
כאשר ארצנו, בגבולות האחרונים הימים אירועי
הגבול את לפרוץ מנסים ערבים אזרחים אלפי

בטחונית מציאות יצרו וגלוי, חזיתי באופן
הצבאית היערכותנו הייתה כה עד אם חדשה.

את ולפרוץ לנסות העלולים וצבאות חיילים מול
של בכוחם עליה חלה שעתה הרי ארצנו, גבולות
סתם מול עומדים עצמנו מוצאים אנו האזרחים.

המנסים מוטיבציה, מלאי שונאינו, של "עמך"
כדורי גז, רימוני מול חזיתית, הגבול את לפרוץ

לפשרו תמהים, עומדים ואנו חיה. אש ואפילו גומי
כולו? והעולם ישראל עם בגאולת זה מהלך של
לפני שבא בשעה רבינו משה עמד דומה במצב

את שישלח ודרש פרעה
פרעה וענהו ישראל, בני
גם מעתה כי בקשיחות,
להם ינתן לא ותבן קש
הלבנים מכסת את אך

כרגיל. לתת עליהם
בכל העם "ויפץ ואכן
לקושש מצרים ארץ

ציווה כשבמקביל, קש",
חזרה לחזור למשה ה'

למדין.

יתמהו שלא
שאל במדין בהיותו

מדוע הקב"ה, את משה
בדיוק להיעלם עליו
קריטית כה בשעה

לו ענה ישראל? לבני
על המכות עשרת את מביא אני למחר השי"ת:

מעושה: בתמימות המצרים יאמרו כולה, מצרים
שהמענים כיון וכוונתם, לוקים"? ואנו חטא "פרעה

היו הפרך בעבודת ישראל את והמשעבדים
את להעניש אין הדין מן כן אם ושוטריו", "פרעה

מפשע"? "חפים בהיותם המצריים, "האזרחים"
עם קבל לחשוף ברצוני מדוע הסיבה בדיוק זו
שנאתם את ועולם

אותם של התהומית
השיב מצריים, "אזרחים"

וכיצד למשה. הקב"ה

שבשעה המדרש, מספר רשעותם? נחשפה אכן
עבור הלבנים לעשיית קש לקושש ישראל שיצאו

רואים המצרים כשהיו הנה פרעה! כגזירת המצרים
בשדותיהם, (! קש (רק קש מבקשים ישראל את

את הכל ראו אבריהם.. וקוטעים פוצעים היו
ששולמה התמימים", "האזרחים של אכזריותם

המכות". בעשרת אח"כ להם
עשר את המשיח בימות גם להביא הקב"ה והבטיח
כאחד. וחיילים אזרחים ישראל, אוייבי על המכות
"פרעה - מעושה בתמימות - להשמע עלול ושוב
ערב, צבאות חיילי אם מילא לוקים?", ואנו חטא

לוקים, הפלסטינים הרשמיים הבטחון וכוחות
החפים "האזרחים אבל
אשמתם? מה מפשע"

קבל הקב"ה מראה
(בתיעוד ועולם עם

שינאתם את ויזואלי)
אותם של התהומית
המנסים "אזרחים"

ה"י. בישראל, לפגוע
מאש", מוצל "אוד

שנות אלפיים לאחר
יהודים בהם גלות,

ונהרגו נשרפו נעקדו,
בפרט משונה מיתה בכל
האיומה, השואה לאחר
צרה, פעמיים תקום לא

אותם ששים ועדיין
מפשע" חפים "אזרחים

משפחה בשחיטת
מזו? גדולה אכזריות היש הי"ד! יהודית

הגאולה ביעודי לזכות
ישראל כל שמעו בו היום תורה, מתן חג חל השבוע

"עשרת את כולה והאנושות סיני הר במעמד
הרומזים אותיות 620 בתוכם הכוללים הדברות",

(7) וז' לישראל שניתנו (613) המצוות לתרי"ג
אשר והובטחנו, עולם. באי לכל נח בני מצוות

אלו שמצוות ההכרה מתוך אותם המקיימים
זוכים שהם הרי רבינו, משה ע"י מהקב"ה ניתנו

הרבי ע"י והשלימה, האמיתית הגאולה יעודי לכל
ממש. ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א

