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קשישים כולל אדם, מליוני בת אוכלוסיה של שינועה
אחת כחטיבה הנעה אוכלוסיה וטף, נשים וילדים,

מים ללא צחיחים, במדבריות ברובו העובר במסלול
לא אכן הפתרון וכלל. כלל אפשרית משימה אינה ומזון,

מובהק. ניסי אלא טבעי, היה
לישראל הקב"ה להם העמיד טובים, פרנסים שלושה
מתנות ושלש ומרים. אהרן משה ממצרים: כשיצאו

הבאר, הן: ואלו ידיהם על לישראל להן ניתנו טובות
והמן. הענן

מרים. של בזכותה הבאר,
עם מתגלל שהיה סלע
וכשהיו במדבר. ישראל

מים, שופעת הייתה חונים
ומסמן הולך שבט, נשיא וכל
הבאר ומי הקרקע, על במקלו

לשבטו. עד כנחל זורמים
אלו אהרן. של בזכותו הענן,

מקיפים שהיו הכבוד ענני הם
עליהם מגינים ישראל, את

להם ומסייעים צד מכל
בהליכתם.

לחם משה. של בזכותו המן,
לישראל להם שירד פלאי

בכל ניזונו וממנו השמים, מן
לכניסתם עד במדבר, שהותם

הקודש. לארץ

הדור נשיא בזכות חזרו
מי להם פסקו בפרשתנו, ואהרן מרים שנסתלקו כיון
זמן בתוך חזרו אבל הכבוד, ענני להם ונסתלקו הבאר

הדור. נשיא משה בזכות קצר,
משה של הקריטי תפקידו את חושף זה, מדהים תיאור

אנשי לכל הגשמיות להשפעות גם כאחראי הדור, כנשיא
ההגנה אמצעי ומזון, פרנסה ממש: הצרכים כל הדור.
הדור מאנשי ואחד אחד כל של השתיה, למי גם ועד
וחלק. חד הדור. נשיא ידי על נמשכים אלה כל כולו.
הקודש מאגרות באחת

הרבי כך על מרחיב, שלו
המשיח: מלך שליט"א

ההמשכות כל נשפעות ידו שעל היינו הדור, "נשיא
גם אלא רוחניות השפעות רק לא לדורנו, השייכים

שכל הנשיא ענין שזהו וכידוע גשמיות. השפעות
שלכן ידו, על נשפעות - יוצא באין - הדור השפעות

יושפע המדבר לדור גשמי בשר שאפילו הכרח הי'ה
רבינו...". משה באמצעיות

נשיא של עניינו הבנת את מיצינו לא שעדיין ונראה
לאירוע לבנו, תשומת את רש"י מפנה כך לשם הדור,

בפרשתנו. המתרחש נוסף
הנמצאים ישראל בני

ישראל, לארץ מסע במגמת
של שטחו לגבול מגיעים

ישראל האמורי. מלך סיחון
ומבקשים לשלום פותחים

ארצו, בתחומי מעבר אישור
אל ישראל "וישלח כנאמר:

בארצך". אעברה סיחון..
במקום והרי רש"י, שואל
הוא שמשה נאמר אחר

אל השליחים את ששלח
נאמר כן אם מדוע סיחון,
שביצעו הם שישראל כאן

הפעולה? את

הכל הוא הנשיא
להבנת זה, את זה משלימים שהפסוקים רש"י, עונה

הם וישראל ישראל הוא "שמשה הדור: נשיא של עניינו
הנשיא כי הדור, ככל הוא הדור שנשיא לך לומר משה.
נשיא של פעולתו הינה ישראל, עם פעולת הכל". הוא
ש"נשיא העם, בכל פועלת הדור נשיא ופעולת הדור,

הכל". הוא "הנשיא כי הדור", ככל הוא הדור
שליט"א ברבי מדובר כאשר לזה, יש מיוחד תוקף

של הכללית, הנשמה הדורות, כל נשיא המשיח, מלך
לפרסם, ומבקש שמודיע זה והוא ישראל. נשמות כלל

