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משיח שכולו יום
האמיתית הגאולה למען האגודה

גאולה "יום את מארגנת והשלימה
והפעילים, השלוחים לציבור ומשיח"

- נס של בעיצומו הכותרת: תחת
תכלול התכנית ההתגלות. את להביא

ובהם: נושאים במגוון הרצאות
הגאולה, נפלאות הקהל, מבצע
שבע המושתקת, האינתיפאדה

אי"ה האירוע ועוד. נח בני מצוות
12 מהשעה אלול כ"ב ראשון, ביום

המכבים בראשית, באולמי בצהריים
.03-6584633 לפרטים: ראשל"צ. 56

גן ברמת חסידות כולל
נפתח החדשה השנה לקראת

ליובאוויטש' 'מודעות במרכז
ומרתק חסידי בוקר כולל גן ברמת

מוסר השיעורים את למעוניינים.
שליט"א דיין לירן הרב טעם בטוב
המיוחדת. הסברתו בכושר הידוע
אליאס גיל ר' והרשמה: לפרטים

.054-836-7700

אלול ח״י התוועדויות
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
אלול, ח"י הבהיר יום לרגל המשיח,

הזקן, ואדמו"ר הבעש"ט הולדת יום
בכל חסידיות התוועדויות יתקיימו

חב"ד. מוקדי

מודיעיני, איסוף פרי או צבאית פרשנות אינם האירני, האיום אודות המשיח, מלך שליט״א הרבי דברי
רחב. הכי בהיקף זאת לפרסם יש שלכן בפומבי. נאמרים כשהם ובפרט ממש, נבואה דברי אלא

טובות חדשות

המשיח מלך נבואת
! האירני הגרעין על

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

בשאלת השבוע, התקשורת של המאסיבי עיסוקה
אחת את הציף האירני, הגרעין לאיום התגובה
מלך שליט"א הרבי של המדהימות מנבואותיו
לפני צפוי, בלתי באופן שפורסמה נבואה המשיח.
שאורגנה ומשיח גאולה בעצרת זה היה שנה. כ-24
והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה ע"י
אביב, תל עירית ברחבת ('95) תשנ"ה סיון בכ"ח

ישראל". מלכי "כיכר בשם עדיין נקראה אז
בסימן שעמד הכינוס את גדשו איש אלפי עשרות

וירושלים ציון "למען
ושמעו אחשה", לא
ראש נחמן רון מר את
שסיפר אריאל, עירית
הרבי עם פגישתו על
ועל המשיח מלך שליט"א
לשמוע שזכה הנבואה

קודשו: מפי

לארה״ב הסכנה
עצה על אספר "היום
לפני ממנו שקבלתי אחת
אחרי שנים, מארבע יותר
שאלתי המפרץ. מלחמת
אומר מה הרב'ה אותו,

אומר מה ליהודים אספר מה הברית, בארצות
האמריקאי? לממשל

דולר ועוד דולר ועוד דולר קח הרב'ה, לי אמר
מעירק, הסכנה הם הטילים שלא בוש, לנשיא וספר
לעולם ביותר הגדולה הסכנה היא אירן אירן. אלא
קח לישראל. מאשר יותר הברית, לארצות ובעיקר
העולם בכל גדולה, פרסומת ותעשה הדולרים את

אירן. מפני להזהיר כדי
וועדת עם בכנסת ובטחון חוץ בוועדת והשבוע
לעולם הסכנה הממשלה, ראש אומר הכספים,
היא לישראל ולמדינת
לראש לו אמרתי אירן.
ארבע לפניך! הממשלה,
כבר היה לפניך! שנים
מי כבר היה שראה, מי

שליט"א הרבי דברי הזהיר". מי שכבר היה שאמר,
פרשנות אינם האירני, האיום אודות המשיח, מלך
נבואה דברי אלא מודיעיני, איסוף פרי או צבאית
בפומבי, להתריע לנכון מוצא שהוא העובדה ממש.
כשהוא בפרט שבדבר, הקריטיות על מעידה
פנים לשתי משתמעות שאינם במילים משתמש
הסכנה את הקדושות בעיניו רואה הוא סכנה! -
הגדרתו, עפ"י שלה, הגודל שסדרי סכנה מאירן,
לפרסם יש שלכן הגרעיני!!, האופי על מעידים

רחב. הכי בהיקף זאת

לטובה מתהפך
שנים וארבע עשרים
נבואת אותה מאז עברו
ארוכה תקופה התרעה.
אירן המשיכה במהלכה
לייצור יכולה את לפתח
באופן גרעיני נשק
שמה שהיא תוך עצמאי,
כל את ולקלס ללעג
כולל המערב, מדינות
לעג ארה"ב. את ובעיקר
בחתימת לשיאו שהגיע
הגרעין" ה"הסכם
המערב, מדינות של כניעה כתב למעשה שהיווה

בעולם. הגדולה הטירור למממנת
עולם, לבורא תפילתנו עם יחד ובטחוננו תקוותינו
טובה, אינה שבגלוי נבואה אשר בתורתו שהורנו
שהתפרסמו לאחר ובפרט להתקיים חייבת אינה
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הקדושים דבריו
ביותר". הבטוח המקום הינה ישראל "ארץ אשר
היא אירן, אודות הנבואה של שלימותה אדרבא,
"ועמדו אשר ועד למעליותא, לטובה, שתתהפך
אותה והפיכת ביטול מדרכי צאנכם". ורעו זרים
ונביא ל"שופט ההתקשרות זו לטובה, נבואה
ומילוי המשיח, מלך שליט"א הרבי הדור",
עזרה בדבר הוראתו כולל הקדושות, הוראותיו
החגים, לקראת חיטין" "מעות נזקקות למשפחות
התגלותו עדי חב"ד, מוקדי באמצעות הבעל"ט,

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש בקרוב

העולם לכל נוגע - ישראל ארץ בטחון

כל טובת בשביל ״מוכרח נחמן: רון למר המשיח, מלך שליט״א הרבי
תשנ״ב) (תשרי חזקה״... ישראל ארץ להיות שצריך ארה״ב, כולל העולם,

כל על דאורייתא מצווה הוא יום בכל תפילין שהנחת "כשם
הוא כך פשוט, איש לבין שבתורה גדול בין חילוק ללא יהודי,

ן
יהודי, ללא חילוק בין גדול שבתורה לבין איש פשוט, כך הוא 
חינוך אודות שעה חצי יום כל לחשוב יהודי כל על גמור חוב

ך ן ן
חוב גמור על כל יהודי לחשוב כל יום חצי שעה אודות חינוך 
כוחו, מכפי ויותר לעשות שבכוחו מה הכל, ולעשות הילדים
ך
הילדים ולעשות הכל, מה שבכוחו לעשות ויותר מכפי כוחו, 
אותם" מדריכים בהם בדרך שילכו הילדים, אצל לפעול לראות

יום) (היום

הגאולהתלמוד תורה חב"ד בת-ים עיר הגאולה עיר בת-ים חב"ד תורה תלמוד

מרווחות לימוד כיתות .
ילד לכל מעניקים .

וחם אישי יחס
הקודש טהרת על חינוך .

החינוך את הילד אצל המפתח
הגאולה בדור החסידי

ים בת 28 הגבול רח' כתובת:
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

054-770-3629 והרשמה: לפרטים

נח לבני חדש אור

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

Lobotomy לנתוח לא
אינו אבל נתוח, לעשות הסברא אודות ...כותב
הנקרא להנתוח הכוונה ואפשר הנתוח ענין מפרש
לעת עכ"פ הדבר לי נראה אינו כן ואם Lobotomy
כ"כ הצליח לא תכופות הכי לפעמים הרי כי עתה.
האופנים בכל לנסות שצריך מובן שמזה בנתוח ע"ע

לזה מקודם האפשרים
אופני ובכלל (פילן) מהכדורים שכמה ידוע והרי
ישנם עתה, בהם שמשתמשים החדישים הטפול
הי' וכדאי ושנתיים שנה לאחרי ניכר שפעולתם כאלה
הרופאים כדרך בפרטיות יכתוב המטפל הרופא אשר
שעשו הטפול תחי' . . . בהנוגע לחבירו, אחד שכותבים
אשר במקצוע להמומחה זה כתב ויראו וכו', עתה עד
ו׳שנח) (מאגרת בכאן.

ביתו אנשי ועל עליו רחמים
שצריך לפלא התורה, קריאת בעת השיחה ...אודות
יותר עוד שפלא ומובן לים, מעבר זה בכגון לשאול
משונות, ראיות ומביאים בזה מזלזלים שיש מה גדול
נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק דברי שידועים לאחרי
נתיב יאיר ובראשו שלו, מכתבים בקובץ ג"כ ונדפס
וז"ל: ... אביו דברי שם ומועתק אדמו"ר, מו"ח לכ"ק
הנה כהלכתה. התורה קריאת השומע אשר הדבר ברור
ענין עצם הנה השם, מצות מקיים אשר זאת מלבד
מעוררת התורה זה ידי על התורה את שמכבד הכבוד
ובגשמיות ברוחניות ביתו אנשי ועל עליו רחמים

עכ"ל.
ולשוח לדבר שלא נפשם על יזהרו שם: הדברים ופתח
ו׳שנט) (מאגרת וכו'. התורה קריאת בעת
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת ערב שמיטה, שנת (28.8.15) ה'תשע"ה אלול יג תצא, כי פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1061

www.hageula.com

03-658-4633 טל:

לגברים
בלבד

המשיח. ימות אלה, בימים מתחולל המהפך
את ויותר יותר להכיר זוכים העולם אומות
באי לכל המיועדת אמונית מסגרת אותה
זהו למעשה נח". בני מצוות "שבע - עולם
שליט"א הרבי של המובהקים מתפקידיו אחד
עולם בבורא ההכרה הפצת המשיח, מלך
הפסוק: וכלשון העולם אומות בקרב ומנהיגו
לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי

אחד". שכם לעבדו ה' בשם כולם
החיוב כי מדגיש המשיח מלך שליט"א הרבי
מושרש נח, בני מצות 7 בהפצת ההלכתי
"צוה הרמב"ם: כלשון סיני, ה' במעמד ונעוץ
באי כל את לכוף הגבורה מפי רבינו משה
מכאן נח". בני שנצטוו מצות לקבל העולם
חלק ליטול יהודי לכל קריאתו גם שורש
על ובהשפעה בני-נח מצוות שבע בהפצת
העולם מהכנת כחלק לקיימם, העולם אומות

והשלימה. האמיתית לגאולה

העולם לאומות ערוך שולחן
בשנים בנושא בהרחבה העוסק הגופים אחד
אומות" ל-70 מצות 7 "מטה הוא האחרונות,
העושה קלי, בועז הרב בראשות - 7for70 -
וכך שמריו. על לשקוט שלא שביכולתו ככל
שמקיים הרחבה, ההסברה לפעילות במקביל
שוקד ובחו"ל, בארץ הגויים בקרב המטה
בני מצות שבע של ההלכתי הפן על המטה
נח. לבני ערוך" "שולחן לכתיבת כהכנה נח,
כל 'וקרקר השלישי הקובץ י"ל אלה בימים
המטה של התורנית המחלקה ע"י שת' בני

ביסברג. יצחק לוי הרב בראשות

הנוכחי, הקובץ של מרתקים עמודים ב-84
על ועולות שצצות שאלות על רבנים עונים

מצוות שבע הפצת של בפעילות השטח, פני
הפן את המגבשים הרבנים בין בעולם. נח בני
קידר, עדאל הרב קורנוויץ, משה הרב ההלכתי:
נחמנסון, ליב יהודה הרב דהן, נתן שרגא הרב

ביסברג. יצחק לוי והרב כהן, מנחם הרב

עצמם המצות שבע
בהגדרתם ידועים עצמם, המצוות שבע
הא-ב: בסדר להזכירם ניתן ואף הכללית,
חיים מבעל אבר אכילת איסור החי, מן אבר
ה', ברכת חיים), בעלי (צער הומת טרם
נכון (יחס גזל ה'), (כבוד ה', את לקלל איסור
מערכת לקיים החיוב דינים הזולת), לרכוש
ויושר), צדק עפ"י (חיים מסודרת, משפט
עבודת (איסור זרה ועבודה רצח, איסור הרג,
גילוי איסור זנות, אחד) בה' (אמונה אלילים

המשפחתי). התא (בריאות עריות

כפי זו, מסגרת עצמם על שקבלו גויים
באמצעות עולם בורא ע"י סיני בהר שניתנה

כבר כיום וישנם נח. בני נקראים - רבינו משה
בהגדרה עצמם הרואים ב"ה, אדם, בני מליוני
יש מהם לרבים כי התברר שאז אלא זו.
שלהם, היום בחיי לנהוג עליהם כיצד שאלות,
לקיום משמעות ישנה והאם מותר האם כגון:
קיים האם נח? בני ע"י התורה ממצות מצוה
תודה כהכרת נח, לבני השחר ברכות של חיוב
ראש כיסוי של חיוב ישנו האם עולם? לבורא
ע"י גמרא ללימוד להתייחס יש כיצד נח? לבני
הגאולה? בזמן הגויים עם יהיה מה נח? בני
כאכילת סכנה, מטעמי אכילה איסורי האם
האם נח? בני אצל גם קיימים יחד, ובשר דגים
דיני המשפחה, טהרת לשמירת מקום יש
ונוספות אלה שאלות ועוד. נח בני אצל נידה,

מפורטת. הלכתית להתייחסות זוכות
התורנית המחלקה ממשיכה אלו בימים
ועריכת כתיבה לגבי הלכתיים, בברורים

נח. לבני תפילה" "סידור

בערבית והאמונה היחוד שער
של קודש שיחת לקט גם הנוכחי בקובץ
הפסוק בביאור המשיח מלך שליט"א הרבי
של הביטול את המבטא שת", בני כל "וקרקר
קטעי "פנינים", וכן האלוקות. כלפי האומות
האומות, על להשפיע האישית בחובה שיחות
פרק בקובץ, מופיע כן כמו ההשפעה. ואופני
התניא, שבספר והאמונה היחוד משער א'
כחלק ראשון, בפרסום - לערבית מתורגם
בשמך" יקראו בשר בני ד"כל היעוד מקיום
אחד". ושמו אחד הוי' יהיה ההוא "ביום
נייד: 077.321.5770 פקס: 077.301.4770 טל':
a7for70@gmail.com מייל: 052.570.7707

www.7for70.com אינטרנט: אתר

נח) (בני לגויים ודינים הלכות

וגאולה משיח יום
המלך ושלוחי לפעילים השנתי הכנס ההתגלות את להביא - נס של בעיצומו

שכולו

השעה: בעניני מושבים - כולו היום לאורך - בצהרים 12:00 מהשעה החל ראשל"צ א.ת. 56 המכבים דרך בראשית, באולמי ,(6.9.15) ה'תשע"ה אלול כ"ב ראשון, יום

ועוד נח בני מצוות שבע המושתקת; האינתיפאדה הגאולה; נפלאות הקהל; שנת פעילות לקראת הערכות - הקהל
20:30 מהשעה החל הלילה לתוך התוועדות ומשיח, גאולה יריד וידאו, מצגות מיוחד, סיכום מושב חגיגית, ארוחה דיונים, הרצאות, בתכנית: עוד
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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 תניא תהלים חומש ספר החזקת

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

החת"ת ספר להזמנת

03-960-0770

תמם ורעיתו אליהו הרב למשפחת
דובער שלום הת' הבן לבוא

בת-אל עב"ג השידוכין בקשרי
צרפתי ורעיתו יצחק הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל

אם

בברכות מברכים אנו בוקר, בכל
גבר", מצעדי המכין "ברוך.. השחר
צעדי, את הכין כבר שהקב"ה
מי את היום, במשך אתגלגל להיכן
נועדה אלוקית מטרה ולאיזו אפגוש
כזו אקראית פגישה על הפגישה.
נחשפה, אליו המאלף הסיפור ועל
מקהילת אליאס רחל מרת מספרת

בצפת. חב"ד

העיר במרכז הייתי כשבועיים "לפני
פגשתי במהלכם קניות, לצורכי
פעילה היא כי שהתברר אשה
המשפחה טהרת בנושא ותיקה

בעיר. זיו הרפואה בבית
סיפרתי בינינו בשיחה
החשיבות על לה
שליט"א שהרבי הרבה
מייחס המשיח מלך
זיכוי של פעולה לכל
בזמן ובפרט הרבים,

הגאולה.

שיש השיבה בתגובה,
עכשווי סיפור לה
שליט"א לרבי שקשור

המשיח. מלך

חודשים, כ-3 "לפני
כדרכי ערכתי בסיפורה, החלה
בבית היולדות במחלקת ביקור
אשה הייתה איתי יחד זיו. הרפואה
לקראת שם שנפגשנו חב"דית,
עברנו פרטית. בהשגחה הפעילות
מזל לה מאחלות ליולדת מיולדת
טהרת בנושא ומשוחחות טוב

המשפחה.

ובהערכה. בשמחה אותנו קבלו נשים
בהתפעלות ממש הייתה חברתי
"תראי בעיניה כשדמעות ואמרה
סיום לקראת יהודית". נשמה זה מה
לרשום שבכוונתה לי אמרה היא
המשיח, מלך שליט"א לרבי דו"ח
ההתרשמותה ועל הפעילות על

מהפעילות. העצומה

ואמרתי התעוררתי כמו זה ברגע
תזכיר אם אשמח שמאוד לה,
"בזמן לברכה. משפחתי ואת אותי
לנו ויש באלגן, לנו הולך האחרון
אחד ומ"סיפור" שכנים, עם בעיות

שני. ל"סיפור" נכנסים אנחנו

שלך המלא השם את לי תני "אוקיי,
לי שתהיה וברגע האם, שם כולל

אותך". אעדכן תשובה

כי ואמרה התקשרה היא למחרת
ח' בכרך התקבלה עבורי התשובה
והחלה ב'תנא, אגרת רז-רח ע'

התשובה: את להקריא

ממהר הנני מכתבו.. על "במענה
לטהרת נוגע שהוא כיון עליו לענות
תלוי גדולה במדה ישראל.. בנות
עד"ז הדבור מתחילים אופן באיזה
כשמדברים תכופות לעתים אשר
אפשר פשוט.. דבר שזהו בפשיטות
מבלי לפועל הדברים כל להוציא

קישויים".

התייחסותו את ראיתי לראש לכל
בנושא לפעילותנו
המשפחה. טהרת
ראינו השני במכתב

פלא: דבר

מכתבו... על "במענה
אשר אודות... כותב בו
משכנים הוא סובל
למ"ש תקיפים...בהנוגע
אודות שכתב) (למה
ע"פ הנה רעים, שכנים
מחוסר בא זהו רוב
השחר בברכת הכוונה
שתצילנו כשמתפללים
כשאין והעיקר רע, ומשכן כו'
רע להשכן בהנוגע כראוי משתדלים
ובמילא היצה"ר הוא האדם שבלב
הרי הענינים בשני כשמוסיפים
מדה כנגד מדה הקב"ה של מדתו
ורואים ככה פעמים שכמה אלא
כפשוטו רע לשכן בהנוגע גם הטבה
בדירתו המזוזות לבדוק ומהנכון
התפילין וגם כשירות כולן שיהיו
בכל טובות לבשורות בברכה שלו.

הנ"ל".

מדוייקת תגובה ראינו כאן גם
את מסרנו השכנים. לבעיית בפרט
והתברר לבדיקה, והמזוזות התפילין
אחד זוג רציניות. בעיות היו אכן כי
מלכתחילה, פסול היה בתפילין
במזוזות גם אותיות. תיקון ובשני
פסול. גם והיה בתיקון צורך היה
תוקנו, והתפילין שהמזוזות לאחר
וב"ה עלינו. נחתה חדשה אוירה כמו

נרגע. השכנים עם הסיפור גם

לא אני המכתב את שקבלתי מאז
דברים בו מגלה פעם וכל ממנו זזה
לפרסם חייבים מדהים. זה חדשים.
עושה", שאני מה "וזה זה. את

סיפורה. את אליאס מרת סכמה

  
    
    
    
    
      
    
    
    
    
     
      

  
     

אויביך על למלחמה תצא כי
י) כא, תצא (כי

שמתחילין הבאה לפרשת הקשר לבאר
כי "והי'ה - זו שבת במנחת לקרוא

כל מראשית ולקחת גו' הארץ אל תבוא
אשר המקום אל והלכת גו' האדמה פרי
מצות א)זו כו, (תבוא וגו'" אלקיך ה' יבחר

ביכורים:
של בעבודה לעסוק יוצא יהודי כאשר
על למלחמה תצא "כי העולם, בירור

ב"הארץ" גם פועל הוא אזי וגו'", אויבך
ארציות מלשון הארץ"), אל תבוא ("כי

ממנו) למטה תחתון שאין (תחתון
פרי כל מראשית "ולקחת שיהיה -

יבחר אשר המקום אל והלכת גו' האדמה
ה' לפני "והנחתו ועד גו'", אלקיך ה'

אלקיך".

לדרגא עלי'ה בהתחתון פועל הוא כלומר
המקדש. לבית - נעלית הכי

ה׳תשמ״ט) תצא (התוועדויות,

ויזנב .. עמלק לך עשה אשר את זכור
יח) יז, תצא (כי הנחשלים כל בך
העולמים: רבון הקב"ה, לפני ישראל ואמרו
לנו שיש אנו "זכור"? אומר אתה לנו

שכחה?!
ועל לפניך, שכחה שאין זה הרי הוא אתה
ה' "זכור את לקיים שצריך הוא אתה כן
ערו האומרים ירושלים, יום את אדום לבני
שמלכות ואף-על-פי, בה", היסוד עד ערו
מלכות אלא ירושלים, החריבו לא אדום
כך שואלין היו האדומים, הם אבל בבל,
גם וע"כ ירושלים. לחורבן שמחה מתוך
שגמלת גמולך את לך שישלם "אשרי להם

לנו".
תוספות) מבעלי זקנים דעת (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:45 18:33 ירושלים
19:47 18:48 תל-אביב
19:47 18:40 חיפה
19:47 18:50 באר-שבע
20:16 19:18 ניו-יורק

    א-י) נד, (ישעיה    
י) נה, - יא נד, (ישעיה

לה' ישראל בין הנצחי הקשר

עמוסות הרבניים הדין בבתי הדיינים של ידיהם
הלכתיות בעיות ממונות, דיני לפניהם בעבודה.

מקרים מצערים. גירושין מקרי גם וגם... שונות,
סיבה ומפני נשואים, שהיו ואישה איש בהם
הקשר את לנתק נאלצים או רוצים כלשהי

התורה אבל נעים, לא ענין אמנם זהו ביניהם.
אחד וזה כזו, אפשרות על בהחלט מדברת

תצא". "כי פרשת בפרשתנו, הנושאים
אומר הגירושין לענין הקשורים הדינים אחד
כשבכוונתו אשה, עם להתחתן לאדם שאסור
הרמב"ם: של ובלשונו מסויים, בשלב לגרשה

זו הלכה לגרשה". ודעתו אישה אדם ישא "לא
שלילי דבר שזהו בסיסי, אנושי כלל מביעה
וידידות חברות יחסי לאדם להראות ופסול

נגדו. מזימות חורשים הלב שבסתר בעוד

אחר מסוג נישואין
בפנימיות קצת ולגעת להעמיק רוצים אם

ובמדרשי השירים בשיר להסתכל ניתן הדברים,
נוספים ובמקורות אלו במקומות ז"ל. רבותינו

וסמל דוגמה הם ואישה שאיש באריכות מבואר
ה'איש' יותר: גבוהה וכללית רוחנית למהות

ישראל, בני למעשה היא וה'אישה' הקב"ה, זה
ישראל". "כנסת גם הנקראים

אצל הקיימים הפרטים כל לגבי נכון זה דבר
נישואין. של קשר לגבי ובפרט ואישה, איש
הזה בעולם ואישה איש של נישואין כלומר,

הקב"ה בין מה'נישואין' ומסתעף שבא דבר הם
בתוך חתונה בכל מוזכר זה דבר ישראל. לכנסת
"מקדש החופה: במהלך שנאמרות הברכות אחת

כלומר, וקידושין". חופה ידי על ישראל עמו
פרט בעצם היא ויהודיה יהודי כל של חתונה
מה'נישואין' כחלק ישראל, עם של בקידושין

ישראל. וכנסת הקב"ה שבין הכלליים

שמדובר היא הנישואין מהגדרות אחת גם לכן
הוא הנישואין של שמקורם בגלל תמידי, בקשר
נצחי. קשר שהוא לישראל, הקב"ה שבין בקשר

הנישואין קשר על ערעור
כמו היא הגלות תמיהה: מעוררים אלו דברים
והנביא), מהגמרא להבין שניתן (כפי גירושין
ישראל לעם הקב"ה שבין מכיוון – כן ואם

מאז ידע הרי והקב"ה 'נישואין', של קשר שורר
לכאורה הרי גלות, של תקופה שתהיה ומתמיד
ודעתו אישה אדם ישא "לא של בעיה כאן יש

לגרשה"?!

שונה, מקרה שזהו להשיב לנסות כמובן ניתן
לגרש ה'בעל' של דעתו היתה לא שכאן בגלל

בני מהתנהגות כתוצאה רק אלא ה'אישה', את
בני של ומעשיהם לגלות, הוכרחו הם ישראל

מוחלטת. חופשית בבחירה נעשים הרי ישראל
סוף כי מוחלטת, תשובה לא זו זאת בכל אבל

מצב שיהיה מלכתחילה ידע הקב"ה סוף כל
זה היה שלא למרות ולכן (גלות), 'גירושין' של
נעשו לא הנישואין זאת בכל ורצונו, מיוזמתו

נצחי? קשר שזהו בידיעה

להוכחה שנהפך ערעור
ובמקורות, בדבר כשמתבוננים שלמעשה, אלא
רק גירושין של הרגשה יצרה שהגלות מתברר
מרגישים לא הם שאז מכיוון ישראל, בני אצל
שמעולם היא האמת אבל ה', קרבת את בגלוי
הקב"ה שבין ה'נישואין' קשר חלילה פסק לא

בגלוי. היה זה תמיד לא שזה אלא לישראל,
שמתוך בכדי רק הוא המעושה הריחוק אדרבה,
ויזכו ה', קרבת את לבקש ישראל בני יגיעו כך
את משם "ובקשתם בפסוק שנאמר כמו בכך,

ובכל לבבך בכל תדרשנו כי ומצאת, אלוקיך, ה'
את יותר עוד שמגלה מצב זהו ולמעשה נפשך".

ישראל שבני בזמן שגם הנישואין, קשר עומק
'אשתו' עדיין הם העמים מדינות בין נפוצים

עימו. ומחוברים הקב"ה של
להראות וממשיכים בכך מכירים ישראל כשבני

והמצוות, התורה בקיום בקב"ה דבקותם את
את ומראה מידה כנגד מידה נוהג הקב"ה

האמיתית עדי גלוי, באופן ישראל לבני קרבתו
והשלימה.

(143-144 עמ׳ לד שיחות לקוטי (ע״פ

שבע. באר חב״ד – מנחם בית קהילת רב כהן, מנחם הרב עם
עתה. זה שי״ל ג׳ חלק שת״ בני כל ״וקרקר הקובץ מתוך

הגאולה? בזמן הגויים עם יקרה מה
התשובה לא? או יאבדו הם האם הגאולה? בזמן הגויים גורל יהיה מה
שני בין בהבחנה כל, ראשית תלויה, זו לשאלה
ישראל, לעם שהציקו אלו העולם. אומות סוגי

להם. שעזרו ואלו

"פעם רבה': אליהו דבי 'תנא בספר נאמר וכך
זקן מצאני למקום. ממקום עובר הייתי אחת
ומזלות כוכבים עובדי יש "וכי לי: ואמר אחד
וכל הגויים כל בני, לו, אמרתי המשיח?" לימות
ישראל, את ולחצו ישראל את שעינו הממלכות
ויצטערו ישראל של בשמחתם ורואים באים
לעולם. חוזרים אינם ושוב לעפרם, הולכים כך ואחר בלבבם, ויכעסו
הממלכות וכל הגויים וכל - י). קיב, (תהלים וכעס" יראה "רשע שנאמר
של בשמחתם רואים יהיו אותם, לחצו ולא ישראל את עינו לא אשר
ורעו זרים ועמדו שנאמר: לישראל, וכורמים איכרים ויהיו ישראל

וכורמיכם". איכריכם נכר ובני צאנכם,

על ייענשו הם כן לפני אך יאבדו, ישראל לעם שהציקו אלו כן אם
עצמם ישראל בני מזו: יתירה ישראל. של מגדולתם ויתביישו מעשיהם
ברוך הקדוש לבוא "לעתיד שמעוני': ה'ילקוט מתאר וכך אותם. ידונו
ודנים יושבים והם ישראל, לגדולי כסאות נותנים והמלאכים יושב, הוא
עם יבוא במשפט 'ה' אומר הוא וכן הקב"ה. עם ביחד אלילים לעובדי
שמה 'כי שנאמר ישראל, וזקני דוד בית כסאות אלו – הם? ומי עמו'. זקני
שעה באותה ה). קכב, (תהלים דוד' לבית כסאות למשפט, כסאות ישבו
והא-ל במשפט צבאות ה' 'ויגבה שנאמר בעולמו, גבוה הקב"ה נעשה

פיהם". את לפתוח יכולים אלילים עובדי ואין בצדקה', נקדש הקדוש

לא אשר הממלכה וכל הגוי כל "כי יב): (ס, ישעיה בספר נאמר עוד
מעניין: חידוש יוצא אלו דברים לפי יחרבו". חרוב והגויים יאבדו יעבדוך,
אלא יאבדו, ישראל לעם הציקו או התורה איסורי על שעברו אלו רק לא

אבדון! בעונש תיענש ישראל, עם את תשרת שלא אומה כל גם

מיתה. חייב נח, בני ממצוות אחת על העובר שגוי ידוע תמוה: והדבר
שכל גוי אך לעונש; ראויים ישראל לעם שמתנכלים שגויים גם, מובן
שיאבד הוא ראוי מדוע – ישראל לעם מסייע שאינו בכך מתבטא חטאו
שבגללה ישראל, עם את לשרת נח בני על מצווה יש האם העולם? מן

יאבדו? – כן עושים אינם הם אם

לישראל לסייע כדי קיומם כל
וכדברי הבריאה, כל מטרת הוא עם-ישראל המשיח: מלך הרבי מבאר
ראשית". שנקראו ישראל "בשביל א): (א, בראשית ספר בתחילת רש"י
אינה זו אמת שלעיתים אלא ישראל, עם בשביל נברא כולו העולם כל
שכל כולם יחושו אכן ואז בעולם, האמת תתגלה לבוא לעתיד גלויה;

ישראל. עם בשביל הוא קיומם

עם את לשרת ויסרבו תפקידם את ימלאו שלא אלו גויים שכך, וכיוון
להשמדתם, מיוחדת פעולה תידרש לא מאליה. מציאותם תאבד ישראל,
שיסייעו כדי נועד קיומם כל שכן קיימים. יהיו לא הם טבעי באופן אלא
ולכן קיום, זכות כל להם אין – כן עושים אינם הם ואם ישראל, לעם

"יאבדו". הם
וישלח עה"ת רמב"ן קידושין. מסכת בסוף וברייתא משנה ב. נח, סנהדרין מקורות:
רמב"ם שצז. רמז ישעיה שמעוני ילקוט כ"ב. פרשה רבה אליהו דבי תנא יג. לד,
חכ"ד ואילך, 159 עמ' (המתורגם) ח"ה שיחות לקוטי ט. פרק סוף מלכים הלכות

תבוא. לפרשת א שיחה

עכשיו נפלאות

מלך דבר

למשיחא הלכתא

ליום פרק אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ב. פרק סוטה הל'

ג. פרק

ד. פרק

א. פרק ביאה הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ד-ו. פרקים ומזיק חובל

א פרק נפש ושמירת רוצח הלכות ז-ח. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

א-ג. פרקים מכירה
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יד

טו

טז
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יח

יט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אקראית פגישה של סיפור

תצא כי פרשת
א-ב - אבות פרקי

תצא כי

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 יהודה ב"ר יוסף (יוסי) ר' הרה"ח

ע"ה פיאמנטה
ה'תשע"ה אלול ח' א', יום נלב"ע

בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

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'

קרומבי אהרלה צילום:



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

תמם ורעיתו אליהו הרב למשפחת
דובער שלום הת' הבן לבוא

בת-אל עב"ג השידוכין בקשרי
צרפתי ורעיתו יצחק הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל

אם

בברכות מברכים אנו בוקר, בכל
גבר", מצעדי המכין "ברוך.. השחר
צעדי, את הכין כבר שהקב"ה
מי את היום, במשך אתגלגל להיכן
נועדה אלוקית מטרה ולאיזו אפגוש
כזו אקראית פגישה על הפגישה.
נחשפה, אליו המאלף הסיפור ועל
מקהילת אליאס רחל מרת מספרת

בצפת. חב"ד

העיר במרכז הייתי כשבועיים "לפני
פגשתי במהלכם קניות, לצורכי
פעילה היא כי שהתברר אשה
המשפחה טהרת בנושא ותיקה

בעיר. זיו הרפואה בבית
סיפרתי בינינו בשיחה
החשיבות על לה
שליט"א שהרבי הרבה
מייחס המשיח מלך
זיכוי של פעולה לכל
בזמן ובפרט הרבים,

הגאולה.

שיש השיבה בתגובה,
עכשווי סיפור לה
שליט"א לרבי שקשור

המשיח. מלך

חודשים, כ-3 "לפני
כדרכי ערכתי בסיפורה, החלה
בבית היולדות במחלקת ביקור
אשה הייתה איתי יחד זיו. הרפואה
לקראת שם שנפגשנו חב"דית,
עברנו פרטית. בהשגחה הפעילות
מזל לה מאחלות ליולדת מיולדת
טהרת בנושא ומשוחחות טוב

המשפחה.

ובהערכה. בשמחה אותנו קבלו נשים
בהתפעלות ממש הייתה חברתי
"תראי בעיניה כשדמעות ואמרה
סיום לקראת יהודית". נשמה זה מה
לרשום שבכוונתה לי אמרה היא
המשיח, מלך שליט"א לרבי דו"ח
ההתרשמותה ועל הפעילות על

מהפעילות. העצומה

ואמרתי התעוררתי כמו זה ברגע
תזכיר אם אשמח שמאוד לה,
"בזמן לברכה. משפחתי ואת אותי
לנו ויש באלגן, לנו הולך האחרון
אחד ומ"סיפור" שכנים, עם בעיות

שני. ל"סיפור" נכנסים אנחנו

שלך המלא השם את לי תני "אוקיי,
לי שתהיה וברגע האם, שם כולל

אותך". אעדכן תשובה

כי ואמרה התקשרה היא למחרת
ח' בכרך התקבלה עבורי התשובה
והחלה ב'תנא, אגרת רז-רח ע'

התשובה: את להקריא

ממהר הנני מכתבו.. על "במענה
לטהרת נוגע שהוא כיון עליו לענות
תלוי גדולה במדה ישראל.. בנות
עד"ז הדבור מתחילים אופן באיזה
כשמדברים תכופות לעתים אשר
אפשר פשוט.. דבר שזהו בפשיטות
מבלי לפועל הדברים כל להוציא

קישויים".

התייחסותו את ראיתי לראש לכל
בנושא לפעילותנו
המשפחה. טהרת
ראינו השני במכתב

פלא: דבר

מכתבו... על "במענה
אשר אודות... כותב בו
משכנים הוא סובל
למ"ש תקיפים...בהנוגע
אודות שכתב) (למה
ע"פ הנה רעים, שכנים
מחוסר בא זהו רוב
השחר בברכת הכוונה
שתצילנו כשמתפללים
כשאין והעיקר רע, ומשכן כו'
רע להשכן בהנוגע כראוי משתדלים
ובמילא היצה"ר הוא האדם שבלב
הרי הענינים בשני כשמוסיפים
מדה כנגד מדה הקב"ה של מדתו
ורואים ככה פעמים שכמה אלא
כפשוטו רע לשכן בהנוגע גם הטבה
בדירתו המזוזות לבדוק ומהנכון
התפילין וגם כשירות כולן שיהיו
בכל טובות לבשורות בברכה שלו.

הנ"ל".

מדוייקת תגובה ראינו כאן גם
את מסרנו השכנים. לבעיית בפרט
והתברר לבדיקה, והמזוזות התפילין
אחד זוג רציניות. בעיות היו אכן כי
מלכתחילה, פסול היה בתפילין
במזוזות גם אותיות. תיקון ובשני
פסול. גם והיה בתיקון צורך היה
תוקנו, והתפילין שהמזוזות לאחר
וב"ה עלינו. נחתה חדשה אוירה כמו

נרגע. השכנים עם הסיפור גם

לא אני המכתב את שקבלתי מאז
דברים בו מגלה פעם וכל ממנו זזה
לפרסם חייבים מדהים. זה חדשים.
עושה", שאני מה "וזה זה. את

סיפורה. את אליאס מרת סכמה

  
    
    
    
    
      
    
    
    
    
     
      

  
     

אויביך על למלחמה תצא כי
י) כא, תצא (כי

שמתחילין הבאה לפרשת הקשר לבאר
כי "והי'ה - זו שבת במנחת לקרוא

כל מראשית ולקחת גו' הארץ אל תבוא
אשר המקום אל והלכת גו' האדמה פרי
מצות א)זו כו, (תבוא וגו'" אלקיך ה' יבחר

ביכורים:
של בעבודה לעסוק יוצא יהודי כאשר
על למלחמה תצא "כי העולם, בירור

ב"הארץ" גם פועל הוא אזי וגו'", אויבך
ארציות מלשון הארץ"), אל תבוא ("כי

ממנו) למטה תחתון שאין (תחתון
פרי כל מראשית "ולקחת שיהיה -

יבחר אשר המקום אל והלכת גו' האדמה
ה' לפני "והנחתו ועד גו'", אלקיך ה'

אלקיך".

לדרגא עלי'ה בהתחתון פועל הוא כלומר
המקדש. לבית - נעלית הכי

ה׳תשמ״ט) תצא (התוועדויות,

ויזנב .. עמלק לך עשה אשר את זכור
יח) יז, תצא (כי הנחשלים כל בך
העולמים: רבון הקב"ה, לפני ישראל ואמרו
לנו שיש אנו "זכור"? אומר אתה לנו

שכחה?!
ועל לפניך, שכחה שאין זה הרי הוא אתה
ה' "זכור את לקיים שצריך הוא אתה כן
ערו האומרים ירושלים, יום את אדום לבני
שמלכות ואף-על-פי, בה", היסוד עד ערו
מלכות אלא ירושלים, החריבו לא אדום
כך שואלין היו האדומים, הם אבל בבל,
גם וע"כ ירושלים. לחורבן שמחה מתוך
שגמלת גמולך את לך שישלם "אשרי להם

לנו".
תוספות) מבעלי זקנים דעת (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:45 18:33 ירושלים
19:47 18:48 תל-אביב
19:47 18:40 חיפה
19:47 18:50 באר-שבע
20:16 19:18 ניו-יורק

    א-י) נד, (ישעיה    
י) נה, - יא נד, (ישעיה

לה' ישראל בין הנצחי הקשר

עמוסות הרבניים הדין בבתי הדיינים של ידיהם
הלכתיות בעיות ממונות, דיני לפניהם בעבודה.

מקרים מצערים. גירושין מקרי גם וגם... שונות,
סיבה ומפני נשואים, שהיו ואישה איש בהם
הקשר את לנתק נאלצים או רוצים כלשהי

התורה אבל נעים, לא ענין אמנם זהו ביניהם.
אחד וזה כזו, אפשרות על בהחלט מדברת

תצא". "כי פרשת בפרשתנו, הנושאים
אומר הגירושין לענין הקשורים הדינים אחד
כשבכוונתו אשה, עם להתחתן לאדם שאסור
הרמב"ם: של ובלשונו מסויים, בשלב לגרשה

זו הלכה לגרשה". ודעתו אישה אדם ישא "לא
שלילי דבר שזהו בסיסי, אנושי כלל מביעה
וידידות חברות יחסי לאדם להראות ופסול

נגדו. מזימות חורשים הלב שבסתר בעוד

אחר מסוג נישואין
בפנימיות קצת ולגעת להעמיק רוצים אם

ובמדרשי השירים בשיר להסתכל ניתן הדברים,
נוספים ובמקורות אלו במקומות ז"ל. רבותינו

וסמל דוגמה הם ואישה שאיש באריכות מבואר
ה'איש' יותר: גבוהה וכללית רוחנית למהות

ישראל, בני למעשה היא וה'אישה' הקב"ה, זה
ישראל". "כנסת גם הנקראים

אצל הקיימים הפרטים כל לגבי נכון זה דבר
נישואין. של קשר לגבי ובפרט ואישה, איש
הזה בעולם ואישה איש של נישואין כלומר,

הקב"ה בין מה'נישואין' ומסתעף שבא דבר הם
בתוך חתונה בכל מוזכר זה דבר ישראל. לכנסת
"מקדש החופה: במהלך שנאמרות הברכות אחת

כלומר, וקידושין". חופה ידי על ישראל עמו
פרט בעצם היא ויהודיה יהודי כל של חתונה
מה'נישואין' כחלק ישראל, עם של בקידושין

ישראל. וכנסת הקב"ה שבין הכלליים

שמדובר היא הנישואין מהגדרות אחת גם לכן
הוא הנישואין של שמקורם בגלל תמידי, בקשר
נצחי. קשר שהוא לישראל, הקב"ה שבין בקשר

הנישואין קשר על ערעור
כמו היא הגלות תמיהה: מעוררים אלו דברים
והנביא), מהגמרא להבין שניתן (כפי גירושין
ישראל לעם הקב"ה שבין מכיוון – כן ואם

מאז ידע הרי והקב"ה 'נישואין', של קשר שורר
לכאורה הרי גלות, של תקופה שתהיה ומתמיד
ודעתו אישה אדם ישא "לא של בעיה כאן יש

לגרשה"?!

שונה, מקרה שזהו להשיב לנסות כמובן ניתן
לגרש ה'בעל' של דעתו היתה לא שכאן בגלל

בני מהתנהגות כתוצאה רק אלא ה'אישה', את
בני של ומעשיהם לגלות, הוכרחו הם ישראל

מוחלטת. חופשית בבחירה נעשים הרי ישראל
סוף כי מוחלטת, תשובה לא זו זאת בכל אבל

מצב שיהיה מלכתחילה ידע הקב"ה סוף כל
זה היה שלא למרות ולכן (גלות), 'גירושין' של
נעשו לא הנישואין זאת בכל ורצונו, מיוזמתו

נצחי? קשר שזהו בידיעה

להוכחה שנהפך ערעור
ובמקורות, בדבר כשמתבוננים שלמעשה, אלא
רק גירושין של הרגשה יצרה שהגלות מתברר
מרגישים לא הם שאז מכיוון ישראל, בני אצל
שמעולם היא האמת אבל ה', קרבת את בגלוי
הקב"ה שבין ה'נישואין' קשר חלילה פסק לא

בגלוי. היה זה תמיד לא שזה אלא לישראל,
שמתוך בכדי רק הוא המעושה הריחוק אדרבה,
ויזכו ה', קרבת את לבקש ישראל בני יגיעו כך
את משם "ובקשתם בפסוק שנאמר כמו בכך,

ובכל לבבך בכל תדרשנו כי ומצאת, אלוקיך, ה'
את יותר עוד שמגלה מצב זהו ולמעשה נפשך".

ישראל שבני בזמן שגם הנישואין, קשר עומק
'אשתו' עדיין הם העמים מדינות בין נפוצים

עימו. ומחוברים הקב"ה של
להראות וממשיכים בכך מכירים ישראל כשבני

והמצוות, התורה בקיום בקב"ה דבקותם את
את ומראה מידה כנגד מידה נוהג הקב"ה

האמיתית עדי גלוי, באופן ישראל לבני קרבתו
והשלימה.

(143-144 עמ׳ לד שיחות לקוטי (ע״פ

שבע. באר חב״ד – מנחם בית קהילת רב כהן, מנחם הרב עם
עתה. זה שי״ל ג׳ חלק שת״ בני כל ״וקרקר הקובץ מתוך

הגאולה? בזמן הגויים עם יקרה מה
התשובה לא? או יאבדו הם האם הגאולה? בזמן הגויים גורל יהיה מה
שני בין בהבחנה כל, ראשית תלויה, זו לשאלה
ישראל, לעם שהציקו אלו העולם. אומות סוגי

להם. שעזרו ואלו

"פעם רבה': אליהו דבי 'תנא בספר נאמר וכך
זקן מצאני למקום. ממקום עובר הייתי אחת
ומזלות כוכבים עובדי יש "וכי לי: ואמר אחד
וכל הגויים כל בני, לו, אמרתי המשיח?" לימות
ישראל, את ולחצו ישראל את שעינו הממלכות
ויצטערו ישראל של בשמחתם ורואים באים
לעולם. חוזרים אינם ושוב לעפרם, הולכים כך ואחר בלבבם, ויכעסו
הממלכות וכל הגויים וכל - י). קיב, (תהלים וכעס" יראה "רשע שנאמר
של בשמחתם רואים יהיו אותם, לחצו ולא ישראל את עינו לא אשר
ורעו זרים ועמדו שנאמר: לישראל, וכורמים איכרים ויהיו ישראל

וכורמיכם". איכריכם נכר ובני צאנכם,

על ייענשו הם כן לפני אך יאבדו, ישראל לעם שהציקו אלו כן אם
עצמם ישראל בני מזו: יתירה ישראל. של מגדולתם ויתביישו מעשיהם
ברוך הקדוש לבוא "לעתיד שמעוני': ה'ילקוט מתאר וכך אותם. ידונו
ודנים יושבים והם ישראל, לגדולי כסאות נותנים והמלאכים יושב, הוא
עם יבוא במשפט 'ה' אומר הוא וכן הקב"ה. עם ביחד אלילים לעובדי
שמה 'כי שנאמר ישראל, וזקני דוד בית כסאות אלו – הם? ומי עמו'. זקני
שעה באותה ה). קכב, (תהלים דוד' לבית כסאות למשפט, כסאות ישבו
והא-ל במשפט צבאות ה' 'ויגבה שנאמר בעולמו, גבוה הקב"ה נעשה

פיהם". את לפתוח יכולים אלילים עובדי ואין בצדקה', נקדש הקדוש

לא אשר הממלכה וכל הגוי כל "כי יב): (ס, ישעיה בספר נאמר עוד
מעניין: חידוש יוצא אלו דברים לפי יחרבו". חרוב והגויים יאבדו יעבדוך,
אלא יאבדו, ישראל לעם הציקו או התורה איסורי על שעברו אלו רק לא

אבדון! בעונש תיענש ישראל, עם את תשרת שלא אומה כל גם

מיתה. חייב נח, בני ממצוות אחת על העובר שגוי ידוע תמוה: והדבר
שכל גוי אך לעונש; ראויים ישראל לעם שמתנכלים שגויים גם, מובן
שיאבד הוא ראוי מדוע – ישראל לעם מסייע שאינו בכך מתבטא חטאו
שבגללה ישראל, עם את לשרת נח בני על מצווה יש האם העולם? מן

יאבדו? – כן עושים אינם הם אם

לישראל לסייע כדי קיומם כל
וכדברי הבריאה, כל מטרת הוא עם-ישראל המשיח: מלך הרבי מבאר
ראשית". שנקראו ישראל "בשביל א): (א, בראשית ספר בתחילת רש"י
אינה זו אמת שלעיתים אלא ישראל, עם בשביל נברא כולו העולם כל
שכל כולם יחושו אכן ואז בעולם, האמת תתגלה לבוא לעתיד גלויה;

ישראל. עם בשביל הוא קיומם

עם את לשרת ויסרבו תפקידם את ימלאו שלא אלו גויים שכך, וכיוון
להשמדתם, מיוחדת פעולה תידרש לא מאליה. מציאותם תאבד ישראל,
שיסייעו כדי נועד קיומם כל שכן קיימים. יהיו לא הם טבעי באופן אלא
ולכן קיום, זכות כל להם אין – כן עושים אינם הם ואם ישראל, לעם

"יאבדו". הם
וישלח עה"ת רמב"ן קידושין. מסכת בסוף וברייתא משנה ב. נח, סנהדרין מקורות:
רמב"ם שצז. רמז ישעיה שמעוני ילקוט כ"ב. פרשה רבה אליהו דבי תנא יג. לד,
חכ"ד ואילך, 159 עמ' (המתורגם) ח"ה שיחות לקוטי ט. פרק סוף מלכים הלכות

תבוא. לפרשת א שיחה

עכשיו נפלאות

מלך דבר

למשיחא הלכתא

ליום פרק אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ב. פרק סוטה הל'

ג. פרק

ד. פרק

א. פרק ביאה הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ד-ו. פרקים ומזיק חובל

א פרק נפש ושמירת רוצח הלכות ז-ח. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

א-ג. פרקים מכירה

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אקראית פגישה של סיפור

תצא כי פרשת
א-ב - אבות פרקי

תצא כי

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 יהודה ב"ר יוסף (יוסי) ר' הרה"ח

ע"ה פיאמנטה
ה'תשע"ה אלול ח' א', יום נלב"ע

בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

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'

קרומבי אהרלה צילום:



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

משיח שכולו יום
האמיתית הגאולה למען האגודה

גאולה "יום את מארגנת והשלימה
והפעילים, השלוחים לציבור ומשיח"

- נס של בעיצומו הכותרת: תחת
תכלול התכנית ההתגלות. את להביא

ובהם: נושאים במגוון הרצאות
הגאולה, נפלאות הקהל, מבצע
שבע המושתקת, האינתיפאדה

אי"ה האירוע ועוד. נח בני מצוות
12 מהשעה אלול כ"ב ראשון, ביום

המכבים בראשית, באולמי בצהריים
.03-6584633 לפרטים: ראשל"צ. 56

גן ברמת חסידות כולל
נפתח החדשה השנה לקראת

ליובאוויטש' 'מודעות במרכז
ומרתק חסידי בוקר כולל גן ברמת

מוסר השיעורים את למעוניינים.
שליט"א דיין לירן הרב טעם בטוב
המיוחדת. הסברתו בכושר הידוע
אליאס גיל ר' והרשמה: לפרטים

.054-836-7700

אלול ח״י התוועדויות
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
אלול, ח"י הבהיר יום לרגל המשיח,

הזקן, ואדמו"ר הבעש"ט הולדת יום
בכל חסידיות התוועדויות יתקיימו

חב"ד. מוקדי

מודיעיני, איסוף פרי או צבאית פרשנות אינם האירני, האיום אודות המשיח, מלך שליט״א הרבי דברי
רחב. הכי בהיקף זאת לפרסם יש שלכן בפומבי. נאמרים כשהם ובפרט ממש, נבואה דברי אלא

טובות חדשות

המשיח מלך נבואת
! האירני הגרעין על

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

בשאלת השבוע, התקשורת של המאסיבי עיסוקה
אחת את הציף האירני, הגרעין לאיום התגובה
מלך שליט"א הרבי של המדהימות מנבואותיו
לפני צפוי, בלתי באופן שפורסמה נבואה המשיח.
שאורגנה ומשיח גאולה בעצרת זה היה שנה. כ-24
והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה ע"י
אביב, תל עירית ברחבת ('95) תשנ"ה סיון בכ"ח

ישראל". מלכי "כיכר בשם עדיין נקראה אז
בסימן שעמד הכינוס את גדשו איש אלפי עשרות

וירושלים ציון "למען
ושמעו אחשה", לא
ראש נחמן רון מר את
שסיפר אריאל, עירית
הרבי עם פגישתו על
ועל המשיח מלך שליט"א
לשמוע שזכה הנבואה

קודשו: מפי

לארה״ב הסכנה
עצה על אספר "היום
לפני ממנו שקבלתי אחת
אחרי שנים, מארבע יותר
שאלתי המפרץ. מלחמת
אומר מה הרב'ה אותו,

אומר מה ליהודים אספר מה הברית, בארצות
האמריקאי? לממשל

דולר ועוד דולר ועוד דולר קח הרב'ה, לי אמר
מעירק, הסכנה הם הטילים שלא בוש, לנשיא וספר
לעולם ביותר הגדולה הסכנה היא אירן אירן. אלא
קח לישראל. מאשר יותר הברית, לארצות ובעיקר
העולם בכל גדולה, פרסומת ותעשה הדולרים את

אירן. מפני להזהיר כדי
וועדת עם בכנסת ובטחון חוץ בוועדת והשבוע
לעולם הסכנה הממשלה, ראש אומר הכספים,
היא לישראל ולמדינת
לראש לו אמרתי אירן.
ארבע לפניך! הממשלה,
כבר היה לפניך! שנים
מי כבר היה שראה, מי

שליט"א הרבי דברי הזהיר". מי שכבר היה שאמר,
פרשנות אינם האירני, האיום אודות המשיח, מלך
נבואה דברי אלא מודיעיני, איסוף פרי או צבאית
בפומבי, להתריע לנכון מוצא שהוא העובדה ממש.
כשהוא בפרט שבדבר, הקריטיות על מעידה
פנים לשתי משתמעות שאינם במילים משתמש
הסכנה את הקדושות בעיניו רואה הוא סכנה! -
הגדרתו, עפ"י שלה, הגודל שסדרי סכנה מאירן,
לפרסם יש שלכן הגרעיני!!, האופי על מעידים

רחב. הכי בהיקף זאת

לטובה מתהפך
שנים וארבע עשרים
נבואת אותה מאז עברו
ארוכה תקופה התרעה.
אירן המשיכה במהלכה
לייצור יכולה את לפתח
באופן גרעיני נשק
שמה שהיא תוך עצמאי,
כל את ולקלס ללעג
כולל המערב, מדינות
לעג ארה"ב. את ובעיקר
בחתימת לשיאו שהגיע
הגרעין" ה"הסכם
המערב, מדינות של כניעה כתב למעשה שהיווה

בעולם. הגדולה הטירור למממנת
עולם, לבורא תפילתנו עם יחד ובטחוננו תקוותינו
טובה, אינה שבגלוי נבואה אשר בתורתו שהורנו
שהתפרסמו לאחר ובפרט להתקיים חייבת אינה
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הקדושים דבריו
ביותר". הבטוח המקום הינה ישראל "ארץ אשר
היא אירן, אודות הנבואה של שלימותה אדרבא,
"ועמדו אשר ועד למעליותא, לטובה, שתתהפך
אותה והפיכת ביטול מדרכי צאנכם". ורעו זרים
ונביא ל"שופט ההתקשרות זו לטובה, נבואה
ומילוי המשיח, מלך שליט"א הרבי הדור",
עזרה בדבר הוראתו כולל הקדושות, הוראותיו
החגים, לקראת חיטין" "מעות נזקקות למשפחות
התגלותו עדי חב"ד, מוקדי באמצעות הבעל"ט,

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש בקרוב

העולם לכל נוגע - ישראל ארץ בטחון

כל טובת בשביל ״מוכרח נחמן: רון למר המשיח, מלך שליט״א הרבי
תשנ״ב) (תשרי חזקה״... ישראל ארץ להיות שצריך ארה״ב, כולל העולם,

כל על דאורייתא מצווה הוא יום בכל תפילין שהנחת "כשם
הוא כך פשוט, איש לבין שבתורה גדול בין חילוק ללא יהודי,

ן
יהודי, ללא חילוק בין גדול שבתורה לבין איש פשוט, כך הוא 
חינוך אודות שעה חצי יום כל לחשוב יהודי כל על גמור חוב

ך ן ן
חוב גמור על כל יהודי לחשוב כל יום חצי שעה אודות חינוך 
כוחו, מכפי ויותר לעשות שבכוחו מה הכל, ולעשות הילדים
ך
הילדים ולעשות הכל, מה שבכוחו לעשות ויותר מכפי כוחו, 
אותם" מדריכים בהם בדרך שילכו הילדים, אצל לפעול לראות

יום) (היום

הגאולהתלמוד תורה חב"ד בת-ים עיר הגאולה עיר בת-ים חב"ד תורה תלמוד

מרווחות לימוד כיתות .
ילד לכל מעניקים .

וחם אישי יחס
הקודש טהרת על חינוך .

החינוך את הילד אצל המפתח
הגאולה בדור החסידי

ים בת 28 הגבול רח' כתובת:
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

054-770-3629 והרשמה: לפרטים

נח לבני חדש אור

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

Lobotomy לנתוח לא
אינו אבל נתוח, לעשות הסברא אודות ...כותב
הנקרא להנתוח הכוונה ואפשר הנתוח ענין מפרש
לעת עכ"פ הדבר לי נראה אינו כן ואם Lobotomy
כ"כ הצליח לא תכופות הכי לפעמים הרי כי עתה.
האופנים בכל לנסות שצריך מובן שמזה בנתוח ע"ע

לזה מקודם האפשרים
אופני ובכלל (פילן) מהכדורים שכמה ידוע והרי
ישנם עתה, בהם שמשתמשים החדישים הטפול
הי' וכדאי ושנתיים שנה לאחרי ניכר שפעולתם כאלה
הרופאים כדרך בפרטיות יכתוב המטפל הרופא אשר
שעשו הטפול תחי' . . . בהנוגע לחבירו, אחד שכותבים
אשר במקצוע להמומחה זה כתב ויראו וכו', עתה עד
ו׳שנח) (מאגרת בכאן.

ביתו אנשי ועל עליו רחמים
שצריך לפלא התורה, קריאת בעת השיחה ...אודות
יותר עוד שפלא ומובן לים, מעבר זה בכגון לשאול
משונות, ראיות ומביאים בזה מזלזלים שיש מה גדול
נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק דברי שידועים לאחרי
נתיב יאיר ובראשו שלו, מכתבים בקובץ ג"כ ונדפס
וז"ל: ... אביו דברי שם ומועתק אדמו"ר, מו"ח לכ"ק
הנה כהלכתה. התורה קריאת השומע אשר הדבר ברור
ענין עצם הנה השם, מצות מקיים אשר זאת מלבד
מעוררת התורה זה ידי על התורה את שמכבד הכבוד
ובגשמיות ברוחניות ביתו אנשי ועל עליו רחמים

עכ"ל.
ולשוח לדבר שלא נפשם על יזהרו שם: הדברים ופתח
ו׳שנט) (מאגרת וכו'. התורה קריאת בעת

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

הקהל שנת ערב שמיטה, שנת (28.8.15) ה'תשע"ה אלול יג תצא, כי פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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www.hageula.com

03-658-4633 טל:

לגברים
בלבד

המשיח. ימות אלה, בימים מתחולל המהפך
את ויותר יותר להכיר זוכים העולם אומות
באי לכל המיועדת אמונית מסגרת אותה
זהו למעשה נח". בני מצוות "שבע - עולם
שליט"א הרבי של המובהקים מתפקידיו אחד
עולם בבורא ההכרה הפצת המשיח, מלך
הפסוק: וכלשון העולם אומות בקרב ומנהיגו
לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי

אחד". שכם לעבדו ה' בשם כולם
החיוב כי מדגיש המשיח מלך שליט"א הרבי
מושרש נח, בני מצות 7 בהפצת ההלכתי
"צוה הרמב"ם: כלשון סיני, ה' במעמד ונעוץ
באי כל את לכוף הגבורה מפי רבינו משה
מכאן נח". בני שנצטוו מצות לקבל העולם
חלק ליטול יהודי לכל קריאתו גם שורש
על ובהשפעה בני-נח מצוות שבע בהפצת
העולם מהכנת כחלק לקיימם, העולם אומות

והשלימה. האמיתית לגאולה

העולם לאומות ערוך שולחן
בשנים בנושא בהרחבה העוסק הגופים אחד
אומות" ל-70 מצות 7 "מטה הוא האחרונות,
העושה קלי, בועז הרב בראשות - 7for70 -
וכך שמריו. על לשקוט שלא שביכולתו ככל
שמקיים הרחבה, ההסברה לפעילות במקביל
שוקד ובחו"ל, בארץ הגויים בקרב המטה
בני מצות שבע של ההלכתי הפן על המטה
נח. לבני ערוך" "שולחן לכתיבת כהכנה נח,
כל 'וקרקר השלישי הקובץ י"ל אלה בימים
המטה של התורנית המחלקה ע"י שת' בני

ביסברג. יצחק לוי הרב בראשות

הנוכחי, הקובץ של מרתקים עמודים ב-84
על ועולות שצצות שאלות על רבנים עונים

מצוות שבע הפצת של בפעילות השטח, פני
הפן את המגבשים הרבנים בין בעולם. נח בני
קידר, עדאל הרב קורנוויץ, משה הרב ההלכתי:
נחמנסון, ליב יהודה הרב דהן, נתן שרגא הרב

ביסברג. יצחק לוי והרב כהן, מנחם הרב

עצמם המצות שבע
בהגדרתם ידועים עצמם, המצוות שבע
הא-ב: בסדר להזכירם ניתן ואף הכללית,
חיים מבעל אבר אכילת איסור החי, מן אבר
ה', ברכת חיים), בעלי (צער הומת טרם
נכון (יחס גזל ה'), (כבוד ה', את לקלל איסור
מערכת לקיים החיוב דינים הזולת), לרכוש
ויושר), צדק עפ"י (חיים מסודרת, משפט
עבודת (איסור זרה ועבודה רצח, איסור הרג,
גילוי איסור זנות, אחד) בה' (אמונה אלילים

המשפחתי). התא (בריאות עריות

כפי זו, מסגרת עצמם על שקבלו גויים
באמצעות עולם בורא ע"י סיני בהר שניתנה

כבר כיום וישנם נח. בני נקראים - רבינו משה
בהגדרה עצמם הרואים ב"ה, אדם, בני מליוני
יש מהם לרבים כי התברר שאז אלא זו.
שלהם, היום בחיי לנהוג עליהם כיצד שאלות,
לקיום משמעות ישנה והאם מותר האם כגון:
קיים האם נח? בני ע"י התורה ממצות מצוה
תודה כהכרת נח, לבני השחר ברכות של חיוב
ראש כיסוי של חיוב ישנו האם עולם? לבורא
ע"י גמרא ללימוד להתייחס יש כיצד נח? לבני
הגאולה? בזמן הגויים עם יהיה מה נח? בני
כאכילת סכנה, מטעמי אכילה איסורי האם
האם נח? בני אצל גם קיימים יחד, ובשר דגים
דיני המשפחה, טהרת לשמירת מקום יש
ונוספות אלה שאלות ועוד. נח בני אצל נידה,

מפורטת. הלכתית להתייחסות זוכות
התורנית המחלקה ממשיכה אלו בימים
ועריכת כתיבה לגבי הלכתיים, בברורים

נח. לבני תפילה" "סידור

בערבית והאמונה היחוד שער
של קודש שיחת לקט גם הנוכחי בקובץ
הפסוק בביאור המשיח מלך שליט"א הרבי
של הביטול את המבטא שת", בני כל "וקרקר
קטעי "פנינים", וכן האלוקות. כלפי האומות
האומות, על להשפיע האישית בחובה שיחות
פרק בקובץ, מופיע כן כמו ההשפעה. ואופני
התניא, שבספר והאמונה היחוד משער א'
כחלק ראשון, בפרסום - לערבית מתורגם
בשמך" יקראו בשר בני ד"כל היעוד מקיום
אחד". ושמו אחד הוי' יהיה ההוא "ביום
נייד: 077.321.5770 פקס: 077.301.4770 טל':
a7for70@gmail.com מייל: 052.570.7707

www.7for70.com אינטרנט: אתר

נח) (בני לגויים ודינים הלכות

וגאולה משיח יום
המלך ושלוחי לפעילים השנתי הכנס ההתגלות את להביא - נס של בעיצומו

שכולו

השעה: בעניני מושבים - כולו היום לאורך - בצהרים 12:00 מהשעה החל ראשל"צ א.ת. 56 המכבים דרך בראשית, באולמי ,(6.9.15) ה'תשע"ה אלול כ"ב ראשון, יום

ועוד נח בני מצוות שבע המושתקת; האינתיפאדה הגאולה; נפלאות הקהל; שנת פעילות לקראת הערכות - הקהל
20:30 מהשעה החל הלילה לתוך התוועדות ומשיח, גאולה יריד וידאו, מצגות מיוחד, סיכום מושב חגיגית, ארוחה דיונים, הרצאות, בתכנית: עוד
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