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

מחאה למעמד היכונו
המתקיימת ומשיח", גאולה "עצרת

תעמיד תמוז, ג' בתאריך שנה, מידי
מחאת את הכינוס במרכז השנה

עצם כנגד המשיח מלך שליט"א הרבי
מסירת על הערבים, עם הדיבורים,

יפורסמו נוספים פרטים שטחים.
האגודה - לפרטים הקרובים. בשבועות
טל': והשלימה. האמיתית הגאולה למען
.www.hageula.com 03-658-4633

ופרצת שבת
ישתתפו משפחות, עשרות

ע"י הנערכת ופרצת" ב"שבת השבת
האברכים ואיגוד ממש ההפצה מרכז

יהנו השבת במהלך הקודש. בארץ
ועמוסה גדושה מתוכניה המשתתפים
החדורים ושיעורים, התוועדויות של

מלך שליט"א הרבי פני קבלת בנקודת
המשיח.

תורה ספר חילול על מחאה
צה"ל דחפורי בעוד שעבר, בשבוע
עין, עלי המאחז בתי את להרוס עלו
החיילים, את לעצור התושבים ניסו

היו מהם שבאחד הבתים, את שהרסו
קודש, ספרי בהם רבים, קדושה תשמישי

החיילים תורה. ספר ואף תפילין זוגות
כל את קבר והדחפור לבקשות, שעו לא
מבוזה התורה כשספר תכולתו, על הבית

הובעו רבות מחאות מחפירה. בצורה
המזעזע. המעשה בעקבות

בתוכם הכוללים הדברות״, ״עשרת את כולה והאנושות סיני הר במעמד ישראל כל שמעו בו היום
עולם באי לכל נח בני מצוות (7) וז׳ לישראל שניתנו (613) המצוות לתרי״ג הרומזים אותיות 620

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

(10.6.11) ה'תשע"א סיון, ח' בהעלותך, פרשת קודש שבת ערב

היכונוהיכונו
ומשיחלעצרת גאולה ומשיח גאולה לעצרת

ה'תשע"אג' תמוז ה'תשע"א תמוז ג'

ב"ה

פז הזדמנות
עולם באי לכל

851

אסון לאיזור משנע אדרעי, בנימין הרב השליח צדקה. מהי - לומדים היפנים גם
ביפנית צדקה להגיד לומדים המקומיים וביגוד, חם מזון של טונות עשרות הצונאמי

לגויים - גאולה של - אור



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
שיחי' אמור מרדכי הת' לחתן

השידוכין בקשרי בואו לרגל
שתחי' סודרי דבורה ב"ג עם

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

ע"ה >>> הרב
מחאה פעילות קודש, שיחות

הזמן כל שוטפים ודיווחים
הגאולה באתר המיוחד במדור

www.hageula.com/news/israel

טוב מזל ברכת הארץ שלמות
ישראל עם ובטחון

  
    

     
    

     
   

    
     

      
    

   


    

א) ח, (בהעלותך הנרות את בהעלותך
את מבטא בכלל, הנרות" את ”בהעלותך
את לשמש היהודי של העבודה כללות
נשמת ה' ה"נר הדלקת של העבודה קונו:
אור", ותורה מצוה ”נר של באור אדם",
המציאות כל את תאיר היא זה ידי ועל
מעשיך ”כל - בעולם וחלקו גופו ואת שלו,
דעהו", דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו
- עד שבסביבתו, האנשים, את גם ותאיר
יוצאה אורה (ממנה העולם כל את להאיר
אור". ותורה מצוה ”נר עם - העולם) לכל
צוותא מלשון מצוה - המחבר כזה ואור
(כביכול) עם העולם גשמיות את - וחיבור
הידוע בלשון - נהיה שהעולם כך הקב"ה,
”מנורה בתחתונים, יתברך לו דירה -

אלקי. באור ומאירה הדולקת מאירה"
(600 עמ׳ תנש״א, השיחות (ספר

האדם מכל מאד עניו משה והאיש
האדמה פני על אשר

ג) יב, (בהעלותך

וראה הראשון אדם של ספרו ראה משה
יהיה שלא משיחא בעקבות דור שיהיה
שההשגה והיינו אלקית, השגה בהם
ובפרט כלל, להשגה נחשבת אינה שלהם
למאומה. נחשבת שאינה משה השגת לגבי
ולב, במוח אמיתית עבודה תהי' שלא וגם
וגם ממש, בפועל המצות קיום יהי' רק
מניעות כמה שיהיו נפש במסירת יהיה זה
העלמות בריבוי ונפש בגוף ועכובים
ויקיימו מונע, כל נגד ויעמדו והסתרים,
וראה נסיון. ובדרך נפש במסירת המצות
מבחינת דוקא, שבזה ההתחלה נעיצת את
היה ומזה סוף, אין ועצמות פנימיות
היתרון מפני בעצמו השפלות בתכלית

ממנו. הרבה גדולים שהם הזה
קי) עמ׳ א׳ דיבורים (לקוטי

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:27 7:09 ירושלים
8:30 7:24 תל-אביב
8:31 7:17 חיפה
8:28 7:25 באר-שבע
9:17 8:08 ניו-יורק

לה חן חן - ציון בת ושמחי רני 
ז) ד, - יד ב, (זכריה

בחצי להסתפק אפשר אי

ובבית במשכן הנרות בהדלקת עוסקת פרשתנו
למרות הנרות". את "בהעלותך - המקדש

באיש גם מותרת המקדש, בבית המנורה שהדלקת
ההדלקה, לפני הנרות "הטבת" אך כהן, שאינו

ההדלקה, גם כך הכהן. ע"י דווקא לעשותה חובה
- קדוש היותר במקום דווקא להיות חייבת אשר

הקדשים. לקדש בסמוך - "ההיכל"

יכולה אחת כל
ישראל, נשי בהתנהגות העיקריים הענינים אחד
הצניעות: ענין הוא ובנותיהן בניהן על המשפיע

בגמרא, וכמובא פנימה". מלך בת כבודה "כל
"קמחית" של הכלל מן היוצאת לצניעות בנוגע
שכתלי המקדש), בית בזמן גדולים לכהנים (אם
כך ובשל ראשה, שערות פעם אף ראו לא ביתה

גדולים. כהנים - בנים לשבעה זכתה
של גדולה כה במדה אני המוכתרת לחשוב: ואל
אם ומה - גדולים כהנים בני שיהיו כדי צניעות

הם"! קדושים ישראל "כל הרי סתם? כהנים יהיו
צריכה שהמנורה המנורה, הדלקת לנו מורה לכך,

אפשרות קיימת שאם ב״היכל״. דוקא להאיר
- לעניננו ובנוגע - יותר מקודש במקום להאיר
שיהיו בניה את לגדל האשה של באפשרותה אם

הוראה, מהווה עצמו זה דבר הרי - גדולים כהנים

זה תפקידה ממלאה אינה ואם חובתה, היא שכך
רצון אחר מילאה ולא תפקידה, כלל קיימה לא -

הקב"ה.
אהרן אל "דבר הפרשה: בתחילת הנאמר יובן וכך

את ידליק שאהרן הנרות", את בהעלותך גו'
בתורה, הנאמר זה, ענין ולכאורה המנורה. נרות
הדלקת כך: להיות חייב לא אהרן, ע"י שיתבצע

כהן, שאינו 'זר', באדם גם הרי כשרה הנרות
שאינו הדיוט, בכהן כשרה - הנרות הטבת ואפילו

לעשות אהרן נדרש כן, אם מה, לשם גדול. כהן
כהן אהרן על שדווקא איפוא, מובן, מכך זאת?

זאת. לעשות גדול,

קדוש הכי במקום
לפעול אחד כל של מחובתו שכמדובר, אלא,

הנר את להדליק נוסף, ליהודי ביחס לזולתו, ביחס
- ההדלקה אופן וגם, שבקרבו. הנשמה - האלקי
קדושת בדרגת להיות צריך הזולת, על ההשפעה
על בהשפעה להסתפק לא דוקא, הגדול" "הכהן

אם כי קדושה, של יותר תחתונה במדרגה הזולת
גדול. כהן בקדושת דווקא

"לפני נכנס לשנה שאחת הוא, גדול כהן של ענינו

הקדשים". "קדש - קדוש הכי במקום ולפנים"
והלוחות. הארון אלא היו לא הקדשים בקדש

אלא דבר שום לו שאין היא הגדול הכהן בחינת
בלבד. תורה

בלוחות הלוחות, היו הקדשים בקדש כן: על יתר
החקיקה. באותיות חקוקה, התורה היתה אלו

אותיות ואילו לקלף, תוספת הן הכתיבה אותיות
וזהו וביה", "מיניה הלוחות, בעצם הן החקיקה,

תורה. הוא מהותו שכל - גדול כהן של ענינו

גדולים כהנים לגדל
הנרות". את בהעלותך גו' אהרן אל "דבר וזהו:

להדליק מישראל אחד כל של וחובתו זכותו
בכוחו הזולת, ושבקרב שבקרבו, ה' נר את ולהאיר

ישותו שכל עד דרכו, ולפי גדול, כהן אהרן של
כאמור אחד, כל על הוא זה וחוב תורה. רק תהא

בזר. כשרה שהדלקה לעיל,
שבהן ישראל, לנשי הדברים אמורים ובמיוחד

לדעת, איפוא, עליהן, והבנות. הבנים חינוך תלוי
כזה, ובאופן כך כדי עד להיות צריכה שהתנהגותן

גדולים. כהנים בנים לגדל שיוכלו
גדול: לכהן בנוגע ז"ל רבותינו אומרים כן

האמורה, ההתנהגות ידי על לגדלו. יש "גדלהו",
הבנים בחיי והעיכובים המניעות כל ניטלות
רויחי, ומזוני חיי בבני מתברכים - והבנות

ממש. כפשוטו
האמיתית לגאולה נזכה ומיד שתיכף והעיקר

"ממלכת הינם ישראל שעם יתגלה שאז והשלימה,
בגלוי. כהנים",

ב׳) שיחות לקוטי (עפ״י

מלך דבר

בהעלותך פרשת
א 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



כמה כבר מכיר אני קוכמן צבי "את
איש שלוש, אבנר ר' מספר שנים"

שבמערב מנשה, אלפי בישוב חב"ד
יחד מתפללים "אנחנו השומרון.

שם בישוב, "המרכזי" הכנסת בבית
גליון את בקביעות מקבל גם הוא

הגאולה". "שיחת
לא לי סיפר בינינו שיחות במהלך

חש שהוא המיוחד, היחס על אחת
המשיח. מלך שליט"א הרבי כלפי

עצמו את מגדיר שאינו למרות
ציין, ואף כחב"דניק, רשמי באופן

ממנו. גלויים ניסים ממש לו היו כי
שחזר לאחר שבועות, מספר לפני
מבית בחזרתנו לחו"ל, מנסיעתו

בליל ערבית תפילת לאחר הכנסת
חבר'ה. בכמה מלווים קודש, שבת

אחד את ממנו לשמוע זכינו
הניסים.

למעלה קצת לפני
עמד הוא מחודש
לבודפשט לטוס
יום שבהונגריה.

לראש נקבע הטיסה
כאשר, אייר, חודש
הגיע הוא כמנהגו

לדוכן הטיסה לפני
שבנתב"ג. חב"ד

בחלקו - שם
נוהג הוא בו חדרון, נמצא הפנימי
הוא הטיסה זמן כאשר להתפלל,

בבוקר. מוקדם
היה נוהג זמן, עוד לו נותר באם
הגדול הוידאו במסך לצפות גם

ללא מוקרנים עליו במקום, המוצב
שליט"א הרבי התוועדויות הרף,
אותו שליוו רגעים, המשיח, מלך
מכן. לאחר גם רבות שעות במשך

הנוכחית, הטיסה לקראת גם
שם להתפלל להספיק התכון

העליה לפני שחרית תפילת את
עדיין לו היה להערכתו, למטוס.
החל כן ועל לטיסה עד רב זמן

לתפילה. בנחת להתארגן
ה"הלל", אמירת סוף לקראת רק

לא הוא שכנראה צבי, הבחין
העומד הזמן את נכון העריך

ביותר, להזדרז עליו וכי לרשותו,
תפילת את להתפלל להספיק כדי
לפני למטוס להגיע וכדי "מוסף",

הדלתות. סגירת

את סיים הוא מירבית בזריזות
אמירת לקראת התפילין הורדת

מתחיל כשהלחץ "מוסף", תפילת
את נטל הוא אותותיו. את לתת
במהירות מדפדף והחל הסידור,

התפילה. את למצוא מנת על
הצליח לא הוא מה, שמשום אלא,

התפילה. את למצוא
כשהוא בעצבנות, לדפדף החל צבי

"בדיוק עצמו לבין בינו מהרהר
אך לי...". שחסר מה זה עכשיו...

כאילו הועיל, לא העצבני הדיפדוף
מהסידור. נמחקה התפילה

הרגיל הסידור זה היה לא אומנם
זה היה יום, יום מתפלל הוא בו

תפילות את המכיל מיוחד סידור
נושא הוא אותו השנה, כל

לא הוא אופן, בכל אך, בטיסותיו,
לא הוא מדוע להבין מסוגל היה

התפילה. את מוצא
בשעון, חטוף מבט

שהזמן הבהיר
עלול והוא אוזל,

את להפסיד
כבר כעת הטיסה.

נור בלחץ היה
כזה ובמצב אי...

שלא הפלא מה -
מוצאים?!

מהוידאו שומע, הוא לפתע - ואז
שהוקרן), הסרטון (כמתוך שבחדר

המשיח מלך שליט"א הרבי את
שצריך "מי באידיש: אומר

..."461 בעמוד זה מוסף, להתפלל
עומדו. על קפא הוא שניה לשבריר
ולהספיק, לרוץ שעליו הידיעה אך,

לא "כעת להתעשת, לו גרמה
כאן" קרה בדיוק מה להבין הזמן

דיפדף הוא במהירות לעצמו. אמר
את כמובן מצא שם ,461 לעמוד

להתפלל, סיים מוסף, תפילת
לשער דרכו את עשה ובריצה

מספיק כשהוא למטוס, העליה
האחרונים ברגעים ממש להגיע

הדלתות. סגירת לפני
ונרגע במקומו שהתיישב לאחר רק

לעצמו להרשות היה יכול מעט,
לנס עד - הלחץ רגעי את לשחזר

מלך שליט"א מהרבי המדהים
nהמשיח.

ומחוייבותו יהודים, ישובים ולעקור לפנות בכוונתו כי הממשלה, ראש הצהרת לנוכח
האיסור חומרת את להבהיר שיש הרי ח"ו, ישראל, ארץ תחומי בתוך פלסטינית למדינה

והפיצו! חיתמו בנושא. הלכתי פסק-דין פורסם השבוע שדבר. העצומה הנפשות וסכנת

להתבטל!הממשלה חייבת להתבטל! חייבת הממשלה
מאת עולם", "עם ישראל לעם שניתנה עולם, נחלת הינה ישראל ארץ
ולשון אומה לאף ואין עולם", "בתורת ברית כריתת ע"י עולם" "אלוקי

בה. זכות ושום חלק שום
שעל אף למסור שאין שכ"ט, סימן חיים אורח בשו"ע מפורשת הלכה
הארץ קדושת ענין מלבד נפשות, פיקוח מטעמי וזאת שבידינו, מהשטחים

תחנם". "לא ואיסור
מדינה הקמת על לדבר מוחלט איסור קיים כי בזה, פוסקים אנו כן ועל
בשטחים ובין בעבר, שנמסרו בשטחים בין שהיא, הגדרה בכל פלסטינית
הנושא, העלאת ועצם היות להם. למסור הממשלה שבכוונת נוספים
יהודים. מליוני של נפשות לסכנת וגורם הפלסטיני, לטירור עידוד מהווה

פלסטינית. מדינה תהיה ולא תקום ולא
ההתנתקות של הקשות התוצאות למרות הנוכחית, והממשלה היות
מצהירה הפלסטינים, לידי אדמותיהם ומסירת עזה, חבל ישובי ועקירת
יהודים ומאחזים ישובים לעקור כוונתה על העולם, אומות באוזני גם
יהודים רבבות גירוש תוך ימ"ש, למחבלים ה' נחלת את ולמסור נוספים,
מישובים יהודים, של "שקט" גירוש מבצעת ואף ח"ו, ומפרנסתם, מבתיהם
בני אחינו רבבות את מפקירה והממשלה והיות ושומרון. ביהודה יהודיים
את מאפשרת וכן הפלסטיני, הטירור למתקפות הדרום בישובי ישראל
נפשות סכנת המהווה דבר השונים, הפלסטינים הכוחות התחמשות המשך
בכך מכריזים בראשה והעומדים שהממשלה הרי ח"ו. יהודים לרבבות

ותורתו. הקב"ה נגד גלויה מלחמה
בנימין הממשלה שראש הקדושה, תורתנו דין ע"פ קובעים אנו ולפיכך
הפוגעים בהם, והתומכים והעוזרים ברק, אהוד הבטחון ושר נתניהו,
הקודש ארץ ברחבי יהודים רבבות של חייהם הפקרת תוך הארץ בשלימות
תורה דין עפ"י כמו-כן, שקבלו. במינוי ולשאת להמשיך יכולים אינם -
והיא זו, בדרך שתלך ממשלה ולכל הנוכחית, לממשלה קיום זכות -אין

מיד. להתבטל חייבת
היא ישראל ארץ כאמור, בזה: קובעים הרינו - העולם לאומות וביחס
- עולם" ב"תורת מ"ש ע"פ עולם", מ"אלקי עולם" ל"עם עולם" "נחלת
בין בברית אבינו לאברהם הבטיח שהקב"ה - האומות גם מאמינים שבה
נהר הגדול הנהר עד מצרים מנהר הזאת הארץ את נחתי "לזרעך הבתרים
"ברצונו - אומות" "עשר - וגו'" הקדמוני ואת הקניזי ואת הקיני את פרת

לנו". ונתנה מהם נטלה
את המהווים נח, בני מצוות שבע בקיום מחוייבים עולם באי וכל והיות
ואיסור גזל איסור כאשר האנושות, של לקיומה והיחידי האמיתי הבסיס
העולם לאומות אסור לפיכך, נח. בני מצות משבע הינם דמים שפיכות
לסייע להם אסור כן, כמו ישראל. ארץ בתחום אחד בשעל אפילו לגעת
מסירת על ללחוץ רשות להם ואין ישראל, מארץ שעל לגזול שמנסה למי
איסור על העוברת מדינה כל עבירה. לדבר מסייע כדין שהוא, שטח כל
בורא ע"י לה שניתן קיומה, זכות את ושומטת האלוקי, בציווי פוגעת זה

ומנהיגו. עולם
המשיח, מלך שליט"א הרבי להתגלות נזכה ממש שבקרוב רצון, ויהי
מתוך ושלימה אמיתית בגאולה לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו שיבוא

לבב. וטוב שמחה
! ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

____________ ____________ ____________ חתימות:
__________ __________ __________ __________

03-657-3816 לפקס: החתימות צילומי את לשלוח נא

עכשיו נפלאות דין פסק

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

43 ראשי בתפריט 08-9493-770 ונשמע" ב"נחייג השיעורים את ללמוד ניתן

ואבידה. גזילה הל'
ד. פרק
ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא-יג. פרק אישות. הל'

יד-טז. פרק

יז-יט. פרק

כ-כב. פרק

כג-כה. פרק

א-ג. פרק גירושין. הל'

ד-ו. פרק

ח

ט
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ש'

א'
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ג'
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ה'

אישי במימד התגלות

עכשיו מצטרפים

ישנו ממש, שפיכת-דמים עם הקשור בעניין
שפלוני (ומה רעך"! דם על תעמוד "לא ציווי

לשאול צריכים זו שאלה לזה, תירוץ יודע אינני - שותקים ופלוני
אם מתחשבים לא - באמת וכואב שנוגע בדבר לזה, ונוסף אותם)

נוגע! שהדבר מפני היא הצעקה לאו, אם תועיל הצעקה
תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לשתיקה תירוץ אין
הדואר לתיבת שבוע מידי לקבל ניתן

הגאולה". "שיחת גליון את האלקטרוני,
הגאולה אתר של הבית בדף ההרשמה

המבזקים) לחלון (מתחת

www.hageula.com

קוכמן צבי ר׳



רכב ביטוח
דירה ביטוח
עסק ביטוח
חיים ביטוח

משכנתא ביטוח
בריאות ביטוח

ביטוחים קדמי
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:  מתקשרים

03-501770203-5017702 הקדושר׳ קדמי באהל הבעש״ט הקדוש הבעש״ט באהל קדמי ר׳

דיקור ™ הומאופתיה ™ נטורופתיה ™ העין בגלגל מאבחן

ייחודיות בשיטות המטפל רב≠תחומי אלטרנטיבי רופא
כגון∫ מוכחות הצלחות עם שונות בעיות לפתרון

רבנים בהמלצת

נברו משה נברודר‘ משה דר‘
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

קליניקה
ובת“א בצפת

∞µ¥≠∑∏≤µµ∂∑
נוספים∫ ופרטים תור לקביעת

נברו משה דר‘

אלטרנטיבית לרפואה מומחה

לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה ”ÆÆÆאחרי וברכיים∫ פרקים כאבי
Æה שלמה הברך“ את

חובקים אנחנו בזכותך לך¨ מודים נברו משה ”ÆÆÆד“ר פוריות∫ בעיות
ובעלה ליאת ילד“

מביה“ס שלי הבן את לזרוק שרצו ”ÆÆÆהמורים וריכוז∫ קשב בעיות
Æס יצחק לשבחו°“ מפסיקים אינם עכשיו מיוחד¨ לחינוך לביה“ס רגיל

וירדתי סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה ”ÆÆÆשמעתי סכרת∫ בעיות
Æמ במשקל“שלמה

נברו משה נברודר‘ משה NÆDדר‘

כמו .B-12 ה וגם יפה עלה "...הברזל כרונית ועייפות התריס בלוטת
ו. עדנה עייפה". פחות ואני התאזנה התריס בלוטת כן,

בע"מ אבגור חברת
אוויר למיזוג תעלות והתקנת אספקה בייצור, מומחים

הארץ חלקי בכל
03-5539199 פקס: ,03-5539033 ,03-5539190 טלפון: ים. בת 3 הסוללים

לציבור פורצת המשיח מלך זעקת

ביום הראשון מהרגע - השמחה כח
ורואה בעצבות שרוי היה זמן שלפני איך כותב

מצליח אינו מעניניו בכמה דעתו, שלפי בזה הסיבה
בעתיד, גם כזה רוח למצב יבוא שלא וירא וכו'

בזה. עצה ושואל
מקיים גם אם כי יודע רק שלא בודאי האמור פי ועל
"ברוך בטופסי מתחילות שכולן השחר דברכות הענין
"מודה זה, לפני וגם תודה, הבעת אומרת זאת אתה",
אשר אחרות, במלות נשמתי". בי שהחזרת לפניך אני
אדמות עלי האדם של חיותו וחיים הנשמה החזרת

ומנהיגו, האדם ליוצר תודה להבעת ענין בהם יש
חפשית בחירה האדם, ליוצר הידוע שמטעם אלא
המתאים באופן חייו לחיות האם להאדם, ניתנה

חיים, לשמם, ראוים החיים שיהיו בכדי לפניו,

בודאי הבחירה, וכשניתנה וקדושה. טוב תוכן מלאים
להביא ואחד אחד לכל והאפשריות הכחות שניתנו

שכמה שאף במוחש, ורואים בפועל, זה כל את
זה אין מצליחים, ואין ענין באיזה עושים פעמים
שבפעם ואפשר כן, יהיה בעתיד שגם כלל, הוכחה
המאה פעם או המאה פעם הוא אם אף הנוספת,

מרובה. ובהצלחה יצליח אז דוקא, ואחד
ו׳תשטז) (מאגרת

לתמיד חב״ד נוסח
ידוע והרי חב"ד, בנוסח להתפלל שיתחיל הדבר נכון

בירר הזקן רבנו אשר הראשונים חסידים סיפור
המבואר שעפ"י אלא סידורים, מששים שלו הנוסחא

ומנוסח לספרד אשכנז מנוסח לשנות שיש אחר במקום
החלטתו צריכה לכן להיפך. לא אבל לאר"י, ספרד
לחזור. שלא מנת על להיות חב"ד בנוסח להתפלל

ו׳תשכא) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

לאסיפת שעבר בשבוע הגיעו משתתפים עשרות
האגודה שיזמה הארץ, שלימות בעניני חירום
רחבי מכל והשלימה. האמיתית הגאולה למען

המשיח, מלך שליט"א הרבי שלוחי הגיעו הארץ
הזו, בעת להעשות וצריך ניתן מה לדון, כדי

הממשלה. ראש של דבריו לנוכח
מנשרי מועד, מבעוד הונחו השולחנות על
זה, בנושא לאור שיצאו החדשים, הפרסום

המשיח. מלך שליט"א הרבי דברי את הכוללים
פרסום, עלוני עימו נטל מהמשתתפים אחד כל
בשבועות אי"ה יופצו עלונים אלפי כשעשרות

ישראל. לאזרחי הקרובים
שליט"א הרבי של התהילים פרק אמירת לאחר

האגודה יו"ר ציק, זמרוני הרב פתח המשיח, מלך
רקע בדברי והשלימה, האמיתית הגאולה למען
את לומדים כשהנוכחים האסיפה, חשיבות על

המשיח, מלך שליט"א הרבי של קודשו דברי
ה'תשנ"ב. שבט י' ביום שנאמרו המפורסמים,

הכאב את להרגיש
השולחנות על הונחו הק', לדבריו חריף בניגוד
בקונגרס האחרון מנאומו הממשלה ראש דברי

על היהודי", העם "בשם הודיע שם - האמריקני
על ויתור תוך פלסטינית, מדינה להקמת נכונותו

היל"ת. ישראל ארץ שטחי
משיחות מצפת, פוזן חיים הרב של דבריו לאחר

שמואל הרב עלה המשיח, מלך שליט"א הרבי
צדקנו משיח הכנסת בית קהילת משפיע פרומר,

האדישות את תקף קשות, שבמילים בקריות,
להרגיש "חייבים הממשלה. ודיבורי מהלכי לנוכח

המשיח, מלך שליט"א הרבי של הכאב את
את ישראל". ארץ של החי בבשר כשחותכים
על ולהחתים לצאת בהצעה סיים הוא דבריו

עם הדיבורים לעצירת המליונים" "עצומת
חב"ד הכנסת בית רב דורון, טוביה הרב הערבים.
הדין פסק נוסח את הקריא ים, בת הנשיא רמת

וחותם מצטרף כולו, כשהקהל ,(3 עמ' (ראה
עליו.

שקר ימין ימינם
העם להצלת מהמטה מצפת, בלוך שבתי הרב
שלטון כי ההסברה, נקודת את חידד והארץ,

וכמה, כמה פי מסוכן השמאל) (ובוודאי ה"ימין"
בסדר, הכל כאילו התחושה, את נוטע הוא כי
יותר החזירו אלו ממשלות דווקא כשבפועל

מהאחרים.
לאורך מעשיות. בהצעות האסיפה המשיכה מכאן

של התביעה ושוב, שוב עלתה האסיפה, כל
הפרסומים ובוודאי הפרסומים, שכל השלוחים,
הק' דבריו את לשאת חייבים הארץ, בשלימות

בין ובשמו. המשיח, מלך שליט"א הרבי של
חב"ד בית מנהל עקיבא, בנימין הרב הדוברים:

לחיות שיש הנקודה, על עמד - העין בראש

מלך שליט"א הרבי של הדברים עם דווקא
חב"ד בית מנהל גרומך, שמואל הרב המשיח.

לצאת כיצד הצעות העלה - והסביבה דגן בבית
באמצעות הקהל, דעת על ולהשפיע ולפעול,
יעקב והפגנות.הרב מקומיות מחאה משמרות

ונשמע" "נחייג בטלפון חב"ד מרכז מנכ"ל לנצ'נר,
ונשמע" "נחייג מערכת שילוב על סיפר -

להביא ככלי בנושא, בפעילותו שליח, כל אצל
בית לכל המשיח מלך שליט"א הרבי דברי את
הגאולה" "לחיי מנהל נתן, אבי הרב בישראל.
את שוב העלה - לציון בראשון חב"ד ובית

עם דווקא הפרסומים, בכל ההתמקדות, חשיבות
ודבריו. המשיח, מלך שליט"א הרבי תמונת

קדימה ממשיכים
את העלה - בחדרה פעיל סרוסי, שגיב הרב

יכול מספרית, קטן קומץ, גם כי הנקודה,
כשהוא שלימה, מדינה של קהל דעת לשנות

מרחובות פרידמן, שניאור הרב דוגמאות. מביא
מלך שליט"א הרבי מדברי נקודות חידד -
הרב הארץ. שלימות של זה בנושא המשיח

שההצהרות הבהיר - מרחובות מקלר, אברהם
בעניני חול זריית הינן הממשלה, של המדיניות

ובטילה כנועה כולה הממשלה - "בפועל הציבור.
מבאר קרויטורו, שלום הרב השמאל". להצעות

העיקרי מהענין מתחיל שהכל זעק, - שבע
שליט"א הרבי של הדברים עם לחיות שצריך

חב"ד מבית בוטבול, אהרוני הת' המשיח. מלך
בעתיד. הפעולות המשכיות על דיבר - גת קרית
הסכנה שמלבד הנקודה, את חידד - חדד יוסי ר'

הכניעה שאי הרי הערבים, עם שבדיבורים
אמיתי! לשלום הדרך היא - לערבים

אמונה של בריקוד השלוחים סיימו לחצות, קרוב
המשיח. מלך שליט"א הרבי בהתגלות ובטחון

החירום אסיפת ממשתתפי חלק


