
שידוכים קורס

נפתח לגברים שידוכים קורס
בקורס בירושלים. משיח במרכז השבוע
בתחום המומחים מיטב משתתפים
ההחלטה את לקבל לבחורים שיסייעו
הקורס ה'. בעזרת הנכון השידוך לגבי
הרפז נועם הרב של בהרצאתם נפתח
והרשמה: לפרטים חביב. יצחק והרב

.077-7507708

בכיכר״ ״משיח לקראת

יתקיים מחודש, יותר קצת בעוד
מלך לכבוד אדיר הקהל מעמד בעז"ה
לקראת בתל-אביב. רבין בכיכר המשיח
ומרכזי חב"ד בתי יוזמים האירוע,
אירועי השונות, בערים הפעילות,
כל "עשו בסיסמת אזוריות, התוועדויות
צדקנו משיח את להביא ביכלתכם אשר

האירוע. לפני ועוד ממש" בפועל

לאחרונה התקיימו שכאלו התוועדויות
חמישי ביום הכרמל, ובטירת שבע בבאר
עין משיח בבית התוועדות תיערך זה
.20:30 בשעה נתניה 1 הזית רח' התכלת
אור מרכז חב"ד בבית הקרוב שני וביום
יטכסו יחד .60 פורת בן שד' יהודה
לפרטים המעמד. להצלחת וירתמו עצה
נוספות: והתוועדויות רעיונות, נוספים,

.0544-951-770 שמעון בן אבי הרב

ביכולתנו יש ״יחידה״, בחינת יהודי, שבכל הנשמה מעצם הנובעת זו עצמית חשיבות
המשיח מלך שליט״א לרבי והתקשרות התורה פנימיות לימוד ע״י גילוי, לידי להביאה

טובות חדשות

היהלום גילוי
יהודי! שבכל

הענק עצרת למפגן כולנו
תשע"ו של "הקהל"

לספר ומוצלחת טובה בשעה נכנסנו השבוע
בשם גם הידוע "במדבר" ספר שבתורה, הרביעי
האוכלוסין" "מפקדי שם על הפקודים", "חומש
בספר הראשון המפקד פעמים. כמה בו הנערכים
ישראל עדת כל ראש את "שאו בפרשתנו נערך
משה מונה במהלכו אבותם", לבית למשפחותם
שאינו הליך ישראל, בני את ה', ציווי עפ"י רבינו

וכלל. כלל מובן

טבעי צורך אכן קיים
של גודל סדר בידיעת
האוכלוסין קבוצת
ראש שבאחריות
הצורך אם בין הקבוצה.
צבאית, להתארגנות הוא
מחיה אמצעי תיכנון או
אלא האוכלוסין. לקבוצת
סיבות משום שדווקא
בני מפקד עריכת אלו,
מהווה במדבר ישראל
חסר הליך לכאורה

משמעות.

לסיבה הנוגע בכל
התנהלו במדבר ישראל מלחמות הרי הצבאית,
בענני מוקפים שבהיותם בפרט גלוי, ניסי באופן
גורם כל ואדרבא להילחם נדרשו לא הם הכבוד,
כנ"ל הענן. לתוך להכנס היה יכול לא עויין
שהייתם תקופת בכל המחיה. לאמצעי ביחס
אם בין לחלוטין, ניסית הייתה מחייתם במדבר,
בארה זו אם ובין השמים מן הלחם "המן" זה
במדבר עימהם שהתגלגל סלע אותו מרים, של

מים. להם והוציא

ישראל בני חשיבות גילוי
טעם מה השאלה, ונשאלת חוזרת כן ואם
של המפקד בעריכת

ישראל? בני

ית' שהוא ובפרט
זקוק אנו בוודאי

מספר את לדעת כדי מסויימת פעולה לעריכת
ובידיעת לכוכבים מספר המונה ישראל. בני
למידע זקוק אינו הנמצאים, כל יודע עצמו

ישראל. בני מספר את לדעת כדי חיצוני,

מלך שליט"א והרבי מובא החסידות בתורת
הספירה אכן כי בארוכה, זאת מבאר המשיח
ובוודאי משה אצל מידע חוסר למלא נועדה לא
הקב"ה. אצל לא
לגלות נועדה הספירה
בני של חשיבותם את
הכלל עפ"י ישראל,
"דבר הידוע ההלכתי
בטל", אינו שבמניין
שדבר היא, כשהכוונה
הוא חשיבותו שמחמת
ולא ביחידות נמכר
במשקל, או באומד,
בטל אינו ובמילא

ברוב.

הכללית יחידה
מראש הדורות קורא
גם אשר ישראל, בני חשיבות את לגלות רוצה
המיעוט, הם כאשר גם הגויים, בין בין בהיותם
הגויים אחר לילך שלא הפנימי הכח בהם יתגלה
בישראל, בהם ותאיר תתגלה אלא ומעשיהם,

הרוב. בפני יתבטלו ולא העצמית, מעלתם

הנשמה מעצם הנובעת זו עצמית חשיבות
שבכל היהלום "יחידה", בחינת יהודי, שבכל
לימוד ע"י גילוי, לידי להביאה ביכולתנו יהודי.
הפנימיות את המעוררת התורה, פנימיות
מלך שליט"א לרבי התקשרות וע"י שביהודי,
ישראל. עם של הכללית ה"יחידה" בעל המשיח
המושלם לגילויה תבוא זו, עצמית חשיבות
העשירי", ה"מניין יקויים גם אז הגאולה, בזמן
ידי על הצאן תעבורנה "עוד היעוד כלשון
ומתוך המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י מונה",
בקרוב והשלימה, האמיתית הגאולה שמחת

ממש.

הילדים בתהלוכת בכיכר משיח

שעבר, בשבוע שהתקיימו בעומר, ל״ג בתהלוכות גאולה זועקים ישראל ילדי
בת״א האדיר ההקהל במעמד להשתתף הערים תושבי את מזמינים שהם תוך
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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

בשעטומ"צ חתונתו לרגל צבי להרה"ת
הלל שיחיו רחל יעל חיה הכלה עם

ירמיהו והרב הלל וצביה מאיר הרב ולהוריהם:
קאליפא ואפרת

מופלגה, עשירות מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא
בגאולה המשיח, מלך שליט"א הרבי כברכת

והשלימה האמיתית

טוב מזל

וריינה עזרא ב"ר חכמת ר'
ע"ה עזר

תשע"ו אייר א' נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

 
     

    
   

     
   
     
    

   
    

    

ז) א, (במדבר עמינדב בן נחשון

של לנחשול שירד נחשון? שמו נקרא למה
ים- (בקריעת שנבקע טרם בתחילה ים

וכו'. ב"למד" מתחלף ו"נון" סוף),

הקב"ה, של נדיבו נעשה לכך - עמינדב בן
"בצאת שנאמר למלכות יהודה זכה לכך
לקדשו" יהודה היתה ממצרים ישראל
הקב"ה של שמו שקידש מלמד קיד) (תהלים

נעשה ממשלותיו", "ישראל לכך הים. על
בן נחשון נקרא ולכך לישראל, מושל

עמינדב.
אגדה) (מדרש

ו) ג, (במדבר לוי שבט את הקרב

כל כמייצג לוי שבט עבודת של יחודה
ע"י מוסברת המשכן, בעבודת ישראל
כתמר "צדיק הפסוק באמצעות הבעש"ט
יש צב). (תהלים ישגה" בלבנון כארז יפרח

ויש יפרח", "כתמר - לתמר המשול צדיק
ישגה". ... "כארז - לארז המשול

אינו שהוא אלא רבות מעלות לארז
בעל אינו התמר, לעומתו פירות. מצמיח
טובים פירות בעל הוא אך אלה, מעלות
לאדם. ובריאות כח המעניקים ומתוקים,
תורה, לומד אומנם לארז המשול הצדיק
לימודו פירות. לו אין אך מצוות, ומקיים
משפיע אינו הוא בלבד, לעצמו - ומעשיו

ה'. רצון זהו ולא לאחרים, ומעניק

זה הוא יפרח", "כתמר אשר הצדיק
טובים יפים, פירות מביאה שעבודתו
לעצמו, רק ילמד לא שהיהודי ומתוקים.
כדי וממרצו מכוחו מזמנו, יקדיש אלא
מסר זו דרך יהודי. עוד על להשפיע
גם זו בעקבותיו. להולכים הבעש"ט
לעשות לא לוי. שבט של דרכו הייתה

בלבד. לעצמם
ב) שיחות (לקוטי

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:2 19:06 ירושלים
20:26 19:21 תל-אביב
20:28 19:14 חיפה
20:25 19:22 באר-שבע
21:13 20:04 ניו-יורק
      

כב) - א ב, פרק (הושע

  
       

   
   

הבית בני לכל וחיות כח

של מעלתן מודגשת למתן-תורה ובשייכות בקשר
הקב"ה ציווה שכאשר בתורה כמסופר ישראל. נשי
התורה, לקבלת ישראל בני את להכין רבינו למשה
ישראל" לבני ותגיד יעקב לבית תאמר "כה לו: אמר
ו"לבני יעקב" "לבית הלשון כפל חז"ל ופירשו
בלשון להם תאמר הנשים, אלו יעקב "לבית ישראל",
"האנשים". - ישראל לבני "ותגיד זה ולאחרי רכה",

הבית עקרת
למתן-תורה הנשים שהכנת - בזה הביאורים ואחד
בטבע במוחש שרואים כפי האנשים. על גם פועלת

באשה. תלויה כולו הבית שהנהגת בני-אדם

כל על ופועלת הבית, של עיקרו הבית", "עקרת שהיא
הכשרון ע"י הבעל, וגם והילדות הילדים הבית, בני
מתוך ולפעול להשפיע לאשה שיש המיוחד והחוש
ונקלטים מתקבלים זה ידי שעל וחום. רגש רכות,
ומתקיימים המחונכים של לבם בפנימיות הדברים

יותר.

דור בכל תורתנו" מתן ל"זמן בנוגע גם מובן ומזה
הראשונה בפעם שבמתן-תורה לכך נוסף שנה: ובכל
מישראל. ואחד אחד לכל בירושה התורה ניתנה
בני יעקב". קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה
רבקה שרה והאמהות, ויעקב, יצחק אברהם האבות,
י"ב כל יצאו שמהם וזלפה, בלהה וכן ולאה. רחל
כל סוף עד ישראל בני כל יצאו ומהם השבטים,
של הענין יתחדש שבו הגאולה, לדור עד הדורות,

- תצא"; מאתי חדשה ש"תורה עי"ז מתן-תורה

ונשנה חוזר שנה, בכל תורתנו" מתן "זמן בבוא הרי
זה. שבדור ישראל בני לכל מתן-תורה של הענין
מאז ושלאחריו, שלפניו הדורות, שבכל בנ"י ולכל
מכל בחרתנו כש"אתה לעם, נעשו ישראל שבני
כש"תורה הגאולה לדור ועד ב"מתן-תורה". העמים"

תצא". מאתי חדשה

חולין בענייני גם
תורתנו" מתן ל"זמן ההכנה להיות צריכה ולכן
"כה - הראשונה בפעם שהיתה כפי אופן באותו
"ותגיד כך ואחר הנשים". "אלו יעקב", לבית תאמר

נשי של מעלתן בהדגשת - "האנשים" ישראל", לבני
ידה ועל הבית", "עקרת היא מהן אחת שכל ישראל,

למתן-תורה. וראוי מוכן כולו הבית נעשה

מהן אחת שכל ישראל, נשי של המיוחדת מעלתן
המצוות בקיום רק לא מתבטאת הבית", "עקרת היא
שמחדירה בכך (ובעיקר) גם אלא בהם, שחייבות
שבבית. החולין בענייני גם כולו, הבית בכל קדושה

לנשי שניתנו המיוחדות במצוות מודגש זה וענין
ויום- שבת נרות הדלקת ממצות החל - ישראל
של באור מואר כולו הבית נעשה זה ידי שעל טוב,
ושתיה, האכילה לכשרות בנוגע זה דרך ועל קדושה,

הבית. בני כל של מבשרם חלק שנעשים

הבית בני כל של והחיות הקיום נעשה זה ידי ועל
כמדובר - עיקר זה וגם ועוד קדושה. של באופן
בחדר צדקה קופת לקבוע ונכון שטוב פעמים כמה
של בעלותה ביותר מורגשת שבו (מטבח), התבשיל
לכל והמשקאות המאכלים בהכנת הבית" "עקרת
האכילה בהכנת פעולתה שהתחלת כדי הבית, בני

הצדקה, בנתינת תהיה ושתיה

ומשובח טוב ועיקר, חשוב שחלק אלא עוד ולא
נותנת בעצמה, שמכינה והמשקאות מהמאכלים
מעלה בזה שיש ויו"ט, שבת הסעודות לצרכי לעניים
צריך אינו שהעני לצדקה. ממון נתינת לגבי יתירה
שמקבלם כיון והמשקאות. המאכלים בקניית לטרוח

המוכן. מן

צדקניות נשים בזכות
דובר זה. בדורנו מיוחדת הדגשה ניתוסף זה ובכל
הגלות של האחרון דור הוא זה שדורנו פעמים כמה
ע"י והשלימה האמיתית הגאולה של הראשון ודור

צדקנו. משיח

ישראל ובנות לנשי מיוחדת שליחות יש זה ובענין
ממצרים שהגאולה שכשם חז"ל במדרשי כמבואר -
תהיה כן הדור שבאותו צדקניות נשים בזכות היתה
זה. שבדורנו צדקניות נשים בזכות העתידה הגאולה

האחרון שדור האריז"ל בכתבי המבואר ע"פ ובפרט
הוא זה, דורנו הגאולה, של הראשון ודור הגלות של
מודגש שבזה - ממצרים שיצא הדור של הגלגול
הצדקניות ישראל נשי שבין והשייכות הקשר יותר
הצדקניות ישראל נשי עם ממצרים, יצאו שבזכותן
האמיתית הגאולה תהי'ה שבזכותן זה שבדורנו

והשלימה.
תנש״א) אייר כ״ח שיחת (עפ״י

מלך דבר

במדבר פרשת
בחוקותי פרשת יורק: בניו

במדבר

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



בחר שעברה, שבת מוצאי
אורי ר' הרדיו ושדרן העיתונאי
"מלווה בתכניתו לארח רווח
הרב את מורשת, ברשת מלכה"
על מעתלית, שמעון בן אברהם
שליט"א מהרבי מופת סיפור רקע
בעומר, לל"ג הקשור המשיח, מלך

אישית. עד היה לו

בן הרב מספר ,('90) תש"נ "בשנת
בעומר, ל"ג שלפני בימים שמעון,
בעיתון קטנה מודעה פרסמתי
של קבוצה שמתארגנת "המודיע",
בפרי להתברך עדיין זכו שלא מי
שליט"א מהרבי ברכה לבקשת בטן,
מס' צורף למודעה המשיח. מלך

קשר. ליצירת שלי הטלפון

כזה לנס עד הייתי כן לפני שנה
במשפחתנו. שהתרחש
נשואה הייתה אחותי
ולא שנים מספר כבר
כתבתי לילדים. זכתה
מלך שליט"א לרבי
ברכה ובקשתי המשיח

עבורה.

שהגיעה, בתשובה
חז"ל מאמר אוזכר
רבי הוא "כדאי

עליו לסמוך שמעון
בקשתך לה אמרתי הדחק". בשעת
לל"ג בסמוך ותלדי התקבלה
ל"ג ולמחרת שנה חלפה בעומר.

הברית! נערכה בעומר

וכמה בכמה ראיתי מכן לאחר
בעומר ל"ג שיום חב"דיים מקורות
להתברך המסוגל יום הינו אכן
לפרסם לנכון מצאתי בטן. בפרי
החלטתי ואז הרבים. לטובת זה את

הנ"ל. המודעה את לפרסם

הגיעו מדהים. היה התגובות גל
ראשון בשלב טלפונים. עשרות
את למלא הפונים את הנחתי
הרבי של הידועות הוראותיו
לזקוקים המשיח מלך שליט"א
ומזוזות, תפילין בדיקת בטן: לפרי

וכו'. המשפחה בטהרת דיוק

להגיע מהם ביקשתי מכן לאחר
התגוררתי תקופה (באותה לביתנו
מכתב לכתוב מנת על ברק), בבני
וקיימא, חייא בזרע להתברך בקשה
עצמו, בעומר ל"ג שביום כדי
אל הבקשות כל את במרוכז אשלח

המשיח. מלך שליט"א הרבי

אחד כל זוגות, עשרות הגיעו אכן
הייתה משלו. בקשה מכתב כתב
חב"דניקים, שם היו נפלאה, אחדות

וחסידים. ליטאים ספרדים,

את שלחתי עצמו בעומר ל"ג ביום
במקביל פקסים). 41) הפקסים
הרבי למזכירות התקשרתי
עם דברתי המשיח מלך שליט"א
חשיבות את והסברתי גרונר הרב
כל את שיכניס ובקשתי העניין

אחד. בחבילה הפקסים

לתשובת זכינו כבר למחרת
המשיח מלך שליט"א הרבי
בעומר ל"ג יום מעלת את שציין
כלומר הציון", על "אזכיר והוסיף
בקשות על להתפלל שבכוונתו
חמיו בציון אלה
יוסף רבי האדמו"ר

שניאורסון. יצחק

לכל התקשרתי
להם ומסרתי הפונים
והוספתי התשובה את
שברגע מאוד שחשוב
טובות, בשורות שיהיו
להתקשר הראוי מן
מלך שליט"א לרבי

ולהודיע. המשיח,

וקבלתי חדשים מספר עברו לא
שאעביר שביקשו פקסים מספר
יש שאכן שליט"א מה"מ לרבי
וכמה בכמה טובות. בשורות כבר
ל"סעודת הוזמנתי אף מקרים
בטן לפרי שזכו לאחר הודיה"
ילדים". ללא ארוכות שנים לאחר

מהלך רווח אורי ר' יוזם זה בשלב
המאזינים לציבור פונה הוא מעניין.
של עכשווית קבוצה לארגן ומציע
בילדים. נפקדו לא שעדיין מי
בן הרב של מספרו את מוסר הוא
למסירת 054-495-1770 שמעון

לברכה. שמות

לא הטלפון השידור, במהלך כבר
ל"ג חמישי ביום לצלצל. מפסיק
167 של שמותיהם הועברו בעומר
המשיח מלך שליט"א לרבי שמות
שמתבקשים בטן, לפרי לברכה
טובות בשורות לבשר לשכוח לא

ממש. בקרוב

המשיח מלך שליט"א הרבי שליח גינזבורג, יהודה הרב עם
במגזין 2 גליון מתוך חיפה. הצרפתי, הכרמל לשכונת

ממ"ש. בהוצ' פנסאים

שעה רבע של עניין
מהר"ש לאדמו"ר נכנס חסיד פעם
חב"ד, בשושלת הרביעי הנשיא שמואל, (רבינו

מצבו על והתלונן אריבער"), "לכתחילה

תצום לו: אמר מהר"ש הרבי ה'. בעבודת
תעניות! מאות שש

השיב החסיד. נבהל תעניות?! מאות שש
מתכוון שאני חושב, אתה מה הרבי:
"דיאטה"! נקרא זה לאכול? לא פשוט
מאות שש זה מה התכוונתי. לזה לא
אתה שעה רבע יום שבכל תעניות?
איפה עצמך, על דנפשך אדעתא תחשוב

ובכ"מ). 1212 ע' ח"ד לקו"ד (ראה עושה... אתה ומה עומד אתה

הרבי מפציר מבקש-דורש- ניסן כ"ח של הידועה" ב"שיחה
שיתעקשו" מישראל עשרה "שימצאו המשיח: מלך שליט"א
מה עצה שיטכסו שלשה שנים, אחד, מכם "שימצא מסיים ואח"כ

לעשות". וכיצד לעשות

על חזקה שנה. וחמש מעשרים יותר עברו היום ועד זו משיחה
שהתעקשו עשרה שהיו ובוודאי עליהם, המוטל שעושים חסידים

חסר? באמת מה אז עצה. שטיכסו שלשה שנים אחד, וגם

השיחה את לקחת צריך מאתנו אחד שכל היא, הכוונה ואולי
הוא אלא עצות" ה"מטכסי את מסביבו לחפש לא לעצמו. הזו
הודיע תשנ"ב שרה חיי ש"פ בשיחת זאת. לעשות צריך בעצמו
להפיץ ועלינו - שלוחו הוא חסיד כל כי ברורות שליט"א הרבי
משיח פני קבלת הוא ה"שער" ואשר ומצוות, תורה בסביבתנו

צדקנו.

חלקם נוספים, אנשים לפגוש מאיתנו אחד לכל מזדמן יום בכל
כל לשבת - איפוא היא עבודתנו בגלוי. חב"ד חסידי אינם עדיין
לטכס אוחז". אני "היכן דנפשי'ה אדעתא ולחשוב שעה רבע יום
לשבת מחדש. יום בכל אלא וגמרנו", "זבנג של באופן לא עצה
אוכל איך עושה"? אתה ומה עומד אתה "איפה עצמי את ולשאול

הגאולה. בהבאת יותר להשקיע מחר

בידינו המפתחות
בכל מקריאים/לומדים הארץ ברחבי אנ"ש של בתיכנ"ס בהרבה
אם יום". "היום של הקטע מלבד ומשיח גאולה בעניני קטע יום
שנפגשנו בלבד אנשים לעשרה הלאה ומעבירים שומעים היינו
ש"מלאה בודאי הרי - הלאה מעבירים היו והם היום, במשך איתם

ומשיח. בגאולה דעה" הארץ

להתרחב, יכול ובודאי ישנו חב"ד ביכנ"ס או חב"ד בית בכל
שבועית שעה ומשיח. גאולה בענייני ועקבי קבוע רציני, שיעור
והמקורבים הידידים המתפללים, הקהילה, שאנשי הפחות), (לכל
ובאחדות יחד וצועדים הגאולה, לתורה מקדישים הם כי יודעים

המשיח. מלך שהורנו הישרה" ב"דרך

לי מחכה שליט"א הרבי האפשרויות. ממגוון בלבד טעימה רק וזו
וב"עקשנות" באמת שנפעל רצוננו. את ולא רצונו את שנעשה ולך!
השלימה הגאולה את ולהביא מלכנו כרצון לעשות מחדש יום בכל

ממש. בפועל

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ב. פסח קרבן הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

יב-יד. פרקים מת טומאת הלכות

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

כא-כג. פרקים

א. פרק אדומה פרה הלכות כד-כה. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

עליו לסמוך רשב"י הוא כדאי

(שאודותיו שבת בהלכות הברור הדין גם כולל
למחבל, מוותרים שאם פעמים) כמה כבר דובר

ואין לפניהם", להכבש נוחה הארץ "תהא ידה שעל הדרך זוהי
בורו-פארק, על או ישראל, ארץ על מדובר אם מינה נפקא כל
בכל - ברק בני או הייטס קראון וויליאמסבורג, קיו-קארדענס,

תשל"ח) ראה (ש"פ דין. אותו זהו מקום

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקום! בכל שווה - הלכה
! גאולה להביא וביכולתך, עשה,

הגאולה בשורת בהפצת חלק טול

בסביבתך והפץ

הגאולה". "שיחת גליונות

052-6770778 לפרטים:

שמעון בן אברהם הרב



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

ג

דגלים שלומי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

חיילים המשיח מלך שליט"א לרבי לו יש
בשורת בהפצת הפועלים מעטים, לא אלמונים
במראה חב"דניקים דווקא לאו הגאולה.
ליאות, ללא הפועלים כאלה אך ובלבוש,
ללא עצומה, במסירות חשבונם, ועל ביוזמתם
מסודרים. הכנסה מקורות וללא רשמי מעמד
כלל. מבוטלים אינם הישגיהם מכל, והחשוב

ראה לא חפר, שבעמק מבארותיים כהן שלומי
שנים מזה כי אם רשמי, כשליח מעולם עצמו
וגאולת המשיח נושא את ונושם חי שהוא
למשיח מתקשר אצלי "הכל ישראל. עם
במספרו זה את לגלות יכול אני ולגאולה.
של בשמו או נוסע, אני בו האוטובוס קו של
מחפש אני עניין בכל נוסע. אני אליו הישוב

לגאולה". קשר

לגאולה המודעות להגברת

לרחובות. רמלה בין ישרש המושב יליד שלומי
עבר האויר, בחיל הצבאי שירותו לאחר
בשלב יורק. לניו שנים כמה של לתקופה
ב"ה להם ונולדו התחתן לארץ חזר מסויים
שנה, עשרה כשבע לפני כ"י. ילדים, ארבע
לאחר בתשובה, החזרה תהליך אצלו החל

רוחנית. חוויה שעבר

עוד רב זמן אותי העסיקה ישראל עם "גאולת
לדבר נהגתי בפועל. בתשובה שחזרתי לפני
ההחלטה שפגשתי. אדם כל עם כמעט כך על
דגלי תליית באמצעות מעשי ביטוי לכך לתת
כמה לפני עלתה ניתן, שזה מקום בכל משיח,
ונדלקתי. הרעיון את זרק מישהו חודשים.
את להגביר מצויינת אפשרות בזה ראיתי

וגאולה. למשיח המודעות

הוא שלנו הישוב רב מגורי. ממקום התחלתי
הראשל"צ. עמר הרב של בנו עמר, אליהו הרב
המשכתי משיח. דגל אצלו לתלות שהסכים
באיזורים כלל בדרך נוחת הסמוכות, לערים
שאתלה לו ומציע עסק לבעל מגיע מסחריים,
חיוביות. כלל בדרך התגובות משיח.. דגל לו

המשיח מלך ברכת

כך על כתבתי עבודה, חודשי כמה לאחר
הקודש. באגרות המשיח מלך שליט"א לרבי
בעבודתו הצלחה "ברכת הכילה התשובה
לכל שלום פרישת "למסור ובקשה בקודש"
מי לכל לומר נוהג אני מאז מושפעיו",
הוא כי משיח, דגל אצלו שאתלה שהסכים
המשיח מלך שליט"א הרבי בברכת זוכה

עצמו.

עצמותי בתוך יוקדת אש היא למשיח אהבתי
כך, או כך ו"משכנע". "מדביק" זה וכנראה
מתחיל אני חדש, פעילות לאיזור מגיע כשאני

תופס. וזה וגאולה משיח בנושא לדבר

עלי שמסתכל ליהודי מגיע אני אחד, יום
את צריך אתה מה בציניות. ושואל בחשדנות
עונה אני כסף? מזה מרוויח אתה איך זה?
אז כסף". מזה מרוויח לא "אני בניחותא. לו
עניתי לך, "אומר תהא. מזה? לך יוצא מה
גם ומספיק, דיי עבורי בורקות, כשעיני לו
שיראה יסורים, בעל אחד, יהודי יעבור אם
הנה המחשבה, במוחו ותעבור הדגל את
הנה יאמר ואולי היסורים, ויפסקו מעט עוד
לי ויהיה המתים, בתחיית אמא תחזור תיכף
אדיר ושפע מחלות, ואין מעט עוד הנה טוב,
עלי הסתכל היהודי לילדים..". ממתקים של
על וסליחה הדגל את תתלה "מחילה, התנצל

." שחשדתי..

בטבריה קוק הרב אצל גם

בוחר אני יום מידי
רק חדש. מסלול
הייתי לאחרונה
טבריה, חיפה, בנהריה,
גם שדרות נתיבות,
סאלי הבאבא של בציון
עידוד בכניסה. שמתי
דוב מהרב קבלתי רב

בטבריה.כאשר הכהן קוק
מאוד שמח עוסק, אני במה ששמע לאחר
בכניסה דגל שאתלה וביקש ₪ 101 לי מסר

שלו". הכנסת לבית

בטל': יפנו משיח, דגל בהתקנת למעוניינים
.054-996-3556

שי׳ כהן שלומי ר׳

כנדרש ההפרדה את לפעול
בענין השתדלותו ע"ד לי כתב חדשים כמה לפני
מנגדי שיד מפני אז לו עלתה לא אשר ההפרדה,
לקוות שיש אלא העליונה, על היתה ההפרדה

לטוב. ושנוי להטבה

שנוי הי' החדשה הלמודים לעונת אשר ותקותי
ממשיך כ' אשר בטוחני ועכ"פ לטוב. ממשי

בידעו ובפרט המתאים, במרץ בזה השתדלותו
הדרוש כל ועושה עשה בטח שכנגד, הצד טענות
עיקר ממכתבו כנראה והרי מעצמם, שיסתתמו

תכנית וכשיש שבזה, הכסף הוצאות הוא הטענה
טענה מבטלים הרי האפשר במקום בהוצאות לקמץ

זו.

אפשר אי אם שאפילו להדגיש למותר ובטח
כוונתי כדאי, כן גם חלק הצלת הרי כולו, להציל

- הרבים וזכות הפחות. לכל בגיל הגדולות לכתות
סוף להצליח מסייעתו - והתלמידות התלמידים

ו׳תצו) (מאגרת כולו. גם להציל סוף

משניות תרגום
עבור לצרפתית משניות תרגום ע"ד במש"כ

(ולא כפשוטו לתרגום כוונתו וכנראה - תלמידים
ולדעתי - אתם) לימודו בעת לתלמידים המשנה פי'
שהם הפרקים אותם רק לתרגם יש - הכרח יש באם
והרי וכיו"ב), שבת (ברכות, עתה גם ונוהגות הלכות
עתה. לעת עכ"פ ההכרח, דרישות תספיקנה הן גם

ו׳תצז) (מאגרת

דגל מתקין

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץביטוח צד ג לרכב הכי זול בארץ  זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

למבצעים הטנק את מכין קדמי ר'
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