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מאוד ביטוי לזה יש והשבוע לטובתנו פועל הזמן
של זמנו המשיח. מלך עם נפגשים כולנו מוחשי,
השבוע, פרשת זו החסידות, תורת מלמדת יהודי

איתם לנושאים והוראות כוחות שואבים אנו ממנה
נמצאים. בה הזמן לנקודת נכון מתמודדים, אנו
לטובתנו. מאוד מאוד פועל הזמן זו, ומבחינה

של לעניינו בתורה, הגלויים המקורות אחד
בין כאן בלק. פרשת פרשתנו, זו המשיח, מלך

המדברים הפסוקים נמצאים בלעם, של ברכותיו
כך המשיח: מלך על

בחז"ל מתפרשים למשל
כוכב "דרך בלעם: דברי

מלך כלפי מיעקב",
מזנק כוכבו אשר המשיח!
לעומת ליל. בשמי ומאיר
נזכר שונה במקום זאת,

"דרך אלו מילים כי בחז"ל
רומזות מיעקב", כוכב

יהודי. לכל

ביניהם מתווך
מלך שליט"א הרבי

שני בין מתווך המשיח,
שני כי ואומר, הפירושים
סותרים אינם הפירושים

זה. את זה משלימים אדרבא אלא לזה, זה
"יחידה" דרגת משיח, ניצוץ יש יהודי בכל למעשה,

גם נרמזים אנו ובעטיה הנשמה, עצם זו שבנפש,
הרומזים מיעקב", כוכב "דרך המילים באותם כן

יהודי. לכל וגם המשיח למלך גם
רוח, "נפש, לנשמה: לה נקראו שמות חמישה

הראשונות: הדרגות שלוש יחידה". חי'ה נשמה,
הנמוכים לרובדים נחשבות ונשמה, רוח נפש,

האדם, בגוף ממש המתלבשים הם ולכן בנשמה,
יחידה" "חי'ה הנוספות: הדרגות שתי אשר בעוד

הנשמה, לעצם הרומזות
לרדת יכולות אינן

ולהתלבש להתאחד
ממש, האדם בגוף

ורוב מעלתם לרום

ליהודי המאפשרת היא הנשמה, עצם עוצמתם.
למעלה ודעת, מטעם למעלה בהוי' לדביקות להגיע

תואמים אלו ועוצמה דביקות וההגיון. השכל מן
למעלה - "מאוד" בתואר המאופיין המשיח, למלך

עבדי ישכיל .." בפסוק: וכנרמז והגבלה ממדידה
למעלה מ"מאד": למעלה מאוד", וגבה ונשא ירום

שנרמזו מדוד, למעלה מאדם, למעלה ממשה,
מא"ד. בתיבת

הרי המשיח, מלך שליט"א הרבי אומר זו, מבחינה
את יש יהודי שבכל

שבו, "משיח" בחינת
בחינת הנשמה עצם זו

שבנשמה. "יחידה"
בכלל, הפרשה קריאת

השפעות מעוררת
היורדות אלוקיות

כוחות ומעניקות לעולם
יהודי, לכל חדשים

לנאמר האריז"ל כפירוש
"והימים אסתר במגילת
ונעשים", נזכרים האלה
והמועד החג ימי איזכור
בתורה קריאה ע"י בפרט

מחדש מעורר בעניינם,
המשכות אותם את

הראשונה. בפעם שהיו

השליחות למילוי כח נתינת
פסוקים אותם לקריאת יש מיוחדת השפעה

בניצוץ גם ובמילא במשיח העוסקים שבפרשתנו,
ה"יחידה", בחינת זו מאתנו, אחד שבכל משיח

בימים בפרט הפסוקים קריאת הנשמה. עצם
מהווה נמצאים, אנו בהם - המשיח ימות - אלו
כל של השליחות במילוי לפעול חדשה כח נתינת
ממדידה שלמעלה חדשים בכוחות מאתנו, אחד

