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מרשים כי אם שיגרתי, בלתי לביקור זכינו השבוע
אותנו המלווה ותיק ידיד טוב, שכן של ביקור למדי.
שהכינו החדשות אתרי ומתמיד. מאז הלילי בחיוכו

השבוע, שני יום בליל שהתקיים הביקור לקראת אותנו
(סופר-ירח) supermoon או "ירח-על" על דברו
שקיעת משעת אכן היכרנו. שלא כפי וקרוב גדול
בירח להבחין היה ניתן הלילה, לחצות ועד החמה

בולט באופן מהרגיל, גדולה בעוצמה וזוהר ומאיר מלא
ומרשים.

לתמונות שנילוו אסטרונטומיה, מומחי של בהסברים
כי צויין העולם, מרחבי
למסלולו קשור האירוע

סביב הירח של האליפטי
זה מסלול הארץ. כדור

קרובה שיא נקודת יוצר
רחוקה. שיא ונקודת אלינו
הירח של הממוצע מרחקו

כ-380,000 הוא מאתנו
השבוע בתחילת ואילו ק"מ,

המרחק את צמצם הוא
כשבכך ק"מ, לכ-356,000
הקרובה לנקודה מגיע הוא
המיוחדת ולתוצאה ביותר

והכי גדול הכי ירח של
זו. במחזוריות עכ"פ מאיר,

שלנו בחצר ממש
ב"קרבתנו", התרחש זה אסטרונומי שאירוע העובדה
כמה עד מלמדת שלנו, בחצר ממש היקום, ובמושגי
הבעש"ט תורת שעפ"י בפרט לזה. להתייחס עלינו

איזו ללמוד עליו שומע, או רואה שאדם מה מכל -
המשיח, מלך שליט"א הרבי ומוסיף ה', בעבודת הוראה

והשלימה. האמיתית לגאולה זה את לקשר שיש
הירח. של האמיתי סיפורו את מזכיר הירח, "ביקור"

לבריאה. רביעי ביום זה היה אמיתי. חסיד של סיפורו
השמים", ברקיע ב"מאורות התמקדה היומית התכנית
של הראשון בשלב כאשר

"ויעש נרשם: הביצוע,
המאורות שני את אלוקים
גדולים, מאורות הגדולים".

שוני כל ללא בשווה

הלבנה, הירהרה נבראו". "שווים רש"י: כפירוש ביניהם,
העולם, בבריאת הבורא כוונת יבנה", חסד "עולם
יכול זה עניין חסד! - היא והסתר, העלם מלשון

שיש מי מקבל. והשני משפיע כשהאחד רק להתקיים,
שנינו נבראנו ואני השמש ואילו לו. שאין למי נותן לו,

אפשר "אי הרי הבורא, כוונת תתמלא כיצד שווים,
אחד"? בכתר שישתמשו מלכים לשני

צריך מישהו אם פיה: פצתה טרם עוד הלבנה, החליטה
מיני אחד "מקבל" ולהיות היחודי, מעמדו על לוותר
על מקבלת אני האלוקית, הכוונה מילוי לשם רבים,
אז ורק בשמחה. עצמי

דברה. את אמרה

ועוד השמש כמו
"לכי, הקב"ה: לה השיב
כיון עצמך". את מעטי
תזכי לדעתי, שכיוונת

להיות ביותר, גדול לעניין
"לכי". - "מהלך" בדרגת
ש"תמעיטי בזכות וזאת

וביטול. ענווה עצמך", את
ענווה - בניי ילמדו ממך

את המהווים וביטול,
דבר לכל הראשוני הבסיס

שבקדושה.
זכתה שנה אלפי במשך

המחפש אמיתי, חסיד של חי דגם לנו, לשמש הלבנה
במשך אישיים. רווחים ולא המשלח, כוונת מילוי את
לה דומים להיות אותה, להפנים השתדלנו שנה, אלפי
וכיסוי העלם לאחר שגם הבטחון את ממנה ולשאוב

לאחר כעת הגילוי. לשלימות ועד הגילוי המולד, מגיע
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הנבואית הודעתו

