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

הגאולה חג את חוגגים
ולמחרתו הקרוב שני ביום

חג ימי את מציינים שלישי, יום
לפני הריי"צ אדמו"ר של הגאולה
יום ואת שנים, ושמונה שמונים

ביום תמוז. י"ב ביום החל הולדתו
ממאסרו הריי"צ הרבי נשתחרר זה
שלטונות ע"י עליו, שנגזרה והגלות
התורה הפצת בגין המועצות, ברית
אלו ימים נפש. במסירות והיהדות

מוזמן אליהם בהתוועדויות מצויינים
לומר להשתתף, הרחב, הציבור

טובות החלטות ולקבל "לחיים"
הגאולה. בעל של בדרכו

3 טובות והחלטות שירים
אביב בתל ממש" "ממעל מרכז

של ערב השלישית בפעם יקיים
זמרים עם טובות והחלטות שירים
את מזמינים המארגנים מפורסמים.

מקורביהם את להביא השלוחים
גאולתי חוויתי ערב להם ולהעניק

שיתקיים וחסידית, צעירה באווירה
במופע אביב. בתל הקרוב א' ביום
רנד, שולי יופיעו: הבמה על החי

דניאל דדון, אמיר ארי, לב ארז
ילד צמד והחברים, לביא רועי זמיר,

מראש: בהזמנה כרטיסים ועוד...
.03-6209-770

שהייתה עליונה השפעה אותה מתעוררת מסויים, תאריך ובהגיע ונעשים, נזכרים האלה והימים
הגאולה חג - תמוז וי״ג י״ב של אלה בימים שיש המיוחדת כח הנתינת מכאן הראשונה. בפעם

טובות חדשות

עת תמוז חודש
להתגלות רצון

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

בתמוז י"ב-י"ג הקרוב, בשבוע ושליש שני ביום
יוסף רבי הריי"צ, אדמו"ר של הגאולה חג יחול
חב"ד. בשושלת השישי הנשיא שניאורסון יצחק
הקומוניסטי, השלטון ע"י מאסרו, לכך קדם
רוסיה רחבי בכל היהדות בחיזוק פעילותו בגין
הקשור בכל חורמה מלחמת שהכריזה הסובייטית

ומצוות. תורה ליהדות,
כי החלטה עצמו על הרבי קבל לכלא, כניסתו עם
מייצגים. שהם מה ובכל באוסריו מכיר אינו הוא

על הכריז כאשר נהג כך
כותלי בתוך רעב שביתת
לשימצה!! הידוע הכלא
התפילין לו שיוחזרו עד
לאחר ואכן ממנו שנלקחו
המערכת ימים שלוש
הוחזרו. והתפילין נכנעה
נדרש כאשר נהג כך
"הודאה כתב על לחתום
כי לו והובהר באשמה",
באם בחייו משחק הוא
חתם לא הרבי יחתום. לא

נכנעה. והמערכת

נכנעה המערכת
הם כי הכלא להנהלת ברור כשהיה היה גם כך
ייעשה שזה רצו עדיין אבל לשחררו, נאלצים
עליו וציוו לתאו נכנסו אוסריו רצו. שהם בדרך
הכלא, בתקנון נקבע כך הודעה. לקבל כדי לעמוד,
הרבי שלילית. או חיובית הודעה הייתה אם בין
נמרצות. אותו היכו הם כאשר גם לעמוד, סירב
אשר עד פעמים, שלוש עצמו על חזר הדבר
למשרד כבוד ברוב הוזמן והוא נכנעה המערכת

ההודעה. לו נמסרה יושב כשהוא ושם הכלא
ובפרובוקציות. ב"פרינציפ" איתם שיחק לא הרבי
לטעת והצליח רצה הרבי
הכוח את בחסידיו
הנסיונות מול לעמוד
הקשיםשהעמידבפניהם
הקומונוסטי, השלטון

גם רבות שנים חלקם מנת אכן שהיו קשיים
את הרבי חשף העיקשת בעמידתו מכן. לאחר
מול לעמוד שביהודי. גבוליים הבלתי כוחות
מליוני מאות על עוררין ללא ששלטה מעצמת-על
לחסידיו יכלה לא לרבי, יכלה לא אך אדם, בני
עד ברוסיה, היהדות גחלת על לשמור שהמשיכו
בשלהי והכפירה, הכפור מעצמת של לקריסתה

תנש"א. שנת
כותב הראשונה, תמוז י"ב לחגיגת הידוע במכתבו
בלבד אותי "לא כי הרבי
גם אם כי הקב"ה.. גאל
ישראל בשם אשר את
זו בקביעה יכונה".
-י"ג בי"ב הרבי: מבהיר
לא כוחות הוענקו תמוז
ונעלים למובחרים רק
החסידים, שבקרב
ליהודי גם אדרבא אלא
אשר עד ביותר, הפשוט
ליהדות, שלו הקשר כל
משום ורק אך אלא אינו
ותו יהודיה לאם שנולד
כוחות קיימים בו גם לא.
עד יהדותו, על לשמור

נפש. מסירות כדי

ניצח הרבי
האריז"ל וכביאור ונעשים, נזכרים האלה והימים
אותה מתעוררת מסויים, תאריך בהגיע אשר
מכאן הראשונה. בפעם שהייתה עליונה השפעה
הגאולה, חג - תמוז וי"ג י"ב של אלה בימים שיש
למילוי לכולנו, עכשווית מיוחדת כח נתינת
והשלימה. האמיתית הגאולה זירוז - השליחות
העצומים הכוחות אותם את לגלות כח נתינת
בלימוד ית', רצונו לעשות יהודי, בכל הטמונים
ומעשים בצדקה והוספה וחסידות נגלה תורה
לפרסם בגאולה, אמונה של עצומים כוחות טובים.
המשיח מלך שליט"א הרבי כי כולו העולם בכל

ממש. ומיד תיכף לגאלנו ועומד וקיים חי

אמונת את ביטאה השבוע, א׳ ביום שהתקיימה ומשיח גאולה עצרת
על המשיח, מלך שליט״א הרבי בנבואת המשתתפים, אלפי ובטחון
אחורי) עמ׳ (ראה ממש! ומיד תיכף - והשלימה האמיתית הגאולה

גאולה שכולה עצרת

טויטו חיים צילום:

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
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בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

ומשיח גאולה של בעצרת אלפים

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

מצב כל על להתגבר אפשר
עליו, להתגבר יכול אינו ושכאילו מצבו, אודות כותב
הישיבה מכותלי זמן למשך שיצא איך מזה, והתוצאות

וכו'. יאוש במצב ונמצא לשם, חזר ואח"כ
המצב, על הפלא מהו א) בדבר: תמיהות ששתי ומובן
כיון ב) וכו'. שנה כ' עבר חז"ל, שהודיעונו לאחרי
נדח, ממנו ידח ושבלתי שיחנא גמלא לפום שהובטחנו
מתאים שאינו מצב כל על להתגבר שאפשר בודאי הרי

חיים. תורת תורתנו לציווי
במרץ להתעסק שעליו המסקנא, ג"כ מובנת מהנ"ל
על בישראל בית לבנין ובהקדם שידוך בעניני המתאים
במילא באמת, בזה וכשרוצים והמצוה, התורה יסודי
ההשתדלות הצלחת על הלב מעומק להשי"ת מתפללים
ובעיקר הטבע בדרך הן בזה, הדרוש ככל ועושים בזה,
שעי"ז ומצות תורה בעניני להוספה ובהנוגע ע"י

ומה' וכמ"ש בזה עיקר שהוא דשמיא הסייעתא מתגדלת
בשר. בעיני גם השי"ת הצלחת רואים ואז משכלת, אשה
ו׳שכו) (מאגרת

מהשידוך להתייאש לא
לענין מסוגל אינו לדעתו ואשר רוחו מצב אודות כותב

וכו'. יאוש לידי בא וכמעט וכו'
התורה היפך שהם הענינים שכל להאריך למותר והנה
כמו ואם מוכרח, גם ובמילא לבטלם הישראלי איש ביד
אין משפחה, לחיי מוכשר ושאינו יאוש לידי בא שכותב
נגדם להלחם שצריך מובן ולכן היצר, מפתויי אלא זה
הק' בזהר מבואר אלא עוד [ולא הבורא לרצון מתאים
ב' חלק זהר עיין לו, ישמעו שלא כוונתו היצה"ר שגם
קשור לפ"ד ואם ברצונו, אלא תלוי הדבר ואין א], קסג,
ולפום הענין שנמנע אומרת זאת אין הקישוים הענין
ו׳שכה) (מאגרת שיחנא.. גמלא

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 (26.6.15) ה'תשע"ה תמוז ט' חוקת, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1052

השמש את יהושע עצר בתמוז, ג' ביום
וירח דום בגבעון "שמש הידוע במאמרו

שנכנס בדור זה היה איילון". בעמק
ג' ביום מכן לאחר רבות שנים לארץ.

