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במבצע שנה, ושמונה כעשרים לפני ושתילה. סברה
ביירות, בפאתי היו ישראלים כשכוחות הגליל" "שלום

ושתילה" "סברה הפליטים במחנות הפלנגות אנשי טבחו
נשיא ג'ומייל, בשיר מנהיגם רצח על דם" כ"נקמת בלבנון,
וחבריהם הנגזלים" ה"קוזקים כל התעוררו, אז גם לבנון.

חקירה". "ועדת ודרשו ובעולם בארץ השלום" "רודפי
מלך שליט"א הרבי הביע תקופה, באותה קודש בשיחות

בין כזו. ועדה הקמת נגד הנחרצת עמדתו את המשיח
ל"ועדת ישראל של הסכמתה עצם כי הסביר, השאר

ההודאה מן בה יש חקירה"
אשמה עצמה רואה היא כי

לו שאין דבר באירועים,
בלבנון לאיש כלל. מקום
לישראל כי ספק היה לא
למעשה קשר כל היה לא

הינו הטבח וכי עצמו,
לרצח הפלנגות תגובת

מלחמת במהלך מנהיגם.
שני נהגו בלבנון, האזרחים

בזה, זה להרוג הצדדים
דם" "נקמת של בסיס על

הערבים. בין כמקובל
שליט"א הרבי טען ולכן,

יש שאם המשיח, מלך
ועדת של להקמתה מקום
לראש שלכל הרי חקירה,
הפלנגות את לחקור עליה

את ולא הטבח, למעשה שהביאו המוסלמים מעשה ואת
ישראל.

לטעות שלא
שרק חקירה", "ועדת והוקמה נכנע דאז רה"מ לצערנו,

היא ישראל כי ישראל", "ידידי בקרב ההכרה את חיזקה
לעשות ישראל עומדת אלו בימים לטבח. שאחראית זו

נוספת. בפעם הטעות, אותה את
לכל ברור היה "מרמרה", בספינת האירוע לפני גם
לא המשט יוזמת כי

לפלסטינים לסייע נועדה
נועדה אלא "המסכנים"
לפגוע ובראשונה בראש
בחיילי הלינץ' בישראל.

מדינות מעורבות את חשף השלום", "פעילי ע"י השייטת
מיד הפומבי בגיבוי בסיוע, בתכנון, ביוזמה, הרשע, ציר

נוספים. "משטים" בהקמת ובעיקר הפרשה פיצוץ לאחר
לראש לכל צריכה הייתה שהיא, חקירה" "ועדת כל ולכן

משט יוזמת מאחורי עמד מי ובאירן, בטורקיה לחקור
הברזל מוטות הגרזנים, הסכינים, הגיעו כיצד השנאה?

בנשק שהשתמשו אותם הם מי ? השלום לפעילי והאלות
ועוד. ? השייטת חיילי כלפי חם

מוצלח לסיום היחידה האפשרות
מקום יש אם ! ובינינו

ועדת של להקמתה
צריכה זו הרי חקירה,
שתחקור ועדה להיות

בממשלה האחראים את
על הבטחון ובמערכת

בחייהם האיומה הזילות
השייטת חיילי של
למשימת שנשלחו

!! צבע רובי עם התאבדות
כיצד שתחקור ועדה

לא המודיעין שבידי זה
כוונותיהם על מידע היה
"הפעילים", של הזדוניות

שהיו הנשק כלי על
לפגוע וההיערכות בספינה
אלא צה"ל. בחיילי פיזית

של האמיתית יכולתה בדבר אשליות, אין במדינה שלאיש
בשחיתות משהו כאן לשנות שהיא, חקירה" "ועדת כל

הממלכתית.
יוזמות של מוצלח לסיום להביא היחידה האפשרות
עפ"י ההתנהלות דווקא זו ממש, ובקרוב המשטים

בהזדמנויות שהבהיר המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראות
לשלימות הקשור בכל איתנה עמידה דווקא כי רבות

שתביא זו היא ! ויתורים וללא ישראל עם ובטחון הארץ
יש כי הבהיר, כן כמו אמיתי. ולשלום למנוחה לרגיעה,
בהידור להוסיף וחסידות, נגלה התורה בלימוד להוסיף

אבות פרקי אמירת טובים, ומעשים מצוות תורה, בענייני
ולפרסם ומשיח גאולה ענייני ללמוד הקיץ, חודשי בכל

