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השלישי הנשיא צדק, הצמח אדמו"ר שתקופת מספרים
לתנועת פריחה של תקופה הייתה חב"ד, בשושלת
מסויימים לאנשים הפריע שכנראה מה החסידות,

"צבועים". הם חסידיו כי צדק, לצמח בקינטור שהעירו
דווקא אוהבים שהם רואים כל קודם : הרבי להם ענה

היום כל שעוסק אדם ושנית, (חסידות).. הזה הצבע את
צבע.. מאותו משהו בו יידבק שלא יתכן לא בצבע,

חיובית, לא תכונה ב"צביעות" רואים אנו כלל, בדרך
ובצדק. אותנו, ומהסובב מעצמנו אותה לשלול ותובעים

מתקומם בתוכנו משהו
"צבועה". התנהגות כלפי

שיקרי, יסוד בזה יש
נותן ואינו שמפריע

העובדה עם להשלים
אינם ו"הפנים" ש"החוץ"
את מציג שמישהו זהים.
בצבעים חוץ כלפי עצמו
כיעור. תוכו ואילו יפים

הרבי שדווקא העובדה אך
אמת, צדיק צדק, הצמח

אותם על זכות מלמד
שיש מבהירה "הצבועים",
מחשבתית ראיה זוית כאן
לחשוב שנהגנו מכפי שונה

כה. עד

עצמותי קשר
רצון קיים הבדל, כל וללא יהודי בכל דבר, של לאמיתו

ביותר. הגבוהה וברמה והמצוות התורה לקיום עז פנימי
יהודי גם גירושין. בהלכות הרמב"ם, להלכה פוסק כך

"אידאולוגי" הינו ומצוות, מתורה שריחוקו שמצהיר כזה
חבוי בעומק ולעיתים פנימה, בליבו הוא גם ובדווקא,
יתברך רצונו לעשות ונפשו מאודו בכל רוצה ביותר,

מהותו. כל זו כבחמורה. קלה ומצוות, בתורה
כל של האמיתי רצונו למימוש להפריע העלול הגורם

על ולהעלים לכסות המנסה וכו', הרע היצר זהו יהודי,
בנפש ולטעת הפנימי הרצון
היא וזו העולם אשליית את
לשלול. יש אותה הצביעות
תורה עפ"י שלא התנהלות

התנהגות היא ומצות,

מאודה, בכל רוצה יהודי כל של שפנימיותו כיון צבועה,
ומצוות. תורה

ובפרט שבדור, ישראל בני לראש יהודי כל שבין הקשר
הכללית הנשמה בעל המשיח מלך שליט"א לרבי בדורנו

אלא ביותר. ממשי קשר הינו ישראל, נשמות כלל של
נמצא הוא ולעיתים גלוי באופן נמצא זה קשר שלעיתים

חוץ. כלפי ניכר ואינו הלב בפנימיות עמוק
בלימוד העת כל ומתייגעים משתדלים אנו כחסידים,

דרכי אימוץ באורחותיו, הליכה משיח של תורתו
הוראותיו וקיום הנהגתו

את להביא כדי הקדושות,
לידי הזה העצמותי הקשר
ובכל היום-יום בחיי גילוי

הנפש. רובדי
ההצלחה ניכרת תמיד לא

מיידי. ובאופן במלואה
מנסה שהיצר השלב זה
האשמה עלינו לטפול

אין אבל "צביעות". של
המדה. על יתר להתרגש

לעצמנו, לענות צריך
שאנחנו השם שברוך

הצבע את דווקא אוהבים
דבר של ובסופו הזה..

בנו יידבק שלא ייתכן לא
מזה. משהו

הגאולה ברכת
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הידועות ההנהגות אחת
ההתקשרות, מדרכי כחלק ולהפנים, לאמץ עלינו אותה

לנצל עלינו אחד. כל על טוב לדבר בקודש הנהגתו זו
כל על טוב לדבר כדי הדיבור, כח עוצמת את במיוחד

הנהגה ואחד. אחד כל את לברך כדי ובמיוחד ואחד אחד
בימים מיוחד תוקף מקבלת אך השנה, ימות לכל נכונה
הבעל"ט, לשנה ההכנה וימי אלול חודש שלקראת אלה

המשיח: מלך שליט"א הרבי מבקש בהם
מן היוצאים בדברים - מקום בכל ולפרסם "להכריז

אחד לכל הנביאים) עבדיו (ע״י אומר שהקב״ה - הלב
ועד ברכה״, היום לפניכם נותן אנכי ״ראה מישראל ואחד
האמיתית הגאולה ברכת בשר בעיני רואים ממש שהיום

והשלימה".

