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לשעבר רה"מ שהעניק ה"מפוקפקות" המתנות אחת
פלסטינית עיר הקמת זו ישראל, לעם אולמרט מר

להקמת רה"מ הסכים שנים שלוש לפני בשומרון. חדשה
הנושא את להסתיר מאמץ כל עושה כשהוא העיר,

ועליית השלטון חילופי תשס"ט, בחירות הציבור. מעיני
המשיך נתניהו רה"מ ואדרבא, דבר שינו לא "הימין",

הנחת דבר את ולהעלים הפלסטינים עם פעולה לשתף
מזה העיד עליה הפלסטינית, למדינה נוספת יסוד אבן
סכנת מהווה היא כי המשיח, מלך שליט"א הרבי שנים

הקודש. בארץ היהודי הישוב לכל נפשות
הקמת את להסתיר "טובות" סיבות לרה"מ לו היו אכן

מלחמת מנהל הוא גיסא מחד כאשר הציבור, מעיני העיר
בכל ואובדן הרס חורמה,

יהודי מאחז או מבנה
ושומרון ביהודה המוקם
הוא ומאידך ובירושלים,

מערכת בשיתוף מגבה
ומסייע מעודד הבטחון,

טירור עיר של בנייתה את
אמור שאיכלוסה חדשה,
חודשים בתוך להתחיל

ספורים.

לעצור אפשר
ששמה העיר, של מיקומה

על המשתרע "רוואבי",
ראמללה בין ענק שטח

שינוי יוצר לשכם,
בגדה מכריע אסטראטגי
יוצרת הבנייה המערבית,

לרמאללה, שכם בין הפלסטינים בידי טריטוריאלי רצף
בנימין במזרח הישראלים הישובים את למעשה ומנתקת

שפלת ומכל בשומרון הישובים משאר הירדן, ובקעת
.! בגטו כלואים אותם ומותירה החוף

ההצדקה לרה"מ הייתה הממשלה, לראשות עלייתו עם
את להקפיא או לעצור לפחות עכ"פ לבטל, המלאה,

שנבחר רה"מ אך מחודשת. לבדיקה עד המסוכן, המיזם
"הימין" מפלגות ע"י ונתמך
חן למצוא העדיף והדתיים

לים, מעבר הפריץ בעיני
בפרץ. לעמוד מאשר

הרש"פ של הקמתה מאז וביותר בשנים עשרות מזה
בשנאה הגדושה עויינותם את הפלסטינים הוכיחו

אנשים ישראל, בני מאחינו אלפים בדם טבולה תהומית,
למקור הפך לידיהם, שנמסר שטח כל הי"ד. וטף, נשים

בפשע עזה חבל ישובי פינוי ישראל. כנגד טירור לפיתוח
הביא הפלסטינים, לידי השטחים ומסירת ההתנתקות
ומאגרי הצבאית יכולתם הגדלת הטירור, להגברת רק

שברשותם. האמל"ח

העכשווית ההוראה
מציב הפלסטינים, עויינות בדבר ספק הסרת למען

"דרך כתוב: בו שלט פלסטיני, ישוב לכל בכניסה צה"ל
בהמשך מובילה זו

הרשות בשליטת לשטח
כניסת הפלסטינית,

מסכנת אסורה, ישראלים
עבירה ומהווה חייכם, את
קצר בסגנון או פלילית".
,DANGER ! "סכנה יותר

כניסה פלסטיני. שטח
אסורה".

נחשפה הבגידה פרשת
עלתה אך זמן, לפני כבר
לכותרות, שוב לאחרונה

דרכי לצורך כי כשהתברר
מפקיעה לעיר, גישה

ישובים אדמות המדינה
לטובת סמוכים, יהודיים

הערבי. השלטון
ההנהגה רפיסות מול

אחרון גואל הנאמן רועה האמיתי, המנהיג ניצב המדינית,
כלל למען נפשו המוסר המשיח מלך שליט"א הרבי
אלה בימים במיוחד ומבקש יהודי, כל ולמען ישראל

דהכנת העבודה בסיום ושמחה חיות יותר עוד "להוסיף
מצוה ב"נר הוספה ע"י - ובפרט להגאולה, ... עצמו

- עד הסביבה. בכל ויאיר יגיע שזה ובאופן אור" ותורה
העולם אומות בקרב הפעולה כולל כולו". העולם בכל

קיום עדי ומנהיגו, עולם בבורא והאמונה ההכרה לגילוי
כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז "כי היעוד

והשלימה האמיתית בגאולה אחד", שכם ולעובדו ה' בשם
עכשיו.

