
ב׳כולל׳ ממשיכים
מעמד יתקיים אלול, ט' חמישי, ביום
אהרון הרב של לפטירתו ה'שלושים'
בבת התמימים הדר כולל ראש הלפרין,
שיעורי מסר שנים עשרות שבמשך ים,
במעמד האירוע, ביומו. יום מידי תורה,
בבית 20:30 בשעה ומשפחה, רבנים

ים. בת 67 העצמאות שד' חב"ד

וצדקה לנרונים קופסה
בראשות לגאולה" "פעולה מכון
מפיק ביאליק, מקרית רייזנר זכי הרב
נרוניות לחלוקת קשיח קרטון קופסת
משמשת עצמה הקופסא כאשר לשבת,
של בגודל הקופה צדקה. כקופת גם
אפשרות עימה ונושאת ס"מ 8*5*2
לארועים, הקדשות פעילות, לפרסום
לפרטים וכו'. הנמשכת לפעולה פרטים

.052-223-4477 טל: ולהזמנות

ומשיח לגאולה כלה ירחי
מטעם נערך השבוע, ראשון ביום
כלה "ירחי - יחודי מעמד ממ"ש, מרכז
'שערי בישיבת ומשיח", גאולה בענייני
בסמיכות נערך המעמד ברק. בבני חיים'
של ההילולא יום מנחם-אב, כ' ליום
שניאורסאהן, יצחק לוי המקובל הרה"ק
המשיח, מלך שליט"א הרבי של אביו
מרחבי אברכים עשרות בהשתתפות
שיעורים נמסרו היום במהלך הארץ.
נכבדים, ומשפיעים רבנים מפי והרצאות
רבתי, חסידית בהתוועדות שהסתיימו
הרוחניים הנושאים את להביא שנועדה

העיקר". הוא ל"המעשה

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

נכנסים שאנחנו ככל לטובתנו. פועל הזמן
הניסים העל-טבעי, הגאולה, לזמן יותר עמוק
חלק יותר, טבעי ונעשים הולכים והנפלאות,
גם האם השאלה בדבר יומי. היום חיינו מאורח
שבכל לחשוש, צריך המשיח" "ימות בתקופתנו
תשובתה הרי מזכויותינו? לנו מנכים כזה נס
חלק כיום הינם והנס טבעי העל בצדה:

חשש. ואין קיומנו של הטבעית מהמציאות

בצאתם במדבר, ישראל בני עם גם היה זה כך
הם שנה ארבעים במשך כאשר ממצרים,
ניסי, באופן משמים להם שירד מהמן ניזונו

מבארה המים גם כמו
הכבוד וענני מרים של
כל אותם. שהקיפו
גלויים ניסים היו אלה
שנעשו יום-יומיים
החיים מאורח לחלק
ישראל בני של השגרתי

במדבר.

הייתה לא אחד לאף
אנו זה כיצד השאלה,
המן על מסתמכים
והרי למחר, שירד
על מסתמכים "אין
משום, וזאת הנס"?
חיו, בה שבמציאות

החיים מאורח נפרד בלתי חלק היוו הניסים
שלהם. הטבעי

הגאולה זמן של נפלאות
הוא המשיח, "ימות בתקופתנו החידוש
נעלית מבחינה נמשכים והנפלאות שהניסים
כפי מצרים, ביציאת אז שהתרחשו מאלו יותר
שליט"א הרבי של הקדושות בשיחותיו שמובא
מצרים ביציאת שהיו שהנפלאות המשיח, מלך
של לנפלאות ביחס "טבע", בבחינת יהיו
ולאידך הגאולה! זמן
לתוך חודרים הם הם
שאנו עד עולמנו,
חלק בהם רואים

הטבעית. מההנהגה

הנעשית בתקופתנו, טבעיות על התופעות אחת
אפיק זהו ניסים, שיגרת של טבעי להליך
- המשיח מלך שליט"א לרבי ההתקשרות
ובעולם, בארץ יהודים רבבות קודש". "אגרות
שליט"א לרבי יום מידי כותבים המגזרים, מכל
מבלי משמעותי צעד עושים ואינם המשיח, מלך

