
אלול ח״י התוועדויות
באלול, ח"י הקרוב, רביעי ביום
הבעל של הולדתם יום את יציינו
ואדמו"ר החסידות, מייסד טוב שם
זה ביום חב"ד. חסידות מייסד הזקן
בהם חסידיות, התוועדויות מתקיימות
מהרבי ברכה לקבלת האפשרות ניתנת
השנה לקראת המשיח מלך שליט"א

חב"ד. מוקדי בכל פרטים החדשה.

תשרי פעילות לקראת
לספק נערכים ממש, ההפצה במרכז
לימי והפעילים השלוחים צורכי את
הופקו חדשים עלונים תשרי. חודש
עלונים וכן החגים ימי אודות מידע עם
נרות הדלקת זמני עלוני לצד לילדים,
מגוונות טובה שנה ערכות קודש, שבת

077-5123-770 לפרטים: ועוד.

המשיח למלך נוסעים
קודשנו בחצרות ההכנות נשלמות
האורחים אלפי לקליטת יורק, בניו 770
החגים בימי המקום את לגדוש הצפויים
יתקיימו החודש במהלך הבעל"ט.
כולל הבאים, למגוון מותאמים שיעורים
חוויתית פעילות לצד ובנות, לנשים
ישראל. לילדי המיועדת במסגרת
מקומות יציע אורחים הכנסת ארגון
חדרי לצד ההמונים, ללינת אירוח
האורחים. צרכי את יספקו בהם אוכל
מאהל לקום צפוי ל-770 הצמוד בכביש

הכנסת. ובית המקום להרחבת

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ושלימה אמיתית גאולה שנת

בשאלת השבוע, התקשורת של המאסיבי עיסוקה
אחת את הציף האירני, הגרעין לאיום התגובה
מלך שליט"א הרבי של המדהימות מנבואותיו
לפני צפוי, בלתי באופן שפורסמה נבואה המשיח.
שאורגנה ומשיח גאולה בעצרת זה היה שנה. כ-24
והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה ע"י
אביב, תל עירית ברחבת ('95) תשנ"ה סיון בכ"ח

ישראל". מלכי "כיכר בשם עדיין נקראה אז

בסימן שעמד הכינוס את גדשו איש אלפי עשרות
וירושלים ציון "למען
ושמעו אחשה", לא
ראש נחמן רון מר את
שסיפר אריאל, עירית
הרבי עם פגישתו על
ועל המשיח מלך שליט"א
לשמוע שזכה הנבואה

קודשו: מפי

לארה״ב הסכנה
עצה על אספר "היום
לפני ממנו שקבלתי אחת
אחרי שנים, מארבע יותר
שאלתי המפרץ. מלחמת
אומר מה הרב'ה אותו,
מה הברית, בארצות

האמריקאי? לממשל אומר מה ליהודים אספר

דולר ועוד דולר ועוד דולר קח הרב'ה, לי אמר
מעירק, הסכנה הם הטילים שלא בוש, לנשיא וספר
לעולם ביותר הגדולה הסכנה היא אירן אירן. אלא
קח לישראל. מאשר יותר הברית, לארצות ובעיקר
העולם בכל גדולה, פרסומת ותעשה הדולרים את

אירן. מפני להזהיר כדי

וועדת עם בכנסת ובטחון חוץ בוועדת והשבוע
לעולם הסכנה הממשלה, ראש אומר הכספים,
היא לישראל ולמדינת
לראש לו אמרתי אירן.
ארבע לפניך! הממשלה,
כבר היה לפניך! שנים
מי כבר היה שראה, מי

שליט"א הרבי דברי הזהיר". מי שכבר היה שאמר,
פרשנות אינם האירני, האיום אודות המשיח, מלך
נבואה דברי אלא מודיעיני, איסוף פרי או צבאית
בפומבי, להתריע לנכון מוצא שהוא העובדה ממש.
כשהוא בפרט שבדבר, הקריטיות על מעידה
פנים לשתי משתמעות שאינם במילים משתמש
הסכנה את הקדושות בעיניו רואה הוא סכנה! -
הגדרתו, עפ"י שלה, הגודל שסדרי סכנה מאירן,
לפרסם יש שלכן הגרעיני!!, האופי על מעידים

