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

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

עייפה. פחות ואני התאזנה התריס בלוטת בסדר. B-12-ה וגם יפה ממש עלה הברזל
על לכם להודיע התקשרתי נברו ד"ר שנה)... כחצי (לאחר מהטיפולים. תוצאות יש

ו. עדנה הקרוב" שישי ביום מילה הברית

ומתוקה טובה לשנה איתנה בריאות
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בתיבה הצוהר את לגלות

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

סעודה לערוך טוב, שם בעל ישראל רבי היה רגיל
ולומר - הולדתו יום - אלול ח"י ביום שנה בכל

ברוך, לרבי הבעש"ט אמר הסעודה בעת תורה.
הזה "למועד הנסתרים: הצדיקים מחסידיו אחד

בן". חובקים אתם ממש
ברוך לרבי נולד תק"ה, אלול ח"י הרביעי, ביום

בישראל: שמו ויקרא טוב למזל בן רבקה ולרבנית
כשחזר תק"ה, אלול ח"י יום, באותו זלמן. שניאור
רוח במצב היה טהרה, במקוה מטבילתו הבעש"ט

שהפליא ושמח, מרומם
אף אך התלמידים, כל את
על לשאול העיז לא אחד

השמחה. פשר
התפלל הבעש"ט מורנו

וכולם העמוד לפני
ניגוני על התפלאו

בהם השמחים החג
התפלאו וביותר התפלל.

אמר לא כשהבעש"ט
יום. באותו 'תחנון'

חדשה נשמה
הזמין התפילה אחרי

תלמידיו את הבעש"ט
הסעודה בתוך גדולה. בשמחה והיה מצוה, לסעודת

רביעי ביום המאורות. נתלו רביעי "ביום אמר:
לעולם חדשה נשמה ירדה אורי", "קומי לסדר זה

והחסידות הנגלה בתורת העולם את שתאיר
ותצליח החסידות דרך על נפש מסירות לה ותהיה

משיח". ביאת עד
הביאו שנים, שלוש זלמן שניאור לילד במלאת
התספורת לעריכת הבעש"ט אל ברוך רבי אביו
ח"י רביעי ביום ואכן הפיאות. והנחת הראשונה

בפיאות הילד את הבעש"ט חינך תק"ח, אלול
לרבי הורה בהמשך, כהנים. בברכת וברכו הראש

מעתה אשר ברוך,
בנו את אליו יביא לא

"עליו זלמן. שניאור
החסידות לדרך להגיע
אמר. עצמו", בכוחות

רבי של פנימה בנפשו שהתחולל את לשער קל
הדור נשיא את מכיר החסידות, בסוד היודע ברוך,

בית העולה זו בדרך דווקא בנו, את לחנך ורוצה
להגיע הבן על כי רבו, הוראת עליו חזקה אך א-ל.

עצמו. בכוחות החסידות לדרך
מעמודי כאחד התבררה שלימים קצרה, אמירה

הרבי מדריך, הרבי חב"ד. חסידות של התווך
העבודה את אבל להצלחה, מברך ואפילו מכווין
בעצמו עליו לעשות, עצמו החסיד צריך עצמה

ואזי להתייגע להתאמץ,
באופן ההצלחה לו תאיר
אכן, הטבע. מן שלמעלה

חלפו שנה עשרה שש
שש הוראה, אותה מאז

התעלה בהם שנה עשרה
רבי של בנו זלמן שניאור

ובלימוד ביראה ברוך,
להחלטתו, עד תורה,
אל למעזריטש, ללכת

ממעזריטש, המגיד
הבעש"ט מקום ממלא

את ללמוד ולהתחיל
הבעש"ט. תורת

הגאולה עקשנות
מלך שליט"א הרבי מרבה הקדושות בשיחותיו

הבירורים, עבודת הסתיימה כבר כי לציין המשיח,
הנדרשת התשובה אפילו הכפתורים, צוחצחו

שאין בוודאי אך כבר, נעשתה הגאולה להבאת
זה אדרבא, מיותרים.. נעשינו שמעתה הכוונה
ובפרט יהודית עקשנות אותה את לגלות הזמן

עקשנות נשיאינו, רבותינו מאבותינו ירשנו אותה
הגאולה להבאת מתפשרת הבלתי בדרישה

מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה, האמיתית
תבוא, פרשת של זו קודש שבת לפני עוד המשיח,

הגדולים. המאורות שני הולדת יום אלול, ח"י
עם יחד כולנו להיות נזכה כבר זו שבשבת כך

השלישי המקדש בבית המשיח מלך שליט"א הרבי
עצמותו עם הגדולה בהתוועדות הקדשים, ובקודש

ממש. עכשיו ממש, ומהותו

המשיח ימות של תפילין
וניתן הדפוס ממכבש יצא השבוע

ימות של תפילין הספר את להשיג
720 תפילין זוגות ד' הנחת על המשיח

הגאולה למען האגודה לפרטים: עמ'.
3084 ת.ד. ים בת 67 עצמאות

טל:03-658-4633.

הגאולה עיר ״חיידר״
ים, בבת חב"ד חינוך במוסדות

בראש הלימודים שנת את פתחו
הרב ע"י שופר בתקיעת אלול, חודש

וראש חב"ד בית מנהל ציק, זמרוני
שהתלוו בכר יוסי מר בפועל העיר

הגנים בת"ת, בסיור פרישמן בנצי לרב
ראש עמד הסיור, במהלך והמעונות.

בו החינוך, מוסדות מצב על העיר
גדולה, בצפיפות לומדים התלמידים

לימין תעמוד ים, בת שעיריית והבטיח
בסיורם אי"ה. בהתפתחותם המוסדות
התלמוד- ה"חיידר" לכיתת גם נכנסו

הרב ע"י ים, בבת השנה שנפתח תורה
לפרטים א-ב. כיתות עם סגל, בועז

.054-770-3629 והרשמה:

אבידה השבת
תפילין זוג נמצאו שעבר בשבוע

אחד של כנראה השרון. בצומת ושופר
באיזור. ב"מבצעים" שעסק הפעילים
קשר ליצור ניתן בנושא הפרטים ע"י

טל': הראל. משה עם להשבתם,
.054-667-3145

יורק בניו לימודים שלילת
ולסיים בלימודים להמשיך לארצוה"ב לנסוע ורצונו ..

