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לשחרר הממשלה אישור על השבוע, תחילת כותרות
אחינו דם נוטפות שידיהם מחבלים, ממאה למעלה

מזעזעות היו הי"ד, וטף, נשים אנשים ישראל בני
לרשות כמחוה נעשה ששיחרורם העובדה עצמן. בפני

מו"מ לניהול מוכנותה עצם על הפלסטיני הטירור
משטחי נוספים שטחים לקבל מנת על הממשלה, עם
לשפל הממשלה הידרדרות את המחישה ישראל, ארץ

דוגמתו. היה שלא
הרמב"ם כלשון המשיח, מלך של הבולטים מתפקידיו

ה'. מלחמות להלחם הוא,
ותדמית, יוקרה מאבקי לא

אלא אישיים, לצרכים
מאבק ישראל. כלל למען

של שלימותה על לשמירה
עם בטחון ועל ישראל ארץ
והן לכלל בנוגע הן ישראל,

לפרט. בנוגע

יסוד כללי
ארוכת מלחמתו במסגרת
עם בטחון למען השנים

שליט"א הרבי ציין ישראל,
יסוד כללי המשיח מלך

המיוסדים אדומים, וקווים
בתורתנו ברורות הלכות על
מהם חריגה שכל הקדושה,

ונושאת ישראל עם בבטחון ברורה פגיעה מהווה
נפשות. סכנת בחובה

עם בטחון של זו בסוגיה המפתח מכללי אחד
והתקפלויות ויתורים - הוא הבהיר, אותם ישראל,
אלא לרגיעה, מביאים אינם הערבים דרישות מול
את ובצדק, מפרשים הערבים חדשות. לדרישות

המאבק. להמשך אותם המעודדת כחולשה הויתורים
בתוקף ועמדה ויתרה, לא ישראל בהם במקומות

ההתקפלות לדבר, מה אין זה שעל בטחון, מנימוקי
האמריקאים. כלפי כנ"ל השני. בצד הייתה

בהלכה זה, כלל של יסודו
סימן ערוך בשולחן ברורה

על שצרו "נכרים שכ"ט:
באו אם מישראל.. עיירות
ואפילו נפשות עסקי על

נפשות עסקי על באו שמא לחוש ויש סתם באו
יוצאים לבוא ממשמשים אלא באו לא עדיין ואפילו
אינם אפילו לספר הסמוכה ובעיר זיין.. בכלי עליהם
עליהם מחללים וקש תבן עסקי על אלא לבא רוצים
נוחה הארץ תהא ומשם העיר ילכדו שמא השבת את

לפניהם". ליכבש
על כולו מבוסס שהיה מצרים, עם השלום" "הסכם
הנפט, שדות מסירת סיני, האי מחצי ישראל נסיגת
לפתיחתה אלא לרגיעה הביא לא ימית, ישובי פינוי

חימושה חדשה, חזית של
והפיכתה עזה רצועת של

למדינת מצרים בחסות
להרג שהביאה טירור
הי"ד. יהודים עשרות

העדר זאת, לעומת
סוריה, עם שלום" "הסכם
הויתורים, העדר ובמילא

איתם שקט גבול יצר
בשנים, עשרות במשך

נפגעים. ללא כמעט

גאולה של שופר
שלאחר זה רביעי ביום
יחלו אלול, א' השבת,

ישראל בקהילות להשמיע
שופר, קול ובעולם בארץ

אלול, חודש בימי בשופר לתקוע ישראל כמנהג
הטעמים אחד השנה. ראש של שופר לתקיעת כהכנה

מלך, להכתרת קשור שופר, לתקיעת הידועים
בעת היה גם זה כך בשופר. בתקיעת מלווה שהייתה
.. המלך "ויאמר המלך: דוד בהוראת שלמה הכתרת
על למלך הנביא ונתן הכהן צדוק שם אותו ומשח

שלמה". המלך יחי ואמרתם בשופר ותקעתם ישראל
אלול, בחודש כבר בשופר שהתקיעה הרי זו, מבחינה

