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תמוז, י"ג ביום ולמחרתו תמוז י"ב זו בשבת
הריי"צ אדמו"ר של הגאולה חג ימי את מציינים
ושלש תשעים לפני הסובייטית ברוסיה ממאסרו
היהדות הפצת ב"עוון" שנאסר לאחר שנה,
עליו לגזור מאיימים שהם תוך נפש, במסירות
גלויים ניסים ולאחר חלילה בחייו שיפגע דין גזר

לגמרי. לשחררו נאלצו

נפשו מסירות אודות הידועים מהסיפורים אחד
אירעה רוסיה, יהודי להצלת יצחק יוסף רבי של
הרבי אביו ע"י נשלח הוא כאשר לכן, קודם שנים
גזירה לבטל כדי הבירה, עיר לפטרבורג, הרש"ב

עלי מתי "עד שריחפה.
הבן שאל שם?" לשהות
השיב וזה אביו את היחיד
נפש". מסירות כדי "עד לו:
ביותר. גדול היה הסיכון
אסור ליהודי ימים באותם
בעיר להיות אפילו היה
לתוך להגיע שכן ומכל זו,
ישב שם הפנים משרד בנין
האנטישמי, הגזירה מתכנן
לניירת ממתין בעודו
עליה לחתום כדי הסופית

אותה. ולאשר

נפש במסירות
הרבי פרטית, בהשגחה

השר, של המבוגר מורו עם קשר יצר הריי"צ
למשרד להכנס מיוחד אישור בידו שהחזיק
לרבי לתת המורה ניאות תחנונים לאחר הפנים.
ידע לא שאיש מזהירו שהוא תוך האישור את

האישור. לו מאין

יוצא השר את הרבי ראה לבנין, מגיע בעודו
שהוא תוך הבנין, פתח אל מיהר ומיד מהפתח
הנדיר. האישור את בכניסה השומר בפני מציג

בבנין תוהה בעודו
משרדו הוא היכן
הרבי נאלץ השר, של
לאחד לפנות הריי"צ

הוא כשבכך ליעדו, שיכוונו מנת על מהעובדים
בניירת הבחין המשרד, אל בהכנסו מיד מסתכן.
הוא השר, של לאישורו וממתינה המונחת
עם בעצמו עליהם חתם הגזירה, דפי את נטל
והעביר בסמוך שעמדה מאושר" "לא החותמת
מאושרים הלא המסמכים לערימת הדפים את

המוכנים.

זה, סיפור בספרו המשיח, מלך שליט"א הרבי
את למסור כדי הריי"צ לרבי שניתן הכח כי מעיד
מאביו, שקיבל המיוחדת מההוראה הגיעה נפשו,
את לו שהעניק ישראל, בני וראש בישראל נשיא
נפשו את למסור הכוחות

בפועל.

מסירות של אלו כוחות
ניתנו ממש בפועל נפש
ואחת אחד לכל גם
מהרבי דורנו מאנשי
המשיח, מלך שליט"א
במשמעות נפש מסירות
והתמסרות הרצון מסירת
כוחות בכל מוחלטת
להשלמת ולבבנו, נפשינו
פני קבלת - המשימה
מלך שליט"א הרבי

ממש. בפועל המשיח

לקיים נשבענו
מעלים אנו בו הגאולה, חודש זה, חודש בימי
כולנו נתמסר הנפש, מסירות ענין את נס על
נשבענו עליה חיינו למשימת מחודשת, בחיות
אותנו המשביעה שבועה לעולם, ירידתנו טרם

לביצועה. הכוחות בכל

הלימוד מחזורי סיום עם השבוע, חמישי ביום
החדש, המחזור ופתיחת הרמב"ם בספר היומי
וטף נשים אנשים עוד ונצרף בעצמנו נצטרף
שליט"א הרבי של הק' ותקנתו הוראתו לקיום
ובכך יום מידי אלו בספרים ללמוד המשיח, מלך
לימוד כולה, התורה כל בלימוד כולם להתאחד

