
משיח בוחרים
השבוע, שנערך השבתון יום את
דוכני להקמת והשלוחים הפעילים ניצלו
לעם רוחנית חיזוק וקריאת תפילין
הבעל"ט. החדשה השנה לקראת ישראל
הבחירה כי במוחש לראות היה ניתן
להוסיף היא ישראל עם של הטבעית
הגאולה לזירוז טובים ומעשים המצוות

והשלימה. האמיתית

ל-770 השמונים שנת
נרכש בו היום את ציינו השבוע
יורק, בניו 770 שבבבל רבינו בית ונחנך
ה'ת"ש בשנת שנקנה הבית משיח. בית
חב"ד למרכז הפך הריי"צ, הרבי ידי על
השלוחים פעילות יוצאת ממנו העולמי,
לכל המשיח מלך שליט"א הרבי של
במקום נערך האירוע לרגל כולו. העולם

המאורע. לציון מיוחדת התוועדות

עכשיו משיח ספרי סט
מכירה לאור יצאה אלה בימים
לוי חיים הרב של הספרים לסט מוקדמת
הספרים עכשיו", "משיח גינזבורג יצחק
וכעת רב זמן לפני השוק מן אזלו
עינים. ומאירת חדשה במהדורה יוצאים
ופעולותיו הרב ממוקירי אברכים מספר
המפורשת בקשתו לאור לענין התגייסו
וכעת החשובים, הספרים את להפיץ
שותפים להיות ואחת אחד לכל קוראים
נוספים: ופרטים הסט להזמנת ולסייע.

.054-2248-770

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ושלימה אמיתית גאולה שנת

ומהות, לעצמות ישראל עם בין המיוחד החיבור
השבוע: פרשת במילות המיוחד ביטויו את מקבל
לך להיות היום (=הבדלת) האמרת ה' "את
להיות היום האמירך וה' . . בדרכיו וללכת לאלוקים
עם של יחודיותו לך..." דבר כאשר סגלה לעם לו
כחלק שם הפרשה, בהפטרת גם משתקף הסגולה,
הקב"ה מגלה והשלימה, האמיתית הגאולה מיעודי
"ובנו לבוא: לעתיד העולם אומות של יעודם את
בזכות זאת ישרתונך..." ומלכיהם חומותיך נכר בני
מעלתם את ויגלה בעולם שיאיר העצום האור

ישראל, עם של העצמית
לבקש לגויים שיגרום אור
לשרת לזכות ולהתחנן

היהודים. את

שלא לאלו יקרה ומה
מקרב זה, בתפקיד יחפצו
משיב כך על האומות?
והממלכה "הגוי הנביא:
יאבדו יעבדוך לא אשר
יחרבו". חרב והגוים
אין וחלק, חד פשוט,
שאינו למי בעולם מקום

יעודו. את ממלא

הגנוז האוצר
האמנם המשיח, מלך שליט"א הרבי כך על שואל
יגזר ישראל, עם את לשרת יחפצו לא אשר אלו
עליהם שיש ראינו האם ולמות? להאבד עליהם
דין גזר מקבל מבצעו שאינו שמי שכזה, חיוב
בעונש מדובר שלא היא, לכך והתשובה מוות?
הנהגת בצורת אלא החובה, ביצוע אי על המגיע

בבריאה. הקב"ה שטבע הסדר וגילוי העולם,

המטרה את לגלות נועדה גילוי, מלשון הגאולה,
הפרטי יעודו ואת בכללותה הבריאה של והתכלית
בעולם. נברא כל של
שאינו פרט כל כן, ועל
את ביטוי לידי מביא
מקום לו אין יעודו,
המושלם. בעולם

מנת על ישראל, עם את לשרת כדי נועדו הגויים
כל הפרעות. ללא הקב"ה את לעבוד יוכלו שהם
יוזמן תפקידו, את למלא שיחפוץ מהאומות מי
במציאות להכיר שיסרב מי אך זאת, לעשות
מגשים ואינו מאחר ממילא, בדרך יאבד החדשה,

