הטבע בדרך למלחמה להתכונן וצריך
מרגלים. לשלוח משה

קושיא: עוד המפרשים מתרצים ועל-פי-זה

לא יעזר", את "לרגל משה ששלח למרגלים בנוגע
(לגמרי) זה ועשה בשכינה", ש"נמלך אפילו נאמר
ולכאורה יהושע. ששלח המרגלים גם וכך לדעתו.

מרגלים שלחו ויהושע שמשה היתכן תמוה:
התוצאות שראו לאחרי ובפרט עצמם, מדעת

בפרשתנו?! המרגלים משילוח

בכדי מרגלים שילוח ענין מובן: הנ"ל ועל-פי
שאין רק לא בה", נעלה אשר הדרך ”את לדעת
תורה) (ע"פ הדרך זהו אדרבה, אלא חסרון, בזה
ומה כנען. ארץ את לכבוש הקב"ה ציווי לקיים

רצויות, בלתי תוצאות היו בפרשתנו שמהמרגלים
והלכו משה משליחות שינו שהם זה מצד היה

האם אלא) בה", נעלה אשר הדרך ”את (לא לראות
משה נמנעו לא ולכן, הארץ. את לכבוש כדאי

בחשבם, מרגלים, מלשלוח אחר-כך גם ויהושע
את יקיימו אלו שמרגלים בפועל), היה (וכך

השליחות.

זה על לצוות צריך לא
מכיון גיסא: לאידך השאלה נשאלת זה פי על
ציווה לא למה מרגלים, צריך הארץ שלכיבוש

משה? של לדעתו והשאיר זה, על הקב"ה
מכיון הנותנת: היא שאדרבה, בזה, והביאור

מרגלים לשילוח טבע) (ע"פ צריך הארץ שלכיבוש

כבר הארץ, את לכבוש הקב"ה ציווי לאחרי הרי -
לשלוח צריך זאת, לקיים שבכדי מעצמו, מובן
זה. פרט על מיוחד בציווי צורך ואין מרגלים,

לאברהם הקב"ה ציווה כאשר לדבר: דוגמא
לצוותו צריך היה לא - יצחק עקידת על אבינו
כי ואש, מאכלת עצים, ולקחת חמור לחבוש גם

- לעולה" שם "והעלהו ה' ציווי שיש לאחרי
אברהם השתדלות ע"י להיות צריך ה' ציווי וקיום

עצים, לו שיהיה צריך שאברהם מעצמו, מובן -
שאיתו חמור, חבישת - ולפני-כן ומאכלת, אש

האלו. הפריטים כל עם המוריה, לארץ ילכו
"מכשירי שעל התורה, מצוות לכל בנוגע גם וכך

שאין מילה, מצות ולדוגמא, ציווי. אין מצוה"
וכו'. איזמל להכין ציווי

האמיתית הכוונה
רצו לא שהמרגלים שזה בלקוטי-תורה, מבואר

רצו שלא זה, מצד היה ישראל, לארץ להכנס
למעלה במדבר, היו בה הנעלית מדרגתם לרדת
במדבר (כי הפרנסה ודאגות ארציים, מעניינים

מהשמים, לחם - המוכן מן הכל הקב"ה להם נתן
עליהם), שהגנו הכבוד וענני מרים מבאר מים

שלימה, במנוחה ה' את ולעבוד תורה ללמוד ויכלו
והעשיה. הלימוד בשלימות

לעשות היא הכוונה תכלית כי טעותם, היתה וזו
העולם שמגשמיות בתחתונים, דירה ית' לו

מן לצאת צורך היה ולכן ואלקות. רוחניות ייעשה
ששם נושבת, ארץ ישראל, לארץ וליכנס המדבר

זריעה (חרישה, גשמיים בענינים לעסוק צריך
דירה ית'. לו דירה מהגשמיות לעשות בכדי וכו‘),

