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חיצוני, משהו נראה זה לעיתים שם. יש אדם לכל
עמוק במבט אבל זה, את לו הדביק משהו כאילו
בחסידות מעניינת. התאמה דווקא מגלים יותר,
מאוד. עמוקה משמעות לשם, מייחסים וקבלה

דבר, כל של לשמו אלא אדם, בני לשמות רק לא
השפע המשכת הקודש. בלשון נקרא שהוא כפי
אותיות באמצעות מתבצעת הנברא קיום לצורך
החיות לירידת גרפי תיאור מעין המהווים שמו,

של שמו אשר מכאן, עליונות. וספירות מעולמות
מהותו. על מלמד דבר כל

בתולדות ביותר חשוב תאריך יחול הקרובה בשבת
זכה גם אשר יום כולו. ישראל ועם החסידות

שני הולדת יום אלול. ח״י - משלו מיוחד לשם
הגדולים: המאורות

שם בעל ישראל רבי
החסידות מייסד טוב,
שניאור ורבי הכללית,

בעל הזקן אדמו"ר זלמן
ערוך, והשולחן התניא

חב"ד. מייסד
בשם זה יום הגדרת

י"ח), (ולא אלול ח״י
לא יחודו. על מלמדת

כיום מיקומו קביעת רק
בחודש, עשרה השמונה
יום חי. הכי היום אלא
וחיות חיים המשפיע

עבודתו בכללות חדשה
יהודי. של

ישראל באהבת
ואח"כ הבעש"ט ע"י החסידות תורת התגלות אכן,

לעם חדשה חיות המשיכה הזקן אדמו"ר ע"י
"אהבת בנושא ובפרט בכלל ה' בעבודת ישראל,

ישראל".
מלך שליט"א הרבי אומר הקדושות, בשיחותיו

להקל כדי כי המשיח,
שליחותנו, במילוי

סיפורים לנו התגלו
רבותינו אודות שונים

היה, ניכר מהם נשיאנו,

הנה אליהם והשייכים מהמקושרים שתבעו מה כי
אלה מסיפורים אחד כן. ועשו קיימו בעצמם הם

יום של בעיצומו שפעם הזקן, אדמו"ר אודות הוא
לאחד והלך תפילתו באמצע הפסיק הכיפורים,
ללא שהייתה יולדת שכבה שם העיירה, מבתי

מרק ובישל עצים וקצץ הלך עצמו הרבי עזרה.
היולדת. את בעצמו האכיל חולשתה ולרוב

דביקותו הייתה כולה השנה בכל שאם לתאר, נקל
עאכו"כ הרוחני, העילוי בשיא הזקן אדמו"ר של

זאת ועם ! שבתון שבת הקדוש, יום של בעיצומו
כל את ומסר הקדושה עבודתו את הרבי הפסיק

הזולת. של לגשמיותו טובה לעשיית הרוחני, כולו

ישראל בני לכל
הקדושה בעבודתם

הבעש"ט שתלו
בלב הזקן ואדמו"ר
רק לא מקושריהם,
הטובות המדות את
אהבת ה', אהבת של

ישראל, ואהבת התורה
המוכנות את אלא

כולו את לתת הנפשית
יהודי. כל למען

חלפו דורות שבעה
הוכיחו במהלכם מאז,
הצלחת את חסידים
רבותינו של פועלם
במסירותם נשיאנו,
והפרט. הכלל למען
המשיח, מלך שליט"א הרבי אלה, כל על הוסיף

לכל החסידית, ישראל אהבת אותה את שהנחיל
ישראל. בני

"מעות למבצע חב"ד, מוקדי מתארגנים אלה בימים
ראש לקראת נזקקות למשפחות עזרה חיטין"

את להרים נקרא לסייע שביכולתו מי כל השנה.
וכלשון זו, נעלית במצווה שותף ולהיות תרומתו

עצמו את הכריע הרי - אחת מצוה "עשה הרמב"ם
תשועה ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם ואת
בשנה עוד הגאולה זירוז את תפעל בוודאי והצלה",

