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בחברון משיח שבת
אי"ה תיערך משיח, מטה ביוזמת

שכולה שבת ראה, פר' אלול, ר"ח בשבת
בהשתתפות האבות, עיר בחברון משיח
לפרטים: הארץ. מכל ושלוחים חסידים

.03-9607-922

בכל״ ״מקושר
וארגון באה"ק חב"ד חסידי אגודת

פני לקבלת החסידים "התאחדות
עיון בימי להשתתף מזמינים משיח"

ומשיח, גאולה - בכל" "מקושר בנושא
חינוך,בהם היהודי, הבית התקשרות,

רבנים, עם והתוועדויות דיונים הרצאות,
שלישי בימים המרצים וטובי משפיעים
בקמפוס - אב מנחם וכ"ז כ"ו - ורביעי
בעמק הרוא"ה כפר ישיבת של המפואר

.03-9601-770 לפרטים: חפר.

החדשה לשנה מתכוננים
יצא המשיח ימות של השנה לוח
הגאולה". "לחיי ארגון בהפקת לאור
התכנים החודשים, הימים, הזמנים,

כל והמבצעים, מלכות" ה"דבר מתוך
של הקדושות תמונותיו לצד זאת

החלוקה שליט"א. המשיח מלך הרבי
חב"ד, מרכזי עלות: ללא למעוניינים

המעונינים ופעילים משיח בתי מוסדות,
077- להזמנות: וגאולה. משיח להפיץ

.058-4511-770 ,664-7543

טובות חדשות
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במדור לומדים עניני משיח וגאולה במדור  וגאולה משיח עניני לומדים
הגאולה"מלך המשיח" באתר הגאולה באתר המשיח" "מלך
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ב"ה

909 (3.8.12) ה'תשע"ב מנחם-אב, ט"ו ואתחנן, פרשת קודש שבת ערב

משהו לבנות כדי אלא ביתו, את הורס אדם אין
הרי זה, רעיון של ההלכתי להיבט מעבר יותר. יפה

שגם מכאן, לכך. מסכים הפשוט ההגיון שאפילו
גדושת הארוכה והגלות המקדש בית לחורבן ביחס

יתכן לא עמנו, על שנכפתה הנוראות, הגזירות
של מחודשת בניה רק תהיה הסופית שהתוצאה

נשאלת שאז משום השני, גם או ראשון מקדש בית
היינו!".. כבר שם עשינו? מה "אז הפשוטה השאלה

משהו זה כעת, להתגלות שאמור שמה בהכרח
ואפילו שני ראשון, מבית ערוך באין נעלה חדש,

יותר... הרבה משהו להיות צריך זה יחד. משניהם
יתגלה בו בית נצחי, מקדש בית להיות חייב זה

בית זהו הגילוי. בתכלית ית' ומהותו עצמותו
נבנה שאינו השלישי, המקדש

הקב"ה ע"י אלא אדם, ע"י
"מקדש ידיו: ובשתי בעצמו

ידיך". כוננו אדנ-י
גאולה עם יחד בא זה, מקדש

לא חווינו. לא שעדיין כזו
בשאר ולא מצרים ביציאת
לאחר שהיו ישראל גאולות

זו מוחלטת, גאולה מכן.
מצפים, אנו לה הגאולה

והשלימה. האמיתית הגאולה

הגאולה ציור
יצחק מר אל הידוע במכתבו
שליט"א הרבי כותב צבי, בן
אופיה אודות המשיח מלך

האמיתית הגאולה של היחודי
ל"חדר" הלכי "מיום והשלימה:

התחיל לזה קודם ועוד
הגאולה ציור בדמיוני להתרקם
ישראל עם גאולת - העתידה

ידה שעל כזה ובאופן כזו גאולה האחרון, מגלותו
והשמדות... הגזירות הגלות יסורי מובנים יהיו

אשר באופן יהי' והכל
ובהבנה שלם בלבב

ביום "יאמר - מלאה
אנפת כי ה׳ אודך ההוא

בי".