בנתניה גאולה של קיץ
את מארגן נתניה' - משיח 'מטה
בו גאולה" של "קיץ השנתי האירוע
במהלך הארץ. רחבי מכל משתתפים

ציבור ואישי רבנים דברים ישאו הערב
ומיוחדת מלאה הופעה ותתקיים -

לפידות, ישי דוידי, אודי אלבז, גד של:
שירים במבחר ועוד, פיאמנטה להקת

"שלאגר". תזמורת בליווי חב"ד וניגוני
באמצעות הגאולה בשורת על דגש יושם

שליט"א מהרבי מיוחדים וידאו קטעי
אי"ה יתקיים האירוע המשיח. מלך

19:00 בשעה מנחם-אב, כ"ט שני ביום
נתניה. של באמפיתאטרון

לשנה״ל נערכים סבא בכפר
תתחיל סבא, בכפר חב"ד בישיבת
נוספת "תמימים" קבוצת ללמוד בקרוב

בישיבה: החדשה. הלימודים בשנת
לימודים וסופרות, שחיטה מגמות

בראשות המסור הצוות עם והתוועדויות
איפרגון. אבישי הרב הישיבה ראש
.054-728-1770 והרשמה: לפרטים

נשים כנס ברק: בני
ובנות לנשי המלכות" "קבלת כנס
ביום אי"ה יתקיים והסביבה, ברק בני

,19:30 בשעה אב מנחם כ"ח ראשון
רח' תמימים", "תומכי חב"ד בישיבת
תוכנית ברק. בני כץ, פרדס 11 ברוט

נוספים, לפרטים והגרלה. עשירה
.03-579-4850 טל':

זו ההתקשרות, מדרכי כחלק ולהפנים, לאמץ עלינו אותה הידועות, המשיח מלך שליט״א הרבי מהנהגות אחת
אלה. בימים מיוחד תוקף המקבלת הנהגה ואחד. אחד כל את לברך ובמיוחד אחד כל על טוב לדבר בקודש הנהגתו

טובות חדשות
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(6.8.10) (5770) ה'תש"ע מנחם-אב, כ"ז ראה, פרשת קודש שבת ערב

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

דווקא אוהבים
הזה הצבע את

809

חב״ד. בית שארגן בקייטנה היהודים הילדים השתתפו שבפיליפינים, במנילה
מדם. נקיה שתהיה ביצה בודק - וכשרות אפיה בשיעור הילדים אחד בתמונה:

וגאולה כשרות חינוך,



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

שיחיו ואפרת אלעד הר' למשפחת
קנטור

ה' בצבאות החייל - הבן להולדת
ה'תש"ע מנחם-אב ח"י

טובים ולמעשים ולחופה לתורה לגדלו יזכו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

שתחי' אביגדור שולמית הגב' לזכות

הולדתה יום לרגל
כל ומילוי בהרחבה פרנסה איתנה, לבריאות
הנראה בטוב ולברכה, לטובה לבבה משאלות

הגאולה זמן של הרחבה מתוך והנגלה,

טוב מזל ברכת אלפים:לזכות שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

  
    

  
   

   
   

  
    

   


    

היום לפניכם נותן אנוכי ראה
כו) יא, (דברים

לא להיות שצריכה "ראה", הפסוק: הוראת
דבר דהיינו בנפעל, הפועל בכח ראיה רק
בהנבראים, שמתלבש מלכות) (בחי' ה'
"אנכי בחי' רואה הוא - אנכי" "ראה אלא
אשר בהבריאה, העצמות כח שאנכי", מי
מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו "הוא
עילה שום בלי ממש המוחלט ואפס

הזה". ליש קודמת אחרת וסיבה
בתיבת נרמז גם זה שענין ולהוסיף,
רז. בגימטריא הכולל עם "ראה" "ראה":
שהראיה כך על רומז שזה לומר, ויש
בדרגות גם להיות צריכה (באלקות)
ועד עצמן, מצד (רז) שמוסתרות דאלקות
(רז בגלוי להאיר צריך וזה העצמות, לכח

