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בנתניה ילדים כינוס
נתניה לילדי יתקיים ענק כינוס

אב, כ"ה הקרוב שני ביום והשרון,
בעיר. התרבות" ב"היכל 16:00 בשעה

תתקיים הפסוקים י"ב אמירת לצד
המאסר" "סיפור להצגה: בכורה הופעת

של מאסרו סיפור את המתארת
בהצגה התניא". "בעל - הזקן האדמו"ר
מנחם וייגל, מכאל הלוי, עופר ישחקו:
כמו דרור. ואברהם רוטרמן יונה שרון,
והגרלות להטוטים מופעי יתקיימו כן

וידאו קטעי לצד זאת כל פרסים,
המשיח. מלך שליט"א מהרבי מיוחדים

טל. נתניה': - משיח 'מטה לפרטים:
.054-6977030

הגאולה דור חינוך
הלימודים, חופשת ימי סיום לקראת

חב"ד של החינוך במוסדות נערכים
שיהנו תלמידים אלפי עשרות לקליטת

של איכותית ממסגרת השנה גם
ערכים ספיגת לצד גבוהה ברמה לימודים

חדור כמובן והכל ומצוות, תורה לחיי
במוקדי פרטים ומשיח. גאולה בעניני

חב"ד.

הזמניים בבתים כשרות
מכבר זה פתח קטיף גוש חב"ד בית

בבתי כשרות לתוספת מיוחד במבצע
ערכי הוטמעו במסגרתו המגורשים.

השלוחים. ע"י מטבחים והוכשרו כשרות

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

מאחלים:החל מט"ו במנחם אב מאחלים: אב במנחם מט"ו החל
טובהכתיבה וחתימה טובה וחתימה כתיבה
ומתוקהלשנה טובה ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

910 (10.8.12) ה'תשע"ב מנחם-אב, כ"ב עקב, פרשת קודש שבת ערב

הוא מצרים, עם המדומה ״השלום״ קריסת את שנים לפני כבר שצפה המשיח מלך שליט״א הרבי
עכשיו התגלותו את ולדרוש נבואתו את לפרסם יש הגאולה. זמן הגיע כבר כי בנבואה שהכריז זה

שהתריע מי יש
! מראש כך על

לעם עושה שהשי"ת הניסים על להודות צריך
אלו שניסים המסר על גם כמו העת, כל ישראל

בתחילת הפלסטיני הטירור מתקפת איתם. נושאים
בקרב נפגעים ללא ב"ה שהסתיימה השבוע,

ברור. מסר עם גלוי נס מהווה כוחותינו,
שחדרו מעזה, פלסטינים ע"י בוצעה המתקפה

איתם ולקחו חיילים, 16 שם הרגו מצרי, למוצב
באיזור ושיריונית. נפץ בחומרי טעונה משאית

חצו הנפץ, משאית את פוצצו הם שלום", "כרם
בכוח נתקלו הם כאן השיריונית. עם הגבול את

הצליחו השאר בחלקם. לפגוע שהצליח ישראלי,
לברוח.

שנתפסו, הנשק כמויות
שכוון האירוע ותכנון

מגה-פיגוע, להיות
כאן היה שאכן מלמדים
ברור. מסר עם גדול נס

שהמפגעים העובדה
בחיילים תחילה פגעו

לא כי מלמדת, המצרים
חוששים אינם שהם רק

אלא המצרי, מהצבא
את היטב הפנימו שהם

של השלטונית חולשתה
שהפכה בסיני, מצרים

האחרונות בשנים
לאירגוני ענק לחממת

הטירור.

שכ״ט סימן
מלך שליט"א הרבי התריע ספור, אין בהזדמנויות

מצרים. עם המדומה "השלום" הסכם מפני המשיח
כאשר ההלכתי, האיסור על הצביע לראש לכל
סימן חיים (אורח ערוך בשולחן ברורה הלכה

מישראל, עיירות על שצרו שגויים היא, שכ"ט)
הנה וקש" "תבן אלא אינה תביעתם כל ואפילו

לא ספר, ישובי באיזורי
להם לתת שאסור רק
יוצאים אלא להכנס,
אפילו בהם ונלחמים

"השלום" הסכם בשבת.

