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ממעזריטש המגיד דובער רבי שהה שלמה שבת
שבת זו הייתה טוב. שם בעל ישראל רבי במחיצת

של גדולתו על כן, לפני שמע רבות עבורו. מבחן של
ישירות, ממנה להתרשם שיוכל קיווה ועתה הבעש"ט
או הבעש"ט של כחסידו ישאר האם להחליט מנת על
הוא. בדרכו הרוחנית התפתחותו להמשך לעירו, יחזור

טוב, יהודי אכן לעצמו, המגיד סיכם שבת, במוצאי
שיכבוש משהו בו ראה לא לכאורה אבל חכם, תלמיד

ביקש חזרה, נסיעתו לקראת כעת לחלוטין. אותו
מנת על לבעש"ט להכנס

לשלום. ממנו להפרד
פנים בסבר קבלו הבעש"ט
ביקשו, צאתו ובטרם יפות

גאון הינו והמגיד היות
ובתורת הנגלה בתורת
בקשתו כן על הנסתר,

מסויים עניין לו שיסביר
הזהר. בספר

והחל לבקשה נענה המגיד
בסיום ולהסביר. לקרוא

מורת את הבעש"ט הביע
ובקשו מההסבר רוחו

יותר... בעומק שיסביר

נראו המלאכים
יותר ובעומק שוב והסביר עשה כך אכן והמגיד

הדבר ומשחזר רוחו מורת את הבעש"ט הביע ושוב
שכבודו אזי כך, "אם ואמר: המגיד הגיב בשלישית,

אמר הזוהר ספר את לקח הבעש"ט ויסביר"... יקרא
כמה של שמות רשומים הנידון שבקטע למגיד,

הקטע את בקול, לקרוא החל הבעש"ט מלאכים.
שאז אלא הסברים, כל ללא לקרוא פשוט הנידון,

שמות את הזכיר הוא כאשר מדהים, דבר התרחש
בחדר... נראו הם לפתע הנה המלאכים,

הלימודי ברובד תורה, לדברי אז עד התייחס המגיד
הייתה גם כך שלהם, עיוני

לשמות ההתייחסות
זיהוי כאמצעי המלאכים,

השונות. לתכונותיהם
לימוד שיש משנוכח

כדי עד חי תורה לימוד לחלוטין, שונה באיכות תורה
ולממלא המובהק לתלמידו ונעשה להשאר החליט כך,

מכן. לאחר מקומו
דביקות של במובן תורה ללימוד שהתייחס הבעש"ט
כל בקריאת הדברים. את חי ב"ה, סוף אין החיים בחי

שיש האלוקית החיות את הבעש"ט גילה בתורה, עניין
קריאה הייתה המלאכים, שמות קריאת זו, מבחינה בו.

מכאן לחברו, הקורא כאדם ממש, ועכשווית חיה
הממשית. התגלותם נמנעת, הבלתי התוצאה

יחול זו, קודש שבת ביום
יום אלול, ח"י הבהיר יום
בעל ישראל רבי הולדת
תנ"ח), (בשנת טוב שם

הכללית. החסידות מייסד
לאחר שנה ושש עשרים
אלול, ח"י זה ביום מכן,
מורו לבעש"ט התגלה

השילוני, אחיה הנביא ורבו
יחידה (חי'ה הח"י בעל
לומד והחל שבנשמה)

תורה.. איתו

הוי׳ כבוד ונגלה
הלימוד נמשך שנים עשר

ביום בסיומם, בהסתר.
ועימו בעולם הבעש"ט התגלה תצ"ד אלול ח"י הבהיר

ביום מכן, לאחר שנה עשרה אחד החסידות. תורת
מייסד זלמן שניאור רבי נולד תק"ה, אלול ח"י הבהיר
לתורה הנחשב התניא, בספר שגילה חב"ד, חסידות
דבר בכל לראות וכיצד החסידות, תורת של שבכתב
והווייתו האלוקית חיותו את האמיתית, מציאתו את

הפנימית.
המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י לשיאו המגיע גילוי

מאמריו, בריבוי חוצה, החסידות מעיינות בהפצת
אותם ועוד, מלכות דבר שיחות לקוטי קודש, שיחות

גילוי מקום. שבכל חב"ד במוקדי בשיעורים ללמוד ניתן
משיח, של מתורתו "טעימה" הינה החסידות תורת
בבריאה האלוקות התגלות לשלימות הכנה המהווה

פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה היעוד בקיום
ממש. עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה דיבר", הוי'

חב״ד כפר בצומת מחאה
אחה"צ בשעות אלול, ז' שלישי ביום
חב"ד כפר תושבי אברכים, מספר יצאו
חולפים בה חב"ד, לכפר הכניסה לצומת

שהם תוך רבים, רכבים אלו בשעות
שליט"א הרבי בשם מחאה, שלטי מניפים

המחבלים. שחרור כנגד המשיח מלך

חיפה - בנמל חב״ד דוכן
בטרמינל חב"ד דוכן נפתח לאחרונה
טרמינל חיפה. של הים בנמל הנוסעים,
היוצאים ישראלים אלפי את משרת זה
באופיו הדומה הדוכן תיכוני. ים לנופש

נמצא בן-גוריון. תעופה בנמל הפועל לזה
לחנויות סמוך בטרמינל, מרכזי במקום
להניח אפשרות בדוכן ה"דיוטי-פרי".

הסברה עלוני נש"ק ערכות תפילין,
של האדיבה בעזרתו הוקם הדוכן וכו'.
ובסיועו זלצמן, מנדי מר הנמל מנכ"ל

ע"י ומופעל הטרמינל, הנהלת צוות של
בישיבת משפיע פרומר, חנוך אסף הרב

גם סדירה פעילות המקיים בחיפה, חב"ד
חיפה. של בשדה-התעופה

אלול ח״י התועדויות
מלך שליט"א הרבי הוראת ע"פ

ברחבי חב"ד במוקדי יתקיימו המשיח,
במהלך חסידיות התוועדיות הארץ
אלול. ח"י הבהיר יום לרגל השבת,

חלק ליטול מוזמן הרחב הציבור
אלה. חשובות בהתוועדויות

מאמריו, בריבוי חוצה, החסידות מעיינות בהפצת המשיח, מלך שליט״א הרבי ע״י לשיאו מגיע הגילוי
מקום. שבכל חב״ד במוקדי בשיעורים ללמוד ניתן אותם ועוד, מלכות דבר שיחות לקוטי קודש, שיחות

טובות חדשות
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טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה
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של אלול ח"י
הגאולה זמן
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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

 
היו"ט לפני בעומדנו

לספק מזכירים, - הבעל"ט
את לזה, הזקוקים לכל

לצורכי להם הדרוש כל
יהודי שכל כך החגים...

היו"ט את לחגוג יוכל
מתוך לבב, ובטוב בשמחה
הגוף. ומנוחת הנפש מנוחת
   

השמים מן קדשך ממעון השקיפה
טו) כו, תבוא (כי

עשה אתה אף עלינו, שגזרת מה עשינו
קדשך ממעון "השקיפה שהבטחנו, מה
ישראל": עמך את וברך השמים, מן

ובנות, בבנים
ובמטר בטל לנו: נתת אשר האדמה ואת
לאבינו: נשבעת כאשר בהמה. ובולדות

ודבש. חלב זבת ארץ
תבוא) כי (ספרי,

במדבר שנה ארבעים אתכם ואולך
ד) כט, תבוא (כי

ענותנותו וראה בוא יהודה, רבי אמר
יש אדם שבעולם, בנוהג הקב"ה. של
אותו מצער אם נושאו, והוא בן לו
אינו הקב"ה כביכול משליכו, הוא מיד
ארבעים במדבר ישראל היו אלא כן,

טוענן. והוא אותו מכעיסין והיו שנה

... "ובמדבר לא) א, (דברים שנאמר מנין?
עד בואכם עד ... אלוקיך ה' נשאך אשר

הזה". המקום
נשאך"? "אשר מהו לקיש, ריש אמר
כאלוקות, שעשאן עד וגדלן נשאן
אלקים אמרתי "אני ו) פב, (תהילים שנאמר

אתם".
לו יש אדם שבעולם בנוהג רשב"י, אמר
לו אין ואם שתניקהו, לשפחה נותנו בן
אותו מניקה וכמה למניקה, נותנו שפחה
כן, אינו הקב"ה כביכול וג'. שנתים שנה
הוא אני זקנה "ועד ד) מו, (ישעיהו אלא

אסבול". אני שיבה ועד
שגדלתי כשם חייכם, הקב"ה, להם אמר
אתכם מגדיל אני כך בעולם-הזה אתכם
שנאמר לבוא, לעתיד אתכם ומייקר

אפרים" לי יקיר "הבן יט) לא, (ירמיהו

תבא) כי רבה, (דברים

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:51 6:38 ירושלים
7:53 6:54 תל-אביב
7:53 6:46 חיפה
7:52 6:55 באר-שבע
8:25 7:25 ניו-יורק

אחישנה בעתה - אורי קומי 
(ישעיהו:ס-א-כב)

טוב רק לראות

הנפלאות בברכות השאר, בין עוסקת פרשתנו
נעימים, הבלתי ובאירועים ה', בקול כשנשמע
על סיפור ישנו כזה לאירוע בהקשר ח"ו.. אם

נר איתו לקחת נוהג היה שבמסעיו עקיבא, רבי
לשאת חמור בלילה, תורה ללמוד שיוכל כדי

חצות. לתיקון להקיצו ותרנגול משאו, את
נעילת לאחר לעיר ערב לעת בהגיעו פעם,
זה אבל בשדה, לישון נאלץ הוא השערים,
הנר, את וכיבתה רוח נשבה לפתע הכל. לא

את טרפה ונמיה חמורו את וטרף הגיע אריה
כל, חסר בחושך נשאר עקיבא רבי התרנגול.
שנעשה מה את אמר הוא אלה ברגעים אבל

עביד" לטב – רחמנא דעביד "כל לשון: למטבע
הכל – עושה שהקב"ה מה כל מארמית: (תרגום

לטובה).

ניצל הוא שהפסיד ע״י
באותו לטובה. היה שהכל התברר יותר מאוחר

לן היה אילו העיר. על שודדים התנפלו לילה
הנר דולק היה ולו בשבי, נלקח היה הוא בעיר

החמור היו ולו השודדים, אותו רואים היו
השודדים היו קולות משמיעים והתרנגול

כל את הפסיד שהוא בגלל ודווקא אותו. מגלים
ניצל. הוא – הללו הדברים

איש נחום בשם צדיק תנא חי ההיא בתקופה

על גם לומר, מנהגו בגלל לו שניתן שם גם-זו,
פעם לטובה". זו "גם שעבר, קלים לא אירועים

עליו והטילו רומי, מלך את לפייס היהודים רצו
מלאה תיבה במתנה למלך למסור שליחות

האכנסיות באחת ומרגליות. טובות באבנים
ובמקומן הטובות, האבנים ממנו נגנבו שלו
זו גם נחום: אמר בעפר. התיבה את מילאו

המלך אל לשליח אותי עשו וכשיהודים לטובה,
. יעזור והקב"ה שליחותי את לבצע עלי

לחיצים שנעשה העפר
– כמתנה התיבה את ומסר לרומי כשהגיע

עפר שתוכנה את וכשראו התיבה, את פתחו
שלח הקב"ה אבל .. במלך כמורד להענישו רצו

השרים, אחד בדמות הנביא אליהו את מיד
ניצח שאיתו העפר שזה יתכן למלך: שאמר

נהפך והוא זורקו שהיה במלחמותיו, אברהם
העפר את ניסו באויב. ופוגע וחרבות לחיצים

שמח המלך. שונאי את בעזרתו ניצחו ואכן
ליהודים. מתנות העניק תודה וכאות המלך

לטובה" זו ש"גם הוא הביטויים שני בין ההבדל
קדושה לשון שהיא הקודש, בלשון נאמר

ופירוש ברורים, הם שבה הענינים וכל וברורה

ואילו לטובה. שהכל בבירור שנראה הדבר
בארמית, נאמר עביד" לטב רחמנא דעביד "כל

אבל טוב, זהו דבר של שבסופו שלמרות משמע
בבירור. כך כל נראה לא הדבר

עקיבא לרבי הדוגמאות: בין גם ניכר זה הבדל
היה חמורו, את איבד הוא וצער. הפסד היה

זאת לעומת בשדה. לישון ונאלץ בחשיכה שרוי
נזק, כל מלכתחילה היה לא גם-זו איש לנחום

יודע מי טובות, אבנים מביא היה אילו ואדרבה:
בארמון שכן המלך, ידי על מתקבלות היו אם

דווקא טובות. באבנים מחסור אין המלך
הדבר. התקבל – עפר כשהביא

אלא צער, היה עקיבא לרבי – כלומר
ואילו יותר, גדול מצער ניצל הוא שבאמצעותו

טוב,. עצמו הדבר היה גם-זו איש לנחום

טובן רק רואים אנחנו
לטובה" זו "גם שבביטוי היתרון כן אם זהו

עביד". לטב – רחמנא דעביד "כל הביטוי על
אלא טוב לשם רק לא שזה היא משמעותו

העיניים שבהתחלה רק טוב. הוא בעצמו הדבר
אבל וצער נזק שזה נדמה והיה עצומות היו
טוב. זה שמלכתחילה התברר ההעלם כשסר
אבל המקדש, בית בזמן חי גם-זו איש נחום
מאוחר בדור היה תלמידו שהיה עקיבא רבי

האפשרות שכן ביניהם, ההבדל נבע ומכאן יותר,
אבל נמצאים. בו בדור תלויה הטוב את לראות
ובימות הגאולה בזמן כבר נמצאים אנחנו כיום
לראות וניתן גובר, בעולם האור גילוי המשיח,

לטובה.. שהוא דבר בכל
ד׳) סעיף תבוא לפרשת שיחה ב׳, חלק לקו״ש (עפ״י

מלך דבר

תבוא כי פרשת
ג-ד אבות: פרקי

תבוא כי

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

גרנובטר שיחי' מתתיהו הרב למשפחת
שיחי' ישראל הת' הבן חתונת לרגל

שתחי' אסתר ב"ג עם
קליין שיחי' ברוך הרב למשפחת

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

טוב מזל ברכת
רוטשטיין שיחי' דוד חגי הרב משפחת

שיחי' לייב ישראל הת' הבן לבוא
שתחי' שרה שטרנא עב"ג השידוכין בקשרי

דבורהס שיחי' נחמן הרב למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת



להשי"ת, הודיה סעודת לעשות
עניין זה הנס, שמתרחש לאחר
הוא יותר גדול עניין אבל גדול.
טרם עוד הסעודה את לעשות
בטחון מתוך הישועה, נראתה

על מספר מגיעה. היא ומיד שתיכף
שבתקופת בלולו, יצחק הרב כך

פינה. בראש התגורר הסיפור
כבר מגע, עדשות שמרכיבה "אשתי

האחרון, אדר בחודש רבות. שנים
באדמומית מלווים כאבים החלו

השמאלית. בעינה
טיפול לה נתנה העיניים רופאת

עזר לא שלצערנו אנטיביוטי
גברו. והכאבים

ב"זיו" למיון הגענו
לא שם גם אך בצפת,

עד הבעיה. על עלו
המטפלת שהרופאה

גילתה במרפאה,
הקרנית במרכז "כיב"

מוגלתי) (פצע
אותה ושלחה

לאשפוז.
השונות הבדיקות

סיבת את הבהירו לא
פירר הרב עם ובהתייעצות הדלקת
סלומון אבי לפרופ' לגשת הוחלט
אשתי זה, בשלב כרם. עין בהדסה

בעין. לבן" "מסך ראתה כבר
לכיב הסיבה על עלו לא בהדסה גם

הגיבה לא העין בקרנית. המסוכן
מיום החמיר והמצב לאנטיביוטיקה

ליום.
טפיל הינו שהגורם חשד התעורר
שחודר "אקנטאמבה" בשם נדיר

אפילו מזוהמים ממים לעין
מאוחסנות. הן בו המיכל בשטיפת

ושוחררנו הפסח ימי כבר הגיעו
חריפה אנטיביוטיקה עם הביתה

נסבלים. בלתי היו הכאבים אך
המשיח, מלך שליט"א לרבי כתבנו
המעיינות הפצת על דובר בתשובה

