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מהדהדות תוצאותיו אך שנים, לפני התרחש האירוע
השבוע, שישי שביום העובדה הזה. היום עצם עד

האריז"ל, של ההילולא יום אב, מנחם ה' התאריך חל
את מחדדת רק האחרונים. בדורות הקבלה תורת מגלה

הדברים.
לפני מה זמן שבת, בערב ההתרחשות ארעה אז גם
הקדושים תלמידיו עם יצא האריז"ל שבת. כניסת

פנה לפתע כאשר בשדה, המלכה שבת לקבלת
השבת את לקבל נלך "שמא ואמר תלמידיו אל

בירושלים?!".
בדרך ה"סיפור". החל כעת

הנמנע מן זה היה הטבע
לירושלים מצפת להגיע

מבחינה אבל שבת. לקבלת
כל בעיני פלא זה היה לא זו,

האריז"ל שרבם תלמידיו,
דבריו. את לממש יוכל

תלמידיו בין הסדק
כמה כאשר נוצר, הקדושים

אופן בכל כי ענו, מהם
תחילה להתייעץ ברצונם

בנשותיהם.
פניו נפלו הדברים לשמע
בצער ואמר האריז"ל של

מיד הולכים היינו "אילו רב:
משיח". את להביא אפשר כבר היה

דורנו של סיפורו
קרה? זה כיצד גדולה, תהיה המעורר מרעיש סיפור

גדולת את שראו רוחנית, עילית בקבוצת מדובר והרי
ניסים? ובניסי בניסים רבם

המאלף לסיפור בהתייחסו המשיח, מלך שליט"א הרבי
התשובה את ממקד ה'תשח"י, שמיני פרשת בשבת

בלימוד חסרון לא בהתקשרות. חוסר - אחד בעניין
לתוצאה הביאו בהידור מצות בקיום חסרון ולא תורה,

- אחד עניין רק דאז,
בהתקשרות. חוסר

הפנימית ההתדיינות
תלמידים, אותם אצל

חוסר על שהעידה היא

האם מעטות, שניות באותם פנימי הדיון בהתקשרות.
לבדוק מקום יש שמא או מוחלטים, הינם רבם דברי

דקדושה, למציאות אפילו למציאות, תואמים הם האם
וכדבריו בהתקשרות. הסדקים את חשף זה דיון עצם
רבו, בדברי ח"ו, מפקפק מישהו ובאם שיחה: באותה

חסר וכאשר בהתקשרות, לו שחסר הוראה זו הרי
- כאחד" ב"כולנו באחדות, במילא חסר בהתקשרות,
אבינו". "ברכנו - לזה קודם שנזכר במה חסר ובמילא

ולפרט. לכלל נכונים תורה שדברי הוא ידוע כלל
של סיפורו זו, מבחינה
הוא ותלמידיו האריז"ל

דורנו. של סיפורו

ההתקשרות חיזוק
ביום נמצאים כיום אנו גם

האלף - הכללי השישי
ממש בסמיכות השישי,
ושומעים שבת. לכניסת
של הגאולה בשורת את

המשיח מלך שליט"א הרבי
מאתנו: אחד בכל המאיץ

כולנו כבר ונעשה בואו
השבת קבלת את יחד,

בבית בירושלים, הכללית
השלישי... המקדש

האם שונים, חישובים מתוך מהרהרים שעדיין ולאלה
להסדיר כדי זמן עוד יש שמא או כפשוטו, היא הכוונה

המשיח מלך שליט"א הרבי מבהיר עניינים? אלו אי
כפשוטו היא שכוונתו האריז"ל, של סיפורו באמצעות

ארץ ממש, עכשיו ושלימה אמיתית גאולה ממש,
קיבוץ האומות, עשר ארץ כולל בשלימותה ישראל

זה וכל השלישי המקדש בית המתים, תחיית גלויות,
ממש! עכשיו

והשלמתו, תיקונו את גם מהווה זה סיפור הפנמת
לכל מראים ובה חזון, שבת זו בשבת כבר אשר עד