עומק על ויתור סיני, שטחי מסירת שכלל
התעופה, שדות צה"ל, בסיסי מסירת אסטרטגי,

מהווים סיני, צפון ישובי החרבת נפט, שדות
הפגיעה את גם שמבהיר ברור, הלכתי איסור

בישראל. הבטחונית
המשיח מלך שליט"א הרבי התריע זה, לכל מעבר

מוסרת ישראל כאשר שבהסכם, האבסורד על
ובתמורה ממשיים אסטרטגיים ונכסים שטחים

וניתנת דבר שווה שאינה נייר פיסת מקבלת היא
שעות 24 בתוך כצפוי, ואכן רגע. בכל לביטול
התריע לכך בנוסף ההסכם. את המצרים הפרו

היציבות חוסר מפני
במצרים, השלטונית

במפורש מציין כשהוא
יתחלף בקרוב כי

וכו'. השלטון

הגאולה נבואת
ואטימותה יהירותה
השלטון מערכת של

שנכחה בישראל
המצריות בהפרות

להודות לה נתנו לא
אשליית בטעותה.

לה שימשה השלום
לפיזור פוליטי כמנוע

להמונים אופיום
ולהישרדותה.

הפיכת את מצרים איפשרה מאז השנים במהלך
מסייעת כשהיא שלה, הטירור לזרוע עזה רצועת

והכל הדמים פיגועי הטילים, ירי הנשק, להברחות
במצרים האחרונים השלטון זעזועי מצרים. בחסות

שאיפשרה בסיני, הבטחונית להידרדרות הביאו
המי-יודע בפעם וחשפה האחרונים הפיגועים את
שליט"א הרבי השלום". שב"הסכם האבסורד את
הקריסה את שנים לפני כבר שצפה המשיח מלך

שהכריז זה הוא בפומבי, כך על והתריע הבטחונית
ב"שבע בעומדנו הגאולה. זמן הגיע כבר כי בנבואה
הגאולה אודות נבואתו את לפרסם יש דנחמתא",
עכשיו התגלותו את ולדרוש והשלימה, האמיתית

לבב. וטוב שמחה מתוך ממש

היל״ת לפגוע כוונה מתוך המחבלים שעטו בו המצרי המשוריין שרידי
הפצצתו לאחר ביהודים,

שלום בכרם נס



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
שתחי' ציפורה בת שולמית מרת

אביגדור
- טובות ושנים ימים לאריכות - הולדתה ליום

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

יצחק יוסף ר' למשפחת
פרידמן שיחיו דינה נחמה ורעייתו

הבן להולדת
שיחי' אריה אליהו נחמיה

טובים ומעשים חופה לתורה, ויגדלוהו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

לזכות טוב מזל ברכת

  
     
      
    
    
    

    
  

    
    

 
  

אשר ... את לך אלוקיך ה׳ ושמר
יב) ז, (דברים לאבותיך נשבע
הרי בעולם-הזה, אוכלין שישראל מה כל
מה אבל בלעם, שברכן הברכות מכח זה
הם משומרין העולם, אבות אותן שברכו

הגאולה. לזמן
שמעוני) ילקוט (עפ״י
\

ביתך אל תועבה תביא ולא
כו) ז, (דברים

כוכבים לעובדי דירה בתי משכירין "אין
לתוכן שמכניסין מפני ישראל, בארץ
תועבה תביא "ולא וכתיב כוכבים, עבודת
אנו והרי א). כא, (עבודה-זרה, ביתך" אל

כוכבים". עבודת אחר לשרש מצווים
(תורה-תמימה)

את היום עובר אתה ישראל שמע
ג) ט, (דברים הירדן
כשטבלו הנה הירדן, את ישראל כשעברו
כנד המים קמו הירדן במי הכהנים רגלי
יותר כיפין, גבי על כיפין נאספין והיו
כל אותם שראו עד מיל מאות משלוש

