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לא הצביע ישראל, בממשלת בכירים עם בפגישותיו
הממשלה מחדלי על המשיח, מלך שליט"א הרבי אחת,

למיניהם, "השלום" והסכמי האש" "הפסקת בהסכמי
לתוכה העצומות הסכנות את מתאר שהוא תוך

כולו. היהודי הישוב את הממשלה, מכניסה
עצם עד וממשיך המשיך זו, זועקת ביקורת עם יחד

הינה ישראל "ארץ כי ולהצהיר לעודד הזה, היום
ישראל ארץ על לראש, לכל ביותר". הבטוח המקום
ה' עיני אשר.. "ארץ מיוחדת: אלוקית השגחה ישנה

השנה מרשית בה אלוקיך
ארץ שנית, שנה". אחרית ועד
המקדש, מקום הינה ישראל

ישראל בארץ שלישית, וסיבה
כ"י. יהודים מליוני כמה חיים
לנוכח ציין, אחרת בהזדמנות
בוויתוריה הממשלה מחדלי

כי לערבים, לכת מרחיקי
אינו שהוא הרי הקיים, במצב

היהודים, חכמת על סומך
הערבים. טעויות על אלא

בזה זה נלחמים
בסוריה האירועים ובענייננו,
חודשים לפני כבר ובלבנון.
בסוריה כי התברר אחדים,

שלטונו כנגד (המורדים) האזרחים למלחמת מעבר
הפלגים בין מלחמתית פעילות קיימת אסד, של

חלה האחרונים בשבועיים הפלסטינים. בקרב השונים
כאשר עבורנו, ביותר משמעותית נוספת, התפתחות
הכריז בלבנון, בעיקר כה עד שפעל החיזבלה ארגון
סוריה צבא - המורדים כנגד למערכה כניסתו על

החופשית.
כארגון בלבנון פעילותו את שהחל החיזבלה ארגון

וסוריה אירן של בסיועה השנים במהלך הפך טירור,
חדיש בנשק ומצוייד מאורגן גדול, צבאי-פוליטי לגוף

הוכחה היוותה השניה לבנון מלחמת גדולות. ובכמויות
הצבאית, להתפתחותו

בטחוני לאיום שנעשתה
מטריד.

השלכה בסוריה למתרחש

תמיכתו את קיבל כה שעד החיזבלה, מצב על ישירה,
רצועת כיבוש או אסד, נפילת סוריה. דרך הצבאית
מסוריה האוויר" "צינור את תסגור לבנון עם הגבול

הארגון החלטת מכאן בחיזבלה. קשה פגיעה ותהווה
בסוריה. למלחמה כניסתו על

על יתרון אומנם לחיזבלה יש צבאית, מבחינה
כדי תוך כצבא, עצמם בונים עתה זה אשר "המורדים",

למורדים, יתרון יש מספרית מבחינה אך מלחמתם,
הגורמים. בין ההתכתשות המשך את המבטיח דבר

על החיזבלה הורה השבוע
הצבאי כוחו רוב הפניית
יזומה לפעילות בלבנון

הצדדים שני איומי בסוריה.
כתישה המשך את מבטיחים
העויינים הכוחות של עצמית

לישראל.

הנס על להודות
של הראשונה גאולתו ערב
כן גם התחולל ישראל, עם

כאשר זה היה דומה. תרחיש
להלחם יצאו מצרים בכורי
את זה והרגו מצרים בצבא
"למכה הפסוק: ובלשון זה

כדי והכל בבכוריהם". מצרים
לעשות ישראל לבני לאפשר

כפי ממצרים, היציאה לקראת הנדרשות ההכנות את
הנפש. ומנוחת רגיעה מתוך רבינו, משה מפי שנצטוו

הגאולה הגאולה בזמן בעמדנו כעת וכמה כמה אחת על
את קדשו מפי ששמענו ולאחר והשלימה האמיתית

תצאו בחפזון לא "כי הובטחנו: עליה הגאולה, בשורת
תוושעון". ונחת "בשובה תלכון", במנוסה ולא

ממש, מולנו המתרחש האדיר הנס על להודות עלינו
לכם ילחם "ה' ה': הבטחת בנו מתקיימת כאשר

