
הכנסת לבית אותי קח אבא
לקליטת נערכים הכנסת, בבתי
בחג הדברות עשרת בקריאת ההמונים
לילדי קוראים חב"ד מוקדי השבועות.
המיוחדים באירועים להשתתף ישראל
א' ביום התורה, קריאת שבמרכזם

הקרוב.

אלף פי מאירים
הבטחוני, והמצב השבועות חג לרגל
הרב של והמהירה השלמה ולרפואתו
ציק, פייגה צפורה בן שיחי' זליג זמרוני
להגברת מיוחד במבצע ב'ממש' יוצאים
של תקנתו ע"פ בעולם הגאולה אור
אשה שכל שליט"א המשיח מלך הרבי
ואחת אחד כל שבת. נרות תדליק ובת
נש"ק קופסאות 500 מ'ממש' שיזמין
המבצע חינם. קופסאות 500 עוד יקבל
אור את ומקום מקום בכל להפיץ נועד
והזמנות: לפרטים הגאולה. ואור השבת

.077-5123-770

א - תש״נ משיח דברי
"דברי מסדרת חדש כרך הופיע
תש"נ שנת את שמתחיל בספר משיח".
ממעמד תמלול הקודש, שיחות מופיעות
חיינו בית ויומן הדולרים חלוקת
שליט"א המשיח מלך הרבי במחיצת
שנת של הראשונים החודשים משני
מכיל הספר הקודש. בחצר הניסים
לראשונה המתפרסם רב חומר בתוכו
אצל להשיג ניתן הספר את בדפוס.
המוקד לפרטים, הארץ. ברחבי הנציגים

.058-5358-770 הארצי:

טובות חדשות

050-422-9777 הסעות: מוקד

בכיכר! משיח

בתקופתינו המתחוללים הניסים האירועים קצב
מתקופות אדם מגיע היה לו שיאים. שובר
המתפרסמות, החדשות בכותרות מביט אחרות,
משרשרת להתפעלותו גבול היה שלא הרי
יומי, יום בקצב המתחדשות והנפלאות הניסים

מכך. יותר ואף

ארצות מצד היחס שינוי את נסקור אם די
גישה שכוללת לטובה, עצום שינוי הברית,

מהשלטון לגמרי חדשה
אויבי כלפי הן הקודם,
במעשים והן ישראל,
כלפי ביחסים בפועל

ישראל.

מול המעצמות הסכם
לוותר לה שגרם איראן,
ניכר חלק על בעבר
הגרעיני, הנשק מבניית
את מוצאת והיא קרס,
מול נלחמת עצמה,
המאיימות סנקציות
כלכלית, אותה להכריע
ואיומי פנימיות, מלחמות
תמשיך לבל המעצמות
ההרסניות. בתוכניותיה

את מסכלים האויר, חיל מטוסי בבד, בד
אדמת מתוך היל"ת, לפגוע, האיראנים תוכניות
את חושפים הקודש. ארץ בתושבי סוריה,
שמים ובחסדי כל לעיני הזדוניות תוכניותיהם
הברוכה. בפעילותם ומצליחים מידע מביאים

ברחובות לרקוד
שאת ביתר שהתעצמו אלו, אירועים רצף
תחושת את מגבירים האחרונים, בשבועיים
נערכו והודיה תפילה מעמדי יתברך. לה' ההודיה
בצורה עוד יערכו כשבוודאי ישראל, בערי

בעתיד. נרחבת

לניסים בהתייחסו
בתקופת שהתחללו
אומר המפרץ, מלחמת
מלך שליט"א הרבי

לשני אחד ולספר לדבר יצטרכו "שלא המשיח,
ורואה יראה ואחד אחד שכל כיון הנסים, אודות
ומכיר זה, ואומר באצבעו מראה בגלוי, זאת
מתבייש לא שהוא עד הנסים, על לה' ומודה

הגלויים". הנסים בגלל בריקוד לצאת

שהבטיח קודשו, בדברי להתחזק הזמן, זה
הינו ישראל שארץ ביותר הברורה בצורה
רואה אחד שכל וכפי ביותר, הבטוח המקום
להכיר הזמן זה בעצמו.
ואלו שהיו אלו בניסים,
שהודיע כפי שיהיו,
שואלים "כאשר לנו:
המופת היה מה יהודי:
הוא שראה? האחרון
פתאום מה משיב:
ויהיו ישנם האחרון?!
מופתי", "רבות עוד
התורה בלשון ו"רבות"
עד ויותר, יותר פירושו

הגבלה". בלי

סיני בהר כמו
הקרוב, ראשון ביום
יתאספו השבועות, חג
רבבות הכנסת, בבתי
המחדש מעמד התורה. קריאת לשמיעת יהודים
הרבי סיני. בהר הקב"ה ע"י התורה נתינת את
לקריאה להביא מבקש, המשיח, מלך שליט"א
כך, לצורך הנערכות המיוחדות ולקריאות זו,
תינוקות ואפילו הקטנים, הילדים את גם
התורה ניתנה שבזכותם ילדים אותם שבעריסה.
בעדינו". ערבים "בנינו הבטחנו כאשר לישראל,

עם ילדינו ושל שלנו והברית הקשר חידוש
המשולש הקשר את מחזק הקב"ה, ועם התורה
המקושרים העולם ובורא ישראל התורה, בין
יהודי כל של בכוחו גם ביטוי לידי הבא בזה, זה
גדול הכי לגילוי ועד תורה, חידושי בפרסום
ע"י תצא" מאיתי חדשה "תורה לו, שזוכים
האמיתית בגאולה המשיח מלך שליט"א הרבי

ממש. ומיד ותיכף והשלימה,

להתבייש לא
ברחובות לרקוד

התינוקות עם ואפילו הילדים, עם יחד הכנסת, לבתי בהמונינו נגיע השבועות, בחג
והקב״ה התורה עם הנצחי הקשר את ולחזק הדברות עשרת קריאת את לשמוע בעריסה,

ובפנימיות בשמחה התורה קבלת

לתורה. בעליה המשיח, מלך שליט״א הרבי

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

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(18.5.18) ה'תשע"ח סיון ד' השבועות, חג - במדבר פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1195

ח



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

אסתי ומרת ישראל ר' למשפחת
גרנובטר
הבת להולדת

שתחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת
של הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
לרבי רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א

עולמות להרעיש להמשיך נקרא הציבור
החלטות ובקבלת בתפילה שמים שערי ולקרוע
של והמיידית השלימה לרפואתו טובות,
הרה"ח המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח

ציק שיחי' פייגה ציפורה בן זליג זמרוני הרב
והשלימה האמיתית לגאולה תיכף ונזכה

טוב עולמותמזל מרעישים

 
     
    
    
    

     
     

     
     
     
    
     

    

ישראל בני עדת כל ראש את שאו
ב) א, (במדבר

היא במדבר, שבספר הראשונה המצווה
שלא אלא ישראל. בני את למנות -
היה ולמי טעמה מה לכאורה, מובן,

ישראל? בני מספר על המידע דרוש

שבמנין ש"דבר הוא ידוע שכלל אלא,
שכן ז), משנה ג, פרק (ערלה בטל" לא
את מוכיחה - נמנה שהוא העובדה

נימנה. הוא שלכן חשיבותו,

את ולקבוע לגלות, הקב"ה ורצה
הוא כן על לתמיד, ישראל בני חשיבות
הם לעולם שמעתה כך אותם, סופר
יוכלו אלא האומות, בקרב בטלים אינם
ית' לו דירה בעשיית שליחותם למלא

בתחתונים.
(תנחומא)

ב) ב, (במדבר דגלו על איש

הקב"ה, להם אמר דגלו": על "איש
דגלים. אתכם עשיתי בעולם-הזה
ולעולם-הבא וגו', דגלו על איש שנאמר
אתכם. וגואל מדלג אני הדגלים בזכות
הנה דודי "קול ח) ב, השירים (שיר שנאמר

ההרים...". על מדלג בא זה
ישן) (תנחומא

את כבלע לראות יבוא ולא
כ) ד, (במדבר ומתו הקודש

כבודי את רואין שהיו על בעולם-הזה
לא "כי כ) לג, (שמות שנאמר כלין, היו
לעתיד-לבוא, אבל וחי", האדם יראני
נגלה אני לציון, שכינתי כשאחזיר
אותי רואין והן ישראל, כל על בכבודי
"כי ח) נב, (ישעיהו שנאמר לעולם, וחיים

