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ההגדרה את מזמן חצו האחרונים, הימים אירועי
השתתפו בהם התפרעויות גלי מחאה. הפגנות של

הרס שכללו, הארץ, ברחבי ערבים אלפי מאות
ובקבוקי האבנים בידויי רכב כלי תקיפת תשתיות,

ישיר בכיון זיקוקים ירי רכבים, הבערת תבערה,
מפני הבטחון כוחות מנוסת נק"ל, לירי ועד

מוקדני של השיקריות ההודעות הפורעים, המון
כי דם, צמא המון מול המצוקה לקריאות המשטרה
בשטח, לאנשים הבהירו אלו כל בטיפול", "העניין

שליטה באיבוד מדובר כי
יש כמובן לזה מוחלטת.
הטילים ירי את להוסיף

שנענה עזה, מרצועת
ריקים... שטחים בתקיפת

רוח קור לא איפוק, לא
"הכלה" יכולת ולא

איבוד אלא כאן, יש
וקריסה עשתונות,

של בטחונם מערכתית.
בתוככי גם יהודים, רבבות

הופקר. הירוק" "הקו
ובתקשורת עובדה.

"מומחים" היו עדיין
במתק שהצטעצעו
זו אין כי שפתיים,

אינטיפדה.

גאולה של קשר
אירועים כבר חווינו עמנו, של קיומו שנות במהלך
כדי בה יש עכ"פ, מהם באחד התבוננות זה. מסוג
והשלימה. האמיתית לגאולה הקשר את להבהיר,
הקב"ה, לו שנתן המיוחדים באותות מצוייד וכך,

הראשון יעדו למצרים, חזרה רבינו משה הגיע
להגאל. עומדים הם כי להודיעם ישראל, עם

העם". "ויאמן האותות את בפניהם עושה משה
מצרים. מלך פרעה השני, ליעדו פונה הוא כעת
שלילית התגובה כאן

תבן גם מעתה ביותר.
למרות ינתן, לא וקש

יש הלבנים מכסת שאת
העם נאלץ מעתה למלא.

קש. לקושש מנת על מצרים ארץ בכל להתרוצץ
קש לקושש שבאים ביהודים שמבחין המצרי המון
את לקפח בקרדומות עליהם יוצאים בשדותיהם,

שקיימת התהומית השנאה מתגלית כעת שוקיהם.
זה, מכריע ברגע דווקא והנה המצרי. ההמון אצל

ממצרים.. להיעלם משה נדרש
אני מחר הקב"ה: לו מבהיר מדוע? משה, לשאלת
יאמרו מצרים. על המכות עשרת את להביא עתיד
גזרנו אנחנו וכי לוקים? ואנו חטא פרעה המצרים,

והלא ישראל, על עבדות
אשמים מה אשם, פרעה

אנחנו?
לעיני להראות כדי ולכן,

רשעותו גדול את כל
של המצרי, העם של
בבני שפגעו ההמון,

את הקב"ה יצר ישראל,
נחשפה בה הסיטואציה,
לעיני לישראל, שנאתם
"עשרת ומשהגיעו כל,
אחד כל ידע המכות"

פשעו. את מהם

המשיח ימות
זו האחרונים, הימים אירועי של המאפיינים אחד

הפלסטיני, הממשל ביוזמת אינם שהם העובדה
כך המשיח, בימות ההמון. של שינאה גילויי אלא
את שוב לחוות ישראל, אוייבי עתידים הובטחנו,

בהיתממות יאמרו שלא כדי אז המכות. עשרת
תועדו לוקים? ואנו חטא הממשל מעושה:
העולם. לכל ושודרו הם, ידם על מעשיהם,

אדמו"ר גאולת לרגל תמוז, י"ב-י"ג הגאולה חג
מהווה השבוע, שחל ברוסיה ממאסרו הריי"צ

הבטיחות הוראות במילוי להתחזקות רצון עת
מזוזות בדיקת המשיח: מלך שליט"א הרבי של

אחזקת האחרונה, בשנה נבדקו לא באם ותפילין,
צדקה, וקופת תניא) תהילים, (חומש, החת"ת ספר

