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

מפנימים כאשר הזמן. עם לחיות חייב יהודי
והשולחן התניא בעל הזקן, אדמו"ר של זו אימרה

פרשת זו יהודי, של זמנו מרוויחים. רק ערוך,
הוראות שואבים ממנה לחיות, צריך איתה השבוע.

הפרט בתחומי שלנו, יום היום לחיי מעשיות
לעמידה נדרשים אנו זמן בכל אם ובענינינו, והכלל.

פרשתנו של בשמה ביטוי לידי שבאה כפי תקיפה
אנו זמן בכל ואם מלך", "ניצב לשון "נצבים",

כשמה תקיפות, אותה ולקידום להליכה נדרשים
אלה שבימים הרי "וילך", - המחוברת הפרשה של

שבעתיים. נדרש הדבר
רק לא היבחרה, מאז ישראל ממשלת התנהלות

"נצבים" תקיפות, של סממן כל גילתה שלא
במגמת לא ובוודאי

התקדמות עליה,
אלא, "וילך" והליכה

התנהלות לצערנו
וכניעה, רפיסה של

ב"הקפאה" מאופיינים
יהודיים, ישובים והרס

של ובניה עידוד תוך
הפלסטינית. הישות

מחבלים מדינת
השבוע שלישי ביום
לארצות רה"מ יצא

עם לפגישות הברית
נציג ועם אובמה הנשיא

הפלסטינית הרשות
עם השיחות לפתיחת

הפלסטינים.
הרבי והזהיר התריע הזדמנויות וכמה בכמה
עם מו"מ ניהול מפני המשיח, מלך שליט"א

לידיהם. שהם כל שטחים מסירת על הערבים,
שטחים לידיהם שמוסרים מכך רק אינה הסכנה

המו"מ ניהול מעצם אלא אמר, בריבונותינו, שהיו
ישראל ממשלת הסכמת עימהם. והשיחות

מתפרשת לשיחות,
מה על ש"יש ידם על
המהווה דבר לדבר",
להגברת ישיר גורם

הפרק, על כאשר יותר עוד גדולה הסכנה הטרור.
ח"ו, מהווה אשר הפלסטינית, המדינה של הקמתה

הקודש. בארץ היהודי לישוב נפשות סכנת
השיטה את לאמץ בישראל הממשלות החלו מאז

שלום", תמורת "שטחים של אסון והרת האווילית
פעם כל, לעיני מתנפץ המדומיין שהשלום הרי

להביא יכלו לא הארורים, אוסלו הסכמי פעם. אחר
אלפי מלבד הביאו, כן שהם מה אך לשלום, מעולם

להקמת הביאו הם ה"י, והפצועים הי"ד ההרוגים
שהולכת מחבלים מדינת הפלסטינית, הרשות

ישראל. מדינת של ועקיף ! ישיר בסיוע ומתעצמת
ישראל, ממשלת וביצוע ביוזמת "ההתנתקות"

הביאה שלא רק לא
אלא ולשלום, לרגיעה

להתחמשות הביאה
צבא של מואצת

המחבלים.

עכשיו התגלות
של שהקמתה העובדה

הנוכחית הממשלה
המפלגות על מבוססת

והדתיות החרדיות
מחמירה רק ונציגיהם

המצב. תמונת את
העובדה לנוכח בפרט

אלה שמפלגות
או במישרין מאשרות

ה"הקפאה" את בעקיפין
יהודים, ישובים הרס

הקודש. בארץ היהודי הישוב את ומסכנים
תבל, ברחבי ישראל בקהילות יתוועדו השבת

התוועדויות העולם. בריאת יום באלול כ"ה לרגל
"לחיים", באמירת לאחל פז הזדמנות המהוות

המפגש אשר כלו, ולעולם ישראל לעם לעצמנו,
וכלשון באיבו, בעודו יתבטל הזה המיותר

נזכה ומיד ותיכף און", פועלי כל "יתפרדו הכתוב
שליט"א הרבי של והמושלמת המלאה להתגלותו

- זקופה קומה - קוממיות שיוליכנו המשיח, מלך
זו בשנה עוד והשלימה, האמיתית בגאולה לארצנו,
ממש. בפועל ושבעים", מאות "שבע שנת ה'תש"ע

