
ברורה בשפה משיח
ריענון. עבר באיילון משיח, שלט
מ' 5 ו גובה מ' 17) הענק המתקן על
קיבוץ ביציאת איילון בנתיבי רוחב)
הרבי תמונת עם חדש שלט עלה גלויות,
מאות על המביט המשיח, מלך שליט"א
מתחת לידו. החולפים הנהגים אלפי
משיח ברורה: בשפה הכיתוב לתמונה
אנגלית, ערבית עברית, שפות: בארבע

רוסית.

מנהל חיון אילן הרב ליוזמה האחראים
ירון ווהרב בראשל"צ סנטר חב"ד
שנים מזה עוסקים מחיפה זוהר בר
הגאולה בשורת של חוצות בפרסומי
ההפקה, עלויות לנוכח הגואל. וזהות
ומבקשים היוזמים פונים ועוד ההתקנה
לסייע המעוניינים הציבור. עזרת את

.052-770-7431 בטל': יפנו

משיח דברי - חדש כרך
כרך הופיע ומוצלחת, טובה בשעה
הכולל משיח", "דברי בסדרת חדש
ראשי מוגה), (בלתי שיחות-קודש
בית ויומן הדולרים מחלוקת דיבורים
תקופה תנש"א. אייר עד מאדר חיינו
מרכזיים אירועים בכמה המתייחדת
המפרץ מלחמת נצחון השביעי: דור של
השיחה בו"), נגלה המשיח שמלך ("שנה
כל לעשות עלינו הוטל בה הידועה
ופעולות הגאולה, את להביא שביכלתנו
שליט"א אדמו"ר כ"ק של מלכותו קבלת
זה בכרך הגלוי. בעידודו המשיח, כמלך
"קרן לחברי מהיחידות מפורט ר"ד גם
בפרסום רובו ישראל", מחנה - לפיתוח

ראשון.

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

בראשותו קוריאה צפון ערכה השבוע בתחילת
רב גרעיני ניסוי און, ג'ונג קים הרודן של
במהלך מימן פצצת פוצצה כאשר עוצמה,
כולל אחרות מדינות כלפי ואיום התגרות שכולו
שווים היו הפצצה, שיצרה הרעד גלי ארה"ב.
בסולם 6.3 של בדרגה אדמה לרעידת בעוצמתם

(ריכטר). האדמה רעש

כנגד תגר קוראת קריאה צפון של התנהלותה
על חייה את לנהל האנושית החברה של חובתה
ומנהיגו עולם בורא כהוראת ויושר צדק בסיס
שבע של הידועה במסגרת סיני, הר במעמד

נח. בני מצות

רב הגרעיני הנשק בפיתוח
על לאיים כדי העוצמה,
קוריאה, בדרום החל שכנותיה
מעמידות לארה"ב, ועד יפן
בדרך שבחרה כאומה אותה
מטרותיה, להשגת הטירור
את משמיטה היא כשבכך
כמדינה. קיומה לעצם הזכות

עצומה אנרגיה
שבהתנהגות לעיוות מעבר אך
מצד סוחף לגינוי הזוכה זו,
שבהתייחס הרי רבות, אומות
לעיני הציף הוא עצמו, לפיצוץ
העצומה האנרגיה את כל,
ואפילו בחומר, הטמונה
והותירה שלו הקטנה בכמות
הוראת למילוי האתגר את לנו

שומע, או רואה שאדם דבר שמכל הבעש"ט
ה'. בעבודת הוראה ללמוד עליו

הרבי מתייחס הקדושות, מאגרותיו בכמה
ומבהיר הגרעין לנושא המשיח מלך שליט"א
במוחש רואים "הרי ממנו: ללמוד שניתן את
החומרי בעולם אפילו
נוגע הכמות שאין
האיכות, אלא כך כל
ההוראות אחת שזהו
האחרונות מהתגליות

יכול אחד שקורטוב (=אטום), לאטאם בנוגע
שלם. ישוב להרוס

עאכו"כ הרי כו' ממדת טובה מדה מרובה והרי
של בגשמיות הצפון אדם בן של לכח בהנוגע
בלי לגבי הגבול כערך בערך ושלא פשוט אדם
ומי רוחניות של אחד בקורטוב הצפון גבול,
בכל הנמצא אלקות של אחד בקורטוב יאמר