בשובה לעסוק לנו המאפשר מהלך תחרישון", ואתם
תורה, בלימוד להוסיף וגאולה: משיח בענייני ונחת
שליט"א הרבי של בתורתו ובפרט וחסידות בנגלה

להוסיף בהידור, המצות בקיום להוסיף המשיח. מלך
התגלות עדי הדור, אנשי לכל הגאולה בשורת בפרסום

ממש. בקרוב ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי

בשמחה ממשיכים
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על

מיום אדר, חודש בימי להוסיף המשיח,
מוסיפים בטהרתה. בשמחה ליום,

חג לאחרי גם בשמחה חב"ד במוקדי
חב"ד מרכז ב-770, שאת. וביתר הפורים

תוכנית עם בשמחה מרבים העולמי
תזמורת בכלי המלווה ערב מידי מיוחדת

בשמחה. הרוקדים והמונים

למגורשים חב״ד מקוה
לניצנים, הסמוך גנים באר ביישוב

ייבנה גוש-קטיף למגורשי שמיועד
יגאל הרב השליח טהרה. מקווה בקרוב
קטיף גוש חב"ד בית מנהל קירשנזפט
בור בשיטת מקוה להקמת רבות פעל
עסוקים, כעת חב"ד. כשיטת בור ע"ג

חב"ד בורות ארבעה לבנית מימון בהשגת
גוש-קטיף. למגורשי החדשים בישובים

לאורך״ גוים ״והלכו
בירושלים התכנסו שעבר, בשבוע

בנושא הפועלים מהעולם ארגונים מנהלי
ערבים. עם למפגש נח, בני מצוות שבע

מפעילותם דיווח הנוכחים מסרו במפגש
לעתיד. התוכניות את סקרו וכן בנושא,
בארץ ופעילים משיח מרכזי חב"ד, בתי

מטה במקומם לפתוח המעוניינים ובחו"ל
לרב יפנו נח בני מצוות שבע להפצת

באימייל: או 052-570-7707 קלי בועז
a7for70@gmail.com

לנו מאפשר תחרישון״, ואתם לכם ילחם ״ה׳ ה׳: הבטחת קיום ממש. מולנו המתרחש האדיר הנס על להודות עלינו
המשיח מלך שליט״א הרבי של בתורתו בפרט תורה, בלימוד להוסיף וגאולה: משיח בענייני ונחת בשובה לעסוק

טובות חדשות
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בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

כתישת ב"ה,
בצפון האוייב

937

תשנ״ב, בשנת נערכה, בו היום את השבוע ציינו חב״ד בכפר
המשיח. מלך שליט״א לרבי שיוקם לארמון הפינה אבן הנחת

הארמון? עם מה

ח



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

 
    

   
   

  
    

   
   

   
 

  

לי זה יהיה קודש משחת שמן
לא) ל, (שמות

זז אינו לי, שכתוב מקום בכל שאמרו זהו
הבא. בעולם ולא בעולם-הזה לא משם
כתיב בלוים , לי "ונתנו כתיב בכהנים
בני לי "כי כתיב בישראל הלוים", לי והיו
בכור", כל לי "כי כתיב בבכורות ישראל",
איש", שבעים לי "אספה כתיב בסנהדרין

הארץ", כל לי "כי כתיב ישראל בארץ

בחרתי אשר "העיר כתיב בירושלים
ראיתי כי " כתיב דוד בית במלכות לי",
לי "ויקחו כתיב בתרומה מלך", לי בבניו
מקדש", לי "ועשו כתיב במקדש תרומה",
לי", תעשה אדמה "מזבח כתיב במזבח
בשמן במועדו", לי "להקריב כתיב בקרבן
יהיה קודש משחת "שמן כתיב המשחה

לי, שכתוב מקום כל כיצד? הא לי", זה
בעולם ולא הזה בעולם לא משם, זז אינו

הבא.
המור) (צרור

כג) ל, (שמות ראש בשמים לך קח ואתה

בו נעשה אחד נס וכי יהודה רבי אמר
נעשו ניסים הרבה והלא המשחה בשמן

סופו. ועד מתחילתו בו

לוג עשרה שנים אלא בו היה לא תחילתו
כל ובניו אהרון כליו וכל משכן נמשח ובו
כהנים נמשחו ובו המילואים ימי שבעת
לבוא, לעתיד קיים וכולו ומלכים גדולים
לי זה יהיה קודש משחת "שמן שנאמר
שנים (12) בגימטריא "זה" לדורותיכם".