המשיח במדינת אזרחים
במדינת 'אזרחים האלבום לאור יצא

ממן פינחס הרב ע"י שנערך המשיח'
הספר ראשל"צ. במערב חב"ד בית מנהל

קשה וכריכה אלבומי בפורמט הינו
תוכן מאמרי של עמודים 240 ומכיל

להבנת וכלים תשובות המכילים ותמונות
ולהכרת יומיים היום החיים משמעות
מותאמת בשפה ובא, המתקרב העתיד

במארז גם להשיג ניתן ואחת. אחד לכל
מלך שליט''א מהרבי יין המכיל יוקרה
www.ezrachim.com אתר: המשיח.
.054-9487706 ,077-5277012 טלפון:

ה׳תשע״א נש״ק לוח
הדלקת לוח לאור יצא אלו בימים

- הבאה לשנה קודש, שבת נרות
לערים הזמנים בלוח: ה'תשע"א.

מידע יורק, וניו הקודש בארץ המרכזיות
להדליק. למתחילות המשיח מלך וברכת

.077-5123-770 ממש: ההפצה מרכז

ה׳תשע״א שנה לוח
לוח- יצא החדשה, השנה לקראת

ממש". – ההפצה "מרכז של השנה
מלך הרבי בתמונות מעוטר השנה לוח

באמרות, ומלווה שליט"א, המשיח
וגאולה. משיח בענייני ושיחות,

בחינם לוח-שנה לקבל המעוניינים
לטלפון: להתקשר מוזמנים

.077-5123-770

אשר כולו, ולעולם לעצמנו ״לחיים״ באמירת נאחל העולם. בריאת יום באלול כ״ה לרגל השבת, בהתוועדויות
ממש. עכשיו המשיח מלך שליט״א הרבי להתגלות ונזכה מיידית יתבטלו הפלסטינים עם השיחות

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

(3.9.10) (5770) ה'תש"ע אלול, כ"ד נצבים-וילך, פרשת קודש שבת ערב

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

שחייב המפגש
מיידית להתבטל

813

לחגוג יורק, שבניו 770 משיח״ ל״בית דרכם את אלו בימים עושים אלפים
המשיח. מלך שליט״א הרבי במחיצת החגים, חודש ימי את

המשיח למלך נוסעים תשרי בחודש



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

והכלה החתן לזכות
דואני שיחיו ושולמית ירון

ומוצלחת טובה בשעה חתונתם לרגל
עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של הרחבה מתוך
ומיד תיכף - המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

לזכות מוקדש
שתחי' טוני בת שרה

איתנה ובריאות שלימה לרפואה
הגאולה זמן של הרחבה ומתוך

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות
ממש ומיד ותיכף

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

 
     
     

     
     
   
    
   
    

    
     

   
     

... ה׳ לפני כולכם היום נצבים אתם
ט) כט, (דברים ה׳ בברית לעברך

זו, בברית כי מסבירים התורה מפרשי
לערבות ישראל את רבינו משה הכניס

בזה". זה ערבים ישראל "כל - הדדית
יכול אחד שכל זה כיצד קשה: ולכאורה
הגדול דווקא והרי לחברו, ערב להיות
אך ממנו, לקטן ערב להיות יכול מחברו
נמוכה, בדרגה הנמצא יהודי יוכל כיצד

ממנו? גבוהה שבדרגה למי ערב להיות
"אתם הפסוק על הזקן אדמו"ר מסביר
הם שיהודים - כולכם" היום נצבים
שאין מעלה אחד ולכל שלמה אחת קומה

בחברו.
שלימות לראש לו אין האדם, שבגוף וכשם
ברגלים, פגם יש חלילה, ואם הרגלים! בלי

מושלם. איננו הראש, גם הגוף, כל הרי
מעלה יש יהודי, לכל ישראל, בעם גם כך
ובנקודה חברו, אצל ואינה מסויימת
יש ובמילא ממנו, למעלה שהוא הרי זו
"כל - לחברו. "ערב" להיות ביכולתו

בזה". זה ערבים ישראל
חי) (מעיין

זרועיה וכגנה צמחה תוציא כארץ כי
ההפטרה) (מתוך תצמיח
שתוציא לארץ ישראל ישועת המשיל ועוד
ונשחת נפסד בארץ הגרגיר היה כי צמחה,
שהיה למה וישוב ויתחדש יצמח ואח"כ
ישראל כן ... בחדושו ויפה טוב ויותר
ונפסדים נשחתים בגלות רבים ימים היו
עת בהגיע ויצמחו תקותם אבדה וכמעט
שהיו מה על ויוסיפו וירבו ויפרו הגאולה
ממה יותר ועוד ובגדולה בכבוד במספר,

כפליים. בכפלי שהיו
(רד״ק)

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:37 6:25 ירושלים
7:39 6:41 תל-אביב
7:39 6:32 חיפה
7:39 6:42 באר-שבע
8:06 7:08 ניו-יורק
עולם ימי כל - אשיש שוש 

ט). סג, - י סא, (ישעיה

השנה לראש המתאימה ההכנה

(נצבים) זו ש"פרשה החסידות בספרי נאמר
השנה". ראש שלפני) (בשבת קודם לעולם קורין
ולפעמים ביחד, וילך נצבים קוראים לפעמים –

תמיד קורין נצבים פרשת אבל לבד, נצבים קורין
השנה. ראש שלפני בשבת

שייכת שבת שכל הידוע פי על – הדבר וטעם
קוראים ולכן שלאחריה, השבוע ימי את וכוללת

נצבים את פרשת השנה ראש שלפני בשבת
השנה: לראש ששייכת

השנה, ראש הוא ש"היום" – היום" נצבים "אתם
השנה, ראש יום "היום", ובבוא הגדול. הדין יום

שכל – כולכם" גו' נצבים "אתם להיות צריך
ה' "לפני יחדיו כולם להתייצב צריכים הנשמות
– בשוה הנשמות בכל הוא זה וענין אלקיכם",

ושואב עציך ל"חוטב ועד שבטיכם" מ"ראשיכם
להתגייר כנענים "שבאו רש"י כפירוש מימיך",
יהושע", בימי גבעונים שבאו כדרך משה בימי
שאר עם יחד ה' לפני עולים הם גם זאת, ובכל

"כולכם". של באופן ישראל, בני

הכח נותנת התורה
הוא כאחד" "לאחדים "כולכם", של הענין תוכן
הבט מבלי רעהו את איש סובלים שהם רק לא

פשוט, איש הוא והשני הראש הוא שאחד כך על
ומשלימים מזה, זה מקבלים שהם מזה, יתרה אלא

הראש משלימים האדם שבגוף כשם זה, את זה
וגם הראש גם – מהם אחד שכל זה, את זה והרגל

השני. בלעדי שלימות לו אין – הרגל
השנה, בראש זו עבודה להיות שתוכל וכדי

שלפני בשבת בתורה וקוראים מקדימים "היום",
ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם השנה: ראש
עד עציך מחוטב גו' שבטיכם ראשיכם אלקיכם

נתינת- מהוה בתורה שהקריאה – מימיך" שואב
פועל. לידי הדברים להביא כח

לאמירת שהטעם החסידות בתורת המבואר וכפי
השנה בראש ושופרות זכרונות מלכויות פסוקי
התורה מן הוכחה להביא שצריך מכיוון היא –

- ובמה לזכור, וצריך מלך, להיות צריך שהקב"ה
בפועל. נעשה זה שכל פועלים בשופר,

חברים בין ברית כריתת
מחוטב גו' נצבים "אתם (לאחרי התורה וממשיכה
בברית "לעברך ואומרת מימיך") שואב עד עציך

גו' נצבים "אתם של שהעבודה – אלקיך" ה'
לכריתת בברית", "לעברך הכנה מהוה כולכם"