נברא. שלשמה המטרה את

בעצמם? ישראל עם של למטרתם בנוגע ומה
ומספרת התורה את הפותחת במילה שנרמז כפי
אותה "בראשית", העולם בריאת התחלת על
"בשביל רש"י מסביר
עם בשביל ראשית",
התורה) (ובשביל ישראל
עם ראשית. שנקראו
כדוגמת הם ישראל
של האישיים האוצרות
אצלו שנשמרים המלך
בשבילו - בכספת
לאוצרות בניגוד אישית.
למטרות המשמשים
תצוגת כמו אחרות,
שיבוצם או העושר
הרי וכדומה, הנוי בחפצי
האישיים שבאוצרות
בהם היא המטרה האלו

עצמם.

יחיד בן כמו
את מדגיש נמצאים, אנו שבסיומו אלול, חודש
ומהות עצמות עם ישראל בני של המיוחד הקשר
ידי על נמשל זה מיוחד קשר הוא. ברוך סוף אין
בפני אחד כל של היוקר כי שאמר טוב, שם הבעל
זקנים להורים שנולד יחיד בן כמו הוא יתברך ה'

זקנתם. לעת

להשתדל עלינו החגים, פרוס לפני רגע בעמדנו
כחלק זאת מזדקק, לכל החג צרכי במתן במיוחד
כהכנה יהודי, כל של העצמית מעלתו מגילוי
בהתגלות ביותר, הגדולים האוצרות גילוי לקראת
האמיתית בגאולה המשיח, מלך שליט"א הרבי

ממש. ומיד ותיכף והשלימה

האוצר את לגלות
יהודי שבכל

זקנים להורים שנולד יחיד בן כמו שזהו טוב שם הבעל אמר מישראל, אחד כל כלפי הקב״ה של היוקר על
והשלימה האמיתית לגאולה וכהכנה החגים לקראת בסיוע זאת לגלות נדרשים אנו אלו בימים זקנתם. לעת
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חיינו לבית שנה 80

עלינו הבא החגים בחודש ל-770 האלפים להגעת נערכים יורק בניו
המפורסם. הבנין לקניית שנה 80 את ציינו השבוע לטובה.



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

ע"ה שלום ב"ר יהודית מרת

פויזנר
ה'תשע"ט אלול י"ד נלב"ע

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

דייטש שיחיו ורעייתו אשר ר' למשפחת
שיחי' יוסף הת' הבן לבוא

תחי' נסיא מרת עב"ג השידוכין בקשרי
שיחיו סטגובסקי ורעייתו ברוך פנחס ר' למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

נשמת לזכות טוב מזל

 
     
      
    
   
    
     
    
    
    
   

 
   

האדמה.. פרי כל מראשית ולקחת
ב) כו, (דברים

ישראל, לארץ המדבר דור שנכנס בעת
כיבוש (של שנה 14 להמתין נאלצו הם
מצוות לקיום עד הארץ) וחלוקת
האמיתית הגאולה בעת אבל ביכורים.
ודורך בקוצר חורש "וניגש והשלמה:
איסוף יג). ט, (עמוס הזרע" במושך ענבים
וניתן לזריעתם, בצמוד יבוא הפירות

ביכורים. להביא מיד יהא
תנש״א) ואתחנן (פרשת

ד) כו, (דברים מידך הטנא הכהן ולקח

"שבעת מפירות הביכורים בהבאת
ישראל" ארץ בהם שנשתבחה המינים
האדם מודה המקדש, בבית הכהן אל
נעשית ולכך לו, אשר כל על לבוראו

שמחה. מתוך המצווה

יהודי כל על לגבינו: מכך וההוראה
כך ביכורים, כפרי עצמו את לראות
די לא שלו, ומחשבה דיבור מעשה, שכל
להיות עליהם אלא הטוב בכיוון שיהיו
יש החולין עסקי את גם המובחר. מן
תזרז זו השתדלות ל"ביכורים". להפוך
ממש. בפשטות הביכורים הבאת את

גאולה) (פניני

יב) (כח, הטוב אוצרו את לך ה׳ יפתח

הטובות כל בניי, לישראל: הקב"ה אמר
שנאמר מנין? בזכותכם. בעולם, שבאות
האלוקים לך "ויתן כח) כז, (בראשית

אלא יורד אינו המטר השמים". מטל
יב כח, (דברים שנאמר מנין? בזכותכם.
אף הטוב". אוצרו את לך ה' "יפתח א)
בזכותכם. אלא לעולם בא אינו השלום
לך "וישם כו) ו, (במדבר שנאמר מנין?
רבה) (מדרש שלום".

