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שני יום את לחגוג כדי טובות, סיבות וכמה כמה ישנן
הטעמים אחד באב. ט"ו יום השבת, שלאחר הקרוב

מתי "כלו זה שביום העובדה זו לחגיגה, הידועים
דור על נגזירה גזירה ובהרחבה. מלמות". המדבר

לארץ. להכנס שלא המרגלים, בחטא שחטאו המדבר,
בתוך לישון ישראל בני נהגו באב תשעה ליל מידי וכך

ואלו לחיים אלו פרשו, ובבוקר לעצמם. שחפרו קברים
קמו. שלא

בליל ממצרים, לצאתם הארבעים בשנת גם נהגו כך
לפני האחרון באב תשעה

וראה הקודש. לארץ כניסת
הכל קמו למחרת פלא, זה
תהו מהם. אחד חסר ולא

טעו שמא ישראל בני
על לחזור והחליטו בתאריך

הבא בלילה גם התרגולת
בבוקר, עצמם מצאו ושוב

נחסר ולא ושלמים בריאים
איש. מהם

טעו שמא חששו ועדיין
ליל משהגיע אך בתאריך.

את הכל וראו באב ט"ו
"קיימא במילואו הירח

כבר באשלמותא", סיהרא
הגזירה" ש"נתבטלה הבינו

לחיים. כולם ופרשו היה כך ואכן
אבל באב, בט' כבר התבטלה אומנם שהגזירה ללמדך,
יום המיוחד, זכאי ליום עד המתין לכלל, הדבר גילוי

באב. ט"ו

אב חודש של במילואו הירח
ז"ל, האר"י מציין ימים, משאר זה יום זכה מה לשאלה
באשלמותא", סיהרא "קיימא זה, שבלילה העובדה את

ההשפעות. כל את בידינו יש ובמילא במילואו הירח
חודש אמצע בכל והרי - השאלה קיימת שעדיין אלא
ואם במילואו הירח בו בחודש, ט"ו של התאריך קיים

יום של יחודו מה כן
באב? עבר חמישה

מלך שליט"א הרבי מסביר
ט"ו מימי בשונה המשיח,

הירידה לאחר מגיע באב ט"ו הנה אחרים, שבחדשים
אותו, ומשלים מתקן באב, ט' ביום שהייתה הגדולה
ובסגנון - זה יום של הנעלה מקורו על המעיד דבר

מקור עתיק. פנימיות - והקבלה החסידות תורת
מעולם למעלה אף העולמות, מכל למעלה שהוא

מקור - ההשתלשלות סדר מכל למעלה האצילות,
כאשר לבוא, לעתיד של הגילוי לאיכות השייך עוצמתי

ית'. עצמותו להתגלות נזכה
שלא באב בט"ו מתגלה נעלה כה שדבר העובדה גם
כתוצאה לא בבחירתנו,

בבחינת אלא מעבודתנו,
דלעילא" "אתערותא

על מלמד מלמעלה, מתנה
בכוחו שאין הגבוה שורשו

עצמו מצד הנברא, של
יובנו גם מכאן אליו. להגיע
את המדגישים חז"ל דברי

היו "לא יום: של יחודו
כט"ו לישראל טובים ימים

הכיפורים". וכיום באב

הניסים פרסום
לבניין רצון עת לנו אין
השלישי המקדש בית

יעודי ולכל והנצחי,
האמיתית הגאולה

משבת המתברכים אלה ימים מאשר יותר והשלימה,
בכפליים. נחמה עמי" נחמו "נחמו שהפטרתה זו,
תורת כפירוש ונעשים", נזכרים האלה "והימים

ממשיכים אנו בנושא, ודיבור איזכור שע"י החסידות,
התגלה עת הראשונה, בפעם שהיו ההשפעות אותן את

של לגילויים השייכות ההמשכות לאותן ועד העניין
לבוא. לעתיד

בלימוד הוספה אלו, השפעות לזירוז הכלים בידינו
משיח של תורתו זו החסידות ותורת בכלל התורה

בשורת הפצת בהידור, המצות בקיום הוספה בפרט,
עושה שהקב"ה והנפלאות הניסים ופרסום הגאולה

התגלות העיקרי, הנס עדי אלה, בימים במיוחד עימנו
ומתוך ממש ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי

לבב. וטוב שמחה

הסמכה מבחני
נציגי השתתפו שעבר בשבוע
ה"סמיכה" במבחני חב"ד, ישיבות

הרבנות מטעם שלמה", ב"היכל לרבנות
שנת מסיום שחזרו הבחורים הראשית.
בני המרכזית חב"ד בישיבת ה'קבוצה',

מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק במחיצת יורק
חב"ד ישיבות לחיזוק נשלחו המשיח
את בלימודם משלבים כשהם באה"ק,

לרבנות "הסמכה" וקבלת ההלכה לימוד

ס״ת הכנסות
למשיח- "גש קודש אגרות מרכז

ירושלים, ע"י זאב בפסגת חב"ד"
הגאולה בשורת הפצת כמוקד המשמש

וחסידות, תורה ושיעורי תפילות ומקיים
ביום תורה ספר הכנסת בעזה"י יקיים

בשעה אב. מנחם לט"ו אור ראשון
התורה ספר עם תהלוכה תצא 20:00

משה שדרות חב"ד למרכז הפסגה, מקניון
זאב. פסגת 164 דיין

לבית ראשון תורה ספר הכנסת
לירושלים. בעליה הקסטל, בישוב חב"ד

סיום מנחם-אב. י"א הקרוב חמישי ביום
חומה בהר תתקיים האותיות כתיבת

.17:00 בשעה חמו 1\7 בן שמעון רח'
מצפה רח' ציון ממבשרת תצא התהלוכה

אל ב19:00. האילנות רח' פינת הבירה
הקסטל. חב"ד בית המעוזים כיכר

האמיתית הגאולה יעודי ולכל והנצחי, השלישי המקדש בית לבניין ביותר הגדול רצון עת שהינם אלה ימים
ונעשים״ נזכרים האלה ו״והימים בכפליים נחמה עמי״ נחמו ״נחמו שהפטרתה זו, משבת מתברכים והשלימה,

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

(19.7.13) (5773) ה'תשע"ג מנחם-אב י"ב ואתחנן, פרשת קודש שבת ערב

בשלימותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

הכי הכי הימים
לישראל טובים

956

במהלכו ת״ו, בירושלים לביקור הריי״ץ הרבי הגיע תרפ״ט, מנ״א ב׳
הרב חשף בהשג״פ השבוע .10 יהודה בן אמדורסקי, במלון התאכסן

הבנין זהות על המעידים מסמכים שמידע, שלמה
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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 נמצאים כיון
יהיו בה והשלמה האמיתית
בלי של באופן העניינים כל

ה"טעימה" להיות צריכה - גבול
לטעום ש"טוב , שבת (בערב
מהבלי ותבשיל) תבשיל מכל

הוספה ידי על דהגאולה", גבול
באופן ומצות התורה בעניני
והגבלה ממדידה שלמעלה

  

אחד ה׳ אלוקינו ה׳ ישראל, שמע
ד) ו, (דברים

ישראל שמע היהודי: מכריז שמע בקריאת
חד הוא ה' כי ופירושו: אחד! ה' אלקינו ה'

'אחד': מלבדו. עוד ואין
אחד הוא שה' מורה, ,1 בגמטריא א'

ויחיד.
יחיד מלך הוא שה' מורה, ,8 בגימטריא ח'

.8=7+1 ובארץ. הרקיעים בשבעת
יחיד מלך הוא שה' מורה, ,4 בגמטריא ד'

העולם. רוחות בארבע
יישותו את היהודי מבטל שמע, בקריאת
שכל בהכריזו העולם, של העצמאית
עוד אין ואשר ה', לפני בטלה הבריאה

מלבדו.
שיחות) (ליקוטי

ובקומך ובשכבך ... בם דברת
ז) ו, (דברים

קריאת- לקרוא התורה, מן עשה מצות
לילה - בשכבך ביום. פעמיים שמע
מצבים מסמלים ויום לילה יום. - ובקומך

האדם. בחיי קוטביים
באפלה האדם שרוי בו מצב - לילה
והוא ממנו ונעלם מסתתר ה' אור רוחנית,
מצב מסמל - יום אלוקות. בגלוי חש אינו
חש האדם רוחנית, בהארה האדם שרוי בו

אלקות. בגלוי
לזכור יש בלילה ובין ביום בין מצב בכל
הוא ה' לה', בטל כולו העולם ולהכריז:
מצבו יהא אחד. ה' - בעולם היחיד המלך
תמיד לגלות תפקידו יהא, אשר אדם של
שהעולם ולגרום בעולם, ה' אחדות את
חי) מעיין (עפ״י אחד. לה' בטל יהיה כולו