ישראל. ובנות מבני ואחד אחד

א - זעזוע צריך הנ"ל בדוגמא שכמו אלא
הנעלמים". הכחות לגלות - טרייסל

טובה החלטה
אלול, ח"י השבת
ישראל בקהילות יציינו
את חסידיות בהתוועדויות
המאורות שני של הולדת יום
בעש"ט ישראל רבי הגדולים,
הכללית החסידות מייסד
בעל זלמן שניאור ורבי
מייסד ערוך, והשולחן התניא

חב"ד. חסידות

את גילו כאחד, שניהם
הנמצאת האלוקית העוצמה
אלוקה "חלק יהודי, בכל
של בכוחה ממש". ממעל
הנמצאת זו אלוקית עוצמה
קטן, או גדול יהודי, בכל
כולה, הסביבה את לשנות
להכריע שביכולתה ועד
זכות לכף כולו העולם את
אלא והשלימה. האמיתית הגאולה ולהבאת
של לתחילתו שיגרום חיובי "זעזוע" שדרוש
בקבלת הנעוץ רוחני, שרשרת" "תגובת תהליך
בפרט תורה בלימוד להוסיף טובה החלטה
המצוות, בקיום הידור משיח, של בתורתו
וכלשון הגאולה, בשורת ובהפצת בצדקה הוספה
את לחיות להתחיל המשיח מלך שליט"א הרבי
וצריכים עכשיו נמצאים "שבהם המשיח ימות
שנמצאת רואים ואז העיניים", את "לפתוח רק

בפשטות". והשלימה האמיתית הגאולה כבר

הגרעיני הפיצוץ
שקדםלח"יאלול
כולה, הסביבה את לשנות קטן, או גדול יהודי, בכל הנמצאת זו אלוקית עוצמה של בכוחה
והשלימה האמיתית הגאולה ולהבאת זכות לכף כולו העולם את להכריע שביכולתה ועד

בימים התחדש ת״א איילון בנתיבי הגאולה בשורת שלט
שפות 4 ב ברורה״ בשפה ״משיח חדש סלוגן עם אלו

ורוסית אנגלית ערבית עברית

ברורה! בשפה משיח,

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(8.9.17) ה'תשע"ז אלול, י"ב תבוא, כי 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

רחימי ורחל יצחק הרב למשפחת
שיחי' רחמן מענדל מנחם הת' הבן לבוא

שתחי' זהרה ענוה מרת עב"ג הנשואין בקשרי
בן-אור ומיכל יצחק משה הרב למשפחת

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

טוב מזל
אליעזר זושע אלכסנדר ר' הרה"ח

ז"ל דוד חיים ב"ר

ברוק
ה'תשע"ז אלול י"ב נלב"ע

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

נשמת לזכר

  
    
   
     
     
     
    
   
       

  
     

טו) כז, (דברים אמן העם כל ואמר

בעולם אמן שעונה מי כל יודן: רבי אמר
לבא. לעתיד אמן לענות זוכה הזה

כל לוי: בן יהושע רבי אמר אחר, דבר
מדרשות ולבתי כנסיות לבתי שנכנס מי
כנסיות לבתי ליכנס זוכה הזה בעולם
מנין? לבא. לעתיד מדרשות ולבתי
ביתך יושבי "אשרי פד) (תהלים שנאמר:

סלה". יהללוך עוד

ששומע מי כל יודן: רבי אמר אחר, דבר
לשמוע זוכה הזה בעולם תורה של בקול
"קול לג) (ירמיה בו: שכתוב קול באותו
כלה וקול חתן קול שמחה וקול ששון

וגו'".

מי וכל הואיל לישראל: משה להם אמר
מתרומם הוא כך תורה לדברי ששומע
דברי לשמוע זהירים הוו עולמות בב'
אם "והיה בענין שכתוב ממה מנין תורה.

אלקיך". ה' בקול תשמע שמוע

רבה) (מדרש

במדבר שנה ארבעים אתכם ואולך
ד) כט, (דברים

נשאן נשאך? אשר מהו לקיש: ריש אמר
שנאמר: כאלוהות, אותן שעשה וגידלן
דבר אתם". אלהים אמרתי "אני פב) (תהלים

אם אדם שבעולם בנוהג רשב"י: אמר אחר
אין ואם שתניקהו לשפחה נותנו בן לו יש
מניקה היא וכמה למניקה נותנו שפחה לו
כן, אינו הקב"ה כביכול שנים, וג' ב' אותו
ועד הוא אני זקנה "ועד מו) (ישעיה אלא
הקב"ה: להם אמר וגו'" אסבול אני שיבה
בעולם אתכם שגידלתי כשם חייכם בני,
לעתיד אתכם ומייקר מגדיל אני כך הזה
יקיר "הבן לא) (ירמיה שנאמר: מנין? לבוא,

וגו'" אפרים לי
רבה) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:30 18:18 ירושלים
19:32 18:34 תל-אביב
19:32 18:25 חיפה
19:32 18:36 באר-שבע
19:56 18:58 ניו-יורק

   

     
     
כב) - א ס, פרק (ישעיהו 

לשינוי העולם מתכונן כך

מלך דבר

תבוא כי פרשת
ג-ד פרק אבות פרקי

תבוא כי

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 ח  לו

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

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

חומש  תהלים  תניא

המאורות  "שני  של  הולדתם  יום  אלול,  ח"י 
תורת  מייסד  טוב  שם  הבעל   - הגדולים" 
שניאור  רבי  הזקן  והאדמו"ר  הכללית  החסידות 
זלמן מליאדי, מייסד תורת חסידות חב"ד - חל 
בשבת  או  תבוא,  פרשת  לשבת  בסמוך  תמיד 

פרשת תבוא עצמה.

כיוון שכל מועדי השנה ("מועד" מלשון "מיועד" 
- זמן בעל תוכן מיוחד) רמוזים בפרשות התורה 
הנקראות בתקופה שבה הם חלים (ספר השל"ה שני-

לוחות-הברית חלק תורה-שבכתב), יש לומר, שבפרשת 

תבוא רמוזה משמעותו של ח"י אלול.

תבוא - אבל בשלימות
תחילתה של פרשת "כי תבוא" העוסקת במצוות 
הביכורים, מבהירה גם ממתי חל החיוב במצווה 
תבוא...  כי  "והיה   - לארץ  שנכנסו  הדור  על  זו 
וירשתה וישבת בה" וכפירוש חז"ל "לאחר ירושה 

וישיבה".

לאחר  רק  הוא,  ביכורים  במצוות  החיוב  כלומר 
והתיישבות  לשבטים  חלוקתה  הארץ,  כיבוש 
 - ישראל  בארץ  ישראל  בני  כל  של  מושלמת 
כי  לומר  אפשר  אז  רק  בה".  וישבת  "וירשתה 

התקיים כבר "כי תבוא".

ע"י  שנתגלה  החסידות,  תורת  של  חידושה 
הבעש"ט והאדמו"ר הזקן, הוא שעל עבודת התורה 
דהיינו   - "תבוא"  של  באופן  להתבצע  והמצוות 
השתקעות מוחלטת בעבודה, מבלי להותיר פינה 

כלשהיא באדם שאיננה חדורה בתורה ובמצוות.

פריצת הדרך: החסידות
החסידות  תורת  שגלוי  הידוע,  עפ"י  יובן  הדבר 
המשיח  כתשובת  המשיח,  לביאת  הכנה  מהווה 

מר?"  אתי  "אימתי  הבעש"ט,  לשאלת  הידועה 
משיח:  לו  ענה  המשיח)  האדון?  יבוא  (=מתי 

"לכשיפוצו מעינותיך חוצה".

כל  המשיח  לביאת  שעד  הקבלה  בספרי  מוסבר 
"חיצוניות  של  גלויים  הם  בעולם  ה"גילויים" 
מהעולמות,  שלמעלה  האלוקות  (דרגת  עתיק" 
אך עדיין רק חיצוניות כתר) בלבד והמשיח יביא 

לגילוי "פנימיות העתיק" (פנימיות כתר).

וכיוון שבהכנה צריך להיות משהו "מעין" הענין 
שאליו היא מהווה הכנה, הרי יש לומר, שהחסידות 
מביאה ל"פנימיות" בעבודת האדם בתורה ומצוות, 
ולפיכך היא מביאה לגילוי "פנימיות האלוקות - 

"פנימיות עתיק".

ההבדל בין "פנימיות" לבין חיצוניות" אצל אדם 
הוא בפשטות, ש"פנימיות" היא כפי שהאדם כלפי 
עצמו ו"חיצוניות" היא כפי שהוא כלפי חוץ כלפי 

ה"זולת".

הוא:  האדם  עבודת  על  שבהשפעתם  ההבדל 
כאשר אדם מבצע פעולה רק בחיצוניות אין הוא 
שקוע בכל "עצמיותו ו"פנימיותו" בפעולה, אלא 
רק בחיצוניותו, ואף זאת ב"דרגה" שיש לה קשר 
נשארים  ופעולתו  הוא  ולכן  לו,  שמחוצה  לענין 

שני דברים נפרדים.

אך כאשר אדם מבצע פעולה בפנימיותו הרי הוא 
שום  אין  פנימיותו  שמצד  וכיון  בתוכה,  שקוע 
פינה שהיא מחוצה לו, הרי יוצא, שבעשותו דבר 
והם  הדבר,  עם  מתאחד  כולו  כל  הרי  בפנימיות 

כמציאות אחת.

הכל - מציאות אחת
לגילוי  המשיח,  לביאת  הכנה  היא  חסידות  לכן 
עד  ההשתלשלות,  דרגות  כל  עתיק":  "פנימיות 
שהיא  מציאות  מאפשרות  עתיק"  ל"חיצוניות 
"מחוץ" לעצמיות הקב"ה, כביכול. לפיכך, אפילו 
כשהן מתגלות בעולם, הרי אין הן שוללות לחלוטין 

את מציאותו של העולם, כיישות עצמית.

האלוקות  עצמיות  היא  עתיק"  "פנימיות  אך 
שמצידה אין בכלל מקום לשום דבר ש"מחוצה" 
לה. לכן, כאשר מתגלה פנימיות עתיק בעולמות, 
הרי אז נעשה העולם למציאות אחת עם האלוקות 

כביכול - "אין עוד מלבדו".
(עפ״י שיחות ח״י אלול תש״ל, תשל״ג)

 



הרבי זה. את להפנים כדאי
את הבטיח המשיח, מלך שליט"א
אדם כאשר שונות. בהזדמנויות זה
לפעול החלטה עצמו על מקבל
מסייעים הרבים, ולטובת למען
דשמיא, סיעתא ישנה אותו.
נכון הדבר משמים. מיוחדת עזרה
ביוזמה מדובר כאשר כמה פי
בשורת הפצת את להרחיב שנועדה

הגאולה.

הרב מספר חודשים, מספר "לפני
חב"ד בית מנהל וידברג, משה
מדע) תעשיות (מרכז מת"ם
מוקד ליצירת רעיון עלה בחיפה,
את המאפשר (נגרר) נע פעילות

שונים במקומות הצבתו
עם פעילות לצורכי

ונוער. מבוגרים

הרעיון משנולד
פרטים לברר והתחלתי
התברר ישומו. על
כזה נע חדר שעלות
של לסכום מגיעה
מ-50,000 למעלה
נראה היה זה ש"ח.

מיכולתי. גבוה

לרבי כל על כתבתי
והתשובה המשיח מלך שליט"א
בגדול כשהולכים הייתה: המדהימה

לפחד". מה אין

את מקבל אני שאכן שוב כתבתי
החדר על ללכת ומחליט ההוראה
אלא הגבוהה, עלותו למרות נע
הכסף. להשגת ברכה מבקש שאני
שליט"א שהרבי נענתי, בזה גם
תרומה לי שולח המשיח מלך

כהשתתפות... כספית

המייצרת לחברה כשנגשתי
שכדי התברר ההזמנה, את לערוך
קדימה דמי לשלם עלי להתחיל
הלוואה לקחתי ש"ח. 10,000 בסך

בעבודה. החלה והחברה

ייתרת את לגייס עלי היה כעת
הסכום.

מסויים שעו"ד חולם אני אחד לילה
במשרדו, שיעור אצלו מוסר שאני
סכום על בשיק תרומה לי נותן
לא ש"ח ומשהו אלפים ארבעת של
עכ"פ המדוייק. הסכום את זכרתי
ולאחרי איתו נפגשתי למחרת
המיזם על לו סיפרתי השיעור
בדרך "אבל עזרתו. את ובקשתי

גודל על להחליט אמור אתה כלל
להחליט לי תרשה הפעם התרומה,

התרומה. גובה על

ש"ח 4,999 שאל. כמה?" "אוקיי.
הזה" הסכום זה "ומה עניתי.

תהה.

תורם שאתה חלמתי והלילה "היות
ואינני ש"ח, ומשהו אלף ארבע לי
לארבע מעבר כמה בדיוק זוכר
הדיעות לכל מכסה 4,999 לכן אלף.
הוא בחלום. שראיתי התרומה את
שיק כתב ואכן זה. את אהב חייך,

ש"ח. 4,999 הנ"ל הסך על

בתחום שהתרחשו הניסים אבל
גדולים. יודר הרבה היו הרוחני,

אב הם החברה מנהלי
תקופת במהלך ובן.
לזכות ניסיתי היצור
בתפילין, בהנחת אותם
הם כי ענו תמיד אך
כשהגענו וכו'. עסוקים
"בא לבן אמרתי לגמר
וסיום לגמר יד נלחץ
אתה אבל הפרוייקט,
לוחץ כשחב"דניק יודע
את להפשיל צריך יד,
ולהניח שמאל שרוול
האבא והסכים. חייך הוא תפילין...

לא. עדיין

יש "משה, מתקשר והאבא זמן חלף
סך על שקים 6 לנו נתת בקשה. לי
לי "התכבסו" והם ש"ח 30,000 של
ואז אגיע שבהחלט עניתי בכביסה.
לחצתי כבר הבן עם לאבא: אמרתי
עדיין ואיתך העיסקה לסיום יד,
השיקים כובסו לכן וכנראה לא,
שרוול.. תפשיט יד, לנלחץ בוא

תפילין. הניח כן גם והאבא

מזמן אליהם לבוא נהגתי בהמשך,
שכבר לי אמר שהאבא עד לזמן

בעצמו... להניח החל

האבא שבאתי, הפעמים באחת
לבן: תפילין שאניח לחץ מאוד
ישראל את מייצג (הנכד) "בנו
את צריך והוא אולמפית בתחרות
הניח הבן אכן להצליח. הכוח
את לעשות ממנו מבקש כשהאבא
והאבא במפעל העובדים מול זה
מקרב נוספים "קליינטים" שולח
כזה ניצוץ עם במפעל, העובדים
הרבי של לשליח שיש בעינים

המשיח. מלך שליט"א

בכינוס להב"ה, ארגון יו"ר גופשטיין, בנצי ר' של נאומו מתוך
לציון בראשון בלוודר באולמי תשע"ז, אלול ז' גאולה" "יום

והארץ העם בשלימות להב״ה פעילות
הינו ישראל עם ובטחון הארץ שלימות
של ביותר הבולטים מהמאפיינים אחד
המוגדר מאבק המשיח. מלך שליט"א הרבי
למלך הרמב"ם בסימני ה'" כ"מלחמת
כינוס, בכל הקבוע הנוהג מכאן המשיח.
ומשיח, גאולה בענייני העוסק בפרט
שלא החשיבות את היום סדר על להעלות
לא ואפילו ישראל מארץ שעל אף למסור

כזו. אפשרות על לדבר

והפעם הנושא הועלה שעבר, בשבוע שהתקיים שליחים בכינוס
(למניעת להב"ה ארגון יו"ר גופשטיין, בנצי ר' של פעילותו מזוית

הקודש). בארץ התבוללות

שליט"א הרבי של הרחוקה ראייתו את ציין גופשטיין בנצי הרב
כמה וסיפר והארץ העם לשלימות הנוגע בכל המשיח, מלך
חשיבות על ללמוד ניתן מהם האחרונה, מהתקופה סיפורים

הנ"ל. לחיזוק הפעילות

לפרופסור המשיח מלך שליט"א הרבי של אגרתו את ציטט בדבריו
דווקא קיימת להתבוללות שהסכנה כך על עורר בו כץ, אברהם
את מעניקים בארץ, כאן דווקא כאשר בחו"ל, מאשר יותר בארץ
מוסלמי ערבי, גוי הוא אם בין בארץ המתגורר לכל "ישראלי" השם
המחיצות את בפועל מסירה זו עובדה ישראלים... כולם נוצרי, או
יהודיות של האיומה להתבוללות פתח ופותחת לגויים יהודים בין

ערבים. צעירים עם חרדים) מבתים (כולל

לחלוטין הזוי ממשלתי קו
הי"ד כהנא הרב של הקשר על גופשטיין בנצי הרב דיבר בהמשך,
שלימות התורה, שלימות בעניני המשיח מלך שליט"א הרבי עם
לאחרונה פעילויות כמה על סיפר כמו"כ הארץ. ושלימות העם
התבוללות ומניעת יהודי מיהו חוק תיקון העם, לשלימות בנוגע

ערבים. ע"י שנתפסות צעירות יהודיות נערות של

להצבעה שהעלה זה הוא הי"ד כהנא שהרב סיפר גופשטיין הרב
הדיון במהלך חב"ד. שדולת עם יהודי" "מיהו חוק את בכנסת
המשיח מלך שליט"א הרבי של דבריו על חזר כהנא הרב בכנסת
מהדיון עצמם את לפסול צריכים הערבים הכנסת שחברי
שלרבי שאמר ערבי כנסת בחבר ונזף יהודי", "מיהו בסוגייית
שקורה במה להתערב אסור המשיח, מלך מליובאוויטש שליט"א
ברחו ש"ס מפלגת של הכנסת חברי לצערנו ההצבעה, בזמן בארץ.
ז"ל יוסף יעקב הרב ורק יעבור, לא החוק שתיקון כדי מהמליאה,

החוק. תיקון בעד והצביע נשאר

מי של מפיו לאחרונה שנשמעה ההזויה הכרזה על דיבר היתר בין
וכעת למחבלים, מות ועונש הניה חיסול על דיבר מזמן לא שעד
הם הגבעות שנערי - הכריז הבטחון, לשר המינוי את משקיבל
חורמה מלחמת של זה ממשלתי לקו בהמשך המדינה. של האויב
משומרי אחד אמר השטחים, להחזרת להפריע שעלול גורם בכל
מדינת על משתלטת יהודה ש"מדינת דיסקין, יובל (לשעבר) הסף
ללא וכלא מעצרים מסע מנהלת ישראל ממשלת כזכור, ישראל".
עם שדיברו הוא פשעם שכל נפש מסירות בעלי נערים נגד משפט,
המלא בנאומו בשומרון. חשופה גבעה על אחד לילה שישן חבר,

הגאולה. באתר לצפות ניתן

עכשיו נפלאות והארץ העם שלימות

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

ח. פרק אבל הלכות

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

א. עדות הלכות כה-כו. סנהדרין הלכות

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

יד-טז. פרקים

יז-יט. פרקים

יז

יח

יט

כ

כא

כב

כג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לפחד מה אין בגדול כשהולכים

זה ענין של פיקוח נפש, ומסיחים את הדעת 
מזה, וטוענים שזה רק "לאו" של "לא תחנם" . 

. ומונעים מאנשים להציל יהודים, כיון שמסבירים להם שע"י 
שמחזירים שטחים - מגיעים למצות עשה דאורייתא של החזקת 

(מוצאי ש"ק פ' מטות מסעי תשל"ט)תלמידים יראי-שמים.

ת.ד. 6132 צפת  | המטה להצלת העם והארץ 

זה פיקוח נפש!

הרב משה וידברג

שיעורים מידי יום בגמרא, הלכה, חסידות וכו'
 *)  ע"י הרב יעקב מרום שליט"א

כל יום משעה 11:00 עד 14:00
 ע"י הרב זמרוני ציק שליט"א כל יום בשעה 8:30 בבוקר:  שיעור חסידות 

ביום חמישי בשעה 8:30 בערב: - דבר מלכות

כולל הדר התמימים
שע"י בית כנסת חב"ד בת-ים
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ה

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ח 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

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן
המשיחמדליה הרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א הרבי מדליה

1996- משנת הממשלתית החברה בהנפקת
(זהב-750) זהב גרם 41.46

! יחידות 999 מתוך מדליה

04-8622-442 בע"מ המצליח

מחיר

מיוחד!

גאולה ביום יוזמות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

התוכני, ויחודו ופעילים שליחים כינוס כל
שהתקיים הנוכחי הכינוס התייחד גם כך
בלוודר באולמי אלול ז' שעבר שלישי ביום
שהוצגו החדשניות ביוזמות בראשל"צ,
שמעו הכינוס בתחילת המשתתפים. בפני
חשובות תורניות הרצאות המשתתפים
גאולה אלול, בנושא ומשפיעים מרבנים
שלב נידון בהמשך כאשר בתקופתנו, ומשיח
המעשית הפעילות על הדגשה תוך העשיה,

הגאולה. בשורת לפרסום

של הקמתה הייתה שהוצגה, היוזמות אחת
פלורנטין שכונת של בעיבורה חב"דית ישיבה
גבריאל, ניר הרב הישיבה ראש אביב. בתל
באיזור הישיבה להקמת הרקע את תיאר
המפתיעות התשובות על מובהק, דתי לא
באמצעות המשיח מלך שליט"א הרבי של
הגדול הדחף את שהיוו קודש, האגרות
ועל הראשונים צעדיה על הישיבה, להקמת
צעירים בקרב התעניינות לגרום הצלחתה

בשכונה.

גאולה של נע מוקד
ניידים, פעילות מוקדי לפתיחת נוספת יוזמה
יוזמתו היייתה הגאולה, נגררי באמצעות
מת"ם חב"ד בית מנהל משה וידברג הרב של
חדר ליצירת בחיפה, מדע) תעשיות (מרכז
כחפ"ק לשמש היכול (כנגרר) נע פעילות
קודש, באגרות לכתיבת אתר רחבה, לפעילות
שכונתיים, ה' צבאות חיילי ילדים כינוסי
הרב ועוד. בעומר ל"ג בתהלכות נע מוצג
עור הרעיון קרם כיצד בצבעים תיאר וידברג
הסניפים כיצד והסביר למימושו. עד וגידים
נע, פעילות החדר באמצעות לשדרג יכולים

הגאולה. ובשורת המעיינות הפצת את

השינוי על סיפר גן מרמת סייג ראובן הרב
שליט"א הרבי שליחי בקרב שהתפתח החיובי
מעגל להרחבת במגמה גן, ברמת המשיח מלך
לעיתים יש לדבריו ובכלל. בעיר השליחים
ותיקים שליחים אצל רצון העדר של תחושה
נוספים. לפעילים ישובם או עירם לפתיחת
לכולם. וכבוד עבודה מספיק יש בפועל כאשר
חדשים שליחים לעודד צריך אמר אדרבא,
שליחים הזמנת ע"י השליחים, למעגל להצטרף

בעיר. לפעילות חדשים פוטנציאלים

והקשרים הפעילות
הקשרים חשיבות על דיבר פרץ אלעזר הרב
בעיר, ציבוריים תפקידים בעלי עם האמיתיים
תיאר בדבריו הפעילות. והרחבת קיום לצורך
היחסים בתחום שהיו והמורדות העליות את
העקשנות העיר. והנהלת מועצה חברי עם
את הוכיחה הציבור נציגי על לוותר שלא
בשבוע שהיה המוצלח באירוע כולל עצמה,
"לבסוף בעיר. המגזרים כל בהשתתפות שעבר,
ובעיקר שלנו הפעילות את לאהוב למדו כולם