רחב. הכי בהיקף זאת

לטובה מתהפך
שנים וארבע עשרים
נבואת אותה מאז עברו
ארוכה תקופה התרעה.
אירן המשיכה במהלכה
לייצור יכולה את לפתח
עצמאי, באופן נשקגרעיני
ללעג שמה שהיא תוך
מדינות כל את ולקלס
ובעיקר כולל המערב,
שהגיע לעג ארה"ב. את
ה"הסכם בחתימת לשיאו
למעשה שהיווה הגרעין"
מדינות של כניעה כתב

בעולם. הגדולה הטירור למממנת המערב,

עולם, לבורא תפילתנו עם יחד ובטחוננו תקוותינו
טובה, אינה שבגלוי נבואה אשר בתורתו שהורנו
שהתפרסמו לאחר ובפרט להתקיים חייבת אינה
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הקדושים דבריו
ביותר". הבטוח המקום הינה ישראל "ארץ אשר
היא אירן, אודות הנבואה של שלימותה אדרבא,
"ועמדו אשר ועד למעליותא, לטובה, שתתהפך
אותה והפיכת ביטול מדרכי צאנכם". ורעו זרים
ונביא ל"שופט ההתקשרות זו לטובה, נבואה
ומילוי המשיח, מלך שליט"א הרבי הדור",
עזרה בדבר הוראתו כולל הקדושות, הוראותיו
החגים, לקראת חיטין" "מעות נזקקות למשפחות
התגלותו עדי חב"ד, מוקדי באמצעות הבעל"ט,

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש בקרוב

המשיח מלך נבואת
! האירני הגרעין על
מודיעיני, איסוף פרי או צבאית פרשנות אינם האירני, האיום אודות המשיח, מלך שליט״א הרבי דברי

רחב. הכי בהיקף זאת לפרסם יש שלכן בפומבי. נאמרים כשהם ובפרט ממש, נבואה דברי אלא
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שדרות בפתח מזוזות

שדרות, העיר שערי בפתח ענק מזוזות השבוע קבע ברוק יוסף הרב
והבטחון במיגון להוסיף מנת על פיזם, זאב משה הרב השליח עם יחד



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

מרת

ע"ה ואהובה זאב בת תקוה
מייזלס) (לבית

ה'תשע"ה אלול י' נלב"ע

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

ה' בצבאות החיילת לזכות

שרה שטערנא
שתחי' דינה נחמה בת
ממש בקרוב שלימה לרפואה
ישראל חולי שאר בתוך

נשמת לזכות שלימה רפואה

 
   

   

  

  

    

   

   

    

    

  
   

לפניך ציפור קן יקרא כי
ו) כב, (דברים

ההיא 'ציפור' ודאי הנאמן, רועה אמר
המקדש בית זה שלה 'קן' השכינה. זו
יושבת שהאם ה'אפרוחים' הם וישראל
רובצת "והאם הכתוב שאמר זה עליהם.

האפרוחים". על
ב) רנג, פנחס (זוהר

יז) כה, (דברים עמלק ... את זכור

בשם סימון בר יהודה ורבי עזריה רבי
שלושה על אומרים: אילעי בר יהודה רבי

לארץ: בכניסתן ישראל נצטוו דברים

תשים "שום דכתיב מלך, עליהם למנות
יז-טז). (דברים מלך" עליך

"ועשו דכתיב, הבחירה, בית להם לבנות
ח). כה, (שמות מקדש" לי

בהניח "והיה דכתיב, עמלק, זרע להכרית
עמלק". זכר את תמחה וגו' אלוקיך ה'

תנחומא) (מדרש

מכל לך אלוקיך ה׳ בהניח והיה
יט) כה, (דברים בארץ מסביב אויביך

אלכסנדרי רבי בשם לוי בן יהושע רבי
זכר את "תמחה אומר אחד כתוב אמר,
אמחה מחה "כי אומר אחד וכתוב עמלק",
יתקיימו כיצד יד). יז, (שמות עמלק" זכר את