"ראה". של באופן אור) בגימטריא
ה׳תש״נ) ראה ש״פ (משיחת

הנחלה אל עתה עד באתם לא כי
ט) יב, (דברים

יעקב" אהליך טובו "מה בפסוק נאמר
נטיו"! "כנחלים טובתו? ומה ה), כד, (בלק
ועולה טמא כשהוא יורד אדם נחלים, מה
בו נכנס אדם המקדש, בית אף - טהור
משה וכן עוונות. בלא ויוצא בעוונותיו
זו - מנוחה וגו'", באתם לא "כי אמר

המקדש. בית זו - נחלה הארץ,
ראובני) מילקוט - טוב שוחר (מדרש

כ) יב, (דברים גבולך את ה׳ ירחיב כי

לך" דיבר "כאשר ואומר הפסוק וממשיך
ארצות אלו יט) טו, (בראשית לך? דבר ומה
הקדמוני", ואת הקניזי ואת "הקיני,

לישראל. לתת שעתיד
ראה) ספרי, (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:10 6:56 ירושלים
8:13 7:12 תל-אביב
8:14 7:04 חיפה
8:12 7:13 באר-שבע
8:51 7:49 ניו-יורק

ה). נה, - יא נד, (ישעיה סוערה עניה 

   
דק' 52 ,6 שעה שלישי יום המולד:

ורביעי שלישי ביום : 

אלול לימי המתאים האופן

עניין על התורה מצוה ראה, פרשת פרשתנו,
את תאמץ לא גו' אביון בך יהיה "כי הצדקה:

גו'". תפתח פתוח גו' לבבך
הזמן עם קשר יש בתורה הפרשות שלכל ידוע
מיוחדת שייכות שיש מובן, אותן, קוראים שבו
תמיד שהרי - אלול לחודש הצדקה מצות בין

חודש לראש בסמיכות ראה פרשת את קוראים
בראש או אלול, החודש מברכים (בשבת אלול

להרבות יש אלול שבחודש כלומר, אלול), חודש
השנה. ימות משאר יותר הצדקה במצות

תשובה ימי עשרת כמו
הרמב"ם לשון מדיוק לזה מקור למצוא ויש

שופר שתקיעת "אף-על-פי תשובה: בהלכות
כלומר בו יש רמז הכתוב גזירת השנה בראש

כל צריך כו'" דרכיכם והטיבו כו' ישנים "עורו
מצוה עשה כו' זכאי חציו כו' עצמו שיראה אדם
כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת

ומפני כו' והצלה תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף
בצדקה להרבות ישראל בית כל נהגו זה ענין

השנה מראש במצות ולעסוק טובים ובמעשים
השנה..." מכל יתר הכפורים יום ועד

"להרבות המנהג את הרמב"ם שהוציא ומזה
ולעסוק טובים "מעשים של מהעניין בצדקה"

מוכח, הענינים, לשאר הקדימו וגם במצות",

התחזקות להיות צריכה אלו שבימים שלמרות
צריכים ראשון דבר ומצות, תורה עניני בכל

בצדקה". "להרבות
ללמוד ניתן תשובה, ימי עשרת של זו, ומהלכה

תשובה ימי עשרת כמו הוא כי אלול, לחודש גם
התשובה, חודש הוא אלול ובהם: ענינים בכמה
אלו ימים שעשרה כמו תשובה; ימי עשרת כמו

חודש כך - הכפורים יום של ל"חתימה" הכנה הם
ויותר השנה. ראש של ל"כתיבה" הכנה הוא אלול
יום אחרי עד אלול מר"ח יום הארבעים כל מזה:

תשובה. ימי של אחד המשך הם הכפורים
ישנו תשובה ימי שבעשרת שכמו מובן, שמזה
בחודש גם כך בצדקה", "להרבות מיוחד ענין

ומצוות תורה בעניני ההתחזקות שראשית אלול,
הצדקה. בענין להיות צריכה זה שבחודש

צדקה של באופן
כל משאר צדקה מצות שונה במה להבין: ויש

אלול בחודש שההתחזקות ומצות, תורה עניני
דוקא? הצדקה בענין היא תשובה) ימי (ועשרת

מהקב"ה האדם צרכי קבלת בענין בזה: והביאור
על בגמרא שכתוב וכמו אופנים, שני ישנם

מצדקה", הרחוקים לב אבירי אלי "שמעו הפסוק:

בזרוע": נזונין והם בצדקה נזונין כולו העולם "כל
רק מהקב"ה צרכיהם מקבלים העולם" "כל א)