נשמתו. מעומק יהודי כל נכסף לה הגאולה זו
בכל האמיתי הטוב את שתגלה כזו נפלאה, גאולה
המוחשי באופן לנו שתאפשר גאולה שעברנו. מה

טמון שהיה סופי האין האלוקי בעונג לחוש ביותר,
גאולה כפרט. והן ככלל הן שסבלנו, ונגע צער בכל

מודים שאנו ובכנות, שלם בלב לומר שנוכל כזו
אנפת כי ה' "אודך שעברנו! הצרות כל על לקב"ה

בי".
מזה, פחות משהו כל אבל פנטנסטי, אמנם נשמע

בחשבון. בא אינו
בשמה כבר הנרמזת האמיתית והנחמה הגאולה זו
מילות שם על נחמו", "שבת - השבת של המיוחד

עמי נחמו "נחמו השבת: הפטרת של הפתיחה
אלוקיכם". יאמר

נחמו נחמו
הקב"ה שבקשת העובדה גם

ישראל, עמו את לנחם
פותחת הגאולה, בנחמת

נחמו", "נחמו המילים בכפל
הגאולה עוצמת את מבטאת

מוגבל שאינו כפל העכשווית.
כפל אלא הפעמים, במספר
גבול", "בלי משמעו סתם,
לזמן במהותו השייך מושג

זמן עד שהרי הגאולה,
של ביכולתו אין הגאולה,

את לשאת המוגבל עולמנו
ה"אין- את גבול", ה"בלי

סוף".
ה"בלי עם זה מפגש לקראת
בהתגלות שבגאולה, גבול"

ית', ומהותו עצמותו
מה"גבוליות" לצאת עלינו

ערוך ובאין ואיכותית כמותית להוסיף שבעבודתנו.
של תורתו בפרט תורה בלימוד הקודם: למצבנו

במבצעי הרבים זיכוי בהידור, המצוות קיום משיח,
בוודאי שיביאו הגאולה, בשורת והפצת המצוות

שמחה מתוך המשיח, מלך שליט"א הרבי להתגלות
ממש. ומיד תיכף לבב, וטוב

לצאת עלינו ית׳, ומהותו עצמותו בהתגלות שבגאולה, גבול״ ה״בלי עם זה מפגש לקראת
הקודם. למצבנו ערוך ובאין ואיכותית כמותית להוסיף שבעבודתנו. מה״גבוליות״

- ה אל כעת נפתחים
שבגאולה גבול" "בלי

בונים הודו, - בפונה חב״ד בבית ה׳ צבאות ילדי
משחק מקוביות המקדש בית של דגם

בפונה מקדש בונים



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

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

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

תניא תהלים חומש
שיחי' חנה בן זאב גרשון ר'

וקרובה שלימה לרפואה
ישראל עמו חולי שאר בתוך

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות
ממש ומיד ותיכף

ירדני שמעון ר' למשפחת
מענדל מנחם הת' הבן לבוא

השידוכין בקשרי
ששון חיים ר' למשפחת תהילה ב"ג עם

זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
הגאולה

לזכות טוב מזל ברכת
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הטוב ההר ... את ואראה נא אעברה
כה) ג, (דברים והלבנון הזה
קראו אבינו אברהם "הר". אותו קראו הכל
יאמר "אשר יד) כב, (בראשית שנאמר הר
הר קראו המלך דוד יראה" ה' בהר היום
ה'". בהר יעלה "מי ג) כד, (תהלים שנאמר:
שנאמר "הר", קראוהו הגויים ואפילו
לכו ואמרו רבים עמים "והלכו ג) ב, (ישעיה