לחובתנו לזכותנו מוחשית, תזכורת כולנו עבור מהווה
מלך שליט"א הרבי של המיידית התגלותו את לדרוש

עצמן, לתוך האיום מדינות את המקריס המשיח,
את ומחזיר וההתרפסות הכניעה ממשלת את מבטל

לקבל הזמן זה ראשונה. לממשלה ליושנה דוד מלכות
הקדושות, להוראותיו ציות תוך ברצון, מלכותו עלינו

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה עדי

תשע״ג - שופר מבצע
נערכים ובעולם בארץ חב"ד במוקדי

שיחל שופר" "מבצע לקראת אלה, בימים
המבצע מגמת אלול. א' רביעי ביום אי"ה

ב"תקיעת יהודים שיותר ככל לזכות
אלול. בחודש ישראל כמנהג שופר"

הרבי שליחי יבקרו המבצע במסגרת
החינוך, במוסדות המשיח מלך שליט"א

אבות, בתי רפואה, בבתי עסקים, במרכזי
אותם ויזכו הבטחון וכוחות צה"ל מחנות

השופר. בשמיעת

שא-נור ביישוב מאות
השומרון שבצפון שא-נור ביישוב
הפנינג ראשון, ביום השבוע התקיים

גורשו מאז לראשונה הישוב. למגורשי
ישראל, ממשלת בידי המקום תושבי
שא-נור. בישוב יהודים מאות נכחו

האזורית המועצה ע"י שאורגן באירוע,
וארגונים השומרון מתיישבי ועד שומרון,

להחרבת שנים שמונה ציינו נוספים,
השומרון. וצפון עזה בחבל היישובים

השליח במצב שיפור
של במצבו חל משמעותי שיפור

ושליח העיר רב איסקוב, עובדיה הרב
דרבנט לעיר מה"מ שליט"א הרבי

רוסיה, שבדרום דאגסטן שברפובליקת
לטיפול והוטס מוסלמים בידי נורה אשר

כי ציין איסקוב הרב בישראל רפואי
שליחותו. להמשך בקרוב לחזור מקווה

המשיח, מלך שליט״א הרבי של המיידית התגלותו את לדרוש לחובתנו לזכותנו מוחשית, תזכורת מהווה בשופר התקיעה
דוד מלכות את מיד לנו ומחזיר וההתרפסות הכניעה ממשלת את מבטל עצמן, לתוך האיום מדינות את המקריס

טובות חדשות
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(2.8.13) (5773) ה'תשע"ג מנחם-אב כ"ו ראה, פרשת קודש שבת ערב

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

בשופר ותקעתם
המלך יחי ואמרתם

958

המערבי הכותל ברחבת מסדר קיימו פ״ת, הגאולה אור הדיי-קעמפ חיילי
וסיימו הפסוקים י״ב את אמרו הקבוצות, המנוני את שרו במהלכו

ועד״ לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו ״יחי בהכרזת

המשיח למלך מצדיעים



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

  
ולפרסם להכריז ובפשטות:

היוצאים -בדברים מקום בכל
אומר שהקב"ה - הלב מן

הנביאים) עבדיו (ע"י
מישראל ואחד אחד לכל
לפניכם נותן אנוכי "ראה

ברכה", היום
ברכת בשר בעיני שרואים ועד
והשלימה. האמיתית הגאולה

   

הירדן את עוברים אתם כי
לא) יא, (ראה

שתבואו בידכם, סימן יהיו ירדן, של ניסים
הארץ.(רש"י) את ותירשו

ואל המנוחה אל עתה עד באתם לא כי
ט) יב, (ראה הנחלה

יעקב", אוהליך טובו "מה בפסוק נאמר
הנחלים, מה נטיו". "כנחלים טובתו? ומה
טהור, ועולה טמא כשהוא יורד הזה אדם
בעונותיו בו נכנס אדם בית-המקדש אף -

עונות. בלא ויוצא
באתם לא "כי באמרו משה רמז לזה
בית זהו - נחלה הארץ, זו - מנוחה וגו',
טוב) (שוחר המקדש...