ציון". ה' בשוב יראו בעין עין
(תנחומא)

החג. מוצאי שבת הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:13 18:55 ירושלים
20:16 19:11 תל-אביב
20:17 19:04 חיפה
20:14 19:12 באר-שבע
20:59 19:51 ניו-יורק
       

      

וידעת וגו' ישראל בני מספר והיה 
ה'. את

כב) - א פסוקים ב, פרק הושע )

במדבר? התורה ניתנה מדוע

מלך דבר

במדבר פרשת
ו' פרק אבות פרקי

השבועות השבועותחג חג

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

הוא, התורה פרשיות לקריאת בקשר ידוע כלל
קודם סיני' 'במדבר פרשת קורין ש"לעולם
תפלה), הלכות (רמב"ם השבועות)" (חג עצרת
פרשת של ותחילתה שמה שבדבר: ומהטעמים
שהתורה העובדה את לנו מזכירים "במדבר"

ב"מדבר"! נתנה

ללמדנו, כדי במדבר? התורה ניתנה אכן ומדוע
"נתנה 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,
יבוא הרוצה "וכל - הפקר במקום ניתנה

ויקבל".

שייך אבל הפקר,
שאין מקום הוא - הפקר" "מקום - מדבר
של לא וגם יחיד, של בעלות לא בעלות, עליו
בבעלות שהיא רשות הרבים, רשות (כמו רבים
כל יכול בעלות עליו שאין ובגלל הרבים), של
יבוא הרוצה "כל בו, ולזכות לבוא שרוצה מי

ויקבל".

נתינת לכאורה, שאלה: מעורר שהדבר אלא

שהקב"ה באופן לא היא ישראל לבני התורה
היינו לכל, והפקירה התורה מן בעלותו הסיר
אחד שכל בעלות עליו שאין כדבר שנעשית
קנין), של פעולה (ע"י בו ולזכות לבוא יכול
ש"נתן באופן היא התורה נתינת אדרבה, אלא
בבעלותם היא שהתורה היינו, תורתו", את לנו
קנין). של בפעולה צורך (ללא ישראל בני כל של
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
ניתנה מדוע כן ואם יעקב". קהילת מורשה

"הפקר"? במקום דווקא התורה

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

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

שישים בה שעוברים הרבים (כרשות מישראל
ולכן התורה, אותיות ריבוא שישים כנגד ריבוא)
הרבים, של ובבעלותם ברשותם מלכתחילה היא
- יעקב") קהילת ("מורשה ירושה של באופן
הוא ועיקרה לעולם, ששייכת התורה דרגת זו

שבתורה". ה"נגלה בלימוד

דרגת על רומז - הפקר" "מקום מדבר, ואילו
זו דרגה על לעולם. משייכות שלמעלה התורה
ג), חלק (זוהר חד" כולא וקוב"ה "אורייתא נאמר
הרבים, של לבעלותם שייכת אינה עצמה שמצד
נתן ועי"ז (כביכול), מפקירה שהקב"ה אלא
יבוא לקבל הרוצה ש"כל וקנין) (זכות רשות
עד הסוד, דרגת הינה שבתורה זו דרגה ויקבל".
התורה פנימיות זו שבתורה, דרזין רזין לדרגת

החסידות. תורת -

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

במקום התורה נתינת של השלימות ותכלית
חדשה ש"תורה לבוא, לעתיד תהיה הפקר
ממש הקב"ה של תורתו - "מאתי" תצא": מאיתי
נתינתה ולכן לעולם, משייכות לגמרי שלמעלה
שיוצאת תצא", ש"מאתי זה ידי על היא לעולם
כדי שמפקירה הקב"ה, של מרשותו (כביכול)
בגלוי שיהיה וכפי ויקבל", יבוא הרוצה ש"כל

והשלימה. האמיתית בגאולה

תנש״א) בהר-בחוקותי שיחות (עפ״י



הפעילות! את מרחיבים
הרוסית, השפה דובר נמרץ, אברך דרוש ים, בת חב"ד לבית
העיר. תושבי השפה דוברי בקרב הפעילות להרחבת

03-658-4633 בטלפון: פרטים

geulacity@gmail.com באמייל: או

הגאולה עיר בת-ים חב"ד בית
077-9122-770 טל': ,67 העצמאות שד'

השתתפו והורים, ילדים אלפי
המסורתית, בהדלקה השנה,
חב"ד קהילת ע"י שנערכה
צפת הקודש בעיר ליובאוויטש
שמעון רבי האלקי התנא לכבוד
הרבי פני ולקבלת בר-יוחאי

המשיח. מלך שליט"א

בצפת חב"ד בית יזם האירוע את
ליפש, שיחי' יצחק הרב בראשות
המדורה הדלקת עם שהתחברו
נשי של בארגונם המסורתית

הגב' בראשות חב"ד
הענדל. רחל

התאספו תחילה
ומשפחותיהם הילדים
יציאה מוקדי בשני
ולבנות, לבנים נפרדים
בכל צעדו ומשם
בסדר חב"ד שכונת
שלטי עם מופתי,
רכבי תאורה, יהדות,
אל וליצנים הגברה
'אור הספר בית כיוון

מעמד נערך שם בנים, מנחם'
מרשים גדול כינוס - 'פאראד'
קרוב של בהשתתפות עוצמה ורב

משתתפים! ל3000

המסכים על עלה האירוע, במהלך
של המופת סיפור
גאנזבורג, משפחת
אבי סיפר אותו
יואל: הרב המשפחה

שנים כשלש "לפני
המשפחה כל החלטנו
הקהל, שנת לכבוד
שליט"א לרבי לנסוע
לחודש המשיח מלך

החגים.

'הקהל' (בשנת
שנת לאחר המגיעה

לטוס רבים נוהגים השמיטה,
כהוראתו ל-770, מיוחד באופן
המשיח). מלך שליט"א הרבי של

בלילה. רביעי ליום כרטיסים קנינו
הקטן, בני הטיסה, לפני כשבוע אך
לא בער) דב (שלום בערקוש
הלכנו חום. לו היה טוב, הרגיש
שברוך ואמר אותו שבדק לרופא

בסדר. הוא ה',

מבית חוזר אני בלילה, שבת

לי: אומרת מיד אשתי הכנסת,
מבקשת אני טוב, נראה לא "הילד

הרפואה". לבית מייד שתרד

נכנס אני הרפואה, לבית הגענו
רק האחות הילדים. למחלקת
מתחילה ומייד ומסתכלת קמה
(זיהום 'מנינגוקוק' לצעוק
ואז בידוד! בידוד! - פולשני)
יותר רציני הוא פה שהמצב הבנתי

שחשבתי. ממה

מנינגוקוק (זיהום
משרד של יידוע דורש
באופן הבריאות
ביותר. והמהיר המיידי
שמובילים הגורמים
אינם זה לזיהום
כאשר בבירור. מובנים
מתרחשת, ההידבקות
מאפיינים בעלת היא
באופן מגיפה, של
באיזורים מחזורי

היל"ת). מסוימים

רופאים, רצו מיד
אותו והכניסו בו לטפל התחילו
תחת היה הוא וכך נמרץ, לטיפול

שעות. 24 השגחה

לרבי כותבים כמובן אנחנו
מקבלים המשיח, מלך שליט"א
מעודדות מאוד ברכות
שהיה "מיחוש על
עכשיו ושהכל בעבר"

בסדר.

הגיע שבת, במוצאי
מנהלהמחלקהלשוחח
שהסביר לאחר איתנו.
אמרתי אני המצב, את
אנחנו ה' שבעזרת לו
לרבי לטוס מתכוונים
המשיח מלך שליט"א
כל - רביעי ביום

המשפחה.

ומסביר בפליאה עלי הסתכל הוא
ושאולי פשוט לא בכלל שהמצב לי
אחרות. תוכניות על לחשוב כדאי

ראשון יום למחרת, כבר ה' וברוך
לטובה ניכר שינוי ראינו בבוקר,
כל כולנו ישבנו רביעי וביום
בדרך מטוס על ביחד המשפחה
המשיח, מלך שליט"א לרבי

הרופאים". בהסכמת

סבא כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב מאת:
מסווג) בתפקיד בצה"ל בעבר שירת (הכותב

הניסים על לה׳ להודות
פרישה על ארה"ב נשיא הודיע דרמטי בנאום
בחריפות תקף טראמפ הגרעין. מהסכם
וכמי בעולם, הטרור כמובילת איראן את
גרעיני. נשק לפתח וזוממת טילים, שמפתחת
עבור שמים מתת הינה ארה"ב פרישת
מהישגי חלק שאת משום וזאת ישראל.
שמאיראן היות לבטל, יהיה קשה ההסכם

ק"ג מאות וכן נמוכה, ברמה מועשר אורניום טון 12 הוצאו כבר
נוטרל אראכ ליד הכור כן, כמו בינונית, ברמה מועשר אורניום של
נזק נגרם כבר הגרעין ולתכנית בטון), נשפך ממרכיביו חלק (לתוך

משמעותי.

לא זה להערכתי, אולם, הכלים", את "תשבור שאיראן החוששים יש
ומיידית חזקה צבאית מתגובה מאוד חוששת שאיראן משום יקרה,
ולהפלת כלכלית לקריסה שיביא מוחלט, כלכלי ומבידוד ארה"ב, של
המדהים במבצע לישראל, איראן של הגרעיני הארכיון העברת המשטר.
חדירה היא כמה עד ולהמחשה באיראן, להלם גרמה המוסד, של
שקרי את חשף נפלאה, דשמיא בסייעתא שהצליח זה, מבצע ופגיעה.

מההסכם. לפרוש ארה"ב את ודחף ברבים, איראן

ל"רמה איראן על החזקות הסנקציות את להחזיר התחייב טראמפ
מחדש המטילים צווים פורסמו נאומו לאחר ומיד ביותר", הגבוהה
גלוי, ונס ה' חסד זהו איתה. שיסחר מי ועל איראן על הסנקציות את
ויאלץ האיראנית, בכלכלה חמור באופן יפגע זה שמהלך משום וזאת
הגרעין ופיתוח הטרור, (והפצת הבטחון תקציב את לקצץ המשטר את
דרישות את שיספק חדש להסכם אותו יביא שאף ויתכן והטילים),

עממית. ומהפיכה כלכלית מקריסה החשש בשל וישראל, ארה"ב

לפני ההפגנות גל את רב בקושי צלח האיראני המשטר כי לזכור יש
שהן להעריך וניתן התחדשו, כבר הנ"ל ההפגנות חודשים. מספר
לשמור הקרובה בתקופה תנסה שאיראן להניח סביר להתגבר, צפויות
מקריסה להימנע מנת על המערב, מדינות עם פתוחים ערוצים על

ישראל. נגד פעילותה את שימתן גורם זהו מוחלטת. כלכלית

בשלום שבו כוחותינו כל
מתוך כאשר הגולן, רמת לעבר האיראנית בתקיפה אירע גדול נס
עצמה! סוריה בשטח נפלו הרקטות כל כמעט רקטות, 20 מ- למעלה
הם אלו ה'. ברוך מלאה, בהצלחה יורטו הן וגם חדרו, רקטות 4 רק
מקום בכל אותם ולפרסם יתברך לה' עליהם להודות שיש גלויים, נסים

הידועה. המשיח מלך שליט"א הרבי כהוראת ומקום

באזור היו מהן גדול חלק איראניות, מטרות 50 כ- הותקפו בתגובה
המסוכנים טילים) מוגן (אזור מהאמ"טים לאחד שנחשב דמשק,
למרות נ"מ. סוללות של רב מספר ע"י מוגן שהוא משום בעולם,
F.16 ה- מטוס הפלת לנו זכורה האוויר, חיל של הגבוהות היכולות
הייתה הפעולה כמה עד ברור ומכאן כחודשיים, לפני החדיש "סופה"
הינה בשלום, שבו מטוסינו שכל העובדה לכן, רבים. בסיכונים כרוכה
מערכות לכך, בנוסף עליו. להודות שיש ה', חסד ובבירור בוודאי
ואיראן ישראל, נגד כלל פעלו לא בסוריה, הפרוסות הרוסיות, ההגנה
נסים הם אלו כל – בבסיסיה הקשה הפגיעה על כלל הגיבה לא עצמה

חסדו"! לעולם כי טוב כי לה' "הודו יתברך, ה' של גלויים וחסדים

המשיח מלך הרבי של הקדושים דבריו באמיתות אנו נוכחים ושוב שוב
תבוא והגאולה בעולם, ביותר הבטוח המקום היא ישראל ארץ שליט״א:

ממש. בקרוב וברחמים, בחסד

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ג. פרק גירושין

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

. ח פרק

ט. פרק

טו-יז. פרקים כלים הלכות
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כא-כג. פרקים

כד-כו. פרקים
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ו-ח. פרקים
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הבידוד בחדר ביטחון

הארץ ועמי נס הראה שהקב"ה היה ה'מזל'
הם בחירה, להם אין שהרי לקחת! רצו לא

לגמרי חופשית בחירה יש זה דרך ועל .. שצריך כפי מתנהגים
בחיים". "ובחרת ל זה את לנצל צריך הוא אבל היהודים, אצל
תש"מ) כסלו (יו"ד

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

.בחיים! חופשית". "בחירה

בסוריה ההפצצה

גאנזבורג יואל ר׳

גאנזבורג בערקוש



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

הגאולה דור ילדי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הילדים. של חגם יום הינו בעומר, ל"ג יום
בתהלוכות, זה ביום צועדים ילדים אלפי מאות
בקרב המשיח. מלך שליט"א הרבי כהוראת
במשך פנו בו כיום זה, יום ידוע חב"ד, חסידי
נשיאנו, רבותינו ברכת את לבקש הדורות, כל
בתחום גדולות, ישועות וראו ילדים, להולדת

זה. ביום דווקא זה,

הוזמנו צפת, בעיר בעומר ל"ג בתהלוכת
העיר, ילדי הפסוקים 12 לאמירת השנה,
וידאו, סרט נחשף ילד, כל של עלייתו כשלפני
או הילד הולדת של והנס המופת את המספר
המשיח. מלך שליט"א הרבי בברכת הילדה,

לשמחה מחרדה מהפך
עובדיה ינון הינו לבמה, שעולה הראשון, הילד
בני בלידת זה "היה מספר: כשאביו תעיזי.
נכנסה פרטית, בהשגחה כשעה, לאחר בכורי,
עם בסדר לא שמשהו וקולטת האחות
ומגלה בזרועותיה אותו לוקחת היא התינוק.
התינוק עם רצה היא מיד נשימה. ללא שהוא

נמרץ. לטיפול

לכיוון למחלקה שרצו הרופאים כמות לפי
רגע באותו קרה. מבהיל שמשהו הבנו התינוק,
המשיח מלך מהרבי קיבל שחמי בדולר נזכרתי
לברכה לה שיהיה לאשתי נתן אותו שליט"א,
וביקשתי הדולר את מיד לקחתי בלידה.

לתינוק. מתחת אותו שתכניס מהאחות

לבקש באגרות-קודש מיד ופתחתי התעשתי
שליט"א. המשיח מלך הרבי של ברכתו את
להיות מפורשת הוראה הכילה התשובה

לרפואה. שיביא מה וזה - בשמחה

להתאמץ מאשתי וביקשתי ברכה שיש ידעתי
ואכן לשמחה מחרדה הזה המהפך את לעשות

באו הרופאים כנצח שהורגשו דקות לאחר
קיבל בברית מחדש. נולד שהתינוק לבשר
שהושיע הדולר את מסבו במתנה התינוק
מלך הרבי של המכתב צילום עם יחד אותו,

לעד". איתו שישאר שליט"א המשיח

ונס שנים 21
בתו הולדת על מספר בלאיש, אהרון הרב
,('88) ה'תשמ"ח בשנת "התחתנו רבקה:
ילדים. לנו שאין ראינו ושנתיים, שנה חיכינו
לעשות, אפשר מה הרופאים אצל לבדוק הלכנו

בדיקות. מיני לכל אותנו שלחו

המשיח מלך מהרבי ביקשנו אנחנו במקביל,
תקופה באותה ילדים. בשביל ברכות שליט"א
ביקשה והיא הדולרים, בחלוקת עברה אשתי
שליט"א הרבי וקיימא". חייא לזרעא "ברכה
אותה ובירך דולר לה נתן המשיח מלך
לה קרא שעברה, לאחר טובות". ב"בשורות
"זה באומרו: נוסף שטר לה נתן בחזרה,

טובות". בשורות שיהיו הבעל, בשביל

הגדולה. ההפתעה והגיעה שנים(!)... 21 עברו
אנחנו ושלימה. בריאה ילדה לנו נולדה ב"ה

הגדול. הנס על להקב"ה מודים

תחזיות מול ברכות
בניו הולדת על מספר אריסטר ברוך הרב
שנים שחלפו "לאחר ואברהם: מענדל מנחם
שוב כתבנו לילדים, זכינו ולא מהחתונה,
וביקשנו המשיח, מלך שליט"א לרבי ושוב,
שבעזרת ברורות תשובות קיבלנו ברכתו. את

לילדים. נזכה ה'

הגדולים. הרופאים לרופאים, הלכנו
והם שנים, עוברים בודקים, פרופסורים
קלושים ממש הסיכויים מצטערים, אומרים:
פונים אנחנו זה אחרי לילדים. פעם אי שתזכו
שם, המומחים עם להתייעץ פוע"ה, למכון
על לחשוב לכם שכדאי כנראה אומרים: והם

לבית. ילד לקחת אימוץ.

"שע"י מפורשות: ברכות קיבלנו ב"ה אבל
לקיום יבוא התלמידים, אלו לבניך ושננתם
(אגרות ממש". בנים כפשוטו, לבניך הציווי
תשובה קיבלנו והנה קעה). עמ' י' כרך קודש
של הברית וסדר התאומים להולדת נוספת

כעבור והנה תאומים.
שבע לפני וחצי, שנה
זכינו אנחנו שנים
הראשונים לתאומים

שלנו".

והתסריט הבימוי על
נבון. שניאור הופקד

בסרט לצפות ניתן נבון. משה וצילום: עריכה
בשרשרת ניסים בעוד הגאולה. באתר המלא

והשלימה. האמיתית לגאולה הנפלאות

כולו היום כל תורה לימוד
הספר, בית הנהו גומר אשר כותב

לימודו. להמשך בהנוגע סברתו וכותב

בה בישיבה ללמוד עליו אשר פשוט וגם ומובן
חיים תורת הקדושה תורתנו לומדים

כולו, היום כל

כפשוטו חיים תורת גם הקדושה שתורתנו

הן הפרטים בכל מאושרים לחיים דרך "המורה
ברוחניות", והן בגשמיות

רז"ל ופירשו תלכו, בחקותי אם שכתוב וכמו
ונתתי בתורה, עמלים שתהיו רש"י) בפירוש (הובא

בפרשה. המנויות הברכות וככל וגו' גשמיכם
ו׳תתכג) קודש (אגרות

השבועות לחג המברק נוסח
ה׳תנש״א - המשיח מלך שליט״א מהרבי

בשמחה התורה וקבלת שמח טוב ויום שלום שבת
כולה השנה בכל זה כל ולהמשיך ובפנימיות

והטף, והנשים האנשים

ה' נועם1 ויהי ממש; בימינו במהרה אשר ועד
ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו

כוננהו, ידינו

והשלימה. האמתית בגאולה

החתימה מקום

טוב). (צדיק, יז צ, תהלים כוננהו: . נועם. ויהי (1

 !"#

 !"!#
 !"#$ &'($ )!* +,'-.+ .  

+!)

 !" $%"!% &'()* +%) ",'-." ",.") ",," / '&'

/01 2'-. .3'3 4 4 5")1 -0' 4 ',(
/*0 1* *# *6''7 *."7'8 2- 6'%5 ',".)5 )2+  !+2+ $'3&,

9:,! 1.8!
400 4 4 0 44 00 4

*%"/6.*&)(.*,")/

!4'/#- -, 5*,#'2* 6"(,' +# - -, 6'*0 6"(,!

hageula.com 03-658-4633

בלאיש אהרון הרב

וילדיו אריסטר הרב

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

בביה"כ תפילה

יורק בניו 770

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

ענפי כל
הביטוח