עולם, באי ולכל ישראל בני לכל הגאולה בשורת את
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית הגאולה שמחת מתוך

משיח לחוברות הפצה
החדשה החוברת הפצת נמשכת

בחוברת, והמציאות" המושג - "משיח
שדרות כל בקרב אלו בימים המופצת

סביב מרתקים, הסברים מובאים הציבור
ניתן החוברת, את המשיח. מלך נושא

ממש, ההפצה במרכז - להפצה להזמין
.077-5123-770 טל':

האמונה לחיזוק
השבוע התקיימו העולם, ברחבי
תמוז. ג' לרגל מיוחדות התוועדויות

באמונה המשתתפים, את חיזקו הדוברים
הרבי ודברי הק' התורה בדברי המוחלטת
וקיים חי הוא אשר המשיח מלך שליט"א

בהתגלותו כולנו נחזה ממש ובקרוב
הארצית ההתוועדות והמושלמת. המלאה
בהשתתפות ים, בבת שלישי ביום נערכה

ציבור אישי משפיעים, שלוחים, רבנים,
ישראל. בית והמוני

הקיץ פעילות לקראת
וההרחבה הקיץ, פעילות ימי לקראת
לרגל חב"ד במוקדי המתוכננות בפעולות

ההפצה במרכז מכריזים החופשה, ימי
ועלוני מוצרים של שורה על ממש,

מיוחדים. הפצה במחירי שימכרו הסברה
על עלונים להשיג ניתן השאר בין

קודש, שבת נרות המשיח, למלך הכתיבה
.077-5123-770 לפרטים: ועוד. תפילין

המשיח, מלך שליט״א הרבי הוראות עפ״י התנהלות זו ממש, בקרוב הפרשה של מוצלח לסיום להביא האפשרות
הגאולה בשורת את ולפרסם ומצות תורה בענייני להוסיף ישראל, עם ובטחון הארץ שלימות על איתן לעמוד

טובות חדשות

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

(18.6.10) (5770) ה'תש"ע הגאולה, חודש תמוז, ו' חוקת, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

את באחת לסיים
המשטים יוזמות

802

במשך ללמוד ישראל מארץ המגיעים ה״קבוצה״ תלמידי נעמדו שנה, כמידי
.770 בניין חזית רקע על המאחדת לתמונה משיח״ ב״בית שלימה שנה

ב-770 "5770 "קבוצה



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

ע"ה יצחק ב"ר שלום הרב
מעטוף

ה'תש"ע סיון י"א נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

והשלימה האמיתית בגאולה

שיחי' דוד אברהם הת' לחתן
לביא תחי' סיון מרת והכלה

ומוצלחת טובה בשעה חתונתם לרגל
ה'תש"ע סיון כ"ו

זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה

נשמת טובלעילוי מזל ברכת

  
    
     

  
    
   
    

     
     

   


    

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)

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:30 7:12 ירושלים
8:33 7:27 תל-אביב
8:34 7:20 חיפה
8:31 7:28 באר-שבע
9:20 8:12 ניו-יורק
ישראל בני - הגלעדי ויפתח 

א-לג). יא, (שופטים

רבינו משה של פרתו כח

אדומה...", פרה אליך ויקחו . . התורה חוקת "זאת
אליך" "ויקחו הדיוק על ז"ל רבותינו אומרים

קיימת", ושלך בטלות הפרות "שכל דוקא) (למשה
הפרות לכל אלא) משה, לפרת רק (לא נוגע וזה

נתקדשו בכולם כי הדורות, שבכל האדומות
משה, של פרתו מאפר הפרה את שעשו הכהנים

דוקא. משה שם על הפרות כל נקראו ולכן
רבינו למשה אדומה פרה של המיוחדת והשייכות

שאפילו שלמרות זו, מצוה בטעם גם מודגשת
ממני" רחוקה "והיא זו מצוה על אמר המלך שלמה
כמו המצווה, טעם נתגלה רבינו למשה זאת בכל -
אני "לך - אליך" "ויקחו המילים על חז"ל שאמרו

פרה". טעם מגלה
מצות מכל זו מצוה נשתנתה מה להבין: וצריך

הן רבינו, למשה שייכותה מודגשת שבה התורה,
הוא לדורות) (גם זו מצוה שקיום קיומה, באופן

משה? של פרתו אפר ע"י

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

לאחר לעולם שחזר (עניין המיתה ענין - מעיקרא
הפרה ע"י היא שתקנתו חטא אותו העגל, חטא

כי - משה של לכחו בזה צריכים ולכן האדומה).

הנצחיות, ענין הוא משה של המיוחדים מעניניו
נצחיים, הם משה ידי שמעשי חז"ל שמבארים כמו
שם וימת שנאמר אף עצמו, למשה בנוגע כן וכמו
עומד להלן מה . משה. מת "לא עליו אמרו משה

פרה כל של הטהרה ולכן כו'". כאן אף ומשמש
הטהרה כח כי - משה פרת של באפרה תלויה ופרה

משה של הנצחיות ענין עם קשור אדומה פרה של
רבינו.

נצחי עניין
מקום. ובכל זמן בכל נצחית" היא "התורה והנה

פרה, אפר לנו אין שעכשיו שלמרות מובן, שמזה
אדומה, פרה טהרת של הענין תוכן זאת, בכל

הרוחנית בעבודה ישנו משה, של פרתו אפר שכולל
מישראל. אחד כל של

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

יתברך. עבורו מציאותו כל למסור שמוכן נפש,
כי - המה נצחיים משה ידי מעשי שלכן לומר ויש
ענין כל שהרי משינויים, למעלה היא נפש מסירות
יתברך רצונו לעשות התוקף - הוא נפש המסירות

לשנותו. יוכל לא שבעולם דבר ששום באופן
פרתו אפר בכח היא מת מטומאת הטהרה ולכן

מקדושה, הפירוד על מורה מת טומאת משה: של
חיים אתם) (הרי אלקיכם בה' "דבקים כאשר כי

טומאת לא ובמילא מיתה, שייך (אין היום" כולכם
והפירוד ה"מיתה" את וכל מכל לבטל וכדי מת);

- אלקיכם בה' הדביקות תכלית שיהיה מקדושה,
מסירות את בעצמו מעורר שהאדם ע"י זה הרי

לה'. נפשו

היום-יומית בעבודה
בשני באה משה של פרתו באפר שהנצחיות וכמו

הפרות כל (ב) לעד, קיים עצמו שהוא (א) - ענינים
הוא כן כמו - משה של פרתו לאפר צריכות היו

הנפש מסירות כח שבהתעוררות הרוחנית, בעבודה
כח עצם של ההתעוררות (א) ענינים: שני יש

כח נותן נפש המסירת שכח מה (ב) נפש, המסירת
כנדרש. שיהיו ה' עבודת עניני בכל ועוז

בין החילוק זהו - ביומו יום מדי האדם ובעבודת
כל במשך ה' עבודת עניני ושאר התפלה עבודת

כולו: היום
לה' אהבתו את לעורר האדם צריך התפלה בשעת

הרצון - זו אהבה של שענינה בלבו, המסותרת
נפש; מסירת כדי עד אחד בה' לידבק והחפץ
האדם אין שאז היום, כל במשך מכן, ולאחר

אלא (כשלעצמה), הנפש מסירות בעבודת עסוק
צריך אז גם זאת בכל ומצותיה", התורה "בקיום

זה ידי שעל לה'", נפשו מסירת "ענין זכרון להיות
ובכל עת בכל תמיד לנצחו יצרו נגד לעמוד "יוכל

"חיים - ואז בה', ונצחית תמידית דביקות - שעה"
האמיתית בגאולה בגלוי שיתגלה וכפי היום" כולכם

והשלימה.
תשכ״ג) חוקת פרשת שבת שיחת (עפ״י

מלך דבר

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
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רב אנטיזדה, משה הרב מספר
הכנסת בית ורב אירן יוצאי קהילת

בנתניה: ליוסף" "זכרון
ביותר, החזקים הכלים "אחד

בין ההתקשרות לחיזוק המשמשים
שליט"א לרבי ישראל, בית המוני
ה"אגרות נושא זהו המשיח, מלך

קודש".
הנושא עם במגע שבא מי כל

את ומבקש כותב הזה, העל-טבעי
בתשובה עיניו לנגד חוזה הברכה,
עיניו, לנגד המתקבלת המופלאה

דרך שאין פרטית" ב"השגחה
לראות זוכה הכל ומעל להסבירה,
שהוא הרי - הברכה בהתממשות
להאמין כדי מכך, יותר צריך לא

חי - המשיח מלך שליט"א ברבי
וקיים!