הריי"צ אדמו"ר פלא, בדרך שוחרר בתמוז
ממאסרו חב"ד בשושלת השישי הנשיא

ביום הקודם. בדור זה היה ברוסיה,
בית בהמוני נחשפו בדורנו, בתמוז ג'

טהורה אמונה של כוחות-על ישראל,
וקיים חי המשיח מלך שליט"א שהרבי

ממש. ומיד תיכף לגאלנו ועומד

משתתפים אלפי גדשו השבוע בתחילת
הגאולה, עיר ים בבת פיס האמפי' את

שהתקיימה ומשיח, גאולה שכולה לעצרת
האמיתית הגאולה למען האגודה ביוזמת

רבנים, הערב את כבדו והשלימה.
חסידים ציבור, אישי שליחים, משפיעים,

הארץ. רחבי מכל ישראל בית והמוני

אדירה ״יחי״ שירת
הזמרים חלק נטלו האומנותי בחלק
צוקר ובערל פיאמנטה אבי החסידיים

ברוב תזמורת בליווי הקהל את שהלהיבו
ר' המנחה הערב את פתח וזמרה. שירה

ג' יום של יחודו על בדברים חביב שניאור
בהוה. והן בעבר הן הגאולה", "חג תמוז

הרבי של התהילים בפרק בהקראת
הרב התכבד המשיח מלך שליט"א

לישובי חב"ד בית מנהל מלכה, ליאור
הקהל את משתף כשהוא הנגב, צפון

"קידוש במעמד שארע מיוחד בנס
שבתחומי בישובים לערוך שנוהג לבנה"

מלך שליט"א הרבי הזמנת את פעילותו.
גרומך שמואל הרב ערך לעצרת, המשיח

כשבסיום דגן, בית חב"ד בית מנהל
פורץ הקהל אדוננו" ה"יחי את הכרזתו

הקהל את המקפיצה אדירה "יחי" בשירת
לריקוד כולה, הנשיאות בימת את גם כמו

ארוכות. לדקות "יחי"

הקהל״ ״שנת לקראת
ה"דבר מתוך בנקודה מלכות", ב"דבר
פיזם יגאל הרב פותח השבועי מלכות"
שמואל, בקרית חב"ד קהילת של רבה

לשאת קעניג אליעזר הרב מזומן לאחריו
הבעל"ט השנה של יחודה על דברים

לאחר הבאה שנה הקהל", כ"שנת הידועה
ישראל כל מצויים ובה שמיטה שנת

ולשמוע הסוכות בחג לרגל לעולת
העם, כל בפני בתורה קורא המלך את

תורה. מתן כבמעמד

על וידאו סרט מוקרן לדבריו, בהמשך
הנסיעה וחשיבות ה"הקהל" שנת מעלת

במהלכו המשיח, מלך שליט"א לרבי
בחב"ד ותיקים "משפיעים" מרואיינים
שזכו תקשורת ואנשי אומנים ולצידם
רבינו בית של מיחודו הם גם לטעם

יורק. בניו ,770 - שבבבל

איתן צוק ניסי על
ראשי סגני פורום יו"ר בוסקילה, אורי ר'

דברי נושא העיר, מועצת וחבר ערים
הראשל"צ מדברי מצטט שהוא תוך ברכה
מדהימות שבח מילות אליהו מרדכי הרב

מר המשיח. מלך שליט"א הרבי אודות
עורך בדרום", כ"כתבנו הידוע קינן ניסים

איתן" "צוק ניסי של מרשים סיכום
רמות, כפיים למחיאות זוכה כשהוא

ומודה נוסף נס חושף שהוא אימת כל
בהוקרה לקבל זוכה הוא בסיום להשי"ת.

רה"ע בגדו. בדש הננעץ משיח דגלון
עבודת את נס על מעלה בכר יוסי מר

תבל. קצווי בכל השליחים

גוש ממגורשי קירשנזפט יצחק לוי הרב
למעשה שונים היבטים סוקר קטיף,

שליח דוננפלד ניר הרב הגירוש. של ההזוי
סבו בעיר המשיח, מלך שליט"א הרבי
במקצת הקהל את משתף בפיליפינים

ציק זמרוני הרב שם. השליחות מחוויות
האמיתית הגאולה למען האגודה מנהל

בחובה הערב את מסכם והשלימה,
המשיח מלך שליט"א הרבי כי לפרסם
לגאלנו ועתיד ממש כפשוטו וקיים חי

ממש. בקרוב

השמחה בריקודי האלפים ובטחון. אמונה של תעצומות

טויטו חיים צילום:
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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

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

מעשרת אחד הינו תפילין, מבצע
עורר קיומם על המצות, מבצעי
מלך שליט"א הרבי במיוחד,
הרבים. לזיכוי של במגמה המשיח,
העניין נעשה חב"ד בישיבות ואכן
לעסוק קבועה, והנהגה לסדר
בכל תפילין, במבצע הרבים בזיכוי

וחג. שבת ערב

"גוררת שהיא "מצוה" של דרכה
בפרקי חז"ל לנו מגלים כך מצוה",
מפגש שנקודת רבות פעמים אבות.
נוספים, לתחומים מתרחבת זו
מופתים סיפורי גם וחושפת
המשיח, מלך שליט"א הרבי של

בזכות המתגלגלים
זה. מופלא מבצע

המקומות בין
חב"ד ישיבת שתלמידי
לפקוד נוהגים בצפת,
ה"מבצעים" במסגרת
גם נמצא שישי, בימי
הגלילית. חצור הישוב
הבחורים קבוצת
במרכז מתמקמת
לגברים ומציעה העיר
במקום, העוברים
על תפילין. להניח

בחצור ב"מבצעים" טריה חוויה
שושני. מענדי הת' מספר

הגענו שבועיים, שלפני שישי ביום
יהודים לזכות והתחלנו לחצור
ניגש מסויים כשבשלב בתפילין,
אלינו ופונה צעיר יהודי אלינו

המלך"!. "יחי בהכרזת

שאלתי תפלין?" להניח "אחי,
שכבר לי השיב הוא אך בטבעיות
לכם יש "אבל היום. תפילין הניח

משיח?" תמונת

מושיט כשאני השבתי "בוודאי"
מלך שליט"א הרבי תמונת את לו
"משיח" הכיתוב עם המשיח,
האחורי כשבצידה בתחתיתה

הדרך. תפילת

תן אבל צריך. שאני מה בדיוק, "זה
כאלה". כרטיסים חמשה עוד לי

מוסר שאני תוך אמרתי "בשמחה",
עלון עם יחד התמונות את לו
ומתכווין השבועי הגאולה" "שיחת
שלו הקשר על אותו לשאול כבר
המשיח. מלך שליט"א הרבי אל

השאלה. את לי חסך שהוא אלא

יש ממתי לספר, החל ביוזמתו והוא
שליט"א הרבי אל חם הקו את לו

המשיח. מלך

זכינו נישואינו לאחר אייל, "שמי
כך בנות. רק אבל בטן, לפרי ב"ה
לא ועדיין שנים כמה להם חלפו
אותנו ציער והדבר בבנים נפקדנו
ואני אשתי ששנינו, כיוון מאוד.
בנים. גם לנו שיוולדו מאוד רצינו

אשתי שנים, כמה לפני אחד, יום
כאשר הבית, בעבודת עסקה
את לבקש עז בצורך חשה לפתע
פרצה ומפיה לבה משאלות מילוי
הלב מעומק הבקשה
כך עשה השי"ת, "אנא
זכרים". לבנים שנזכה

היא לילה באותו
את בחלומה ראתה
ולידינו ואותי עצמה
כשלצידו אחיה עמד
אותה אשה, עומדת
היה הדבר הכירה. לא
כיון בעיניה לפלא
לא עדיין שאחיה
היא ואז נשוי. היה
הרבי דמות את רואה
המשיח מלך שליט"א
ל"ג מתהלוכת הידועה בתמונתו
ידו את מניף כשהוא בעומר
התעוררה. והיא הימנית. הקדושה

היא התעוררתי, אני שגם לאחר
המיוחד. החלום את לי סיפרה
יהיו שבקרוב לי, שנראה לה אמרתי
זמן בתוך ואכן טובות. בשורות לנו
בחלום, שהיה מי כל זכינו, קצר
לנו נודע ב"ה. טובות, לבשורות
מצא אחיה וגם בהריון, שאשתי
קצר זמן בפרק הטוב זיווגו את

והתחתן.

מילוי של שנה זו הייתה אכן
כאשר לטובה, לבבנו משאלות
לבן אנחנו זכינו שנה באותה עוד
הוא גם זכה אשתי, של אחיה וגם

לבן. שנה באותה

שהשב חב"ד באיש פגשתי אז, רק
הימנית ידו שבכף ליבי, תשומת את
המשיח מלך שליט"א הרבי של
בבירור רואים הידועה, בתמונה
את מחלק אני ומאז תינוק. פני
ומספר מקום בכל הקדושה תמונתו

סגולתה. על

  
    

   
   

    
   

    
   

   
   

     

פרה אליך ויקחו התורה.. חוקת זאת
אלעזר אל אותה ונתתם אדומה..

ב-ג) יט, (חוקת הכהן

פרה מצוות של קיומה מדוע קשה לכאורה
אלעזר ע"י היה הראשונה בפעם אדומה,
עצמו, הכהן אהרן ע"י ולא הכהן, אהרן בן

תקופה. באותה עדיין שחי
על לכפר באה אדומה שפרה מכיוון אלא
בה, יעסוק שאהרון יאה זה אין העגל, חטא

סניגור". נעשה קטגור "אין שהרי:
לגמרי יושלם כאשר לבוא, לעתיד אך
שום ממנו יוותר ולא העגל חטא תיקון
מן אעביר הטומאה רוח "ואת כנאמר: זכר,
לעסוק הכהן אהרן יוכל בוודאי אז הארץ",

מושלם. הכי ובאופן הפרה, במלאכת
(294 עמ׳ ח״א תשנ״ב השיחות (ספר

פתוח כלי וכל .. באוהל ימות כי אדם
יד-טו) יט, (חוקת הוא. טמא ..

כיסוי - "צמיד-פתיל" ללא חרס כלי
באוהל הנמצא - לפתחו ומחובר מהודק
הכלי. שבתוך מה כל נטמא המת, נמצא בו
כל טהור פתיל", ב"צמיד סגור הכלי אם אך

שבתוכו. מה
אותו שמקיפה יהודי ה'. בעבודת ההוראה
וינצל? יעשה מה המת" כ"אוהל טומאה
ולתחושת לענווה עצמו להביא עליו אלא
מעפר, העשוי חרס ככלי עצמית, התבטלות
גם עליו לכך, בנוסף ואפר", עפר "ואנוכי
הפתחים על להשגיח פתחו, את לסגור
הסובב החולין לעולם אותו הקושרים
השפעה של אפשרות כל למנוע בכדי אותו,
בה' ודביקותו מטומאה ינצל כך זרה.

בטהרתה.. תעמוד
תשמ״ה) מרחשון כ״ף (שיחת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:31 19:13 ירושלים
20:34 19:28 תל-אביב
20:35 19:21 חיפה
20:32 19:29 באר-שבע
21:22 20:13 ניו-יורק

     
כב) יב, - יד יא, (שופטים

הירדן? במזרח סוד

סיחון את נצחו שישראל לאחר פרשתנו, בסיום
בארצו, התיישבו ישראל כי מצויין האמורי, מלך
בחשבון האמורי ערי בכל ישראל "וישב כנאמר
האמורי". בארץ ישראל "וישב בנותי'ה", ובכל

כנאמר וארצו, הבשן מלך עוג לגבי גם כך
במפורט לה). לא, כה, כא, (חוקת ארצו" את "ויירשו

- ודברים מטות פרשיות בסיום מתואר יותר
ראובן ולבני גד לבני ניתנה ועוג סיחון שארץ

לשבת. ערים שם בנו אשר המנשה, שבט וחצי

במזרח? חיפשו הם מה
הבטיח בהם מקומות בכמה והרי להבין: וצריך

לארץ ישראל בני כניסת על למשה, הקב"ה
הנמצאת כנען ארץ על במפורש דובר - ישראל

וראובן גד שבני יתכן כיצד המערבי. הירדן בעבר
הירדן שבעבר ועוג סיחון בארץ להתיישב רצו

להם לתת הוא ית' שרצונו בשעה - המזרחי
שם?! להתיישב המערבי הירדן בעבר כנען, ארץ

הירדן" את תעבירנו "אל בקשתם מזה: יתירה
לארץ להכנס רצו שלא המרגלים בדוגמת היא

המרגלים, קלקול את שביודעם יתכן ואיך כנען.
הירדן"?! את תעבירנו "אל הם גם ביקשו

הסכים רבינו שמשה - יותר גדולה ותמיהה
הירדן.. את יעברו שלא לבקשתם

בעבר להתיישב וראובן גד בקשת בזה: והביאור

גזירת שהתקיימה לאחר היא המזרחי, הירדן
המרגלים, מחטא כתוצאה שנה הארבעים

ח"ו לחזור שלא בתכלית נזהרו שהם ובודאי
ויתירה במדבר. שנשארו אבותיהם טעות על

המדבר דור חטא את לתקן היתה כוונתם מזה
בהבטחת נאמר שהרי לארץ: להכנס רצו שלא
על הבתרים בין בברית אבינו לאברהם הקב"ה

ההוא "ביום ואילך) יח טו, לך (לך כתיב הארץ ירושת

את נתתי לזרעך לאמר ברית אברם את ה' כרת
נהר הגדול הנהר עד מצרים מנהר הזאת: הארץ

האומות עשר את הכתוב מונה כשבהמשך פרת",
המובטחת. בארץ הנמצאות

שבע ולא אומות עשר
לארץ בכניסה הרי השאלה, מתעוררת שאז אלא

אומות, 7 רק היו המערבי הירדן בעבר כנען
רש"י עונה הנותרות? האומות שלוש בדבר מה
לנו להנתן עתידים אלה, אומות ששלוש ואומר
ועמון ומואב אדום "..והשלשה המשיח. בימות
ירושה להיות עתידים וקדמוני, קניזי קיני והם
של המזרחי בצד שהיו האומות והן לעתיד...".

הירדן.
ברצונם ראובן ובני גד בני כוונת הייתה זו ואכן

למהר כדי - המזרחי הירדן בעבר להתיישב
ארץ רק לא בשלימותה, הארץ ירושת ולזרז
עי"ז - אומות עשר כל אלא אומות, שבעה

בעבר כנען, בארץ רק לא יתיישבו ישראל שבני
המזרחי, הירדן בעבר גם אלא המערבי, הירדן

עמון מארץ חלק נכלל שבה ועוג, סיחון בארץ
ומואב.

בשלימות הארץ ירושת
גד בני התכוונו הזה, ובאופן זה במעשה דווקא

רצו שלא המדבר דור חטא את לתקן וראובן
הוא הפגם תיקון שעיקר כידוע לארץ. להכנס
שהפעם אלא חטאו, בו העניין באותו דווקא
למעליותא. ורצוי, טוב באופן יהיה המעשה

לארץ להכנס רצו לא המדבר שדור שכשם ולכן,
בני לב את "ויניאו כנאמר המרגלים בגלל כנען,

להם נתן אשר הארץ אל בוא לבלתי ישראל
להכנס רצו לא וראובן גד בני הם גם כך ה'",

הירדן", אל תעבירנו "אל כנאמר כנען, לארץ
מדור (הפוך למעלייתא זה היה שהפעם אלא

בשלימות, תהי'ה הארץ שירושת כדי - המדבר)
אומות, שבעה של זו כנען לארץ שנוסף דהיינו

עשר ארץ וירושת כיבוש התחלת כבר תהיה גם
אומות.

וירושת בכיבוש ושלימות עילוי ניתווסף ועי"ז
כבר נעשה רבינו משה של שבזמנו - הארץ

לבוא, לעתיד הארץ וירושת לכיבוש והכנה מעין
פרשת דוד" מ"ילקוט ולהעיר אומות. עשר כל

הירדן עבר שנתינת מפרשים) (בשם מטות
לעתיד" על "התחלה הייתה ראובן ובני גד לבני
העולם". כל את "לירש יזכו ישראל בני כאשר

ה׳תנש״א) תמוז ז׳ חוקת, ש״פ (משיחת

תשכ״ה, תמוז י״ב המשיח, מלך שליט״א הרבי קודש משיחת
ברוסיא ממאסרו הריי״צ אדמו״ר גאולת חג לרגל

והגבלה ממדידה למעלה - תמוז י״ב-י״ג
המלא, שיחרורו על ההודעה את
יצחק יוסף רבי הריי"צ אדמו"ר קיבל
תמוז י"ב שלישי ביום שניאורסון,
התייצבותו בעת זה היה .('27) תרפ"ז
החשאית המשטרה במשרדי השבועית
הוגלה לשם קסטראמה, בעיר ג.פ.או

תמוז. בג' הכלא מבית צאתו לאחר

לפני ועוד הקול, את הוליך השמים עוף
ידעו דבורקין, מיכאל ר' השוחט בבית אכסניתו, לבית הרבי של שובו
שמחה של מיוחד מחזה בפני עמד לבית בבואו הבשורה. על שם כבר
לבית, מסביב רקד דבורקין, מיכאל רבי החסיד ומפתיעה, פתאומית
מלבדו". עוד ש"אין רוסיות במילים שיר ובפיו יי"ש בקבוק בידו

למטה. וידים למעלה ברגלים הבית גדר על רקד הקטן, בנו ואילו

ש"ק בהתוועדות המשיח מלך שליט"א הרבי האריך הילד תגובת על
מישהו יש האם שאל בנושא דבריו כשבפתיחת תשכ"ה, תמוז י"ב

כעת... זאת לעשות שיכול בקהל

חב"ד. בכפר עכשיו זה את עושה הוא מסתמא לעשות, כך נהג "ליסון
ראש של העניין את ולהמשיך ולבריאות שימוש, לידי לו יבוא שזה

מובן. זה גדולה שמחה בשעת למעלה, ורגלים למטה

שמונה שבע, בן ילד שאצל מסופר, זה לשמה התכלית בעצם שזו
הבעש"ט, מזמן הידוע כהסיפור אותו. תפס זה אופן ובכל שנה...
גם כך העניינים. כל את בזה ופעל במשרוקית ששרק הנער אודות
וללכת הגדר על ולעלות לקפוץ בענייניו, התבטא הדבר זה, ילד אצל

למעלה. ורגליו למטה ראשו של באופן עליה

כל אשר במדרשים, דוגמאות בכמה המסופר ע"ד זה אלינו, שבנוגע
מבוגר אח"כ קטן, ילד היה הוא בה תקופה ישנה חייו.. במהלך אחד

זקן. ואח"כ בשנים

האמיתי המאוד את לוקחים
זמנים יש ושנה, שנה בכל ועאכו"כ יום, בכל כן גם זה את יש כך
עומד הוא בהם זמנים ויש כילד, המוחין בקטנות נמצא האדם בהם
שהמוחין כפי הפוך, עומד הוא בהם זמנים ויש המוחין, בשלימות
האופנים שלושת הם שאלה עליהם, מתיישבת ודעתם מזקינים הם
אחד בכל הכלים מן למעלה יהיה שזה באופן אותו "לקחת" צריכים
זה ואצלו והיות שלך, מאוד - "מאודך" נעשה זה אכן שאז עניינו, לפי
האמיתי המאוד את שלמעלה, המאוד את לוקח זה מאוד, של עניין

למטה. ולהמשיכו

שבעל כפי אז, צריכים היו הבורא) ומאד האדם מאד (את זה שאת
י"ב בהרחבה, הראשונה תמוז י"ב להתוועדות במכתבו כותב השמחה
תורה מחבבי כל אם כי הקב"ה גאל בלבד אותי ש"לא תרפ"ח, תמוז
נולד רק הוא שאם יכונה", ישראל בשם אשר ש"כל ומסיים ומצוה",
גאולה, זו עבורו שגם הרי יכונה, ישראל בשם הוא שאז יהודיה, לאם
פרטיה, לכל לגאולה היא הכוונה - כותב שנשיא בשעה - שגאולה

אמיתית. גאולה
בנוגע במכתב שכותב כפי שלו, והגבלה מהמדידה אותו מוציא זה
את ממשיכה דלתתא שהאתערותא המצות, ולקיום תורה להרבצת
חיים "שפעת במכתב שנזכר כפי לו שנמשך דלעילא, האתערותא
בכל בריבוי וברכה, חיים שפעת אלא וברכה חיים סתם לא וברכה",

חופשי) (תרגום בשר". ועד נפש המצטרך

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

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

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

א. פרק תענית הל'

ב. פרק

ג. פרק

מת טומאת הלכות ד. פרק תמורה, הלכות
א-ב. פרקים

ג-ה. פרק

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרק

טו-יז. פרק

יח-כ. פרק

ט

י

יא

יב

יג

יד

טו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

היד בכף תינוק שם רואים

חוקת פרשת
ה - אבות פרקי

חוקת

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

להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ, על

שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל כמה
בפניהם. הארץ את פותחים שאז לגויים,

ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים
טוב מזל טובברכת מזל ברכת

מענדי הת' הבן לבוא לרנר למשפחת
השידוכין בקשרי

למשפחת מירי עב"ג
מארק שלמה מאיר הרב

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

ביילא חנה ורעייתו דוד אהרן הרב למשפחת
שי' קופצ'יק

בצבאות החייל הבן להולדת
שי' שמעון הת'

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוהו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ידים״ ב״עמידת ליסון אברהם הרב

והברכה התודה
ה'תשע"ה - תמוז" "ג' הכנס להצלחת המסייעים לכל

הי"ו, הרצוג יעקב הרב הי"ו, שאער ראובן הרב
הי"ו רוזנברג יצחק הרב הי"ו, עקיבא בנימין הרב
והשלמה: האמיתית הגאולה למען האגודה לצוות
רווה, מנחם הרב פרישמן, בנצי הרב רחימי, יצחק הרב

כהן, אמין חיים הרב והבה, טובי הרב לוין, פיצ'ע הרב ציק, חיים הרב

שסייעו. ואנ"ש התמימים וכל גרשוביץ מנחם הת' טויטו חיים הת'