לוגין. עשר
שמעוני) (ילקוט

מוצש"ק הדלק"נ

6:14 5:01 ירושלים
6:16 5:16 תל-אביב
6:15 5:07 חיפה
6:17 5:19 באר-שבע
6:28 5:28 ניו-יורק

ה' אני - גו' ה' דבר ויהי 
לו) - טז לו, (יחזקאל ועשיתי דיברתי

נצחיים חיים שמביאה פרה

פרה בפרשת מפטירים השבת התורה בקריאת
הפרות "כל רבינו למשה נאמר עליה אדומה,
את שעשו הכהנים כי קיימת", ושלך בטלות
התקדשו הדורות כל במשך האדומות הפרות

משה. שעשה האדומה הפרה של מהאפר
היחיד הוא רבינו משה – נוסף מעניין פרט

אפילו אדומה. פרה למצוות הסיבה לו שהתגלתה
אמר התורה, חוקי טעמי את שידע המלך, שלמה
שלא ממני", רחוקה "והיא אדומה פרה מצוות על

זו. למצווה טעם השיג
אדומה, פרה במצוות מיוחד מה היא, השאלה

קשורה היא לימודה באופן וגם קיומה באופן שגם
רבינו? למשה בולטת בצורה

המוות סיבת ביטול
על חז"ל בדברי להתבונן יש לתשובה, כהקדמה

העגל. חטא על כפרה המהווה אדומה פרה מצוות
שבמתן במדרש, המובא עפ"י מסבירים המפרשים
חטא אם רע. ענין מכל ישראל בני הזדככו תורה

מיתה בכלל היתה לא מתרחש, היה לא העגל
פרה לאפר נזקקים היו ולא ישראל בני אצל

שתי בין הקשר מובן מכאן להיטהר. כדי אדומה
חטא על הכפרה – אדומה הפרה של הפעולות

שמתכפר על-ידי כי מת, מטומאת והטהרה העגל
כי המת טומאת ממילא מתבטלת העגל חטא

הסיבה בעצם שהוא המיתה ענין כל בכלל פוקע
לטומאה.

שאת מצין אדומה, פרה בהלכות הרמב"ם
אמן יגלה מהרה המשיח המלך יעשה "העשירית

פרה של שענינה רומז הוא בזה רצון". יהי כן
תהיה מת, מטומאת המושלמת הטהרה אדומה,

תושלם אז רק לבוא. לעתיד העשירית בפרה רק
סיבת שהוא והמוות העגל חטא על הכפרה

לנצח". המוות "ובלע - הטומאה

רבינו משה את חייבים
למשה והמיוחד הגלוי הקשר יותר מובן כעת
רק אינו אדומה פרה של ענינה עצם – רבינו

סיבת ביטול אלא בפועל, הטומאה ביטול
דבר עצמו. המוות שהוא מלכתחילה, הטומאה

שאחת רבינו, משה של בכוחו רק להיות יכול כזה
מעשי וגם משה גם – הנצחיות היא ממעלותיו
היה פרה בכל לכן לעולם. וקיימים נצחיים ידיו

כי משה, שעשה הפרה באפר גם להשתמש צורך
הנצחיות עם קשור אדומה פרה של הטהרה כח

רבינו. משה של
הרוחנית בעבודה זו ממצוה ההוראה גם מכאן

יהודי: כל של היום-יומית

משום היא ומעשיו רבינו משה לנצחיות הסיבה
זהו הקב"ה. של לרצונו לחלוטין בטל היותו

כל את להניח נפש, מסירות של ענינה למעשה
המציאות כל את ולמסור בצד הפרטיים הרצונות

קיום מבטאת נפש מסירות לקב"ה. האישית
תוכל כלשהי שסיבה מבלי ה' רצון של תמידי

לנצחיות מגיעים זו מדרגה כתוצאה לכן לשנותו,
משתנה. שאינה אמיתית

לה׳ מוחלטת אהבה
מתבטא הדבר יהודי כל של הפרטית בעבודתו
פרטים: שני שכולל דבר שזהו נפש, במסירות

הכח ב. עצמו. הנפש מסירות כח התעוררות א.
כל את כראוי לבצע הנפש מסירות שנותנת

של המעשי התרגום ה'. בעבודת הענינים שאר
התוכן בהבדל מתבטא היום-יום, בחיי הדברים
ה' עבודת עניני שאר לבין התפילה עבודת שבין

היום: שבמשך
את לעורר היא המוגדרת העבודה התפילה בזמן

לדבוק ליהודי שגורמת כזו אהבה לקב"ה, האהבה
במשך מכן, לאחר נפש. מסירות כדי עד בקב"ה
המסירות בעבודת עוסק אינו היהודי היום, כל

אבל וקדושה, תורה עניני בשאר אלא עצמה, נפש
לזכור לו גורמת היום בתחילת התפילה זאת בכל

כך, על נפש והמסירות לה' האהבה את תמיד
וברצונותיו. בקב"ה תמידית דביקות בעצם שהיא

נצחיים, לחיים גם המביאה אמיתית נצחיות זו
אלוקיכם, בה' הדבקים "ואתם הפסוק כלשון

האמיתית הגאולה עדי היום". כולכם חיים
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה

ממש. מיד
(131 עמ׳ ל״ג חלק שיחות לקוטי (ע״פ

מלך דבר

כי-תשא פרשת
פרה פרשת

כי-תשא

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

- ז"ל יחיא בת ז"ל שרעבי חנה נשמת לעילוי
התשי"ד א אדר ח"י נפטרה

ז"ל יעקב בן ז"ל שרעבי עובדיה נשמת לעילוי
התשד"מ א אדר כ"ג נפטר -

הרבי בהתגלות בתוכם, והם עפר, שוכני ורננו והקיצו
ממש ומיד תיכף - המשיח מלך שליט"א

לרגל דורון שי' ולאה טוביה ר' למשפחת
שי' ישראל הת' בנם של הנישואין בקשרי בואו
שי' ושרה מנחם ר' למשפחת תחי' חיה עב"ג

פרלשטיין
זמן של הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא

לרבי רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה
המשיח מלך שליט"א

נשמת טובלעילוי מזל ברכת



מה של עניין אינו דירה "מעבר
גפני זלמן שניאור הרב הרהר בכך,

כשמדובר בפרט לעצמו, ברק מבני
רחוק איזור צפת, לעיר במעבר
כארבעים במשך באופיו. ושונה

לבעלי לישיבה הקדיש שנה
"אור בשם אנגלית דוברי תשובה

חב"ד. בכפר הקים אותה תמימים",
חיובית לתשובה שזכו לאחר רק

המשיח מלך שליט"א מהרבי
המעבר לנושא הקודש, באגרות

המעשיות. בהכנות החל
גפני הרב החליטו כחודש לפני

ימים כמה למשך לנסוע ורעייתו
את בדירה להסדיר כדי לצפת,

האחרונים. השיפוצים
שבט, י"א ביום זה היה

כאשר בצפת בהיותם
אצל צלצל הטלפון

מדבר "הרב, גפני. הרב
תלמידך יפרח, כאן

בישיבה...".
יפרח נזכר. גפני הרב

בחו"ל שהתגורר
כ-12 לפני התקרב

היה נוהג שנה.
בשיעורים להשתתף

ובהתוועדויות. בערבים
הוא מה זמן כעבור

לעסוק החל שם לחו"ל, חזר
ביודאיקה.

למסור ביותר, חשוב משהו לי "יש
יום לרגל לארץ הגעתי לרב.

ימים כמה מזה אמי. של היארצייט
היום רק הרב, את מחפש שאני

מספר את פרטית בהשגחה קבלתי
הרב". של הטלפון

נמצא הוא כי הסביר גפני הרב
בצפת, החדשה בדירתו כעת
לקראת אחרונים לסידורים

לו ומסר שלמחרת, ביום המעבר
זמן בתוך כאשר הדירה, כתבת את

רבה. בהתרגשות נפגשו הם קצר
ביודאיקה. עוסק שאני יודע, "הרב

הרבי אצל הייתי לאחרונה
בהיותי המשיח. מלך שליט"א

יהודי עם נפגשתי יורק בניו
לבקר לי שהציע יודאיקה אספן

יקרי יודאיקה חפצי לראות אצלו
מכתבים אוסף לי יש "אגב, ערך.

אותך". יעניין זה שכחב"דניק

בפני הציג הוא הביקור במהלך
הרבי של מקוריים מכתבים קלסר

שנשלחו המשיח, מלך שליט"א
ראיתי לפתע ואז שונים. לאנשים

אל שנשלחו מכתבים שני שם
אותם לרכוש החלטתי הרב.
לרב. אותם ולהביא מהאספן

בהתרגשות מתיקו שלף יפרח
האחד המכתבים. שני את גדולה

קטן, מכתבים נייר על הודפס
בעיקר ונשא ,('68) תשכ"ח משנת

טובה וחתימה לכתיבה ברכות
החדשה. לשנה

יותר. גדול היה השני המכתב
כ"ח התאריך התנוסס בראשו

קרא גפני הרב .('67) תשכ"ז אייר
את רבה לב בתשומת
לפני שנשלח המכתב
כשהוא !!! שנה כ-46

יאומן". לא "זה ממלמל
לדירה להכנסו "בקשר

בשעה-טובה- החדשה
רצון יהי ומוצלחת,
שיהיה השי"ת מאת

משנה של באופן
מזל ומשנה מקום

הבחינות. בכל לטובה
וברוחניות בגשמיות

המצטרך. בכל
חתימת ליד המכתב בתחתית
שליט"א הרבי של קודשו יד
יד בכתב נוספו המשיח, מלך

לברכה הבאות: המילים קודשו
בגשמיות טובה להסתדרות

וברוחניות".
את לו הבהיר המכתב תאריך

כשעברו זה היה המקורי. תכנו
ברק בבני תקופה, באותה דירה

שם רלב"ג, ברחוב לדירתם עצמה
לאחרונה. עד התגורר

המכתב את וקרא חזר גפני הרב
קיבל לא מעולם כי מציין, כשהוא

שהוא הנראה וכפי המכתב, את
לאותו למכירתו עד בדרך, נתקע

אספן.
הוא !!! שנה 46 כ- לאחר כעת

בדיוק מדהים בדיוק ליעדו מגיע
בצפת, החדשה לדירה כניסתו עם

מלך שליט"א הרבי בכך כאשר
אני "הנה לנו: אומר המשיח

אתכם".

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

ה׳ במרום אדיר .. ים משברי אדירים
בירת אתונה, העיר הוצפה שעבר בשבוע ששי ביום
להצפת שעות מספר תוך גרמו שם שירדו גשמים יוון.
ביותר החזקה בסופה הגדולה. בעיר שלמים רבעים
כן לפני כשבועיים .(!) שנה 50 מזה בעיר שהייתה
מזה ביותר החזקה השלג "סופת את ארה"ב ספגה
לפני רק שנפגעו רבים לאזורים שהגיעה שנה", מאה
בתחום, מומחים ע"פ "סנדי". מהוריקן כחודשיים
רק בארה"ב להתרחש סטטיסטית מבחינה צפוי "סנדי" כדוגמת הוריקן
השנים ב-8 כאלו חזקים הוריקנים 3 ספגה ארה"ב אולם שנה, במאה פעם
והוריקן אשתקד, "איירין" הוריקן השנה, "סנדי" [הוריקן האחרונות!
הטבע אסון והיה אורלינס, ניו את שהציף – שנים כשמונה לפני "קתרינה"

בארה"ב]. ביותר היקר
ובעוצמה במספר הצפות החולפת השנה במשך היו האו"ם, נתוני ע"פ
ארגנטינה, פקיסטן, הסהרה, אזור אפריקה, במערב היתר בין – חריגים
גשמים אחד ביום ירדו (שם וברוסיה סין בירת בייג'ין איטליה, קולומביה,

.2011 בסוף ביפן הצונאמי בחודש). כמו
הגשם ובאירוע מאוד, חריגה הינה הנוכחי בחורף המשקעים כמות בארץ גם
על שעלה חדרה נחל רבים. ושטפונות הצפות נגרמו כחודשיים לפני הגדול
אף עלה איילון נחל מעולם. העיר שידעה הנרחבות להצפות גרם גדותיו
(שהושבתה הרכבת ובמסילת איילון בנתיבי להצפות וגרם גדותיו על הוא
המגן, חומת את שפרץ לאחר חפר, בת היישוב את הציף שכם נחל היא). אף
נחלים עשרות בישוב. בתים 600 כ- הציף (!) מטרים שני של בגובה וגל
נפגעים! ללא כמעט שמים בחסדי גדותיהם, על עלו הארץ ברחבי ונהרות

המובהקים הגאולה מסימני
הריי"צ אדמו"ר של בשמו וכמובא הגאולה מסימני הינן אלו מים הצפות
נכתב כך שעל - המשיח) מלך שליט"א הרבי של (חמיו יצחק יוסף רבי –
ישאו קולם, נהרות נשאו ה' נהרות לבש...נשאו גאות מלך "ה' צ"ג: בתהלים

ים...". משברי אדירים רבים מים מקולות דכים, נהרות
כך: נכתב הריי"צ, הרבי של בפיקוחו שנכתב והקדושה", ב"הקריאה במאמר
בקיצור בו ורמז המשיח, ימות על האלוקי המשורר חיבר זה תהלים "פרק
זמן באותו שיחיו הגאולה...שהיהודים לפני שיתרחשו המאורעות על נמרץ
הגיע...רק הגאולה ועת נגמרה שהגלות הללו המאורעות באמצעות יבינו
ששולט לעולם מנהיג שיש נזכרים אז טבעי...רק על מאורע קורה כאשר
יטעו רבים תימוט": בל תבל תיכון "אף - המשורר מוסיף הטבע...אבל, על
שהעולם המשורר אומר זה ועל לעולם, חורבן מביא שהקב"ה ויחשבו
ישאו קולם, נהרות נשאו ד', נהרות ..."נשאו ימוט". "ולא מבוצר, ישאר
קולם, את יגבירו הנהרות הקב"ה: את ירוממו ...שהנהרות דכיים": נהרות
את ירעיש שהוא זה ידי על יתרומם ...שהקב"ה רעשם! את יגבירו הנהרות
ואז להישבר, לאדירים יגרמו הרבים הימים הגאולה...קולות קודם הימים

אדיר...". ד' יהיה
וברחמים", ב"חסד תבוא שהגאולה המשיח, מלך שליט"א הרבי הדגיש וכבר
פעולותיו בעולם". ביותר הבטוח "המקום שהינה הקודש בארץ ובפרט
באמצעות וחסידות, תורה יהדות, להפצת כולו, העולם ברחבי הכבירות
ההבטחה למימוש הם גם ומוסיפות מביאות חב"ד, ובתי השלוחים אלפי
ישראל שכשעם לרשב"י הנביא אליהו וכהבטחת וברחמים, בחסד לגאולה
אזי החסידות) בתורת המוסברת - התורה (פנימיות הזהר מספר "יטעם"
ומתוך ממש בקרוב ברחמים), מהגלות (יצאו ברחמי" גלותא מן ביה "יפקון

לבב! וטוב שמחה

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ט. פרק כלאים. הל'

י. פרק

עניים.. מתנות הל'
א. פרק אלו. בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

יא-יג. פרק כהנים. וברכת תפלה הל'

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'

יט

כ

כא

כב

כג

כד
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ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ליעדו הגיע המכתב

770 שטרות

זיין בכלי עליהם יוצאים כו' שצרו "נכרים
היא זו שהלכה פעמים כמה וכמדובר כו',

וכמה כמה אחת (ועל בחו"ל גם ומקום, מקום לכל ביחס
היהודים של בטחונם עם הקשור ענין אודות מדובר כאשר
תשמ"ג) שרה חיי פרשת שבת (ש"פ הקודש..). בארץ הנמצאים