אפילו לזרזה וביכולתנו הגאולה זמן הגיע כבר אשר
תורה, בלימוד משהו להוסיף ! אחת טובה החלטה ע"י

מצות בקיום הידור ומשיח, גאולה בענייני במיוחד
ובענייננו הקדושות הוראותיו מילוי טובים, ובמעשים

המשיח, מלך שליט"א הרבי של הגאולה בשורת הפצת
לבב. וטוב שמחה מתוך ממש ומיד תיכף ויגאלנו שיבוא

תמוז י״ב לקראת
יצויין הבאים, ושישי חמישי בימים

שיחרורו יום תמוז, י"ב-י"ג הגאולה" "חג
לאחר הריי"צ, האדמו"ר של ממאסר,
ויהדות תורה הפצת ב'עוון' שנאסר

יום נפש. במסירות הסובייטית ברוסיה
בכל חסידיות בהתוועדויות מצויין זה

חב"ד. מוקדי

משיח פני קבלת שבת
תמוז, י"ב-י"ג הגאולה: ימי לקראת
מדרש בית - "מודעות מרכז מארגנים
פני קבלת שכולה שבת ליובאוויטש"

והרב רוטנשטין מרדכי הרב עם משיח
"נחלים", ישיבת בקמפוס לנדא, זלמן

תמוז י"ד בלק, פרשת קודש בשבת
ובמחיר מהודרת בכשרות (22.6.13)

פרטים מוגבל. המקומות מספר מוזל.
,052-707-3314 אסף: - והרשמה

.050-8838770 דדו:

בית בכל דגל
במבצע יוצא בית בכל דגל מטה
את להכין ההדמנות "זה ארצי דגלים

משיח", פני לקבלת והשכנים הבית
דגלים לתליית המבצע במטה. אומרים

ד' התאריכים בין יתקיים הבתים על
מוקד - לפרטים תמוז. כ"ב עד תמוז

058-770-7491 ארצי:

של הכללית, הנשמה הדורות, כל נשיא המשיח, מלך שליט״א ברבי מדובר כאשר לזה יש מיוחד תוקף
לזרזה וביכולתנו הגאולה זמן הגיע כבר אשר לפרסם, ומבקש שמודיע זה והוא ישראל. נשמות כלל

טובות חדשות
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(14.6.13) (5773) ה'תשע"ג הגאולה חודש תמוז ו' חוקת, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

הדורות כל נשיא
בקרוב שיתגלה

951

לאחר הכרתו את שאיבד השלוש בן אוחיון אליה הפעוט של אביו
בנו של המפתיעה התאוששותו את מייחס קשה, במצב שטבע

המשיח. מלך שליט״א הרבי של ׳התניא׳ לספר יממות שלוש לאחר

תניא בזכות לחיים התעורר



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

  
    

   
    
    
   

   
   
   

    

. . הפרה אפר את טהור איש ואסף
יט) יט, (במדבר טהור במקום
הקב"ה זה הפרה, אפר את טהור איש ואסף
לגויים נס "ונשא יב) יא, (ישעיה בו שכתוב

וגו'". ישראל נדחי ואסף
ג) טו, (שמות ביה דכתיב הקב"ה זה - איש

מלחמה". איש "ה'
מראות עינים "טהור הקב"ה, זה - טהור

יג). א, (חבקוק וגו'" ברע
של גלויותיהם אילו הפרה, אפר את

ישראל.
זה - טהור במקום למחנה מחוץ והניח

טהורה. שהיא ירושלים
רבתי) (פסיקתא

בין שבת בערב נבראו דברים עשרה
ה) פרק אבות (פרקי השמשות
"יום הפכים שני מחבר השמשות, בין
משניהם, נעלה הוא כי המוכיח דבר ולילה",
ובו מהזמן שלמעלה לבחינה שייך והוא
אל ההשתלשלות" מ"סדר המעבר מתבצע

מהשתלשלות". ש"למעלה הבחינה
ג) ב, (לבראשית בחיי ורבינו הרמב"ן
אלפי בששת ההנהגה סדר כי מסבירים
ההנהגה לסדר דומה העולם, קיום שנות

- בראשית ימי בששת
ימי ששת וגמר ששלימות שכשם מכאן
יום של השמשות בבין הייתה בראשית
כולה הבריאה תכלית תושלם כן השישי,
בדור - השישי אלף של השמשות"
שבעקבתא הדור ביותר, האחרון "בין

דמשיחא.
שיחות) (ליקוטי

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:29 7:10 ירושלים
8:31 7:26 תל-אביב
8:33 7:19 חיפה
8:30 7:27 באר-שבע
9:19 8:10 ניו-יורק
- גיבור היה הגלעדי ויפתח 

א-לג) יא, (שופטים ישראל בני מפני

מחיה נחש גם - רוצה כשה'

ארסיים נחשם השבוע: התרחש מסעיר סיפור
למותם וגורמים במדבר, הנודד בעם תוקפים

ישראל בני תלונות לאחר באה המכה רבים. של
ממצרים העליתונו "למה ומשה: הקב"ה כלפי

הקלוקל". בלחם קצה במדבר..נפשנו למות
צרת את מהם שיסיר למשה זועקים הם כעת

נחש מכין משה הקב"ה, ציווי לפי נחשים.
הן וההוראות גבוה, עמוד על המתנוסס נחושת
ויינצל. הנחושת נחש אל יביט שהוכש מי שכל

המתים תחיית מיני
כלל הקב"ה למעשה כי מציין, בפירושו רש"י

מנחושת. הנחש עמוד את ליצור למשה אמר לא
שהמילים מאחר הבנתו, פי על זאת עשה משה

לשון". על נופל "לשון הם ו'נחושת' 'נחש'
ממית נחש וכי רבותינו, "אמרו מביא: הוא ועוד

מסתכלין ישראל שהיו בזמן אלא, מחיה?! או
לאביהם ליבם את ומשעבדין מעלה כלפי

נמוקים". היו לאו ואם מתרפאים, היו שבשמים
שמכיוון מציין המשיח מלך שליט"א הרבי

משה שעשה שהנחש בתורה במפורש שנכתב
זה שנחש לכך קשור זה הרי מנחושת, היה

וכיצד? בכלל, לרפואה כסגולה שימש
היה נחש ידי על שהוכש מהמתלוננים מי כל

מסמל בכלל שנחש לכך, (מעבר למות אמור
עץ חטא הוא לעולם, מיתה שהביא הדבר מוות.

היה הצלתו, לצורך הנחש). בגלל שקרה הדעת
חיות. של תוספת לקבל עליו

הנחש ידי על שהוכש כזה אחד בכל למעשה,
וניצל, הנחושת בנחש הביט מכן ולאחר

מצד הרי כי המתים, תחיית מעין בו התקיימה
למות. אמור היה הוא עצמו

וכללית אישית תחייה מהפכת
להחיות הכח כי מוסבר, החסידות בתורת

לאחר כי החיים, מקור מדרגת מגיע אינו מת
החיות ממנו והסתלקה חי היה כבר שהאדם

בחיים להישאר לו שגרם כח אותו בו, שהיתה
שהמת כדי לחיים. לחזור לו לגרום יכול לא
ממקום שמגיע שונה, כח צריך לחיות ישוב

דרגה זוהי החיים. ממקור למעלה לגמרי, אחר
לזה, זה שווים ומוות חיים ששם כזו עליונה
לחיות. המת גם יכול כזה, כח מבחינת ולכן

בנחש שהביטו בכך הגיעה ישראל בני רפואת
כזו מדרגה כח שנמשך מכיוון כי – הנחושת

הקצה מן מתהפך הכל שווים, ומוות חיים ששם
מוות, היא שמהותו נחש, שגם עד הקצה, אל

לחיים. חוזרים שבאמצעותו דבר להיות יכול
אישי תהליך הקדמת לאחר נגרמה זו פעולה

מסתכלים "ישראל – ישראל בני אצל כזה
לאביהם ליבם את ומשעבדין מעלה כלפי

שהלב היא שיעבוד במילה הכוונה שבשמים".
כנוע יהיה לנחש, שנמשל הרע היצר גם כולו,
– ל'אתהפכא' גורם כזה מעשה הקדושה. לצד
היא שמהותו נחש שגם יאיר, עצמו שהחושך

לחיים. גורם להיות יוכל מוות
ל'נחושת', 'נחש' בין הקשר מה מובן זה לפי

בתוך שמתלבשת דרגה על מורה נחושת גם כי
האמיתית הסיבה זו הטומאה. וכוחות הקליפות

לשון", על נופל "לשון הן אלו שמילים לכך
על מצביע דבר כל של שמו הקודש בלשון כי
מתהפכת שבעולם ה'נחש' דרגת כאשר חיותו.
ה'נחושת'. בדרגת גם כזה מהפך נעשה לטוב,

לפרה הנחש בין הקשר
נחש בין הקשר את לראות ניתן גם כאן

החידוש אדומה. פרה – חוקת לפרשת הנחושת
דבר לטהור. נהפך שהטמא הוא אדומה פרה של

התורה מכללי יותר שגבוהה מדרגה מגיע כזה
ממקור שלמעלה לדרגה מקביל הרגילים,

לחיים. לחזור האפשרות נמשכת ממנה החיים,
– נמצאים בו זמן גם זאת לקשר אפשר ואולי

את שמבטא התאריך – תמוז ג' שלאחר הימים
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הנצחיים חייו

הדור לנצחיות קשור זה הרי הדור שכנשיא
שליט"א הרבי פני את שמקבל הדור כולו,

ממש. מיד צדקנו משיח
(71 עמ׳ י״ג חלק לקו״ש (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
hageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

דבורה פסיה הכלה וזוגתו ישראל הר' לחתן
דורון שיחיו

ומוצלחת טובה בשעה חתונתם לרגל
עד עדי בנין - ביתם יהא

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

שיחיו רייזל חיה הכלה וזוגתו ניסים הר' לחתן
ברוך

ומוצלחת טובה בשעה חתונתם לרגל
עד עדי בנין - ביתם יהא

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

טוב מזל טובברכת מזל ברכת



הרבי שליח והבה, טובי הרב מספר
להפצת המשיח מלך שליט"א
בבת- חב"ד מקהילת יהדות,

תקופה חלפה הגאולה: עיר ים
ובעלה אלינור מרת נישואי מאז

דבר לילדים, זכו לא ועדיין יעקב
מאוד. אותם שהטריד

ראתה אלינור מרת הלילות, באחת
המשיח מלך הרבי את בחלומה

בידו לה מנופף כשהוא שליט"א,
אליה. ומחייך הק'

בהתרגשות סיפרה היא למחרת
וכן יעקב לבעלה חלומה את רבה
ניסים ישראל הרב קהילתם, לרב

מאוד אהודה אישיות לוגסי,
בבת-ים צעירים בקרב

ידו על שהתקרבו
ומצות. תורה ליהדות

את פתר לוגסי הרב
"בע"ה ואמר: החלום
מאוד בקרוב תיכנסי
זכר בן ותלדי להריון

אי"ה."

לכתוב החליטה אלינור
מלך שליט"א לרבי

על ולהודות המשיח
בעלה עם ושתזכה בחלום המסר
קל ולהריון וקיימא חייא לזרעא

ותקין.

מכתבה את להכניס התכוונה היא
ב"אגרות קרובה בהזדמנות

לה. מוכר שהיה נושא הקודש",
קרה. לא זה מה שמשום אלא

היא החלום לאחר קצר זמן אך
כל במשך ב"ה. להריון, זכתה
התכוונה היא ההריון, חודשי
ל"אגרות המכתב את להכניס

מניעות צצו שוב, אך הקודש",
במגירה... נותר והמכתב ועיכובים

אחת לאחר חודשים, מספר לפני
ב"עונג החסידיות מדרשותיי
מרת לוגסי, הרב אצל שבת"
את לי וספרה פנתה אלינור

כבר כעת הדברים. השתלשלות
הלידה. לפני כשבועיים עמדה

וסוף זה" את "לסיים לה הצעתי
מלך שליט"א לרבי לכתוב סוף

הלידה עבור ברכה ולבקש המשיח
כו'. ובזמנה בעתה שתהיה

הגיעה ויתרה, לא היא הפעם
שני מכתב וכתבה לביתנו

שבעלה בקשה וצירפה "מעודכן",
יותר... טובה עבודה ימצא

תמונתו את עיניה צדו לפתע
מלך שליט"א הרבי של הידועה

וקריאת הק', בידו מנופף המשיח
בדיוק "ככה מפיה: נמלטה הפתעה

אלי!" בידו נופף הוא

הראשונה הפעם לה שזו מתברר
כעת הזו. התמונה את רואה שהיא
פתר לוגסי הרב מדוע לה הסברתי
של ידו ובכף היות ילד, לה שיהיה

רואים המשיח, מלך שליט"א הרבי
תינוק... פני ממש

את גם לי הראתה היא
שלפני הראשון המכתב
ושאלה חודשים כ-10

איתו לעשות מה
שני את "שימי כעת.

בספר." יחד המכתבים
הצעתי. –

ידיים נטילת לאחר
המלכות", ו"קבלת

שני את הניחה היא
של ט"ו בכרך המכתבים

קודש. אגרות

וה"חדש" ה"ישן" המכתבים, שני
זה היה והפעם ר"א, בדף הונחו

לא "אני בהתפעלות: לקרוא תורי
ה'תקיז איגרת ראשית, מאמין!"

שנית, לאשה. מופנית היתה
על "במענה במילים: פתח המכתב

מכתביה..." שני

לכך התייחס התשובה המשך
בצדקה יעסקו ובעלה שהיא

לקרב רוחנית, ובצדקה כפשוטו
דבר ומצות, לתורה סביבתם את

יכולתם. ככל אכן בו פועלים שהם

בבברכה: הסתיימה התשובה
התורה נותן אשר "ובוודאי

אלא מדה כנגד שמדתו והמצווה
בברכתו ירבה ככה, פעמים שכמה

ביתם בני ולכל להם בהמצטרך
הפרטים". בכל שיחיו

והפעם נפגשנו שבועות כמה לפני
בנם הולדת על בשמחה בישרו הם
מצא הבעל ב"ה, פרנסה, ולגבי שי'.

יותר. טובה עבודה כעת

מסווג) בתפקיד בצה"ל בעבר (שירת סבא כפר ישיבת ראש - אפרגון אבישי הרב מאת

הסורית בביצה שוקע הרשע״ ״ציר
של מעורבותו והולכת גוברת האחרונים בחודשים
העובדה בשל וזאת בסוריה בלחימה הרשע" "ציר
הסורי מהצבא וקורס. הולך הסורי שהמשטר
איש, אלף 70-80 כ- היום עד ערקו המתפורר
60-70 לכ- מגיע שלו והפצועים ההרוגים מניין
2000-3000 כ- לפחות איבד שהוא ונראה אלף,

ונגמ"שים. טנקים
הם ולכן וחיזבאללה איראן עבור אנושה מכה מהווה סוריה של נפילתה
(בשל העצומים הכלכלים קשייה אף על הקופה". כל על "להמר החליטו
גדולים כסף סכומי איראן שולחת עליה) המוטלות הקשות הסנקציות
מארגון מחבלים אלפי מצטרפים אליהם רבים, מתנדבים וגם למשטר,
טרור ופעילי שיעים מתנדבים לסוריה זורמים לכך, בנוסף חיזבאללה.

נוספות. ומדינות אפגניסטאן, פקיסטאן, מעיראק,
במורדים, תומך הסורית האוכלוסיה של מוחלט רוב השני, מהצד
מדינות במימון אליהם זורם ונשק אלף) 120 (כ- וגדל הולך מספרם
הסורי. המשטר את להפיל ושואפות מאיראן החוששות – המפרץ
במוסלמים העלאווי, המשטר שעושה הנורא הטבח ובשל לכך, בנוסף
העולם רחבי מכל מתנדבים גם וחיזבאללה איראן מול התייצבו בסוריה,
ועל הסורי המשטר על ג'יהאד הכריז אל-קאעידה ארגון המוסלמי.
אל-קאעידה"...), ב"כופרי קודש מלחמת ג"כ הכריז (שמצידו חיזבאללה
איראן סוריה, נגד הסוף" "עד להילחם מנת על מגיעים מתנדבים ואלפי

וחיזבאללה.
("בלי האמצעים ובכל רבה באכזריות ביניהם נאבקים הצדדים שני
(בדמשק, הקשים בקרבות כה עד ספג חיזבאללה בצלם"...). ובלי בג"ץ
שמספר ומכיוון ופצועים, הרוגים אלפי סוריה) ובדרום באל-קוסייר
להסתבך ממשיך רק והוא עבורו, עצומה מכה זוהי יחסית קטן אנשיו
היום עד ספג בסוריה אל-קאעידה ארגון גם מדם. העקובה בלחימה
נהרגו שבה אל-קוסייר על בלחימה (בעיקר נחלש וכוחו אבדות אלפי

הצדדים). משני מחבלים אלפי ונפצעו

הגאולה נבואות התממשות
הגדולים אויבינו כל – עצומים לנסים עדים אנו האחרונות בשנים
ומביאים בזה, זה נלחמים שהם תוך מעצמם, וקורסים מתפוררים
הקדושים, נביאינו התנבאו זה תהליך על הרשע. וכוחות משטרי לנפילת

והגאולה. המשיח ביאת של משמעותי חלק יהיה שהוא
לאמר...פרס... אלי ה' דבר "ויהי לח-לט): (פרקים יחזקאל הנביא
רבים... ועמים מהומות]...אתה התחילו שם גם – [טורקיה תוגרמה
אותם יעקב...וקבצתי שבית את אשיב תהיה...עתה באחיו איש חרב
במצרים מצרים "וסכסכתי (י"ט): ישעיה ובנביא אויביהם...". מארצות
ובנביא בממלכה". ממלכה בעיר עיר ברעהו, ואיש באחיו איש ונלחמו
והחזיקו בהם, רבה ה' מהומת תהיה ההוא ביום "והיה (י"ד): זכריה
ודמשק "חדרך ט': פרק ובזכריה רעהו". יד על ידו ועלתה רעהו יד איש
להיות ירושלים שעתידה – מנוחתו "ודמשק חז"ל: ואמרו – מנוחתו"

דמשק". עד מגעת
וברחמים בחסד תגיע הגאולה כי המשיח, מלך שליט"א הרבי דברי
את לחזק עלינו עינינו. לנגד מתממשים ונפלאות, ניסים ומתוך
ובפרט התורה, בלימוד הוספה הוראותיו: מילוי ע"י אליו, התקשרותנו
מתוך התפילה, ובעבודת המצוות בקיום והוספה החסידות, תורת
אותנו, הסובבים ונפלאות הנסים על והודאה יתברך בה' ובטחון אמונה

ממש. בקרוב כל, לעיני להתגלותו עד

עכשיו נפלאות הגאולה בזמן מערכות סקירת

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ב. פרק מזבח. איסורי הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

הקרבנות.. מעשה הל'
א. פרק אלו. בפרקים

יג-טו. פרק תרומות. הלכות

א-ג. פרק אלו. בפרקים מעשר.. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

בפרקים רבעי.. ונטע שני מעשר הלכות יג-יד. פרק
א. פרק אלו.

ב-ד. פרק

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אחת תשובה , מכתבים שני

של דעתם מהי לדעת צריכים משהו, שעושים לפני
שכל אומרים, שהם - מלחמה בתכסיסי המומחים

- לגבולותיה) ישראל ארץ (ומכל ושומרון מיהודה שמוסרים שעל
ישראל. מבני וכמה כמה לצלן, רחמנא בסכנה, מעמיד

תשל"ח) כסלו (ט'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

יהודים בסכנה מעמיד

והבה טובי הרב

משיח של תורתו את לומדים
הגאולה אתר של הוידאו במדור כעת
שליט"א מהרבי קודש שיחות עשרות
סימולטנית מתורגמות המשיח, מלך
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שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
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אונקיה
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04-8622-442 בע"מ המצליח

משיח לקראת תובילם החסידים אחדות

ליחיד גם הק׳ דאגתו
הענינים למרות אשר ומדגיש שכותב מה והנה

לא בטח היחיד, של לצרכיו גם נתון זמני הצבוריים
חסידות שיטת כל אשר בידעו לפניו, הדבר יפלא

לטובתו מוקדשת בכלל, החסידות שיטת כמו חב"ד,
והדגשת לאור ישראל אהבת מצות וכן יחיד, כל של
של לצרכיו ונתינה מסירה דורשת החסידות תורת

ומקום, בזמן נברא כל של להגבלותיו ואשר יחיד. כל
מצוה, גוררת שמצוה ז"ל רבותינו הודעת ידועה הרי
זה שאין רק לא הרי היחיד לטובת כדבעי והמשתדל

מביאה עוד אדרבה אלא הציבורית, לעסקנותו מפריע
זו. אף בזו גם ברכה

היחיד על החסידות תורת בהשקפת אשר זאת, ועוד
המרובה את ישער ומי בכוח, רבים כן גם הריהו

במדה לנצל המשתדל יחיד וכל במועט, הנכלל
ולתכלית הנכון בכיון אפשרויותיו את המקסימלית

הטוב מקור עם זה ידי על מתקשר הריהו הרצוי',
ההגבלות. גם סרים וממילא סופי, אין שהוא והקדוש,
ה׳תתב) (מאגרת

לתורה מתקרב המדע
בעולם בהמתרחש המתבונן אשר לציין ראוי ואגב
בזה גם כמה עד רואה לדור מדור החילוני המדע

ומתקרבות החילוני המדע של קנותיו מס הולכות
ובפרט סבא, ישראל תורת תורתנו, למסקנות

שגם שנתגלה ביחוד, האחרונות ובשנים זה בדורנו
שכל עד עצומים, כוחות מכילה ביותר זעירה כמות

האטום. שם על נקראת זו תקופתנו
ה׳תתב) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

המשיח, מלך שליט"א הרבי של הידועה הכרזתו
- ביכולתכם אשר כל "עשו ה'תנש"א: בניסן

בכלים אבל דתוהו, דאורות באופן שהם ענינים
האמיתית הגאולה את בפועל להביא דתיקון...
ספור אין הולידה ממש", ומיד תיכף והשלימה
והכל ומשיח גאולה בנושא לעשיה יוזמות של

והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז
עור לקרום החל כזו, חדשנית ליוזמה רעיון
של קבוצה אצל שבועות, מספר לפני וגידים
פנייתו עמדה ברקע, הקודש. מארץ שליחים

ביכולתי עוד "מה המשיח, מלך שליט"א לרבי
לרבי פנתה הקבוצה הגאולה". לזירוז לעשות

הכי השאלה את ושאלה המשיח מלך שליט"א
התגלות את לפעול מנת על לעשות מה נוקבת:

דתית ל"חזית התייחסות שהכילה התשובה הרבי.
ישראל. ואהבת אחדות - הבהירה מאוחדת",

היחידה בשליחות להתעורר
של הצלתו יום סיון, כ"ח שעבר חמישי ביום
והגעתם והרבנית המשיח מלך שליט"א הרבי

היוזמה, התממשה התחתון, כדור חצי - לארה"ב
ישראל. ואחדות אהבת של במהלך

נפעל זה, ביום כי נאמר זה, יום על הק' בשיחות
התחתון, הכדור בחצי גם המעיינות הפצת ענין
את ולהעלות לזכך ובכך תורה מתן האיר לא בו

והשלימה. האמיתית לגאולה כולו העולם
הפעילים את לכנס כדי שכזה מיום מתאים אין

בכל המעיינות בהפצת העוסים והשלוחים
ובעבודת אלו בפעולות יחד להתעורר כדי מקום,

צדקנו". משיח פני "לקבל השליחות
הפעילים לעשרות שנשלחו S.M.S בהודעות

המקשר חוט היא "האהבה, נרשם: הארץ, ברחבי
והרבי הרבי עם חסידים השני עם אחד חסידים

חוט ונקשור בואו יום") "היום (לוח חסידים" עם

החל היום המשיח, מלך שליט"א לרבי אמיתי
שמחה מתוך חב"ד, בכפר מנחם בבית בערב מ-6

להתאחד". הזמן זה תמוז ג' לפני לבב. וטוב

ישראל ואחדות באהבת ופרצת
ישראל ואהבת אחדות של זה" בעניין גם "ופרצת

גיבוש בשלב כבר הערב. של המנחה הקו היה
במהלך אשר מרכזי, כעניין נקבע הערב, תכנית

זה. נושא ללימוד מסויים זמן יוקדש הערב,
הקודש, אגרות של ח"י בכרך שהתקבלה התשובה

מעניינת התייחסות הכילה הכינוס, לתכניית
להם "שימציאו המשיח: מלך שליט"א הרבי של

שיהיו רצון ויהי בלימוד... דופרצת בענין השיחות
הלב אל נכנסין שאז הלב מן היוצאין דברים

תהיה זו פעולה שגם רצון ויהי פעולתם. ופועלים
בכל טובות לבשורות בברכה דופרצת... באופן

בברכה. הכל נוכחו הערב במהלך האמור".
רישום קל, בכיבוד התקבלו שהגיעו הפעילים

לאחר מנחה. בתפילת נפתח והכנס והתארגנות
בצוותא ללימוד המשתתפים התיישבו מכן

מלך שליט"א הרבי ע"י שחולקו מהקונטרסים

ישראל". ו"אהבת "החלצו" המשיח
"אהבת בנושא דיון נערך ערבית תפילת לאחר
ובנושא שליח. כל דבר אישית בזוית ישראל"
לאחדות להביא כיצד העיקר". הוא "המעשה

הודיה סעודת נערכה זה בשלב במחנינו. בפועל
הצלתם נס לרגל ו"פארברענגן", המלך" כ"יד

והחלה והרבנית המשיח מלך שליט"א הרבי של
ההתוועדות.

סיפורים לצד ולימוד עיון
והמשפיעים הרבנים בדברי ועלה שחזר דבר

גינזבורג, יצחק לוי חיים הרב באירוע: שדיברו
על שדיבר לציון, בראשון חב"ד ישיבת משפיע

על שנאמרו הרבות הקודש שיחות מזוית הנושא
קעניג, אלעזר הרב ישראל". אהבת "מבצע נושא

בניידות ו"טנקיסט" עילית נצרת בישיבת משפיע
לגאולה, מוכן העולם כיום כי הסביר חב"ד,

קשורים בגלוי, זאת מפגינים שאינם כאלו וגם
שם "ויחן של באופן המשיח מלך שלט"א לרבי

הרב אחד". בלב אחד "כאיש - ההר" נגד ישראל
רגש את ביטוי לידי להביא הציע ליפש איציק
באמירת לפתוח כמו יום. היום בחיי האהבה
גם האישיות בשמחות ובהשתתפות "שלום"

החברים עם נמנים אינם עתה שלעת אלו של
מימון ליאור והרב טוב סימן יצחק הרב האישיים.
לימוד עם זה בנושא מופת סיפורי הוסיפו מלכא

הדוברים. שאר גם וכך בפועל למעשה
חדורים כשהם מהאירוע, יצאו המשתתפים

שליחותם במקומות זאת ומשפיעים זו בעבודה
ישראל ובאחדות ישראל באהבת יותר לפעול

פני לקבלת - ישראל ועמך אנ"ש קהילות בכל
המשיח. מלך שליט"א הרבי

054-6761047 ,052-8572770 לפרטים:
Achdut.mashiach770@gmail.com

ישראל״ ״אהבת קונטרס

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,

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

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

בציון קדמי ר'
סופר החתם
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