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הענק עצרת א׳ ביום
שלוחים רבנים, עשרות

קודש" "קריאת על חתמו ומשפעים
להשתתף הציבור את המזמינה
וטף נשים אנשים, בהמוניהם,

ב"עצרת לנשים) מיוחדים (מקומות
ביום אי"ה שתתקיים ומשיח" גאולה
באמפי-פיס, 19:30 בשעה הקרוב, א'

באירוע ים. בת 1 העצמאות שד'
ציבור, ואישי רבנים דברים ישאו

שנת בנושא וידאו הקרנת לצד
האומנותי בחלק המתקרבת. "הקהל"

צוקר ובערל' פיאמנטה אבי יופיעו
הכנס: במרכז מלאה. תזמורת עם

ניסי על להשי"ת והודאה שבח דברי
הסעות אשתקד. איתן צוק מלחמת
הארץ. ברחבי חב"ד ממוקדי יצאו

.03-658-4633 לפרטים:

תמוז ג׳ התוועדויות
ג' יום לרגל גאולה. של יום

חב"ד חסידי בקרב המצויין תמוז,
מתקיימות דגאולה", אתחלתא "יום

חסידיות התוועדויות זו בשבת
דברים ישאו במהלכן חב"ד, במוקדי

הגאולה בבשורת האמונה לחיזוק
המשיח מלך שליט"א הרבי של
פרטים טובות. החלטות וקבלת

חב"ד. במוקדי

את לבחון נועד שנוצר, הנסיון לכל. ברור תמוז ג׳ מאז הגלויה, במציאות והסתר״ ה״העלם צד
המשיח. מלך שליט״א הרבי דברי של המוחלטת באמיתות שלנו והבטחון האמונה במידת כולנו,

טובות חדשות

כח נקח ממנו כי
הגאולה לזירוז

ומשיח גאולה לעצרת כולנו
ים בת אמפי ה'תשע"ה, תמוז ד'

ה'", את לעבוד נקח ממנו כי פרסה תשאר "לא
מול דרישתו את רבינו משה נחרצות מסכם
כולו ישראל עם שאכן לעכל המתקשה פרעה,
מבהיר ממצרים, יוצאים כולנו ממצרים. יוצא
בצאננו ובבנותינו בבנינו ובזקנינו.. "בנערינו משה
בידנו תתן אתה "גם אלא עוד ולא נלך", ובבקרנו

ידועה. והתוצאה ועולות". זבחים
"לא באמירה שיש הפשוטה למשמעות מעבר
לא - ה'" לעבוד נקח ממנו כי פרסה תשאר

אפילו במצרים תשאר
את אחת, בהמה פרסת
יש לוקחים, אנו הכל
משמעות זו באמירה
הוראה המהווה עמוקה
עבורנו ביותר אקטואלית

ה'. בעבודת

נעלמים כוחות
החסידות בתורת
אותה ה"פרסה", מזוהה
שבקצה קשיחה שיכבה
המהווה הבהמה, רגל
רגלה בין ומחיצה חיץ
המושג עם והקרקע,

"פרגוד" או "וילון" שמשמעו בארמית, "פרסא"
ו"העלם". "הפסק" המהווים

משמעות משה דברי מקבלים זה ביאור עפ"י
של עניין כל נותיר לא פרסה" תשאר "לא חדשה.
וננצל תום עד אותו נברר שלא והסתר", "העלם
את לעבוד נקח ממנו "כי הקדושה. לתחום אותו
מוסר נקח עצמו וההסתר" מה"העלם דווקא ה'",

ה'. לעבודת ותעצומות עוז השכל,
סימן מהווה והסתר", ה"העלם של מציאותו עצם
על בניסיון להעמידנו עבורנו, נועד שהוא ברור
ממנו נתפעל שלא מנת
שהרי בנסיון. ונעמוד
אדם מעמיד הקב"ה אין
כן אם אלא בנסיון,
את מראש לו נתן כבר

ולגלות להתאמץ שעלינו אלא בו, לעמוד הכוחות
נעלמים. כוחות אותם את

ג' מאז הגלויה, במציאות והסתר" ה"העלם צד
את לבחון נועד שנוצר, הנסיון לכל. ברור תמוז
באמיתות שלנו והבטחון האמונה במידת כולנו,
מהימנא, רעיא שבדור, משה דברי של המוחלטת

המשיח. מלך שליט"א הרבי אחרון, גואל
הגאולה ערב הנ"ל, רבינו משה דברי באים כך ועל
עם יעמוד בו האחרון לנסיון כרמז ממצרים,
ההתגלות. לפני ישראל,
נקח ממנו "כי בדבריו
הוא ה'" את לעבודת
שמעצם מעודדנו,
עלינו הנסיון, עוצמת
תוקף את לשאוב
והבטחון האמונה
שליט"א הרבי בדברי
אנו כי המשיח, מלך
וצריכים הגאולה דור
העינים את לפתוח רק
שהגאולה רואים ואז
והשלימה האמיתית
ממש. כפשוטה נמצאת

ומשיח גאולה עצרת
כל על בתמוז, ג' את ישראל בקהילות יחוגו השבת
"שמש של העצום הנס התרחש בו היום היבטיו:
יצא בו היום איילון", בעמק וירח דום בגבעון
שניאורסון, יצחק יוסף רבי האדמו"ר הקודם, הרבי
וגילה חשף בו והיום גאולתו, והחלה הסוהר מבית
של אדירים אוצרות המשיח מלך שליט"א הרבי
בית והמוני חסידיו רבבות אצל ובטחון, אמונה
נשים אנשים, כולנו, נתאסף כך לשם ישראל.
שתתקיים ומשיח גאולה לעצרת שנה כמידי וטף,
באמפי' בערב, בתמוז ד' ראשון ביום בעזהשי"ת
הדרישה את יחד לזעוק הגאולה, עיר ים בת של
המלאה בהתגלותו והשלימה האמיתית לגאולה
המשיח, מלך שליט"א הרבי של והמושלמת

וזמרה. שירה רוב מתוך ודווקא ממש בקרוב

המוחלטת האמונה חיזוק את מציין זו, בשבת שחל תמוז ג׳ יום
בא״ וכבר בא, משיח זה ״הנה המשיח: מלך שליט״א הרבי של בנבואתו

(456=) חי משיח עוד - (456=) תמוז ג'

המשיח ימות של פרוייקט - חינם לחם

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

לפרנסה מזל
וכלשונו במסחרו מצליח אינו דעתו לפי אשר כותב

מזל. בלי אומרת זאת במכתבו,
הקב"ה כי לישראל. מזל אין רז”ל, מאמר ידוע והנה
ואחת אחד כל על המשגיח הוא ומנהיגו עולם בורא

ביתו. ולבני לו המצטרך בכל מישראל
שכל וכן ומצות תורה בעניני להוסיף שעליו מובן ומזה

כזה. יעשו ביתו בני
בכלל בהמצטרך השי"ת בברכות יתוסף זה ידי שעל

בפרט. פרנסה ובעניני
ממון מלח חז"ל עצת ידועה ביחוד פרנסה לעניני ובנוגע

בצדקה, להרבות שעליו אומרת זאת חסר,
המסוגלים ומזמנים פעמים, ברבות הצדקה את ולחלק

הבקר. תפלת קודם חול יום בכל הוא לזה

המזוזות את וכן שלו התפילין את יבדקו אשר ומהנכון
כדין. כשרות כולן שתהיינה בדירתם

ו׳שכד) (מאגרת לבשו"ט. בברכה

בכוונה לתפלה סגולה
הי' שרגיל אף בכוונה להתפלל לו קשה שעתה ..ובמ"ש

לפנים. במדינתו בזה
לזה לבו ישים לא ולכך היצר. מפיתויי זהו בטח הנה

בתפלה, יתאמץ כלל,
פנים כל על יאמר התפלה לאחרי וגם התפלה ולפני
וכידוע ישראל זמירות נעים של התהלים מס' אחד סימן

דא. לכגון הם שסגולה
המזוזות את וכן שלו התפילין את יבדקו אשר מהנכון

כדין. כשרות כולן שתהיינה בדירתו
פרוטות איזה יפריש הבקר תפלת קודם חול יום ובכל
ו׳שכג) (מאגרת לצדקה.

