
הגאולה יום
יום את מציינים בו בתמוז, ג' יום
הרבי נתבשר בו דגאולה' 'אתחלתא
הקשים הדין גזרי ביטול על הריי"צ
הגאולה בחג כולם שהסתיימו כנגדו
יתקיימו התאריך לרגל תמוז. י"ג י"ב-
ובימים זו בשבת וכינוסים התוועדויות

חב"ד. מוקדי בכל הסמוכים

הגאולה חג התוועדות
תמוז י"ב-י"ג הגאולה חג התוועדות
ביום לגברים אי"ה תתקיים המרכזית
(16/7/19) ה'תשע"ט תמוז י"ג שלישי
בני- 16 מתתיהו רח' 'ממש' באולם
ערבית תפילת - 20:30 בתכנית: ברק.
כלי בליווי וריקודים שירה עם, ברוב
המלך, כיד מצווה סעודת - 21:00 זמר;
יתוועדו ערוכים. לשולחנות מסביב
ושלוחים משפיעים רבנים, הקהל עם
הרב ויצהנדלר, שמעון הרב ובראשם:
גולדשטיין. שמשון והרב ציק חיים
ומשיח. גאולה יריד חופשית. הכניסה

.077-5123-770 לפרטים:

בשורה ימי
התיעוד את המביא הספר הופיע!
מחודש החל הגאולה בשורת של המלא
חדשה, מהדורה תש"נ. אב מנחם
בשורה, ימי לספר ומעודכנת מתוקנת
קטעי מסמכים, תמונות, מאות בתוספת
ומענות, תמלילים ראיונות, עיתונים,
אצל להשיג ניתן ראשון. בפרסום חלקם

.053-820-6628 בטל': המחבר

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

עם "לחיות הזקן אדמו"ר של המפורסם פתגמו
פרשת עם לחיות שיש יהודי כל מלמד הזמן"
האקטואלי, והמסר הלקח את ממנה ולהפיק השבוע

בחייו. שלב בכל ביטוי לידי שבא כפי

עם ושוב שוב חיים אנו האחרונים, בשבועות
למשה וביטול התקשרות - עצמו על החוזר מסר
תגובת על קוראים אנו בהעלותך בפרשת רבינו.
נאמן ביתי "בכל משה: על שנאמרו לדברים הקב"ה
מיד במשה". בעבדי לדבר יראתם לא ומדוע הוא..
של לחטאם שלח בפרשת אנו עוברים מכן, לאחר

ידו על שנשלחו המרגלים,
לבסוף אך אישי, באופן
ונענשו לדבריו שעו לא
דורם. אנשי כל עם יחד
הקודמת, הפרשה גם
דומה, מסר מביאה קורח,
מהמחלוקת הנלמד בלקח
כנגד ועדתו קורח שעוררו
במשה הקב"ה בחירת
עדים אנו ושוב ואהרון
האלוקית להתערבותו
הבורא, של טבעית והעל
לדורות הצורב במעשה
תדעו "בזאת הלקח: את
של כדבריו שלחני", ה' כי

משה.

הכל הוא הנשיא
אנו איתו המסר על שוב חוזרת השבוע פרשת
ישראל "וישלח הפסוק על האחרון. בחודש חיים
אחר במקום והלא רש"י שואל סיחון", אל מלאכים
השליחים את ששלח זה הוא רבינו שמשה נאמר
ישראל הוא "משה שאכן הוא והסברו סיחון. אל
ככל הוא הדור שנשיא לך לומר משה הם וישראל

הכל". הוא הנשיא כי הדור,

המחבר' 'ממוצע החסידות בלשון נקרא הדור, נשיא
יתברך ה' בין העומד
הזוהר הדור, לאנשי
כמשה אותו מגדיר הק'
דור, בכל הנמצא רבינו

ראשון. גואל אותו של מנשמתו ניצוץ

נשיא נשלח ולדורנו הדורות, בכל הדברים כך
את לגאול העומד המשיח, מלך - האחרון הדור
הוטלה עליו אחרון". גואל הוא ראשון "גואל בניו
אותה הגאולה, פעולת את להשלים המשימה
בהכניסו מסיימה הוא וכעת רבינו משה אז התחיל
ישראל. לארץ הדורות, מכל כולו, ישראל עם את