ושבעים. מאות שבע שנת - תש"ע זו

אלול ח״י התוועדויות
הבהיר יום את מציינים זו בשבת

שני של הולדתם יום אלול, ח"י
טוב שם הבעל - הגדולים המאורות
חב"ד. חסידות מייסד הזקן ואדמו"ר

יתקיימו העולם ברחבי חב"ד במוקדי
פרטים היום. לרגל חסידיות התוועדויות

חב"ד. מוקדי בכל נוספים

השנה לראש הכנה ערב
תחת השנה", - ראש "תופסים
מנהל חיון אילן הרב יוזם זו, כותרת
ראשל"צ, הזהב שבקניון סנטר חב"ד

השנה ראש לקראת כהכנה מיוחד ערב
את יספרו הערב במהלך הבעל"ט.

הזמר ובצליל, באומר האישי, סיפורם
האירוע קרוצ'י. אייל והרב שושן גילי
אלול, כ"ג חמישי ביום אי"ה יתקיים

קניון ארומה, קפה בחצר 21:00 בשעה
חופשית. שתיה הזהב.

תשרי פעילות לקראת
עלוני הפצת החלה אלה בימים

על ושלטים גלויות פוסטרים, הסברה,
והשלמה. האמיתית והגאולה תשרי חגי

נרות הדלקת זמני לוח לאור יצא כן כמו
ההפצה ב"מרכז הקרובה. לשנה שבת,
300,000 של להפצה נערכים ממש" –

על-ידי שיופצו החגים, לקראת מוצרים
החודש במהלך חב"ד וחסידי השלוחים

.077-5123-770 להזמנות: הקרוב.

והפרט. הכלל למען במסירותם נשיאנו, רבותינו של פועלם הצלחת את חסידים הוכיחו הדורות במהלך
ישראל. בני לכל החסידית, ישראל אהבת אותה את שהנחיל המשיח, מלך שליט״א הרבי אלה, כל על הוסיף

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(27.8.10) (5770) ה'תש"ע אלול, י"ז כי-תבוא, פרשת קודש שבת ערב

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

שעושה היום
השנה את לנו

812

השלטונות ע״י שהוסב טנק ברוסיה: הענק שריפות כיבוי במהלך שצולמה תמונה
חרבותם ״וכתתו אדמה לכלי הנשק כלי הפיכת הוא הגאולה מיעודי אחד לטרקטור.
המשיח. המלך בהשפעת היום כבר שמתחילה פעולה למזמרות״ וחניתותהם לאתים

לאתים..." חרבותם "וכתתו



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

פייסין שיחי' ברוך הרב למשפחת
שיחי' אליהו הת' הבן חתונת לרגל

שתחי' חיה נחמה ב"ג עם
חביב שיחי' יצחק הרב למשפחת

ה'תש"ע אלול לכ"ג אור - בשעטומ"צ שתקיים
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

דורון שיחי' טוביה הרב למשפחת
שיחי' מענדל מנחם הת' הבן חתונת לרגל

שתחי' מושקא חיה צביה ב"ג עם
ניסלביץ' שיחי' חיים הרב למשפחת
ה'תש"ע אלול לכ"ג אור - בשעטומ"צ שתקיים

הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

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

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

תניא תהלים חומש

 
    

      
   
      

   
   

   
    

   
   

כז) (דברים אמן העם כל ואמר

לענות זוכה הזה בעולם אמן שעונה מי כל
רבי אמר אחר דבר לבוא. לעתיד אמן
כנסיות לבתי שנכנס מי כל לוי בן יהושע
ליכנס זוכה הזה בעולם מדרשות ולבתי
לעתיד מדרשות ולבתי כנסיות לבתי
עוד ביתך יושבי "אשרי שנאמר מנין לבוא

פד). (תהלים סלה" רבה)יהללוך (מדרש

אלול ח״י - הבהיר״ ״יום
הבעש״ט והתגלות לידת יום

השבעת עשיתי תק"ז שנת השנה בראש
מדרגה אחר מדרגה ועליתי נשמה... עליית
לומד ששם משיח, להיכל שנכנסתי עד
והצדיקים התנאים כל עם תורה משיח
משיח: פי ושאלתי רועים... שבעה עם וגם
אדוני) יבוא אימתי =) מר? אתי אימת