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:25 7:09 ירושלים
8:27 7:24 תל-אביב
8:28 7:17 חיפה
8:26 7:25 באר-שבע
9:11 8:06 ניו-יורק

נעדר לא עמי-איש נחמו נחמו 
א-כו) (ישעיהו:מ,

התפילין? של הנכון הסדר מה

מילים עם אחד". ה' אלקינו ה' ישראל "שמע
את מסרו לאין-ספור רבים יהודים בפיהם אלו
יהודי כל אומר זה פסוק ה', קידוש על נפשם

ומקיים בלעדן או התפילין הנחת בעת יום בכל
מאמרי קיימים אלו מילים ועל רמה. מצווה בכך

הפנימית. מהותן את המבארים רבים חסידות
ואתחנן, פרשת בפרשתנו, מופיע זה פסוק
ידועים הם גם "ואהבת", פסוקי ובהמשכו

"וקשרתם תפילין: על הציוי גם ואח"כ ביותר,
עיניך". בין לטוטפות והיו ידך על לאות

היד לפני הראש
מספר את מונה תפילין בהלכות הרמב"ם

מצוות את מקדים זו וברשימה שבהן, המצוות
עובדה יד. של לתפילין ראש של תפילין

הכיצד, – שמקשים רבים מפרשים המעוררת
בסדר הללו המצוות את כותב עצמו הפסוק

מתבצעת בפועל התפילין שהנחתן גם מה הפוך,
ורק יד של התפילין את קודם שמניחים באופן

ראש?! של התפילין את מכן לאחר
אזכורים אחר כשעוקבים מתחזקת, השאלה

פעם שבכל ומבחינים ברמב"ם, לתפילין נוספים
יד. של לאלו ראש של תפילין להקדים נוהג הוא

שינה? כאן מדוע כן אם
גדולה ראש של תפילין שקדושת המפרשים יש

שונה ההנחה סדר להיות אמור היה ולכן יותר,
מפני אלא יד, של כך ואחר ראש של תחילה –
"וקשרתם – קודמת יד של הנחת הכתוב, גזרת
בין לטוטפות והיו מכן) (ולאחר ידך על לאות

סיבות. מכמה נדחית זו תשובה אך עיניך".
הרמב"ם של הסיבה באמת מהי כך, אם

יד? לשל ראש של תפילין להקדמת

מונח שיהיה או מלהניח,
בעל מרגוצ'וב הגאון בדברי טמונה התשובה

מסביר הוא תפילין. מצוות על פענח' ה'צפנת
ראש של לתפילין יד של תפילין בין הבדל שיש
ההנחה, מעשה היא המצווה יד של בתפילין –

ראש בשל אבל היד, על התפילין את לקשור
הראש. על מונחות יהיו שהתפילין היא המצווה

– עצמן הפסוק מילות הן זה ביאור יסוד
בין לטוטפות והיו ידך על לאות "וקשרתם
מעשה על נכתב יד של תפילין לגבי עיניך".

סתם. "והיו" נאמר ראש של על ואילו הקשירה,
למשל, מהן אחד זה. להבדל השלכות וכמה

אור שעלה לפני תפילין הניח שאדם במקרה
יאיר שכאשר הגמרא כותבת כזה במצב הבוקר.

בהן "ממשמש המצווה של זמנה ויגיע היום

פענח' ה'צפנת של ההסבר לפי עליהן". ומברך
המצווה שבהן יד, של בתפילין רק כאן מדובר
בהן" "למשמש עליו ולכן שלהן, הקשירה היא

ראש של בתפילין אבל לברך, כך אחר ורק
שהן העובדה עצם כי למשמש יצטרך לא הוא

המצווה. היא הראש על מונחות
קיום לזמן בנוגע נוספת משמעות זה להבדל

הקשירה היא המצווה יד של בתפילין המצווה.
ברגע רק הוא המצווה שקיום יוצא ההנחה, או

ראש של בתפילין אבל היד, על התפילין קשירת
בכל הוא המצווה קיום מונחות שיהיו שמצוותן

האדם. על מונחות שהתפילין ורגע רגע

שיותר כמה – מצוות
את הרמב"ם מקדים מדוע לשאלה התשובה זו

הרמב"ם כותב בו ספר יד. לשל ראש של תפילין
את שכולל אהבה', ספר' הוא אלו הלכות את
כדי בהם שנצטווינו תדירות שהם "המצוות

הרי הזה ובענין תמיד", ולזכרו המקום לאהוב
מצווה ראש, של תפילין מצוות היא העיקר

יד של תפילין ולא יותר, ארוך זמן משך שתקפה
היד. על קשירתן בעת רק שמצוותן

מטרת את לשכוח לנו אל דבר, של בסופו
והמוח הלב את לשעבד כדי – התפילין הנחת
הראש על אותן מניחים זו מסיבה ה'. לעבודת
לכך יש כיום הלב). (מול היד ועל המוח) (מול
התרחבה ה' שעבודת בגלל מיוחדת, משמעות

כשבראש הגאולה, לזמן בהתאם והתעדכנה
לקבלת יהיה שהכל ההדגשה ניצבת משימותיה

המשיח. מלך שליט"א הרבי פני

(22 עמ׳ ל״ט חלק שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

ואתחנן פרשת
ד אבות: פרקי 

ואתחנן

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

ש"ח 50 בן מיוחד שטר למכירה
של הק' מידו שהתקבל

המשיח מלך שליט"א הרבי
טל: לפרטים

0544957702

מיוחד שטר
ז"ל רובשקין מיכאל הרב

ה'תשע"ג מנחם-אב ו' נלב"ע

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

והשלימה האמיתית בגאולה

נשמת לעילוי



שליח גולדשטיין, שימי הרב מספר
לעיר המשיח מלך שליט"א הרבי

בהודו: פושקר,
ב"כולל" למדתי החתונה לאחר
היה חדשים. כמה חב"ד בכפר

לצאת רוצה שאני לי ברור
עם גם סיכמתי וכך לשליחות,

באותו אבל החתונה, לפני אשתי
אנו לאן ברור לי היה לא עוד זמן

יוצאים.
טוב, ידיד אלי מגיע אחד יום

כסף סכום צריך שהוא לי ומספר
ענין, איזה לצורך בהלוואה גדול

לו. לעזור יכול אני אם ושואל
כל את לי היה לא

לי היו אבל הסכום,
עם וביחד חסכונות,
עדיין שנשאר הכסף

לי היה מהחתונה,
מדובר .₪ 40,000
וזה ,2000 שנת על
נכבד. די סכום היה

חבר שהוא היות
היה לא ולי טוב,

עם לעשות מה כרגע
את לו נתתי הכסף,

לבני כך על כשסיפרתי הסכום. כל
אני איך עליי כעסו הם משפחתי,

בטחונות שום בלי כזה דבר עושה
וכו'.

שהוא לענות, יכולתי רק אני
על סומך ואני טוב, ידיד באמת

להחזיר יוכל שהוא כך ועל יושרו
הכסף. את לי

יצאנו מכן, לאחר חודשים כמה
זקוקים והיינו בהודו, לשליחות

לחברי טילפנתי לכסף. מאוד
באפשרותו יש האם לבדוק הטוב,

אך כעת. ההלואה את להחזיר
קשה הכספי שמצבו הבנתי מדבריו

בוודאי וכרגע, משלי, יותר עוד
להחזיר. יוכל לא שהוא

ולא התרגזתי לא כעת גם
שנתתי. ההלוואה על התחרטתי

הוא יוכל, הוא שאם בטוח הייתי
יחזיר. בוודאי

השליחות בעבודת התחלנו
הימים באחד ב"ה. בה, ושקענו

מישראל, "רגיל" טלפון מקבל אני
אחותו לבת שדואג מיהודי

בהודו. ש"נעלמה"

נסיוני שמתוך אותו הרגעתי
לדאוג, מה ואין תקין הכל בוודאי
טלפון השיגה לא היא הסתם ומן
הביתה. להתקשר כדי מחשב או
שאשתדל אמרתי זאת, עם יחד
שבידי באמצעים אודותה לברר

אעדכן. חדשות יהיו ואם
מישראל היהודי השיחה במהלך

צריך אתה "תגיד, אותי, שואל
מקלף עכשיו "אני – עזרה"?

עם שבת לסעודת אדמה תפוחי
יכול "אתה לו, עניתי המטיילים"

והוסיף צחק הוא לי"? לעזור
אליי". תיכנס בארץ, "כשתהיה

פרטיו את לקחתי
זמן חלף ושמרתי.
עוד שמעתי ולא

על אחד מאף טלפון
הבנתי בחורה. אותה

היא הסתם שמן
הבית, עם קשר יצרה

בארץ. נרגעו וכולם
השליחות אופי

שמשך הוא, שלנו
בחורף, שנה חצי

הטיולים, בעונת
בעיר חב"ד בבית נמצאים אנו
לעומת המטיילים. עם בקשר

אנו מטיילים, כשאין בקיץ, זאת
לגייס ומנסים בארץ, נמצאים

להמשך הכספיים האמצעים את
הבאה. החורף בעונת הפעילות

הגענו פעילות של תקופה לאחר
שביקרתי, הכתובות יתר בין לארץ.
שהתקשר יהודי לאותו גם נכנסתי

לאחר עצמי, את הצגתי להודו. אלי
איתו תיאמתי מקודם ימים שכמה

בטלפון.
כשכבר לקראתי, שמח הוא

רצונו את הביע השיחה בתחילת
החשובה בפעילות חלק ליטול
את לי מוסר שהוא תוך שלנו,

!!₪ 40,000 בסך תרומתו
אותו של הפרטי שמו מאלף. פרט
ידידי של הפרטי כשמו הוא יהודי,

ההלוואה! את לו שנתתי הטוב
ההלוואה של כהחזר זאת ראיתי

מהקב"ה.
כשמזמן עימו, הקשר התחזק מאז
ב"ה, לנו, לסייע ממשיך הוא לזמן

השליחות.!! בעבודת

ציק זמרוני הרב עם

מסחרר בקצב ונפלאות ניסים
העליונה, ההשגחה יד את לראות שלא אפשר אי
ערב במדינות התהפוכות את בגלוי המוליכה
מערך מגלה המצב תמונת סיכום אלינו. הסמוכות
על להודות וחייבים מולנו, המתרחש מדהים ניסי

להשי"ת. כך
אלו ובפרט ערב שמדינות בשנים, עשרות מזה
עידוד ישראל, שינאת על המדיני קיומן את השתיתו אלינו, הסמוכות
שיעדו עצום צבא בבניית עסקו ובעיקר בנו, פגיעה של אפשרות כל

כוללת. מלחמה
"וכיתתו היעוד קיום של תחילתו על המשיח מלך שליט"א הרבי הכרזת
שאכן המעצמות, בקרב פעלה למזמרות", וחניתותיהם לאיתים חרבותם
על וחותמות הלוחמני, החשיבה קו את משנות כשהן זו להכרזה נענו
מדינות בהתנהלות חדשה תקופה על ומכריזות הגרעיני הנשק צימצום

העולם.
להינות יכולות שהן באשליה, עדיין נותרו הערבי האיום מדינות
ומאידך המשיח", "ימות של הגשמי מהשפע גיסא מחד עולמות. משני
עימות לקראת נשק כלי ובצבירת לישראל השינאה בליבוי להמשיך
החל הערבי והעולם הסיפור. סיום על החליטה העליונה ההשגחה כולל.
עם יחד שלו השינאה עוצמות את מקריס כשהוא ולהתפורר, לרעוד

עצמו. לתוך הצבאית, עוצמתו

כאוס לקראת מצרים
הטבעי, הכלי את היוו להן, שנילווה ומה ההפגנות ההמונים, התעוררות
בהורדת הראשון הזעזוע התחולל במצרים השלטון. לקריסת להביא
השלטוני המהפך את לממש שניסו המוסלמים, האחים ועליית מוברק

במצרים. החוקה לשינוי לנסיון ועד השליליות מגמותיהם לטובת
הביאו הצבא בתמיכת חדשות הפגנות לבוא. אחרה לא הנגד תגובת
השלטון. מכס הורדו המוסלמים האחים במצרים. החדשה למהפיכה
ההפגנות במהלך רק פיצוץ. סף על נמצא במצרים, שנוצר הפנימי המתח

נפצעו. ומאות עשרות נהרגו
השלטון שנים, במשך בסיני. כיום מתרחש הפנימי לעימות גלוי ביטוי
אליהם הבדווים, מהתעצמות מכוונת עין העלים במצרים, המרכזי
המנהרות מאות הקמת את איפשר שונות, טירור קבוצות הצטרפו
עבור צרעות קן מאשר יותר סיני מהווה כיום לרצועה. הנשק והברחת
קיימת. לעובדה מצרי, הפנים העימות נעשה בסיני המצרי. השלטון
השלטון. בסממני ופגיעה משטרה תחנות תקיפת הגז, צינורות פיצוצי

מצרים, בתוך השטח להבערת ועד מכאן

בכל נלחמים הכל
מלחמת של מדם עקובה מערכה לפחות, שנתיים מזה מתנהלת בסוריה
הצדדים שני והממשל. המורדים מלחמת שנקראת כפי או אזרחים
התשתיות עם יחד עצמם, עריהם את הורסים דמם, את מקיזים
עירבה הסורי, השלטון לצד במלחמה החיזבלה מעורבות הצבאיות.
היה נראה ואם שם. גם משתלט והכאוס לה לא במלחמה לבנון את
הסורי השלטון את אט אט ודוחקים להישגים מגיעים "המורדים" כי
נוספת, עצמית קריסה חלה אלה, בימים הנה המדינה, מערב לצפון
התפרץ. המורדים, בקרב השונות הקבוצות בין הפנימי המתח כאשר

עצמם. לבין בינם אש חילופי לנהל החלו המורדים
אהפוך "אז היעוד קיום עדי תחרישון", ואתם לכם ילחם "ה' הובטחנו וכבר

אחד". שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרא ברורה, שפה עמים אל

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק מנחם-אב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
המוקדשין פסולי הל'
א. פרק אלו. בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

יט. פרק הקרבנות.. מעשה הל'
א-ב. ..פרק ומוספין תמידין הל'

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-י. פרק
א. פרק אלו. בפרקים המוקדשין פסולי

ב-ד פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק
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חוב בעל נשאר לא הקב"ה

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
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

לוגסי ברזינגר אסף צ: גולדשטיין שימי 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
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'

בפעולה דגל צוות

לקדושה ההתרגשות את לנצל
קלה שעה ולאחרי ומתפעל מתרגש שהוא ובמ"ש
אדרבה הנה בעבודתו, לו מפריע ובמילא זה, עובר

לנצלם יש עצמם מצד וההתפעלות ההתרגשות
בקדושה,

להתבוננות, לו מפריע שזה שכתוב ובמה
וההתפעלות ההתרגשות לרסן שאפשר מובן

או הכתב אותיות שאז בחבורה, או בפנים כשלומדים
ידי לצאת מניחים ואין אפ) (האלטן אוחזים החברים

בלבד, בשטחיות חובה
באופן שצ"ל קדושה, עניני בשאר וכמו בהנ"ל והעיקר

דמצאת אנו מובטחים שאז דויגעת
ה׳תתכד) (מאגרת

השידוך עם להתעכב לא
בעניני עתה עד העכוב ע"ד שלו שהתירוץ ג"כ מובן

שמצוה כיון וכלל, כלל רצון" "משביע אינו שידוך
האדם, פעולות מצב לכלל ונוגע שו"ע ע"פ היא רבה

וכו', אשה לא השרוי כל מרז"ל וכנודע
הנה שכותב, והטעמים ענינים, כו"כ שם וכפשטו
המרץ העדר את להצדיק רק באים דרובא ברובא
המחזר כאדם רז"ל ובלשון כאלו, בענינים הדרוש

אבדתו, אחרי
מוסר להטפת כוונה אלה בשורותי שאין ופשיטא

הכי זה בענין לעשות שמוכרח ולהאיר להעיר אלא
על ולא העיקר על ולדייק גדול הכי במרץ נשגב
במציאות הטפל שגם השי"ת מצליח שאז הטפל,

ה׳תתכד) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

– דגל צוות – חבר'ה שלושה של צעירה יוזמה
בשבועות שצצו משיח, דגלי לעשרות הביאה
והביצוע היוזמה על הארץ. ברחבי האחרונים

חיים הת' הבחורים שלושת מתוך שנים מספרים
בישיבה לומדים אברמוב, מרדכי הת' שארף,

שבהשגחה-פרטית העובדה יורק. שבניו ב"770"
הדרכון את לחדש כדי לארץ לחזור נדרשו הם

המיוחדת. ליוזמה הביאה שלהם, והויזה

שארף, חיים הת' מספר כחודשיים", "לפני
כאשר הקודש, לארץ לנסיעה להתכונן התחלנו

ליב יהודה הת' הישיבה מבחורי אחד אלינו ניגש
מחיפה, זוהר בר ירון הרב שאביו וסיפר זוהר, בר

בהפצת שלו שיגרתיות הבלתי ביוזמות הידוע
מישהו זמן מזה מחפש הגאולה, ובשורת יהדות

משיח". דגלי מבצע את עצמו על שיקח

כלשון אהבה" עלי ש"דגלו השניים זכרו ברקע
התייחסות מופיעה ובחז"ל השירים בשיר הפסוק
אין ובכלל, במדבר. השבטים לדגלי ביחס מאלפת

ישראל, עם אחדות את כמייצג משיח, דגל כמו
דגלי הדיעות לכל והרי משיח?! רוצה לא מי וכי

הברורים היישומים אחד את מהווים משיח
לפעולות המשיח, מלך שליט"א הרבי להוראת

את המזרזות הגאולה, בשורת הפצת של פירסום
הגאולה.

מקום בכל משיח דגלי
מלך שליט"א לרבי הרעיון על כתבו השניים

הנפלאות והברכות החיובית התשובה המשיח.
לדרך. ויצאו העניין את סכמו לה, שצורפו

הראשונה הכתובת היה מחיפה, זוהר בר הרב
שלו הציפיות את תיאר ירון הרב בארץ. שלהם

מחכה הרעיון שנתיים, שכבר לכם "דעו מהמבצע
בהשגחה הגעתם והנה אותו. שיממש למישהו

דגלי לראות צריכים לעבודה. קדימה אז פרטית.
לכל לפנות יש ראשון בשלב מקום. בכל משיח

ברחבי למקורבים וכן חב"ד וקהילות חב"ד ישובי
את להציף חייבים דבר של לאמיתו אבל הארץ.

משיח. דגלי של ב"צהוב" הארץ

פועל המשולש החוט
בגדלים לדגלים נדרשנו להתארגן. התחלנו

אח"כ שונים. מגדלים מוטות גם כנ"ל שונים,
תרנים. ממש שביקשו כאלה גם היו כי התברר
קבלנו המבצע. למימון כסף ו.. רכב עבודה, כלי

מינימלי: יהיה התקנה לכל שהתשלום עצמנו על
₪ ו-80 בלבד בדגל למעוניינים לדגל ₪ 20

והדגל... התושבת כולל להתקנה,

וכך יצחק לוי קבקוב הת' לשניים הצטרף כאן
שיסייע הבטיח זוהר בר הרב דגל". ה"צוות נוצר

ורק בפעולה להתחיל הוחלט אבל יכולתו, כפי
פעילות כדי תוך ואכן תרומות. לבקש במקביל

עדיין א"כ תרומות לטפטף החלו הדגלים התקנת
מסויימים. בחובות נותרו

הצוות, חברי מספרים לפרסום, נדרשנו "כעת
"שיחת הראשוניות. ההזמנות שיגיעו כדי
על ופרסמה לנושא ג"כ נרתמה הגאולה"

כנפיים לה עשתה כבר השמועה א"כ המבצע,
אחת בהזמנה היה די ההזמנות. להגיע והחלו

ישוב באותו לאתר שנתחיל כדי בישוב, להתקנה
וכמאמר נוספים מועמדים טלפונים, באמצעות

גורר "דגל גם כך מצוה" גוררת :"מצוה חז"ל
דגל".

אליו שבועות, כשלושה שנמשך המבצע במהלך
הספקנו מדהימות, פרטיות" "השגחות נילוו

ולהתקין הארץ חלקי רוב פני על לעבור ב"ה,
בשורת של הפצה לנקודות שנעשו דגלים, מאות
ובוודאי המשיח מלך שליט"א הרבי של הגאולה

פעולתם פועלים

ההתגלות עדי
ממש בקרוב

הסתיים אלה בימים
הראשון השלב

לאחר המבצע, של
הצוות שחברי

המשלח אל חוזרים
בית - חיינו ל"בית

את שמסכם ירון הרב יורק. בניו "770 - משיח
מסויים, בסיפוק המבצע של הראשון השלב

יימשך. המבצע בעזהשי"ת הוא כי מצהיר
עצמה את הוכיחה למבצע שנלוותה ההתעוררות

המקדש בית בניין זירוז את פועלת ובוודאי
תיכף משמים, משוכלל בנוי שיתגלה השלישי

ממש. ומיד

בפעולה ההתקנה צוות
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