הרועה שבין הקשר עוצמת את מגלה הסוד תורת
זאת וממשילה הדור לאנשי הנשיא בין לצאנו,
ישראל), בני (ראש לראש
את ומרגיש החש ראש
האנשים וכל האברים כל
אפילו בדור, החיים

ביותר. הרחוקים

לגוף אפשר שאי וכשם
שהלא ראש, ללא לחיות
המנווט הוא הראש
כולו, הגוף את ומנהיג
ישראל עם יכולים לא כך
נשיא, אותו ללא להתקיים
קשר אותו ראש, אותו
הנשיא שמעניק גשמי
הקב"ה, עם ישראל לעם
אותו המחייב קשר
כדי בגשמיות נוכח להיות

הדור. אנשי עם להתחבר

לטובה נבואה
מהרבי איתנה נבואה ברורה, הבטחה קיבלנו
יכולה שאינה לטובה "נבואה המשיח, מלך שליט"א
הדור הוא ש"דורנו ההלכה, כפסק ריקם" לחזור
האמיתית לגאולה עובר זה, דורנו לגאולה", הראשון

הגשמיים. בחיים הפסק שום ללא והשלימה,

קריאה עוד מציינים אנו בה זו, בשבת דווקא
וההתקשרות הביטול על שוב לנו המספרת בתורה
מנהיג המשיח, מלך שליט"א לרבי מאיתנו הנדרשת
המוחלטת בהתגשמותם אמונתנו את נחזק הדור,
וזוכים ממש, בפועל המתקיימים דבריו כל של
תיכף והשלימה האמיתית לגאולה ממש ומיד תיכף

ממ"ש! ומיד

הקשר את לגלות
המחבר הממוצע עם
זכינו בדורנו רבינו. כמשה בו שאין דור אין רבינו. למשה ההתקשרות חשיבות אלינו: המועבר המסר
הפסק. בלי נצחיים חיים מתוך המשיח מלך שליט״א הרבי - הדור בראש שעומד האחרון לגואל

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(5.7.19) ה'תשע"ט הגאולה, חודש תמוז, ב' קורח), (בחו"ל: חוקת פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1252

המשיח למלך הראשל"צ בין הקשר

עלונים אלפי הופצו אליהו, מרדכי הרב הראשל״צ הילולת לרגל
המשיח. מלך שליט״א הרבי עם קשריו את המתארים



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

הכהן טוביה זלמן הרה"ח
ע"ה שמריהו בהרה"ח

אבלסקי
תשע"ד סיון כ"ט נלב"ע

בהתגלות בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
ממש ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי

שיחיו זוהר ומרת ישראל ר' למשפחת
שמעיה

שתי' חיה רבקה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב נשמתמזל לזכות

  
   
  
   
    
    
   
     
  
    
   
    


    

הפרה אפר את טהור איש ואסף
ט) יט, (במדבר טהור במקום . . והניח

איש "ה' בו: שנאמר הקב"ה זה - איש
שנאמר: הקב"ה זה - טהור מלחמה".
אפר את ברע". מראות עינים "טהור
ישראל. של גלויותיהם אלו - הפרה
טהורה. שהיא ירושלים זו - טהור במקום
לפי - למשמרת ישראל בני לעדת והיתה
ומטהרים מיטמאין ישראל שבעולם-הזה
מטהרן, הקב"ה בגאולה אבל כהן, ידי על
טהורים מים עליכם "וזרקתי שנאמר:

וטהרתם".
שמעוני) (ילקוט

העדה את והקהל המטה את קח
ח) כ, (במדבר

ה' ישלח עוזך "מטה הכתוב שאמר זה
שנאמר יהודה ביד שהיה המטה זה מציון"
והוא בידך". אשר ומטך ופתילך "חותמך
הזה המטה "ואת שנאמר משה ביד היה