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (19.6.15) ה'תשע"ה תמוז ב' קרח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1051

והטובה בעולם רעב יהיה לא המשיח בימות
הרב הרמב"ם. כותב כך הרבה, מושפעת תהא
לארבעה ואב נשוי (34) מיבניאל נחשון אסף
יהיה שלא בכיוון, לפעול החליט כ"י, ילדים
ופתח ועשה, אמר ללחם. שרעב בסביבתו אדם
דורש, לכל חינם לחם - יומי חסד של במיזם
בסביבתו התחיל הלחמים. את מממן הוא כאשר
נוספות. לשכונות עבר מכאן בשכונה, הקרובה,

ההתחלה... הייתה רק וזו
לפני אונו. בקרית צבי בן בתיכון למד בצעירותו
בהודו הרחוק, במזרח לטייל יצא שנים מספר
ודרמסלה. בקטמנדו חב"ד בבתי וביקר ונפאל
והחלה חב"ד, עם הראשוני הקשר נוצר משם

ומצות. לתורה ההתקרבות

לכולם״ ״לחם פרויקט
היה גלוי, באופן הניצוץ את אצלו שהדליק מי
שנים. כחמש לפני שבע, בבאר ניר הרב חב"ד איש
במאמרים חודשיים חב"ד בכולל למד בהמשך
אינו אומנם לדבריו. הגאולה, את שמקדמים
השורה, מן חב"ד כאיש עדיין עצמו את מגדיר
המשיח, מלך שליט"א הרבי של המסר את אבל
העולם את להכריע אפשר אחד טוב שבמעשה
האמיתית הגאולה את ולהביא זכות לכף כולו

קלט. הוא ממש, עכשיו והשלימה
התמודדות אכן היא הייחודי, הפרויקט מטרת
מזערית, היא ההתחלה אומנם הרעב, תופעת עם
התפשטות. במגמת היא אך מסויים, במקום רק
יד בהישג להיות עליו מותרות, מצרך אינו לחם
שהחל מה אדם. ולכל – ומים אויר כמו – ממש
מיזם לעוד ונעשה הולך מקומית, אישית כיוזמה

המשיח. ימות של

כאשר נחשון, הרב אצל נולד הפרויקט רעיון
המעשרות כספי עם לעשות ביכולתו מה חיפש
חנות לבעל פנה הוא אחד יום שלו. החודשיים
חלוקה עבור מראש לו ושילם בשכונתו מכולת
לחם לחם, כיכרות שלושה של חינם! יומית
ימים. שבוע נמשך המבצע פרוס). (לא אחיד
יוכל אם המכולת בעל שאל ימים, כמה כעבור

הלחמים. מכסת את להגדיל

המעשרות בכספי החל
צדקה, קופת נחשון הרב הציב לחלוקה, במקביל
אלה הן ויכולתם, רצונם כפי לתרום יכולים בה
חלק לקחת הרוצים כאלה והן לחם, הלוקחים
נחשון הרב הנפלא. החסד במיזם שותפים ולהיות
בפרויקט, שלו המעשרות כספי את השקיע
אט נוספים, תושבים מתרים הוא במקביל כאשר
מתוך בשלוש כיום הלחמים. מכסת גדלה אט
בחינם. לחם לקבל ניתן ביבנאל המכולות ארבע
מכסת ניתנת הרביעית במכולת גם לאחרונה

כספי עתה לעת (שכן בחינם מסוימת לחמים
הלחמים), כל למימון מספיקים לא הפרויקט
כל את לממן כדי כסף די יהיה בו היום רחוק ולא
יהיה אפשר אז הרביעית. במכולת גם הלחמים
יכול בו אחד יישוב בעולם שיש מלא בפה להגיד

חינם. לחם לקבל אחד כל
ברחבי גלים. מכה כבר יבנאל של ההצלחה סיפור
ליישוב המגיעים רבים מבקרים ובעולם. הארץ
ונכנסיםלמכולתמופתעיםלמראההשלטהמקדם
ולצדו בחינם" לחם לקבל אפשר "כאן פניהם את
לחמים למימון לתרום המאפשרת צדקה, קופת
שמגלים הרב העניין הפרויקט. במסגרת נוספים
לפי אחד כל של וסיוע הפצתו בפרויקט, אנשים
יהיה ניתן אחרים ביישובים שגם יבטיחו יכולתו
שמדינות במגמה דורש. לכל חינם לחם לקבל

המיזם. את יאמצו בעולם

המשיח ימות את לחיות
מגמת המשך
של הרחבה
תואמת המיזם,
דברי את
שליט"א הרבי
המשיח מלך
על המעורר

"לחיות הצורך
הנהגה ידי על המשיח" ימות של הזמן עם
רעב... יהיה לא בו בגאולה העולם למצב תואמת

הרבה". מושפעת תהיה שהטובה
שיווק, תפעול, לסיוע הצעות תרומות, לשאלות,
ועוד, יישוב/שכונה כרכז הירשמות כספים, גיוס
או 050-759-6280 בטלפון: לאסף לפנות ניתן

.anahshon@gmail.com באימייל

נחשון אסף הרב

החנות ליד שילוט



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

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! גלויים!ניסים 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

ניא הלים ומש

שנים, לפני התפרסמה, מאז
ממימי שנלקחו המים סגולת
שליט"א הרבי בהם שטבל המקוה
להינות רבים זכו המשיח, מלך
אותם של הפילאית מסגולתם
לאחד כבר שנעשו חיים, המים
של והנפלאות הניסים ממאפייני

המשיח. ימות

להיווכח שזכו רבים מיני אחד
יצחק ר' הוא אלו, מים בסגולת
זכה שנים במשך גן. מרמת פור
בלבד. משפחתית לחשיפה הסיפור
אלעד ר' שבנו, והעובדה יתכן
האחרונות בשנים שנעשה פור,
וסיפר השורה, מן לחב"דניק

הוראת את לאביו
שליט"א הרבי
המשיח מלך
החשיבות על
בפרסום שיש
והנפלאות הניסים
עושה שהקב"ה
בזמן בפרט אתנו
בכך ואשר הזה,
את מזרזים אנו
האמיתית הגאולה
זו היא והשלימה,
באבא שהאיצה
סיפורו. את לספר

אמי .('96) תשנ"ו בשנת זה "היה
הידרדר מצבה סכרת, חולת היתה
(היי), 700 של לערכים הגיעה והיא
מכך כתוצאה קריטי. במצב והייתה
הרפואה בבית מיידית אושפזה היא
היא ימים חודש במשך "איכילוב".
כמעט למכשירים מחוברת היתה
פוקחת היתה פעם (מדי הכרה בלי
לשיפור תקווה של צל ללא עיניים)

במצב.

ילדיה) - והאחיות (האחים אנחנו
ארבע של משמרות עושים היינו
להותירה לא כדי פעם, כל שעות

לבדה.