נגלה התורה בלימוד הוספה לפעול והגבלה.
הוספה המצות, בקיום בהידור הוספה ופנימיות,
הסברה האמצעי בריבוי הגאולה, בשורת בהפצת

שתביא ההוספה עדי האחרונים, בחודשים שנוספו
ממש. עכשיו המשיח מלך שליט"א הרבי להתגלות

חב״ד קייטנות
השבוע התחילו חב"ד במוקדי

הקיץ קייטנות של הראשון במחזור
ישראל. לילדי הפעילות ומועדוני

ילדים, אלפי מאות המקיפה הפעילות
ערכי לספוג הזדמנות להם מעניקה

מודגשים שלא תורניים, ומסרים יהדות
במקביל, הספר. בבתי הלימוד בחודשי
הקייטנות למחזורי ההרשמה נפתחה
החופש. לסיום עד שיתקיימו הבאים,

הגאולה חג התוועדויות
הקרובים, ושישי חמישי בימים
ימי תמוז, וי"ג י"ב התאריכים יחולו

האדמו"ר של והשחרור הבשורה
מליובאוויטש יצחק יוסף רבי הקודם,

הסובייטים ע"י ברוסיה ממאסרו
היהדות הפצת את לעצור שחפצו

מצוונים אלו ימים במדינה.
והוספה חסידיות בהתוועדויות

בעל של ברוחו הנעשות בפעולות
הגאולה.

לשובם יחד מתפללים
העצרות התגברו האחרון, בשבוע

בשלום לשובם בתפילה והאירועים
בן נפתלי יעקב החטופים: שלשת של

בן אייל גלים, בת בן מיכאל גלעד רחל,
לביתם בקרוב שיזחרו תשורה, איריס

ושלמים. בריאים

ירום עבדי ישכיל .." בפסוק: וכנרמז והגבלה ממדידה למעלה - "מאוד" בתואר מאופיין המשיח מלך
מא"ד בתיבת שנרמזו מדוד, למעלה מאדם, למעלה ממשה, למעלה מ"מאד": למעלה מאוד", וגבה ונשא

טובות חדשות
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(4.7.14) (5774) ה'תשע"ד תמוז ו' בלק פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

מיעקב כוכב דרך
ואחד אחד שבכל

1003

בשטח, החיילים עם בפעילות יצהר, במצפה תמימים תומכי ישיבת תלמידי
ממתקים. חלוקת לצד רוחני וחיזוק תפילין אחים״: ״שובו מבצע במסגרת

אחים שובו



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

 
   

   
    

     
   
   

   
   

  
  

ז) כד (בלק מלכו מאגג וירם

(רשב"ם) אגג" נקראין עמלק מלכי "כל
אבי יצחק לוי רבי הקדוש הגאון אומר
מלשון אגג, שליט"א: המשיח מלך הרבי
לכן והתנשאות. הגבהה על מורה גג,
שכן זה, בשם עמלק מלכי כל נקראים
והגאווה- הרוח גסות היא עמלק קליפת

בו". למרוד ומתכוון ריבונו את "יודע
יצחק) לוי (לקוטי

יז) כד, (במדבר מיעקב כוכב דרך
משיח, על זה פסוק מפורש במדרש
זאת מפרש הירושלמי התלמוד ואילו
סתירה, בזה ואין ויהודי יהודי כל על
משיח ניצוץ ישנו יהודי בכל ואדרבה:
זה ניצוץ לגלות עליו ומוטל צדקינו,
עצמו ולהכין כוכב") ("דרך בקרבו

צדקינו. משיח להתגלות
שיחות) (ליקוטי

כ) כד, (בלק עמלק גויים ראשית
המסמלות אומות שבע בני היינו גוים-
לישות רומז עמלק- הרעות. מדות ז'
ומתכון ריבונו את (-"יודע וגאווה
- עמלק גוים ראשית בו") למרוד
הוא רעות מדות לכל והשרש המקור

והישות. הגאוה
תש״א) - המאמרים (ספר

כ) כד, (בלק אובד עדי ואחריתו
החוצפה קליפת היא עמלק קליפת
כך, משום וסיבה טעם שללא והגאות
אומות ששאר הגם הגאולה, בבוא אף
הנה ה', את ויעבדו לטוב יהפכו העולם
עדי "ואחריתו לגמרי ויכרת יאבד עמלק
אורה) (שערי אובד".