להפגש לי יוצא פעילותי, במסגרת
שעברו שונים, אנשים עם פעם, לא
התממשות עם בחייהם, שלם מהפך

הברכה.
אירע שכזה סיפור

מנסיעותי באחת לי,
לביקורי יורק, לניו

הקודש בחצרות
שליט"א הרבי אצל

ב-770. המשיח, מלך
בשנה פעמיים

כאשר נוסע, אני
הראשונה הפעם

החורף בחודשי היא
והפעם השלוחים" "כינוס בעת

בחג כלל בדרך בקייץ, הינה השניה
לאחריו. או השבועות

ל"כינוס שלי הנסיעות באחת
במשפחה פגשתי השלוחים"

ממני ביקשה כשהאשה מקומית,
ברכה לבקש מנת על לביתם לבוא

משפחתה. בני בעבור
הצרה כי התברר לביתם בהגיעי

עניין הייתה, שלהם הראשונה
לפעמים לנו אין "פשוט הפרנסה.

בקול סיפרו הם בשבת" לאכול מה
עצוב.

מלך שליט"א לרבי כתבו הם בנוסף
השונות, בקשותיהם על המשיח
קיימא של "זרע להורים בריאות

לביתם ובקרוב טוב ושידוך לילדם"
לפרקם. שהגיעה

את קיבלו הם בקשותיהם, כל על
המשיח, מלך שליט"א הרבי ברכת

קודש", ה"אגרות באמצעות
קיבלו הם הפרנסה לנושא כשבקשר

את שיקנה מהנכון ההוראה" את

בו... שעובד החנות
"מאיפה מושלמת: הייתה תמיהתם

אתה כאשר החנות, את לקנות נוכל
הפרנסה?"... מצב את יודע

"כשהרבי בחזרה: אותם עודדתי
- אומר המשיח מלך שליט"א

שום להתקיים! יכול שזה בוודאי
מופרך" אינו דבר

בחזרה טסתי מכן, לאחר קצר זמן
שליחותי. למקום הקודש, לארץ

הייתה לשם, שהגעתי הבאה הפעם
תמוז, ג' לפני ספורים ימים בקיץ,
בניו נוחת אני שישי, ביום כאשר

הבוקר. בשעות יורק
שמתי שחרית, תפילת לאחר מייד

לראות מנת על לחנותו, פני את
בשלומו.

היה ניתן הראווה, בחלון כבר
בחנות. שהתחולל בשינוי לראות

את וחיפשתי למקום, נכנסתי
להפתעתי, מכיר, אני אותו המוכר,

בפנים צוהל, לקראתי, יצא הוא
ומחייכות: שמחות
תאמין. לא "אתה

את קניתי היום
החנות!"

התהפכו כאן
בפעם אם היוצרות.

זה היה הוא הקודמת
אקנה "איך ששאל
הפעם החנות" את

ששאל: זה הייתי אני
החנות". את לקנות יכולת "איך

שהיית לאחרי האמת, את לך אומר
בעז"ה שאכן, השתכנעתי אצלינו,

את לקנות לי יתאפשר בקרוב
בפיס זכיה ידי על אולי החנות,

אחרת... בדרך ואולי וכדומה
מנהל לכאן הגיע קצר, זמן לפני

כבר "אני לי: ואמר החנויות, רשת
עובד הלא ואתה לפנסיה, יצאתי

לקנות דעתך מה שנה, 20 מעל כאן
נדהם: עליו הסתכלתי החנות?" את

"אל יכול?" בכלל אני איך "אבל
לקבל לך יעזור אני ענה, הוא תדאג,

את למלא ואדאג בבנק משכנתא
בעז"ה שאתה כך בסחורה, החנות

בעתיד ותוכל להרוויח תתחיל
הכל..." את לי להשיב

הברכות שאר שגם לציין מיותר
המשיח מלך שליט"א מהרבי

את מצאה כבר ביתי התגשמו.
בשורות שמענו מהבן וגם זיווגה,
אחד דבר אכן, לאחרונה... טובות

ריקם! אחור יחזור לא nמדבריו

המשיח מלך מליובאוויטש שליט"א הרבי שיחות עפ"י

מלבדואין עוד מלבדו עוד אין
שוחרר בו תמוז, י"ב-י"ג הגאולה לחג בהקשר
ברוסיא, ממאסרו הקודם) (הרבי הריי"צ האדמו"ר
התפשטה הרבי של גאולתו שבשורת הסיפור, ידוע
אכסנייתו לבית הרבי הגיע בטרם ועוד במהירות
עמד לבית, הרבי בהגיע הבשורה. על שם כבר ידעו
ומפתיעה, פתאומית שמחה של מיוחד מחזה בפני
לבית מסביב רוקד ע"ה, דבורקין מיכאל רבי כשהחסיד
קראמע ניקאווא ניעט "ניעט השיר את ברוסית ושר

מלבדו". עוד "אין הוא שתוכנו אדנאווא", יעווא
ומהעובדה פרטית. בהשגחה הוא הרי דבר כל
כהקדמה ה', בעבודת הוראה ללמוד יש אלינו והגיע התפרסם שהסיפור
לבין בפרט הרבי וגאולת בכלל גאולה של השייכות מהי להבין: יש לכך

מלבדו"? עוד "אין
נובעת שהיא, כל גלות של היווצרותה אפשרות הוא: כך הדבר ביאור
כללות שזהו - הראשון ההעלם דהיינו הראשונה, מה"גלות" ומשתלשלת
וריבוי לדרגא מדרגא השתלשלות ריבוי ע"י שנברא העולם, בריאת ענין

והסתר. העלם מלשון "עולם" שנברא עד כו', והעלמות צמצומים
נמצא בהם אשר וסטרא-אחרא, קליפות המלא גשמי עולם שנברא ועד
ועל האמיתית המציאות על ומסתיר המעלים עולם בגלות. האלוקי האור
המצאו" מאמיתת אלא נמצאו לא כו' הנמצאים ש"כל - האלוקית האמת
בכל נברא כל ומקיים ומהווה המחי'ה אלוקי הכח על המעלים עולם -
"גלות של ענין שהוא יהודי, כל של בגופו הנשמה לירירת ועד מחדש. רגע
(העיקר הנשמה על ומסתירים מעלימים החיונית ונפש הגוף כי ממש",
שהיא כפי בשלימות להאיר יכולה אינה שהיא כך היהודי), של והאמת

ה"גלות". של להיווצרותה עד הדברים סדר זהו למעלה. במקומה

הגאולההגילוי של זמן הגאולה זמן של הגילוי
החיונית ונפש בגוף - ובפרטיות שבעולם, פירושה, גאולה ואילו
כלי להיות רק הוא הגוף, של האמיתית שמציאותו האמת מתגלית באדם,
ניכר מהבריאה ופרט פרט שבכל כך אותו, שמחיה ולהנשמה אלקי להאור

המצאו". "אמיתת
בעולם מציאות שום שאין מלבדו", עוד "אין של התוכן בעצם וזהו
אלקות היא מציאותו שכל איך נרגש העולם שבמציאות כלומר "מלבדו".

לבוא. לעתיד בשלימות שיתגלה כפי -
כידוע, תמוז. יב"-י"ג לגאולת בהקשר במיוחד ביטוי לידי בא זה עניין
ברחבי יהדות בהפצת במסירות-נפש עבודתו בגין היה הרבי של מאסרו
בהרבצת שהעבודה כל" לעין "גלוי גילה מהמאסר שיחרורו כאשר רוסיא,
הריי"צ הרבי כלשון המדינה", חוקי פי על היא "מותרת הדת וחיזוק תורה

עצמו.
שיחררו תוקפם, במלוא בהיותם הרשע, מעצמת שנציגי העובדה עצם
העולם גם אכן כי הראה רוסיא, רחבי בכל יהדות בהפצת שעסק מי את

ותורה. האלוקית האמת את מכיר
התורה בהפצת חדשה דרך נפתחה - הקודם הרבי גאולת לאחרי ואכן
שבע הפצת גם כולל תבל, קצוי בכל חוצה המעיינות והפצת והיהדות
לכוף הגבורה, מפי רבינו משה צוה "וכן הרמב"ם: (וכלשון נח בני מצוות
להגאולה כהכנה נח"), בני שנצטוו מצוות שבע לקיים העולם באי כל את
עוד "אין - בעולם הגילוי שלימות יהי'ה שאז והשלימה, האמיתית
בתחתונים, יתברך לו דירה הוא כולו העולם שכל איך יראו ואז מלבדו",

בגלוי. בה הדר עצמות נמצא שבדירה
ה'תשמ"ח) תמוז י' שיחת פי (על

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ט. פרק מעשר. הל'

י. פרק

עניים.. מתנות הל'
א. פרק אלו. בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

יא-יג. פרק ומצה. חמץ הלכות

בפרקים וס"ת.. ומזוזה תפילין הל' יד-טו. פרק
א. פרק אלו.