אלו? כתובים שני

כשפשט תמחה. בכסא, ידו פשט שלא עד
אמחה. מחה בכסא, ידו

בכסא ידו לפשוט יכול ודם בשר אפשר
שהחריב ידי על אלא הקב"ה? של
יקראו ההיא "בעת בה, שכתוב ירושלים,
לפיכך יז) ג, (ירמיהו ה'" כסא לירושלים

אמחה". "מחה
תנחומא) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:24 18:13 ירושלים

19:26 18:28 תל-אביב

19:26 18:19 חיפה

19:29 18:30 באר-שבע

19:48 18:51 ניו-יורק

סוערה עניה וגו' עקרה רוני 
ה) נג, - א נד, (ישעיהו פארך. כי - וגו'

ויווכחו ינסו אדרבה,

מלך דבר

כי-תצא
א-ב אבות פרקי

כי-תצא

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

03-658-4633 טלפקס
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

כמה מצד השמחה עניין מודגש זו בשבת
עניינים:

שלושים – אלול י"ד בתאריך חלה זו שבת א)
ענין הוא זה חג של שענינו הסוכות, חג קודם יום
ש"שלושים ומכיוון – שמחתנו" "זמן – השמחה
החג" בהלכות ודורשין שאולין החג קודם יום
השמחה עניין מתחיל באלול מי"ד שהחל מובן

הסוכות. חג של

(בשנת זה ביום אלול: י"ג הוא זה שבת ערב ב)
– הקודם הרבי של חתונתו התקיימה תרנ"ז)
ענייניו והרי – מליובאוויטש יצחק יוסף רבי
(שהרי יהודי לכל נוגעים הדור של הנשיא של
– עיקרי כה עניין ובפרט הכל") הוא "הנשיא

שמחה. של עניין שזהו הנישואין, עניין

המשיח להביא שמחה
שמחה שהרי לגאולה, ושייך קשור השמחה ועניין
והשלימה, האמיתית בגאולה תהיה בשלימות
ויהפכו רצויים הבלתי העניינים כל יתבטלו שאז

ולשמחה. לששון

הוא "שמחה" המילה ששורש בכך גם מרומז וזה
של גם השורש הם אלו שאותיות "שמח", –

"משיח". המילה

בענייני להוסיף בזה ובקשה הצעה באה ולכן

והגאולה צדקנו משיח את להביא כדי שמחה
ממש! בפועל והשלימה האמיתית

לביאת והתפללו ציפו יהודים הדורות כל במשך
נפשם את שמסרו ישראל גדולי אף והיו המשיח,
ועוד הגאולה, את ולקרב הקץ את לדחוק בשביל
הריי"צ הרבי החל הקודם בדור – ובמיוחד –
מאחר לגאולה", "לאלתר הידועה בקריאתו

הגאולה. של זמנה הגיעה אכן שכבר

את לזרז מנת על מיוחדות פעולות נעשו כן כמו
ע"י החסידות תורת גילוי ע"י – הגאולה בוא
חסידות נשיאי ידי על והפצתה טוב, שם הבעל
יותר עוד וניתווסף הולך לדור ומדור חב"ד,
על נשיאנו, רבותינו ידי על המעיינות, בהפצת
וכו' שונות לשפות החסידות תורת תרגום ידי

וכו'.

לעשות? נותר עוד מה
הנ"ל בפעולות ההדגשה עיקר הרי זה, כל עם אך
על כך כל ולא חוצה, המעיינות הפצת על היו
שהפצת ידוע היה שבכללות (אף המשיח הבאת
הרבי כאשר משא"כ משיח), את תביא המעיינות
עיקר הרי לגאולה" "לאלתר בקריאת יצא הקודם

שכל כך ועל הגאולה, הבאת על היא ההדגשה
צדקנו. משיח את בלהביא חדורה פעולה

ממש... בפועל בא לא עדיין זה כל ולמרות

לעשות נותר עוד מה – השאלה נשאלת כן ואם
צדקנו?! משיח את להביא בכדי עשו לא שעדיין

בפועל להתחיל
להביא בכדי עשו לא שעדיין שהדבר לומר ויש
להביא בשביל השמחה עבודת – הוא משיח את

