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

בתחנת אסטרונאוטים הבחינו שעבר שבוע בסוף
מרחפים קטנים לבנים בפתיתים הבינלאומית, החלל
קירור נוזל כי וקבעו החלל, תחנת של P6 רכיב בתוך
האמוניה נוזל הקירור. ממערכת דלף אמוניה מבוסס
השמש בקולטי האלקטרוניקה רכיבי לקירור משמש

אומרים בנס"א אך התחנה, למערכות חשמל המספקים
הוא החשד בסכנה. נתון לא הצוות כי זה בשלב
מטאוריט. מיקרו פגיעת בשל נגרמה שהדליפה

מצוות אסטרונאוטים שני נדרשו הבעיה, את לתקן כדי
כמה למשך לצאת התחנה,
החלל. לתחנת מחוץ שעות
מחוץ עבדו שהשניים בזמן

הצוות מפקד לתחנה,
המבצע על פיקד הדפילד,

החללית. מתוך המורכב
המבצע מהלך במקביל,

של ופיקוח בתיאום נמצא
הקרקע בתחנת בכיר צוות

נס"א. של
הבינלאומית החלל תחנת

חלל כמעבדת משמשת
שונים וניסויים חקר לצורך

של המיוחדים בתנאים
בחלל שהיה משקל, חוסר

ועוד.

בחלל בהליכה שצפו מליונים
שאדם דבר שמכל הוא, החסידות תורת מעיקרי אחד
ה'. בעבודת הוראה איזו ללמוד עליו שומע, או רואה

בהשגחה הוא ביותר, הקטן ולוא בעולם עניין כל שהרי
כמה אחת על ית', מאתו ומכוונת מדוייקת פרטית

ברחבי צופים מליוני שמיקד באירוע כשמדובר וכמה
של בחלל" "הליכתם אחר בדריכות שעקבו העולם,

כשהם הבעיה, לתיקון ופעילותם האסטרונאטים שני
"שליחות". המושג את לכל, ממחישים

לכל, ברור והשליחות. המשימה קביעת לראש, לכל
לא הצוות, שאנשי

עצמם, דעת על החליטו
שתצא חללית לארגן

כדור סביב טיול לאיזה

למשימה מוסמכים, גורמים ע"י נשלחו הם הארץ.
שכללה יסודית, הכנה עבודת לה שקדמה זו, מיוחדת

המתאימים. המועמדים ובחינת המיון שלב את
מעבר זו, למשימה שנדרשות היסודיות התכונות אחת
לזיהוי הנפשית היכולת זו הנדרשות, הפיזיות לתכונות

להתמודדות ומוכנות צפויים ובלתי חריגים מצבים
נדרשת זאת עם יחד אישית. יוזמה גילוי תוך עימהם,

"לקבלת נפשית מוכנות שונה, קוטבית תכונה
רציף קשר על בשמירה ביטוי, לידי הבאה פקודות",

ביצוע המשלח, הגורם עם
נשלח, להם המשימות

וקבלת אמת בזמן דיווחים
הבסיס. מתחנת הנחיות
שתי בין נכון שילוב רק

לביצוע יוביל אלו, תכונות
הטוב באופן המשימה

המיוחדים בתנאים ביותר,
נמצאים. הם בהם

המנצח השילוב
הקדושות, בשיחותיו
הרבי באריכות מבאר

כי המשיח, מלך שליט"א
מכל הנדרש השילוב זהו

מילוי לצורך מאתנו, אחד
אותה האלוקית השליחות

לראש לכל משיח. של בדורו היותנו בעצם קבלנו,
ברורה, יסוד הנחת המשלח, כלפי מוחלטת עול קבלת

האמיתית הגאולה הבאת היא שליחותנו מהות כי
ממש. בגילוי והשלימה

בכל האישית ליוזמה נדרשים אנו זאת, עם יחד
את להפיץ ביכולתנו בהם השונים לאופנים הקשור
"הפנימי". ובאופן "המקיף" באופן הגאולה, בשורת

שיעורים קביעת הגאולה, בזמן אנו כי הידיעה הפנמת
גאולה בענייני ובפרט וחסידות נגלה התורה, בלימוד
המשימה, להצלחת טובים. במעשים והוספה ומשיח

עם הרציף הקשר בשמירת קריטית חשיבות ישנה
באמצעות דיווח המשיח, מלך שליט"א הרבי המשלח,

המלאה התגלותו עדי בהתאם, ולפעול קודש" "האגרות
לבב. לטוב שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף והמושלמת

לקייטנות מצטרפים
יציאת לקראת נערכים חב"ד במוקדי
רבות בערים הקיץ. לחופשת התלמידים
ומועדוני קיץ מחנות קייטנות, יתקיימו
חוויה ישראל לילדי לספק במטרה נוער

יהודי. ותוכן מתאימה באוירה כייפית
חב"ד. במוקדי פרטים

לילדים מלכות דבר
השם צבאות הנוער תנועת

הספרים סדרת את השיקה בארה"ק,
יצא אלו בימים לילדים", מלכות "דבר

במדבר. חומש על בסדרה נוסף ספר
וקצרה מופשטת יותר השיחה זו, בסדרה

ומעשה ציור משל, שיר, של בשילוב
מלכות הדבר שנקודת כך - בפועל

יותר. קטנים לילדים גם תתאים השבועי
.077-646-2770 השם צבאות להזמנות:

משיח של אורו
ההרשמה מתקיימת אלו בימים

שבועיים משיח", של "אורו הקיץ למחנה
קעמפ אתגרית. חסידית פעילות של
סילבר, כפר בקמפוס יתקיים הבנים

יום עד - ט"ו שני יום התאריכים: בין
הבנות קעמפ אב. מנחם כ"ח ראשון
חנה בית מוסדות בקמפוס יתקיים

אב מנחם כ"ט התאריכים: בין בצפת.
להרשם. למקדימים הנחה אלול. י"ב -

077-4506-770 חייגו: להרשמה

מוחלטת עול לקבלת נדרשים הננו משיח, של בדורו היותנו בעצם קבלנו, אותה האלוקית השליחות מילוי לצורך
״הפנימי״. ובאופן ״המקיף״ באופן הגאולה, בשורת להפצת הקשור בכל אישית יוזמה עם יחד המשלח, כלפי

טובות חדשות
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(17.5.13) (5773) ה'תשע"ג סיון ח' נשא, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

להצלחה הקוד
השליחות במילוי

947

בפני מיוחדת שיחה לשאת המשיח מלך שליט״א הרבי של מנהגו
השבועות חג שלפני בימים שנערך בכינוס הנשים קהל

יעקב" לבית תאמר "כה



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

  
    
    

    
   

   
    

   
    

  
     

כא) ד, (במדבר ראש את נשא

מתן-תורה, לאחר שבאה נשא פרשת
באופן התורה לימוד מעלת את מדגישה
משום העולם: מהגבלות רוממות של
ע"י דווקא נעשית אמיתית ראש שנשיאת

התורה. לימוד
מתייחד ("ראש") האדם שכל כאשר כי,
במעמד הוא הרי הקב"ה, של חכמתו עם
ממנה.. למעלה שאין התנשאות של ומצב
ה׳תש״נ) נשא, פרשת (התוועדויות

כב) ד, (במדבר גרשון בני ראש את נשא

לימוד ע"י ראש" "נשיאת של זו, הוראה
לוי, לשבט רק לכאורה שייכת תורה,
ראש את ""נשא הוא הפסוק לשון שהרי

לוי? לשבט השייכים גרשון" בני
יהיה עכשיו) (מיד שלעתיד-לבוא אלא,
-דין כפסק ישראל, בני כל אצל זה עניין

בסופן) ויובל שמיטה (הלכות הרמב"ם:
.. ואיש איש כל אלא בלבד לוי שבט "לא
להבדל מדעו והבינו אותו רוחו נדבה אשר
לדעה ולעבדו לשרתו ה' לפני ולעמוד
חשבונות עול צוארו מעל ופרק ה'.. את
זה הרי האדם, בני בקשו אשר הרבים

קדשים", קודש נתקדש
ומצבם מעמדם כן יהי'ה ולעתיד-לבוא
הרמב"ם כפסק-דין ישראל, בני כל של
הזמן.. ש"באותו ספרו וחותם בסיום
(ועל-אחת- העולם כל עסק יהיה לא
את לדעת אלא ישראל) בני וכמה כמה-
חכמים ישראל כל יהיו ולפיכך בלבד. ה'
וישיגו הסתומים דברים ויודעים גדולים

כו'". בוראם דעת
ה׳תשנ״א) נשא, פרשת (התוועדויות

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:12 6:55 ירושלים
8:14 7:10 תל-אביב
8:16 7:03 חיפה
8:13 7:11 באר-שבע
8:56 7:49 ניו-יורק

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

מדבר... כאן היה פעם

היא זו מחשבה היסטוריה. ספר אינה התורה
גם התורה, חלקי שכל היא והאמת מוטעית,

אינם שכיום דברים אודות ותיאורים הסיפורים
הרוחני במימד קיימים כולם – בעולם קיימים
והדרכות הוראות מהווים והם היום, גם שלהם

ה'. ובעבודת והמצוות התורה בקיום עבורנו
השבוע בפרשת שמסופר למה בנוגע גם כך
שלמרות לוי, שבט בני של הספירה אודות

שהיה דבר זהו בפועל והספירה כך על שהציווי
ברוחניות אופן, בכל מסוים, בזמן אחת פעם רק

ודור. דור בכל שקיים נצחי ענין זהו

המסע של הרוחנית המשמעות
ישראל בני מדוע להקדים, כדאי זאת להבין כדי

שנה? ארבעים במדבר להיות צריכים היו
להכנס שלא עליהם נגזר המרגלים חטא בגלל
יכולים היו הרי הם אבל שנה, ארבעים לארץ

אחר יישוב במקום הללו שנה בארבעים להיות
להיות צריכים היו ולמה ישראל, בארץ שלא

כ"מדבר אותו מתארת שהתורה במדבר, דווקא
אשר וצמאון ועקרב שרף נחש והנורא הגדול

מים"?! אין
ישראל בני למסעות שהסיבה בחסידות, מבואר
את לבטל כדי היתה וכליו, המשכן עם במדבר
חיותם את שמקבלים טומאה כוחות של כוחם

את ביטלו שהם זה ידי על מכך: יותר מהמדבר.
הרוחני החושך ואת הללו הקליפות של כוחם

בעולם וגילו הורידו הם הקדושה, על שמסתיר
היו הם זה, כל את לפעול כדי אלוקיים. כוחות

במדבר. שנה ארבעים להיות צריכים

ייאוש אל במדבר? נתקעת
את המסמל גשמי ביטוי גם היה זה לדבר

במדבר, הלכו ישראל כשבני הרוחנית: הפעולה
הנחשים את שהרג הענן עמוד אותם ליווה

למקום המדבר את הפכו הם כן וכמו והעקרבים,
הוא יישוב למקום מדבר בין ההבדל יישוב.

אנשים, מתגוררים לא במדבר א. בשני: בעיקר
ישראל בני אלף מאות שש בו היו כאשר ואילו
נקרא מדבר ב. אנשים. בו התגוררו בהחלט אז

שבני בזמן ואילו זרועה", לא "ארץ בנביא
מרים של מבארה המים היו במדבר, היו ישראל

ועצים. צמחים של מינים אינספור מצמיחים
נספרו שהלויים לכך הפנימית הסיבה גם זוהי
וכליו המשכן נשיאת לעבודת ובמיוחד בנפרד
יישוב למקום המדבר את הפכו (באמצעותם