כי שבידם, בזכות ולא השם, וחסד צדקה בתורת
"נזונין צדיקים ב) מעשיהם, מצד לזה ראוים אינם
מצדקתו רחוקים ונקראים שבידם בזכות בזרוע",
הטובים. מעשיהם בזכות נזונים כי הקב"ה", של

(בכללות) הם אלו אופנים שני ה', ובעבודת
בתורה לעיסוק תפלה בין להחילוק בהתאם

שהקב"ה ותחנון, בקשה הוא התפלה ענין ומצוות:
לכך, ראוי שאינו אף משאלותיו וימלא עליו ירחם

ידי על אבל חנם"; "מתנת ז"ל חכמינו ובלשון
(לא צרכיו את האדם מקבל ומצות התורה עסק

שהובטחנו כמו דין, על-פי אלא) צדקה, בתור
תשמרו מצותי ואת תלכו בחוקותי "אם בתורה

גו'". בעתם גשמיכם ונתתי גו'
ו"שוקלין האדם, את דן כשהקב"ה ולפי-זה,

נותנת הדעת הרי ועונותיו", האדם זכויות
רחמים מפני זה אין לזכות אותו שכשדנים

מצבו. לפי אלא וצדקה,

ומתוקה טובה שנה
עיקר להיות צריכה תשובה, ימי בעשרת ולכן

כדי טובים ומעשים במצוות הוספה על ההדגשה
הרחמים, בקשת על רק להסתמך ולא בדין, לזכות

הדין. משורת לפנים "בצדקה", שיהיה
מרגיש שהאדם גם מדגיש הצדקה ריבוי ענין אך

הקב"ה, של צדקתו מחמת רק בדין לזכות שצריך
גם עמו יתנהג שהקב"ה כדי בצדקה מרבה שלכן

צדקה. של באופן
וחתימה לכתיבה אחד כל זוכה זו, הנהגה ידי ועל
והנגלה. הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה טובה

תשל״ח) תשרי ו׳ שיחת (עפ״י

מלך דבר

ראה פרשת
ו אבות: פרקי

ראה

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
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
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



מימי אחד של בוקר בשעת זה היה
בלב וגאולה, משיח למרכז החורף.
כבת אישה נכנסה ירושלים, העיר
המרכז, מנהל אל ופנתה שלושים,

את לקבל כדי אורן דורון הרב
המשיח מלך לרבי בכתיבה עזרתו,

שליט"א.
בעלה כי עלה, האישה עם בשיחה

כן, לפני וחצי שנה מביתם ברח
השניים. בין פרץ מר שסכסוך לאחר

העתיק ובעלה הידרדר הסכסוך
המושבים לאחד מגוריו מקום את
כשכעת הארץ, בצפון המרוחקים

ועם עמה קשר בכל חפץ אינו
ילדיהם.

בניתוק מעוניין הוא בעוד אולם
האישה חפצה כליל, ביניהם היחסים
יחדיו, ולחיות ולחזור עמו להשלים

סבל של חודשים שידעה לאחר
וצער.

שניסתה פעם בכל
נתקלה עמו, להשלים

על נוסף תקיף. בסירוב
שלא שנה כחצי זה כך,

מאומה, ממנו שמעה
מגוריו מקום ואפילו
ממנה. נעלם המדויק
על מששמעה כעת,

שליט"א הרבי מופתי
לקבל מנת על הגיעה המשיח, מלך

הקדושה. ברכתו את
האישה עצמה על שקיבלה לאחר
סיפורה את שטחה טובה, החלטה
ברכה, ביקשה כשבסיום הכתב על

יזכו וכי לביתם ישוב בעלה כי
יחדיו. ילדיהם את ולגדל להמשיך

ה'אגרות כרך את האישה כשפתחה
המכתב מפיה. המלים נעתקו קודש'

ממוען שפתחה, בעמוד שהופיע
בדיוק שפנתה לאישה הוא אף היה

"להתחזק בית. שלום בנושא
המשפחה", טהרת במצוות בהקפדה

להסתדרות ברכה לצד שם, נאמר
הבית. שלום

בפניה העלה קצרות הסבר במילות
וחשיבותה מהותה את אורן הרב
הוא המשפחה. טהרת מצוות של

של סגולתה על בקצרה לימדה
עצמה על תקבל כי והציע זו, מצווה

ראוי ככלי זו, במצווה להקפיד
הרבי של הקדושה ברכתו לקבלת

המשיח. מלך שליט"א

האישה יצאה הקצר המפגש בסיום
מלאת כשהיא המדרש, בית את

מלך של הקדושה בברכתו ביטחון
בנפשה אומר גמרה היא המשיח.

טהרת בנושא ההקפדה על לשמור
המשפחה.

בביתו הטלפון צלצל בערב למחרת
הייתה הקו על דורון. הרב של

כי בקולה להבחין היה וקל האישה,
טובות. בשורות ובפיה נסערת היא
בדברים, דורון ר' פתח בטרם עוד
וסיפרה בהתרגשות האישה פנתה

לפתע התקשר הצהריים בשעות כי
בעלה!

אותה שאל מילים, מספר לאחר
להשלים נכונותה אודות הבעל
עמו לחיות כוונותיה ועל עמו,

סיפרה "חשתי, שלום... מתוך יחדיו
את הובילה שמיימית יד כי האישה,

היום, דווקא עמה להתקשר בעלי
התמיד בו כך, כל ארוך ניתוק לאחר
לחדש בסירובו העת כל
אלא זו אין הקשר. את

המשיח מלך של ברכתו
להתקשר אותו שהביאה

לאחר היום, דווקא
הקדושה". ברכתו

עיתוי על לפליאתה
כה זמן לאחר השיחה

הבעל לה סיפר רב,
עם נפגש יום באותו כי בפשטות
היה שחפץ - והוא מידידיו, אחד

ממנה לו העביר - ביניהם להשלים
בשמה... כביכול – פיוס של מסר
בין היחסים התחזקו ליום מיום
בשלום לחיות חזרו והם השניים

כמקודם.
ידיד אותו סיפר מה, זמן לאחר
כשפגש יום, באותו כי לאישה,

על מחשבה במוחו עלתה בבעלה,
חושב החל הוא מאשתו. ניתוקו

הרעיון עלה ובלבו שניהם אודות
שחשב לאחר שלום. ביניהם להשכין

השניים, בין להשלים יוכל כיצד
אשתו כי לבעל ולומר לגשת החליט

חפצה היא וכי אליו, התקשרה
עמו. להשלים

האישה, עם כלל תיאום ללא כך,
על לו וסיפר הבעל אל ניגש הוא

אשתו... לו שהעבירה ה'פיוס' מסר
בלבד, שליח היה כי ידע לא הוא

הרבי של ברכתו את בעולם לקיים
שליט"א. המשיח nמלך

המשיח מלך אדמו"ר כ"ק אצל בארה"ב) דתי ועסקן עתונאי (שהיה זיידמן הלל ר' של מהיחידות קטע
הימים) ששת מלחמת נצחון לאחר שנה (כחצי ה'תשכ"ח כסלו חודש בתחילת התקיימה היחידות שליט"א.

ירושליםממשלה שתוותר על ירושלים  על שתוותר ממשלה
יום!לא תתקיים אף יום! אף תתקיים לא

מבין אני לי: אמר שז"ר הנשיא זיידמן: הלל ר׳
אינני אני ארצה. בא אינו הרבי מדוע שואלים שכולם
לרבי, עצות משיא אינני והוסיף:) שז"ר (אמר שואל
אני אחד דבר אבל לשלטון. שנכנסתי מיום במיוחד
חסידיו מספר על לצוות יואיל שהרבי מבקש, כן
מנת על העתיקה לירושלים שיעלו מעשה, ואנשי
ה"צמח של מיסודו חב"ד, שכונת את מחדש לשקם
הממשלה מטעם המרכז שם. השתקע כבר סגל משה מר ז"ל. צדק"
זו. למטרה עזרה כל להעניק הוראות קבל העתיקה ירושלים לעניני
נושא יהיה בשכונה שהישוב בכדי ומלאכה, תעשיה מסחר, אנשי יבואו
הם אבל ישראל, ארץ שטחי את לעזוב שאסור פוסקים עצמו. (את)

בהם. מיושבים אינם שיהודים זמן כל - שלנו אינם עדיין
למטרה כסף מונח ואף לזה, מוכנים אנו שליט״א: המשיח מלך הרבי
ירושלים של גורלה אולם, להגשמתה. אנשים שימצאו אני מקוה גם זו.
העתיק הרובע שלפיה נוסחה איזו מחפשים בספק. מונח עדיין העתיקה
כי ירושלים, על לוותר ממשלה שום של בכוחה שאין מובן, ערבי. ישאר
ירושלים שלפיה נוסחה מחפשים אבל יום, אף זה במקרה תתקיים לא
ישאר שלמעשה בעוד "לפנים", ישראל של בשלטונה תשאר העתיקה
לליובאוויטש היה אם שם. יהודי לישוב מקום יהיה ולא קוו", ה"סטאטוס
כספים להשקיע אפשר ואיך לנו, אין אבל מסתכנים, היינו כסף הרבה

ספק. על
כדין ושיפוצו לשיקומו עשינו - העתיקה בעיר חב"ד כנסת לבית אשר
בבית שז"ר של ביקורו אודות רב בסיפוק שליט"א הרבי לי סיפר (כאן

שאני. שכונה אבל הולדתו), יום למחרת זה כנסת
נוסחה? בישראל מחפשים מדוע זיידמן: הלל ר׳

וכמובן לחץ, מפעילה שושינגטון משום שליט״א: המשיח מלך הרבי
עם שיתקוטט אשכול ממר אדרוש לא והרי ממנו, להתעלם אי-אפשר
הייתי לא בעצתי שואל היה אם אף חב"ד. שכונת בגלל וואשינגטון
היתה הממשלה אם בטחונית מבחינה באמריקה התלות נוכח לו מייעץ
לחץ, מפעילה ושינגטון היתה לא - לזוז לא בהחלטתה איתנה באמת
- ללחוץ ושאפשר נקודה, באיזו בחולשה מרגישים הגויים כאשר אבל

לוחצים...
שוחחתי ישראל בארץ בהיותי בשבילי. לגמרי חדש זה זיידמן: הלל ר׳

ירושלים. בדבר בדעתם מאוחדים היו וכולם מפלגות ראשי כמה עם
כך. לא זה למעשה אבל רשמי, באופן זה שליט״א: המשיח מלך הרבי

ולא באחרונה, כאן שביקר בעת בגין מנחם עם דיברתי זיידמן: הלל ר׳
זה. על דבר שום ממנו שמעתי

על דיברתי זה. בנדון איתן די אינו הוא גם שליט״א: המשיח מלך הרבי
שאינו לי, אמר ישר איש בהיותו והוא בישראל, הצמרת מן איש עם זה
נפש פקוח והרי אחד, חייל ח"ו יפול אם לי, שהטיף ועד איתי, מסכים

וכו'. כולה התורה כל דוחה
הדבר? את לברר אפשר הרי זיידמן: הלל ר׳

מאמין אינני לברר. אפשר אם מסופקני שליט״א: המשיח מלך הרבי
זמן עוד שיעבור ויתכן זה, בנדון עמדתה ברורה עצמה לממשלה אם

שתוברר... עד
המלך״) ״יחי של ה-300 בגליון לראשונה נחשפה זו (יחידות

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק מנחם-אב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ג. פרק הבחירה. בית הל'

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

והעובדים המקדש כלי הל'
א. פרק בו.

יב-יד. פרק שחיטה. הלכות

א-ג. פרק שבועות. הלכות הפלאה. ספר

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

א-ג. פרק נדרים. הלכות

ד-ו. פרק

כו

כז

כח

כט

ל

א

ב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הברכה בזכות משמים שליח

"אלול" של התיבות ראשי

על העמים כל לעיני בגלוי ולהכריז להצהיר
ישראל בני של הבלעדית ובעלותם זכותם

הקב"ה של הבטחתו בגלל ישראל... ארץ חלקי כל על
הבתרים... בין בברית אבינו, אברהם הראשון, ליהודי

תשמ"ח) וישב (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לאברהם ניתנה הארץ
כא) (משפטים לך" ושמתי לידו "אנה תורה:

ו) (שיר-השירים לי" ודודי לדודי "אני (עבודה): תפילה

ט) (אסתר לאביונים" ומתנות לרעהו "איש גמילות-חסדים:

ל) (נצבים לבב" ואת לבבך "את תשובה:

טו) (בשלח לאמר" ויאמרו לה' "אשירה גאולה:

אורן דורון הרב



השמחות עונת לקראת

הגאולה שמחת ברכוני
ומהודרת חדשה בגרפיקה

שבת סעודות סדר
גאולה ופניני חב"ד ניגוני עם

שמח! יותר מפואר! יותר חסידי! יותר

077-5123-770 להזמנות:

דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

הנהר על קדמי ר'
הזקן אדמו"ר בציון

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים: 03-501770203-5017702 מתקשרים

העין בגלגל מאבחן *
נטורופתיה *

הומאופתיה *
דיקור *

נוספים: ופרטים תור לקביעת

קליניקה054-7825567
בצפת

אביב ובתל

ומוכחות רבות הצלחות
מאנ"ש רבנים בהמלצת

וברכים: פרקים בעיות
בהצלחה ברכים, וכאבי פרקים בכאבי גם בהצלחה מטפל נברו משה "ד"ר

רבה"
ד.) (שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים ששה "...אחרי

פוריות: בעיות
ובעלה) (ליאת ילד" חובקים אנחנו בזכותך לך, מודים נברו משה "...ד"ר

ראש: כאבי
(עופר) לחלוטין" המיגרנות נעלמו חודשים שלושה "...לאחרי

לקויה: וספיגה הורמונליות בעיות
B-12 יפה, ממש עלה הברזל דם, בדיקות "...עשיתי

ו.) (עדנה מהטיפולים" תוצאות יש בסדר,

כפתור בלחיצת אחד לכל להגיע

אלול חודש בימי הלימוד
בו הרחמים, חדש אלול, לחדש מו' למכתבו במענה

האלו. הרחמים בימי סדר אודות כותב
בשדה נמצא המלך הזקן, רבנו בדברי כי אף והנה

תורה (לקוטי וכו' יפות פנים בסבר כולם את ומקבל
להרבות שצריך פשוט וגם מובן לדודי) אני ד"ה ראה, פ'
לדודי אני הכתוב וכסדר ומצות, תורה תפלה בעניני

וכמבואר אלול, תיבות ראשי לי, ודודי (בתחלה)
בכלל בזה והסדר וחסידות, מוסר קבלה בספרי
ובתחנונים בתפלה שמרבים באחרונים, וכמובא

סי' אפרים במטה הובא יוסף, ברכי (עיין השנה שאר בערך
בחלק מרבים התורה, בלימוד וכן יא*) סעיף תקפ"א

מצותיה, בקיום ולהדר השי"ת לעבודת השייך
ג' (חלק התשובה אגרת לזה: מיוחד הרי חב"ד ובספרי

וכו'. האמצעי) אדמו"ר (לבנו החיים דרך התניא) מספר

מעשין לשון יעשה האמור, בכל שיעשה רצון ויהי
שכלו מאשר ויותר מרגילות, יותר כפיה הצדקה, על
וכו'. רצונו מפני רצונך בטל נצטווינו והרי לו, מורה

ולכתיבה שמים ביראת תורה לתלמוד בברכה
טובה. ז׳תכט)וחתימה (מאגרת

הנכון השידוך
שנכונה פשוט, וגם מובן מכתבה, בתחלת לשאלתה

בית ביתם יבנו שביחד כזה, עם להשתדך דעתה
בהדרכותיה והנהגה החסידות תורת לימוד חסידותי,
ושיחות בדברי בזה ההפלגה גודל וכידוע והנהגותיה.
שזה ומובן זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה נשיאינו רבותינו
עדי בנין בישראל בית ולבנין בית ליסוד ביחוד נוגע

ז׳תלא)עד. (אגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

כך יחפץ"... ודרכו כוננו, גבר מצעדי "מה'
שהתחיל מה את שמידע, שולמית גב' מסבירה

בתפוצה מיילים שליחת של קטן כרעיון
אינטרנט לאתר אלה, בימים והפך מצומצמת

חסידי. יהודי תוכן וגדוש מלא
בכתובת: החדש לאתר שיכנס אדם

עשיר עולם לגלות יופתע www.abc770.org
וגאולה. משיח חסידות, בנושאי רוחני מידע של

מיוחד, אימייל נשלח שבוע מידי כך, על נוסף
המשיח, מלך שליט"א הרבי של שיחות המסכם
ומבקשים המגיבים מנויים, לאלפי מובנת בצורה

החומר. שליחת המשך את

המעיינות הפצת
בקשר מספרת, היא להתחיל, חשוב הסיפור "את

משמיים, עלי נחת הוא שגם לאינטרנט, שלי
ניסיתי שפעמיים לאחר "בכפייה". ממש

זמן, מחוסר - הצלחה ללא לאינטרנט להתחבר
בנויה שאינני הרגשה מתוך ממנו... התנתקתי

הזה. המכשיר עם להתעסק
שהציגה מהרצליה אשה אלי מצלצלת אחד יום

אינך "שולמית, אילנה: בשם עצמה את
אותך, מכירה ממש לא אני גם אותי. מכירה

אור - "תניא הספר דרך אליך התוודעתי אך
את ספרים שכותבת וכמי ידיך. פרי סוף" אין

להתחמק ניסיתי באינטרנט". להשתמש חייבת
הזה המכשיר עם כימיה לי שאין לה ולהסביר

אך בתוהו. עלו אתו להתחבר נסיונותי וכל
אותך ללמד כדי לירושלים "אבוא בשלה: היא
זה קל. שזה כמה ותראי באינטרנט, להשתמש

בצורה יהדות עניני דרכו להפיץ אדיר כלי פשוט
לעוצמתה..." מודעת אינך שכנראה

לאחר לירושלים. פעמיים הגיעה היא ואכן

אוכל שלפחות ראיתי שלה, המזורז הקורס
למי... ידעתי לא עדיין אך אימיילים, לשלוח

בהפצה חדש עידן
קטנה "מדרשה" כמו הוא שלנו שהבית מכיון

בו מתקיימים שבוע כשמידי ונשים, לבנות
שבספר החלטתי והתוועדויות, חסידות שיעורי

שלהן הטלפון ומספרי הבנות נרשמות בו
הדואר כתובת את גם יוסיפו פרטיהן, לצד
שבוע מידי להן ואשלח שלהן, האלקטרוני

בהלם הייתי בתוכניות. אותן ליידע כדי אימייל,
באינטרנט. כתובת יש לכולן שכמעט כשראיתי

אחר... בעידן חייתי אז שעד הרגשתי
תוכן על מסודרת בצורה לכתוב התחלתי

ממני שחסך דבר והשיעורים, ההתוועדויות
בעקבות .sms הודעות ואפילו טלפונים הרבה

דבר איזה להוסיף שחייבים בדעתי עלה זה
בלי?... אפשר איך כי מכתב, לכל קטן תורה

כדי השבוע מפרשת או דיומא מעניינא משהו
הלב. את המחמם חסידי, משהו הזמן, עם לחיות

המעיינות. את להפיץ דרך עוד
כל שלחתי ממש, בפועל למעשה וממחשבה

העונג על התגובות קטן. תורה דבר איזה שבוע
ו"להעלות להמשיך אותי עודדו גרמו שהדברים
רעיונות מסודר באופן לכתוב החלטנו בקודש".

הרבי שיחות פי על השבוע לפרשת חסידיים
אחד, לכל המתאימים המשיח מלך שליט"א

באוניברסיטאות מרצים רבנים, הקוראים כשבין
כשהרבה מנויים, למאות הגענו ישראל". ו"עמך
אתר גם הלאה. שולחים הם כי מספרים מתוכם
את מפרסם שבוע ומידי להפצה נרתם הגאולה

בנקודה". "הפרשה
לאור יצאה המשיח מלך שליט"א הרבי בהוראת

בראשית. ספר כל על הראשונה החוברת

המקדש לבית הזהב כמו
כמו הזה. המכשיר את להכיר למדתי בינתיים
בית בשביל רק שנוצר חז"ל אמרו עליו הזהב

העולם את להפוך נועד האינטרנט המקדש,
לתת אפשר כפתור בלחיצת להקב"ה. לדירה

ומיד, אחת בבת אנשים לאלפי קדושה של מסר
ומיד, מהר להיעשות צריך הכל זמן! אין פשוט

המלך" בדבר דחופים יוצאים "הרצים כאשר
הגאולה. את ולהביא למשיח העולם את להכין

- זה במכשיר להשתמש שיש ספק אין
תורה ללמוד בלבד, קדושה לצורכי האינטרנט,
המעיינות את להפיץ התורה, פנימיות ובפרט
אתר לאחרונה הקמנו זה, לצורך העולם. בכל
ללימוד קודש שכולו אתר המעיינות. להפצת

השבוע, פרשת וגאולה, משיח התורה: פנימיות
רעיון חסידיים, סיפורים סוף, אין אור - תניא
ועוד. ואודיו וידיאו השתלשלות, וסדר חסידי

www.abc770.org כאמור: כתובתו,

הראשונה החוברת - בנקודה הפרשה