את גם כללה כזו, משמרות סדרת
לראות נוכחתי במהלכם שישי, ימי
החב"דניקים של היפה פעילותם את
מגיעים היו הם הרפואה. בבית
פנים בסבר עוברים שישי, ביום
כדי החדרים בין ובברכות יפות
לנשים שבת נרות עלונים, לחלק
היה שניתן לחולים תפילין ולהניח
למבקרים. או תפילין איתם להניח

לי היתה המדובר, שישי ביום
אימי את וסעדתי "משמרת"
קבלתי זו בהזדמנות יכולתי. ככל
הגאולה. עלון מהחב"דניקים
פנוי זמן מצאתי יותר מאוחר
כדי תוך העלון. את לקרוא וישבתי
קטנה במודעה נפגשתי בו, עילעול

ליבי. תשומת את שמשכה

שבבני היה, המודעה של תוכנה
בהם מים להשיג ניתן ברק
של המקווה ממימי מעורבים
המשיח מלך מליובאוויטש הרבי
היחודית סגולתם ועל שליט"א,

הרפואה. בתחום בפרט

העלון, קריאת לאחר
את לשמור החלטתי
בגלל לפחות העלון,
להשגת הכתובת
חיים". ה"מים אותם

מכן לאחר שבוע
לנסוע החלטתי
להשיג כדי ברק לבני
ובחסדי המים. את
הצלחתי השי"ת
חזרתי ואכן להשיג
ודף המים בקבוק עם

הסבר. מילות כמה עם

טובה. הזדמנות רק חיפשתי כעת
לשתות לאימי לה לתת רציתי
תהיה שהיא רציתי ולכן מ"המים"

פעולה. ותשתף בהכרה

עם הבאות המשמרות באחת אכן
בוקר, לפנות 4 עד נשארתי אמא,
"משמרתי", את שעזבתי ולפני
חיים", מה"מים מעט לה מזגתי
והיא מהדף. הברכה את קראתי
שהתארגנתי עד מהמים. שתתה
להחליף הגיעה אחותי ללכת,

אותי.

הזמן בפרק התרחש כנראה הנס
בוקר לפנות שעזבתי מאז קצר
עכ"פ הרופאים. לביקור עד
הם לביקורת, הגיעו כשהרופאים
שכבר שהאמא לראות, נדהמו
מתנדנדת כה עד לראותה הורגלו
ערה לעירפול, הכרה חוסר בין

כרגיל. ומדברת לחלוטין

כל את ממנה להסיר הורו הרופאים
לסבול שנאלצה (לאחר המכשירים
ובתוך שלם!!) חודש במשך אותם
ב"ה". לביתה, חזרה היא קצר זמן

 
     

   
   

    
     

   
    
  
    

    

התשיעי הדור של החידוש
לגבי התשיעי הדור – דדורנו החידוש
שלפני- לדור עד זה, שלפני הדורות כל
לא שהגאולה מכיון השמיני): (דור זה
(הגילוי פרעה" אל ה"בא בפועל, אז באה
היה לא למטה) נהורין" כל ד"אתפריעו
(היתה בריא בגוף כנשמה השלימות בתכלית
בגוף הנשמה וגם הגוף מן הנשמה הסתלקות
וכו'), בגלות" הוא ש"הדיבור במצב היתה
האחרון הדור – זה בדורנו מה-שאין-כן
תיכף נעשה – לגאולה ראשון ודור לגלות
שלא בלבד זו שלא המאורות", "נתלו ומיד
דגילוי הגדולים במאורות חס-ושלום חסר
אלא ותורה-שבעל-פה, תורה-שבכתב
יותר נעלית שלימות מתווספת – אדרבה
שבעל- מאורייתא פה ד"כבד באופן [לא
בהיותו שבכתב, מאורייתא לשון וכבד פה
בגופים שכשנשמות באופן מזה], למעלה

נהורין" כל "אתפריעו בפנימיות מקבלים
בא צדקנו שמשיח עי"ז עתה, ש"נתלו"

מיד,
כל את תורה וילמד תשלח" ביד נא "שלח
תצא". מאיתי חדשה "תורה עד כולו, העם
(294 עמ׳ ח״א תשנ״ב השיחות (ספר

השתיה אבן דרך על
"נביא "בקרבנו" עצמו את שמגלה כפי
ש"הנשיא הדור נשיא כמוך", גו' להם אקים

עולם". יסוד "צדיק הכל", הוא
במקום שנמצאת – השתיה אבן על-דרך
תמיד וקיימת הגשמי, הזה בעולם מסויים
דגניזה, השינוי לא (אפילו שינויים בלי
שופט על-דרך וכיוצא-בזה), שנגנז כהארון
לגילוי (כסימן דור בכל (נצחי) שקיים ונביא
שממנה – תמידי) באופן בעולם אלקות

כולו. העולם כל הושתת
(794 עמ׳ ח״ב תנש״א השיחות (ספר

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:30 19:12 ירושלים
20:33 19:27 תל-אביב
20:34 19:20 חיפה
20:31 19:28 באר-שבע
21:21 20:12 ניו-יורק

     
כב) יב, - יד יא, א' (שמואל

הדור נשיא של מכוחו

ואהרן משה על נקהלים ועדתו קורח כאשר
ג): טז, (במדבר במילים טענתם את ממקדים הם

ה' ובתוכם קדושים כולם העדה כל כי לכם "רב
ה'". קהל על תתנשאו ומדוע

אלא הכהונה, עניין עצם על אינה קורח טענת
בני לכל המשפיע הוא הכהן שאהרן העובדה על
את "בהעלותך בענין בחסידות [כמבואר ישראל
"העלה" המנורה נרות הדלקת ידי שעל הנרות",

קורח וטענת - לדרגתו] ישראל בני כל את אהרן
ובתוכם קדושים כולם העדה "כל הייתה: ועדתו

ה'". קהל על תתנשאו ומדוע ה'

בהערכה טעות
מובדלים בהיותם בכהנים, מעלה שישנה כשם

העדה" ב"כל מעלה גם ישנה כך העולם, מעניני
מהם ועושים העולם בעניני עוסקים בהיותם

כפי הכוונה, עיקר ואדרבה: לאלקות, כלים
- היא שלח, פרשת קודמת בפרשה שמתגלית
ומכיון יתברך, לו דירה מה"תחתונים" שיעשו

תתנשאו "מדוע - קדושים" כולם העדה ש"כל
ה'. קהל מעל יתנשא שאהרן מדוע ה'", קהל על
אהרן את העריך שהוא הייתה קרח של טעותו

הפוכה, במגמה היה שאהרן בזמן בו כ"מתנשא",
שצריכה אומנם נכון ממנו. לנמוך למטה להשפיע

אחרים, ליהודים גדול הכהן בין מחיצה להיות
התחושה את שנותן מה ו"תחתונים", "עליונים"

שיחד אלא התנשאות", הגבהה "ריחוק, של
להשפיע הדור) (ונשיא גדול הכהן צריך זה עם
שלימות ולאחרי אחרים; יהודים על מקדושתו
המקבל מעלת לעתיד-לבוא תתגלה זו, עבודה

התחתון. ומעלת

ישראל בני לכל להשפיע
בני לכל ולהשפיע לרדת אהרון של זו מגמה

מטה "פרח של ומופת באות גם נרמזת ישראל
את הביא שבט נשיא כל כאשר זה היה אהרן":

הקודש, ארון ליד להניחו לו המיוחד מטהו
מטה אחד לנשיא מטה נשיאיהם כל אליו "ויתנו
המיוחד מטהו את הביא ואהרן גו'", אחד לנשיא

מטה ש"פרח האות את שיראו בכדי - שלו
ידי על נבחר שאהרון ידעו זה ידי ועל אהרן"

כל אליו "ויתנו ואומר מוסיף שהפסוק אלא ה';
מטותם", בתוך אהרן ומטה גו' מטה נשיאיהם

באה זו תוספת ואכן זו? תוספת מדוע ולכאורה
בתוך יהיה, שהוא - אהרן של עניינו על להצביע
ידי על אהרן, עם קשור יהיה אחד שכל מטותם,