פעולת ידי על – ברוחניות) ובעיקר בגשמיות
המדבר ולכן חשוב, דבר נעשו הם הספירה

לכלל (בהתאם להם יכלו לא השליליים והכוחות
– ואדרבה בטל"), אינו שבמנין "דבר ההלכתי

לקדושה. זאת כל הפכו ישראל בני
יישוב למקום המדבר את להפוך – זה ענין

הזמנים: בכל וקיים נצחי הוא נושבת" ו"ארץ
נמצא, הוא שבה בסביבה מתבונן כשאדם

רוחני, למדבר דומה שהיא מבחין הוא לפעמים
העולם, בורא על יודעים אינם בסביבתו רבים

הוראות פי על ומתנהגים יודעים שכן ואלו
מושלמים אינם בטח הרי בתורה הקב"ה

(שנקרא שהקב"ה 'מדבר', זהו ממילא בעבודתם.
ולכן בקביעות, שם נמצא אינו העליון') 'אדם

את לעזוב ואף ברוחו, ליפול עלול האדם
חלילה. המקום את ולנטוש שליחותו

ונגאלים הופכים
ולהפכו, במדבר לנסוע ההוראה ניתנת כך על

בפרשה מסופר שעליה ישראל בני נסיעת כמו
הקב"ה, להוראות בהתאם היתה אז נסיעתם –
כל גם כך יישוב. למקום המדבר את הפכו הם

הוא בו מקום ובכל זמן בכל מישראל אחד
מבחינה שמם' ב'מדבר מדובר אם אפילו נמצא,
אינה היא שם, שהימצאותו לזכור עליו רוחנית,
בכדי וזאת הקב"ה, של בשליחותו אלא מקרית,
של למקום עבודתו ידי על המקום את שיהפוך

הקב"ה. – העליון' 'אדם עבור קבע
– במקביל קווים שני להתבצע צריכה זו עבודה
נעשה כך ידי על בטוב. ולהרבות הרע את למגר
הקב"ה, של הקבוע כמקומו לשמש ראוי העולם
הגאולה ביאת – למעשה היא שמשמעותו דבר
המשיח. מלך שליט"א הרבי והתגלות השלימה

(16 עמ׳ יג חלק שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

נשא פרשת
א 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

קדוש שיחי' מענדל מנחם להת'
השידוכין בקשרי לבואו

דרשן שתחי' הודיה ב"ג עם

זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

ממש ומיד תיכף

מחפוץ שיחיו ונועה שמואל לרב
ה' בצבאות החיילת הבת הולדת לרגל

שתחי' רבקה
מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוה

שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה זמן של הרחבה
ממש ומיד תיכף המשיח מלך

טוב מזל טובברכת מזל ברכת



ב-770, בעומר. ל"ג ראשון יום
כמידי שוהה יורק, שבניו בברוקלין

שי'. עמית חיים משה הת' יום
בישיבה ללימודיו שוהה הוא בשנה

תמימים" "תומכי של המרכזית
הרבי של מדרשו בבית בממוקמת

המשיח. מלך שליט"א

על ה"קבוצה", שנת נקראת זו שנה
בוגרי התלמידים, קבוצת של שמה

שעם בארץ, חב"ד ישיבות כל
בארץ, הלימוד שנות ששת סיום
אצל השביעית השנה את עושים

המשיח. מלך שליט"א הרבי

ימות כל את לחוות הם זוכים כך
כשעל הקדוש במקום השנה

הם זוכים הדרך,
השפעות לקבל
כמו מיוחדות

בתפילות
הרבי עם

מלך שליט"א
שלש המשיח,
ביום, פעמים
התוועדויות

שבת מידי
וחלוקת ומועד
מידי הדולרים

ראשון. יום

תשומת את הסב טלפון, צלצול
למכשירו חיים משה של ליבו
מספר הופיע הצג על האישי.

"יחי לשיחה: ענה הוא מוכר. בלתי
ירון הרב זה "הלו? המשיח". המלך

לקו. מעבר הקול נשמע עמית?"