והשלימה. האמיתית בגאולה שתושלם
ה׳תשמ״ח) שלח ש״פ שיחת פי (על

מלך דבר

שלח פרשת
ב אבות: פרקי

שלח

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
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השבת לוח



חב"ד: מכפר חזיזה רחל גב' מספרת
לאשפוז הגעתי וחצי כחודש "לפני
שבחולון, "וולפסון" הרפואה בבית

בשעה לידה לפני ועמדתי מאחר
ומוצלחת. טובה

הכל שלא היה נראה שפתאום אלא,
את שידעתי לפני עוד כשורה. הולך

להתקשר מיהרתי לאשורו, המצב
חב"ד בית מנהל ציק, זמרוני לרב

להתייעץ נוהגת אני איתו בבת-ים,
את מעלה כשהוא מצוקה, בשעות

לי ומקריא הכתב, על הברכה בקשת
שליט"א הרבי תשובת את בטלפון,

באגרות שהתקבלה המשיח, מלך
קודש.

קלה, ללידה ברכה הכילה התשובה
עצמי את הכנתי שכזו, תשובה ועם

להקב"ה מתפללת כשאני לבאות,
הברכה. להתממשות

עדיין מכן לאחר כשעה
לחדרי הבעיות. נפתרו לא

הרופאים, אחד נכנס
הליך לעשות לי שהמליץ

כל את שיזרז רפואי,
העדפתי, שאני אך התהליך,

של התערבות מכל להמנע כמובן,
הטבעי. בהליך הרופאים

הרבי את שוב שאשאל החלטתי
המשיח. מלך שליט"א

לעשות שהספקתי לפני שעוד אלא
עוד נכנס זה, בכיוון נוסף צעד

אינם הענינים כי לי שהודיע רופא,
שאנו הנתונים "לאור פשוטים.

חיים סכנת פה נשקפת כעת, רואים
לא אנו לתינוק. וגם לך גם כפולה,

הזירוז". מהליך מנוס רואים
ציק, להרב שנית לצלצל מיהרתי

את בחזרה לי מעביר כשהוא
המשיח, מלך שליט"א הרבי תשובת

וברורות: קצרות הוראות שהכילה
בגוף ובקלות. בזריזות בטבעיות,

האדמו"ר גם הוזכר התשובה
נזכרת, מייד כשאני המהר"ש,

ב' יום יחול ספורות שעות שבעוד
הולדתו. יום אייר,

הופיעה למעשה הוראה גם
מלך שליט"א הרבי בתשובה:

חלישות על מעיר המשיח
המיועדים אלו ובמיוחד בשיעורים,
לחזק עצמי על קיבלתי מיד לאנ"ש.

להשתתף. נהגתי בו שיעור
קיבלתי כי לרופאים, הודעתי

מלך שליט"א מהרבי תשובה
מבע הזירוז. את לעשות לא המשיח

נענו לשכנעני, ונסיונותיהם פניהם
למרות לדבר, מה על שאין בתוקף,

האחידה. דעתם
בדעותיהם: התחלקו הרופאים שני

לשמוע מסכים לא האחד בעוד
שיש הכריע, שהשני הרי לדברי,

לעת- ולהעבירני כבקשתי, לעשות
הנשים, במחלקת לאשפוז עתה
צמוד. רפואי פיקוח תוך כמובן

ואני המחלקה, על יורדת ערב שעת
התרוצצויות של שלם מיום מותשת

הלילה את לעבור מקוה במחלקה,
שלפנות דאגו משמים אבל, בשקט,

שהאחיות תוך אתעורר, בוקר
לחדר בזריזות אותי מעבירות

הלידה...
מוקדמת בוקר בשעת

ביתי, את לחבוק זכיתי
בישראל שמה שנקרא

שתחי'. רבקה שיינא
המומים כשהרופאים

הסתיים הכל כיצד לראות
חריגה. התערבות ללא

האחיות: את שאל רופא אותו
חב"ד? מכפר האשה היא "היכן

ניגש הוא איתה". לדבר חייב אני
התפעלותו את מביע כשהוא לחדרי,

"אני המוחלטת: האמונה מעוצמת
שאת כמו הסתדר הכל שבסוף שמח

מההתחלה". האמנת
לאחר ימים מספר במשך אגב,

אינה שהתינוקת הבחנתי הלידה,
לישון לה הפריעו בכי פרצי רגועה,
קרה. מה הבנו לא ואנו שצריך, כפי