ההחלטה מתקבלת השלישי, המקדש בית את יהודי
בהלכות ובמיוחד וגאולה משיח ענייני בלימוד להוספה
ימות את לחיות מנת "על הק' כהוראתו הבחירה, בית

לגאולה וזוכים ומעשה, דיבור במחשבה, - המשיח"
הרבי בהתגלות ממש, כפשוטו והשלימה האמיתית

ממש. ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א

בניצנה בוגרים שבת
מטות פרשת שעברה, בשבת

ישיבת של בוגרים שבת נערכה מסעי
השבת שבע. באר תמימים תומכי

בהשתתפות ניצנה הנוער בכפר נערכה
עם יחד הישיבה בוגרי משפחות עשרות
צוות בליווי הנוכחים, הישיבה תלמידי

התקיימו השבת במהלך הישיבה. הנהלת
המרכזי בנושא והתוועדויות שיעורים

מיוחדת ותוכנית הגאולה, בשורת הפצת
קליפא ירמיהו הרב הישיבה מנהל לנשים.
הישיבה התפתחות את הבאים בפני סקר

ההרחבה ותוכניות האחרונות בשנים
. להבא

חנניה בגבעת חב״ד ישיבת
היוקרה בשכונת חב"ד ישיבת

הבית הר אל המשקיפה חנניה", "גבעת
אוליאל רועי הרב בראשות בירושלים,
תנאים חדשים. תלמידים לקבל ערוכה

לפרטים מעולים! ורוחניים גשמים
052-770-443 ולהרשמה:

נדיר תניא ספר
בפועל שהודפס נדיר, תניא ספר

,"770" משיח, -בית שבבבל רבינו בבית
במהדורת הספר פומבית. למכירה מוצע

המאה שנת לרגל הודפס עור, כריכת כיס
לפרטים: המשיח. מלך שליט"א לרבי

.077-962-2442

שליט״א הרבי מבהיר כפשוטו, היא הכוונה האם שונים, חישובים מתוך מהרהרים שעדיין ולאלה
עכשיו ושלימה אמיתית גאולה ממש, כפשוטו שכוונתו האריז״ל, של סיפורו באמצעות המשיח מלך

טובות חדשות
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(12.7.13) (5773) ה'תשע"ג מנחם-אב ה' דברים, פרשת קודש שבת ערב

בשלימותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

המרעיש הסיפור
שבת בערב שארע

955

עם נפגש המשיח מלך שליט״א הרבי תשל״ו, מנחם-אב בחודש
בין עבר כשבסיומה קבוצתית, ליחדות צה״ל מצוייני קבוצת
מצווה. לשליחות דולר הק׳ בידו להם וחילק הלוחמים,

צה"ל מצוייני עם המשיח מלך



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

  
פרטי כל סיימו שכבר לכך נוסף

העמים במדבר המסעות מ"ב(42)
ועומדים הגלות, שבזמן

יריחו"...עוברים ירדן "על כבר
לארץ ונכנסים מערבה הירדן את

עיר לירושלים ישראל...

השלישי, המקדש ולבית הקודש,
נמצא שבו הקדשים לקודש ועד

   והלוחות. הארון

בואו הארץ את לפניכם נתתי ראה
ח,) א, (דברים הארץ את ורשו
ואינכם בדבר מערער "אין - ורשו בואו
מרגלים שלחו לא אילו למלחמה. צריכים

(רש״י) זיין". לכלי צריכים היו לא -
הרי הארץ, את לישראל ה' שהבטיח כיון

כך. על לערער שביכולתו מי שאין
ישראל הראו מרגלים, לשלוח בדרישה
שיכניסם ה' על סומכים אינם הם כי
הכניסה מהם נמנע לכן על-טבעית, בדרך

הניסית.
הכניסה תהיה והשלמה האמיתית בגאולה
כל-שכן על-טבעית, בצורה ישראל לארץ
שגם אלא מצרים. מיציאת וקל-וחומר
בה' מוחלט בטחון להוכיח עלינו כאן

ובהבטחתו.