ה'". הר אל ונעלה
(ירמיהו שנאמר המקדש בית זה "והלבנון"
ואומר הלבנון" ראש לי אתה "גלעד ו) כב,
ולמה יפול". באדיר "והלבנון לד) י, (ישעיהו
של עוונותיהם "שמלבין לבנון שמו נקרא

ישראל".
זה "והלבנון" ירושלים. זה הטוב" "ההר
יא, (זכריה אומר הוא וכן המקדש, בית
אומרים ויש וגו'". דלתיך לבנון "פתח א)

(מדרש) המלך. מינוי זה "הלבנון"

כו) ג, (דברים למענכם בי ה׳ ויתעבר
משה ציין אלה בדברים - בי" ה' "ויתעבר
שלא אלא עליו, הקב"ה של כעסו את

"למענכם"? - הוסיף מדוע מובן
תועלת גם בזה יש לבוא שלעתיד אלא,
לבוא, "לעתיד הקב"ה: לו שאמר עבורכם.
שנאמר עמך באין והן לארץ נכנס אתה
לכן עם", ראשי "ויתא כא) לג, (דברים
שמעוני) (ילקוט "למענכם". נאמר

אחד ה׳ אלוקינו ה׳ ישראל שמע
ד) ו, (דברים

אלוקי ולא עתה אלוקינו שהוא ה'
להיות עתיד הוא אלילים, עובדי האומות
אהפוך אז "כי ט) ג, (צפניה שנאמר אחד ה'
בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל
ה' יהיה ההוא "ביום ט) יד, (זכריה ונאמר ה'"
(רש״י) אחד". ושמו אחד

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:13 6:58 ירושלים
8:15 7:14 תל-אביב
8:16 7:06 חיפה
8:14 7:15 באר-שבע
8:53 7:51 ניו-יורק

נעדר. לא - נחנו נחמו 
א-כו) מ, (ישעיה

לשלמות מגיעים עכשיו

במדרש נאמר תורה, מתן של לחידושו בנוגע
שגזר פי על אף דוד, "אמר ג): י"ב, פרשה רבה (שמות

אדם.. לבני נתן והארץ לה' השמים הקב"ה
ואמר ראשונה גזירה בטל התורה ליתן כשבקש

ירדו והעליונים לעליונים יעלו התחתונים
וירד כ) יט, (יתרו שנאמר המתחיל ואני לתחתונים

משה "ואל א) כד, (משפטים וכתיב סיני הר על ה'
ה'". אל עלה אמר

יעלו ה"תחתונים את מקדים והמדרש מכיון
- לתחתונים" ירדו "והעליונים לפני לעליונים"
"עלה לפני היה סיני" הר על ה' ש"וירד למרות

הגזירה בביטול הכוונה עיקר כי מובן, - ה'" אל
ורק לעליונים"; יעלו "התחתונים של הענין היא,

היה לעלות, ביכולתם יהיה שה"תחתונים" כדי
סיני". הר על ה' ה"וירד תחלה להיות צריך

העליונים ירדו תחילה
מתן בזמן אכן בפועל הדברים סדר מבחינת

ירדו "העליונים של הענין בעיקר נתחדש תורה
תורה מתן בשעת היה זה וענין לתחתונים",

השלימות. בתכלית
(וגילוי ה"ירידה" של החידוש זהו ובעצם

תורה, מתן בעת שהיה למטה מלמעלה אלקות)
תורה: מתן לפני שהיה האלקות גילוי לגבי

תורה, מתן לפני בעולם שנמשך האלקות גילוי
העולם; ב"גשמיות" ושינה חדר ולא רוחני היה
מתן בשעת שהיה סיני" הר על ה' ה"וירד אך

העולם. גשמיות את גם ושינה פעל תורה,
שבשעת כט) פרשה סוף רבה (שמות במדרש כמסופר

עד כו'", פרח לא עוף צווח, לא "צפור תורה מתן

לקולו היה לא הקב"ה מפי יוצא שהיה ש"הקול
בכל ו"נבלע" נקלט שהקול בגלל קול": בת

קול"). ("בת הד לו היה לא במילא, - הבריאה
דוקא אם כי היא, בשמים לא תורה הרי - ומאז

הגשמי. בעולם-הזה למטה

העליה החלה בו השלב
תורה מתן בשעת היתה זה, כל לאחר ברם

למטה, מלמעלה והירידה ההמשכה רק בפועל
ועליה הזיכוך לעליונים", יעלו "התחתונים ואילו

מתן לאחר רק החל זה דבר עצמו, העולם של
את המזככים שהם ישראל, עבודת ע"י תורה

לאלקות לכלי אותו ומכשירים העולם גשמיות
זו). לעבודה הכח נמשך תורה מתן (ובשעת
לתחתונים", ירדו ד"העליונים שהענין כשם

שהגיע עד דורות, כמה של תקופה פני על נמשך
(באמצעות תורה מתן בשעת השלמות לתכלית

השביעין ו"כל ה"שביעי" שהיה רבינו משה
אבינו; אברהם ע"י שהוחל אף חביבין"),
יעלו ל"התחתונים בנוגע גם זה דרך על

נמשך תורה מתן לאחר מיד שהחל לעליונים"
מגיעים הם אשר עד רבים, דורות פני על הדבר

המקדש ובית דוד בית מלכות ע"י לשלימותם
זה. ענין של השלימות תכלית את המבטאים

("מטה") ה"עם" מצד באה והיא היות - במלכות
מלך", עליך תשים "שום טו) יז, (שופטים כנאמר -
והביטול גופא, "העם" של המציאות הריהי לכן

העם. מציאות כל אל וחודר מתאחד
המקדש בית של והחידוש היות - המקדש בית
אלא השכינה, השראת היתה שבו בכך רק אינו
שמהם הגשמיים הדברים כלומר בעצמו, שהוא

להקב"ה. "מקדש" היוו - המקדש בית נבנה
ברם על-דרך-זה, הגילוי היה במשכן גם כי ואם

שכן עליו במקום חדרה לא המשכן קדושת
מקום. באותו קדושה נשארה לא לכן המשכן,

החורבן לאחר הרי המקדש, בבית מה-שאין-כן
המקדש. במקום הקדושה נשארה

השניים שילוב - השלמות
למטה מלמעלה המשכה - הקווים לשני בנוגע

אחד בכל - כי ידוע למעלה, ממטה והעלאה
מתבטאת לכן הזולת, לגבי מעלה ישנה משניהם

ביחד. העניינים שני שיהיו העילוי תכלית
לבוא לעתיד רק (בגלוי) יהיה זה שדבר אף
שירידת גם הכח ניתן תורה במתן אולם -
שלובים יהיו התחתונים והעלאת העליונים

תשכ״ז) חג-השבועות שיחת (עפ״י יחדיו..

מלך דבר

ואתחנן פרשת
ד אבות: פרקי

ואתחנן

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



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

והשלמה".

תשנ"ב) וישב ש"פ (משיחת

* * *
הכתיבה את המאפיינים מהדברים

המשיח, מלך שליט"א לרבי
זו קודש" ה"אגרות באמצעות

והדרכה עצה ברכה, לבקש היכולת
מענה. ולקבל החיים תחומי בכל

ללא צעד עושים שאינם רבים ישנם
הרבי של ברכתו את כך על שקיבלו

המשיח. מלך שליט"א
הברכה, מבקש חש רבות פעמים
הינה למהלך, התשובה מתן אי כי

לחכות שעליו התשובה
הצעד את לעשות ולא

מתכנן. הוא אותו
ורד מרת גם חשה כך
כאשר עציון מגוש פ.

