
אב מנחם כ׳ התוועדויות
יחול אב, מנחם כ' רביעי ביום
יצחק לוי הרב של הסתלקותו יום
הרבי יבלחט"א של אביו שניאורסאהן,
יצחק לוי רבי המשיח. מלך שליט"א
נשלח לשם בגלות, שהותו בעת נפטר
בגין הקומוניסטים, שלטונות ע"י
יום היהדות. עניני על בתוקף עמידתו
חסידיות בהתוועדויות מצויין פטירתו

חב"ד. במוקדי

המקדש טריווית
הוראת ע"פ בהם אלו בימים
לומדים שליט"א המשיח מלך הרבי
'מטה ארגון המקדש, לבניין ומצפים
אתגרית טריוויה מגיש באה"ק משיח'
על עונים בה הבחירה בית בהלכות
בנושא אמריקאי' 'מבחן בסגנון שאלות
80 (מעל נכונה העונים בין המקדש.
האיכותי ספר ב- זוכים 10 הגרלות: נק')
20 הבחירה'. 'בית אלבומי בפורמט
למבוגרים ווידאו ערכת ב- זוכים
להכנס ניתן במקדש. ביקור של וילדים
הגאולה: באתר הלינק באמצעות לחידון

www.hageula.com

לזכותו מתפללים
לשיחרורו להתפלל נקרא הציבור
שייצא רחל, בן אברהם אהרון הת' של
נצח' ל'דידן המרחב, אל המיצר מן
בישיבת הלימודים לספסל וחזרתו
בקרוב ב-770, המרכזית תמימים תומכי

ממש.

טובות חדשות

מאחלים: באב עשר מחמישה החל

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

המילים שם על נחמו" "שבת נקראת זו, שבת
קריאת לאחר הנקראת ההפטרה את הפותחים
נפתחים בכך עמי". נחמו "נחמו בציבור: התורה
שבע דנחמתא", "שבע הנחמה שבתות שבע
בנחמה העוסקות השנה, לראש עד השבתות
והשלימה. האמיתית בגאולה לעמו, הקב"ה של

נחמה על מלמד נחמו", "נחמו המילים כפל
לישראל. להביא הקב"ה צריך אותה כפולה,

מהו השאלה, ונשאלה
כפל? אותו

זו, כפולה לנחמה ההסבר
כפולה לנחמה בצורך הוא
הראשון המקדש בית על
שנחרבו. השני ועל
בית בבנין שתנתן נחמה
ומכאן השלישי. המקדש
בכפליים, לנחמנו הצורך
שיכיל כזה, בית בבנין
הראשון הבית מעלת את
אלוקות גילוי בו שהיה
העולם מגדרי שלמעלה
שלא גלויים (בניסים
בבית והן הטבע) בדרך
שנים מספר שעמד שני,

מהראשון. יותר רב

כפולה עבודה
הראשון דבר. של בסופו נחרבו המקדש בתי שני
ונשאר העולם, לגדרי חדרה לא שקדושתו בגלל
הבריאה. בתוך מתקיימת שאינה רוחנית בדרגה
ל'תחתון' יותר קשור היותו בגלל השני, ואילו
שתעמיד העליונה האלוקות גילוי בו וחסרה

נצחי. באופן אותו

כבר שעומד השלישי, המקדש בית לעומתם,
לרדת ומחכה למעלה, ומשוכלל בנוי עתה
את מביא למקומו,
בעולם האלוקות גילוי
גבוהות לדרגות הזה,
אלא נראו, לא כמותן
תהיה זאת עם שיחד

שיוסיפו ישראל, עם - ה'תחתון' עבודת את בו
הבית את ישלימו ובכך השערים, בנין את בו
שבית נאמר לכך הזה. בעולם גדרו את ויקבעו
המיוחד החיבור בגלל לעולם. ייחרב לא זה

לתחתונים. העליונים בין בו שיהיה

אנו כאשר השבוע, בפרשת מופיע אף זה ענין
הדברות" "עשרת את השניה בפעם מוצאים
הראשונה הפעם התורה. בתוך שוב כתובים
יתרו בפרשת היתה
השניה והפעם
פרשת בפרשתנו,

ואתחנן.

הדברות עשרת
רומזים יתרו שבפרשת
כפי התורה, לנתינת
אך העליון, מצד שהיא
בדוגמת היא זו נתינה
הראשונות, הלוחות
מגדרי למעלה שהיו
ונשתברו העולם
בפרשת ואילו לבסוף.
דרך על זה הרי השבוע
האחרונות, הלוחות
ישראל שעם לאחר

תשובה. עשו כבר

התורה בלימוד להוסיף
מנחם חודש של בעיצומו נמצאים אנו כאשר
שבשמים, אבינו של הגדולה לנחמתו הרומז אב,
חמשה את מציינים כבר אנו כאשר ובמיוחד
החודש והארת הלבנה מגיעה בו יום באב, עשר
ביותר להתחזק הזמן שזה הרי לשלימות,
שמופיע כפי באב, ט"ו יום של העיקרי בענינו
ובמיוחד התורה, בלימוד להוסיף - חז"ל בדברי
שבתורה, ומשיח גאולה עניני בלימוד להוסיף
כפי ובמיוחד כולל חלקיה, בכל שמופיעים כפי
הוא גילויה אשר החסידות בתורת שמופיעים
מאתי חדשה ה"תורה גילוי לקראת ההכנה
מלך שליט"א הרבי זאת שיגלה כפי תצא"
בית ובנין והשלימה האמיתית בגאולה המשיח,

ממ"ש. ומיד תיכף השלישי, המקדש

שמחברת גאולה
העולמות בין

תתבטא זה בבית ישראל. עם את הקב״ה ינחם השלישי, המקדש בית בנין ידי על דווקא
והשלימה האמיתית בגאולה התחתון, הזה עולם ובין העליונים העולמות בין החיבור שלימות

קטיף לגוש לחזור הזמן הגיע

ושקט ביטחון והבאת הטרור למיגור פיתרון תהווה התיישבות רק
קטיף גוש הריסות את ולבנות לחזור הזמן הגיע הדרום. לתושבי

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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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

בקשרי בואו לרגל מגן שיחי' דניאל לת'
דינה) (נחמה שיינא עב"ג השידוכין
מרום שיחיו ופסיה יעקב ר' למשפחת
הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה, זמן של
ממש ומיד תיכף המשיח,

לרגל מימון שיחיו וטלי עמי ר' למשפחת
יוסף הת' בנם של השידוכין בקשרי בואו
נמני שתחי' חנה אסתר עב"ג יצחק
הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה, זמן של
ממש ומיד תיכף המשיח,

טוב מזל טוב מזל
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הטוב ההר ... את ואראה נא אעברה
כה) ג, (דברים והלבנון הזה

קראו אבינו אברהם "הר". אותו קראו הכל
יאמר "אשר יד) כב, (בראשית שנאמר הר
הר קראו המלך דוד יראה" ה' בהר היום
ה'". בהר יעלה "מי ג) כד, (תהלים שנאמר:
שנאמר "הר", קראוהו הגויים ואפילו
לכו ואמרו רבים עמים "והלכו ג) ב, (ישעיה

ה'". הר אל ונעלה
(ירמיהו שנאמר המקדש בית זה "והלבנון"
ואומר הלבנון" ראש לי אתה "גלעד ו) כב,
ולמה יפול". באדיר "והלבנון לד) י, (ישעיהו
של עוונותיהם "שמלבין לבנון שמו נקרא

ישראל".
זה "והלבנון" ירושלים. זה הטוב" "ההר
יא, (זכריה אומר הוא וכן המקדש, בית
אומרים ויש וגו'". דלתיך לבנון "פתח א)

(מדרש) המלך. מינוי זה "הלבנון"

כו) ג, (דברים למענכם בי ה׳ ויתעבר

משה ציין אלה בדברים - בי" ה' "ויתעבר
שלא אלא עליו, הקב"ה של כעסו את

"למענכם"? - הוסיף מדוע מובן
תועלת גם בזה יש לבוא שלעתיד אלא,
לבוא, "לעתיד הקב"ה: לו שאמר עבורכם.
שנאמר עמך באין והן לארץ נכנס אתה
לכן עם", ראשי "ויתא כא) לג, (דברים
שמעוני) (ילקוט "למענכם". נאמר

אחד ה׳ אלוקינו ה׳ ישראל שמע
ד) ו, (דברים

אלוקי ולא עתה אלוקינו שהוא ה'
להיות עתיד הוא אלילים, עובדי האומות
אהפוך אז "כי ט) ג, (צפניה שנאמר אחד ה'
בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל
ה' יהיה ההוא "ביום ט) יד, (זכריה ונאמר ה'"
(רש״י) אחד". ושמו אחד

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:19 19:04 ירושלים
20:22 19:19 תל-אביב
20:23 19:12 חיפה
20:21 19:21 באר-שבע
21:02 19:58 ניו-יורק
    

  

נעדר. לא איש - וגו' עמי נחמו נחמו 
א,-כו) מ פרק (ישעיהו

ומעלה באב מט"ו

מלך דבר

ואתחנן פרשת
ג' פרק אבות פרקי

ואתחנן

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

ימים היו "לא תענית: במסכת חכמים אמרו
ובגמרא באב...", עשר כחמשה לישראל טובים
זה, יום-טוב על טעמים כמה נאמרו שם
רש"י יוסיף...”, ומוסיף ואילך מכאן ומסיימים:
באב עשר מחמשה - ואילך מכאן זאת: מסביר
בתורה לעסוק הימים על לילות דמוסיף ואילך
זאת שמסבירים וכפי חייו". על חיים יוסיף
והימים מאריכין שהלילות ”מתוך המפרשים:

בלילה”. גם בלימודו לעסוק צריך מתקצרין

הלבנה ממיעוט הוראה
היום-טוב עניין בין הדוק, קשר שקיים וכמובן,
זה שמיום העניין לבין באב, עשר חמישה של

התורה. בלימוד הוספה להיות צריכה
באמצע חל באב, חמישה-עשר יום בזה: והעניין
ש"ישראל וכיון במלואה, כשהלבנה החודש,
מה שכל מובן, ללבנה”, ודומין ללבנה מונין
אומרת זאת בבני-ישראל. גם יש בלבנה שיש
שהוא כמו המצב נראה שבלבנה זה על שנוסף
עליות יש שבלבנה שכמו בכללותו, ישראל בעם
ש"הם עד ישראל, של במצבם הוא כך וירידות
העתידה בגאולה כמותה" להתחדש עתידים
להיות צריכה כיצד הוראה בזה שיש הרי לבוא,

עבודתנו.
של והירידות העליות סדר תמוה: ולכאורה
שבתחילת ותמידי, קבוע באופן הוא הלבנה

הלבנה ממולד 'עליות', של במצב היא החודש
הולך ליום מיום בחודש, ט"ו ביום למילואה עד
מיום החודש סוף עד ומט"ו הלבנה, אור ומוסיף

לגמרי. שמתעלם עד אורה והולך פוחת ליום
מובנת: החודש מתחילת ההוראה - זה סדר ולפי
”מוסיף של באופן להיות צריכה ישראל שעבודת
שלאחרי יתכן איך אבל חיל; אל מחיל והולך",
סיהרא "קיימא העבודה, לשלימות שהגיע
והולך? שפוחת באופן עבודתו תהי' באשלמותא”,
להיות צריכה ה' שעבודת הוא, גדול כלל הרי

ח"ו! מורידין" ואין בקודש ”מעלין של באופן

ביטול של עבודה
שאין המצב בין חילוק שישנו לומר, יש זה ולפי
השני חציו לבין הראשון בחציו הלבנה מילוי
העדר החודש, של הראשון בחציו החודש: של
לא שעדיין היינו חסרון, על מורה הלבנה מילוי
באור; ולהוסיף להעלות וצריך הלבנה, אור נשלם
ונחסר הולך כאשר החודש, של השני בחציו אבל
חסרון על מורה אינו שזה הרי הלבנה, של באורה

מעלה. בו יש - אדרבה אלא ח”ו,
האדם בעבודת המצבים סוגי שני בין וההבדל
של באופן היא ישראל עבודת שכאשר היא:
שלו שהאור - באשלמותא" סיהרא קיימא

בנוג והן לעצמו בנוגע הן ובתוקף, בגלוי מאיר
רגש לידי שיבוא יתכן - הזולת על להשפעה ע
מאיר ידה שעל העבודה מעלת את בידעו ישות,
זה עם וביחד בהמשך ולכן כולו; העולם בכל
הלבנה (כמו הביטול בענין העבודה להיות צריכה
החודש). של השני בחציו עצמה את הממעטת

לעצמו בנוגע הן העבודה, לעצם בנוגע כלומר:
לגרוע שאין בודאי הרי - לאחרים בנוגע והן
ולהעלות להוסיף יש ואדרבה, האור, בענין ח׳׳ו
בנוגע אלא אינו והשינוי וקדושה; אור עניני בכל
ומאיר העושה שהוא שכיון העובד, האדם לרגש
בנוגע ולכן - ישות של רגש לידי לבוא יכול
"לכי הלבנה כמו העבודה להיות צריכה זה לרגש

הביטול. עצמך", את מעטי

טובה וחתימה כתיבה
יום באב, עשר חמישה יום בין הקשר גם וזהו
בתורה להוספה החודש, באמצע הלבנה שלימות
שכדי לדעת, האדם על כי ואילך. זה מיום החל
בה לעמול עליו התורה” "כתר את ולקבל לזכות

ביטול. מתוך
להמשכו אב חודש בין הקשר גם שזהו לומר, ויש
של הזמן הוא אלול שבחודש - אלול חודש
של השני בחציו הביטול עבודת בשדה”: "מלך
היא הביטול, בענין השלימות - אב מנחם חודש
אלול. בחודש בשדה" "מלך של לגילוי ה"כלי”

לטובה ישראל עם בקשות כל ממלא והקב"ה
ונכתבים טובה, וחתימה לכתיבה ולברכה,
הנצחיים לחיים - עד לחיים, ונחתמים
ידי על והשלימה האמיתית בגאולה והאמיתיים

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח

תשמ״ה) ואתחנן פרשת שבת שיחת (עפ״י



מאדרוה

לטולוז שלט

ק"מ 150

וכו'\ שם שנרצח אחרי

10 הגנו
בלילה

התקשרנו
שיחפשו
בגוגל לנו

מירושלים: אמסלם דניאל ר' מספר
שיחי' חמי שבועות מספר "לפני
תלונותיו בטוב. חש שאינו התלונן
בידו עזים בכאבים התמקדו
בני הבינו קצר זמן תוך ובחזה.
רציני, במשהו מדובר כי המשפחה
הרפואה לבית אותו לפנות ומיהרו
אושפז הוא שם כרם, עין הדסה
נמרץ טיפול במחלקת במהירות

פנימית.

הרופאים גילוי מאוד שמהר אלא,
מהו יודעים אינן הם כי לתדהמתם
חום אלו. עזים לכאבים המקור
עצמו והוא העת, כל עלה גופו
מזהיר, לא רפואי במצב היה נראה
ימים, אותם בכל אך פחתה, ערנותו

הרופאים הצליחו לא
מקור את לגלות
שנמנעה כך הבעיה,
לטפל האפשרות מהם
את ולפתור כראוי בו
שגרמה הבעיה מקור
המסוכנים. לתסמינים

רעייתי, - שבתו יצויין,
כאחות היא אף עובדת
רפואה, בית באותו

הרפואי הצוות את שמכירה וכמי
עושים מה לברר העת כל ניסתה
רצונם שלמרות אלא במצבו,

לסייע. הצליחו לא הם הטוב,

לעשות, מה כבר יודעת לא "אני
שעבר, בשבוע אלי פנתה היא
הרפואה, בבית עבודתי שנות בכל
כשאדם דומה, במצב נתקלתי לא
כל ברורים תסמינים עם מאושפז
אין ולאידך בעיה, על המעידים כך,
להצביע חוט קצה אפילו לרופאים

הבעיה". מקור על

הרופאים הציעו רביעי, יום באותו
הלב, באיזור היא הבעיה שאולי
ביטחון, בכך היה שלא ולמרות
בלב, ניתוח לעשות לנסות הציעו
להם היה לא אך צינטור, ואולי

יועיל. המהלך שאכן ביטחון

אותי ושיתפה הביתה חזרה אשתי
יודעת לא "אני הרופאים. בדברי
את סיימה היא להחליט", מה

דבריה.

"מה במחשבתי הבריק לפתע
צריכים השאלה? מה עושים?
המשיח. מלך שליט"א לרבי לכתוב

עד זה על חשבנו שלא זה איך
עכשיו"?

בשכונה חב"ד לבית יצאה היא
את כתבה שם יובל, קרית שלנו,
כרך לתוך אותו והכניסה המכתב
נפתח שם קודש, באגרות כ"א
במכתב רסו-רסז. בעמודים לה
שליט"א הרבי מתייחס הראשון
רק כותבים אנו מדוע המשיח, מלך
ידיעות... ממנו שאין "ולפלא כעת:
למוקש, לנו זה יהי' מתי ועד
וההשפעות ההמשכות לקלקל
משפיע אדמו"ר... מו"ח כ"ק אשר
הטבע...בברכה מן למעלה בדרך

ולבשו"ט". הנכונה לבריאות

על "במענה השני: בעמוד ובמכתב
במה שואל בו מכתבו
מייעצים רופאים שיש
אצל השקדים לחתוך
כנראה הנה תחי', בתו...
נוגע זה אין ממכתבו
שלה, לאפטיט אלא
כדאי אין הוא כן ואם
צריך ואין בזה, למהר
זה לעשות שאין לומר
(=בסוף קיטא בשלהי
להתיעץ ויש החום. בימי הקיץ)

מומחים... רופאים עם

ע"ד דבר מזכיר שאינו לפלא
התוועדות..."

כי המדברת המפתיעה ההוראה
וכן בזיהום, היא הבעיה מקור
מומחים רופאים עם להתייעץ
התוועדות לקראת בהבטחה לוותה

בעז"ה. שנערוך הודיה סעודת

כבר להשתנות. החל הכל מכאן
לשכנע רעייתי הצליחה למחרת
ממחלקה מומחים רופאים שלשה
לעזור מהם כשביקשה זיהומית

לה.

כפי הניתוח, רעיון את ביטלו הם
המשיח, מלך שליט"א הרבי שכתב
מיוחדת בדיקה על שהורו ולאחר
מקור כי קבעו השדרה, בעמוד

במוח. בדלקת היא הבעיה

מתן של קצר זמן תוך
את ראינו מתאימה, אנטיביוטיקה
התאושש מצבו המיוחל, השיפור
מבית לשיחרורו מחכים אנו וכעת
את אי"ה לערוך כדי הרפואה

בקרוב. ההודיה סעודת

היהודים הם מי אז כיהודים. גוים רושמת שהמדינה שנה ארבעים כמעט
דורון טוביה הרב מאת: המדינה? הוקמה שלמענם

מי? בשביל – הלאום חוק
שנת עד כהלכה". שנתגייר או יהודיה לאם "בן הוא יהודי
משרד של בתקנה הנוסח היה וזה ברור, היה זה תש"ל
,1970 בשנת ישראלית, אזרחות נותנים עולים לאיזה הפנים
כיהודי. להירשם יכול שרוצה יכול גוי כל שגם שינוי נהיה

יהודית. מדינה אין = ליהודי הגדרה אין ואם
(וכיו"ב ערבי שמחבל אומר, המשיח מלך שליט"א הרבי
ולקבל דולרים, בכמה רפומית גיור תעודת לקנות יכול וסודני) אריתראי

הלאום? חוק יעזור ומה כזו, יהודית מדינה צריך מי אז אזרחות.
בכל היה ככה מצוות. לקיים מנת על ישראל לעם כניסה זה – גיור
אחרי מאז, אבל המדינה. הקמת אחרי שנה 22 גם נשאר וכך הדורות,
תושביה, כל מדינת זו עכשיו כבר כיהודים, גוים רישום של רבות שנים

נחקק. שלשמה למטרה להזיק רק יכול הנוכחית במתכונתו והחוק
כאשר בארץ. היהודי רוב להבטיח שנועד הקיומי היסוד הוא השבות, חוק
את ניסרה ישראל ממשלת תוכן, לחסר השבות החוק את הפכה הכנסת
"הגזירה לזה קורא המשיח מלך שליט"א הרבי יושבת. היא שעליו הענף
במדינה צורך אין ובמילא יהדות, אין ליהודי, הגדרה אין אם האיומה".

הלאום"?! "חוק מה בשביל אז ליהודים,
מאד, רחבים הגבולות כאשר הימים, ששת מלחמת אחרי תש"ל, בשנת
נגזרה אז דווקא אחריו, ולא לפניו כמוהו היה שלא כלכלי ביטחוני המצב
מראש, חודשים הזהיר המשיח מלך שליט"א הרבי האיומה". "הגזירה
את הורידה ישראל "ממשלת הביטחון: מצב לדרדור יביא הזה שהחוק
ארץ בין המחיצה את יסיר והקב"ה ברוחניות, לעמים ישראל בין המחיצה

איומה". סכנה וזו בגשמיות, לגוים ישראל
וכו', מעלות ילדי מצפון, מחבלים חדירות החלו ספורים חודשים אחרי
הרבי כאשר למצרים, רוסים חיילים כניסת עם ההתשה מלחמת זה ואחרי
אחר יהודי". "מיהו עם הענין את ישיר באופן קושר המשיח מלך שליט"א

היום. עד שאחריה, והמלחמות כיפור, יום מלחמת - כך

זרים פולשים
שינוי ח"ו יחול לא "אם המשיח: מלך שליט"א הרבי אמר השיחות באחת
צידונים, מיהודים, מורכבת המדינה ותהא בכאלה, ישראל ארץ תוצף בזה,
.(409 ע' כא (לקו"ש הנוכחים" בשמותיהם ומואבים עמונים אשדודים
הסודנים, את לכאן שהביאו אלה הם לחוק, המתנגדים התקיים. זה וגם
בתי גם להם, יש עבודה רישיונות ישראלית. אזרחות להם לתת ורוצים
לצה"ל ויתגייסו אזרחות יקבלו שלא למה אז להם, אין - וחובות ספר,
אבל, לעצור. בא שהחוק מה בדיוק זה - תושביה?! כל מדינת ותהיה
שאלה ויוצא, המדינה. מי בשביל אז יהודי, מהו מגדירה לא המדינה אם

הצודקים!! הם אזרחיה" כל ל"מדינת החותרים
מ"רבה" גיור תעודת שיקנה ע"י אזרחות, לקבל בקלות יכול אריתראי כל
חדשה עתירה מניח יום שכל אירגון מאותו רפורמית ראביי) (אישה
רוצה אחת שאותה נוספת, ועתירה הכותל, בקדושת לפגוע לבג"ץ
אישה, גם - המעלות כל את לה יש הראשית. הרבנות למועצת להצטרף
אין גם אז הלכה, פי על ליהודי הגדרה אין ואם "רב". וגם רפורמית, גם
הוא מי לקבוע יכולים ערבים כנסת חברי ואם הלכה. פי על לרב הגדרה
עתירות ושתי הראשית, ברבנות רב יהיה מי לקבוע יכול בג"ץ אז יהודי,

שלהם. הטענות את יחזק החדש והחוק בבג"צ, נידונו כבר כאלו
תושביה, כל למדינת ישראל מדינת את להפוך להם יאפשר החדש החוק
ישראלית אזרחות קבלת כיום, רפורמיות. גיור בתעודות ישתמשו אם
ש"ס, בשליטת נמצא הפנים ומשרד הפנים, במשרד הרישום בפקיד תלויה

הבאה?! בשנה גם שם תהיה שש"ס מבטיח מי אבל
היתה לחקיקתו והמלחמה המציאות, את לשנות יצליח לא הלאום חוק
את להחזיר היא פעולתו, את יפעל הזה שהחוק היחידה האפשרות לשוא.
זה הלכה, למדינת ישראל את יהפוך לא זה החוק. לנוסח "כהלכה" המילה
שומר לא הוא אם גם המדינה, הוקמה שעבורו ללאום שייך מי יגדיר רק

למיעוטים. שייך ומי ומצוות, תורה לע"ע
כלומר אני", רוצה שיאמר עד אותו "כופין אומר שליט"א הרבי זה על וגם
ישראל, במדינת יהודי רוב שבשביל יבינו הכנסת וחברי הממשלה גם בסוף

יהודי. זה מי לדעת צריך
צדקנו משיח שליט"א הרבי התגלות הענינים, כל לפני ממש, ומיד ותיכף

והשלמה. האמיתית בגאולה

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק אב מנחם היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ו פרק שחיטה הל'

ז פרק

ח פרק

ט פרק

י פרק

יא פרק

יב פרק

א-ג פרקים ונטען טוען הלכות

ד-ו פרקים

פרקיםז-ט

י-יב פרקים

יג-טו פרקים

א-ב פרקים נחלות הלכות טז. פרק

ג-ה פרקים

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

עיצות אובדי כשהרופאים

ש(לא . . ממרום" רוח עליהם ש"יערה רצון יהי
לבני יסייעו הם) שגם אלא יבלבלו, שלא רק

זאת ידחו ושלא ישראל, ארץ שטחי בכל להתיישב ישראל
ומיד. תיכף זאת לעשות אם כי זמן לאחר

תשל"ח) לך לך ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ומיד תיכף להתיישבות לסייע

אמסלם דניאל ר׳

דורון טוביה הרב

העולם את מאירים

בכיכר: משיח עצרת מהחלטות

למפיצים! הופכים
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

054-764-1900 לפרטים:



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

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ט 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

מקצועי רוחני, צוות רוממה חב"ד בישיבת

צעד אחר צעד הבחור את המלווה ומסור
חסידי. בית הקמת ועד דרכו מראשית
גשמיים מתנאים הבחורים נהנים כן כמו
חדרים מזינות, ארוחות הכוללים מעולים

ועוד. כושר חדר מסודרים

חדשה! שנה מתחילה

058-4613-770 שמואל הרב לפרטים:

הארצי המרכז
משאיות לביטוח

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

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

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמיקדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

גאולה שכולו יום לקראת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ישראל, עם את המלווים מהמושגים אחד
ר הוא"בַּ התלמוד מזמן עוד שנה, אלפי במשך
יום של "תלמיד (ובתרגום: א" יֹומָ ד חַ בדְּ ירַ בֵּ
"לומר חגיגה: במסכת חז"ל פסקו וכך אחד")
בשנה אחד יום אפילו בתורה העוסק כל לך
השנה כל עסק כאילו הכתוב עליו מעלה
התורה, עניני כלל של בלימוד ואם כולה".
מדובר כאשר וחומר קל האדם, לכך זוכה
זה, לימוד על ומשיח. גאולה עניני לימוד על
"דרושה המשיח: מלך שליט"א הרבי אומר
ואחת אחד כל של . . האחרונה ההשתדלות
התורה לימוד . . המשיח את להביא מישראל
שנתבארו הגאולה ובענייני המשיח מלך בענייני
התורה בלימוד וההוספה . . מקומות בריבוי
שבתפארת") ("מלכות והגאולה משיח בענייני
וביאת התגלות לפעול ישרה" ה"דרך היא

ממש". בפועל והגאולה המשיח

מהפך של יום
הפקת על האמונים ממש, ההפצה במרכז
שנים, תשע לפני הגו וגאולה, משיח מוצרי
עניני לימוד של יום המהפכני: הרעיון את

התורה. חלקי מכל ומשיח גאולה

במיזם, היום עד שהשתתפו אברכים אלפי
הרוחנית העוצמה על מעידים השנים, במשך
באחת המחזירם זה, לימוד ביום הטמון
בעניני החיות את ומחזקת בישיבה לימיהם

וכללי. אישי באופן הגאולה

מספר השבוע, שיתקיים הלימוד, יום לקראת
חב"ד ישיבת ראש ויצהנדלר שמעון הרב
כבר הוא אחד ליום "ישיבה לציון: בראשון
מהנוף נפרד בלתי חלק להיות שהפך אירוע
של קבוצה ישנה הזמנים. בין בימי החבד"י
את הזה ביום לוקחים שפשוט עסק בעלי

שבנפש' ל'יחידה' לתת כדי מהעבודה החופש
בעלי מאות זקוקה. היא לו הרוחני המזון את
כדי אחד ליום לישיבה' 'חוזרים ואברכים עסק
ובקשתו כרצונו ומשיח, גאולה בעניני לשקוע

שליט"א". המשיח מלך אדמו"ר כ"ק של

נואמים מגוון
והנאומים גדול, שינוי עברה השנה, התוכניה
הקהל תגובות לאור בה, שנוספו וההרצאות
את אחד, לכל להעניק נועדו עברו, בשנים

המותאמת. והלימוד העיון חווית

מגוונים בצדדים הראשון המושב יתחיל כך
החסידות. במשנת הגאולה תורת של ומרתקים
שליט"א, הרבי של והחסידות הנגלה בתורת
אדמור"י ובמשנת יום' ה'היום פתגמי בראי

סוכטשוב. בית

צהריים ארוחת תוגש הראשון המושב לאחר
המושב יפתח כך אחר מיד וחגיגית. מלאה
הנבואה במהות מעמיק כללי' ב'שיעור השני
על שעומדים בנושאים הרצאות כשלאחריו

המושב יפתח הערב שעת ולקראת הפרק
מלכות'. ה'דבר לימוד בנושא השלישי

מוזמנים החבדיי"ם למרצים מעבר שנה כמידי
בעניני שיעסקו רבנים היוקרתי העיון ליום
הפעם וכללי. רחב באופן ומשיח גאולה
הרב הגאון ימסור התשיעי העיון יום לקראת
הגאולה על מיוחדת הרצאה רפפורט שבתי
רפפורט, הרב סוכטשוב, בית אדמור"י במשנת
הגאון הפוסק של ונכדו פולין לאדמור"י נכד
חלק ערך שאף פיינטשיין משה ר' הגדול

מספריו.

דוד הרב הגאון ידי על תימסר נוספת הרצאה
שפתח החכמים, מועצת חבר של בנו בעדני,

קדשים. לעניני מיוחד כולל לאחרונה

הישרה הדרך
מנחם כ' רביעי ביום השנה יתקיים העיון יום

של ההילולא יום אב,
לוי רבי הרה"ק כ"ק
כ"ק של אביו יצחק,
המשיח מלך אדמו"ר
בישיבת שליט"א
הערב ברק. בבני חב"ד
בהתוועדות ייחתם
התאריך לרגל המרכזית
רבנים משפיעים עם

ושלוחים.

במילוי בוודאי מוסיף שכזה, שיום ספק אין
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הוראתו
וביאת התגלות לפעול ישרה' ב'דרך לצעוד

ממש". בפועל והגאולה המשיח

'ממש' משרדי והרשמה: נוספים לפרטים
.054-2248770 וואצאפ 077-5123770

מבלבלות למחשבות
מבלבלות לפעמים אשר מחשבות אודות כותבת
דעתי ושואלת שנים, כמה לפני היו והתחלתן אותה,

בזה.
ממש כל בהן שאין הוא שברור פשוט וגם ומובן
בזה, נוכחה עצמה היא גם ובודאי וכלל, כלל ומציאות
ית' השם חסדי ראתה המחשבות התחילו מאז שהרי
יסודי על בישראל בית בבנין במוחש בפועל וברכתו
והם יסודים הכי מהענינים זהו והרי והמצוה, התורה
שבענינים אלא הישראלים, ואשה איש בחיי עיקר
היסח היא ראשונה הכי העצה במחשבה, התלוים
המחשבה עם ללחום ענינו אין הדעת והיסח הדעת,
אחר, לענין המחשבה את להפנות אלא רצוי'ה בלתי
מעט שאז יהדות, לעניני המחשבה להפנות טוב ומה
שהיא שכותבת כמו ודלא חשך, הרבה דוחה אור

בענין מלחמה שהרי המחשבה, על להתגבר משתדלת
הדעת. היסח היפך הוא האמור

את וכן בדירתם המזוזות את יבדקו אשר ומהנכון
שנים במשך נבדקו לא באם שי' בעלה של התפילין
הטוב מנהגן על תשמור והיא האחרונים, חדש עשר
הנרות הדלקת קודם לצדקה להפריש ישראל בנות של
יום בכל גם תעשה וכן טוב, יום וערב שבת ערב בכל
זה שכל ומובן בבקר, תפלה איזה שתאמר קודם חול

נדר. בלי להיות צריך
דבר על במחשבה שההתרגלות ופשוט, מובן וגם
[שההתחזקות ומנהיגו עולם בורא יתברך בהשם בטחון
בלתי בהמחשבות קשור כל מבלי להיות צריכה בזה
מהשקפת אם כי מהן, דעת להסיח שצריך רצויות,
השי"ת בברכות מוסיפה מסורתית], יהודית עולם
ו׳תתמז) (מאגרת הדרוש.. בכל והצלחתו

עברו בשנים המשתתפים מקהל חלק

באירוע ויצהנדלר הרב