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:14 18:03 ירושלים

19:16 18:19 תל-אביב

19:16 18:10 חיפה

19:17 18:21 באר-שבע

19:36 18:39 ניו-יורק

   
     

      
כב) - א ס, פרק (ישעיהו

בהקב"ה להדבק הדרך

מלך דבר

כי-תבוא
ג-ד אבות פרקי

כי-תבוא

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

"והלכת השבוע בפרשת הנאמר הציווי את
כפי יתעלה בו "להדמות הרמב"ם מפרש בדרכיו"

המצוות. תרי"ג במניין אותו ומונה היכולת"

הציווי את מונה הרמב"ם מדוע תמוה ולכאורה
מדבר שבהם בכללים והלא המצוות, במניין הזה
אומר הוא מצוות, התרי"ג מניין על הרמב"ם
"את תהיו", "קדושים (כדוגמת כלליים שציוויים
במניין נמנים אינם וכדומה) תשמורו" חוקותי

מצות? התרי"ג

בדרכיו" "והלכת שבציווי לומר כן אם הכרחי
הציוויים, בשאר קיים שאינו מסויים חידוש ישנו
המצוות. במניין עצמו בפני נמנה הוא לכן אשר

אינסופית עליה
"והלכת", ליהודי אומרת התורה הוא: והחידוש
של מתמדת בתנועה להיות יהודי שעל דהיינו
תורה לקיים יכול יהודי דרגה. אל מדרגה הליכה
מעמד באותו להישאר כן, פי על אף אך ומצוות
בא זה ועל המצווה. קיום קודם שהיה כפי ומצב
מצווה שבכל – בדרכיו" "והלכת ואומר הציווי
נוספת לדרגה לעלות עליו מקיים, שיהודי

קודם. שהיה מכפי יותר נעלה ולמקום

לך "ונתתי לפסוק בנוגע רואים אנו לכך בדומה
בחסידות ומוסבר האלה", העומדים בין מהלכים

שהם אף כי "עומדים", בשם נקראים שהמלאכים
והדרגה בסדר זה הרי לדרגה, מדרגה עולים
הנשמות זאת לעומת ומוגבלת. מדודה ובצורה
הזה לעולם יורדים הם כאשר ישראל, בני של
"מהלכים", בשם נקראים הם ומצוות תורה לקיים
שלא היא יהודי אצל לדרגה מדרגה עליה כל כי
– אינסופית לעליה ועד הקודמת, לדרגה בערך

גבול. בלי

גבול לבלי להתחבר
יהודי, מסוגל כיצד לשאול: לכאורה ניתן כך ועל
הוא ואם גבול?, לבלי להגיע מוגבל, נברא שהוא
יכול הוא כיצד זו, לדרגה להגיע מצליח אכן

ומוגבל? מדוד נברא להישאר

יהודי על בדרכיו". "והלכת נאמר כך ועל
קיום ידי (על הקב"ה של דרכיו עם להתקשר
– מוגבל אינו הוא שהקב"ה ומאחר המצוות),
כאשר לכן הפכים", ו"נושא הנמנעות" "נמנע
לעילוי להגיע יכול הוא לקב"ה מתקשר יהודי
במציאותו להישאר זאת ועם מוגבל בלתי

