
766

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAנא לשמור על קדושת הגליון

את הכניסה לחודש תמוז,  השבוע ציין העולם היהודי
חודש שזכה גם לתואר "חודש הגאולה", לנוכח הימים 

זכאים, ימי גאולה החלים בו. לכל לראש ג' תמוז, הנחשב 
ליום זכאי כבר מעת כיבוש הארץ, כאשר בעיצומה של 

מלחמת יהושע במלכי האמורי מתרחש הנס: "ויהי 
בני ישראל.. וה' השליך עליהם אבנים גדולות  בנוסם מפני
מן השמים" כשבהמשך מכריז יהושע את הכרזתו הידועה

"שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון".
אלפי שנה לאחר מכן, מופע נוסף של ג' תמוז, כאשר 

ביום זה יוצא אדמו"ר
הריי"צ, רבי יוסף יצחק 

ממאסרו. לאחר "אתחלתא 
דגאולה" זו, באים ימי חג 

הגאולה י"ב-י"ג תמוז 
בהם הוא משתחרר גם 

מעיר גלותו וחוזר לביתו. 
חודש תמוז  בימי גאולת
נכלל גם י"ז בתמוז, עליו 
מעיד הנביא "כה אמר ה' 

 .. צבאות את צום הרביעי
יהיו לבית יהודה לששון 

טובים"  ולשמחה ולמועדים
וכפסק דין הרמב"ם "כל 
הצומות האלו עתידים 

ליבטל לימות המשיח, ולא 
עוד אלא שהם עתידים 

להיות יום טוב וימי ששון 
ושמחה". 

רובד נוסף בתמוז
השבוע היה גם די סוער באיראן. הפגנות אלימות שיצרו 
שם טלטלה עמוקה, שאת תוצאותיה קשה עדיין לאמוד. 
תמיכתו הגלויה של מנהיג מדינה זו, בטירור בכלל וכנגד 

בפרט, כמו גם כוונות הגרעין שלו, יוצרות את  ישראל
באירן  גם כן הידועים שפעל מצוררי ישראל הדמיון לאחד
של מלכות אחשורוש, הוא המן הרשע ששנאתו וגזירותיו 
לעם ישראל הביאו בסופו של דבר לאחד החגים הנעלים 

הפורים. ביותר - חג
מאלפת העובדה 

ששנאתו זו של המן, 
הביאה גם לגילוי רובד 

גאולה נוסף בחודש תמוז ודווקא מתחום המאבק על 
ארץ ישראל. מספר על כך המדרש: "כשאמר המן הרשע 
לאבד את ישראל אמר היאך אני שולט בהן הריני מפיל 
גורלות ... התחיל בחדש ניסן ועלה בו זכות פסח, באייר 
וזכות המן שניתן להם לישראל בחמשה  זכות פסח קטן

בתמוז זכות הארץ".  עשר בו, בסיון זכות התורה,
להבנת אותה "זכות הארץ" שבגינה נדחיתה גזירת המן 

מחודש תמוז, מביא בעל הפירוש "עץ יוסף" בשם "סדר 
עולם רבה" כי "מלחמת יהושע בגבעון הייתה בג' תמוז 

ובאותו היום אמר יהושע 
"לעיני כל ישראל שמש 
בגבעון דום וירח בעמק 

אילון וידום השמש". וזה 
היה עיקר כיבוש ארץ 

ישראל... וגם נתפרסם אז 
שם יהושע ונפל פחדו על 
הנשארים ונמס לבבם ולא 
יכלו עוד לעמוד נגדו והוה 

כאילו נכבש אז כל ארץ 
ישראל".

עוצמת האמונה
העובדה שעיקר כיבוש

הארץ היה דווקא ביום ג' 
תמוז, מלמדת על עוצמתו 
הפועל  היום, המיוחדת של
את זכותו של החודש, עד 
פעלה את דחיית גזירת המן בחודש זה.  ש"זכות הארץ"
כן תהיה לנו, אשר סגולתו הנצחית של יום זה מהווה 

חיזוק עצום לנצחון המאבק למען שלימות הארץ ובטחון 
עם ישראל. שלא לוותר על אף שעל מהשטחים שבידינו, 

לכבוש מחדש את רצועת עזה, לבטל מייד את הרשות 
הפלסטינית, לפרקה מנשקה ומכל אוטונומיה שהיא. 