שנאמר אהרן ביד היה והוא בידך". תקח
ביד היה והוא מטהו". את אהרן "וישלך
היה והוא בידו" מקלו "ויקח שנאמר: דוד
המקדש. בית שחרב עד ומלך מלך כל ביד
למלך לימסר המטה אותו עתיד וכן
אומות את בו לרדות עתיד ובו המשיח,

העולם.
שמעוני) (ילקוט

סיחון אל מלאכים ישראל וישלח
כא) כא, (במדבר

במשה השליחות תולה אחר ובמקום
קדמות" ממדבר מלאכים "ואשלח שנאמר
מלך אל מקדש מלאכים משה "וישלח וכן
ישראל "וישלח אומר: הוא וביפתח אדום"
הוא שמשה אלא אדום", מלך אל מלאכים
שנשיא לך לומר משה. הם וישראל ישראל
הכל. הוא הנשיא כי הדור ככל הוא הדור
(רש״י)

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:31 19:13 ירושלים

20:34 19:29 תל-אביב

20:35 19:22 חיפה

20:31 19:29 באר-שבע

21:20 20:12 ניו-יורק

ישראל. בני מפני - הגלעדי ויפתח 
לג) - א יא, (שופטים

העשירית הפרה לקראת

מלך דבר

חוקת
ד' אבות פרקי

חוקת

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

למשה מאוד חזק קשר יש אדומה פרה למצוות
אדומה פרה אליך "ויקחו במדרש איתא רבינו:
דהיינו קיימת" ושלך בטלות הפרות שכל –
בטלות הדורות במהלך שעשו הפרות שכל
ואכן במדבר. רבינו משה שעשה הפרה כלפי
אדומה', 'פרה הדורות במהלך ששרפו פעם בכל
של האדומה הפרה מאפר גם לערב צריכים היו

רבינו. משה

קשר רואים אנו זו מצווה של לטעם בנוגע גם
לא המלך שלמה שאפילו רבינו, למשה מיוחד
אדומה, פרה מצוות טעם על לעמוד הצליח
למשה זאת ועם ממני", היא "רחוקה ואמר
מה להבין וצריך המצווה. טעם נתגלה כן רבינו
כך כל קשורה שהיא זו במצווה דווקא מיוחד

רבינו? משה עם

לפרה העגל בין
ז"ל: רבותינו אמרו אדומה פרה למצוות בקשר
על ותכפר פרה תבוא הוא ברוך הקדוש "אמר
הידוע פי על הוא לזה וההסבר העגל", מעשה
המיתה עניין מתבטל היה העגל חטא שלולא
"חזרה החטא שע"י אלא ישראל, בני אצל
העגל" ש"חטא ונמצא ישראל, בני של זוהמתן"

פרה בין הקשר וזה מת. לטומאת הגורם הוא
חטא כפרת ידי על כי – העגל ומעשה אדומה
של העניין כל מתבטל אדומה) (פרה העגל

מת. טומאת

מהשינויים למעלה
למשה אדומה פרה בין הקשר יובן זה לפי

רבינו:

ביטול רק אינו אדומה פרה של הטהרה יסוד
– הטומאה סיבת ביטול גם אלא הטומאה,
רבינו משה של בכוחו נעשה וזה המיתה. עניין
הנצחיות, כח את יש רבינו משה אצל כי –
משה של ידיו ש"מעשה חז"ל שאומרים וכפי
לא "משה – נצחי עצמו משה וגם נצחיים",
נובעת רבינו משה של לנצחיותו והסיבה מת",
ברוך לקדוש הביטול בתכלית היה שמשה מכך
עבורו מציאותו כל את למסור מוכן והיה הוא,

ית'.

של באפר תלויה ופרה פרה כל של הטהרה
הפרה של הטהרה כח כי רבינו, משה של פרתו
אומרת: זאת רבינו. משה של הנצחיות עם קשור
מהקדושה, הפירוד על מורה מת" "טומאת

חיים אלוקיכם בה' הדבקים ש"אתם מכיוון
העניין את וכל מכל לבטל וכדי היום", כולכם
לעורר צריך מהקדושה, והפירוד ה"מיתה" של
רבינו. משה של עניינו – נפש" ה"מסירות את

מסירות כי נצחיים, ידיו ומעשי נצחי, משה ולכן
כל שהרי משינויים, שלמעלה דרגא זה נפש
לקיים התוקף – היא נפש' 'מסירות של עניינה
ששום ובאופן מצב בכל הקב"ה של רצונו את

זה. את לשנות יוכל לא דבר

הכפרה שלימות
מעורר אדם כאשר ה': בעבודת מזה וההוראה
לשני זקוק הוא שלו נפש המסירות כח את
נפש, המסירות כח עצם את לעורר (א) עניינים:
בכל כח יתן נפש המסירות שכח לדאוג (ב)

כנדרש. שיהיו ה' עבודת ענייני

הוא כאשר ביומו: יום מידי ה' בעבודת וכך
את לעורר האדם על התפילה בשעת עסוק
כאשר וגם נפש. מסירות כדי עד לה', האהבה
לדאוג צריך קדושה ענייני עוסק לא הוא
בדביקות להיות עליו תשפיע נפש" שה"מסירות
יהיה הוא זה ידי ועל הוא, ברוך לקדוש תמידית
לחטא התיקון שזהו – היום" כולכם "חיים

מת. ולטומאת העגל

תהיה האדומה הפרה שתעשה הטהרה ושלימות
המשיח, המלך שיעשה העשירית" ה"פרה ידי על
ואז העגל, חטא על הכפרה שלימות יהיה שזה
לנצח") המוות ("בלע המיתה עניין כל יתבטל

והשלימה. האמיתית בגאולה

(127 ע׳ ל״ג חלק שיחות לקוטי (ע״פ



ברק. ובבני ברעננה משפיע לנדא, זלמן שלמה הרב של מאמרו מתוך

גאולה לפעול אישית אחריות
והשלימה, האמיתית הגאולה לפני כיום, שלנו התפקיד
המשיח מלך שליט"א הרבי של לפרסום להביא הוא
עד תבל. יושבי כל וידעו שיכירו כדי האופנים בכל
נקודת את חייבים כיום במלכותו. יכיר העולם שכל
לפני ונחוץ עיקרי הכי הדבר זה וההתקשרות. הביטול
שילך מי שכל נ"ע, הרש"ב הרבי אמר וכבר משיח. גילוי

אחריתו. תהיה מרה השכל, אחרי משיח בתקופת

אם המשיח, מלך שליט"א לרבי ההתבטלות לצד מקום, בכל הפרסום
בזמנים ל-770 בנסיעה אם קודש", ה"אגרות באמצעות כתיבה של בדרך
בענייני ובפרט משיח של בתורתו מעמיק לימוד מצווה, הידור תכופים,
משיח. ביאת את ביותר ומזרזים שממהרים הדברים אלו ומשיח, גאולה

וברכות נסים נסי ורואים בעולם, מקומות לכמה לנסוע לאחרונה לי יצא
בצורה לחיות צריכים אנחנו בטהרתו". "אלוקות ממש ושעל, צעד בכל
הגאולה בערב זכינו כי על וחדווה, שמחה מתוך מלאה ובהכרה מוחשית
ביכולתכם'. אשר כל 'עשו השליחות את ולבצע דחיי לאילני קשורים להיות
או ספק ואין לבב, וטוב שמחה של באופן דווקא זה בעניין לפעול נוכל
לפעול נצליח משיח, את להביא המשימה עלינו הוטלה שאם ספיקא, ספק

וברחמים. בחסד העניינים את

בקלות לפעול ניתן כיום
הצלחה רואים היום שדווקא אומר ואני לעשות, עלינו מה שואלים רבים
מדרך שלמעלה באופן המשיח, מלך שליט"א לרבי יהודים בקירוב מופלאה
מסבירים המשיח, מלך שליט"א הרבי על סיפור ליהודי מספרים הטבע.
ממש, הטבע הגבלות ללא תשובות שמקבלים ואיך קודש', ה'אגרות על לו
יהודים הרי לשעה, ומשעה ליום מיום ויותר יותר מתגלה הוא וכיצד
הזולת אזי נכונים, כלים נעשה אנחנו אם כפשוטם. הדברים את מקבלים

זה. את יקבל

כן המשיח, מלך שליט"א לרבי יותר נתמסר שאנו ככל - היא היסוד אבן
צריך כן ועל משיח. לו יש הענין, עם חי שכיום מי יותר. אלינו יתגלה הוא

תבל". יושבי כל וידעו "יכירו בבחינת העולם לכל יגיע שזה

שעדיין הקטן והרגע לגאולה, שמתקרבים מוחשי באופן מראה העולם מצב
את עושים כיצד בגאולה. חדור יהיה שהעולם אותנו להוביל חייב נותר,
עולם של אלופו עם לחיות גאולה, ענייני בלימוד העשייה! בהמשך זה?
לצאת הזמן הגיע רוצה. המשיח מלך שליט"א שהרבי כפי נכונה ובעבודה

נסים. נסי רואים ואז הגאולה, עם ולחיות מההגבלות

יום כל אתמול. של מההגבלות יום בכל לצאת - פירושו משיח' עם 'לחיות
זה כיום הנדרשת העבודה מסודר. סדר אין היום לגמרי. שונה להיות חייב
מדרגה ובעליית שונה יהיה שלא אחד יום שיהיה אסור מההגבלות. לצאת

והסדר. מהרגילות משנים אזי צריך, אם שקודם. מהיום

את שינו למה המשיח מלך שליט"א הרבי שואל המשכן, עשיית על בשיחה
הנורמלי הסדר והרי הקירות, לפני עזים מיריעות הגג את בנו כאשר הסדר
הסדר את שינו חיים בעלי צער שבגלל משיב, כך ועל הפוך? להיות צריך
ובפרט הסדר, לשינוי להביא חייב יהודי של צער הגג. את הקדימו ולכן
להיות חייבת העבודה כל כן, ואם ישראל, כלל של בצער מדובר שכאן
מעצם נעלים כוחות בעצמנו לגלות חייבים אנו הטבע. ממגבלות למעלה

דתיקון. הכלים בתוך דתוהו אורות של באופן הנפש

שליט"א הרבי כיצד במוחש רואה לשינוי, אצבעו את נותן שרק מי וכל
שהם דברים לעשות כדי הנדרשים הכוחות את היום נותן המשיח מלך
דוגמאות אינספור לראות אפשרות נקלה על לגמרי. הטבע מדרך למעלה
בגדר היו שבעבר יחסית, בקלות עניינים פועלים ושלוחים שחסידים

סוף'. ים 'קריעת

את קיבלנו גם אבל עלינו, היא העבודה – ביכולתכם אשר כל עשו
והווכחו. נסו יפעל. והעניין האצבע, את ניתן רק הכוחות.

בה שנערכה חסידית בהתוועדות
רייניץ יעקב מנחם הרב השתתף
חשף הוא בלוד, חב"ד מישיבת
"לא לאחרונה: לו שאירע סיפור
יהודי הביתה אלי נכנס מזמן,
כבר להתייעץ. מנת על שבא אחד
מאוד נראה היה הוא בכניסתו

שבור.

פתח הוא בעיות, שתי לי "יש
לי, מציקות שמאוד בעיות ואמר,
לי עוצרות שהן לומר אפשר ואפילו

החיים. את

מזמן לא אצלי גילו ראשון, דבר
בחוט הנוראה המחלה את (ל"ע)
מתגברת היא הזמן וכל השדרה,

ונחלשת.

הקרוב גילי למרות שני, ודבר
שנה, לחמישים
להתגרש רוצה אשתי
תקופה כבר ממני...
חיים שאנו ארוכה
שאנו אפילו בנפרד,
אין בית. באותו
היא קשר... כמעט
לפתוח רוצה כבר

גירושין. תיק

הוא עושים? מה
בתחינה, סיים

לי!" תעזור

נוהג שאני כפי אותו, הדרכתי
להתכונן אחד, כל עם לעשות
ידיו, את ליטול לגשת לכתיבה:
שליט"א הרבי של פרקו את לומר
לשים התהלים, מתוך המשיח מלך
שעליו לו הוספתי וכמובן צדקה
טובה החלטה איזו עצמו על לקבל

הברכה". לקבלת "כלי

לתוך הכניס הוא מכתבו את
על לו נכתב שם קודש האגרות
מדוייקת. בצורה הנושאים שני
קלז עמ' טו, בכרך מופיע המכתב

הבא): בעמוד (ומסתיימת

בו סיון, מכ"א למכתבו "במענה
מתאר בריאותו מצב אודות כותב
פעמים איזה ואשר שלו, המיחוש

חוזר. זמן ואחרי נתרפא כבר

מומחה לרופא יחקור אשר ומהנכון
והתורה הוראתו, וימלא זה במקצוע
אבל לרפאות, לרופא רשות נתנה
שבדבורו מה אשר ופשוט מובן
ברכה, היפך ענינים מבטא לפעמים
בריאות לקלקול הסיבות אחת זה

בריאות לקלקול גם ובמילא הנשמה
הכתוב דבר מלא ומקרא הגוף,
מישראל, ואחד אחד לכל בהנוגע
ידוע והרי . . וגו' מברכיך ואברכה
המבהילה בגנות האריז"ל בכתבי
בכעסו האדם אשר הכעס, מדת של
להאריך ואין ר"ל נשמתו מחליף
מה פי ועל פשוט, וגם המובן בדבר
הרי וגו' לפנים הפנים כמים שכתוב
ברכות ואך מדותיו על כשמעבירים
גם יהפך - מפיו ישמע וחסד טוב
השלום וישרה תחי' זוגתו לב כן

במעונם. והשמחה

באגרת המתאים בעיון וילמוד
התניא בעל הזקן לרבנו הקדש
מבואר בו כ"ה, סימן ערוך והשלחן
הכועס כל רז"ל מאמר היטב באר
עבודה עובד כאילו

וכו'". זרה

הדברים למקרא
"הרבי התפלא: הוא
המשיח מלך שליט"א
בחדר! כאן נמצא
יודע הוא מאיפה
ושים כעסן? שאני
ממשיך הוא לב,
בתוך בהתרגשות,
ענה הוא אחד מכתב

השונות. השאלות שתי על לי

לחיות שהסכימה צדיקה אשתי
חוזר אני פעם בכל עכשיו. עד איתי
מתפרץ ועצבני, כועס מהעבודה
מצדיק אני סבלנות. טיפת בלי
שמבקשת שלה הצעד את לחלוטין
בכך, רוצה לא אני אבל להתגרש,
יגרום מה לחשוב מנסה ממש אני

מכוונתה. בה לחזור לה

להדפיסהעתקמהתשובה לו הצעתי
להראות שיוכל מנת על שקיבל,
הרבי שהנה אותו ועודדתי לאשתו,
אותו מברך המשיח מלך שליט"א

בעבורו. שיתפלל וכותב

וכמובן אותו פגשתו מזמן לא
המצב "מה אותו: ששאלתי
מן השתנה המצב ה' "ברוך אצלכם"?
קשה מאוד לי היה הקצה. אל הקצה
אך שלי. הכעס הרגלי את לשנות
משתדל להיפך, ממש נוהג אני כעת
וב"ה פעולותיה כל על לה להודות
גם כולל שיפור, לראות שמתחילים

השלימה". הרפואה בענין

כפול. לנס זכה הוא כך

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

משכב מטמאי הלכות
יא. פרק ומושב,

יב. פרק

יג. פרק

אבות שאר הלכות טהרה, ספר
א. פרק אלו. בפרקים הטומאות..

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

יג-טו. פרק ונטען, טוען הלכות

פרק אלו. בפרקים נחלות.. הלכות טז. פרק
א-ב.

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

ארבעה ספר והוא שופטים ספר וגו'. פיך פתח
א-ג. פרק אלו. בפרקים סנהדרין.. הלכות עשר..

ד-ו. פרק

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

כפול נס אחד, מכתב

להיפך הוא הקודש בארץ ההנהגה אופן הרי לדאבוננו,
הגנה ל"צבא הנחיל שהקב"ה נצחון כל לאחרי ממש:

מיהרו - גלויים נסים מתוך ישראל ארץ של שטחים להם בנתנו לישראל",
להחזיר ורצונם נכונותם על להכריז להודיע "שליחים" לשלוח ה"פוליטיקאים"
תשמ"ו) חנוכה זאת (מוצאי לבנ"י. הקב"ה שנתן ישראל ארץ שטחי את לגוים

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הניסים על מוותרים
! גאולה להביא וביכולתך, עשה,

הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:

רייניץ הרב



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

הגאולה בשורת של הקלעים מאחורי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

,(1991) תנש"א משנת שהחלה הגדולה הפריצה
בשורת פרסום בנושא חב"ד חסידי בקרב
שכבות בכל יומי יום באופן נוגעת הגאולה,

העם.

והמשיך גאולתכם" זמן ב"הגיע התחיל זה
המשיח" המלך ו"יחי המשיח" לביאת ב"היכונו
מופיעה המשיח מלך שליט"א הרבי כשתמונת -
מגיע הוא הנה הישיר- המסר את ומביעה בגאון

אותנו. לגאול עכשיו

התהליכים על ולהעמיק לשמוע שמבקש מי לכל
מאז שממשיך הענק, קמפיין לפריצת שהובילו
"ימי החדש הספר השבוע לאור יצא היום, ועד
אירועי של ומלא מקיף תיעוד המביא בשורה"
משנת הגאולה, ובשורת המשיח מלך התגלות

ואילך. תנש"א

חדש לעידן נכנסנו
לתאר פרידמן משיח הרב מהמחבר כשמבקשים
עונה הוא הספר, לכתיבת אותו שהוביל מה את
ההליך: על ההסתכלות את המביעה בציוריות
לאחור, שנה 1700 משיב, הוא לעצמכם, "דמיינו
בתלמידי- עמוס בטבריה המדרש בית היכל
אוזניהם, ומטים עיניהם נושאים כולם חכמים,
היוצאים דברי-אלוקים-חיים לשמוע דרוכים
קודשו שברוח יצחק, רבי האמורא של מפיו
שיתרחשו המאורעות את היום להם מגלה
יתגלה בה המופלאה בתקופה הימים, באחרית

הגאולה. לפני המשיח מלך

לרבי התלמידים מאזינים עצורה, בנשימה
התגרויות על ומספר בחזיונו המפליג יצחק
העולם אומות את מתאר בזה, זה העולם מלכי
הזועק ישראל עם ואת ומתבהלים המתרעשים
צפירת באה אז ונלך", נבוא "להיכן בהיסטריה

נחשפת ובהמשכה תתייראו" אל "בניי הארגעה
בית גג על העומד המשיח מלך של זהותו
גאולתכם". זמן הגיע "ענווים, ומכריז המקדש

הגאולה זמן הגיע
בסיוםהתוועדותשבתפרשת בחזרהלתקופתינו,
המשיח מלך שליט"א הרבי הודיע תש"נ, ראה
המעידים הסימנים של התגשמותם תחילת על
באירועים בה" נגלה המשיח שמלך "שנה שזוהי
בהתרחשויות ונמשכו אז שנפתחו חובקי-עולם
וחסרי-התקדים, הגלויים ובניסים המדהימות
במדויק ותאמו המפרץ" "מלחמת בשם שנודעו
בדברי המתועדת יצחק, רבי של תחזיתו את

שמעוני'. ב'ילקוט המדרש

תחילתו על שבישרה 'play 'לחיצת זו הייתה
נחשף בעקבותיה והמופלא. החדש העידן של
שליט"א הרבי - המשיח מלך של לזהותו העולם
זמן הגיע ישראל: לעם המבשר מליובאוויטש,
בעיצומה אנו נתונים היום ועד מאז גאולתכם.
בגאולה המסתיימת הזו הזוהר תקופת של

ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית

המפרץ: מלחמת מאורעות בתיאור נפתח הספר
מול - מכל מהגרוע והחרדה הבהלה הפחד,
שליט"א הרבי שהפגין והביטחון השלווה הרוגע,
שאין רק לא כי ושוב שוב שהכריז המשיח, מלך
אלא אינה המלחמה כל אדרבה אלא לפחד, מה
שמלך ל"שנה המופלאה התחזית התגשמות

בה". נגלה המשיח

המלך בעידוד משיח׳ ׳מבצע
הידועה השיחה את הספר מתאר בהמשך
כל אתם עשו עשיתי, שלי את "אני ניסן: מכ"ח
שהזניקה שיחה המשיח". להבאת שביכולתכם
שבליבו משיח', 'מבצע לפתיחת החסידים את
הרבי של מלכותו לקבלת הפעילות ובמרכזו

פסקי המשיח. מלך שליט"א
כינוסים החתמות, דין,
ושלל עיתונים והכרזות,
לאישורו זוכים - פרסומים

המפורשים". ועידודו

זה 'הנה העיקרית הנבואה
הדרמטית ההכרזה בא', משיח
עבודתם על השלוחים בכינוס

לאתים' חרבותם 'וכתתו מאורעות החדשה,
פרסום ומסע באו"ם המעצמות ראשי במפגש
מתועדים ועוד אלו כל - ובעולם בארץ הבשורה

ומוחשית. חיה בצורה בספר

עמודי מ-400 למעלה פני על מתפרס הספר
מרהיבות, בתמונות וגדוש מלווה כרומו.
תמלילים עיתונות, קטעי נדירים, מסמכים

ימים. מאותם אותנטיים וצילומים

המחבר ואצל הספרים בחנויות לרכוש ניתן
.053-820-6628 בטלפון:

להשפיע מי על שיש בודאי
מה לו שאין מפני בעבר, כתבו שהעדר ולכתבו ...
בה האמורה: מענה על הפליאה מובנת וכו', לעשות
הקודש בארץ ישראל בני ואלפי שרבבות בשעה
ע"י גילה אשר ה' לדבר צמאה נשמתם תבנה-ותכונן
מהם שיש [אף הקדושים רבותינו נשיאינו עבדיו
מסתיר שהגוף וכאלה שלהם מצמאון היודעים כאלה
עוד גדולה הרחמנות אלה שעל ומובן הצמאון, על
תורת דבר על לדעת עליון בחסד שזכה והוא יותר],
ובודאי לעשות! מה לו שאין כותב נשיאינו, רבותינו
שמחתנו בזמן ובפרט למותר, אך בזה שהאריכות
דבני הסוגים ד' מייצגים שהם מינים ד' אגוד שמצותו
יכול האתרוג שאין בזה, התיכונה והנקודה ישראל,

וד"ל. עמו, ביחד הערבה אין באם מצותו לקיים

ויפעול יתבונן ולהבא מכאן פנים כל שעל רצון ויהי
האמיתי, בטוב טוב ויבשר חוצה, המעינות בהפצת
פירות העושה וטוב לבריות וטוב לשמים טוב
ז׳נא) (מאגרת א). מ, (קדושין

המשפחה את להרחיב
מאש מוצל כאוד הוא אחד שכל זה, דורנו מחובת (א)
רק לא למלאות ר"ל, עליכם ולא עלינו לא השמדות
עיקר אלא השם קידוש על שנספו אלו ע"י הנעשה

כפשוטו. ישראל בני מספר גם למלאות הוא

אב ובנין עילות מחפש אחד שכל זו בתקופתנו (ב)
יש חייו, אורח להקל ובלבד משונה, באופן אפילו
אחרת על גם תשפיע האמורה שהנהגה גדול חשש
ז׳מא) (מאגרת כזה... לעשות

החדש הספר שער

פרידמן משיח הרב

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תש"פ לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

הארצי המרכז

משאיות לביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

ב770 מתוועדים

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