והמוגבלת. הגשמית

הוא כך ידי שעל – יהודי של המצוות קיום

מצד מגיע – אינסופי בחיבור הקב"ה עם מתחבר
ממעל אלוקה "חלק שהיא שלו הנשמה עצם
מוגבל, אינו היהודי גם הרי שכן ומכיוון ממש",
עצמו. מהקב"ה ממש, חלק והוא קשור, הוא כי

עילוי (א) – ההפכים שתי של האמיתי והחיבור
הוא – מוגבלת גשמית מציאות ו(ב) אינסופי
של הגשמי בגוף גם חודר המצוות קיום כאשר
והמצוות, התורה בקיום חדור שנעשה היהודי,
שהנשמה מה את "מעצמו" מבצע שהוא עד

ממנו. דורשת

הצדיק דרך
כזו לדרגה להגיע מסוגל אחד כל שלא מכיוון אך
שהוא ועד לנשמה, בתכלית בטל שלו (שהגוף
מגיע לכן והמצוות), התורה את "מעצמו" מקיים
חכמים", בתלמידי "הדבק – תדבק" "ובו הציווי
והגוף הקב"ה, אל גמור בביטול עומדים שהם
וכאשר לאלוקות", "מרכבה נעשה עצמו שלהם
"כלי" נעשה הוא גם הרי לצדיק, מתקשר יהודי
זו. בדרגה להיות בכוחו יש ואז הנשמה, לאור

הקיום ולכן העיקר, הוא המעשה זאת עם אבל
היהודי על מוטל והמצוות התורה של בפועל
יהיה המצוות שקיום בדרכיו", "והלכת – בעצמו
"ובו של ההקדמה לאחרי ואז הקב"ה, של בדרכיו
בדרכיו ללכת ליהודי קל יותר בצדיקים, תדבק"

הקב"ה. של

חיל" אל מחיל "ללכת ערוך שבאין להליכה עד
"יום יהיה שאז והשלימה האמיתית בגאולה
ומיד ותיכף העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו

ממש.
תבוא) פרשת ד׳ חלק שיחות לקוטי (ע״פ



תשמ"ה אלול ח"י תבוא, כי פר' שבת אלול, ח"י על המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחת

הגדוליםשני המאורות הגדולים המאורות שני
שח"י דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד בפתגם
יש - הגדולים" המאורות שני את הולדת "יום הוא אלול
"שני בשם הזקן ואדמו"ר הבעש"ט של תוארם ולבאר: לדייק
בישראל נשיא על-ידי שנאמר תואר - הגדולים" המאורות
- הגדולים" "מאורות של הענין אמיתת כו' והשיג שידע

הפרטים. בכל הדיוק בתכלית בודאי הוא

שני - "שני" הגדולים": המאורות "שני של הענין פרטי לבאר יש ולכן,
"הגדולים" עצמו, בפני "מאור" הוא מהם אחד שכל - "המאורות" ענינים,
חיבורם גם ישנו זה, עם וביחד הגדול"; "מאור אלא סתם, מאור רק לא -

כדלקמן. הגדולים", המאורות "שני - יחד

כל היות עם - וירח) (שמש כפשוטם הגדולים" המאורות "שני בזה: והענין
מכל- עצמו, בפני הגדול) מאור אלא סתם, מאור רק (ולא מאור מהם אחד
אחד במאמר שנבראו ועד אחד, וברגע אחד ביום יחדיו, שניהם נבראו מקום,
הגדולים", המאורות שני את אלקים ויעש . . השמים ברקיע מאורות "יהי -

לשניהם. אחת ועשיה אחד מאמר

הבעש"ט החסידות: תורת של הגדולים המאורות לשני בנוגע גם מובן ומזה
שנים), עשרות של (בהפרש שונים בזמנים ופעלו חיו נולדו - הזקן ורבינו
נשיאותו - דור של הפסק ביניהם יש הנשיאות לענין שבנוגע אלא, עוד, ולא
נכד הבעש"ט, של (ברוחניות) נכד נקרא הזקן שרבינו וכידוע המגיד. של

בן. ולא

ורבינו הכללית, החסידות תורת מייסד הוא שהבעש"ט - ועיקר ועוד
המאורות "שני היותם מודגש שבזה חב״ד, חסידות תורת מייסד הוא הזקן

עצמו. בפני הגדול" "מאור הוא מהם אחד שכל היינו, הגדולים",

ובמאמר אחד ביום נבראו הגדולים" המאורות ש"שני כשם כן, פי על ואף
החסידות תורת של הגדולים" המאורות ל"שני בנוגע גם הוא כן אחד,
חב"ד, חסידות תורת מייסד הזקן, רבינו נולד שבו אלול ח"י שלאחרי -
המאורות ל"שני שייך אלול דח"י ורגע רגע שכל היינו, יחדיו, שניהם באים
לרבינו וחלקו להבעש"ט שייך מהיום שחלק באופן ולא יחד, גם הגדולים"

הזקן.

למעלה מלמטה או למטה מלמעלה
החסידות תורת של הגדולים" המאורות "שני שבין החילוק ...וביאור
בדרך אור "גילוי הוא הבעש"ט על-ידי הכללית חסידות שגילוי כידוע -
הוא הזקן רבינו על-ידי חב"ד חסידות גילוי ואילו למטה", מלמעלה המשכה

דוקא": יגיעה על-ידי למעלה מלמטה "בדרך

מלמעלה המשכה של באופן הוא הבעש"ט על-ידי הכללית חסידות גילוי
ענין היהדות, נקודת את לעורר מלמעלה אור גילוי המשכת - למטה

ומצוות. התורה עניני בכל החיות מתגלה זה ידי שעל האמונה,

ביחס הנשיאות הנהגת שעיקר - הבעש"ט של הנהגתו באופן וכמודגש
מישראל, ואחד אחד כל של היהדות נקודת את לעורר היתה ישראל לכלל
הבעש"ט של חייו ימי דברי כידוע ונשים, הארץ עמי פשוטים, אנשים גם
כפי פשוטי-עם, של היהדות נקודת את לעורר ישראל בעיירות מחזר שהיה
אמירת השם", "ברוך רבה, שמיא יהא אמן באמירת ביטוי לידי בא שהדבר

כו'. והתלהבות בחיות התפלה ועבודת תהלים (=פרק) קאפיטל

העלאה של באופן הוא הזקן רבינו על-ידי חב"ד חסידות תורת גילוי אמנם,
אלא האמונה, כח היהדות, נקודת של ההתעוררות רק לא - למעלה מלמטה
בשכלו שמתייגע עצמו, בכח עבודתו על-ידי בהאדם וחודר שנמשך באופן
שבנפשו, ודעת בינה בחכמה והשגה הבנה של באופן התורה פנימיות ללמוד
שחודר חיות היינו, ומצוות, תורה עניני בכל פרטי חיות נעשה זה ידי שעל
הכללית). החסידות על-ידי הכללי החיות (מלבד ענינו לפי פרטי אבר בכל
- חב"ד) חסידות של שבכתב (תורה התניא ספר של השער" "דף ובלשון
על- שלו, ענין שזהו היינו, גו'", מאד הדבר אליך קרוב כי פסוק על "מיוסד

דוקא. עצמו בכח העבודה ידי

בתי מנהל קליימן, יוסי הרב מספר
בנימין: במערב חב"ד

גיסתי שעברה, בשנה כסלו "בי'
לרבי כתבה ברדא, מושקא חיה גב'
את וביקשה המשיח מלך שליט"א
היא שאותו לפעוטון בנוגע ברכתו
היה הזמן באותו בביתה. מפעילה
והיא רשום, אחד ילד רק להם
עוד וירשמו שתצליח ברכה ביקשה

לפעילות. ילדים

הזוג בני חוו אותה אחרת בעיה
הייתה אביחי), בעלה עם יחד (היא,
וחצי חמש מלאו שכבר העובדה
נולדו טרם אך לנשואיהם, שנים

ילדים. להם

את ציינה שלא למרות
במכתבה, הזאת הבעיה
את כשפתחה הרי
במקום קודש, האגרות
מכתב את הניחה שבו
היא הברכה, בקשת

תשובות. שתי מצאה

התייחסות בראשונה
החינוך, מוסדות למצב

בכמות... הוספה בהם שיהיה
לזרעא ברכה הופיעה השני ובמכתב
כותב כך לברכה, הכלי וקיימה. חיא
המשיח, מלך שליט"א הרבי שם
ובממונם בגופם השתתפותם הוא

כסלו. בי"ט חסידית בהתוועדות

התשובה תוכן את להם הסברתי
השתתף גיסי למעשה, ההוראות ואת
בשכונת שנערכה בהתוועדות
ואילו בירושלים בגילה מגוריהם
ערב בארגון לעזור הגיעה גיסתי
בהשתתפות שעשינו לנשים מיוחד
כמובן בהתוועדות שושן. גילי

לברכה. אותם שהזכרנו

הופתעה היא הקרובים ביומיים
טלפונים, של גדולה כמות לקבל
ברישום שהתענינו הורים מצד
מתוכם ילדיהם. בעבור לפעוטון
מיידי. באופן נכנסו ילדים חמישה

הברכה, התממשות את ראינו כבר
קצר זמן בכך, הסתיים לא זה אך
שיחת מקבלים אנחנו מכן, לאחר
שגם ומתבשרים נרגשת טלפון

להתגשם... בדרך השניה הברכה

עמדו הם ההיריון תקופת כל לאורך
שונות דאגות ומול איתנו, בקשר
זכו שהם הרי הרופאים, שפיזרו
מהרבי וחיזוקים ברכות של למקור

אותם שבירך המשיח מלך שליט"א
ועוד. בנקל לידה שלימה, ברפואה

התאשפזה היא הלידה. יום הגיע
ההליך מה משום אך הלידה, בחדר
תזוזה... כל ללא ארוכות שעות נמשך
נמשך, עדיין שמצב משראתה
ממנה וביקשה לאשתי פנתה היא

בעבורה. ברכה בקשת שתכניס

להדר שיש נכתב התשובה בכתב
כשאשתי הראש. כיסוי במצוות
היא התשובה, תוכן את לה מסרה
מדובר, מה על מבינה שהיא השיבה
הדברים את לקיים אכן כוונה לה ויש
שכמובן לציין (יש לה הנראה באופן
כיסוי עם הולכת שהיא

ראש).

עדיין והלידה מאחר
ביקשה היא התעכבה,
תכתוב שאשתי שוב
המכתב הפעם בעבורה.
שונה לכרך הוכנס
אבל הקודם, מהכרך
בנושא עסקה התשובה
להוסיף "יש בדיוק זהה

הראש". כיסוי בענין בהידור

וביקשה ויתרה, לא כבר אשתי הפעם
שהיא בקול, בפיה שתצהיר ממנה
ההידור את עצמה על לוקחת אכן

נולד. התינוק כשעה בתוך וב"ה

מסתיים. לא המופת סיפור כעת גם
עורק עם נולד שהתינוק התברר
לחשוב החלו הרופאים בלב. סתום

התינוק. את לנתח כדאי האם

המשיח, מלך שליט"א לרבי כתבנו
לעשות שלא תשובה וקיבלנו
שחששו ההורים אך ניתוח, שום
התלבטו הרופאים של מתגובתם

לניתוח. לסרב האם

התייעצויות נמשכו בנתיים
להם להודיע הגיעו והם הרופאים
לפני ימים כמה עוד ימתינו שהם

הפעוט. את ינתחו שהם

מלך שליט"א הרבי של ברכתו ב"ה
פלא, ובאורח התממשה, המשיח
לאחר ימים כמה שנערך בצילום
נפתח הסתום העורק כי התברר מכן

ניתוח! שום ללא בעצמו

למעמד ההורים נערכו שיחרורו עם
שמו ויקרא המרגשת הברית
ימים לאריכות אלרועי בישראל

טובות. ושנים

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

יא. פרק מקואות. הלכות

נזקי הלכות נזיקין. ספר
א. פרק אלו. בפרקים ממון..