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ציצית.. הל'

א-ג. פרק אלו. בפרקים ברכות.. הל'

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ואמונה ברכה

הגאולה אתר של הוידאו מדור

השטחים, כל אחת בבת ליישב הגמור הכרח
ערעור עליהם שיש אותם פנים כל על

שיתאיישו הדרך זו רק ברורה, ולדעתי העולם. מאומות
הרעה... ממזימתם ר"ל ישראל של שונאיהם

תשל"ח) חשון כ"ב (ממכתב

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אחת בבת ליישב

אנטיזדה משה הרב

הריי״צ האדמו״ר

שבוע! מידי - מצולם מלכות" ב"דבר שיעור
והזמרה, השירה קטעי הנאומים, וגאולה, משיח כנסי

מיידית! לצפיה - הפסוקים אמירת
ה'! צבאות חיילי - ישראל לילדי מיוחד מדור

www.hageula.com



דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

רבי בציון קדמי צחי ר'
בקזחסטן יצחק לוי

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים: 03-501770203-5017702 מתקשרים

שיבולים במושב אור ניצוצות

לאשכנזים הספרדים בין המחיצה להסיר
נכבדות לו הציעו שלאחרונה . . למכתבו במענה

מאחנו המדוברת היות מפני זו להצעה ההורים ויחס
בזה. דעתי ושואל דמרוקה, הספרדים ישראל בני
לבת כראוי ומתנהגת היא ה' יראת שככתבו, וכיון

רחל רבקה שרה בת נקראת מהן אחת שכל ישראל
תתהלל, היא ה' יראת אשה זה, על נאמר כבר ולאה,
ומוצלחת טובה בשעה לגמרה עד זו בהצעה ויתענין

להסתייגות מקום כל שאין פשוט וגם ומובן
והספרדים, האשכנזים בין ח"ו מחיצה ולהעמיד

השתדכו והרבה שהרבה אחרונות הכי בשנים ובפרט
והמצוה התורה יסודי על ביתם ובונים ביניהם

וברוחניות. בגשמיות מאושרים
ז׳שעב) (מאגרת

בבית מזוזות קביעת
מנהג על לדרוש עליו המזוזות, לקביעות בהנוגע

ובחו"ל ומנהגנו דא, בכגון ותכונן תבנה הקודש ארץ
לכניסה תיכף לקבוע סכ"ב), סרפ"ו יו"ד שו"ע (ראה

אחת מזוזה מסירים השלשים וביום ברכה, בלא
אותה וקובעים במהודרה) להחליפה (או לבדקה

המזוזות. שאר כל להוציא בכוונה בברכה
ז׳שפח) (מאגרת

השחר ברכות אומרים היכן
ידוע - בצבור, השחר ברכות לאמירת בהנוגע לכתבו

זמן שכמה בתקופתנו ובפרט בבית לאומרם מנהגנו
אפשר אי ובינתים הכנסת לבית לביאה הקימה בין

וכו'. תורה דבר יבטא שלא
ז׳שפח) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ירושלמי, יאיר ר' שעשה והמעשי, הנפשי המהפך
הראשון, ברגע ניכר, ולא כמעט חייו, במהלך
העטור הפנים, מאיר האברך, את כשפוגשים

בלתי במרדף עסוק שהוא בשעה החב"די, בזקנו
יהודי... עוד אחרי פוסק,

הפועל חסידי, צעיר אותו, למצוא ניתן כיום
במושב המשיח, מלך שליט"א הרבי בשליחות

"בית השנה פתח גם הוא שם שבדרום, שיבולים
במקום. הנעשות הפעולות שלל לריכוז משיח"

המקום, על שמע לא שעוד למי רקע קצת
הצפוני-מערבי, בנגב מושב הוא שיבולים
חלק מהווה הוא לנתיבות. מדרום-מזרח

נגב. שדות האזורית במועצה התיישבות מגוש
עולים ידי על שנה 60 כמעט לפני נוסד המושב
בחקלאות בעיקר תושביו עוסקים כיום חדשים.