ומערב. מזרח מלכי
"מן כ): ו, (שופטים בסיסרא עשה כך
עם ממסילותם... הכוכבים נלחמו השמים
שמעולם תמהים, הכל התחילו סיסרא",
מן כוכבים שירדו כזה, מעשה היה לא
ודם, בשר עם מלחמה לעשות השמים,
הכוכבים בעולם-הזה הקב"ה: ואמר
לבוא לעתיד אבל בשבילכם, נלחמו
ג), יד, (זכריה גו' בגוים ונלחם ה' "ויצא
באצבע אותו ומראין רואין הכל ויהיו
ההוא ביום "ואמר ט): כה, (ישעיה שנאמר:

לו". קיווינו ה' זה אלוקינו... הנה
תנחומא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:06 6:52 ירושלים
8:08 7:07 תל-אביב
8:09 7:00 חיפה
8:07 7:09 באר-שבע
8:44 7:42 ניו-יורק

זמרה. וקול תודה - ציון ותאמר 
ג) נא, - יד מט, (ישעיה

   
חל' 7 דק', 13 ,1 שעה ו', יום 

ראשון ולמחרתו קודש שבת ביום  

ושמירתה המזוזה של שכרה

הנאמר מזוזה מצות על לציווי בהמשך
ובשעריך", ביתך מזוזות על "וכתבתם בפרשתנו:
ימיכם ירבו "למען שכרה: את גם התורה מציינת
בשולחן הלכה בפסק נקבע גם כך בניכם...". וימי

בניו...". וימי ימיו יאריכו בה הזהיר "כל ערוך:

מקל? בתוך מזוזה
עניין הוא לשכר, מעבר במזוזה הקיים נוסף עניין

בדברי ביטוי לידי בא שהדבר וכפי השמירה,
הוא הבית, בפתח מזוזה קביעת שע"י חז"ל

בשר "מלך בהלכה: וכנאמר הקב"ה ע"י נשמר
ואתם מבחוץ, אותו שומרין ועבדיו מבפנים ודם
מבחוץ". אתכם שומר והקב"ה מטתכם על ישנין
בנוסף. באה אלא למצוה, שכר איננה זו, שמירה

אלא צדדי עניין איננה השמירה יתר-על-כן:
עביד" "לשימור ה'תוספות': כלשון בה, עיקר

לשמירה). (=עשויה
המונה כלים, במסכת במשנה מוצאים גם אנו כך

ולפיכך קיבול, בית להם שיש כלים מספר
בו שיש "מקל גם מצויין אלה כלים בין טמאים.

יום-טוב": ה"תוספות ומסביר מזוזה" קיבול בית
נושאים המשנה בזמן אנשים שהיו "ואפשר

להם". ולשמירה למצוה זה וחשבו עמם מזוזה
למציאות מתייחסת שהמשנה העובדה מעצם

לצורך למזוזה" קיבול בית בו שיש "מקל של
שיש מוכח, שלילית, התייחסות וללא שמירה,

מקום. לזה

הגוי על ששמרה המזוזה
מוכח, ירושלמי התלמוד דברי פי על גם ואכן

בה כשאין אף שמירה, סגולת יש עצמה שבמזוזה
הקדוש רבינו אודות מסופר, שם המצוה: קיום

(מלך לארטבון מזוזה ששלח הנשיא) יהודה (רבי
מיוחד כה דבר לו שולח שהוא באומרו גוי)
כלומר, עליך". שומרת והיא לך, ישן ש"אתה

בכל מזוזה, מצות קיום אין נכרי שלגבי למרות
במזוזה. לך" "שומרת של הענין חל זאת,

ב"מקל" להכניס הנוהג הדבר: תמוה לכאורה,
כל כפרשה זאת לקחו שלא מוכיח, מזוזה דוקא

דוקא אלא מגינה היא שאף התורה, מן שהיא
של השמירה ענין כאן חל וכיצד - כמזוזה

במקל "תלאה מזוזה, הלכות פי על הלא מזוזה?
שיקבענה עד בה משתמר הבית ו"אין פסולה",

לעיל, כאמור אלא כהלכתה". הפתח בצורת
עצמה, למזוזה קשורה המזוזה שע"י שהשמירה
גם עצמה במזוזה נמצא השמירה מן משהו ולכן
שנכתבה כיון מזוזה, מצות בה מתקיימת כשאין

גוי. אצל ואפילו מזוזה, לשם
אדמו"ר עם שאירע מופלא הסיפור גם יובן בכך

התקיפה עמידתו לנוכח מאסרו. בעת הריי"צ
הראשונה, בחקירתו הרבי נשאל אוסריו, כלפי

ענה: הוא כך על נמצא. הוא היכן יודע הוא אם
הפטור כזה, במקום נמצא אני יודע. שאני "ודאי
ממזוזה, הפטורים מקומות מספר ישנם ממזוזה.

הכסא". ובית סוסים של דיר בית כגון:
הפטור מקום - שלילי בדבר בחר מדוע לכאורה
נמצא שהוא בחיוב, לענות מתאים היה ממזוזה?

וכדומה? פרטית השגחה יש בו שגם במקום,

הרוסי בכלא מזוזה מבצע
את רצה הוא במאסר, שם, וגם שהיות לומר, ויש
לקיים היה שבלתי-אפשרי וכיון המזוזה, שמירת

מזוזה. בתורת דיבר הוא כפשוטה, המצוה את
נקבע מזוזה, הלכות לימוד ע"י א. בכך: כאשר

כאילו בתורת... העוסק "כל חז"ל: בדברי בפסק
מזוזה. מצות בכך מקיים הוא כאילו - הקריב".
ההוא, שהבית ההלכה את ברר שהוא ידי על ב.
אך ביתך" מזוזות על "וכתבתם של בכלל שהוא
לא קשר יצר הוא ממזוזה, פטור הוא זה בענין
- מזוזה למצות גם אלא מזוזה, ל"תורת" רק

השמירה. ענין את שהביא דבר
הן מזוזה שבמבצע הגדולה הזכות מובנת מכאן

ישראל שכל וכיון נשים. ע"י והם אנשים ע"י
מזוזה במצות ששיפור הרי לזה" זה "ערבים

הדבר מוסיף במזוזה החייב יחיד חדר כל של
בכל וטף, נשים אנשים ישראל, כל בשמירת

צאתך ישמור "ה' הכתוב: ובלשון שהוא. מקום
לד, חלק שיחות ליקוטי (עפ״י עולם". ועד מעתה ובואך

מלך דבר

עקב פרשת
ד אבות: פרקי

עקב

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
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על לה' וההודאה ההכרה להיות "צריכה
ניסא שפרסומי . . עושה שהוא הניסים
הרי - בזמננו עושה שהקב"ה הניסים של
האמיתית הגאולה להבאת נוגע גם זה

והשלמה".

תשנ"ב) וישב ש"פ (משיחת

* * *
מתגלגלים בעולם מקום בכל אם
מלך שליט"א הרבי של המופתים

770 - שבביתו הרי המשיח,
ניו שבברוקלין, פארקווי באיסטרען

וכמה. כמה פי מורגשות הן יורק,
דווקא כי יודעים למקום המגיעים

הרבי של מקומו זה, במקום
רואים המשיח, מלך שליט"א

לכל יוצאת אורה שממנו במוחש
והניסים במופתים - העולם
בעולם. פינה לכל המקרינים

שכזה, נס מקרה על
חדש, שרית מרת מספרת
הנמרצות הפעילות אחת

בבית המבקרות בקרב
יורק: בניו "770" – חיינו

נכנסה מה זמן "לפני
נרגשתף הנשים לעזרת

מרים מרת חברתי
אלי פונה כשהיא גודמן,

שליט"א לרבי שאכתוב ומבקשת
מיוחדת ברכה ואבקש המשיח מלך
קשה במצב הנמצאת יסכה, למרת

בפורטוריקו רפואה בבית מאוד
הקריביים. שבאיים

עוד היכרתי יסכה מרת את
בשכונת התגוררה בה מהתקופה

לאחרונה גם בקראון-הייטס. המלך
בעת זה היה יורק, בניו נפגשנו

לבניית תרומות לאסוף כדי שהגיעה
בפורטריקו. הטהרה מקווה

נתקפה יסכה מרת כי התברר,
בשלב והחמיר. שהלך בשיעול
היא שהתעלפה לאחר מסויים,

הרופאים הרפואה. בבית אושפזה
והשאירו מיוחדים ממצאים זיהו לא

להשגחה". "רק אותה
והתדרדר, הלך שמצבה אלא

"קומה" של למצב שהגיעה עד
להעירה הנסיונות רח"ל. (תרדמת)
להכין החלו והרופאים בתוהו. עלו

