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המסוכנים מדיבוריו אזהרות של שנים אחרי
שתי הקמת בדבר הנוכחי, הממשלה ראש של
השטח האחרונים בשבועות (היל"ת), מדינות
ועצירת מחאה לפעולות להתעורר מתחיל

הפלסטינית. המדינה להקמת הכוונה

דחיית על השבוע, בתחילת הטובות הבשורות
את נוטעים המאה, בתוכנית הראשון השלב
לגמרי ידחה - הענין שנדחה שכיון הבטחון
לחזק יש הרעיון ביטול על להודעה עד ויתבטל.

קול את ולהשמיע להוסיף
כנגד התקיפה המחאה

התוכנית.

העקרונות שלשת
שתהיה צריכה זו, מחאה
פעולה תוכנית לה
שתביא ואסטרטגיה
למעלה מזה לניצחון.
שמתנהלת שנה מחמישים
הרבי של מלחמתו
המשיח, מלך שליט"א
למסור הנסיונות כנגד
לידי ישראל מארץ חלקים
הנצחון לאחר מיד אויבינו.

הרעיונות עלו הימים ששת במלחמת המזהיר
הסכם תמורת ששוחררו השטחים החזרת של
פעמים. ספור אין והתריע זעק זאת וכנגד שלום,
דבריו במרכז עומדות מרכזיות סיבות שלש
גם לעמוד שצריכות הסיבות שלש זו, להתגדות

המחאה. תוכנית במרכז כעת

הבלתי לבטחון, המומחים עמדת - נפש פיקוח
כל כי המבהירים תלויים, ובלתי משוחדים
של ביטחונם לסיכון תביא שטחים של מסירה

ישראל. בארץ יהודים

שייכת לא הארץ
את - לפוליטיקאים
הראשונה המילה
'בראשית' בתורה
"...ומה רש"י: מפרש

הגיד מעשיו "כח משום: בבראשית? פתח טעם
ו), קיא (תהלים גוים" נחלת להם לתת לעמו
לסטים לישראל: העולם אומות יאמרו שאם
הם גויים; שבעה ארצות שכבשתם אתם,
הוא היא, הקב"ה של הארץ כל להם: אומרים
נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה
ארץ - לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו להם
כירושה אישי באופן יהודי לכל ניתנה ישראל
לאף אין העולמים. מריבון וכמתנה מאבותינו
ורשות סמכות ממשלה

ממנה. חלקים למסור

ההלכה - הלכתית קביעה
קובעת: שכ"ט בסימן
עיירות על שצרו "נכרים
הסמוכה בעיר ישראל...
רוצים אינן אפילו לספר,
קש עסקי על אלא לבא
את עליהם מחללין ותבן
העיר ילכדו שמא השבת,
הארץ נוחה תהא ומשם
מכאן בפניהם". ליכבש
כל שאסורה רואים אנו
בכל לזרים, שטח מסירת

מצב.

משיח! - היחיד הפתרון
אלו, מסרים שתביא תקיפה, פעולה דרך רק
לתודעת המשיח, מלך שליט"א הרבי בשם
היא ההחלטות, מקבלי אל למעלה ומהם הציבור
מדינת להקמת התוכנית את ה', בעזרת שתעצור
ממשלות כל שותפים היו-ועדיין לה הטרור,

וה'חרדיות'. ה'דתיות' והמפלגות ה'ימין'

את ראינו, שבו תמוז, חודש בימי בעמדינו
שונאי רודפיו, כנגד הריי"ץ אדמו"ר של נצחונו
בתוקף העמידה בזכות שהושלם ניצחון הדת,
בפרסום כולנו נתחזק העקרונות, על הויתור ואי
שליט"א המיידית התגלותו - היחיד הפתרון
תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה המשיח, מלך

ממש! ומיד

המחאה בשלטי שותפים
האחרונים בשבועיים שהחלו לאחר
המאה, תוכנית נגד ההפגנות את
להדפסת מימון המארגנים מבקשים
כבישי בכל לתלייה מחאה שלטי 1000
להזמין אפשר פרטיים. ובבתים הארץ
שניאור לפרטים: לביתכם. עד שלט
במספר (עדיף ווטסאפ .050-417-7085
במספר: מחו"ל) טלפונים למעט הנ"ל