התורה, בספר לאות רישום רכב. ובכל בית בכל
שמחת מתוך הגאולה, בשורת הפצת עם יחד

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית הגאולה

בגליל ביבנאל תניא
ביבנאל נערך ומיוחד נדיר מעמד

הרב תמוז. ג' יום לרגל הארץ, שבצפון
בכינוי הידוע שיק שלמה אליעזר

תניא הדפסת ערך מיבנאל", "הצדיק
ברסלב חסידי "סניף מיוחדת: במהדורה

ג׳ הבהיר יום יבניאל הקודש בהיכל
העולם בכל המשיח מלך שיתגלה תמוז

התוועדות קיים מכן ולאחר כולו״
חסידית.

במונטריאול הגאולה פירסום
זושא הרב יצא תמוז, ג' לרגל
בקמפיין ממונטריאול זילברשטיין

אוטובוסים תחנות 100 על פרסום
ענק תמונת כולל הפרסום העיר. ברחבי

עם המשיח, מלך שליט"א הרבי של
במצוות הוספה של כולו לעולם המסר
הגאולה. את לזרז כדי טובים ובמעשים

השלושה רמת מאחז
עין לבת סמוך הוקם חדש מאחז
כתשובה השלושה". "רמת לשם וזכה

ארבעה במאחז הנערים. לרצח
מקימי מים. ומיכל גנרטור קראוונים,
החטיפה "לאחר כי מספרים המאחז

החליטה הנערים גופות ומציאת
להקים עציון גוש האזורית המועצה

חדשות יישוב נקודות שלוש ה' בעזרת
לטרור". יהודית כתשובה

יאמרו שלא כדי אז המכות. עשרת את שוב לחוות ישראל, אוייבי עתידים הובטחנו, כך
העולם. לכל ושודרו הם, ידם על מעשיהם, תועדו לוקים? ואנו חטא הממשל מעושה: בהיתממות

טובות חדשות
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(11.7.14) (5774) ה'תשע"ד תמוז י"ג פנחס פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

פרעה יאמרו: שלא
לוקין?! ואנו חטא

1004

קרא, איוב מר לשעבר, השר סגן עם בכר, יוסי מר בפועל העיר ראש
הגאולה. עיר בת-ים באמפי-תיאטרון, תמוז ג׳ בעצרת

לגאולה מאוחדים



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

  
    

    
    
    
    
    
   

    
    
    

   

את השיב הכהן אלעזר בן פנחס
א) כא, (במדבר ישראל בני מעל חמתי
הוא פנחס לקיש, בן שמעון רבי אמר
נתת אתה הקב"ה לו אמר אליהו.
אף בעולם-הזה וביני ישראל בין שלום
ליתן שעתיד הוא אתה לבוא לעתיד
ג, (מלאכי שנאמר בני, לבין ביני שלום
אליה את לכם שולח אנוכי "הנה כג):
לב והשיב וגו' ה' יום בוא לפני הנביא

בנים". על שמעוני)אבות (ילקוט

לפי בנחלה... הארץ תחלק לאלה
נג-נד) כו, (במדבר נחלתו יותן פקודיו
תבואה שדה לו יש אדם הזה, בהעולם
לו אין פרדס שדה פרדס, שדה לו אין
לך אין הגאולה, בזמן אבל תבואה, שדה
ובשפלה, בהר לו שאין ואחד אחד כל
ראובן "שער לא): מח, (יחזקאל שנאמר

והקב"ה וגו' אחד שמעון שער וגו'
מח, (יחזקאל שנאמר בעצמו להן מחלק

ה'". נאום מחלוקתם "ואלה כט):
שמעוני) (ילקוט

לפי בנחלה... הארץ תחלק לאלה
נג-נד) כו, (במדבר נחלתו יותן פקודיו
שתתחלק ישראל ארץ עתידה תניא:

שבטים.. עשר (מדרש)לשלושה

לנו תנה ... צלפחד בנות ותקרבנה
ד) א, כז, (במדבר אחוזה
מכח הנשים כח יפה אומר: נתן רבי
- אומרים שהאנשים בעוד האנשים.
הנשים מצרימה", ונשובה ראש "נתנה
אחי בתוך אחוזה לנו "תנה - אומרות

(ספרי)אבינו".