שיתפרסם בעת תדע, בזאת לי: והשיב
מעיינותיך ויפוצו בעולם, ויתגלה לימודך

הבעש״ט)חוצה..." (מאגרת

הזקן אדמו״ר לידת יום
רביעי ביום המאורות. נתלו הרביעי "ביום
חדשה נשמה ירדה אורי", "קומי לסדר זה
הנגלה בתורת העולם את שתאיר לעולם
דרך על נפש מסירות לה ותהיה והחסידות

המשיח". ביאת עד ותצליח החסידות
הזקן) אדמו״ר לידת ביום הבעש״ט (מדברי

תמימים״ ״תומכי ישיבת התייסדות יום
אני זה קדוש ביום אלול.. י"ח "היום
בעלי תלמידים שתוציא ישיבה מייסד..
בדרכי ועבודה תורה על נפש מסירות
המאורות את מדליק הנני חב"ד.. חסידות
למען הנחילונו והרביים הבעש"ט שמורנו
מעיינותיך יפוצו של ההבטחה תקויים
צדקנו..." משיח ביאת את להחיש חוצה,

הרש״ב) (אדמו״ר

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:46 6:34 ירושלים
7:48 6:49 תל-אביב
7:48 6:41 חיפה
7:48 6:51 באר-שבע
8:18 7:19 ניו-יורק

בעתה ה' אני - אורי קומי 
א-כב). ס, (ישעיה אחישנה

מביא אחד שכל ה"ביכורים"

בכורים. הבאת במצות דנה השבוע פרשת
המובחרים מן לקחת יש הם: המצוה פרטי

ותכונן תבנה הקדושה, ארצנו שהוציאה שבפירות
זבת ארץ צדקנו, משיח ידי על בימינו במהרה

שהאדם לפני עוד - הפירות מבכורי ודבש, חלב
כדי המקדש לבית ולהביא - לעצמו מהם לוקח

הוא, ברוך שנתן, ברכתו על להקב"ה להודות
האדמה. בפירות

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

לכהן. לתיתם אם כי המזבח, גבי על

הטוב החלק את דווקא
ועבודתינו למעשינו אותנו, מלמד זה עניין

הארץ, ופירות התבואה מן כיוונים: בשני כיום,
שאר את ועשה וזרע חרש שהאדם לאחר שגדלו
הוא הארץ, פירות בצמיחת הקשורות המלאכות
לעצמו לא - הצמיחה ובכורי המובחר את לוקח

לכהן. בנתינתם לקדושה, אותם הופך אם כי
הרב העמל שלאחר טענה, לעתים מתעוררת ודאי

לתת יש אם אף הרי בהם, שהושקעו והיגיעה
לקחת יש מדוע - קדושה למטרות מהם חלק

המובחר? מן דוקא

מסקנה, לידי באים בדבר כשמתבוננים אך
האמונה כשנעדרת רק אפשרית זו שטענה

וקיים ה׳", לי "נתת שאותו האדמה פרי לגבי
החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי של הדמיון

שהדבר להיווכח אפשר ההתבוננות לאחר הזה".
האמונה והרי פשוטה, אמונה של היפוכה הוא

מן יוצא ללא ישראל איש בכל מצויה הפשוטה
חיי על שתשפיע במדה לגלותה רק ויש הכלל,

מצות בקיום ביטוי לידי בא שהדבר וכפי יום; יום
דווקא - הקב"ה בצווי לכהן ההבאה - הביכורים

מובחרים! פירות מאותן

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
מכין כשאדם - שבגשמיות העריבות את גם

ל"כהן" והופך עצמו ומקדש ראויה במדה עצמו
שיביא כך (ע"י לקדושה לנצל הוא מסוגל -

אכילת ע"י ית' ה' את ולעבוד וכו') המקדש לבית
בקרבנות ית' ה' עבודת כשל מדה באותה הפירות
עולה כקרבן המקדש, בבית שריפתם ע"י האחרים