לא ארוכה תקופה
ובעלה היא הצליחו

כדי דירתם, את למכור
ביתם בניית את לממן

ביישוב. החדש
השנים שלשת "במהלך

עשינו ורד מספרת האחרונות
קונה, למצוא כדי שונות פעולות

כל ללא אך שונים, למתווכים פנינו
הצלחה.

המידע והפצת שונים פרסומים גם
לא ושכנינו מכרינו ידידנו, בקרב

מתעכבת הדירה וכשמכירת הועילה
מתעכב. החדש הבית בניית גם אז
מאוד. אותנו תיסכל שהדבר מובן

תקופה על מדובר שלא במיוחד
חדשה לדירה במעבר והצורך קצרה,

ליום. מיום זעק
כמה כתבתי זו, תקופה במהלך

המשיח מלך שליט"א לרבי פעמים
קודש" ה"אגרות באמצעות

מזכירה אני כאשר שונים בנושאים
הדירה. נושא את

לא הדירה למכירת ישירה תשובה
– זה עצמו על שחזר הנושא קבלתי.

המזוזות. בדיקת
אך לבדיקה, המזוזות את שלחתי

כשרות חיוביות היו התוצאות
השאלה. עם נותרתי ושוב לחלוטין.
הדירה? את למכור כדי עושים מה

ראש וכאבי חולשה של רקע על
לגב' - קודש" אגרות ל"מרכז פניתי

וביקשתי מרחובות, בורוכוב חגית
בנושא ברכה בקשת עבורי שתכתוב

לא הדירה נושא את הבריאותי,
הפעם. כלל הזכרתי

המצב על ביננו הדיבור כדי תוך
אם חגית גב' אותי שאלה הבריאותי,

בחיוב לה ועניתי נבדקו המזוזות
חגית למהדרין. כשרות שהם וכן

היא שהכוונה 'יתכן לרגע: הרהרה
'יש תהתה היא חסרות'. למזוזות

בחיוב. עניתי מחסן?' למשל, לכם,
התשובה מזוזה?' שם יש 'והאם

לבוא... אחרה לא השלילית
לשים זכרתם שם הממ"ד? עם 'ומה

הדלת שבגלל התברר מזוזה?'
לא הממ"ד את המאפיינת המיוחדת
הנכון במקומה המזוזה את מיקמנו
העלה קצר בירור ההלכה. כללי לפי

הלכתי פיתרון שקיים
גם המזוזה למיקום

שכזה... בפתח
השיחה לאחר מיד

כשרה מזוזה רכשתי
וכן למחסן חדשה

מיקום את סידרתי
בממ"ד. המזוזה

חגית עם דברתי בערב
את לשמוע מנת על
בנוגע קודש" ב"אגרות התשובה

לבקשתי.
בתשובה הסתכלתי ורד, 'תשמעי

להודות, חייבת ואני קודש באגרות
התייחסות כלל כאן רואה לא שאני

ברכה כאן יש הבריאותי. לנושא
ולרכישת דירה למעבר נפלאה

בית...'
'חגית התפעלות: זעקת השמעתי

לתשובה מחכה אני מבינה, לא את
שנים...' 3 כבר לדירה, בנוגע הזאת
רכ"א: עמ' י' בכרך היתה התשובה

ימים אשר הידיעה... לקבל לי ״...נעם
בית. לקנין קדימה דמי הוא נותן אלו
טובה בשעה אשר מהשי״ת רצון ויהי
ויהיה לשם דירתם יעתיקו ומוצלחת
והצלחה ברכה לתוספת מזל משנה

בגשמיות הן ביתו ולבני לו בהמצטרך
ברוחניות...״. והן

מזוג טלפון קיבלנו ערב באותו עוד
הדירה. את לראות שרוצה צעיר,
מאוד והדירה הגיעו, הם למחרת,

שלמחרת ביום בעיניהם. חן מצאה
"זכרון אתם ערך יעקב, בעלי,

n נמכרה". הדירה וב"ה דברים"

שליט״א המשיח מלך הרבי קודש משיחות

נוסףכל ויתור גורר לחץ נוסף לחץ גורר ויתור כל
לעשות צריך לכן הגויים, מן ולסיוע ולנשק, לכסף שזקוקים כיון טוענים

ולוותר. רצונם את
יעזרו לא בו למצב חלילה, יביאו, - יוותרו אם לדעת, יש

מאומה. והנשק הכסף
הם נוסף, לחץ אחריו גורר ויתור שכל במוחש, רואים
גם שיקבלו עד יוותרו שלא אמרו וכבר ועוד, עוד תובעים

העתיקה! ירושלים את
ב"קעמפ כך על דיברו - ירושלים על שדיברו מכחישים
הימים, ששת מלחמת לאחר מיד - קודם הרבה עוד כך על ודיברו דיוויד",

הכל! את להחזיר שרוצים והודיעו ל"וואשינגטון" שלוחים שלחו כאשר
ועוד, עוד לקבל ללחוץ וממשיכים להם, שנותנים מה כל מקבלים הערבים

ללחץ. שנכנעים רואים הם שהרי
אפילו - נשק וגם כסף גם יהיה בתוקף, יעמדו כאשר שדווקא לדעת, צריך
הסיוע את ויחדשו יחזרו קצר זמן תוך הרי קצר, לזמן בזה הפסקה תהיה אם

בעבר. שהיה כפי
ה׳תשל״ט) כסלו (י״ט

סכנה! - והוויתורים הכניעה שיטת
מובילה סכנות לאילו להבין בכדי מוצלח" "פוליטקאי להיות צריך לא

בעבר. מר נסיון כבר בזה לנו היה - והויתורים הכניעה שיטת
נפשם על לעמוד וניסו הותקפו כשיהודים הביניים, בימי מקרים בעשרות
ובלבד ובטחונם, לשלומם ערבים יהיו שהם להם והבטיחו הגויים ובאו -
מסרו בהם המקרים בכל הרי - מלא אמון בהם ויתנו הנשק את שימסרו
(בדרך נשארו והיהודים ההבטחות קויימו לא הבטחות, על וסמכו הנשק את

ישע. חסרי הטבע)
הצליחו רבות פעמים הרי יעקב", ב"גאון בתוקף, עמדו כשהיהודים זה, כנגד

בגויים". "נקמה זו היתה הצליחו, שלא מקרים באותם ואפילו להינצל,
שהגויים מועיל שהדבר אלא בגויים", נקמה "לעשות להוטים אינם (יהודים

ביהודים), לפגוע יחששו אחר במקום הנמצאים
בכניעה להמשיך "מתעקשים" מדוע רבות, כה פעמים מר כה נסיון לאחר
- וכו' וכו' אסטרטגיים שטחים הנפט, שדות את להם מחזירים ובויתורים,

מאומה?! שוות שאינן "הבטחות" תמורת
ביותר החיוניים הדברים את להם שימסרו דעתם על העלו לא הגויים
גרמה זו ששיטה שנוכחו אחרי "מזל-טוב"! ואיחולי "חגיגות" תוך לבטחון
שלא בכדי רק יהודים של הבטחון את מסכנים מדוע הי"ד, קרבנות למאות

העבר?! בטעויות להודות
ה׳תשד״מ) בא פרשת (שבת

צבאי״ ״הישג
מסוגלים הם היום כאשר יהודים, הרבה כך כל חיים בסכנת מעמידים
יכלו לא שקודם (מה יהודיים ישוב למקומות וכדו' טילים ע"י להגיע
שנים כמה שבמשך ("התחייבותם" הגויים הבטחות על וסומכים לעשות),
ההסכם את הפרו למשל, המצרים - ערך שום להם שאין מלחמה) תהי'ה לא

