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

אלול חודש לקראת
לפעילות נערכים חב"ד במוקדי

יהודים מזוכים במסגרתו אלול, חודש
בימות השופר תקיעת בשמיעת רבים

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

ברק בבני השריפה בעקבות
הוצת שבועות כשלשה לפני

של כנסת בבית הקודש ארון
ברק. בבני ה' בשיכון חב"ד בית

שהתגלתה ברגע שכובתה השריפה
להותיר הספיקה המתפללים ע"י

התפילה בימת הקודש, לארון נזק
מבקשים כעת מסביב. ולריהוט

הנזקים. בשיקום הציבור עזרת את
ה' שיכון חבד בית לתרומות:

מס' סניף-139 דיסקונט בנק ב"ב
חשבון-226556.

הקהל שנת לקראת
שליט"א הרבי של כהוראתו

חב"ד מוקדי נערכים המשיח, מלך
את ויקהיל שיאחד "הקהל" לקמפיין
עניני חיזוק סביב ישראל בית המוני

מהקמפיין כחלק והמצוות. התורה
רבות, נוסעים קבוצות מתארגנות

שמחתנו" "זמן ימי את לעשות
יורק. בניו ב-"770" תשרי בחודש

לאמור״. ויאמרו להוי׳ ״אשירה הים: משירת שבהם והאחרון אלול, לחודש יש ידועים ראשי-תיבות חמישה
ישיר. אלא נאמר, לא שר משה״, ישיר ״אז חז״ל: כלשון התורה, מן המתים תחיית נרמזה בה השירה זו

טובות חדשות

המתים תחיית
אלול שבחודש

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

הגאולה מיעודי אחד אבל לא, או אצלנו נתפס
משלוש אחד הינה המתים" "תחיית - העיקריים
כפי יהודי, כל מאמין בהם האמונה עיקרי עשרה
של הכרזתו פשר גם זו הרמב"ם. אותם שמונה
ה"מודה של בסיומו אמונתך", "רבה יהודי כל
אמונתי "מתרבה וכוונתו הבוקר. בהשכמת אני"
אתה, שעתיד האמונה אצלי מתחזקת בך".
כיצד בראותו וזאת המתים. את להחיות הקב"ה,
בוקר. מידי המתים", "תחיית מעין בו מתחוללת

לפני ספורות שעות רק
כשהוא למיטתו עלה כן,
עייףוסחוט.במהלך כמוש,
נשמתו עלתה השינה
בגופו נותר ולא למעלה
דחיותא" "קיסטא אלא
כל מועטה). (=חיות
שהעידו עד מועטה, כך
אחד הינה ששינה חז"ל,
ואז שבמיתה משישים
עלתה שנשמתו לאחר
חדשים חיים לה לשאוב
ית' לפניו ועלה מלעילא,
הוא והנה משנתו, להקיצו
חדשה. כבריה בבוקר קם

שליחות מילוי להמשך ורענן צלול וחזק, בריא
פרטית. המתים תחיית מחדש.

התופעה את לעכל מתקשים
הליך להמחשת מזערית דוגמית אלא זו ואין
ועדיין המתים. תחיית - לחלוטין נתפס בלתי

הכיצד? התופעה. את לעכל מתקשים אנו
של נוסף שלב העליונה, ההשגחה עבורנו הכינה
התופעה, את לקלוט עלינו המקל המתים" "תחיית
יתכן ה' בעבודת גם אכן ה'. בעבודת והפעם
עבודתו עובד והאדם
ובקרירות, בשיטחיות
פנימית חיות ללא
אלא ית', רצונו בעשיית
אנשים מצות בבחינת

מצבו ומת", "קפוא בבחינת אצלו הכל מלומדה.
"טל מאותו עליו להרעיף המתים", ל"תחיית זועק
האלוקות, מעצמות אין-סוף אור גילוי תחיה",

המתים. את בו להחיות הקב"ה שעתיד
לאחר ישראל, עם של מצבו היה בדיוק זה
מייסד הבעש"ט התגלות ערב ות"ט, ת"ח גזירות
החסידות, תורת כבד. רוחני עילפון החסידות,
אותו הינה חב"ד, בתורת שהתגלתה זו בפרט
לגלות נפלאות. לחולל שסגולתו תחיה" "טל
שבכל הנשמה עצם את
"יחידה" בחינת יהודי,
חיות לגלות שבנשמה,
ה'. בעבודת חדשה
וגם החסידות תורת
רבבות בפועל החייתה
שהיו ישראל, מעם
חיות יבש". "עץ בבחינת
שאת ביתר ההמתגלית
של בתורתו עוז, וביתר
חדשה "תורה משיח
הרבי ע"י תצא", מאיתי

המשיח. מלך שליט"א

חדשה חיות
אלול, לחודש לו יש ידועים ראשי-תיבות חמישה
כלדלהן: הים, שירת מתוך נרמז שבהם והאחרון
הסדר (בפסוקים לאמור" ויאמרו להוי' "אשירה
מן המתים תחיית נרמזה בה השירה זו שונה).
לא שר משה", ישיר "אז חז"ל: כלשון התורה,
לתחיית מכאן עתיד), (=לשון ישיר אלא נאמר,
אלו"ל בחודש שעתה ללמדנו, התורה". מן המתים
בעבודת חדשה חיות בנו לגלות רצון, עת הוא
חיות הנשמה. עצם "יחידה" בחינת לגילוי עד ה',
ערוך באין וכמותית איכותית בהוספה שתתבטא
היעוד קיום עדי טובים, ומעשים ומצות בתורה
עימהם ואהרון ומשה עפר" שוכני ורננו "והקיצו
בגאולה לדורותיהם, ישראל בני כל עם ביחד
מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה האמיתית

ממש. עכשיו המשיח

שעבר בשבוע הוזמן קלי, בועז הרב נח, בני מצוות שבע מטה יו״ר
משיח! - לשלום האמיתי הפתרון על בחיפה, האחמדים״ ב״כנס להרצות

מצוות 7 על שמעו האחמדים גם

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
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בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

הקדושר' קדמי באוהל הבעש"ט הקדוש הבעש"ט באוהל קדמי ר'

גאולה של להקהל עיון יום

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

ומחשבות קירוב לימודים,
הקרוב. בעתיד ילמוד מקום באיזה בהנוגע

זמנו כל שיקדיש וביותר ביותר וטוב שנכון ומובן
ביותר, הדבר שנוגע בגילו ובפרט קודש, ללימודי
רק ממולא שבראש המוח יהיה החסידות ובלשון
מלכי מלך של חיים תורת הקדושה תורתנו מעניני
נודע כבר הרי תורה תלמוד ובעניני הקב"ה, המלכים
תורה תלמוד של ענין לדחות מקום שאין דין הפסק
בשנים ובפרט האחרונים ובדורות ומחרתים... למחר
בלימוד קבוע סדר ג"כ ...מוכרח ת"ו, ובאה"ק אלו
בפרטיות ויותר הק' בזהר וכמבואר התורה, פנימיות
ההקדמות), לשער (בהקדמתו וויטל חיים רבי בדברי
ערוך והשולחן התניא בעל הזקן לרבנו הקדש באגרת
שם ומבואר מקומות ובכמה כ"ו סימן הקדש באגרת

בשביל הוא נחוץ כמה ועד הענין גדול כמה עד כן גם
איך בשאלתו המצות. וקיום דתורה דנגלה הצלחה
התורה מדרך שמתרחקים שרואה אלו על להשפיע

והמצוה.
שצצריך אלא תוכיח, הוכח הציווי זה בכגון ידוע
ישראל, אהבת מתוך הבאה הוכחה נועם. בדרכי להיות
יותר, קרוב ובזמן יותר גדולה במדה מצליחים גם ואז
שגם ומכירים ידידים למצוא שצריך ... כן גם ומובן
אודות שכותב במה בהאמור. עליהם ישפיעו הם
את לבדוק צריך - התפלה בעת המבלבלות מחשבות
יום בכל אשר וכן כדין, כשרות שתהינה שלו התפילין
לצדקה, פרוטות איזה יפריש הבוקר תפלת קודם חול
יאמר טוב ויום קודש בשבת גם יום בכל התפלה ואחר
- החדש לימי התהלים שבחלק כפי תהלים.. השיעור
ו׳שמ״ז) (מאגרת נדר. בלי להיות צריך זה כל אשר ומובן

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

שמיטה שנת (14.8.15) ה'תשע"ה מנחם-אב כ"ט ראה, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1059

יום שעבר, בשבוע נערך השישית, בפעם
מרכז מטעם ומשיח גאולה בענייני העיון
קנטור. אלעד הרב של בניהולו 'ממש', ההפצה
המנחה, אומר זה, ליום יש היבטים שלשה
חב"ד תלמוד-תורה מנהל קופציק יחיאל הרב
אביו לוי'ק ר' של ההילולא יום שמש: בבית
גאולה עניני שליט"א, המשיח מלך הרבי של

הקהל. ושנת ומשיח
עפ"י המשיח למלך הוקדש הראשון המושב
המשיח מלך של ותורתו חסידות הלכה,
ממשיך שניאורסאהן, שניאור הרב בעצמו.
בתורה' 'אחדות ספרו של התורני הקו את
הקבלית דרכו עפ"י תלמודיות סוגיות ומבאר
שליט"א המשיח מלך הרבי ושל לוי'ק, ר' של
"ענין היא ממש, התורה, שכל שמראה תוך

אחד".

ומשיח גאולה עניני לימוד
חח"ל בישיבת ר"מ ניסלביץ יצחק לוי הרב
בכל לו 'אחכה המושג עומק את מבאר צפת
מהבר לטעימה קלה הפסקה שיבוא'. יום
של ב'גדרו יסודי שיעור כך אחר ומיד העשיר,
רוחני מנהל רוזנבלט משה הרב ע"י משיח',

יהודה. אור תות"ל לישיבת
מלך", הדרת עם "ברוב נערכת מנחה תפילת
על וידאו מוקרן ברקע קלה. ארוחה ולאחריה
ל'עבודת במרץ ניגש הציבור 'ממש'. פעילות
לדוכן ומשיח. גאולה עניני לימוד – היום'
מוצלח חינוך איש אריה הוד-דוד הרב עולה
מצות בנושא גת קרית תות"ל בישיבת
מורה נחמנסון לייב יהודה הרב מלך'. 'מינוי
הלכה מברר כשהוא מפתיע מרחובות, צדק
את לכוף המשיח מלך אמור כיצד למעשה
בבקיאות מלכים. בהלכות כמבואר ישראל כל
לעולם הציבור את מכניס הוא ובבהירות

כיצד ומראה בנושא, דנו שכבר הפוסקים,
כפיה נוקט שליט"א המשיח מלך הרבי דווקא

נועם. בדרכי עם יחד 'כפשוטו'

הקרקע מעל טפח
חשים המשתתפים מאות בורקות. העינים
איזור קלה. הפוגה הקרקע. מעל טפח
מתמלא וגאולה, משיח למוצרי המכירות
הדפוס ממכבש שהגיעו גדול' 'קהל בספרי
לשנת מדבקות והמורחבת. השניה במהדורה

מתחיל. השני המושב ענק. ושלטי הקהל
לשלוחים כלים הפיקו כבר ממ"ש הפצה במרכז
בתוכן ההקהל פעילות את להאיר ולפעילים
רפאל משה הרב צדקנו'. משיח פני 'קבלת של
מערך את מציג ממש, הנהלת חבר קורקוס,
חושף שהוא תוך הבעל"ט, לשנה הפעילות
ומציג הפעילות את שילווה החדש האתר את
המציג הגי דורון ר' מהיוצר אנימציה סרטון –

ה'הקהל'. שנת תכני את ובשנינות בחכמה
לתושבע"פ מרכזי מפקח זולדן, יהודה הרב

ומחבר החינוך במשרד הדתי במינהל
"הקהל", ספרו בנושא מרצה 'הקהל'. הספר

הקהל. מצות של העמוקה ובמשמעות
המשיח מלך הרבי שליח קצבי, זיו הרב
העוצמה על מדבר השרון, בהוד שליט"א
חיי בתוך ובעיקר בסביבה הקהל' שב'מבצע
את לחלק מציע הוא דבריו בסיום המשפחה.
שיפקח הספר למקורבים. גדול' 'קהל הספר

'הקהל'. של הסגולה במימוש העינים את

עושים בדיוק מה
שליט"א המשיח מלך מהרבי קצר וידיאו קטע
'לראות מערכת ע"י הקהל, בשנת תפקידנו על
בדיוק 'מה לדעת רוצה והציבור מלכנו'. את
המשפיע נותן הברור המענה את עושים'.
בישיבת משפיע גינזבורג יצחק לוי חיים הרב
שבשנת גינזבורג הרב לציון. ראשון תות"ל
הקהל' 'מטה ומרכז אחראי היה תשמ"ח

בפרוטרוט מסביר
הוראותיו את
של הקדושות
המשיח מלך הרבי
חלקם על שליט"א.
ישראל ילדי של

שטראוס מאיר יעקב הרב מדבר בהקהל,
ה'' בית 'בחצרות הספרים סידרת מחבר
המקדש בבית היום סדר את ברהיטות המציג
ולהאהיב ילדים לחנך ניתן כיצד טיפים ונותן

המקדש. נושא את אצלם
ויצהנדלר שמעון הרב העיון, יום את חותם
הקהל את המרתק גדול', 'קהל הספר עורך
שליט"א המשיח מלך הרבי משנת בסיכום
עם להתוועדות מתיישבים הקהל. בענין
השליחות את להפנים הלל משה הרב המשפיע

בעולם. בפועל ההתגלות להביא

ממש אולם את גודש הרב הקהל



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 תניא תהלים חומש ספר החזקת

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

החת"ת ספר להזמנת

03-960-0770

כהן ורעיתו שמעון הרב למשפחת
דניאל שלום הת' הבן לבוא
ברכה עב"ג השידוכין בקשרי

קרביץ ורעיתו משה הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל

אם

אלול, לח' אור הבא שבת במוצאי
מעמד את ישראל בקהילות יקיימו
מעמד אלול, חודש של לבנה קידוש
שבוודאי תשע"ה, שנת של אחרון
את "ובקשו היעוד קיום את יפעל
להלן מלכם". דוד ואת אלוקיהם ה'
כפי לבנה, קידוש על מופת סיפור
ליאור הרב אישית, בעדות שסיפר
מלך שליט"א הרבי שליח מלכה

הנגב. צפון לישובי המשיח

לבנה קידוש מעמד לפני זה היה
לערוך רצינו טבת, חודש של
מרכזי. לבנה" "קידוש חודש כמידי

רצוננו על העיבה
שחודש העובדה זה,
החודש הינו טבת
בשנה. ביותר הגשום
אמרו החזאים כל
מעונן יהיה שהשבת

וגשום.

הכנסת בתי אכן
המעמד את הקדימו
לפני ימים לכמה
שחששו משום כן,
שבמצבכזהלאתיראה
יהיה ניתן ולא הלבנה

לבסוף הלבנה. קידוש את לערוך
שרצה מסויים כנסת בית מצאנו
במוצ"ש, הלבנה קידוש את לקיים
חורפי אוויר למזג התחזית למרות

שחורים. עננים עם

פותחים אנחנו בצהרים, בשבת
מה שאין ורואים החלונות את
השמים כל לבנה, קידוש על לדבר
בהשגחה אבל עננים. מלאים
הרבי של 'מאמר' קראנו פרטית
הנשיא דובער, שלום (רבי הרש"ב
נאמר בו חב"ד) בשושלת החמישי
לשים צריך משיחא שבעקבתא

עשינו. אכן וכך בצד! השכל את

הרבי ברכת את לבקש ניגשנו
באמצעות המשיח, מלך שליט"א
התשובה כאשר קודש האגרות

רצ-רצא: בע' ח"י בכרך הייתה

שכל לעוררו, למותר "ובודאי
המעינות הפצת בעניני הוספה
של הפנימי מתפקידו שזהו חוצה,
(מאנשי מאנ"ש ואחד אחד כל
ועל-אחת-כמה-וכמה שלומינו),
המשרתים וביותר התמימים של
שכפירוש דאתרא, מרא בקדש

הבעל- שהוא ענינו הזקן, רבנו
גמלא ולפום המקום, של הבית
יוסיף הגמל), לפי (המשא שיחנא
בהמצטרך בברכותיו השי"ת

וברוחניות. בגשמיות

שכוונת ידענו לעניינינו בנוגע
היא דאתרא", ל"מרא ההתייחסות
הבית. הבעל הוא שליט"א שהרבי
אמרתי הברורה, התשובה לנוכח
"כיוון המשיח מלך שליט"א לרבי
בוודאי הבעל-הבית הוא שאתה

לבנה". קידוש יהיה

בצאת להעלים. ניסה הטבע ועדיין
עננים רק לא היו שבת
ירד גם אלא שחורים
מצלצלים ואז גשם!
לי ואומרים החבר'ה
להגיע..." טעם "אין
שאנחנו להם, אמרתי
הנה מוותרים, לא
בידי. קודש האגרות
שיהיה בטוחים ואנו
בכל אני לבנה, קידוש

מגיע". אופן

במהירות. די הגעתי
לבית נכנסתי כניסתי עם מיד
"אל רם בקול ואמרתי הכנסת

לבנה". קידוש יהיה דאגה,

הגשם למרות החוצה יצאנו
בעצמם מקיימים החברה כאשר
ובמשה בה' "ויאמינו הפסוק: את
הרבי בדברי טהורה אמונה עבדו",

המשיח. מלך שליט"א

"יחי של השלישי בריקוד ואז
הענן מתוך רואים אנחנו אדוננו",
רואים חזק, אור השחור, הכי
לנגד ומתגלית הולכת הלבנה את

עינינו.

תחת אומנם לבנה, קידוש עשינו
הלבנה. את שראו העיקר אבל גשם,
הלבנה, קידוש מעמד לאחר בסיום
על הצבעתי הריקודים, את עצרנו
הרבי הנה ואמרתי קודש, האגרות

פועל". המשיח מלך שליט"א

בית של לשמו לב שמתי אז ורק
- חזיתו על שהתנוסס הכנסת
רקום הפרוכת ועל מנחם"! "היכל
"בעבור מוזהבות באותיות היה
משיחך". פני תשב אל עבדך דוד

הנס?! יהיה לא איך אז

 
   
    
    
   
   
   
   

   
 

    

א) יד, (דברים אלוקיכם לה׳ אתם בנים
בכמה ראה יוחאי בר שמעון רבי אמר
בנים אותן קרא הקב"ה. חיבבן לשונות
זו, בפרשה קדוש" "עם אותם וקרא וחזר
זו, בפרשה עליהן שמו יחד פעמים ושלשה
קדוש עם "כי אלוקיכם", לה' אתם "בנים
אמר אלוקיך". ה' בחר ו"בך לה'" אתה
בכם בחרתי בעולם-הזה לישראל, הקב"ה
בכבודי אני ולעתיד עליכם, שמי ויחדתי
"והתהלכתי כא) (ויקרא ביניכם מתהלך

בתוככם".
שמעוני) (ילקוט

ימי כל צאתך... יום את תזכור למען
ג) טז, (דברים חייך

כבן אני הרי עזריה: בן אלעזר רבי אמר
יציאת שתאמר זכיתי ולא שנה שבעים
זומא בן שדרשה עד בלילות, מצרים
מארץ צאתך יום את תזכור "למען שנאמר

הימים, - חייך "ימי חייך", ימי כל מצרים
הלילות. - חייך" ימי כל

העולם-הזה, חייך" "ימי אומרים וחכמים
המשיח. לימות להביא חייך" ימי "כל

ליום זו משנה קשורה מדוע להבין ויש
לנשיא? עזריה בן אלעזר רבי שנתמנה

הוא בישראל נשיא של שחידושו אלא
עד מצרים" מ"יציאת לקשר ביכולתו

המשיח". לימות "להביא

כל של חייך" ימי "כל את לאחד ביכולתו
את דהיינו ישראל, וכל ישראל מבני אחד
עם בעולם-הזה הגשמיים חייך ימי כל
המשיח, ימות עם ובפרט בכלל, הגאולה
אחריה שאין והשלמה, האמיתית הגאולה

גלות.
ה׳תשנ״ב) שמות פרשת שבת (משיחת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:02 18:49 ירושלים
20:04 19:04 תל-אביב
20:05 18:56 חיפה
20:04 19:06 באר-שבע
20:39 19:38 ניו-יורק
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ונכון גלוי לראות

הנלמד מיוחד עניין יש בתורה פרשה לכל
בפרשתנו גם הדברים הם כך ה'. בעבודת ממנה
ומיוחדת איכותית רמה בפנינו המציבה "ראה",

ה'. בעבודת
האדם עבור מאוד חזק "אימות" מהווה ראיה,
הרואה האדם שמיעה, לעומת בראיה, הרואה.
יתכן שלא כך הנראה, הדבר עם כולו מתאחד
אחד אף רואה, אדם כאשר שינויים. שום בזה
שהמציאות ולומר דעתו את לשנות יכול לא

ובניגוד בעצמו. זאת ראה הוא שכן שונה, היא
שאפילו וכיוצא-בזה, בשמיעה הדברים למצב

ונתאחד נתאמת לא הדבר נאמן, ממקור שומע
בזה. שינויים לו שיהיו ויתכן כך, כל אצלו

והעולם הטבע
לפניכם נותן אנוכי "ראה שבפרשתנו: בפסוק

שאלוקות ליהודי, התורה אומרת היום",
באופן אצלו להיות צריכים ותורה-ומצוות

צריכה האלוקות, באלוקות. ראיה "ראה", של
רואה, שהוא כדבר בו ולהתאחד להתאמת

ולא הדבר, באמיתיות לחלוטין בטוח שהוא
חלישות. לא ואפילו בזה, שינויים שיחלו שייך

"לראות" עלינו מקילה אינה אמנם הבריאה
באופן, הקב"ה ע"י נברא שהעולם כיוון אלוקות,

מציאותו על מכסה עצמו) (מצד העולם שטבע
שבו ה' דבר האלוקית, החיות דהייינו האמיתית,

בעולם. דבר כל ומקיים מחיה המהווה
בשם הבריאה נקראת מדוע הסיבה, גם זו

מלשון ועולם בארץ", "טבעו מלשון "טבע",
והסתר". "העלם

האמת את לראות
היא הכוונה הרי האלוקי, הרצון מבחינת אבל
עד להבנה, עבודתו ע"י דווקא יגיע שהאדם

- היא שהאמת "ראה", של באופן ראיה כדי
כל ומקיים מחיה מהוה שהקב"ה אלוקות.

הוא אמת אלוקים "וה' הרמב"ם: ובלשון נברא,
והוא כאמתתו, אמת לאחר ואין האמת לבדו

אין כלומר מלבדו", עוד "אין אומרת שהתורה
כמותו". מלבד אמת מצוי שם

ההתאמתות שלו, שהראיה כזו, לדרגה שיגיע עד
נותן ב"אנוכי דווקא היא - ראיה ע"י לו שיש

שאלוקות רואה שהוא כלומר היום", לפניכם
לה שיש היחידה האמת היא ומצוות) (ותורה
בנוגע כן שאין מה שינויים. בלא נצחי קיום

האם דיון עדיין אצלו קיים והנבראים לעולם

מזה שחלק או מציאות, או עיניים אחיזת זו
עיניים. אחיזת וחלק מציאות

הוא העולם, על מביט יהודי כאשר אומרת: זאת
מציאות (לא היא שהאמת - "ראה" - רואה
שנוגע ובמה בנפעל. הפועל כח אלא) העולם,

מקומו ש"הוא איך רואה הוא - "מקום" למושג
ש"המקום" מקומו), העולם (ואין עולם של

אלוקות: - הוא האמיתי
בכח רק לא להיות צריך ה"ראה" מזו: ויתרה

אלא בנבראים, שמתלבש ה' דבר בנפעל, הפועל
מי "אנוכי בחינת את רואה הוא - אנוכי" "ראה

בבריאה. העצמות כח שאנוכי",

היהודי בשביל הכל
שכן העולם, מציאות את שוללת אינה זו ראיה

העולם את ורואים עולם, שישנו אומרת התורה
הפועל כח את בעולם שרואים אלא בשר, בעיני
אחת מציאות הוא העצמות, כח - ועד בנפעל

הם העולם פרטי שכל ואיך האמיתי, יש עם
מעשיך רבו "מה ה'" מעשיך גדלו "מה של ביטוי

אצבעותיך". מעשה שמיך אראה "כי ה'"
של ידים מעשה רואים השמים על כשמביטים

התורה בשביל נבראו הנבראים וכל הקב"ה,
ישראל. ובשביל

של העבודה ישנה היהודי שבנפש זה ידי ועל
כח נותן זה הרי היום", לפניכם נותן אנוכי "ראה
גם אלוקות גילוי של העבודה את לפעול שיוכל
שבעים ובכל כולו, העולם שכל בעולם, בחלקו

אחד "ה' ית', אחדותו את בגלוי יראו אומות
אחד". ושמו

תנש״א) ראה, פרשת שבת (משיחת

המקדש בבית כולנו בוודאי נהיה בה הקהל, שנת הינה הבעל״ט השנה
של כללי מכתב מתוך להלן ביותר. הגדול ההקהל במעמד השלישי,

תשמ״א. הסוכות חג ישראל, לילדי המשיח מלך שליט״א הרבי

ב״ַהְקֵהל״ מקהילים ילדים
הנקראת בשנה עומדים שאנו לכם ידוע ודאי
המקדש בית שכאשר משום "הקהל", שנת -
בימים דיוק: וליתר - זו בשנה היו קיים, היה
- סוכות המועד חול (תחלת) של אלה
להקהיל "הקהל", של ה' מצות את מקיימים
והטף" והנשים "האנשים ישראל, בני כל את

קטני-קטנים, גם כולל

המלך היה שם בבית-המקדש, להקהילם -
לעשות ושמרו ולמדו, שמעו שאותן התורה, מן פרשיות לפניהם קורא
ודאי לכם ידוע כן חיים". אתם אשר הימים "כל התורה דברי כל את
אירוע ישראל עם אצל בעבר התרחש שבו בשנה מסויים מועד שבהגיע
האירוע את כאילו לראות בדבר, להתבונן התורה מצוה - מאד חשוב
ישפיע ובמה כיצד ממנו וללמוד מחדש, אותו לחיות העינים, כנגד

בהווה. יום-יום של העצמיים בחיים הדבר ויוסיף

- בניסן שבחמשה-עשר הפסח חג - הראשון בחג מיד למשל, כך,
לנו ונתן מצרים, ומעבדות מגלות הוציאנו שהקב"ה בכך להתבונן יש

מצוותיו. כל את ולקיים לעבדו מנת על חירות

קטנים ילדים כולל מאתנו, אחד כל על - "הקהל" ימי בהגיע גם וכך
שבהם הכתה, גם - ילדים ואצל יהודי, בית כל שביתו, להתבונן ביותר,
מוארים נקיים, להיות צריכים בזה, וכיוצא בבית-הספר, לומדים הם
שהוא חייו, ואת אותו ומנהיג "המולך" הדבר וה"מלך", וקדושים,
באמירת שלו, יום-יום חיי את מתחיל שהוא (כפי בהקב"ה האמונה
כולו עליו ישפיע לפניו", "יקרא - וקיים") חי מלך לפניך, אני "מודה

התורה. בפרשיות כאמור שיהיו מעשיו כל ועל

מתאימים, בזמנים - השנה בכל והמשך מעתה החל - "הקהל" לקיים כן
החלטות ולקבל בתורה, ענין או פרשה ללמוד להתאסף בשבת: ובפרט

המצוות. בעשיית יתר לתוספת טובות

כל את לאחד ראוי - וחיוניות הצלחה ביותר יהיה זה שכל כדי
ה"צבאות קבוצה "קהל", של במסגרת תכופות להתאסף המסוגלים
אחד כל את אשר כיון מקטנותו, עוד יהודי כל נמנה שעליהם השם",
ידי על העולם את לכבוש וכבשוה", הארץ את יימלאו הקב"ה: מצוה
כל אשר לכל שייראה כך אמיתי, באור העולם יאיר אותו, "שימלא"
ואילך) תכ ע' ח"ב מלך (אגרות הקב"ה. של היא הארץ

לתורה להתמסר יותר ׳קרובים׳ ילדים
גו' ישמעו למען גו' ה"הקהל יותר מודגש ה"טף" שאצל אנו רואים
בפשטות: מובן והטעם הזאת" התורה דברי כל את לעשות ושמרו
להתמסר בידם ולכן דאגות, מכל פטורים הדברים, מטבע ילדים,
- יעקב" קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה אשר לתורה, לחלוטין
כירושה ישראל, מעם ולכאו"א מכם, ואחד אחד לכל ניתנה התורה

ירושה"). פולשטענדיקע א ("אלס מוחלטת

משאר פטורים היותם עובדת את לנצל צריכים הילדים כי מובן, ומזה
את "לעשות ומצוות, בתורה התוקף במלוא לפעול מנת על דאגות,
בו, להלחם - ואדרבה ב"יצר", להתחשב ולא הזאת", התורה דברי כל
באופן מתנהלת שהמלחמה משום מובטח, נצחון של באופן ולהלחם
במלחמת נצחון שינחלו "ומצאת", כי הוא ודאי דבר שאז "יגעת", של
מוגה) בלתי - ישראל) (לילדי תשמ"א סוכות דחוה"מ ג' (משיחת היצר.

עכשיו נפלאות

מלך דבר

השלישי המקדש בית

ליום פרק אב-אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יב. פרק גירושין הל'

יג. פרק

א. פרק וחליצה יבום הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ג-ה. פרקים ממון נזקי הלכות

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

א-ג. פרקים גניבה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ח. פרקים

כט

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

האמיתי הבית בעל

ראה פרשת
ה - אבות פרקי

ראה

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

בכל ולדבר התורה, כרצון לעשות מוכרח הוא
דין שזהו השפעה, לו שיש מקום בכל התוקף

יכול אינו אחד אף זה שעל נפש בפיקוח הקשור התורה של
להתווכח.

תש"מ) כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ויכוח אין - נפש פיקוח

מלכה ליאור הרב

בפיליפינים השליח למשפחת

שי' לוי תפארת ורעייתו יצחק יוסף הרב
תחי' שיינא הבת להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוה
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל

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'



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 תניא תהלים חומש ספר החזקת

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

החת"ת ספר להזמנת

03-960-0770

כהן ורעיתו שמעון הרב למשפחת
דניאל שלום הת' הבן לבוא
ברכה עב"ג השידוכין בקשרי

קרביץ ורעיתו משה הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל

אם

אלול, לח' אור הבא שבת במוצאי
מעמד את ישראל בקהילות יקיימו
מעמד אלול, חודש של לבנה קידוש
שבוודאי תשע"ה, שנת של אחרון
את "ובקשו היעוד קיום את יפעל
להלן מלכם". דוד ואת אלוקיהם ה'
כפי לבנה, קידוש על מופת סיפור
ליאור הרב אישית, בעדות שסיפר
מלך שליט"א הרבי שליח מלכה

הנגב. צפון לישובי המשיח

לבנה קידוש מעמד לפני זה היה
לערוך רצינו טבת, חודש של
מרכזי. לבנה" "קידוש חודש כמידי

רצוננו על העיבה
שחודש העובדה זה,
החודש הינו טבת
בשנה. ביותר הגשום
אמרו החזאים כל
מעונן יהיה שהשבת

וגשום.

הכנסת בתי אכן
המעמד את הקדימו
לפני ימים לכמה
שחששו משום כן,
שבמצבכזהלאתיראה
יהיה ניתן ולא הלבנה

לבסוף הלבנה. קידוש את לערוך
שרצה מסויים כנסת בית מצאנו
במוצ"ש, הלבנה קידוש את לקיים
חורפי אוויר למזג התחזית למרות

שחורים. עננים עם

פותחים אנחנו בצהרים, בשבת
מה שאין ורואים החלונות את
השמים כל לבנה, קידוש על לדבר
בהשגחה אבל עננים. מלאים
הרבי של 'מאמר' קראנו פרטית
הנשיא דובער, שלום (רבי הרש"ב
נאמר בו חב"ד) בשושלת החמישי
לשים צריך משיחא שבעקבתא

עשינו. אכן וכך בצד! השכל את

הרבי ברכת את לבקש ניגשנו
באמצעות המשיח, מלך שליט"א
התשובה כאשר קודש האגרות

רצ-רצא: בע' ח"י בכרך הייתה

שכל לעוררו, למותר "ובודאי
המעינות הפצת בעניני הוספה
של הפנימי מתפקידו שזהו חוצה,
(מאנשי מאנ"ש ואחד אחד כל
ועל-אחת-כמה-וכמה שלומינו),
המשרתים וביותר התמימים של
שכפירוש דאתרא, מרא בקדש

הבעל- שהוא ענינו הזקן, רבנו
גמלא ולפום המקום, של הבית
יוסיף הגמל), לפי (המשא שיחנא
בהמצטרך בברכותיו השי"ת

וברוחניות. בגשמיות

שכוונת ידענו לעניינינו בנוגע
היא דאתרא", ל"מרא ההתייחסות
הבית. הבעל הוא שליט"א שהרבי
אמרתי הברורה, התשובה לנוכח
"כיוון המשיח מלך שליט"א לרבי
בוודאי הבעל-הבית הוא שאתה

לבנה". קידוש יהיה

בצאת להעלים. ניסה הטבע ועדיין
עננים רק לא היו שבת
ירד גם אלא שחורים
מצלצלים ואז גשם!
לי ואומרים החבר'ה
להגיע..." טעם "אין
שאנחנו להם, אמרתי
הנה מוותרים, לא
בידי. קודש האגרות
שיהיה בטוחים ואנו
בכל אני לבנה, קידוש

מגיע". אופן

במהירות. די הגעתי
לבית נכנסתי כניסתי עם מיד
"אל רם בקול ואמרתי הכנסת

לבנה". קידוש יהיה דאגה,

הגשם למרות החוצה יצאנו
בעצמם מקיימים החברה כאשר
ובמשה בה' "ויאמינו הפסוק: את
הרבי בדברי טהורה אמונה עבדו",

המשיח. מלך שליט"א

"יחי של השלישי בריקוד ואז
הענן מתוך רואים אנחנו אדוננו",
רואים חזק, אור השחור, הכי
לנגד ומתגלית הולכת הלבנה את

עינינו.

תחת אומנם לבנה, קידוש עשינו
הלבנה. את שראו העיקר אבל גשם,
הלבנה, קידוש מעמד לאחר בסיום
על הצבעתי הריקודים, את עצרנו
הרבי הנה ואמרתי קודש, האגרות

פועל". המשיח מלך שליט"א

בית של לשמו לב שמתי אז ורק
- חזיתו על שהתנוסס הכנסת
רקום הפרוכת ועל מנחם"! "היכל
"בעבור מוזהבות באותיות היה
משיחך". פני תשב אל עבדך דוד

הנס?! יהיה לא איך אז

 
   
    
    
   
   
   
   

   
 

    

א) יד, (דברים אלוקיכם לה׳ אתם בנים
בכמה ראה יוחאי בר שמעון רבי אמר
בנים אותן קרא הקב"ה. חיבבן לשונות
זו, בפרשה קדוש" "עם אותם וקרא וחזר
זו, בפרשה עליהן שמו יחד פעמים ושלשה
קדוש עם "כי אלוקיכם", לה' אתם "בנים
אמר אלוקיך". ה' בחר ו"בך לה'" אתה
בכם בחרתי בעולם-הזה לישראל, הקב"ה
בכבודי אני ולעתיד עליכם, שמי ויחדתי
"והתהלכתי כא) (ויקרא ביניכם מתהלך

בתוככם".
שמעוני) (ילקוט

ימי כל צאתך... יום את תזכור למען
ג) טז, (דברים חייך

כבן אני הרי עזריה: בן אלעזר רבי אמר
יציאת שתאמר זכיתי ולא שנה שבעים
זומא בן שדרשה עד בלילות, מצרים
מארץ צאתך יום את תזכור "למען שנאמר

הימים, - חייך "ימי חייך", ימי כל מצרים
הלילות. - חייך" ימי כל

העולם-הזה, חייך" "ימי אומרים וחכמים
המשיח. לימות להביא חייך" ימי "כל

ליום זו משנה קשורה מדוע להבין ויש
לנשיא? עזריה בן אלעזר רבי שנתמנה

הוא בישראל נשיא של שחידושו אלא
עד מצרים" מ"יציאת לקשר ביכולתו

המשיח". לימות "להביא

כל של חייך" ימי "כל את לאחד ביכולתו
את דהיינו ישראל, וכל ישראל מבני אחד
עם בעולם-הזה הגשמיים חייך ימי כל
המשיח, ימות עם ובפרט בכלל, הגאולה
אחריה שאין והשלמה, האמיתית הגאולה

גלות.
ה׳תשנ״ב) שמות פרשת שבת (משיחת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:02 18:49 ירושלים
20:04 19:04 תל-אביב
20:05 18:56 חיפה
20:04 19:06 באר-שבע
20:39 19:38 ניו-יורק

 
(במדבר      

ט.-טו) כח, פרק
(ישעיהו:סו,-א)       

      
( יח-מב , כ פרק א' (שמואל

ונכון גלוי לראות

הנלמד מיוחד עניין יש בתורה פרשה לכל
בפרשתנו גם הדברים הם כך ה'. בעבודת ממנה
ומיוחדת איכותית רמה בפנינו המציבה "ראה",

ה'. בעבודת
האדם עבור מאוד חזק "אימות" מהווה ראיה,
הרואה האדם שמיעה, לעומת בראיה, הרואה.
יתכן שלא כך הנראה, הדבר עם כולו מתאחד
אחד אף רואה, אדם כאשר שינויים. שום בזה
שהמציאות ולומר דעתו את לשנות יכול לא

ובניגוד בעצמו. זאת ראה הוא שכן שונה, היא
שאפילו וכיוצא-בזה, בשמיעה הדברים למצב

ונתאחד נתאמת לא הדבר נאמן, ממקור שומע
בזה. שינויים לו שיהיו ויתכן כך, כל אצלו

והעולם הטבע
לפניכם נותן אנוכי "ראה שבפרשתנו: בפסוק

שאלוקות ליהודי, התורה אומרת היום",
באופן אצלו להיות צריכים ותורה-ומצוות

צריכה האלוקות, באלוקות. ראיה "ראה", של
רואה, שהוא כדבר בו ולהתאחד להתאמת

ולא הדבר, באמיתיות לחלוטין בטוח שהוא
חלישות. לא ואפילו בזה, שינויים שיחלו שייך

"לראות" עלינו מקילה אינה אמנם הבריאה
באופן, הקב"ה ע"י נברא שהעולם כיוון אלוקות,

מציאותו על מכסה עצמו) (מצד העולם שטבע
שבו ה' דבר האלוקית, החיות דהייינו האמיתית,

בעולם. דבר כל ומקיים מחיה המהווה
בשם הבריאה נקראת מדוע הסיבה, גם זו

מלשון ועולם בארץ", "טבעו מלשון "טבע",
והסתר". "העלם

האמת את לראות
היא הכוונה הרי האלוקי, הרצון מבחינת אבל
עד להבנה, עבודתו ע"י דווקא יגיע שהאדם

- היא שהאמת "ראה", של באופן ראיה כדי
כל ומקיים מחיה מהוה שהקב"ה אלוקות.

הוא אמת אלוקים "וה' הרמב"ם: ובלשון נברא,
והוא כאמתתו, אמת לאחר ואין האמת לבדו

אין כלומר מלבדו", עוד "אין אומרת שהתורה
כמותו". מלבד אמת מצוי שם

ההתאמתות שלו, שהראיה כזו, לדרגה שיגיע עד
נותן ב"אנוכי דווקא היא - ראיה ע"י לו שיש

שאלוקות רואה שהוא כלומר היום", לפניכם
לה שיש היחידה האמת היא ומצוות) (ותורה
בנוגע כן שאין מה שינויים. בלא נצחי קיום

האם דיון עדיין אצלו קיים והנבראים לעולם

מזה שחלק או מציאות, או עיניים אחיזת זו
עיניים. אחיזת וחלק מציאות

הוא העולם, על מביט יהודי כאשר אומרת: זאת
מציאות (לא היא שהאמת - "ראה" - רואה
שנוגע ובמה בנפעל. הפועל כח אלא) העולם,

מקומו ש"הוא איך רואה הוא - "מקום" למושג
ש"המקום" מקומו), העולם (ואין עולם של

אלוקות: - הוא האמיתי
בכח רק לא להיות צריך ה"ראה" מזו: ויתרה

אלא בנבראים, שמתלבש ה' דבר בנפעל, הפועל
מי "אנוכי בחינת את רואה הוא - אנוכי" "ראה

בבריאה. העצמות כח שאנוכי",

היהודי בשביל הכל
שכן העולם, מציאות את שוללת אינה זו ראיה

העולם את ורואים עולם, שישנו אומרת התורה
הפועל כח את בעולם שרואים אלא בשר, בעיני
אחת מציאות הוא העצמות, כח - ועד בנפעל

הם העולם פרטי שכל ואיך האמיתי, יש עם
מעשיך רבו "מה ה'" מעשיך גדלו "מה של ביטוי

אצבעותיך". מעשה שמיך אראה "כי ה'"
של ידים מעשה רואים השמים על כשמביטים

התורה בשביל נבראו הנבראים וכל הקב"ה,
ישראל. ובשביל

של העבודה ישנה היהודי שבנפש זה ידי ועל
כח נותן זה הרי היום", לפניכם נותן אנוכי "ראה
גם אלוקות גילוי של העבודה את לפעול שיוכל
שבעים ובכל כולו, העולם שכל בעולם, בחלקו

אחד "ה' ית', אחדותו את בגלוי יראו אומות
אחד". ושמו

תנש״א) ראה, פרשת שבת (משיחת

המקדש בבית כולנו בוודאי נהיה בה הקהל, שנת הינה הבעל״ט השנה
של כללי מכתב מתוך להלן ביותר. הגדול ההקהל במעמד השלישי,

תשמ״א. הסוכות חג ישראל, לילדי המשיח מלך שליט״א הרבי

ב״ַהְקֵהל״ מקהילים ילדים
הנקראת בשנה עומדים שאנו לכם ידוע ודאי
המקדש בית שכאשר משום "הקהל", שנת -
בימים דיוק: וליתר - זו בשנה היו קיים, היה
- סוכות המועד חול (תחלת) של אלה
להקהיל "הקהל", של ה' מצות את מקיימים
והטף" והנשים "האנשים ישראל, בני כל את

קטני-קטנים, גם כולל

המלך היה שם בבית-המקדש, להקהילם -
לעשות ושמרו ולמדו, שמעו שאותן התורה, מן פרשיות לפניהם קורא
ודאי לכם ידוע כן חיים". אתם אשר הימים "כל התורה דברי כל את
אירוע ישראל עם אצל בעבר התרחש שבו בשנה מסויים מועד שבהגיע
האירוע את כאילו לראות בדבר, להתבונן התורה מצוה - מאד חשוב
ישפיע ובמה כיצד ממנו וללמוד מחדש, אותו לחיות העינים, כנגד

בהווה. יום-יום של העצמיים בחיים הדבר ויוסיף

- בניסן שבחמשה-עשר הפסח חג - הראשון בחג מיד למשל, כך,
לנו ונתן מצרים, ומעבדות מגלות הוציאנו שהקב"ה בכך להתבונן יש

מצוותיו. כל את ולקיים לעבדו מנת על חירות

קטנים ילדים כולל מאתנו, אחד כל על - "הקהל" ימי בהגיע גם וכך
שבהם הכתה, גם - ילדים ואצל יהודי, בית כל שביתו, להתבונן ביותר,
מוארים נקיים, להיות צריכים בזה, וכיוצא בבית-הספר, לומדים הם
שהוא חייו, ואת אותו ומנהיג "המולך" הדבר וה"מלך", וקדושים,
באמירת שלו, יום-יום חיי את מתחיל שהוא (כפי בהקב"ה האמונה
כולו עליו ישפיע לפניו", "יקרא - וקיים") חי מלך לפניך, אני "מודה

התורה. בפרשיות כאמור שיהיו מעשיו כל ועל

מתאימים, בזמנים - השנה בכל והמשך מעתה החל - "הקהל" לקיים כן
החלטות ולקבל בתורה, ענין או פרשה ללמוד להתאסף בשבת: ובפרט

המצוות. בעשיית יתר לתוספת טובות

כל את לאחד ראוי - וחיוניות הצלחה ביותר יהיה זה שכל כדי
ה"צבאות קבוצה "קהל", של במסגרת תכופות להתאסף המסוגלים
אחד כל את אשר כיון מקטנותו, עוד יהודי כל נמנה שעליהם השם",
ידי על העולם את לכבוש וכבשוה", הארץ את יימלאו הקב"ה: מצוה
כל אשר לכל שייראה כך אמיתי, באור העולם יאיר אותו, "שימלא"
ואילך) תכ ע' ח"ב מלך (אגרות הקב"ה. של היא הארץ

לתורה להתמסר יותר ׳קרובים׳ ילדים
גו' ישמעו למען גו' ה"הקהל יותר מודגש ה"טף" שאצל אנו רואים
בפשטות: מובן והטעם הזאת" התורה דברי כל את לעשות ושמרו
להתמסר בידם ולכן דאגות, מכל פטורים הדברים, מטבע ילדים,
- יעקב" קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה אשר לתורה, לחלוטין
כירושה ישראל, מעם ולכאו"א מכם, ואחד אחד לכל ניתנה התורה

ירושה"). פולשטענדיקע א ("אלס מוחלטת

משאר פטורים היותם עובדת את לנצל צריכים הילדים כי מובן, ומזה
את "לעשות ומצוות, בתורה התוקף במלוא לפעול מנת על דאגות,
בו, להלחם - ואדרבה ב"יצר", להתחשב ולא הזאת", התורה דברי כל
באופן מתנהלת שהמלחמה משום מובטח, נצחון של באופן ולהלחם
במלחמת נצחון שינחלו "ומצאת", כי הוא ודאי דבר שאז "יגעת", של
מוגה) בלתי - ישראל) (לילדי תשמ"א סוכות דחוה"מ ג' (משיחת היצר.

עכשיו נפלאות

מלך דבר

השלישי המקדש בית

ליום פרק אב-אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יב. פרק גירושין הל'

יג. פרק

א. פרק וחליצה יבום הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ג-ה. פרקים ממון נזקי הלכות

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

א-ג. פרקים גניבה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ח. פרקים

כט

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

האמיתי הבית בעל

ראה פרשת
ה - אבות פרקי

ראה

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

בכל ולדבר התורה, כרצון לעשות מוכרח הוא
דין שזהו השפעה, לו שיש מקום בכל התוקף

יכול אינו אחד אף זה שעל נפש בפיקוח הקשור התורה של
להתווכח.

תש"מ) כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ויכוח אין - נפש פיקוח

מלכה ליאור הרב

בפיליפינים השליח למשפחת

שי' לוי תפארת ורעייתו יצחק יוסף הרב
תחי' שיינא הבת להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוה
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל

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

אלול חודש לקראת
לפעילות נערכים חב"ד במוקדי

יהודים מזוכים במסגרתו אלול, חודש
בימות השופר תקיעת בשמיעת רבים

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

ברק בבני השריפה בעקבות
הוצת שבועות כשלשה לפני

של כנסת בבית הקודש ארון
ברק. בבני ה' בשיכון חב"ד בית

שהתגלתה ברגע שכובתה השריפה
להותיר הספיקה המתפללים ע"י

התפילה בימת הקודש, לארון נזק
מבקשים כעת מסביב. ולריהוט

הנזקים. בשיקום הציבור עזרת את
ה' שיכון חבד בית לתרומות:

מס' סניף-139 דיסקונט בנק ב"ב
חשבון-226556.

הקהל שנת לקראת
שליט"א הרבי של כהוראתו

חב"ד מוקדי נערכים המשיח, מלך
את ויקהיל שיאחד "הקהל" לקמפיין
עניני חיזוק סביב ישראל בית המוני

מהקמפיין כחלק והמצוות. התורה
רבות, נוסעים קבוצות מתארגנות

שמחתנו" "זמן ימי את לעשות
יורק. בניו ב-"770" תשרי בחודש

לאמור״. ויאמרו להוי׳ ״אשירה הים: משירת שבהם והאחרון אלול, לחודש יש ידועים ראשי-תיבות חמישה
ישיר. אלא נאמר, לא שר משה״, ישיר ״אז חז״ל: כלשון התורה, מן המתים תחיית נרמזה בה השירה זו

טובות חדשות

המתים תחיית
אלול שבחודש

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

הגאולה מיעודי אחד אבל לא, או אצלנו נתפס
משלוש אחד הינה המתים" "תחיית - העיקריים
כפי יהודי, כל מאמין בהם האמונה עיקרי עשרה
של הכרזתו פשר גם זו הרמב"ם. אותם שמונה
ה"מודה של בסיומו אמונתך", "רבה יהודי כל
אמונתי "מתרבה וכוונתו הבוקר. בהשכמת אני"
אתה, שעתיד האמונה אצלי מתחזקת בך".
כיצד בראותו וזאת המתים. את להחיות הקב"ה,
בוקר. מידי המתים", "תחיית מעין בו מתחוללת

לפני ספורות שעות רק
כשהוא למיטתו עלה כן,
עייףוסחוט.במהלך כמוש,
נשמתו עלתה השינה
בגופו נותר ולא למעלה
דחיותא" "קיסטא אלא
כל מועטה). (=חיות
שהעידו עד מועטה, כך
אחד הינה ששינה חז"ל,
ואז שבמיתה משישים
עלתה שנשמתו לאחר
חדשים חיים לה לשאוב
ית' לפניו ועלה מלעילא,
הוא והנה משנתו, להקיצו
חדשה. כבריה בבוקר קם

שליחות מילוי להמשך ורענן צלול וחזק, בריא
פרטית. המתים תחיית מחדש.

התופעה את לעכל מתקשים
הליך להמחשת מזערית דוגמית אלא זו ואין
ועדיין המתים. תחיית - לחלוטין נתפס בלתי

הכיצד? התופעה. את לעכל מתקשים אנו
של נוסף שלב העליונה, ההשגחה עבורנו הכינה
התופעה, את לקלוט עלינו המקל המתים" "תחיית
יתכן ה' בעבודת גם אכן ה'. בעבודת והפעם
עבודתו עובד והאדם
ובקרירות, בשיטחיות
פנימית חיות ללא
אלא ית', רצונו בעשיית
אנשים מצות בבחינת

מצבו ומת", "קפוא בבחינת אצלו הכל מלומדה.
"טל מאותו עליו להרעיף המתים", ל"תחיית זועק
האלוקות, מעצמות אין-סוף אור גילוי תחיה",

המתים. את בו להחיות הקב"ה שעתיד
לאחר ישראל, עם של מצבו היה בדיוק זה
מייסד הבעש"ט התגלות ערב ות"ט, ת"ח גזירות
החסידות, תורת כבד. רוחני עילפון החסידות,
אותו הינה חב"ד, בתורת שהתגלתה זו בפרט
לגלות נפלאות. לחולל שסגולתו תחיה" "טל
שבכל הנשמה עצם את
"יחידה" בחינת יהודי,
חיות לגלות שבנשמה,
ה'. בעבודת חדשה
וגם החסידות תורת
רבבות בפועל החייתה
שהיו ישראל, מעם
חיות יבש". "עץ בבחינת
שאת ביתר ההמתגלית
של בתורתו עוז, וביתר
חדשה "תורה משיח
הרבי ע"י תצא", מאיתי

המשיח. מלך שליט"א

חדשה חיות
אלול, לחודש לו יש ידועים ראשי-תיבות חמישה
כלדלהן: הים, שירת מתוך נרמז שבהם והאחרון
הסדר (בפסוקים לאמור" ויאמרו להוי' "אשירה
מן המתים תחיית נרמזה בה השירה זו שונה).
לא שר משה", ישיר "אז חז"ל: כלשון התורה,
לתחיית מכאן עתיד), (=לשון ישיר אלא נאמר,
אלו"ל בחודש שעתה ללמדנו, התורה". מן המתים
בעבודת חדשה חיות בנו לגלות רצון, עת הוא
חיות הנשמה. עצם "יחידה" בחינת לגילוי עד ה',
ערוך באין וכמותית איכותית בהוספה שתתבטא
היעוד קיום עדי טובים, ומעשים ומצות בתורה
עימהם ואהרון ומשה עפר" שוכני ורננו "והקיצו
בגאולה לדורותיהם, ישראל בני כל עם ביחד
מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה האמיתית

ממש. עכשיו המשיח

שעבר בשבוע הוזמן קלי, בועז הרב נח, בני מצוות שבע מטה יו״ר
משיח! - לשלום האמיתי הפתרון על בחיפה, האחמדים״ ב״כנס להרצות

מצוות 7 על שמעו האחמדים גם

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
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בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

הקדושר' קדמי באוהל הבעש"ט הקדוש הבעש"ט באוהל קדמי ר'

גאולה של להקהל עיון יום

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

ומחשבות קירוב לימודים,
הקרוב. בעתיד ילמוד מקום באיזה בהנוגע

זמנו כל שיקדיש וביותר ביותר וטוב שנכון ומובן
ביותר, הדבר שנוגע בגילו ובפרט קודש, ללימודי
רק ממולא שבראש המוח יהיה החסידות ובלשון
מלכי מלך של חיים תורת הקדושה תורתנו מעניני
נודע כבר הרי תורה תלמוד ובעניני הקב"ה, המלכים
תורה תלמוד של ענין לדחות מקום שאין דין הפסק
בשנים ובפרט האחרונים ובדורות ומחרתים... למחר
בלימוד קבוע סדר ג"כ ...מוכרח ת"ו, ובאה"ק אלו
בפרטיות ויותר הק' בזהר וכמבואר התורה, פנימיות
ההקדמות), לשער (בהקדמתו וויטל חיים רבי בדברי
ערוך והשולחן התניא בעל הזקן לרבנו הקדש באגרת
שם ומבואר מקומות ובכמה כ"ו סימן הקדש באגרת

בשביל הוא נחוץ כמה ועד הענין גדול כמה עד כן גם
איך בשאלתו המצות. וקיום דתורה דנגלה הצלחה
התורה מדרך שמתרחקים שרואה אלו על להשפיע

והמצוה.
שצצריך אלא תוכיח, הוכח הציווי זה בכגון ידוע
ישראל, אהבת מתוך הבאה הוכחה נועם. בדרכי להיות
יותר, קרוב ובזמן יותר גדולה במדה מצליחים גם ואז
שגם ומכירים ידידים למצוא שצריך ... כן גם ומובן
אודות שכותב במה בהאמור. עליהם ישפיעו הם
את לבדוק צריך - התפלה בעת המבלבלות מחשבות
יום בכל אשר וכן כדין, כשרות שתהינה שלו התפילין
לצדקה, פרוטות איזה יפריש הבוקר תפלת קודם חול
יאמר טוב ויום קודש בשבת גם יום בכל התפלה ואחר
- החדש לימי התהלים שבחלק כפי תהלים.. השיעור
ו׳שמ״ז) (מאגרת נדר. בלי להיות צריך זה כל אשר ומובן

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

שמיטה שנת (14.8.15) ה'תשע"ה מנחם-אב כ"ט ראה, פרשת קודש שבת ערב
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יום שעבר, בשבוע נערך השישית, בפעם
מרכז מטעם ומשיח גאולה בענייני העיון
קנטור. אלעד הרב של בניהולו 'ממש', ההפצה
המנחה, אומר זה, ליום יש היבטים שלשה
חב"ד תלמוד-תורה מנהל קופציק יחיאל הרב
אביו לוי'ק ר' של ההילולא יום שמש: בבית
גאולה עניני שליט"א, המשיח מלך הרבי של

הקהל. ושנת ומשיח
עפ"י המשיח למלך הוקדש הראשון המושב
המשיח מלך של ותורתו חסידות הלכה,
ממשיך שניאורסאהן, שניאור הרב בעצמו.
בתורה' 'אחדות ספרו של התורני הקו את
הקבלית דרכו עפ"י תלמודיות סוגיות ומבאר
שליט"א המשיח מלך הרבי ושל לוי'ק, ר' של
"ענין היא ממש, התורה, שכל שמראה תוך

אחד".

ומשיח גאולה עניני לימוד
חח"ל בישיבת ר"מ ניסלביץ יצחק לוי הרב
בכל לו 'אחכה המושג עומק את מבאר צפת
מהבר לטעימה קלה הפסקה שיבוא'. יום
של ב'גדרו יסודי שיעור כך אחר ומיד העשיר,
רוחני מנהל רוזנבלט משה הרב ע"י משיח',

יהודה. אור תות"ל לישיבת
מלך", הדרת עם "ברוב נערכת מנחה תפילת
על וידאו מוקרן ברקע קלה. ארוחה ולאחריה
ל'עבודת במרץ ניגש הציבור 'ממש'. פעילות
לדוכן ומשיח. גאולה עניני לימוד – היום'
מוצלח חינוך איש אריה הוד-דוד הרב עולה
מצות בנושא גת קרית תות"ל בישיבת
מורה נחמנסון לייב יהודה הרב מלך'. 'מינוי
הלכה מברר כשהוא מפתיע מרחובות, צדק
את לכוף המשיח מלך אמור כיצד למעשה
בבקיאות מלכים. בהלכות כמבואר ישראל כל
לעולם הציבור את מכניס הוא ובבהירות

כיצד ומראה בנושא, דנו שכבר הפוסקים,
כפיה נוקט שליט"א המשיח מלך הרבי דווקא

נועם. בדרכי עם יחד 'כפשוטו'

הקרקע מעל טפח
חשים המשתתפים מאות בורקות. העינים
איזור קלה. הפוגה הקרקע. מעל טפח
מתמלא וגאולה, משיח למוצרי המכירות
הדפוס ממכבש שהגיעו גדול' 'קהל בספרי
לשנת מדבקות והמורחבת. השניה במהדורה

מתחיל. השני המושב ענק. ושלטי הקהל
לשלוחים כלים הפיקו כבר ממ"ש הפצה במרכז
בתוכן ההקהל פעילות את להאיר ולפעילים
רפאל משה הרב צדקנו'. משיח פני 'קבלת של
מערך את מציג ממש, הנהלת חבר קורקוס,
חושף שהוא תוך הבעל"ט, לשנה הפעילות
ומציג הפעילות את שילווה החדש האתר את
המציג הגי דורון ר' מהיוצר אנימציה סרטון –

ה'הקהל'. שנת תכני את ובשנינות בחכמה
לתושבע"פ מרכזי מפקח זולדן, יהודה הרב

ומחבר החינוך במשרד הדתי במינהל
"הקהל", ספרו בנושא מרצה 'הקהל'. הספר

הקהל. מצות של העמוקה ובמשמעות
המשיח מלך הרבי שליח קצבי, זיו הרב
העוצמה על מדבר השרון, בהוד שליט"א
חיי בתוך ובעיקר בסביבה הקהל' שב'מבצע
את לחלק מציע הוא דבריו בסיום המשפחה.
שיפקח הספר למקורבים. גדול' 'קהל הספר

'הקהל'. של הסגולה במימוש העינים את

עושים בדיוק מה
שליט"א המשיח מלך מהרבי קצר וידיאו קטע
'לראות מערכת ע"י הקהל, בשנת תפקידנו על
בדיוק 'מה לדעת רוצה והציבור מלכנו'. את
המשפיע נותן הברור המענה את עושים'.
בישיבת משפיע גינזבורג יצחק לוי חיים הרב
שבשנת גינזבורג הרב לציון. ראשון תות"ל
הקהל' 'מטה ומרכז אחראי היה תשמ"ח

בפרוטרוט מסביר
הוראותיו את
של הקדושות
המשיח מלך הרבי
חלקם על שליט"א.
ישראל ילדי של

שטראוס מאיר יעקב הרב מדבר בהקהל,
ה'' בית 'בחצרות הספרים סידרת מחבר
המקדש בבית היום סדר את ברהיטות המציג
ולהאהיב ילדים לחנך ניתן כיצד טיפים ונותן

המקדש. נושא את אצלם
ויצהנדלר שמעון הרב העיון, יום את חותם
הקהל את המרתק גדול', 'קהל הספר עורך
שליט"א המשיח מלך הרבי משנת בסיכום
עם להתוועדות מתיישבים הקהל. בענין
השליחות את להפנים הלל משה הרב המשפיע

בעולם. בפועל ההתגלות להביא

ממש אולם את גודש הרב הקהל
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