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דיברה הממשלה למדי, חריג באופן שהפעם, נראה
מזכיר הודעת עם הקודמת, שבת במוצאי כבר "אמת".
הפלסטינים, עם המו"מ חידוש על האמריקאי המדינה

תוך המו"מ יחודש אכן כי הממשלה, תגובת הגיעה
ואכן מוקדמים". תנאים "וללא מעושה הדגשה

תנאים "ללא - מילה כל מאחורי עומדת הממשלה
מקבלים שהם שכוונתם לציין ששכחו רק מוקדמים".

מוקדמים! תנאים ללא הפלסטינים דרישות את
הייתה: השיחות, לקיום כבסיס הפלסטינים דרישת

,67 קווי בסיס על מו"מ א.
המדינה גבולות על דהיינו

הימים. ששת מלחמת לפני
ביישובי הבניה הקפאת ב.
שיחרור ג. ושומרון. יהודה

אסירים כולל אסירים,
תחילת לפני עוד "כבדים",

בוושינגטון. השיחות
הדברים שלושת בכל

"ללא ואכן ויתרה הממשלה
מוקדמים". תנאים

והסוואה, "ריכוך" לצורכי
ישירות הדברים נאמרו לא
ישראל, ממשלת נציגי ע"י
המדינה מזכיר ע"י אלא
עם בשיחתו האמריקאי

הצד כי להם מאשר הוא כאשר הפלסטיני, הצד
הנ"ל. הדרישות לכל הסכים הישראלי

נפשות סכנת - המו״מ ניהול עצם
את המשיח, מלך שליט"א הרבי הבהיר שנים לפני
על הערבים עם מו"מ ניהול עצם בשלילת עמדתו

שהיא, כל אוטונומיה על אפילו או שטחים מסירת
רקע על דבריו, במהלך נפש. פיקוח מטעמי וזאת

ה'תש"נ, בניסן ממשלה, להקמת פרס של הנפל נסיון
פיקוח שמטעמי ... זה ומקדם מאז עמדתי " אמר:
המנהלת במפלגה לתמוך אסור הערבים) (מן נפש
ע"ד הערבים עם מו"מ

מאה"ק שטחים החזרת
.. להערבים (יש"ע)

נשתנתה לא זו ועמדתי
דבריו בהמשך וכלל". כלל

לנהל הישראלי הצד מוכנות על הידיעה שעצם ציין,
תמריץ מהווה ישראל, מארץ חלקים מסירת על מו"מ

שנוכחו וכפי ח"ו, הטירור, להגברת ביותר חמור
רק "זהו - אמר זה" למנוע "בכדי בעבר. עובדתית
ויד תקיפה, יד לה שיש כזו תהיה הממשלה באם

בעבר". שראינו וכמו עליהם. חזקה
כתב עם המשיח מלך שליט"א הרבי דיבר זו, במגמה
ספורים ימים עמי, בן עודד מר בזמנו, ישראל" "קול
צריך אזי משיח, שיבוא עד הרגעים "במשך כן: לפני
שאי .. השיטה שתהיה

שעל אף על לוותר אפשר
ולעשות השטחים, מכל

שלום. בדרכי זה את
יהיה עי"ז דווקא כי

ובסביבות במדינה, שלום
כן שאין מה המדינה.

אין - לוותר כשיתחילו
שיתנו וכמה סוף, לדבר

התאבון את יגביר זה להם
שיתנו ישראל שונאי של
יביא וזה ועוד, עוד להן

של לתוצאות דווקא
והיפך הנפש, מנוחת היפך

השלום".

הרוויחו בקולו כששמעו
שליט"א הרבי של לקולו כששמעו הוכיח העבר נסיון

הפסידו! - שמעו וכשלא הרוויחו, המשיח מלך
ובטחון הארץ שלימות בענייני זה, את להפנים חייבים

הקדושות הוראותיו במילוי גם כמו ישראל, עם
בהודעתו בטחוננו גדול הפרט. בענייני ומצוות בתורה

יחל בטרם ועוד הגאולה, בזמן כבר נמצאים אנו כי
מסירת על ההזוי והרעיון הפיצוץ בוודאי יהיה המו"מ,

בנו יקויימו זה וכנגד לחלוטין, יתבטל שטחים,
אשר הגויים את "ואכלת שבפרשתנו: הגאולה יעודי

תדרוך אשר המקום "כל ועד לך.. נותן אלוקיך ה'
הנהר מן והלבנון המדבר מן יהיה לכם רגלכם.. כף
בגאולה גבולכם", יהיה האחרון הים ועד פרת נהר

שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף והשלימה, האמיתית
לבב. וטוב

ומשיח בגאולה עיון יום
ומשיח גאולה בנושא עיון יום

אי"ה ממ"ש, הפצה מרכז ע"י יתקיים
בהיכל מנחם-אב כ"ה חמישי ביום

ברוט הרב רח' ברק, בבני חב"ד ישיבת
בבוקר. 10 מהשעה החל כץ, פרדס 11

.077-5123-770 מראש: הרשמה נדרשת

וגאולה משיח קודש שיחות
"שיחות הספר אור רואה אלו בימים

שלוקט ומשיח", גאולה בענייני קודש
המלך". "יחי השבועי הקונטרס מתוך
קנטור. גיא ור' ניסלביץ לוי ר' עריכה,

חינם הגאולה״ ״לחיי לוח
המשיח ימות של העולמי השנה לוח

לצד בלוח ב"ה. לאור יצא תשע"ד
מלכות" ה"דבר מתוך תכנים גם הזמנים,
של הקדושות תמונותיו לצד והמבצעים,

להזמנות: המשיח. מלך שליט"א הרבי
.058-451-1770 ,077-664-7543

התוועדות יום אב מנחם כ׳
הסתלקות יום מנחם-אב, כ' לרגל
שניאורסאהן, יצחק לוי הרב המקובל
שליט"א הרבי - יבלחט"א של אביו

בשבת התוועדויות יתקיימו המשיח מלך
באלמא- נפטר יצחק לוי רבי זה. קודש

וגלות מאסר לאחר שבקזחסטן, אטא
יהדות. הפצת בגין עליו שהושתו

השטחים.. מכל שעל אף על לוותר אפשר שאי .. השיטה שתהיה צריך אזי משיח, שיבוא עד הרגעים במשך
סוף לדבר אין - לוותר כשיתחילו כן שאין מה המדינה. ובסביבות במדינה, שלום יהיה עי״ז דווקא כי

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

(26.7.13) (5773) ה'תשע"ג מנחם-אב י"ט עקב, פרשת קודש שבת ערב

בשלימותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

המו"מ פיצוץ
לכולם! ברכה

957

הותקף בחברון, שלמה״ ״אור כולל ראש שי׳ שליסל ישראל הרב
ישי. לאדמות הדסה מבית בדרכו פלסטיני, 16 כבן נער ע״י השבוע

תצפית) (צילום: אותו... תקף הרב הנער לטענת הרב! כצפוי, ? נעצר ומי

אשם?! ומי תקף, פלסטיני נער



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

  
יצטרכו לא הגאולה) (בזמן שאז

שכל כיון - הכתב לאותיות גם
מעצמות תורה ישמעו ישראל בני

חדשה "תורה כמ"ש ומהות,
ותיק" ה"תלמיד ע"י תצא", מאתי
ש"ילמד צדקנו, משיח - האמיתי

חדשה" ה"תורה את העם" כל
ביאור בתוספת מעצומ"ה

בבחינת ולימוד וכו', והסברה
יצטרכו שלא באופן דוקא, ראי'

הכתב, לאותיות
  

תשמעו עקב והיה
יב) ז, (עקב

וזאת לזמננו. במיוחד שייכת זו הבטחה
"סוף גם משמעותו ש"עקב" הידוע עפ"י
כוונתו ש"עקב" הרי זו ומבחינה וסיום".

חז"ל ובלשון הימים, לאחרית גם
דמשיחא". "עקבתא

וזמן עת בהגיע אשר הפסוק, כוונת וזו
שאז הבטחה ישנה הרי הימים", "אחרית
ועשיתם ושמרתם גו' "תשמעון - ודאי

ומצוות. התורה עניני כל את גו'
אנשים "מצוות של באופן רק ולא

וחיצוניות, בשיטחיות דהיינו מלומדה",
מחשבה, הנפש: לבושי שלושת בכל אלא

ומעשה. דיבור
ה׳תנש״א) ואתחנן פרשת שיחת (עפ״י

האחרון הים ועד פרת נהר הנהר מן
כד) יא, (עקב גבולכם יהיה
נרמז האחרון הים "עד הפסוק בהדגשת

של הסוף העולם, כל של "אחרון" גם
העולם. גדר שזהו "המקום" כללות

"עד הפסוק על חז"ל דרשת דרך על -
הברכה" "וזאת שבפרשת האחרון" הים

היום אלא האחרון הים תיקרי "אל ב): (לד,

(רש"י) ״הזמן״, כללות של הסוף האחרון"-
המובטח ארץ-ישראל, שכיבוש ומכאן,
כלומר "כיבוש" את גם כולל בפרשתנו,

לנקודה עד העולם, כל של הבירור
וזמן מקום של תחתונה) (הכי האחרונה

והשלימה האמיתית בגאולה שיתגלה כפי
ישראל ארץ ש"עתידה הימים, באחרית -

הארצות". בכל שתתפשט
ה׳תש״נ) מנחם-אב (כף

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:20 7:05 ירושלים
8:22 7:20 תל-אביב
8:23 7:13 חיפה
8:21 7:21 באר-שבע
9:04 8:00 ניו-יורק

זמרה וקול ציון-תודה ותאמר 
א-ג) - נא יד-כו, - מט (ישעיה

אחת בפרשה סיפורים שני

משה על האחד בפרשתנו. סמוכים סיפורים שני
הברית. לוחות לקבלת ההר אל כשעלה רבינו,

אכל לא לחם לילה, וארבעים יום ארבעים שם,
אבן, לוחות שני לקבלת עד שתה, לא ומים

לבני ה' דברי אלוקים באצבע כתובים עליהם
אמר אז אז... אבל האש. מתוך בהר ישראל

עם כי למטה, חזרה ולרדת להזדרז הקב"ה לו
נורא. חטא ועשו מעשיהם את השחיתו ישראל

המציאות לעיניו ונגלתה ההר, מן ירד משה
מסכה. לעגל חוגגים ישראל בני – האומללה

והתוצאה לארץ, הלוחות את השליך משה
נשברו. הלוחות – להגיע מיהרה נמנעת הבלתי

בני מחנה הכהן: אהרון אחיו, על שני סיפור
ושלוש ההר, הֹר למרגלות עוצר הענק ישראל

פועל רבינו משה ההר. במעלה נבלעות דמויות
את מוסר הכהן ואהרן הקב"ה, הנחיות לפי

ישראל בני העולם. מן ונפטר לבוראו נשמתו
שלושים במשך הבשורה. את לעכל מתקשים

והאהוב, הגדול הכהן את הכל מבכים יום
כולם. בין שלום והשכין שלום שאהב

באוויר פורחות אותיות
בה יש בוודאי בפרשתנו הסיפורים סמיכות

בין השווה הצד באמת מה ולכאורה ללמד. כדי
דומים, הם ובמה אהרן, ופטירת הלוחות שבירת

התחלה, בתור הפסוקים. לסמיכות מעבר
הלוחות. של סודם את לפענח לנסות אפשר

אלוקים מעשה "והלוחות נכתב: אבות בפרקי
על חרות הוא, אלוקים מכתב והמכתב המה,

– מעלות שתי יש שבלוחות כלומר הלוחות".
של והמעלה עצמם, בפני הלוחות של המעלה

אלוקים". "מכתב עליהם, שכתוב הכתב

אנו עצמם, בפני בלוחות שיש המעלה למרות
משה ירד שכאשר אמרו ז"ל שחכמינו רואים

שפרח וראה בהן ו"נסתכל הלוחות עם ההר מן
אמר: העגל), מחטא (כתוצאה מעליהן כתב

שאין הלוחות את לישראל להם נותן אני האיך
אומרת זאת ואשברם". אאחוז אלא ממש, בהם

פרחו שהאותיות ברגע רבינו, משה של שלדעתו
ומדוע? שוויים, את איבדו הלוחות מהלוחות,
גם מעלה יש שללוחות במפורש הזכרנו הרי

עליהם?! שכתובות לאותיות קשר כל בלי

ללוחות דומה יהודי
ו'אחרי'. 'לפני' יש הברית שבלוחות מסתבר
בהם העיקר הלוחות, של הראשון בגלגולם

בהם שנחקקו לאחר אבל בעצמם. הם היה...
חלק האותיות נעשו הדברות, עשרת אותיות

הם – מזה יותר ואפילו מהלוחות נפרד בלתי
לכן שלהם. העיקרית המעלה להיות הפכו

למרות מהלוחות, האותיות פרחו כאשר
זאת בכל בעצמם, שלהם המעלה בהם שנשארה

שוויים, כל את איבדו הם כאילו הדבר נחשב
הדבר להיות הפכו כבר שהאותיות בגלל

נעלמו. הן וכעת שבהם העיקרי
כל אצל גם קיים כזה שתרחיש מתברר כעת

ונשמה. גוף משניים, מורכב הרי היהודי יהודי.
"מעשה – הלוחות כמו הוא היהודי של הגוף

והנשמה נפלאה, קדושה בו יש ואכן אלוקים",
אלוקים", "מכתב כמו היא בגוף שנכנסה

בלוחות. חקוקות שהיו האותיות
היה בתחלה היהודי: אצל גם כך בלוחות, וכמו

שבו, המעלות כל ועם עצמו בפני דבר הגוף
הנשמה. בו שנכנסה לפני עוד אפילו נוצר והוא

היא לגוף נכנסה שהנשמה ברגע זאת, בכל
האמיתית. ומציאותו מהותו בו, העיקר נעשתה

יותר גבוה תמיד לעלות
– אהרון לפטירת הלוחות בין הקשר זהו

בתחילה, היו הם שבו מהמצב השתנו שניהם
נהייתה אלוקים") ה"מכתב (הנשמה, והרוחניות

מציאותם. כל
יהודי: כל עבור והוראה לימוד עולים ומכאן

אלוקים" "מעשה היו עצמם בפני שהלוחות כמו
אלוקים", "מכתב של יותר גבוהה לדרגה ועלו

בעבודת שעשה במה להסתפק ליהודי אסור כך
גבוהה בדרגה נמצא כבר הוא אם אפילו אלא ה'

עדי יותר, גבוהה למדרגה תמיד לעלות עליו
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית הגאולה

(30 עמ׳ י״ד חלק שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

עקב פרשת
ה אבות: פרקי

עקב

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
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מיוחד שטר
ביתן שיחי' אלון הת' לחתן

הכלה ב"ג עם הנישואים בקשרי לבואו

גולדיאן למשפחת שתחי' שרה סטערנא
עד עדי בנין - ביתם יהא

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

טוב מזל ברכת



תפילין, במבצע המפגש נקודת
לסיפורי אכזב לא מקור הינה

הת' מספר מהם אחד על מופתים.
רכוב יום מידי היוצא הורביץ חיים
במצוות יהודים לזכות אופניו, על
עיר ים בת העיר ברחבי התפילין

הגאולה.
במסלולי הגעתי הימים, "באחד

בעל חיות". "גן מחמד לחנות
כסא על ישב עטיה, יצחק החנות

לעמוד ביכולתו שאין והתנצל
"אתה התפילין. הנחת לצורך

לקום, לי קשה אבל לי, תסלח
שמציקים נוראים גב כאבי בגלל

תקופה כבר לי
כל עתה לעת ארוכה.
והטיפולים הרופאים

הועילו". לא
הנחת לאחר

לו הצעתי התפילין,
שליט"א לרבי לכתוב

המשיח מלך
ה"אגרות באמצעות

ולבקש קודש"
קפצתי ואכן ברכה.
והבאתי חב"ד לבית

כיצד אותו והדרכתי כרכים כמה
לכתוב.

הכילה לא שהתקבלה התשובה
בעיה או לכאב התייחסות

מכתב שם היה אחרת. בריאותית
שמתחילה לבחורה שמופנה

איחולי הרבה עם לתואר, לימודים
הצלחה.

כאן שיש מייד, הגיב עטיה יצחק
גלויה. פרטית השגחה

תרם הוא ימים מספר לפני
במהלכה תמוז, י"ב להתוועדות
שונים שמות המתוועדים ברכו

ההתוועדות בסיום רק אך לברכה,
עבור ברכה ביקש שלא נזכר הוא

בלימודים. להצלחה בתו
הגיעה שכעת ב"ה, רואה "אני

עם מה אבל... לבתי, הברכה
שלי"? לבריאות הברכה

התייחסות שום כאן אין "אם
סימן וכדו', רפואי טיפול לאיזה

לו. עניתי כלום", לך שאין
היו עדיין שהכאבים יצחק

בפליאה, בי הביט אצלו, מוחשיים
לנסיעה. מתארגן כשאני

דקות מספר שהתרחש מה על
בעצמו יצחק לי סיפר מכן, לאחר

יותר. מאוחר
הוא מכן, לאחר דקות כמה

בלי משים, בלי בכיסאו התיישר
האם מהסס עדיין בכאב. לחוש

ולא לקום, ניסה נכון, זה אכן
שהוא כשנוכח לעצמו האמין
ושוב שוב להסתובב מצליח

כאבים. כל ללא בחנות,
עצמו את לבדוק החליט זה בשלב

והחל התעמלות, תרגילי בכמה
ומיד קושי, שום בלי בחבל לקפוץ
ביתו במדרגות וירד עלה כך אחרי
כמה רביעית לקומה
וחזור, הלוך פעמים
לרבי מודה כשהוא

המשיח מלך שליט"א
הנס. על די בלי עד
הוא הבאים בימים

מלספר פסק לא
על בהתפעלות

השומעים בין הנס.
חברו גם היה

מוכר מוגרבי שרון
בסמוך. הירקות

עצר במסלולי כשעברתי למחרת
שאני ארוכה "תקופה שרון: אותי
ולא שלי, הדירה את למכור מנסה
נפש, עגמת המון לי ויש מצליח,

אפשר יצחק. של הנס על שמעתי
משהו?" לעשות

והבאתי חב"ד לבית שוב קפצתי
קודש". "אגרות כרכי כמה איתי

כותבים, כיצד לו שהסברתי לאחר
התשובה בקשתו. את כתב הוא

שצד עמ' כ', בכרך התקבלה
לאגרות "מפתחות" יש שם -שצה,

אמרתי הבית". "חנוכת בנושא
הבית חנוכת - התשובה "הנה לו

בקרוב"!
התשובה את כמוני הבין שרון

ובבטחון. בשמחה דברי את וקיבל
לא כששנינו לדרכי המשכתי

הברכה קרובה כמה עד יודעים
להתממש.

לאחר בלבד, שעות! שלוש
באגרות הברכה בקשת כתיבת

טלפון קיבל מוגרבי שרון קודש,
טובה בשעה נסגרה, והעיסקה

ל"חנוכת מחכים וכעת ומוצלחת
החדש. הבית"

ה'תשנ"ב שבט י' המשיח, מלך שליט"א הרבי משיחת קטעים

נפשות סכנת מהווים הדיבורים
בנוגע ומבהילה מוזרה שמועה לאחרונה שמעתי
ישראל, בארץ הממשלה של והחלטה לדיבורים
בפועל ישראל... מארץ חלקים מסירת אודות
האיסור בגדר הם אלו ועניינים אלו דיבורים
חלק שום למסור שאסור תחנם" ד"לא המפורש
יביאו אלו ודיבורים העולם! לאומות מארץ-ישראל
בפועל. ישראל מארץ חלקים למסירת סוף כל סוף

זה הרי זה אודות שמדברים שזה נמצא וממילא
דיבורים ארץ-ישראל. ובקדושת ובארץ-ישראל ובתורתו בה' כפירה
חלקים רק ולא ישראל מארץ חלקים למסירת ראשון צעד הינם אלו..
וירושלים חברון עזה, שומרון, יהודה כמו גדולים חלקים אלא קטנים

ממש! נפשות פיקוח של עניין זה והרי וכו'
זה את ומסבירים ואומרים חושבים שהיהודים מה משנה שלא וכאמור
שמדובר זאת מפרשים והם זאת, מפרשים העולם שאומות איך אלא
והקמת בפועל מארץ-ישראל חלקים מסירת שסופה תוכנית אודות

פלסטינאית... מדינה
ושיש מהגויים שנתרשמו בגלל זהו שעושים שמה אומרים עצמם הם
מאומות יתרשמו שוב אז לחץ עוד כשיבוא כן אחרי ואז וכו' לחץ
ללחץ שכשנכנעים בעבר בפועל זאת שראו וכפי סוף לדבר ואין העולם
יתנהגו ובאם אחד, מה' הוא ארץ-ישראל ביטחון לחץ. עוד מביא זה הרי
בנוגע לדאוג מה אין אז שצריכים כפי הדרוש התוקף ובכל בהתאם

ארץ-ישראל... לביטחון

וכלל כלל נשתנתה לא זו עמדתי
ניסן פסח, המועד בחול גור, חסידי נציג ניימן, אלימלך להרב בשיחתו
נפשות סכנת את המשיח מלך שליט"א הרבי מציין ,('90 (אפריל ה'תש"נ
גורם בשום לתמוך אסור כן ועל הערבים עם מו"מ ניהול שבעצם העצומה

הדברים: להלן כזה. מו"מ המנהל
וכמה כמה נתפרסם וגם - שנים עשיריות כמה זה ומקדם מאז עמדתי א.
לתמוך אסור הערבים) (מן נפש פיקוח שמטעמי אלה- שנים במשך פעמים
הקודש מארץ שטחים החזרת ע"ד הערבים עם מו"מ המנהלת במפלגה
ואיסור דבחירות, בעם במפלגה - להערבים עזה) שומרון, יהודה - (יש"ע
זהו בדרך-ממילא אז כי ממשלה. והקמת לאירגון בנוגע במנהיגיה תמיכה
פיקוח - ועוד ויש"ע - שטחים החזרת הערבים? נגד באחריותם תמיכה

וכלל. כלל נשתנתה לא זו ועמדתי שליט"א, ישראל בני של נפש
פיקוח של העניין על יותר עוד שנוסף - ביותר ועיקרי - הנ"ל על נוסף
רחמנא דהווה, עובדא אלא בכח רק לא - שליט"א ישראל בני של נפש
וניהלו הערבים באי-כח עם נפגשו הנ"ל שהמפלגה שמאז - והוא ליצלן.
באה"ק), עת במכתבי עתה לעת נתפרסמו לא שהפרטים (אף עמהם מו"מ
בין במילא אחרים (=בעיתונים) במכ"ע נתפרסמה זו פגישה ע"ד והידיעה
בכמה שהערבים זה - ושכל טבע ע"פ - מביאות מזה וכתוצאה הערבים,
שליט"א ישראל בני מאחינו וכמה כמה והזיקו בפעולות המשיכו מקומות
ומי אחרות, במדינות גם אלא הקודש בארץ רק ולא ר"ל רצח לידי ועד
לא ממש זה ברגע כו'. פה תפתח לא הרי אלה, דיבורי בעת שבאם יודע

נטויה ידם עוד כי תהיה), לא (=הי'ה היל"ת ליהודי, שהוא מה אירע
יד לה שיש כזו תהיה הממשלה באם רק זהו - זה למנוע שבכדי וידוע
כהנ"ל ע"ד לברר ויכולים בעבר. שראינו וכמו עליהם. חזקה ויד תקיפה,
- דעתי שלעניות ומכיוון דבר. לאותו המומחים ע"י - הקודש בארץ
להביע שו"ע עפ"י מוכרחני נפש, לפיקוח תגרום הנ"ל במפלגה בחירה

בהנ"ל. שאסור זה דבר על ולעורר הפעם עוד דעתי

עכשיו נפלאות הוי' מלחמות וילחם

ליום פרק מנחם-אב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
המוקדשין. פסולי הל'
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תפילין במבצע ניסים

השולחן....והתוצאה על לדפוק - צורך יש אם
עוד למסור לא - תהי' המחאה מן המידית

גורם זה אם (אפילו להעלים לא ישראל, ביד הנמצאים שטחים
השטחים... ממסירת הנובעות והצרות הרב ההיזק את צער)

תשמ"ג) כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מהמחאה מידית תוצאה
מוהל

נתב״ג חב״ד בבית שליח אור בן גיא
מצווה לשם בריתות עורך

המשיח מלך שליט"א הרבי כהוראת בנפרד •• פריעה
מהיר לריפוי טבעית אבקה • במחט שימוש ללא •

052-7723-298

מחמד״ ״חיות ע״י תפילין מבצע



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'

משיח דל לקוסטה סול דל מקוסטה

לקדושה ההתרגשות את לנצל
שעה ולאחרי ומתפעל מתרגש שהוא שכתב ובמה

הנה בעבודתו, לו מפריע ובמילא זה, עובר קלה
יש עצמם מצד וההתפעלות ההתרגשות אדרבה

בקדושה, לנצלם
מובן להתבוננות, לו מפריע שזה שכותב ובמה

כשלומדים וההתפעלות ההתרגשות לרסן שאפשר
החברים או הכתב אותיות שאז בחבורה, או בפנים
חובה ידי לצאת מניחים ואין אפ) (האלטן אוחזים

בלבד, בשטחיות
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 ללא השרוי כל מרז"ל וכנודע
הנה שכותב, והטעמים ענינים, כו"כ שם וכפשוטו
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

צפונה- מגיברלטר ספרד, של הדרומי חופה
קילומטר, וחמישים כמאה לאורך מזרחה,

שפירושו סול", דל "קוסטה בשם נקרא
בהמוניהם נוהרים האירופיים, השמש". "חוף

השנה. ימות רוב השמש שטופי אלו לאיזורים
באזור החלה השניה, העולם מלחמת לאחר

שהפכה ספרד, ממשלות בעידוד פיתוח תקופת
קיץ לבתי עלובים, דייגים מכפרי האזור את

וספורט, נופש במתחמי גדושים עולם, לשועי
יוקרתיות. ביאכטות מפוארות ו"מרינות"
וחקלאות דייג מכפרי שנהפך כולו האיזור

לשליח מטבעו משווע מובהק, תיירותי לאזור
את שיהפוך המשיח, מלך שליט"א הרבי של
וזה משיח" דל ל"קוסטה סול", דל "קוסטה

להגיע. החל ב"ה, אכן

האלמונים מהחיילים
עיר שוכנת למלאגה, מגיברלטר החוף בדרך
פרנטה. יגאל ר' הגיע לשם מרבייה, הקייט

שליט"א הרבי של האלמונים החיילים אחד
יהודים של קטנה קהילה בעיר, המשיח. מלך
זקוקים הם כי וחשו מקום, משום שהתקבצו

כבעל ישמש כנסת, בית עבורם שינהל למישהו
שיהיה למישהו בקיצור בתורה, וקורא תפילה

הקהילה. של רוחני הדתי הפן על אחראי
עצמם את מחשיבים לא הקהילה חברי רוב

רח"ל, מתבוללות משפחות גם ביניהם לדתיים.
והם ליהדות, קשר איזה נשאר אופן בכל

הרב לתפילות. שבת מידי כנסת לבית מגיעים
תאם שפות, כמה הדובר הליכות, נעים יגאל

לפועל. יצא והשידוך לקהילה
אותו מלווה יגאל, הרב של השליחות תחושת
לו נותנת ולא הגאולה עיר ים בבת מילדותו
"חזן הסתמי בתואר מסתפק אינו הוא מנוח.

ליצוק ומשתדל אותו, שלקחה לקהילה רב"
למקור יהודים קירוב של אמיתי תוכן בו

לקשר הציבורי תפקידו את וממנף מחצבתם,
מלך שליט"א הרבי הדור, נשיא אל יהודים

המשיח.

מלא עולם יהודי כל
יהודים עשרות כמה רק יש בו כזה, במקום

"אחד לפעול צריך יגאל, הרב אומר העיר, בכל
אם מלא. עולם הוא יהודי כל אחד". על

"דבר שיעור הכנסת בבית מוסר הוא מתאפשר,
לשיעור, נשאר לא מהבאים חלק אבל מלכות",
לקשר זה טוב, "הכי ספרדית, מבינים לא וחלק
מלך שליט"א הרבי קודש. האגרות דרך אותם

העבודה". את כבר עושה המשיח
הדלקת ערב בו לערוך מקום חיפש כשנה, לפני

יגיעו שלא מהקהילה לאנשים חנוכה, נרות
משהו מסעדה/באר היה היעד כנסת. לבית

מסיבת את לערוך כדי הלילה, בתחילת פנוי
נכנסו הם .23:00 עד 20:00 משעה החנוכה

מסויימת. למסעדה אותם שהפנה באר, לאיזה

והם לארוע, מתאים לא שהמקום הסתבר
הם מה טוב יותר לו להסביר וניסו לבאר חזרו

הוא חג", לנו יש יהודים, "אנחנו מחפשים.
עונה המקום ובעל בספרדית, לדבר מתחיל

בארץ, נולד דוד, ששמו הסתבר בעברית... לו
קשר בלי בספרד שמתגורר רבות שנים וכבר

של שלישי נר מסיבת וליהודים... ליהדות
עוזר יהודי אותו (כמובן). במקום, היתה חנוכה

ביהדותו. ומתקדם ענינים, בהרבה מאז לו
להם נותן המשיח מלך שליט"א "הרבי

דוד, אותו יגאל. הרב אומר מדהימות", תשובות
מעין קודש, באגרות קיבלו שכתבו כמה ועוד

לעתיד. והכוונה בעבר, חייהם על "סריקה"

נוסף שליח דרוש
את הבהמית לנפש לתת צריך אותם לקרב כדי

גשמיות הרבה עם התוועדויות צריך חלקה.
מדובר שמחה. והרבה משקה, האש", על "בשר

מושך לא עתה, לעת כנסת, שבית ביהודים
מיוחדות, בדרכים אליהם לבוא צריך אותם.

והזמן. הכבוד את לו לתת אחד כל עם לשבת
עם שעות מספר יושב אני קרובות לעתים
מיד לראות מחכה שאני לא זה אחד. אדם

שינוי. רואים אבל תוצאות,
צרפתית. דוברי בעיקר הם הקהילה חברי רוב
רוב חברתי. למועדון מקום כעת מחפשים אנו

יש להם. שחסר מה שזה אומרים כאן היהודים
אבל כנסת, לבית יגיעו לא זה שבשלב יהודים
מועדון "להרים" ניתן יבואו. חברתי למועדון

והתוועדויות יהודיים ארועים על שיבוסס כזה
פוטנציאל הקהילה. רצון וזה היות חסידיות
נוסף, שליח דורש שבמקום העשיה ומרחב

פרנטה: יגאל הרב לפרטים צרפתית. דובר רצוי
+ 34-692-389-596 ,+ 34-951-319-269

פרנטה יגאל ר׳


	957

