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התפרצותו עם בעירק, האחרונים החודשים אירועי
בשמו או דאעש הקיצוני האיסלמי האירגון של

את לזעזע הצליחו האיסלמית", "המדינה החדש
ההמוניים הטבח מעשי הבינלאומית. הקהילה
שלהם, ההשתלטות מסע במהלך והאכזריים,

ערים על האיסלם חוקי של קיצונית החלה
מחדש למעורבותה לגרום הצליחו שנכבשו,
ממשית, צבאית מעורבות כולל ארה"ב, של

"המדינה ע"י מכיבושה עירק את להציל בנסיון
האיסלמית".

אירגוני של זו תופעה
הרואים איסלמיים, טירור

במלחמה יעודם את
השתלטות תוך ב"כופרים"

ומדינות ערים על
האיסלם חוקי והחלת

שנכבשו, אוכלוסיות על
תתואר, שלא באכזריות

ומתרחבת. הולכת

לאחרונה דווקא
של להתפרצותם העיתוי

איסלמיים, טירור אירגוני
האחרונות, בשנים דווקא

בספר כבר מקרי. אינו
מדוייק תיאור מופיע שנה, כאלפיים לפני הזוהר,

נחשף הרע בו השלב זו, איסלמית מגמה של
וכל. מכל להסירו כדי כל, לעיני ומתגלה

ישמעאל בני "ועתידים חופשי: בתרגום לשונו וזה
עליהם ויאספו בעולם. גדולות מלחמות לעורר

ברוח רשב"י אומר בהמשך בהם. וילחמו אדום בני
היבשה על השני הים על יערך אחד שקרב קודשו,

תמסר לא הקודש ארץ אבל באלו אלו וישלטו ..
- הארץ בכנפות לאחוז הקב"ה ועתיד אדום. לבני
ישמעאל בני את ולכלות - טליתו המנער כאדם
כח ישאר ולא ממנה.

על לשלוט למעלה
בידי אלא העולם אומות

בלבד. ישראל עם
לתקן תפקידו בתוקף

וכהקדמת ביחד, ה' את לעבוד כולו העולם את
נבואה שהרי המוחלט, לביטולה ועד למכה, תרופה

שליט"א הרבי יצא להתקיים, חייבת אינה לרעה
של הידוע במבצע שנים, לפני כבר המשיח, מלך
מבצע הגויים, בקרב נח" בני מצוות "שבע הפצת

רבות, ואומות מעצמות-על שותפו שבמהלכו
עצמם על לקבל עולם באי לכל הקוראת באמנה
מצוות שבע - האוניברסליות המצוות שבע את
החי מן אבר אכילת איסור א. הכוללות: נח בני

ב. שהומת). (לפני
(הכוונה ה' ברכת איסור

ג. לקלל) לאיסור היא
החובת ד. גזל. איסור
משפט מערכת לקיים

הרג איסור ה. מסודרת,
עבודה איסור ו. ורצח.

גילוי איסור ז. זרה
עריות.

הגאולה ברכת
המבצע, במסגרת

הרבי שליחי פועלים
המשיח, מלך שליט"א
באי כל בקרב להחדיר
שיש ההכרה את עולם

אלא בראה לתוהו "לא ואשר זו, לבירה הבית בעל
וחורבן, הרס לשם העולם נברא לא יצרה". לשבת

בנייה, לשם אלא אינה בריאתו כל אדרבא, אלא
באנושות מיושב העולם שיהא כדי יצירה, לשם

ומנהיגו. עולם בבורא שתכיר
מלך שליט"א הרבי מבקש זו, לפעילות במקביל
מתוך לגאולה הצפיה את אצלנו לפעול המשיח
בעיני רואים ממש ומיד שתיכף גמורה, וודאות

הידור ע"י בא", המשיח) (המלך זה ש"הנה בשר
בעניני ובפרט בכלל תורה ולימוד המצוות, בקיום