מכל... לגרוע משפחתה בני את
התרופות אחת כי התברר בדיעבד,
השפיעה הרפואה, בבית לה שנתנו

ביותר. שלילי באופן עליה
וחברתה כשבועיים חלפו

לה הכינה אפילו מויליאמסבורג

דעת חוות העלמין... בבית מקום
נותרה לא כבר כי היתה הרופאים

אותה לנתק רצו ולכן תקוה כל
ההנשמה. ממכשירי

ממשפחתה, אותה הסובבים כל
שהסכימו וכמעט ביאוש כמעט היו

ממכשירי לנתקה הרופאים לדעת
ההנשמה.

גודמן מרת בו השלב, בדיוק היה זה
שאכתוב מאוד ובקשה אלי הגיעה

יסכה. מרת עבור
הייתה למכתבי שהתקבלה התשובה
והכילה שי"ד-שט"ו, עמ' כ"ב בכרך

"להצלחת טובות: בשורות הרבה
לרפו״ק שתהי׳ הרפואי הטיפול

(=רפואה ורפו״ש קרובה) (=רפואה
שלמה)״.

התייחסות הייתה המכתב בהמשך
כהוראת "ויעשה נוספת:

מומחים רופאים שני
בהצלחה".

נרגשת הייתה חברתי
מהתשובה ביותר
לשלוח והחליטה

מרת של למשפחתה
צילום את יסכה

התשובה.
ללחוץ מתחילה מצידה שהיא תוך

נוסף רופא לחפש המשפחה, על
שאכן בהקב"ה, בבטחון ולהתחזק

וקרובה. שלמה רפואה תהיה
המכתב, צילום קבלת עם מיד

הרופאים צוות אל פנתה המשפחה
החולה את לנתק שלא ודרשה

של חוו"ד ובקשה הנשמה ממכשירי
הוא כי התברר שאכן נוסף רופא
הרופאים, שאר כדעת סובר אינו

החולה את להעיר ניסה אלא
חשמל. מכות באמצעות

שלא נסיונות כמה שלאחר אלא
כי הרופאים שאר לו הבהירו צלחו

אלו. בנסיונות טעם כל אין לדעתם
שאסור לו אמר פנימי משהו

להרפות.
מכת שוב לה נתן הוא למחרת אכן

היו כבר שהפעם אלא חשמל,
להגיב, החל הלב מוניטור תגובות...
ממצמצת היא כי היה נראה לפתע

מדהים. היה השינוי בעיניה.
והשתפר החל מצבה זה מרגע

הרפואה מבית שהשתחררה עד
כלשון ושלימה בריאה כשהיא

באגרות המשיח מלך שליט"א הרבי
קרובה רפואה "שתהי' הקודש

מסווג בתפקיד צבאי עבר בעל סבא, כפר חב״ד ישיבת ראש איפרגון, אבישי הרב מאת:

ומצטמצמתיכולת האיום הולכת ומצטמצמת הולכת האיום יכולת
הסורית הצבאית היכולת שעובר לחימה יום כל עם
בתקופה אסד נאלץ אמ"ן ראש לדברי ומצטמצמת. הולכת
ולשלוח הגולן, רמת מחזית רבות יחידות לפנות האחרונה
מצביעה זו עובדה סוריה. ברחבי במורדים למאבק אותן
ועל המרד, את לדכא אסד של המוחלט יכולתו חוסר על
מול שלו הצבאית האופציה על למעשה מוותר שהוא כך
פינויין אולם בחזית, הושאר מהיחידות שחלק להניח סביר אמנם, ישראל.
ההגנה במערכי גדולים פערים אוטומטי באופן יוצר רבות יחידות של
בתנאים נהנים. הם ממנה הכמותית העדיפות את מהם שולל וגם הסוריים,
מורדים אלפי בעשרות הנאבק סוריה צבא של הקשה במצבו ובהתחשב אלו,
של הגדול הרוב של מתמיכה (ונהנים סוריה רחבי בכל הפזורים ועריקים
קטנה ישראל על לאיים הסורית היכולת כי כלל ספק אין האוכלוסיה),

יום. מדי להצטמצם מוסיפה והיא בהרבה,
אוויר, חיל צבא, בסיסי של רבות עשרות המורדים בידי נפלו כן, כמו
שליטתם תחת נמצאות רבות עיירות סוריה, רחבי בכל ומודיעין שריון
בכירים), קצינים של (גם ומתגבר הולך מהצבא העריקות קצב המליאה,
תנאים ומארבים. נ"ט ירי צד, במטעני מותקפים והלוגיסטיקה התנועה וצירי
ולמעשה בלתי-אפשרית, לכמעט סורית יבשתית מתקפה כל הופכים אלו
מהלך הינה אווירית תקיפה גם חרוץ. לכשלון מראש נידון שכזה מהלך כל
ליכולתו בהשוואה הסורי האוויר חיל של הגדולה חולשתו בשל סביר בלתי
או בטילים תקיפה גם הישראלי. האוויר חיל של שמים, בחסדי המצוינת,
ח"ו תתרחש אם וגם נמוכה, שסבירותו תרחיש היא ארוך לטווח רקטות
שיביא נחוש התקפי למענה ותזכה בלבד סמלית הערכות לפי תהיה היא
משגר כל השניה לבנון במלחמת כי היא ידועה (עובדה המשגרים להשמדת
ולעיתים השיגור, לאחר מיד הושמד רקטה או טיל ששיגר חיזבאללה של
מערכות את ישראל מציבה ישוגרו אם שכן הסקאד טילי ומול לפניו), אף

משופר"). "פטריוט בטילי (המגובות המצוינות החץ

הוא״ ומגינם עזרם בה׳ בטח ״ישראל
נורו תנש"א-1991) (בשנת הראשונה המפרץ במלחמת העיקר, והוא ועוד
להשמיד הצליח לא האמריקני האוויר שחיל בעוד ישראל, לעבר טילים 39
גלויים בנסים אך – לחלוטין כשלו הפטריוט טילי וגם אחד, משגר לא אף
טיל של פגיעה שבסעודיה בעוד נפגעים, היו ולא כמעט הנ"ל הטילים מכל

נוספים! 97 של ולפציעתם אמריקנים חיילם 28 להרג הביאה
בה' והבטחון האמונה לחיזוק אותנו ומביאות אותנו מחייבות אלו עובדות
והדיכוי הרשע משטרי במיגור ונפלאותיו נסיו על הודאה עם יחד יתברך,
סוריה), במצרים, מובארק משטר תימן, לוב, טוניס, (עיראק, שסביבנו

חסדו!" לעולם כי טוב כי לה' "הודו
של הנס על המשיח מלך שליט"א הרבי דיבר המפרץ מלחמת בתקופת
נלחמו העולם שאומות בכך חסדו", לעולם כי בבכוריהם מצרים "למכה
המשיח" "ימות – תקופתנו של והנפלאים הגלויים מהנסים חלק בעיראק.
מתרחש הזה הנפלא הנס את לראות זוכים שאנו היא – תשנ"ב) כסלו י"ט (שיחת

המשטר! נגד נלחם עצמו והצבא עצמו העם בהן רבות, ערביות במדינות
זה היה המפרץ מלחמת בזמן – בקודש" ש"מעלין בבירור ניכר זה בענין

רבות! במדינות מתרחש הנס כיום ואילו העיראקי, הצורר מול רק
מוסר בו רב, לפרסום זכה שכבר המדרש, את שוב להזכיר יש לכך בנוסף
לגאולה הסימן את במערה, בהיותו יוחאי בר שמעון לרבי הנביא אליהו
מזרחי נירון שנפל רואה שאתה . . האות לך "וזה והשלימה: האמיתית
בן ומשיח לישראל, הישועה תצמח ואז מזרח בני מלכות נפלה שבדמשק
הגואל לנו ישלח ברחמיו הא-ל . . עליה ויתענגו לירושלים ויעלו בא דוד

אמן". בימינו במהרה
גלויים) מקורות על ורק אך מבוסס זה בטור (המידע

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק מנחם-אב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

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

ד. פרק ומצה. חמץ הל'

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ההגדה. נוסח

א. פרק ולולב. וסוכה שופר הל'

ז-ט. פרק הקרבנות. מעשה הלכות

י-יב. פרק

יג-טו. פרק

טז-יח. פרק

בפרקים ומוספין.. תמידין הלכות יט. פרק
א-ב. פרק אלו.