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקום בכל בהם מיוחדיםלהלחם כסף שטרות שברשותה מאנ"ש משפחה

במחיר המרבה לכל למכירה אותן מעמידה

770 הספרות מופיעות השטרות של מספרם בתוך
ש"ח 100 של שטרות ו-2 ש"ח 200 של שטר הן: השטרות

04-8770-210 טל': לפרטים

גפני זלמן שניאור הרב



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

שערים שלושה - הכרזות שלש

מקום בכל - שליחות
הפרופסר הרופא ועצת בריאותו מצב אודות כותב

וכו'. הים חוף על זמן איזה למשך לנסוע
לרפאות, לרופא רשות נתנה התורה והרי הדבר, ונכון
ובפרט לבב ובטוב בשמחה זה לעשות שצריך ומובן
(וכביאור כוננו גבר מצעדי מה' מה-שכתוב על-פי
העליונה השגחה אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד

יחפץ, ודרכו להיות) שצריך אלא האדם, את מוליכה
בדא"ח וכמבואר בחפץ, שם שליחותו יעשה שהוא

יודע אתנו אין והרי הרצון, פנימיות הוא שחפץ
בעניני לתקן יוכל נוסע שם במקום ובודאי מה, עד

כנ"ל מובן אבל ביחוד, המעינות ובהפצת בכלל יהדות
שעל- לבב ובטוב בשמחה הדבר להעשות שצריך

ההצלחה ותתוסף הגוף בבריאות גם יתוסף ידי-זה

במקום. בשליחותו
צריכה ששליחותו הפעם עוד להדגיש, למותר ובודאי

זאת- הרופא, הוראת שמירת עם ביחד להעשות
וכלל, כלל כפשוטו הגוף בבריאות לנגוע מבלי אומרת
בריא הגוף היות (שהרי הם מצוה הענינים ששני וכיון
שניהם לעשות שיכול בודאי הוא) השם מדרכי ושלם

מצוה. גוררת מצוה ואדרבה יחד גם
ו׳תנג) (מאגרת

הרחבה! - חתונה
חתונה" לסדר "בדוחק ללשונו כלל מקום אין כלל
ושמחה בשמחה צ"ל חתונה הפכים, שני זהו שהרי

היפך הוא שהרי העצמי למרחב עד גדר פורץ
ו׳תנה) (מאגרת דוחק. מעניני המוחלט

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בפי השגורה סיסמא זוהי ותצליח" משיח "פרסם
העסקים באנשי פוגשים שהם בעת חב"ד, פעילי
ההצלחה. סוד את המבקשים במלאכה, ועוסקים
פרסום את עצמם על שנטלו רבים עסקים ואכן

לא- לראות נוכחו העסק, מפעילות כחלק המשיח
דשמיא'. ה'סייעתא את פעם

שכאן הרי ה', עזרת את המבקש פרטי מעסק
הוא שמטרתו למוסד משמים בעזרה מדובר

הפעילים מסבירים כך הגאולה. בשורת פרסום
על שקיבלו אלו זוכים לה המיוחדת העזרה את

בעסקיהם. משיח פרסום את עצמם

בפועל-גליל-עליון היסטוריה
גם הנוסחה על עלו שנה, עשרה כחמש לפני

לאוהדי הזכורה שנה זו הייתה הספורט. קבוצות
של המידה בקנה היסטורית כשנה הכדורסל,
גליל-עליון הפועל קבוצת התחום. העוסקים

המדינה, גביע את כשקטפו אלפים, מאות הדהימה
המרכזיות הקבוצות ומול התחזיות לכל בניגוד

בענף. השולטות
גרשון, פיני מר שנים, באותן הקבוצה של מאמנה
פרסום הנצחון: סוד את התקשורת לכלי הסביר

