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בחוצות שגרה, שוברות תמונות סיפקה השבוע תחילת
משם כינוס לנקודות נוהרים בהמוניהם ילדים הערים.

יום בעומר ל"ג לרגל ססגוניות, בתהלוכות לצאת עמדו
בגאון נשאו הילדים יוחאי. בר שמעון רבי של ההילולא

לצד ומצוות תורה יהדות, בנושאי וכרזות שלטים
האמיתית הגאולה בשורת שתוכנם וכרזות משיח דגלי

והשלימה.
עמדו החסידי, המוזיקלי הליווי של הכריזה מערכות

קריאות נשמעו ואז הכן
כשהם הילדים, של קצובות
שנים את רם בקול מכריזים

ומאמרי הפסוקים עשר
הרבי ע"י שנקבעו חז"ל,

המשיח, מלך שליט"א
ההיכר לסימן כבר ונעשו

ותהלוכת כינוס כל של
ילדים.

למלחמת שקדמו בחודשים
תשל"ג, סוף הכיפורים, יום

מלך שליט"א הרבי דיבר
המיוחד כוחם על המשיח
בשמירה ישראל, ילדי של

ישראל עם של בטחונו על
את מציין כשהוא כולו,
"מפי מתהילים הפסוק

ומתנקם". אוייב להשבית עוז.. יסדת ויונקים עוללים
הצבאי, בסד"כ אינו אמר, ישראל, עם של נצחונו סוד

של נצחונו הטכנולוגי. ביתרונו לא גם באסטרטגיה, לא
ישראל, ילדי של המיוחד כוחם על נשען ישראל, עם
הגלוי, האוייב את רק לא המשביתים תורה, הלומדים

הנסתר, האוייב זהו "המתנקם" האוייב את גם אלא
ישראל. עם כנגד ומהלכיו כוונותיו המסתיר

החדש האתגר
הכריז עליה תשל"ו, בשנת מכן, לאחר שנים כשלוש

הרבי הכריז החינוך", כ"שנת מלך שליט"א הרבי
על המשיח מלך שליט"א
אתגר חדש. חינוכי אתגר

עם ילדי לכל המיועד
גם ובהמשכו כולו, ישראל

פסוקים עשר שנים של בעל-פה לימוד - להוריהם
זיכה זו, יוזמה באמצעות ידו. על שנבחרו חז"ל ומאמרי

ישראל, עם מילדי רבבות המשיח מלך שליט"א הרבי
לא הספר בבית גם אלא בביתם רק שלא כאלה גם

נחשבים זו ומבחינה ישראל", "שמע לומר ללמוד זכו
שבתוכם ישראל ילדי דורנו. של שנשבו" ל"תינוקות

הרוחני רכושם את מהווים אלו שפסוקים מעטים, לא
לתורתנו שלהם היחיד הקשר שזה כאלה היחיד.

מאז שספגו היחידה היהדות מנת גם ואולי הקדושה,
ילדותם.

זו, חדשנית ביוזמה
מלך שליט"א הרבי יצר
משותף מכנה המשיח,

ישראל עם ילדי לכל תורני,
חוצה תבל, קצווי בכל
אלה בין וזרמים. עדות

תורה עפ"י מתנהל שביתם
שלעת אלה ובין ומצות

לא. עדיין עתה

הגאולה זירוז
פה, בעל הפסוקים לימוד
וילדה ילד כל אצל מפנים

את ומגלה תוכנם את
שלהם הנשמתי הקשר
ולהקב"ה מורשה.." משה לנו ציווה "תורה לתורה

ילדי כל של האחדות נקודת דרך וכו', ישראל" ב"שמע
ועד כמוך" לרעך "ואהבת הפסוק באמצעות ישראל עם
"ישמח שמחה: מתוך בעולם, שליחותו מילוי לשלימות

ישראל מזרע שהוא מי שכל פירוש בעושיו, ישראל
בדירתו ושמח שש אשר ה' בשמחת לשמוח לו יש

בתחתונים".
הפן מלבד המשיח, מלך שליט"א הרבי חשף זו, ביוזמה

ישראל. ילדי של המיוחד לכוחם נוסף פן הבטחוני,
זה והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז להביא הכח

ילד שכל לראות בנושא: איתנה החלטה לקבלת הזמן
הפסוקים, עשר שנים את פה בעל ידע בסביבתנו יהודי
יהודי וכל האחים ההורים המבוגרים, גם להם ובמקביל
לפעול אלה בפסוקים שיש בטחון מתוך זה, בדור החי
שליט"א הרבי של והמושלמת המלאה ההתגלות את

לבב. וטוב שמחה מתוך ממש ומיד תיכף המשיח, מלך

גאולה של שבועות
אלו, בימים נערכים חב"ד במוקדי

ישראל, לילדי הכנה, ואירועי כינוסי
במסגרת מתן-תורה. חג לקראת

סיפור את הילדים לומדים הכינוסים,
המצוות, קיום חשיבות על תורה, מתן

נוספים לפרטים החג. מושגי את ומכירים
חב"ד. במוקדי -

במירון ישועות
ביום זרמו ונשים אנשים אלפי

האלוקי, התנא בהילולת בעומר, ל"ג
ה"אגרות לדוכני יוחאי, בר שמעון רבי

ופעילות פעילים במירון. שהוקמו קודש"
הכתיבה הליך את ליוו במקום שהוצבו

מלך שליט"א מהרבי הברכה ובקשת
התשובות את מסבירים כשהם המשיח
כולו מירון בהר הוצבו בנוסף במקום.

עשרת קיום חשיבות על פרסום שלטי
צדקנו. משיח פני וקבלת המבצעים

עמונה על מלחמה
השבוע הודיעו ישראל, ארץ פעילי

הישוב פינוי למניעת הערכות על
בג"צ, השבוע שפרסם בהחלטה עמונה.
עד הישוב את להחריב השופטים הורו
שנים כשבע לפני באב. תשעה לתאריך

בישוב, בתים והמשטרה צה"ל הרסו
של ביותר האלים לפינוי שהפך במה
ושומרון. ביהודה יהודית התיישבות

הבטחוני, הפן מלבד המשיח, מלך שליט״א הרבי חשף פה, בעל הפסוקים י״ב לימוד של זו ביוזמה
והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז להביא הכח ישראל. ילדי של המיוחד לכוחם נוסף פן

טובות חדשות
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(3.5.13) (5773) ה'תשע"ג אייר כ"ג בהר-בחוקותי, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

הסודי הנשק
! ישראל של

945

מליוני צפו בו מטוס חג ,770 בחזית הענק בעומר ל״ג אירוע בשמי
המשיח״. למלך ״מצדיעים הכיתוב: עם העיר תושבי

למלך בהצדעה צפו מליונים



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

  
   
   

     
    

      
    
      

    
    
    

    

גשמיכם ונתתי .. תלכו בחוקותי אם
ג) כו, (ויקרא בעתם

הגאולה בזמן תהא זו הבטחה שלימות
במדרשים חז"ל כדברי והשלמה, האמיתית

השונים:
בנימין רבי אמר - חפץ לאבני גבולך וכל
מלאים להיות ירושלים תחומי עתידין לוי:
באים ישראל וכל ומרגליות, טובות אבנים

מהם. חפציהם שמעוני)ונוטלים (ילקוט

שפות חיטין שיהיו - פריו כלבנון ירעש
בא ואתה בארץ, סולתן ונושרות בזו זו

פרנסתך. כדי יד, של פסת ממנה ונוטל
(ספרי)

יגעין תהיו שלא - חמר תשתה ענב ודם
מביא אתה אלא לבצור ולא לדרוך לא
ממנה ומסתפק בזווית וזוקפה בעגלה
(ספרי) הפטום מן ושותה והולך

לירושלים עולה שהיה אחד בסופר מעשה
ירושלים בני בו והכירו ושנה שנה בכל
לך טול לו אמרו בתורה, גדול אדם שהיה
לך ושב ושנה שנה בכל זהובים חמישים

אצלינו,
לי יפה והיא אחת גפן לי יש להם אמר
(שם דופריאות ג' לי עושה והיא מכולן
בכל חביות מאות ושש שנה, בכל מידה)
מאות, שלוש עושה היא הראשונה שנה,
מוכר ואני מאה, ושלישית מאתיים, ושניה

הרבה, יקרים בדמים אותם
ניסוך בשביל לירושלים, הזה השבח וכל
בבית המזבח גבי על מקריבין שהיו היין

המקדש,
מחזיר הוא ברוך הקדוש הגאולה ובזמן
"ואתם ח) לו, (יחזקאל שנאמר הברכות את

גו'". תתנו ענפיכם ישראל הרי
(תנחומא)

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:01 6:45 ירושלים
8:03 7:00 תל-אביב
8:04 6:53 חיפה
8:02 7:02 באר-שבע
8:39 7:35 ניו-יורק

יד) יז, - יט טז, (ירמיה גו' עזי ה' 
  

חלקים 16 דק', 49 ,7 שעה שישי יום :
שישי ביום  

הדרך? זו - למצטיינים פרס

זקני אפילו שמעו לא הללו החידושים על
ביום תבואה שמצמיחה שדה – החקלאים

שניטע. ביום פירות שנותן עץ נזרעת, שהיא
פירות, שנותנים סרק עצי גם ישנם בהמשך
ואפילו... דקל, עץ של בגובה חיטה שיבולי

האדמה! מן הצומחים מאפה ומיני בגדים
האלו הדברים אבל שיתפלאו, כאלה אולי יהיו

חקלאיים לפיתוחים בתערוכה הוצגו לא
בתור ז"ל חכמינו ובדברי במדרש אלא מודרניים

הגאולה. זמן של פשוטה יומיומית מציאות
מסביר שהרמב"ם כשנזכרים אבל טוב, נשמע זה
וכל גדולים חכמים תלמידי יהיו כולם שבגאולה,
פתאום הפרעה, ללא בתורה לעסוק יהיה רצונם

החידושים כל אז יעניינו מי את מובן לא
הללו?...

כולם את ׳למשוך׳
בה השבוע, פרשת לגבי גם מופיעה דומה שאלה
ישמרו אם ישראל בני שיקבלו השכר מה מבואר

תלכו בחוקותי "אם – והמצוות התורה את
וכאן – אותם..." ועשיתם תשמרו מצותי ואת
הכוללת ומתנות תגמולים של שורה מופיעה

מבורכים, תבואה יבולי בזמנם, הגשמים ירידת
ומגפות, מחלות מלחמות כל ללא ושלווה שקט

שכר מקבל מצוות שמקיים מי כלומר, ועוד.
שעיקר זה עם מסתדר זה איך אבל רב, גשמי

התועלת והיא רוחנית טובה הוא השכר
האמיתית?!...

מדוע – עקרונית שאלה להקדים יש כתשובה
ומצוות? תורה קיום על שכר בכלל מבטיחים

– 'לשמה' עבודה זו הנעלית ה' עבודת הרי
אישית? ופניה אינטרס ללא ית' לשמו

כלפי גם ופתיחות הבנה לגלות צריך שכאן אלא
"מעלה זו 'לשמה' ה' את לעבוד 'החלשים'.
כדברי לזה" זוכה חכם כל ואין מאוד גדולה
או וקטנים נשים כשמלמדים ולכן הרמב"ם,
לדאוג צריך ה', את לעבוד פשוטים אנשים

גם להיות יכול וזה לעבודתם, כלשהו למניע
לספר או העבודה תתבצע לא אם מעונש יראה

כראוי. שיעבדו במקרה המובטח שכרם על

לכולם מדברת התורה
בגילוי המצוות לקיום ממריצה כשהתורה לכן

בחוקתי "אם כבפרשתנו לעבודה, התמורה
מתמקדת היא פריו", יתן השדה ועץ תלכו..

שלא כאלו גם למשוך כדי הגשמי, בגמול בעיקר
רוחני. בשכר עניין עתה, לעת מגלים

ופרשיות פרשתנו הוא, כעת שמתעורר הקושי
לאנשים גם יהודי, כל אל מדברות בכלל התורה

לאלה רק ולא גבוהה, רוחנית דרגה בעלי
יש כן, אם ה'. לעבודת גשמי בתמרוץ שזקוקים
הדעת. את שיניח פנימי הסבר לדברים למצוא

בזה? הביאור באמת מהו
מהותו היא שהתורה היא המוצא נקודת

יהודי. כל של חייו ומציאות
יש אחד כשלכל רבים, אברים האדם בגוף

מזה חוץ תפקידו. עבור הנצרכת חיותו את
בשווה. הגוף בכל שנמצאת כללית חיות קיימת
מהחיות מגיע מסוים דבר האם לבחון כשנרצה

ניכר הוא אם נבדוק האדם, מהות שהיא
על ההוכחה למשל, שבו. הפחותים במקומות
היא מהותו בכל חדרה שהשמחה שמח אדם
או במחשבתו רק לא מתבטאת כשהשמחה

ברגליו. בריקוד אפילו אלא בדיבורו
עניניו על רק משפיעה שהתורה מספיק לא לכן

על מעיד גשמי שכר דווקא האדם. של הרוחניים
האדם. של מהותו היא שהתורה כך

שבגאולה, הגשמיים לייעודים הסיבה גם זו
של במצבם שלימות על מורה זה דווקא כי

לאדמה לוקח כיום ומצוות. בתורה ישראל בני
אינה הגשמיות כי תבואה להצמיח זמן הרבה
יהיה לא בגאולה אבל הקב"ה, להשפעת 'כלי'
שאפילו כך לצמיחה, הזריעה בין זמן הפסק

נטיעתם, ביום יהיו האילן ופירות התבואה יבול
ותהיה שורשה, עם מאוחדת תהיה הגשמיות כי

ית' עצמותו להתגלות ועד הגילויים לכל כלי
לז) חלק שיחות לקוטי פי (על ממש. בקרוב

מלך דבר

בהר-בחוקותי פרשת
ה אבות: פרקי

בהר-בחוקותי

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

גרומך שיחי' ליבי ורעייתו מרדכי ר' למשפחת

ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
שתחי' גאולה לאה דבורה

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלה ויזכו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ממש ומיד תיכף

הי"ד חי אהרון ויקטור
פרג'י בן
סמדג'ה

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

ממש ומיד תיכף

טוב מזל ברכת נשמת לעילוי



ומשיח" גאולה "מדע, כנס
שבע, בבאר שעבר בשבוע שנערך
וד"ר פרופ' מדענים, בהשתתפות

כמובן הסתיים העולם, רחבי מכל
הלילה. לתוך חסידית בהתוועדות

בהתוועדות, הנשארים עשרות
המשכם לצד מופת, סיפורי שמעו
אלא בכינוס, שנאמרו הדברים של

"לא בנאומים מדובר שכאשר
במסגרת נשאים שאינם פורמליים"

מרשים שכעת הרי הרגיל, הכנס
משלהם. להוסיף הנוכחים לעצמם

שעומד מי הנדל, שמואל הרב
משיח מטה ארגון פעילות בראש
אגודת ע"י שנוסד הקודש, בארץ

חב"ד, חסידי
את שיתף

בסיפור הנוכחים
מופת:

הסיפור "את
מאברך שמעתי

מענדי ר' חסידי,
שבעצמו קרסיק,

את שמע
מ'בעל הסיפור

המעשה'.

שאיתו זה, יהודי
הוא משפחתו שם הסיפור, קרה

סלומון.

מידידו הלה, שמע מה, זמן לפני
המופתים על חב"ד, חסיד

כתיבה באמצעות כיום המתגלגלים
דרך המשיח מלך שליט"א לרבי
שהגיע והחליט קודש, האגרות

ברכה יבקש הוא שגם הזמן
לו. למצטרך

לו הסביר מאוד, פשוט "זה
ידיים נטילת לאחר החב"דניק.
קריאת כמו מתאימות, והכנות

כותב אתה צדקה, ונתינת תהלים
קדושת כבוד "לכבוד המכתב את
שליט"א", המשיח מלך אדמו"ר

כשאתה בקשותיך את מפרט
גם וכך אמך, ושם שמך את מזכיר

ממנו. מבקש שאתה מי עבור

איזו עצמך על שתקבל גם כדאי
"כלי שנקרא מה טובה, החלטה

הברכה השראת את שיזרז לברכה"
אצליך. משמים

המכתב את נוטל אתה מכן, לאחר
אחד לתוך אותו מכניס שהכנת,

ושם, קודש, האגרות מכרכי
ב"השגחה לך שנפתח עמוד באותו

למה תשובה מוצא אתה פרטית"
שביקשת".

סלומון אותו למעשה, מדיבור
בקשתו את הכתב את מעלה יושב,

קודש'. ה'אגרות לתוך ומכניס

מתב בדיוק זה... מה "תראה
משפחתו ששם לאדם הממוען
שם כאן שאין מעניין סלומון.

פרטי...

סבו, לבית אותו הובילה הסקרנות
שם ספר, מאותו צילום כשבידו

לומר ידע הוא אולי המכתב, הופיע
כאן. מדובר סלומון באיזה

את קרא סביו
ומיד המכתב

זה "הרי הגיב:
שנכתב מכתב
כל ראה, אלי,

מכוונת פה מילה
באותן לעסקנותי

מענין שנים.
לי זכור שלא

שקיבלתי כעת
תשובה פעם אי

אלי". זו

אצלו שישאיר מנכדו ביקש השבא
שיוכל מנת על המכתב צילום את

כנדרש. בו לעיין

בינהם, שוחחו הם יום באותו עוד
"במכתב בפליאה: מציין כשהסבא
שלא המופרשת ההוראה מופיעה

בקודש. עבודתו את לעזוב

בדעתי שקלתי אלו בימים בדיוק
אני וכעת פעילותי, את לעזוב

אלי, המכתב הגעת שעצם מבין,
בזה שיש הרי אלו, בימים בדיוק

את לעזוב שלא - ברור מסר
בקודש". עבודתי

בין פורסם הסב של סיפורו
את מפנה כשהוא ומכריו, ידידיו
לרבי בעצמם לכתוב מכיריו כל

ולגלות המשיח מלך שליט"א
את אחרים, ידי על לא בעצמם,

גם המתגלגלים ונפלאות הניסים
כיום.

הוא שם הכנסת, בבית גם
הסיפור, את הסב פרסם מתפלל

בו לכתוב בשומעיו, דוחק כשהוא
התשובה. את ולקבל במקום...

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

שלוש והמספר תורה מתן
עם קשור מתן-תורה מדוע הטעם פעמים כמה דובר
מתן-תורה: לזמן בנוגע הן – דשלשה (וענין) המספר
חז"ל ובלשון הכתוב), (כלשון השלישי" "בחודש
"(בריך בכלל לתורה בנוגע והן תליתאי", "ירחא
ידי על תליתאי לעם תליתאי אוריאן דיהב) רחמנא
מורה דשלשה המספר כי - תליתאי" בירחא תליתאי
בין ואחדות שלום לעשות דמ"ת: וחידוש התוכן על

והעולם. כביכול אלקות
הוא: ו"שלישי" "שני" ב"אחד", המרומז התוכן בין החילוק

ל"יום בנוגע חז"ל וכלשון אחד. דבר רק מלכתחילה שיש מדגיש "אחד"
בעולמו"; יחיד "הקב"ה - בראשית דמעשה אחד"

שני יום על רז"ל כמאמר האחדות, היפך התחלקות, על מורה "שני"
טוב"). "כי בו נאמר לא (ולכן מחלוקת נברא שבו - בראשית דמעשה
ניתוסף ועל-ידי-זה ה"שנים". מאחד שהוא – הוא ד"שלישי" החידוש
כי בו ש"הוכפל - ד"אחד") האחדות לגבי (אפילו בהאחדות עילוי
שעושה זה מצד בראשית, דמעשה השלישי ביום שהיה (כפי טוב"
הגם לבד, "אחד" מצד האחד): עם שני ביום שנברא בההתחלקות שלום
(ענין מציאות עוד שיש קודם שבאה אחדות זו הרי אחדות, על שמורה
לדעת אפשר אי כי בשלימות, אחדות עדיין זה אין במילא ההתחלקות),
במקום שגם הוא, דשלישי החידוש מציאות; עוד תהיה כאשר יהיה מה
אמיתית. אחדות שזוהי רואים ואז התאחדות, נעשה - התחלקות של

למטה ירדה כשהתורה
אחד ביום בגלוי היה שזה כפי אחד. ה' הוא הקב"ה ה': בעבודת ...הענין
בתחתונים יתברך לו דירה שיהיה הקב"ה רצה אמנם בראשית. דמעשה
והסתר, העלם מלשון עולם דעולם, מציאות שנברא זה ידי על -
ההתחלקות ענין תכלית – מאלקות נפרדת כמציאות נראה שבגלוי
בראשית במעשה להקב"ה שותף יהיה עבודתו ע"י ויהודי - (שני)
העולם: מציאות ביטול ע"י לא הקב"ה, עם העולם את כביכול ולאחד
ידי שעל אלקות, עם אחד דבר יהיה גופא גדריו מצד שהעולם אלא
ואלקות (בריות) שהעולם - האחדות ענין ושלימות תכלית נפעל זה
כי בו הוכפל - אחד לדבר נעשים בינתיים, בהפסק שנבראו (שמים)

לבריות. וטוב לשמים טוב טוב,
"כל כי - דשלשה ענינים עם קשור שמתן-תורה זה מובן ועל-פי-זה
בין ואחדות שלום - ובכללות , בעולם" שלום לעשות ניתנה התורה

ואלקות: העולם
לא ותחתונים למטה ירדו לא ד"עליונים הגזירה היתה מתן-תורה לפני
במתן- ותחתונים: עליונים בין וההתחלקות ההפסק - למעלה" יעלו
ניתן ואז , סיני" הר על ה' "וירד המתחיל", "ואני הגזירה, בטלה תורה
(כפי קדושה של ל"חפצא" עניניו וכל הגשמי העולם יעשה שיהודי הכח

עצמה: לתורה בנוגע גם הוא כמו-כן לבוא). לעתיד בגלוי שיהיה
האבות אצל זה לפני שהיתה כפי תורה (לגבי דמתן-תורה החידוש
גנוזה" ("חמודה למעלה יהיה התורה שמקום זה שבמקום הוא, וכו')
התורה כל ניתנה עראי, באופן שעה לפי רק למטה ונמצאת הקב"ה) של
(ו"לא הקבוע מקומה הוא שם שדוקא באופן בעולם-הזה, למטה
ה׳תשמ״ט) אייר ח׳ אמור, ש״פ (משיחת נצחי. ובאופן היא"), בשמים

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אייר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יב. פרק בכורים. הל'

ויובל.. שמיטה הל'
א. פרק אלו. בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ג-ה. פרק ביאה. איסורי הלכות

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

טו-יז. פרק

יח-כ. פרק

בפרקים אסורות.. מאכלות הלכות כא-כב. פרק
א. פרק אלו.

כג

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ישיר מענה

קשיים, כל נגרמים היו לא מצד-עצמם מהגויים
לו שככה ש"ברוך שמכיון בכך נעוצה הבעיה אבל

בו שיש ונבון", חכם "עם בעולמו לקב"ה שיש כפי הרי בעולמו",
נמצא כך מימיך", ושואב עציך "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם
תשל"ט) ויקהל-פקודי ש"פ (מוצאי הלבב". ורך "הירא גם ביניהם לו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

היהודים של הפחד

הנדל שמואל הרב

המשיח מלך

באימיילשיחת הגאולה באימייל  הגאולה שיחת
שבועהרשמו עוד היום וקבלו מידי שבוע מידי וקבלו היום עוד הרשמו

ישירותאת גליון שיחת הגאולה ישירות הגאולה שיחת גליון את
האימייל!לתיבת האימייל! לתיבת

www.hageula.com



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

הים גלי על בעומר ל"ג

כיום מגרמניה פיצויים בשאלת
שאלת מעוררת בו אלול, מט"ז למכתבה במענה

(=גרניה) מאשכנז ופיצוים דשלומים הכספים קבלת
לקבלם, נוטה דעתה ואין הפרק, על אצלה העומדת

בזה. הטעמים ומפרטת
בעת היה מאשר עתה, המצב בתכלית ששונה מובן
פיצוים לקבלת להסכים באם זמן כמה לפני הדיון
שנים כמה הדבר נמשך שכבר כיון כי לא, או אלו

להאמור יחיד ביחס שאין מובן גדול, הכי ובפרסום
אותו לשנות לא), או לו המגיע יתבע באם (כוונתי

קרנם, (הרמת אודותו שכותבת רצוי הבלתי הרושם
וכו'). אליהם הדעת קירוב

מקילין הגזילה, מחזיר שכשהגזלן במה-שכותבת כן
תקבל. לא באם מה-שאין-כן בעונשו,

הגזילה להוציא שצריך בתורתנו בכמה-מקומות ידוע
ובפרט ומזלות), כוכבים (=עובד עכו"ם גם הגזלן מיד

מעמדו מחזק הרי-זה בידו, הגזילה שכשתשאר
עתה, גם גזלן נשאר שהגזלן דידן בנדון ובפרט וענינו,

שבעולם. הטוב צד מחזק אינו כחו, חיזוק הרי
מן צדקה קבלת מענין בהאמור שאין גם-כן ומובן

לעשירים ובין לעניים בין הם הפיצוים שהרי העכו"ם,
צדקה. של ענין בזה ואין בשוה,

הכי סכום לתבוע בה, התלוי את תעשה ולדעתי
יפרישו למכתבה, שבהמשך אלא להם, המגיע גדול
בצדקה שאין פשוט וגם ומובן לצדקה, מזה חומש

החזירו הם שהרי הפיצוים, ששלמו לאלו זכות כל זו,
הוא.. רצונו כפי עושה והבעל לבעליה, הגזילה

ו׳תצח) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות זו היעד,
את ביאליק, מקרית תורן אורה מרת מגדירה כך
יהדות להפצת הנוגע בכל שלה, העבודה הנחת
התגלות הייתה שלא זמן כל הגאולה. ובשורת

חשה גם כך ולפעול. להמשיך חייבים כל, לעיני
את לפרוץ "חייבים השנה, בעומר ל"ג לקראת

של בדיקה והתהלוכות". הכינוסים סטנדרט
בלתי בעומר ל"ג תהלוכת הולידה רעיונות, כמה

חיפה. במפרץ שגרתית,
הגאולה, לזירוז האישית האחריות תחושת

בבית פרומר שמואל הרב בשיעורי ספגה אותה
עומדת שמואל, בקרית צדקנו משיח מדרש

לצד כאשר השנה, כל במהלך פעילותה מאחורי
יוזמת היא לקרימנילוגיה, ד"ר עמיעד ר' בעלה
שלקראת אלא בקריות. התוועדויות ומארגנת

- ומיוחד שונה משהו על החליטה בעומר, ל"ג
חיפה. במפרץ שייט עם שתשתלב תהלוכה

מיוחדים לילדים מיוחד שייט
שבכוונתי המשיח, מלך שליט"א לרבי כתבתי
תהלוכה בקריות, תורה התלמוד מילדי לארגן

נערכתי כספית מבחינה המפרץ. במימי שתשייט
הייתה לא אך משתתפים, של מוגבל למספר רק

מציינת כשאני שנית, כתבתי התייחסות. כל
חב"ד לילדי רק לא ואפנה יוזמה את שארחיב

הייתה לא ועדיין בכלל, האיזור לילדי אלא
תשובה.

העדר סיבת להיות יכולה מה בליבי הרהרתי
שאביא כתבתי הרעיון. הבזיק לפתע המענה.
בחינוך הלומדים ילדים של קבוצה לתהלוכה
משתתפים אינם כלל שבדרך שסביר מיוחד,

תשובה מדהימה. הייתה התוצאה בתהלוכות.
ל"ג את שאיזכרה ביותר ומעודדת פנים מאירת
לדרך. יצאנו מפורטת. והדרכה וברכות בעומר

מישיבת לתהלוכה מדריכים קבוצת ארגנתי
ראשון, יום של ובבוקר עלית בנצרת חב"ד
ילדים ממאה למעלה חיפה בנמל התכנסנו

לבנים בד כובעי קבלו הילדים מלוויהם. עם
החולצה, דש על דגלונים לא?), הים (חיל

הספינה כבש לעבר צעדו וכך בידיהם דגלים
של גדולה בתמונה קושטה שכבר "כרמלית",

תהלוכת על שלט המשיח, מלך שליט"א הרבי
גדולים. משיח ובדגלי בעומר ל"ג

הים הוא כחול
מפי "יחי", שירת כשברקע החלה ההפלגה

שהתרחקנו לאחר ומלוויהם. הילדים עשרות
קי"ב פרק באמירת פתחו הילדים מהחוף,

מלך שליט"א הרבי הזמנת את וערכו בתהילים,
לשירה שהפכה אדוננו", "יחי בהכרזת המשיח

כעת נלהב. חסידי לריקוד אותם שסחפה אדירה
מלך שליט"א הרבי של קצרה שיחה הושמעה
קודש. בחרדת לה מאזינים כשכולנו המשיח
"גילוי ממש במינה, מיוחדת הרגשה הייתה
מהלווים. אחד זאת שהגדיר כפי היחידה",

של תורתו באווירת להתוועדות התיישבנו כעת
שבת נעים ומה טוב מה "הנה לפסוק: רשב"י

איש אברביה, טוב שם הרב עם יחד", גם אחים
ותיק. חינוך

על בדבריו הילדים את ריתק אברביה הרב
ללמוד ניתן וכיצד בעומר, ל"ג יום של יחודו

למשל כך שרואים. מה מכל ה' בעבודת הוראה
הכחול מצבעם ללמוד ניתן בים, כשנמצאים

הרקיע של הכחול צבעו נשקף בהם המים, של
העליונים והעולמות הכבוד, כסא את המזכיר

את לחלוטין שיציף וטוהר זוך והטהורים הזכים
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות עולמנו,

ממש. בקרוב

הצטרפה הים חיל ספינת
הרב מספר לנו, היו מעניינים אורחים גם

חיל ספינת המלווים. אחד כהן-צמח, יקיר
מאתנו, ק"מ כשני של במרחק ששייטה הים

אולי לעברנו. מהיר בשיוט ופתחה בנו הבחינה
שעטרו המשיח דגלי של הצהוב צבעם בגלל

ונוכחו משהתקרבו רק עכ"פ הספינה. את
מאתנו ונפרדו פניה בצעו משיח, בדגלי שמדובר

שמחה. בצפירות
כי לנו היה נדמה אך כשעה, נמשכה ההפלגה
את ריכזתי סיום לקראת מהזמן. למעלה אנו

לדווח אותם וצרפתי ומלוויהם הילדים שמות
התשובה המשיח. מלך שליט"א לרבי שכתבתי

כ"ה מתאריך דש-שה ע' ד' בכרך שהתקבלה
קרא בעומר ל"ג "יום הכל: את אמרה אייר,
אשר ג"כ וידוע שמחתו, יום הרשב"י.. אותו

ברכה) (=בקשת הפ"נ וקריאת גדר, פורץ שמחה
לפרוץ זו קריאה יכולה רשב"י... שמחת ביום

ואחד אחד לכל ולהמשיך וההעלמות ההסתרים
רויחא...". ומזונא חיי בבני לו המצטרך

חיפה במפרץ שטה משיח בדגלי המקושטת הספינה

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,

רופאיךופאיך יי אחודש אייר: אניני אייר: חודש

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחים שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח - כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

משכנתא לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בכניסה קדמי ר'
הרשב"י לציון
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