שנה ט"ו י"ד בן והוא וכו' תיכון בי"ס כאן
ת"ו מאה"ק הבא שאברך כלל הדבר אפשר שאי מובן

על (נוסף - כהנ"ל לימודו יהי' דכאן תו"ת לישיבת
פריצת ה"ז מלכים) הלכות ברמב"ם כמובא בזה הפס״ד

בשביל ועאכו"כ דכאן התלמידים בשביל הן גדר
שאפילו עיקר זה וגם ועוד ת"ו, דאה"ק התלמידים
נוחה דעתי היתה לא הנ"ל מהאברך לטובה שונים

אמיתת הוכיח בזה הנסיון ולצערי לכאן, מנסיעתם
נכון זה שאין ופשיטא ממש) אחדים (מלבד החשש
באמת הנ"ל ירצה ובאם שנה, יד-טו של בגיל כלל
ז.א. וכיו"ב, בלוד תו"ת בישיבת להקלט הוא יכול

ו׳קנג) (מאגרת וק"ל. ת"ו, באה"ק חב"ד מוסד

בצבא ומצוות בתורה זהירות
וחושש חופשים של בסביבה הוא שנמצא ... במענה
לקיים בהנוגע עליו זו סביבה שתעשה להרושם הוא

וכו'. והמצוה התורה
על בצבא, הוא שנמצא כיון אדרבה אשר מובן והנה
ובעניני בכלל והמצוה התורה בעניני זהירות תוספת

זה. שבמצב אלה כל נצטוו ביחוד קדושה
תלוי להאמור מתאים הטובה שבהנהגתם אלא עוד ולא

מחנך והי' וכמ"ש הצבא, כל גורל אלא גורלם רק לא
הרי לאו, באם (כי - דבר. ערות בך יראה ולא קדוש

שהקב"ה וכיון .. טו) כ"ג (דברים מאחריך, ושב - ח"ו) אז
ציוויו. לקיים הדבר שאפשר בודאי מאתם, זה את דורש
שהיו מאלו חב"ד אגודת צעירי עם שיתקשר ומהנכון
והמצוה. התורה בקיום להוסיף איך יורוהו והם בצבא

ו׳קלז) (מאגרת

עקשנות נשיאינו, רבותינו מאבותינו ירשנו אותה ובפרט היהודית העקשנות את לגלות הזמן זה
המשיח מלך שליט״א הרבי ע״י והשלימה, האמיתית הגאולה להבאת מתפשרת הבלתי בדרישה

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(12.9.14) (5774) ה'תשע"ד אלול י"ז תבא כי פרשת קודש שבת ערב

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

הגדולה ההתוועדות
ומהותו עצמותו עם

1013

כחלק לתיבה", "צוהר הביטוי מוכר לרבים
"צוהר - התיבה את להאיר לנח הקב"ה מציווי

בתורת אור. לשון "צוהר" לתיבה", תעשה
התוכן את גם להאיר הציווי, מורחב החסידות
לגלות מלה. של במובן "תיבה" שבכל הפנימי
שבתורה. מלה שבכל הפנימית המשמעות את

החושף לתבה", "צוהר הספר י"ל לאחרונה
מתורת ורעיונות תכנים יחודית בשיטה

האותיות לסוד החדירה באמצעות החסידות,
של עטו פרי הספר השבוע. שבפרשת והתיבות

מחלקת מנהל אלקנה, מהישוב חסן חנן הרב
של האלמונים מחייליו הבנקים, באחד מיחשוב
הפיץ שנים במשך המשיח. מלך שליט"א הרבי
שהו"ל השבועי העלון באמצעות הדברים את

לספר. נערכו ועתה לתיבה", תעשה "צוהר

התורה פנימיות את גילה
היו אפריקה, מצפון לארץ שעלו הוריו

מאביו התייתם 6 בגיל סעד. קיבוץ ממקימי
לימודיו את ערבים. ע"י ונרצח שנחטף הי"ד,
בעקבות שנתיים, לאחר סיים נחלים בישיבת

לאחר אמונה. בנושא לו שהציקו שאלות
אילן. בר באוני' מחשבים למד הצבאי שירותו

עם ביתו את והקים התחתן התשל"ג בשנת
עם יצאו שנים שש כעבור בר"ג. ורדה זוגתו
אלקנה. היישוב את שהקים התיישבות גרעין

הוא חב"ד, לחסידות התקרבותו תהליך את
חנן ביהדות. להתחזק שהחלה באחותו תולה

התורה פנימיות את גילה אחריה, התחקה
אותו שהרשימו הדמויות אחת ללמוד. והחל

את ספג גם במקביל גינזבורג. יצחק הרב היה
הרב המשפיע מפי החסידות בלימוד הטעם

הרב בהשליח גם פגש שם, בר"ג, אופן, פיצ'ה
בדרכו. עליו שהשפיע מוטי

שערי הסמוך, ליישוב הגיע ימים, באותם
לשיעורו הצטרף חנן אנטיאן. רמי הרב תקווה,

ובשיחות אור, ותורה תורה בליקוטי השבועי
מחשבתו. הלך את שינו אלה - מלכות' ה'דבר

רמי עם המפגש
הרב אצל שלמדתי מסוימת תקופה "אחרי

ברבי שלו האמונה מעוצמת בפחד חשתי רמי,
מרדכי הרב הראשל"צ אל נסעתי המשיח. מלך

הדבר נכון "האם לבטי: את ופרשתי אליהו
הרב "אבל "וודאי!". וחסידות"? תניא ללמוד

להקשות. המשכתי מהמשיחיסטים", הוא שם,
'יחי אומר: הזמן כל "הוא הבעיה"? מה "אז

לצאת, "כשעמדתי הרב. ענה מה" "אז אדוננו',"
כן. לו: אמרתי משיחי?' והוא אותי: שאל "הוא

התכוון שהוא הבנתי הלכתי. ואני חייך הוא
המשיח". הוא שהרבי מאמין אני האם לשאול,

הוא המשיח, מלך שליט"א לרבי נסיעתו על
במשך לה: שקדמה ניסים שרשרת על מספר
אך לארה"ב, מוגבלת לא ויזה לי היתה שנים

זה. את ביטלו הם "התאומים' פיגוע אחרי

שם מאוד, חששתי אך חדשה בקשה הגשתי
תאריך מספיק, לא זה ואם חסן.. משפחתי
עשר באחד בדיוק הוא שלי, הלועזי הלידה

בתאומים... הפיגוע תאריך - התשיעי לחודש
שיהיה ושיערתי היות הראיון, יום כשהגיע

(בהשגחה ללמוד משהו איתי לקחתי ארוך תור
אכן נמשך התור, עותקים) שני לקחתי פרטית

את השחלתי תורי כשהגיע ארוכות. שעות
והאיש הזכוכית, לאשנב מתחת המסמכים

לך יש מה תוקפנית: בנימה אותי שאל שמעבר
הברית? בארצות לעשות

נפלאות כנפי על טיסה
מלך מליובאוויטש "הרבי בבירור: לו עניתי

"אתה אותו. לבקר הולך ואני שם גר המשיח
הוא לי," לעזור תוכל "בטח "כן", שאל. חסיד?"

רוצה ואני ליידיש בחוג לומד "אני המשיך.
ביידיש. 'פספורט' אומרים איך לדעת

השגחה "זוהי לו: אמרתי
כעת בדיוק מופלאה, פרטית

שנזכרת בשיחה למדתי
"פספורט" המלה בה

להגייתה זהה והיא ביידיש,
שאל הפקיד באנגלית".

צילום לו להביא אוכל אם
שבהשגחה לו, אמרתי מזה.
ואוכל שניים לי יש פרטית

והמשך רשום, זה היכן לו הראיתי אחת. לתת
ארצה, שחזרתי לאחר מאוד. קצר היה הראיון

היה: שתוכנו קודש, באגרות מכתב קיבלתי
שמיד מובן הוויזה... עם הסתדר איך סיפר לא
שליט"א לרבי תודה, מכתב וכתבתי התיישבתי

לאורך אותי שליוו הניסים על המשיח, מלך
הדרך. כל

חסן חנן ר׳

בית של להרחבתו הפינה״ אבן ״הנחת מעמד התקיים באלול י״ז ביום
המשיח מלך שליט״א הרבי ע״י 770 שבבבל רבינו בית - משיח
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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

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

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

תניא תהלים חומש

הנשים למעגל שנשלחה ההודעה
חב"ד הר נחלת בשכונת והבנות
ברורה הייתה מלאכי, שבקרית

וסעודת "התוועדות וקולעת
המלחמה". ניסי על הודיה

והמקום, הזמן הופיעו בהמשך
משפ' בבית אלול ח' רביעי יום

לוי... חסיה
על נסובה אכן ההתוועדות

מדהימים. ניסים באותם ההכרה
שנורו והפצמר"ים הטילים אלפי
עוטף ישובי לעבר החמאס ע"י

עלולים הארץ, ומרכז הנגב עזה,
חמורות לפגיעות לגרום היו

בפועל אך ביותר,
כיצד במוחש ראו

על מגינה ה' יד
גם היהודי, הישוב
פגיעות היו כאשר

ישירות.
הניסים, "באיזכור

של עניין רק לא יש
הסביר הטוב, הכרת

המתוועד. הרב
מדברים אנו כאשר

אנו הניסים על
אותם ממשיכים

בפועל אלינו
שהוא הנביא של כוחו זה ממש.
נקרא ולכן הנבואה, את "מדבר"
שפתיים, ניב מלשון "נביא" שמו

היא הנבואה את מדבר כשהוא
מתגשמת.

להגיע לי היה "קשה
יונה מרת מספרת להתוועדות",

תושבת אליגולשווילי, אסתר
שאיזו כשבועיים מזה השכונה.

"צנחה" מובנת בלתי חולשה
אותי גדשו במרפאה עלי.

שלצערי אנטיביוטיקה, עם
ההתוועדות על עזרה. לא

כזו ובפרט לוותר יכולתי לא
הניסים יעמדו שבמרכזה

שהייתי מה בדיוק זה והנפלאות.
צריכה.

להשכיח הצליחה ההתוועדות
החולשה את מה במידת ממני

בתמונה זכיתי כשבסיום בפרט
מלך שליטי"א הרבי של גדולה
של איתות בזה ראיתי המשיח.
שהגעת, יודע "אני לב: תשומת

הבריאותי" מצבך למרות
אותי שבדקה הרופאה למחרת,

חיידק כנראה שזהו החליטה
לבית "לטוס" לי והורתה

בתוך ברחובות. קפלן הרפואה
במונית ואני בעלי היינו קצר זמן

לרחובות. היציאה בכיוון
שעבר כנות, צומת לקראת

בתקופה גדולים שינויים
של הפעלתו עם האחרונה

התקשה הנהג החדש, המחלף
במכלול הנכון הנתיב את לזהות
כאשר החדש. במחלף הנתיבים

החליט הוא מסויים בשלב
הנתיב על ועלינו טעינו שכנראה

ולנסות האט הנהג נכון. הלא
ניתן מה לראות
כאשר לעשות,
גדולה משאית

כי הבחינה שלא
מאט, המונית נהג
לעברנו התקרבה
גדולה. במהירות

היה לא זה בשלב
את למנוע סיכוי כל
המשאית התאונה.
את חתכה פשוט

קול נשמע המונית.
וכל נוראי חבטה
כאילו המונית צד
הרגשתי המשאית. ע"י נחתך
המשיכה המונית אדירה. מכה
שנעצרה. עד מה מרחק עוד

עצרו לתאונה עדים שהיו רכבים
בטוחים לעברנו ורצו רכבם את

שלושתנו, קרה. מכל שהגרוע
לשבת נותרנו ואני בעלי הנהג,
המומים, שהיינו משום ברכב

בשוק". היינו
התקשו לידנו שהצטופפו אנשים
שאלו ורק התרסקנו שלא לעכל

חיים? אנחנו האם הזמן כל
בשברי כולי מכוסה הייתי
הגיעו דקות בתוך זכוכית.

שגם והבטחון. ההצלה כוחות
הנס לגודל המומים עמדו הם
רבה בזהירות לעכלו. והתקשו
ופינו ההצלה לרכבי הוכנסנו
"קפלן" הרפואה לבית אותנו
שוחררנו למחרת ברחובות.

ושלמים בריאים כולנו כאשר
שריטה... ללא אפילו

הניסים על ההודיה התוועדות
שלנו הנס את גם המשיכה

כנות. בצומת

 
     
      
    
   
    
    

    
    

   
    

  
   

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".
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7:27 6:20 חיפה
7:27 6:31 באר-שבע
7:51 6:53 ניו-יורק
בפסוק הקול להגביה 

ה"ט) פ"ה מע"ש (ירושלמי וגו' ממעון השקיפה
קורא הבעל עולה לשישי:

אחשינה בעתה - אורי קומי 
כב) - א ס, (ישעיה

האמונה את מבין כשהשכל

המאורות שני הולדת יום הוא אלול ח"י
טוב שם הבעל ישראל רבי הגדולים,

שניאור ורבי החסידות, מייסד (הבעש"ט),
חסידות מייסד הזקן, אדמו"ר מליאדי, זלמן

ההולדת, יום בעלי שני של ענינם חב"ד.
הבעש"ט ע"י ה': עבודת אופני לשני מתאים

הזקן אדמו"ר וע"י הכללית; החסידות בתורת
חב"ד: חסידות בתורת

הזקן ואדמו״ר הבעש״ט שיטת
בתורת הבעש"ט ע"י שנתגלה החידוש

כללי חיות תוספת — הוא הכללית החסידות
מהענינים אחד ולכן והמצוות. התורה בקיום
ענין הוא הכללית החסידות בתורת שהודגשו
אמונה הרי יחיה". באמונתו "וצדיק האמונה,

אומרת זאת מקיף, ובבחינת כללית היא זו
שאינה כזה באופן היא כשהאמונה שגם

על פעולה לה (שאין ממש מקיף בבחינת
קורא במחתרת גנב שאפילו וכידוע - האדם

עניניו, בכל חיות פועלת אלא הקב"ה), לעזרת
אינם שלו הכחות כל הרי בפועל, להנהגה ועד

האמונה. בגילוי פרט אלא עצמו בפני ענין

חב"ד חסידות תורת בגילוי הזקן ואדמו"ר
הכללית החסידות תורת לגילוי (בהמשך חידש

האמונה שנקודת רק שלא הבעש"ט), של
וכו', (חב"ד) בחכמה-בינה-דעת גם תורגש
שכל עצמו, בפני ענין גם נעשה שזה אלא

שמשיג הוא שבנפשו (שכל) חב"ד מציאות
שמציאותם שבלב במדות זה דרך ועל אלקות,
(פרט האמונה נקודת גילוי מקום רק לא היא
גופא, מציאותם שזהו אלא האמונה), בגילוי

ה'. ויראת ה' אהבת

בעולם חודרת האמונה
כפי ה' אחדות לגילוי בהתאם הוא זה וגם

ונתגלה שנמשך וכפי הבעש"ט ע"י שנתגלה
הזקן: אדמו"ר ע"י

עוד ש"אין הענין נתגלה הבעש"ט ידי על
יתברך, זולתו מציאות שום שאין מלבדו"

מקום תפיסת שאין ה', בעבודת גם נרגש וכן
נקודת גילוי הוא כולו כל אלא לעבודתו,

מישראל בכל-אחד שישנו שבנפשו האמונה
האדם; ממציאות שלמעלה נשמתו, מצד

ה' אחדות של הענין נתגלה הזקן אדמו"ר וע"י

שמציאות רק שלא העולם, מצד שהוא כמו גם
אלא יתברך, לאחדותו בסתירה אינה העולם

אחד, ש-ה' העומק מתגלה העולם שע"י
וכמבואר יתברך, בו מיוחדת העולם שמציאות
הזקן. לאדמו"ר והאמונה היחוד בשער בארוכה

שכל רק שלא האדם, בעבודת גם הוא וכן
האמונה לנקודת בהתאם הם שלו הכחות

שבו, השכל מציאות כל שזהו אלא אחד, בה'
אחדות ומרגיש מכיר ענינו מצד עצמו שהשכל
גופא השכל מציאות כי גופא, מציאותו מצד ה'

בכל הוא וכן יתברך. ממנו הנפרד דבר אינו
נפשו. כחות

האישית העבודה בכח
האדם, ועבודת יגיעת ע"י דוקא בא זה ודבר

אחדות ולהשיג להבין דוקא, עצמו בכח עבודה
הבהמית, שבנפשו לשכל ועד בשכלו גם ה'

במדותיו, גם נמשך זה הרי התבוננות ועל-ידי
והיראה שהאהבה באופן ה', ויראת ה' אהבת

הוא וכן שבלב, המדות למציאות שייכות
שאמיתית וניכר שנראה נפשו, כוחות בכל
הוא מהותו שבנפש כח כל של המציאות

אלקות.

חוצה, הבעש"ט) (של מעינותיך יפוצו וע"י
שבנפש בחב"ד המשכתו ע"י (בעיקר) שנעשה

וללב למדות וממנה חב"ד, חסידות בתורת
האברים, שאר לכל הכוחות את המשפיע

האדון, (=יבוא משיחא" מלכא דא מר "קאתי
ממש. ומיד ותיכף המשיח), מלך הוא

תשמ״א) בלק פרשת שבת שיחות (על-פי

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

ב׳ קובץ

השמיטה מהלכות
הביתי במטבח

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

. ועוד ונעבד שמור סחורה, באיסורי

שבשוק חנות בכל לקנות מותר – הדין מעיקר א.
לדוגמא: שביעית, בקדושת קדושים שאינם גידולים
בקדושה קדושים אינם אפרסמון) הדר, (פרי שבשוק האילן פירות בחורף
בקדושת קדושה תוצרת גם מוכרים אלו ובחנויות במידה אולם . שביעית
הכסף כי ויתכן (הואיל . כזו בחנות עודף מקבלת להמנע כדאי – שביעית

שביעית). בקדושת קדוש – כעודף הניתן

בשדה שגדלו בפירות גם להיכשל עלולים מהודרת, בהשגחה שאינן בחנויות ב.
השמיטה. בשנת אסורות מלאכות בהן שנעבדו פירות או כדין, הופקר שלא

רוב ולכן הלקיטה, מועד עפ"י שמיטה לשנת השייכות נקבעת בירק ירקות: ג.
תשע"ה. תשרי מד' החל שביעית בקדושת קדושים הינם בשוק הירקות

יש כך החנטה..ולשם עפ"י שמיטה לשנת השייכות נקבעת העץ בפרי פירות: ד.
יופיעו שביעית בקדושת הקדושים האילן פירות המתפרסמים. בלוחות לעיין

תשע"ה. בקיץ בשווקים

אם בגידולם. שונים שלבים לפי נקבעת וירקות, בפירות שביעית קדושת ה.
קדושים הפירות הרי השמיטה, בשנת חל – חז"ל שקבעו בגידול שלב אותו
את קובעת האילן בפירות גידול) (שליש – חנטה , (לדוגמא שביעית. בקדושת
הופעת מועד וכן, בשמינית). נאספו הם אם גם השמיטה לשנת השתייכותם
תקופה על מתפרס בשווקים השמיטה בשנת שביעית בקדושת התוצרת
קדושים החורף פירות יהיו השמינית השנה של השנה ראש אחרי גם ארוכה,
שביעית ירקות או פירות יגיעו יותר, מאוחר אף ולפעמים שביעית בקדושת

עץ). תפוחי אדמה, תפוחי גזר, (לדוגמא, קירור או מאיכסון,

המותרים נוי פרחי על ולא ריח פרחי על רק חלה שביעית קדושת פרחים:
באיסור שנעבדו פרחים לקנות שלא להזהר ,יש נוי בפרחי גם אבל בסחורה.
אסורים בשביעית שנזרעו נוי פרחי כי הסוברים פוסקים ויש השמיטה בשנת
של מאושרות בחנויות אלא פרחים, לקנות אין כך משום ספיחין משום גם
– המתפרסמים בלוחות להסתייע ניתן הפרחים בנושא גם השמיטה. ועדות

בשביעית. שנזרעו פרחים לשוק מגיעים מאימתי

עציץ לגבי כרגיל. בו לטפל מותר בבית, הנמצא נקוב, שאינו עציץ עציצים:
ואזי הבית. רצפת לבין בינו החוצץ משטח או צלחת על להניחו נוהגים נקוב

נקוב. שאינו כעציץ דינו

לבית מחוץ סורגים על להניחו או החצר אל מהבית נקוב עציץ להעביר אסור
מן עציצים להוציא גם להמנע יש מהאדמה. לינק לו גורם כך ידי שעל משום

מקורה. שאינו למקום הבית

משותף, בבית המתגורר הצומח. קיום לצורך רק מותרת השקאה בגינה: טיפול
עמם להשתתף רשאי אינו בגינה, שמיטה דיני על שומרים אינם ושכיניו
את להפקיר עליו לשכנעם באפשרותו ואין במידה בגינה. הטיפול בהוצאות
יציין הבית וועד בהוצאות חלקו את משלם וכאשר שלושה. בפני בגינה חלקו

הגינה. עבור ולא ונקיון חשמל עובר הוא שהתשלום

עכשיו נפלאות

מלך דבר

להוי' שבת הארץ ושבתה

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

טז. פרק

א. פרק נחלות הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

יב-יד. פרקים ממון נזקי הלכות

א-ג. פרקים גניבה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

א-ג פרקים ואבידה גזילה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

יז

יח

יט

כ

כא

כב

כג

ו'

ש'
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ב'

ג'

ד'

ה'

הניסים את להמשיך

תבוא כי פרשת
ה פרק אבות: פרקי

תבוא 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

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

הבטחון היפך
חול. יום בכל תפילין להניח

כשרותן. את ולבדוק הבית כל בפתחי מזוזות לקבוע
תורה. בספר אות לרכוש

וברכב. במשרד בבית, חת"ת ספר להחזיק
חדר. בכל צדקה קופת קביעת

המשיח: מלך של הבטיחות הוראות טוב מזל ברכת
שיחיו אסתר מרת וזוגתו אורי ר' למשפחת

דונר
תחי' שיינא 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

גרומך שיחי' שמואל הרב למשפחת
תחי' טובה מינה ה' הבת לבוא

שי' ניסים בצלאל הת' עב"ג הנשואין בקשרי
קירנברג שיחי' אליהו 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



