
המקדש בית שיעורי
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
כל לאורך הבא, מהשבוע החל המשיח,
בלימוד להוסיף יש השבועות' 'שלשת
המקדש), (בית הבחירה בית הלכות
הגאולה לקראת מעשי לימוד מתוך
חב"ד במוקדי והשלימה. האמיתית
וסדנאות הרצאות שיעורים, יתקיימו
לגווניו. הציבור לכלל המיועדות שונות

למשפחות משיח שבת
הקודש, בארץ משיח במטה
לכל והפעם משיח שבת לקראת נערכים
טובי עם התוועדויות בתכנית: המשפחה.
בתכנית ושיעורים הרצאות המשפיעים,
שבת לילדים. ו'קעמפ' לנשים מלאה
ניר מלון אב, מנחם א'-ב' מסעי, פרשת
.03-960-7700 צלצלו: להרשמה עציון.

הקיץ קייטנות לקראת
הרישום את מגבירים אלו, בימים
המחזורים פתיחת לקראת וההערכות
חווית הקיץ. קייטנות של הבאים
לאורך הילדים את תלווה והכיף הלימוד

חב"ד. מוקדי בכל פרטים השנה. כל

לצפיה הגאולה עצרת
מעצרת השמחה וקטעי הנאומים
בר"ח השנה שהתקיימה ומשיח, גאולה
לצפיה עלו ים, בבת באמפי תמוז
הנאומים לכל להגיע ניתן כעת חוזרת.
www.hageula.com הגאולה: באתר

טובות חדשות

בית הלכות לומדים
גאולה וטעמים הבחירה

נעשה פלא בחלום פינחס "הרואה בגמרא: נאמר
פלאי פילים לו, נעשו פלאות בחלום פיל הרואה לו,
שיש נראה ראשונה בהשקפה לו". נעשו פלאות
החלום, לחולם פלא עשיית של שונות רמות כאן
אחד, לפלא רק זוכה פינחס את שרואה מי כאשר
לפלאות זוכה פילים על או פיל על החולם ואילו

פלאות. ולפלאי

פינחס, שראיית זה כיצד השאלה, נשאלת כן ואם
מאשר פחותה ברמה נפלאות למביאת נחשבת
הרבי מסביר כך שעל אלא, בחלום. הפילים ראיית

המשיח, מלך שליט"א
זוכים פינחס שאצל
אנשי ולהיות בו להדבק
שזקוק למי בניגוד פלא,
אשר ניסים ועוד לעוד
הרי בטבע, שינוי יוצרים
החיים את מייצג שפינחס
של חיים נפש, במסירות
וסיוע במשימה דביקות
להצלחה מהקב"ה אדיר
שאז, כשם מעשיו. בכל
הנפש, מסירות במעשה
זכה בפרשתנו, המוזכר
ניסים של לסדרה הוא
כולן שנכללו ונפלאות
מסירות של ברגע כאחת

הוא זוכה במסירות, ופועל ההולך כל גם כך נפש,
בכל אלוקית להצלחה מלמעלה והסיוע לעזרה

מעשיו.

פשוטה באמונה
לפעול ניתן המשיח, מלך שליט"א הרבי אומר כיום,
לפעול היה שניתן מכפי יותר הרבה ונצורות, רבות
כפינחס רואה, כך, שפועל מי קודמים. בדורות

אותו. המלווה האלוקית ההצלחה את בשעתו,

מלך שליט"א הרבי כותב היא", נפלאת לא "ואז
קודש, באגרות המשיח
אחד בכל "שיקויים
מעין מאתנו ואחת
טוב שם הבעל פתגם
אחד כל אשר שאמר

אם מטפחת על הים את לעבור יכול ישראל מבני
פשוטה". באמונה מאמין רק

נפשו מסירות את מציינים אנו זו תמוז, בחודש
בניגוד האסורים, מבית שיצא הריי"צ אדמו"ר של
מעלים אנו בו זה בחודש שונאיו. שתיכננו מה לכל
השנים כל לאורך השלוחים פעילות את נס על
מאחורי היהודיים החיים את ולהקים להמשיך
שליט"א הרבי - המשלח של בכוחו הברזל, מסך
לפעול ניתן היום גם כי לדעת עלינו המשיח, מלך
מציאות את לשנות ולהצליח נפש, תעצומות באותן

העולם.