השנה: ראש ביום ישראל לבני הקב"ה שבין הברית
שרואים כפי – הברית כריתת של תוכנה

שכורתים נאמנים אוהבים שני אצל בגשמיות
שכיון אהבתם, תפסוק שלא ביניהם ברית

וסיבה, טעם מצד היא לשני האחד שאהבתם
השני, של במעלותיו מכיר שאחד משום אם

מכך לו ותצמח יאהבהו שהלה כדי שאוהבו או
מסויים חסרון בעצמו רואה כאשר הרי, טובה,
יגרם כך ומתוך בדבר חברו ירגיש שמא וחושש
בענינים הוא כשהחסרון ובפרט באהבתם, רפיון

לגמרי, האהבה לביטול לגרום שיכול עיקריים
שכאשר לזה, והעצה האהבה, להיפך אפילו או
כריתת ביניהם עושים בתוקפה, היא אהבתם

ברית כריתת כי, לעד, תתקיים שהאהבה ברית
את שמניחים היינו, ודעת, מטעם למעלה היא

להתקשרות ברית ביניהם וכורתים הצד, על השכל
את יחליש לא שבעולם דבר ששום עצמית,
עולמים. ולעולמי לעד תהיה והיא האהבה,

ישראל לעם הקב״ה בין
בני לבין הקב"ה שבין האהבה לגבי גם וכך

היא האהבה שאז השנה, ראש בבוא ישראל:
חודש עבודת לאחרי שעומדים (כיון גדול בתוקף

על המעלימים החטאים את המסירה אלול
ישראל שבני ברית, כריתת אז נעשית האהבה),

שלמעלה עצמית בהתקשרות להקב"ה מתקשרים
יהיה לא שבעולם דבר ששום כך ודעת, מטעם

להחלישה. מסוגל
עם להתקשר כביכול, הקב"ה, את לעורר וכדי

ע"י זה הרי ודעת, מטעם למעלה ישראל נשמות
שזוהי – כאחד" "לאחדים "כולכם", של העבודה
פי על [שהרי ודעת מטעם שלמעלה ההתמסרות
ל"שואב "ראשיכם" בין ושייכות קשר אין שכל
יתקשר הקב"ה שגם פועלים ידה שעל מימיך"],

ודעת. מטעם שלמעלה באופן ישראל נשמות עם
ה׳שי״ת.) נצבים פרשת שבת שיחת (עפ״י

מלך דבר

נצבים-וילך פרשת
ה-ו אבות: פרקי

נצבים-וילך

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



ופעיל שליח הינו ריבקין, חיים הרב
בתל אפקה" "נאות חב"ד בבית

שבהנהלת חב"ד בית במסגרת אביב
לראשונה, פגש שם רהב, עידו הרב
שמעון במר התפילין הנחת בדוכן

להפשיל לבקשה שניאות ברוש,
תפילין. ולהניח שרוולו

אקראית, בפגישה שהתחיל הקשר
ויציב, קבוע לקשר מהרה עד הפך

את חב"ד בבית רואה שמעון כשמר
פעם ומידי יהודי, ענין לכל הכתובת
והתוועדויות. לשיעורים מגיע הוא

שמעון מר היה תקופה, באותה
משום אך מאשתו, הגירושין לאחר

עדיין בחזקתה, שהו שהילדים
בינהם. קשר נשמר

הערות קיבל הוא שבעדינות כמובן
הוא אך וטוב, ראוי זה שאין כך על

זו. במתכונת מה משום המשיך
נושא על שמעון ששמע לאחר

מלך שליט"א לרבי כיום הכתיבה
האגרות באמצעות המשיח

מחשבה צצה קודש,
הוא שאולי בראשו,

מהלך בכל טעו וגרושתו
הגירושין.

על לכתוב ביקש הוא
הרבי בעצת ולשאול כך
המשיח. מלך שליט"א
הוא זו שאלה עם יחד

בפרנסה להצלחה הברכה את ביקש
בה מים מטהרי למכשירי בחברה

שותף. הוא
הוכנס המתאימות ההכנות לאחר

האגרות מכרכי אחד לתוך המכתב
שריצדו הראשונות והמילים קודש
עם איש יגור "טוב היו: עיניו מול