לקיץ החסידי המחזמר
בעיירה" "הרפתקאה המחזמר

בכל שהופיע המספר, בצלאל בהפקת
יוצא הקהלים, סוגי כל בפני הארץ רחבי
של הסיום למסיבות מיוחד נוסף לסבב
כמו הקיץ. ומחנות וקייטנות הספר בתי
"הבית השמע דיסק את להשיג ניתן כן

נשיאנו מרבותינו סיפורים בו המסתורי"
לפרטים מיוחדים. אפקטים בליווי
.050-718-5093 והזמנות: נוספים

וכלב יהושע לציון עליה
מוזכרים (בה שלח פרשת לרגל
עליה השנה גם תתקיים המרגלים)
הביטחון כוחות באבטחת המונית

נון בן יהושע של הקדושים לציוניהם
כיפאל בכפר הטמונים יפונה בן וכלב
שבשומרון, אריאל הישוב ליד חארס

בלילה חמישי ביום אי"ה תתקיים העליה
מצומת לכפר הכניסה שבט, לכ"ב אור
לפנות 2:00 עד 23:30 מהשעה אריאל

יסוד אגודת והסעות לפרטים בוקר.
.02-5-827-827 עולם

תל-אביב בדרום ״תניא״
להשתתף מוזמן הרחב הציבור

רביעי יום מידי המתקיים תניא, בשיעורי
רח' "פירוב" הכנסת בבית 22:00 בשעה
עופר נוה שכ' (במקלט) 33 שז"ר זלמן

ניסלביץ. יצחק יוסף הרב עם אביב, תל

למען נפשו המוסר המשיח מלך שליט״א הרבי אחרון גואל האמיתי, המנהיג ניצב המדינית, ההנהגה רפיסות מול
ומנהיגו. עולם בבורא והאמונה ההכרה לגילוי העולם אומות בקרב גם פועל כשהוא יהודי, כל ולמען ישראל כלל

טובות חדשות
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(28.5.10) (5770) ה'תש"ע סיון ט"ו בהעלותך, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

. ביו"ש. בונה רה"מ
! לפלסטינים עיר

799

הערבים של המואצת הבנייה את כלות, בעיניים רואים עטרת, הישוב תושבי
חדר.... אפילו לבנות אסור - שלמתיישבים בזמן החדשה, העיר להקמת

ביו"ש... לבנות מותר - להם



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 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

זצ"ל קלמן יהודא הרב הרה"ח הרה"ג
מארלאו

הייטס קראון - המלך שכונת ואב"ד רב
ה'תש"ס סיון כ"ף נלב"ע

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

אברהם הר' בן אבירז הת' למשפחת
מתתיהו בן שיחיו ובתיה

עם השידוכין בקשרי בואו לרגל
זליג זמרוני הרב בת מושקא חיה

ציק שיחיו גולדה ולאה
שליט"א הרבי כברכת עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של הרחבה ומתוך המשיח מלך

נשמת טובלעילוי מזל ברכת

 
  
     
    

והתביעה דרישה  
   
נתחדש  
     

     
   
    

 
    

ב) ח, (במדבר הנרות את בהעלותך

הוו לישראל, הוא ברוך הקדוש להם אמר
ואני לשמי, הנרות את להדליק זהירין
לכך לבא. לעתיד גדולה אורה לכם מאיר
(ישעיה וגו' אורך בא כי אורי קומי נאמר,
ומלכים לאורך, גוים והלכו וכתיב, א). ס

ג). שם (שם זרחך תנחומא)לנגה (מדרש

ו) ח, (במדבר הלויים את קח

הלוים שהיו בכנור היו נימין כמה הלכה
היו נימין ז' יהודה רבי אמר בו מנגנים
שמחות "שובע טז) (תהלים שנאמר בכנור
שובע קורא תהי אל נעימות" פניך את
(תהלים אומר דוד וכן שמחות שבע אלא
משפטי על הללתיך ביום "שבע קיט)
שכן שמונה נעשית המשיח ולימות צדקך"

בנגינות "למנצח ו) (תהלים בניגון אומר דוד
עשר נעשית לבא ולעתיד השמינית" על
חדש שיר "אלהים קמד) (תהלים שנאמר