פסח ועשית האביב חודש את שמור
א) טז, (ראה האביב בחודש ..
בעליונותם מצרים דגלה תקופה, באותה
בחודש מצרים יציאת הטבע. כוחות של

מבטאת לפריחתו הטבע מגיע בו האביב,
הוצג ביציאת-מצרים האנטי-תיזה. את
ביד כגרזן רק הוא שהטבע כל, לעין גלוי
כלל. כשלעצמו כוח שום לו ואין החוצב,
בכוחו המנהיגו הטבע, בורא את לזכור יש
מצרים" מ"ארץ זו יציאה העל-טבעי.
והסופית הגשמית ליציאה תביא הפרטית,
האמיתית הגאולה אל - ישראל כלל של
תשכ״ה) ניסן י״א (ממכתב והשלימה.

הנביא כך על משיב הגאולה? בעת ומה
ומידי בחודשו חודש מידי "והיה ישעיהו:
להשתחוות, בשר כל יבוא בשבתו שבת

כג) סו, (ישיעהו ה'" אמר לפני,
שבת בכל לירושלים יעלו ישראל בני
שנאמר הכבוד, ענני ע"י חודש, ראש ובכל
אל וכיונים תעופינה כעב אלה "מי

ח) ס, (ישיעהו ארובותיהם"
ה׳תנש״א) ראה (פרשת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:14 6:59 ירושלים
8:16 7:15 תל-אביב
8:17 7:07 חיפה
8:15 7:16 באר-שבע
8:56 7:53 ניו-יורק

פארך כי סוערה- עניה 
נה-ד) (ישעיהו:נד-יא,

  
חלק 1 דק', 2 ,22 שעה רביעי ליל :

רביעי שלישי ביום  

המלך עם פגישה לי יש אחי,

את לראות ניתן יום בכל לא בשדה. המלך
ולשטוח ישירות אליו לגשת לא ובוודאי המלך
לעיר, הגיעו טרם והמלך יש אבל בקשתנו. את

עם מרכבתו את עוצר בשדה, בהיותו עוד
לא כדי שנאסף הקהל אל יוצא הפמלייה, כל
אל ניגשים הם כעת ההזדמנות. את להחמיץ

בקשותיהם. את ומקבל פנים להם המאיר המלך

נגישות מול פאר
הזקן אדמו"ר מתאר בשדה" "המלך במשל

זה בחודש אלול. חודש את התניא' 'בעל
אליו לגשת יכול אחד וכל בשדה", "המלך

שבו זה ובחודש הקב"ה, זה המלך אישי. באופן
מקביל מצב נוצר ביותר גבוהה רוחנית הארה

השנה, בימות המלך. עם חופשיות לפגישות
להפגש מעשי לא כמעט זה בארמונו כשהמלך

המלך. עם חופשיות בכזו
ניתן המלך, אל הגישה מצבי שני בין באבחנה
כרוכה איתו הפגישה בארמונו כשהמלך לומר:
אזרח כל בשדה כשהמלך בעוד רבות, בהכנות

מיוחדת. הכנה בלי אליו לגשת יכול
הנוצץ בארמון המלך עם המפגש שני, מצד
בכל ועטור רבים במשרתים מוקף כשהוא

ואילו יראה, ומעורר מרשים המלכות לבושי
'תפאורה' ללא בשדה, בהיותו המלך של המראה

יוצר לא מלכות-שטח, ובביגוד כך כל מרשימה
המיוחד למפגש וגורם כך כל מיוחדת הרגשה

האמיתי. מערכו פשוט יותר להיראות הזה

לטעות לא זהירות
מצב ליצור עלולה כך כל נגיש שהמלך העובדה

הכנות ללא המלך עם נפגש כשאדם בעייתי.
הערכה לחוסר לו לגרום עשוי זה לכך, מיוחדות
שמצבו לחשוב יכול אפילו הוא זולה. ולהרגשה
שיישאר בעיה שום ואין אידיאלי הוא הנוכחי