+972-54-740-3899

ונפלאות ניסים עלון
עלון ב'ממש' הופק אלה בימים
העלון הרחב. לקהל מרהיב הסברה
שליט"א הרבי של עניינו אודות מסביר
הדור, לאנשי שלו והקשר המשיח מלך
וכמובן הגאולה בשורת הקשר, חשיבות
את ולקבל לכתוב היום גם ניתן כיצד
סיפור, מובא בעלון הק'. תשובותיו
באמצעות מופת שחוותה משפחה על
על הסבר מובא בנוסף הקודש'. 'אגרות
ניתן זאת. עושים וכיצד עצמה הכתיבה
במשרדי מסוסבד במחיר כעת להשיג

.077-5123-770 'ממש':

תפילין מדוכן סיפורים
מירושלים, גרניץ יצחק ר' של סיפרו
נחשף אליהם מופת סיפורי המתעד
התפילין הנחת בדוכן בפעילותו
להזמנות: העירוני. יהודה בן שבמדרחוב

.054-655-5829

הציבור לתודעת המשיח, מלך שליט״א הרבי בשם אלו, מסרים שתביא תקיפה, פעולה דרך רק
הטרור. מדינת להקמת התוכנית את ה׳, בעזרת שתעצור היא ההחלטות, מקבלי אל למעלה ומהם

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

(26.6.20) ה'תש"פ הגאולה, חודש תמוז ה' קורח), (בחו"ל: חוקת פרשת קודש שבת ערב

לפעילות כעת מצטרפים

המאה תוכנית כנגד המחאה

ב"ה

המתבקשת המחאה
הרצויה והתוצאה

1298

אביב בתל מחאה במשמרת חב״ד, מישיבות תלמידים
הגאולה. בשורת ומסר המאה, תוכנית כנגד השבוע,

הגאולה ובשורת מחאה משמרת



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

  
    
   
    
   
   
  
    
   
   
    
      

   
תנש"א) חוקת מלכות' ('דבר

הפרה אפר את טהור איש ואסף
ט) יט, (במדבר טהור במקום . . והניח

איש "ה' בו: שנאמר הקב"ה זה - איש
שנאמר: הקב"ה זה - טהור מלחמה".
אפר את ברע". מראות עינים "טהור
ישראל. של גלויותיהם אלו - הפרה
טהורה. שהיא ירושלים זו - טהור במקום
לפי - למשמרת ישראל בני לעדת והיתה
ומטהרים מיטמאין ישראל שבעולם-הזה
מטהרן, הקב"ה בגאולה אבל כהן, ידי על
טהורים מים עליכם "וזרקתי שנאמר:

וטהרתם".
שמעוני) (ילקוט

העדה את והקהל המטה את קח
ח) כ, (במדבר

ה' ישלח עוזך "מטה הכתוב שאמר זה
שנאמר יהודה ביד שהיה המטה זה מציון"
והוא בידך". אשר ומטך ופתילך "חותמך
הזה המטה "ואת שנאמר משה ביד היה

שנאמר אהרן ביד היה והוא בידך". תקח
ביד היה והוא מטהו". את אהרן "וישלך
היה והוא בידו" מקלו "ויקח שנאמר: דוד
המקדש. בית שחרב עד ומלך מלך כל ביד
למלך לימסר המטה אותו עתיד וכן
אומות את בו לרדות עתיד ובו המשיח,

העולם.
שמעוני) (ילקוט

סיחון אל מלאכים ישראל וישלח
כא) כא, (במדבר

במשה השליחות תולה אחר ובמקום
קדמות" ממדבר מלאכים "ואשלח שנאמר
מלך אל מקדש מלאכים משה "וישלח וכן
ישראל "וישלח אומר: הוא וביפתח אדום"
הוא שמשה אלא אדום", מלך אל מלאכים
שנשיא לך לומר משה. הם וישראל ישראל
הכל. הוא הנשיא כי הדור ככל הוא הדור
(רש״י)

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:31 19:13 ירושלים

20:34 19:29 תל-אביב

20:35 19:22 חיפה

20:32 19:29 באר-שבע

21:22 20:13 ניו-יורק

בני מפני - הגלעדי ויפתח 
     ישראל

הגאולה לשלימות התחלת בין

תמוז ג' הגאולה חגי שבין השבת היא זו שבת
הגאולה תחילת שבין השבת היינו, תמוז, וי"ב-י"ג
קשור השבת שיום ומכיוון הגאולה. שלימות לבין
זו ששבת נמצא ושלאחריו שלפניו לימים ושייך

אלו. ימים לשני קשורה

השני: ביום שאין מעלה ישנה אלו מימים אחד בכל
הדרך נפתחה ואז הגאולה, תחילת הייתה תמוז בג'
ההתחלות "כל אומרים שחז"ל (וכפי הגאולה לשאר
לגמרי והיציאה הגאולה לשלימות ועד קשות")
י"ב-י"ג של הגאולה שכל ועד האסורים, מבית
בי"ב- שני: מצד הזו. מהגאולה כתוצאה באה תמוז
שרואים כפי הגאולה, שלימות הייתה תמוז י"ג
הגאולה לאחר רק הייתה הגומל" "ברכת שאמירת
העילוי גודל מובן ומזה תמוז. בי"ב-י"ג בשלימות,
– הגאולה חגי שני עם קשורה שהיא זו שבת של

הגאולה. שלימות והן הגאולה תחילת הן

היהדות בהחזקת תענוג
שיהודי עניין שכל – טוב שם הבעל תורת פי ועל
ללמוד עליו אלא מקרה, זה אין שומע או רואה
ללמוד צריך – השם לעבודת בנוגע הוראה מכך

זו. משבת לקחת שיש ההוראה מהי

צורך אין תמוז י"ב-י"ג הגאולה לחג בנוגע והנה
מכיוון זו עבודה מתבטאת במה ולחפש לטרוח

הידוע במכתבו ביאר הגאולה, בעל הקודם, שהרבי
הרבצת עוסקי גאולת חג "יום שזהו זה יום על
בהרבצת אומץ "להוסיף צריכים ולכן התורה"

היהדות". והחזקת התורה

עם שקשורה בשבת נמצאים שכאשר מובן וממילא
ותוספת הוראה ולקבל לקחת צורך יש אלו ימים
ולכן תענוג, עניינה הרי ושבת זו, בעבודה חיזוק
דווקא. תענוג מתוך יעשה הנ"ל שכל לדאוג יש

בסיום שמחה
תמוז ג' הגאולה חג של המעלות שתי מחיבור

נוספת: הוראה למדים תמוז וי"ב-י"ג

יכול והיהדות, התורה הפצת על מדברים כאשר
באותם להמשיך עבורו שמספיק לחשוב יהודי
ולחזקם לפעול בהם, התחילו שכבר עניינים
עליו מה לשם אבל שלימות, לידי ולהביאם

חדשים? עניינים ולהתחיל להתייגע

הגאולה, התחלת – תמוז מג' ההוראה באה זה ועל
פתיחת של והחשיבות המעלה מודגשת שבזה
להיות צריכה כזה ושבאופן העניין, והתחלת

והיהדות. התורה בהפצת ההתעסקות

שמכיוון לחשוב יהודי יכול גיסא, לאידך אבל

חדשים, עניינים בפתיחת הוא החידוש שעיקר
אבל חדשים דברים בפתיחת רק להתעסק עליו
אין דברים אותם של והשלימות להמשכיות בנוגע

תפקידו. זה

שלימות – תמוז מי"ב-י"ג הלימוד בא זה ועל
והשלמת סיום של החשיבות מודגש שבזה הגאולה,
יש חדשים בדברים העיסוק מלבד ולכן העניין,
העניינים אותם ושלימות בהמשך גם להתעסק
השמחה עיקר ואדרבה: בהם, התחילו שכבר

דבר. כל של בסיום דווקא מודגשת

חקיקה של באופן
חוקת: פרשת – השבוע לפרשת מתקשר זה כל

בדוגמת זה ה"חוקה" שעניין בחסידות מבואר
נעשים הם כך ידי שעל באבן, אותיות של חקיקה
שכתובות מאותיות (בשונה עצמה מהאבן חלק
ולא הקלף, על נוספת מציאות שהם קלף על בדיו

ממנו). חלק

של שליחותו ומילוי לקיום בנוגע למדים ומזה
ליבו לוח על חקוק להיות צריך שזה דורנו, נשיא
ואז ממנו, חלק נעשה שזה עד ואחד אחד כל של
או לחלישות לגרום יכול לא שבעולם דבר שום

בזה. שינוי

של העבודה במילוי יוסיף שכאו"א רצון ויהי
לבב וטוב שמחה ומתוך והיהדות, התורה הפצת
ממדידה למעלה הגבולות כל פריצת של ובאופן
"יעלה היעוד לקיום זוכים זה ידי שעל והגבלה,
תיכף והשלימה האמיתית בגאולה לפננו" הפורץ

ממש. ומיד
תשמ״ג) חוקת ש״פ שיחת (ע׳׳פ

מלך דבר
חוקת

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

טוב מזל נשמתברכת לזכר
ליפש שיחי' ורעיתו אורי לר'
בנם של השדוכין קשרי לרגל
שיינא עב"ג יצחק יוסף הת'

פרבר שיחי' ורעיתו לייב הירש ר' בת
הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של

ע"ה שלמה עובדיהב"ר ר'
כהן

תש"פ ניסן כ"ב נלב"ע

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

חוקת פרשת
ה' פרק אבות: פרקי קורח) (בחו"ל:



גרניץ, יצחק ר' של החדש סיפרו
בירושלים וגאולה משיח ממרכז
מביא תפילין', מדוכן 'סיפורים
באופן נחשף אליהם מופתים
בדוכן פעילותו במסגרת אישי
יהודה. בן במדרחוב ה'מבצעים'

מתוך קצרים סיפורים שלשה להלן
הספר:

נשואה שהיתה צעירה אחת אישה
ילדים, לה היו ולא שנים כמה
וביקשה התפילין לדוכן באה
המשיח מלך שליט"א לרבי לכתוב

קודש. האגרות באמצעות

אגרות של כרך בתוך ושמנו כתבנו
שיש לה אמרתי כעת קודש,
פעמים שלש אדוננו" "יחי להכריז

צדקה. נתנה אף והיא

ברכה האשה ביקשה במכתבה
במכתב לילדים.
בהשגחה לה שיצא
לה כותב פרטית,
מלך שליט"א הרבי
המעלה על המשיח
התוועדות של
ולבקש חסידית
המשתתפים שכל
יברכו בהתוועדות
"לחיים". ויגידו

אמרתו הובאה המכתב בתוך
הזקן: אדמו"ר של המפורסמת
יכולה חסידית שהתוועדות "מה
לא מיכאל המלאך אפילו לפעול,

לפעול". יכול

להתוועדות, שתלך לה הסברתי
בגדרי ורק אך הנערכת כזו כמובן
במהלך שם וההפרדה, הצניעות
לחיים שיגידו תבקש האירוע
וקיימא. חיא לזרע אותה ויברכו

כדי הגיעה היא חודשים כמה אחרי
טובות... בשורות ולבשר לכתוב

הדוכן ליד עוברת היא שנה כל מאז
ארבע כבר זה כך ב"ה. ילד עוד עם
ילדים. ארבעה לה יש - שנים

לחיים! לחיים

*

הדוכן ליד בחור עבר אחד יום
מלך שליט"א לרבי לכתוב וביקש

קודש. באגרות המשיח

התברר הספר לו כשנפתח

טהרת בענין עוסק שהמכתב
מלך שליט"א והרבי המשפחה,

בזה. להתחזק מבקש המשיח

מהתרגשות לרעוד התחיל הבחור
הרצפה" על נופל אני רגע "עוד

נרגש. בעודו לי, אמר הוא

המשיח מלך שליט"א הרבי "איך
כמה עוד להתחתן עומד שאני ידע
יודע "הוא אותי. שאל שבועות?"

הכל"...

*

תורם פעם שמידי דתי, בחור יש
לכל לחלקם תהלים ספרוני לדוכן

הרבים. לזיכוי בחינם דורש

שלו, חבר עם בא הוא אחד יום
חרדי.

עיצה ביקש שהחבר ענין איזה היה
כתבו אכן והם
מלך שליט"א לרבי

המשיח.

התשובה במכתב
בתוך להם שנפתח
אגרות מכרכי אחד
היה מהדוכן קודש
את לבדוק כתוב
בבית. המזוזות
אם אותו שאלתי
המזוזות? את לאחרונה בדק הוא

מודע גם אכן והוא שכן, ענה הוא
כך חרדי... אדם בהיותו לחשיבות

לדבריו.

אמר הוא קצרה, מחשבה לאחר
יודע שאני חושב "אני לפתע
שהרבי בטוח אין... הכוונה... למה

צודק..." המשיח מלך שליט"א

משכיר שהוא דירה לו שיש מתברר
שאינם לאנשים האחרונות, בשנים
לעת-עתה. ומצוות תורה שומרי
המזוזות". את בדקו לא ודאי "הם

מכיון מהתשובה, המום היה הוא
דאג לא הבית כבעל בעצמו שהוא
זמן. מאוד הרבה המזוזות לבדיקת

מלך שליט"א הרבי כדבריו, אכן,
הכל! רואה המשיח

ר' אצל הספר, את להשיג ניתן
טלפון: במספר גרניץ, יצחק

.054-655-5829

תשל״ט תמוז י״ג המשיח, מלך שליט״א הרבי קודש משיחות

נפש פיקוח לפסוק: חייב הרב
כאשר ולמחות לצעוק הענין מה הטוענים: ישנם
שלא ועל-אחת-כמה-וכמה לציית רוצים לא
דין שזה שאף-על-פי הם, טוענים שלכן, שואלים,
אותו שואלים שלא מכיון אבל ערוך, בשולחן ברור
- יצייתו) האם יודע מי אותו ישאלו באם (ואפילו

חם? בנושא קר בראש להדחף הוא צריך מדוע א"כ

הוא הדין - פיקוח-נפש אודות מדובר שכאשר הוא, ע"כ והמענה
כפי הפרטים), (וכל מגונה" ש"הנשאל שבת), בהל' שנפסק (כפי
לשאול?! שיבואו עד שיחכו מצב יתכן שכיצד הטעם: שם שנתבאר
פיקוח-נפש, על שמדובר ויודעים הפסק-דין, את שיודעים אלו
מוכרחים הם אלא אותם, לשאול שיבואו עד לחכות להם אסור
כל", לעין "גלוי אותו ולפרסם הפסק-דין, את ולפרסם להכריז
והמפורש: הגלוי הברור הפסק-דין את שידעו המתאים, ובפרסום

הנשק! כל עם לעמוד שצריכים

של קיום על שהרי להבטחה, צריכים (באם ההבטחה ישנה ואז
הפסק את לקיים צריכים - הבטחה שום צריכים לא פסק-דין
שנאמר כפי הבטחה) גם יש על-זה אבל - הקב"ה אמר שכך מכיון
בפועל זאת שרואים וכפי להורגו", השכם להורגך "הבא הלשון
כיון בפועל, "להרגו" להגיע צריכים לא ה"השכם" ישנו שכאשר
יש ואז למלחמה. מגיעים לא ומלכתחילה ופחד, אימה מטיל שזה
לנו ויש השטחים, שבתוך הענינים כל עם השטחים כל את בידינו

שם. שכתוב כפי כאן", הכל כאן ה"שלום את

ממש בפועל כך להתנהג
בגלל א"ז ורוצה שלו, תהי' שארץ-ישראל רוצה יהודי כאשר ...
ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ שזו
בפועל כן שמתנהג והעיקר, בגלוי, את-זה אומר והוא שנה" אחרית
האנשים מן ד"חיו הענין נפעל אזי - העיקר" הוא ש"המעשה
חלק להם יש המרגלים גם שסוכ"ס בארוכה, לעיל כמדובר ההם",
פעולתם וע"י זה באופן המתנהגים של בזכותם בא זה אבל לעוה"ב,
כמדובר והגאולה, המאסר בעל של כהנהגתו המס"נ, פעולת וע"י
צריך) שיהודי הצמח-צדק פתגם (כידוע הפעולה ע"י וגם לעיל,

נמצא. שהוא היכן ארץ-ישראל", כאן "לעשות

- בשלימותה ישראל ארץ את לכבוש קרובה הכנה נעשה וזה
שלא תובעת התורה ושלימות התורה, שלימות עם שהולכים מכיון
לפניהם. הארץ את ר"ל, לפתוח, שיכול טפח ואף שעל אף ימסרו
לגבולותיה, ישראל ארץ בידינו שיש לעיל) (כמדובר פועל זה ואז

לבב. וטוב שמחה מתוך

ה' שם כי הארץ עמי כל ש"וראו מכיון בארץ", שלום "ונתתי ונהי'
קשור שזה מחריד" ואין "ושכבתם ונהי' ממך", ויראו עליך נקרא

קוממיות". אתכם "ואולך עם

יפה, נאום שמרצים ולא - הארץ חיבת של האמיתי הענין שזהו
אותו ומוסרים מא"י חלק לוקח למחרת, או בו-ביום ואח"כ,
ענין שהוא למרות וזה ישראל, תורת של הדין היפך יהודים, לאינם
שייכות כל לזה ואין פיקוח-נפש, בהל' ברורה הלכה שזוהי דפקו"נ,

בחו"ל! אפילו הדין הוא וכך משיח, ולביאת תחנם" ל"לא

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

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

ד
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התפילין בדוכן מופתים

כאשר ילד עם ללמוד שמתחילים הראשון הדבר
- למקרא" חמש "בן - שנים חמש בן נהי' הוא

הארץ". ואת השמים את אלקים ברא "בראשית של הענין זהו
להם, נתנה ש"ברצונו להם לענות שעליו רש"י, לו אומר . .

לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו
תשל"ז) תמוז (י"ב

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בתורה שלומדים הראשון יד-טז.הדבר פרק סנהדרין. הלכות

יז-יט. פרק

כ-כב. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ממרים.. הל'

ד-ו. פרק

א-ב. פרק אלו. בפרקים אבל.. הל' ז. פרק

ג-ה. פרק

יג. פרק אבל. הל'

יד. פרק

ומלחמותיהם.. מלכים הל'
א. אלו.פרק בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

התפילין בדוכן בפעילות

העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את ומרחיבים מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:
WhatsApp מנוי +1(646)7702811



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

וסיפורים משלים עם העיניים, את לפקוח

המורים בלימודי זרים לתכנים לא
הסמינר פתיחת דבר על קראתי מיוחדה ...בהתענינות
יתנהל זה הרי המגילה, כסגנון ובודאי, דתיים, למורים
זה. על ובהדגשה עם", מכל שונות ד"דתיהם באופן
שהופיעה מוזרה ידיעה עם בקשר אלו דברים אני מדגיש
בבתי הלימודים בתכנית מכניסים כאילו כאן, בעתונות
הדתות בין והשוואה לימוד ת"ו בארץ-הקודש הספר
לומר תמצא אם שאפילו רבים. לשון דתות בתבל, אשר
פלא אז גם הרי עם, מכל שונות דדתיהם ענין שידגישו
והתלמידות התלמידים מוחות לבלבל למה כי הדבר,
עוד ומוזר וכיו"ב. המושלמים הנוצרים, לדתי בהנוגע
האמור לימוד יוכנס הנ"ל הידיעה נוסח שכפי יותר

חילוניים. ספר בתי בתכנית אפילו

יסוד, כל אין זו לידיעה כי אומר הייתי כתיקונם בשנים
פתגם ביותר התאמת זו בתקופתנו דוקא הרי אבל

ז׳רכז) (מאגרת דבר. לכל מפליג תהי אל ז"ל חכמינו

סליחה בקשת אחרי הקשר חיזוק
אף לחבירו, ישראל בין ריחוק שמצער מובן ...והנה
שהנ"ל לאחר שלו ההתרגשות מובנת גיסא שמאידך
בסביבה הורגל שהנ"ל כנראה אבל מוזרים. דברים דבר
אבל עכ"פ). (שני טבע נעשה שהרגל בתניא וכתוב וכו',
להתקרב ורוצה מחילה בקש הרי ככתבו שסוף-סוף כיון
רק שלא באופן ההתנהגות להיות צריכה אתר, על ותיכף
השקלא- לפני שהי' כמו שיהי' לזה יבוא שסוף-סוף
באגרת המבואר על-דרך בהוספה שעוד אלא וטריא,
אם כך, לידי לבוא אופן ובאיזה ט'. פרק סוף התשובה
צריך בזה אחר, באופן או לזמן הקישור הפסק ע"י
באיזה לשער ויכולים הנ"ל המכירים אנ"ש עם להתייעץ
ז׳רכט) (מאגרת יותר. יפעלו דרך

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

דבריו את משלבים ה'" כבוד "ונגלה הספרים שני
מתובלים והחסידות המשיח מלך שליט"א הרבי
לגאולה, המעבר על ומשלים סיפורים במאות
ותרשימים ציורים תמונות, בעשרות מלווה

הקורא. להנאת

"מטרת אומר: גלייזר דוד הרב הספרים, מחבר
מהי ולהבין העיניים את לפתוח היא, הספרים
ומדוע יהודי מהו העולם, של האמיתית המציאות
ומה המשיח של תפקידו מהו להבין חי, הוא
במאוד. חשובה זו עיניים פתיחת כשיתגלה. יקרה
להיות – ה' לעבודת השראה לעורר כדי וזאת
הייעוד בהחשת פעיל חלק ולקחת במסע שותף
דורות דורי כבר אנו מחכים לה הפלאית והתכלית
האמיתית והגאולה המשיח המלך של התגלותו -

והשלימה".

האור אל חוזר
גם מתאימים והם למחשבה, רב חומר בספרים,
הסיפורים ביהדות. רב רקע להם שאין ליהודים
ומסייעים אותם המלווים חסידות בדברי משולבים

במשמעותם. להעמיק לקורא

היכן מדויקת לידיעה הקורא את מוביל הדבר
סף על ממש – היסטורית מבחינה עומדים אנו
הזה עולם לחומריות משעבוד גאולה – הגאולה
של האמיתית למציאותו כיום, אותנו המסנוור

אלוקות! – העולם

1947 בשנת נולד גלייזר, דוד ר' – הספרים מחבר
אשר הייטס, לקראון סמוך יורק שבניו בברוקלין
מלך שליט"א הרבי של העולמי המרכז ,'770' בו
עשרים לאחר רק אולם חב"ד. וחסידי המשיח
ישראל, בארץ בהיותו ודווקא – שנים ושמונה

חב"ד. על לראשונה שמע

בנבכי ומעמיק ארוך חיפוש לאחר הגיע לארץ
ומגוונות. שונות בדרכים היהודית נשמתו

מדוייקת נבואה
לבעלי בישיבות דוד ר' החל בארץ דרכו את
את עדיין מצא לא שם גם אבל בירושלים. תשובה
שבהשגחה עד מנוח. מצאה לא ונפשו חיפש אשר
שניאור הרב את והכיר חב"ד לכפר הגיע פרטית
לבעלי ישיבה בראש שעמד – גפני שי' זלמן
השנים בשלושת שם אנגלית. דוברי תשובה
חיים בדרך תורה למד חייו, של ביותר' 'הנפלאות

חסידית. בחיות ספוגה

מלך שליט"א הרבי עם הראשון שלו האישי הקשר
וקיבל שידוך עבור ברכה כשביקש היה המשיח
ה'מזכירות': דרך יומיים תוך טלפונית תשובה
פסולות היו שהתפילין התברר, תפילין'. 'בדיקת
הפרשיות החלפת לאחר שבועיים ואכן מלכתחילה,

זיווגו. את מצא –

הרב אצל לימודיו את המשיך החתונה, לאחר

חב"ד, בכפר אברכים' ב'כולל שנים ארבע גפני
עבר המשיח מלך שליט"א הרבי של ברכתו ועם
שנים כשמונה בכולל לימודיו את והמשיך לצפת

נוספות.

טלפונית הוראה שוב קיבל ,(1990) תש"נ בשנת
שהרבי השכונה חב"ד, הר לנחלת לעבור מיוחדת
עשרים מלאכי בקרית הקים המשיח מלך שליט"א
בגנים רכים ילדים כמלמד שימש שם קודם. שנה
ומרצו זמנו כל את השקיע לזה בהמשך שנים. 17
בענייני חדורים בית' ב'ביקורי בעיקר ב'מבצעים',
בקביעות עוסק מזוזה, מבצע כולל וגאולה, משיח
הגאולה על חסידות שיעורי ומוסר תפילין במבצע

הקרובה.

לחיים לחיים,
החל שנים, כ-9 לפני
מהמבצעים סיפורים לאסוף
משלים וכן נוספים וממקורות
נושא על חסידות ודברי

וגאולה. משיח

שליט"א הרבי את כששאל
באמצעות המשיח, מלך

L'CHAYIM, הספר לגבי קודש" "אגרות
באנגלית שחיבר לחיים) (=לחיים, L'CHAYIM
מדויקת ברכה קיבל הספר, להדפסת וברכה עצה –
קודשו מדברי מילה שאף לציין ומיותר להפליא

ארצה! נפלה לא באגרות, שנכתבו

כמה לפני אור ראה כבר שהראשון הספרים,
הספר על מבוססים בקרוב, יופץ והשני חודשים
תוספת עם ומורחבת, חדשה ובעריכה באנגלית
מרהיבות. תמונות ועשרות סיפורים כ-100 של

.052-580-2714 גלייזר: דוד הרב להזמנות,

החדש הספר שער

גלייזר דוד 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


