
בשטח אלול פעילות
מלך שליט"א הרבי הוראות פי על
אלול חודש ימי במהלך יפעלו המשיח,
לעורר כדי העולם, ברחבי השלוחים
תקיעת אלול. חודש לעניני הציבור את
תפילין בדיקת חול, יום בכל שופר
מלך שליט"א לרבי וכתיבה ומזוזות
השנה לקראת ברכה לבקשת המשיח

חב"ד. במוקדי פרטים החדשה.

לימודים שנת פותחים
ים בת חב"ד תורה בתלמוד
עם אלו, בימים מחדשים הגאולה, עיר
המותאם חדש מבנה השנה, פתיחת
הלימודית במסגרת התלמידים. ללימודי
מיוחד דגש מושם הקודש, טהרת על
הרחבה במשנתו החינוכית הדרך על
הת"ת המשיח. מלך שליט"א הרבי של
ונסיון ותק בעל סגל, בועז הרב בניהול

.054-770-3629 להרשמה: בתחום.

לצפיה תניא שיעורי
המחזור לימוד החל אלו בימים
הכנסת בבית התניא, ספר של השלישי
(בנין בת-ים 2 פינקס רח' גד' 'אוהל
מועבר השיעור הדתית) המועצה
חב"ד בית מנהל אושקי דוד הרב ע"י
.20.00 בשעה ד' יום מידי אביב רמת
וניתנים בוידאו מוקלטים השיעורים

הבאה: בכתובת לצפייה
https://chabadaviv.com/category/
torah-online

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ושלימה אמיתית גאולה שנת

בתלמודי הראשון הצלצול ישמע עת ראשון, ביום
השופר קול הכנסת בבתי ישמע הספר, ובתי התורה
כדי נועדה אלול, בחודש השופר תקיעת המהדהד.
המתקרבים. כיפור ויום השנה ראש את לנו להזכיר
למרום, רבינו משה עלה אלול, חודש ראש זה, ביום
פני את חילה בהם יום, לארבעים נוספת, פעם
ובקשתו העגל, חטא על מחילה בבקשת האלוקים
הכיפורים ביום יום, ארבעים מקץ כשירד נתמלאה
למחילת זה יום בקובעו בידיו, השניות הלוחות עם

כדבריך". סלחתי ה' "ויאמר כנאמר: עולמים,
כי מגלה הסוד תורת
מאירים זה, חודש בימי
זמן הרחמים, מידות י"ג
להתקרבות המסוגל נעלה
את העולמים. לריבון
אלו"ל של התיבות ראשי
לי, ודודי לדודי אני -
בהליך הם מסבירים
אשר האדם על העובר
הוא מתקרב אלו בימים
לדודי" "אני הקב"ה אל
בחזרה מלמעלה וממשיך
"ודודי והארה התקרבות

לי".

המלך אל לגשת
שכזה, נעלה אור של זמן זהו אכן אם כן, אם
בימי דבר. לכל חולין ימי הינם אלו ימים מדוע
שובתים אנו מלמעלה הארות מאירים בהם החגים
אלול חודש ימי מדוע אז אותם, ומקדשים ממלאכה

דומה? בצורה ידינו על מקודשים אינם
בספרו זלמן, שניאור רבי הזקן, אדמו"ר משיב כך על
קודם המלך בו למצב נמשל זה זמן כי תורה, לקוטי
של מחייתם מקום השדה, אל מגיע העירה, בואו
כל ורשאי הם יכולים ואז הפשוטים, האנשים
את מקבל והוא המלך אל לגשת בכך שרוצה מי
יפות פנים בסבר כולם
שוחקות פנים ומראה
יובן, זה לפי לכולם.
החגים, לימי בניגוד כי
אל להגיע הרוצה בהם

למי וכיאות כיאה ולהתלבש להתכונן עליו המלך,
בימי מלכותו. בארמון המלך את לפגוש שמבקש
על מוותר ואף העם, אל יוצא המלך אלול חודש
אליו, להתקרב אחד לכל ומאפשר הפאר, מלבושי

מבוקשיו. כל לבקש כדי בעצמו,
כל לבקש כדי אלו, מסוגלים ימים ננצל הבה
הרבי של התגלותו את לדרוש כדי ובמיוחד צרכינו
והשלימה, האמיתית בגאולה המשיח, מלך שליט"א

ממש. ומיד תיכף

שמחה מתוך
מלך שליט"א הרבי
לפרסם מבקש המשיח
אלול, חודש עבודת את
בראשי ביטוי לידי הבאה
את המפרשים התיבות

אלול: המילה
עליהם העמודים שלשת
"אנה תורה עומד, העולם
עבודה לך", ושמתי לידו
ודודי לדודי "אני תפלה -
חסדים וגמילות לי",
ומתנות לרעהו "איש
חודש עבודת לאביונים";
"את התשובה אלול,
וכמובן לבב"; ואת לבבך

לאמר". ויאמרו לה' "אשירה הגאולה
בה זו, משבת החל הנפתחת לעבודה הכח את
ה' "לדוד בתהלים כ"ז מזמור את לומר מתחילים
רבה, הושענה ועד זה מיום הנאמר וישעי" אורי
אנו מקבלים ומנחה, שחרית תפילת סיום לפני
היום לפניכם נותן אנוכי "ראה בתורה מהקריאה
ברכת את אנו רואים ממש שהיום ועד ברכה"

והשלימה. האמיתית הגאולה
הסובבים ואת עצמנו את נחזק אלול חודש בימי
תקיעה הקוים, בחמשת רוחנית בעבודה אותנו
ומזוזות, תפילין בדיקת חול, יום בכל בשופר
החדשה לשנה הברכה ובקשת טובה שנה איחולי
מתוך כמובן והכל המשיח, מלך שליט"א מהרבי

לבב. וטוב שמחה

מהמלך לבקש
הגאולה את

מיוחדת הזדמנות לנו יש הפשוטים, האנשים אל השדה, אל מגיע המלך בהם אלול, חודש בימי
והשלימה. האמיתית הגאולה את ובמיוחד בקשותינו כל את ממנו ולבקש אליו לגשת

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(30.8.19) ה'תשע"ט מנחם-אב כ"ט ראה, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1260

בעומאן הודפס התניא

הגיעו השבוע המשיח, מלך שליט״א הרבי של להוראתו בהתאם
עומאן. הערבית במדינה התניא ספר להדפסת שלוחים



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו
03-9412-770

www.igrot.com האינטרנט: באתר או

ע"ה הלוי שלמה אליעזר יוסף הת'
לוי שיחי' אברהם יבלחט"א בן

במקסיקו חב"ד בבית השליחות בעת נלב"ע
תשע"ט מנחם-אב י"ט

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

שיחי' מענדל מנחם לת'
נואמה

מצווה הבר חגיגת לרגל
הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

נשמת לזכות טוב מזל
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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 ושמתי

- 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

19:42 18:30 ירושלים
19:45 18:46 תל-אביב
19:45 18:38 חיפה
19:44 18:48 באר-שבע
20:12 19:14 ניו-יורק
       
ומוספין - וגו' כסאי השמים 

מחר מהפטרת ואחרון ראשון פסוק
כ פרק א' שמואל - כד. - א סו, (ישעיהו חודש.

מב.) ופסוק יח. פסוק

למקדש בחירה בין

מלך דבר

ראה
ה' אבות פרקי

ראה

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

ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד
רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

"והיה בפרשתנו כתוב המקדש מקום על
. . תביאו שמה . . ה' יבחר אשר המקום
ה'" יבחר "אשר מהמילים וזבחיכם". עולותיכם
מפני היא המקדש מקום של שהמעלה מובן
בחירת לפני אבל זה, במקום בחר שהקב"ה
כי אחרים, במקומות לבחור ניתן היה הקב"ה
לגבי כשלעצמו זה במקום מיוחדת מעלה אין

המקומות. שאר

המקדש מקום מעלת
הבחירה בית בהלכות הרמב"ם זאת, לעומת אך
מכוון מקומו "המזבח החיצון המזבח על כותב
ואחר לעולם" ממקומו אתו משנין ואין ביותר
של מעלותיו את למנות הרמב"ם ממשיך כך
"הוא הקב"ה בו שבחר קודם עוד – המקום
בו שבנה . . המזבח את אברהם בו שבנה המקום
אדם הקריב ובו והבל, קין עליו שהקריב . . נח
שקיימת מובן ומזה נברא" ומשם . . הראשון
רק ולא הקב"ה בחירת לפני הזה במקום מעלה

בו. בחר שהקב"ה מפני
שקיימת האומרים מפרשים ישנם ואכן
בהר בחר הקב"ה האם – זה בנושא מחלוקת
שמכיוון או נעלה, מקום נהיה הוא ולכן המוריה
בחר הקב"ה ונעלה מיוחד כבר הוא שהמקום

עוד מקודש היה שהמקום סובר והרמב"ם בו.
את אברהם בו שבנה המקום (הוא לכן קודם
דווקא זה במקום בחר הקב"ה ולכן וכו') המזבח

המקדש. בית את לו לבנות
פשטות עם מסתדר זה כיצד להבין יש אך
שמזה ה'" יבחר אשר "במקום בפסוק הלשון
רק היא המקום של שמעלתו לכאורה מובן

ה'. בחירת מפני

הבחירה בית
שמעלתו סובר הרמב"ם שגם לומר צריכים אלא
וזה ה', בחר שבו מפני רק נובעת המקום של
השאר, וכל אבינו ואברהם הראשון שאדם
מכיוון זה קרבנות, דווקא זה במקום הקריבו
לבחור עתיד שהקב"ה בנבואה ידעו שהם
הם ולכן השכינה, את בו להשרות זה במקום

קרבנות. שם הקריבו
להלכות קורא הרמב"ם למה מובן זה ולפי
"בית (ולא הבחירה" בית "הלכות בשם אלו
לי "ועשו בפסוק שכתוב כמו וכדומה, המקדש"
להלכות גם קורא אח"כ שהרמב"ם וכפי מקדש"
של שמעלתו סובר הרמב"ם כי המקדש") "כלי

בחר הוא ברוך שבקדוש מכך נובעת המקום
זה. במקום

ההבדל מהו ההסבר פי על יותר עוד יובן זה כל
ל"מקדש": "בחירה" בין

הרי "קדוש" שהוא משהו על אומרים כאשר
שהחפץ מכיוון אבל קדוש, הוא עצמו החפץ
היא בו שנמצאת הקדושה גם לכן מוגבל
החפץ מצד אינה "בחירה" זאת לעומת מוגבלת.
לפי משתנה לא זה ולכן הבוחר, מצד אלא
כאשר – ובעניננו החפץ. של וההגבלות הגדרים
מקבל המקום הרי המוריה בהר בוחר הקב"ה

מוגבל. אינו הקב"ה כי מוגבלת, בלתי קדושה

המדוייק במקום
ה' בחר שבו והמקום המקדש לבית בנוגע ולכן

המעלות: שתי יחד קיימים
ולכן זה במקום בחר הקב"ה - אחד מצד
אתו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח
ונצחיות קביעות לו יש כי לעולם" ממקומו
המקום, מצד תלוי לא זה אבל מוגבלת, בלתי
זה. במקום שבחר הקב"ה - הבוחר מצד אלא

עצמו מצד קדושה גם זה במקום יש - שני ומצד
מפני זה, במקום הקב"ה של בחירתו בלי גם –
את הקריבו הראשון ואדם אבינו אברהם ששם

קרבנותיהם.
(כי עצמו מצד קדוש שהמקום זה גם אבל
שם הקריבו הראשון ואדם אבינו אברהם
בחר שהקב"ה זה מצד כן גם זה הרי קרבנות)
יבחר שה' בנבואה ידעו הם (כי זה במקום

לעתיד). זה במקום
ראה) לפ׳ ב׳ שיחה י״ט חלק לקו״ש (ע״פ



פרישמן בנצי הרב עם
אנושיים חוקים מהחיים. שנוצר חוק ב) חיים. שיוצר חוק א) חוקים: סוגי שני "ישנם
היא ה', תורת המדינה. תנאי לפי מדינה, בכל שונים בכל הם לכן מהחיים, נוצרו
המקומות בכל היא התורה אמת, תורת היא ה' תורת חיים. שיוצרת אלוקית חוקה

שבט). כ"ב יום (היום נצחית" היא תורה בשווה, הזמנים ובכל

בהם! לבחור אסור
כמעט הקהל, בדעת השנים עם ומתבסס ההולך השינוי
הציבור כלל ידי על נחשבים היו שפעם דעות מורגש. ואינו
לדעה הופכים ביטוי, להם לתת ניתן שלא וכאלו למוקצים
אם הזויים שוליים של לדעתם נחשב היה שפעם מה רווחת.
מול העומד הממוצע, והאדם לגיטימית, לדעה הופך בכלל,
הדברים האישית. דרכו על להחליט בבואו אונים חסר עומד הרעיונות שטף
כאשר אלו, בימים אך ואנושיות, חברתיות מוסכמות של רחב במגוון נכונים
ביותר המעסיק בנושא ביטוי לידי במיוחד באים בעיצומה, הבחירות עונת

הבאה. הממשלה של דמותה והיא הציבור, את
והזועק הברור האדום' ה'קו את השנים עם ומאבד הולך הציבור זה, בנושא
נחלתם היו שפעם דעות כוזבות, דעות מחלחלים ואט-אט אותו, שליווה
כיום הפכו להזויים, נחשבו חבריהם בעיני שאפילו אנשים אלו אי של
עם מו"מ של סוג שום לנהל אסור כי מוחלטות מוסכמות כלל. לנחלת
שהוא, דיון לשום לעולם יעלו לא הבית והר ירושלים כי מחבלים, ארגוני
(כולל הכלל לדעת נחשבים היו שנים עשרות שלפני נושאים ועוד. ועוד

בודדים. של לזעקתם הפכו המפלגות), כל מנהיגי
הקובע הוא מי המאמר, בפתיחת המוזכרת המוצא נקודת היא לכך הסיבה
שמא או פוליטיקאים, או התקשורת הקהל, דעת זו האם האדום', ה'קו את
שכאשר וברור הכל. יוצר הבורא, ידי על נקבעים והמוסכמויות החוקים

לשינוי. ניתנים אינם הם יתברך, ממנו מגיעים הדברים
"עמדתי תש"נ: פסח המועד חול א' המשיח, מלך שליט"א הרבי מעיד וכך
פעמים כמה-וכמה נתפרסם וגם – שנים עשיריות כמה זה ומקדם מאז
לתמוך אסור הערבים) (מן נפש פיקוח שמטעמי – אלה שנים במשך
מארץ שטחים החזרת דבר על הערבים עם ומתן משא המנהלת במפלגה
בחירות, בעת במפלגה – להערבים עזה) שומרון, יהודה, – (יש"ע הקודש
ממילא בדרך אז כי ממשלה, והקמת לארגון בנוגע במנהיגיה תמיכה ואיסור
– ועוד יש"ע – השטחים החזרת הערבים, נגד באחריותם תמיכה זוהי
וכלל". כלל נשתנתה לא זו ועמדתי שליט"א, ישראל דבני נפש פיקוח

במקור). אינם (ההדגשות
כי מעיד הוא עליה המשיח, מלך שליט"א הרבי של הק' דעתו ברורות: יאמר
ממשלה להקמת שתסייע במפלגה בבחירות לתמוך שאין נשתנתה, לא היא
שעצם הדברים, בהמשך שם שמבהיר וכפי הערבים עם ומתן משא שתנהל
הוביל שכזה מו״מ לנהל שמוכן הממשלה לראשות במועמד לתמוך הרעיון

היל"ת). כיום גם רואים שאנו (וכפי יהודים של בחייהם לפגיעה
בכנסת מקום על אלה בימים המתמודדות המפלגות כל הרב, לצערינו
מי ידי על שתובל ממשלה בהקמת יתמכו כי ברורה בצורה הצהירו הבאה,
לתמוך, מוחלט איסור שחל ברור שכזה ובמצב הערבים. עם מו"מ שינהל

בעדם! ולסייע להצביע
הודיע תשנ"ב, שבט ב-י' כי נזכיר שכזו, הצהרה מתוצאות החוששים לאלו
ה'ימין', ממשלת להפלת יפעל בעצמו הוא כי המשיח מלך שליט"א הרבי
שיהודי יתכן "לא הק': וכדבריו המהלך! של התוצאות למרות מעשיהם, בגלל
אנשים אם ממילא . . כאלו לעניינים שותף ח״ו יהיה ובתורתו בה׳ המאמין
אנשים אבל להבין, אפשר היה זה את עושים היו בקב"ה מאמינים שלא
מארץ- חלקים מסירת אודות חתימה תבוא שמהם בקב"ה שמאמינים
אזי כאלה דיבורים אודות זה בכיוון ימשיכו באם . . ה' חילול זה הרי ישראל
נגד שלי הכוחות ובכל התוקף בכל שאלחם הראשון אהיה מענדל מנחם אני

במקור). אינם (ההדגשות הממשלה!" שתתפרק שמיר
ראש יהיה ומיד שתיכף מקווה אני - העיקר והוא "ועוד בטוב: ומסיימים
ל'קול המשיח מלך שליט"א הרבי (מדברי צדקנו". משיח שם הממשלה

תש"נ). ניסן ו' ישראל',

ריבק, ומושקא מוטי ר' הזוג, בני
הניסים שרשרת את מגוללים
בחודשים לה שזכו המופלאה

מתרגשים: ועדיין האחרונים,
מושקא, מרת מספרת התחיל, "הכל
לפני ההריון, במהלך בבדיקה
הצביעו הרופאים חודשים. מספר
זיהום על שהצביעו התוצאות על
שורת עם התייעצות לאחר נדיר.
המלצתם את הביעו הם רופאים
זאת ששללנו כמובן הפלה. לבצע
לאחר רק ואכן מוחלט, באופן
התברר ההריון בסוף חודשים,
לצאת מיהרו סתם הרופאים כי

הפלה, לביצוע בהצהרה
רק מבוסס והכל מאחר

השערות. על
מלך שליט"א הרבי
לנו ענה המשיח,
שהפנה מופלא במכתב
אתהרופאיםלקרואאת
מוינה, פרופ' של ספרו
המציאות כיצד שכתב
גם מוכתבת הרפואית

של והרגשות המחשבות ידי על
נכתב כך שישפיע, מה המטופל.
כל לאורך שקיבלנו במכתבים

בה'. הבטחון זה התקופה,
את שאלנו הלידה, עת כשהגיע
היכן המשיח מלך שליט"א הרבי
תשובה וקיבלנו זאת, לעשות עדיף
הכי לעשות שאצליח להיכן ללכת

המעיינות. הפצת הרבה
הלכנו, לשם לניאדו, הרפואה בבית
שלב בכל לדווח תשובה קיבלנו

המשיח. מלך שליט"א לרבי
הלידה עם שקיבלנו במכתב
הופיעו זו, בשנה תמוז כ' בתאריך
ואכן דבר?". מה' "היפלא המילים
הלידה, לאחר מיד שנעשו בבדיקות
בגופו בריא שנולד לילד כי התברר
כי המעידים פעילים נוגדנים יש

הנדיר. בחיידק נדבק הוא
שעלי הרופאים ידי על הוחלט
לעוד התינוק עם יחד להשאר

לאשפוז. ימים מספר
מלך שליט"א לרבי כך על כתבנו
דעתם חוות את וציינו המשיח,
ונעננו הרופאים, של המדאיגה
בפעילות להמשיך שעלי בתשובה
המעיינות והפצת ה'מבצעים'
הקדשתי זמני שאת כמובן הלאה.

הדלקת ענין על נשים עם לדבר כדי
ועוד. המשפחה טהרת שבת, נרות
לאתר ניסו הרופאים בנתיים
את הארץ ברחבי במעבדות
מדובר כי התברר לחיידק, התרופה
שאותרה לאחר שגם נדירה בתרופה
היתה הרופאים) מצד לחצים (תוך
לגופו התאמה הליך לעבור צריכה

התינוק. של
לתקופת באשפוז, הושארנו בנתיים
יודעים לא כשאנו ידועה, לא זמן
באחד הביתה. ללכת נוכל מתי
כי ואומר בעלי מגיע הערבים
שליט"א מהרבי תשובה קיבל הוא
עלי כי המשיח, מלך
מיוחדת נשמהע למצוא
בעניני חיזוק שצריכה
לשוב אוכל ואז יהדות,

לביתי.
התחלפו הימים לאורך
מאושפזות. נשים בחדרי
לחדר הגיע לילה באותו
רוסית, דוברת אשה
בתקיפות ממש שהגיבה
לה להציע לחדר שהגיעו לנשים
מגדירה שהיא הבנתי שבת, נרות
חשבתי כ'אנטי-דתיה'. עצמה את
שהגעתי הנשמה זו שאולי
לשוחח, התחלנו בשבילה...
לה הסברתי הלילה שעות ובמשך
הקשורות המצוות כל על באריכות
שאבקש בסוף ביקשה ואף למצבה,
שליט"א מהרבי ברכה בשבילה

המשיח. מלך
שהיא השבת נרות ערכת את
בצד, שמרתי קודם, לקבל סירבה
כשהיא אותה לה הגשתי וכעת

בשמחה. זאת מקבלת
ואמרו הרופאים לנו קראו למחרת
הבדיקות בכל אך מופתעים, הם כי
יום, באותו הגיעו שתוצאותיהן
לחלוטין. נעלמו והזיהום החיידק

זאת! להסביר ידעו לא הם
זמן יקח כי אמרו הם בתחילה אגב,
רפואית, מבחינה הברית לעריכת
מהרבי הברכות בזכות כאן וגם
באגרות המשיח מלך שליט"א
הברית- את לו לערוך זכינו קודש,
הרופאים באישור וכדין כדת מצוה,
שמו ויקרא הרבנים, ובהמלצת
ימים לאריכות 'יוסף', בישראל

טובות. ושנים

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק מנחם-אב-אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יח. פרק כלים. הלכות

יט. פרק

כ. פרק

כא. פרק

כב. פרק

כג. פרק

כד. פרק

יא-יג. פרק כהנים. וברכת תפילה הל'

בפרקים וס"ת.. ומזוזה תפילין הל' יד-טו. פרק
א. פרק אלו.

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ציצית.. הל'

א-ג. פרק אלו. בפרקים ברכות.. הל'

כט

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ניסים ניסי לכם ה' יוסף

או ירושלים בין חילוק כל אין הלכה פי על
זה כאשר ושומרון. ביהודה מסויים למקום

הפסק-דין את שנוקטים ומצב מעמד זהו בפיקוח-נפש כרוך
אסור - הארץ פתיחת של שאלה זה אם אשר ערוך שבשולחן

תשל"ט) במדבר (מוצש"פ ושומרון! מיהודה שעל שום למסור

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקום בשום אסור,

ריבק מוטי הרב

אלול כ"ד נלב"ע ע"ה, משה ב"ר שלמה ר'
תשרי כ"ה נלב"ע ע"ה, ישראל ב"ר משה ר'

מנחם-אב כ"ו נלב"ע ע"ה, פישל יצחק אפרים ב"ר אסתר מרת
בתוכם, והם עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

תחי' בלט רבקה מרת ע"י הוקדש

נשמת לזכות



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

גאולה של בשמחה הרמב"ם סיום

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

את יום מידי מקיימים ורבבות דורנו זכה
ללמוד המשיח מלך שליט"א הרבי של הוראתו
פי על להרמב"ם. החזקה הי"ד ספר הלכות את
ושמונה השלושים המחזור סיום עם הוראתו
אירגנה המצוות וספר ליום פרקים ג' לומדי של
את והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה
ובהשתתפות עם ברוב הארצית הסיום חגיגת

לציון. בראשון בלוודר באולמי אלפים
לאירוע כיאה מצווה, בסעודת נערכו השולחנות
רחימי, יצחק הרב האירוע, מפיק בעוד המכובד,
לוח קיבל משתתף כל האירוע, ארגון על מפקד

החדש. למחזור עיניים מאיר שיעור מורה
קהילת רב פיזם, אברהם יוסף הרב המנחה
ההנחיה שרביט את נוטל שמואל, בקרית חב"ד
טעם בטוב אופיו. את זה נכבד לערב ומעניק
זכות כשמגלגלין האירוע מעלת על הוא מסביר
השבעים השנה את מציינים בו זכאי, ליום
לוי ר' המקובל הגאון של להסתלקותו וחמש
שליט"א הרבי של אביו שניאורסאהן, יצחק

המשיח. מלך

לילדים כנס
המשיח מלך שליט"א הרבי הזמנת לאחר
הספר מחבר חירותי, רפאל הרב מפי למעמד,
המלווה מימון, עמי ר' פוצח בחוטים", "המושך
במחרוזת וזמרה, שירה ברוב כולו הערב את
בקבוקי וגאולה. משיח שירי של משמחת
להתוועדות הופכת והאוירה נשלפים, המשקה
חיים הרב עומד, הרוקדים מעגל בתווך חסידית,
בבת-ים המשיח מלך שליט"א הרבי שליח ציק
האמיתית הגאולה למען והאגודה עיר-הגאולה

לרוקדים. 'לחיים' ומחלק והשלימה
ילדים לכנס מתאספים ה', צבאות ילדי במקביל,

מלך שליט"א מהרבי בהוראה שהתקיים מיוחד,
הם אמרו שם האולם, של נפרד בחלק המשיח,
של מיוחדת מהופעה נהנו הפסוקים, 12 את

בחידון. פרסים וצברו מסיקה, גיא השחקן
קי"ח פרק באמירת הכינוס נפתח באולם
וראש שליח גבריאל ניר הרב מפי בתהלים,
אביב. בתל פלורנטין בשכונת חב"ד ישיבת
משפיע קעניג, אלעזר הרב עולה מלכות' ל'דבר
מעביר הוא קולחת ציורית בשפה הגליל, בנוף
האדירות התמורות את המשתתפים לנגד

הגאולה. לעידן המוכן בעולם המתחוללות

שנה וחמש שבעים
לדבר עולה אב, מנחם כ"ף - יום של ענינו על
יחד לציון. בראשון השליח גרוזמן יצחק הרב
בעל של ההקפות ניגון את מנגן הוא הקהל עם
המיוחדת. דרכו ועל בשיבחו ומדבר ההילולא
תות"ל ישיבת ראש ויצהנדלר, שמעון הרב
הרמב"ם סיום על קצרה נקודה מוסיף בראשל"צ

המשיח. ימות של הזמן עם לחיות - והמסר

מגיעים במיוחד סוערת ריקודים הפסקת לאחר
אורי הרב הסיום. אמירת של העיקרי לחלק
מקריא הרצוג בקרית חב"ד כנסת בית רב ליפש
והוסיף המשיך מכן ולאחר הסיום מילות את
בפרקים הנלמד בנושא כנהוג, מיוחד 'הדרן'
שליט"א הרבי כהוראת הרמב"ם, של האחרונים
המחזור נפתח מכן לאחר מיד המשיח. מלך
זלמן שלמה הרב ע"י הל"ט, מחזור - החדש
ברעננה, משיח בית חב"ד קהילת משפיע לנדא
הרמב"ם מביא אותם היסודות את שחידד
לימוד עם רק כי מדגיש כשהוא ספרו, בפתיחת

א-ל. בית העולה בדרך לחיות ניתן חסידות

בקניה ניסים
היישר שהגיע מיוחד אורח
מענדל מנחם הרב מ-770,
העולמי המטה יו"ר הנדל הכהן
דברי נושא המשיח להבאת
השליח עולה מכן לאחר ברכה.
שמואל הרב שבאפריקה, בקניה
מהניסים מעט המספר נוטיק,

במסירותם השלוחים חווים אותם והנפלאות
בני עם יחד בעצמו הוא שחווה וכפי מקום בכל
חובת על מעורר שמעון בן אבי הרב משפחתו.

מלכות'. ה'דבר להדפסת הסיוע
בנושא נקודות ומחדד עולה פרישמן בנצי הרב
שליט"א הרבי של הברורה ודעתו הארץ שלימות
המקימות במפלגות תמיכה כנגד המשיח, מלך
הערבים. עם מו"מ לנהל המוכנה דמים ממשלת
ריקודים מעגלי נפתחים הקהל של צאתו טרם
המכירות לדוכני ניגשים שבחוץ תוך סוערים,
העבודה להמשכת ומשיח גאולה יריד של

והשלימה. האמיתית הגאולה להבאת

ורפואה בברכה מוסיף הזקן גידול
המצורף עם הרביעי מיום מכתבו קבלת הנני מאשר

אליו.
קדושת כבוד של הקדוש הציון על אזכירו רצון ובעת
מצב להטבת זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח
קרובה. לרפואה הרפואי הטפול ולהצלחת בריאותו

בבטחונו שיתוסף ככל הנה כאן, בביקורו שנדבר וכמו
על ומשגיח לעשות ומפליא בשר כל הרופא ית' בה'
שיתוסף בודאי פרטית, בהשגחה כל-אחת-ואחת
ופועלים מבקשים שאנו וכמו בהאמור, בברכתו
בטוב לנו, הטוב התפלה, כנוסח הברכות, מבעל

והנגלה. הנראה
עד לקמן הבא על-דבר לכתוב או מלדבר נתעכבתי
שי' שכבוד-תורתו כיון אבל טעמים, מכמה עתה

בלי- עליו שיקבל לו לייעץ בבקשה במכתבו, מסיים
תיקון. איזה נדר

הצמח אדמו"ר מכבוד-קדושת המבואר על-פי הרי
לאנ"ש בהנוגע ובפרט מקום, בכל כמותו [דהלכה צדק
ברשימותיו החסידות] תורת מאור ליהנות שזכו ואלו
והוא הכתוב, על ישראל, זמירות נעים תהלות על
כו' הזקן תקוני י"ג שם, בלשונו אשר ד' אות רחום,
דיקנא התקוני ומכח וכו', גדולים רחמים כו' נמשך

וכו'. וממותק נעים נעשה וכו' ממתיק
באופן יתנהג ולהבא שמכאן מאד, במאד מהנכון
על-פי ובפרט הזקן, לפאות בהנוגע שם, האמור
כל ויעשו נגלה, על-פי גם הצ"צ בשו"ת המבואר
הנראה באופן וכנ"ל וממותקים, נעימים ענינים
השם, קידוש של ענין גם בענין שיהיה ובפרט ונגלה,
ז׳קיא) (מאגרת מסייעתו. הרבים וזכות

המרכזי הרמב״ם סיום חגיגת

גרוזמן הרב
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התודה והברכה
לכל המשתתפים בסיום הרמב"ם הארצי 

לרבנים הנואמים:
הרב אברהם יוסף פיזם, הרב אלעזר קעניג, הרב יצחק גרוזמן, 

הרב אורי ליפש, הרב שמעון ויצהנדלר, הרב זלמן לנדא, 

הרב מנחם מענדל הכהן הנדל, הרב שמואל נוטיק, הרב בנצי פרישמן, 

ולכל המסייעים בהפקת האירוע:
הרב ניסים ברוך, הרב ישעיהו סדי, הרב שמואל מחפוץ, הרב שמואל זלמנוב, 

הת' לוי גרינברג, הת' שילו קופצ'יק, הת' דובי ציק, הת' גיא מסיקה.

וכל התמימים ואנ"ש - נשי ובנות חב"ד  הרב חיים ציק - האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה

המרכז הארצי
לביטוח משאיות

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

מתקשרים ומרוויחים: 
03-5017702

קדמי קדמי 
ביטוחיםביטוחים

סוכנות הביטוח שלנו 

כל ענפי 
הביטוח 

מתוועדים ב770

מבצעי ענק לכל ענפי 
הביטוח בארץ