משיח: את

מתוך ה' את ישראל בני עבדו הדורות בכל
היא שהעבודה הייתה ההדגשה אז אבל שמחה,
השמחה עבודת על מדובר כאן אך שמחה. מתוך
שהעבודה מובן שכן ומכיוון המשיח. הבאת לשם
הוספה ידי על היא המשיח את להביא בכדי כעת
שתביא שמחה – בטהרתה שמחה – בשמחה

צדקנו. משיח את ומיד תיכף

שניתן מה כל עשו הרי – לשאול ניתן ולכאורה
ראינו לא כן פי על ואף משיח, את להביא בכדי
המשיח את להביא הקודמים בדורות שהשתדלו

שמחה? ידי על

בחושך כשנמצאים בפשטות: הוא לזה וההסבר
"שמחה שייכת לא זה מצד הרי ומכופל כפול
מוכרחים סוף כל שסוף מכיוון אך בטהרתה",
אלא ברירה נותרה לא – המשיח את להביא

בטהרתה. שמחה ע"י המשיח את להביא

זה בכל הדיבור אריכות שבמקום הוא, והעיקר
לכל בקריאה לצאת – בפועל במעשה יתחילו
משיח את להביא כדי בשמחה להוסיף יהודי

ויווכחו! ינסו – ואדרבה ממש. בפועל

תשמ״ח) תצא כי ש״פ שיחת (ע״פ



לפרסםאת בזה הננו הקודש, בארץ להתקייםהשבוע הצפויות הבחירות בעקבות
מפלגהשתנהל בכל לתמוך האוסר המשיח מלך שליט"א הרבי של הברורה דעתו
הוא לזה בנוסף לכך. המוכנה בהקמתממשלה שתתמוך או הערבים, עם מו"מ
מסירתשטחים. על הערבים עם ממשלהשתדבר כל להפלת שילחם הודיע

בהם!איסור תמיכה בהם! תמיכה איסור
נתפרסם וגם – שנים עשיריות כמה זה ומקדם מאז עמדתי
נפש פיקוח שמטעמי – אלה שנים במשך פעמים כמה-וכמה
עם ומתן משא המנהלת במפלגה לתמוך אסור הערבים) (מן
יהודה, – (יש"ע הקודש מארץ שטחים החזרת דבר על הערבים
תמיכה ואיסור בחירות, בעת במפלגה – להערבים עזה) שומרון,
ממילא בדרך אז כי ממשלה, והקמת לארגון בנוגע במנהיגיה
יש"ע – השטחים החזרת הערבים, נגד באחריותם תמיכה זוהי

וכלל. כלל נשתנתה לא זו ועמדתי שליט"א, ישראל דבני נפש פיקוח – ועוד

נפש דפיקוח הענין על יותר עוד שמוסיף – ביותר ועיקרי – הנ"ל על נוסף
– והוא ליצלן. רחמנא דהוה עובדה אלא בכח רק לא – שליט"א ישראל דבני
עמהם ומתן משא וניהלו הערביים כח באי עם נפגשו הנ"ל שמהמפלגה שמאז
על והידיעה באה"ק), עיתים במכתבי עתה לעת נתפרסמו לא שהפרטים (אף
וכתוצאה הערבים, בין ובמילא אחרים, עיתים במכתבי נתפרסמה זו פגישה דבר
המשיכו מקומות בכמה שהערבים זה – ושכל טבע על-פי – מביאות מזה
רחמנא רצח לידי ועד שליט"א, ישראל בני מאחינו כמה-וכמה והזיקו בפעולות
בעת שבאם יודע ומי אחרות, במדינות גם אלא בארץ-הקודש, רק ולא ליצלן.
ליהודי, משהו אירע לא ממש זה ברגע – כו' פה' תפתח 'לא הרי – אלה דיבוַרי
הממשלה באם רק זהו – זה למנוע שבכדי וידוע נטוי', ידם עוד כי תהי', לא הי'
לברר ויכולים בעבר, שראינו וכמו עליהם, חזקה ויד תקיפה, יד לה שיש כזו תהי'
דעתי עניות שלפי ומכיון דבר. לאותו המומחים ע"י – באה"ק הנ"ל כל דבר על
להביע ערוך שולחן ע"פ מוכרחני נפש, לפיקוח תגרום הנ"ל במפלגה בחירה –

בהנ"ל. לבחור שאסור זה דבר על ולעורר הפעם עוד דעתי

(1 – וכו' מהממשלה לצאת ואח"כ קצר לזמן בהנ"ל לבחור ההצעה דבר על ב.
והפרסום הסברא עצם – העיקר והוא (2 ממשלתו. תבוטל שעי"ז יבטיח מי
חיזוק יתן בפועל, יהי' שכן יותר ועוד הממשלה, כסא על תעלה הנ"ל שהמפלגה
למפלגה להרשות אסור לדעתי לזה ישורנה, מי והתוצאות להערבים, יותר עוד

אחד. לרגע אפילו ממשלה להקים הנ"ל
(309 עמ׳ ח״ג תש״נ משיח בדברי נדפסה במלואה (השיחה

הממשלהשתתבטל הממשלה שתתבטל
אודות ליצלן רחמנא דיבורים אודות אלא דיפלומטיה, אודות המדובר אין כאן
זה הרי אלו עניינים אודות וטריא השקלא ועצם מארץ-ישראל, חלקים מסירת

וכו'... ותורתו השם נגד השם, חילול

ולתת כאלו, לעניינים שותף ח"ו יהיה ובתורתו בה' המאמין שיהודי יתכן לא
יהודית, ממשלה תהיה ולא תתבטל שממשלה עדיף זה ולפי כזה. לעניין חתימה
שהם (כפי העולם אומות לחץ בגלל ורק אך אלא אלו, אודות מדברים לא שהרי
רחמנא – שיקימו עדיף זה לפי הרי המצב הוא כך באם אז אומרים), בעצמם
מה לכתחילה יחליטו והם בארץ-ישראל, העולם אומות של ממשלה - ליצלן
עניינים על שיחתמו יהודים יהיו לא אז הפחות, ולכל ארץ-ישראל, עם לעשות

כאלה...

להבין, אפשר היה זה את עושים היו בקב"ה מאמינים שלא אנשים אם ממילא
חלקים מסירת אודות חתימה יבוא שמהם בקב"ה שמאמינים אנשים אבל

ה'... חילול זה הרי מארץ-ישראל,

שהיה כל שעשיתי וכשם שמיר, של ממשלה שתהיה לחמתי הזמן כל אני
ימשיכו באם הרי שמיר, יהיה הממשלה שראש ממשלה דווקא שתקום ביכולתי
בכל שילחם הראשון יהיה מענדל מנחם אני אזי כאלה, דיבורים אודות זה בכיוון
שמעון רק היה היום עד הממשלה! שתתפרק שמיר נגד שלי הכוחות ובכל התוקף
על דיבורים אודות זה בכיוון ימשיך שמיר באם אבל שמיר, ממשלת נגד פרס
לעמוד יכול אינו שמיר באם שמיר. ממשלת נגד יהיה כן גם אני אז אוטונומיה,
ואינו הלחץ, מול לעמוד יכול שאינו בגלוי שיכריז העולם, אומות של הלחץ מול

הממשלה! ראש יותר להיות יכול
תשנ״ב) שבט י׳ המשיח, מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק מדברי (חלק

הוא טוב, שם הבעל תורת מעיקרי
את המלווה פרטית, ההשגחה ענין

בחייו. צעד בכל האדם

בכל זאת מגלה עיניו את שפוקח מי
למציאותו עדים אנו כאשר פעם,
לנו שנראים בפרטים גם הבורא, של

כשוליים.

אנג'לס בלוס שליח וולף, ראובן הרב
הגדול היהודי הנוער ארגון ומנהל
מרצה הינו ישראל', 'מעין - במדינה
קרובות לעיתים המוזמן מבוקש,

שונים. באירועים דברים לשאת

הוא כשנה, לפני לו שאירע מה על
לשאת "הוזמנתי מספר:
ה'דינר' במסגרת דברים
המתקיים השנתי,
'מודעות' מרכז לטובת
גן. ברמת ליובאוויטש

ראיתי למקום, כשהגעתי
הוקדש מהערב שחלק
של פומבית למכירה
שליט"א מהרבי דולרים
ופריטים המשיח, מלך
לכסות מנת על נוספים,

מקיימים שהם הפעילות עלות את
ב"ה. השנה, במשך

דולרים, שטרות כמה והיו מאחר
לשאת שהוזמנתי מסויים מצב נוצר

המנחה, ידי על דברים
זאת התנה הוא אך
הדולרים, במכירת
לידי יגיע שהערב כדי

מטרתו.

הלא לעצמי: הרהרתי
מזה רוצה אני גם

והנה שכזה, שטר להשיג ארוך זמן
ארוויח בה הזדמנות כאן לי יש
תמיכה גם שטר, גם דברים, כמה
וגם מעריך, שאני הברוכה בפעילות
כל כמו מחוייב אני בה צדקה נתינת
לתפקידי במקביל כמובן (זאת אדם
לסיוע זקוק שבעצמו ארגון כמנהל

רחב).

באם ובדקתי המחשבון, את הוצאתי
לחודשים התרומה סכום את אחלק
מידי לשלם אצטרך כמה אזי רבים,
הסכום את ממיר (כשאני חודש

כמובן). לדולרים

גבוה אינו החודשי שהסכום ראיתי
בו, לעמוד שאוכל סכום במיוחד,
אשתי בעצת לשאול והחלטתי
לקנות האם הנשים, בעזרת היושבת

והיא הודעה לה שלחתי הדולר? את
לנכון שנראה כפי שאעשה השיבה

בעיני.

וכשהוזמנתי זה, על ללכת החלטתי
יותר, מאוחר דקות מספר לדבר
"אני ואמרתי: דברי את פתחתי
רבות, זכויות פה שמוכרים רואה
אמור כשאני כעת שאפילו יתכן
לבוא עלול זה דברים, לשאת
להיכנס שצריך כסף חשבון על
גם לרכוש החלטתי לכן ל'מודעות',
יתבזבז לא הנאום שזמן כדי דולר כן

בינתיים". רכישות ללא

ולאחר רמות, בתשואות הגיב הקהל
אחד לי הוגש אכן נאומי
המפוארות מהמסגרות
בהן המכירות, משולחן

הדולרים. היו

שעה, כחצי לאחר
הבחין שלא המנחה,
דולר, קיבלתי שכבר
את לקבל אותי הזמין
לרגע שרכשתי. הדולר
לי כדאי האם התלבטתי
קיבלתי שכבר השטר את להחליף
אך לי, מוצע שכעת החדש בזה
ואם לשנות, שלא החלטתי מיד
זה, שטר קיבלתי פרטית בהשגחה

איתו. אשאר

תיכננתי השטר את
(באותו לנכדי לתת
אחד) נכד לי היה זמן

יצחק. ששמו

הביתה כשהגענו רק
ההתאוששות לאחר
שרכשנו, בשטר התבוננו מהטיסה,
הבאות: המילים את עליו גילינו ואז
(=נר ליכט ערשטע זיס' יצחק "לה"ו
שמשמעותו, התשנ"ב", ראשון)
של ראשון בליל השטר שמקבל
יצחק שמו ה'תשנ"ב, בשנת חנוכה

(כנראה). זוסיא

מושלם חיבור בכך ראינו אנחנו
אימו- ושם יצחק, ששמו לנכדנו
זיס'). כתוב הדולר (על זיסל בתנו

במקרה, אינו הראשון הנר ציון גם
פעם עבר חתננו הילד, של אביו
של ראשון בלילה קשה תאונה
ועתידו, חייו את שסיכנה חנוכה,
כך גלויים, בניסים מכך יצא וב"ה
בדיוק הגיע הדולר שאכן שהבנו,

ליעדו.