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

אליהו אחרי - גו' היתה ה' ויד 
יט'-כא) -יח'-מו (מיכה וישרתהו

לישראל חוזרת הנבואה

ארץ חלוקת - הוא בפרשתנו החידושים אחד
זו לחלוקה בנוגע יהודי. ולכל שבט לכל ישראל
- הגורל" פי "על הייתה כי נו) (כו, בפרשה נאמר

עליתי הגורל אני ואומר צווח מדבר" היה שהגורל
הטעם מה להבין וצריך פלוני. לשבט פלוני לגבול

נס עושה הקב"ה אין הרי זה: שבנס והתועלת
אך הגורל ע"י להיות יכלה הארץ וחלוקת לחינם,

מדבר? גם שהגורל הנס ללא
בני לעבודת רומז, הארץ וישוב חלוקת כיבוש,

לארץ ועשייתה כנען" "ארץ בכיבוש ישראל
בה שניכר לארץ עשייתה הקודש. ארץ - ישראל

שישראל ידי על וקדושה, לאלקות שייכותה בגלוי
התלויות המצוות את ובאמצעותה בה מקיימים

בארץ.

ומעשה דיבור במחשבה,
"ועשו נאמר שעליו המקדש, בית בניית כולל

ותכלית כוונת שהיא בתוכם", ושכנתי מקדש לי
זו דירה יתברך לו להיות - כולה הבריאה

בשלימות תהיה הכיבוש שעבודת בכדי בתחתונים.
הנכבש של הן - הפרטים בכל להיות היא צריכה

הוא בשלימות הארץ כיבוש א. הכובש: של והן
שלא מהארץ חלק נשאר אם הארץ. כל בכיבוש

חלקי כולל כולו הכיבוש את מערער - נכבש
עדיין שהרי בפשטות, כמובן נכבשו. שכן הארץ
נכבש. שלא הארץ שבחלק מאלו סכנה קיימת

ובאופן - בשלימות כיבוש הכובש: מצד גם כך ב.
הכובש ע"י לגמרי נכבש שהוא בנכבש בגלוי שניכר

הכיבוש בפעולת שקוע כשהכובש דווקא הוא -
מציאותו. ופרטי כחותיו בכל

מחשבה - לבושיו בשלשת היא הכובש פעולת
כל עם הארץ את כובש הוא אין אם ומעשה. דיבור

תכנון ללא בלבד במעשה אלא הלבושים, שלושת
ולנכבשים לצבא (דיבור) הוראות וללא (מחשבה),

הכיבוש. בשלימות חסר -
בעבודה גם היא הכיבוש בשלימות ההכרח

- בתחתונים יתברך לו דירה עשיית של הרוחנית

בכל חודר זה כאשר דוקא היא הדירה ששלימות
ניכר הדירה של פרט ובכל עצמה, הדירה פרטי

בגילוי בהדירה דר אשר הדירה, לבעל שייך שזה
ומעשה, דיבור במחשבה - מציאותו פרטי ובכל

דירתו. שזו כיון

העולם בכיבוש גם
יתברך לו להדירה בנוגע כביכול גם הוא וכך
בזה מתבטאת זו הדירה שלימות בתחתונים:

להקב"ה, בגלוי דירה הם התחתונים פרטי שכל
ביחד בגלוי, שם נמצאת ית' ומהותו שעצמותו
בסדר הגילויים וה"לבושים", ה"כחות" כל עם