עשור". בנבל לך אשירה
רבה) (מדרש

קרבן את הקריב לבלתי נגרע למה
ז) ט, (במדבר במועדו הפסח
השכל מוסר ללמוד יש וענין ענין ...מכל
שני מפסח והלימוד ית', השם בעבודת
פארפאלען ניט קיינמאל איז עס אז הוא,
אם ואפילו אבוד), מצב פעם אף אין =)
פסח, קרבן הקריבו ישראל שכל בשעה
- רחוקה בדרך או טמא שהיה והאחד
הטוב, מרצונו זה שהיה היינו לכם, - או
(אין פארפאלען ניט דאס איז זאת בכל
מיוחד, מועד בשבילו ועושים אבוד), מצב
לבית יקרב עצמו, את שטיהר שלאחר

וכו'. מהאסקופה לפנים ויכנס המקדש
תשי״א) סיון כ״ז (ממכתב

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:20 7:02 ירושלים
8:22 7:17 תל-אביב
8:24 7:10 חיפה
8:21 7:18 באר-שבע
9:07 7:59 ניו-יורק
הנני כי     

ב) (זכריה בא

המקדש מנורת נעשתה כיצד

בתחילת המוזכרת המנורה עשיית עניין את
הייתה שעשייתה באריכות רש"י מסביר פרשתנו
הזהב כיכר את השליך רבינו, שמשה כזה, באופן

הקב"ה. ע"י מעצמה, המנורה ונעשתה האש, לתוך
רש"י מפרש המנורה" את עשה "כן הפסוק: את

שלכאורה דבר - מאליה" נעשית הקב"ה ידי "על
המנורה את עשה מי של מהענין חוץ תמוה,

מאליה. שנעשית רש"י הדגיש מדוע (הקב"ה),
המנורה", את עשה "כן מפורש בתורה ואדרבה:
ולא עשיה, כאן שהיתה הוא הפשוט שפירושו

מאליה". "שנעשית
זה, פירוש נלקח ממנו במדרש התמיהה: וגדלה

אלא כאן; אומר אין משה עשה "כן הלשון נאמר
רש"י ואילו הקב"ה", - עשה מי סתם עשה" "כן
נעשית הקב"ה "ע"י וכתב המדרש מלשון שינה

מאליה"!

בעשיה שילוב
להדגיש, זה בשינוי רש"י שכוונת לומר, ועלינו
הכתוב את להוציא המדרש) (של הכוונה שאין

על מדבר המנורה" את עשה (ש"כן פשוטו מידי
אשר "כמראה המנורה את שעשה אדם, בן עשיית

זה, על להוסיף רק אלא משה"), את ה' הראה
הוא העושה היה מי בפירוש נאמר שלא שהטעם

האדם עשיית ע"י בפועל נעשית לא שהמנורה לפי

הקב"ה, מעשה בצירוף רק אלא שעשאה") ("מי
הככר את השליך רק משה) (או בצלאל - ובפשטות

מאליה". נעשית הקב"ה "ע"י כך, ואחר - לאש
שהיתה אמת, הינם הענינים ששני מובן זה, לפי
אשר ב"כמראה הפשוט כפירוש אדם, בן עשיית
נתפרש שלא שבזה אלא גו'", עשה כן גו' הראה

שמובא מה על (נוסף רמז יש העושה שם בכתוב
בצירוף היתה המנורה שעשיית בתורה), במפורש

הקב"ה. ידי מעשה
- מאליה" "נעשית רש"י של לשונו דיוק גם וזהו

שכלפי אדם, בן של מעשה שהיה מודגש שבזה
נחשב האש) לתוך הככר (השלכת שלו המעשה

זה במעשה שאין כיון מאליה", "נעשית שהמנורה
מנורה. לעשות כדי

ולמעלה למטה חיבור
הקב"ה "ע"י רש"י לשון לבאר יש יותר ובעומק

מאליה": נעשית
אופנים: שני יש שמלמעלה שבגילויים ידוע,

ובלשון האדם, עבודת ע"י הבאה התגלות
דלעילא" אתערותא דלתתא "באתערותא הזהר

ויש מלמעלה), ההתעוררות - מלמטה (מהתעוררות
ובאה נבראים, מגדר למעלה שהיא עליונה התגלות

שאין דלעילא" ("אתערותא מלמעלה מתנה בדרך
שהמנורה וזה לשם). מגעת דלתתא אתערותא
המנורה שע"י מורה בעצמו הקב"ה ע"י נעשית