הקבוצה. במשחקי משיח
משיח" משיח, "משיח, האוהדים של שירתם

ממגרשי שידור בכל המרקעים את מילאה
פחות בלא כאן מדובר כי הבינו וכולם הספורט,

מהטבע. למעלה אלוקי, מנס
קופציק בצלאל הרב שהגיעו הראשונה בפעם

בפונה, המשיח מלך שליט"א הרבי שליח (כיום
כניסתם התקבלה לאולם פריד גרשון והרב הודו)

השחקנים. אצל בתדהמה
התגלגלה הצוות, כל ע"י תפילין הנחת לאחר
מהם מבקשים והמאמן כשהשחקנים השיחה

החבר'ה במשחקים. הקבוצה להצלחת "ברכה"
"אם הקבוצה של ביעוד תלוי הכל כי להם הסבירו
היא במילא הגאולה, בשורת לפרסום מיועדת היא

היסטוריה. הכל ומאז ה'", לברכה תזכה

חיפה הפועל שחקני עם
מתרכזים בהם ההלבשה, חדרי הפכו מאז

האמיתי. למגרש המשחקים, לפני השחקנים
השחקנים, עם והפעילים השלוחים נפגשים שם
בשעות תפילין והנחת תורה בדבר אותם מזכים

את זוקפים שחקנים מאותם כשרבים היום,
זה עולם מתוך דווקא הרוחנית, התחזקותם

של מיוחדת פעילות לאותה - מרוחניות הרחוק
השלוחים.

לחובה הפכו במגרשים, חנוכה נרות הדלקות
"אמן" בהתרגשות עונים אוהדים אלפי כשעשרות
של עניפה בפעילות הלאה וכן ההדלקה" לברכות

הארץ. רחבי מכל חב"דניקים מעט לא
בפעילות. מדרגה עליית נרשמה שעבר בשבוע

קבוצת של משחקם לפני ספורות דקות זה היה
חיפה. הפועל

את תיאר הספורט ממגרשי המדווח one אתר
ניר למאמן ברור היה המשחק "ערב הפעילות:

את להביא עלול שהפסד ולשחקנים קלינגר
לצאת... תתקשה היא ממנו גדול למשבר הקבוצה

היה ההלבשה בחדר הלחץ, כל שלמרות מתברר
עלו שהשחקנים לפני עוד מיוחד. באופן שמח

- מצפת אורח הגיע תדריך, וקיבלו הדשא לכר
השחקנים את שהקפיץ מחב"ד פריד גרשון הרב

חסידיים. שירים להם ושר אדירה בשירה

במגרש מפתיעים
הכניס "הרב ההרגשה: את תיאר השחקנים אחד

כאילו וקפצנו שרנו לתאר. ניתן שלא אנרגיות בנו
מחזה היה זה דקות. מספר בעוד משחק שאין

אותנו". שהטריף מדהים
המשחק, לפני ההלבשה בחדר לחגיגות קשר ללא
אבל יותר מאופקות אמנם בסיום. חגיגות גם היו
תחושת את אחר דבר מכל יותר שהסבירו כאלו
העונה ביותר הטוב במשחקה הקבוצה ההקלה.

שערים"... שלושה כבשה
שפורסם בוידאו

לראות ניתן באתר,
יחד פריד הרב את

כשהם השחקנים עם
המלכות את מקבלים
ושרים "יחי" בהכרזת

חסידיים. שירים
מלווה גרשון כשהרב

בהכרזה: השחקנים את
נקודות"... שלוש עם חוזרים היום השם, "בעזרת

המפתיעה והתוצאה מההכרזה בוידאו לצפות ניתן
הגאולה: באתר

www.hageula.com/news/moshiach/9604

השחקנים סגל עם פריד גרשון ר׳

ארי בן צבי יעקב ור׳ פריד גרשון ר׳
גרשון פיני עם

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
הביטוח סוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

משכנתאמח' מיוחדת לביטוח משכנתא לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

שליט"א הרבי מדליית
הממשלתית בהוצאה הרשמית המדליה

בהזדמנות נדיר פריט

ארד/כסף/זהב
ה'" "תהילת סידור בכריכת משובצת להשיג ניתן

מטבעות) 5) וסטים בבודדים הבן" "פדיון מטבעות
04-8622-442 בע"מ המצליח

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב