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

הנשים למעגל שנשלחה ההודעה
חב"ד הר נחלת בשכונת והבנות
ברורה הייתה מלאכי, שבקרית

וסעודת "התוועדות וקולעת
המלחמה". ניסי על הודיה

והמקום, הזמן הופיעו בהמשך
משפ' בבית אלול ח' רביעי יום

לוי... חסיה
על נסובה אכן ההתוועדות

מדהימים. ניסים באותם ההכרה
שנורו והפצמר"ים הטילים אלפי
עוטף ישובי לעבר החמאס ע"י

עלולים הארץ, ומרכז הנגב עזה,
חמורות לפגיעות לגרום היו

בפועל אך ביותר,
כיצד במוחש ראו

על מגינה ה' יד
גם היהודי, הישוב
פגיעות היו כאשר

ישירות.
הניסים, "באיזכור

של עניין רק לא יש
הסביר הטוב, הכרת

המתוועד. הרב
מדברים אנו כאשר

אנו הניסים על
אותם ממשיכים

בפועל אלינו
שהוא הנביא של כוחו זה ממש.
נקרא ולכן הנבואה, את "מדבר"
שפתיים, ניב מלשון "נביא" שמו

היא הנבואה את מדבר כשהוא
מתגשמת.

להגיע לי היה "קשה
יונה מרת מספרת להתוועדות",

תושבת אליגולשווילי, אסתר
שאיזו כשבועיים מזה השכונה.

"צנחה" מובנת בלתי חולשה
אותי גדשו במרפאה עלי.

שלצערי אנטיביוטיקה, עם
ההתוועדות על עזרה. לא

כזו ובפרט לוותר יכולתי לא
הניסים יעמדו שבמרכזה

שהייתי מה בדיוק זה והנפלאות.
צריכה.

להשכיח הצליחה ההתוועדות
החולשה את מה במידת ממני

בתמונה זכיתי כשבסיום בפרט
מלך שליטי"א הרבי של גדולה
של איתות בזה ראיתי המשיח.
שהגעת, יודע "אני לב: תשומת

הבריאותי" מצבך למרות
אותי שבדקה הרופאה למחרת,

חיידק כנראה שזהו החליטה
לבית "לטוס" לי והורתה

בתוך ברחובות. קפלן הרפואה
במונית ואני בעלי היינו קצר זמן

לרחובות. היציאה בכיוון
שעבר כנות, צומת לקראת

בתקופה גדולים שינויים
של הפעלתו עם האחרונה

התקשה הנהג החדש, המחלף
במכלול הנכון הנתיב את לזהות
כאשר החדש. במחלף הנתיבים

החליט הוא מסויים בשלב
הנתיב על ועלינו טעינו שכנראה

ולנסות האט הנהג נכון. הלא
ניתן מה לראות
כאשר לעשות,
גדולה משאית

כי הבחינה שלא
מאט, המונית נהג
לעברנו התקרבה
גדולה. במהירות

היה לא זה בשלב
את למנוע סיכוי כל
המשאית התאונה.
את חתכה פשוט

קול נשמע המונית.
וכל נוראי חבטה
כאילו המונית צד
הרגשתי המשאית. ע"י נחתך
המשיכה המונית אדירה. מכה
שנעצרה. עד מה מרחק עוד

עצרו לתאונה עדים שהיו רכבים
בטוחים לעברנו ורצו רכבם את

שלושתנו, קרה. מכל שהגרוע
לשבת נותרנו ואני בעלי הנהג,
המומים, שהיינו משום ברכב

בשוק". היינו
התקשו לידנו שהצטופפו אנשים
שאלו ורק התרסקנו שלא לעכל

חיים? אנחנו האם הזמן כל
בשברי כולי מכוסה הייתי
הגיעו דקות בתוך זכוכית.

שגם והבטחון. ההצלה כוחות
הנס לגודל המומים עמדו הם
רבה בזהירות לעכלו. והתקשו
ופינו ההצלה לרכבי הוכנסנו
"קפלן" הרפואה לבית אותנו
שוחררנו למחרת ברחובות.

ושלמים בריאים כולנו כאשר
שריטה... ללא אפילו

הניסים על ההודיה התוועדות
שלנו הנס את גם המשיכה

כנות. בצומת

 
     
      
    
   
    
    

    
    

   
    

  
   

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".

7:25 6:14 ירושלים
7:27 6:29 תל-אביב
7:27 6:20 חיפה
7:27 6:31 באר-שבע
7:51 6:53 ניו-יורק
בפסוק הקול להגביה 

ה"ט) פ"ה מע"ש (ירושלמי וגו' ממעון השקיפה
קורא הבעל עולה לשישי:

אחשינה בעתה - אורי קומי 
כב) - א ס, (ישעיה

האמונה את מבין כשהשכל

המאורות שני הולדת יום הוא אלול ח"י
טוב שם הבעל ישראל רבי הגדולים,

שניאור ורבי החסידות, מייסד (הבעש"ט),
חסידות מייסד הזקן, אדמו"ר מליאדי, זלמן

ההולדת, יום בעלי שני של ענינם חב"ד.
הבעש"ט ע"י ה': עבודת אופני לשני מתאים

הזקן אדמו"ר וע"י הכללית; החסידות בתורת
חב"ד: חסידות בתורת

הזקן ואדמו״ר הבעש״ט שיטת
בתורת הבעש"ט ע"י שנתגלה החידוש

כללי חיות תוספת — הוא הכללית החסידות
מהענינים אחד ולכן והמצוות. התורה בקיום
ענין הוא הכללית החסידות בתורת שהודגשו
אמונה הרי יחיה". באמונתו "וצדיק האמונה,

אומרת זאת מקיף, ובבחינת כללית היא זו
שאינה כזה באופן היא כשהאמונה שגם

על פעולה לה (שאין ממש מקיף בבחינת
קורא במחתרת גנב שאפילו וכידוע - האדם

עניניו, בכל חיות פועלת אלא הקב"ה), לעזרת
אינם שלו הכחות כל הרי בפועל, להנהגה ועד

האמונה. בגילוי פרט אלא עצמו בפני ענין

חב"ד חסידות תורת בגילוי הזקן ואדמו"ר
הכללית החסידות תורת לגילוי (בהמשך חידש

האמונה שנקודת רק שלא הבעש"ט), של
וכו', (חב"ד) בחכמה-בינה-דעת גם תורגש
שכל עצמו, בפני ענין גם נעשה שזה אלא

שמשיג הוא שבנפשו (שכל) חב"ד מציאות
שמציאותם שבלב במדות זה דרך ועל אלקות,
(פרט האמונה נקודת גילוי מקום רק לא היא
גופא, מציאותם שזהו אלא האמונה), בגילוי

ה'. ויראת ה' אהבת

בעולם חודרת האמונה
כפי ה' אחדות לגילוי בהתאם הוא זה וגם

ונתגלה שנמשך וכפי הבעש"ט ע"י שנתגלה
הזקן: אדמו"ר ע"י

עוד ש"אין הענין נתגלה הבעש"ט ידי על
יתברך, זולתו מציאות שום שאין מלבדו"

מקום תפיסת שאין ה', בעבודת גם נרגש וכן
נקודת גילוי הוא כולו כל אלא לעבודתו,

מישראל בכל-אחד שישנו שבנפשו האמונה
האדם; ממציאות שלמעלה נשמתו, מצד

ה' אחדות של הענין נתגלה הזקן אדמו"ר וע"י

שמציאות רק שלא העולם, מצד שהוא כמו גם
אלא יתברך, לאחדותו בסתירה אינה העולם

אחד, ש-ה' העומק מתגלה העולם שע"י
וכמבואר יתברך, בו מיוחדת העולם שמציאות
הזקן. לאדמו"ר והאמונה היחוד בשער בארוכה

שכל רק שלא האדם, בעבודת גם הוא וכן
האמונה לנקודת בהתאם הם שלו הכחות

שבו, השכל מציאות כל שזהו אלא אחד, בה'
אחדות ומרגיש מכיר ענינו מצד עצמו שהשכל
גופא השכל מציאות כי גופא, מציאותו מצד ה'

בכל הוא וכן יתברך. ממנו הנפרד דבר אינו
נפשו. כחות

האישית העבודה בכח
האדם, ועבודת יגיעת ע"י דוקא בא זה ודבר

אחדות ולהשיג להבין דוקא, עצמו בכח עבודה
הבהמית, שבנפשו לשכל ועד בשכלו גם ה'

במדותיו, גם נמשך זה הרי התבוננות ועל-ידי
והיראה שהאהבה באופן ה', ויראת ה' אהבת

הוא וכן שבלב, המדות למציאות שייכות
שאמיתית וניכר שנראה נפשו, כוחות בכל
הוא מהותו שבנפש כח כל של המציאות

אלקות.

חוצה, הבעש"ט) (של מעינותיך יפוצו וע"י
שבנפש בחב"ד המשכתו ע"י (בעיקר) שנעשה

וללב למדות וממנה חב"ד, חסידות בתורת
האברים, שאר לכל הכוחות את המשפיע

האדון, (=יבוא משיחא" מלכא דא מר "קאתי
ממש. ומיד ותיכף המשיח), מלך הוא

תשמ״א) בלק פרשת שבת שיחות (על-פי

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

ב׳ קובץ

השמיטה מהלכות
הביתי במטבח

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

. ועוד ונעבד שמור סחורה, באיסורי

שבשוק חנות בכל לקנות מותר – הדין מעיקר א.
לדוגמא: שביעית, בקדושת קדושים שאינם גידולים
בקדושה קדושים אינם אפרסמון) הדר, (פרי שבשוק האילן פירות בחורף
בקדושת קדושה תוצרת גם מוכרים אלו ובחנויות במידה אולם . שביעית
הכסף כי ויתכן (הואיל . כזו בחנות עודף מקבלת להמנע כדאי – שביעית

שביעית). בקדושת קדוש – כעודף הניתן

בשדה שגדלו בפירות גם להיכשל עלולים מהודרת, בהשגחה שאינן בחנויות ב.
השמיטה. בשנת אסורות מלאכות בהן שנעבדו פירות או כדין, הופקר שלא

רוב ולכן הלקיטה, מועד עפ"י שמיטה לשנת השייכות נקבעת בירק ירקות: ג.
תשע"ה. תשרי מד' החל שביעית בקדושת קדושים הינם בשוק הירקות

יש כך החנטה..ולשם עפ"י שמיטה לשנת השייכות נקבעת העץ בפרי פירות: ד.
יופיעו שביעית בקדושת הקדושים האילן פירות המתפרסמים. בלוחות לעיין

תשע"ה. בקיץ בשווקים

אם בגידולם. שונים שלבים לפי נקבעת וירקות, בפירות שביעית קדושת ה.
קדושים הפירות הרי השמיטה, בשנת חל – חז"ל שקבעו בגידול שלב אותו
את קובעת האילן בפירות גידול) (שליש – חנטה , (לדוגמא שביעית. בקדושת
הופעת מועד וכן, בשמינית). נאספו הם אם גם השמיטה לשנת השתייכותם
תקופה על מתפרס בשווקים השמיטה בשנת שביעית בקדושת התוצרת
קדושים החורף פירות יהיו השמינית השנה של השנה ראש אחרי גם ארוכה,
שביעית ירקות או פירות יגיעו יותר, מאוחר אף ולפעמים שביעית בקדושת

עץ). תפוחי אדמה, תפוחי גזר, (לדוגמא, קירור או מאיכסון,

המותרים נוי פרחי על ולא ריח פרחי על רק חלה שביעית קדושת פרחים:
באיסור שנעבדו פרחים לקנות שלא להזהר ,יש נוי בפרחי גם אבל בסחורה.
אסורים בשביעית שנזרעו נוי פרחי כי הסוברים פוסקים ויש השמיטה בשנת
של מאושרות בחנויות אלא פרחים, לקנות אין כך משום ספיחין משום גם
– המתפרסמים בלוחות להסתייע ניתן הפרחים בנושא גם השמיטה. ועדות

בשביעית. שנזרעו פרחים לשוק מגיעים מאימתי

עציץ לגבי כרגיל. בו לטפל מותר בבית, הנמצא נקוב, שאינו עציץ עציצים:
ואזי הבית. רצפת לבין בינו החוצץ משטח או צלחת על להניחו נוהגים נקוב

נקוב. שאינו כעציץ דינו

לבית מחוץ סורגים על להניחו או החצר אל מהבית נקוב עציץ להעביר אסור
מן עציצים להוציא גם להמנע יש מהאדמה. לינק לו גורם כך ידי שעל משום

מקורה. שאינו למקום הבית

משותף, בבית המתגורר הצומח. קיום לצורך רק מותרת השקאה בגינה: טיפול
עמם להשתתף רשאי אינו בגינה, שמיטה דיני על שומרים אינם ושכיניו
את להפקיר עליו לשכנעם באפשרותו ואין במידה בגינה. הטיפול בהוצאות
יציין הבית וועד בהוצאות חלקו את משלם וכאשר שלושה. בפני בגינה חלקו

הגינה. עבור ולא ונקיון חשמל עובר הוא שהתשלום

עכשיו נפלאות

מלך דבר

להוי' שבת הארץ ושבתה

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

טז. פרק

א. פרק נחלות הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

יב-יד. פרקים ממון נזקי הלכות

א-ג. פרקים גניבה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

א-ג פרקים ואבידה גזילה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

יז

יח

יט

כ
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ו'

ש'
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ב'
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ה'

הניסים את להמשיך

תבוא כי פרשת
ה פרק אבות: פרקי

תבוא 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

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

הבטחון היפך
חול. יום בכל תפילין להניח

כשרותן. את ולבדוק הבית כל בפתחי מזוזות לקבוע
תורה. בספר אות לרכוש

וברכב. במשרד בבית, חת"ת ספר להחזיק
חדר. בכל צדקה קופת קביעת

המשיח: מלך של הבטיחות הוראות טוב מזל ברכת
שיחיו אסתר מרת וזוגתו אורי ר' למשפחת

דונר
תחי' שיינא 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

גרומך שיחי' שמואל הרב למשפחת
תחי' טובה מינה ה' הבת לבוא

שי' ניסים בצלאל הת' עב"ג הנשואין בקשרי
קירנברג שיחי' אליהו 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