של ביכולתו שאין כזו בדרגא שכינה גילוי נמשך
עצמו. (ובכח) מצד להמשיך נברא

המנורה שהדלקת שאף בפשטות, שהוא וכמו
רק היה לא המנורה אור הרי טבעי, באופן היתה

ניסים כמה שישנם וכפי נסי אור אלא טבעי, אור
המנורה. הדלקת במעשה שאירעו מפורסמים

המקדש בית בנין כמו
בזה שגם המנורה, במעשה החידוש גודל גם וזהו

צריכה שהייתה זהב", מנורת "ועשית משה נצטווה
המהר"ל שמבאר וכמו בזה, משה עשיית גם להיות
הכל השם שפועל מעשה כל הוא ד"כך לכך, הטעם
ולפיכך . ידו. על גומר יתברך וה' למטה פועל צריך

והיה המנורה מעשה כל לדעת משה צריך היה
- ידו" על גומר והקב"ה יכול שהיה מה כפי פועל

הם שלכאורה הענינים שאפילו הוא, בזה שהחידוש
שהמשכתם ועד אדם, בני ממעשה לגמרי למעלה

גם הרי "מאליו", אלא פעולה בדרך אינה מלמעלה
דווקא. עבודה ע"י בפועל נמשכים הם

המקדש בית בבנין יהיה זה ענין שכמו לומר ויש
ויבא ש"יגלה הקב"ה", של "בניינו שהוא השלישי,
תתבטא בו חלק בזה יהיה זה עם וביחד משמים",
הוא המקדש בית בנין (שהרי אדם בני של העשיה

התורה). מצוות מתרי"ג אחד
בגאולה ממש, לנו תהיה שכן רצון יהי ועיקר: ועוד

ובלשון צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית
רצון". יהי כן אמן יגלה "מהרה - הרמב"ם

תש״ל) בהעלותך פרשת שבת שיחת (עפ״י

מלך דבר

בהעלותך פרשת
ב אבות: פרקי

בהעלותך

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
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



רבינוביץ יוסף ר' של מכריו
חיבת את היטב מכירים מבלגיה,
אהבתו ואת בליבו, המפעמת ציון
עוד אבותינו. נחלת לארץ היוקדת

לבקר יוסף הרבה צעירותו מימי
בירושלים. ובעיקר הקודש בארץ
ועלתה שבה בארץ, ביקוריו בכל

גם ולהביא לזכות משאלה, בליבו
כאן קצר ואפילו לביקור, הוריו את

התממשה שאכן משאלה בארץ.
האחרון. בקיץ

זאת, בכל רצונו, התגשמות אף, על
מנוחתו. את הטריד אחד דבר

אביו, של הבריאותי מצבו זה היה
את קמעה מאבד החל שלאחרונה

בריא אדם הינו אמנם יציבותו.
לטיפולים עתה עד נזקק אינו וב"ה

גרם המבוגר גילו אולם מיוחדים,
שהביאה לגופו, מה לתשישות

לחלישותו.
במדרחוב עובר בעודו הימים, באחד

יוסף נתקל בירושלים, יהודה' 'בן
משיח 'מרכז של התפילין בדוכן

עצר הוא וגאולה'.
תפילין להנחת

מכן ולאחר במקום,
לבית לעלות הוזמן
ולהצטרף המדרש

תורה לשיעור
עת אותה שהתקיים

במקום.
הזדמן המדרש בבית

מנהל מסביר כיצד לשמוע ליוסף
לאחד אורן דורון הרב המרכז,

לרבי הכתיבה על במקום, המבקרים
באמצעות המשיח מלך שליט"א
את צד הנושא קודש'. ה'אגרות
ביקש והוא יוסף, של מחשבתו
מהות על מפורט הסבר לשמוע

עובד. זה וכיצד הפניה
יוסף ביקש ההסבר, שמיעת בסיום
בריאותו על ברכה ולבקש לכתוב

שיחי'. אביו של
מלך שליט"א לרבי הכתיבה אגב

יוסף של במוחו עלו המשיח,
הנסיעה כדאיות על שונים הרהורים

מטיל החל הוא הקודש. לארץ
כה הוריו את ששידל בכך ספקות

אשמה ורגשי הנסיעה, אדות רבות,
בליבו. נקרו קלים

בכתיבת העת אותה שעסק מכיון
לכתוב יוסף החליט הברכה, בקשת
את במכתבו והעלה הרהוריו אודות
בכלולתה. הנסיעה כדאיות שאלת
קודש' ה'אגרות כרך את כשפתח

הרבי של מכתבו את קורא והחל
מלא עמד המשיח, מלך שליט"א

באותו שנפתח במכתב התרגשות.
מכתבו, את הכניס לשם מקום

בנוגע בדיוק פלאית, בצורה נכתב,
הקודש, בארץ לביקור לנסיעה
הקודש. לארץ הנסיעה ומעלת

רוחו את עודדה זו תשובה כי כמובן
את מילא סיפוק ורגש יוסף, של

ליבו.
מלך שליט"א הרבי כותב בנוסף

ימי את לנצל יש כי במכתב, המשיח
"לערוך כדי הקודש בארץ השהות

בית". בדק
פירוש את להבין השכיל לא יוסף
אולם בית", בדק "לערוך המילים

שלו התפילין את ימסור כי החליט
לפני התפילין את קנה מאז לבדיקה.

לבדיקה, מסרם לא שנים, שבע
לבדיקה מסירתם כי חשב וכעת
על בחלקה, לפחות תענה, בטח

בית'. בדק 'לערוך ההוראה
דורון, לרב התפילין את מסר הוא
שיעבירם מנת על

לסופר לבדיקה
מזרזו כשזה הסת"ם.

את לסיים ביותר,
בהקדם, הבדיקה

חזרתו ומועד מאחר
לבלגיה יוסף של

התקרב.
נאלץ לא הסופר
הוא למחרת מידי. יותר לטרוח

מיד כי בהתרגשות להם וסיפר הגיע
קורא והחל התפילין את כשפתח
הוכה ישראל", "שמע מילות את

אמנם התפילין כי הבחין הוא בהלם.
אינם אולם ויפה, חלק בכתב נכתבו
ממנו סופר אותו כלל. בדיו כתובות

נובע בעט השתמש התפילין, נקנו
כתב הקלפים על שהותיר מיוחד

הדיו. לכתב לגמרי דומה ונקי, יפה
ושעות רב כסף לעצמו חסך כך
כי מובן אולם עבודה, של רבות

הינם ידיו מתחת שיצאו התפילין
גדר כל בהם ואין לגמרי, פסולות

כלל. קדושה או תפילין של
הוא פניו. חוורו יוסף זאת כששמע
את רק לא כי רבה, במרירות סיפר
בשבע להתפלל נהג בהם התפילין,

מאותו רכש האחרונות, השנים
המזוזות כל את אף אלא סופר,
הרבים... ביתו בפתחי הקבועות
התשובה ביותר לו הובנה כעת

חדות מילים בית". בדק "לערוך
nוברורות...

הרפז ישראל נועם הרב המשפיע עם

השלימהבערב הגאולה השלימה הגאולה בערב
בלבד זו שלא פעמים כמה ומדגיש חוזר שהנני ”כפי
על כבר עומדת שהגאולה אלא לבוא, הגאולה שסוף
את שיפתח מישראל ואחת אחד לכל ומחכה הפתח, סף
במילים כך החדר"!, לתוך הגאולה את ויסחוב הדלת
עם בשיחה - שליט"א המשיח מלך הרבי מגדיר אלו
שנת לתחילת המצב הערכת את - אליהו מרדכי הרב

הפתח... סף על כבר הגאולה תשנ"ב.
הרבי כאשר תאוצה ומקבלים הדברים ממשיכים מכן שלאחר בשבועות

וישלח: פרשת שבת בשיחת מכריז שליט"א המשיח מלך
(כנ"ל), בעולם הגילוי לפעול וצריכים העבודה שנשלמה בלבד זו ”לא
את לפתוח רק וצריכים ובגלוי, בפועל כבר שישנו מזה, יתירה אלא

לראות"". עיניים . . לכם ”נתן מכבר כי העיניים,
לרגע, ומרגע ליום מיום לשבת, משבת הדברים ומתקדמים ממשיכים כך
לקראת ענק בצעדי אנו ומתקדמים הולכים כי העת כל ברור לכולנו
הסכם דוגמת חיינו, במרכז שאינם אירועים גם כאשר השלימה. הגאולה
מיידית מקושרים הגדולות, המעצמות שתי נשיאי של המלחמה הפסקת
נוסף צעד - עולמי הכלל לתרחיש שליט"א, המשיח מלך הרבי ידי על

בגאולה.

מהשלימותשלב הצמאון - חלק מהשלימות חלק - הצמאון שלב
כשרונות' ’דל בתחילה שהיה ליעפלער יקותיאל ר' החסיד על מסופר
כי מובן עץ", כ"בול הזקן אדמו"ר ידי על שהוגדר כדי עד המעטה, בלשון

ביותר. הפשוט ולו החסידות, בתורת ענין כל להבין ביכלתו היה לא
אכן והוא תוכל". תרצה ”אם האמצעי: אדמו"ר לו אמר מסויים בשלב
הספר את עבורו במיוחד יכתוב הרבי כי שזכה כך כדי עד יכל, וגם רצה,
התייגעו החסידים שגדולי החסידות, בתורת עמוק ספר בינה", ”אמרי

בהבנתו. מאד
זאת כבתחילה... בנגלה הבנתו נותרה מכן, לאחר גם כי הוא המעניין
אותו שהכשירה זאת היא לחסידות, העצומה השתוקקות שדווקא אומרת

לעניין.
למצב אדם להעלות יכולה חזק, וצימאון עזה שהשתוקקות אומרת זאת

עתה. עד שהיה למה כלל בערך שלא נעלה מצב כלל, אליו שייך שאינו
ב"דבר שליט"א המשיח מלך הרבי של הכללי הסברו עם משתלב זה דבר
דבר כל לפיו בעולמו, כלל קבע הוא ברוך הקדוש כי המבאר מלכות",
בו כביכול הירידה שלב ב. התכנון. שלב א. שלבים: שלשה עובר המתבצע

לשלימותה. מגיעה אכן המטרה בו הסופי השלב ג. הדברים. מתבצעים
שלב השני, בשלב כשנמצאים להצטער שאין רק לא לכך ובהתאם
השני, בשלב כבר אנו כי ביודענו משמח הדבר אדרבא, אלא ה"ירידה",

להגיע. אפשר אי ובלעדיו השלישי, לשלב המוביל
שהיא מזו יתירה אלא עליה, צורך היא שהירידה רק לא אומרת זאת
רק היא זו ירידה שגם יותר, עוד מזו ויתירה מהעליה. חלק עצמה
למראה רק ובחיצוניות עזבתיך") קטון ("לרגע שעה ולפי בחיצוניות

הגדולה. לעליה להגיע כדי והכל עיניים,
בתוצאות לחזות אלו, שורות כתיבת סיום לפני עוד כן, אם נזכה
מלך שליט"א, המשיח מלך הרבי בהתגלות והשמחה, העבודה הצימאון,
המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי לפניו: ונכריז עינינו, תחזנה ביופיו

ועד! לעולם
הרצאות שעורים למסירת זמין ידוע, ומרצה משפיע הרפז, ישראל נעם הרב
בנושאי שעורים לסדרות אפשרות ורמות, קהלים של רחב למגוון והתוועדויות
או 0526996770 לפרטים ועוד. בית שלום ומשיח, גאולה התקשרות, חסידות,

nharpaz@gmail.com אימייל

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ח. פרק עניים. מתנות הל'

ט. פרק

י. פרק

בפרקים תרומות.. הל'
א. פרק אלו.

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

בפרקים מילה.. הל' י-יא. פרק ברכות. הל'
א. פרק אלו.

העם.. נהגו השנה. כל תפלות סדר ב-ג. פרק
וכו'. עלינו ימלוך

אתה.. ברוך (א) וסידורן. התפלה ברכות נוסח
וכו'. שלום עושה הוידוי.. נוסח

ספר . ביי'. אשיש אתה.. ברוך המזון. ברכת נוסח
א-ב. פרק אלו. בפרקים שבת.. הל' זמנים.

