
חב״ד הלכה מכון
על לבשר שמח חב"ד הלכה מכון
התאחדות (שע"י לרב סמס מיזם פתיחת
זמינים המכון רבני עשרות החסידים).
באמצעות הלכתיות, לשאלות לענות
תשלום ללא טלפונית שיחה או הודעה

.(!) ובהתנדבות

אפליקציית באמצעות ניתן השירות
לא בווטסאפ הודעות "טלגרם". המסרים
אתאפליקצייתטלגרם להוריד ניתן ייענו.
https://play.google. הבא: בקישור
com/store/apps/details?id=org.

.telegram.messenger

על ללחוץ נא האפליקציה, הורדת לאחר
המוקד: רבני את לשאול כדי זה קישור

https://goo.gl/pdQSfu

אלול של שופר מבצע
שופר, למבצע נערכים חב"ד במוקדי
אלול. חודש ראש ראשון מיום החל
חב"ד, חסידי יזכו המבצע במסגרת
מלך שליט"א הרבי שליחי פעילים,
בשמיעת הרחב הציבור את המשיח
במוקדי אלול. חודש של שופר תקיעות
שופר תקיעת להשמעת נערכים חב"ד
הכוללים העירוניים, החינוך במסגרות
והתיכונים, ספר בתי ילדים, גני את
שנה"ל את השבוע כבר המתחילים
הפרוסים צה"ל במחנות גם כמו תשע"ז.
תחנות ובמוצבים, בגבולות הארץ, ברחבי

וההצלה. הבטחון כוחות המשטרה

טובות חדשות

בעזה"י: בקרוב,
מרכזי פעילים כנס
הקהל שנת מסכמים

בלק. פרשת שבת של הצהרים שעת זו הייתה
אברהם רבי כשתלמידו כסאו, על נמנם האריז"ל
כשהתעורר מרחשות. רבו שפתי כי הבחין הלוי,
דובבו מדוע תלמידו ידי על ונשאל האריז"ל
שעה באותה למד כי האריז"ל ענה שפתיו,
שרבו אברהם, ר' לבקשת דרקיע. במתיבתא
ענהו שעה, באותה למד מה להם לגלות יואיל
למד אשר את לומר יצטרך באם כי האריז"ל

שישים, לזה יצטרך שם,
שנה. שמונים

שליט"א הרבי שואל
גם והרי המשיח, מלך
גבוליות. יש לגאוניות
בשעת לקלוט היכולת
שיידרש חומר לימוד,
לאמרו, כדי שנה שישים
כבר זה גאוניות, אינה
אם לגמרי. אחר משהו
הלימוד שיטת מהי כן
מהירות? כזו המאפשרת

לימודו אכן ותשובתו:
היה לא האריז"ל של
הרגילה, הלימוד כדרך

של לימודו "שמיעה", ברמת כלימוד המוגדרת
בדרך היה למעלה, "ביקור" באותו האריז"ל

"ראיה".

ואיכות זמן של בהבחנה
ללימוד "שמיעה" בדרך הלימוד בין בהבחנה
ואיכות. זמן מהותיים. הבדלים שני "ראיה", בדרך
לשמוע נאלצים אנו "שמיעה", בדרך בלימוד
עינינו לנגד שמצטיירת עד פרט, אחר פרט
לוקחת טבעי שבאופן פעולה כולה, התמונה
במוחינו מצטייר העניין אז, וגם יותר, רב זמן
סובייקטיבי, באופן
להבנתנו בהתאם
שלנו. המושגים ועולם
הוא לעיתים כאשר

מהמציאות. רחוק

מראים ה"ראיה", בדרך בלימוד זאת, לעומת
זמן אחת. בבת כולו העניין את מלמעלה לנו
צורך לנו אין ובעיקר ערוך באין קצר הלימוד
העניין הנושא, על משלנו תמונה במוחנו לבנות
ספיקות. ללא ביותר, הודאי באופן לפנינו מוצג

שמלך בחז"ל הנזכר את להבין ניתן זה עפ"י
הכיצד? ישראל, עם כל את תורה ילמד המשיח
זמנית בו אדם בני מליוני שילמד אחד אדם
אכן שיובן? ובאופן
תהיה הלימוד שיטת
לקליטת "ראיה". בדרך
נידרש לא עניין, כל
אלא לימוד, של לשעות
באופן בפנינו יוצג זה
מייד יקלט ראיה, של
הגדולה ובהתאמתות

ביותר.

הגאולה ברכת
להעניק רצה רבינו משה
כזו דרגה ישראל לבני
ע"כ התורה, בלימוד
בכמה אליהם פונה הוא
"ראה כבפרשתנו: "ראיה", במונחי הזדמנויות
וארא נא "אעברה או היום", לפניכם נותן אנכי
ונאלצו דורו, בני לכך זכו שלא אלא הארץ", את
ישראל "ועתה "שמיעה": ברמת תורה ללמוד

המשפטים". ואל החוקין אל שמע

שליט"א הרבי בהתגלות למילויה, תזכה בקשתו
תורת תורה, שילמד ממש, בקרוב המשיח, מלך
ישראל עם כל את משיח, של תורתו החסידות,
של בדרך רבינו, ומשה האבות כולל לדורותיו,
כלשון הנפשית, לבקשתו גם ומכאן "ראיה".
בדברים - מקום בכל ולפרסם "להכריז קודשו:
עבדיו (ע״י אומר שהקב״ה - הלב מן היוצאים
אנכי ״ראה מישראל, ואחת אחד לכל הנביאים)
ממש שהיום ועד ברכה״, היום לפניכם נותן
האמיתית הגאולה ברכת בשר בעיני רואים

והשלימה".

את היום לראות
הגאולה! ברכת

ה׳״, ״צבאות חיילי ישראל, עם ילדי לזכות שישי תורה ספר הכנסת
רבבות. בהשתתפות בירושלים, הכותל ברחבת שעבר בשבוע נערכה

ישראל ילדי לזכות התורה ספר

ואחת אחד לכל הנביאים) עבדיו (ע״י אומר שהקב״ה - הלב מן היוצאים בדברים - מקום בכל ולפרסם ״להכריז
האמיתית הגאולה ברכת בשר בעיני רואים ממש שהיום ועד ברכה״, היום לפניכם נותן אנכי ״ראה מישראל,

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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הקהל שנת (2.9.16) ה'תשע"ו מנחם-אב, כ"ט ראה, פרשת קודש שבת ערב
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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

טוב מזל
ניימרק שיחיו ורעייתו אליהו אברהם לר'
שיחי' מענדל מנחם הת' הבן לבוא

תחי' מושקא חיה עב"ג הנשואין בקשרי
מלכה שיחיו ורעייתו גיא ר' בת

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

המשיח

לבוא מיידנצ'יק שיחיו ורעייתו ישראל לר'
שיחי' הירש צבי הת' הבן

תחי' אשירה עב"ג השידוכין בקשרי
עמית שיחיו ורעייתו ירון ר' בת

זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
הרבי בהתגלות והשלימה האמיתית הגאולה

המשיח מלך שליט"א

טוב מזל

   
   

     

     

   

     

   

   

    

    

   
  

היום לפניכם נותן אנוכי ראה
כו) יא, (דברים

לא להיות שצריכה "ראה", הפסוק: הוראת
דבר דהיינו בנפעל, הפועל בכח ראיה רק
בהנבראים, שמתלבש מלכות) (בחי' ה'
"אנכי בחי' רואה הוא - אנכי" "ראה אלא
אשר בהבריאה, העצמות כח שאנכי", מי
מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו "הוא
עילה שום בלי ממש המוחלט ואפס

הזה". ליש קודמת אחרת וסיבה

בתיבת נרמז גם זה שענין ולהוסיף,
רז. בגימטריא הכולל עם "ראה" "ראה":
שהראיה כך על רומז שזה לומר, ויש
בדרגות גם להיות צריכה (באלקות)
ועד עצמן, מצד (רז) שמוסתרות דאלקות
(רז בגלוי להאיר צריך וזה העצמות, לכח

"ראה". של באופן אור) בגימטריא
ה׳תש״נ) ראה ש״פ (משיחת

הנחלה אל עתה עד באתם לא כי
ט) יב, (דברים

יעקב" אהליך טובו "מה בפסוק נאמר
נטיו"! "כנחלים טובתו? ומה ה), כד, (בלק

ועולה טמא כשהוא יורד אדם נחלים, מה
בו נכנס אדם המקדש, בית אף - טהור
משה וכן עוונות. בלא ויוצא בעוונותיו
זו - מנוחה וגו'", באתם לא "כי אמר

המקדש. בית זו - נחלה הארץ,

ראובני) מילקוט - טוב שוחר (מדרש

כ) יב, (דברים גבולך את ה׳ ירחיב כי

לך" דיבר "כאשר ואומר הפסוק וממשיך
ארצות אלו יט) טו, (בראשית לך? דבר ומה
הקדמוני", ואת הקניזי ואת "הקיני,

לישראל. לתת שעתיד
ראה) ספרי, (עפ״י

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:38 18:26 ירושלים
19:40 18:41 תל-אביב
19:40 18:33 חיפה
19:39 18:43 באר-שבע
20:06 19:08 ניו-יורק
      
  כד) - א סו, פרק (ישעיהו
     
כ, פרק א (שמואל   

מב) ופסוק יח, פסוק

   

אלול לימי המתאים האופן

מלך דבר

ראה פרשת

ראה

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

עניין על התורה מצוה ראה, פרשת פרשתנו,
לבבך את תאמץ לא גו' אביון בך יהיה "כי הצדקה:

גו'". תפתח פתוח גו'

שבו הזמן עם קשר יש בתורה הפרשות שלכל ידוע
מצות בין מיוחדת שייכות שיש מובן, אותן, קוראים

את קוראים תמיד שהרי - אלול לחודש הצדקה
(בשבת אלול חודש לראש בסמיכות ראה פרשת
אלול), חודש בראש או אלול, החודש מברכים

הצדקה במצות להרבות יש אלול שבחודש כלומר,
השנה. ימות משאר יותר

תשובה ימי עשרת כמו
בהלכות הרמב"ם לשון מדיוק לזה מקור למצוא ויש
השנה בראש שופר שתקיעת "אף-על-פי תשובה:
כו' ישנים "עורו כלומר בו יש רמז הכתוב גזירת
עצמו שיראה אדם כל צריך כו'" דרכיכם והטיבו
הכריע הרי אחת מצוה עשה כו' זכאי חציו כו'

לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את
בית כל נהגו זה ענין ומפני כו' והצלה תשועה ולהם
ולעסוק טובים ובמעשים בצדקה להרבות ישראל
מכל יתר הכפורים יום ועד השנה מראש במצות

השנה..."

בצדקה" "להרבות המנהג את הרמב"ם שהוציא ומזה
וגם במצות", ולעסוק טובים "מעשים של מהעניין
שבימים שלמרות מוכח, הענינים, לשאר הקדימו

תורה עניני בכל התחזקות להיות צריכה אלו
בצדקה". "להרבות צריכים ראשון דבר ומצות,

ללמוד ניתן תשובה, ימי עשרת של זו, ומהלכה
תשובה ימי עשרת כמו הוא כי אלול, לחודש גם

כמו התשובה, חודש הוא אלול ובהם: ענינים בכמה
הכנה הם אלו ימים שעשרה כמו תשובה; ימי עשרת
הוא אלול חודש כך - הכפורים יום של ל"חתימה"

כל מזה: ויותר השנה. ראש של ל"כתיבה" הכנה
הכפורים יום אחרי עד אלול מר"ח יום הארבעים

תשובה. ימי של אחד המשך הם

ענין ישנו תשובה ימי שבעשרת שכמו מובן, שמזה
אלול, בחודש גם כך בצדקה", "להרבות מיוחד

שבחודש ומצוות תורה בעניני ההתחזקות שראשית
הצדקה. בענין להיות צריכה זה

צדקה של באופן
עניני כל משאר צדקה מצות שונה במה להבין: ויש
(ועשרת אלול בחודש שההתחזקות ומצות, תורה

דוקא? הצדקה בענין היא תשובה) ימי

מהקב"ה האדם צרכי קבלת בענין בזה: והביאור
הפסוק: על בגמרא שכתוב וכמו אופנים, שני ישנם

"כל מצדקה", הרחוקים לב אבירי אלי "שמעו
בזרוע": נזונין והם בצדקה נזונין כולו העולם
רק מהקב"ה צרכיהם מקבלים העולם" "כל א)

כי שבידם, בזכות ולא השם, וחסד צדקה בתורת
"נזונין צדיקים ב) מעשיהם, מצד לזה ראוים אינם
מצדקתו רחוקים ונקראים שבידם בזכות בזרוע",
הטובים. מעשיהם בזכות נזונים כי הקב"ה", של

בהתאם (בכללות) הם אלו אופנים שני ה', ובעבודת
ענין ומצוות: בתורה לעיסוק תפלה בין להחילוק
עליו ירחם שהקב"ה ותחנון, בקשה הוא התפלה
ובלשון לכך, ראוי שאינו אף משאלותיו וימלא
עסק ידי על אבל חנם"; "מתנת ז"ל חכמינו

בתור (לא צרכיו את האדם מקבל ומצות התורה
בתורה שהובטחנו כמו דין, על-פי אלא) צדקה,

ונתתי גו' תשמרו מצותי ואת תלכו בחוקותי "אם
גו'". בעתם גשמיכם

זכויות ו"שוקלין האדם, את דן כשהקב"ה ולפי-זה,
אותו שכשדנים נותנת הדעת הרי ועונותיו", האדם
מצבו. לפי אלא וצדקה, רחמים מפני זה אין לזכות

ומתוקה טובה שנה
עיקר להיות צריכה תשובה, ימי בעשרת ולכן

כדי טובים ומעשים במצוות הוספה על ההדגשה
הרחמים, בקשת על רק להסתמך ולא בדין, לזכות

הדין. משורת לפנים "בצדקה", שיהיה

מרגיש שהאדם גם מדגיש הצדקה ריבוי ענין אך
הקב"ה, של צדקתו מחמת רק בדין לזכות שצריך
גם עמו יתנהג שהקב"ה כדי בצדקה מרבה שלכן

צדקה. של באופן

וחתימה לכתיבה אחד כל זוכה זו, הנהגה ידי ועל
והנגלה. הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה טובה

תשל״ח) תשרי ו׳ שיחת (עפ״י



נכנסה שבע מבאר אוזן רינה מרת
בבית הנשים לעזרת כחודש, לפני
זו היה יורק. בניו "770" חיינו
של מדרשו בבית השני ביקורה
בתוך המשיח. מלך שליט"א הרבי
את מצאה כבר ספורות דקות
שרית מרת עם בשיחה עצמה
פני בקבלת מרכזית פעילה חדש,
אמרה תודה" לומר "באנו אורחות.
ביקורה בסיפור והחלה רינה מרת

כשנתיים. לפני הראשון,

לב מבעיית סבל ריימונד בעלי
אמרו ב"בילניסון" הרופאים חמורה.
והפתרון ביותר חמור מצבו כי

לב.. השתלת הוא היחיד

עם קשר יצרנו
הרפואה בית
בניו סיני" "הר
שהסכים יורק,
לבצע עקרונית
הניתוח, את
יש שהבהיר, אלא
עשרות של תור

לפניו.

יורק, לניו טסנו
המועד בחול

משנתיים. למעלה קצת לפני פסח
הצוות עם היכרות לבדיקות, טסנו
עצבים מורטת ולהמתנה הרפואי,

ידוע. לבלתי

מכן, לאחר חודשים מספר זה היה
בחורים צמד באקראי פגשנו כאשר
ב.. יהודים וזיכו ברחוב שהסתובבו

שופר. תקיעת

שמחנו אך למראה, מופתעים היינו
ליבה בלב בפרט שופר, קול לשמוע
שיחה התפתחה יורק. ניו של
סיבת את ומששמעו הבחורים עם
הציעו הם המצב, וחומרת בואנו
מלך שליט"א לרבי שנכתוב מיד
מפורט הסבר קבלנו כאן המשיח.
חי המשיח מלך שהרבי כך על
אליו הכתיבה דרך ועל וקיים

קודש". "אגרות באמצעות

סמוכה לחנות שנכנס הציעו הם
את וכתבנו ישבנו שם יהודי, של
שהיה לכרך שהוכנסה הבקשה
אדוננו" "יחי הכרזת לאחר בידיהם.
הכילה התשובה הספר. את פתחנו
הודיה. סעודת לעריכת התייחסות
הנחת עצמו על קבל בעלי במקביל

תפילין.

וחזר מהחנות יצא הבחורים אחד
לתמיהתנו ושתיה. עוגיות עם
"סעודת כעת עורכים אנו כי הסביר,
הניתוח... הצלחת על הודיה"
לא שבעלי רק לא כי לו הסברתי
כל לנו שאין אלא הניתוח, את עבר

ייערך. בכלל זה מתי מושג

שזו שברגע טענו הבחורים אך
יהיה שהכל ברור התשובה,
להגיע חייבים "אתם בהצלחה.
גם ותזכו ראשון ביום ל"770",

ברכה". לדולר

אלול כ"ו ראשון ביום הגענו אכן
מרכבת עלייתנו עם מיד תשע"ד.
לנו שערך בבחור פגשנו התחתית
במקום, סיור
אותי הפנה
הנשים לעזרת
בעלי את ולקח
התפילה. לאולם

הנשים מעזרת
הקהל את ראיתי
שהצטופף האדיר
האולם, בקידמת
פרצה כשלפתע
אדירה שירה
שליט"א הרבי עבור שביל ונוצר

המשיח. מלך

כעת לבקש לבעלי הציע הבחור
לאחר הרפואי. הטיפול הצלחת על
דולרים חלוקת נערכה התפילה

ברכה. דולר לקבל זכה בעלי

לשבע בסמוך לדירתנו חזרת הגענו
כשעתיים מותשים. דיי בערב, 7
שמתקשרים הבחנתי מכן לאחר
הרפואה. מבית בעלי, של לטלפון

להיות יכולים אתם זמן כמה "בתוך
את שמעתי ," תור.. התפנה כאן.
"בתוך חלום. מתוך כמו השאלה

ענינו. דקות" כמה

כל כאשר שעות 11 ערך הניתוח
דולר את בידי מחזיקה אני העת
אמר הוא יצא, כשהמנתח הברכה.
היו מזל. בר הוא בעלך כי דעי לי
שכל התברר אך איש, 20 לפניו
יכול/אינו אינו שונה, מסיבה אחד
אז רק הנוכחית. להשתלה מתאים

אליכם. לפנות החלטנו

מכן, לאחר כשנתיים אנו "כעת
לניו באנו טוב. מרגיש ב"ה בעלי
וכמובן הרפואי לצוות להודות יורק

המשיח. מלך שליט"א לרבי

החייל ירי בפרשת האמיתית, התמונה מתגלית ויותר יותר
החייל. לטובת מעיד ביטון דן (מיל׳) האלוף בחברון. במחבל,

אלאור החייל לטובת עדויות ויותר יותר
של לזיכויו תקיף קו ולהוביל לנסות ממשיך ביטון דן (מיל') האלוף
מהתצהיר פרטים שפורסמו לאחר מחברון. היורה החייל אזריה, אלאור
יזמתי "אני ואמר: ב' ברשת ביטון אלוף התראיין המשפט, לבית שלו

בומבך לאילן פניתי ואני שלי העדות את
לב שהם נקודות זיהיתי אלאור). של (עו"ד
בצורה להערכתי שהתנהלו צה"ל, של ליבו

תקינה". לא

מטרתו המבצעי: התחקיר חסיון ראשית, *
הלמידה. יכולות של ליבו לב לקחים. להפיק
הלמידה יכולת מופרת מופר שהחיסיון ברגע

עתידיות. לפעולות באשר

משהו זה המרכזית, הדמות ללא מבצעי תחקיר לעשות אפשר איך *
ללא זאת לעשות אפשר איך הדעת. על אותו להעלות אפשר שאי

אזריה. אלאור

צריכה טעונה, מבצעית בזירה או הקרב, בשדה חיילים של פעולה *
אזריה, אלאור של במקרה שלהם. המצב תמונת לפי ורק אך להיות
אזריה אלאור אם להרוג. היתה המחבל של שהמוטיבציה חולק אין
שפעולתו הרי נפץ, חגורת יפעיל שמא מחבל, מאותו סכנה שיש חשב
יפעיל שהמחבל חשש היה אם המקובלות. הפעולות בטווח עומדת

הראויות. הפעולות בטווח נראה אז חשש, והיה נפץ חגורת

סביר. חשש שיש מספיק יהרגו? שחיילים שיקרה, עדיף היה מה
הבנתו לפי לפעול צריך חייל כל המחבל. של אחת תזוזה מספיקה
אחד אף צה"ל. חיילי ידי את כובלים אנחנו מפרש. שהוא המקצועית
אם ראה, שהוא מה שראה אזריה, לאלאור ולהסביר לבוא יכול לא
נצמד אלאור אבל גרסתו, את שינה שלא אחד אין לא. או סכנה היתה
ראה הוא אחר, ממקום מישהו לשפוט אפשר אי חשש. שהוא לנקודה

משהו. מסוימת מזווית

ישראל הקצין שומר. כדין אזריה שדין בצדק עוסקת נוספת נקודה *
ממנו, ירד הוא רכבו. על אבן חטף כן, לפני חודשים מספר שומר,
ששומר בזמן האם בגבו. בו וירה האבנים, מיידה אחרי לרדוף והתחיל
פוטנציאלית? בסכנה היה הוא האם לא, כלשהי? בסכנה היה הוא ירה,
לשמיים, זועק שומר עניין הייתה. אלאור אצל ברח. האבנים מיידה לא.
שומר עניין למה אז הסכנה, מבחן לפי לשפוט רוצים אתם אם חברים
מסתערים כולם חלק. עובר והכל סכנה הייתה לא פה מאזריה? שונה

שומר. מול קטן שניסיונו הבודד החייל על

בעקבותיו. הלך צה"ל קבע, הביטחון ששר ברגע אזריה, של "במקרה *
ומזירה מאחריות בריחה זאת הביטחון. שר עם קו יישרו צה"ל לדעתי
כזה, דבר ראיתי לא - המפקדים של הבריחה מבחינת ברדק. שנראית

להיות. יכול ולא מרתיח זה כסת"ח.

הפתרון נמצא ועכשיו הערים ברחובות יהודים פה טובחים שנתיים *
אזיקים עם עזריה אלאור את לקחת משגע. זה אותי - עזריה אלאור -

הפריע. זה בכיר כקצין לי ישראל, בית כל מול הידים על

צה"ל דובר בהודעת ביטוי לידי שבאה עזריה אלאור נגד רדיפה יש *
עו"ד וגיוס באזיקים אסור החייל הובלת האירוע, אחרי קצר זמן נגדו
מול בהתנהלות נכשל צה"ל רדיפה". של מסר כאן "יש לתביעה, חיצוני

אזריה. אלאור

למרות אך להעיד, שלא אליו פנו שונים גורמים כי אמר ביטון האלוף
אלאור. החייל לטובת העיד הוא זאת

עכשיו נפלאות הגאולה מיעודי

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

ח. פרק צרעת הל'

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

ד-ו. פרקים שכירות הלכות

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

א-ב. פרקים ופקדון שאלה הלכות יג. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א-ג. פרקים ולוה מלוה הלכות

כט

ל

א

ב

ג

ד

ה
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ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הניתוח לפני עוד הודיה סעודת

על העמים כל לעיני בגלוי ולהכריז להצהיר
ישראל בני של הבלעדית ובעלותם זכותם

הקב"ה של הבטחתו בגלל ישראל... ארץ חלקי כל על
הבתרים... בין בברית אבינו, אברהם הראשון, ליהודי

תשמ"ח) וישב (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לאברהם ניתנה הארץ

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

הי״ו אוזן ריימונד ר׳ עם המנתח הד״ר

20 בערוץ ביטון דן אלוף
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עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ז 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' לפרטים:
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מדרש בית ומשיח,מדור גאולה עניני ,מדור

וידאו משפחה,מדור ותשובות,מדור שאלות ,מדור

כפתור בלחיצת שצריך מה .וכל
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האדום המייל

ה‘‘ב

וועעדד ללעעווללםם ההממששייחח ממללךך ווררבבייננוו ממווררננוו אאדדווננננוו ייחחיי
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www.hageula.comwww.hageula.com@gmail.com

מחדש שחיבר התורה ספר

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מלך שליט"א הרבי מציין שונות בהזדמנויות
התורה. בספר אות יש יהודי לכל המשיח:
ישראל יהודי, כל של העצם בשם לדבר, רמז
מכאן לתורה. אותיות ריבוא שישים יש -

לתורה. יהודי כל של טבעי העל הקשר

הכנסת חב"ד בכפר התקיימה השבוע
במנילה חב"ד לבית המיועד תורה ספר
סיום במעמד השתתפו הפיליפינים. בירת
אישי רבנים, אדמו"רים, האותיות כתיבת
העולם. מרחבי ושלוחים נכבדים ציבור
פאר ברוב שנערכה היחודית ליוזמה קדמה
הקשר את הממחיש סיפור עצומה, ובשמחה
יוסי הרב שלו, בפוסט שמתאר כפי הזה,
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח לוי, יצחק

בפיליפינים.

הכל את ששינו התפילין
חסידי לבחור קשורה הסיפור תחלת
ובישיבות סאטמר תורה בתלמוד שהתחנך
לו ונולדו התחתן בהמשך שונות. חסידיות
הביאו במשפחתו אישי משבר ילדים. שני
היהדות. עולם של ומרירה כועסת לנטישה
ומבתי מרבנים מרחק שמר שנים במשך
תפילין. ולהניח להתפלל המשיך א"כ כנסת,
לפיליפינים לעבור החליט שנים 6 לפני
נקרעה יום באותו פרטית, כשבהשגחה -
הרב לשליח הגיע כך יד. של התפילין רצועת

עזרתו. את וביקש לוי, יוסף

לתיקון התפילין את לשלוח הציע לוי הרב
של התפילין את לו מסר ובנתיים ובדיקה
העובדה שנים. כמה לפני שנפטר אביו
פגש, לא שמעולם אדם לו, נתן לוי שהרב
הרגשי הערך כל עם אביו של התפילין את

ושינתה הבחור על מאוד השפיעה הנלווה,
והרבנים. היהדות על מבטו את

הבחור בפני חשף והתהדק, שהלך הקשר
בחב״ד! ודווקא בחסידות. היפה הצד את
בפעילות עמוקות מעורב להיות החל הוא
עיקרי. לתומך והפך בפיליפינים חב״ד בתי
טהרה ומקווה חב״ד בית בבניית שותף היה

שבפיליפינים. קלארק בעיר

הקשר חודש
מנילה את לעזוב הבחור החליט כשנה לפני
את לשקם לנסות כדי לקפריסין, ולעבור
היה שעה לאותה שעד לילדיו בינו הקשר
ניסו השנים במשך לציין יש נתק. ביניהם
ללא אך הנתק על לגשר משפחתו בני
הרב וכן לוי הרב שהשלוחים עד - הצלחה
בבית כשליח ששימש מיודובניק, יקותיאל
בעבי נכנסו תקופה, במשך בקלארק חב״ד
האב בין - ידיהם במעשי ברכה וראו הקורה

ב״ה. וחם, קרוב קשר נוצר לבניו

עד התהדק, הכללית המשפחה עם הקשר
את לקיים הבחור החליט כשנתיים שלפני
נשמת לעילוי תורה, ספר כתיבת מצוות
היה שנבחר שהסופר מתאים זה היה סבו.
רמות. טל הרב - הודו דיווי, בקאסר השליח
שהמקורב בעובדה הייתה נוספת סמליות
מכל יותר שסימל שהספר-תורה, החליט
ההתקרבות וכן ליהדות ההתקרבות את
השלוחים, ע״י שניהם שנגרמו למשפחה,
החלו בו במקום הקבוע משכנו את ימצא
במנילה. חב״ד בבית המבורכים, הצעדים

הגיעו קיצי יום של שבעיצומו קרה וכך
לכפר ומחנובקה סאטמר בעלז, חסידי
שבת ובגדי בשטריימלך לבושים חב״ד,
המיוחד. התורה ספר הכנסת את לחגוג
רבות, שנים בן נתק לאחר לראשונה,
למרות וריקודים, בשירה התאחדה המשפחה
אחד והערכה כבוד עם - השונות דעותיהם

לשני.

ישראל אהבת יש - למדתי
לוי, הרב מסיים
של במילותיו
עצמו: המקורב
זכיתי לא ״עוד
יהודי כל לאהוב
בהחלט אבל -
את להכיר זכיתי
חב״ד, חסידי

אותי שלימדו
בתיאוריה, רק לא - במציאות קיים שאכן
באהבת ישראל״. אהבת שנקרא כזה דבר

הגואל. את נביא ישראל

לוי יוסי והרב פיאמנטה אבי הרב עם שי׳ התורם

שי׳ ממכנובקא האדמו״ר

פשרות בלי ומצות תורה
רבני שאר גם יעשו וכן יראו ממנו אשר רצון ויהי
בני קירוב האמיתי תפקידם את בהכירם ארצוה"ב
שאר שכל בפועל, ומצותי' התורה לקיום עדתם
אלא אינם וכיו"ב) בע"ב בקורי דרשות (וכמו עניניהם

האמור,... תפקיד למילוי ודרך טפל

מהבע"ב כשדורשים אשר בארצוה"ב, במוחש ראו וכבר
ושלימה, תמימה תורה פשרות, בלי ומצות תורה וביתם,
שאומרים שמחים אדרבה אלא נרתעים, שאינם לבד לא
מוכנים שאינם אותם ואפילו במילואו. האמת להם
פועל ובמילא מתרשמים, הצורך ככל זו דרישה לקבל
מקום נותן עצמו וזה הדרישה, חלק למילוי עכ"פ זה
משא"כ הוספה, ועוד הוספה מהם ידרשו לזמן שמזמן

ו׳תקמט) וכו',...(מאגרת בפשרות מלכתחלה כשבאים

המעליגים מפני יבוש אל
שלומד מה על ממנו שמלעיגים כאלו שיש כותב

הק'. תורתנו לימוד בישיבה

שלהם והיסוד שו"ע הד' חלקי כל שהתחלת ידוע וכבר
בטור שם עיין המלעיגים, מפני יבוש שאל הענין הוא
אין הרי מהמלעיגים מתרשמים באם ואדרבה וברמ"א,

וכו' מטה למטה ח"ו ומתדרדרים סוף, לדבר

סיני, הר במעמד התורה את ישראל שקבלו ומעת
חז"ל, במדרשי וכמבואר העולם אומות עליהם הלעיגו

ויתעלה בהשי"ת באמונתם חזק עמדו שישראל אלא
עניניו וכל העולם מנהיג גם והוא התורה הנותן שהוא
ו׳תקנ) (מאגרת ... ומשפחתו, האדם של פרנסתו גם ובזה

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
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לרכבביטוח צד ג לרכב  ג צד ביטוח
בארץהכי זול בארץ  זול הכי

רכב ביטוח .
דירה ביטוח .
עסק ביטוח .
חיים ביטוח .
פנסיה ביטוח .
בריאות ביטוח נרותר' קדמי  בהדלקת נרות. בהדלקת קדמי ר'
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