בכל ולפרסם להכריז ובפשטות: ומשיח. גאולה
שהקב"ה - הלב מן היוצאים בדברים - מקום

ואחד אחד לכל הנביאים) עבדיו (ע"י אומר
ברכה", היום לפניכם נותן אנוכי "ראה מישראל

הגאולה ברכת בשר בעיני רואים ממש שהיום ועד
ממש. ומיד תיכף והשלימה", האמיתית

אלול חודש לקראת
לפעילות נערכים חב"ד במוקדי

יהודים מזוכים במסגרתו אלול, חודש
בימות השופר תקיעת בשמיעת רבי

את למסור נוהגים כן, כמו החול.
זה. בחודש לבדיקה והמזוזות התפילין

הניסים על מודים
להודות ממשיכים חב"ד, במוקדי

המלווים הניסים על יתברך, לה'
הגלויים הניסים על ובמיוחד אותנו,

איתן. צוק במבצע החיילים של
במרכז גן ברמת התקיים שכזה אירוע

אבישי הרב עם ליובאוויטש״ ״מודעות
גודל על מרתקת מצגת בליווי איפרגן

בריקודי פצחו המשתתפים הניסים.
הניסים. גודל על לה׳ והודיה שמחה

בהודו תורה ספר
באיזור שגרתי, בלתי מחזה

ארבע אחרי הודו. בבירת העסקים
לבית תורה ספר נתרם פעילות שנות

תזמון למרות דלהי. בדרום חב"ד
רוב בה הקיץ, לתקופת ההכנסה

החמה דלהי את נוטשות המשפחות
כבוד לחלוק יהודים עשרות הגיעו -

ישראל שגריר כשבראשם לתורה
הודו שגרירי הצבאי, הנספח בהודו,

הקהילה שרידי לשעבר, בישראל
נציגים בדלהי, המקומית היהודית
נציגי בבומבי, היהודית מהקהילה

הביטחון. מערכות

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

טובות חדשות
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(22.8.14) (5774) ה'תשע"ד מנחם-אב כ"ו ראה פרשת קודש שבת ערב

טובה, וחתימה כתיבה
ומתוקה, טובה לשנה

והשלמה האמיתית הגאולה שנת

ב"ה

התרופה הקדמת
עולם באי לכל

1010

בעיתונות נח, בני מצוות שבע לשמירת הערבי לעולם קריאה הוציא 7for70 מטה
בדואי, שיח מוסלמי, שיח דרוזים, שיחים רבנים, בחתימות: אינטרנט. ובאתרי ערבית

החברתיות. ברשתות המסר להפצת תרמו החמות התגובות ונוצרי. אלעווי שיח

עולמי לשלום הדרך



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

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

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

תניא תהלים חומש
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ברכה היום לפניכם נותן אנוכי ראה
כו) יא (דברים

מסויים, עניין לגבי התפרשה לא זו ברכה
כולם הברכות כל את כוללת היא אלא
את - לראש ולכל יהודי, לכל ה' שנותן
יש והשלמה. האמיתית הגאולה ברכת
בדברים - מקום בכל ולהכריז לפרסם
הקב"ה, כיום שגם - הלב מן היוצאים
מישראל, אחד לכל ואומר וחוזר אומר
נותן אנכי "ראה הנביאים, עבדיו ע"י
ניתנת ממש היום ברכה": היום לפניכם

והשלימה. האמיתית הגאולה ברכת
גאולה) (פניני

ההפטרה) (מן שמשותיך כדכד

- שמשותיך טובה: אבן מין - כדכד
ישמשוניה עם חברו ומנחם אמך י"ת
שחמה חלונות שמש לשון פותרין ויש

במיני מחיצה כנגדו ועושין בהן זורחת
תהלים ומדרש לנוי. צבעים זכוכית
שיני ומגן ושמש שמשותיך פותר

החומה.
(רש״י)