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

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

ד. פרק מקואות. הלכות

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

ו-ח. פרק שבת, הלכות

ט-יא. פרק
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פרטית השגחה של דולר

לעם עולם" מ"אלקי עולם נחלת שהיא כיון
מי אין ויעקב, יצחק אברהם בני ישראל,

יכולים אינם עצמם הם ואפילו מהם, אותה לקחת שיכול
חשוב (ולא בתורה שכתוב מה על המתנה "כל - עליה לוותר
תש"ל) (פורים בטל". תנאו המתנה) מי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לקחתה שיכול מי איו

וולף ראובן הרב

הדולר שטר

העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:



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

בנתניה גאולה של קיץ

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

לשיגרת והחזרה הזמנים' 'בין ימי סיום עם
במטה התפנו אלול, חודש בפתיחת הלימודים
פרץ, אלעזר הרב של בראשותו נתניה, משיח
תושבי את שליוו האירועים שלל את לסכם
האחרונים. החודשים במהלך לה, ומחוצה העיר

של 'קיץ הכותרת תחת שנכללו כולם האירועים
של הגאולה בשורת את במרכזם הביאו גאולה',
חדור אירוע כשכל המשיח, מלך שליט"א הרבי
רחבים ציבורים המקרב ובאופן השמחה, בקו

העיקרי. המסר אל

מחזור הרמב"ם' 'סיום מעמד - המופעים בלב
הישיבות, ובני החרדי לציבור הקיץ ומופע הל"ח,
על באירוע משתתפים כ-1500 חלק נטלו בו

הקודש. טהרת

כעת גאולה לחיות
'מטה מנהל – פרץ אלעזר ר' הנחה האירוע את
סיים העיר, רב – בר קלמן הרב בעיר. משיח'
החדש המחזור את ברמב"ם. הל"ח מחזור את
ראש – ויצהנדלר שמעון הרב פתח ברמב"ם

בראשל"צ. תמימים" "תומכי ישיבת

המעמד מעלת על הרבנים עמדו בדבריהם
לתקנתו בר הרב התייחס לדוגמא כך והשפעתו,
ללימוד המשיח מלך שליט"א הרבי של הק'

הרמב"ם: בספר היומי

ההלכות. כל את יודע האדם זו תקנה ידי "על
רק לא שנוגעות ההלכות את כותב הרמב"ם
הוא כאן, הזה הסיום לעתיד. גם אלא הזה, לזמן

קדושה. של בענינים הערים, לכל דוגמא

המשיח, מלך הלכות על מדבר בסיומו "הרמב"ם
כמנהגו "עולם הרמב"ם אומר אז? ישתנה מה
רעב לא שם יהיה לא הזמן "ובאותו אך נוהג",
יהיה ולא . . ותחרות קנאה ולא מלחמה ולא

. . בלבד ה' את לדעת אלא העולם כל עסק
לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי שנאמר
ידי על המשיח, מלך את נביא איך מכסים".
את נשכח לא אך הרגיל, זה בעולמנו שנתנהג

הקדושה". תורתנו את העיקר,

אלוקות זה הכל
לאחר החדש, המחזור את שפתח ויצהנדלר הרב
"בספר כי ציין כאמור, בר הרב ע"י שנערך הסיום
שוב הראשונה, בהלכה הרמב"ם, של הראשון
הקודם. בסיום שנאמר מה על הרמב"ם חוזר
שם שיש לידע החכמות ועמוד היסודות "יסוד
הרמב"ם על נמצא". כל ממציא והוא ראשון מצוי
ליווהו רבות וצרות למידה", "קשה שהיה אמרו
בכל ולהתפרנס. רופא, להיות נאלץ בחייו,
להיות ושוב, שוב מזכיר הרמב"ם הללו הנקודות

כבודו". הארץ כל ב"מלא חדור

אלוקות זה שהכל לנו מסבירה החסידות "תורת
המשיח מלך שליט"א הרבי הכל. זה ואלוקות
בדור שליחות. של בתקופה נמצאים שאנו אומר

עלינו מושפע", להיות "לא מספיק לא שלנו
כל על להשפיע יש בעצמנו. משפיעים להיות
לאותו להביא בכדי הכל מצוות. בקיום יהודי

המשיח". ימות לאותם רמב"ם, סיום

חיים ג'רופי, מנדי האומנים: ליוו המעמד את
בליווי רזאל, ואהרן איינהורן פיני ישראל,
חבר נחשון. דוידי המאסטרו של תזמורתו
המשתתפים. את בירך לוי משה העיר מועצת

נחשפים רבבות
גם נערכה הרמב"ם, סיום לאירוע בנוסף
ב"היכל ילדים לכאלף מרכזית קיץ חגיגת
"התעלומה ענק הצגת האירוע במרכז התרבות".
של שלומק'ה של היוצר מבית המסתורית"
שהלהיבה ערד, ושניאור לזר, אביתר הילדים,

הילדים. את

שיועד ענק באירוע
נטל הכללי, לציבור
שרביט את משיח', 'מטה
מסרי בהכניסו ההנחיה,
הוידאו, במסכי גאולה
קרוב הברכה. ובדברי

ישי של בהופעתו חלק נטלו משתתפים לרבבת
פיאמנטה. אבי ר' החליל ואומן ריבו,

המסייעים לכל להודות מבקשים משיח במטה
עיריית ראש ובראשם האירועים, בהצלחת
התומכת פיירברג-איכר, מרים הגב' נתניה
שליט"א הרבי של הקודש מבצעי לכל ומסייעת
העיר. מועצת חברי איתה ויחד המשיח, מלך

מציין האירועים, את שמסכם פרץ אלעזר הרב
בפעילות נוסף התפתחותי בשלב מדובר כי
הרבי פני לקבלת התושבים כל להכנת בעיר,

המשיח. מלך שליט"א

תורה ללומד השינה שעות
ושואל שלו, הקימה וזמן השכיבה זמן אודות כותב

לשנותו. שיש או הסדר, מתאים האם דעתי,

דרך על להיות צריכה בהאמור הבוחן נקודת והנה
בהנוגע הזקן, לרבנו תורה תלמוד בהלכות המבואר
יוכל שלא באופן בלילה ניעור להיות לו שאין למלמד,
סעיף ת"ת הלכות (ראה בבקר למחרת היטב ללמד
בהנוגע כן גם הוא זה דרך על שמובן א') פרק י"ב
לא לשינה, השעות שמספר וכיון לעצמו תורה ללמוד
וכו'. ובהרגל הגוף בתכונת ותלוי הן, שוות אדם בכל

המיצוע דרך על הם בפוסקים המובאים והשיעורים
תדבר. הרוב על התורה כי והרוב,

לשינה, לו הדרושות השעות מספר בעצמו לבחון צריך
ועל הדרושה, בהבנה ללמוד יוכל בקומו אשר למען

שבכל ומובן והקימה, השכיבה זמן גם יקבע זה פי
בבקר, שמע הקריאת זמן שמור להיות צריך אופן

החמה. בימות זה נוגע ובעיקר
זקטו) (מאגרת

הבעש״ט של עבודתו
בחיי בפועל, להמשיך כדי הוא הזכרון ענין אשר מובן
נזכרים שיהיו באופן הנזכרים הענינים כל יום, היום
הבעש"ט, של הקדש עבודת ראשית והרי ונעשים.
אשר באהעלפער, בתור היתה שנתגלה, טרם עוד
א"ב ללמדם כדי תשב"ר קדשים צאן בחיקו נשא
הקדש. טהרת על חינוך וכו', שמע וקריאת ברכות
בהפצת התורה דפנימיות הגנוזים אורות גילה ולאידך,
חוצה, בבחינת עדיין שהיו אלה בין אפילו המעיינות
ז׳קכ) (מאגרת משיחא. מלכא פעמי להחיש כדי

טויטו חיים צילומים: וגאולה. הרמב״ם סיום

הילדים בחגיגת
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לבטוחי המרכז
רכב

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

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

הבעש"ט בציון קדמי

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
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