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

כז-כט. פרק שבת, הלכות

א-ב. פרק אלו. בפרקים עירובין.. הלכות ל. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים עשור.. שביתת הלכות

א-ג. פרק אלו. בפרקים יו"ט.. שביתת הלכות

ד-ו. פרק
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ניסים ושרשרת ברכות שתי

בטחון לעניני מהמומחים אחד אפילו היה לא
בפיקוח- מעלה היא שטחים שמסירת שאמר

את ימסרו שאם אמרו - ממש כולם או - ככולם רובם נפשות;
וזה פיקוח-נפשות, של בענינים יותר גרוע יעשה זה . . השטח
תשל"ו) מנחם-אב (כ"ף לכל. ומפורסם ידוע

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

גרוע יותר עושה רק

קליימן יוסי הרב

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

שמש בבית גם תמימים תומכי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

רק הזמן. נגד כמשימה בתחילה היה נשמע זה
"ישיבה הקמת על הוכרז ספורים חודשים לפני
שמש בבית החדשה ליובאוויטש" גדולה
בשטח אך לרנר, נחמן ישראל הרב בראשות

מבנה. עדיין ניצב לא עצמו

לציבור נרגשת בקריאה יצאו הישיבה בהנהלת
שאכן החדיש, המבנה בבניית חלק ליטול הרחב
חודשים כשלשה ובתוך נדירה, בזריזות הוקם

מרשים. מבנה צמח

וחציו בבנייתו, התחלנו כחודשיים לפני "רק
המנהל- בהתרגשות סיפר תילו!", על עומד כבר
ומתפקד שמנהל האיש לידר, שניאור הרב גשמי
"המבנה השעון, כיוון נגד המאסיבי המירוץ על
בסטנדרטים ועומדת חדשנית בשיטה נבנה
ומשלבת ובטיחות, איכות של ביותר הגבוהים
מברזל יצוקות ביסודות הנתמכת מהירה בנאות

הבאים". הדורות גם ייהנו ממנו – ובטון

מפליאה זרירות
פנימייה חדרי קומת ובהן קומות 2 החדש במבנה
'זאל' – מדרש בית וקומת וחדישים, מאובזרים
חדש אוכל חדר לצד וזאת, לימוד, וכיתות גדול
הישיבה לבניין בסמיכות הנבנה מימדים וגדול

הגדולה.

לשדרוג בו-זמנית מתקיים זה, בנייה פרוייקט
אשר בעיר, קטנה הישיבה של המבנים והרחבת
נמצאת בלבד, שנים שלוש לפני הקמתה מאז
הופכת אשר מתמדת, והתפתחות בנייה בתנופת
ישיבות "מרכז – ענק למגדלור המקום את
את שמגדלת – ליובאוויטש" תמימים תומכי
העולם להכנת ליובאוויטש של הבא הדור

צדקנו. משיח פני לקבלת

הם מגשימים בכך כי מציינים הישיבה בהנהלת

להקים המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת את
עיר. בכל תמימים תומכי ישיבות

בעיר מהפיכה
בעלי מרבנים מורכב הישיבה צוות הרוחני, בפן
נחמן ישראל הרב הישיבה ראש בתחומם. שם
אריה, דוד הוד הרב הישיבה משפיע לרנר,
ר"מ טהאלער, מענדל מנחם הרב הרוחני המנהל
הצטרפו אליהם וילהלם. דוד חיים הרב ומשיב
יונה, הר חב"ד קהילת רב קורנוויץ, משה הרב
דהלכתא', אליבא 'גמרא לימודי מערך ראש
חב"ד קהילת רב פרידמן, מענדל מנחם והרב
וידריך שילווה כמשפיע, המכהן תקווה פתח
עיוני בלימוד ביומו יום מידי התלמידים את

החסידים. ובדרכי החסידות בתורת ומעמיק

החיים על הישיבה של הברוכה השפעתה על
קופצ'יק, יחיאל הרב מעיד בעיר, הרוחניים

שמש: בית חב"ד תלמוד-תורה מנהל

בחורי בעיני ולראות לישיבה שכן להיות זכיתי,
רצונו את לעשות אלא בעולמם להם שאין חמד

תפילה, בלימוד, המשיח, מלך שליטא הרבי של
ישראל. ואהבת שמחה מתוך והכל מבצעים

מתבטלים האמת ש'בפני איך לראות זכיתי
מעריכים, הגוונים מירב על השכנים, כל כולם',
ההנהגה בפני מהכלים יוצאים ופשוט מכבדים
מתנגד עצמו את שמגדיר ידיד התמימים. של
יחסו על לב בגילוי לי שאמר לחב"ד, חריף
יענה כרחו בעל רע, "מלאך הישיבה: לבחורי

אמן"...

בעיר, כאן החרדיות השכונות תושבי שכנים,
זכות, "איזו בחום: הזדמנות בכל לי אומרים
את הפכה הישיבה שלנו, השכונה זכתה במה

השכונה".

של היווסדה עם קופצ'יק, הרב מוסיף כעת,
ולהכפיל לגדול, הולך זה כל הגדולה, הישיבה

ועוד. עוד עצמו את

המייסדים
המימון ומאיפה
המהירה? לבניה
הישיבה בהנהלת
בקריאה יצאו

מייסדי על ולהמנות חלק ליטול הרחב לציבור
הישיבה.

קצר זמן בתוך גוייסו כך, לצורך שהוקם באתר
כשרבים ש"ח, אלף מאות ומונה מליון של סכום
בהוראת שיתרמו נאים לסכומים מתחייבים
למייסדי הם הפכו ובכך הקרובות בשנים קבע

הישיבה.

להמשיך ניתן כי מציינים הישיבה בהנהלת
מלך שליט"א לרבי בנחת ולהוסיף ולתרום

באתר: המשיח,

www.charidy.com/YGBH

ברדיו חסידות הפצת
הרדיו גלי על חב"ד מעיינות הפצת דבר על כותב

צדקנו. משיח ידי על ת"ו באה"ק,

בהישגי יסתפקו לא שי' וחבריו שכ' חזקה תקותי
להעלות הוא הצווי וקדושה תורה בעניני כי העבר
ולרבוי להעדפה מקום יש שתמיד וכמובן בקדש,
אין שהוא בהקב"ה הקשורים וטוב קדושה בעניני
יהיו ופעולותיו שהאדם ורוצה גבולי ובלי סופי

ודמותו. בצלמו

יובלות ד' במלאות סגולה, שנת זו, בשנה ובפרט
וידוע טוב, שם הבעל של להסתלקות-הילולא
של הענינים כל מתעלים שאז ההסתלקות ענין
הבעש"ט והרי עז. וביתר שאת ביתר ההילולא בעל
הפצת - הקדש באגרת וכלשונו ההפצה, ענין הדגיש

חוצה. בבחינת) שעדיין אלה בין (אפילו המעיינות
הרדיו גלי ידי שעל מזו גדולה הפצה לך והיש
חלקו ואשרי והמחיצות. הגבולים כל שפורצים
בהפצת בו התלוי כל שיעשה ואחד אחד כל של
הנ"ל באגה"ק האמורה ההוראה לקיים המעיינות
ממש. בקרוב משיחא מלכא ביאת ולקרב להמשיך

זקכא) (מאגרת

ומצוות תורה שומר עם שידוך
בלתי איש עם להשתדך ענין זה שאין שצודקת, ומובן
הוא האמיתי, אושר הישראלי, בית אושר שהרי דתי,
ותורה והמצוה, התורה יסודי על בנוי כשיהי' ורק אך
רק לא העיקר, הוא המעשה נאמר עליהם ומצותי'

להיפך. כשמתנהג ובפרט הלב, רגש

ז׳קכב) (מאגרת

החדשה בישיבה שיעור

עמית ש צילום
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הארצי המרכז
רכב לביטוחי

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

הגאולהאתר הגאולה אתר

hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com :האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום לאימייל שלחו דיווחים