8:31 7:13 ירושלים
8:34 7:29 תל-אביב
8:35 7:21 חיפה
8:32 7:29 באר-שבע
9:20 8:13 ניו-יורק

לכת הצנע - יעקב שארית והיה 
ו'-ח) -ה'-ו (מיכה אלוקיך ה' עם

לישראל חוזרת הנבואה

יקום כלביא עם "הן כד): כג, (במדבר נאמר השבוע בפרשת
הגאולה זמן על המוסבים דברים - יתנשא" וכארי

לעתיד.
נאמר זה, ולזמן לתקופה סימן המהווים הדברים אחד על

פעל מה ולישראל ליעקב יאמר "כעת קודם: בפסוק
הוא: הדבר ופירוש כג), כג, (במדבר א-ל"

אמירת ובעת במדבר ישראל בני בהיות שכיום, כשם
רבינו, משה את לישראל להם יש בלעם, ע"י הדברים
להם ומוסר א-ל" פעל "מה לישראל להם מוסר אשר

האמיתית הגאולה לפני גם כך הקב"ה, ויעשה עושה מה
להם, שיאמר מי לישראל, להם להיות עתיד והשלמה

שעתיד כלומר, א-ל". פעל "מה - רבינו משה בדוגמת
לישראל. הנבואה את להחזיר הקב"ה

עולם של ימיו בחצי
"כעת לפסוק ביחס נאמר ו') פרק סוף (שבת ירושלמי בתלמוד

של ימיו "בחצי אותו אמר שבלעם וגו'" ליעקב יאמר
עולם".

שבלעם - תימן אגרת - מאגרותיו באחת כותב הרמב"ם
"כעת" המלה ומשמעות תפ"ח, אלפים ב' בשנת זאת אמר
ד' בשנת כלומר: - דומה זמן תקופת תעבור שכאשר היא

לישראל. הנבואה תחזור - תתקע"ו אלפים
לו ובקירוב - תתקע"ו אלפים ד' - האמור בזמן ואכן

האישים: חיו
רבי החסיד, יהודה רבי של אביו הנביא שמואל רבי

החסיד יהודה ורבי מ'הרוקח' (שידוע הרוקח בעל אלעזר
מאוד), מופת אנשי שהיו וסעייתם

בכתבי עליו וכתוב קבלה ספרי מספר שחיבר הרמב״ן
שעליהם הבודדים המקובלים מן שהיה האריז"ל

מסתמכים.
מדרשו, בבית הקודש רוח שהופיעה הראב״ד,

שלו נאמר שעליו החסיד, יהודה ורבי הנביא, עזרא רבי
בימי היה ולו אמורא, היה - האמוראים בימי חי היה

נביא. היה - הנביאים בימי היה ולו תנא, היה - התנאים

פלאות פלאי
הנבואה "תחזור של זה ענין היה שכבר הרי זו מבחינה
ביאת זמן כשהתקרב דורות, שכעבור ובפרט לישראל",

ע"י בישראל" הנבואה "תחזור של ענין שוב היה המשיח,
עד ממעזריטש המגיד ותלמידו הבעש"ט מורנו התגלות

ר' על לעיל שנאמר הביטוי נאמר עליו הזקן לאדמו"ר
שאת. וביתר החסיד, יהודה

(מצות הצמח-צדק לאדמו"ר החקירה" ב"ספר מובא וכך
מימות היה לא כמוהו אשר ז"ל "הבעש"ט ח'): פרק סוף עדות

היו מהטבע היוצאים נסים פלאות פלאי הראשונים
לאדמו"ר (הכוונה נ"ע מאאזמו"ר שמעתי כאשר ידו על נראים
ותלמידו ושהוא ושולחן-ערוך) התניא בעל מליאדי זלמן שניאור רבי הזקן,

ועד העולם מסוף רואים היו נ"ע ממעזריטש המגיד הרב
רואים שהיו מה אומרים והיו ראי'ה בעין ממש סופו

שהיה ע"י והיינו לתלמידיהם, בעליל נראה הי'ה כאשר
גנזו שהשי"ת ראשון ביום שנברא אור לפניהם גלוי

בתורה.
ב"ה א"ס גילוי מגלים האמיתים המופתים אלה כל הנה

אל קולע עתידות שמענו נ"ע מזקני גם גבול. בעל הבלתי
השערה"..

בא - משיח - זה הנה
נשאינו, רבותינו ע"י - הנבואה נמשכה להם ובהמשך
ל"נביא עד דורנו, נביאי הינם הם אשר מקומו, ממלאי

דרא שבכל דמשה אתפשטותא בהיותו כמוני", ... מקרבך
דדורנו. ו"יועציך" ה"שופטיך" והם ודרא,

ההוראה: זו לפועל, ובנוגע
בחר שהקב"ה שזכינו הדור אנשי לכל לפרסם "שצריכים

נעלה בערך שלא הוא עצמו שמצד בעל-בחירה, ומינה
הדור, ונביא ו"יועציך" ה"שופטיך" שיהי'ה הדור, מאנשי
ישראל בני כל לעבודת בנוגע עצות ויתן הוראות שיורה
ובנוגע ומצוות, תורה ענייני בכל זה, דדור האנשים וכל
דעהו" דרכיך ב"כל גם הכללית, היום-יום חיי להנהגת

שמים" לשם יהיו מעשיך ו"כל
רק ולא נאמרת, שהיא ובפרט - העיקרית הנבואה - עד

- בוודאות שזהו נביא, בתור אלא ושופט חכם בתור
זה "הנה ממש ומיד ותיכף לגאולה" ש"לאלתר הנבואה

תשט״ז, בלק, ש״פ (משיחת בא". (משיח)
ה׳תנש״א) שופטים פרשת ומשיחת

מלך דבר

בלק פרשת
ה פרק אבות: פרקי

בלק

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

שלמה רפואה

חנה בן דוד ר'

וקרובה שלמה לרפואה

שיחי' יצחק לוי הרב לחתן טוב מזל
תחי' שרה יוכבד מרת והכלה

טננבוים
תמוז חודש ראש הנישואים לרגל

הק' כרצונו רוח ונחת עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי של

להוריהם לבבי טוב מזל
ירושלים - ושץ טננבוים, משפחות:

טוב מזל ברכת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי



את המאפיינים הדברים אחד
של בברכתו המתרחשים הניסים

זו המשיח, מלך שליט"א הרבי
אין בברכה לזכות כדי הפשטות.
שמימיות משימות במילוי בצורך
כלל בדרך אדרבא, מזה. ולמעלה
קלות פשוטות בהוראות מדובר

כזו, עשיה על לביצוע. יחסית
רב אנטיזדה משה הרב מספר

בנתניה: האירנית הקהילה

אלי פנתה שנים, מספר לפני
אני בה השכונה ממשפחות אחת
דחופה. בקשה ובפיהם מתגורר,
עבורם. מיוחדת ברכה שאבקש

הם תקופה באותה
בנם, את לחתן עמדו
סיבה שדווקא אלא
מצב על העיבה זו

רוחם.

שהאשה, התברר
סובלת החתן, אם
ייתר, מהתרגשות

בכל עילפון. כדי עד
הקודמות החתונות

הנה ילדיהם, של
שהכלה בעת

סובבים היו החתן הורי וכן והוריה
הידוע, כמנהג החתן, את ומקיפים
להקפה מהקפה גאתה התרגשותה
השלישית, בהקפה שבהיותה עד

ומתעלפת. מתמוטטת הייתה היא

שנוצרת המהומה את לתאר קל
לרגע עומדים כולם כזה, במצב

צעקות נשמעות ואז אונים, חסרי
רופא.. תזמינו מים.. תביאו רמות

רגילה בלתי מהומה בקיצור,
עד ארוכות דקות נמשכת שלעתים

לשוב ומצליחה מתעוררת שהיא
החופה מהלך כל מעתה לעצמה.
לחלוטין. שונה אופי נושא כבר

בפעם התרחש שהדבר לאחר
לרופא פנתה היא הראשונה,

הרגעה, כדורי על לה שהמליץ
עליהם גברה ההתרגשות אך

וכעת ושוב. שוב התעלפה והיא
נוספת חתונה בפני עומדים הם

בחופה??? יהא ומה במשפחה

ששמעו לאחר אלי פנתה המשפחה
לרבי לכתוב באמצעותי שניתן

באמצעות המשיח מלך שליט"א
כיצד להם הסברתי קודש. האגרות

וכך הברכה בקשת את כותבים
מלך שליט"א הרבי תשובת עשו.
הרגיעה הקודש, באגרות המשיח
והכילה בסדר, יהיה שהכל מאוד

ואפילו לחתונה. התייחסות..
לא המוזמנים מספר את הגבילה

מאות. משלוש יותר

הם מוזמנים לכמה לשאלתי
אכן כי המשפחה, ציינה מתכוננים,

וחמישים מאות בכשלוש מדובר
מאות. לארבע עד

הרבי בקשת את וציינתי חזרתי
יותר לא המשיח מלך שליט"א

הבטיחו והם איש מאות משלוש
יעשו. כך שאכן

שבהתאם הוספתי
לא שהיא הרי לכך,
שום לקחת צריכה

הרגעה. כדורי

הזמינה המשפחה
מיוחד באופן אותי
בחתונה, להשתתף

לי שיש התנצלתי אך
והתוועדות שיעור

כן. לפני שנקבעו
למקווה בדרכי בבוקר

ששמח המשפחה באבי פגשתי
קורא שהוא תוך לקראתי, מאוד

נס! איזה תשאל "אל לעברי:
ותשמע ברכות לשבע הערב תבוא

הסיפור. את מאשתי

הסיפור את שמעתי בערב אכן
קודמות, בפעמים "כמו מפיה.

החלה התרגשותי החופה, כשהחלה
בפרט אונים. חסרת הייתי גואה.

כדורי כל לקחתי לא שהפעם
הרגעה.

ההבטחה במילות להיזכר ניסיתי
המשיח, מלך שליט"א הרבי של

השניה בהקפה כשורה. יהא שהכל
ליבי יותר. עוד גאתה התרגשותי
השלישית בהקפה בחוזקה. פעם

בהקפה רק אבל יותר, עוד
שלמרות לב שמתי הרביעית
לא אני שגאתה, ההתרגשות

הצלחתי ואכן ב"ה. מתעלפת,
החופה. מהלך כל איתן לעמוד

מספר דבר, של בסופו אגב,
מאות שלוש אכן היה המוזמנים

איש.

נח בני מצוות שבע על המשיח, מלך שליט״א הרבי שיחת עפ״י
תש״נ הפאראד״ בעת - בעומר ל״ג שיחת מתוך

ויושר צדק של עולם
קיום ע"י נעשית ויושר, צדק טוב ושלום, אחדות של באופן העולם הנהגת
אמונה - עיקרית והכי הראשונה מהמצוה החל בני-נח33, שנצטוו המצוות

ועד ומנהיגות, העולם בבורא
ולסייע לעזור הצדקה35, למצות

וסיוע. לעזר שזקוק אדם לכל
העולם בבורא (אמונה ושניהם
קשורים הצדקה) ונתינת ומנהיגו,
הידיעה כי: לזה, זה ושייכים
כמו שהיא להכרה (עד וההכרה
בורא שישנו בשר) בעיני ראי'ה
אלא עוד [ולא ומנהיגו העולם
רגע, ובכל שעה בכל יום, שבכל
העולם בריאת ומחדש הקב"ה חוזר