והשלימה. האמיתית הגאולה את המביא

המחאה בפעולות שותפים
חסידי של המאבק קמפיין נפתח
במסגרתו המאה'. ב'תוכנית חב"ד
בתל מחאה הפגנות השבוע התקיימו
חומר הודפס בנוסף ובירושלים. אביב
וכן במהלך, הסכנה אודות הסברה
הסכם אודות הדיבורים בעצם הבעיה
מתארגנים הקרובים בימים "שלום".
ועל המדיה בכלי נרחב קמפיין לעליית
במאבק: לתמיכה האוטובוסים. גבי

https://mcng.link/c/165

בגאולה סוגיות חדש: ספר
הספר הדפוס מבית יצא השבוע
מיוחד אוסף המכיל בגאולה" "סוגיות
גאולה בענייני עיוניים שיעורים של
הרבנים חשובי מפי שנמסרו ומשיח,
- העולמי "המעגל במסגרת והמשפיעים
שהתקיים וגאולה" משיח ענייני לימוד
מלך שליט"א הרבי הוראת עפ"י -
באיסרו - תורה כינוסי לערוך המשיח
https:// לקניה: השנה. השבועות חג

drove.com/.28ZE

שבע בבאר בישיבה שבת
לנדא זלמן הרב של הצטרפותו לרגל
בבאר תות"ל בישיבת ראשי כמשפיע
תתקיים הבעל"ט שנה"ל ולקראת שבע
העולים התלמידים לכלל אירוח שבת
בטל': מראש ההרשמה גדולה. לישיבה

.055-558-7007

של תקנתו לקיום ונצרף נצטרף החדש. המחזור ופתיחת ברמב״ם היומי הלימוד סיום חמישי ביום
והשלימה. האמיתית הגאולה את ולהביא כולה, התורה בלימוד להתאחד המשיח, מלך שליט״א הרבי

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

(3.6.20) ה'תש"פ הגאולה, חודש תמוז י"א חוקת-בלק), (בחו"ל: בלק פרשת קודש שבת ערב

לפעילות כעת מצטרפים

המאה תוכנית כנגד המחאה

ב"ה

כוחנו בכל מתמסרים
הגאולה להבאת

1299

התייצבו משיח, בדגלי מעוטרים אופניים רוכבי עשרות
האו״ם ובנין הישראלית הקונסוליה מול למחות השבוע

המסוכנת. הויתורים תוכנית כנגד יורק בניו

יורק בניו האופניים מחאת



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
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

  
    
     
    
    
    
     
    
    
     
    
    
     
     
תשמ"ב) תמוז י"ב (משיחת

ב) כב, (בלק צפור בן בלק וירא

ראה לאשר לנפשו, ירא כי לומר יש
את ינצחו ישראל שזרע באיצטגנינות
ומגוג, גוג במלחמת העולם האומות
השלימה הגאולה יהיה שמיד סבר והוא
שיהיה כמו ישראל, לארץ בהכנסתם

לעתיד.
ישועה) (עטרת

השור כלחוך . הקהל. ילחכו עתה
ד) כב, (בלק

שאמרו מה פי על יתפרש 'עתה' תיבת
ודאג משיח', להיות משה 'עתיד רז"ל
שלימה, הגאולה יהיה עתה אולי בלק
כלחוך . . הקהל ילחכו 'עתה אמר ולכך
ערבי בספר פירש הידוע, השור השור'
לצדיקים המוכן הבר השור על דקאי נחל

'אשר בלעם אמר לכך . . לבוא לעתיד
הימים', באחרית לעמך הזה העם יעשה

כלל. תדאג לא כן על 'עתה', ולא
יצחק) (באר

ה) כב, (בלק הארץ עין את כסה הנה

מפני הארץ' עין את 'כסה לפרש יש
ולא ישראל, את מקיפים שהיו עננים
לפרש יש וכן עמהם. להלחם יכול היה
'עוצם סו) לג, (ישעי כמו עצום' 'כי
פכ"ג (שבת משנה ובלשון מראות', עינו
שהוא המת' את מעמצין 'אין מ"ה)
ממנו' הוא עצום 'כי וזה סגירה. לשון
להלחם אותו לראות ממנו, הוא שסגור
(ישעיה לעתיד הכתוב שאמר וכענין בו.
וערפל ארץ יכסה החושך הנה 'כי ב) ס,

יזרח'. ועליך לאומים,
יפות) (פנים

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:31 19:13 ירושלים

20:33 19:28 תל-אביב

20:35 19:21 חיפה

20:32 19:29 באר-שבע

21:21 20:12 ניו-יורק

עם -    
      אלוקיך.

העמים כל לעיני רשמית גאולה

– תמוז י"ב הגאולה חג את מציינים זו בשבת
יצחק), יוסף (רבי הריי''צ הרבי נגאל בו החג
לגאולה במיוחד קשור – האסורים מבית

פרטים: וכמה כמה מצד והשלימה האמיתית

גאולה אפילו גאולה, ענייני שכל מכך החל
– זו גאולה ובפרט לזה, זה קשורים פרטית,
הדור, ככל הדור ש"נשיא הדור נשיא של גאולה
במכתבו הרבי שכתב וכפי הכל". הוא הנשיא כי
תמוז, בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי "לא הידוע

יכונה". ישראל בשם אשר .. כל את אם כי

גאולה ימי
החל הקודם הרבי של מגאולתו שהחל – ועוד
חוצה, החסידות מעיינות בהפצת חדש סדר
תקויים כך ידי שעל כולו, העולם בכל שהופצו
כש"יפוצו שיבוא טוב, שם לבעל המשיח הבטחת

חוצה". מעיינותך

כיון נוספת הדגשה מקבל זה קשר זו ובשנה
קשור השבת ויום בשבת, חל תמוז שי"ב
בדוגמת היא שבת שכל כיוון לגאולה בכללותו
שחל שבת זהו כאשר ובפרט שבת", שכולו "יום

הגאולה. חג בו

תמוה: דבר רואים הגאולה בסיפור

תמוז, וי"ג י"ב - ימים לשני נקבע הגאולה חג

הממשלתי למשרד הרבי הגיע תמוז בי"ב כי
והמשרד מאחר אך משוחרר, הוא כי והתבשר
רק לכן החוק, פי על סגור היה הממשלתי

השחרור. תעודת את קיבל למחרת

פרטית, בהשגחה הם בעולם הפרטים שכל ומכיון
למה להבין צריך הדור, נשיא של גאולתו ובפרט
יתעכב שהחופש כזה באופן זאת עשה הקב"ה
מידי ביטוי לידי בא זה שפרט ועד נוסף, ביום

ימים? בשני החג את שחוגגים – בשנה שנה

נמוכים הכי למקומות עד
הגאולה לחג בנוגע לשאול ניתן דומה שאלה
ממאסר: הזקן אדמו''ר של גאולתו – כסלו י"ט
שגאולה הזקן אדמו''ר כותב המפורסם במכתבו
השרים כל בעיני .. ה' ש"הפליא באופן הייתה זו
וגם המלך". מדינות בכל אשר העמים וכל
במאורע להדגיש המקום מה להבין: צריך כאן
כל "לעיני גם רושם עשה שהוא נעלה, כה

העמים"?