בכללות שמתחלקים ספירות), (עשר השתלשלות
העולמות: שלושת כנגד ומעשה דיבור למחשבת

ועשיה. יצירה בריאה,
ע"י נעשית בתחתונים יתברך לו שהדירה וכיון

'כובש ביהודי שגם מובן הרי ישראל, בני עבודת
פרטי בכל העבודה שלימות להיות צריכה הארץ'

וכך ומעשה: דיבור במחשבה ולבושיו, כחותיו
מציאותו, בכל להיות צריכה בעולם, עבודתו גם

שלו. ומעשה דיבור מחשבה

מדבר היה הגורל לכן
מדבר": היה ש"הגורל לנס הטעם לומר יש זה לפי

בשלימות, להעשות צריך הארץ שכיבוש כשם
להכנה בנוגע גם הוא כן הלבושים, בשלשת

שהיה הגורל פי על הארץ חלוקת ע"י לזה והקדמה
השלימות. בתכלית עצמו הוא גם

הענינים ג' כל בו שהיו בכך התבטאה זו שלימות
כתיבת למעשה נוסף ומעשה: דיבור מחשבה של

הארץ, גבולות בפתקין, השבטים שמות י"ב
והכוונה והמחשבה הפתקין ונטילת הגורל השלכת

"הגורל הרי - המחשבה ענין שזהו לזה שנדרשו
מדבר". היה

דיבורו הוא - השלימות לתכלית הבוחן אבן
בשלימות הגורל תוצאות את המבטא הגורל של

הלבושים. בכל השלימות, בתכלית והגילוי הבירור
עיקר הוא שהדיבור האדם, בעבודת שהוא וכפי

כיצד וגם העובד, האדם חדור כמה עד הבוחן אבן
בהזולת. פועל הוא

האמיתית הגאולה אודות כשמדובר כעת ובפרט
ושלימות אמת כשמה: הוא שעינינה והשלימה,

והעולם. האדם מציאות פרטי בכל הענינים, בכל
ה׳תנש״א) פנחס פרשת שיחת (עפ״י

מלך דבר

בלק פרשת
ו 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

טוב מזל ברכת
אליאס שיחי' יעקב חיים הרב למשפחת

שיחי' טוב שם הת' הבן בוא לרגל
תחי' לאה מרת עב"ג השידוכין בקשרי

רביד שיחי' אשר הרב למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ממן שיחי' פינחס הרב למשפחת
תחי' מושקא חיה מרת הבת חתונת לרגל
שיחי' הכהן יצחק משה הת' החתן עב"ג

סבויה שיחי' יעקב הרב למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

ֵּ ַ ְ



בשורת עם יחד יהדות הפצת
המרכזי הציר הינה הגאולה,

חב"ד בתי של בעבודתם
על העולם. ברחבי למטיילים

סיפר זו פעילות של יחודה
פני לקבלת הענק בעצרת

השנה תמוז בג' צדקנו, משיח
הרב הגאולה, עיר ים בבת

שליט"א הרבי שליח עטר, דוד
בניקראגואה, המשיח מלך

התיכונה. שבאמריקה
על גם סיפר דבריו במהלך
נתקל בהם שונים, נסיונות

עבודתו. במהלך
האחרון "בביקורי

סיטי, בפנאמה
להתמקד התכוונתי

לספר בהתרמה
בית עבור תורה

פגשתי אכן חב"ד.
חלקם אנשים, כמה
וחלקם יותר עזרו
שפגשתי עד פחות

בשם בישראלי
שגילה פיליפ,

"בוא טוב: רצון
אחר למשרדי מחר
ונדבר". הצהריים

הגעתי היעודה בשעה למחרת
בבניין ,38 קומה למשרדו,

על לו סיפרתי מפואר. משרדים
המטיילים עם שלנו הפעילות

מאוד מישראל. והחיילים
חיילים של הקטע את אהב

מאוד מאוד הוא משוחררים.
הודיע כשבסיום ישראל, חובב
עליי, מקובל "דודו, חגיגית: לי
ספר זה לך שחסר מה מצויין,

היה הוא לך!" יש .. תורה?
לו הסתדר וזה אבל בשנת בדיוק

מצויין.
חסר עוד מה שואל, הוא ואז

כורע חב"ד שבית לו אמרתי לך?
ואנחנו הכספיים הקשיים תחת
קיבלת". "אוקיי, עזרה. צריכים

אומרת? זאת "מה שאלתי
ספר גם לך שיש מתכווין, "אני
עזרה דולר אלף 50 וגם תורה

לו אמרתי ."... חב"ד לבית
רבה". "תודה

בתנאי "אבל", לי: אומר הוא ואז
ארון שפותחים פעם כל - אחד

אתם – במניין תפילה קודש,
המדינה. לשלום תפילה אומרים
משם משמיט אני "אם שאלתי

(לא בסדר? זה מילים, כמה
ובטח גאולתנו", צמיחת "ראשית

שריה ל"ראשיה, הברכות לא
הישוב כנגד הפועלים ויועציה"

הוא – ישראל) בארץ היהודי
מביא שאני מה "לא! לי, אומר

מקריא". שאתה מה זה לך,
להתייעץ שעלי לו השבתי

לי שהבהיר שלי, המשפיע עם
אני קשה, נסיון "זה ברורות:

תורה והספר הכסף אבל יודע,
ממקום יבואו

אחר".
שוב נפגשנו למחרת
אומר ואני במשרדו

רבה "תודה לו:
את אבל פיליפ,

אני שרצית התפילה
אמרנו אגיד..". לא
ונפרדנו "לחיים"

כידידים. ככה
עם דברתי בנתיים
למטייל חב"ד בתי
יוכלו אולי אמריקה, שבדרום
תקוע. ככה נשאר וזה לעזור

מטייל נכנס הימים, באחד
הוא יומיים, או כיום ולאחר
ספר לכם "אין מדוע שואל

היא שהסיבה לו, אמרתי תורה?
עם לדבר שינסה הבטיח כספית.

אביו.
עם אלי חזר הוא קצר זמן בתוך
מוכן אביו קטנה, טובה בשורה

הבהרתי מזערי. אבל סכום, לתת
בסכום לעשות מה לנו שאין לו

כזה.
ביוזמה חודשים, מספר כעבור

התקשר הוא שלו, אישית
קהילות כמה "התאגדנו ואמר

תורה". ספר לכם ויש והתארגנו
רבה". תודה השם, "ברוך אמרתי

תוהה ואני "אבל!" שמח. כולי
האבל... בתוכו טומן מה

לך להביא יכול לא אני "אבל..
לי תשלח אז התורה, ספר את

הבחורים שאחד פספורט תמונת
ממיאמי הספר את לקחת יוכל

חב"ד".. לבית

עלית, בנצרת חב"ד בקהילת משפיע קעניג אלעזר הרב של נאומו מתוך
הגאולה. עיר ים, בבת תמוז ג' צדקנו, משיח פני לקבלת הענק בעצרת

בהם שמטפל ויחיד אחד יש
בכפר החבלני הרצח של המזעזע המקרה לאחר
אוירה הייתה יהודים, נערים של רצח חב"ד,
ומהרבי לעזוב, חשבו השמחה, הפך נסיגה, של
נלחמים חדשה, דרך קיבלו המשיח מלך שליט"א
להביא כדי מספיק. לא זה אבל אור. ע"י בחושך
המעיין את האור, את להפיץ צריך המשיח, את

עצמו.

מוכן שהעולם אומר, המשיח מלך שליט"א הרבי
ומצוות. תורה לקיים ישראל לעם לסייע כבר
המשיח שמלך לכל לגלות המאור, את להפיץ זה שנותרה, היחידה העבודה

בעולם. פועל כבר

רחמנא תבוא, שלנו שהישועה ולחשוב לחלום אפילו שנפסיק הזמן הגיע
המפרץ מלחמת את תקווה. שום מהם אין בסוסים. ואלה ברכב, מאלה ליצלן,
"אל לישראל אמר הוא – בו" נגלה המשיח שמלך "בשנה המשיח. מלך ניהל
הוא המשיח מלך "עשיתי". היא כשההדגשה שעשיתי", מה כל תתייראו,
להשתתף ידי ועוצם לכוחי להם, איפשר לא הוא הזו, המלחמה כל את שעשה
כמה עם ילדים שכמה איך הבושה, את העולם בכל היום מראים הזו. במלחמה

ידי". ועוצם ה"כוחי את מבריחים אבנים

אנו זאת לעומת ה"י. אותנו, לבלוע האוייבים צריכים היו הרי כזה, בבלאגן
חיות את רואה כולו העולם בסוריה. בהם מטפל המשיח מלך איך רואים
שהם יודעים כי שותקים. וכולם אלפים מאות עמם מבני רצחו שכבר הטרף.
שמטפל ויחיד אחד יש מרחמים. לא הם עצמם ועל ילדיהם על טורפות. חיות

כאן. גם בהם יטפל והוא ובמצרים בסוריה כבר בהם

שראש ולמלוך. כבר לבוא המשיח, ממלך ממנו שנדרוש נדרש מאתנו אבל
בדוד "ויבחר כנאמר בו, יבחרו שכולם בגלוי, המשיח מלך יהיה הממשלה

מלכם". דוד ואת אלוקיהם ה' את "ובקשו עבדו",

ועוצם "כוחי עזרת בלי נאט"ו, כוחות בכלי הקומניזים, את הפיל המשיח מלך
מלך דם. נחלי בלי אותם, הפיל המשיח מלך לבד. נפלו הם אחד, אף של ידי"
אל בניי בו.. נגלה המשיח שמלך "שנה חוסיין. סאדאם את הפיל המשיח
העולם, לכל לפרסם מאיתנו מבקש המשיח מלך שליט"א הרבי תתייראו".
זה ישראל, ארץ של הביטחון בעולם. ביותר הבטוח המקום זה ישראל שארץ

שנה". אחרית ועד שנה מרשית בה אלוקיך השם ש"עיני בגלל

מלכותו להתגלות ממנו שנבקש
ישראל ארץ את יעזבו שהם נבואה, לנו אומר המשיח מלך שליט"א הרבי
במצב עצמנו את שנעמיד רק מרצונם. ישראל ארץ את לנו ימסרו הם מרצונם,
מלך את כבר לנו מינה שהקב"ה שזכינו! ולכולם, לעצמנו שנפרסם גאולה. של

נבקש. שאנחנו ממנו, נדרוש שאנחנו זקוק הוא המשיח.

ושכנתי מקדש לי "ועשו כנאמר מקדש, בית יש יהודי שבכל מוסבר, בחסידות
האורים - הנפלאים הגדול הכהן מבגדי אחד את גם לנו יש זה בבית בתוכם".
שזכינו הדור אנשי לכל לפרסם קודש. האגרות אלו - המשפט שבחושן ותומים
האורים דרך הנביא, אל לפנות הכח את לנו ונתן הנביא. את מינה שהקב"ה

לעשות. ומה לעשות איך רבי אותו ולשאול בית בכל שנמצאים ותומים

בכו ברור! לא כזה, ביום היום שהסתובבו וחסידים תמימים לאלפי תודה
ולהפוך כזה יום לקחת המשיח. מלך של כוחו זה ובישרו. ושימחו עודדו
הכתובת, את יידע יהודי שכל שמחה. של עידוד, של תנופה, של ליום אותו
שליט"א ברבי – בוחרים במי מבקשים, מי את שואלים, מי את פונים, למי

ועד. לעולם המשיח מלך ורבנו מורנו אדוננו יחי המשיח. מלך מלובביץ',

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ט. פרק
שכירות הל'

א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ב-ג. פרקים חגיגה הלכות
א פרק בכורות הלכות

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח. פרק
א-ב פרקים שגגות הלכות

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

תורה... ספר תרומת על לוותר

היפך של לעניין מלכתחילה באים לא במילא
מלשון ושלום שלום, נהיה ואדרבה השלום,

התורה בשלימות הקשורה העם שלימות עם יחד שלימות,
חברון עם ושומרון, שכם עם יחד הארץ, שלימות מגיע ומזה

תשל"ו) (פורים העתיקה. ירושלים ועם

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שלמות מלשון שלום

עטר דוד 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

העמים מכל תהיה ברוך

משכחה להנצל סגולה
יודיע בודאי האם, שם בצירוף בתפלה שמזכירים וכיון

הקדש. בלשון אמו שם
בעניני שמוסיפין מה שככל להדגיש למותר ובודאי

ובפרט בהמצטרך השי"ת בברכות מתוסף ומצות תורה
הק' תורתנו בלימוד להוסיף עליו הוא ישיבה שבן

כפשוטו גם חיים תורת חיים. תורת כך גם הנקראת
הזה. בעולם

בזה הסגולה ידועבה השכחה, אודות במ"ש וביחוד
ולהתפלל תורה ללמוד עזרא, בטבילת זהיר להיות
פה בעל בקי ולהיות והסידור הספר מתוך מבפנים

וכן תניא. אחד פרק הפחות ולכל משניות פרקים איזה
יפריש הבקר תפלת קודם חול יום בכל אשר מהנכון

ו׳קט) (מאגרת לצדקה. פרוטה איזה

גזירה - המעיינות הפצת
פנים כל שעל רצון ויהי העכבר, על צועקין אין והנה

הדרוש, ככל לזה זה הלבבות יתקרבו ולהבא מכאן
לזולתם ובהנוגע לעצמם בהבוגע אומץ ויוסיפו

מראש שידוע שכיון מקומות, בכמה המבואר דרך ועל
ומקום מקום בכל הוא ומוכרת נדח ממנו ידח בל אשר

להעשות.
המעינות הפצת דבר על נשיאנו רבותנו פקודה שהרי

עלי, גומר לא-ל עה"פ וכדרז"ל היא גזירה חוצה
דהטבע, המציאות אפילו משנה שהתורה

ומשבוע לשבוע מיום הדבר בדיחוי תועלת כל אין הרי
ע"י להעשות יהי' צריך סוף שסוף כיון כו', לחדש
ובשמחה האפשרי בהקדם שיעשנו טוב הרי פלוני,

ו׳קיא) (מאגרת דוקא. לבב ובטוב

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

חסר עוצמתי ערב קיבוצייך". יצילוך "בזעקך
של אלפים קהל שעות למספר שאיחד תקדים,

לזעקה ומקורבים, חב"ד חסידי וטף, נשים אנשים
והשלימה. האמיתית לגאולה עצומה

חטיפת לפני עוד מראש, רב זמן נקבע העיתוי
המזעזעים לרגעים ועד הי"ד, הנערים שלשת
הבשורות קבלת עם ישראל, כלל על שעברו

הי"ד. רציחתם, על האיומות
את לקיים הוחלט הסוערות, הרגשות למרות

אירוע לגאולה. הזעקה על הדגשה תוך העצרת,
בדברי האיתנה האמונה את מתמיד יותר שיבטא

המשיח. מלך שליט"א הרבי

הארץ על בזכותכם מאמין
איוב מר היה זה, בערב המרכזיים הנואמים אחד

נציג והגליל, הנגב לפיתוח לשעבר השר סגן קרא,
כפיים מחיאות בנאומו שסחף הדרוזית, העדה

מהקהל. סוערות
נשוי אל-כרמל, דאלית יליד (58) קרא איוב
ונמנה כנסת כחבר בעבר שימש לשישה, ואב

שהתנגדו ה"מורדים" לכינוי שזכו החכי"ם עם
ההתנתקות, ביצוע ערב ההתנתקות. לתוכנית
ובמאהל קטיף בגוש הזדהות מתוך קרא ביקר

תש"ע, פסח המועד בחול ההתנתקות. נגד מחאה
מערת באזור שהתקיים בכנס קרא השתתף

היהודי היישוב עם לחגוג כדי שבחברון, המכפלה
כאתר המכפלה מערת על ההכרזה את במקום

השר סגן אמר הזדמנות באותה לאומי. מורשת
חוסיין לברק 'לא' להגיד צריך הממשלה "ראש כי

הבנייה חידוש אישור ישראל, לעם ו'כן' אובמה
הארץ". חלקי בכל וההתיישבות

משיח פני לקבלת האלפים בעצרת נאומו את
שאני לכם לומר "באתי בהצהרה: פתח, צדקנו

מאמין אני כי כל קודם היום. מולכם להיות גאה
עם של זכות הזאת, הארץ על בזכותכם כמוכם

נצחים. ולנצח דורות לדורי ישראל
חותן יתרו, של כצאצאו שאני לכם לומר באתי
קיבלנו כנביאנו, בו מאמינים שאנחנו – משה

שני, בבית גם ראשון, בית בתקופת גם מאז, ציווי
ישראל לעם ישראל ארץ על לשמור ציווי קיבלנו

נצחים. ולנצח דורות לדורי

נבחר הכי העם אתם
היתה ישראל. עם למען רבות שנים הקרבנו

מדודיי ששניים משפחה עם להמנות הזכות לי
נכסי על שמרו כי ה-30 בשנות עוד נהרגו

את המשכנו ואנחנו הזה. באיזור כאן היהודים
השחרור. במלחמת קשה נפצע ז"ל, אבי, זה.

קצין כשהייתי היתה, גדולה הכי הטראומה אבל
ואני נהרגו מאחיי ושנים לבנון במלחמת בצה"ל

ואומר מולכם עומד לבד פה ואני – קשה נפצעתי
העם אתם אתכם, אוהב ואני אחיי "אתם לכם

בעולם". נבחר הכי
אף על אור, של יום זה הזה, שהיום יודע אני

הי"ד. הארץ, מלח בנינו, מטובי שלושה שהלכו
לחיילי בשמכם כוח יישר אומרים אנו מכאן

בשטח שפועל מי לכל הביטחון, לכוחות צה"ל,
סורג תחת מהר האלה הרוצחים את להביא כדי

ובריח.

בערבית אדוננו״ ״יחי
כשלחמתי בליכוד כבד מחיר שילמתי סוד, לא זה
הייתי הממשלה. ע"י כויתור שהתפרש דבר בכל

כי אחד מאף פחדתי לא "המורדים" מראשי
העם של הזכות על שלמה באמונה האמנתי

העיפו אלוהי. ציווי מתוך הזו הארץ על היהודי
שאסור האמנתי התנגדתי. כי מהכנסת, אותי
אלוקים כי ישראל. מארץ שעל אף על לוותר

הקדושה האדמה על אצבע שמרים מי כל מעניש
זו.

היום מגייס אני היהודי. העם את מעריץ אני
בניגוד לישראל אהדה ויש העולם בכל תמיכות
בכל לישראל אהדה יש בשמאל. ההזויים לכל

בורא יש אותנו, יפחידו ושלא בעולם מקום

זו בע"ה. עלינו שישמור משיח ויש עולם
שונאי לאותם לעזה, להעביר מצויינת הזדמנות
אחריי לחזור מבקש ואני – שהם איפה ישראל,

המשיח מלך ורבנו מורנו אדוננו "יחי המשפט על
וועלימנה סיידנה יעיש בערבית: ועד", לעולם
איללאעבד אלמשיח עלמלכ ארוחי ווזעימונה

בשלום". עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה' אעבדי.
לגאולה. מוכן עולם

קרא איוב מר
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