המלך... לפניו מופיע כזה במצב שגם עובדה כך,

היתה לא בארמון המלך עם נפגש היה הוא אילו
לארמון שהכניסה בגלל כזו, לטעות אפשרות

אז וגם רבות, הכנות לאחר רק מתאפשרת
הוא שאליו התחום עד רק המבקר את מכניסים

נדרשת בשדה כשהמלך אבל להגיע. מורשה
שאין ולדמות בכך לטעות לא מוגברת זהירות

האישי. המצב את לשפר טעם
בשדה" "המלך שבו אלול, חודש לגבי דבר אותו
בלי אחד לכל ונגיש מתגלה שהקב"ה העובדה –
אבל כמובן. גדול יתרון בה יש במצבו, להתחשב
שניתן לטעות לא להיזהר צריך זה בגלל דווקא
כל ולהשתפר להתקדם צריך זה. במצב להישאר

שמתאים אישי למצב להגיע – ומצידנו הזמן,
בארמון.. 'על-אמת', המלך עם לפגישה

מלכות התמסרות, תשובה,
להתקשרות נדרשים אנו אלול בחודש

של רוח הלך גם נובע מכאן ית'. איתו הישירה
אליה שבתמורה לקב"ה, מוחלטת התמסרות

העולם כל את היהודי לפני מבטל הקב"ה
הוא, שבו למצב אותו ומביא העולם ואומות

כולם. על שולט כביכול,
צריך לקב"ה מוחלטת התמסרות של זה צעד

ישראל בני כל ואז נוסף, יהודי על גם להשפיע
הקב"ה. של מלכותו את עצמם על מקבלים יחד

כך ובעצם מלך", – מלך "עבד נאמר בגמרא
מעל מתעלה הוא שבו למצב היהודי מגיע
עיכוב. או מניעה שום בדרכו ואין לעולם

השנה, לראש הכנה היא אלול חודש עבודת
עבודה הקב"ה. של המלכות קבלת - שתוכנה

של מלכותו בקבלת ומתבטאת משתקפת זו
כל עבור טובה הזדמנות זוהי כן אם המשיח.

הזה לזמן שלנו השליחות את לבצע ואחת אחד
הרבי של המלכות בקבלת משיח" פני "קבלת –

המשיח. מלך שליט"א
של למצב מהרה עד אותנו תביא זו עבודה

והשלימה, האמיתית בגאולה העולם שלמות
האמיתית במעלתם כולם וידעו יכירו שאז

הקב"ה של השלמה ובמלכותו ישראל, בני של
ומתבטאת משתקפת האמור כפי אשר בעולם,

המשיח. מלך שליט"א הרבי של במלכותו

ב׳) חלק שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

ראה פרשת
ו אבות: פרקי

ראה

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

וייס שיחי' אברהם הרב למשפחת
שיחי' שמואל יצחק לוי הת' הבן חתונת לרגל

שתחי' שושנה חנה ב"ג עם
כהן שיחי' שמעון הרב למשפחת

הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת
מקסימוב שיחי' נריה הת' לחתן

הכלה ב"ג עם השידוכים בקשרי לבואו

פייגין למשפחת שתחי' דינה נחמה
עד עדי בנין - ביתם יהא

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

טוב מזל ברכת

זכורך כל יראה בשנה פעמים שלוש
טז) טז, (ראה אלוקיך ה׳ פני את



(Marbella) מרבייה הקייט עיירת
בקוסטה הנופש מאתרי אחד היא
שבדרום השמש") ("חוף סול דל
העיירה של העתיק חלקה ספרד.
ומוצלות. צרות בסמטאות סבוך

נמל נמצא המערבי בחלקה
שוכן בסמוך שם באנוס. פוארטו

היהודית, הקהילה של הכנסת בית
מזה פרנטה יגאל הרב פועל בו

ובעיקר וחזן כרב שנים, כמה
לחיי וקירובה הקהילה בחיזוק

ומצוות. תורה
הוותיקים, הקהילה מחברי "אחד
בשם יהודי הינו יגאל, הרב מספר

לו יש בנישטי. דוד
ב"ה. ילדים, תשעה

יעקב מהם, אחד
נשיא היה בנישטי

זמן לפני עד הקהילה
קצר.