לגאולה, מוכן והכל הבירורים, עבודת הסתיימה כי
הלבנה שגם הרי ית', עצמותו להתגלות מוכן העולם
היא בו לשלב וחוזרת ההיסטורי, תפקידה את סיימה

גרמו השבוע לשניהם. מאיר כשהקב"ה שווים, והשמש
והכי גדול, "הכי הירח את שראינו כך, על לדבר לנו

ועלינו הגאולה! זמן הגיע שכבר לנו להזכיר כדי מאיר",
החמה.. כאור הלבנה אור "והיה היעוד קיום את לדרוש
בהתגלות ממש, בפועל הימים", שבעת כאור שבעתיים

ממש. עכשיו המשיח, מלך שליט"א הרבי

בבנינו״ ״עוסקים
הדפוס ממכבש יצא אלה בימים

ללימוד החוברת של מחודשת הוצאה
'שלושת לימי הבחירה בית בעניני היומי
כיס, כחוברת בנויה החוברת השבועות'.
בנושאים העוסקים עמודים כפולת ובה
ומשמשת הבחירה, בית בהלכות שונים
בין ברבים לימוד והן אישי ללימוד הן

בתי-ספר במדרשות, וכן למעריב, מנחה
- והזמנות נוספים לפרטים בזה. וכיוצא

.077-5123-770 ממש:

התאחדות שבת
בבאר תמימים תומכי ישיבת בוגרי

מטות-מסעי פרשת בשבת יתאחדו שבע
הרב בהשתתפות ניצנה הנוער בכפר

יעקב והרשמה: לפרטים סויסא. מאיר
.050-770-5620 גרופינקל

חוצה מעיונתיך לכשיפוצו
חב"ד. בתי למנהלי טובה בשורה
נעם הרב המשפיע את להזמין ניתן

הרצאות להתוועדויות, שי'. הרפז ישראל
גאומ"ש - חסידות נושא: בכל ושעורים

והמועדים, השבוע פרשת - הלכה -
בנושאי וכן וכו' שמחה וביטחון, אמונה

שעורים לדוגמת וחינוך. חיי-נישואין
ליצירת iTanya.mobi באתר: בווידאו

מייל: או 052-6996-770 טל. קשר
nharpaz@gmail.com

העלם לאחר שגם הבטחון את ממנה ולשאוב לה דומים להיות אותה, להפנים השתדלנו שנה, אלפי במשך
הגדול האסטרונומי השינוי לקראת לאיתות זכינו השבוע הגילוי. לשלימות ועד הגילוי המולד, מגיע וכיסוי

טובות חדשות
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(28.6.13) (5773) ה'תשע"ג הגאולה חודש תמוז כ' פנחס, פרשת קודש שבת ערב

בשלימותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

שינוי על איתות
גדול אסטרונומי

953

הגאולה״ בדור - הקודש טהרת על לחינוך ״מצדיעים בסימן ערב
חב״ד חינוך ומוסדות הילדים גני לחיזוק ים, בבת השבוע התקיים

הגאולה בדור חינוך



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

  
הגאולה סף על שעומדים כיון
מובן, ממש, ומיד תיכף שבאה

בשנה הבחירה בית הלכות שלימוד
לגמרי: אחר באופן להיות צריך זו

לא הוא שהלימוד - לראש לכל
וההשתדלות האבילות רגש מצד

המקדש, בית דחורבן החסרון לתקן
וההשתוקקות הכוסף מצד אלא

המקדש דבית והשלימות להמעלה
השלישי.

  

יחלק בגורל אך .. נחלתו תרבה לרב
נב-נה) כו, (במדבר הארץ את
שמפורש כמו הקודש, רוח פי על היה והגורל
באורים מלובש היה הכהן אלעזר בתרא. בבבא
פלוני שבט אם הקודש, ברוח ואומר ותומים,

עמו. עולה פלוני תחום עולה,
פתקין, עשר בשנים כתובים היו והשבטים
פתקין, עשר בשנים גבולים עשר ושנים
ונוטל לתוכו ידו מכניס והנשיא בקלפי, ובללום
שבטו, שם של פתק בידו עולה פתקין, שני
היה עצמו והגורל לו, המפורש גבול של ופתק
פלוני, לגבול עליתי הגורל אני ואומר, צווח
(רש"י) הגורל. פי על שנאמר פלוני, לשבט
זה שבנס והתועלת הטעם להבין וצריך
הארץ חלוקת והרי מדבר", היה ש"הגורל
שהגורל הנס בלי הגורל ע"פ להיות יכולה

מדבר?

