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

לשלוחים השנתי הכנס
יתכנסו הקרוב ראשון ביום

דיונים ליום והפעילים השלוחים
הגאולה לזירוז טובות והחלטות

מאורגן האירוע והשלימה. האמיתית
האמיתית הגאולה למען האגודה ע"י

12:00 מהשעה החל והשלימה
דרך בראשית, באולמי בצהריים

20:30 בשעה ראשל"צ. 56 המכבים
הלילה. לתוך חסידית התוועדות

.03-658-4633 לפרטים:

חסידישע-צייט
השם צבאות הנוער תנועת
תוכנית פותחים הקודש בארץ

מסגרת ליצור מנת על מושקעת
וחסידי חינוכי תוכן הפנאי לשעות

במרכז ומרתקת. חוויתית בצורה
הגדול הארצי החידון התכנית:

- הבהיר יום לקראת אי"ה שיתקיים
מיועדת התוכנית ה'תשע"ו. ניסן י"א
לפרטים: ד-ח. מכיתות צ"ה לחיילי

.077-5001-770

הקהל לשנת מתכוננים
סדרת הגאולה: באתר לצפיה כעת
אחד" ליום "ישיבה מתוך שיעורים
ע"י הקהל" "שנת של הנושא סביב
חלוי"צ הרב ויצהנדלר, שמעון הרב

ועוד. קצבי זיו הרב גינזבורג,

העולם אומות ע״י האנושיים הדורונות הבאת בהתנהלותנו. נעוץ בעולם, תופעה כל של שורשה
ולתורתו המשיח מלך שליט״א לרבי ובפרט יהודים לקרב מפעילותנו יוצא פועל הינה הגאולה, בזמן

טובות חדשות

דורונות להביא
המשיח למלך

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

היהודי. בחיי יסודית הנהגה הינה הטוב, הכרת
והודיה שבח בדברי עסוקים אנו הבוקר מהשכמת
איתנו ויעשה עושה שעשה, הטוב כל על להשי"ת,
פסוקי השחר, בברכות הבולטת מגמה עת. בכל
לאמיתו הנהנין. ברכות וכל המזון ברכת התפילה,
בקרב אפילו המצויה אנושית הנהגה זו דבר, של
ומנהיגו, עולם בבורא המאמינים העולם, אומות

פרנסתם. על לו להודות שנוהגים
ביכורים, ומצות פרשת של יחודה למעשה זו

של במרכזה העומדת
תבוא. "כי פרשתנו
ברכות ששאר בעוד
ביטוי לידי באות ההודיה
בלבד, ודיבור במחשבה
ביכורים מצוות נתייחדה
במעשה, באה שהיא בכך
משלב החל ממש. בפועל
סימון הפירות, גידול
ל"ביכורים", הראשונים
לירושלים העלאתם
הנפתם המקדש, ולבית
ההודיה נוסח וקריאת
את הבאתי "הנה עד

." האדמה.. פרי ראשית

כיום גם ביכורים הקרבת
נפלאה עשיה קיים. המקדש שבית בזמן זה כל
שבית "ובזמן השאלה את מחדדת ורק שנתבטלה
מה בירושלים, הבית בהר בגלוי בנוי אינו המקדש

לעשות? ניתן
ביכורים", "הקרבת ישנה חז"ל לנו מגלים
מבעל בא "ואיש הפסוק: על היום. גם שאפשרית
לחם אלישע) (=לנביא האלהים לאיש ויבא שלישה
בצקלונו" וכרמל שעורים לחם עשרים בכורים
"וכי הגמרא: שואלת
בכורים אוכל אלישע
כל לך: לומר אלא הוה?
לתלמיד דורון המביא
מקריב כאילו - חכם

ממשיכים, ועדיין רבים זכו זו, מבחינה בכורים".
או הגשמיות יצירותיהם פרי מבחר את להביא
המשיח, מלך שליט"א לרבי כתשורה הרוחניות,

הדורות. ובכל שבדורנו חכם התלמיד
הדורון להבאת יש מיוחדת שמשמעות אלא
מעידה עליו המשיח, במלך כשמדובר והתשורה,
מלך רש"י: וכפירוש שילה" יבוא כי "עד התורה
שי שילו, אגדה ומדרש שלו.. שהמלוכה המשיח

למורא". שי "יובילו יב) עו (תהלים שנאמר לו,

לי אותם הביאו
הם ישראל רק ולא
דורונות, לו המביאים
המדרש: כלשון אלא
העולם אומות "עתידין
למלך דורונות להביא
דורנות ואילו ".. המשיח

מהם? מקבל הוא
אצל באין שהן "כיון
אומר הוא המשיח מלך
ישראל ביניכם יש להם,
שנאמר לי, אותם הביאו
משפחות לה' הבו

לי". הביאו עמים..
בהתנהלותנו. נעוץ בעולם, תופעה כל של שורשה
העולם אומות ע"י האנושיים הדורונות הבאת
לקרב מפעילותנו יוצא פועל הינה הגאולה, בזמן
החסידות לתורת בכלל, ומצות לתורה יהודים
של זו בקשה משיח. של לתורתו ובמיוחד בפרט
בפרט אלינו, לראש לכל מופנית לי" אותם "הביאו
להקהיל כח נתינת המהווה הקהל" "שנת לקראת
שיותר ככל הסוכות, חג לפני עוד עכשיו כבר
"בית - ל-"770" שליט"א ישראל בני מאחינו
השלישי המקדש בית מתגלה שם שבבבל", רבינו
זוכים שם לירושלים, שמיא ענני על ונעתקים
קורא המשיח מלך שליט"א הרבי את לשמוע
הר כבמעמד העם, כל בפני הסוכות, בחג בתורה,

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה סיני,

770 ע"י הגרעין הסכם נגד מחאה

770 בנין שע״י היהודי המוזיאון בנין בחזית התקיים שעבר שבוע
ציבור אישי בהשתתפות אירן עם ההסכם כנגד מחאה הפגנת

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

ל"770" משיקאגו ארוכה התוועדות

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

עול וקבלת אמונה - המזרח יהדות
עד רואה המזרח מעדות אחינו בחיי המתבונן והנה
המעשה את המחדירה שלהם עולם השקפת כל כמה
דנא מקדמת היום־יומיים בחיים גם והמחשבה והדבור
בתורה המוחלטת האמונה היא - ממש אלה ימינו ועד
והמשמעת המוחלטת האמונה וכן ומצוותי', ומסורה
כל הקובעות הן והן ומורים, להורים ביחס הגמורה
אלא למקום אדם שבין בענינים רק לא שלו, הנהגות
משמעת ידי על ורק לחברו. אדם שבין בענינים גם
החזיקו זו, שלמה עול קבלת ז"ל, חכמינו ובל' זו, חזקה
טובות, מדות בעניני בין הדתי, במובן בין מעמד הם
בתנאים עתה, עד נמצאו אשר במדינות וכו', צניעות
ימי אשר באקלים נסיונות, מלאה ובסביבה קשים
בעדות מועדם לפני שנים כמה לבוא מקדימים הבגרות

והנסיונות היצרים כל עם הבגרות ימי האשכנזיות,
חלישות נגיעה, כל אשר אומרת, זאת בהם. הקשורים
השקפת כל את מזעזעים האמורה עול בקבלת וגרעון
את מסירים וכו', תימן ממרוקו, העולה של עולמו
במאבק לנפשו אותו ומשאירים המעצר כח ואת הרסן
לבוא העלולות התוצאות ומובנות היצר. עם תמידי
מאשר לחברו אדם שבין בדברים יותר עוד ואולי מזה.
העונש יראת סוף סוף כי למקום, אדם שבין בדברים
השקפת עם ביחד באה באם מועילה וכיו"ב מאסר של
ושוללת והמוסרי והטוב הקדוש את המאשרת עולם
משפרקו הבחורה או הבחור שהרי ... ההיפך. את
מלעשות נרתעים אינם אחת פעם משמעת מעליהם
איננו לעיל האמור כל ... ושלישית שני' פעם זה את
לצד בהנוגע אם כי שבענין, הדתית בנקודה כלל נוגע
ו׳שסז) (מאגרת והמוסרי. החינוכי
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת ערב שמיטה, שנת (4.9.15) ה'תשע"ה אלול כ' תבוא, כי פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1062

www.hageula.com

03-658-4633 טל:

לגברים
בלבד

באחת רעיון. בגדר זה היה שנתיים לפני
יוסף הרב שערך הסוכות, בחג ההתועדויות
בשיקאגו, לישראלים משיח בית מנהל קליימן
הייתה ישראליים. מקורבים של קבוצה עם
חבר'ה טובות, החלטות קבלת של אוירה
"בואו זרק מישהו מסויים בשלב ואז נפתחו,
מלך שליט"א הרבי אל יחד, לנסוע נתארגן
קבלת את חתמה ה"לחיים" אמירת המשיח".

לממשו. רק היה צריך וכעת הרעיון

חיינו לבית נוסעים
נסעתי כבר יוסי, הרב מספר כן, לפני מה "זמן
ל"770" שיקאגו שבין הזה המרחק את ברכבנו
מלך שליט"א הרבי של מדרשו (בית יורק בניו
שהם מייל 800 של במרחק מדובר המשיח).
על לחבר'ה אז סיפרתי ק"מ. מ-1200 למעלה
האלפים על לאחרונה, שלנו הביקור חוויית
שליט"א הרבי אל תבל, קצווי מכל המגיעים
ולהתברך במחיצתו לשהות המשיח, מלך
אוירת את תיארתי החדשה. לשנה בברכתו
חודש לקראת נדלקו. הם והשמחה, הקדושה
ל"מניין" קרוב היינו כבר שנה באותה אלול
הרבי אל נוסעים שהם שהחליטו חבר'ה
אלול. ח"י לקראת המשיח, מלך שליט"א

הראשון. הביקור זה היה מהם לחלק

בכל ומאובזר מושכלל ארוך "טנק" שכרנו
הדרוש הציוד ואת עצמו את העמסנו הדרוש
אמורה רציף, באופן כזו נסיעה לדרך. ויצאנו
ייקח שזה שעדיף החלטנו שעות. 15 להמשך
ואכן בדרך. בנתיים להתוועד ונוכל זמן יותר
ארוכה", אחת "התוועדות הייתה הנסיעה כל

ל-"770". להתכונן בידנו שסייעה

מדינות: שש פני על חולפים הנסיעה, במהלך
ג'רסי ניו פנסלבניה, אוהיו, אינדיאנה, אילינו,
בנהיגה מתחלפים היו החבר'ה יורק. וניו
לחניה לעצור הוחלט בו למקום עד בתורנות,
נקודה קצת. ולהתוועד ללמוד להתרעננות,
"קונטרס כמובן הייתה בהתוועדות מרכזית
עניינו בביאור העוסק שבבבל", רבינו בית
הבית חיינו", כ"בית הן ,"770" של וחשיבותו
כ"בית והן העולם לכל חיות יוצאת ממנו
של מושבו מקום ,(770= (בגימטריא משיח"
לכל המעניק המשיח, מלך שליט"א הרבי
הבאת שליחותם, למילוי הכוח את הדור אנשי

והשלימה. האמיתית הגאולה

פסטרולי מים אגם
פסטורלי מים לאגם הגענו מסויים בשלב
ההזדמנות את ניצלנו מסביב. בירק כולו טובל
שיעור לקראת הצלולים, במימיו לטבול
הצלחנו התפילה לאחר ותפילה. בחסידות

האש". "על התוועדות לארוחת דגים לדוג גם
שבע בהפצת גם לפעול כדי החניות את נצלנו
7 כרטיסי חילקנו שפגשנו, גויים בקרב מצות
לקראון-הייטס ב"ה כשהגענו נח. בני מצות
הכנסת "ועד עם קשר יצרנו המלך שכונת
לאחר לינה. למקומות לנו שדאגו אורחים"
ל"770" פעמינו שמנו קצרה התארגנות
האורחים המוני עם יחד נסחפנו כבר שם
תפילות של העל-טבעי הרצף לתוך כ"י,
המשיח. מלך שליט"א הרבי עם והתוועדויות

ל״הקהל״ אחרונות הכנות
הנוכחית, השבת לקראת הנסיעה נקבעה השנה
כבר משיקאגו יצאה הקבוצה סליחות". "שבת
שישי, יום במהלך והגיעה חמישי יום בבוקר
השנה, הנסיעה של יחודה על קודש. שבת ערב
בהכנות שמדובר לזכור "צריך יוסי, הרב מציין
לטובה, עלינו הבאה השנה לקראת האחרונות

"שנת יחודית שנה
(השנה הקהל"
שנת שלאחר

שמיטה).

שנת זו אגב,
" ל ה ק ה " ה
! ת י ר י ש ע ה
נשיאותו בתקופת
שליט"א הרבי של
המשיח, מלך

להבאת עצומה כח נתינת בה שיש ובוודאי
היעוד וכלשון והשלימה, האמיתית הגאולה
המלאה בהתגלותו הנה", ישובו גדול "קהל

ממש. ומיד תיכף והמושלמת,

770 ל משיקגו בנסיעה ה״טנק״

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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קליימן יוסי הרב



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

בבאיי ורעיתו יחזקאל הרב למשפחת
ראובן הת' הבן לבוא

חנה עב"ג השידוכין בקשרי
מפעי ורעיתו שמעיה הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל

אם

הרבי אל יותר שקשורים ככל
רואים גם כך המשיח מלך שליט"א
שלו ההתקשרות עוצמת את
עמרן ניקול לאה מרת יהודי. לכל
זה את ראתה בלוד, חב"ד משיכון

במוחש.

מספר לפני הסוכות חג ערב זה "היה
בהכנות הייתי מספרת. היא שנים,
דבר לתקן כשרציתי לחג, אחרונות
לתקן לנסות לגג, עליתי בסוכה. מה
שהסתחררתי אלא הדרוש. את

מתחתי. למרפסת וצנחתי

כאבים וחשתי חזקה מכה קבלתי
ללא נותרתי ובגב. ברגל עזים
עזרה. שהוזעקה עד לקום, יכולת
"אסף הרפואה בבית אושפזתי
הראו ראשוניות בדיקות הרופא".

הקרסול. את שברתי כי

למחלקת הופניתי
, ה י ד פ ו ט ר ו א ה
עבדתי אגב, שם
רפואית כאחות
לפני שנים כמה עד
הלפרין פרופ' כן.
המחלקה, ראש
עוד הכרתי אותו
עבודתי מתקופת

הבדיקות, תוצאות את קיבל שם,
בקרסול, שבר יש אכן כי לי והודיע
באחת נזק גם יש לכך, שבנוסף אלא
לא ועדיין השדרה בעמוד החוליות

הנזק. מידת מה ברור

ניתוח ברורות. היו הוראותיו
העצם. את לאחות כדי בקרסול,
מיוחדת, בחגורה אותי ולקבע
כדי מיותרות, תזוזות למנניעת

החוליה. מצב את להחמיר שלא

לבית איתי שבאו מחברותי בקשתי
לרבי מצבי את שיודיעו הרפואה,
באמצעות המשיח מלך שליט"א
בדרך אני ואשר קודש האגרות

לניתוח.

בחדר כבר הייתי מה זמן בתוך
התרחשות החלה שאז אלא הניתוח.
לחדר נכנס פרידמן פרופ' מדהימה.
לי התחלפה כשלפתע הניתוח,
מלך שליט"א הרבי בדמות דמותו
בדמות התחלפה ושוב המשיח
ההתרחשות חלילה. וחוזר הרופא
כדי מוחשית מידי יותר הייתה

הוזה. שאני שאחשוב

ההרדמה. חומר את לי הזריקו ואז
כן, לפני הרדמה של מצב עברתי כבר
שקעתי שונה. זה היה שהפעם אלא
אני כשלפתע מוזר, מצב במין
נמצאת לגוף, מחוץ עצמי את רואה
למטה. המתרחש את ורואה למעלה
שליט"א הרבי את רואה רק אני
חגיגי בסירטוק לבוש המשיח מלך
האחת ידו על המטה. על רכון
ידו את מכין כשהוא מנתח, כפפת

הכפפה. ללבישת השניה

עושה "אני אומר אותו שמעתי ואז
בסדר".. כבר וזה הניתוח את

עצמי את ראיתי אותי, כשהעירו
ואני נעים כך כל ממקום חוזרת
לי מפריעים אתם "למה אומרת
התעוררתי, טוב". כך כל היה זה
הניתוח לאחר מגובסת כשרגלי

בקרסול.

בבית נותרתי
להשגחה הרפואה
החוליה על ובעיקר
במהלך שבגב.
עשו אלה, ימים
בעיקר צילומים לי
לא כשאני הגב, על
אני מדוע מבינה
הצילומים על שוב לחזור נדרשת
לאחר ואז גב. על בדיקות ושוב
"את במפתיע לי נאמר ימים כמה

הבייתה". הולכת

פרידמן שפרופ' ביקשתי סירבתי.
אכן לחוליה. בנוגע אותי יעדכן
והרגיע הגיע עצמו הלפרין פרופ'
מובן, בלתי שבאופן ואמר אותי
בימים לי שנערכו הצילומים
ואין תקין שהכל מלמדים האחרונים
הוא שנותר וכל בחוליה. נזק כל לי
את להוריד ימים כמה בעוד לבוא
התפרים את להוציא מנת על הגבס

חדש. גבס ולשים הניתוח של

חזרתי. ימים כמה לאחר אכן
מהקרסול הגבס את לי וכשהורידו
סימני כל משתומם. עמד הצוות
כל היה לא נעלמו כמעט הניתוח
העידו התפרים רק לניתוח, סימן
היה כולו הצוות משהו. פה שהיה
שבועות, כמה עוד חלפו מופתע.
כרגיל, רגלי על להלך וחזרתי
מלך שליט"א הרבי כבטחת ב"ה,
זה הניתוח. את עושה "אני המשיח:

בסדר". כבר

 
    
     
   
    
    
   
   
    
   

 
   

טו) כז, (דברים אמן העם כל ואמר
בעולם אמן שעונה מי כל יודן: רבי אמר

לבא. לעתיד אמן לענות זוכה הזה
כל לוי: בן יהושע רבי אמר אחר, דבר
מדרשות ולבתי כנסיות לבתי שנכנס מי
כנסיות לבתי ליכנס זוכה הזה בעולם
מנין? לבא. לעתיד מדרשות ולבתי
ביתך יושבי "אשרי פד) (תהלים שנאמר:

סלה". יהללוך עוד
ששומע מי כל יודן: רבי אמר אחר, דבר
לשמוע זוכה הזה בעולם תורה של בקול
"קול לג) (ירמיה בו: שכתוב קול באותו
כלה וקול חתן קול שמחה וקול ששון

וגו'".
מי וכל הואיל לישראל: משה להם אמר
מתרומם הוא כך תורה לדברי ששומע
דברי לשמוע זהירים הוו עולמות בב'
אם "והיה בענין שכתוב ממה מנין תורה.

אלקיך". ה' בקול תשמע שמוע
רבה) (מדרש

במדבר שנה ארבעים אתכם ואולך
ד) כט, (דברים

נשאן נשאך? אשר מהו לקיש: ריש אמר
שנאמר: כאלוהות, אותן שעשה וגידלן
דבר אתם". אלהים אמרתי "אני פב) (תהלים
אם אדם שבעולם בנוהג רשב"י: אמר אחר
אין ואם שתניקהו לשפחה נותנו בן לו יש
מניקה היא וכמה למניקה נותנו שפחה לו
כן, אינו הקב"ה כביכול שנים, וג' ב' אותו
ועד הוא אני זקנה "ועד מו) (ישעיה אלא
הקב"ה: להם אמר וגו'" אסבול אני שיבה
בעולם אתכם שגידלתי כשם חייכם בני,
לעתיד אתכם ומייקר מגדיל אני כך הזה
יקיר "הבן לא) (ירמיה שנאמר: מנין? לבוא,

וגו'" אפרים רבה)לי (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:36 18:24 ירושלים
19:38 18:40 תל-אביב
19:38 18:36 חיפה
19:38 18:42 באר-שבע
20:04 19:06 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

מביא אחד שכל ה"ביכורים"

בכורים. הבאת במצות דנה השבוע פרשת
המובחרים מן לקחת יש הם: המצוה פרטי
ותכונן תבנה הקדושה, ארצנו שהוציאה שבפירות
חלב זבת ארץ צדקנו, משיח ידי על בימינו במהרה
לוקח שהאדם לפני עוד - הפירות מבכורי ודבש,
להודות כדי המקדש לבית ולהביא - לעצמו מהם
בפירות הוא, ברוך שנתן, ברכתו על להקב"ה

האדמה.
הוא הקרבנות, לעומת בביכורים שיש מיוחד ענין
על להישרף אחרים, כקרבנות נועדו, לא שהבכורים

לכהן. לתיתם אם כי המזבח, גבי

הטוב החלק את דווקא
כיום, ועבודתינו למעשינו אותנו, מלמד זה עניין
שגדלו הארץ, ופירות התבואה מן כיוונים: בשני
המלאכות שאר את ועשה וזרע חרש שהאדם לאחר
את לוקח הוא הארץ, פירות בצמיחת הקשורות
הופך אם כי לעצמו לא - הצמיחה ובכורי המובחר

לכהן. בנתינתם לקדושה, אותם
הרב העמל שלאחר טענה, לעתים מתעוררת ודאי
חלק לתת יש אם אף הרי בהם, שהושקעו והיגיעה
מן דוקא לקחת יש מדוע - קדושה למטרות מהם

המובחר?

שטענה מסקנה, לידי באים בדבר כשמתבוננים אך
האדמה פרי לגבי האמונה כשנעדרת רק אפשרית זו
ועוצם "כחי של הדמיון וקיים ה׳", לי "נתת שאותו
ההתבוננות לאחר הזה". החיל את לי עשה ידי
אמונה של היפוכה הוא שהדבר להיווכח אפשר
איש בכל מצויה הפשוטה האמונה והרי פשוטה,
במדה לגלותה רק ויש הכלל, מן יוצא ללא ישראל
לידי בא שהדבר וכפי יום; יום חיי על שתשפיע
לכהן ההבאה - הביכורים מצות בקיום ביטוי

מובחרים! פירות מאותן דווקא - הקב"ה בצווי

לשרוף לא - לכהן לתת
העובדה מן זו, ממצוה לומדים שאנו השני הדבר
בבית המזבח גבי על נשרפים הפירות שאין
בהם להשתמש ועליו לכהן ניתנים אם כי המקדש,

בכורים: כדין וכדומה, לאכילה
עצמו מכין כשאדם - שבגשמיות העריבות את גם
מסוגל - ל"כהן" והופך עצמו ומקדש ראויה במדה
המקדש לבית שיביא כך (ע"י לקדושה לנצל הוא
באותה הפירות אכילת ע"י ית' ה' את ולעבוד וכו')
ע"י האחרים בקרבנות ית' ה' עבודת כשל מדה
שהיו וכדומה עולה כקרבן המקדש, בבית שריפתם

לפני המזבח, גבי על רובן או כולן נקרבים כמובן
ה'.

שאפשר - החסידות תורת מיסודות אחד וזה
התפלה בשעת רק לא ה', את לעבוד צורך ויש
ובאמצעותה, התורה לימוד בשעת או ובאמצעותה
בשעת ובאמצעותה, האכילה בשעת גם אם כי
ה' עבודת של זו שדרך אלא ובאמצעותו, העסק
רב ושכרה יותר, מעמיקה הכנה כמובן, דורשת,

יותר.
זמן לפני אף הבכורים מצות קיימת זו מבחינה
בית בניין ולפני והשלימה האמיתית הגאולה
חול, של פשוט ביום גם לארץ. בחוץ ואף המקדש
שזה לו יש אשר כל על הלב מעומק אומר כשאדם
בו שהשימוש עד לקדושה, הוא נהפך ה׳". לי "נתת

יתברך. ה' עבודת להיות עשוי

הבאה לשנה גם
שהתקיימה הבכורים, מצות בפרטי חשוב חלק
הביכורים מביא שמקבל הברכה היא המקדש בבית
את נוספת פעם הבאה בשנה לקיים שיזכה -

בשמחה. המצוה
שה' הנכסים של והניצול השימוש עתה: גם כך
ה' ברכת את מביאים - דורש שה' בצורה נותן
גדולה במדה זו מצוה הבאה בשנה גם לקיים יתברך
צריך שהרי ושמחה, רצון שביעת וביתר בהרבה

בקודש. מעלין להיות
שמביאה זו היא בקודש" "מעלין של זו, ועבודה
בית בנין והשלימה, האמיתית הגאולה את ומזרזת

הביכורים. מצוות קיום את גם ובמילא המקדש
תבוא) כי ש״פ שיחת ב, שיחות לקוטי (עפ״י

וההכרח החשיבות על המשיח מלך שליט״א הרבי מדברי
מתוך נח. בני מצות 7 לקיים העולם, אומות על להשפיע

מטה ע״י שי״ל נח בני בדיני לקט שת״ בני כל ״וקרקר הקובץ
.7for70 - אומות״ לשבעים מצות ״שבע

אחד״ שכם ״לעבדו היעוד לקיום הכנה
ודור הגלות של האחרון דור הוא זה שדורנו כיון
על מיוחדת הדגשה בו יש הגאולה, של הראשון
העולם אומות על להשפיע ישראל של עבודתם
שבע קיום ע"י ויושר, צדק טוב, עניני בכל
"אז היעוד לקיום קרובה כהכנה נח, בני מצוות
שכם לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך
אלא העולם כל עסק יהי' ש"לא ועד אחד",
הארץ מלאה כי שנאמר בלבד... ה' את לדעת
הרמב"ם (כמ"ש מכסים" לים כמים ה' את דעה

ספרו). בחותם
מוגה) תש"ן. כסלו ד' (משיחת

הקב״ה מפי נצטוו כך
את לקיים העולם אומות על משפיע שהוא העובדה מספיקה לא
זה לחיוב שהסיבה מעשה בשעת להדגיש עליו אלא שלהם, המצוות
היא עליהם) להשפיע יהודי על המוטל החיוב של (וגם עליהם המוטל

הקב"ה. מפי נצטוו שכך משום

הפשוט, השכל של הדעת על ומתקבל מובן שכך משום לא כלומר:
וכך יתקיים, שהעולם אפשר אי וכיו"ב, וגזילות גניבות שיהיו שבשעה

הקב"ה. ציוה שכך משום ורק אך אלא - וכו' מלחמות כשתהיינה גם

(1265 עמ' ניסן, י"ג ח"ג תשמ"ב (התוועדויות

ב״נ מצוות שבע על מיוסדים חוקים לחוקק
בעיר הנבחרים" ל"בית ונבחר מסויימת, במדינה נמצא יהודי כאשר
והן יהודים הן המדינה, תושבי כל עבור החוקים נקבעים שבה הבירה,
קולות מספר ובאותו בחירות באותן שנבחר אף הנה - יהודים אינם
אינם של הם ידם על שנבחר הקולות שרוב ויתכן הנבחרים, שאר כמו
תפקיד לו ויש הקב"ה, של שלוחו בתור עצמו על להסתכל עליו יהודים,
שיהיו המדינה, כל עבור חוקים לחקיקת הקשור בכל להשפיע מיוחד

נח. בני מצוות שבע על מיוסדים

לז) עמ' , א' חלק תשכ"ז, פורים קודש (שיחות

ותוצאותי׳ העולם אומות על ההשפעה אופן
שזכו - זה בענין לעסוק והתחילו שניסו אלו כל במוחש שראו וכפי
כל בעיני חן הנשיאת מלבד שכן, המשוער מן למעלה מרובה להצלחה
ויגיעה טירחא חוסך שאינו יהודי של השתדלותו את בראותם העמים,
אם, כי וכיו"ב, ממון או כבוד של שכר בשביל (לא לטובתם לפעול כדי
את וקיבלו לדבריו, הקשיבו - בטובתם) להוסיף אמיתי רצון מתוך

מהם. שדרש מכפי יותר עוד בזה והשתדלו הדברים,

גם ניתוסף העולם, אומות על ההשפעה פעולת עצם על נוסף וכאמור,
- מזה וכתוצאה העמים, וכל השרים כל בעיני היהודי של בחשיבותו
הכי בענין - ועאכו"כ להם, המצטרך בכל ליהודים וסיוע בעזר הוספה
המצוות וקיום התורה לימוד יהדות, עניני עם הקשורים צרכים - חשוב
כסלו) י"ט ח"ב תשמ"ו (התוועדויות בפועל.

עכשיו נפלאות

מלך דבר

למשיחא הלכתא

ליום פרק אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ה. פרק ביאה הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

ד-ו. פרקים מכירה

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

טז-יח. פרקים

יט-כא. פרקים

כב-כד. פרקים

כ

כא

כב

כג

כד

כה

כו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הניתוח את עושה המשיח כשמלך

תבוא כי פרשת
ג-ד - אבות פרקי

תבוא 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

מתפעלים - גדולה הכי השטות את כעת עושים
חלק ועוד חלק עוד להם ומחזירים ממצרים,

הראה שהקב"ה גלויים בניסים קיבלו שהיהודים מהשטחים
הכי שטות שזהו בעיניהם, חן ימצאו זה שע"י וחושבים להם,

תשל"ט) דברים (ש"פ גדולה.