הוא העניפה, הפעילות לכל הכח מקור את
המשיח". מלך שליט"א הרבי

אגרות אתר פתיחת על דיווח קלי בועז הרב
עם לכינוס הגיע קלי הרב בערבית. קודש
(ישוב כרמל אל מדלית חלבי רפעא מר
אגרות אתר ממשק את תרגם שגם דרוזי)
שכבר סיפר חלבי רפעא לערבית. קודש
בשפה האתר באמצעות לכתוב הספיק
ולקבל המשיח מלך שליט"א לרבי הערבית,
שכמה אמר קלי בועז הרב לשאלתו. תשובה
לבקשתו הסכימו כבר ערבית דוברי רבנים
של המפרשים בתור לטלפונים, לענות

לערבים. קודש אגרות

התניא תרגום השלמת על קלי הרב סיפר עוד
שליט"א הרבי אמר זה תרגום שעל לערבית,
ישמעאל, קליפת את יברר שזה המשיח, מלך
קליפת את ישבור - אחרת ובהזדמנות

ישמעאל.

בערבית התניא הדפסת
נצטרך אמר, "מעתה,
הדפסת עם להתמודד
בכל בערבית התניא
ולוא ערבי ישוב
הפשוטה, מהסיבה
בכל כמעט שכיום
גם ישנם ערבי ישוב
הם אם בין יהודים.
ובין כיהודים מזוהים
מזוהים אינם הם אם

הם הלכתית אך יהדותם, את מסתירים ואף
שליט"א הרבי הוראת וכידוע גמורים, יהודים
בכל התניא ספר את להדפיס המשיח מלך

אחד. יהודי אפילו יהודים, ישנם בו מקום

והשלמה האמיתית הגאולה להבאת ופעילים שליחים

מצווה לבר הכנה סדר
העבר, על צועקין אין שהרי אף אתי להעיר מקום ...כאן
ובודאי כולה, הסדרה כל קרא מצוה שהבר ... כוונתי
האלה, ימים הראשונים כימים לא אשר להאריך, למותר
כולו לעת המעת כל היו ישראל בני ילדי כל שמלפנים
לחזור כשרון בו שראו מי ולכן ומצות... דתורה באוירה
הרי בע"פ לקרותו כדי עד המקרא, טעמי על בקלות
השעות לאחרי הפנוי בזמן בזה גם והתעסקו ברצון למדו
הלימוד כששעות משא"כ בפועל, בלימוד שעשו הרבות
חול, ללימודי - מסוים חלק ומהן הן, מצומצמות בכלל
של בריאותו מצב על להשגיח עליו שהבן ומזהירים
את בחשבון ובהביא מדי... יותר להעסיקו לא ולכן הגוף,
מבלים הנה מצות, עול קבלת זמן כשמתקרב האמור כל
לימוד בתוספת לא מצות עול לקבלת דהכנה שעות כמה

שבש"ק ... המקרא, טעמי בלימוד אם כי ועניני' בתורה
שהשכר מובן מידי, לא ותו בביהכ"נ, הבחור ינאום

וכו'. יוצא בזה, שישנו המועט

על צועקין בגדר זה שהרי בתחלה, שכתוב מה ולתרץ
נעלה שיהי' שככל לפרסם, מצוה שלדעתי הוא - העבר
יותר נעלה ענין עוד ישנו בצבור, בתורה דקריאה הענין
בהידור מצות ולקיים ושקידה בהתמדה תורה ללמוד
יקרה שעה שכל מסוגלים בזמנים ובפרט האפשרי, ככל
הבר שינאום בדרוש תועלת לדעתי שגם ואף .. במאד,
דברי איזה בתוכו להכניס ברירה יש בהנאום הנה .. מצוה,
לא התעוררות בפלפול, רק הוא אם אפילו .. התעוררות
הקריאה משא"כ להנאספים, גם אלא מצוה דהבר רק
חזן זה עושה ושבוע שבוע שבכל בצבור, בתורה
ו׳תשכד) (אגרת וכיו"ב.

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

הגאולה מטוסי
בפעולה

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח