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

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

עייפה. פחות ואני התאזנה התריס בלוטת בסדר. B-12-ה וגם יפה ממש עלה הברזל
על לכם להודיע התקשרתי נברו ד"ר שנה)... כחצי (לאחר מהטיפולים. תוצאות יש

ו. עדנה הקרוב" שישי ביום מילה הברית

ומתוקה טובה לשנה איתנה בריאות
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בתיבה הצוהר את לגלות

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

סעודה לערוך טוב, שם בעל ישראל רבי היה רגיל
ולומר - הולדתו יום - אלול ח"י ביום שנה בכל

ברוך, לרבי הבעש"ט אמר הסעודה בעת תורה.
הזה "למועד הנסתרים: הצדיקים מחסידיו אחד

בן". חובקים אתם ממש
ברוך לרבי נולד תק"ה, אלול ח"י הרביעי, ביום

בישראל: שמו ויקרא טוב למזל בן רבקה ולרבנית
כשחזר תק"ה, אלול ח"י יום, באותו זלמן. שניאור
רוח במצב היה טהרה, במקוה מטבילתו הבעש"ט

שהפליא ושמח, מרומם
אף אך התלמידים, כל את
על לשאול העיז לא אחד

השמחה. פשר
התפלל הבעש"ט מורנו

וכולם העמוד לפני
ניגוני על התפלאו

בהם השמחים החג
התפלאו וביותר התפלל.

אמר לא כשהבעש"ט
יום. באותו 'תחנון'

חדשה נשמה
הזמין התפילה אחרי

תלמידיו את הבעש"ט
הסעודה בתוך גדולה. בשמחה והיה מצוה, לסעודת

רביעי ביום המאורות. נתלו רביעי "ביום אמר:
לעולם חדשה נשמה ירדה אורי", "קומי לסדר זה

והחסידות הנגלה בתורת העולם את שתאיר
ותצליח החסידות דרך על נפש מסירות לה ותהיה

משיח". ביאת עד
הביאו שנים, שלוש זלמן שניאור לילד במלאת
התספורת לעריכת הבעש"ט אל ברוך רבי אביו
ח"י רביעי ביום ואכן הפיאות. והנחת הראשונה

בפיאות הילד את הבעש"ט חינך תק"ח, אלול
לרבי הורה בהמשך, כהנים. בברכת וברכו הראש

מעתה אשר ברוך,
בנו את אליו יביא לא

"עליו זלמן. שניאור
החסידות לדרך להגיע
אמר. עצמו", בכוחות

רבי של פנימה בנפשו שהתחולל את לשער קל
הדור נשיא את מכיר החסידות, בסוד היודע ברוך,

בית העולה זו בדרך דווקא בנו, את לחנך ורוצה
להגיע הבן על כי רבו, הוראת עליו חזקה אך א-ל.

עצמו. בכוחות החסידות לדרך
מעמודי כאחד התבררה שלימים קצרה, אמירה

הרבי מדריך, הרבי חב"ד. חסידות של התווך
העבודה את אבל להצלחה, מברך ואפילו מכווין
בעצמו עליו לעשות, עצמו החסיד צריך עצמה

ואזי להתייגע להתאמץ,
באופן ההצלחה לו תאיר
אכן, הטבע. מן שלמעלה

חלפו שנה עשרה שש
שש הוראה, אותה מאז

התעלה בהם שנה עשרה
רבי של בנו זלמן שניאור

ובלימוד ביראה ברוך,
להחלטתו, עד תורה,
אל למעזריטש, ללכת

ממעזריטש, המגיד
הבעש"ט מקום ממלא

את ללמוד ולהתחיל
הבעש"ט. תורת

הגאולה עקשנות
מלך שליט"א הרבי מרבה הקדושות בשיחותיו

הבירורים, עבודת הסתיימה כבר כי לציין המשיח,
הנדרשת התשובה אפילו הכפתורים, צוחצחו

שאין בוודאי אך כבר, נעשתה הגאולה להבאת
זה אדרבא, מיותרים.. נעשינו שמעתה הכוונה
ובפרט יהודית עקשנות אותה את לגלות הזמן

עקשנות נשיאינו, רבותינו מאבותינו ירשנו אותה
הגאולה להבאת מתפשרת הבלתי בדרישה

מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה, האמיתית
תבוא, פרשת של זו קודש שבת לפני עוד המשיח,

הגדולים. המאורות שני הולדת יום אלול, ח"י
עם יחד כולנו להיות נזכה כבר זו שבשבת כך

השלישי המקדש בבית המשיח מלך שליט"א הרבי
עצמותו עם הגדולה בהתוועדות הקדשים, ובקודש

ממש. עכשיו ממש, ומהותו

המשיח ימות של תפילין
וניתן הדפוס ממכבש יצא השבוע

ימות של תפילין הספר את להשיג
720 תפילין זוגות ד' הנחת על המשיח

הגאולה למען האגודה לפרטים: עמ'.
3084 ת.ד. ים בת 67 עצמאות

טל:03-658-4633.

הגאולה עיר ״חיידר״
ים, בבת חב"ד חינוך במוסדות

בראש הלימודים שנת את פתחו
הרב ע"י שופר בתקיעת אלול, חודש

וראש חב"ד בית מנהל ציק, זמרוני
שהתלוו בכר יוסי מר בפועל העיר

הגנים בת"ת, בסיור פרישמן בנצי לרב
ראש עמד הסיור, במהלך והמעונות.

בו החינוך, מוסדות מצב על העיר
גדולה, בצפיפות לומדים התלמידים

לימין תעמוד ים, בת שעיריית והבטיח
בסיורם אי"ה. בהתפתחותם המוסדות
התלמוד- ה"חיידר" לכיתת גם נכנסו

הרב ע"י ים, בבת השנה שנפתח תורה
לפרטים א-ב. כיתות עם סגל, בועז

.054-770-3629 והרשמה:

אבידה השבת
תפילין זוג נמצאו שעבר בשבוע

אחד של כנראה השרון. בצומת ושופר
באיזור. ב"מבצעים" שעסק הפעילים
קשר ליצור ניתן בנושא הפרטים ע"י

טל': הראל. משה עם להשבתם,
.054-667-3145

יורק בניו לימודים שלילת
ולסיים בלימודים להמשיך לארצוה"ב לנסוע ורצונו ..

שנה ט"ו י"ד בן והוא וכו' תיכון בי"ס כאן
ת"ו מאה"ק הבא שאברך כלל הדבר אפשר שאי מובן

על (נוסף - כהנ"ל לימודו יהי' דכאן תו"ת לישיבת
פריצת ה"ז מלכים) הלכות ברמב"ם כמובא בזה הפס״ד

בשביל ועאכו"כ דכאן התלמידים בשביל הן גדר
שאפילו עיקר זה וגם ועוד ת"ו, דאה"ק התלמידים
נוחה דעתי היתה לא הנ"ל מהאברך לטובה שונים

אמיתת הוכיח בזה הנסיון ולצערי לכאן, מנסיעתם
נכון זה שאין ופשיטא ממש) אחדים (מלבד החשש
באמת הנ"ל ירצה ובאם שנה, יד-טו של בגיל כלל
ז.א. וכיו"ב, בלוד תו"ת בישיבת להקלט הוא יכול

ו׳קנג) (מאגרת וק"ל. ת"ו, באה"ק חב"ד מוסד

בצבא ומצוות בתורה זהירות
וחושש חופשים של בסביבה הוא שנמצא ... במענה
לקיים בהנוגע עליו זו סביבה שתעשה להרושם הוא

וכו'. והמצוה התורה
על בצבא, הוא שנמצא כיון אדרבה אשר מובן והנה
ובעניני בכלל והמצוה התורה בעניני זהירות תוספת

זה. שבמצב אלה כל נצטוו ביחוד קדושה
תלוי להאמור מתאים הטובה שבהנהגתם אלא עוד ולא

מחנך והי' וכמ"ש הצבא, כל גורל אלא גורלם רק לא
הרי לאו, באם (כי - דבר. ערות בך יראה ולא קדוש

שהקב"ה וכיון .. טו) כ"ג (דברים מאחריך, ושב - ח"ו) אז
ציוויו. לקיים הדבר שאפשר בודאי מאתם, זה את דורש
שהיו מאלו חב"ד אגודת צעירי עם שיתקשר ומהנכון
והמצוה. התורה בקיום להוסיף איך יורוהו והם בצבא

ו׳קלז) (מאגרת

עקשנות נשיאינו, רבותינו מאבותינו ירשנו אותה ובפרט היהודית העקשנות את לגלות הזמן זה
המשיח מלך שליט״א הרבי ע״י והשלימה, האמיתית הגאולה להבאת מתפשרת הבלתי בדרישה

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(12.9.14) (5774) ה'תשע"ד אלול י"ז תבא כי פרשת קודש שבת ערב

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

הגדולה ההתוועדות
ומהותו עצמותו עם
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כחלק לתיבה", "צוהר הביטוי מוכר לרבים
"צוהר - התיבה את להאיר לנח הקב"ה מציווי

בתורת אור. לשון "צוהר" לתיבה", תעשה
התוכן את גם להאיר הציווי, מורחב החסידות
לגלות מלה. של במובן "תיבה" שבכל הפנימי
שבתורה. מלה שבכל הפנימית המשמעות את

החושף לתבה", "צוהר הספר י"ל לאחרונה
מתורת ורעיונות תכנים יחודית בשיטה

האותיות לסוד החדירה באמצעות החסידות,
של עטו פרי הספר השבוע. שבפרשת והתיבות

מחלקת מנהל אלקנה, מהישוב חסן חנן הרב
של האלמונים מחייליו הבנקים, באחד מיחשוב
הפיץ שנים במשך המשיח. מלך שליט"א הרבי
שהו"ל השבועי העלון באמצעות הדברים את

לספר. נערכו ועתה לתיבה", תעשה "צוהר

התורה פנימיות את גילה
היו אפריקה, מצפון לארץ שעלו הוריו

מאביו התייתם 6 בגיל סעד. קיבוץ ממקימי
לימודיו את ערבים. ע"י ונרצח שנחטף הי"ד,
בעקבות שנתיים, לאחר סיים נחלים בישיבת

לאחר אמונה. בנושא לו שהציקו שאלות
אילן. בר באוני' מחשבים למד הצבאי שירותו

עם ביתו את והקים התחתן התשל"ג בשנת
עם יצאו שנים שש כעבור בר"ג. ורדה זוגתו
אלקנה. היישוב את שהקים התיישבות גרעין

הוא חב"ד, לחסידות התקרבותו תהליך את
חנן ביהדות. להתחזק שהחלה באחותו תולה

התורה פנימיות את גילה אחריה, התחקה
אותו שהרשימו הדמויות אחת ללמוד. והחל

את ספג גם במקביל גינזבורג. יצחק הרב היה
הרב המשפיע מפי החסידות בלימוד הטעם

הרב בהשליח גם פגש שם, בר"ג, אופן, פיצ'ה
בדרכו. עליו שהשפיע מוטי

שערי הסמוך, ליישוב הגיע ימים, באותם
לשיעורו הצטרף חנן אנטיאן. רמי הרב תקווה,

ובשיחות אור, ותורה תורה בליקוטי השבועי
מחשבתו. הלך את שינו אלה - מלכות' ה'דבר

רמי עם המפגש
הרב אצל שלמדתי מסוימת תקופה "אחרי

ברבי שלו האמונה מעוצמת בפחד חשתי רמי,
מרדכי הרב הראשל"צ אל נסעתי המשיח. מלך

הדבר נכון "האם לבטי: את ופרשתי אליהו
הרב "אבל "וודאי!". וחסידות"? תניא ללמוד

להקשות. המשכתי מהמשיחיסטים", הוא שם,
'יחי אומר: הזמן כל "הוא הבעיה"? מה "אז

לצאת, "כשעמדתי הרב. ענה מה" "אז אדוננו',"
כן. לו: אמרתי משיחי?' והוא אותי: שאל "הוא

התכוון שהוא הבנתי הלכתי. ואני חייך הוא
המשיח". הוא שהרבי מאמין אני האם לשאול,

הוא המשיח, מלך שליט"א לרבי נסיעתו על
במשך לה: שקדמה ניסים שרשרת על מספר
אך לארה"ב, מוגבלת לא ויזה לי היתה שנים

זה. את ביטלו הם "התאומים' פיגוע אחרי

שם מאוד, חששתי אך חדשה בקשה הגשתי
תאריך מספיק, לא זה ואם חסן.. משפחתי
עשר באחד בדיוק הוא שלי, הלועזי הלידה

בתאומים... הפיגוע תאריך - התשיעי לחודש
שיהיה ושיערתי היות הראיון, יום כשהגיע

(בהשגחה ללמוד משהו איתי לקחתי ארוך תור
אכן נמשך התור, עותקים) שני לקחתי פרטית

את השחלתי תורי כשהגיע ארוכות. שעות
והאיש הזכוכית, לאשנב מתחת המסמכים

לך יש מה תוקפנית: בנימה אותי שאל שמעבר
הברית? בארצות לעשות

נפלאות כנפי על טיסה
מלך מליובאוויטש "הרבי בבירור: לו עניתי

"אתה אותו. לבקר הולך ואני שם גר המשיח
הוא לי," לעזור תוכל "בטח "כן", שאל. חסיד?"

רוצה ואני ליידיש בחוג לומד "אני המשיך.
ביידיש. 'פספורט' אומרים איך לדעת

השגחה "זוהי לו: אמרתי
כעת בדיוק מופלאה, פרטית

שנזכרת בשיחה למדתי
"פספורט" המלה בה

להגייתה זהה והיא ביידיש,
שאל הפקיד באנגלית".

צילום לו להביא אוכל אם
שבהשגחה לו, אמרתי מזה.
ואוכל שניים לי יש פרטית

והמשך רשום, זה היכן לו הראיתי אחת. לתת
ארצה, שחזרתי לאחר מאוד. קצר היה הראיון

היה: שתוכנו קודש, באגרות מכתב קיבלתי
שמיד מובן הוויזה... עם הסתדר איך סיפר לא
שליט"א לרבי תודה, מכתב וכתבתי התיישבתי

לאורך אותי שליוו הניסים על המשיח, מלך
הדרך. כל

חסן חנן ר׳
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