הופעתו של יום ג' תמוז בפעם השלישית בתולדות עמנו, 
דווקא בדורנו דור השביעי, מגלה את שורשו ומעלתו 

הפנימית. ביום זה גילו רבבות יהודים ברחבי העולם את 
האמונה הטהורה בדברי הרבי שליט"א מלך המשיח, 

שהודיע כי אכן כבר הגיע זמן הגאולה וכי דורנו זה זוכה 
לחיים נצחיים נשמות בגופים. ביום זה במיוחד, מקבלים 
המוני בית ישראל את מלכותו עליהם בקיום הוראותיו 

הקדושות, עדי הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

הגאולה תופי
חב"ד  המבצעים בישיבת   מטה

מוחד של שברחובות, יזם ייצור "דעת"
לנשי ובנות  המיועדים "תופי הגאולה"
מוחשית לגאולה  ישראל, מתוך הכנה
צלצלו:  להזמנות והשלימה. האמיתית

הנחה  052-899-8635 ניתן לקבל
משמעותית בכמויות. 

יהודית מדיטצייה יש
שעבר חמישי השתתפו ביום עשרות
בסדנת המדיטצייה היהודית בירושלים,

 - וגאולה ב'מרכז משיח שהתקיימה
ב'נחלת שבעה'. הסדנא  הפועל חב"ד',

אייל  הועברה על-ידי המרצה הרב
והותאמה  בצפת, מבית 'אסנט' - קרוצ'י
המאפיין  לגוון האנשים המיוחד במיוחד

את האזור. במרכז מתכננים להמשיך 
שיעורים  בסדרת בתקופה הקרובה

וסדנאות.

ה-14 משיח קונגרס
העולמי הארבע עשר קונגרס משיח

במספר מתקיים ביום חמישי - יום
 ,770 - הבהיר ג' בתמוז בבית חיינו

רבנים, משפיעים, שלוחים  בהשתתפות
מעמד  העולם. בתכנית: מרחבי ואנ"ש

חסידית אל תוך  התוועדות פתיחה,
הלילה, שיעורי גאולה ומשיח מסביב 

סדנאות והכנסת  לשעון, כינוס ילדים,
תורה. ספר

הפנימית.  שורשו ומעלתו מגלה את השביעי, עמנו, בדורנו דור בתולדות השלישית בפעם יום ג׳ תמוז של הופעתו
תיכף ומיד ממש ויגאלנו שיבוא המשיח מלך ברבי שליט״א הטהורה יהודים את אמונתם גילו רבבות ביום זה

חדשות טובות
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חודש הגאולה קורח), ד' תמוז ה'תשס"ט (26.6.09) חוקת (בחו"ל: קודש פרשת                       ערב שבת

שיעורים בתורתו של משיח
www.hageula.com

ב"ה

היום שפועל 
את זכות הארץ

753 שנת "ַהְקֵהל"

הקודש, בצמתים המרכזיות בארץ במסכים האלקטרוניים המוצבים
מלך המשיח וברכותיו אלו דברי הרבי שליט״א המימים מתפרסמים

בצמתים קמפיין משיח
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הפרה .. אפר טהור את איש ואסף
ט) (במדבר יט, טהור במקום

זה הפרה,  אפר  את  טהור איש  ואסף 
יב) "ונשא נס  (ישעיה יא, הקב"ה שכתוב בו

נדחי ישראל וגו'". לגויים ואסף
טו,  (שמות  ביה דכתיב  הקב"ה  זה   - איש 
מלחמה". טהור - זה הקב"ה,  ג) "ה' איש
(חבקוק א, "טהור עינים מראות ברע וגו'"
גלויותיהם של  אילו  יג). את אפר הפרה, 
מחוץ למחנה במקום טהור.  ישראל. והניח

שהיא טהורה. זה ירושלים
(פסיקתא רבתי)

סיחון אל מלאכים ישראל וישלח
כא) (במדבר כא,

במשה, השליחות תולה  אחר  במקום 
קדמות",  "ואשלח מלאכים ממדבר שנאמר

משה מלאכים מקדש אל מלך  וכן "וישלח
וביפתח הוא אומר "וישלח ישראל  אדום",

גו'". מלאכים אל מלך אדום
נועל  זה לזה, זה  צריכים  הכתובים הללו
וישראל  ישראל  הוא  שמשה פותח,  וזה 
הוא ככל  משה, לומר לך שנשיא הדור הם

(רש״י)הדור, כי הנשיא הוא הכל.

לה) (במדבר כא, בניו אותו ואת ויכו

ממנו. שהיה לו בן קשה כתיב, בנו
בעולם  לישראל:  הוא ברוך  הקדוש אמר
קמעא  האומות את  מכלין  אתם  הזה, 

קמעא. 
ולעתיד לבא, אני מבערן מן העולם בבת 
סיד  משרפות  עמים והיו  שנאמר:  אחת, 
יב).  לג (ישעיה יצתו באש כסוחים  קוצים 

אמן כן יהי רצון: 
תנחומא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ שעון קיץ  לפי

8:31 7:13 ירושלים
8:34 7:28 תל-אביב 
8:35  7:21 חיפה
8:32  7:29 באר-שבע 
9:21 8:13 ניו-יורק
בני  - מפני ויפתח הגלעדי :‰¯ËÙ‰

(‚Ï-‡ ‡È ÌÈËÙÂ ישראל ̆(
ה אבות: פרקי

רבינו של משה נצחיותו

התורה גו' ויקחו "זאת חוקת בפרשתינו נאמר
רבותינו ז"ל  ואמרו גו'", אדומה אליך פרה
(למשה דוקא)  בטעם הדיוק "ויקחו אליך"

קיימת", וזה  "שכל הפרות בטלות ושלך
לכל הפרות  משה, אלא) (לא רק לפרת נוגע
שבכל הדורות, כי בכולם נתקדשו  האדומות

משה,  של הכהנים שעשו את הפרה מאפר פרתו
ולכן נקראו כל הפרות על-שם משה דוקא. 
למשה  אדומה והשייכות המיוחדת של פרה
מצוה זו, שלמרות  מודגשת גם בטעם רבינו

אמר על מצוה זו "והיא  שאפילו שלמה המלך
למשה רבינו נתגלה  רחוקה ממני" - בכל זאת,
טעם פרה, כמאמר חז"ל על תיבות אלו "ויקחו 

מגלה טעם פרה".  אליך" - "לך אני
וצריך להבין — מה נשתנתה מצוה זו מכל 

למשה  שייכותה מצות התורה, שבה מודגשת
(גם  שקיום מצוה זו רבינו, הן באופן קיומה,
משה, והן  של ע"י אפר פרתו לדורות) הוא
מגלה טעם פרה"?  לימודה, "לך אני באופן

הטומאה סיבת ביטול
יסוד הטהרה של פרה אדומה אינו רק ביטול
סיבת הטומאה  ביטול הטומאה בפועל, אלא

לכחו  ולכן צריכים בזה ענין המיתה. - מעיקרא

מעניניו המיוחדים של משה  כי - של משה
ידיו  שמעשי בחז"ל ענין הנצחיות, כמבואר הוא
למשה עצמו, אף  בנוגע זה הם נצחיים, ועל דרך

"לא מת  אמרו עליו שנאמר "וימת שם משה"
עומד ומשמש אף כאן כו'".  משה. . מה להלן

באפרה  תלויה ולכן הטהרה של כל פרה ופרה
- כי כח הטהרה של פרה אדומה  משה של פרת

ענין הנצחיות של משה רבינו.  עם קשור

משה ידי רק על
מטומאת מת הטהרה שענין ולהעיר, שלמרות

כשיבולע  בשלימותו לא יושג עד לעתיד לבוא
זהו רק בנוגע ליחיד, אבל בנוגע  - לנצח המות

ע"י תורה, שקיבל משה מסיני  - לציבור
"אין  ציבור, אשר כו', נעשית מציאות ומסרה
בני ישראל לא  של הציבור מתים", שבציבור

ענין המיתה.  שייך
ובכל מקום.  "התורה היא נצחית" בכל זמן והנה
שמזה מובן, שאפילו שעכשיו אין לנו אפר פרה, 

תוכן הענין דטהרת פרה אדומה,  בכל זאת,
ישנו בעבודה  שכולל אפר פרתו של משה,

מישראל.  הרוחנית של כל אחד ואחת

הסברת הענין: המשכת הנצחיות של משה 
להקב"ה,  שהיה בתכלית הביטול היתה ע"י

מציאותו  כל למסור שמוכן ענין המסירת נפש,
שלכן מעשי ידי משה  ית'. ויש לומר עבורו
המה - כי מסירת נפש היא למעלה  נצחיים
ענין המסירת נפש הוא  כל משינויים, שהרי

- התוקף לעשות רצונו ית' באופן ששום דבר 
לשנותו.  שב עולם לא יוכל

בכח אפר  מטומאת מת היא הטהרה ולכן
משה: טומאת מת מורה על הפירוד  של פרתו
(הרי  מקדושה, כי כאשר "דבקים בה' אלקיכם

שייך מיתה,  (אין אתם) חיים כולכם היום"
לבטל מכל וכל  מת); וכדי טומאת לא ובמילא
מקדושה, שיהי' תכלית  ה"מיתה" והפירוד את

שהאדם מעורר  - זה ע"י אלקיכם הדביקות בה'
לה'.  בעצמו את מסירת נפשו

לשכוח ולא תמיד לזכור
מדי יום ביומו - הוא החילוק ובעבודת האדם

במשך  ה' עבודת ושאר עניני התפלה עבודת בין
האדם  בשעת התפלה צריך כולו: כל היום

בלבו - הרצון  לעורר את אהבתו לה' המסותרת
אחד עד כדי מסירת נפש;  והחפץ לידבק בה'

עסוק בעבודת  ה אדם ובמשך כל היום, שאז אין
(כשל עצמה), אלא "בקיום  המסירת נפש

צריך להיות זכרון  אז גם התורה ומצותיה",
ידי זה "יוכל  נפשו לה'", שעל מסירת "ענין
ובכל  עת תמיד בכל לנצחו לעמוד נגד יצרו
בה', ואז  שעה" — דביקות תמידית ונצחית

— "חיים כולכם היום".
תשכ״ג) חוקת פי שיחת ש״פ (על

 

דבר מלך

פרשת חוקת
פרשת קרח בחו"ל:

חוקת

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

השבת לוח

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות: 050-8080-770
www.igrot.com :האינטרנט באתר או

שיחיו טויטו טוב לר' שלום וקרן מזל
יהונתן מנחם מענדל שיחי' הבן להולדת

שיחיו טויטו וזהבה ולהורים: ר' נח
שיחיו קהניאל וחנה שמואל ור'

שליט"א מלך הרבי רוח לנחת ולמדן ירא-שמים לחסיד יגדל
והשלימה האמיתית הגאולה של זמן הרחבה ומתוך המשיח

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

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

תניא תהלים חומש
גולדברג ע"ה הלוי דניאל הרה"ח ר'
ודיינות סמיכה לרבנות מכון ומנהל מקים
עילית ביתר - משיח 770" "בית
תשס"ט סיון כ"א שבת-קודש נלב"ע

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

נשמת לעילוי



השלוחים והפעילים" ב"כנס
לפני כשבועיים בקניון  שהתקיים
הזהב בראשון לציון, הפתיע אחד 

הדוברים, ליאור אלימלך, את 
צרור סיפורי  המשתתפים, כשסיפר

מופת אישיים להם זכה:
שאני  "כיום אתם יכולים לראות,

בעיצומו של "תהליך תשובה" מקיף, 
לראשי, לא  הציצית שלגופי והכיפה
לפני תקופה לא ארוכה. עד שם היו

טיול במזרח  במהלך שנים, כ-7 לפני
לבתי חב"ד, כמו  גם הרחוק, הגעתי
השתתפתי  רבים אחרים, מטיילים

בשיעורים והסדנאות.
אך, למרות הכל, לא הרגשתי מחובר 

שנאמרו. במיוחד הפריעה  לדברים
העצומה של  הערצה אישי, באופן לי,

הרבי מלך המשיח  החסידים כלפי
שליט"א.

שבתי לארץ, ובאחד 
הימים, נקלעתי לנסיעה 

באוטובוס מתל-אביב 
שבמהלכה  לירושלים,
בחור חב"דניק,  נעמד

"כרטיסי  והחל בחלוקת
משיח".

הופתעתי מהעניין, 
נעמדתי והודיתי לו בחום: 

הכבוד!  כל כח! "יישר
הנה, ראה, גם בארנקי 

ניצבת לה תמונה שכזו, 
יכול לספר לך סיפור  אפילו ואני

התמונה הזו. עם לי שאירע מעניין
מארנקי,  הוצאתי את התמונה

התמונה המלווה  את לו והראיתי
שנים בארנקי: כ-7 אותי מזה

כשנה נסעתי לטיול באילת,  לפני
הצטערתי  אבד לי ארנקי. במהלכה
כוחי בחיפושים  את רבות, וניסיתי

אחריו, אך ללא הועיל.
לאחר המקרה, הגעתי שוב  שנה

אלמוני,  פונה אלי אדם לאילת, והנה
"אבד  שלא הכרתי כלל ושואל אותי

כשנה ארנק?" השבתי  לך לפני
ממני את  לאחר ששמע בחיוב, והוא
לאדם  הפנה אותי הסימנים המזהים,

המחזיק בארנקי.
הופתעתי ממאורע זה של "השגחה 

פרטית". כשפתחתי את הארנק, 
הופתעתי לראות למולי בתא 

הרבי שליט"א  תמונת את הראשון
מלך המשיח מחייכת למולי.

והוספתי  סיימתי את הסיפור,

לחב"דניק באוטובוס, אבל למרות 
זאת, אני באופן אישי, מאמין בכוחו 
ולאו דווקא בכוחו של  של כל אחד,

מישהו מיוחד.
ירדתי מהאוטובוס והגעתי למחוז 

התקשיתי להרדם,  בלילה חפצי.
ובשעה 3 לפנות בוקר, מצאתי את 

שלי.  המייל לתיבת עצמי, נכנס
שציפתה לי  הופתעתי מהזמנה

הסוד  שם לסמינר ללימוד תורת
ב"אסנט" שבצפת.

לשם. הגעתי למקום,  לנסוע החלטתי
הראשון, ישבנו לשיעור  וכבר ביום

שוורץ. אהרון תניא עם הרב
ולאורך כל  אותו ערב כל במשך

מספר  הלילה, לא יכולתי להתנתק
לרב, סיפרתי  בבוקר ניגשתי התניא.
אותו שמעתם  לו את סיפורי האישי,

וציינתי שהרבה פעמים  זה עתה,
בחיי ראיתי את ההשגחה 

אותי  פרטית המחברת
הרבי שליט"א מלך  עם

המשיח.
מיהר להציע  הוא

באמצעות  לכתוב לי
ה"אגרות קודש" ולבקש 

ברכה והדרכה לחיי.
לעניין,  ביקשתי הסבר

שהיו  ולמרות הספיקות
בתחילה, שוכנעתי עד  לי

במשהו מדובר כי מהרה,
רציני במיוחד.

המכתב שנפתח לי, קלע בול למצבי 
הרבי  לי השאר כתב באותה עת. בין

מלך המשיח שליט"א: כי בצורך 
הדרך ושיטת חב"ד, בניגוד לשיטות 

וקלה  מהירה הדרך היא אחרות,
יותר.

ואכן, באותה תקופה, במסגרת 
האמת הפנימית, למדתי  חיפושי אחר

ל"קבלה" במרכז  במרכז שיעורים
הדרך  הארץ, למרות ששם לכאורה,

שהיא  היא "קצרה יותר" מאחר
עוסקת ישירות בתורת הזוהר 

נוכחתי כי היא  והקבלה, בכל זאת
מאוד עד שמביאה לקיום  ארוכה

תורה ומצוות.
בדרך ה"ארוכה" יותר של  דווקא

לימוד החסידות, מצאתי את עצמי, 
והציצית  הכיפה עם כיום, במצבי

ברבי שליט"א מלך  והאמונה האיתנה
n המשיח.

עם הרב אבישי אפרגון, ראש ישיבת חב"ד בכפר סבא

המהומות באיראן – והגאולההמהומות באיראן – והגאולה
מאות  של באיראן הפגנות ענק מזה כשבועיים נערכות
על  מקומית  כמחאה  שהחלו  אלו,  הפגנות  אנשים.  אלפי
במהרה  גלשו  הבחירות, תוצאות של  לעין  הברור זיופן
מטרה ברורה  בכל הערים הגדולות, מתוך למהומות ענק
בממשל  ולהחליפו  והדיכוי  הרשע  משטר את  להפיל
(שהחליפה  ב-1979 המוסלמית מאז המהפיכה דמוקרטי.
עמד  לא  הקיצוני)  המוסלמי  במשטר  פהלאוי ריזה  השאח שלטון  את 

איום שכזה.  השלטון באיראן בפני
המוסלמית  המהפיכה  ליצוא מעצורים, ללא פועל, זה  עריצות  משטר 
נשק  אמצעי  ופיתוח  והפחדה, טרור  צבאי,  כח  באמצעות  כולו לעולם 
הנשק  בתחום (הן בתחומי הנשק הכימי והביולוגי והן להשמדה המונית
אם, בעזהי"ת, יתמוטט  במלחמה בארה"ב ובישראל ח"ו. ודוגל הגרעיני),
זה, יקרוס יחד איתו גל הקיצוניות המוסלמית המאיים על יציבות  משטר
וחמאס, והמשטר הצפון  מזה שנים. גם ארגוני הטרור כחיזבאללה איזורנו
- צפויים לספוג מכה  כיום מהפטרו-דולרים האיראנים – הנהנים קוריאני

אנושה. 
במשך  מאוד את התמוטטות הגוש הקומוניסטי. אלו מזכירים אירועים
הקומוניזם  של  סופו  כי  ואמר  שליט"א המשיח  מלך  הרבי  חזר  שנים 
נגד  המאבק  את  כי  הוסיף,  זו, לנבואתו  מלחמה). (ללא מעצמו ליפול 
המלך  מנהל המלך המשיח בעצמו, וכשיפול המשטר יוודע מיהו הקומוניזם
הלכו ורבו התבטאויות  ואילך) (משנת תש"נ שנים באותן המשיח. ואכן
היה זה ע"י  כמלך המשיח.  בהתפוררות בריה"מ שליט"א על עצמו הרבי
בבכוריהם").  ("למכה מצרים האזרחים עצמם, בסיוע חלק מאנשי המשטר
המועמד  ואיתו  במאבק  המרכזי  הגורם הוא העם באיראן,  כיום גם  כך 
זה אף מלמד,  ורפסאנג'אני). דבר  (חאתמי וכן נשיאים לשעבר לנשיאות
בתחתונים"  "דירה  היותו  ועל  התחתון" "בירור  על החסידות, בלשון

והשלימה. הגאולה האמיתית המוכנה לגילוי
בעבר  השתתף (שבעצמו המאבק מנהיג  של  מאופיו  החוששים  ישנם
דינמיקה  יש לאירועים כי לזכור יש אולם למיניהן),  דיכוי  בפעולות 
לשלטון,  בשינוי, והוא זה שיביא אותו העם רוצה משלהם, ומכיוון שרוב
(כפי  אלא להתאים את עצמו לרצון העם ברירה לו שלא תהיה לכן ברור
היותו  עובדת  דווקא  מזו,  יתירה  האחרונים).  בימים מדבריו גם  שניכר 
חלק מתומכי המשטר  אחריו למשוך לו מהמשטר, מאפשרת מוסלמי וחלק

ולחסלו.  כאויב הנוכחי, וגם פוגעת ביכולת המשטר להכריז עליו

ישראלענין על-טבעי - לטובת עם ישראל עם לטובת - על-טבעי ענין
(וגם כשהחלו  נחזו ע"י אף מומחה ההתבוננות במאורעות כאלו, שלא 
(שאינם  המפגינים של  ובהתנהגותם  ימים), מס'  תוך שיפסקו  העריכו 
לנו כי זהו  הנורית אליהם ומהטנקים ברחובות) מבהירה מפחדים מהאש

ישראל!  עם לטובת נס לא-טבעי, ענין
הן  הגלויים,  הניסים  את ישראל עם חווה  1991 ב- המפרץ  במלחמת 
בכך  והן  הכימי) מהנשק ובפרט לחששות, (ביחס האבידות במיעוט
כשעמים אחרים נלחמו עבורנו  – ש"צדיקים מלאכתן נעשית בידי אחרים"
(ועד להפלתו ב- 2003). נראה כי עכשיו אלו  בצורר העיראקי והכניעוהו
עצמם עושים  האיראנים ("מעלין בקודש"), שהרי יותר אף נעלים נסים
לה׳ עליהם  ולהודות אלו גדולים להכיר בנסים וזכותנו חובתנו את המלאכה...

עת.  שבכל וחסדיו רחמיו כל ועל
(ולהתחדש ואף להתמתן זמנית תהליכי הפיכה יכולים לקחת זמן רב, אכן,
הקב"ה, להשפיע על המצב.  של בהמשך). אולם, ביכולתנו כיהודים, בניו
ולהתפלל  בו לבטוח להודות לה', מתהליך הגאולה, עלינו לדעת כי זהו חלק
האמיתית  בגאולה בתכלית השלימות הארץ" מן "תעביר ממשלת זדון כי

ממש! ומיד והשלימה תיכף

עכשיו נפלאות שיח חסידים

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי תמוז  פרק ליום
כוכבים עבודת הל'
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דרך ארוכה וקצרה

אתר הגאולה של הוידאו שידורי

הגאולה: באתר הוידאו במדור כעת
סיון - כ"ב הפעילים" מ"כנס השלוחים נאומי

* נושא" האקטואליה "פותחים תוכנית * תשס"ט
ועוד מצולמות, חסידיות התוועדויות

www.hageula.com - הגאולה אתר

אורח חיים ערוך בשולחן ברור דין וכפסק
לצלן רחמנא אשר, שכ"ט סימן שבת הלכות

והשם לפניהם. ליכבש נוחה הארץ לא תהיה, תהא הי'
ואחת, הן אחד כל את ישמור - יישראל עמו את השומר

תש"מ) חנוכה בחו"ל (ממכתב, והן הקודש בארץ

6132 צפת ת.ד.  | והארץ להצלת העם המטה

ישראל עמו שומר

אלימלך בכנס ליאור

הפגנה באיראן



ובכל זמן מקום - מכל המשיח מלך ברכת

המילה בדיני הקפדה
בכלל בשאלות למעשה יש שואל בדיני מילה. והנה
שעלי החובה והזכות  מורה הוראה אלא לפנות לרב

להדגיש המבואר ומפורש בתורה שבכתב ושבעל פה 
לבריתו של אברהם אבינו  ענין הכניסה אודות גודל
כנגד  מכוונים ע"ה שנכרת על-זה י"ג בריתות שהם

מובן וגם פשוט, שכל פרט  הרחמים, שמזה י"ג מדות
הגוף וכל  בעניני הנפש והן ברוחניות הן בזה נוגע

מוסיפין לו. המוסיף
(פוסק בנסתר  הזקן בעל התניא דברי רבנו וידועים
דתורה) אשר  בנגלה (פוסק והשולחן ערוך דתורה)

מילה  במצות הקדושה היא וכו' זו תחלת כניסת נפש
והמפורסמות  ד') (יעוין בשו"ע שלו מהדו"ב סוף סי'

ז׳שכו)אין צריכות ראיה. (מאגרת

במעשה ההתעוררות לקשר את
המצב רוח אצלו, אשר  שינוי אודות שכותב ..ובמה

עליו ביותר דברי התעוררות פועל בעת ששומע
ואחרי כן וכו'

בזה, שענין התעוררות יקשרו  ידועה עצה היעוצה
קיום  או התורה לימוד תיכף בענין של פועל זה

יותר להמשיך  בהידור, שאז בקל או כדבעי מצוה
כיון שבא בפועל באיזו פעולה  בהתעוררות זו,

בכמה  שתהיה וכמובא בספרים הק' שזהו מה שמצינו
וק"ל. בפועל מקומות שנצטוה הנביא לעשות ענין

חז"ל  הפרנסה, ידועה עצת ובמה שכותב אודות דאגת
ומזמנים  להרבות בצדקה ולחלקה לרבות פעמים,

הבקר  קודם תפלת לזה הוא בכל יום חול המסוגלים
ז׳שלו) (מאגרת להפריש פרוטות אחדות לצדקה.

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

הטכנולגיים שנמצאו  הפיתוחים התקדמות
נושא  את האחרון, מביאים בשפע בדורינו

החסידות ופרסום המשיח  הפצת מעיינות תורת
והגאולה לרמות ושיאים חדשים באורח תמידי, 
טכנולוגיות  שיפורים והמצאות כאשר כל אותם

מתורגמים, על ידי פעילים שונים, לכלים 
וראויים להארת העולם. מתאימים

האתרים,  כך גם בנושא האינטרנט, בינות למליוני
מבוטלת של אתרים שונים  לא ניתן למצוא כמות

מהאתרים הותיקים,  לקדושה. אחד שנועדו
כניסות,  של מאות רבות מידי יום המושכים

האפשרות  את המספק האתר אגרות.קום הוא
לרבי שליט"א מלך המשיח.  ליין" לכתיבה "און

און ליין ניסים
באתר, המופעל במספר שפות: עברית, אנגלית

האם, ואת  למלא בו את השם ושם ורוסית, ניתן
לקבל  הבאה ניתן כשבלחיצה תוכן הבקשה,
הכרכים של  אקראיים מאחד צילום עמודים

האגרות קודש. 
גוביץ,  פנחס לפני כעשור שנים, ר' האתר יזם את
מכפר חב"ד, לוגוב, שלום כיום הוא הרב ומפעילו

ומתחזק את האתר.  שמתפעל
המגיעות אליו,  הרבות הוא מספר על הפניות

שהתרחשו  כמו גם על סיפורי ניסים לא מעטים,
שאפשרות זו,  לאנשים שונים, ברחבי העולם,
הדרך הזמינה ביותר בעבורם לקבלת  הייתה

הברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח. 
לרבי שליט"א מלך המשיח,  נושא הכתיבה כל

קישרה  תמוז תשנ"ד, ג' ביתר שאת מאז שהופצה
שאינם  מאות אלפים, מתוכם גם כאלו עד היום

חולל שלב  (להבדיל) לנשיא הדור. האתר יהודים
יכול  במהפיכת ההתקשרות, כאשר כל אחד נוסף

מקום בעולם. לכתוב, מכל
לקראת י"א ניסן, החליט הצוות הטכני, העומד 

יומם ולילה, לשדרג  האתר, הפעלת מאחורי
ולהעניק לאלפי הגולשים, אפשרות  את מראהו,

יותר לבקשת הברכה.  נוחה, ברורה וקלה

בשפתו אחד לכל
שלום לוגוב אומר כי "בשלב ר' האתר, מנהל

השפות, בו הוא  בשלשת האתר, את זה הפעלנו
ורוסית.  היה פעיל כל השנים: עברית, אנגלית

שפות נוספות לממשק  בעז"ה נוסיף בקרוב מאוד
מוכן  הספרדית כבר כשממשק בשפה הכתיבה.

השפה  אחריו ומייד הקרובים, בימים ויעלה
הצרפתית.

הינה דיסרקטית  לציין, כי הכתיבה חשוב
צריך  ברכה, לחלוטין, אך כל מי שכותב בקשת

אינם נשמרים  שמו ושם אימו. הנתונים את לציין
מאגר שהוא" הוא מבהיר.  בכל

השנה שודרג המראה החיצוני, ונוספו  בי"א ניסן
כסיפורי ניסים,  באתר הפופולרי, חדשות פינות

קשר" העומדת  ואפשרות "צור שאלות ותשובות
הכותרת של השיפורים באתר.  בגולת

פניות מאות
הקשר  קשר" מאפשרת, את המשך תיבת "צור

התשובה,  את הישיר, בין הפונה, לפעיל שיסביר
צריך לקיום ההוראות  אותם באם ויפנה

שמתקבלות מהרבי שליט"א מלך המשיח.
האתר  פתיחת בבודדים. מאז ולא מדובר

אלפי פניות, מתוכם  נרשמו המחודש ועד היום
התשובה,  בהבנת ועזרה מאות שביקשו סיוע

קשר". האפשרות "צור דרך
רשימה, של רבנים  בלחיצה על העמוד מתקבלת

ושלוחים, השמחים לסייע לפונה בהסברת 
הטלפון,  חלקם זמינים באמצעות התשובה.

האלקטרונית. הדואר כתובת חלקם באמצעות
במשך כל היום,  אינו פנוי מאחר וכמעט ואיש

מצויין ליד שמו של כל אחד, את השעות 
לזרם  הרצויות ליצירת קשר. מה שמביא ב"ה

מטופלות ע"י הצוות  בקושי גובר של פניות שאך
הנוכחי.

הצוות, מציין שלצערו  מאנשי ונטורה, צבי הרב
הוא כבר נאלץ לא פעם לדחות אנשים שונים 

הנוכחי,  הצוות מפאת העומס המוטל על כתפי
מצרף צרור של סיפורי  שלדברים אלו הוא תוך
להם עד ממקור ראשון על  להיות מופת שזכה
הרבי שליט"א  שקיבלו את ברכת שונים פונים

והושיעה  בקשתם אל שקלעה המשיח מלך
אותם.

לפרטים נוספים והצטרפות לצוות העונים 
שלום לוגוב,  ר' בשבוע): (אפילו למספר שעות

.sholem@gmail.com, 054-7473-770
 .www.igrot.com כתובת האתר:

קבלת התשובה עמוד רקע לוגוב על רב שלום

יש לכם: בר מצווה? חתונה? ברית מילה? שמחה משפחתית?

אתה שליח או פעיל ויש לך אירוע תורני? או פעילות?

יצחק ברוךיצחק ברוך
להנציח את הרגעים המיוחדים בחיים

לצילום וידאו באירוע שלכם - צלצלו:
052-623-7708 sdt770@gmail.