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

מעשרת אחד הינו תפילין, מבצע
עורר קיומם על המצות, מבצעי
מלך שליט"א הרבי במיוחד,
הרבים. לזיכוי של במגמה המשיח,
העניין נעשה חב"ד בישיבות ואכן
לעסוק קבועה, והנהגה לסדר
בכל תפילין, במבצע הרבים בזיכוי

וחג. שבת ערב

"גוררת שהיא "מצוה" של דרכה
בפרקי חז"ל לנו מגלים כך מצוה",
מפגש שנקודת רבות פעמים אבות.
נוספים, לתחומים מתרחבת זו
מופתים סיפורי גם וחושפת
המשיח, מלך שליט"א הרבי של

בזכות המתגלגלים
זה. מופלא מבצע

המקומות בין
חב"ד ישיבת שתלמידי
לפקוד נוהגים בצפת,
ה"מבצעים" במסגרת
גם נמצא שישי, בימי
הגלילית. חצור הישוב
הבחורים קבוצת
במרכז מתמקמת
לגברים ומציעה העיר
במקום, העוברים
על תפילין. להניח

בחצור ב"מבצעים" טריה חוויה
שושני. מענדי הת' מספר

הגענו שבועיים, שלפני שישי ביום
יהודים לזכות והתחלנו לחצור
ניגש מסויים כשבשלב בתפילין,
אלינו ופונה צעיר יהודי אלינו

המלך"!. "יחי בהכרזת

שאלתי תפלין?" להניח "אחי,
שכבר לי השיב הוא אך בטבעיות
לכם יש "אבל היום. תפילין הניח

משיח?" תמונת

מושיט כשאני השבתי "בוודאי"
מלך שליט"א הרבי תמונת את לו
"משיח" הכיתוב עם המשיח,
האחורי כשבצידה בתחתיתה

הדרך. תפילת

תן אבל צריך. שאני מה בדיוק, "זה
כאלה". כרטיסים חמשה עוד לי

מוסר שאני תוך אמרתי "בשמחה",
עלון עם יחד התמונות את לו
ומתכווין השבועי הגאולה" "שיחת
שלו הקשר על אותו לשאול כבר
המשיח. מלך שליט"א הרבי אל

השאלה. את לי חסך שהוא אלא

יש ממתי לספר, החל ביוזמתו והוא
שליט"א הרבי אל חם הקו את לו

המשיח. מלך

זכינו נישואינו לאחר אייל, "שמי
כך בנות. רק אבל בטן, לפרי ב"ה
לא ועדיין שנים כמה להם חלפו
אותנו ציער והדבר בבנים נפקדנו
ואני אשתי ששנינו, כיוון מאוד.
בנים. גם לנו שיוולדו מאוד רצינו

אשתי שנים, כמה לפני אחד, יום
כאשר הבית, בעבודת עסקה
את לבקש עז בצורך חשה לפתע
פרצה ומפיה לבה משאלות מילוי
הלב מעומק הבקשה
כך עשה השי"ת, "אנא
זכרים". לבנים שנזכה

היא לילה באותו
את בחלומה ראתה
ולידינו ואותי עצמה
כשלצידו אחיה עמד
אותה אשה, עומדת
היה הדבר הכירה. לא
כיון בעיניה לפלא
לא עדיין שאחיה
היא ואז נשוי. היה
הרבי דמות את רואה
המשיח מלך שליט"א
ל"ג מתהלוכת הידועה בתמונתו
ידו את מניף כשהוא בעומר
התעוררה. והיא הימנית. הקדושה

היא התעוררתי, אני שגם לאחר
המיוחד. החלום את לי סיפרה
יהיו שבקרוב לי, שנראה לה אמרתי
זמן בתוך ואכן טובות. בשורות לנו
בחלום, שהיה מי כל זכינו, קצר
לנו נודע ב"ה. טובות, לבשורות
מצא אחיה וגם בהריון, שאשתי
קצר זמן בפרק הטוב זיווגו את

והתחתן.

מילוי של שנה זו הייתה אכן
כאשר לטובה, לבבנו משאלות
לבן אנחנו זכינו שנה באותה עוד
הוא גם זכה אשתי, של אחיה וגם

לבן. שנה באותה

שהשב חב"ד באיש פגשתי אז, רק
הימנית ידו שבכף ליבי, תשומת את
המשיח מלך שליט"א הרבי של
בבירור רואים הידועה, בתמונה
את מחלק אני ומאז תינוק. פני
ומספר מקום בכל הקדושה תמונתו

סגולתה. על

  
    

   
   

    
   

    
   

   
   

     

פרה אליך ויקחו התורה.. חוקת זאת
אלעזר אל אותה ונתתם אדומה..

ב-ג) יט, (חוקת הכהן

פרה מצוות של קיומה מדוע קשה לכאורה
אלעזר ע"י היה הראשונה בפעם אדומה,
עצמו, הכהן אהרן ע"י ולא הכהן, אהרן בן

תקופה. באותה עדיין שחי
על לכפר באה אדומה שפרה מכיוון אלא
בה, יעסוק שאהרון יאה זה אין העגל, חטא

סניגור". נעשה קטגור "אין שהרי:
לגמרי יושלם כאשר לבוא, לעתיד אך
שום ממנו יוותר ולא העגל חטא תיקון
מן אעביר הטומאה רוח "ואת כנאמר: זכר,
לעסוק הכהן אהרן יוכל בוודאי אז הארץ",

מושלם. הכי ובאופן הפרה, במלאכת
(294 עמ׳ ח״א תשנ״ב השיחות (ספר

פתוח כלי וכל .. באוהל ימות כי אדם
יד-טו) יט, (חוקת הוא. טמא ..

כיסוי - "צמיד-פתיל" ללא חרס כלי
באוהל הנמצא - לפתחו ומחובר מהודק
הכלי. שבתוך מה כל נטמא המת, נמצא בו
כל טהור פתיל", ב"צמיד סגור הכלי אם אך

שבתוכו. מה
אותו שמקיפה יהודי ה'. בעבודת ההוראה
וינצל? יעשה מה המת" כ"אוהל טומאה
ולתחושת לענווה עצמו להביא עליו אלא
מעפר, העשוי חרס ככלי עצמית, התבטלות
גם עליו לכך, בנוסף ואפר", עפר "ואנוכי
הפתחים על להשגיח פתחו, את לסגור
הסובב החולין לעולם אותו הקושרים
השפעה של אפשרות כל למנוע בכדי אותו,
בה' ודביקותו מטומאה ינצל כך זרה.

בטהרתה.. תעמוד
תשמ״ה) מרחשון כ״ף (שיחת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:31 19:13 ירושלים
20:34 19:28 תל-אביב
20:35 19:21 חיפה
20:32 19:29 באר-שבע
21:22 20:13 ניו-יורק

     
כב) יב, - יד יא, (שופטים

הירדן? במזרח סוד

סיחון את נצחו שישראל לאחר פרשתנו, בסיום
בארצו, התיישבו ישראל כי מצויין האמורי, מלך
בחשבון האמורי ערי בכל ישראל "וישב כנאמר
האמורי". בארץ ישראל "וישב בנותי'ה", ובכל

כנאמר וארצו, הבשן מלך עוג לגבי גם כך
במפורט לה). לא, כה, כא, (חוקת ארצו" את "ויירשו

- ודברים מטות פרשיות בסיום מתואר יותר
ראובן ולבני גד לבני ניתנה ועוג סיחון שארץ

לשבת. ערים שם בנו אשר המנשה, שבט וחצי

במזרח? חיפשו הם מה
הבטיח בהם מקומות בכמה והרי להבין: וצריך

לארץ ישראל בני כניסת על למשה, הקב"ה
הנמצאת כנען ארץ על במפורש דובר - ישראל

וראובן גד שבני יתכן כיצד המערבי. הירדן בעבר
הירדן שבעבר ועוג סיחון בארץ להתיישב רצו

להם לתת הוא ית' שרצונו בשעה - המזרחי
שם?! להתיישב המערבי הירדן בעבר כנען, ארץ

הירדן" את תעבירנו "אל בקשתם מזה: יתירה
לארץ להכנס רצו שלא המרגלים בדוגמת היא

המרגלים, קלקול את שביודעם יתכן ואיך כנען.
הירדן"?! את תעבירנו "אל הם גם ביקשו

הסכים רבינו שמשה - יותר גדולה ותמיהה
הירדן.. את יעברו שלא לבקשתם

בעבר להתיישב וראובן גד בקשת בזה: והביאור

גזירת שהתקיימה לאחר היא המזרחי, הירדן
המרגלים, מחטא כתוצאה שנה הארבעים

ח"ו לחזור שלא בתכלית נזהרו שהם ובודאי
ויתירה במדבר. שנשארו אבותיהם טעות על

המדבר דור חטא את לתקן היתה כוונתם מזה
בהבטחת נאמר שהרי לארץ: להכנס רצו שלא
על הבתרים בין בברית אבינו לאברהם הקב"ה

ההוא "ביום ואילך) יח טו, לך (לך כתיב הארץ ירושת

את נתתי לזרעך לאמר ברית אברם את ה' כרת
נהר הגדול הנהר עד מצרים מנהר הזאת: הארץ

האומות עשר את הכתוב מונה כשבהמשך פרת",
המובטחת. בארץ הנמצאות

שבע ולא אומות עשר
לארץ בכניסה הרי השאלה, מתעוררת שאז אלא

אומות, 7 רק היו המערבי הירדן בעבר כנען
רש"י עונה הנותרות? האומות שלוש בדבר מה
לנו להנתן עתידים אלה, אומות ששלוש ואומר
ועמון ומואב אדום "..והשלשה המשיח. בימות
ירושה להיות עתידים וקדמוני, קניזי קיני והם
של המזרחי בצד שהיו האומות והן לעתיד...".

הירדן.
ברצונם ראובן ובני גד בני כוונת הייתה זו ואכן

למהר כדי - המזרחי הירדן בעבר להתיישב
ארץ רק לא בשלימותה, הארץ ירושת ולזרז
עי"ז - אומות עשר כל אלא אומות, שבעה

בעבר כנען, בארץ רק לא יתיישבו ישראל שבני
המזרחי, הירדן בעבר גם אלא המערבי, הירדן

עמון מארץ חלק נכלל שבה ועוג, סיחון בארץ
ומואב.

בשלימות הארץ ירושת
גד בני התכוונו הזה, ובאופן זה במעשה דווקא

רצו שלא המדבר דור חטא את לתקן וראובן
הוא הפגם תיקון שעיקר כידוע לארץ. להכנס
שהפעם אלא חטאו, בו העניין באותו דווקא
למעליותא. ורצוי, טוב באופן יהיה המעשה

לארץ להכנס רצו לא המדבר שדור שכשם ולכן,
בני לב את "ויניאו כנאמר המרגלים בגלל כנען,

להם נתן אשר הארץ אל בוא לבלתי ישראל
להכנס רצו לא וראובן גד בני הם גם כך ה'",

הירדן", אל תעבירנו "אל כנאמר כנען, לארץ
מדור (הפוך למעלייתא זה היה שהפעם אלא

בשלימות, תהי'ה הארץ שירושת כדי - המדבר)
אומות, שבעה של זו כנען לארץ שנוסף דהיינו

עשר ארץ וירושת כיבוש התחלת כבר תהיה גם
אומות.

וירושת בכיבוש ושלימות עילוי ניתווסף ועי"ז
כבר נעשה רבינו משה של שבזמנו - הארץ

לבוא, לעתיד הארץ וירושת לכיבוש והכנה מעין
פרשת דוד" מ"ילקוט ולהעיר אומות. עשר כל

הירדן עבר שנתינת מפרשים) (בשם מטות
לעתיד" על "התחלה הייתה ראובן ובני גד לבני
העולם". כל את "לירש יזכו ישראל בני כאשר

ה׳תנש״א) תמוז ז׳ חוקת, ש״פ (משיחת

תשכ״ה, תמוז י״ב המשיח, מלך שליט״א הרבי קודש משיחת
ברוסיא ממאסרו הריי״צ אדמו״ר גאולת חג לרגל

והגבלה ממדידה למעלה - תמוז י״ב-י״ג
המלא, שיחרורו על ההודעה את
יצחק יוסף רבי הריי"צ אדמו"ר קיבל
תמוז י"ב שלישי ביום שניאורסון,
התייצבותו בעת זה היה .('27) תרפ"ז
החשאית המשטרה במשרדי השבועית
הוגלה לשם קסטראמה, בעיר ג.פ.או

תמוז. בג' הכלא מבית צאתו לאחר

לפני ועוד הקול, את הוליך השמים עוף
ידעו דבורקין, מיכאל ר' השוחט בבית אכסניתו, לבית הרבי של שובו
שמחה של מיוחד מחזה בפני עמד לבית בבואו הבשורה. על שם כבר
לבית, מסביב רקד דבורקין, מיכאל רבי החסיד ומפתיעה, פתאומית
מלבדו". עוד ש"אין רוסיות במילים שיר ובפיו יי"ש בקבוק בידו

למטה. וידים למעלה ברגלים הבית גדר על רקד הקטן, בנו ואילו

ש"ק בהתוועדות המשיח מלך שליט"א הרבי האריך הילד תגובת על
מישהו יש האם שאל בנושא דבריו כשבפתיחת תשכ"ה, תמוז י"ב

כעת... זאת לעשות שיכול בקהל

חב"ד. בכפר עכשיו זה את עושה הוא מסתמא לעשות, כך נהג "ליסון
ראש של העניין את ולהמשיך ולבריאות שימוש, לידי לו יבוא שזה

מובן. זה גדולה שמחה בשעת למעלה, ורגלים למטה

שמונה שבע, בן ילד שאצל מסופר, זה לשמה התכלית בעצם שזו
הבעש"ט, מזמן הידוע כהסיפור אותו. תפס זה אופן ובכל שנה...
גם כך העניינים. כל את בזה ופעל במשרוקית ששרק הנער אודות
וללכת הגדר על ולעלות לקפוץ בענייניו, התבטא הדבר זה, ילד אצל

למעלה. ורגליו למטה ראשו של באופן עליה

כל אשר במדרשים, דוגמאות בכמה המסופר ע"ד זה אלינו, שבנוגע
מבוגר אח"כ קטן, ילד היה הוא בה תקופה ישנה חייו.. במהלך אחד

זקן. ואח"כ בשנים

האמיתי המאוד את לוקחים
זמנים יש ושנה, שנה בכל ועאכו"כ יום, בכל כן גם זה את יש כך
עומד הוא בהם זמנים ויש כילד, המוחין בקטנות נמצא האדם בהם
שהמוחין כפי הפוך, עומד הוא בהם זמנים ויש המוחין, בשלימות
האופנים שלושת הם שאלה עליהם, מתיישבת ודעתם מזקינים הם
אחד בכל הכלים מן למעלה יהיה שזה באופן אותו "לקחת" צריכים
זה ואצלו והיות שלך, מאוד - "מאודך" נעשה זה אכן שאז עניינו, לפי
האמיתי המאוד את שלמעלה, המאוד את לוקח זה מאוד, של עניין

למטה. ולהמשיכו

שבעל כפי אז, צריכים היו הבורא) ומאד האדם מאד (את זה שאת
י"ב בהרחבה, הראשונה תמוז י"ב להתוועדות במכתבו כותב השמחה
תורה מחבבי כל אם כי הקב"ה גאל בלבד אותי ש"לא תרפ"ח, תמוז
נולד רק הוא שאם יכונה", ישראל בשם אשר ש"כל ומסיים ומצוה",
גאולה, זו עבורו שגם הרי יכונה, ישראל בשם הוא שאז יהודיה, לאם
פרטיה, לכל לגאולה היא הכוונה - כותב שנשיא בשעה - שגאולה

אמיתית. גאולה
בנוגע במכתב שכותב כפי שלו, והגבלה מהמדידה אותו מוציא זה
את ממשיכה דלתתא שהאתערותא המצות, ולקיום תורה להרבצת
חיים "שפעת במכתב שנזכר כפי לו שנמשך דלעילא, האתערותא
בכל בריבוי וברכה, חיים שפעת אלא וברכה חיים סתם לא וברכה",

חופשי) (תרגום בשר". ועד נפש המצטרך

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

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

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

א. פרק תענית הל'

ב. פרק

ג. פרק

מת טומאת הלכות ד. פרק תמורה, הלכות
א-ב. פרקים

ג-ה. פרק

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרק

טו-יז. פרק

יח-כ. פרק

ט

י

יא

יב

יג

יד

טו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

היד בכף תינוק שם רואים

חוקת פרשת
ה - אבות פרקי

חוקת

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

להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ, על

שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל כמה
בפניהם. הארץ את פותחים שאז לגויים,

ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים
טוב מזל טובברכת מזל ברכת

מענדי הת' הבן לבוא לרנר למשפחת
השידוכין בקשרי

למשפחת מירי עב"ג
מארק שלמה מאיר הרב

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

ביילא חנה ורעייתו דוד אהרן הרב למשפחת
שי' קופצ'יק

בצבאות החייל הבן להולדת
שי' שמעון הת'

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוהו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ידים״ ב״עמידת ליסון אברהם הרב

והברכה התודה
ה'תשע"ה - תמוז" "ג' הכנס להצלחת המסייעים לכל

הי"ו, הרצוג יעקב הרב הי"ו, שאער ראובן הרב
הי"ו רוזנברג יצחק הרב הי"ו, עקיבא בנימין הרב
והשלמה: האמיתית הגאולה למען האגודה לצוות
רווה, מנחם הרב פרישמן, בנצי הרב רחימי, יצחק הרב

כהן, אמין חיים הרב והבה, טובי הרב לוין, פיצ'ע הרב ציק, חיים הרב

שסייעו. ואנ"ש התמימים וכל גרשוביץ מנחם הת' טויטו חיים הת'



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

הגאולה חג את חוגגים
ולמחרתו הקרוב שני ביום

חג ימי את מציינים שלישי, יום
לפני הריי"צ אדמו"ר של הגאולה
יום ואת שנים, ושמונה שמונים

ביום תמוז. י"ב ביום החל הולדתו
ממאסרו הריי"צ הרבי נשתחרר זה
שלטונות ע"י עליו, שנגזרה והגלות
התורה הפצת בגין המועצות, ברית
אלו ימים נפש. במסירות והיהדות

מוזמן אליהם בהתוועדויות מצויינים
לומר להשתתף, הרחב, הציבור

טובות החלטות ולקבל "לחיים"
הגאולה. בעל של בדרכו

3 טובות והחלטות שירים
אביב בתל ממש" "ממעל מרכז

של ערב השלישית בפעם יקיים
זמרים עם טובות והחלטות שירים
את מזמינים המארגנים מפורסמים.

מקורביהם את להביא השלוחים
גאולתי חוויתי ערב להם ולהעניק

שיתקיים וחסידית, צעירה באווירה
במופע אביב. בתל הקרוב א' ביום
רנד, שולי יופיעו: הבמה על החי

דניאל דדון, אמיר ארי, לב ארז
ילד צמד והחברים, לביא רועי זמיר,

מראש: בהזמנה כרטיסים ועוד...
.03-6209-770

שהייתה עליונה השפעה אותה מתעוררת מסויים, תאריך ובהגיע ונעשים, נזכרים האלה והימים
הגאולה חג - תמוז וי״ג י״ב של אלה בימים שיש המיוחדת כח הנתינת מכאן הראשונה. בפעם

טובות חדשות

עת תמוז חודש
להתגלות רצון

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

בתמוז י"ב-י"ג הקרוב, בשבוע ושליש שני ביום
יוסף רבי הריי"צ, אדמו"ר של הגאולה חג יחול
חב"ד. בשושלת השישי הנשיא שניאורסון יצחק
הקומוניסטי, השלטון ע"י מאסרו, לכך קדם
רוסיה רחבי בכל היהדות בחיזוק פעילותו בגין
הקשור בכל חורמה מלחמת שהכריזה הסובייטית

ומצוות. תורה ליהדות,
כי החלטה עצמו על הרבי קבל לכלא, כניסתו עם
מייצגים. שהם מה ובכל באוסריו מכיר אינו הוא

על הכריז כאשר נהג כך
כותלי בתוך רעב שביתת
לשימצה!! הידוע הכלא
התפילין לו שיוחזרו עד
לאחר ואכן ממנו שנלקחו
המערכת ימים שלוש
הוחזרו. והתפילין נכנעה
נדרש כאשר נהג כך
"הודאה כתב על לחתום
כי לו והובהר באשמה",
באם בחייו משחק הוא
חתם לא הרבי יחתום. לא

נכנעה. והמערכת

נכנעה המערכת
הם כי הכלא להנהלת ברור כשהיה היה גם כך
ייעשה שזה רצו עדיין אבל לשחררו, נאלצים
עליו וציוו לתאו נכנסו אוסריו רצו. שהם בדרך
הכלא, בתקנון נקבע כך הודעה. לקבל כדי לעמוד,
הרבי שלילית. או חיובית הודעה הייתה אם בין
נמרצות. אותו היכו הם כאשר גם לעמוד, סירב
אשר עד פעמים, שלוש עצמו על חזר הדבר
למשרד כבוד ברוב הוזמן והוא נכנעה המערכת

ההודעה. לו נמסרה יושב כשהוא ושם הכלא
ובפרובוקציות. ב"פרינציפ" איתם שיחק לא הרבי
לטעת והצליח רצה הרבי
הכוח את בחסידיו
הנסיונות מול לעמוד
הקשיםשהעמידבפניהם
הקומונוסטי, השלטון

גם רבות שנים חלקם מנת אכן שהיו קשיים
את הרבי חשף העיקשת בעמידתו מכן. לאחר
מול לעמוד שביהודי. גבוליים הבלתי כוחות
מליוני מאות על עוררין ללא ששלטה מעצמת-על
לחסידיו יכלה לא לרבי, יכלה לא אך אדם, בני
עד ברוסיה, היהדות גחלת על לשמור שהמשיכו
בשלהי והכפירה, הכפור מעצמת של לקריסתה

תנש"א. שנת
כותב הראשונה, תמוז י"ב לחגיגת הידוע במכתבו
בלבד אותי "לא כי הרבי
גם אם כי הקב"ה.. גאל
ישראל בשם אשר את
זו בקביעה יכונה".
-י"ג בי"ב הרבי: מבהיר
לא כוחות הוענקו תמוז
ונעלים למובחרים רק
החסידים, שבקרב
ליהודי גם אדרבא אלא
אשר עד ביותר, הפשוט
ליהדות, שלו הקשר כל
משום ורק אך אלא אינו
ותו יהודיה לאם שנולד
כוחות קיימים בו גם לא.
עד יהדותו, על לשמור

נפש. מסירות כדי

ניצח הרבי
האריז"ל וכביאור ונעשים, נזכרים האלה והימים
אותה מתעוררת מסויים, תאריך בהגיע אשר
מכאן הראשונה. בפעם שהייתה עליונה השפעה
הגאולה, חג - תמוז וי"ג י"ב של אלה בימים שיש
למילוי לכולנו, עכשווית מיוחדת כח נתינת
והשלימה. האמיתית הגאולה זירוז - השליחות
העצומים הכוחות אותם את לגלות כח נתינת
בלימוד ית', רצונו לעשות יהודי, בכל הטמונים
ומעשים בצדקה והוספה וחסידות נגלה תורה
לפרסם בגאולה, אמונה של עצומים כוחות טובים.
המשיח מלך שליט"א הרבי כי כולו העולם בכל

ממש. ומיד תיכף לגאלנו ועומד וקיים חי

אמונת את ביטאה השבוע, א׳ ביום שהתקיימה ומשיח גאולה עצרת
על המשיח, מלך שליט״א הרבי בנבואת המשתתפים, אלפי ובטחון
אחורי) עמ׳ (ראה ממש! ומיד תיכף - והשלימה האמיתית הגאולה

גאולה שכולה עצרת

טויטו חיים צילום:

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
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בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

ומשיח גאולה של בעצרת אלפים

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

מצב כל על להתגבר אפשר
עליו, להתגבר יכול אינו ושכאילו מצבו, אודות כותב
הישיבה מכותלי זמן למשך שיצא איך מזה, והתוצאות

וכו'. יאוש במצב ונמצא לשם, חזר ואח"כ
המצב, על הפלא מהו א) בדבר: תמיהות ששתי ומובן
כיון ב) וכו'. שנה כ' עבר חז"ל, שהודיעונו לאחרי
נדח, ממנו ידח ושבלתי שיחנא גמלא לפום שהובטחנו
מתאים שאינו מצב כל על להתגבר שאפשר בודאי הרי

חיים. תורת תורתנו לציווי
במרץ להתעסק שעליו המסקנא, ג"כ מובנת מהנ"ל
על בישראל בית לבנין ובהקדם שידוך בעניני המתאים
במילא באמת, בזה וכשרוצים והמצוה, התורה יסודי
ההשתדלות הצלחת על הלב מעומק להשי"ת מתפללים
ובעיקר הטבע בדרך הן בזה, הדרוש ככל ועושים בזה,
שעי"ז ומצות תורה בעניני להוספה ובהנוגע ע"י

ומה' וכמ"ש בזה עיקר שהוא דשמיא הסייעתא מתגדלת
בשר. בעיני גם השי"ת הצלחת רואים ואז משכלת, אשה
ו׳שכו) (מאגרת

מהשידוך להתייאש לא
לענין מסוגל אינו לדעתו ואשר רוחו מצב אודות כותב

וכו'. יאוש לידי בא וכמעט וכו'
התורה היפך שהם הענינים שכל להאריך למותר והנה
כמו ואם מוכרח, גם ובמילא לבטלם הישראלי איש ביד
אין משפחה, לחיי מוכשר ושאינו יאוש לידי בא שכותב
נגדם להלחם שצריך מובן ולכן היצר, מפתויי אלא זה
הק' בזהר מבואר אלא עוד [ולא הבורא לרצון מתאים
ב' חלק זהר עיין לו, ישמעו שלא כוונתו היצה"ר שגם
קשור לפ"ד ואם ברצונו, אלא תלוי הדבר ואין א], קסג,
ולפום הענין שנמנע אומרת זאת אין הקישוים הענין
ו׳שכה) (מאגרת שיחנא.. גמלא

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 (26.6.15) ה'תשע"ה תמוז ט' חוקת, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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השמש את יהושע עצר בתמוז, ג' ביום
וירח דום בגבעון "שמש הידוע במאמרו

שנכנס בדור זה היה איילון". בעמק
ג' ביום מכן לאחר רבות שנים לארץ.

הריי"צ אדמו"ר פלא, בדרך שוחרר בתמוז
ממאסרו חב"ד בשושלת השישי הנשיא

ביום הקודם. בדור זה היה ברוסיה,
בית בהמוני נחשפו בדורנו, בתמוז ג'

טהורה אמונה של כוחות-על ישראל,
וקיים חי המשיח מלך שליט"א שהרבי

ממש. ומיד תיכף לגאלנו ועומד

משתתפים אלפי גדשו השבוע בתחילת
הגאולה, עיר ים בבת פיס האמפי' את

שהתקיימה ומשיח, גאולה שכולה לעצרת
האמיתית הגאולה למען האגודה ביוזמת

רבנים, הערב את כבדו והשלימה.
חסידים ציבור, אישי שליחים, משפיעים,

הארץ. רחבי מכל ישראל בית והמוני

אדירה ״יחי״ שירת
הזמרים חלק נטלו האומנותי בחלק
צוקר ובערל פיאמנטה אבי החסידיים

ברוב תזמורת בליווי הקהל את שהלהיבו
ר' המנחה הערב את פתח וזמרה. שירה

ג' יום של יחודו על בדברים חביב שניאור
בהוה. והן בעבר הן הגאולה", "חג תמוז

הרבי של התהילים בפרק בהקראת
הרב התכבד המשיח מלך שליט"א

לישובי חב"ד בית מנהל מלכה, ליאור
הקהל את משתף כשהוא הנגב, צפון

"קידוש במעמד שארע מיוחד בנס
שבתחומי בישובים לערוך שנוהג לבנה"

מלך שליט"א הרבי הזמנת את פעילותו.
גרומך שמואל הרב ערך לעצרת, המשיח

כשבסיום דגן, בית חב"ד בית מנהל
פורץ הקהל אדוננו" ה"יחי את הכרזתו

הקהל את המקפיצה אדירה "יחי" בשירת
לריקוד כולה, הנשיאות בימת את גם כמו

ארוכות. לדקות "יחי"

הקהל״ ״שנת לקראת
ה"דבר מתוך בנקודה מלכות", ב"דבר
פיזם יגאל הרב פותח השבועי מלכות"
שמואל, בקרית חב"ד קהילת של רבה

לשאת קעניג אליעזר הרב מזומן לאחריו
הבעל"ט השנה של יחודה על דברים

לאחר הבאה שנה הקהל", כ"שנת הידועה
ישראל כל מצויים ובה שמיטה שנת

ולשמוע הסוכות בחג לרגל לעולת
העם, כל בפני בתורה קורא המלך את

תורה. מתן כבמעמד

על וידאו סרט מוקרן לדבריו, בהמשך
הנסיעה וחשיבות ה"הקהל" שנת מעלת

במהלכו המשיח, מלך שליט"א לרבי
בחב"ד ותיקים "משפיעים" מרואיינים
שזכו תקשורת ואנשי אומנים ולצידם
רבינו בית של מיחודו הם גם לטעם

יורק. בניו ,770 - שבבבל

איתן צוק ניסי על
ראשי סגני פורום יו"ר בוסקילה, אורי ר'

דברי נושא העיר, מועצת וחבר ערים
הראשל"צ מדברי מצטט שהוא תוך ברכה
מדהימות שבח מילות אליהו מרדכי הרב

מר המשיח. מלך שליט"א הרבי אודות
עורך בדרום", כ"כתבנו הידוע קינן ניסים

איתן" "צוק ניסי של מרשים סיכום
רמות, כפיים למחיאות זוכה כשהוא

ומודה נוסף נס חושף שהוא אימת כל
בהוקרה לקבל זוכה הוא בסיום להשי"ת.

רה"ע בגדו. בדש הננעץ משיח דגלון
עבודת את נס על מעלה בכר יוסי מר

תבל. קצווי בכל השליחים

גוש ממגורשי קירשנזפט יצחק לוי הרב
למעשה שונים היבטים סוקר קטיף,

שליח דוננפלד ניר הרב הגירוש. של ההזוי
סבו בעיר המשיח, מלך שליט"א הרבי
במקצת הקהל את משתף בפיליפינים

ציק זמרוני הרב שם. השליחות מחוויות
האמיתית הגאולה למען האגודה מנהל

בחובה הערב את מסכם והשלימה,
המשיח מלך שליט"א הרבי כי לפרסם
לגאלנו ועתיד ממש כפשוטו וקיים חי

ממש. בקרוב

השמחה בריקודי האלפים ובטחון. אמונה של תעצומות

טויטו חיים צילום:
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