כי מלא בפה לאומות-העולם לומר יש
עולם. לעם עולם נחלת היא ישראל ארץ

הבטחון ע"י
מערער יהיה ש"לא נזכה בה' המוחלט
הוא הארץ, כל לו שהקב"ה מכיוון בדבר",
הגאולה) (פניני לנו". ונתנה מהם ש"נטלה

ישעיהו..") "חזון ההפטרה: (ע"ש חזון שבת
"חזון" אומר: מברדיטשוב יצחק לוי הרב
זו בשבת מראה. - "מחזה" מלשון הוא
לכל השלישי המקדש בית את ה' מראה

ואחד. אחד
בית את יהודי כל רואה הראשון בשלב
אך העמוק, הנשמתי ברובד רק המקדש
השכלית הכרתו על גם, משפיעה זו ראיה
ועד הגשמי, גופו על גם משפיעה שהיא עד
השלישי המקדש בית את לראות שזוכים
בקרוב הגשמית בעין שבו, האלוקות וגילוי
חי) מעיין (עפ״י ממש.

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:28 7:11 ירושלים
8:31 7:27 תל-אביב
8:32 7:20 חיפה
8:29 7:28 באר-שבע
9:16 8:10 ניו-יורק
מסיים:ככוכבי כהן  

לרב השמים
בצדקה ישעיהו-ושביה חזון 

א-כז) (ישעיהו:א,

בקול לומר נעים כשלא

ונדודים. תלאות רווי ארוך, מסע לאחר זה היה
את לשמוע קטן, ועד מגדול הכול, נאספו עתה
הארוך במסע אותם שהוביל ממי הסיכום דברי

תלונותיהם. לכל הכתובת היה שגם מי הזה,
שקרו המאורעות את לסקור החל רבינו משה

האחרונות. השנים בארבעים איתם
העגומה לפרשייה גם מתייחס הוא דבריו בין

ותאמרו באוהליכם "ותרגנו המרגלים: חטא של
לתת מצרים מארץ הוציאנו אותנו ה' בשנאת

את מפרש רש"י להשמידנו". האמורי ביד אותנו
אתכם, אוהב היה הקב"ה בדבריו. משה כוונת

שגם חשבתם גם ולכן אותו שנאתם אתם אבל
שנאה. מתוך כאילו אליכם מתייחס הוא

חדשות? סיבות לחפש למה
ית', כלפיו הוגן הבלתי יחס את לנמק הצורך
מדוע מובן, אינו הנ"ל, הנפשי העיקרון בגלל
בני של זה שלילי ליחס סיבות לחפש צריך
במפורש כותב הפסוק הרי להקב"ה, ישראל

"לתת ממצרים שהוציאם בגלל - טענתם את
להשמידם"?! האמורי ביד אותנו

של הוגן הבלתי שיחסם מסביר רש"י בהמשך,
האמורי, מפני חששם בגלל נגרם לא ישראל,

למלך משל ממצרים. הוצאתם מעצם נבע אלא

בעל אחת – שדות שתי וגם בנים, שני לו שהיו
מקורות ללא והשניה טבעיים מים מקורות

לבנו בלבד. הגשמים מי על נסמכת אלא כאלה,
מקורות בעלת השדה את המלך נתן האהוב

נתן אהוב, שאינו לבן ואילו העצמאים, המים
וקמלה. נובלת גשמים שללא זו השניה, את

מקבלת מצרים ארץ הייתה, ישראל בני טענת
מעצמו, אותה שמשקה מהנילוס מימיה את
ההשקיה מקורות חסרת כנען בארץ ואילו

לגשם... להמתין יצטרכו שדותיהם העצמיים,
שהוסברה לאחר – קושיה עולה כך על גם

צריך למה ישראל, בני את ה' לשנאת 'ההוכחה'
הענין? את להסביר כדי הזה המשל את

ביותר חריג מקרה
בדברים: לדייק עלינו זה כל את להבין כדי

"ותרגנו במילים היא הפסוקים תחילת
מדובר שלא היא שמשמעותן באוהליכם",
בתרעומות אלא במחנה, גלויה בהתלוננות
בינם ישראל, באוהלי שהסתובבו חשאיות

בנפרד להבהיר רש"י טורח גם לכן עצמם. לבין
ריב בעיקר אלא סתם, ריב לא זה ש'רוגן'

זו דיבה. והוצאת הרע לשון לדיבור שקשור

לא ישראל שבני באוהליכם", "ותרגנו הכוונה
הרע לשון ביניהם דיברו אלא גלוי ריב עשו

באוהליהם. בהיותם בסתר דיבה והוציאו
שלח בפרשת המסופר עם הדבר יסתדר איך

תלונה גלוי באופן היתה שהמחלוקת רואים שם
פומבית?

של חדש סוג על מדובר שכאן היא, התשובה
בקול ישראל ידי על נאמרה לא שבאמת תלונה
שהיה בגלל וזאת באוהלים, חשאי באופן אלא
נכונה, ואינה שקרית היא שטענתם לכל ידוע
יכלו לא ולכן ישראל, את אוהב הקב"ה שהרי

רק אלא ובפרסום בגלוי הזו הטענה את לטעון
של בצורה באוהליהם, לזה זה אותה ללחוש

דיבה. והוצאת הרע לשון

עצמית אהבה
מוסיף המלך של ושדותיו בניו על המשל

יסוד, לה שאין תלונה זו שכן הדברים, להבנת
לעבוד צריך מצרים בארץ שגם לכל וידוע

כדי הנילוס השקיית למרות מאוד קשה
הגבוהים גם השדות, לכל יגיעו שהמים לדאוג
הגשמים ישראל בארץ ואילו ביותר, והנמוכים
טובה בצורה השדות כל את מעצמם משקים
מצוות על ישמרו ישראל אם ובפרט ובשווה,

"ונתתי מהקב"ה הבטחה להם יש שאז התורה,
בעיתם...". גשמיכם

דברים שפרשת באב, לתשעה גם קשור זה כל
שהקב"ה לנו להזכיר כדי לפניו, נקראת תמיד
זו אהבה ובזכות מצב, בכל תמיד אותנו אוהב

ממש. מיד אותנו גואל הוא
(17 עמ׳ לד חלק שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

דברים פרשת
ד אבות: פרקי  

דברים

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

שיחיו ורעייתו שלום ישראל ר' משפחת
שניילבג

שיח' ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת
ע"ה רינת נועה הגב'

ברנס
ה'תשע"ג תמוז כ"ג נפ'

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי



להוביל יכולה שגרתית, נסיעה גם
קייטרינג בעל קולטון דוד ר'

שהשקיע מספר בירושלים, חב"ד
אחר בחיפושים ומאמץ רב זמן

ברכה אחרי ולבסוף, לקניה, דירה
מלך שליט"א מהרבי נפלאה

ואשתו הוא קודש, באגרות המשיח
גילה. בשכונת דירה לקנות החליטו
מספר החוזה, על החתימה לצורך

הדירה מוכר עם נפגשנו דוד,
הפגישה, במהלך דין. עורך במשרד

הנפלאה הברכה על סיפרתי
לרכישת בנוגע מהרבי שקיבלנו

סיפר הנס, סיפור בעקבות הדירה.
לזרם שמשתייך הדין עורך גם

הוא שגם הליטאי
מהרבי לנס עד היה

באגרות שליט"א
קודש:

מספר מה, זמן לפני
עוד הדין, עורך

בכולל, אברך שהייתי
לאירוע הגעתי

חברי אצל משמח
גיורא במושב הטוב

שם ירושלים, באזור
למושב. הרבי שליח גם נכח

על הידידים בין קלחה השיחה
לנוכחים וסיפרתי דיומא, עניני

שקיבלתי נפלאה עבודה הצעת על
מהודרת כשרות ועדת מטעם

ב.. במחלבה החליבה בזמן לפקח
אותה אוסטרליה. - זילנד ניו

מחלב לעשות רוצה כשרות ועדת
אחרי ישראל. אבקת-חלב זה

לוקחים יהודי, בהשגחת החליבה
למחלבה סמוך למפעל החלב את

חלב. אבקת לעשות כדי
בניו חודש להיות דורשת העבודה

עבור שהציעו והמשכורת זילנד,
.₪ 50,000 על עמדה חודש אותו

חברי את ושיתפתי התלבטתי,
לחודש הכולל לעזוב האם בשיחה

כזו. הזדמנות לצורך
הרבי שליח קם הסיפור כדי תוך

בישוב, המשיח מלך שליט"א
והציע במקום, נוכח היה שכאמור

תוך קודש, באגרות לכתוב לי
התקשרות על לי מספר שהוא
איך ומסביר חסידים, ואמונת
ענין שכל אני, באגרות. לכתוב
נעניתי לי, חדש היה האגרות

. בשלילה

לא נאמן, שליח כמו השליח, אך
אמי, ושם שמי את לקח וויתר,

את לכתוב בפני התיישב ובעצמו
והכניס אדוננו", "יחי אמר המכתב,
ואמר קודש, האגרות מכרכי לאחד

לקרוא זה לך שנשאר מה "כל לי
חשבתי יותר"! לא הכתוב, את

אני להיות, יכול כבר מה - לעצמי
אקרא. רק

הופתעתי הספר, את כשפתחתי
של וקולעת ברורה תשובה לראות

וזה המשיח מלך שליט"א הרבי
ליציאה "בנוגע (בערך): התוכן

שלא לפרנסה, בנוגע לארץ לחוץ
בהפסדו". שכרו שיבוא בגלל ייצא

את שקראתי לפני
הייתי המכתב,

לעניין בנוגע ספקני
אך והאגרות, חב"ד

תשובה כשראיתי
תודה ברורה, כל כל
את שקיבלתי לא-ל
לא ברצינות, הענין
זילנד, לניו נסעתי
ללמוד ונשארתי

בכולל. כדרכי
נפגשתי מכן, לאחר כחודשיים

איזה שנעדר לכולל, מחברי באחד
חברי הלימודים. מספסל תקופה

קיבל כן עצמו שהוא לי סיפר
וטס זילנד, בניו זו עבודה הצעת

אשתו. עם לשם

קנו התעופה, לשדה שנכנסו מיד
על פרי" ב"דיוטי דברים הרבה

אותה הגבוהה המשכורת חשבון
כמעט אחרי לקבל. עומדים הם
רצופות שעות ושמונה ארבעים
אחד מטוס בין טילטולים של

הוא מתישות, ונסיעות למשנהו
החליבה. על בהשגחה לעבוד החל

שכעת ליטרים, אלפי עשרות
למפעל אותם להעביר צריך היה

הכנות כדי תוך חלב. אבקת לייצור
שאין לו הודיעו החלב, להעברת

נשרף... המפעל כי ללכת לאן
50,000 בלי לארץ חזר אברך אותו
הפסיד לימודים, חודש הפסיד ,₪
העדרותו, בזמן הכולל מילגת את

ההתחייבויות את לשלם צריך ועוד
פרי"... ל"דיוטי

אצלי, חדור הדין, עורך סיפר מאז,
לרבי!! לשמוע שחייבים

דורון טוביה הרב עם

סלולרי על רוכב משיח
תפילה סידור ומתפשט הולך האחרונות בשנים
ציבורים במקומות הנייד. מסך על אלקטרוני
יראים יהודים לראות ניתן וכיו"ב, שמחות כבאולמי
המזון ברכת מברכים או מנחה המתפללים ושלמים
אין האם תהיה המעוררת תופעה הסלולרי. מתוך

רוחני? הפסד איזה בזה
איסור מגבלותיו שבין קדושה, של חפץ אוחזים בסידור, כשמחזיקים
שימוש, בו לעשות כבר אפשר שאי סידור וכדו'. ל"שירותים" כניסה
אמנם מותר בסלולרי. זאת, לעומת לגנזו. וצריך לאשפה, להשליכו אסור

קדושה". של "חפץ ביד מחזיקים לא אז, אבל איתו, להתפלל
השם הסלולרי. מסך על המופיעים הקדושים בשמות קדושה אין
מדפוס, בשונה לכן, הצג, גבי על ביניהם קשר שאין מ"פיקסלים" מורכב
במילא, השם". "מחיקת נקרא לא וזה בסלולרי "דפים" להעביר מותר
ואפשר קדושה, בו אין כולה התורה כל את שמכיל הקטן הסלולרי
כן, ואם גניזה. צריך ואינו חשש ללא המטונפים למבואות איתו להיכנס
הוא כי קדושה, יותר לזה יש ביד, סידור עם מברך או מתפלל כשאדם
בזה יש סלולרי, עם ביד מתפלל וכאשר קדושה", של "חפץ בידו אוחז

בקדושה. ירידה לכאורה

האותיות קדושת
ולא בקודש ש"מעלין כמפורסם, היא המשיח, מלך שליט"א הרבי שיטת
"רגיל" מדפוס הדפוס טכניקת מעבר שבזמן התפרסם, וכבר מורידין",
לשיטת עופרת, אותיות של סדר מכונת ע"י "בלט" בדפוס שנעשה
את להדפיס שאפשר כמה עד הורה הרבי צילום, שהיא ה"אופסט"
פעם לא ועלול עצום, מאמץ שדרשה הישנה, בשיטה שיחות הליקוטי
הישנה הדפוס שיטת את העדיף זאת למרות לאור, ההוצאה את לעכב

קיימת. שהייתה זמן כל
בין שההבדל וחומר קל ל"אופסט", "בלט" בין השינוי לגבי כך ואם
מבחינה יותר, גדולה ירידה היא רגיל, מעריב" "מנחה לסידור סלולרי

בקודש". "הורדה זו מסויימת
שמונה תפילת להתפלל שיש המשיח, מלך שליט"א הרבי דעת כידוע,
הרעה". מחשבתו ישוב הספר "עם פקוחות: בעיניים סידור מתוך עשרה
(שלכן קדושים ופסוקים שמות בעיניים רואים פתוח הסידור כאשר
אלא קדושות, אינן שהאותיות – בסלולרי כן שאין מה גניזה), טעון
ונקוט סיון: כ"ג יום היום לוח וראה קדושה. בה שאין מסך תצוגת
לעבודה מביא או המועיל דבר כל כי תמיד, אותו וזכור בידך כללא האי
מדבר היא המניעה אם אפילו - זה לדבר שתהי' מניעה כל הנה בפועל,

הבהמית". נפש של מתחבולותי' רק הוא - נעלה היותר
בכל שימוש בעד דווקא המשיח מלך שליט"א הרבי זה, כל אחרי אבל,
לכבודו", אלא בראו לא הקב"ה שבראו מה "כל כי הטכנולוגיה, חידושי

נשתמש?! לא ואנו
ומובדל קדוש הוא הסידור הבדלה. עניינה שקדושה, היא, הביאור נקודת

שמירה.. צריך הוא ולכן והסתר, העלם מלשון מ"העולם"
ואז, אלוקות, יגלה עצמו שהעולם היא, המשיח ימות תכלית אבל,
כי "קדוש", אינו מהעולם, מובדל אינו כבר בעולם האלוקות גילוי
משיח של ענינו למעשה זה אלוקות. מגלה – הוא בגדריו עצמו העולם
וחידושי אלוקות, מגלה שכבר העולם חומר על החמור", על ש"רוכב
מראה ליום, מיום ויותר יותר אלוקות שמגלה ב"עולם" - הטכנולוגיה
רק אלא הלכה, לפסוק הדברים בכוונת אין המשיח! בימות שנמצאים

הנושא.. על לעורר

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק מנחם-אב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ומוספין.. תמידין הל'
ד. פרק אלו. בפרקים
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הציפיות לכל בניגוד

מירושלים יהודים גירשו לא אומנם עתה, עד
שלא בכך ה"גירוש" מתבטא בינתיים, העתיקה,

יהודים של התיישבותם את ולהרחיב" ל"הגדיל מאפשרים
וכו') ובשכם בחברון זה דרך (ועל העתיקה בירושלים

תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

העתיקה מירושלים הגירוש
משיח של תורתו את לומדים

הגאולה אתר של הוידאו במדור כעת
שליט"א מהרבי קודש שיחות עשרות
סימולטנית מתורגמות המשיח, מלך

www.hageula.com



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
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

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 .

משטפנשט הצדיק בציון קדמי ר'

וספי במשפחת חסד של עשיה

מפעולה המונעת התבוננות
זו, מהצעה ידו משך אשר הטעמים שכתב במה

הבחינה ידועה (שידוך)...והרי
ההתבוננות שבאם סיון) כ"ג יום בהיום (הועתק

זה הרי דידן בנידון (ופעולה טובה מפעולה מונעת
לשבת כי לבריות וטוב לשמים טוב האמיתי, טוב

באה... האמיתי מהטוב לא יצרה),

בענינים אצלו הצלחה שנת שתהיה רצון ויהיה
המיוחד ובענין הפרטים ובעניניו הכללים

בזה וכמאמרז"ל ושלמות, שלוה המשרה והעיקרי
יחד. גם וברוחניות בגשמיות טוב לשידוך

ה׳תתכא) (מאגרת

מובטחת בחינוך העוסקים פרנסת
החינוך בשטח מצליח השמועה שכפי כיון ולדעתי

על חינוך אומרת זאת זו, שמים במלאכת והעוסקים
ביותר, הם מעטים הקודש טהרת

כדי ועד כמה פי גדולה בזה שהדרישה בשעה ובה
כן גם תהי' ת"ו באה"ק הקרוב בעתיד שכנראה כך

מובטחת, בזה העוסקים של פרנסתם

החב"דים, החינוך במוסדות בעבודתו שימשיך דעתי
ובמילא האפשרי, ככל כשרונותיו לנצל שיכול ובאופן

ויותר... יותר זה יתפתח גם
ה׳תתכג) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

המעלה, מיסוד וספי עינב של הראשון המפגש
ורד, שאחותו, לאחר היה מעשית, יהדות עם

זוכר "אני חב"די. בית והקימה בתשובה חזרה
סא"ל אביו, מספר. הוא בינינו", הויכוחים את

נפילתו לפני ספורים ימים כתב הי"ד, וספי יואב
ושרהל‘ה עינב ורד, ”לארנון, כיפור יום במלחמת

אלוקים שיש להאמין התחלתי - היקרים
משהו. הזיז זה שגם נראה יואב". בשמיים.

כתבה מאוד, לו שחששה אמו בצה"ל, בשירותו
וביקשה המשיח מלך שליט"א לרבי בתה בעצת
התשובה הגיעה רב לא זמן כעבור עבורו. ברכה
נקשר אז כבר שידע, מבלי לדאגה". מקום "אין

המשיח. מלך שליט"א הרבי אל

הצילה ישראל״ ״שמע צעקת
המשפחתי במשק טיפל הצבאי, שירותו לאחר

נהג החורף, בחודשי מישמש. במטעי בעיקר
במושב, חבר של לטיפול המטעים את להשאיר

ממסעותיו באחד בחו"ל. לטייל יוצא כשהוא
כומר לבין בינו ממושך קשר נוצר לברזיל,

לראשונה דתו. את להמיר ניסה מסויים שבשלב
על להלחם עליו היה בו למצב נקלע עינב

עליה יודע ואינו כמעט הוא כשבעצם יהדותו,
מול שזעק ישראל" ה"שמע צעקת את אבל דבר.

היום. עד היטב זוכר הוא הכומר,
המוצא נקודת את היוותה זו רוחנית טלטלה

ליסוד חזר כעת ליהדות. שלו החזרה מסע של
גם לומד כשהוא מצוות, לשמור והחל המעלה,

השמיטה בשנת אביב. ברמת חב“ד בישיבת
ביסוד הפרי עצי חלקות את וספי עינב הפקיר

וברמת בגליל ג'יפים טיולי חברת ופתח המעלה,
היום. עד שפועלת הגולן

שביתם השניים החליטו ענת, עם חתונתו לאחר
ביקתות כמה הקים בחצר פתוח. בית יהיה

שלא נערים "מאמצים" הם כשבהמשך אירוח,
הם שישי ליל מידי מסגרת. בשום נקלטו

ומידי האש" "על חסידית, התוועדות מקיימים
חב"ד מישיבת בחורים בביתם מארחים שבת

ה"מניין". את לחזק הבאים צפת,

לעשיה הזינוק נקודת
רגעי מגלות לא עינב הרב של המחייכות פניו

ב"שלום נפל הגדול אחיו שידע. קשים סבל
בתאונת בתם נפגעה שנים, מספר לפני הגליל".
היה מכל הקשה אך ל"ע. נקטעה ורגלה דרכים
קטנה גומי בסירת טבעה השנתיים בת כשבתם

גשמים. במי והתמלאה בחצר שהיתה
וזוגתו עינב הרב החליטו הזה המשבר רגע את

בי"ס הקמת שהניבה זינוק, לנקודת להפוך ענת,
כבר כיום הכולל חינוכי פרוייקט בחצרם. חב"ד
המימון רוב כי אם ד', - מא' שנתונים ארבעה

המשפחה. כתפי על עדיין נופל
חרג וענת, עינב וספי משפחת של סיפורה
לאזניהם גם והגיע המעלה יסוד מגבולות

מייקאובר', 'אקסטרים בתכנית המפיקים של

נבחרות לשפחות ונתינה עידוד במתן העוסקת
כשלעצמה חיובית תופעה בנתינה. העוסקות

שיש המשיח, מלך שליט"א הרבי לדברי התואמת
מעולם. היה שלא באופן חסד מעשי ריבוי כיום

משפחת בבית לבקר שבאו התכנית מפיקי
איכות שבין הפער את לגלות נדהמו וספי,

כולה הפועלת המשפחה של הנתינה וכמות
העגום מצבו לבין שליחות, של תחושה מתוך
ליפול, שנטו קירות בעל ישן מבנה ביתם. של

ניידותה על שמקשה צר מסדרון סדוקה, תקרה
מקלחת גלגלים, כיסא על היושבת בתם של

ברור היה ועוד. ועוד למוגבלותה תואמת שאינה
שבמקום זו. ממשפחה ללמוד מה יש שלכולנו
שעברה, הגדול האישי הסבל לנוכח להתרסק,

תחושה מתוך העשיה הרחבת על החליטה
המשיח. מלך שליט"א הרבי של שליחות של

שהתקבלה ההחלטה
להם בונים - הייתה

ובתוך חדש בית
ימים!!! חמשה

הגאולה זמן
יצאה וספי משפחת

באחד לחופשה
צוות הארחה. מבתי

הישוב, מחברי מתנדבים עשרות בסיוע מקצועי
הגדולה, הערכתם את להביע זו בהזדמנות שבאו

והקימו ימים חמשה במשך ליאות ללא עבדו
ומרווח, נאה חדש, בית הישן, הבית חורבות על

עניין רק שינוי ללא נותר החצר כשבמרכז
שישי, בלילי החסידית ההתוועדות מקום אחד,

והשלימה, האמיתית הגאולה את מזרזת שבוודאי
ממש. ומיד תיכף

פרץ) הדס (צילום. מייקאובר׳ ׳אקסטרים צוות עם ומשפחתו וספי הרב

פרץ) הדס (צילום. הכניסה שלט