הקדושה. ועצתו ברכתו אישורו, את לקבל

הניסית התוצאה
משאלות החל מוגבל. אינו השאלות מגוון
פרקטיותשלהאםלבצע
או זו כלכלית עיסקה
להתייחס כיצד אחרת,
האם רפואית, לחוו"ד
האם דירה, לעבור
הינו המוצע השידוך
לקדם כיצד עבורו, נכון
מה בית, השלום את
לזכות כדי לעשות
לשאלות עד בטן, בפרי
המחקר בתחום עיוניות
שאלות השונים,
ומדיניות, חברתיות
בתחום לשאלות ועד

תורני. הרוחני

בהן וניכר ניסי באופן מדוייקות התשובות
הניסית בתוצאה יותר ועוד האלוקי, מקורן
לפרסם חייבים הפניה. שלאחר והעל-טבעית
לדורנו האלוקית המתנה זו שיותר, ככל זה את
לפרסם "צריכים הקדוש: וכלשונו הגאולה, דור
ומינה בחר שהקב"ה שזכינו הדור, אנשי לכל
נעלה בערך שלא הוא עצמו שמצד בעל-בחירה,
ו"יועציך" ה"שופטיך" שיהי'ה הדור, מאנשי
בנוגע עצות ויתן הוראות שיורה הדור, ונביא
זה, דרור האנשים וכל ישראל בני כל לעבודת
חיי להנהגת ובנוגע ומצוות, תורה עניני בכל
- העיקרית הנבואה - עד .. הכללית היום-יום
ממש ומיד ותיכף לגאולה" ש"לאלתר הנבואה"

בא". (משיח) זה "הנה

שבכל ניסיך על
הגאולה בזמן יום

הניסית בתוצאה יותר ועוד האלוקי מקורן בהן ניכר ניסי. באופן מדוייקות התשובות
הגאולה דור לדורנו האלוקית המתנה את לפרסם חייבים הפניה. שלאחר והעל-טבעית

ברק, בבני שנערך ומשיח, גאולה בעניני כלה׳ ב׳ירחי השבוע, השתתפו מאות
ניס) יוסף (צילום: הגאולה. תורת את לימדו ומרצים רבנים ממש. ההפצה מרכז ע״י

וגאולה משיח בעניני המרכזי כלה ירחי

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

לזכות

שיי' לאה בן חיים יוסף ר'
וקרובה שלמה לרפואה
ישראל חולי שאר בתוך

שלמה רפואה
ר' בת נינט חנה חיה מרת נשמת לזכות
ללוש ע"ה מרים ומרת אברהם

ה'תשע"ז סיון י"ג נפ':
עפר שוכני ורננו והקיצו היעוד לקיום ותזכה

ממש ומיד תיכף
******************

לחיים שיחי' לואיזה בן מרסל ר' ולזכות
והשלמה האמיתית הגאולה זמן של ניצחיים

לזכות

 
    
    
   
   
ל ו ל א
ל ו ל א 
ל א  
 ל ו
ל ו ל א  
ו ל א 
    ל

ברכה היום לפניכם נותן אנוכי ראה
כו) יא (דברים

מסויים, עניין לגבי התפרשה לא זו ברכה
כולם הברכות כל את כוללת היא אלא
את - לראש ולכל יהודי, לכל ה' שנותן
יש והשלמה. האמיתית הגאולה ברכת
בדברים - מקום בכל ולהכריז לפרסם
הקב"ה, כיום שגם - הלב מן היוצאים
מישראל, אחד לכל ואומר וחוזר אומר
נותן אנכי "ראה הנביאים, עבדיו ע"י
ניתנת ממש היום ברכה": היום לפניכם

והשלימה. האמיתית הגאולה ברכת
גאולה) (פניני

ההפטרה) (מן שמשותיך כדכד

- שמשותיך טובה: אבן מין - כדכד
ישמשוניה עם חברו ומנחם אמך י"ת
שחמה חלונות שמש לשון פותרין ויש

במיני מחיצה כנגדו ועושין בהן זורחת
תהלים ומדרש לנוי. צבעים זכוכית
שיני ומגן ושמש שמשותיך פותר