לכל אחד ומנהיג בורא הבעש"ט37)], בתורת (כמבואר ממש ואפס מאין
ההנהגה על פועלת - שבעולם הברואים ולכל העמים לכל כולו, העולם
לעזור אדרבה, אלא מהשני, אחד לפחד צריכים שלא בפועל, במעשה
טוב ולהרבות להוסיף משתדל ואחד אחד שכל היינו, לשני, אחד ולסייע

והחסד. הטוב מקור הקב"ה, ע"י ומתנהג שנברא לעולם כראוי בעולם,

לחינוך ובשייכות בקשר - בעולם האחדות ענין בהדגשת להוסיף ויש ז.
החשיבות בגודל הנוער חינוך - לראש לכל העולם: אומות דכל הנוער
שבכל האדם בני כל לטובת הדדיים וסיוע עזר ושלום, באחדות והצורך

ומנהיגו. העולם בבורא האמונה החדרת ע"י כולו, העולם

הצעיר הדור בין ואחדות קירוב מביא הנכון שהחינוך - ועוד זאת
כדי תוך וזקנים, להורים בנים בין (המחנך), המבוגר לדור (המתחנך)
ואחדות קירוב שנעשה ואדרבה, הדורות, פער של המושג וביטול שלילת
שמתנהגת אחת כמשפחה מרגישים והזקנים ההורים שהבנים הדורות, בין
(זקן מהם בכאו"א הקב"ה שהטביע המעלות ניצול כדי תוך אחת, בהנהגה

כולה. המשפחה לטובת וצעיר) מבוגר

דוקא וקירוב אהבה מתוך
שרואים כפי וקירוב, אהבה מתוך היא החינוך שפעולת - ועיקר ועוד
ופחד38. יראה מתוך מחינוך יותר מצליח גלוי'ה אהבה מתוך שחינוך במוחש
מדינות בכמה גם זו להכרה הגיעו האחרונה ובתקופה זה שבדורנו ולהעיר,
מלחמה של במצב שהי' (ועד נוקשה משטר בהם הי' רב לא זמן לפני שעד
שנתבטל - הנוער בחינוך גם והפחדה בכפי' שהשתמש מדינות), שאר עם
ע"י גם כולל ואחדות, לשלום ששואף משטר נעשה ובמקומו זה, משטר
ואחדות. שלום של להנהגה - דוקא וקירוב אהבה מתוך - הנוער חינוך

מתוך ואחדות, שלום מתוך היא בעולם האדם בני שהנהגת ועי"ז ח.
יותר עוד ניתוסף אזי - והחסד הטוב מקור ומנהיגו, העולם בבורא הכרה

בעולם: הקב"ה של ברכותיו בהמשכת
__________________

אומות כל של בטובתם להשתדל - ישראל בני של תפקידם בכלל זה וגם (33
פ"ז עניים מתנות הל' (רמב"ם אוה"ע לעניי גם צדקה כנתינת כמודגש העולם,
(הל' הרמב"ם כפס"ד נח, בני מצוות לקים אוה"ע על להשפעה בנוגע ועד"ז ה"ז),
מצוות לקבל העולם כאי כל את לכוף הגבורה מפי רבינו משה ש"צוה ספ"ח) מלכים

נח". בני שנצטוו

חול יום בין (36 וש"נ. ואילך. 157 ע' ח"ה לקו"ש ראה (35 רפ"ט. שם רמב"ם (34
שבהתחלת טובים הימים ועאכו"כ בעומר. דל"ג היו"ט כמו טוב, ויום שבת וכין
נוסף (38 כתחלתו. שעהיוה"א (37 השבועות. וחג הפסח חג ספה"ע, ימי וסיום

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ב. פרק

ג. פרק

. ד פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ד-ה. פרקים יוהכ"פ עבודת הלכות
א. פרק מעילה הלכות

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח. פרק מעילה הלכות
א-ב פרקים פסח קרבן הלכות