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שצריך כמו בית" "בדק

הגאולה אתר של הוידאו מדור

היו לא - בתוקף מלכתחילה עומדים היו אם
יהיה, מה יותר ברור כעת אבל לכך, מגיעים

שום אין עכשיו: להציע שרוצים הנוסח על יחתמו באם
נפש. פיקוח של הענין את יגדיל שזה ספיקא וספק ספק

תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נפש לפיקוח יוביל זה

הרפז הרב

וגאולה משיח מרכז חזית

הגאולה, אתר של הוידאו במדור לצפות ניתן
משיח "קונגרס ממהלך וההרצאות הנאומים בקטעי
מהשנים נוספים פעילים בכינוסי וכן הקודש" בארץ

האחרונות

www.hageula.com



יצחק יוסף ברית
ומבוגרים ילדים לתינוקות, מילה בריתות

ובעולם בארץ

הסנדקאותסגולת הסנדקאות סגולת
והצלחה- לברכה והצלחה לברכה -
הנפלאה? בסגולה לזכות רוצים
שותפים והיו נציגנו עם קשר היום עוד צרו

יהודי נימול לעוד החשובה במצווה
הודעה): להשאיר (ניתן טלפון

03-610-7250
והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה

מוזמן - וטף נשים אנשים הרחב, הציבור

ומשיחלעצרת גאולה ומשיח גאולה לעצרת
הקודש ארץ בשלמות הפגיעה כנגד מחאה ומעמד

1 העצמאות שד' בת-ים באמפי-תיאטרון ה'תש"ע, תמוז ג' שלישי, ביום - עם" "ברוב אי"ה שתתקיים

יבואו נוספים פרטים וזמרה! שירה ברוב

היכונו!היכונו!
הקודשומעמד מחאה כנגד הפגיעה בשלמות ארץ הקודש ארץ בשלמות הפגיעה כנגד מחאה ומעמד

לפעול וצריך יכול אחד כל

זכר לבן סגולה
מורי- מכבוד-קדושת שמעתי זכר, לבן בהנוגע

בסגנון הסיפור מאבותיו, שקבל מה אדמו"ר וחמי
מצוות ארחו את - זכר בן - נער יזכה במה הכתוב,

להיות צריך שהנ"ל שמובן אלא אורחים. הכנסת
ככל והרי ומצותיה, התורה כללות שמירת בתוככי

להוסיף, מקום יש תמיד בזה, טוב גם המצב שיהיה
ובלימוד סופי. אין שהוא בהקב"ה שקשורים כיון
עתים קביעות לו שתהיה פשוט, וגם מובן התורה
בתורת נתגלתה שבדורנו התורה פנימיות בלימוד

לכיסוי בהנוגע תחי' זוגתו נזהרת בטח החסידות...
שלו התפילין את יבדקו אשר ומהנכון כדבעי הראש

כשרות כולן שתהיינה בדירתם המזוזות את וכן
הטוב מנהגן על תשמור תחי' זוגתו אשר וכן כדין,

הדלקת קודם לצדקה להפריש ישראל, בנות של
טוב. יום וערב שבת ערב בכל ז׳שז)הנרות (מאגרת

המילה ברית עניין חשיבות
ומפורש המבואר להדגיש והזכות החובה ...עלי

הכניסה ענין גודל אודות ושבעל-פה שבכתב בתורה
שנכרת עליו-השלום אברהם-אבינו של לבריתו
מדות י"ג כנגד מכוונים שהם בריתות י"ג זה על

נוגע בזה פרט שכל פשוט, וגם מובן שמזה הרחמים,
המוסיף וכל הגוף בעניני והן הנפש ברוחניות הן
התניא בעל הזקן רבנו דברי וידועים לו. מוסיפין

בנגלה (פוסק והשולחן-ערוך דתורה) בנסתר (פוסק
היא הקדושה זו נפש כניסת תחלת אשר דתורה)
צריכות אין והמפורסמות (..) מילה במצות וכו'

ז׳של)ראיה.. (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

מלך שליט"א הרבי קובע שליח" הוא יהודי "כל
מתקיימת לראות אפשר אותה קביעה המשיח.

סביבו המשפיע יהודי כל של האישית בפעילותו
ומצוות. תורה אור להפצת

אחת על יהודי, כל אצל אמורים הדברים אם
ושאב זו, בגישה שחונך מי אצל וכמה, כמה

- חסידיים ממקורות חייו ואורח השראתו את
חב"דיים.

בשכונה להתגורר מגיע כשהוא כזה, אדם
רשמי באופן נושא הוא שאין למרות כלשהיא,

או חב"ד בית כמנהל כשלהוא מחייב בתואר
רואה - למקום הגעתו מעצם זה, כל עם שליח,
ב"השגחה שהגיע למקום כשליח עצמו את הוא

פרטית".

אצבעות בעשר
מחפוץ. שמואל הרב של פעולותיו סיפור כזהו

הגיע פרנסה, וצרכי משפחתיות נסיבות במסגרת
עופר נוה בשכונת להתגורר האחרונה בשנה
מצא שם ליפו. הסמוכה אביב, תל שבדרום

השכונה לתושבי מסייע מאוד, מהר עצמו את
בשכונה. הרוחניים החיים בהחייאת

כביר", "תל הקודם בשמה גם מוכרת השכונה,
אשר רבה בצפיפות רבים מגורים בתי כשבתוכה

המועצות מברית העולים את ברובם שיכנו
הקווקז. מאזור בעיקר לשעבר

בעיר, מהגדולות נקראת אינה שהשכונה, למרות
הפסקה" ללא ה"עיר בנופי חריגה מעט גם ואולי

ללא פעילות על מחפוץ הרב מספר זאת, בכל
בחיי שלב בכל ביטוי לידי שמגיעה הפסקה,

השנה:
הנוער לתנועת פנינו למקום, הגיענו עם "מייד

(בכוחות לפתוח וביקשנו ה' צבאות הארצית
קבלת לאחר השכונה. לילדי מקומי סניף עצמנו)

זאת כשכל בשכונה, לפעול התחלנו האישור
האחרים העיסוקים לצד עצמנו, בכוחות מגיע

הינו שמואל (הרב יום מידי ממלאים אנו אותם
סבא). בכפר חב"ד ישיבת בצוות חבר

שותפים כולם
נוטלים כשאנו ידינו, על נעשית כולה הפעילות

העלות את גם אוטומטי באופן עצמנו, על
אלו. כגון בפעולות הכרוכה הכספית

הרי קשה, שמעט היה נראה הכספי מהצד אם אך
ב"קבלת במהרה, כך על חיפו השכונה שתושבי

כולה. הפעילות זכתה לה האוהדת הפנים"
החסידיות ההתוועדויות לרשימת שמציץ מי
ימצא החסידיים, במועדים בשכונה, שקיימנו

הכנסת, בתי אלו, אירועים שאירחו שהמקומות
שונות וקהילות שונים גוונים על משתייכים

הכנסת בית את למנות ניתן למשל כך בשכונה.
"פירוב", ביהכנ"ס (תימנים), אחים" "עזרת

בתי כשמתפללי ועוד. אהרון" "היכל ביהכנ"ס
הפעילות. את יפה בעין רואים הכנסת

הכנסת בית של חלקו את להדגיש גם חשוב

השכונה לילדי שבועי שיעור באירוח אייל" "בית
יהדות. בעניני

מגוון כוללת השכונה, תושבי עם עצמה הפעילות
לוחות הסברה, עלוני חלוקת ובהם: פעולות,
ופורים, כחנוכה בחגים שוטפת פעילות שנה,
מידי תפילין" "מבצע לצעירים, פורים מסיבת

ועוד. לילדים שבת" "מסיבות שישי, יום

ניסים רואים
את חושפים כמובן אנו הכללית, הפעילות לצד

מלך שליט"א לרבי הכתיבה, לנושא הציבור
ה"אגרות באמצעות כיום הנעשית המשיח,

קודש".
של בברכתו כמובן, לוותה, למקום, יציאתנו כל
האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א הרבי

השליחות. לפעילות ברכה שכללה תשובה קודש,
פירות רואים אנחנו אחרי, שנה כמעט כיום

השכונה. תושבי על העצומה מההשפעה רבים
לבקשת פונים של מסויימים מקרים למשל, כך

הרבי תמונות פרסום בעקבות שהגיעו ברכה,
בהתייעצות וממשיכים המשיח מלך שליט"א

מחייהם. שלב בכל
שלפעילות היה נראה האחרון, השבועות בחג

פי על השכונה. תושבי מרבית כבר נחשפים
כנס ערכנו המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת

את שישמעו מנת על השכונה לילדי מרכזי
הדברות. עשרת קריאת

מאות הכנסת בית את גדשו היעודה, בשעה
ערך. יקרי פרסים הוגרלו שבינהם ילדים,

שנעשה במה חלילה מסתפקים לא שאנו כמובן
מתאימה הכנה מהווה זה כשכל עתה, עד
מלך שליט"א הרבי של המלאה להתגלותו

והשלימה". האמיתית בגאולה המשיח,

החג לאחר בהגרלה שזכו שבועות כינוס משתתפי לצד מחפוץ הרב