מטותם", "בתוך אהרן, ממטה נמשך שבהם זה
בתוך - בתוכם" "ושכנתי ח) כה, (תרומה דרך על

ואחד. אחד כל
שבני לאחר הענין: המשך גם יובן זה פי ועל

- אהרן מטה "פרח של האות את ראו ישראל
ולכאורה כד) יז, (פרשתנו מטהו" איש "ויקחו כתוב

בא שזה לומר, ויש בזה? להשמיענו רוצים מה
אהרן ממטה ההשפעה פעולת שלאחרי להסביר,
שבט לכל נמשכה זו השפעה המטות, שאר בכל

זה ידי על - ועבודתו ענינו לפי בנפרד, ומטה
פי על דוקא, שלו מטה מטהו", איש ש"ויקחו

לחוד. שבט כל של פרטית העבודה

הדור נשיא של מכוחו
פי על אף ואחד: אחד לכל בזה וההוראה

למעשה היא התחתון כדור בחצי שהעבודה
שלפניו, הנשיאים לגבי הגאולה בעל של חידושו

ביחד כי הדור. אנשי לכל אותה מוסר הוא הרי
מאנשי ונעלה מרומם הוא הדור שנשיא זה עם
כל בתוך מטותם", "בתוך נמצא הוא הרי הדור,
בעבודתו ואחד אחד לכל נמשך וזה ואחד, אחד

הפרטית בעבודתו מטהו", איש "ויקחו כאשר
יהודי. כל של

את מקבל זה בדור ואחד אחד שכל מובן, מזה
הפצת עבודת את לעשות הדור נשיא של הכח
חזק הכי באופן חוצה המעינות והפצת היהדות
כדור בחצי נפעל שזה וכפי ומקל) (מטה ונרחב

גם כולו, העולם בכל פועל שזה עד התחתון,
העליון. כדור בחצי

ה׳תשמ״ט) קרח, פרשת שבת שיחת (עפ״י

בירושלים וגאולה משיח מרכז מנהל אורן, דורון הרב עם

מדריגה עולה העולם - תמוז ג׳
לו לדירה הגשמי העולם הפיכת בתהליך
הטבע את לזכך נדרש בתחתונים, יתברך
זה דבר אלוקות. לגילוי לכלי להפכו מנת על
האדם, עבודת ע"י א. אופנים: בשני נעשה
ע"י הזיכוך הקב"ה. שעושה הניסים ע"י ב.
ובפרט התורה בקיום מתבטא האדם עבודת
העולם. בגשמיות נעשות שרובן המצוות,
הקב"ה שעושה הניסים ישנם זאת, עם יחד
בשיחת המשיח מלך שליט"א הרבי וכדברי
הנסים ברוב הכוונה "שלימות תשנ"א: קורח
שהנס אלא מהטבע, לגמרי שלמעלה דבר ישאר לא שהנס הוא,
ומציאות טבע את שמשנה "נס ה'), (אות בהטבע ויחדור יתקשר

ב'). (אות הדבר"

"ועד"ז הריי"ץ: הרבי של הגאולה התחלת לגבי מוסיף, השיחה בהמשך
תרפ"ז): (בשנת תמוז דג' הגאולה בנס ההסברה גם לומר יש אולי
לו היתה מהטבע, שלמעלה נס הי'ה תמוז דג' שהנס זה עם ביחד
אנשים שאותם כידוע להנס... "הסכים" שהוא גופא, בהטבע השפעה
נאלצו בתקפם) (בעודם גופא הם והגאולה, המאסר בעל את שאסרו

והגאולה. בשחרור לסייע צריכים שהיו עד לשחררו,

התחלק אלא שלימה), (בגאולה אחת בבת הנס בא לא שלכן לומר, ויש
בתקפו), (שהי'ה שכנגד הצד למצב בהתאם - הטבע בדרך לשלבים
החל לשחררו, שצריכים להכרה יגיעו ("טבעם") מצבם מצד שהם
בקסטרמה, מקלטו לעיר להגלותו ר"ל החיים דהיפך הגזירה מביטול
הנס כי מוכיח, שיחה באותה ז'). (אות לגמרי". אותו ששחררו - עד
ביום הכוכבים וכל השמש את עצר כאשר הארץ, בכיבוש יהושע של
שינוי אלא המערכות, ושידוד הטבע שבירת זה היה לא תמוז, ג'

שבירתו. ללא הטבע במציאות

הגאולה עידן התחלת - תמוז ג׳
בבית השלימה לגאולה כהכנה בדרגא הטבע בעליית א"כ מדובר
בקיום בעולם? לטובה השינוי את רואים כיצד השלישי. המקדש
ניתן כבתחילה". ויועצייך כבראשונה שופטייך "ואשיבה הייעוד,
אלפי ורבבות חסידים של ההתקשרות ביכולת בפשטות זאת לראות

הקודש. באגרות המשיח מלך שליט"א הרבי עם ישראל בני

שחזרת ה'תשנ"א שופטים בפרשת מסביר המשיח מלך שליט"א הרבי
ומכשירה הגאולה מייעודי הינה מהנביא, שמקבלים והייעוץ הנבואה
פנימי. באופן לבוא שלעתיד הנעלים הגילויים את לקבל העולם את
ולהתייעץ לשאול מקום, ובכל זמן בכל אחד, כל יכול שכיום מובן מכך
התשובה מזו, יתירה נושא. בכל ובעצמו בכבודו המשיח מלך עם
המתקבל, במענה הקדושות הוראותיו קיום וממילא יותר מהר מגיעה

מדויק. יותר באופן גם לומר אפשר ואולי יותר מהר מתבצע

לגאולה העולם את מכשיר – הניסים ריבוי
הדור. נשיא עם יותר ומהיר תמידי חיבור מאפשר העולם טבע כאמור,
הופכים גם אשר הניסים, בכמות ריבוי היתר בין פועל גופא, זה דבר
ההוראה לעיל. כמדובר לגאולה יותר מוכשר להיות העולם את
ואחת אחד כל צריך כעת - תמוז לג' ההכנה בימי בעומדנו למעשה
שליט"א לרבי יהודים שיותר כמה לקשר להשתדל עצמו, על לקבל
בדגש זה שיהיה טוב ומה קודש" ה"אגרות באמצעות המשיח מלך

שאלה. כל על בפשטות ועונה גשמי בגוף וקיים חי שהרבי

עכשיו נפלאות

מלך דבר

הגאולה נבואות

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ט. פרק החדש, קדוש הל'

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

ג-ה. שגגות הלכות

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרק

יב-יד. פרקים

א-ב פרקים כפרה מחוסרי הלכות טו. פרק

ג-ה. פרקים

א-ג. פרק תמורה, הלכות

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

חיים" "מים של טיפות כמה

קרח פרשת
ד - אבות פרקי

גשמי בגוף חי - תמוז ג'

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

השבת לוח

לשאול צריכים ערוך שולחן פי על
והוא פניות, שום לו שאין אחד אצל

שנוגעים אלו את שואלים וכאן בדבר, נוגע אינו
הגוי. בעיני חן לישא רוצים והם היום - בדבר

תשל"ו) תורה (שמחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הצבא אנשי את לשאול
טוב מזל ברכת

שיחי' הלוי סגל למשפחת
שיחי' בן הת' הבן לבוא

תחי' מושקא חיה מרת עב"ג נשואין בקשרי
הגרי שיחי' מנשה הרב למשפחת

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

לתורה" עתים "קבע
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'
שי' משיח רפאל חיים משה ר'

רחל בן
הגאולה זמן של שלמה ובריאות רפואה

הרבי ולהתגלות ישראל, בני אחינו שאר בתוך
ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א

שלמה לרפואה

מהמקוה יוצא מה״מ שליט״א הרבי



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

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! גלויים!ניסים 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

ניא הלים ומש

שנים, לפני התפרסמה, מאז
ממימי שנלקחו המים סגולת
שליט"א הרבי בהם שטבל המקוה
להינות רבים זכו המשיח, מלך
אותם של הפילאית מסגולתם
לאחד כבר שנעשו חיים, המים
של והנפלאות הניסים ממאפייני

המשיח. ימות

להיווכח שזכו רבים מיני אחד
יצחק ר' הוא אלו, מים בסגולת
זכה שנים במשך גן. מרמת פור
בלבד. משפחתית לחשיפה הסיפור
אלעד ר' שבנו, והעובדה יתכן
האחרונות בשנים שנעשה פור,
וסיפר השורה, מן לחב"דניק

הוראת את לאביו
שליט"א הרבי
המשיח מלך
החשיבות על
בפרסום שיש
והנפלאות הניסים
עושה שהקב"ה
בזמן בפרט אתנו
בכך ואשר הזה,
את מזרזים אנו
האמיתית הגאולה
זו היא והשלימה,
באבא שהאיצה
סיפורו. את לספר

אמי .('96) תשנ"ו בשנת זה "היה
הידרדר מצבה סכרת, חולת היתה
(היי), 700 של לערכים הגיעה והיא
מכך כתוצאה קריטי. במצב והייתה
הרפואה בבית מיידית אושפזה היא
היא ימים חודש במשך "איכילוב".
כמעט למכשירים מחוברת היתה
פוקחת היתה פעם (מדי הכרה בלי
לשיפור תקווה של צל ללא עיניים)

במצב.

ילדיה) - והאחיות (האחים אנחנו
ארבע של משמרות עושים היינו
להותירה לא כדי פעם, כל שעות

לבדה.

את גם כללה כזו, משמרות סדרת
לראות נוכחתי במהלכם שישי, ימי
החב"דניקים של היפה פעילותם את
מגיעים היו הם הרפואה. בבית
פנים בסבר עוברים שישי, ביום
כדי החדרים בין ובברכות יפות
לנשים שבת נרות עלונים, לחלק
היה שניתן לחולים תפילין ולהניח
למבקרים. או תפילין איתם להניח

לי היתה המדובר, שישי ביום
אימי את וסעדתי "משמרת"
קבלתי זו בהזדמנות יכולתי. ככל
הגאולה. עלון מהחב"דניקים
פנוי זמן מצאתי יותר מאוחר
כדי תוך העלון. את לקרוא וישבתי
קטנה במודעה נפגשתי בו, עילעול

ליבי. תשומת את שמשכה

שבבני היה, המודעה של תוכנה
בהם מים להשיג ניתן ברק
של המקווה ממימי מעורבים
המשיח מלך מליובאוויטש הרבי
היחודית סגולתם ועל שליט"א,

הרפואה. בתחום בפרט

העלון, קריאת לאחר
את לשמור החלטתי
בגלל לפחות העלון,
להשגת הכתובת
חיים". ה"מים אותם

מכן לאחר שבוע
לנסוע החלטתי
להשיג כדי ברק לבני
ובחסדי המים. את
הצלחתי השי"ת
חזרתי ואכן להשיג
ודף המים בקבוק עם

הסבר. מילות כמה עם

טובה. הזדמנות רק חיפשתי כעת
לשתות לאימי לה לתת רציתי
תהיה שהיא רציתי ולכן מ"המים"

פעולה. ותשתף בהכרה

עם הבאות המשמרות באחת אכן
בוקר, לפנות 4 עד נשארתי אמא,
"משמרתי", את שעזבתי ולפני
חיים", מה"מים מעט לה מזגתי
והיא מהדף. הברכה את קראתי
שהתארגנתי עד מהמים. שתתה
להחליף הגיעה אחותי ללכת,

אותי.

הזמן בפרק התרחש כנראה הנס
בוקר לפנות שעזבתי מאז קצר
עכ"פ הרופאים. לביקור עד
הם לביקורת, הגיעו כשהרופאים
שכבר שהאמא לראות, נדהמו
מתנדנדת כה עד לראותה הורגלו
ערה לעירפול, הכרה חוסר בין

כרגיל. ומדברת לחלוטין

כל את ממנה להסיר הורו הרופאים
לסבול שנאלצה (לאחר המכשירים
ובתוך שלם!!) חודש במשך אותם
ב"ה". לביתה, חזרה היא קצר זמן

 
     

   
   

    
     

   
    
  
    

    

התשיעי הדור של החידוש
לגבי התשיעי הדור – דדורנו החידוש
שלפני- לדור עד זה, שלפני הדורות כל
לא שהגאולה מכיון השמיני): (דור זה
(הגילוי פרעה" אל ה"בא בפועל, אז באה
היה לא למטה) נהורין" כל ד"אתפריעו
(היתה בריא בגוף כנשמה השלימות בתכלית
בגוף הנשמה וגם הגוף מן הנשמה הסתלקות
וכו'), בגלות" הוא ש"הדיבור במצב היתה
האחרון הדור – זה בדורנו מה-שאין-כן
תיכף נעשה – לגאולה ראשון ודור לגלות
שלא בלבד זו שלא המאורות", "נתלו ומיד
דגילוי הגדולים במאורות חס-ושלום חסר
אלא ותורה-שבעל-פה, תורה-שבכתב
יותר נעלית שלימות מתווספת – אדרבה
שבעל- מאורייתא פה ד"כבד באופן [לא
בהיותו שבכתב, מאורייתא לשון וכבד פה
בגופים שכשנשמות באופן מזה], למעלה

נהורין" כל "אתפריעו בפנימיות מקבלים
בא צדקנו שמשיח עי"ז עתה, ש"נתלו"

מיד,
כל את תורה וילמד תשלח" ביד נא "שלח
תצא". מאיתי חדשה "תורה עד כולו, העם
(294 עמ׳ ח״א תשנ״ב השיחות (ספר

השתיה אבן דרך על
"נביא "בקרבנו" עצמו את שמגלה כפי
ש"הנשיא הדור נשיא כמוך", גו' להם אקים

עולם". יסוד "צדיק הכל", הוא
במקום שנמצאת – השתיה אבן על-דרך
תמיד וקיימת הגשמי, הזה בעולם מסויים
דגניזה, השינוי לא (אפילו שינויים בלי
שופט על-דרך וכיוצא-בזה), שנגנז כהארון
לגילוי (כסימן דור בכל (נצחי) שקיים ונביא
שממנה – תמידי) באופן בעולם אלקות

כולו. העולם כל הושתת
(794 עמ׳ ח״ב תנש״א השיחות (ספר

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:30 19:12 ירושלים
20:33 19:27 תל-אביב
20:34 19:20 חיפה
20:31 19:28 באר-שבע
21:21 20:12 ניו-יורק

     
כב) יב, - יד יא, א' (שמואל

הדור נשיא של מכוחו

ואהרן משה על נקהלים ועדתו קורח כאשר
ג): טז, (במדבר במילים טענתם את ממקדים הם

ה' ובתוכם קדושים כולם העדה כל כי לכם "רב
ה'". קהל על תתנשאו ומדוע

אלא הכהונה, עניין עצם על אינה קורח טענת
בני לכל המשפיע הוא הכהן שאהרן העובדה על
את "בהעלותך בענין בחסידות [כמבואר ישראל
"העלה" המנורה נרות הדלקת ידי שעל הנרות",

קורח וטענת - לדרגתו] ישראל בני כל את אהרן
ובתוכם קדושים כולם העדה "כל הייתה: ועדתו

ה'". קהל על תתנשאו ומדוע ה'