אשתו".
את ונתנה כך על שמעה גרושתו,

התהליך. להמשך הסכמתה
נמשך פעם אחר פעם לפועל,

החתונה נדחית פעם כשבכל ההליך
הזוג. בין המחודשת,

עם שמעון מר שעשה שבת לאחר
הצידה אותו לקח רהב, עידו הרב

כבר הרי "אתה לו: ואמר רהב הרב
אתה למה לעשות, צריך מה יודע

שצריך?" מה עושה לא
מר קשובות אוזניים על נפלו דבריו

כי רגעים באותם החליט שמעון
לחתונה, וסופי מוסכם זמן יקבע

להקים בעז"ה עצמי על מקבל "אני
עם יהודי בית שצריך, כמו בית

ומצוות". תורה
נקבע עידו הרב עם בהתייעצות
החתונה ליום אלול א' התאריך

ביניהם.
מאוחר סיפר כך, אחר שקרא מה על

שמעון: מר יותר
לעיר הוזמנתי העבודה, "במסגרת

בעודי מתקן, להתקנת חדרה,
מרים בגב' נזכרתי לנסיעה, מתכונן

ביקשה לכן קודם שנה שחצי סטקר,
שייך האם בביתה לבדוק שיבואו

טיהור. מתקן בו להתקין
שנה, חצי חלפה שכבר למרות

מספרה את למצוא לנסות החלטתי
מעונינת היא האם אותה, ולשאול
את אבחן בעיר, ביקורי שבמסגרת

מצאתי וכן הסכימה היא האפשרות.
חב"ד בית פני על חולף עצמי, את
גרה. היא בו רחוב באותו הממוקם
תפילין, הנחתי לא שעדיין נזכרתי
לבית אפנה מכן שלאחר והחלטתי

להתפלל. חב"ד
העבודה יצאה לא בפועל

הדירה שמשכיר מאחר
אך בשיש. שיקדחו סירב
אותה שאלתי צאתי לפני

הסמוך. חב"ד בית לגבי
הפתיעה התענינותי

ולבית לך "מה אותה.
חב"ד?"

לחב"ד, מתקרב שאני השבתי
פעם להינשא עומד "אני והוספתי

של ברכתו בזכות גרושתי עם שנייה
המשיח". מלך שליט"א הרבי

עד לי הסבירה היא בהתרגשות
עושה, שאני המצווה חשובה כמה
לי לתת וביקשה גרושתו", "מחזיר

מלך שליט"א מהרבי שקיבלה דולר
דולרים. בחלוקת המשיח

רבות שמעתי סירבתי, בתחילה
שכזה. דולר ומיוחד חשוב כמה עד

והעניקה נחושה הייתה היא אך
שהיו מהשטרות אחד שטר לי

ברשותה.
הבטתי ברכב, משהתיישבתי

שבידי, הדולר בשטר בהתרגשות
הדולר, על הכיתוב את וכשראיתי

כך: שם נכתב התעלפתי. כמעט
שליט"א. מהרבי ברכה "דולר

באלול". א' ביום התקבל
לאישור מזה יותר צריך הייתי לא

החתונה". לקראת nוברכה

השנהמכתב כללי לקראת ראש השנה ראש לקראת כללי מכתב
ה'תשט"ו הסליחות, ימי ב"ה,

נ.י. ברוקלין,
עליהם ה' ומקום מקום בכל אשר ישראל ובנות בני אל

יחיו
וברכה רב שלום

כלל בתוך ואחת אחד לכל לאחל רצוני החדשה השנה בוא לקראת
ומתוקה. טובה שנה - העתיק הנוסח לפי - ישראל

ביום לא אך העולם, בריאת במועד תורתנו על-ידי נקבע השנה ראש
והבריאה היום גדולת האדם. נוצר שבו הששי ביום אם כי לבריאה הראשון
בדרגה שהוא יצור יצור, עוד בעולם שנוסף בכך מתבטאת אינה האמורה
והצומח הצומח מן יותר נעלה שהחי כשם לפניו, הנבראים מן יותר גבוהה

מקודמיו. לאין-ערוך שונה שהוא יצור שנוסף בכך אלא - הדומם, מן
הבריאה את העלה כן, על יתר ואף, הבריאה, יוצר את שהכיר זה הוא שכן
תחושת הכרת, שהרי שלה. השלימות לדרגת ובכך זו לתחושה כולה

הבריאה. כל של והמטרה היעד היא — בבריאה האלקות וראיית
הנבראים שאר מכל האדם שונה שבהם המיוחדים האופי מקווי אחד
לנצל האדם מסוגל זה דבר לו. העניק שהבורא החפשית הבחירה הוא -
וחורבן עצמי להרס המביאה בדרך ללכת רח"ל, או, מנוגדים: כיוונים בשני
לרומם כך ידי ועל בחיים, הנכונה הדרך את לבחור להיפך, או, לסביבתו,

האפשרית. המעלה לרום הבריאה ואת עצמו את
ניתנה זו למטרה המוליך החיים אורח את ולמצוא זו דרך להכיר וכדי
ולכל הזמנים לכל הן והוראותיה ונצחית אלוקית היא התורה התורה. לנו

המקומות.
מוגבל. הוא שכלו שכן לכך, להגיע מסוגל האדם אין העצמי בשכלו
התודעה את ביטוי לידי ולהביא לגלות כדי — אותו לשמש רק יכול השכל
מן הנעלים בדברים הפשוטה האמונה בנפשו, המקננת העמוקה הפנימית
הנכונה דרכו את ולמצוא מציאותו כל את להחיות כך ידי ועל השכל,

והמצוה. התורה דרך היא היום-יומיים, בחיים
גם אלא האלוקי, המשפט כס לפני רק לא האדם את מעמיד ראש-השנה
למלא עצמו על מקבל הוא כי להחליט עליו עצמו. על שלו משפטו לפני
שמסביבו העולם ואת עצמו את ולרומם להעלות וחובתו, תפקידו את
כפי עושינו", ה' לפני נברכה ונכרעה, נשתחווה "בואו הציווי: להכרת
הראשון, בראש-השנה לבריאתו, הראשון ביום הראשון האדם זאת שעשה
וחלילה, חס ולא, התורה. פי על יום יום חיי - היא הדבר שמשמעות

ואבדון. ולהרס לתהום המובילה בדרך לבחור
שכן כזה?" אדיר כוח לי שיהיה אני ומי אני "מה : אדם יחשוב ואל
ערים ולהרוס "לפעול" חומר של קטנה כמות מסוגלת מה לצערנו, ראינו,
קטנה לכמות יש הרס למטרות ואם אטומית. אנרגיה על-ידי וארצות
של לענין הרי הבריאה, ותכלית לכוונת מנוגד הרס והרי כזה, אדיר כוח
אדם לכל הדרוש הכוח יש כמה, פי גדולה ובמדה ודאי, - והתעלות בניה
כדי מיוחדות, ואפשרויות מיוחדים כוחות הקב"ה לו מעניק כך שעל יחיד,
זאת, לעשות לאחרים לסייע הדרוש, הגובה אל עצמו את לרומם שיוכל
סוף סוף שנגיע עד לשלימותה יותר קרוב כולה הבריאה, את ולהעלות
ה' באפו: נשמה אשר כל ויאמר פעלתו אתה כי פעול כל ש"וידע למצב

משלה". בכל ומלכותו מלך ישראל אלקי
טובה וחתימה כתיבה בברכת

שניאורסאהן מנחם
ועוד. לתקופות) א.(ד"ה ח, ר"ה תוס' רפכ"ט, ויק"ר - באלול כ"ה לבריאה: הראשון ביום

ר"ה מהרש"א חדא"ג טז,א. ר"ה ר"ן ראה האדם: נוצר שבו הששי ביום אם כי נקבע.. השנה ראש
ועוד. תשמ"ז, אלול כ"ה מכתב גם וראה ובכ"מ. ג. שם, א. מז, נצבים לקו"ת א. כ"ז, שם טז,א.