הייתה לא אך עשיתי, וכך
הבריאות. לנושא התייחסות
של סדרה החלה החג לאחר
והולכים חוזרים אישפוזים

עצות אובדי נותרו כשהרופאים
מחמיר... העין ומצב

משהו". "לעשות החלטתי זה בשלב
לכתחילה הודיה" "סעודת עשיתי

הניסית הרפואה על אריבער,
מגיע למחרת, תהיה. שבוודאי

שנוצרה ואומר סולומון אבי פרופ'
קרנית להשתלת אפשרות כעת

המוצא. שזה ונראה
בעיה התעוררה שכעת אלא

נעשית קרנית השתלת נוספת.
תזוזה למנוע כדי מלאה, בהרדמה
משעה למעלה במשך המנותח של

אז הייתה ואשתי והיות וחצי,
ניתן לא להריונה, השביעי בחודש

מלאה, הרדמה על לחשוב היה
לא אז שעד דבר מקומית, אלא

בעולם. מקום בשום בוצע
שליט"א לרבי כתבנו
המשיח(בתאריך מלך

תשע"ג) סיון ז"ך
התקבלה והתשובה
רסז: עמ' ח"י בכרך
עיכוב אודות ״כותבת
עד הרפואי הטפול
ובודאי אד״ש לז״ך

יקוים בזה גם
כל הידוע פתגם

ובמה לטובה, עכבה
בהמלה שמדייקת

כל כולל זהו כי פשוט, הטעם טפול,
שקודם מה ניתוח שבענין, הפרטים

הכוונה והרי שלאחריו, ומה לו
רפואה תהי׳ שעיכ״ז הוא והתכלית

בברכה שלימה ורפואה קרובה
האמור״. בכל לבשו״ט

בניתוח הייתה היא למחרת
כשהיא בלבד! מקומית בהרדמה

אבל מפחיד.. התהליך. כל את רואה
המשיח מלך שליט"א שהרבי ידעה

ואף צולם הניתוח מהלך איתה.
של רפואי כתקדים בעולם, פורסם
מקומית! בהרדמה קרנית השתלת

אשתי הניתוח, לאחר שעות 7
התחבושות. את להוריד ביקשה
לרגע, רק להוריד הסכים הרופא
הרופא רואה. שהיא אמרה והיא

אותה לקח לה האמין שלא
שהיא הסתבר עיניים. לבדיקת

המנותחת. בעין אחוז מאה רואה

השם. ברוך אחרי, חודשיים היום
נראים לא יפה מחלימה הקרנית
רואה וב"ה הדלקת של סימנים
וכעת ממוצע. מאדם טוב יותר

שליט"א הרבי התגלות את לראות
ממש.. עכשיו המשיח מלך

ים לבת המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח ציק זמרוני הרב עם

במצרים מצרים וסיכסתי
במצרים, האחרונות ההתפתחויות
הפסוק את אסוציאטיוית מעלות
"וסכסתי יט) (פרק ישעיהו מנבואת
שנדרשה נבואה במצרים", מצרים
לזמננו, בעיקר אלא לזמנה רק לא

והשלימה. האמיתית הגאולה זמן
של חלקה את לציין יש כהקדמה
והחמס הרש"פ של כפטרונה מצרים
מאות כריית את שנים במשך שאיפשרה זו היא מכך. המשתמע כל על
ואמל"ח, נשק כלי של עצומות כמויות הועברו דרכן לרצועה, המנהרות
ישירות לפעול מישראל מונע השלום) בהסכם (צד מצרים של כשמעמדה
בכמויות סיני האי חצי התחמשות את איפשרה מצרים המנהרות. כנגד
את שאיפשרה זו היא מצרים כלפיה). מופנה (שכיום נשק של עצומות
היה (ניתן מכוונת במגמה לישראל, מסודן המסתננים אלפי עשרות מעבר
את נטשה לא עדיין מצרים כיום גם סואץ). בתעלת הגבול במעברי לעוצרם
דברי את במעט ולו מבהירים אלה כל ישראל. כנגד שלה הצבאית האופציה

מגמותיה. אלו עוד כל מצרים, של סופה על ישעיהו הנביא
ביותר, מהיר יהיה מצרים כתישת שתהליך נאמר הנבואה בפתיחת כבר
ברד"ק: וביותר רש"י וכפירוש קל" עב על רוכב ה' הנה מצרים "משא כנאמר
שלוש את הנביא מפרט זה בשלב עליהם". הגזירה מהירות לרוב משל "דרך
מלחמת ע"י השניה מבחוץ, אוייב ע"י האחת מצרים: על שינחתו המכות
הנילוס.. - מצרים של המים במקורות מוחצת פגיעה והשלישית, אזרחים

תחרישון ואתם לכם ילחם ה׳
"ובא : הנבואה בפתיחת כבר נרמזת החיצוני האוייב מכת האחת, המכה
בקרבו". ימס מצרים ולבב מפניו מצרים אלילי ונעו (=האוייב) מצרים
אשור". של שלוחיו מיד עמם את להציל כח להם יהיה "לא רש"י וכפירוש
את העויינים מבוטלים לא כוחות קיימים סיני, האי בחצי כרגע לפחות
בידואיים, משבטי המורכבים כוחות עליה. מלחמה הכריזו ואף מצרים
בעולם, נוספים ומקומות מאפגניסטן גדולים במספרים שהגיעו, ממחבלים
התקופה במהלך במצרים. המאבק לטובת מהרצועה שיצאו חמס ואנשי
שעבר בשבוע מצרים, וכוחות משטרה תחנות תקפו אלו כוחות האחרונה,
למרות וזאת מצריים, מסוקים כנגד המחבלים, ע"י נ"מ נשק הופעל אף

אויר. וחיל שריון כולל לסיני, העבירה שמצרים הגדולים הכוחות
מאשר יותר כבר נמצאת שמצרים הקשה, האזרחים מלחמת זו השניה המכה
ונלחמו במצרים, מצרים "וסיכסכתי בפסוק: במפורש נאמר ועליה בפיתחה.
דוד: המצודת וכפירוש בממלכה". ממלכה בעיר עיר ברעהו ... באחיו איש
הנוכחי המצרי השלטון נחרצות בזה". זה ונלחמו ביניהם ותגר בלבול "אעשה
של לאופן עד העימותים המשך מבטיחה המולסמים", ב"אחים להלחם
בכל מצרים את והתעו עיועים רוח בקרבה מסך "וה' הפסוק: וכלשון טירוף

הדעת". טירוף של חולי "שם "עיועים": למילה רש"י וכפירוש מעשהו",
יחרב ונהר מהים מים "ונשתו המים: במקורות פגיעה השלישית, המכה
זה "ונהר. רש"י: וכפירוש קמלו", וסף קנה מצור יאורי וחרבו דללו ויבש..
שם יורדים גשמים שאין הוא נילוס ע"י מצרים ארץ שבח שכל "לפי נילוס",
כשיבשו אדם.. בידי העשויים יאורים דרך אותה ומשקה עולה נילוס אלא

ונופלים". מתייבשים והם עוד מלגדל הקנים עמדו היאורים
ההשגחה את יראו במצרים שהנותרים לאחר טוב. סיום יש לזה גם אבל
נח בני מצות 7 את עצמם על יקבלו הם ישראל, על שבשמירה האלוקית
צבאות..", לה' ונשבעות מצרים.. בארץ ערים חמש יהיו ההוא "ביום :

ממש. בקרוב המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ד פרק פסח קרבן הלכות

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י פרק

יח-כ פרקים מת טומאת הלכות

כא-כג פרקים

א פרק אדומה פרה הלכות כד-כה. פרקים

ב-ד. פרקים
.

ה-ז. פרקים

ח-י. פרק

יא-יג פרק

יז

יח

יט

כ

כא

כב

כג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בעין הנס את לראות

הרי, הרי  המתאיםבתוקף המתאים, עצמוכשיהודי מעמיד עצמו בתוקף מעמיד כשיהודי
של מציאותו וכל מתפעלים, לנוכחלנוכח האמתהאמת

נהיההכח המעלים ומסתיר - מתבטל, ויתר על כן: הוא נהיה  הוא כן: על ויתר מתבטל, - ומסתיר המעלים הכח
עולם"למסייע לכך שארץ ישראל לגבולותיה תהיה "נחלת עולם" "נחלת תהיה לגבולותיה ישראל שארץ לכך למסייע

תשל"ח) קטן (פורים

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

התוקף מול מתבטלים

בלולו יצחק הרב

מוהל
נתב״ג חב״ד בבית שליח אור בן גיא

חב"ד כמנהג בריתות ועורך מוהל
המשיח מלך שליט"א הרבי כהוראת בנפרד •• פריעה
מהיר לריפוי טבעית אבקה • במחט שימוש ללא •

052-7723-298



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-5017702

ביטוחים קדמי

דירה ביטוח רכב ביטוח
עסק ביטוח .

בריאות ביטוח פנסיה ביטוח .

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק בארץמבצעי הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702

דירההה ביטוח רכב ביטוח
עסק בבביטוח

ברברבריאותותת ביטוח פנסיה ביטוטוטוח

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

אנשים לשמח אוהב אני

תחליף אינו דיבור תענית
נתינת אודות התשובה באגרת הזקן רבינו שכתב למה

- תענית, במקום צדקה
להחליף. מועיל דיבור תענית גם אם

שבנדון התשובה, באגרת הדברים הצעת מכל ומובן
ג' פרק שם התשובה אגרת כן גם וראה כן, זה אין דידן

וכו' תענית יום כל בעד ליתן הפוסקים שכתבו וכמו

הוא, עצמו בפני ענין בזה, וכיוצא דבור תענית וענין
מהר"ש התולדות ספר כן גם (ועיין מסוימים. ובמקרים

בסופו) ע"ב עמוד
האמורות. תעניות מחליף אינו אבל

ה׳תתלו) מאגרת

לאשתו תוכיח׳ ׳הוכח של ענין
נועם בדרכי להתנהג שהציווי עאכו"כ לאשתו בהנוגע
במכתבו, כלשונו ח"ו, כלל, מרשה זה אין אבל ושלום,

וכיו"ב, ר"ל בשבת לנסוע
וכנ"ל, עומדים במקומם הק' תורתנו ציווי כל כי

פשוט המצוות. כל כנגד השקולה שבת עניני ועכו"כ
זה אין ר"ל, אשתו את להפקיר במכתבו, שהביטוי ג"כ

כלל, בחשבון בא
כמוך לרעך ואהבת יחד גם הענינים שני הרי אבל

חטא, עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח והוכח
שכיון ....אלא ומנהיגו עולם מבורא יחד גם נצטוינו
יראי ידידיו לפני הוא גם ...יציע לעצמו נוגע שאדם

יורהו. והם - המצב שמים
ה׳תתמא) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מדרשו בית יורק, שבניו "770 - חיינו "בית
אבן מהווה המשיח, מלך שליט"א הרבי של
מכל המגיעים ישראל, עמך לרבבות שואבת
המבקרים בין כולה. השנה בכל תבל קצווי

ישראל, בן אבי גם היה השנה, תמוז בחודש
שעדיין הקודש, מארץ החסידי-מזרחי הזמר

בעת בו שאחזה הפנימית בהתרגשות חש
ב"770". הביקור

ו"בית משה" "נתיבות בישיבות למד בצעירותו
אווירה. לשנות רצה אך ברק, בבני שמעיה"
לקרובים וחצי לשנה נסע עשרה שבע בגיל

דוד". "חיים בישיבת למד שם יורק, בניו
שליט"א הרבי על שמע הוא כן לפני עוד

ובהזדמנות המשיח, מלך מליובאוויטש
לקבלת בתור לעמוד אליו נסע ראשונה

מדוע להבין, התחיל אז רק לברכה". ה"דולר
לקבלת ממושך כה זמן לחכות מוכנים אנשים

ברכה. הדולר

הראשונה מצוה שליחות
בתור כשעתיים חיכיתי תנש"א. בשנת היה "זה
המבט הקדושה. מידו הדולר את שקיבלתי עד

ומשפיע אותותיו, את בי נתן שלו החודר
הפעם זו הייתה אומר. הוא השנים", כל עלי
וכמה כמה להיות זכה כבר מאז הראשונה,

מצוה. שליחות דולר ולקבל פעמים
כשהוא ,19 בגיל החל המוזיקלית דרכו את
ומשמח הארץ ברחבי שונות בבמות מופיע

אנשים" לשמח אוהב "אני לרוב. וכלות חתנים
"אני ישראל, בן אבי יוצר – הזמר אומר

שליחות יש אדם לכל לתת, כדי בעולם פה
הנתינה, כח זהו העליונה והשליחות בעולם,

עצומה נתינה היא טובה מילה לפעמים
זהו ברחוב למישהו שלום אמירת רק ולפעמים

משמיים, בכישרון זכיתי אם נתינה. של סוג
מבוגרים לשמח מנת על אותו מנצל אני אז

וילדים".
למפגשים רבה חשיבות מייחס עצמו אבי

מלך מליובאוויטש שליט"א הרבי עם שלו
החיו אלו שמפגשים ספק "אין המשיח.

"אחד ומשיח". בגאולה האמונה את אצלי
ששהה ליטאי רב בארץ, שלי הישיבה מראשי
בימי הולך שאני שמע יורק, בניו עת באותה

לבוא והחליט הברכה, דולר לקבלת ראשון
נדהם הוא גם לבריאותו. ברכה ולבקש איתי

מלך שליט"א הרבי של האישית מההתייחסות
בתור שעמדו מהאלפים אחד לכל המשיח

אומר יחידו", בנו הוא אחד כל כאילו הארוך,
אבי.

קודש האגרות באמצעות
באמצעות הקשר נמשך האחרונות בשנים
מספר, הוא מה", זמן "לפני קודש. האגרות
להמשיך רצה שלא משפחה בן על לי נודע

היה כבר שהוא אחרי היה זה בישיבה, ללמוד

קודש, באגרות ברכה עבורו ביקשנו בבית. שנה
לאורייתא", "חיילך על דיברה שם והתשובה
דיברנו, טובה. בלשון איתו לדבר כותב והרבי

ללימודים". חזר הבחור התקיימה, והברכה
נפש מסירות את נס על להעלות רוצה "אני
נסעתי בארה"ב ממסעותי באחד השלוחים.
קצרה בנסיעה שמדובר הערכתי לבוסטון.

אך תפילין. ולא אוכל איתי לקחתי ולא מאד
שנערם שלגים בסערת בלילה נתקלתי לצערי
עשר במכונית תקוע הייתי מ'. 1.20 לגובה עד

אוכל, ובלי לצאת, אוכל מתי לדעת בלי שעות!
בדרך תפילין. בלי שלם יום עובר מעט ועוד

חב"ד". "בית שלט פתאום רואה אני ממש, נס
לי עזרו התחממתי, אותי, האכילו אותי, ארחו

להניח יום באותו זכיתי והעיקר, האוטו, עם
ברכב. לי היו שלא תפילין,

אמונה של דולרים
מלך שלט"א הרבי לשליח לו יש חמה פינה
טאלר, משה הרב בארדיצ'ב, לעיר המשיח
שונות. בהזדמנויות לבקר מגיע הוא לשם

הצדיק לזכות הספר כתיבת יזם כשנתיים לפני
בתהלוכה שהוכנס מברדיצ'יב יצחק לוי רבי

במקום. הכנסת לבית מרהיבה
אצל להיות כאמור, זכה השנה תמוז בחודש

דולר. לקחת וגם המשיח, מלך שליט"א הרבי
זה אמונה הבהיר, אמונה, של דולר "זהו

שהרבי אלו דולרים להערכתו בקיר". "ראש
פועלים היום! מחלק המשיח, מלך שליט"א

המון איתם ורואים פעם, של מהדולרים יותר
אפשר אי הזו המנגינה שאת והעיקר מופתים.

נזכה הזו, והשמחה האמונה בכח להפסיק.
אבי של והספרים הדיסקים לרכישת לגאולה".
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