בהערכה טעות
מובדלים בהיותם בכהנים, מעלה שישנה כשם

העדה" ב"כל מעלה גם ישנה כך העולם, מעניני
מהם ועושים העולם בעניני עוסקים בהיותם

כפי הכוונה, עיקר ואדרבה: לאלקות, כלים
- היא שלח, פרשת קודמת בפרשה שמתגלית
ומכיון יתברך, לו דירה מה"תחתונים" שיעשו

תתנשאו "מדוע - קדושים" כולם העדה ש"כל
ה'. קהל מעל יתנשא שאהרן מדוע ה'", קהל על
אהרן את העריך שהוא הייתה קרח של טעותו

הפוכה, במגמה היה שאהרן בזמן בו כ"מתנשא",
שצריכה אומנם נכון ממנו. לנמוך למטה להשפיע

אחרים, ליהודים גדול הכהן בין מחיצה להיות
התחושה את שנותן מה ו"תחתונים", "עליונים"

שיחד אלא התנשאות", הגבהה "ריחוק, של
להשפיע הדור) (ונשיא גדול הכהן צריך זה עם
שלימות ולאחרי אחרים; יהודים על מקדושתו
המקבל מעלת לעתיד-לבוא תתגלה זו, עבודה

התחתון. ומעלת

ישראל בני לכל להשפיע
בני לכל ולהשפיע לרדת אהרון של זו מגמה

מטה "פרח של ומופת באות גם נרמזת ישראל
את הביא שבט נשיא כל כאשר זה היה אהרן":

הקודש, ארון ליד להניחו לו המיוחד מטהו
מטה אחד לנשיא מטה נשיאיהם כל אליו "ויתנו
המיוחד מטהו את הביא ואהרן גו'", אחד לנשיא

מטה ש"פרח האות את שיראו בכדי - שלו
ידי על נבחר שאהרון ידעו זה ידי ועל אהרן"

כל אליו "ויתנו ואומר מוסיף שהפסוק אלא ה';
מטותם", בתוך אהרן ומטה גו' מטה נשיאיהם

באה זו תוספת ואכן זו? תוספת מדוע ולכאורה
בתוך יהיה, שהוא - אהרן של עניינו על להצביע
ידי על אהרן, עם קשור יהיה אחד שכל מטותם,

מטותם", "בתוך אהרן, ממטה נמשך שבהם זה
בתוך - בתוכם" "ושכנתי ח) כה, (תרומה דרך על

ואחד. אחד כל
שבני לאחר הענין: המשך גם יובן זה פי ועל

- אהרן מטה "פרח של האות את ראו ישראל
ולכאורה כד) יז, (פרשתנו מטהו" איש "ויקחו כתוב

בא שזה לומר, ויש בזה? להשמיענו רוצים מה
אהרן ממטה ההשפעה פעולת שלאחרי להסביר,
שבט לכל נמשכה זו השפעה המטות, שאר בכל

זה ידי על - ועבודתו ענינו לפי בנפרד, ומטה
פי על דוקא, שלו מטה מטהו", איש ש"ויקחו

לחוד. שבט כל של פרטית העבודה

הדור נשיא של מכוחו
פי על אף ואחד: אחד לכל בזה וההוראה

למעשה היא התחתון כדור בחצי שהעבודה
שלפניו, הנשיאים לגבי הגאולה בעל של חידושו

ביחד כי הדור. אנשי לכל אותה מוסר הוא הרי
מאנשי ונעלה מרומם הוא הדור שנשיא זה עם
כל בתוך מטותם", "בתוך נמצא הוא הרי הדור,
בעבודתו ואחד אחד לכל נמשך וזה ואחד, אחד

הפרטית בעבודתו מטהו", איש "ויקחו כאשר
יהודי. כל של

את מקבל זה בדור ואחד אחד שכל מובן, מזה
הפצת עבודת את לעשות הדור נשיא של הכח
חזק הכי באופן חוצה המעינות והפצת היהדות
כדור בחצי נפעל שזה וכפי ומקל) (מטה ונרחב

גם כולו, העולם בכל פועל שזה עד התחתון,
העליון. כדור בחצי

ה׳תשמ״ט) קרח, פרשת שבת שיחת (עפ״י

בירושלים וגאולה משיח מרכז מנהל אורן, דורון הרב עם

מדריגה עולה העולם - תמוז ג׳
לו לדירה הגשמי העולם הפיכת בתהליך
הטבע את לזכך נדרש בתחתונים, יתברך
זה דבר אלוקות. לגילוי לכלי להפכו מנת על
האדם, עבודת ע"י א. אופנים: בשני נעשה
ע"י הזיכוך הקב"ה. שעושה הניסים ע"י ב.
ובפרט התורה בקיום מתבטא האדם עבודת
העולם. בגשמיות נעשות שרובן המצוות,
הקב"ה שעושה הניסים ישנם זאת, עם יחד
בשיחת המשיח מלך שליט"א הרבי וכדברי
הנסים ברוב הכוונה "שלימות תשנ"א: קורח
שהנס אלא מהטבע, לגמרי שלמעלה דבר ישאר לא שהנס הוא,
ומציאות טבע את שמשנה "נס ה'), (אות בהטבע ויחדור יתקשר

ב'). (אות הדבר"

"ועד"ז הריי"ץ: הרבי של הגאולה התחלת לגבי מוסיף, השיחה בהמשך
תרפ"ז): (בשנת תמוז דג' הגאולה בנס ההסברה גם לומר יש אולי
לו היתה מהטבע, שלמעלה נס הי'ה תמוז דג' שהנס זה עם ביחד
אנשים שאותם כידוע להנס... "הסכים" שהוא גופא, בהטבע השפעה
נאלצו בתקפם) (בעודם גופא הם והגאולה, המאסר בעל את שאסרו

והגאולה. בשחרור לסייע צריכים שהיו עד לשחררו,

התחלק אלא שלימה), (בגאולה אחת בבת הנס בא לא שלכן לומר, ויש
בתקפו), (שהי'ה שכנגד הצד למצב בהתאם - הטבע בדרך לשלבים
החל לשחררו, שצריכים להכרה יגיעו ("טבעם") מצבם מצד שהם
בקסטרמה, מקלטו לעיר להגלותו ר"ל החיים דהיפך הגזירה מביטול
הנס כי מוכיח, שיחה באותה ז'). (אות לגמרי". אותו ששחררו - עד
ביום הכוכבים וכל השמש את עצר כאשר הארץ, בכיבוש יהושע של
שינוי אלא המערכות, ושידוד הטבע שבירת זה היה לא תמוז, ג'

שבירתו. ללא הטבע במציאות

הגאולה עידן התחלת - תמוז ג׳
בבית השלימה לגאולה כהכנה בדרגא הטבע בעליית א"כ מדובר
בקיום בעולם? לטובה השינוי את רואים כיצד השלישי. המקדש
ניתן כבתחילה". ויועצייך כבראשונה שופטייך "ואשיבה הייעוד,
אלפי ורבבות חסידים של ההתקשרות ביכולת בפשטות זאת לראות

הקודש. באגרות המשיח מלך שליט"א הרבי עם ישראל בני

שחזרת ה'תשנ"א שופטים בפרשת מסביר המשיח מלך שליט"א הרבי
ומכשירה הגאולה מייעודי הינה מהנביא, שמקבלים והייעוץ הנבואה
פנימי. באופן לבוא שלעתיד הנעלים הגילויים את לקבל העולם את
ולהתייעץ לשאול מקום, ובכל זמן בכל אחד, כל יכול שכיום מובן מכך
התשובה מזו, יתירה נושא. בכל ובעצמו בכבודו המשיח מלך עם
המתקבל, במענה הקדושות הוראותיו קיום וממילא יותר מהר מגיעה

מדויק. יותר באופן גם לומר אפשר ואולי יותר מהר מתבצע

לגאולה העולם את מכשיר – הניסים ריבוי
הדור. נשיא עם יותר ומהיר תמידי חיבור מאפשר העולם טבע כאמור,
הופכים גם אשר הניסים, בכמות ריבוי היתר בין פועל גופא, זה דבר
ההוראה לעיל. כמדובר לגאולה יותר מוכשר להיות העולם את
ואחת אחד כל צריך כעת - תמוז לג' ההכנה בימי בעומדנו למעשה
שליט"א לרבי יהודים שיותר כמה לקשר להשתדל עצמו, על לקבל
בדגש זה שיהיה טוב ומה קודש" ה"אגרות באמצעות המשיח מלך

שאלה. כל על בפשטות ועונה גשמי בגוף וקיים חי שהרבי

עכשיו נפלאות

מלך דבר

הגאולה נבואות

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ט. פרק החדש, קדוש הל'

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

ג-ה. שגגות הלכות

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרק

יב-יד. פרקים

א-ב פרקים כפרה מחוסרי הלכות טו. פרק

ג-ה. פרקים

א-ג. פרק תמורה, הלכות

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

חיים" "מים של טיפות כמה

קרח פרשת
ד - אבות פרקי

גשמי בגוף חי - תמוז ג'

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

השבת לוח

לשאול צריכים ערוך שולחן פי על
והוא פניות, שום לו שאין אחד אצל

שנוגעים אלו את שואלים וכאן בדבר, נוגע אינו
הגוי. בעיני חן לישא רוצים והם היום - בדבר

תשל"ו) תורה (שמחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הצבא אנשי את לשאול
טוב מזל ברכת

שיחי' הלוי סגל למשפחת
שיחי' בן הת' הבן לבוא

תחי' מושקא חיה מרת עב"ג נשואין בקשרי
הגרי שיחי' מנשה הרב למשפחת

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

לתורה" עתים "קבע
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'
שי' משיח רפאל חיים משה ר'

רחל בן
הגאולה זמן של שלמה ובריאות רפואה

הרבי ולהתגלות ישראל, בני אחינו שאר בתוך
ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א

שלמה לרפואה

מהמקוה יוצא מה״מ שליט״א הרבי



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

הענק עצרת א׳ ביום
שלוחים רבנים, עשרות

קודש" "קריאת על חתמו ומשפעים
להשתתף הציבור את המזמינה
וטף נשים אנשים, בהמוניהם,

ב"עצרת לנשים) מיוחדים (מקומות
ביום אי"ה שתתקיים ומשיח" גאולה
באמפי-פיס, 19:30 בשעה הקרוב, א'

באירוע ים. בת 1 העצמאות שד'
ציבור, ואישי רבנים דברים ישאו

שנת בנושא וידאו הקרנת לצד
האומנותי בחלק המתקרבת. "הקהל"

צוקר ובערל' פיאמנטה אבי יופיעו
הכנס: במרכז מלאה. תזמורת עם

ניסי על להשי"ת והודאה שבח דברי
הסעות אשתקד. איתן צוק מלחמת
הארץ. ברחבי חב"ד ממוקדי יצאו

.03-658-4633 לפרטים:

תמוז ג׳ התוועדויות
ג' יום לרגל גאולה. של יום

חב"ד חסידי בקרב המצויין תמוז,
מתקיימות דגאולה", אתחלתא "יום

חסידיות התוועדויות זו בשבת
דברים ישאו במהלכן חב"ד, במוקדי

הגאולה בבשורת האמונה לחיזוק
המשיח מלך שליט"א הרבי של
פרטים טובות. החלטות וקבלת

חב"ד. במוקדי

את לבחון נועד שנוצר, הנסיון לכל. ברור תמוז ג׳ מאז הגלויה, במציאות והסתר״ ה״העלם צד
המשיח. מלך שליט״א הרבי דברי של המוחלטת באמיתות שלנו והבטחון האמונה במידת כולנו,

טובות חדשות

כח נקח ממנו כי
הגאולה לזירוז

ומשיח גאולה לעצרת כולנו
ים בת אמפי ה'תשע"ה, תמוז ד'

ה'", את לעבוד נקח ממנו כי פרסה תשאר "לא
מול דרישתו את רבינו משה נחרצות מסכם
כולו ישראל עם שאכן לעכל המתקשה פרעה,
מבהיר ממצרים, יוצאים כולנו ממצרים. יוצא
בצאננו ובבנותינו בבנינו ובזקנינו.. "בנערינו משה
בידנו תתן אתה "גם אלא עוד ולא נלך", ובבקרנו

ידועה. והתוצאה ועולות". זבחים
"לא באמירה שיש הפשוטה למשמעות מעבר
לא - ה'" לעבוד נקח ממנו כי פרסה תשאר

אפילו במצרים תשאר
את אחת, בהמה פרסת
יש לוקחים, אנו הכל
משמעות זו באמירה
הוראה המהווה עמוקה
עבורנו ביותר אקטואלית

ה'. בעבודת

נעלמים כוחות
החסידות בתורת
אותה ה"פרסה", מזוהה
שבקצה קשיחה שיכבה
המהווה הבהמה, רגל
רגלה בין ומחיצה חיץ
המושג עם והקרקע,

"פרגוד" או "וילון" שמשמעו בארמית, "פרסא"
ו"העלם". "הפסק" המהווים

משמעות משה דברי מקבלים זה ביאור עפ"י
של עניין כל נותיר לא פרסה" תשאר "לא חדשה.
וננצל תום עד אותו נברר שלא והסתר", "העלם
את לעבוד נקח ממנו "כי הקדושה. לתחום אותו
מוסר נקח עצמו וההסתר" מה"העלם דווקא ה'",

ה'. לעבודת ותעצומות עוז השכל,
סימן מהווה והסתר", ה"העלם של מציאותו עצם
על בניסיון להעמידנו עבורנו, נועד שהוא ברור
ממנו נתפעל שלא מנת
שהרי בנסיון. ונעמוד
אדם מעמיד הקב"ה אין
כן אם אלא בנסיון,
את מראש לו נתן כבר

ולגלות להתאמץ שעלינו אלא בו, לעמוד הכוחות
נעלמים. כוחות אותם את

ג' מאז הגלויה, במציאות והסתר" ה"העלם צד
את לבחון נועד שנוצר, הנסיון לכל. ברור תמוז
באמיתות שלנו והבטחון האמונה במידת כולנו,
מהימנא, רעיא שבדור, משה דברי של המוחלטת

המשיח. מלך שליט"א הרבי אחרון, גואל
הגאולה ערב הנ"ל, רבינו משה דברי באים כך ועל
עם יעמוד בו האחרון לנסיון כרמז ממצרים,
ההתגלות. לפני ישראל,
נקח ממנו "כי בדבריו
הוא ה'" את לעבודת
שמעצם מעודדנו,
עלינו הנסיון, עוצמת
תוקף את לשאוב
והבטחון האמונה
שליט"א הרבי בדברי
אנו כי המשיח, מלך
וצריכים הגאולה דור
העינים את לפתוח רק
שהגאולה רואים ואז
והשלימה האמיתית
ממש. כפשוטה נמצאת

ומשיח גאולה עצרת
כל על בתמוז, ג' את ישראל בקהילות יחוגו השבת
"שמש של העצום הנס התרחש בו היום היבטיו:
יצא בו היום איילון", בעמק וירח דום בגבעון
שניאורסון, יצחק יוסף רבי האדמו"ר הקודם, הרבי
וגילה חשף בו והיום גאולתו, והחלה הסוהר מבית
של אדירים אוצרות המשיח מלך שליט"א הרבי
בית והמוני חסידיו רבבות אצל ובטחון, אמונה
נשים אנשים, כולנו, נתאסף כך לשם ישראל.
שתתקיים ומשיח גאולה לעצרת שנה כמידי וטף,
באמפי' בערב, בתמוז ד' ראשון ביום בעזהשי"ת
הדרישה את יחד לזעוק הגאולה, עיר ים בת של
המלאה בהתגלותו והשלימה האמיתית לגאולה
המשיח, מלך שליט"א הרבי של והמושלמת

וזמרה. שירה רוב מתוך ודווקא ממש בקרוב

המוחלטת האמונה חיזוק את מציין זו, בשבת שחל תמוז ג׳ יום
בא״ וכבר בא, משיח זה ״הנה המשיח: מלך שליט״א הרבי של בנבואתו

(456=) חי משיח עוד - (456=) תמוז ג'

המשיח ימות של פרוייקט - חינם לחם

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

לפרנסה מזל
וכלשונו במסחרו מצליח אינו דעתו לפי אשר כותב

מזל. בלי אומרת זאת במכתבו,
הקב"ה כי לישראל. מזל אין רז”ל, מאמר ידוע והנה
ואחת אחד כל על המשגיח הוא ומנהיגו עולם בורא

ביתו. ולבני לו המצטרך בכל מישראל
שכל וכן ומצות תורה בעניני להוסיף שעליו מובן ומזה

כזה. יעשו ביתו בני
בכלל בהמצטרך השי"ת בברכות יתוסף זה ידי שעל

בפרט. פרנסה ובעניני
ממון מלח חז"ל עצת ידועה ביחוד פרנסה לעניני ובנוגע

בצדקה, להרבות שעליו אומרת זאת חסר,
המסוגלים ומזמנים פעמים, ברבות הצדקה את ולחלק

הבקר. תפלת קודם חול יום בכל הוא לזה

המזוזות את וכן שלו התפילין את יבדקו אשר ומהנכון
כדין. כשרות כולן שתהיינה בדירתם

ו׳שכד) (מאגרת לבשו"ט. בברכה

בכוונה לתפלה סגולה
הי' שרגיל אף בכוונה להתפלל לו קשה שעתה ..ובמ"ש

לפנים. במדינתו בזה
לזה לבו ישים לא ולכך היצר. מפיתויי זהו בטח הנה

בתפלה, יתאמץ כלל,
פנים כל על יאמר התפלה לאחרי וגם התפלה ולפני
וכידוע ישראל זמירות נעים של התהלים מס' אחד סימן

דא. לכגון הם שסגולה
המזוזות את וכן שלו התפילין את יבדקו אשר מהנכון

כדין. כשרות כולן שתהיינה בדירתו
פרוטות איזה יפריש הבקר תפלת קודם חול יום ובכל
ו׳שכג) (מאגרת לצדקה.

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (19.6.15) ה'תשע"ה תמוז ב' קרח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1051

והטובה בעולם רעב יהיה לא המשיח בימות
הרב הרמב"ם. כותב כך הרבה, מושפעת תהא
לארבעה ואב נשוי (34) מיבניאל נחשון אסף
יהיה שלא בכיוון, לפעול החליט כ"י, ילדים
ופתח ועשה, אמר ללחם. שרעב בסביבתו אדם
דורש, לכל חינם לחם - יומי חסד של במיזם
בסביבתו התחיל הלחמים. את מממן הוא כאשר
נוספות. לשכונות עבר מכאן בשכונה, הקרובה,

ההתחלה... הייתה רק וזו
לפני אונו. בקרית צבי בן בתיכון למד בצעירותו
בהודו הרחוק, במזרח לטייל יצא שנים מספר
ודרמסלה. בקטמנדו חב"ד בבתי וביקר ונפאל
והחלה חב"ד, עם הראשוני הקשר נוצר משם

ומצות. לתורה ההתקרבות

לכולם״ ״לחם פרויקט
היה גלוי, באופן הניצוץ את אצלו שהדליק מי
שנים. כחמש לפני שבע, בבאר ניר הרב חב"ד איש
במאמרים חודשיים חב"ד בכולל למד בהמשך
אינו אומנם לדבריו. הגאולה, את שמקדמים
השורה, מן חב"ד כאיש עדיין עצמו את מגדיר
המשיח, מלך שליט"א הרבי של המסר את אבל
העולם את להכריע אפשר אחד טוב שבמעשה
האמיתית הגאולה את ולהביא זכות לכף כולו

קלט. הוא ממש, עכשיו והשלימה
התמודדות אכן היא הייחודי, הפרויקט מטרת
מזערית, היא ההתחלה אומנם הרעב, תופעת עם
התפשטות. במגמת היא אך מסויים, במקום רק
יד בהישג להיות עליו מותרות, מצרך אינו לחם
שהחל מה אדם. ולכל – ומים אויר כמו – ממש
מיזם לעוד ונעשה הולך מקומית, אישית כיוזמה

המשיח. ימות של

כאשר נחשון, הרב אצל נולד הפרויקט רעיון
המעשרות כספי עם לעשות ביכולתו מה חיפש
חנות לבעל פנה הוא אחד יום שלו. החודשיים
חלוקה עבור מראש לו ושילם בשכונתו מכולת
לחם לחם, כיכרות שלושה של חינם! יומית
ימים. שבוע נמשך המבצע פרוס). (לא אחיד
יוכל אם המכולת בעל שאל ימים, כמה כעבור

הלחמים. מכסת את להגדיל

המעשרות בכספי החל
צדקה, קופת נחשון הרב הציב לחלוקה, במקביל
אלה הן ויכולתם, רצונם כפי לתרום יכולים בה
חלק לקחת הרוצים כאלה והן לחם, הלוקחים
נחשון הרב הנפלא. החסד במיזם שותפים ולהיות
בפרויקט, שלו המעשרות כספי את השקיע
אט נוספים, תושבים מתרים הוא במקביל כאשר
מתוך בשלוש כיום הלחמים. מכסת גדלה אט
בחינם. לחם לקבל ניתן ביבנאל המכולות ארבע
מכסת ניתנת הרביעית במכולת גם לאחרונה

כספי עתה לעת (שכן בחינם מסוימת לחמים
הלחמים), כל למימון מספיקים לא הפרויקט
כל את לממן כדי כסף די יהיה בו היום רחוק ולא
יהיה אפשר אז הרביעית. במכולת גם הלחמים
יכול בו אחד יישוב בעולם שיש מלא בפה להגיד

חינם. לחם לקבל אחד כל
ברחבי גלים. מכה כבר יבנאל של ההצלחה סיפור
ליישוב המגיעים רבים מבקרים ובעולם. הארץ
ונכנסיםלמכולתמופתעיםלמראההשלטהמקדם
ולצדו בחינם" לחם לקבל אפשר "כאן פניהם את
לחמים למימון לתרום המאפשרת צדקה, קופת
שמגלים הרב העניין הפרויקט. במסגרת נוספים
לפי אחד כל של וסיוע הפצתו בפרויקט, אנשים
יהיה ניתן אחרים ביישובים שגם יבטיחו יכולתו
שמדינות במגמה דורש. לכל חינם לחם לקבל

המיזם. את יאמצו בעולם

המשיח ימות את לחיות
מגמת המשך
של הרחבה
תואמת המיזם,
דברי את
שליט"א הרבי
המשיח מלך
על המעורר

"לחיות הצורך
הנהגה ידי על המשיח" ימות של הזמן עם
רעב... יהיה לא בו בגאולה העולם למצב תואמת

הרבה". מושפעת תהיה שהטובה
שיווק, תפעול, לסיוע הצעות תרומות, לשאלות,
ועוד, יישוב/שכונה כרכז הירשמות כספים, גיוס
או 050-759-6280 בטלפון: לאסף לפנות ניתן

.anahshon@gmail.com באימייל

נחשון אסף הרב

החנות ליד שילוט
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