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

שאפשר - החסידות תורת מיסודות אחד וזה
בשעת רק לא ה', את לעבוד צורך ויש

התורה לימוד בשעת או ובאמצעותה התפלה
האכילה בשעת גם אם כי ובאמצעותה,

אלא ובאמצעותו, העסק בשעת ובאמצעותה,
הכנה כמובן, דורשת, ה' עבודת של זו שדרך

יותר. רב ושכרה יותר, מעמיקה
זמן לפני אף הבכורים מצות קיימת זו מבחינה

בית בניין ולפני והשלימה האמיתית הגאולה
של פשוט ביום גם לארץ. בחוץ ואף המקדש

יש אשר כל על הלב מעומק אומר כשאדם חול,
עד לקדושה, הוא נהפך ה׳". לי "נתת שזה לו
יתברך. ה' עבודת להיות עשוי בו שהשימוש

הבאה לשנה גם
שהתקיימה הבכורים, מצות בפרטי חשוב חלק

מביא שמקבל הברכה היא המקדש בבית
פעם הבאה בשנה לקיים שיזכה - הביכורים

בשמחה. המצוה את נוספת
שה' הנכסים של והניצול השימוש עתה: גם כך
ה' ברכת את מביאים - דורש שה' בצורה נותן
במדה זו מצוה הבאה בשנה גם לקיים יתברך

שהרי ושמחה, רצון שביעת וביתר בהרבה גדולה
בקודש. מעלין להיות צריך

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

מלך דבר

כי-תבוא פרשת
ג-ד אבות: פרקי

תבוא כי

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



לה' וההודאה ההכרה להיות "צריכה
שפרסומי עושה.. שהוא הניסים על
עושה שהקב"ה הניסים של ניסא
להבאת נוגע גם זה הרי - בזמננו

והשלמה". האמיתית הגאולה

תשנ"ב) וישב ש"פ (משיחת

* * *
המתגורר מחפוץ, שמואל הרב

כביר") ("תל עופר נוה בשכונת
לתושבי ארגן ת"א-יפו, בדרום

התוועדות כחודשיים לפני שכונתו,
לבית תמוז. ג' לרגל חסידית

ההתוועדות התקיימה שם הכנסת,
השכונה. מתושבי עשרות הגיעו

רבנים שילבה המיוחדת, התוכנית
ניתנה כשבנוסף, דברים, שנשאו

הזדמנות לקהל,
להשתתף מיוחדת
שטר על בהגרלה
לברכה, דולר של
מהרבי שנתקבל

המשיח. מלך שליט"א
הדגיש, אף המנחה

את המשתתפים, בפני
וסגולתם חשיבותם

ברכה שטרות של
הפועלים אלו

וסיפר המצטרך בכל ישועות
שטרות בזכות שאירעו מופתים

אלו.
של בזכייתו הסתיימו ההגרלה רגעי

המיוחל. בשטר רפאלוב אליהו ר'
המשך על השבוע סיפר מחפוץ הרב
נתתי ההתוועדות, "לאחר הסיפור:
שלקחו הזוכה, למשפחה השטר את

איתם. אותו
ברחוב, הולך אני ימים מספר לפני

אליהו ר' של בנו את פגשתי ולפתע
בשטר. שזכה אחד אותו

הפתיע והוא בשיחה איתו פתחתי
לך לספר חייב "אני כשאמר אותי
בו. זכה שאבי השטר עם היה מה

משפחה בעלת אחות, לי יש
עם התעכב השלש בן שבנה ב"ה,
בני חבריו בעוד הדיבור. תחילת

כבר במשפחה אחרים וילדים גילו,
נמרץ, בשטף אפילו חלקם מדברים,

אחת. מילה יצאה לא שמפיו הרי
מרובה נפש לעגמת גרם העניין

שותפים כולם שהיו המשפחה לבני
יתחיל כבר מתי יהיה? מה - לדאגה

לדבר? הילד
עד יודע דומה, חויה שעבר מי

ומדאיג. יום-יומי הינו הלחץ כמה
לדעת לפעמים קשה אלו, בעיות

הגיל בשל תמיד, ולא מקורם, את
בהצלחה, בהם לטפל ניתן הצעיר
בעיות לגרום חלילה, שעלול מה
או המילולית בתפיסתו בעתיד,
הילד. של בהתבטאותו לפחות
מיני כל זה בשלב שניסו כמובן
את לפתוח לילד שיעזרו דברים

המיוחלות, המילים את ולומר פיו,
היה נראה אך מילים, כמה לפחות

פעולה משתף לא הוא שבנתיים
בקולו לקרוא אפילו מסכים ולא

המשפחה. לבני
נצנץ הדולר, שטר עם חזר כשאבי
לאחר ימים מספר בליבו... רעיון

תוך לאחותי, הגיע הוא ההתוועדות
"יש לה: אומר שהוא

מתנה בשבילך לי
מיוחדת!"

מחיקו הוציא הוא
הברכה שטר את
בהגרלה, זכה בו

תוך אותו, לה ונתן
לה, מספר שהוא

אותם הסיפורים את
בהתוועדות, שמע

מופת סיפורי
הברכה שטרות בזכות שהתרחשו

המשיח. מלך שליט"א מהרבי
השטר את לשים כדאי "לדעתי,
של במיטתו לכרית מתחת הזה,

ומיד תיכף נראה ה', ובעזרת הילד,
לדבר". יתחיל כבר שהוא הנס, את

את לה נותן שהוא תוך לה, אמר
השטר.

ובלילה כעצתו, עשתה אכן היא
השטר את הניחה השינה, לפני
תוך הפעוט, של לכריתו מתחת

הניסים את לראות מתפללת שהיא
עיניה. במו

ימים, מספר אלא חלפו לא
כולם, של המוחלטת ולהפתעתם

בני שמות את להגות הילד התחיל
המשפחה.

משתיקה מושלמת. הייתה ההפתעה
של סוג של ממצב מוחלטת,

הילד התחיל ישמור, ה' אילמות
באוצר ולהשתמש מילים לומר
הולך מאז החל שב"ה, מילים

וגדל..."
שמחתי מדוע להבין תוכל כעת

לך לספר חייב הייתי אותך, לפגוש
שטר". אותו עם היה nמה

העצני אליקים של מאמרו מתוך

תהיהועדת החקירה שלא תהיה שלא החקירה ועדת
רק אבל חקירה, ועדות של מאינפלציה סובלים אנחנו
פשעי- ואפילו מחדלי-שלום, צבאית. היא כשהפאשלה
אולי נחקרים. אינם מלחמות, שהציתו כאלה גם שלום,
השלום דגל תחת אך אשמים, מחפשת שחקירה מפני
אינו "בטחוניסט" באחריות. נשיאה ואין מותר הכל

חסינות. מעניק "השלום" רק אתרוג, תקן על מוגן
שכידוע אוסלו, הסכמי לצורך ההחלטות קבלת תהליך את בדק מי
וחבלים חברון את למסור לנתניהו אישר פורום איזה בחטא? היתה הורתם
להתחייבויותיו בניגוד - מדינות" "שתי על להכריז ולאחרונה ביו"ש,
בקמפ- לערפאת שהציע לפני ברק נועץ ממלכתי גוף איזה עם לבוחריו?
אנטי קנונייתי, גוף – החווה" "פורום את הסמיך ומי הכל? כמעט דייויד

"ההתנתקות"? את לבצע ממלכתי,
השלום", "קורבנות העם. את החרידו א' ולבנון הכיפורים יום קורבנות

בתודעה. נרשמו לא בהרבה, מהם נפלו שלא
אולי לתוכן, להיקלע עלולה שישראל רמאללה עם הישירות השיחות
נביא למענה, התוצאות. חומרת בגלל חקירה, לוועדת יובילו זאת בכל

לרוה"מ: מתבקשות שאלות של הדמייה כאן
לטרור. לבסוף עבר אוסלו, מאז חמוש, פלסטיני כוח שכל ידעת, •
הכריז בעצמו והוא חדש, פלסטיני צבא דייטון הגנרל בנה בהרשאתך
מדינה תקום לא שנתיים תוך אם ישראל את לתקוף עתיד שהוא עליו
אשליה זרעת אפוא, מדוע, .(2009 במאי (בוושינגטון, כרצונם פלסטינית

מפורזת"? "מדינה של
וזו הפלסטינים, מן מחצית בשם רק חותם שאבו-מאזן ידעת, •
זאת, לעומת .2009 בינואר פג כהונתו שתוקף מפני ערך חסרת חתימה