עם קשורות אלו שגאולות מכיוון בזה: וההסבר
ויזדכך יתברר שאז והשלימה, האמיתית הגאולה
לכן העולם, אומות גם כולל כולו, העולם כל

לחגי העולם אומות בין הקשר את מדגישים
ה'.. "הפליא כסלו י"ט בגאולת – אלה גאולה
של ובגאולה העמים", וכל השרים כל בעיני
חוקי פי על רישמי באופן שהייתה תמוז י"ב
כדי נוסף ביום התעכבה שהגאולה ועד המדינה,
הממשלתי. מהמשרד החוקי האישור את לקבל

אומות על בפעולה חידוש יש תמוז שבי"ב אלא
משפיעה זו גאולה כי כסלו, י"ט לגבי העולם
שרואים וכפי נמוכים, הכי למקומות עד והולכת
המלחמה בזמן צרפת: למדינת בנוגע לדוגמא
שרוסיה הזקן אדמו''ר רצה ורוסיה, צרפת בין
יהיה ישראל בני של הרוחני שמצבם כדי תנצח
לדורו עד החסידות, להפצת בנוגע גם יותר. טוב
הייתה המעיינות הפצת עיקר הריי''צ הרבי של

ברוסיה.

השבת דווקא
בירור החל תמוז בי"ב-י"ג הגאולה מאז אבל
העולם בכל המעיינות והפצת צרפת מדינת
צרפת מדינת כולל נדחת, הכי לפינה עד כולו
ולתורת ליהדות שם התקרבו מישראל שרבים

החסידות.

כה בשבת – לפועל ההוראה מובנת זה מכל
בחוזק להדגיש יש לגאולה, הקשורה מיוחדת
לביאתו, והציפיה המשיח בביאת האמונה את
הגאולה, בענייני התורה לימוד ידי על ובפרט
ומזרזים ממהרים אלו בעניינים הלימוד ידי שעל

ממש. ומייד תיכף הגאולה את פועלים

ה׳תשמ״ט) בלק ש״פ שיחת (ע״פ

מלך דבר
בלק

למען האגודה
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

ע"י יו"ל העלון
הגאולה עיר ים בת חב"ד חינוך מוסדות

ים בת 50 בנובמבר כ"ט

פרישמן בנצי רחימי, יצחק ציק, חיים המערכת:

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

נשמתלזכות לזכר
חיה אילנה מרת
שתחי' אסתר בת

המצטרך בכל והצלחה לברכה

וברוחניות בגשמיות

ראפ מנחםע"ה יקותיאל הרה"ח
שיחי' שרגא יבלחט"א ב"ר
תשע"ה תמוז י"ב נלב"ע

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

בלק פרשת
ו' פרק אבות: פרקי חו"ב) (בחו"ל:



חב"ד מבית כפלין, יואל הרב מספר
אירע זה "סיפור בהודו: קאסול
ואף בקשר, אנחנו שעימם לזוג
לפני רק חב"ד. בבית אצלינו היו

לסיומו. זכינו כשבוע

אך שנים, חמש לפני התחתנו הם
בעודם החתונה לאחר קצר זמן
אירע ללידה, וממתינים מצפים

לצערם. הפלה של מקרה

הרגיעו אולם גדול, היה צערם
וקורה שכיח דבר שזה ואמרו אותם

(ל"ע)... לפעמים

פעמים מספר עוד קרה זה לא, אך
"הפלות חדש: מושג על למדו והם

חוזרות".

סוף אין עברו השנים במשך
רופאים, רפואה, בתי בדיקות,
התוצאות כל גנטיקאים... מומחים,

נפתרת. לא הבעיה אך תקינות,

בכל והאכזבה הייאוש
מאוד, קשים היו פעם
אונים. חסרי חשו והם

הפסח חג לפני קצר זמן
הם שעברה, בשנה
הכל, לעזוב החליטו
קצרה לשליחות לצאת
חב"ד בבית לנו לעזור
הודו, שבצפון קאסול
עם יחד פועלים אנו שם

של היקרה משפחתו - השלוחים
וינדרבאום. דני הרב

חוויה זאת בקאסול הסדר ליל
ישראלים 400 נשכחת, בלתי

ושרים... שמחים

לכתוב התיישב הבעל החג לאחר
מלך שליט"א לרבי הענין כל על
צריכים הם מה ולהתייעץ המשיח
הבירורים שכל לאחר לעשות,

הועילו. לא הרפואיים

כרך לתוך הכניס הוא המכתב את
רסו-ז: בעמודים לו שנפתח כ"ב

ולא עלינו לא להם שמתו "ואלו
החלו עיניו שלהם..." הילדים עלינו
לעשות. מה לו נכתב ואז לדמוע...

טהרה. דיני בלימוד להוסיף

"לאלו נאמר: המכתב בהמשך
הבטן..." בפרי נתברכו לא שעדיין
נוספת הוראה גם הופיעה וכאן
סליחה לבקש גם צריך באם לברר
את לבדוק בעבר, משידוכים
צדקה ולשים והמזוזות התפילין

הסתיים המכתב וחג. שבת בערב
טובות לבשורות "בברכה במילים

האמור". בכל

אליו וניגשתי מתרגש אותו ראיתי
הוא בתשובה קרה. מה לשאול
לי והסביר המכתב את לי הראה
כך כל התשובה ואיך הסיפור את

למצבם. מדוייקת

הקודש, לארץ חזרו הם החג לאחר
את מהם השכיח שחלף הזמן אך
שליט"א מהרבי שקיבלו ההוראות

המשיח. מלך

בארץ חודשים מספר לאחר
חב"ד חסיד שלו, ידיד פוגש הוא
מספר הוא בדרך, נוסעים ובעודם

בהודו. שקיבל התשובה על לו

מיד הוא זה את שמע שלו כשחבר
ועשית "נו לשאול: והתחיל התרגש

הכל"?!

לו ענה הוא במבוכה
הזניח קצת הוא שלצערו
את ובמיוחד הענין, את
הסליחה בקשת ענין
בעיקר שהיו, מהשידוכים
את להשיג הקושי בגלל
חבר הטלפון. מספרי
הענין מכל שנדהם שלו
לוקח הוא כי מייד הגיב
את להשיג עצמו על
בקשת למבצע ויוצאים המספרים
שליט"א הרבי כהוראת המחילה

המשיח. מלך

המחילה ובקשת אותרו המספרים
את שלחו הם במקביל הועברה.
והאשה לבדיקה, והמזוזות התפילין
יום בכל צדקה לשים התחילה
כשהם נרות, הדלקת לפני שישי
תורה בעניני כללי באופן מתחזקים

ומצוות.

רופא להכיר זכו הם תקופה באותה
נאמן שליח בשירי, אשר פרופ' יקר,

במסירות. בהם שטיפל

טובה בשעה שעבר בשבוע ב"ה,
שהם אחרי שנה בדיוק ומוצלחת,
הוראות את לקיים עצמם על לקחו
נולדה המשיח, מלך שליט"א הרבי
ושלימה! בריאה מתוקה בת להם

שבזכות לי, אמר הוא ספק, לנו "אין
מלך שליט"א מהרבי הברכה
נעשו להקב"ה והתפילות המשיח
אז הטבע. בדרך גלויים ניסים לנו

הנאמן". ולשליחו לה' תודה

גלייזר דוד הרב מאת ה׳ כבוד ונגלה החדש הספר מתוך

בלעם של האתון
של האתון של מיוחד סיפור מופיע בלק בפרשת
כדי אתונו על לדרך ויצא בבוקר קם בלעם בלעם.

נאמר: ובהמשך ושלום. חס ישראל, עם לקלל

לשטן בדרך ה' מלאך ויתיצב אלוקים... אף ויחר
וחרבו בדרך נצב ה' מלאך את האתון ותרא לו...
לראות לבהמה רשות הקב"ה שנתן ראה, לא (ובלעם בידו שלופה
מזיקין) כשיראה דעתו תטרף דעת בו שיש שמתוך האדם, מן יותר
להטותה האתון את בלעם ויך בשדה ותלך הדרך מן האתון ותט

הדרך".

הוסיף ובלעם המלאך בגלל פעמיים עוד נטתה שהאתון אחרי ורק
בינה דו-שיח והתחיל האתון" פי את ה' "ויפתח אז להכותה,
בלעם עיני את ה' "ויגל כתוב כך ואחר אותה, היכה מדוע לבלעם
וישתחו..." ויקוד בידו שלופה וחרבו בדרך נצב ה' מלאך את וירא

האתון כי - לפניהם ועמד קודם התגשם כבר שהמלאך אומרת זאת
ופתח ריחם שה' עד ראהו לא בלעם זאת, למרות אבל אותו. ראתה
שקיימת מציאות להיות שיכולה התורה מן דוגמה עוד מכאן עיניו.

אותה. רואה אינך עתה, ולעת לפניך,

מראית של המגבלות שבגלל – זה וככה – להיות יכול השני, מהצד
כמו רוחניות. – הגשמיים הדברים אמיתיות את רואים לא העין,
את ולהשיג לראות לעין רשות ניתנה "...אילו בתניא: שמבואר
פיו, ורוח ה' פי ממוצא בו השופע נברא שבכל והרוחניות החיות
הוא כי לעינינו, כלל נראה וממשו וחומרו הנברא גשמיות היה לא

שבו..." והרוחניות החיות לגבי ממש במציאות בטל

הצביע הסתלקותו, לפני שרגעים סיפר צדק" ה"צמח (הרבי
רואה? הוא מה אותו ושאל הבית שבגג הקורה על הזקן, אדמו"ר
רק רואה שהוא הזקן אדמו"ר אמר קורה. – צדק" ה"צמח השיב

אותה). המהווה ה' הדבר את

האמיתית מציאות את לראות
לא ולפיכך האמת, דווקא לאו זה שרואים, שמה ברור הנ"ל מכל
הנתונים. כל את היטב לשקול אלא מסקנות, ולהסיק למהר כדאי
תראה ולא אמיתי משהו לפניך להיות יכול אחד מצד אמרת, זאת
אמיתי מאוד שנראה משהו להיות יכול שני ומצד כלל, אותו
על שלו. האמיתית המציאות אינה לך שנראה מה אבל ומציאותי,
ה' ביד הוא טבע וגם מהטבע, למעלה שהוא תמיד לזכור יהודי

שנראה. מה בדיוק לא ומציאותו

במשך ישראל בעם גם דבר, לכל זמן יש בלעם, אצל שראינו וכמו
העולם בריאת שתכלית בתניא, שמבואר כמו תקופות. יש הדורות,
רואות עיניך והיו לבוש שום בלי לעתיד הנגלה ה' אור גלוי הוא
יומם לאור השמש לך יהיה ולא וגו' יראו בעין ועין מוריך, את
ומהות לעצמות בתחתונים דירה – עולם לאור לך יהיה ה' כי ..
שכל תורה, מתן בשעת היה כבר זה מעין שם וכמבואר הקב"ה.
מזוככים היו לא שהם מאחר אבל מלבדו, עוד שאין ראו העם
למעלה, נשמתם" ו"פרחה במציאות בטלים היו הגלוי, את לקבל
האור את להכיל יכולה היתה לא בגוף המלובשת שנשמתם פירוש
הנביאים כדוגמת הגוף, בכלי ממש בהתיישבות שיהיה האלוקי

פני". על ואפול "ואראה בהם שנאמר

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

יא

יב

יגג

יד

טו
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ש'
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בקאסול ברכה

אומות-העולם כבר יודעים בלעם נבואת מאז
שייכת ישראל ארץ תהיה הימים" שב"אחרית

הימים" "אחרית כבר שכעת ספק כל ללא רואים והם ליהודים,
בארצנו עשה שהקב"ה הגלויים בנסים זאת שראינו וכפי -

וגו'". ה' עשה היום "זה שהיה הקדושה,
תשל"ח) (נדחה) בתמוז שבעה-עשר בלק, ש"פ (מוצאי
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

דקלים נוה בשכונת תנופה מלחמת

בית לשלום כדאית השתדלות כל
נעורים, אשת לאשתו בהנוגע חז"ל הוראת ידועה כבר
ובפרט תמאס"?! כי נעורים "אשת שכתוב וכמו
התורה בדרך המתחנכים בילדים יתברך השם כשברכם
זה שאין ח"ו, הגט ענין שלילת מובן זה שמכל והמצוה,
הכי ביגיעה שישתדלו לאחרי אחרון הכי אמצעי אלא
תורת תורתנו להוראת ומתאים השלום, להכניס גדולה
שיש נראה במכתבו שמתאר וכמו שלום, ותורת חיים
כנראה עתה שעד אלא תחי', זוגתו על גדולה השפעה לו
כל ועל בזה, השתדל לא בזה וכיוצא בעסקו טרדתו מפני
בהדרכים הדרושה התבוננות לאחר בזה עסק לא פנים
ועל כך. כך הצליח לא שלכן זו, להשפעה המתאימים
שכאמור ובפרט כדאית, והשתדלות יגיעה כל הנ"ל פי
התורה פי על לחיים ויכניסה היא, גם יקרבה זה ידי על
לאט אלא להפרד, לא בשביל רק ולא צעד, אחר צעד

ה׳תרפה) (מאגרת דיעותיה. שינוי ידי על גם לאט

במרץ יעבדו שהעובדים לגרום איך
רק כנראה העובדים מעוזריו שיש שכותב למה בנוגע
הנה הראוי, המרץ אצלם חסר ובמילא עול, קבלת מצד
צבורית, לעסקנות בהוראה פעמים כמה בזה שמענו
מקום לו לתת צריכים יעבוד, שהזולת "שכשרוצים
בדבר, העוזרים לכל אשר אומרת זאת וגידול", לצמיחה
למהלך בנוגע כן גם דיעה לחוות אפשרית להם לתת צריך
שלא שלהם, ("אינציאטיוו") היזמה ולהראות העבודה,
ומובן וכו'. וכו' אחרים פקודות ממלאים כמו רק יהיו
שיגרום השני, לקצה אחד מקצה לקפוץ צריכים שאין
המיצוע, הדרך למצוא יש בטח אבל בהעבודה, אנרכיה

להעבודה. בנוגע יחד כולם שיתייעצו
א׳תקיח) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

קול השואה. חורבן שאחר ארה"ב תשי"ז. חורף
מעלפונו העם את מעורר ברמה, נישא ברור אחד
מוביל וברורה ישרה בצורה תקווה, בו ונוטע
אל ישראל עדת את המשיח מלך שליט"א הרבי
הסמוכה בסוכתו שנשא ובשיחה הגאולה. עבר
מעדכן פארקווי איסטרען 770 מדרשו לבית

למטרה: בדרך ההתקדמות גירסת את הוא
היצר במלחמת העם של העבודה עתה, עד
כמו ממש 'הגנה' שנקרא למה שייכת הייתה
שתוקף, הצד ואת המגן הצד את שישנו בצבא
את לכבוש 'תנופה' למצב לעבור עלינו מעתה
בצורה ולהכינו ומצווה תורה באור העולם

גאולה. של בואה לקראת ביותר הטובה

בחזית תקווה פתח
להכנת התנופה במלחמת הבולטות הערים אחת
תקווה, פתח העיר ספק ללא הינה העולם
כמה בעיר לשליחות הצטרפו האחרונות בשנים
אינה משיח פני שקבלת חסידיים אברכים וכמה
שפתח ספק אין ומאז אצלם, בלבד לב משאלת
הרב לעיר, השליח תחת שלב, עלתה תקווה
בהיקף הבולטים הסניפים אחד דייטש. אשר
בשכונת הממוקם חב"ד בית הינו פעילותם
השליח של ניהולו שתחת דקלים' נווה 'שיפר

דורון. לוי הרב
הגענו המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת פי "על
ב"ה ומאז שנים, ארבע לפני בעיר לשליחות
הרב אומר - ועולות" עולות הפעילות תוצאות
הוא שאיתו בנימוסיה' 'הלך יש שליח לכל לוי.
דורון והרב שליחותו, בעיר היעד לקהל מגיע
'קיוסק'. הוא: שלו המיוחד שה'גימיק' מספר

פתיחת הוא הגעתנו עם שעשינו הראשון "הדבר
בתחילה בעיר, ידוע בקיוסק מיוחד שיעור

להתקדם, יכול שמשהו נראה היה לא היססתי
הוא והיום הצליח השיעור המשלח" ב"כוח אך

משתתפים. עשרות כבר מונה
קיוסקים ובעוד גלים היכה השיעור של שמו
שיעור כל בסוף ההצלחה. את לשכפל ביקשו
המשיח מלך שליט"א לרבי המשתתפים כותבים
ניסים ורואים הקודש' 'אגרות באמצעות

ונפלאות.

השכונתי בקיוסק נפלאות
ליאור, אלי ניגש השיעורים שבאחד נזכר "אני
שליט"א לרבי לכתוב וביקש מהשיעור מקורב
שלו חברים זוגות ששני סיפר הוא המשיח, מלך
לבקש מעניין והוא בית בשלום קשיים חווים
האגרות באמצעות ועצתו הקדושה ברכתו את
בחשיבות נפתח המכתב אבל יאומן, לא קודש.
לכך. שזקוק מי אצל בית בשלום ההתעסקות
מישהו שיש מהידיעה התרגש מאוד ליאור
אליי חזר הוא איתו, קורה מה רגע כל שיודע

האירה בנושא שההצלחה וסיפר זוהר כשכולו
פעלה". הברכה ה' ושברוך פנים לו

גאולה מרגישים
והשליח נפקד לא והילדים הנשים של מקומם גם
שגם מנת על לרגע נחים לא המסורים ורעייתו
לנשים שיעורים הגאולה, בשורת על ישמעו הם
הפרשת טקסי משיח, של ובתורתו בחסידות
רבים אירועים ועוד השכונה נשות לכלל חלה
הברור במסר כולם חדורים השנה מעגל סביב
מוכנים להיות ועלינו בא משיח 'הנה והעיקרי:

לקראתו'.
המתנ"ס הינו חב"ד הבית שפועל המקומות אחת

המתנ"ס 'הנהלת השכונתי,
בשמחה מארחת השכונתי
שלו והמנהלת פעילויות את
אירוע לכל מסייעת ממש
השליח מספר שם' שנערך

לוי. הרב
הפעיל האחרון תמוז בג'
של מוקדים 4 לוי ר'
כנסת בבתי התוועדויות

הוא לכך בהקשר מיוחדת אפיזודה על בשכונה,
אמורה בו הכנסת מבתי לאחד 'נכנסתי מספר:
אני לערבית מנחה ובין התוועדות להתחיל
כך על הקהל עם מדבר המקום רב את שומע
קישר הרב נפטרים, ולא שחיים צדיקים שיש
שליט"א לרבי וכמובן השבוע לפרשת זה את

המשיח. מלך
מוכן שהעולם הוא מכך לומד שאני המסר
מבלי המסר עם לצאת רק וצריכים לגאולה
המוטלת השליחות את לבצע נצליח וכך לחשוש

ומיד. תיכף משיח פני לקבל עלינו

דורון לוי הרב

בקיוסק השיעור ממשתתפי חלק עם דורון לוי הרב

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

*2770

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

סידנא בציון
חאקי בבא

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח

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

הגאולהאתר הגאולה אתר

hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com :האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום לאימייל שלחו דיווחים
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי