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגדולה השטות זאב ב"ר תקוה מרת

ע"ה שובל
ה'תשע"ה אלול י' נלב"ע

בתוכם והיא 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
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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

בבאיי ורעיתו יחזקאל הרב למשפחת
ראובן הת' הבן לבוא

חנה עב"ג השידוכין בקשרי
מפעי ורעיתו שמעיה הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל

אם

הרבי אל יותר שקשורים ככל
רואים גם כך המשיח מלך שליט"א
שלו ההתקשרות עוצמת את
עמרן ניקול לאה מרת יהודי. לכל
זה את ראתה בלוד, חב"ד משיכון

במוחש.

מספר לפני הסוכות חג ערב זה "היה
בהכנות הייתי מספרת. היא שנים,
דבר לתקן כשרציתי לחג, אחרונות
לתקן לנסות לגג, עליתי בסוכה. מה
שהסתחררתי אלא הדרוש. את

מתחתי. למרפסת וצנחתי

כאבים וחשתי חזקה מכה קבלתי
ללא נותרתי ובגב. ברגל עזים
עזרה. שהוזעקה עד לקום, יכולת
"אסף הרפואה בבית אושפזתי
הראו ראשוניות בדיקות הרופא".

הקרסול. את שברתי כי

למחלקת הופניתי
, ה י ד פ ו ט ר ו א ה
עבדתי אגב, שם
רפואית כאחות
לפני שנים כמה עד
הלפרין פרופ' כן.
המחלקה, ראש
עוד הכרתי אותו
עבודתי מתקופת

הבדיקות, תוצאות את קיבל שם,
בקרסול, שבר יש אכן כי לי והודיע
באחת נזק גם יש לכך, שבנוסף אלא
לא ועדיין השדרה בעמוד החוליות

הנזק. מידת מה ברור

ניתוח ברורות. היו הוראותיו
העצם. את לאחות כדי בקרסול,
מיוחדת, בחגורה אותי ולקבע
כדי מיותרות, תזוזות למנניעת

החוליה. מצב את להחמיר שלא

לבית איתי שבאו מחברותי בקשתי
לרבי מצבי את שיודיעו הרפואה,
באמצעות המשיח מלך שליט"א
בדרך אני ואשר קודש האגרות

לניתוח.

בחדר כבר הייתי מה זמן בתוך
התרחשות החלה שאז אלא הניתוח.
לחדר נכנס פרידמן פרופ' מדהימה.
לי התחלפה כשלפתע הניתוח,
מלך שליט"א הרבי בדמות דמותו
בדמות התחלפה ושוב המשיח
ההתרחשות חלילה. וחוזר הרופא
כדי מוחשית מידי יותר הייתה

הוזה. שאני שאחשוב

ההרדמה. חומר את לי הזריקו ואז
כן, לפני הרדמה של מצב עברתי כבר
שקעתי שונה. זה היה שהפעם אלא
אני כשלפתע מוזר, מצב במין
נמצאת לגוף, מחוץ עצמי את רואה
למטה. המתרחש את ורואה למעלה
שליט"א הרבי את רואה רק אני
חגיגי בסירטוק לבוש המשיח מלך
האחת ידו על המטה. על רכון
ידו את מכין כשהוא מנתח, כפפת

הכפפה. ללבישת השניה

עושה "אני אומר אותו שמעתי ואז
בסדר".. כבר וזה הניתוח את

עצמי את ראיתי אותי, כשהעירו
ואני נעים כך כל ממקום חוזרת
לי מפריעים אתם "למה אומרת
התעוררתי, טוב". כך כל היה זה
הניתוח לאחר מגובסת כשרגלי

בקרסול.

בבית נותרתי
להשגחה הרפואה
החוליה על ובעיקר
במהלך שבגב.
עשו אלה, ימים
בעיקר צילומים לי
לא כשאני הגב, על
אני מדוע מבינה
הצילומים על שוב לחזור נדרשת
לאחר ואז גב. על בדיקות ושוב
"את במפתיע לי נאמר ימים כמה

הבייתה". הולכת

פרידמן שפרופ' ביקשתי סירבתי.
אכן לחוליה. בנוגע אותי יעדכן
והרגיע הגיע עצמו הלפרין פרופ'
מובן, בלתי שבאופן ואמר אותי
בימים לי שנערכו הצילומים
ואין תקין שהכל מלמדים האחרונים
הוא שנותר וכל בחוליה. נזק כל לי
את להוריד ימים כמה בעוד לבוא
התפרים את להוציא מנת על הגבס

חדש. גבס ולשים הניתוח של

חזרתי. ימים כמה לאחר אכן
מהקרסול הגבס את לי וכשהורידו
סימני כל משתומם. עמד הצוות
כל היה לא נעלמו כמעט הניתוח
העידו התפרים רק לניתוח, סימן
היה כולו הצוות משהו. פה שהיה
שבועות, כמה עוד חלפו מופתע.
כרגיל, רגלי על להלך וחזרתי
מלך שליט"א הרבי כבטחת ב"ה,
זה הניתוח. את עושה "אני המשיח:

בסדר". כבר

 
    
     
   
    
    
   
   
    
   

 
   

טו) כז, (דברים אמן העם כל ואמר
בעולם אמן שעונה מי כל יודן: רבי אמר

לבא. לעתיד אמן לענות זוכה הזה
כל לוי: בן יהושע רבי אמר אחר, דבר
מדרשות ולבתי כנסיות לבתי שנכנס מי
כנסיות לבתי ליכנס זוכה הזה בעולם
מנין? לבא. לעתיד מדרשות ולבתי
ביתך יושבי "אשרי פד) (תהלים שנאמר:

סלה". יהללוך עוד
ששומע מי כל יודן: רבי אמר אחר, דבר
לשמוע זוכה הזה בעולם תורה של בקול
"קול לג) (ירמיה בו: שכתוב קול באותו
כלה וקול חתן קול שמחה וקול ששון

וגו'".
מי וכל הואיל לישראל: משה להם אמר
מתרומם הוא כך תורה לדברי ששומע
דברי לשמוע זהירים הוו עולמות בב'
אם "והיה בענין שכתוב ממה מנין תורה.

אלקיך". ה' בקול תשמע שמוע
רבה) (מדרש

במדבר שנה ארבעים אתכם ואולך
ד) כט, (דברים

נשאן נשאך? אשר מהו לקיש: ריש אמר
שנאמר: כאלוהות, אותן שעשה וגידלן
דבר אתם". אלהים אמרתי "אני פב) (תהלים
אם אדם שבעולם בנוהג רשב"י: אמר אחר
אין ואם שתניקהו לשפחה נותנו בן לו יש
מניקה היא וכמה למניקה נותנו שפחה לו
כן, אינו הקב"ה כביכול שנים, וג' ב' אותו
ועד הוא אני זקנה "ועד מו) (ישעיה אלא
הקב"ה: להם אמר וגו'" אסבול אני שיבה
בעולם אתכם שגידלתי כשם חייכם בני,
לעתיד אתכם ומייקר מגדיל אני כך הזה
יקיר "הבן לא) (ירמיה שנאמר: מנין? לבוא,

וגו'" אפרים רבה)לי (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:36 18:24 ירושלים
19:38 18:40 תל-אביב
19:38 18:36 חיפה
19:38 18:42 באר-שבע
20:04 19:06 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

מביא אחד שכל ה"ביכורים"

בכורים. הבאת במצות דנה השבוע פרשת
המובחרים מן לקחת יש הם: המצוה פרטי
ותכונן תבנה הקדושה, ארצנו שהוציאה שבפירות
חלב זבת ארץ צדקנו, משיח ידי על בימינו במהרה
לוקח שהאדם לפני עוד - הפירות מבכורי ודבש,
להודות כדי המקדש לבית ולהביא - לעצמו מהם
בפירות הוא, ברוך שנתן, ברכתו על להקב"ה

האדמה.
הוא הקרבנות, לעומת בביכורים שיש מיוחד ענין
על להישרף אחרים, כקרבנות נועדו, לא שהבכורים

לכהן. לתיתם אם כי המזבח, גבי

הטוב החלק את דווקא
כיום, ועבודתינו למעשינו אותנו, מלמד זה עניין
שגדלו הארץ, ופירות התבואה מן כיוונים: בשני
המלאכות שאר את ועשה וזרע חרש שהאדם לאחר
את לוקח הוא הארץ, פירות בצמיחת הקשורות
הופך אם כי לעצמו לא - הצמיחה ובכורי המובחר

לכהן. בנתינתם לקדושה, אותם
הרב העמל שלאחר טענה, לעתים מתעוררת ודאי
חלק לתת יש אם אף הרי בהם, שהושקעו והיגיעה
מן דוקא לקחת יש מדוע - קדושה למטרות מהם

המובחר?

שטענה מסקנה, לידי באים בדבר כשמתבוננים אך
האדמה פרי לגבי האמונה כשנעדרת רק אפשרית זו
ועוצם "כחי של הדמיון וקיים ה׳", לי "נתת שאותו
ההתבוננות לאחר הזה". החיל את לי עשה ידי
אמונה של היפוכה הוא שהדבר להיווכח אפשר
איש בכל מצויה הפשוטה האמונה והרי פשוטה,
במדה לגלותה רק ויש הכלל, מן יוצא ללא ישראל
לידי בא שהדבר וכפי יום; יום חיי על שתשפיע
לכהן ההבאה - הביכורים מצות בקיום ביטוי

מובחרים! פירות מאותן דווקא - הקב"ה בצווי

לשרוף לא - לכהן לתת
העובדה מן זו, ממצוה לומדים שאנו השני הדבר
בבית המזבח גבי על נשרפים הפירות שאין
בהם להשתמש ועליו לכהן ניתנים אם כי המקדש,

בכורים: כדין וכדומה, לאכילה
עצמו מכין כשאדם - שבגשמיות העריבות את גם
מסוגל - ל"כהן" והופך עצמו ומקדש ראויה במדה
המקדש לבית שיביא כך (ע"י לקדושה לנצל הוא
באותה הפירות אכילת ע"י ית' ה' את ולעבוד וכו')
ע"י האחרים בקרבנות ית' ה' עבודת כשל מדה
שהיו וכדומה עולה כקרבן המקדש, בבית שריפתם

לפני המזבח, גבי על רובן או כולן נקרבים כמובן
ה'.

שאפשר - החסידות תורת מיסודות אחד וזה
התפלה בשעת רק לא ה', את לעבוד צורך ויש
ובאמצעותה, התורה לימוד בשעת או ובאמצעותה
בשעת ובאמצעותה, האכילה בשעת גם אם כי
ה' עבודת של זו שדרך אלא ובאמצעותו, העסק
רב ושכרה יותר, מעמיקה הכנה כמובן, דורשת,

יותר.
זמן לפני אף הבכורים מצות קיימת זו מבחינה
בית בניין ולפני והשלימה האמיתית הגאולה
חול, של פשוט ביום גם לארץ. בחוץ ואף המקדש
שזה לו יש אשר כל על הלב מעומק אומר כשאדם
בו שהשימוש עד לקדושה, הוא נהפך ה׳". לי "נתת

יתברך. ה' עבודת להיות עשוי

הבאה לשנה גם
שהתקיימה הבכורים, מצות בפרטי חשוב חלק
הביכורים מביא שמקבל הברכה היא המקדש בבית
את נוספת פעם הבאה בשנה לקיים שיזכה -

בשמחה. המצוה
שה' הנכסים של והניצול השימוש עתה: גם כך
ה' ברכת את מביאים - דורש שה' בצורה נותן
גדולה במדה זו מצוה הבאה בשנה גם לקיים יתברך
צריך שהרי ושמחה, רצון שביעת וביתר בהרבה

בקודש. מעלין להיות
שמביאה זו היא בקודש" "מעלין של זו, ועבודה
בית בנין והשלימה, האמיתית הגאולה את ומזרזת

הביכורים. מצוות קיום את גם ובמילא המקדש
תבוא) כי ש״פ שיחת ב, שיחות לקוטי (עפ״י

וההכרח החשיבות על המשיח מלך שליט״א הרבי מדברי
מתוך נח. בני מצות 7 לקיים העולם, אומות על להשפיע

מטה ע״י שי״ל נח בני בדיני לקט שת״ בני כל ״וקרקר הקובץ
.7for70 - אומות״ לשבעים מצות ״שבע

אחד״ שכם ״לעבדו היעוד לקיום הכנה
ודור הגלות של האחרון דור הוא זה שדורנו כיון
על מיוחדת הדגשה בו יש הגאולה, של הראשון
העולם אומות על להשפיע ישראל של עבודתם
שבע קיום ע"י ויושר, צדק טוב, עניני בכל
"אז היעוד לקיום קרובה כהכנה נח, בני מצוות
שכם לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך
אלא העולם כל עסק יהי' ש"לא ועד אחד",
הארץ מלאה כי שנאמר בלבד... ה' את לדעת
הרמב"ם (כמ"ש מכסים" לים כמים ה' את דעה

ספרו). בחותם
מוגה) תש"ן. כסלו ד' (משיחת

הקב״ה מפי נצטוו כך
את לקיים העולם אומות על משפיע שהוא העובדה מספיקה לא
זה לחיוב שהסיבה מעשה בשעת להדגיש עליו אלא שלהם, המצוות
היא עליהם) להשפיע יהודי על המוטל החיוב של (וגם עליהם המוטל

הקב"ה. מפי נצטוו שכך משום

הפשוט, השכל של הדעת על ומתקבל מובן שכך משום לא כלומר:
וכך יתקיים, שהעולם אפשר אי וכיו"ב, וגזילות גניבות שיהיו שבשעה

הקב"ה. ציוה שכך משום ורק אך אלא - וכו' מלחמות כשתהיינה גם

(1265 עמ' ניסן, י"ג ח"ג תשמ"ב (התוועדויות

ב״נ מצוות שבע על מיוסדים חוקים לחוקק
בעיר הנבחרים" ל"בית ונבחר מסויימת, במדינה נמצא יהודי כאשר
והן יהודים הן המדינה, תושבי כל עבור החוקים נקבעים שבה הבירה,
קולות מספר ובאותו בחירות באותן שנבחר אף הנה - יהודים אינם
אינם של הם ידם על שנבחר הקולות שרוב ויתכן הנבחרים, שאר כמו
תפקיד לו ויש הקב"ה, של שלוחו בתור עצמו על להסתכל עליו יהודים,
שיהיו המדינה, כל עבור חוקים לחקיקת הקשור בכל להשפיע מיוחד

נח. בני מצוות שבע על מיוסדים

לז) עמ' , א' חלק תשכ"ז, פורים קודש (שיחות

ותוצאותי׳ העולם אומות על ההשפעה אופן
שזכו - זה בענין לעסוק והתחילו שניסו אלו כל במוחש שראו וכפי
כל בעיני חן הנשיאת מלבד שכן, המשוער מן למעלה מרובה להצלחה
ויגיעה טירחא חוסך שאינו יהודי של השתדלותו את בראותם העמים,
אם, כי וכיו"ב, ממון או כבוד של שכר בשביל (לא לטובתם לפעול כדי
את וקיבלו לדבריו, הקשיבו - בטובתם) להוסיף אמיתי רצון מתוך

מהם. שדרש מכפי יותר עוד בזה והשתדלו הדברים,

גם ניתוסף העולם, אומות על ההשפעה פעולת עצם על נוסף וכאמור,
- מזה וכתוצאה העמים, וכל השרים כל בעיני היהודי של בחשיבותו
הכי בענין - ועאכו"כ להם, המצטרך בכל ליהודים וסיוע בעזר הוספה
המצוות וקיום התורה לימוד יהדות, עניני עם הקשורים צרכים - חשוב
כסלו) י"ט ח"ב תשמ"ו (התוועדויות בפועל.

עכשיו נפלאות

מלך דבר

למשיחא הלכתא

ליום פרק אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ה. פרק ביאה הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

ד-ו. פרקים מכירה

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

טז-יח. פרקים

יט-כא. פרקים

כב-כד. פרקים

כ

כא

כב

כג

כד

כה

כו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הניתוח את עושה המשיח כשמלך

תבוא כי פרשת
ג-ד - אבות פרקי

תבוא 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

מתפעלים - גדולה הכי השטות את כעת עושים
חלק ועוד חלק עוד להם ומחזירים ממצרים,

הראה שהקב"ה גלויים בניסים קיבלו שהיהודים מהשטחים
הכי שטות שזהו בעיניהם, חן ימצאו זה שע"י וחושבים להם,

תשל"ט) דברים (ש"פ גדולה.

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגדולה השטות זאב ב"ר תקוה מרת

ע"ה שובל
ה'תשע"ה אלול י' נלב"ע

בתוכם והיא 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'
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

לשלוחים השנתי הכנס
יתכנסו הקרוב ראשון ביום

דיונים ליום והפעילים השלוחים
הגאולה לזירוז טובות והחלטות

מאורגן האירוע והשלימה. האמיתית
האמיתית הגאולה למען האגודה ע"י

12:00 מהשעה החל והשלימה
דרך בראשית, באולמי בצהריים

20:30 בשעה ראשל"צ. 56 המכבים
הלילה. לתוך חסידית התוועדות

.03-658-4633 לפרטים:

חסידישע-צייט
השם צבאות הנוער תנועת
תוכנית פותחים הקודש בארץ

מסגרת ליצור מנת על מושקעת
וחסידי חינוכי תוכן הפנאי לשעות

במרכז ומרתקת. חוויתית בצורה
הגדול הארצי החידון התכנית:

- הבהיר יום לקראת אי"ה שיתקיים
מיועדת התוכנית ה'תשע"ו. ניסן י"א
לפרטים: ד-ח. מכיתות צ"ה לחיילי

.077-5001-770

הקהל לשנת מתכוננים
סדרת הגאולה: באתר לצפיה כעת
אחד" ליום "ישיבה מתוך שיעורים
ע"י הקהל" "שנת של הנושא סביב
חלוי"צ הרב ויצהנדלר, שמעון הרב

ועוד. קצבי זיו הרב גינזבורג,

העולם אומות ע״י האנושיים הדורונות הבאת בהתנהלותנו. נעוץ בעולם, תופעה כל של שורשה
ולתורתו המשיח מלך שליט״א לרבי ובפרט יהודים לקרב מפעילותנו יוצא פועל הינה הגאולה, בזמן

טובות חדשות

דורונות להביא
המשיח למלך

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

היהודי. בחיי יסודית הנהגה הינה הטוב, הכרת
והודיה שבח בדברי עסוקים אנו הבוקר מהשכמת
איתנו ויעשה עושה שעשה, הטוב כל על להשי"ת,
פסוקי השחר, בברכות הבולטת מגמה עת. בכל
לאמיתו הנהנין. ברכות וכל המזון ברכת התפילה,
בקרב אפילו המצויה אנושית הנהגה זו דבר, של
ומנהיגו, עולם בבורא המאמינים העולם, אומות

פרנסתם. על לו להודות שנוהגים
ביכורים, ומצות פרשת של יחודה למעשה זו

של במרכזה העומדת
תבוא. "כי פרשתנו
ברכות ששאר בעוד
ביטוי לידי באות ההודיה
בלבד, ודיבור במחשבה
ביכורים מצוות נתייחדה
במעשה, באה שהיא בכך
משלב החל ממש. בפועל
סימון הפירות, גידול
ל"ביכורים", הראשונים
לירושלים העלאתם
הנפתם המקדש, ולבית
ההודיה נוסח וקריאת
את הבאתי "הנה עד

." האדמה.. פרי ראשית

כיום גם ביכורים הקרבת
נפלאה עשיה קיים. המקדש שבית בזמן זה כל
שבית "ובזמן השאלה את מחדדת ורק שנתבטלה
מה בירושלים, הבית בהר בגלוי בנוי אינו המקדש

לעשות? ניתן
ביכורים", "הקרבת ישנה חז"ל לנו מגלים
מבעל בא "ואיש הפסוק: על היום. גם שאפשרית
לחם אלישע) (=לנביא האלהים לאיש ויבא שלישה
בצקלונו" וכרמל שעורים לחם עשרים בכורים
"וכי הגמרא: שואלת
בכורים אוכל אלישע
כל לך: לומר אלא הוה?
לתלמיד דורון המביא
מקריב כאילו - חכם

ממשיכים, ועדיין רבים זכו זו, מבחינה בכורים".
או הגשמיות יצירותיהם פרי מבחר את להביא
המשיח, מלך שליט"א לרבי כתשורה הרוחניות,

הדורות. ובכל שבדורנו חכם התלמיד
הדורון להבאת יש מיוחדת שמשמעות אלא
מעידה עליו המשיח, במלך כשמדובר והתשורה,
מלך רש"י: וכפירוש שילה" יבוא כי "עד התורה
שי שילו, אגדה ומדרש שלו.. שהמלוכה המשיח

למורא". שי "יובילו יב) עו (תהלים שנאמר לו,

לי אותם הביאו
הם ישראל רק ולא
דורונות, לו המביאים
המדרש: כלשון אלא
העולם אומות "עתידין
למלך דורונות להביא
דורנות ואילו ".. המשיח

מהם? מקבל הוא
אצל באין שהן "כיון
אומר הוא המשיח מלך
ישראל ביניכם יש להם,
שנאמר לי, אותם הביאו
משפחות לה' הבו

לי". הביאו עמים..
בהתנהלותנו. נעוץ בעולם, תופעה כל של שורשה
העולם אומות ע"י האנושיים הדורונות הבאת
לקרב מפעילותנו יוצא פועל הינה הגאולה, בזמן
החסידות לתורת בכלל, ומצות לתורה יהודים
של זו בקשה משיח. של לתורתו ובמיוחד בפרט
בפרט אלינו, לראש לכל מופנית לי" אותם "הביאו
להקהיל כח נתינת המהווה הקהל" "שנת לקראת
שיותר ככל הסוכות, חג לפני עוד עכשיו כבר
"בית - ל-"770" שליט"א ישראל בני מאחינו
השלישי המקדש בית מתגלה שם שבבבל", רבינו
זוכים שם לירושלים, שמיא ענני על ונעתקים
קורא המשיח מלך שליט"א הרבי את לשמוע
הר כבמעמד העם, כל בפני הסוכות, בחג בתורה,

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה סיני,

770 ע"י הגרעין הסכם נגד מחאה

770 בנין שע״י היהודי המוזיאון בנין בחזית התקיים שעבר שבוע
ציבור אישי בהשתתפות אירן עם ההסכם כנגד מחאה הפגנת