להעשות צריך הארץ שכיבוש כשם אלא,
ומעשה, דיבור במחשבה, דהיינו בשלימות,
לזה להכנה בנוגע גם הוא על-דרך-זה
שבגורל הגורל, פי על הארץ חלוקת ע"י
דיבור מחשבה, של העניינים ג' היו עצמו

ומעשה:
ונטילת הגורל השלכת הוא האחד העניין
פתקין הי"ב כתיבת - זה (ולפני הפתקין
שמות וכתיבת השבטים שמות של
ואח"כ המעשה, חלק שזהו הארץ) גבולות
ונוסף לזה, שצריכים והכוונה והמחשבה
הקודש", רוח פי "על זה שהי'ה זה על
לכל ובנוסף - המחשבה עניין שזהו
עניין שזהו מדבר" היה "הגורל הרי אלה

הדיבור.
שזה לכך הבוחן אבן הוא הדיבור כאשר

השלימות. בתכלית נעשה
ה׳תנש״א) פנחס, (פרשת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:31 7:13 ירושלים
8:34 7:29 תל-אביב
8:35 7:22 חיפה
8:32 7:29 באר-שבע
9:22 8:13 ניו-יורק

אחרי וילך - היתה ה' ויד 
כא) יט, - מו יח, (מלכים-א וישרתהו אליהו

פלא לחולל יכול אחד כל

בראש לתפארה מתנוסס האגדי הגיבור של שמו
בין דרך שהבקיע האיש פינחס. – הפרשה

את חיסל רומח ובהינף ה', בקנאת חדור ההמון
ישראל. עם על אסון שהמיטו השם מחללי זוג
ברכות, במסכת גם לטוב נזכר פינחס של שמו

פינחס "הרואה חלומות: לפענוח בהקשר
"כמו מבאר: ורש"י לו", נעשה פלא – בחלום

לפינחס". שנעשה

נפלאות? או ניסים
אלו אי מעורר גם אבל מחמיא, בהחלט נשמע
בשש נוקבת סנהדרין במסכת הגמרא שאלות:

המעשה בשעת לפינחס שהתרחשו ניסים
12 נזכרים אחרים במקומות שלו. המפורסם
ניסים "והרבה כללי: תיאור סתם או ניסים,

בחלום פנחס לרואה מדוע כן, אם לו". נעשו
"כמו לא ממש זה הרי בלבד), (אחד נס ייעשה

לפינחס"?! שנעשה
פינחס שלרואה נאמר מדוע נוספת: שאלה

לפינחס, שנעשה כמו – פלא ייעשה בחלומו
נעשו שלפינחס נכתב סנהדרין שבמסכת בעוד

פלא)? ולא (נס, ניסים
'נס' המושגים בהגדרת נעוצה התשובה

הטבע. מערכות ביטול על מורה - נס ו'פלא'.
הטבע, לחוקיות מקום שניתן היא המשמעות

ולכן אותה, מפרים חריג באופן שכעת אלא
פעולה שוב נדרשת חדש נס שקורה פעם בכל

אופן על מורה - פלא הטבע. ביטול של חדשה
אין ולכן הטבע, מן לגמרי שמרומם הנהגה

חוקי את שתפר חדשה לפעולה פעם בכל צורך
מראש נקבעת פלאית ההנהגה אלא הטבע,

הרגילה. ההנהגה בתור

פלא תקבל – פלא תעשה
שנעשה כמו לו, נעשה "פלא רש"י, כוונת זו
אך רבים, ניסים לו נעשו אמנם – לפינחס"

משהו 'פלא', של כללית מהנהגה חלק היו כולם
הטבע. להגבלות מעל לחלוטין שנמצא

הוא ש'פלא' נוספת, הבנה עולה אלו מדברים
משום רק וכי אחרת, פינחס. של העיקרי ענינו

לפינחס פלא נעשה ההוא, ביום אחת, שפעם
הרואה כל לכן ואחרי) לפני שנותיו בכל (ולא
כנראה אלא לו?! ייעשה פלא בחלומו פינחס

'פלא'. הוא פינחס של ענינו שאכן
של באופן פינחס עם התנהג שהקב"ה הסיבה
באופן עבודתו את עשה פינחס כי היא, פלא

השיב לכן מידה", כנגד "מידה נוהג הקב"ה כזה.
פלאית. בצורה עימו ונהג כגמולו לפינחס

מסירות היא 'נס' של משמעותו האדם, בעבודת
גדלות על מורה הפשוט במובנו שנס כמו נפש.

מצב ואם רצונו, מילוי את שמונע דבר שאין ה',
את משנה הוא אז ה' לרצון בניגוד הוא הטבע

על מורה שזה האדם, בעבודת גם זה כך הטבע,
את לקיים ברצונו האדם שמגלה התוקף עוצמת
ואם בעדו, זאת שימנע דבר שאין עד ה' מצוות

נפשו. את למסור אפילו מוכן הוא צורך יש

יומיומית התמסרות
שמעשיו אדם יש – דרכים שתי יש וכאן

בדרכי בעיקר הם המצוות וקיום התורה בלימוד
צריך בו מצב מגיע כאשר אלא והטבע, השכל
ומעורר מתאמץ הוא לסטנדרט מעבר משהו
נפש. מסירות כדי עד חדשים כוחות בעצמו

חדשה. התעוררות פעם בכל נדרשת כזה במצב
ה', לרצון לגמרי מסור שהוא אדם ישנו אך

כולו מסור הוא כלל. משלו פרטי רצון לו ואין
של דרגתו היתה זו ה'. לעבודת פרט ובכל

ממעשה עצמו את לפטור שיכל למרות פינחס.
(ונכונים!) תורניים טיעונים במגוון הקנאות

הנפש מסירות אלא זאת, לעשות פנה לא הוא
תמיד שפעפעו ה' רצון להגשמת והקנאות
שללא בשעה עצמן, את כאן הוכיחו בדמו,

את ועשה ממקומו זינק הוא מיותרים שיקולים
"מידה לו השיב מצידו הקב"ה הנכון. המעשה

את נמלא אנו, אף לו. נעשה פלא – מידה" כנגד
נראה ממש ומיד מלאה, בהתמסרות תפקידינו

אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי היעוד בקיום
נפלאות".

(164 עמ׳ ל״ג חלק שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

פנחס פרשת
א אבות: פרקי

פנחס

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'
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השבת לוח

ע"ה אפרים הת'
שיחי' יוסף שמואל ר' יבלחט"א בן

וקסלר
ה'תשס"ה תמוז כ"ב קודש, שבת ערב נפ'
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי
וכו' בצ"צ עוסק הרה"ת הרה"ח

שגלוב ע"ה הלוי זלמן שניאור ר'
הי"ד הלוי אלחנן יצחק ר' הת' הרה"ח בן

ה'תשס"ו תמוז כ"א ב', ביום נפ'
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי



גאולה ב"עצרת מהדוברים אחד
באמפי- תמוז ב-ג' ומשיח",

משה ר' היה ים, בת של תיאטרון
איש מירושלים, חב"ד איש בנימין
בפרויקט המכ"ם, מתחום היי-טק
המפתח מאנשי אחד ברזל. כיפת

להצלחתה ואחראי בפרויקט
ב"ה. ההתפעלות, מעוררת

הצלחתה על סיפר הוא בדבריו
בזכות המערכת, של המפתיעה
מלך שליט"א הרבי של ברכותיו

קודש. האגרות באמצעות המשיח
המומחים כל של ההלם לאחר

התפנית את ששמעו בדבר הנוגעים
בהצלחת לילה בין המדהימה

הוא המערכת,
הדבר כי גילה

בזכות התאפשר
שהוא הברכה
השליח היה

והדברים לבקשה,
לשני מאחד עברו

שחים כשכולם
מה על בפלא.