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שלימה רפואה קרובה, רפואה

הארמון? עם מה

העמים" לעיני ובינתכם חכמתכם ל"היא שיגיעו
ערוך בשולחן ברור דין פסק פי על שינהגו -

שהם אומרים כשהם אפילו בפניהם, הארץ את לפתוח שאסור
הגבול. את פותח שזה מכיון - וקש" "תבן רק לקחת רוצים

תשל"ט) תמוז (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הארץ את לפניהם בתפותח חוברת מתוך ראשונית גירסה מופצת אלה, בימים
מתוך התורניים המקורות את המביאה עמודים, עשרות

להשתתף אחד כל של זכותו בדבר והחסידות ההלכה ספרי
המשיח מלך שליט"א לרבי הארמון בבניית

הגאולה באתר PDF כקובץ להוריד ניתן
www.hageula.com

 



כנסת בתי לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .

בריאות ביטוח . משכנתא ביטוח .

קדמי קדמי 
ביטוחיםביטוחים

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים
03-501770203-5017702

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

היכונו!

גאולה שכולו יום
המרצים מיטב עם ופעילות, חקר לימוד, עיון,

ציבור ואישי שלוחים משפיעים רבנים, בהשתתפות:

-- פרטים נוספים בקרוב -  בקרוב נוספים פרטים -

בצריפין החיילים של הבית

הלב נטיית לפי - שידוך
הצעות דבר על כותבת בו אייר, מא' למכתבה במענה

יותר הלב המשכת לה יש מהן שלאחת נכבדות
הורה והגורל גורל שהטיל לה אמרו להשניה ובהנוגע

השניה. להצעה
המדובר הצעות כשבשתי שידוכין, בעניני בכלל הנה

הלב המשכת להכרעת מקום יש שמים, ירא הוא
שמעתי ולא פיה", את "ונשאלה שכתוב וכמו -

גורל. הטלת דבר על כאלו בענינים
להצעה נוטה שי' אביה ממכתבה, שכנראה כיון אבל

ובהתאם בזה, ונמוקו טעמו לברר לה יש השניה
ההצעות. שתי דבר על הפעם עוד לדון להבירור

כך כל שנוגע בענין הלחליט קשה שלפעמים וכיון

פרטי המכירים אלו עם בזה שתתייעץ כדאי בחיים,
הדברים.

כל על המשגיח ומנהיגו עולם בורא אשר רצון ויהי
הטובה בדרך ינחה פרטית, בהשגחה ואחת אחד

פב) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות לפניה.

ימים לאריכות - תם רבינו תפילין
תפלין הנחת ענין במאוד שנכון פשוט וגם מובן ...
חיזוק מוסיף גם הוא הרי בזה וחיזוק דרבינו-תם.

ב) עמוד סוף מד, (מנחות ז"ל רבותינו מאמר בקיום
פ) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות ימים. מאריך תפלין המניח כל
אחרי מניחים אותן תפילין זוג עוד = תם דרבינו (תפילין
רגילות. רש"י מתפילין הפנימי בסידורן שונות התפילה,

רבא') ו'שימושא 'ראב"ד' תפילין גם ישנם בנוסף

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

הרבי ושלוחי חב"ד חסידי של פעילותם בתוך
מושם האוכלוסיה, כלל עם המשיח מלך שליט"א

אלו צה"ל, לחיילי וחיזוק עידוד על מיוחד דגש
והגנה. שמירה בתפקידי כימים לילות העושים
אותם את לטובה זוכר שאינו חייל כמעט אין
בלילות מתיקה מיני עם המפתיעים החסידים

קוראים או חנוכה נרות מדליקים החגים,
במגילה.

של הרוחני לחיזוקם רבות התורמת זו פעילות
ותורמת מוראלית השפעה גם לה יש החיילים

שבטיו. כל על ישראל אחדות לחיזוק

חם בית
ע"י יום יום המתבצעת זו, פעילות כל בתוך

בחורים אלפי ע"י החגים ובימי פעילים, עשרות
ע"י שהוקם לחייל" חם "בית בולט ואברכים,
ל'מחנה בכניסה שנים, כ-4 לפני דונר אורי ר'

צריפין'.
אלפי פוקדים אותה הזו, המעבר תחנת בתוך

גוון בעל קומה, נמוך בית, לו ניצב חיילים,
צירה, על סובבת הדלת רגעים כמה בכל לבנוני.
על רוגע של כשאוירה חיילים יוצאים ומהבית
בשתיה צמאונם את הרוו הם עתה זה פניהם.

פריך. במאפה ליבם את הטיבו ואף חמה, או קרה
הכי בו מרגישים שהחיילים הבית בעצם זהו
לחייל. חם בית יותר המוכר ובשמו "בבית",

"אור ארגון ידי על כשנתיים לפני נוסד הבית
כחלק החייל, למען האגודה בשיתוף לחייל"

הלוחמים בחיבור רבה חשיבות הרואה מתפיסה
פיזית תמיכה מתן תוך האומה למורשת

ומוראלית.
המקום של עיקרו ומאפה, שתיה פינת מתן לצד
המבקשים לחיילים יהודית אפשרות במתן הוא

העונה פעיל עם שיחה לתפוס תפילין, להניח
לקרוא או יהדות בעיניני הבוערות לשאלותיהם

קודש. ספר

מהלב היוצאים דברים
ועמו חב"ד, מכפר קם דוד הרב בידי מופעל הבית
לשמחתם רבות העושים פעילים של נמרץ צוות
בן ר' קאופמן, אייל ר' המבקרים: של ורווחתם

לוי. אליהו ור' גגולה ציון
הבלתי המחזה את לרגע יתפוס לא יעבור כי זר
שני עם אייל ר' שקטה, בפינה לו יושב שגרתי,
השבוע פרשת על בקצרה להם ומרצה חיילים

גאולה. של מסר עם
קבוצת מרקיד הוא כך, אחר ספורים רגעים

לשירה בשטח, מפעילות שבים עתה שזה חיילים
"משיח הקליט כשהשיר בקב"ה, אמונה של

בעוז. לו מתנגן משיח..."
מתורה הרחוק מרקע המגיעים חיילים גם

קט רגע אחרי עצמם את מוצאים ומצוות,
החמה. האוירה לתוך נסחפים במבנה

ספרי גם להם ניצבים השפרים מדפי בתוך
את מנצלים רבים כשחיילים קודש" ה"אגרות

שליט"א הרבי של ברכתו את לקבל ההזדמנות
המשיח. מלך

וניגשים הענין את כבר המכירים חיילים "ישנם
בתשובה, ולעיין לכתוב כדי למדף מעצמם כמעט

לקבל אלינו פונים הם בהבנה מתקשים הם אם
הכתוב. של ופיענוח הסבר

הפעילים מאיתנו שומעים כאלה ישנם לעמותם
רואים כקודמיהם הם ואף לראשונה, הנושא על
לבקשותיהם מדוייקות ותשובות גלויים ניסים

המצטרך. בכל

אותו משביעים
היא קם, דוד ר' אומר המקום, של "המטרה

ירגיש הוא בו ואוהב, חם בית חייל לכל להעניק
"יטען" מבוקשו את ימצא יכנס כפשוטו, בבית
יצא ואם נפשו, שתשבע עד וגשמי רוחני במזון

לדרך". "צידה עם
רואים אנו ב"ה

רבה הצלחה
וחיילים בפעילות
על מספרים רבים
שהעניק הכוחות

ביקור אפילו להם
במקום... קצר

פונים אנחנו כעת
הרחב לציבור

ואף כספיות בתרומות עזרתו את ומבקשים
בשטח". פעילה בהשתתפות

קאופמן: אייל ר' - הפעילות על נוספים לפרטים
קם: דוד ר' - לתרומות ,054-6512-516

.052-642-7770

התפילין בפינת חייל עם לוי אליהו ר׳

חייל עם בשיחה גגולה הרב
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