ההפטרה) (מן שמשותיך כדכד ושמתי

(חומותיך. שמשותיך" כדכד "ושמתי
נחלקו נחמני: בר שמואל רבי אמר רש"י)
ומיכאל, גבריאל ברקיע המלאכים שני
בין הייתה שהמחלקות אומרים ויש
רבי בני וחזקיא יהודה האמוראים, שני
יהיו ממה ירושלים חומות באבני חייא,

להיות? שעתידין האבנים אלו

ישפה. אמר: ואחד שוהם, אמר: אחד
זה כדברי יהיה הקב"ה: להם אמר

זה. וכדברי
שם) וברש״י עה. בתרא (בבא

7:52 6:40 ירושלים
7:55 6:55 תל-אביב
7:55 6:47 חיפה
7:54 6:57 באר-שבע
8:26 7:27 ניו-יורק

פארך. כי - סוערה עניה 
נה-ד) (ישעיהו:נד-יא,
  

חלקים 14 דק', 34 ,7 שעה ג' ליל :
ורביעי שלישי ביום  

אחר מעולם מסעות

לפניכם נותן אנכי "ראה מתחילה: פרשתנו
פסוקי יתר כמו אלו, מילים וקללה" ברכה היום

שנכתבו שונים, לפירושים מתורגמים התורה
אלו מילים בתרגום אך גדולים. תנאים ידי על
בעוד תרגומים. שני בין מעניינת תופעה ישנה
וקללה" "ברכה המילים את מתרגם אונקלוס

עוזיאל בן יונתן רבי התנא ולוטין", "ברכן
לבטאות במקום וחילופא". ל"ברכן זאת מתרגם

התנא מעדיף בארמית "קללה" המילה את
ברכה". "חילוף בכינוי לרומזה,

מובאת בו הבאים שבפסוקים הוא המעניין אך
את . . "ונתתם (כמו: "קללה" המילה שוב

מתרגם יונתן רבי גם עיבל") הר על הקללה
דבר "קללה". של המילולי תרגומו – "ומלטטיא"

דרשני. אומר זה
ניתן הסבר: דורש ברכה" "חילוף הכינוי גם
אפשר אי אך לו, הדומה בחפץ דבר להחליף
ונוגד הפכי דבר ע"י חילופי" "פיתרון לתת

של הנגדית התכונה היא הקללה ובעניננו: לו.
אותו? "מחליפה" לא אבל הברכה,

ברכה״ ״חילוף
שייך לא הפשוט במובנו "קללה" המושג בעצם,

וכפתגם וחנון, רחום א-ל שהוא הקב"ה, אצל
בודאי כן ואם מלמעלה", יורד רע "אין חכמינו:

כפשוטה קללה על מדבר לא בפרשתנו שהפסוק
הבלתי שהמעשים הברכה", "חילוף רק אלא ח"ו,

המגיעה שהברכה גורמים האדם של רצויים
שמגיעה (לפני לקללה "מתחלפת" מלמעלה

לאדם).
עוזיאל בן יונתן רבי מגלה הזה הפירוש ואת

מעבר הסבר לפעמים להוסיף בתרגומו כדרכו
המילולי. לתרגום

בגלל בקללה מתחלפת כשהברכה גם דיוק: ליתר
"ברכה", בעצם נשארת היא טובים, לא מעשים

האדם את ולטהר לזכך תכליתם היסורים גם כי
יותר לדרגה שיתעלה כדי בו שדבקה מהחומריות

נעלים. גילוים לקבל ויוכל רוחנית

הפנימית הברכה
פירוש מגלה יונתן רבי דוקא למה יובן זה לפי

הוא אונקלוס כי אונקלוס. התרגום ולא זה,
בו הגלות מקום את מסמל שבבל בבלי, תרגום
הפנימית הברכה אך היטב, מורגשים היסורים

אצלם ולכן נרגש, לא בהם הטמון והטוב
אך הפשוט. במובן כ"קללה" הגלות מתקבלת
תרגום שהוא עוזיאל, בן יונתן רבי התרגום
המשמעות את מגלים בה ישראל, שמארץ

ולכך החיצונים היסורים מאחורי המוסתרת
ברכה – במובנו ברכה", "חילוף רק נקראים הם

מהדרך ושונה "מתחלף" התגלותה שסדר
לטוב להביא – שווה מטרתו אבל המקובלת,

הגאולה. של הנעלה

לכולם שייכת הגאולה
ביסורים, הטמון הפנימי הטוב את נוספת: נקודה

כידוע, ה"תרגום". בשפת יונתן רבי מגלה
שאינם העם פשוטי עבור נועד ה"תרגום"
תינתן להם שגם הקודש, לשון את מבינים

יונתן שרבי העובדה בתורה. להגות האפשרות
זו בשפה דוקא המוסתרת הברכה על מגלה

אינה שביסורים הטוב לראות שהיכולת מלמדת
הגדולים והצדיקים החכמים לתלמידי מוגבלת
את לפענח הם מצליחים המחודדת שבראייתם

(ובעיקר) גם אלא הטמונה, האלקית הברכה
זו. יכולת ניתנה העם לפשוטי

מובא הפרשה בתחילת דוקא למה יובן כעת
על כשמסתכלים דוקא ברכה": "חילוף הכינוי

כל מתחברים אזי כללי, במבט מלמעלה, הגלות
להכין היתה היסורים שמטרת ומתגלה החלקים

הגאולה. של הנעלים לגילויים אותנו
נכנסו לא כשעדיין הפרשה בתחילת דוקא לכן

כהקדמה זאת מזכירים רק אלא הקללות, לפרטי
ותכלית שתוכן יונתן רבי מגלה דוקא אז כללית,

ברכה. – הוא ה"קללה"
האמיתית בגאולה שלימות שיהיה כפי ועד

חסדי את בשר ובעיני בגלוי יראו שאז והשלימה
והנגלה. הנראה בטוב הקב"ה

תשכ״ו) ראה פרשת שיחת (ע״פ

מלך דבר

ראה פרשת
ו פרק אבות: פרקי

ראה

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

טוב מזל ברכת
שיחיו הלן מרת וזוגתו דוד ר' למשפחת

כהן
שי' יצחק יוסף בצבאות החייל בנם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

שיחיו יפעת ורעייתו משה דוד להרב

ביטון
תחי' רבקה ה' בצבאות החיילת בתם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי



מרת מספרת וחצי, כחודש "לפני
הגאולה, עיר ים מבת ציק חני

השיעור לקראת כהרגלי, שלחתי
המשפחה, בטהרת שלנו הקבוע

למשתתפות. תזכורת מסרוני
הראשונה התגובה הודעת
הטלפון במכשיר שנרשמה

אחת אורה, של הייתה שלי,
מהמשתתפות: החב"דניקיות

לך אודה לידה. בחדר "אני
לרבי עבורי לכתוב תוכלי אם

המשיח". מלך שליט"א
לכתוב התיישבתי מיד אכן

שמחתי קלה. ללידה עבורה,
לעזור שביכולתי

לא עדיין לה.
כל את ידעתי

הסיפור.
עכ"פ התשובה

ברכה הכילה
טובות". ל"בשורות
לה סימסתי גם כך
ב"ה, לך "יש חזרה

טובות". בשורות
אורה יותר מאוחר

כל על לי סיפרה
במקביל. שהתרחש מה

לבית הגיעה היא כי התברר
הסמוך, וולפסון הרפואה

חלקית "הפרדות של במצב
היו לא אומנם השליה". של
היו הרופאים אך כאבים, לה

נשארת "את בדעתם נחרצים
והחלו לניתוח" ותתכונני ללידה,

בהכנות.
התקשרתי אלה, ברגעים בדיוק

ועל עבורה שאכתוב בקשה והיא
"בשורות התשובה הייתה כך

טובות".
הלידה התפתחה קצר זמן בתוך

יום של אחה"צ 6:30 ובשעה
בריא תינוק נולד תמוז, ט"ז שני

ב"ה. ושלם,
אורה של במצבה ההידרדרות

היא כאשר למחרת, החלה
בבדיקות לפתע. התעלפה

כי התברר מיד, שנערכו
עיקרי (מרכיב ההמוגלובין

שלה האדומות) הדם בכדוריות
ביותר.(4.6). נמוכות לרמות ירד
לפני דם שאיבדה בגלל כנראה

הלידה.

עירוי על מייד הורו הרופאים
אף בהמשך דם. מנות של

לאחר כי חגיגית, לה הבטיחו
צריכה היא דם כמויות של עירוי

פנתר. כמו להרגיש
ניסתה אורה מרת נוסף, יום חלף

כמה לאחר אך וללכת לקום
והתעלפה. נפלה שוב צעדים

להלחץ. החלו הרופאים גם כעת
נוספות. דם מנות מתן על והורו

להרגיש המשיכה אורה אך
מסוגלת הייתה ולא חולשה

עצמה. בכוחות ללכת
אלי התקשרה היא זה בשלב

שאכתוב ובקשה
כתבתי אכן שוב.

ברכה. ובקשתי
לבשורות מעבר

שהתשובה הטובות
שם הייתה הכילה,

מיוחדת התייחסות
שמורה למצה

דמהימנותא כמיכלא
דאסוותא" וכמיכלא

האמונה "מאכל -
הרפואה". ומאכל

יש האם שאלתי התשובה לנוכח
מליל שמורה מצה בבית להם
מופתעת הייתה אורה הסדר?

בחג שמורה מצה בין הקשר "מה
תמוז?" לחודש הפסח,

שליט"א הרבי "אם לה הבהרתי
בתשובתו מדגיש המשיח, מלך

שב"מצה הרפואה מעלת את
להיות יכול פסח אז שמורה",
המצה מעלת אבל מאחורינו

חשוב ולכן עדיין. נותרה שמורה
מצה בבית יש האם לבדוק

בדק אליהו, ר' בעלה שמורה".
זה את והביא אחת מצה ומצא
את מיד זיכתה אורה לאשתו.
למחרת ו... היולדות שכנותיה

התוצאות. ניכרו כבר
שעשתה, חוזרת בבדיקה

אורה .9.6 ל עלה ההמוגלובין
בריאים הבייתה חזרו והתינוק

בשבוע שני ביום ב"ה. ושלמים,
הוכנס תמוז, כ"ג מכן, שלאחר

אברהם של בבריתו שי' בנם
בישראל שמו ונקרא אבינו

ימים לאריכות מענדל מנחם
נצחיים. ולחיים טובות ושנים

.

בנושא המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
תערובת. נישואי חומרת

שיקרי מושג - תערובת נישואי
יסודו: בטעות - תערובת" "נישואי השם ...
מפני נישואין, בשם זאת לקרוא אפשר אי
כמה אחת ועל כלל. תופסים קידושין שאין
"נישואין", בשם להשתמש שייך שלא וכמה
ואלו ראש". את "נשא מלשון (גם) שהוא
באופן אלא זה אין - זה בשם שמשתמשים

בלבד. המושאל שם של

יהודי בין נישואין של קשר ליצור ניתן לא
ישראל בין הבדיל שהקב"ה מכיון - לגוי
כפי לאור, חושך שבין ההבדלה בדוגמת גמורה, הבדלה לעמים
אור בין "המבדיל שבת: מוצאי של ההבדלה בנוסח שאומרים

לעמים". ישראל בין לחושך

מושג ישנו גופא ישראל בני אצל אפילו וקל-וחומר: ובמכל-שכן
כג, א' הימים (דברי קדשים" קדש להקדישו אהרן "ויבדל - הבדלה של
כל - אבל וישראלים, לוים כהנים שבין החילוק ישנו כן וכמו יג.),
להבדלה בנוגע ק"ו של בנו בן וק"ו גופא; ישראל לבני בנוגע זה
כלל שייך שלא כך גמורה, הבדלה שזוהי - לעמים ישראל שבין
שמנסים אלא זה ואין לגוי, יהודי בין נישואין של קשר ליצור וכלל
כאילו נישואין, של בקשר לבוא שרוצים הזוג את ולרמות לשקר
עצמם, הזוג בני (מלבד שהכל בשעה בה אלו, בנישואין ממש יש

ומוחלט. גמור שקר שזהו יודעים אינם) שלעת-עתה

כעת יתבטל שהקשר עדיף
שנישאו שחושב לזוג - צרורות צרות גורמים שעי"ז אלא עוד ולא
מכיון - בדבר להאריך כדאי ולא כו', בא שממנה ולאומה לזה, זה
(סנהדרין הוא" "ישראל ומצב מעמד בכל אשר יהודי, הוא א' שצד
וכפסק-דין רפ"ב), (תניא ממש" ממעל אלקה "חלק לו יש רע"א), מד,
ואמיתית שפנימיות ובכ"מ) ספכ"ד. תניא וראה ספ"ב. גירושין (הל' הרמב"ם

המצוות. כל את לקיים - רצונו

חושך הרי - הדבר חומרת גודל את יודעים שהכל למרות ואעפ"כ,
על יבוא שהדבר מניחים שלא כאלו שישנם כך, כדי עד גדול הגלות
תיקון את להכשיל כדי שביכלתם מה כל את שעושים ועד תיקונו,
"כסף", של ה"שוחד" מפני - היא לכך היחידה והסיבה הדבר,

וכיו"ב, המדומה", "כבוד

לענין זאת חושב הוא ואעפ"כ, גדול, הכי בזיון שזהו יודעים הכל
חסר שלא אף - כסף הרבה להשיג מעוניין שהוא או ... כבוד, של
"כדאי זה ובשביל ... ! ביתו בני ופרנסת פרנסתו עבור מאומה לו
- ה"ברכות" כל - כולל שבדבר, הנורא החורבן לכל לגרום לו"
חומר להם שיוודע לאחרי הזוג מבני שיקבל - נהור סגי בלשון

זה, בדבר להאריך כדאי שלא - וכאמור ! הדבר

ולכן, ח), מ. (ישעי'הו לעולם" יקום אלקינו ש"דבר הוא ברור דבר
יהי'ה מה לשער נקל הרי ליצלן, רחמנא הקב"ה, נגד לוחמים כאשר
נועם בדרכי ומיד, תיכף הדבר את שיתקנו מוטב וא"כ, הסוף...

והנגלה. הנראה ובטוב שלום, ובדרכי
א'). התוועדות ה'תשמ"ה, בראשית (ש"פ

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק מנ"א-אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ולוה מלוה הל'

כא. פרק
כב. פרק

כג. פרק

כד. פרק

כה. פרק

כו. פרק

כז. פרק

אוכלין טומאת הלכות
. ד-ו פרקים
ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

פרקים כלים הלכות טז. פרק
א-ב

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

כו

כז

כח

כט

ל

א

ב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

זמן בכל טובה שמורה מצה

את כבר זאת ששאלו לכולם, וידוע מפורסם
ברורה תשובה מהם קיבלו ואף הבטחון, אנשי

סואץ תעלת ליד הנמצאים השטחים את ימסרו שאם לכך:
שמעוניינים אלו ואותם נפש. פיקוח של המצב אז יגבר -

תשל"ו) מנחם-אב (כ' זאת... יודעים שטחים למסור

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נפש פיקוח מגביר

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'



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

משיח של תורתו את מפיצים

שנפטר צדיק על רק זי״ע הלשון
מרומים בגנזי אשר צדיקים ... על רק זי"ע ..הלשון

טובים. ימים לאורך אתנו הם שחיים צדיקים על ולא
אתנו הם חיים אשר צדיקים כי בזה. הביאור ולדעתי

- מגין עצמו הצדיק הנה בגוף, נשמה דין. בעלמא
אז ולכן דאתפטר. צדיקא כן משאין ... - וכו' בתפלתו
(פרק סוטה דמשנה זכות מלשון והוא זכותו. מזכירים
דמצוה. זכות גם הוא דידן שבנדון אלא ד'). משנה ג',

ו׳קמ) (מאגרת

לזחו״ק ברכה - ובטחון שמחה
רצון יהי הנה הולדתה. מיום .. לההודעה במענה
טובה שנה לשלום לקראתה הבאה השנה שתהי'

שככל פשוט וגם ומובן והנגלה, הנראה בטוב ומוצלחת

המשגיח ומנהיגו העולם בורא בהש"ית הבטחון שיגדל
המשכת גם תתוסף פרטית בהשגחה ואחת אחד כל על
וההצלחה, הברכה מדת ותתגדל למטה השי"ת ברכות

האדם על אשר חיים, תורת תורתנו הוראת ידוע וכבר
ה"א את עבדת ..וכמ"ש לבב, ובטוב בשמחה להיות

כן להיות שצריך שכן ובמכל לבב. ובטוב בשמחה
הבית, ועקרת לאשה בהוגע

רוח במצב תלוי בבית הרוח שמצב במוחש וכנראה
ובפרט ... שמחה, מתוך אלא שורה ברכה ואין האשה,

עמה השי"ת חסדי תראה קלה לשעה אפילו כשתתבונן
זו בשנה אשר רצון ויהי ... בעתיד גם יימשכו ובודאי

בזחו"ק. לטובה לבנם משאלות השי"ת ימלא
חב"ד, ובנות נשי אגודת בפעולות משתתפת בודאי נ.ב.

לזמן.. מזמן מוסיפה בזה וגם
ו׳קמו) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שליט"א הרבי נוהג ההתוועדות, של בשיאה
דברי - דא"ח "מאמר" לומר המשיח, מלך

לנגן נוהגים כהכנה, חסידות. - חיים אלוקים
מתכנס אלה, ברגעים עמוק. הכנה ניגון יחד

עצמו בתוך המשיח מלך שליט"א הרבי
אמירת מתחילה הניגון בסיום פנימית. בכוונה

זו, בשעה כי בידנו קבלה אשר "מאמר",
דברים המשיח מלך שליט"א הרבי לנו מקריא

ביותר. עליונים בעולמות שנאמרים
נאמרו דא״ח, מאמרי מאות וחמש אלף מעל

בשנים המשיח מלך שליט"א הרבי ע״י
או בכתב נשמר כשרובם תשי״א-תנש״א,

מחסור שמורגש רב שזמן אלא ב"ה. בהקלטה
שי"ל הספרים רוב המאמרים. ספרי של גדול
ואזלו השנים, סדר לפי סודרו השנים במשך

יש זו לעובדה רבות. שנים לפני כבר השוק מן
מסודרת סדרה הופיעה לא שמעולם להוסיף
שנות מהלך בכל שנאמרו המאמרים כל עם

שמעולם מאמרים מאותם ובמיוחד הנשיאות,
בחוברות רק אלא בספרים, אור ראו לא

בכמות שנה), כחמישים (לפני בשעתו שיצאו
הקלדה. מכונת באמצעות מצומצמת מאוד

עדיין בדפוס, אור שראו המאמרים מתוך גם
הופיעו לא שמעולם רבים מאמרים חסרים

לעצמם שכתבו אנשים אצל כתובים ונשארו
המאמרים. אמירת לאחר שנים באותם

ספרים מעשרים למעלה
"המכון מערכת עצמם על נטלו לאחרונה,

סדרה לאור להוציא משיח", של תורתו להפצת
י"ל כבר עתה עד כאשר מאמרים. ספרי של
שתכלול, סדרה מתוך כרכים ארבעה השנה

בעז"ה. כרכים כעשרים לפחות

את לאור להוציא הוחלט זו במהדורה
לפי אלא) השנים, סדר לפי (לא המאמרים
מנת על והמועדים, התורה פרשיות סדר

אחת פרשה על מאמרים כמה ללמוד לאפשר
מאמרים שונים. כרכים בעשרות לחפש מבלי

שכבר הספרים מתוך נלקטו זו שבסדרה
מראי- נוספו הצורך ובעת בעבר, הופיעו

ומדוקדקת, חדשה הגהה עבר הכל מקומות.
בהוצאות שנפלו דפוס מטעויות רבים ותוקנו
תרגום והובא ראשי-תיבות נפתחו הקודמות,

הלומד. על להקל באידיש, לביטויים חופשי

כלום״ המלך אחר ״אין
בלתי "הנחה הינם שבספרים המאמרים רוב

מלך הרבי ע״י אמירתם שלאחר מוגה״,
חסידים ע״י הכתב על הועלו שליט״א, המשיח
בימות שנאמרו במאמרים – (או הזכרון מתוך

הקלטה). סרט על בהתבסס – החול
הנקראים המאמרים הינם מהכלל יוצאים
מלך שליט"א הרבי ע״י שהוגהו "מוגה",

השנים, במהלך לאור ויצאו המשיח

הובאו אלו מאמרים עצמם. בפני בקונטרסים
מתוקף שינוים שום ללא שהם, כמות בספרים

כלום״. המלך אחר ש"אין הכלל
הזדמנויות שבכמה וכפי הגאולה, לזמן בהתאם

אודות שליט"א המשיח מלך הרבי עורר
נוסף ומשיח, גאולה עניני בלימוד ההתעסקות

וגאולה. משיח לעניני מפתח ספר כל בסוף
מהגהות צילומים מספר בהמשך הובאו כן, כמו

מאמרים על המשיח מלך שליט"א הרבי
הקדושה. ידו בכתב בספר, שנדפסו

עשרות(!) ישנם עדיין כי מציינים, במערכת
בדפוס, מעולם אור ראו שטרם מאמרים

שליט"א הרבי ממאמרי שבידיו ממי ומבקשים
קיבלם או שרשמם שליט״א, המשיח מלך
מנת על למערכת לשלחם שיואיל בשעתו,

הרבים. את בהם לזכות

תצא מאיתי חדשה תורה
דבר" ה"פתח בסוף
העורכים: מציינים

שע״י רצון ויהי
תורתו ולימוד הדפסת
תיכף נזכה משיח של

לראות ממש ומיד
המלאה בהתגלותו
כ"ק של והמושלמת
המשיח מלך אדמו"ר

תורה ונלמד שליט"א.
תורה שילמד מפיו,

עינינו תחזינה ביפיו ומלך כולו, העולם כל את
ממ"ש. ומי"ד תיכף כל, לעין מלכותו בהתגלות
במוקד או המקומיים הנציגים אצל להשיג ניתן

.058-5358770 בטלפון: הארצי,

ב-770 הספרים מכירת דוכן

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח - כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בארץ ביטוח צד ג לרכב הכי זול בארץ  זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

שלי הבן וגם לאל, "תודה וריכוז/היפראקטיביות קשב הפרעות
אודות בתרופות צורך וללא רגוע הוא ב"ה רטאלין, לו לתת שרצו

ג. אליהו המסור" לטיפולך
וגם המיגרנות טיפולים 6 ומיגרנות."אחרי - הליקובקטור חיידק

בכלל" ביוטיקה באנטי צורך ללא נעלמו הליקובקטור החיידק
ב"ב. ראשית אחות פ. ורד

בחודש טיפולים שלושה "...אחרי שונות מסיבות וברכיים גב כאבי
ש. אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה

ד. שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה "...לאחר
דם, בדיקות "...עשיתי לקויה וספיגה הורמונליות/פוריות בעיות
ואני התאזנה התריס בלוטת בסדר. B-12-ה וגם יפה ממש עלה הברזל

מהטיפולים. תוצאות יש עייפה. פחות
להזמין התקשרתי נברו ד"ר שנה)... כחצי (לאחר

ו. עדנה הקרוב" שישי ביום לברית אותכם
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