מצוות פעולת כל
כל של טובים ומעשים
הנעשית בימינו אחד
ומסירות, דביקות מתוך
את לגלות כדי בה יש
הטבוע טבעי העל כוחו
ובימינו זכינו, ב"ה בתוכו.
אנו אין המשיח, ימות
ממשי איום תחת פועלים
אותה את אך חיינו, על
יש והתלהבות מסירות
לצאת - היום גם למצוא
הרגיל האישי מהמצב
אנשי להיות ולהפוך
להם שאין אנשים פלא,
והשלימה. האמיתית הגאולה הבאת אלא בעולמם

כמימרא ברגע
המצרים" "בין אלו בימים העיקר: הוא והמעשה
אנשים, - ישראל עם כל של השתתפות חשובה
המקיימים הבחירה, בית הלכות בשיעורי וטף. נשים,
אמור "לך הנביא: ליחזקאל הקב"ה דברי את בפועל
ובשכר בתורה. הבית צורת לקרות ויתעסקו להם,
עליהם מעלה אני בה, לקרות שיתעסקו קרייתה
כוסף מתוך לימוד הבית". בבניין עוסקין הם כאלו
השלישי, המקדש בית את לראות וההשתוקקות
מצפין שאנו העתיד ש"מקדש והכרה ידיעה ומתוך
ירד ותיכף) למעלה, עתה (כבר ומשוכלל" בנוי
ומיד תיכף המשיח. מלך שליט"א הרבי ע"י משמים

ממש!

שלמעלה הפלא
מהנפלאות

ברגע בפועל למעשה הלכה זהו כי והכרה ידיעה מתוך נעשה זו בשנה הבחירה בית הלכות לימוד
משמים. ויבוא יתגלה ותיכף למעלה, ומשוכלל בנוי עומד כבר המקדש, שבית כיון הבא,
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המוניות על משיח קמפיין

הקמפיין האחרונים בשבועות עלה ממש, ההפצה מרכז ביוזמת
הגאולה. בשורת את המפרסם השירות, מוניות גבי על השנתי



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

מיצהר האמת הצהרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

חודש בראש שהתקיימה ומשיח, גאולה עצרת
הגאולה למען האגודה ע"י ים, בבת תמוז
את כינוס, כמידי הביאה, והשלימה, האמיתית
כנגד המשיח מלך שליט"א הרבי של זעקתו
הממשלה, ע"י הארץ בשלימות הפגיעה נסיונות

בארצו. ישראל עם בטחון וחיזוק

ההשתקה נסיונות למרות כי דומה זה, ובנושא
המחפים הממשלה, חברי בגיבוי התקשורת של
הרבים הטרור ופיגועי הרצח נסיונות על
ישראל ארץ ברחבי יום מידי ל"ע המתרחשים
שלאחרונה הרי ושומרון, ביהודה ובמיוחד
את להרים מנת על פועלים תקשורת גופי מספר
כולו. לעולם המרה האמת את ולחשוף המסכה

סרטונים מאות
על שחתום זה, בתחום הבולטים הארגונים אחד
היא האמת, חשיפת בשטח מוכחות הצלחות
המלא בשמה עצמה את מגידרה אשר בומרנג
שהקים עזרי טובי ר' ישראל". למען "נלחמים
להציג מנת על הגדול לכנס הגיע הארגון את

פעילותו. את

שלו, בפרוייקט פתח הוא שנים מספר לפני
במחסור הבחנתו בעקבות לזה הגיע לדבריו
לתעשיית אמיתית תגובה במתן הקיים העצום

השקר.

ההסברה סרטוני מאות הפיק היום ועד מאז
ברשתות רבים אוהדים להם רכשו שכבר
ואהדה שיתופים צפיות, אלפי מאות החברתיות,
בצוק "התחלתי סיפר: הוא איתו בראיון מוגברת.
לשבת יכולתי לא כבר המבצע במהלך איתן.
ופשוט התודעתי בממד גם לתרום רציתי בשקט.
באנגלית מילים כמה כתבתי מצלמה, לקחתי
ולפתע לרשת. העליתי מילדותי, יודע אני אותה

והבנתי צפיות אלפי שקיבלתי לראות נוכחתי
לעשייה". מצוינת קרקע כאן שיש

עולה המונה
הערוך סרטון, שבוע מידי מעלה הוא כיום
את מסקר הוא בו טלויזיה, אולפן של בצורה
בלויי פעם לא השבוע, שעברו הטרור אירועי
את החווים אנשים שצילמו אוטנטיים צילומים

התבערה. ובקבוקי האבנים מתקפות

אותם ומתרים לציבור פונה גם הוא זאת, כל לצד
הבטחון כוחות אנשי בעבור שונות למתנות
הוא מפתיע פעם מידי כך בשמירה. הפעילים
צופיו מתנת וכדומה, בפיצות החיילים את

העולם. מכל ותומכיו

מספר את המעלה מונה לצופים מציג סרטון כל
העמד האחרון בשבוע זו. לשנה הטרור אירועי
לשנת נכון אירועים. מ-1200 למעלה על המונה

בלבד... 2019

פרסומים טובי לוקח פעם לא בנוסף,

בכלי המתפרסמים מסולפים תקשורתיים
האמת את וחושף העולמיים, התקשורת
מסויים עיתון בחר כאשר כך הכותרות. מאחורי
בחשד שנעצרו ערבים ילדים כי לטעון באנגלית
ר' הראה לפיקניק, בדרכם היו אבנים, לזריקת
ואין בהבלים, מדובר כי משורטטת בצורה טובי
שפת על המפגעים של להמצאותם סיבה שום

מביתם... רב כה במרחק מהיר כביש

מובטל להיות מקווה
הוא לפעילותו המניע כי סיפר הוא באמפי לקהל
הארץ "טובה כי כולו לעולם לפרסם שליחות
שכל וכפי בתורה, שנאמר כפי מאוד" מאוד
עצמו, כמוהו לראות. יכול - לשטח היוצא אחד
מנתניה... שבשומרון ביצהר להתגורר שהגיע

שותף להיות אחד לכל וקרא לקהל, פונה והוא
הסרטונים, בהפצת
החברתיות ברשתות
מכשיר באמצעות
טלפון: במספר הפלאפון.

.055-665-3738

לעצמו מאחל הוא בראיון
כי הסברה, יותר נצטרך ושלא מובטל "שאהיה
לקבל שאוכל אז לא, אם אבל תיפסק. הצביעות
היוזמות, את לממש כדי הנדרשים הכלים כל את
הזו, לעשייה לי שיש והמוטיבציה הרעיונות

בעצמותיי". שבוערת

העולם את להכין כדי בה יש האמת, חשיפת
בגאולה מכולם, והגדול האמיתי לגילוי
והצביעות הרוע כל כאשר והשלימה, האמיתית
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות תעילמנה,

ומיד. תיכף

התניא פי על בינוני
שואל בו קודש, שבת לערב מאור למכתבו במענה
הוא והבינוני י"ב, פרק קדישא תניא בס' במ"ש
מימיו עבירה עבר ולא כל-כך גובר הרע אין שלעולם
מאהבה תשובה האם ושואל וכו', לעולם יעבור ולא

מעולם. עבר לא כאילו להחשב זה לענין מועילה

ע"א, סוף פ"ו יומא במס' מבואר שאלתו, בגוף
בהנוגע אבל מתחלתו, עונו עוקר מאהבה דתשובה
שהרי עיון, מקום בזה יש בתניא, למה-שכתוב
רגע אפילו רשע שם עליו נקרא שלא שם מדגיש
אחר-כך ואם א', פרק שם מבואר כן ימיו, כל אחד

גמור. צדיק נקרא תשובה עשה

פירוש הנני לומד בסגנון, קצת שדוחק למרות שלכן
ומצב שמעמד שהכוונה, י"ב, פרק ריש בתניא הנאמר

לא לעבירה שייך שאינו כזה, באופן הוא הבינוני
במצב הי'ה שבעבר שאפשר ואף בעבר, ולא בעתיד
ופעולותיו עבודתו ע"י בינתים נשתנה הרי אחר,

וכו'.

שכל י"ד: ר"פ בתניא האמור גם-כן מתורץ זה פי ועל
זאת שעה, ובכל עת בכל בינוני להיות יכול אדם
שהרי האמור כל ביכולת גמור רשע אפילו אומרת
באופן לשוב ויכול התשובה, בפני העומד דבר לך אין
י"ב. בפרק המנוים הענינים לכל שייך יהי' שלא כזה
ז׳פג) (מאגרת

התניא ספר סיום לאחר לימוד
התניא. לסיום בהמשך ילמדו מה ...שואלים

אור... תורה ספר בלימוד שימשיכו מהנכון - לדעתי
ז׳פד) (מאגרת

טויטו מענדי צילום: בעצרת. נואם עזרי טובי ר׳

הסרטונים באחד

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תש"פ לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

הארצי המרכז

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

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

ב770 מתוועדים

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח



בתושח"י תומ"י לרפואתו גינזבורג. לוי"צ הרב של החסידות' פניני 'אוצר מתוך

נפשו לחיי הנוגע כדבר
ע"י והשלימה האמיתית הגאולה גרמא, שהזמן העניין
היא הכל של והעיקר שהיסוד למרות צדקנו: משיח
בכל די ולא בלבד, באמונה די לא אבל – האמונה
האמונה, את ומגלים המעוררים ה"מקיפים" הדברים
את ללמוד צריך – לכך שיש העצומה החשיבות כל עם

אותם! ולחיות הדברים

מלך הרבי כאשר נמצאים, אנו בו זה מיוחד בזמן
מבין והמהירה הקלה – ישרה "הדרך כי הרף ללא מדגיש שליט"א המשיח
היא ממש" בפועל צדקנו משיח וביאת התגלות להביא – התורה דרכי כל
בתורתו ובפרט … הגאולה ובענייני המשיח מלך בענייני התורה "לימוד –

דורנו". נשיא של שיחות) ולקוטי (מאמרים

אלא והגאולה, המשיח ביאת ולקרב למהר "סגולה" בתור (רק) "לא וזאת
עם "לחיות וגאולה, משיח בענייני "לחיות" להתחיל כדי ו)בעיקר (גם
והשגה בהבנה וחדור ממולא נעשה שהשכל עי"ז המשיח, דימות הזמן"
הלב, ברגש גם וחודר מתפשט ומהשכל שבתורה, וגאולה משיח בענייני
מיוחד לזמן המתאים באופן ומעשה דיבור במחשבה בפועל להנהגה ועד
המשיח) (המלך זה ש"הנה באצבע ומראים הגאולה, סף על שעומדים זה,

בא"!

הדעת מן שלמעלה העבודה הדעת", "היסח לפני עוד שם, מדגיש ולכן,
באופן והתבוננות מחשבה לראש לכל להיות צריכה משיח, את המביאה
לידע וההתבוננות המחשבה לראש "ולכל וגאולה. משיח בענייני "דעת" של
שכבר כיוון בא", זה "הנה המשיח, לימות בהכניסה כבר שעומדים ולהכיר
בשלימות." העבודה ענייני כל וסיימו תשובה, עשו וכבר הקיצין, כל כלו

ענייני רק ללמוד די שלא כאן, מדגיש המשיח מלך שליט"א הרבי כלומר,
וכיוצא-בזה המשיח בימות ההנהגה תהי' כיצד המבארים וגאולה משיח
אנו בו המצב את ולהכיר לידע כדי הוא שהלימוד היא ההדגשה אלא –
בשיחות מבואר אינו עתה, שהוא כפי המצב הכרת זה, ודבר עתה! נמצאים
ובמיוחד האחרונות, מהשנים בשיחות ורק אך אלא הקודמות. השנים מן

תנש"א-תשנ"ב! בשנים

ה"דבר-מלכות" עם לחיות
כל ואת החיים כל את ימלא שמשיח הוא עכשיו התפקיד כאשר לפיכך,
"מקיף", באופן והמוכרחות הנחוצות הפעילות לכל נוסף הרי המציאות,

– במיוחד מאתנו ואחת אחד לכל קץ אין עד וחיוני ומוכרח נחוץ

ששום בנפש" "קביעות של באופן על-עצמו, לקבל ובפשטות: ובפועל
של השיחה כל את בקביעות ללמוד ממקומה, אותה יזיז לא בעולם דבר
לדלג בלי סופה, ועד מתחילתה תנש"א-תשנ"ב מלכות" ב"דבר שבוע אותו
שיחות לשתי שזכינו ובשבועות ההערות. כולל קטע, אף להשמיט ובלי

שתיהן. את ללמוד

להסתפק ולא ברבים. בשיעורים וללמוד בחברותא ללמוד בעצמו, ללמוד
פעם עוד ושוב, שוב וללמוד לחזור אלא פעמיים או אחת פעם בלימוד

פעם. ועוד

רוצה, שאני מה את לשיחה להכניס לא – עז רצון תוך זאת ולעשות
ורוצה לנו אומר המשיח מלך שליט"א הרבי מה היטב היטב להבין – אלא
אלץ האט רבי "דער הכל את הבהיר הוא אלו בשיחות שכן היום. מאתנו

ממש. ומיד תיכף תצא" מאתי חדשה "תורה נשמע עדי באווארענט",

את להפנים נפשו. לחיי הנוגע כדבר אלא בלבד, כתיאורי' לא זאת וללמוד
ולא עמו, לחיות עמו, "להתפלל" בו, להתבונן אודותיו, לחשוב המסר,

ולאחרים. לעצמו ושוב שוב עליו לחזור להתעייף

מדגיש המשיח מלך שליט"א הרבי שהרי ובציבור, ברבים – טוב ומה
הרי בציבור, זאת לומדים שכאשר ומשיח, גאולה ענייני ללימוד בקשר
חיות מוסיף שזה במוחש רואים בכלל, בציבור לימוד למעלת נוסף

למשיח. וציפי' והשתוקקות והתלהבות

הפך העולם, ברחבי רבים אצל
לכתובת קודש, אגרות האתר
בכל ביותר והמהירה הישירה

ברכה. בקשת או שאלה

האינטרנט: אתר לכתובת נכנסים
ניתן ושם ,www.igrot.com
שונות (!) שפות בשער למצוא,

הכתיבה. אפשרות את

ושם פרטי שם הכנסת לאחר
בקשת את לפרט ניתן האם,
מזכירה המערכת ואז הברכה,
לפני אדוננו" "יחי להכריז לפונה
(ללא אוטומטי באופן רץ שהמאגר
את לזהות אפשרות למערכת שיש
כרכי כל בין הבקשה) נוסח תוכן
לאדם שנפתח הקודש, אגרות
שני עם פתוח ספר במדמה בצורה

מולו. העמודים

הפונה המקרים ברוב
את מוצא כבר
לשאלתו, התשובה
הברכה את מקבל או
מולו. המופיעה
לו יש שלא, במקרים
אפשרותלהתייעצות
רשימת עם טלפונית
משפיעות (או רבנים
בלבד) לנשים

ומסייעים היום לאורך הזמינים
התשובה. בהבנת

מאחורי העומד לוגוב, שלום הרב
כי מוסיף האתר, ותפעול הקמת
ניתנת האנגלית, בשפה לפונים
התשובה את לקבלת האפשרות
להם נפתח כאשר פנייתם, בשפת
האנגלית. בשפה קודש אגרות כרך

פנתה מספר, הוא שעבר, "בשבוע
באתר, הגולשות אחת שרה, אלי
בשמה עצמה את שהציגה ולאחר
בסיפור אותי שיתפה היא ופרטיה,

לבעלה, שאירע הבא המופת

מלך שליט"א לרבי הכתיבה בזכות
באתר הכתיבה באמצעות המשיח
בצורה קודש האגרות ופתיחת

וירטואלית.

ראש ערב סיון כ"ט שלישי ביום
עצמי את מצאתי תמוז, חודש
לרבי ומפורט ארוך מכתב כותבת
פירטתי בו המשיח, מלך שליט"א

המקרה. את

לפניך: הוא הרי המכתב נוסח

למצבו בקשר כעת, כותבת "אני

נשואים אנו בעלי, של הבריאותי
ולאחרונה שנה. מארבעים למעלה
עשינו בכליה, אבן אצלו התגלתה
האבן כי והתברר שונות בדיקות
היוצרת משמעותית בגודל הינה

חסימה, (ל"ע)

החלו כבר זה בשלב והרופאים
של למצב תוביל שהאבן לחשוש

(היל"ת). כליות ספיקת אי

בבית מאושפז היה שהוא לאחר
שישי מיום כרם, עין הדסה הרפואה
ולא המכתב), לכתיבת (שקדם
התקדמות, שום עכשיו, עד חלה
למסקנה הגיעו שהרופאים הרי
להסרת הניתוח את לעבור שעליו

בדחיפות. האבן

לשחררו מהרופאים ביקשנו
לשעה מהאשפוז
שנוכל מנת על קלה,
רופא עם להתייעץ
ד"ר בשם מומחה
שהסכים דובדבני,
מיידי באופן לקבלנו

הדחיפות. לנוכח

היתה מסקנתו
זה "בשלב ברורה:
שאין אומר הייתי
להתחזק עליכם לניתוח, להסכים
רגועים, להיות וביטחון, באמונה
לכם שתביא זו היא הנפש ושלוות

הרפואה" את

לקבל שנוכל מבקשת ממש אני
הנוגעת הנכונה ההחלטה את

לבריאותו,

שלא ומקווים רוצים ממש אנו
עליו הניתוח את לעשות ניאלץ

ממליצים, הם

שלימה רפואה אנו מבקשים
מעצמה האבן והתמוססות

לבריא". והפיכתו

לרבי זה, כל על בפירוט כתבתי
ובאתר המשיח מלך שליט"א
שניות מספר בתוך "שלח". לחצתי
קודש באגרות התשובה עלתה
56- בעמודים א' כרך באנגלית,

.57

כדי המידה על יתר התעכבתי לא
כמעט אבל התשובה, את לקרוא
שעה בתוך לכך. זקוקה הייתי ולא
האבן, התממסות תהליך החל (!)
יוצא הוא דבר של בסופו כאשר

ב"ה. בניתוח צורך ללא

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

אבות שאר הלכות
יב. פרק הטומאות

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

ב-ד. פרק עדות, הלכות

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

יד-טז. פרק

יז-יט. פרק

כ-כב. פרק

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

יצאה והאבן אחד מכתב

היפך של לעניין מלכתחילה באים לא במילא
מלשון ושלום שלום, נהיה ואדרבה השלום,

התורה בשלימות הקשורה העם שלימות עם יחד שלימות,
חברון עם ושומרון, שכם עם יחד הארץ, שלימות מגיע ומזה
תשל"ו) (פורים העתיקה. ירושלים ועם

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הארץ שלימות = שלום
שלמה רפואה

החלטות ולקבל להתפלל תהלים, לומר מתבקש הציבור
של המהירה רפואתו לזירוז טובות,

מלכה גולדה זהבה בן יצחק לוי חיים ציון בן הרב
בהתגלות ישראל, עמו חולי שאר בתוך שלימה לרפואה

ממש! ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א הרבי

לוגוב שלום הרב

גינזבורג הרב



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

וכו' בצ"צ עוסק הרה"ת הרה"ח
שגלוב ע"ה הלוי זלמן שניאור ר'
הי"ד הלוי אלחנן יצחק ר' הת' הרה"ח בן

ה'תשס"ו תמוז כ"א ב', ביום נפ'

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

חנה ומרת יוסף ר' למשפחת

אנגלמן
שתי' רחל מנוחה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב נשמתמזל לזכות

  
    
    
    
     
     
    
    
    
  
    
    
   

    

את השיב הכהן אלעזר בן פנחס
א) כא, (במדבר ישראל בני מעל חמתי

הוא פנחס לקיש, בן שמעון רבי אמר
נתת אתה הקב"ה לו אמר אליהו.
אף בעולם-הזה וביני ישראל בין שלום
ליתן שעתיד הוא אתה לבוא לעתיד
ג, (מלאכי שנאמר בני, לבין ביני שלום
אליה את לכם שולח אנוכי "הנה כג):
לב והשיב וגו' ה' יום בוא לפני הנביא

בנים". על אבות
שמעוני) (ילקוט

לפי בנחלה... הארץ תחלק לאלה
נג-נד) כו, (במדבר נחלתו יותן פקודיו

תבואה שדה לו יש אדם הזה, בהעולם
לו אין פרדס שדה פרדס, שדה לו אין
לך אין הגאולה, בזמן אבל תבואה, שדה
ובשפלה, בהר לו שאין ואחד אחד כל
ראובן "שער לא): מח, (יחזקאל שנאמר

והקב"ה וגו' אחד שמעון שער וגו'
מח, (יחזקאל שנאמר בעצמו להן מחלק

ה'". נאום מחלוקתם "ואלה כט):
שמעוני) (ילקוט

לפי בנחלה... הארץ תחלק לאלה
נג-נד) כו, (במדבר נחלתו יותן פקודיו

שתתחלק ישראל ארץ עתידה תניא:
שבטים. עשר לשלושה

(מדרש)

לנו תנה ... צלפחד בנות ותקרבנה
ד) א, כז, (במדבר אחוזה

מכח הנשים כח יפה אומר: נתן רבי
- אומרים שהאנשים בעוד האנשים.
הנשים מצרימה", ונשובה ראש "נתנה
אחי בתוך אחוזה לנו "תנה - אומרות

אבינו".
(ספרי)

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:25 19:09 ירושלים

20:28 19:24 תל-אביב

20:29 19:17 חיפה

20:26 19:25 באר-שבע

21:10 20:05 ניו-יורק

ויישרתהו. אליהו אחרי - ה' ויד 
כא) יט, - מו יח, (מלכים-א'

טובים..." ימים להיות "עתידים

מלך דבר

פינחס
ו' אבות פרקי

פינחס

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

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

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

www.moshiach.net

השבת לוח

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

בכמה להסתכל ניתן בתמוז י"ז בה שחל שבת על
ששבת שמכיוון נראה, פשוטה בצורה אופנים:
מאחר - בשבת להתענות ואסור בה" עצב "אין

התענית. נדחתה לכן שמחה, של יום וזהו

שדחיית לומר יש יותר עמוקה בהסתכלות אבל
היא אלא אחר, ליום דחייה רק לא היא התענית,
וביטולה התענית של לגמרי לדחייה כח נתינת
בימות ומועד חג ליום להפיכתה ועד וכל, מכל
הצומות "כל הרמב"ם שפוסק כפי המשיח,
עוד, ולא המשיח, לימות להיבטל עתידים האלו
וימי טובים ימים להיות עתידים שהם אלא
בשנה בתענית נעשה זה שמעין ושמחה", ששון
ייהפך אף הוא אלא נדחה, שהצום רק שלא זו,

ולשמחה. לששון

לה׳ רצון יום
בזה: וההסבר

אבל רצוי, בלתי יום הוא בחיצונית התענית יום
ובנוגע לה'". רצון "יום - טוב הוא בפנימיותו
לא יום זהו בחיצוניות אמנם – בתמוז לי"ז
בית לחורבן שקשור מאורע בו אירע כי טוב,
המטרה כל כי טוב, הוא בפנימיותו אך המקדש,
ולמעלה לשלימות להגיע בכדי הוא זה יום של

זה יום וכאשר והשלימה. האמיתית הגאולה של
זהו כי השבת, בזכות לראות ניתן אזי בשבת, חל
בטלים ממילא ולכן הגאולה, עם שקשור יום
והגלות, החורבן עם הקשורים העניינים כל

ושמחה". "ששון של העניינים רק ונשארים

הגאולה חודש
ה'טוב' במיוחד מודגש שבשבת – זה עניין
תמיד קיים היה – לה'" רצון "יום זה, שביום
ומתקרבים שהולכים ככל גם וכך הדורות, בכל
החורבן רגש והשלימה האמיתית לגאולה
המצרים", "בין בתקופת ופחת הלך והגלות
של הרגש והולך מוסיף כיצד לראות וניתן

לגאולה. ההכנה

חורבן מאז מיוחד: חידוש ישנו בדורנו אבל
גלות עם קשור תמוז חודש היה המקדש בית
תמוז בחודש התגלה זה בדורנו ואילו וחורבן.
של הגאולה חג – וגאולה שמחה של מאורע
שליט"א הרבי של (חמיו הריי"צ אדמו"ר כ"ק
קשורה זו שגאולה תמוז, בי"ב-י"ג המשיח) מלך
מכך שכתוצאה ובפרט השלימה, הגאולה עם גם
גם החסידות תורת של המעיינות הפצת החלה

שזוהי – התחתון כדור חצי – הברית בארצות
צדקנו. משיח לביאת האחרונה ההכנה

לגמרי אחר באופן
הרי חז"ל, של הסימנים כל שעל-פי ומכיוון
כאשר לכן לגאולה, הראשון הדור הוא דורנו
מודגש והגלות החורבן אירע שבו הזמן מגיע

שבדבר. הטוב בעיקר

המעיינות הפצת של העבודה כל לאחרי ובפרט
ולאחרי תבל, קצוי בכל והיהדות התורה והפצת
לגאולה" ש"לאלתר הקודם הרבי של עדותו
רק ונותר הכפתורים" את "לצחצח סיימו ושכבר
ובוודאי בוודאי כעת הרי לגאולה, הכן לעמוד
בני ושכל הגאולה, זמן הגיע שכבר ספק כל ללא
ולכן לגאולה, ומוכנים תשובה עשו כבר ישראל
שבי"ז והטוב השמחה ביותר נרגש שכעת מובן

המצרים". "בין ושבימי בתמוז

המצרים" "בין שבימי ישראל מנהג ידוע
פי ועל הבחירה. בית הלכות בלימוד עוסקים
הבחירה בית ההלכות שלימוד מובן הנ"ל כל
לא – לגמרי אחר באופן להיות צריך כעת
הנוגעות [הלכות למשיחא" "הלכתא של באופן
ידיעה של באופן אלא המשיח], לזמן – לעתיד
למעשה הלכה שזה גמורה בוודאות והכרה

ממש. ומיד תיכף – הבא ברגע בפועל

על ולעורר לדבר יצטרכו שלא – והעיקר
בעיני שרואים כיוון הגאולה, בענייני העיסוק
הגאולה הנה בא", המשיח המלך זה ש"הנה בשר
השלישי המקדש בית והנה והשלימה, האמיתית

ממש. ומיד תיכף –
תנש״א) בלק ש״פ שיחת (ע״פ