בעקבות שקרה
הוא הדברים,

מספר:
אחת אלי פנתה כך, "בעקבות

אתי בשם גברת שם, המנהלות
אם אשמח ואמרה: ממודיעין,

כתיבה באמצעות לי לעזור תוכל
אני המשיח, מלך שליט"א לרבי

לחוצה. מאוד
את איבד שאביה סיפרה היא

נמצא חודש כבר והוא ההכרתו
בצפת. רפואה בבית ב'קומה'

ניסיתי עסוק מאוד שהייתי בגלל
היא אך מה, לזמן לדחותה

מיידית. זאת שנעשה התעקשה
ניגשתי ברירה, לי היתה לא

מכתב כתבנו הספר, את והבאתי
המשיח, מלך שליט"א לרבי

והתשובה המקובל, הנוסח לפי
ריג: בעמוד ז' בכרך התקבלה

שבלב״, עבודה היא דתפילה "ידוע
בשחור. מודגשת היתה לב המילה
לאביה בדיוק אירע מה לשאלתי

וה'קומה', ההכרה לאיבוד גרם ומה
קיבל שהוא לי אמרה היא אז

לב המילה על הצבעתי בלב. אירוע
שהמילה ליבה תשובה את והערתי

בשחור! מודגשת "לב"
לתפילה בנוגע ומה אותה שאלתי

הייתה תשובתה שלך, אבא של
לבית אותו לוקחים לא שכבר

צדיק מאוד אדם "הוא הכנסת.
לא אבל בוקר, כל להתפלל ואוהב

גרים הם כי אותו לקחת יכולים
שום לו ואין בצפת, שניה בקומה

לא לכן במדריגות לרדת יכולת
כמה כבר לתפילה, אותו לקחו

חודשים".
שלך אבא תשמעי, לה, אמרתי
זה עם לו שקשה במצב נמצא

זו שבלב עבודה מתפלל, לא שהוא
פה. שכתוב מה זה – תפילה

ללב זה את לקח פשוט והוא יתכן
העובדה את קשה מאוד בצורה

לא הוא שכעת
להגיע יכול

בבוקר לתפילה
כהרגלו.

עליכם להערכתי
שברגע להחליט

יקום שאביך
תקחו בעז"ה,
לתפילה אותו

אני אמרה: היא
שניקח מבטיחה

לתפילה, אותו
נוריד גלגלים, כיסא נקנה אנחנו

אותו וניקח במדריגות אותו
שנעשה מבטיחה אני לתפילה,

זה. את
לאחותה להתקשר ממנה ביקשתי

האבא של המיטה ליד היושבת
לה "תגידי בצפת, הרפואה בבית

לאבא, באוזן שתלחש בטלפון
אנחנו יתעורר, הוא שבאם

כל לתפילה אותך לקחת מבטיחים
בוקר".

אבל שליח! רק אני ורבותי, מורי
כפי הדברים את לכם מספר אני

כמה אחרי לי. סיפרה שהיא
באוזן, לו לחשה שהיא פעמים

לחלוטין! התעורר היהודי
בהתרגשות אלי באה היא למחרת,
יושב כבר שאביה וסיפרה עצמוה
בכל צמרמורת לי "יש המיטה על
זה". את לך מספרת כשאני הגוף
אלי באה היא שעבר חמישי יום

יצא הוא "תשמע, לי: וסיפרה
בשעה נמרץ לטיפול מהמחלקה
התאוששות בחדר והוא טובה,
ב"ה". וקיים בריא בסדר, והכל

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

ב״חופש״? עושים מה
בתקופה, נמצאים התלמידים בהם אלו בימים
להתבונן יש - "חופש" - העולם בלשון הנקראת
בנידון. המשיח מלך שליט"א הרבי בהתייחסות
להביא צריכה זו תקופה כי עולה, זו מהתבוננות
המצוות וקיום התורה בלימוד לחיזוק דווקא

בהידור
צריך ישראל, ובנות בני של ומעשה מעשה כל
זה שחלפו החופש ימי גם רצוי'ה. כוונה בו להיות
כח להחליף - והן ותכלית, כוונה להם יש עתה
לימוד - להתחיל והמתחילים, - להמשיך שתוכלו בכדי אומץ ולהוסיף

חיות. ויתר התמדה ביתר שמים ביראת הכשר וחינוך התורה
תשי״א) אלול ה׳ (ממכתב

תורה מלימוד ״חופש״ אין
המסיימים התלמידים את לברך הנני הלימודים שנת סיום לקראת
הקודש. טהרת על חינוכם סולם על עליונות ומחלקות לכתות העולים
לשנת והכנה כוחות וחילוף ומנוחה חופש ימי הקיץ, ימי מתחילים

לטובה. ועליכם עלינו הבאה הלימודים
אין הקיץ של החופש ימי כי ה', ברך זרע חביבים, ילדים נא, דעו
בישראל וילדה ילד אין התורה. מלימוד ח"ו והפסק חופש משמעם
יום אפילו ומצות בתורה כשר וחנוך תורה לימוד בלי לחיות רשאים

בחורף. ובין בקיץ, בין אחד,
הספר מבית חופשים שהתלמידים עת הארוכים, הקיץ בימי אדרבה!
להקדיש והזכות האפשרות לכם ניתנה הישיבה, או תורה התלמוד
בחזרה - לעצמכם הן עז, וביתר שאת ביתר לתורה הפנויות שעותיכם
הן הבאה, הלימודים לשנת והשתלמות ובהכנה מכבר הלימוד על
זכו, לא אשר ואחיותיכם, אחיכם על טובה בהשפעה - זולתכם לטובת
בעילוי מעלה, מעלה תעלו זה באופן אשר אורה בקרן לעמוד כמותכם,

א-ל. בית המובילה בדרך עילוי, אחר
הטהורה, הנשמה כח גם אלא הגוף כח רק לא כח, תחליפו כזה באופן רק
ומושלם... שלם האדם את עושים בעיקר, והנשמה ביחד, שניהם אשר

תשי״א) סיון ט״ז (ממכתב

באנשים גם - צניעות
בלוח הרשום לפני עוד הקיץ את שמקדימים כאלה שישנם בפרט
הקיץ לימות בנוגע כעת להבהיר שצריכים המיוחד הענין הרי השנה...

הצניעות. ענין הוא -
כבודה ש"כל בנשים רק שזה הטועים כדעת שלא - הוא הצניעות ענין
הוא הענין - אלא שייכות, שום לזה אין לאנשים אבל פנימה", מלך בת
באנשים שגם בשולחן-ערוך, הדין שנפסק כפי אנשים, אצל יותר עוד

הצניעות...- ענין ישנו
אם דלכאורה, ירכים". ועד "ממתנים המלובש מאחד תצלום אלי הגיעה
בכזה עומד שאתה איך אותך שיצלמו צריך אתה למה - כך הולך אתה

עולם?! לזכרון ישאר שכך ומצב, מעמד
חטא "על שאומרים כמו ברצון, היה שזה נראה היה התמונה ועל

תענוג!... גם אלא ברצון, רק ולא ברצון", לפניך שחטאנו
תשמ״א) תרומה ש״פ (משיחת

החיים בעניין הפסק יתכן לא
רצוי בלתי דבר הוא תורה, תלמוד או חדר בישיבה, "חופש" של המושג
שיהי'ה יתכן לא הרי ימינו", ואורך "חיינו היא שהתורה דמכיון וכו'. כו'
תשמ״ו) דברים ש״פ (משיחת החיים. בעין ח"ו, הפסק

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
הקרבנות. מעשה הל'

ט. פרק
י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

ג-ה. פרק ויובל. שמיטה הל'

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

הל' שמיני.. ספר והוא עבודה ספר יב-יג. פרק
א. פרק אלו. בפרקים הבחירה.. בית

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

בפרקים בו.. והעובדים המקדש כלי הל' ח. פרק
א-ב. פרק אלו.

כ

כא

כב

כג
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ב'

ג'

ד'
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האוזן בתוך הבטחה

לאחרי גם נמשכה בירושלים המוזרה ההתנהגות
דריסת ליהודים נותנים אין שעדיין הנצחון,

שם, לגור שרוצה למי קשיים ומערימים העתיקה, בעיר רגל
שם. לגור להכנס יהודים כמאה הצליחו גדול ובקושי

תשל"ג) נשא וש"פ במדבר (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בירושלים המוזרה ההתנהגות

בנימין משה הרב

מוהל
נתב״ג חב״ד בבית שליח אור בן גיא

מצווה לשם בריתות עורך
שליט"א הרבי כהוראת בנפרד פריעה ••

מהיר לריפוי טבעית אבקה •• במחט שימוש ללא •• המשיח מלך
052-7723-298

המשיח מלך



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

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
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

חיה אדל של הנס

באשה מתחשבים דירה בעניני
בכמה המבואר פי על בכלל הדירה, בענין ובשאלתו
בעלת בדעת ביותר מתחשבים דירה בעניני מקומות

יוכל נועם בדרכי באם ולכן טעמים, ומכמה הבית
עתה, דרים בה דירתם על שתסכים אצלה לפעול

מה כשנתיים בה דרים כבר לכתבו שמתאים ובפרט
לעשות יש זה, על אופן בשום תסכים לא ובאם טוב.

ה׳תתיד) (מאגרת כרצונה.

כסף שאין שכותב פלא
כיון שהרי זו, כתיבה לפלא כסף, שאין שכותב ובמה

שלא בודאי הזהב", ולי הכסף "לי אומר שהקב"ה
ביתו ולבני לו המצטרך לכל ממון ושלום חס יחסר

וההוכחה הפרטים, ובענינים הכללים בענינים שיחיו

אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד כפתגם היא זה על
השם חסדי שראה וכמו העתיד, את מלמד שהעבר

שכל חז"ל הבטחת תקוים בודאי בעבר יתברך
מצדם גם ובודאי ושנים, ימים לארך הוא לו המטיבין

ירחיבום ועוד פתוחים הצנורות ויחזקו יחזיקו
ומצות. תורה לעניני שכוונתי ופשוט ויגדילום.

ה׳תתיא) (מאגרת

גובר מזלו - הולדת יום
עתה לעת הנה ההולדת, יום אודות שכותב במה ...

בירושלמי והוא זה, דבר על מצאתי אחד במקום רק
הוא מובן אבל גובר, האדם מזל ההולדת ביום אשר

נזכרים האלה והימים הכתוב על מפירוש כן גם
הענינים חוזרים השנה, לתקופת יום שבכל ונעשים,

ה׳תתכב) (מאגרת לקדמותם.

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

זריקת של פיגוע התרחש ניסן, ג' חמישי ביום
את אספה יקיר מהישוב ביטון אדוה אבנים.

באריאל, הוריה מבית הצעירות הבנות שלוש
הבנות ערב, שעת זו היתה ליקיר. הביתה בחזרה
הקטנה אדל האחורי, במושב ישבו ואביגיל נעמה

הקדמי. במושב
לאריאל, בכניסה מהכיכר שיצאו אחרי מייד

הרכב. של האחורי בחלק אדירים פיצוצים שמעה
שאנחנו רגילה, דרכים תאונת לא שזו "הבנתי

חושך, ראיתי שניות בתוך תופת. באיזושהי
אדוה. שיחזרה לכודה". והייתי

באמצע בלם שנהגה במשאית, התנגשה המכונית
והוא אבנים יודו לעברו שגם לאחר הנתיב,
זו פיגוע בתאונת בנסיעה. להמשיך התקשה
שתזכה אדוה בת חי׳ה אדל התינוקת נפצעה

שלימה. לרפואה
תמוז ב-ג' שנערכה ומשיח" גאולה ב"עצרת

חיה, אדל של של אביה סיפר ים, בבת האחרון
הניסים: שרשרת על ביטון, רפאל

הסיכויים כל נגד
המשאית של העצירה בצורת הוא הראשון "הנס

בדרך רעייתי. של רכבה פגעה בה הקדמית,
את ומרימים 'פארקינג' משלבים בעצירה כלל
'ניוטרל' שם נהג אותו מה משום ה'אמברקס',
של הראשון הנס וזה ה'אמברקס', את והרים

במשאית, מאחורה נכנסה אשתי כי לילה. אותו
את ביטלה מאחורה, אותה הרימה ולמעשה

עשרות כמה אותה ודחפה האמברקס פעולת
קינטית לאנרגיה למעשה שהפך מה מטרים,

היה הוא חלילה באם רכה. יותר היתה והבלימה
לאפקט גורם היה זה חניה, על – פארקינג שם

הראשון. הנס זה בקיר. להיכנס כמו
לאשתי ניגשו לא הם הגיעו, כשהמחלצים

שקיות עם... מאוחר יותר בשלב רק בהתחלה
הם חי, בנאדם אין כזה שבמצב אמרו הם כי
של ימין מצד שישבה חיה לאדל ישר הלכו

דקות, לשלושים עשרים בין ארך החילוץ אשתי,
של הראש את תופסת אשתי הזה הזמן כשכל

אותה, כשחילצו נשימה, אוויר לה ופותחת אדל
לפני רגע שזה ה-30, בסביבות משהו היה הדופק

תינוקות. בשביל לב הדום

קריטיות דקות 2
לאירוע. פראמדיק הגעת בעצם הוא נס עוד

במשרד ישב דקות, באותן כונן היה שלא הלה
לו נשמע היה וזה הפיגוע, על שמע העין, בראש
עצמו דעת על לאמבולנס קפץ הוא קשה, אירוע
לעצמו אומר כשהוא מלווה, חובש בלי נהג, בלי

בבחור מדובר הזה", לאירוע להגיע חייב "אני
ויכוח היה עוד לשטח הגיע כשהוא מיומן, מאוד

מהרופא למעט ובלי הצבאי, הרופא לבין בינו
יותר הרבה הם שפרמדיקים ידוע אבל הצבאי,

חומר לה הזריק הילדה, את לקח הוא מקצועיים,
!150 של לדופק הדופק את לה והזניק

מצליח שאתה או דקות, 2 לך יש כאלה במצבים
אמר שהקב"ה זכינו וב"ה מצליח, לא שאתה או

הם לו: אומר כביכול המשחית, למלאך הרף!
לילה. באותו בבירור זאת ראינו לי! שייכים

לנו התברר הרפואה, לבית הגיע כשהאמבולנס גם
מחלקת מנהל סגן עם בשיחה ימים, כמה אחרי

במקרים מטפלים לא הם שבעיקרון נמרץ, טיפול
של קלה רגל תזוזת איזו ראו הם אבל כאלה,

גפיים, תזוזת לה שהיה התעקש והפרמדיק אדל,
– כאלה במצבים כי סיכוי, לה לתת החליטו והם
בצד הילד את שמים – רפואה איש של כעדותו

הסיפור. חלילה נגמר ובזה דקות, 2

הנס שיושלם
המשיכו הניסים משם

במהלך לנו היה להתגלגל:
נמרץ בטיפול השהיה

קריטיים, מצבים 3 לפחות
לנו עשו הרופאים פעמיים

לפני..." "רגע של הכנה", "שיחת
בשלוחי ביטון משפחת פגשו האשפוז במהלך
את אצלם שחיזקו המשיח מלך שליט"א הרבי
ב"דולר צויידו הם בניסים. והבטחון האמונה

תוך מיטתה ליד לשים חת"ת וספר ברכה"
מלך שליט"א הרבי לברכת מועבר ששמה

במזיבוז השליח עם קשר נוצר היתר בין המשיח,
שהשם הבעש"ט, של בציונו תפילה נשא הוא שם

בתו. שם על הוא אדל
ההליך, בתוך עדיין "אנחנו אומר: הוא לסיום

קצר. יהיה ההליך ה' שבעזרת מקוים אנחנו אך
בטוחים ואנחנו נס, ועוד נס עוד רואים יום כל

רפואה חיה אדל ל תיהיה התפילות שבעזרת
בהתגלות ממש, ומיד שתיכף והעיקר שלימה".

המשיח. מלך שליט"א הרבי

ומשיח גאולה בעצרת דברים נושא חיה, אדל של אביה ביטון, רפאל

הפיגוע-תאונה מראה

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

סלובקיה
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