תשובה תשובה הל' רמב"ם ראה החופשית: הבחירה הוא - הנבראים שאר מכל האדם שונה
ב. לח, אמור לקו"ת ה"א. פ"ה

עכשיו נפלאות מלך אגרות

ליום פרק אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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הרצוי התאריך

והרצאות שיעורים

ובאופן בתוקף, שעומדים זה ידי על
מתבטלים - נדגול" אלקינו "בשם של

מסייעים, נעשים גופא הם ואדרבה: והלחצים, האיומים
עימו". ישלים אויביו ש"גם עד

תשל"ח) טבת (כ"ד

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

האויב את אישילבטל ובסיפור בחסידות מרתק מרצה

ברוכמן יעקב הרב
שיניים" בלי "אריה הספר מחבר

בודדות הרצאות או קבועים שיעורים להזמין: ניתן

050-875-9548 טל':

ריבקין חיים הרב



הראל מעבדות להדרכה:
03-5355-389 050-8353-873

דעה" "יורה בד"צ בהשגחת הנ"ל המוצרים

המשפחה לחיי מיוחדים מוצרים

: 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

הגאולה בשירות טכנולוגיה

משמחים בדברים להתעסק
מר ידי על מכבודו פרישת-שלום לקבל לי נעם

יזכור ספר קבלת גם בזה מאשר והנני שי' לאנדא
לבבו, שימת בעד חן ותשואות חלקים. ב' אש, וגוילי

ישלחם פרסומים עוד לאור הוציא שאם ותקותי
הרבים. לתועלת היא שהספריה ובפרט כאן, לספריה
קשור יהיה הבאים הפרסומים שתוכן רצון יהי אבל

ויהיה שמחים, מאורעות ולזכרון שמחים במאורעות
כי ה' "אודך הכתוב כיעוד והשמחה הטוב רבוי

זאת א), יב, (ישעיה ותנחמני אפך ישוב (כי) בי אנפת
תהיה שההודיה כזו במדה תהיה שהנחמה אומרת,

בי". ש"אנפת זה על גם לב בכל

זכרון כל שענין זו, בהזדמנות להדגיש, למותר בטח

ותכלית עיקר, מעשה שהרי במעשים, להשפיע הוא
עמנו ערכי להנציח הוא הנ"ל זכרון של הכוונה

ומצוותיה הנצחית בתורתנו קשורה נצחיותו אשר
הוא "אתה שהוא מה' שניתנו בהם, וחי נאמר עליהן

האדם בורא הוא זה עם וביחד יתמו", לא ושנותיך
היחידי הוא ולכן פרטיו, כל על העולם ובורא ויוצרו

בתור האדם כיצד והאופנים הדרכים לדעת שיוכל
חייו ותנאי קיומו להבטיח יוכל צבור ובתור יחיד
על בזה, זה ערבים שישראל וכיון לו. המתאימים

להוסיף ואפשריותו יכלתו כל לנצל ואחד אחד כל
הפצת ידי על ישראל בני עמנו וקיום בביסוס

הכי בחוגים הנצחית תורתנו של הנצחיים הערכים
והולך. דמוסיף ובאופן רחבים

ז׳תמו) (אגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

שעד מה בעולם, מתפשטת הטכנולוגית המהפכה
רחוק, כחלום היה נראה ספורות, שנים לפני
מידי המצליח מרשים לפרוייקט היום הופך

יהדות. עלוני אלפי להפיץ שבוע,
עצמאי למפיץ להפוך בשביל כיום, כי מתברר
דווקא נדרשים לא וגאולה, משיח עלוני של

ומערך וגרפיקה, תכנון צוות גדול, דפוס להשיג
מסובך. משלוחים

שלום הרב מנהל אותו בפרוייקט, הוא המדובר
העלון את שבוע מידי המפיץ חב"ד, מכפר לוגוב

המשיח". "ימות הרוסית בשפה
חיבור עם מחשב הוא מהמפיץ שנדרש מה "כל
יחסית" פשוטה אפילו ומדפסת, מייל לקבלת

הפרוייקט. על מספר הוא
תאוצה. לצבור הרעיון התחיל שנים כשש לפני
(בוסטון, בארה"ב בעיקר לצאת התחיל העיתון

ביותר הודפס הוא שבוע כשכל יורק). ניו שיקגו,
ששולבו עמודים בארבעה עותקים, מ-1000
עיני את לצוד מנת על אחרים, צבעים בהם

השפה. דוברי הקוראים,

אחד לכל מותאם
למערכת, הזורמות והתגובות הגדולה ההצלחה

ההצלחה את לשכפל יש כי ההחלטה, את גיבשו
נוצר כעת בארץ. גם כולל נוספים, למקומות

ואחד. אחד כל ע"י העלון בהפצת ממש, של צורך
שבועי לעלון הביקוש גבר האחרונות, בשנים

בארץ, איש כמליון וקוראים דוברים אותה בשפה
פרשת חסידי, במבט באקטואליה שיעסוק

וגאולה. משיח ועניני השבוע
שכזה, עלון לאור יצא אף שנים מספר לפני עד

המקובלת: בצורה עבדה העיתונים כשהפצת
מראש מודפסים היו מכך יותר או שבוע, מידי

במקומות המופצים עיתונים של גדול מספר

היה, זו בשיטה העיקרי החיסרון השונים.
ומפיצי לשינוי ניתן היה לא שבעיתון שהטקסט

באופן מוכן אותו קיבלו מקום בכל העיתון
דבר לעשות יכולים שהם בלי ארצי, או גלובלי
מקומיים תכנים להוסיף או אותו לשנות כדי

אירוע על פרסום כמו איזור, לאותו המותאמים
שיעורים. או

"עודפים" של מצב נוצר קרובות לעתים כן, כמו
שהוביל מה המערכת, על נפלה שעלותם
במשלוחים בעיות גם מיותרות. לעלויות

העלון. להפצת תרמו לא והגעתם

האוצרות פתיחת
בימים העיתון: בהפצת שלב לעבור הוחלט כעת

לקחת אחד לכל ומציעה המערכת פונה אלו,
העלון של להפצתו שיביא החדש בפרוייקט חלק

הרוסית דוברי אוכלוסיית בקרב אישי באופן
ומקומו. בעירו

מהדורה שבוע, מידי המערכת מכינה כך לשם
העיתון, של לבן שחור בצבעי מקוצרת מיוחדת
(אימייל) אלקטרוני דואר באמצעות נשלח אשר

לקבל יכול אחד כל .(P.D.F) להדפסה בפורמט
הקרובה, לחנות או לביתו ישירות העלון את

סבירה באיכות הביתית, במדפסת אפילו להדפיס
אותם. ולהפיץ לצרכיו המותאמת כמות –

מפיץ כל זה באופן כי היא זו, בשיטה המיוחד
העיתון למקבלי המותאם מידע ונותן מקבל
של והטלפון הכתובת כולל ומקומו; בעירו

ויציאת כניסת זמני המפיץ, המרכז או הפעיל
המותאמים נוספים ופרטים המקומיים, השבת

שיעורים על הודעות (לדוגמה, המפיץ לדרישות
העיתון זה אחרות, במילים אחרות). ופעילויות

הרוסית! בשפה המפיץ של האישי
עם קשר יוצר הפעיל בו מצב קיים פעם, "לא
להכין יכול אינו שבעצמו אלא זו, שפה דוברי

וניסוח זמן אילוצי בגלל אם שכזה, מפורט עלון
כעת השפה. דובר שאינו בגלל פשוט ואם

דוברי שאינם לכאלה גם אחד, לכל הפתח נפתח
זו, שפה הדוברים לאלו משיח לפרסם - רוסית

לוגוב. הרב מציין במקומו",

וצריך - יכול אחד כל
עותק להוריד אחד כל מזמינה העיתון מערכת

ההחלטה ביצוע על ולספר להדפיסו ניסיון,
הגאולה. בשורת בהפצת להוספה האישית

בטלפון: למערכת והצעות. הערות לשלוח נא
sholem@gmail. באימייל: או 054.7473.770

com
בערים בדרך זה באופן מופץ העיתון להיום, נכון
ים, בת אשקלון, אשדוד, אריאל, בארץ: הבאות

שמואל, גבעת הרצליה, שבע, באר דגן, בית
לציון, ראשון עילית, נצרת חב"ד, כפר ירושלים,

כמו עמנואל, חולון, חדרה, אביב, תל העין, ראש
בארה"ב וכמובן פטרסבורג בס. באסטוניה גם

מהדורות. במספר

הרוסית בשפה המשיח״ ״ימות העלון עם