חוץ. ובעבודות
שהם כפי עזה" "חוטף ישובי על כשמדברים
מדברים המקומיים, התושבים בידי נקראים

הזרועים ישובים, של רבות עשרות אותם על
של לגחמותיהם החשופים הנגב, ברחבי ב"ה

לראות ניתן ושעל, צעד כל על כאשר המחבלים,
תושבי על שמגינה העליונה ההשגחה יד את

הישובים.

הצטיינות של מסלול
צברי ישראלי ארץ כצעיר עליו עברה ילדותו
עליו, עברו ברחובות ילדותו שנות "טיפוסי",

נמרץ פעיל הטבע", להגנת ב"חברה כחבר
הוא ההצטיינות מסלול כשאת הצעיר" ב"שומר
מצטיין כחניך הצבאי שירותו בעת גם ממשיך

בצה"ל.
רבים, צעירים כמו נסע הצבאי, שירותו סיום עם

כשבמשך ראש", "ניקוי לטיול הצבא, לאחרי
שם באירופה, שוהה הוא הקרובות, השנתיים

עתידו. את ומתכנן מבלה הוא

הסלולה בדרך
בחייו: חדש לפרק אותו הביאה ארצה, חזרתו
יישוב עמשא, בהר מספר, הוא לגור, "בחרתי

הממוקם קיבוץ, היה אף שבעברו שיתופי, כפרי
יתיר". חבל באיזור חברון, הר בדרום

הוא האבות לעיר בסמוך המיוחדת האוירה את
עוסק הוא כאשר האישיים, בחייו גם ממשיך
את הגדי מצא "כאן וכדו', צאן ורעיית בגידול
של למהפך ומתכוון בחיוך אומר הוא בעליו"

חייו.
הפתוחים בחסידות שיעורים על לי "נודע

לראשונה נחשפתי אלו, בשיעורים הרחב. לציבור
של הקודש שיחות של והמלא העשיר לעולם

שנמסרים שיעורים המשיח. מלך שליט"א הרבי
טורנק. גבריאל הרב בסוסיא השליח ידי על

ביטוי למצוא היהודית זהותי החלה זה בשלב
ומצוות תורה בחיי שהתבטאה יותר מוחשי

יותר. מלאה בצורה לקיים התחלתי אותם

עולם עם הראשוני הקשר שהתחיל לאחר
את גם הכרתי טורנק הרב ידי על החסידות,

זיו, הרב ובנו שרעבי יורם הרב בחברון השלוחים
החלק לגילוי רבה במידה תרמה אשר היכרות

שבנפש". "יחידה הקרוי
מהירה הרשמה סלולה... הדרך כבר היתה משם,
"תומכי בישיבת מלאה, בצורה ללימודים וכניסה

אביב. ברמת תמימים"
הראשונה בפעם נסעתי, חודשים, כמה לאחר

התקיים שם המשיח, מלך שליט"א לרבי ל-770
דבר העולמי", השלוחים "כינוס ימים באותם

לשליחותי האות את לי ונתן רבות, עלי שהשפיע
ביטוי. לידי לבוא שצריכה האישי

לשליחות יוצאים
בצורה תורה לימוד שנות ארבע לאחר

נישואין לחיי מוכן הרגשתי אינטנסיבית,
ממשיך אני החתונה לאחרי כשמייד חסידיים,

שבע בבאר החב"דית בישיבה הקודש, בלימודי
האבות. עיר

הסדירים, הלימודים את הפסקתי לא זה, בשלב
אני בהם כשנתיים, לעוד בצפת, להתגורר ועברנו

"אוהל בכולל התורה על לשקוד כמובן ממשיך
כהכנה זה כל גפני, יצחק יוסף הרב אצל משה"

לשליחות. היציאה לקראת וראויה, מתאימה
אותה ההחלטה, בליבנו גמלה מכן, כשלאחר
"בית שיקרא מקום לפתוח למעשה, הוצאנו

שיבולים. במושב משיח"
הוא הניקוד) אותיות ללא (שיבול שבל המילה

המשיח, מלך שליט"א הרבי של שמו בגימטריה
לעשות היא מטרתינו רוח, בקורת מפטיר הוא

לשון שיבולים מענדלים", "מנחם הרבה עוד
המשלח. רוח לנחת רבים"

פעילות בשעת (המרכז) ירושלמי יאיר הרב