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

ל"770" משיקאגו ארוכה התוועדות

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

עול וקבלת אמונה - המזרח יהדות
עד רואה המזרח מעדות אחינו בחיי המתבונן והנה
המעשה את המחדירה שלהם עולם השקפת כל כמה
דנא מקדמת היום־יומיים בחיים גם והמחשבה והדבור
בתורה המוחלטת האמונה היא - ממש אלה ימינו ועד
והמשמעת המוחלטת האמונה וכן ומצוותי', ומסורה
כל הקובעות הן והן ומורים, להורים ביחס הגמורה
אלא למקום אדם שבין בענינים רק לא שלו, הנהגות
משמעת ידי על ורק לחברו. אדם שבין בענינים גם
החזיקו זו, שלמה עול קבלת ז"ל, חכמינו ובל' זו, חזקה
טובות, מדות בעניני בין הדתי, במובן בין מעמד הם
בתנאים עתה, עד נמצאו אשר במדינות וכו', צניעות
ימי אשר באקלים נסיונות, מלאה ובסביבה קשים
בעדות מועדם לפני שנים כמה לבוא מקדימים הבגרות

והנסיונות היצרים כל עם הבגרות ימי האשכנזיות,
חלישות נגיעה, כל אשר אומרת, זאת בהם. הקשורים
השקפת כל את מזעזעים האמורה עול בקבלת וגרעון
את מסירים וכו', תימן ממרוקו, העולה של עולמו
במאבק לנפשו אותו ומשאירים המעצר כח ואת הרסן
לבוא העלולות התוצאות ומובנות היצר. עם תמידי
מאשר לחברו אדם שבין בדברים יותר עוד ואולי מזה.
העונש יראת סוף סוף כי למקום, אדם שבין בדברים
השקפת עם ביחד באה באם מועילה וכיו"ב מאסר של
ושוללת והמוסרי והטוב הקדוש את המאשרת עולם
משפרקו הבחורה או הבחור שהרי ... ההיפך. את
מלעשות נרתעים אינם אחת פעם משמעת מעליהם
איננו לעיל האמור כל ... ושלישית שני' פעם זה את
לצד בהנוגע אם כי שבענין, הדתית בנקודה כלל נוגע
ו׳שסז) (מאגרת והמוסרי. החינוכי

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 (4.9.15) ה'תשע"ה אלול כ' תבוא, כי פרשת קודש שבת ערב
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באחת רעיון. בגדר זה היה שנתיים לפני
יוסף הרב שערך הסוכות, בחג ההתועדויות
בשיקאגו, לישראלים משיח בית מנהל קליימן
הייתה ישראליים. מקורבים של קבוצה עם
חבר'ה טובות, החלטות קבלת של אוירה
"בואו זרק מישהו מסויים בשלב ואז נפתחו,
מלך שליט"א הרבי אל יחד, לנסוע נתארגן
קבלת את חתמה ה"לחיים" אמירת המשיח".

לממשו. רק היה צריך וכעת הרעיון

חיינו לבית נוסעים
נסעתי כבר יוסי, הרב מספר כן, לפני מה "זמן
ל"770" שיקאגו שבין הזה המרחק את ברכבנו
מלך שליט"א הרבי של מדרשו (בית יורק בניו
שהם מייל 800 של במרחק מדובר המשיח).
על לחבר'ה אז סיפרתי ק"מ. מ-1200 למעלה
האלפים על לאחרונה, שלנו הביקור חוויית
שליט"א הרבי אל תבל, קצווי מכל המגיעים
ולהתברך במחיצתו לשהות המשיח, מלך
אוירת את תיארתי החדשה. לשנה בברכתו
חודש לקראת נדלקו. הם והשמחה, הקדושה
ל"מניין" קרוב היינו כבר שנה באותה אלול
הרבי אל נוסעים שהם שהחליטו חבר'ה
אלול. ח"י לקראת המשיח, מלך שליט"א

הראשון. הביקור זה היה מהם לחלק

בכל ומאובזר מושכלל ארוך "טנק" שכרנו
הדרוש הציוד ואת עצמו את העמסנו הדרוש
אמורה רציף, באופן כזו נסיעה לדרך. ויצאנו
ייקח שזה שעדיף החלטנו שעות. 15 להמשך
ואכן בדרך. בנתיים להתוועד ונוכל זמן יותר
ארוכה", אחת "התוועדות הייתה הנסיעה כל

ל-"770". להתכונן בידנו שסייעה

מדינות: שש פני על חולפים הנסיעה, במהלך
ג'רסי ניו פנסלבניה, אוהיו, אינדיאנה, אילינו,
בנהיגה מתחלפים היו החבר'ה יורק. וניו
לחניה לעצור הוחלט בו למקום עד בתורנות,
נקודה קצת. ולהתוועד ללמוד להתרעננות,
"קונטרס כמובן הייתה בהתוועדות מרכזית
עניינו בביאור העוסק שבבבל", רבינו בית
הבית חיינו", כ"בית הן ,"770" של וחשיבותו
כ"בית והן העולם לכל חיות יוצאת ממנו
של מושבו מקום ,(770= (בגימטריא משיח"
לכל המעניק המשיח, מלך שליט"א הרבי
הבאת שליחותם, למילוי הכוח את הדור אנשי

והשלימה. האמיתית הגאולה

פסטרולי מים אגם
פסטורלי מים לאגם הגענו מסויים בשלב
ההזדמנות את ניצלנו מסביב. בירק כולו טובל
שיעור לקראת הצלולים, במימיו לטבול
הצלחנו התפילה לאחר ותפילה. בחסידות

האש". "על התוועדות לארוחת דגים לדוג גם
שבע בהפצת גם לפעול כדי החניות את נצלנו
7 כרטיסי חילקנו שפגשנו, גויים בקרב מצות
לקראון-הייטס ב"ה כשהגענו נח. בני מצות
הכנסת "ועד עם קשר יצרנו המלך שכונת
לאחר לינה. למקומות לנו שדאגו אורחים"
ל"770" פעמינו שמנו קצרה התארגנות
האורחים המוני עם יחד נסחפנו כבר שם
תפילות של העל-טבעי הרצף לתוך כ"י,
המשיח. מלך שליט"א הרבי עם והתוועדויות

ל״הקהל״ אחרונות הכנות
הנוכחית, השבת לקראת הנסיעה נקבעה השנה
כבר משיקאגו יצאה הקבוצה סליחות". "שבת
שישי, יום במהלך והגיעה חמישי יום בבוקר
השנה, הנסיעה של יחודה על קודש. שבת ערב
בהכנות שמדובר לזכור "צריך יוסי, הרב מציין
לטובה, עלינו הבאה השנה לקראת האחרונות

"שנת יחודית שנה
(השנה הקהל"
שנת שלאחר

שמיטה).

שנת זו אגב,
" ל ה ק ה " ה
! ת י ר י ש ע ה
נשיאותו בתקופת
שליט"א הרבי של
המשיח, מלך

להבאת עצומה כח נתינת בה שיש ובוודאי
היעוד וכלשון והשלימה, האמיתית הגאולה
המלאה בהתגלותו הנה", ישובו גדול "קהל

ממש. ומיד תיכף והמושלמת,

770 ל משיקגו בנסיעה ה״טנק״

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

ד ע ו ם ל ו ע ל ח י ש מ ה ך ל מ ו נ י ב ר ו ו נ ר ו מ ו נ נ ו ד א י ח י בתשלום כניסה

קליימן יוסי הרב
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