משפטי? ייעוץ לך היה לא הפיכים. בלתי הם ישראל וויתורי
הפלסטינית הרשות של ההסתה פסקה לא התנהל, כשהמו"מ גם •
אויב. מדינת תהיה שזו הסתירו לא בתקשורת. בחינוך, בפוליטיקה, -

התעלמת? למה
שצבא מראש הוזהרת גבולנו. על זרים צבאות הצבת - ההסכם בלב •
את הפכת במודע האם צה"ל. ידי את יכבול לקוורטט, הכפוף כזה,

למדינת-חסות? ישראל
בין קשר לך תיארת איך הירדן. בבקעת ביטחונית נוכחות דרשת •

בשומרון? היהודית ההתיישבות מחיקת אחרי למדינה הבקעה
ולא שקל מיליארד כ-10 עלתה ב"התנתקות" יהודים 8000 עקירת •
שקלים, מיליארד 120 כ- לגייס חשבת איך המגורשים. רוב את שיקמה
פלוצקר סבר (לפי עולמי כלכלי משבר בתקופת ועוד הבא, הגירוש עלות
שנים)? 3-4 למשך שקל 70,000.- לשלם תידרש בישראל משפחה כל

גירוש לקראת מדמם. וחברתי לאומי פצע השאירה ההתנתקות •
מן ירידה גל נרחבת, סרבנות מהומות, לקדם התכוננת איך - המוני

בנפש? קורבנות גם חלילה ואולי הארץ
שאת הירוק, בקו היישובים הסכמת את מראש השגת האם •

ההתיישבות"? "גושי תמורת לערבים למסור התחייבת אדמותיהם
דו- על עצמאית "פלסטין" של המסוכנת ההשפעה את צפית האם •

ישראל? ערביי עם השברירי הקיום
הציבור בתוך המר והפילוג הטראומה עם להתמודד חשבת איך •
דמיוני שלום תמורת העם בתוך וודאית מלחמה עם בישראל, היהודי

הערבים? עם ומפוקפק
המפולת בעקבות להעלות עשויה חקירה שוועדת השאלות הן כאלה

ה"התנתקות". אחרי היצוקה" ה"עופרת כבוא בוודאות, הצפויה
חקירה. ועדת תהיה לא לחשוש: מה לרוה"מ אין ולכן

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ו. פרק המקדש. ביאת הל'

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

א. פרק מזבח. איסורי הל'

ב. פרק

ג. פרק

ח-י. פרק עניים. מתנות הלכות

א-ג. פרק תרומות. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

יג-טו. פרק

א-ג. פרק מעשר. הלכות

יז

יח

יט

כ

כא

כב

כג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לכרית מתחת נס

גאולה של תשרי

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

גלויים בניסים קיבלו שהיהודים מהשטחים חלק ועוד חלק
בעיניהם, חן ימצאו זה שע"י וחושבים להם, הראה שהקב"ה
תשל"ט) דברים (ש"פ גדול. הכי שטות שזהו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

גדולה מגוון:שטות הסברה חומר - תשרי חודש פעילות לקראת
מבצע עלון לילדים, עלונים עלונים,

פוסטרים, לחגים, שלטים תשע"א, - שבת נרות
המינים, לארבעת ברכונים שנה, לוחות
ועוד. פעילות דוכני טובה, לשנה גלויות

077-5123-770 ממש: - ההפצה מרכז להזמנות:

הדולר שטר את מעניק מחפוץ הרב
ההתוועדות במהלך

העצני אליקים



דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

באהלר' קדמי באהל  קדמי ר'
הקדושהבעש"ט הקדוש הבעש"ט

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

קליניקה054-7825567054-7825567
בצפת

אביב ובתל

ומוכחות רבות הצלחות

מאנ"ש רבנים בהמלצת

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

ו.) (עדנה מהטיפולים" תוצאות
סכרת: בעיות

ירדתי וגם סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה "...שמעתי
מ.) (שלמה במשקל"

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

ובעלה) (ליאת לילדים: והורים בזוגיות בעיות
ק.) (לאה אלי" חזרו והילדים נפש שלוות בי "...יש

: ה ש ד ח ה ה  נ ש ה ת  א ר ק :ל ה ש ד ח ה ה נ ש ה ת א ר ק ל

מהודרים כסף גביעי
הגאולהעם בשורת הגאולה בשורת עם

שלכם: על כוס הקידוש שלכם:  הקידוש כוס על
משיחהכרזת הקודש "יחי..." ודגל משיח ודגל "יחי..." הקודש הכרזת

077-7177007 והזמנות: לפרטים

המקדש בית של העוגה

התניא את מבינים כשלא
התניא לימוד שהפסיק הסיבה במכתבו לכתבו ...

חלקי לכל בהנוגע שהרי וביותר, ביותר שתמוה מובן
פלא ומה תאמין, אל ומצאת יגעת לא נאמר תורתנו

זה, בכלל הנ"ל לימוד אם
אלא בזה, גדולה גוזמא דבר, אף הבין שלא ולכתבו
הפוך בסדר ללמוד התחיל בטח רבים, אצל שכרגיל

בחלק להתחילו צריך האמור לימוד שלו בסוג [כי
כך ואחר דתניא ב' חלק כך ואחר התשובה אגרת של

ראשון], חלק
יותר מתאים או עתה, כנ"ל זה יעשה פנים כל ועל

קונטרס ילמוד התשובה אגרת שילמוד שלאחרי
בעצמו... כשילמוד גם יבינהו ובהשתדלות ומעין,

שלומדים הראשונה שבפעם פשוט וגם שמובן אלא
כללות תופסים אם כי תיבה כל על מדייקים אין

הגמרא, לימוד דרך ועל יותר לדייק כך ואחר הענין
יצליחו. ית' וה' כהאמור, שיעשה רצון ויהי

ז׳תמג) (אגרת

במנין שמע קריאת
(=המילים) התיבות שלשת בהשלמת לשאלתו

"ה' אומר שהש"ץ זה ידי על שמע בקריאת
הוראה מצאתי לא עתה לעת - אמת" א-לוקיכם
הוא שמוציא א) פשוט לדעתי אבל בזה. מפורשת

גמר לא שעדיין זה גם ב) שלו, הציבור כל את
תיבות ג' לו וניתוסף הוא, מציבורו הקריאת-שמע

שמע. קריאת אמירתו בעת
ז׳תמב) (אגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

המשיח, מלך שליט"א הרבי של מהוראותיו אחת
היום בחיי הגאולה עניני עם לחיות שיש היא
גאולה. של ליום הפרטי היום את ולהפוך יום

בהיר, שביום בושאייב, ארנון ר' של סיפורו זהו
במלבורן שלו, הקונדיטוריה בחזית הציב

המקדש. בית בצורת... ענק עוגת שבאוסטרליה
הוא שנה, עשרה כשתיים לפני אירע "הסיפור

במסגרת שם, חייתי תקופה באותה מספר,
בחו"ל עבודה אחר חיפוש של ארוך מסע

מה המיוחל, הנפשי" ה"שקט אחרי והרדיפה
בתחום מזדמנות בעבודות לעסוק אותי שהביא
ההתמחות. את הזמן עם איתם, שהביאו האפיה,

זילנד, וניו אוסטרליה קנדה, ארה"ב, בין נדדתי
מנהל אותו חב"ד, לבית הגעתי הזמן כשבמהלך

רבות. "התחזקתי" שם לידר דודו הרב
עצמו על קיבל אחד כל ההתוועדויות, באחת

"מה המשיח. ביאת לזירוז טובה", "החלטה
יודע לא עוד "אני לידר. הרב אלי פנה איתך?"

עניתי. עצמי", על לקחת מה
בציור הבחנתי חב"ד לבית כניסתי עם למחרת
מלך שליט"א הרבי תמונת את המשלב מיוחד,
המקדש. בית מוצב ברקע, כשמאחוריו המשיח
מספר שלי. ההחלטה תהיה מה ידעתי ברגע בו

המאפיה בחנות לראות יכלו כבר מכן, אחר ימים
הענקית". העוגה את עבדתי בה

הגחלת על שומרים
לארץ ארנון שב מכן, לאחר קצרה תקופה

ההתחזקות בתהליך ממשיך כשהוא הקודש,
ומצוות. תורה חיי על בשמירה האישי

כמה עד מסורתית, די למשפחה "נולדתי
אותם של בצ'צ'ניה זאת לעשות היה שניתן

הכפירה ממעצמת חלק הייתה היא בהם ימים
דבר כל כנגד החזקה השטיפה הקומוניסטית.

סבא-רבה ואם ביתנו, על גם פסח לא יהודי,
יהודיים וחיים פנים הדרת בעל יהודי היה שלי,

והסביבה, השלטונות שבהשפעת הרי מלאים,
התורה בשמירת המשפחתית האדיקות התרופפה
לציין הקפדנו השנים כל לאורך כי אם והמצוות.

שלנו, שבמדינות גם מה והמועדים. החגים את
כנגד האיסורים על הפיקוח במעט פחותה הייתה

הסובייטים". השלטונות מצד היהדות,

המוסלמים הפורעים מול
שנה, מעשרים פחות לפני הקומוניזם, נפילת עם
פרצה בר-מצווה, גיל מעל צעיר, נער רק אז ואני

הידועה. האזרחים מלחמת בצ'צ'ניה
המוסלמית, הדת על נמנים שרובם התושבים,

בתוך כשכמובן, רסן, חסרת בהשתוללות החלו
ההזדמנות את מנצלים הם בשלטונות, מלחמתם

ביהודים. לפגוע
גויים בשני חדרי, מחלון הבחנתי הימים באחד

"באנו אומרים: כשהם ביתנו לחצר הנכנסים
בדלת, הקישו הם אותם". ולחסל ביהודים לפגוע

להם תפתח שלא סבתי את להזהיר רצתי ואני

נכנסו הגברתנים שני מידי. מאוחר זה היה אך
הראשון הרס, ולזרוע להשתולל והתחילו לבית

תכשיטיה את שודד שהוא תוך בסבתי, פגע
אחרי. לרדוף פנה והשני

כסא- על נכה שהיא דודתי, יצאה המהומה בתוך
ראיתי לארץ. והפילה בה, גם פגע הפורע גלגלים,
העולמים לבורא תחינה פרצה ומליבי המצב את

הרוצחים. שני מידי אותנו שיציל
נכנס קריטיות, שניות באותן בניסי-ניסים,
ומייד במתרחש שהבחין מחברי, אחד לבית

כי חששו בו, שהבחינו הפורעים לברוח. פנה
לנפשנו. לנו והניחו לנוס פנו עזרה, יזעיק הוא

מאורע לאחר בנס. ניצלו פשוט שחיינו הרגשנו
ארצה". ועלינו הכל את עזבנו זה,

קראתיך ממעמקים
נתקל הוא בה היחידה הפעם זו הייתה לא

בגיל מלמעלה. והשמירה הפרטית" ב"השגחה
כשלפתע בים, לשחות נכנס הוא יותר מבוגר
כדי תוך המים, לתוך אותו סחפה מערבולת

חייו את ראה כבר הוא לטבוע, מתחיל שהוא
אפשר שאי כזאת "הרגשה עיניו לנגד חולפים

את ראיתי מצמרר. פשוט משמועתה. מה לתאר
כפשוטו". העיניים, מול לי חולפים חיי כל

שיצילו להקב"ה בתפילה ארנון פנה טובע בעודו
לי תן אנא צעיר, כך כל "אני בחיים אותו וישאיר

שניות, כמה תוך נענתה, תפילתו לחיות..." עוד
כשחבריו למעלה, נפלט הוא הכרה מחוסר בעודו

אותו". ומעוררים אותו מוציאים בו, מבחינים
האפייה, בתחום לעסוק ממשיך ארנון, ר' כיום

כמובן ברעננה, מאפיה פתח כשלאחרונה
המיוחדות העוגות תחום את מהודרת. בכשרות

עוגות להכין ממשיך הוא כיום וגם נטש, לא הוא
.052-6237770 לפרטים: אישית. בהזמנה שכאלו

בושאייב ארנון ר׳ בקטן: המקדש. בית עוגת


