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חב"ד, מייסד של הידועות מאימרותיו אחת
התניא בעל זלמן, שניאור רבי הזקן, האדמו"ר

אמירה הזמן". עם לחיות "יש היא: ערוך, והשולחן
משהו, מודרנית אופנתית פניה על הנשמעת

זו יהודי של זמנו פשרה: את גם שידענו אילולי
אלא ללמוד, רק לא יש אותה השבוע, פרשת

איתה. לחיות
של הערתו את להבין ניתן זו, מוצא מנקודת רק

הפרשיות, צמידות על המשיח מלך שליט"א הרבי
השבת הנקראת תצא" "כי
בשחרית התורה בקריאת

תבוא" "כי ופרשת
מנחה. בתפילת הנקראת

באמת לחיות
ועוד אלו פרשיות קריאת

אותן, "לחיות" יותר
יוצרת שבת, באותה

בו נדרשים אנו בו מצב
מהלכים לשני זמנית,

כסותרים הנראים נפשיים
זה. את זה לחלוטין

על למלחמה תצא "כי
מטבע מחייב אוייביך",

זהירות מתח, דריכות, של נפשי מצב הדברים,
לעומת חריג. אירוע לכל מהירה לתגובה ומוכנות
ביכורים במצות העוסקת תבוא" "כי פרשת זאת,

בה. וישבת וירשתה הארץ.. אל תבוא כי "והיה
מצב מבטאת , האדמה.." פרי כל מראשית ולקחת

חשש כל ללא בטחון, רגיעה, מנוחה, של נפשי
כיבוש לאחר רק נוהגת זו מצוה שהרי אוייב. מפני

במלת הפרשה תחילת גם וכו'. וחלוקתה הארץ
והיה "אין שמחה על חז"ל, כלשון מורה "והיה",

שמחה". לשון אלא
מהווים תבוא" ו"כי תצא" "כי הרעיוני, בהיבט גם

"כי כביכול. סתירה
את מבטא תצא"

הרע ביצר המלחמה
שמעמיד ובנסיונות

ובמלים בפנינו, העולם

תבוא" "כי לעומת "העבודה", שלב את אחרות,
"עבודה" כאשר השכר", "מתן שלב את המהווה

יחד. לבוא לכאורה יכולים אינם ו"שכר"
ב"דבר המשיח מלך שליט"א הרבי כך על עונה

נדרש אינו בעבודתו יהודי זו. לשבת מלכות"
אדרבא קיימת. הייתה שלא חדשה מציאות לייצר
האמיתית המציאות את לגלות אלא אינה עבודתו

את לגלות עבודתו. תחילת לפני כבר הקיימת
בבריאה ית' ומהותו עצמותו את בעולם, האלוקות

דירה ית' לו "להיות
זה ואת בתחתונים".

ודווקא יהודי יכול
בקיום לעשות יהודי,

בכל ומצוות. תורה
"אשר מתקיים מצוה

יהודי מצוך", אנכי
"אנכי", של גילוי ממשיך

בבריאה. ית', עצמותו

מצוה מצוה שכר
אשר חז"ל העידו לכן

מצוה". מצוה "שכר
זה מצוה, כל של שכרה
של האין-סופי הגילוי

בעולם. המתגלה "אנכי"
עם מיד עצמה, ה"עבודה" ברגע מתגלה זה, שכר
בשלימותו המתגלה שכר שהיא, מצוה כל עשיית

יהודי של שעבודתו מכאן ממש. הגאולה ברגע
ב"כי הנרמז והשכר למלחמה" תצא ב"כי הנרמזת

יחד. באים הארץ", אל תבוא
שליט"א הרבי של הקדושה הוראתו גם מכאן

שעומדים ומקום מקום בכל לפרסם המשיח: מלך
ובהתחלת ועבודתנו.. דמעשינו וחותם בסיום

צריכה לכך ובהתאם השכר.. דתשלום התקופה
לימות השייכים בענינים גם העבודה להיות
משיח בעניני התורה מלימוד החל המשיח,

מנוחה מתוך - ועיקר ועוד המקדש, ובית וגאולה
עריכת ע"י כולל לבב, לטוב שמחה והתיישבות,

והכנה ודוגמא מעין שמחה.. של התוועדויות
ממש. עכשיו פינו", שחוק ימלא "אז היעוד לקיום

בעולם הגבוהה בעיר ברית
הרבי שליח זכה שבועיים לפני

לה-פאז לעיר המשיח מלך שליט"א
קופצ'יק איציק הרב שבבוליביה,

אברהם של בבריתו בנו את להכניס
של לגובה המתנשאת בעיר אבינו.

וחמש אלפים משלושת למעלה
על ומקשה דליל החמצן מטר, מאות
בן לתינוק "ברית" עריכת הנשימה.

קלה. לא משימה מהווה ימים שמונה
מלך שליט"א הרבי ברכת לאחר אך
הקודש, באגרות שהתקבלה המשיח

חמצן בלון ואפילו כשורה התנהל הכל
השליח, הורי גם התינוק. עבור נמצא
שבהודו מפונה קופצ'יק בצלאל הרב

לברית. הגיעו וזוגתו

בשומרון משיח שבת
משיח 'מטה מארגן שנה כמידי

השומרון. לחיזוק שבת הקודש' בארץ
ביישוב השבת תתקיים השנה גם
ותושבי השלוחים לעידוד איתמר,

בשבת אי"ה תתקיים השבת המקום.
אלול ח"י תבוא, כי פרשת הבאה,

זילברשטיין זושא הרב בהשתתפות
המשיח. מלך שליט"א הרבי ושלוחי

.03-9607922 לרישום:

המאמרים בסדרת ה׳ כרך
מאמרי ספר לאור יצא אלו בימים

פרשיות על המשיח מלך שליט"א הרבי
בסדרה חמישי כרך תבא-ברכה,

.058-5358-770 להזמנות: ב). (דברים

התקופה ובהתחלת ועבודתנו.. דמעשינו וחותם בסיום שעומדים ומקום מקום בכל לפרסם
המשיח לימות השייכים בענינים גם העבודה להיות צריכה לכך ובהתאם השכר.. דתשלום

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(5.9.14) (5774) ה'תשע"ד אלול י' תצא, כי פרשת קודש שבת ערב

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

של הזמן הגיע כבר
פינו" שחוק "ימלא

1012

של ״אורו של הקיץ במחנה גאולה, של באוירה חינוכית מחוויה נהנו ילדים מאות
המשיח. מלך שליט״א לרבי והתקשרות חסידי בחינוך גדושים שבועיים משיח״.

גאולה של דור



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

 
   

   
  

  
    

   
   
   

    
   

   

לפניך ציפור קן יקרא כי
ו) כב, (דברים

ההיא 'ציפור' ודאי הנאמן, רועה אמר
המקדש בית זה שלה 'קן' השכינה. זו
יושבת שהאם ה'אפרוחים' הם וישראל
רובצת "והאם הכתוב שאמר זה עליהם.

האפרוחים". על
ב) רנג, פנחס (זוהר

יז) כה, (דברים עמלק ... את זכור

בשם סימון בר יהודה ורבי עזריה רבי
שלושה על אומרים: אילעי בר יהודה רבי

לארץ: בכניסתן ישראל נצטוו דברים
תשים "שום דכתיב מלך, עליהם למנות

יז-טז). (דברים מלך" עליך
"ועשו דכתיב, הבחירה, בית להם לבנות

ח). כה, (שמות מקדש" לי

בהניח "והיה דכתיב, עמלק, זרע להכרית
עמלק". זכר את תמחה וגו' אלוקיך ה'

תנחומא) (מדרש

מכל לך אלוקיך ה׳ בהניח והיה
יט) כה, (דברים בארץ מסביב אויביך

אלכסנדרי רבי בשם לוי בן יהושע רבי
זכר את "תמחה אומר אחד כתוב אמר,
אמחה מחה "כי אומר אחד וכתוב עמלק",
יתקיימו כיצד יד). יז, (שמות עמלק" זכר את

אלו? כתובים שני
כשפשט תמחה. בכסא, ידו פשט שלא עד

אמחה. מחה בכסא, ידו
בכסא ידו לפשוט יכול ודם בשר אפשר
שהחריב ידי על אלא הקב"ה? של
יקראו ההיא "בעת בה, שכתוב ירושלים,
לפיכך יז) ג, (ירמיהו ה'" כסא לירושלים

אמחה". "מחה
תנחומא) (מדרש

7:34 6:23 ירושלים
7:36 6:38 תל-אביב
7:36 6:30 חיפה
7:36 6:40 באר-שבע
8:03 7:05 ניו-יורק
     

בהא)   באלף)  
     

ה' מרחמך עקרה-אמר רוני 
א-י) נד, (ישעיה

לנצח הכח את יש

בפרשת למצוא החסידות, שיטת מעיקרי
יהודי, לכל ה' בעבודת עכשווית הוראה השבוע,

הוראה. מלשון תורה שהרי וטף, נשים אנשים
לתחילת בהתייחס זה עיקרון שדווקא אלא
ההוראה מהי מסויים: קושי מעורר פרשתנו,
בדיני העוסקת מפרשה יהודי, לכל הנצחית

ונתנו אויבך על למלחמה תצא "כי - מלחמה
י) כא, תצא (כי שביו" ושבית בידך אלקיך ה'
רשות" ב"מלחמת עוסק שהפסוק ובפרט

הזה? בזמן שייכת שאינה

ומלחמה שלום בדרכי
חלקים: שני בכללות ישנם ישראל בני בעבודת

התורה לימוד - הקדושה בתחום עבודה
גשמיות וזיכוך בבירור ועבודה המצוות, וקיום

ולאלקות. לקדושה כלי לעשותה העולם
יתברך לו דירה "לעשות הידוע הפתגם ובלשון

בתחתונים".
- הוא הקדושה בתחום העבודה של אופייה
עם מתעסקים לא זה בענין כי שלום, בדרכי

עוסק יהודי אדרבה מנגד. כל אין "אויבך",
והקדושה האלוקות בהם ומצוות, תורה בענייני

גלוי. באופן בעבודתו לו ומסייעים בגלוי הם

באופן היא העולם בבירור העבודה זאת, לעומת
אויבך". על למלחמה תצא "כי - מלחמה של
- הוא שבגלוי באופן נברא התחתון העולם

לשון "עולם" - בשם גם הנקרא "אויבך",
ומנגד ומסתיר מעלים בהיותו והסתר" "העלם

מלחמה. דורשת בעולם הפעולה ולכן לאלוקות,
ולעשותו לכבשו כדי העולם עם להלחם צריך
בגילוי הקב"ה נמצא בה דירה להקב"ה. דירה

שנמצא כביכול, האדם, (כמו עצמותו בכל
הפרטית).. בדירתו

עצמו באדם גם
למלחמה תצא "כי של העבודה יותר, בפרטיות

רק ולא עצמו באדם גם ישנה אויבך" על
הגדול. בעולם

בבחינת הם היהודי של הבהמית והנפש הגוף
האלוקית), (הנפש לנשמתו ביחס "תחתון"

על להתגבר היצר, על למלחמה לצאת ועליו
הבהמית, ונפשו גופו של הטבעיות נטיות

לעבודת יפריעו שלא ובאופן אותם לכבוש
גם ה' את שיעבוד - מזו יתרה ועד שלו, ה'

נד, (ברכות יצריך" בשני לבבך "בכל אלו. בכחות
א)

למלחמה": תצא "כי הלשון יובן גם מכאן
בתחום הוא יהודי של הקבוע שמקומו כיון

בעולם לפעול שהדרישה הרי הקדושה,
ממקומו יציאה גם דורשת הגשמי התחתון,

ה"תחתון". מציאות עם למלחמה ולצאת

תקופתנו של חידושה
היהודי אצל להתעורר עלולה שכאן אלא
לנצח הכח את לו יש אכן האם השאלה,

העולם? עם זו במלחמה
ניתנו כבר כי ומבטיחה, התורה עונה כך על
הכוחות - וטף נשים אנשים יהודי, לכל -

ולמרות התחתון, מציאות נגד במלחמה, לנצח
הקב"ה. ע"י נברא זה ש"תחתון"

אוייביך" "על במילים נרמזה זו הבטחה
למלחמה, היציאה עם מיד כבר "על". ובהדגשה
כך מאוייביך. למעלה אוייביך" "על נמצא יהודי
ליהודי ניתן הבהמית, והנפש הגוף בענייני גם
אויבך". "על - תהיה שנשמתו - זה על הכח
אנו כאשר זו, בעבודה תקופתנו של החידוש

- הוא והשלימה האמיתית הגאולה בשלב כבר
באופן היא העולם עם המלחמה עבודת שגם
הבאה בפרשה כנרמז והתיישבות מנוחה של
בה". וישבתה וירשת .. הארץ אל תבוא "כי
של שלאמיתו והכרה ידיעה מתוך "מלחמה"
המצב כי - מנגד של מציאות שייך לא דבר

מאויבך", "למעלה אויבך", "על של הוא
מציאותם את לגלות ומטרתה ותכליתה
ממש. ומיד תיכף ישראל, של האמיתית

ותנש״א) תש״נ, תצא (ש״פ

מלך דבר

תצא כי פרשת
ב פרק אבות: פרקי

תצא כי

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
הרפז שיחי' ישראל נועם הרב למשפחת

שיחי' יצחק יוסף הת' הבן לבוא
שתחי' רבקה עב"ג השידוכין בקשרי
כהן שיחי' שמעון הרב למשפחת

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

טייב שיחי' משה ישראל הרב למשפחת
שיחי' מענדל מנחם הת' הבן לבוא

שתחי' מושקא חיה עב"ג השידוכין בקשרי
ירדני שיחי' שמעון הרב למשפחת

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

טוב מזל ברכת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי



אנשי לכל לפרסם צריכים ״..
ומינה בחר שהקב״ה שזכינו הדור

הוא עצמו שמצד בעל-בחירה
הדור מאנשי נעלה בערך שלא
ו״יועציך״ ה״שופטיך״ שיהיה

וייתן הוראות שיורה הדור ונביא
בני כל לעבודת בנוגע עצות

בכל זה דדור האנשים וכל ישראל
לחיי ובנוגע ומצוות תורה ענייני

יום..״. היום והנהגת
תנש"א) שופטים פ' שבת (משיחת

_________
מעגל, אצלנו נסגר "לאחרונה

ניימרק יצחק יוסף הרב מספר
סיפור חב"ד, מכפר

שבע לפני שהחל
ומסתיים שנים

אלה. בימים ממש
שנים שבע לפני

במשפחתנו התעורר
מסויים ויכוח
ירושת בנושא

אמרו אלו נחלה.
שלנו כולה הנחלה
כולנו אמרו ואלו
בחלוקתה. שווים

הרבי את שנשאל הצענו
באמצעות המשיח מלך שליט"א

אופן באיזה קודש, האגרות
את הנחלה. את לחלק כדאי
בלתי באופן קבלנו התשובה
"שיחת עלון באמצעות צפוי,

הגאולה".
בעלון פורסם שבוע באותו

לסיפור להפליא דומה סיפור
שליט"א שהרבי והפתרון שלנו

במקרה מייעץ. המשיח מלך
והלכו הסכימו הצדדים ההוא,
והתוצאה הקדושה עצתו לפי

הרוויחו. כולם - הייתה
בעלי שהם שסברו אלה כאן, אך

הזדהו לא הבלעדיים, הנחלה
שליט"א שהרבי זו תפיסה עם

את להדריך ממשיך המשיח, מלך
תמוז ג' לאחר גם אליו, הפונים
להסתמך הסכימו ולא תשנ"ד

הקודש" ב"אגרות התשובה על
המשפט. לבית ופנו

והם היות היה, תביעתם יסוד
המקרקעין במינהל רשומים

בנחלה ממשיכים" כ"בני
טענתם, עפ"י ולכן המדוברת,

עליה. היחידים הבעלים הם
הרשומים היו הם עובדתית

שידענו אלא ממשיכים", כ"בני
צדדי לצורך נעשה זה שרישום

היורשים שהם לקביעה ולא
בידינו הייתה לא אך הבלעדיים,

הנדרשת. ההוכחה
הנושא, נסחב שנים שבע במשך

שהתקיים המכריע לדיון עד
השנה. אייר כ' ביום

התייצבנו הדיון תחילת לקראת
המשפט. בית באולם הצדדים כל
עד שתיים, או דקה עדיין נותרה

אווירה הייתה השופט. לכניסת
לבאות. דריכות של

את ניצלתי
פניתי ההזדמנות,
הנאספים כל אל

שיש והסברתי
כל לפתוח ענין
בדבר התכנסות
ופתחתי תורה

הקטע בהקראת
היום מ"לוח היומי

בסיום אייר, כ' יום"
אדוננו יחי הכרזתי:
לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו

ועד".
התפתחות חלה הדיון, במהלך
לחלוטין שערערה "קריטית"
כאשר התובעים, טענת את

המקרקעין מינהל הכל, להפתעת
לבית מטעמו נציג שלח

ובע"פ בכתב שהצהיר המשפט
כ"בני מעמד לתובעים שאין

כ"בני הרישום וכי ממשיכים"
להם ואין תקף אינו ממשיכים",
היורשים. שאר על יתרון שום

בעמדת לשינוי הסיבה אגב,
כי כשהתברר הייתה, המינהל

על חתם לא המנוח הנחלה בעל
טופס... איזשהו

כי הייתה המשפט בית החלטת
המינהל עמדת את מקבל הוא

מעמד כל לתובעים אין וכי
היורשים. שאר פני על מעודף

בסיפור שייעץ כפי בדיוק
לפני הגאולה" ב"שיחת שפורסם

יכלו שאז, אלא שנים. שבע
בתשלום לחסוך עוד התובעים
שכעת וכו' הדין עורכי הוצאות

עליהם. הושתו

ארץ וכמנהג הגאונים כדעת השמיטה שנת הינה ה׳תשע״ה שנת
הזקן. רבינו וכפסק ישראל

א׳ קובץ

השמיטה מהלכות
הביתי במטבח

את ואספת ארצך את תזרע שנים ושש {י}
ונטשתה תשמטנה והשביעת {יא} תבואתה:
השדה חית תאכל ויתרם עמך אביני ואכלו
י-יא). כג, (שמות לזיתך: לכרמך תעשה כן

{ב} לאמר: סיני בהר משה אל ה׳ וידבר {א}
תבאו כי אלהם ואמרת ישראל בני אל דבר
הארץ ושבתה לכם נתן אני אשר הארץ אל
ושש שדך תזרע שנים שש {ג} לה׳: שבת
{ד} תבואתה: את ואספת כרמך תזמר שנים
לארץ יהיה שבתון שבת השביעת ובשנה
תקצור לא קצירך ספיח את {ה} תזמר: לא וכרמך תזרע לא שדך לה׳ שבת
הארץ שבת והיתה {ו} לארץ: יהיה שבתון שנת תבצר לא נזירך ענבי ואת
ולבהמתך {ז} עמך: הגרים ולתושבך ולשכירך ולאמתך ולעבדך לך לאכלה לכם

א-ז). כה, (ויקרא לאכל: תבואתה כל תהיה בארצך אשר ולחיה

בשנה האילן, ועבודת הארץ מעבודת ישראל בארץ לשבות עשה מצוות
מלאכה העושה וכל בשביעית, הארץ שתוציא מה כל להפקיר וכן השביעית,
תעשה. לא על ועבר עשה מצות ביטל זו, בשנה האילנות או הארץ מעבודת

תזמור. לא וכרמך תזרע לא שדך נאמר וכן לה', שבת הארץ ושבתה שנאמר

השמיטה לשנת והשייכים ישראל בארץ שגדלו וירקות פירות שביעית: קדושה
בקלקול בסחורה, אסורים אלו פירות שביעית. בקדושה קדושים הינם
שמושם בדרך רק שביעית בפירות להשתמש מותר למעשה ובהשחתה.

הרגיל.

דבר בכל מותרים נכרים, ע"י ושנעבדו נכרים משדות שביעית גידולי גוי: פירות
ומנהגנו ממעשר. ופטורים שביעית דיני כל עליהם ואין סחורה בהם ועושים
ואין שביעית. קדושת אין ישראל בארץ נכרי שדות שבגידולי ירושלים כמנהג

ביעור. מצות בהם

השמיטה בשנת שגדלו גידולים ובשימוש באכילה אסרו חכמים ספיחין: איסור
חל ספיחין איסור מעצמם). (גדלו כספיח גדלו הם אם אפילו ישראל בשדות
השמיטה, בשנת גידולם לשליש שהגיעו וקטניות) (תבואה גרגירים גידולי על

השמיטה. בשנת גידולם שתחילת ירקות ועל

ידי על לבערם יש - בשדה לחיה שביעית פירות כלים כאשר ביעור: מצות
פירות אלו. בפירות לזכות לו מותר מכן ולאחר אנשים. שלושה בפני הפקרה

באכילה. אסורים – כדין ביעור מצוות בהם קיימו שלא

עבור הדין בית ברשות המוחזק שביעית, פירות מצבור פירושו, דין: בית אוצר
המותרות פעולות בשדה ולבצע פועלים לשכור הדין לבית מותר הציבור.
הפירות את בוצר הדין בית כדת. הופקר שהמטע ובתנאי הציבור לצורך
עוד כל התוצרת. מקבלי מציבור נגבות הדין בית הוצאות לציבור. ומחלקם

בביעור. חייבים אינם דין בית אוצר ידי על מוחזקים הפירות

קדושת דיני את לדעת ויש הדעות לכל שביעית בקדושת קדושים אלו פירות
כדין. בהם להשתמש כדי – שביעית

לקנות רצוי שביעית בדיני המרובות ההלכות לנוכח בשמיטה: תוצרת קניית
מהודרת. בהשגחה יהודית, לא תוצרת שמספקים בחנויות וירקות, פירות
בחנויות רק שביעית קדושת עליו שחלה ירק או פרי לקנות להקפיד יש עכ"פ

ועוד. ונעבד שמור סחורה, באיסורי להיכשל שלא שמיטה,

עכשיו נפלאות להוי' שבת הארץ ושבתה

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

ח פרק
ט. פרק

י. פרק

. יא פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

מקוואות. הלכות
ב-ד. פרקים
ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא. פרק
. א-ב פרקים ממון נזקי הלכות

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים
ט-יא. פרקים

י'

יא

יב

יג

יד

טו

טז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שנים שבע לאחר מעגל סגירת

לעם עולם" מ"אלקי עולם נחלת שהיא כיון
שיכול מי אין ויעקב, יצחק אברהם בני ישראל,

לוותר יכולים אינם עצמם הם ואפילו מהם, אותה לקחת
מי חשוב (ולא בתורה שכתוב מה על המתנה "כל - עליה

תש"ל) (פורים בטל". תנאו המתנה)

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לוותר אפשר אי

ניימרק יצחק יוסף הרב

הגאולה בדור הקודש טהרת על חינוך
עשירה לימודים תוכנית

ארוך לימודים יום במתכונת א-ב, כיתות
סגל בועז הרב בהנהלת

בת-ים) חב"ד ומעונות לגני (בצמוד

054-7703629 ,054-9407701 לפרטים:

בת-ים חב"ד תורה תלמוד נפתח



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

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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

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

לללל לללללל ללללל

במקווה קדמי ר'
בצפת האריז"ל

המשיח ימות של תפילין

מקרבת ימין
פסק ידוע שתליט"א, .. לבתו יחסו אודות שכתב במה

ולבני לעצמו בהנוגע חיים, תורת הקדושה תורתנו
נועם דרכי צ"ל הדרכים אשר ישראל,

לעולם הפס"ד וידוע שלום, נתיבות הנתיבות ואפילו
צריך שיהיו טעם מאיזה ואם וכו' מקרבת ימין תהא
הרי וכלל, כלל כדבעי היתה לא שההנהגה להראות

ירווה ממש שבקרוב רצון ויהי וק"ל, בזה, אופנים כמה
חסידותי.. יהודי נחת הוא אמיתי נחת רוב ממנה גם

ו׳קנ) (מאגרת

מדירה יותר של בית
נכונה אחת, מדירה יותר של בית לקנות הסברא בכלל
ההוצאות אז כי הפשוט, ומטעם פה נוהגים וכך היא.

הרוב שע"פ ובפרט יותר. בהרבה קטנות דלעצמו דירה
וכו'. יותר גדול (=חניה) גאראזש גם ישנו

משך איזה השני' הדירה תעמוד שמא שכותב החשש
לתנאי מתאים לזה יסוד היש לברר יש פנוי' זמן

ו׳קנא) (מאגרת הבנין. נמצא בה השכונה

שמים ויראת לימוד
שמצדם תקותי שמים, וביראת בלימוד ברכה ..בקשת
ויקיים ושקידה, בהתמדה ללמוד תוה"ק ציווי יקיימו
בהתמדה שירבו וככל ומצאת. יגעת הבטחתו השי"ת
גם ישפיעו אם ובפרט ההצלחה, גם תתרבה ושקידה,

שומרים בודאי ככה... יתנהגו הם שגם שי' חבריהם על
אחר יום בכל - חדשי תהלים השיעור דאמירת התקנה
קודם חול יום בכל לצדקה.. מפרישים וכן הבקר, תפלת

ו׳קנב) (מאגרת הבקר. תפלת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הכנסת, לבית נכנס שפעם כבדיחה, מספרים
וביקש בהלכות כך כל בקי היה שלא יהודי

התפילין לזוג ניגש היהודי תפילין. להניח
אחד לו העיר להניחם. והחל לפניו שראה

השיב תם"! רבינו של תפילין "אלו המתפללים:
יבוא"... שהוא עד אותם אניח בעיה, "אין הלה
התפילין מניחי מבין מעטים שלא להניח סביר

תפילין שבין בהבדל בקיאים אינם בקביעות,
יותר, עוד וסביר תם. רבינו לתפילין רש"י

שני שבין החילוק מה יודעים אינם שרבים
הידועים נוספים, התפילין שני לבין אלו, זוגות

מה גם כמו וראב"ד רבא שימושא בשם:
האחרונים. אלו שנים בין החילוק

כולם את יניחו הגאולה בזמן
שליט"א הרבי כלשון הגאולה, שבזמן העובדה

להניח ישראל בני כל עתידים המשיח, מלך
תם, רבינו רש"י, התפילין: זוגות ארבעת את
הצורך את ממחישה וראב"ד, רבא שימושא

מהן. אחת כל של ויחודה השיטות ד' בהבהרת
ימות של "תפילין הספר יו"ל אלה בימים
את מסויימת במידה למלא הבא המשיח",

השיטות, לד' הסבר בספר זה. בנושא החסר
מציין אותם המקומות מראי על המיוסד

בשיחתו בעצמו, המשיח מלך שליט"א הרבי
תש"י. שבט י"ד זוגות, ד' על הראשונית

התורנית, הבחינה את כוללים בספר ההסברים
החסידית-קבלית. והבחינה המעשית הבחינה

המחבר, מספר הספר, לכתיבת היוזמה על
להיות זכיתי תשמ"ט "בשנת ציק: זמרוני הרב

אצל נחמו, שבת ואתחנן שבת בהתוועדות
התייחס במהלכה המשיח, מלך שליט"א הרבי

תפילין זוגות ד' הנחת לענין מפתיע באופן

כאשר - וראב"ד רבא שמושא ר"ת, רש"י, -
תפילין זוגות הד' להנחת מעודד דבריו סגנון

רוחנית. דרגה הגבלת ללא עתה, כבר
שנאמרו ומגמתם, הדברים כי לציין למותר

להנהגה ביחס מדהים חידוש היוו בתמציתיות,
החרדית והיהדות חב"ד בקרב דאז הרווחת

לומר, נהגו אז עד זוגות. ד' הנחת בדבר בכלל,
יש המשיח מלך שליט"א הרבי מלבד אשר

שמניחים חב"ד חסידי מקרב שניים או אחד
להתעלם היה אפשר אי מאידך, זוגות. ד'
בהתוועדות. במפורש שנאמרו מהדברים

הכל את שאמרה התשובה
המחשבה במוחי חלפה הדברים שמיעת בעת

הנחת קודמים, בדורות תם"... ברבינו "כמו
עילאי לעניין נחשבה תם, רבינו של תפילין
רמה בעלי ואנשים ל"מקובלים" רק ששייך

המשיח, מלך שליט"א הרבי מיוחדת. רוחנית
בנושא בדורנו המהפך את שחולל זה הוא

תשל"ו, פורים בהתוועדות הבהיר כאשר זה,
תוספת מחייבת בדורנו החושך שהתגברות

כן ועל השונים, בנסיונות לעמוד כדי אורות
בתפילין להסתפק לא יהודי כל על כיום חובה

התוצאה ר"ת. תפילין גם להניח אלא רש"י
בתקופת כבר מצוה בר נער שכל היא, דהיום

"אולי ור"ת. רש"י זוגות, שני מניח שלו ההכנה
שכל זה, בנושא גם תפנית לחולל כוונתו כעת

לעצמי. הרהרתי זוגות", ד' יניח יהודי
לרבי כתבתי ראשון ביום השבת, למחרת
הדברים לאור אשר המשיח, מלך שליט"א

זוגות. ד' להניח להתחיל ברצוני בהתוועדות,
שי' שלו להמשפיע "שייך שהתקבלה התשובה
את אמרה הציון", על אזכיר הקודש. שבארץ

ויש נכון הוא שהכיוון ראיתי לראש לכל הכל.
בעצם היה, יותר הגדול החידוש אך ברכה.

בזה להחליט יכול "משפיע" שגם האישור מתן
אחד). כל של הרוחני רב", לך (ה"עשה

את קבלתי הקודש, לארץ שחזרתי לאחר
פוטרפס מענדל ר' שלי המשפיע של אישורו
המשיח. מלך שליט"א לרבי כך על והודעתי

נוספת, ברכה הכילה שהתקבלה התשובה
זוגות. ד' להניח התחלתי וב"ה,

רבה התעוררות
האחרונות, השנים במהלך

שאנו העובדה לנוכח בפרט
זכה הגאולה", ב"זמן עומדים

רבה. התעניינות לעורר הנושא
לערוך היה נדרש זאת לאור

ובמיוחד התפילין זוגות לד' הסברה קובץ
תפילין", זוגות ד׳ דהנחת הענין "גודל להסברת

את להניח יתחילו נוספים שיהודים לפעול כדי
את ויזרז יפעל שבוודאי דבר הזוגות. ארבעת
ע"י ממש, בפועל והשלמה האמיתית הגאולה

ממש. בקרוב המשיח מלך שליט"א הרבי

החדש הספר שער

הספר מתוך
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