הרבי של ותמונה המעלות" "שיר
אותה, הקיפו המשיח מלך שליט"א
לה. מציק מה להבין הצלחתי ולא

ב"שיחת פורסמה שבוע באותו
שליט"א הרבי של השיחה הגאולה"

חינוך על הקפדה על המשיח מלך
וגם הלידה לפני עוד הילדים

ציורי לילד לשים שלא הוראתו
משך משהו לא-טהורות. חיות

בסדר הכל האם שוב, לבדוק אותי
על גיליתי כשלפתע זו, מבחינה

מעיני שנעלמו דובי, ציורי השמיכה
והתינוקת הוחלפה, השמיכה אז. עד

לישון והלכה נרגעה סוף-סוף
בשמיכה מתכסה כשהיא במנוחה

nחדשה.

בניסים שלוותה תקיפה בעיראק. תמוז" 17" הכור לתקיפת שנה 30 צויינו האחרון בשבוע
המתקפה. לקראת המשיח מלך שליט"א הרבי שערך השמימיות לפעולות שנקשרו גדולים,

בלהבותכך עלה "תמוז" בלהבות "תמוז" עלה כך
מלך שליט"א הרבי החל התקיפה, קודם ימים מספר
לא איש פשרן שאת שמימיות, פעולות בסדרת המשיח

הדברים. בין החסידים קישרו מכן לאחר רק ידע.
המבצע, לפני כחדשיים החלו הראשונים האיתותים
חדש: במבצע יצא המשיח מלך שליט"א הרבי כאשר
התוועדויות שלוש ישראל. לילדי תורה ספר כתיבת
ביותר. פרטניות הוראות וניתנו זה, למבצע הוקדשו יום, אחר יום רצופות,
רוחניות פעולות של סדרה המשיח מלך שליט"א הרבי ערך הבא, בחודש
סמוכים היו כי התברר מכן שלאחר ובשעות, בימים לבצען והורה נוספות,

העיראקי. הכור על להתקפה ביותר
פרשת בהתוועדות כבר ניתנו שגרתיות והבלתי המיוחדות ההוראות
מיוחד. במנשר פורסמו השבת לאחר ומיד סיוון, החודש במדבר-מברכים
שנקבעה שעות, תענית דבר על לפרסם ביקש המשיח מלך שליט"א הרבי
"אי עקב בכך הנחיצות את והסביר סיוון, חודש ראש ערב שלישי ליום
וכן וצדקה, תפילה בתורה, הוספה היא: לכך העצה בעולם". היציבות

בכך. שעוזרים ותענית תשובה
סיוון חודש מראש החל כי במפתיע, הורה אף המשיח מלך שליט"א הרבי
את לערוך ומפרט מוסיף אף כשהוא ילדים, כינוסי לערוך להתחיל יש
רחל. קבר המכפלה, מערת המערבי, בכותל הקדושים: במקומות הכינוסים
מאנ"ש רבים גדיא". "הקול את שומעים כאשר רושם עושים הילדים כינוסי
גם כאשר הכיפורים, יום מלחמת ערב שניתנו ההוראות בסדרת לפתע נזכרו
אויב "להשבית מנת על המערבי ובכותל מקום, בכל ילדים לאסוף ביקש אז

אי-שם... מתחולל משהו כי הבינו ריח" "חוש בעלי ומתנקם".
בהוראות המשיח מלך שליט"א הרבי יצא שוב השבועות, חג לקראת
התורה לקריאת הכנסת לבתי ישראל ילדי כל בהבאת שהתמקדו נוספות,

ישראל. אהבת עניין את הכינוסים בעת להדגיש ביקש הוא בשבועות.

החג כניסת לפני להספיק
שיותר כמה לרשום יש - ביותר המפתיעה הייתה האחרונה ההוראה
בכל מאמץ לעשות החג. כניסת לפני עוד ישראל לילדי התורה לספר ילדים
בדיוק כאשר הובן, מעשה לאחר שרק דבר - ילד ועוד ילד עוד לרשום רגע
עיראק בשמי לפעולה המטוסים יצאו השבועות חג ערב של שעות באותן

גרעיניות. פצצות ייצור לפני הסופי בשלב שהיו הכורים את להפציץ כדי
השקיעה, לפני אחדות דקות ועד הקודש, לארץ במהירות הגיעה ההוראה
רבים כינוסים אורגנו במקביל, ילדים. ברישום עסוקים חסידים אלפי היו
שליט"א שהרבי שמימיות פעולות - הקדושים במקומות ישראל ילדי עם

בעולם. אי-היציבות עם להתמודד בכוחן כי קבע, המשיח מלך
מבצע יצא הצהריים, אחר בשעות תשמ"א, השבועות חג ערב ראשון ביום

לדרך. "אופרה"
המטוסים, את גילו לא העיראקים מבצע: אותו את ליוותה ניסים שרשרת
שההוראה הרי במטוסים, הבחינו שירדן למרות נגד. באש תקפו לא גם הם
בהמשך מה. משום בוצעה לא העיראקים, את ליידע ירדן ממלך שניתנה
אך בכור, פגעו אמנם שהושלכו מהפצצות חלק נוספות. בעיות היו המבצע
התשובות הכור. להשמדת וגרמו - התפוצצו מהן חלק רק התפוצצו. לא

מועד. מבעוד שנפרסה הרוחנית, ההגנה במטריית היא הניסים לשרשרת
ישראל, עם מזיכרון רב זמן עוד ישכח לא הכור תקיפת מבצע של סיפורו
בפעולותיו המשיח מלך שליט"א הרבי פעל זו, בפעולה גם כי מתברר, אך

צרתו. בעת ישראל עם על להגן כדי השמימיות
חרותי) רפאל הרב עורך: בישראל. נביא ״יש הספר (מתוך

עכשיו נפלאות בישראל נביא יש

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

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

ואבידה. גזילה הל'
יא. פרק
יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

ז-ט. פרק גירושין. הל'

י-יב. פרק

א-ב. פרק וחליצה. יבום הל' יג. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

א-ג. פרק בתולה. נערה הל'

א-ג. פרק סוטה. הל'

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אמונה מתוך עקשנות

עכשיו מצטרפים

הבתרים" בין "ברית של לענין להכנס מבלי
של רחמנא-לצלן, בפועל סכנה כאן יש - וכו'

לתכסיסי שהמומחים מה לפני ישראל, מבני וכמה כמה
הנס". על סומכין "אין של החשבון ולפי אומרים, מלחמה

תשל"ח) כסלו (ט'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפועל סכנה
הדואר לתיבת שבוע מידי לקבל ניתן

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

המבזקים) לחלון (מתחת

www.hageula.com

התקיפה מסלול



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 הקדושר׳ קדמי באהל הבעש״ט הקדוש הבעש״ט באהל קדמי ר׳

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,

ל- לנו כו
ומשיח גאולה עצרת

בת-ים אמפיתאטרון בערב, 7 בשעה תמוז, ג' שלישי יום
ומיוחדת: עשירה תוכנית

מיוחדות חשיפות - ישראל על שאיים הכור להפצצת שנה 30
הממשלה מהלכי כנגד מחאה מעמד - המשיח מלך זעקת

החסידי! הזמר כוכבי מיטב עם וזמרה שירה ברוב
www.hageula.com 03-658-4633 לפרטים: הארץ! רחבי מכל הסעות

ביותר מהתחתון עליונים אורות

המצוה בר נער את ללמד חשוב מה
הענין נעלה שיהיה שככל לפרסם, מצוה לדעתי

יותר נעלה ענין עוד ישנו בצבור, בתורה דקריאה
בהידור מצות ולקיים ושקידה בהתמדה תורה ללמוד

שעה שכל מסוגלים בזמנים ובפרט האפשרי, ככל
שלפני התקופה כן גם היא הנ"ל שזמן במאד, יקרה
בדרוש תועלת לדעתי שגם ואף מצות, עול קבלת
אבל חשוב, זמן לוקח זה שגם מצוה, הבר שינאום

שאין מה קדמוניות, משנים הוקדש זה שמנהג נוסף
בהנאום הנה בצבור, בתורה מצוה הבר שיקרא כן

וגם התעוררות דברי איזה בתוכו להכניס ברירה יש
אם אפילו הוא, התעוררות עצמו בפני בפועל הנאום
אלא מצוה דהבר רק לא התעוררות בפלפול, רק הוא
בצבור, בתורה הקריאה כן שאין מה להנאספים, גם

ועוד בזה. וכיוצאא חזן זה עושה ושבוע שבוע שבכל
זה בא הסדרה טעמי ללימוד זמן נטילת שהרי זאת

הנ"ל. הנאומים ללימוד זמן נטילת על בהוספה
ו׳תשטז) (מאגרת

הלבבות קירוב דהעדר המצב לתקן
שיעורים שבקביעות וביותר ביותר מהנכון ...

"קונטרס בלימוד שיעור יהיה ברבים הנלמדים
ואחד אחד לכל מובן שיהיה ובהסברה החלצו",

שכל-אחד בזמנים מסודר יהיה והשיעור מהשומעים,
תושב... כל על חובה מעין בזה ולהטיל לבקרו, יוכל

על בכלל נאמר כבר והרי זה, בשיעור שישתתפו
כה "הלא התורה, פנימיות על ובפרט דברי-תורה

שהתורה שכיון אלא מטהרת, שהיא - גו'" כאש דברי
וברחמים. בחסד היא מטהרה - חסד תורת

ו׳תשכב) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

באחת לגור ללכת חסידי אברך מביא מה
האיזור, בלב בישראל, ביותר המוזנחות השכונות

תל ועיריית השלטונות ידי על למוזנח שהפך
מילה שאפילו עור, שחומי לשכנים בינות אביב,

מכירים? אינם בעברית
ר' שמפעיל הפעילות מרכז של סיפורו זהו

לתחנה בסמוך האחרונות, בשנים הפרצי שמואל
שהתושבים איזור, אביב. בתל הישנה המרכזית

שאפילו מעידים, בו, לגור נשארו שעוד היהודיים
אליו. להכנס חוששים המשטרה כוחות

ויש מסוגל, אני עוד שכל תחושה, לי "הייתה
בשכונה, פה ליהודים ולעזור להגיע באפשרותי

מסביר לכאן, דווקא להגיע מיוחד עניין שיש הרי
"העלאה" כי החסידות, בתורת ידוע שמואל. ר'
כשאנו דווקא התחתון. מהחלק תמיד מתחילה

בחלק כאן, העולם, את ולהעלות להאיר פועלים
לא כמה. פי להשפיע מצליחים אנו תחתון, הכי

להמוני להגיע נצליח כמה עד בעצמי, ידעתי
ולפעמים יהדותם, על מילה ידעו שלא יהודים,

כפרניות". כתות של ברשתן נפלו

ניתק בלתי קשר
של ארצה,מרוסיה, בעלייתו הסיפור, של תחילתו
עם מגיע עצמו, את מצא 12 בגיל שמואל. הנער
ואינו כמעט כשהוא ישראל, לארץ משפחתו בני

למשמעותה. וודאישלא ליהדותו, מודע

הוא - הפנימית האמת את מחפש "התחלתי
מאוד בגיל מתגלגל עצמי את ומצאתי - משחזר

דבר, של בסופו מוזרות. כתות מיני בכל צעיר,
האמת כי וגיליתי, האמת, דרך על ב"ה עליתי

מקומות, מאותם אחד בכל אולי, שיש, המעטה
מתאים "אתה ביהדות. רק - בשלימות נמצאת

החבר'ה. לי אמרו חב"דניק" להיות

חלום, אחד לילה לי היה בתשובה, חזרתי לאחר
בבוקר המשיח. מלך שליט"א הרבי את ראיתי בו
על שמעתי כאן חב"ד, בית את מעצמי חיפשתי
קודש", ה"אגרות באמצעות כיום, ההתקשרות

החב"דית. לדרך דבוק נשארתי היום ומאותו

העולה בדרך
שותף היה אביבית, התל לשכונה שהגיע לפני

לדוברי גאולה" "מורה לארגון תשתיות בהקמת
במקביל, גוצל. מיכאל ר' ידידו עם יחד רוסית,

ברוסית הסברה חומרי של והפצה, בתרגום החל
יהדות. בעניני

הצמאון שנים. כחמש לפני הגיע הוא אביב לתל
ללמוד המבקשים אנשים, מעט לא בקרב האדיר

אך - אותו גם הפתיע והיקום, החיים סודות את
צעיר כל המקיף הלימודי לחומר מעמיק מבט

אין כי שמואל, לר' גילה דרכו, את המחפש
הרוחניים בתחומים יהודי לימודי חומר כמעט

ללמוד. רבים מבקשים אותם - המופשטים
רבותינו של החסידות בספרי לעיין "התחלתי

הבעש"ט, תורת דרך הגעתי, משם נשיאינו,
הקודמים, בדורות המקובלים לדברי גם

שיש וראיתי, האר"י, הוא שבהם כשהמפורסם
אחד, כל של ללימוד המתאימים דברים מעט לא

החסידות. דרך לפי

הגאולה סף על
צעירים המרכז. להקמת הדרך קצרה הייתה מכאן

החלו רוחני, ללימוד צמאה שנפשם מקומיים,
הראשונה כשבפעם שנפתח, החדש למקום באים

היהדות. על לומדים הם בחייהם
שמצער מה אך, מדהימה. היא זה בתחום הבורות
מנצלות שונות שכתות העובדה, היא מכל, יותר

ומצליחות הנוער בני של הרוחני הצמאון את
אומר. הוא הבל", ברעיונות מוחם את לטשטש

כשאנו שבעתיים, מודגשת הענין "חשיבות
והשלימה, האמיתית הגאולה סף על עומדים
בשר כל על רוחי את "אשפוך הובטחנו עליה

ובנותיכם"... בניכם ונבאו
לאבן הפך שנפתח, הכנסת בית הדברים, מטבע
בשכונה, המתגוררים יהודים מעט ללא שואבת
יהודי מקום למצוא ומופתעים בה חולפים או

היהודים. לצערינו מתמעטים בו במקום בולט,
והשיעורים המתגבשת, המקומית הקהילה לצד
בשנה להפתח אי"ה, עתיד, ערב, מידי במדרשה

עמוקים. בנושאים מקיף קורס הבאה
פעם מידי זוכים יהודיים הלא השכנים גם

שיידעו תקוה תוך נח, בני מצוות שבע לכרטיסי
בעולם. יעודם על

להבחין יכול ,13 המעלה יסוד ברח' שחולף מי
תחת הסקרנים, עין למשיכת מיוחד בשלט

והבל". קין ע"ש לנביאים הספר "בית הכותרת
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