הבכורה בתו מרים,
.65 כבת דוד, של
לאחרונה אושפזה

הרפואה בבית
לאחר המקומי

זיהום, שהתפתח
למשהו והתפתח שהסתבך

כולה הייתה המשפחה קריטי.
בהיסטריה...

הצעתי דוד ר' עם שיחה במהלך
לה יוסיפו החמור מצבה שנוכח
השם את לה הוסיפו ואכן שם

חי'ה.
- הצעיר אחיינה מתקשר ואז
שומר תשובה בעל נחמד בחור

בני כל את לאסוף רוצה "אני שבת
לזכותה תהילים לקרוא המשפחה

ראשון". ביום הכנסת, בית ברחבת
כשבני לכולם. והודענו סיכמנו,
לבית הגיעו הרחבה המשפחה

"מסדר להם ערכתי הכנסת,
מבוטל לא כשלחלק תפילין",

היה זה ראשונית. חוויה זו הייתה
שבועות. כארבעה לפני

ואת האחיות את הכנתי במקביל
התהילים אמירת שלאחר האבא,
שליט"א לרבי יכתבו המשותפת,
האגרות באמצעות המשיח מלך
על במעורפל שמע חלקם קודש.
אפילו הייתה מהם וחלק הנושא

אישית. התנסות
התהילים אמירת את כשסיימנו

באגרות הכתיבה לשלב והגענו
בהתרגשות. די הייתי הקודש,

ייעשו התשובה וקבלת הכתיבה
רב. קהל בפני הפעם

המכתב את הכניס דוד ר' האבא
התשובה מכתב שהבאתי. י' בכרך

ג'רא באגרת היה שהתקבל
אשה על שם דובר רלט. בעמוד
בסמי משתמש שהיא שכותבת
נאמר: הבא כשבקטע מרפא..

זה מכתבי קבלת שלעת "תקותי
המשפחה כל בריאות מצב הוטב

ובהנוגע בכלל עצמה והיא
," מהם.. שסובלת להמיגרענע

כללי שם בא כאן
תרופות סוג של
שהמליץ מסויים
המליץ וכן לקחת

מזוזה עימה שתשא
קטנה.."שבוודאי

על לטובה זה ישפיע
ויצליחה בריאותה,

טוב יבשרו ... השי"ת
הימים". כל תמיד
שתשובת העובדה
מלך שליט"א הרבי

לאישה התייחסה המשיח,
בריאותית בבעיה הנמצאת

טובות ובשורות לטיפול והמלצה
הנאספים את הפתיעו לבריאותה,

חי. מופת בזה שראו
את עדכנו הרופאים יותר מאוחר

לה שמו וכן התרופתי הטיפול
החלו וכבר לידה קטנה מזוזה

לטובה. השינויים
אחיה את פגשתי כיומיים לאחר
לבית לבוא שהחל בנישטי, יעקב

"מה לשאלתי נכדו. עם הכנסת
מכלל יצאה ב"ה, השיב קורה?"

בהכרה עדיין כי אם סכנה.
סכנה. אין ב"ה, אבל מעורפלת,

בהם מאיץ כשאני נוסף שוב חלף
שליט"א הרבי את העת כל לעדכן

ימים מספר לפני המשיח. מלך
להבטיח הבן ליעקב התקשרתי
הכנסת. לבית לשבת הגעתו את
בהתרגשות: לי מספר הוא ואז

מרים אחותי את לבקר בדרך "אני
וברוך להכרתה חזרה היא בביתה.
הרפואה. מבית השתחררה השם
לטובה זה "ישפיע שהבטיח: כמו

בריאותה". על

בלוך שבתי הרב עם

עם״ ״משאל ושמה תרמית
שלה, האמוק בריצת ממשיכה בישראל הממשלה
משחררת שהיא תוך הפלסטינית, המדינה להקמת
גבולות על יהיה שהמו"מ מאשרת אסירים-רוצחים,

. ביו"ש. הבניה את ומקפיאה 67
שטחים ישראל תעביר שבמסגרתו מדיני הסדר "כל
למשאל יובא ומתן, במשא יושג אם שבריבונותה,
עם נתניהו בנימין הממשלה ראש אמר בציבור",
ביום מנחם-אב. כ"א היום הממשלה, ישיבת פתיחת
לקריאה זה, בנושא היסוד חוק הצעת לעלות אמורה השבוע רביעי

התקשורת. בכלי שפורסמה כפי הידיעה כאן עד בכנסת. ראשונה
אחת תרמית למעשה הינם עם, משאל על אלו דיבורים כי להבהיר, יש

גדולה!
האמריקאים בפני הן התחייבה, כבר הממשלה כי להדגיש יש לראש לכל
זו ואילך מכאן ולכן, לעיל הויתורים כל על הפלסטינים בפני והן
התקשורת, את מגייסים וכיצד השאלה את מנסחים כיצד של פונקציה
שליט"א הרבי כבר זעק כך ועל הממשלה, כרצון תהיה שהתשובה כדי

בעבר. המשיח מלך
עונה") ואין "קראתי בספר שפורסמה (כפי כץ שמואל למר ב"יחידות"
את לפתור שרוצים מאלו חושש "אני המשיח: מלך שליט"א הרבי אמר
בעצם טמונה שהסכנה משום עם', 'משאל קיום דרך הנסיגה על הוויכוח

הדברים". ניסוח
שטחים על לוותר מוכנים אתם האם העם את וישאלו יבואו "אם
הזאת החכמה בשאלה כי מכוונת, הטעיה זו תהיה - שלום?" תמורת

לשלום. יביא שהויתור כאילו תשובה, חצי כבר מכניסים
כך: בערך השאלה את שינסחו בתנאי רק זה עם" ל"משאל הולכים אם
ולהסתכן ישראל בארץ ובית בית כל נפשות בסכנת להעמיד כדאי האם
כשהאויב הגנה, בני גבולות בלי נפט, בלי תשאר כשישראל , במלחמה
הנייר, על סאדאת של חתימה תמורת שלנו, האוכלוסייה למוקדי קרוב
את פעמים ארבע הפרו כבר המצרים היום עד הוא שברור בשעה
לעולם ישלוט ולא זמן הרבה יחיה לא שסאדאת הוא וברור חתימתם,
ושומרון, ביהודה הערבים על דעה שום לו שאין הוא וברור במצרים,
ולהרוג להשמיד שכוונתם בגלוי מכריזים ושומרון יהודה שערביי וברור
תסכים מסויימת קבוצה אם שגם הוא וברור בציון, היושב העם כל את
כדאי זה במצב האם היא והשאלה – יסכימו לא אחרות קבוצות לשלום,
איש| מחייבת שלא נייר פיסת תמורת השטחים את ולהחזיר להסתכן

לדורותיו כולו ישראל לעם שייכת ישראל ארץ
ראש של הפרטי קניינו אינה ישראל, ארץ לציין: חייבים זה, עם יחד
ארץ המדינה. אזרחי של לא וגם ישראל, ממשלת של ולא הממשלה
הארץ זו ישראל. לעם ורק ואך לדורותיו! היהודי העם לכל שייכת ישראל
בני ולצאצאיהם לאבותינו בהבטחה ומנהיגו, עולם בורא ע"י לנו שניתנה
"משאל מקיימים כבר אם עולם. נחלת של באופן סיני, הר במעמד ישראל

ולדורותיו. היהודי העם כל את לשאול שיש הרי עם"
שתשאר מנת על ומנהיגו, עולם בורא ע"י לנו שניתנה כיוון ישראל ארץ
זרים, לידי למסרה שברצונם החושבים יש אחרת או זו מסיבה ואם בידינו,

לנו! שנתנה מי של אישורו את לקבל עליהם
מלך שליט"א הרבי להתגלות ונזכה השי"ת יתן הגאולה, בזמן בעומדנו
בגאולה שמסביב, האומות את וניצח הוי' מלחמות שנלחם המשיח,

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק אב-אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
המוקדשין. פסולי הל'

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק
יוהכ"פ עבודת הל'

א. פרק

ב. פרק

ח. פרק מעילה הלכות
א-ב. פרקים פסח קרבן הלכות

ג-ה פרקים

ו-ח. פרק
ט-י. פרקים פסח קרבן הלכות

א פרק חגיגה הלכות
ב-ג. פרקים

. א פרק בכורות הלכות

ב-ד. פרק

ה-ז פרק

כו

כז

כח

כט

ל

א

ב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מקרבת... רפואה

הערבים באי-כח עם נפגשו הנ"ל שהמפלגה "מאז
נתפרסמו לא שהפרטים (אף עמהם מו"מ וניהלו

נתפרסמה זו פגישה דרך על והידיעה הקודש), בארץ בכתבי-עת לע"ע
- מביאות מזה וכתוצאה הערבים, בין ובמילא אחרים עת במכתבי

והזיקו בפעולות, המשיכו מקום בכל שהערבים זה - ושכל טבע על-פי
ר"ל" רצח לידי ועד שליט"א בנ"י מאחינו וכמה כמה

תש"נ) (ניסן

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

סכנה! = פגישה
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

פרנטה יגאל 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 .

החיד"א בציון קדמי ר'

ברוסית משיח ללמד

בסימנר לבנות דא״ח לימוד
-חסידות-] חיים אלוקים [דברי דא"ח ללמוד סברתו אודות

חב"ד בכפר אשר בהסימנר
וביותר*) ביותר הדבר נכון אשר ומובן

הסמינר, והסכמת הצעת פי על נעשה זה אם [כמובן
התלמידות], הבנת ערך לפי באופן יהי' והלימוד

כ"ק שכתב והמכתבים השתדלות כמה ידוע וכבר
בנות אגודת התייסדות בעת דא בכגון אדמו"ר מו"ח

בריגא. חב"ד

בפועל נסיון ולאחרי האתר, על יתייעצו הלימוד ואופני *)פרטי
סופית יחליטו זמן איזה משך

ה׳תתכח) (מאגרת

. באוזן ניתוח
אפשרות הגורם לנתוח וכנראה באזן. לניתוח בהנוגע

שבאזן, קטן עצם תנועה
נכון זה, במקצוע מומחה ע"י זה ויעשה הוא כן ובאם

זה, נתוח לעשות
אגב ודרך הוא, קל דבר מומחה ע"י שכשנעשה כיון

ראזין, ד"ר מחדשו שם על נקרא זה נתוח
אופן בכל בהאמור, הפרטים להוודע יעזור זה ואפשר

מומחים רופאים שני ל סומכים דא שבכגון ידוע
במקצוע,

בעניניו, בכלל וכן בהאמור טוב לבשר יצליחו והשי"ת
לבשו"ט בברכה ומצות תורה מעניני שבהם ובהעיקר
ה׳תתכט) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

לימודיו את סיים בורשטיין דוד שאול כשהרב
עריכת ללמוד והמשיך ברוסיה, תיכון ספר בית
פרקליטות הייתה מגמתו צבאית, בפנימיה דין

באמצע חלה הראשונה התפנית צבאית.
ועדיין לארץ, כשעלה ,96 בשנת לימודיו,
מילה" "ברית משפטים. ללמוד במחשבה

יוסף "ברית ארגון ע"י תקופה, באותה שערך
להגיע והחל בתודעה משהו לו שינתה יצחק"

שם היה בחיפה. ב"הדר" כנסת בבית לתפילות
כמה אותו קרא הוא תניא. ברוסית, אחד ספר

שלו. הנשמה אל מדבר שזה והרגיש פעמים,
אומר. הוא לשון", בשבעים ניתנה "התורה

האם בשפת לתקשר נח יותר הרבה אחד לכל
תרגום, רק פירושים בלי עדיין הזה הספר שלו.

שהקים יותר, מאוחר לחב"ד. אותי הביא
היחוד בשער שבועי שיעור לימד חב"ד, בית

משך והביאורים הפירושים עם והאמונה
רצופות!! שנתיים

העיקרון את תפס
ברחוב שפגש בעיר חב"ד מישיבת בחור

שם חב"ד, וישיבת כנסת לבית אותו הביא
התניא בלימוד לתורה עתים לקבוע החל

שלו ההתקשרות והחלה התמימים, אחד עם
בהפסקות המשיח מלך שליט"א הרבי עם

השכנוע כושר ועם יום, כל ברחוב עומד היה
ל"בר העמים חבר עולי תופס ברוסית, שלו

ובריתות. מצוות",
היהודים "אחד בדרך. ניסים גם כמובן ויש
ביום ממוסקווה. שישים, בן היה שהצלחנו
והסביר בו, חזר לפתע הוא לברית, שנקבע

לעשות יסכים לא רופא ואף מבעיה שסובל
צייר היה הוא שברוסיה סיפר הוא ברית. לו
כסף, בהרבה ציורים מכר אחד ויום מוכשר,

נפגע הוא קשות, מוכה שהוא תוך אותו ושדדו
שיש לו אמרתי נכה. ונותר פנימיים, באיברים
צ'צ'קס ד'ר לבדיקה. רק שיבוא מומחים, לנו

הברית. את לעבור לו ואישר אותו בדק
מסויים כירורג על לו המליץ הוא מכן לאחר
בעייתו את לפתור כדי אלישע רפואה בבית

והיהודי אותו, שניתח לכירורג הגענו הרפואית.
כירורג אותו הברית. בזכות - לחלוטין הבריא
מד"ר הדחיפה בלי לניתוח לגשת מוכן היה לא

צ'צ'קס.

מטופח מקום
דוברי רבות בקהילות ביקר בורשטיין הרב

המרכז הצלחת שלצורך והחליט בעולם, רוסית
את לייצר שעליו שלו, רוסית לדוברי חב"ד

להיות חייב המקום המתאימים. התנאים
כולל ומסודר נקי מטופח הזמן, כל פתוח

הסטיגמה את לשנות חייבים "היינו העובדים.
אומר, הוא לדתיים", הדביקה שהתקשורת

ברצינות, דבר כל לוקחים כלל, בדרך "הרוסים
כזה בחינוך גדלים בארץ, שגדלים הצעירים גם

וקוראים מדברים אותם רואה אתה מהבית,
להם תראה אם מנטליות. של ענין זה רוסית.
אותך". לשמוע שיתחילו הדרך זו חיה, דוגמה
לבקש החליט בורשטיין הרב שנים, מס' לפני

עושה, שהוא לפעילות הרשויות עזרת את
קשר יצר הוא הגאולה. בשורת בהפצת בפרט

למקום בא העיר ראש בחיפה. העיריה עם
מה הנוער, בני עם מהפעילות והתפעל

בפרוייקט הקליטה למשרד אותו שקישרה
פנים, לבטחון מהמשרד אלימות" ללא "עיר

מונעת אכן שפעילותו למסקנה שהגיעו
והחליטו סיכון בעלי בקבוצות הידרדרות

לסייע

פורה פעולה שיתוף
מצוה בר מכון זהו הפעילות, מתחומי אחד

מפוארת מצוה" בר ל"חגיגת הילדים זוכים בו
רבים זכו זה מכון באמצעות ומאורגנת.

ומצוות. לתורה להתקרב
והתחזק. הלך הרשויות עם הפעולה שיתוף

כולל התנדבותי, כארגון הוכרה העמותה
אברכים התוצאה, הלאומי. השירות לנושא
מאיזור וליטאים גור, צאנז, וויזניץ, חסידי

הלאומי, לשירות אצלנו להתנדב נרשמים חיפה
תמונה נחשפת ואז צבאי. כשירות הנחשב

חסידיים אברכים כאשר שיגרתית בלתי
בתחילה בתפילין. יהודים ומזכים עומדים

לקבל. קשה מאד להם היה מהעניין, חששו
החברים את ומביאים התרגלו, הם בהמשך

שלהם.
בטל' קשר ליצור ניתן למעוניינים, אגב,

הטלפון ,052-700-7700 דובינסקי הבאים:
077-424-4126 בבית ,054-479-1171 שלו

בורשטיין דוד שאול הרב
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