החומה.
(רש״י)

ההפטרה) (מן שמשותיך כדכד ושמתי

(חומותיך. שמשותיך" כדכד "ושמתי
נחלקו נחמני: בר שמואל רבי אמר רש"י)

ומיכאל, גבריאל ברקיע המלאכים שני
בין הייתה שהמחלקות אומרים ויש
רבי בני וחזקיא יהודה האמוראים, שני
יהיו ממה ירושלים חומות באבני חייא,

להיות? שעתידין האבנים אלו

ישפה. אמר: ואחד שוהם, אמר: אחד
זה כדברי יהיה הקב"ה: להם אמר

זה. וכדברי
שם) וברש״י עה. בתרא (בבא

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:57 18:44 ירושלים
19:59 18:59 תל-אביב
20:00 18:51 חיפה
19:58 19:01 באר-שבע
20:31 19:31 ניו-יורק

      
ה) נה, - יא נד, פרק (ישעיהו

אלול חודש : 
חלקים. 15 דקות 44 ,10 שעה ג' יום המולד:

ורביעי שלישי ביום : 

ב'הפוכה' לברך

מלך דבר

ראה פרשת
ו פרק 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 ,67 עצמאות
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

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

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

תניא תהלים חומש

לפניכם נותן אנכי "ראה מתחילה: פרשתנו
פסוקי יתר כמו אלו, מילים וקללה" ברכה היום
שנכתבו שונים, לפירושים מתורגמים התורה
מילים בתרגום אך גדולים. תנאים ידי על
תרגומים. שני בין מעניינת תופעה ישנה אלו
"ברכה המילים את מתרגם אונקלוס בעוד
בן יונתן רבי התנא ולוטין", "ברכן וקללה"
במקום וחילופא". ל"ברכן זאת מתרגם עוזיאל
מעדיף בארמית "קללה" המילה את לבטאות

ברכה". "חילוף בכינוי לרומזה, התנא

מובאת בו הבאים שבפסוקים הוא המעניין אך
את . . "ונתתם (כמו: "קללה" המילה שוב
מתרגם יונתן רבי גם עיבל") הר על הקללה
"קללה". של המילולי תרגומו – "ומלטטיא"

דרשני. אומר זה דבר

ניתן הסבר: דורש ברכה" "חילוף הכינוי גם
אפשר אי אך לו, הדומה בחפץ דבר להחליף
ונוגד הפכי דבר ע"י חילופי" "פיתרון לתת
של הנגדית התכונה היא הקללה ובעניננו: לו.

אותו? "מחליפה" לא אבל הברכה,

ברכה״ ״חילוף
לא הפשוט במובנו "קללה" המושג בעצם,
וחנון, רחום א-ל שהוא הקב"ה, אצל שייך
ואם מלמעלה", יורד רע "אין חכמינו: וכפתגם

על מדבר לא בפרשתנו שהפסוק בודאי כן
הברכה", "חילוף רק אלא ח"ו, כפשוטה קללה
גורמים האדם של רצויים הבלתי שהמעשים
לקללה "מתחלפת" מלמעלה המגיעה שהברכה

לאדם). שמגיעה (לפני

עוזיאל בן יונתן רבי מגלה הזה הפירוש ואת
מעבר הסבר לפעמים להוסיף בתרגומו כדרכו

המילולי. לתרגום

בגלל בקללה מתחלפת כשהברכה גם דיוק: ליתר
"ברכה", בעצם נשארת היא טובים, לא מעשים
האדם את ולטהר לזכך תכליתם היסורים גם כי
לדרגה שיתעלה כדי בו שדבקה מהחומריות

נעלים. גילוים לקבל ויוכל רוחנית יותר

הפנימית הברכה
פירוש מגלה יונתן רבי דוקא למה יובן זה לפי
הוא אונקלוס כי אונקלוס. התרגום ולא זה,
בו הגלות מקום את מסמל שבבל בבלי, תרגום
הפנימית הברכה אך היטב, מורגשים היסורים
אצלם ולכן נרגש, לא בהם הטמון והטוב
אך הפשוט. במובן כ"קללה" הגלות מתקבלת
תרגום שהוא עוזיאל, בן יונתן רבי התרגום
המשמעות את מגלים בה ישראל, שמארץ

ולכך החיצונים היסורים מאחורי המוסתרת
ברכה – במובנו ברכה", "חילוף רק נקראים הם
מהדרך ושונה "מתחלף" התגלותה שסדר
לטוב להביא – שווה מטרתו אבל המקובלת,

הגאולה. של הנעלה

לכולם שייכת הגאולה
הטמון הפנימי הטוב את נוספת: נקודה
ה"תרגום". בשפת יונתן רבי מגלה ביסורים,
העם פשוטי עבור נועד ה"תרגום" כידוע,
להם שגם הקודש, לשון את מבינים שאינם
שרבי העובדה בתורה. להגות האפשרות תינתן
בשפה דוקא המוסתרת הברכה על מגלה יונתן
שביסורים הטוב לראות שהיכולת מלמדת זו
והצדיקים החכמים לתלמידי מוגבלת אינה
הם מצליחים המחודדת שבראייתם הגדולים
גם אלא הטמונה, האלקית הברכה את לפענח

זו. יכולת ניתנה העם לפשוטי (ובעיקר)

מובא הפרשה בתחילת דוקא למה יובן כעת
על כשמסתכלים דוקא ברכה": "חילוף הכינוי
מתחברים אזי כללי, במבט מלמעלה, הגלות
היתה היסורים שמטרת ומתגלה החלקים כל

הגאולה. של הנעלים לגילויים אותנו להכין

לא כשעדיין הפרשה בתחילת דוקא לכן
זאת מזכירים רק אלא הקללות, לפרטי נכנסו
יונתן רבי מגלה דוקא אז כללית, כהקדמה

ברכה. – הוא ה"קללה" ותכלית שתוכן

האמיתית בגאולה שלימות שיהיה כפי ועד
את בשר ובעיני בגלוי יראו שאז והשלימה

והנגלה. הנראה בטוב הקב"ה חסדי

תשכ״ו) ראה פרשת שיחת (ע״פ



קהילת רב אנטיזדה, משה הרב זכה
דרכו והתגלגלו בנתניה, אירן יוצאי
שליט"א הרבי של רבים מופתים
מדהימים. מופתים המשיח, מלך

מספר: הוא מהם אחד על

לאחר שלישי, מימי באחד זה היה
לנשים. שלי השבועי השיעור
בלילה, 10 לאחר כבר הייתה השעה
ביתנו. בדלת דפיקות נשמעו כאשר
מבכי אדומות שעיניו יהודי הגיע
לרבי ברכה בקשת שאכניס ומבקש
את שיציל המשיח, מלך שליט"א
לניאדו, הרפואה בבית שנמצא גיסו
אומרים "הם גסיסה. של במצב
"... וזהו שעתיים של עניין שזה

המשפחה מבני מישהו האם שאלתי
כי ואישר לידו, כעת
החולה של אשתו גיסתו,

לידו. כעת נמצאת

אליה שיתקשרו בקשתי
את אישרה היא ואכן
נמצא בו הקשה המצב
"במוניטורים בעלה.
ירד שהדופק רואים
מערכות כל ובעצם
בקריסה. נמצאות הגוף
שזה אומרים הרופאים
שעתים בין של סיפור
ה"י. ,".. וחצי לשעתיים

להבהיר, שחשוב לה אמרתי
צריך מישהו עבור כותבים שכאשר
מה כל שיעשו מוחלט להיות
יענה המשיח מלך שליט"א שהרבי
מייד. לזה הסכימה היא בתשובה.

במכתב הברכה. בקשת את כתבתי
הקודש, באגרות שהתקבל התשובה
המשיח מלך שליט"א הרבי הבהיר
אחד. גוף הינם ואשה שבעל
הבעל, אצל חולי קיים וכאשר
ברפואתו להוסיף האשה יכולה
עצמה על לוקחת שהיא בכך
הבעל, לזכות ברוחניות תוספת
(חומש החת"ת אמירת כדוגמת

תניא). תהילים

בתחתית שלמטה ראיתי ואז
"מהנכון המילים היו התשובה,

הניתוח". את שיעשו

הגיבה האשה הדברים לשמע
מוכנה היא כי ואמרה בהתרגשות
לומר אבל חת"ת, עצמה על לקחת
בראש? ניתוח לו שיעשו לרופאים

גוסס.. הוא יתכן לא זה

בדיוק תעשה היא שאם לה אמרתי
המשיח מלך שליט"א שהרבי מה
להבראתו. סיכוי יש אזי אומר,
נתתי השיחה. הסתיימה ובזה
הרבי של הברכה ממימי לגיסה
לתת שינסו המשיח מלך שליט"א

לחולה.

יום כשבצהרי ימים, כחודש חלף
אני בדלת. אצלנו דופקים אחד,
איש בפני ועומדים לפתוח ניגש
גדולות צלקות עם האיש ואשה.

ראש. בכיסוי והאשה בראשו

כבר ורציתי אותם הכרתי לא
בשעות מקבל שאינני להתנצל
זוכר "אתה אמרה כשאשה אלה,
אמרתי להודות!" באנו אותנו?
במה יודע שאינני
אמרה היא ואז מדובר
בעלי את זוכר "אתה

גוסס".." שהיה

ולא עניתי "בוודאי,
עוד לומר הספקתי
הרים כשהבעל מילה,
לרקוד והחל אותי

בבית. איתי

בקשתי קצת משנרגע
היה. מה שיספרו
שלאחר אמרה והאשה
החליטה היא הברורה התשובה
לבעלה שיעשו דורשת שהיא

הסיכויים. כל כנגד ניתוח,

התברר הרפואה לבית כשהגיעה
המחלקה, ראש שהפרופ' לה
באותו פרטית, בהשגחה נמצא
מצב את ידע הוא במחלקה. ערב
עניין את וכל מכל ושלל בעלה
בכל לדרוש החלה היא אך הניתוח,
ממנה, יוצאים שלא ומשראו תוקף
תוצאות על אותה החתים הרופא

בהכנות. והחלו הניתוח,

לתת גם הצליחה היא בינתיים
הוא מהמים. טיפות כמה לבעלה
הסירו במהלכו לניתוח הוכנס
וברוך ס"מ, 5 של גידול מראשו
רגליו. על עומד הוא כיום השם,

יש אבל הבעל, אלי פנה "הרב,
להתפלל לי קשה בעיה, עדיין לי
כך כל רואה לא עדיין שאני כיון
גם דאגה, "אל לו אמרתי טוב".

יסתדר". זה

ורבינו מורנו אדוננו יחי

ועד לעולם המשיח מלך

צדקנו הוי׳ יקראו אשר שמו וזה
שמו ..וזה צדיק צמח לדוד והקימותי ה׳ נאום באים ימים ״הנה

ה-1) כג, (ירמיהו צדקנו״. הוי׳ יקראו אשר
נחמני בר שמואל רבי אמר
על נקראו ג׳ יונתן: רבי אמר
הוא, ברוך הקדוש של שמו
ומשיח, צדיקים, הן: ואלו
דכתיב: משיח, וירושלים...
ה׳ יקראו אשר שמו וזה
הרשב״ם: וכפירוש צדקנו.
שיהא - שמו על נקראו
ב) עה, בתרא (בבא ה׳. שמם

המשיח מלך אשר הגאולה, מנבואות באחת מבטיח ירמיהו הנביא
"הוי' בשם יקרא והשלימה, האמיתית בגאולה ישראל עם את שיגאל
הקב"ה של שמו הוי', שם הוא הראשון משניים. המורכב שם צדקנו".
וכפירוש "צדקנו", הוא השני והשם ודם. בשר לנברא לראשונה שינתן
של שמו מקור מכאן זה": של בימיו אותנו מצדיק "ה' הפסוק על רש"י

צדקנו". "משיח - ישראל קהילות בכל המקובל המשיח, מלך

"משיח - זה שם המשיח, מלך שליט"א לרבי ביחס אשר להיווכח מאלף
להחדיר פעולתו ע"ש והוא ועכשווית, נוספת משמעות מקבל צדקנו"
"ויכוף ברמב"ם: כמבואר מתפקידו כחלק ובעולם, בנו הצדקה עניין את
לראש שלכל הרי בדקה". ולחזק ומצוות) (=בתורה בה לילך ישראל כל
כמותי באופן ישראל, בני בקרב הצדקה עניין את להחדיר פועל הוא
אתנו מתאחד הצדקה שעניין שפועל ועד דוגמתם. נודעו שלא ואיכותי
הוא כן כמו שלנו. צדקה "צדקנו", - לענייננו נעשית הצדקה שנתינת כך

עולם. באי כל בקרב הצדקה עניין להחדרת פועל

לצדקה דולר של שטרות מליוני
(שחרית לתפילות בכניסתו בעיקר זה היה הראשונות הנשיאות בשנות
שזכו לילדים מטבעות לחלק כשנהג למקוה, מ-770 וביציאתו ומנחה),
צדקה מטעמי רק לא בולט באופן שנעשתה פעולה בסמיכות. להיות
שליחות דולר לקבלת הציבור זכה במקביל לצדקה. כחינוך בעיקר אלא
(אותם ל"טנקיסטים" דולרים כשחילק החול, בימות בהתוועדויות מצוה
את מחלקים כשהם במבצעים), הרבים לזיכוי חב"ד בניידות שנוסעים

ההתוועדות. בעת בפועל לנוכחים רק ברכה השטרות

דולרים חלוקת מעמדי של ההזדמנויות את מרחיב הוא השנים במהלך
כמו הברכה, לקבלת לפניו לעוברים החגים, בערבי כגון מצוה, כשליחות
מגיעה הגלוי לשיאה הצדקה. את מחלק בו הזמן משך את מרחיב כן
בימי ,('86) תשמ"ו מהשנים החל הצדקה, בנושא הרבים לזיכוי פעולתו
הזוכים אלפים מאות עוברים בהם הדולרים חלוקת במעמדי ראשון
בעלי נכבדים, ציבור אישי ביניהם מצוה. כשליחות צדקה לקבלת
בתחום הם גם ולפעול להמשיך מהם מבקש כשהוא ציבורית, השפעה

צדקה. בנתינת שלהם האישית הדוגמא ע"י זה

אלא עצמו המטבע או השטר את לתת צורך שאין מבהיר הוא כמובן
מכפיל ע"י הניתן שהדולר כך עליו, ולהוסיף חילופו את לתת אפשר
הצדקה. מעגל את מרחיב הוא כשבכך מזה, ויותר עצמו את ומשלש

שליט"א הרבי חילק כה עד נשיאותו שנות שבמהלך מלמד גס חישוב
שליחויות מליוני שהולידו לצדקה, דולר של שטרות מליוני המשיח מלך
בני מצות שבע בהפצת לפעילותו בנוסף וזאת העולם. ברחבי צדקה של
מהציוי כחלק הצדקה חשיבות את מדגיש כשהוא האומות, בקרב נח,
אשר שמו "זה ולכן יצרה". ה"לשבת את ביותר הפועל לחלש, לסייע

צדקנו". הוי' יקראו

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק אלול -אב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

טז. עדות הלכות

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

כ. פרק

כא. פרק

כב. פרק

טז-יח. ולוה מלוה הלכות

יט-כא. פרקים

כב-כד. פרקים

כה-כז. פרקים

א-ג פרקים ונטען טוען הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט פרקים

כו

כז

כח

כט

ל

א

ב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שבמכתב כפי בדיוק לעשות

את כבר זאת ששאלו לכולם, וידוע מפורסם
ברורה תשובה מהם קיבלו ואף הבטחון, אנשי

פיקוח של המצב אז יגבר - השטחים... את ימסרו שאם לכך:
זאת... יודעים שטחים למסור שמעוניינים אלו ואותם נפש.

תשל"ו) מנחם-אב (כ'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נפש פיקוח מגביר

אנטיזדה משה הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א מרום יעקב הרב ע"י (*
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור בבוקר: 8:30 בשעה יום כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

(אילוסטרציה)



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

יו

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

סישל באי הגאולה בהפצת קדמי ר'

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמיקדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

טרור שמאפשרת הצה"לית הקונספציה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מהכפר ימ"ש מחבל ביצע ימים, כחודש לפני
נוה בישוב סלומון במשפ' הטבח את קובר,
שלושת נרצחו בטבח בנימין. שבמטה צוף
אסתר חיה בתו צבי, יוסף הסבא הקדושים
נפצעה. טובה הסבתא הי"ד, אלעד ובנו
מרכז פיקוד אלוף בישוב ביקר הטבח לאחר
בה הישוב תושבי עם שיחה וקיים נומה רוני
את המחדילה האסונית הקונספציה נחשפה

הערבי. בטירור להילחם ביכולתו צה"ל,

הרבי אחת, לא התריע הקדושות בשחותיו
הבטחוני החידלון כי המשיח, מלך שליט"א
מקבלי בקרב ורצון כוונה מהעדר מתחיל
הבטחון, ובמערכת בממשלה ההחלטות
חידלונית מציאות הערבי. הטרור את לנצח
המגבירה כחולשה, הערבים אצל מתפרשת זו

הטרור. להגברת המוטיבציה את אצלם

לחימה במקום אקדמאיות תבניות
נומה, האלוף שקיים השיחה מתוכן להלן
השבוע שפורסמה כפי צוף, נוה תושבי עם
גרונר. אלחנן של בכתבתו היהודי", ב"קול

התפיסה את נומה הציג השיחה במהלך
הערבית האוכלוסייה את המחלקת הצה"לית
– קטגוריות לארבע ושומרון, ביהודה
ו'מפויסים'. 'אדישים' 'מורתעים', 'אלימים',

בקבוצת שהיה כמי האלוף הגדיר המחבל את
זמן ובפרק למורתעים, עבר אך האלימים
האלימים לקבוצת חזר ביותר קצר קצר
מהצבא חמק ולפיכך הפיגוע, את וביצע

מולו. לעשות מה היה לא ולצה"ל

האלוף, תפיסת על ביקורת הביעו התושבים
המציאות את לאנוס לדבריהם המנסה
הפיגועים בעוד אקדמאיות, לתבניות

לגיבוי זוכים אלא בואקום נעשים אינם
הצבא בידי שמוגדרת מהאוכלוסייה גם

"מפויסת". אף ולעיתים כ"אדישה"

עבר המחבל שעה שתוך אומר אתה "אם
הם מבחינתנו כולם אז לקבוצה, מקבוצה
לדברי הגיבה האלימים", של קבוצה באותה
והמשיכה הישוב, מתושבות אחת האלוף
שבדברי האבסורד את שהבהירה בשאלה
נמצאת מבחינתך קבוצה "באיזו האלוף:
לא האלוף בו?". שתומכת המחבל של האמא
קוראים כבר שאנחנו כזה מבט עשה רק ענה
שאותו וקר), מנוכר =) קטיף" גוש "מבט לו
קשה", שאלה העלה שמישהו פעם כל עשה

השואלת. סיפרה

עצובה בדיחה הצה״לי, הניתוח
בישוב. לבדיחה הפכה נומה שהציג החלוקה
בסופר, כשעבד פיגוע שביצע מחבל "הרי
קפץ דקות ובשתי האדישים בקבוצת היה
אחת אומרת לאלים", והפך קבוצות שתי

המשתתפות.

בתים כ-15 נשרפו בה השריפה נושא גם
שריפה חודשים, כשמונה לפני צוף בנווה
עלה המחבל, חדר ממנו אזור מאותו שהחלה

תשובות. לאלוף היו לא כאן גם בשיחה,

יכול היה אולי שהצבא לאלוף אמרו "אנשים
בעצמו הצבא הרי כי השריפה, את למנוע
יש כי מזוודות להכין קודם יום לנו הודיע
עמר. מרת מספרת אצלנו", לשריפה חשש
סירב הצבא זאת, שדרשנו למרות "אבל
ממנו ובאמת לערבים הכביש את לסגור
לאלוף: "אמרו השריפה". את למחרת הציתו

כלום". עשיתם ולא ידעתם אתם

האנרכיסטים״ את מכירים ״לא
שישי יום מדי המגיעים האנרכיסטים, נושא
נבי והכפר צוף נווה לאזור שנים מספר כבר
וערביי השטח את ומתסיסים הסמוך, סלאח
צה"ל מדוע לשאלה בשיחה. גם עלה האזור,
מאוד שקשה האלוף: ענה אותם עוצר אינו

את לאתר לצה"ל
כל של השמות
האנרכיסטים...".

שלף בתגובה
התושבים אחד
שמות רשימת
ם י ט ס י כ ר נ א
נווה ליד הפעילים
תושבים צוף...

מגיע הוא ש"ביצהר לאלוף הזכירו נוספים
רגע"... בתוך רוצה שהוא למי

בהתגלותו בטחוננו היא היחידה הנחמה
שיוליכנו המשיח, מלך שליט"א הרבי של

ממש. עכשיו לארצנו, קוממיות

הקונספציה את שחשפה בשיחה האלוף

לפיגוע בתגובה בבניה מוסיפים

להעצבות יבוא שלא
שרוי הי' זמן שלפני איך כותב בו למכתבו, במענה
מעניניו בכמה דעתו, שלפי בזה הסיבה ורואה בעצבות
גם כזה רוח למצב יבוא שלא וירא וכו' מצליח אינו

בזה. עצה ושואל בעתיד,

מקיים גם אם כי יודע רק שלא בודאי האמור פי ..ועל
ברוך בטופסי מתחילות שכולן השחר דברכות הענין
לפניך אני מודה זה, לפני וגם תודה, הבעת ז.א. אתה,
החזרת אשר אחרות, במלות נשמתי. בי שהחזרת
בהם יש אדמות עלי האדם של חיותו וחיים הנשמה
שמטעם אלא ומנהיגו, האדם ליוצר תודה להבעת ענין
להאדם, ניתנה חפשית בחירה האדם, ליוצר הידוע
שיהיו בכדי לפניו, המתאים באופן חייו לחיות האם

וקדושה. טוב תוכן מלאים חיים, לשמם, ראוים החיים
והאפשריות הכחות שניתנו בודאי הבחירה, וכשניתנה
שאף במוחש, ורואים בפועל, זה כל את להביא לכאו"א
אין מצליחים, ואין ענין באיזה עושים פעמים שכמה
שבפעם ואפשר כן, יהי' בעתיד שגם כלל, הוכחה זה
ואחד המאה פעם או המאה פעם הוא אם אף הנוספת,

מרובה. ובהצלחה יצליח אז דוקא,

יצליח, סוף סוף ואז כחו, לפי אלא ממנו דורשים ואין ..
אם כי מצליח, לא במכתבו כלשונו שהוא אדם לך ואין
שמשתמש אדם ובין העצל האדם בין הוא החילוק
בורא ע"י יפה בעין לו הנתנים והכחות האפשרית ומנצל
לברכת זקוקים זמן שבכל פשוט וגם ומובן העולם.
בברכות מוסיפה ומצות תורה בעניני הוספה וכל השי"ת
ו׳תשטז) (אגרת לאדם... בהמצטרך השי"ת

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ח לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב
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המשיח מלך שליט"א הרבי שליח
ב- להשתתף מוזמן הנך

תשע"ז אלול, ז' שלישי, ביום אי"ה שיתקיים
'בלוודר' באולמי ,(29.8.17)

ראשל"צ. החדש א.ת 4 ישראלי שמעון רח'
בצהריים 16:00 מהשעה החל

הכינוס: מנושאי
באמצעי משיח פרסום הגאולה, זמן נפלאות
הארץ שלימות עולם, באי לכל גאולה המדיה,

ישראל עם ובטחון

בתוכנית: עוד
ומשיח, גאולה יריד וידאו, תוכנית חגיגית, ארוחה

20:30 מהשעה החל - הלילה לתוך התוועדות

מראש: והרשמה לפרטים
הגאולה למען האגודה
והשלימה האמיתית

03-658-4633 טלפון

הגאולה: באתר או
www.hageula.com

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 העצמאות

www.hageula.com 03-658-4633 טל':

המלך ושלוחי לפעילים השנתי הכנס

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי