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-י. פרקים
. א פרק חגיגה הלכות

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

להוראה מלא ציות

לעם עולם" מ"אלקי עולם נחלת שהיא כיון
שיכול מי אין ויעקב, יצחק אברהם בני ישראל,

לוותר יכולים אינם עצמם הם ואפילו מהם, אותה לקחת
מי חשוב (ולא בתורה שכתוב מה על המתנה "כל - עליה

תש"ל) (פורים בטל". תנאו המתנה)

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לוותר אפשר אי

אנטיזדה משה הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י

14:00 עד 11:00 משעה יום כל
חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י

מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

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

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

ללללל לללללללל ללללללללל
המשיח מלך שליט"א הרבי אצל קדמי ר'

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

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

הארצית הפעולה תוכנית

בפאה! ראש כיסוי
כמה זה דעתי גליתי כבר - הראש כיסוי אודות במ"ש

הרבים בעונותנו (טיכל) במטפחת שכיסוי פעמים
מעמד, מחזיק אינו אלה, בדורתנו

אם בנסיון, האשה עומדת ופעם פעם שבכל כיון
כו', או מהם חלק רק או שערה כל לכסות

שאינם (אף המלעיגים מפני תתבייש שלא מפני
משא"כ במציאות) גם לפעמים או בדמיונה, אלא

השייטל להסיר אפשר אי הרי (פאה) שייטל, בלבישת
וכיו"ב.... במסיבה כשנמצאים

איזה כבר הרי מגולה, (פאה) בהשייטל שתלך ומה
צריך שכמובן אלא זה. על כלל מקפידים שאיך דורות

ח"ו, פרצה בגדר זה אין אם במקומם, הענין לברר
ו׳קה) (מאגרת

ה׳ בעבודת הטבע שינוי
כלשונו כי לשנותו, איך יודע ושאינו טבעו דבר על

וכו', כך כל בו מושרש זה דבר במכתבו.
תורה אדם ילמד לעולם תוה"ק הוראת ידועה הנה

זה אין שכמובן [אף לשמה בא כו' שמתוך לשמה שלא
לשמה" שלא אלא עוד ולא הידור של ענין וכלל כלל

הנ"ל דמרז"ל חובתו ידי לצאת ואפשר בזה. דרגות כמה
הדקה] מן דקה בדרגא וגם

בלימודי ולשקוד להתמיד שצריך הוא שפשוט מה
י לעולם רז"ל ובלשון המצות לקיום בנוגע עד"ז וכן
ומהמצות כו'. לשמה שלא ומצות בתורה אדם עסוק

רפואה שמביאה התפלה, עבודת ה"ז שבהן ומהעיקרים
צעד, אחר צעד עבודתו כשעובד האדם עיני לכל

ו׳קו) (מאגרת אגרשנו מעט מעט וכמ"ש

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מתוועדים פועלים, "לומדים, הכותרת תחת
מערך אלו, בשבועות נערך גאולה" מביאים -
היוצאים חב"ד, חסידי לכלל ארצית, פעילות
ובשורת החסידות מעיינות הפצת לפעילות

המקיפה תקדים, חסרת פעולה בתכנית הגאולה,
הציבור. כללות את

מידי המצויין - תמוז ג' תאריך לפעילות, הרקע
שליט"א לרבי ההתקשרות חיזוק של כיום שנה
הגאולה בשורת בהפצת ובמיוחד המשיח, מלך

התארגנות כוללת זו, בתקופה הפעילות והגואל.
הפעילים הארציים, הארגונים כל מצד מעשית,

ארגון כשכל והגואל, הגאולה בשורת הפצת בנוש
אלו. בימים המתקיימות פעולות על חולש

וצריך יכול אחד כל
מקיף בקמפיין יצא ממ"ש, - ההפצה מרכז

להפצת המיועדות מהודרות ערכות הפקת הכולל
הקורא ומתוזמן, משולב בקמפיין הגאולה. מסרי

מגזיניות, חוברות שבהם הפצה, ערכות לרכוש
ומדבקות. פלאיירים

את הנושאים שלטים מאות לאור יצאו במקביל,
לזירוז במעשה להוספה הקורא הקמפיין סלוגן

והשלימה. האמתית הגאולה
עיוני, ערב מארגן הקודש, בארץ משיח במטה
ילמדו בהם מוקדים, במספר במקביל שיפעל

משיח עניני ללימוד מרתקות והרצאות שיעורים
מלך שליט"א הרבי אומר זה, לימוד על וגאולה.

והמהירה הקלה הישרה הדרך זהו כי המשיח
צדקנו. משיח את להביא

פני לקבלת החסידים התאחדות בארגון גם
שונות התוועדויות פעילות יזמו צדקנו, משיח

עיר כשבכל אלו, שבועות במשך החסידים, לקהל
חיות על הקהל עם המדבר אורח, משפיע מופיע

וגאולה. משיח בעניני מחודשת
"שבת את יזם הקודש, בארץ האברכים איגוד
באירוח שהתארחו משפחות לעשרות ופרצת"

ושיעורים. התוועדויות לצד מפואר

מרשימה הפקות סדרת
הפקות נרשמות לאור, ההוצאה בתחום במקביל

הגאולה" "שיחת גליון האמונה. לחיזוק מפתיעות
אמונת את מהביא ומוגדל מיוחד גליון הו"ל

מוציא "עולמות" החדש העלון לצידו החסידים,
הפצה במפצע ויוצא המיוחד מושקע מגזין

סדרות מפרסם משיח" "בית עיתון גם מרשים.
ומפיק החסידים אמונת על וראיונות כתבות

מרחבי עיתונות ציטוטי המביא "הבשורה" עיתון
כפי הגאולה, בשורת בהפצת העוסקים העולם

העיתונאים. בעיני שהשתקפה
כמידי דעה", "דור מבצע פורץ חב"ד, בישיבות

של לחודשים ה'תמימים', אלפי את וסוחף שנה,
של פה בעל שינון לצד ומבחנים, מעמיק לימוד
יכול ההצטיינות במסלולי ומשניות. תניא פרקי

כספי בשווי ולהמירם נקודות לצבור אחד, כל
חיינו, בבית החגים לחודש טיסה כרטיס לרכשית

המשיח. מלך שליט"א הרבי אצל
ישיבות כל לאיחוד יוזמה מתארגנת במקביל
כל במשך רצוף לימוד למעגל בעולם, חב"ד

כשבכל וגאולה, משיח עניני של היממה שעות
משתתפת שונה במדינה אחרת ישיבה שעה,
מאחור, נשארים לא ישראל, ילדי גם במעגל.

בעבורם גם יוזמים ה'" "צבאות ובמפקדת
הלימוד למבצע המקביל בהפועל לימוד, מבצע

בישיבות.
של בפעולות משתתפות החסידים, ונשות בנות

המקומיים, הנשים וארגוני התמימים" "אחות
ופעילות בעבורן מיוחדות התוועדויות הכוללות

"מבצעים".

הגאולה בבשורת מתאחדים
"מבצעים" פעילות נרשה עצמו, תמוז ג' ביום גם

את הפעילות חב"ד "ניידות וכללית. פרטית
בשטח. ופעילות הגאולה לשיירת המצוות" "טנקי

אף עברו הגאולה" "אופנועי
את והפיצו הערים במרכזי הם

והגואל. הגאולה בשורת
הגאולה למען באגודה

הפיקו והשלימה, האמיתית
העצרת את שנה, כמידי

תמוז, ג' של המרכזית
מגיעים ים, בבת כשלאמפי

וטף נשים אנשים, אלפי
הלהט, את המציבה ומשיח", גאולה ל"עצרת

בהתגלותו אחד כל של והבטחון האמונה
שיבוא המשיח מלך שליט"א הרבי של המיידית

עולמים. גאולת - אותנו ויגאל

ההתגלות? למען לעשות יכול אתה מה

ההפקות אחת
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