חיים". משה בנו, כאן מדבר "לא,
אמנם אלקיים, אייל שמי "תשמע,

אתה אבל אביך, את מחפש אני
מבין שאני מכיון לעזור, תוכל גם

ב-770. נמצא שאתה

לעסקים שותפו אודות "מדובר
השותף של בנו נתנאל. אחי, של
ואושפז טוב מרגיש לא לאחרונה
בקיצור. וטיפולים. בדיקות לצורך
המוח, קרום דלקת לו שיש גילו

וכעת יהודי, אף על ולא עלינו לא
כשכולנו בתרדמת שוכב הוא

אותו. שיעיר לנס מחכים

ואני ראשון, יום והיום "מאחר
שליט"א הרבי זה שביום יודע

הדולרים את מחלק המשיח מלך
מחוללות כשברכותיו לצדקה,

לעבור ממך אבקש גלויים, ניסים

שלימה לרפואה ברכה ולבקש היום
בעבורו".

הבקשה את שמע חיים משה הת'
יום. באותו עוד לקיימה והבטיח

הילד של שמו את קיבל הוא
שיזכירם מנת על אימו שם בצירוף

לברכה.

זו הייתה לא דבר, של לאמיתו
נדרש שהוא הראשונה הפעם
נוכח בעבר וכבר זו. לפעולה

סיפורי מעט לא עיניו במו לראות
אנשים שאירעו גלויים, מופת
בעצמם כשעברו אם שונים,

במקרים ואם הברכה, את וביקשו
את בשבילם כשביקשו אחרים

שחוללה הברכה
הברכה. קיום את

באותו גם כך
מפאת יום.
האירועים
המיוחדים

את המלווים
הוקדמה זה, יום
שחרית תפילה

הקבועה מהשעה
בבוקר 10:00
,9:30 לשעה

מנת על כנהוג,
באירועי להשתתף לקהל לאפשר

.770 ליד המתקיים בעומר ל"ג

נערכה לא הקביעות שכפי כך
תפילת לאחר מיד הדולרים חלוקת

אותו של בהמשכו אלא שחרית,
יום.

חיים משה הת' של תורו כשהגיע
זכר הוא ב"דולרים", לעבור עמית

שטר את נוטל ובעודו הבקשה, את
של שמו את הזכיר הוא הדולר,

שלימה". "לרפואה הילד

ורק במהירות, ממנו נשכח הדבר
הבשורות הגיעו ימים כמה לאחר

הטובות...

זמן היום, באותו שעוד התברר
לברכה, שמו הזכרת לאחר קצר
ואילך כשמכאן הילד, התעורר

לטובה, עצום שינו אצלו התחולל
ועד ומבריא הולך שהוא תוך

ממש, בקרוב השלימה לרפואתו
מלך שליט"א הרבי בהתגלות

אמן. המשיח.

עבר בעל סבא, בכפר חב"ד ישיבת ראש - אפרגון אבישי הרב מאת

מסווג בתפקיד צבאי

בעיראק הכור הפצצת נסי
הופצץ תשמ"א שנת השבועות חג בערב
במבצע בעיראק, הגרעיני הכור והושמד
ואשר רבות, הכנות לו שקדמו מורכב
גלויים, ובנסים שמים בחסדי הסתיים,
במטוסי פגיעה שום וללא מליאה בהצלחה

האוויר. חיל
צרפת, ממשלת ע"י נבנה העיראקי הכור
17" בעיראק כונה הכור להפעלתו. הנדרש האורניום את סיפקה שגם
תמוז לחודש (המקביל יולי בחודש זה שבתאריך משום – בתמוז"
צורך אין הבעת'. מפלגת בעיראק לשלטון עלתה העיראקי) השנה בלוח
מה בתמוז), י"ז - 17) עבורנו השם של משמעותו על במילים להכביר
הבבלי נבוכדנאצר של כיורשו עצמו את ראה ימ"ש חוסיין שסדאם גם
אמורה הייתה עיראק ולשיטתו הראשון, המקדש בית את החריב אשר

החדשה". "בבל כמעצמת עולמי מעמד לתפוס

להיום והלקח השמיימיות הפעולות
על בליבו תמה רבות שנים שבמשך סיפר רז, זאב אל"מ התקיפה, מוביל
(שליח שרון גידי מפי ששמע עד וזאת הפעולה, של המופלגת הצלחתה
התקיפה שלפני קודש שבשבת בעצמו) קרבי וטייס טבעון בקרית
שליט"א הרבי הורה השבועות) חג ערב – אחה"צ ראשון ביום (שאירעה
מכירת ובמרכזן הרבים זיכוי של פעולות לשורת לצאת המשיח מלך
שקדמו בשבועות הק' לבקשתו בהמשך וזאת תורה, לספר אותיות
"המצב בשל וכו' צדקה תפילה, בתשובה, הוספה של פעולות לעשות
על דוחות שישלחו בקש ואף ומתנקם" אויב "להשבית וכדי בעולם"

החג! בערב עוד יגיעו ושהדוחות הפעילות
לפעול יש מסוימת שמסיבה הבינו ואתר אתר בכל חב"ד חסידי ואכן
לפעולות בהמוניהם ויצאו וכו', לחג ההכנות טורח אף ועל בדחיפות
ראש (שלדברי הכור תקיפת על הדיווחים התפרסמו כאשר ה"מבצעים".
הובנו היל"ת), רח"ל השניה" השואה איום את "הסירה דאז הממשלה

החג... בערב כבר בזריזות לפעול ודרישתו הק' דבריו
הרבי נתן המבצע, לפני ספורים ששבועות ידוע הנ"ל לפעולות בנוסף
שקל של שטרות 100 גורליק מענדל מנחם לרב המשיח מלך שליט"א
היחידה הפעם זו הידוע ככל צה"ל. קציני לידי לחלקם מנת על ישראלי
גורליק כשהרב צה"ל. לקציני דווקא לחלוקה לצדקה שטרות שנמסרו
לישיבה להיכנס שהצליח לרר הרב לידי השטרות את העביר ארצה, הגיע
האוויר חיל מפקד לרמטכ"ל, השטרות את חילק ושם – המטכ"ל של
מלך שליט"א לרבי כתבו אף והם בישיבה, שהיו צה"ל אלופי ושאר
משפחתם. ושם אמם שם בשמם, חתמו גם ובו ברכה, מכתב המשיח
האוויר חיל בבסיס וטייסים לקצינים לרר הרב חילק נוספים שטרות
מבסיס כי לציין יש ברכה. מכתב על החיילים חתמו שם וגם נוף, בתל

במבצע... שהשתתפו הקרב ממטוסי נכבד חלק יצא זה
שרשרת לנו... גם נסים יעשה בוודאי הוא – לאבותינו" נסים שעשה "מי
את לנו ממחישים בעיראק הכור בתקיפת שאירעו הנפלאים הניסים
וכפי ישראל, עם על המתמדת שמירתו ואת אלינו יתברך ה' אהבת
לא ש"הנה הזדמנויות ספור באין מדגיש המשיח מלך שליט"א שהרבי
ש"ארץ המפרץ מלחמת בתקופת ובפרט ישראל", שומר ישן ולא ינום

בעולם"! ביותר הבטוח המקום הינה ישראל

עכשיו נפלאות מערכות סקירת

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
בית הל' עבודה. ספר

א. פרק הבחירה.
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ו-ח. פרק שחיטה. הלכות

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

ששי.. ספר והוא הפלאה ספר וגו'. פי נדבות
א-ג. פרק אלו. בפרקים שבועות.. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

ח

ט

י

יא
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יג
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בעומר בל"ג שלימה רפואה

כלשון - אזי הגבול, את מיישבים וכשלא
ש"פירצה פירצה, משאיר זה - ערוך השולחן

באופן מדובר וכאן "לגנב", - כך אחר שכתוב כפי - קוראת"
הגרוע...

תשל"ט) במדבר (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לגנב קוראת פירצה

ומשיח גאולה בשיעור עמית, חיים משה הת׳
פרקש) נחום (צילום: ב-770 שעבר בשבוע מרכזי,

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

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

שתיקה שוברים החיילים

בתפילה מנהגים
לתפלה וחגורה טלית לבישת בענין ...בשאלתו

במנהגי נוהגים שאינן הכנסת בבית כשמתפללים
אנ"ש.

המחלוקת, שנואה רבותינו כלל נאמר בזה שגם מובן
וכמובן אנ"ש במנהג שם גם לנהוג אפשר ואם

הענין ולשלול הענין, כדאי ונועם, שלום של באופן
אמורים שהדברים כן גם ומובן זה, עבור דמחלוקת
על מוסיפים הנ"ל אשר גדול הטלית לבישת בענין
מה בטלית, עטוף להיות נוהג שלהם והש"ץ אנ"ש

לוותר יש להוסיף שבאים וכיון מנהגנו, כן שאין
הכתף על מורד גדול הטלית ויהיה דרישתם, למלאות

יש בזה, הם שגורעים לחגורה בהנוגע אבל דוקא,
בחגורה. דוקא להתפלל השתדלויות בכמה להשתדל

ישראל. אלקיך לקראת דהכון הענין שבזה ובפרט
תלוי שזהו מובן העמוד, לפני להדליק הנרות במספר
או אבל הוא התיבה לפני עובר ובאם מקום. במנהגי

דולקים שיהיו כדאי התפלה בשעת הרי ר"ל, יארצייט
שהרי בזה אדמו"ר מו"ח כ"ק וכפתגם נרות, חמשה

ה׳תשפח) (מאגרת לנשמה. נקראו שמות חמשה

החיילים רוח לחזק
הרבנות במסגרת בצבא עבודתו דבר על כותב

מנצל זה, דבר על מזכיר שאינו אף ובודאי הצבאית,
גם אלא הדתיים החיילים למיון רק לא תפקידו

הוא חיוני באשכנזים גם אשר רוחם, וחזוק לעדוד
שלפעמים הספרדים, באחינו וכמה כמה אחת ועל

ופרטי לפרטיו בחייהם עמדתם כל תלוי בזה תכופות
ה׳תשפב) (מאגרת פרטיו.

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שחשים היד ואזלת ושומרון ביהודה המציאות
בהם הפגיעה את "להכיל" שנאלצים צה"ל חיילי
מצד רבות אמירות עתה עד הביאה ושוב, שוב
כי נראה כעת אולם ציבור. ואישי פוליטיקאים

לשתוק. נמאס עצמם לחיילים גם
"תנו בשם פייסבוק דף נפתח האחרונים בימים

לסדר הנושא להעלאת קריאה בו לנצח", לצה"ל
יצאנו הקודמת האינתיפאדה "בתחילת היום.

נכתב, מפקירים'", לא 'אחים בצעקה לרחובות
הצטרפו בפייסבוק כאן, הם היום של "הרחובות

בחיילים, ותמכו לנצח' לצה"ל 'תנו לקבוצה
העם". של הנפשית ובבריאות בתושבים,

ידי קשירת של זו, ממגמה הזהיר שנים, לפני
המשיח, מלך שליט"א הרבי בפעולתם, החיילים
לא לפעול נאלצים החיילים בה זו, דרך כי אומר

מדיניים שיקולים לפי אלא צבאיים, שיקולים לפי
הפוליטיים, המהלכים ע"י נשלטים שהם תוך

דם לשפיכות ושלום חס ומביאה ביותר מסוכנת
והאזרחים. החיילים

עבר מכל תגובות
ולהתחיל הפייסבוק דף את לפתוח "החלטה

לאחר החלה תנועה, הקמת לקראת בפעילות
תפוח", בצומת הי"ד בורובסקי אביתר רצח

מקבוצת אחד יצחק, היהודי, לקול בראיון מספר
הדף. את שפתחו ומילואים, בסדיר החיילים,

ושל העם של התעוררות הייתה הרצח "בעקבות
מישהו עלינו. גם שהשפיעה ביו"ש המתיישבים

שלא זעם אמירת איזו בפייסבוק העלה מהחברים
זה שלנו שהתפקיד כחיילים, שאנחנו להיות יכול

כזאת למציאות נקלעים פתאום ואנחנו לשמור,
שהם מהחיילים מבקשים כבר הרצח אחרי שיום

הרצח", במקום לזכרו שהוקם המאחז את יפנו
יצחק. מספר

החלו הראשון החייל של בעקבותיו לדבריו,
על התלונות עלו עבר ומכל להגיב, החברים

להקים החליטה החבורה הבטחונית. ההפקרות
על לציבור ולספר הנושא את שיציף פייסבוק דף

בשטח. המציאות

תקשורתי גיבוי
על לשמור היא כחיילים שלנו "המטרה

בגלל לא זה את עושים לא אנחנו אבל התושבים.
את שכובלים בגלל אלא מסוגלים, לא שאנחנו

החיילים". של הידיים
היה לקבוצה, הציבורית לחשיפה שהוביל מה
נראית בו חברון, מהר ערבים שפרסמו סרטון

ואף צה"ל של ג'יפים רוגמת פורעים קבוצת
החיילים. מצד תגובה כל ללא עליהם מטפסת
כלי כמה אלינו פנו ומיד הזה הדף את "הקמנו

התגלגל זה אט ואט 10 ערוץ כמו תקשורת
ימים תוך הגיעו הם כך גדולה". חשיפה ונהייתה

לעמוד. מצטרפים לאלפיים לקרוב ספורים
סרטונים שיותר כמה להביא מנסים "אנחנו

על שיספרו חיילים של מהשטח ועדויות

נאלצים הם כיצד האלה, נעימות הלא החוויות
המתרבים, הסרטונים את לאחרונה ראינו לברוח.
אבנים ממיידי שבורחים צה"ל חיילי נראים בהם

נתפסת"! בלתי שהיא מציאות זו ערבים.

הגלגל את להפוך
צה"ל חיילי הזאת. המציאות את לחשוף "חייבים

צה"ל כשחייל מלמעלה! גורמים ע"י כבולים
שהוא או בו, לירות יכול לא והוא נשק עם הולך
אז בו, להשתמש האם פעמים אלף לחשוב צריך
לכלא להיכנס לו מה בשביל לברוח. מעדיף הוא
כביכול אותו שיהפכו וכו' תחקירים לעבור או

חופשי. ולהשאר לברוח לו עדיף לפושע?
עכשיו ושלום בצלם כמו ארגונים "ישנם

לדוגמא גדולה. מאוד תקשורתית במה שמקבלים
רואים חיילים שהודח, אייזנר שלום סא"ל פרשת

את רואה שגם ומי המסר, את ומבינים זה את
אפשרות להם שיש מבינים הם הערבים. הם זה

לזרוק להם. שיגיבו קצינים ולהדיח יותר לעשות
יודעים כי פופולארי ויותר יותר זה אבנים

נחרצות". יהיו לא שהתגובות
ומשיב: נשאל, הוא לעשות? מתכננים אתם מה

רוצים אנחנו מצה"ל השחרור עם "בעיקרון
'שוברים לארגון קונטרה שיהיה ארגון לפתוח

המציאות. את ויציג השמאל של שתיקה'
עשה השמאל הגלגל, את להמציא צריך לא
שהם מה את לקחת צריך רק בשבילנו. זאת

לצד הנכון, לצד זה את לעשות ופשוט עושים
עדויות למסור שמוכנים אנשים כבר יש שלנו.
לגורמים נקרא פשוט אנחנו שישתחררו. ברגע

לגופו". מקרה כל לבדוק הרלוונטים
ומיד שתיכף מכיון זה, לכל יצטרכו שלא והעיקר
ארץ ולכיבוש והשלימה האמיתית לגאולה זוכים

עכשיו! אומות, שבע

תגובה ללא - החמושים החיילים ג׳יפ מול קטנה אבן עם

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,

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 .

בציון קדמי ר'
סופר החתם
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