מההסכם! שעות 48 תוך אתם,
הרבה מ"וואשינגטון" קיבלו הוויתורים תמורת - צבאי" "הישג על הודיעו
ישראל, שמקבל מטוס כל שכנגד לומר, ש"שכחו" מה וכו'. ומטוסים כסף
ואחד לסוריה, אחד למצרים, (אחד מטוסים שלשה לפחות הערבים מקבלים
שלשה, לפחות הערבים מקבלים ישראל, שמקבלת דולר כל וכנגד לירדן)

מישראל... וכמה כמה פי מרובה שאוכלוסייתם טוענים הערבים שהרי
ה׳תשל״ו) תורה שמחת (יום

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

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

43 ראשי בתפריט 08-9493-770 ונשמע" ב"נחייג השיעורים את ללמוד ניתן

ה. פרק יו"ט. שביתת הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

אלו. בפרקים ומצה.. חמץ הל'
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ב-ד. פרק המקדש. ביאת הלכות

ה-ז. פרק

בפרקים מזבח.. איסורי הלכות ח-ט. פרק
א. פרק אלו.

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק
אלו. בפרקים הקרבנות.. מעשה הלכות

א-ג. פרק
ד-ו. פרק

טו

טז

יז

יח
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כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

למשיח הדלת את פותחים

עו''ד מחפשים - ביותר דחוף

ש(לא . . ממרום" רוח עליהם ש"יערה רצון יהי
לבני יסייעו הם) שגם אלא יבלבלו, שלא רק

זאת ידחו ושלא ישראל, ארץ שטחי בכל להתיישב ישראל
ומיד. תיכף זאת לעשות אם כי זמן ללאחר

תשל"ח) לך לך ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ומיד בליטיגציהתיכף רב וניסיון ידע בעל -
פשרות ללא הצדק למען להלחם נכונות -

ובצוואות במקרקעין התמחות -
בונו' 'פרו בתיק במחוזי, ערעור הגשת לצורך

helpme770d@gmail.com
ומלואו" עולם הציל כאילו מישראל אחת נפש המציל "כל



(9/8/12) ה'תשע"ב מנח1-אב כ"א חמישי יו1
כ8 פרד9 11 ברוט רח' בבני-ברק, חב"ד ישיבת בהיכל

בבוקר 10:00 מהשעה החל
₪ 60 מוקדמת: בהרשמה השתתפות דמי

.₪ 85 מלא: מחיר בלבד!) מנח1-אב ח"י שני יו1 (עד

077-5123-770 והרשמה: לפרטי1

 ! !"#  $%& ' (% " )% *'%+,- .&%#""./'*

ב"ה

ועד לעול1 המשיח מל< ורבינו מורנו אדוננו יחי

מרכז
ההפצה
בארה"ק

(9/8/12) ה'תשע"ב מנח1-אב כ"א חמישי יו1
כ8 פרד9 11 ברוט רח' בבני-ברק, חב"ד ישיבת בהיכל

בבוקר 10:00 מהשעה החל
בלבד! מנחם-אב י"ח ב' ליום עד לנרשמים ההשתתפות בדמי הנחה

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

אדבר כי האמנתי

לפעול! הכוח לנו
בכפר דנערים לחינוך בהנוגע שכותב במה ...

או מהמערכה לברוח העצה זוהי שלא מובן - חב"ד
בזה ולא תעשה ואל דשב בהשיטה ולאחוז לשתוק
ההתועדויות באחד המבואר דרך ועל המצב, יתוקן
לבירא רמה מאגרא הנשמה וירידת העולם שבריאת

ענינים עשיית העדר בשביל היתה לא עמיקתא
היה לא הבריאה, זאת לולא גם כי רצוים, הבלתי
טוב, הועשה בשביל רק הם אלו וכל לרע, מקום

מובן. והבכן
הכל לדברי הרי וכו' מרצו העדר על שכותב ומה
נאמר עליו דמשיחא דעקבתא בדרא אנו נמצאים
אפשר אי ואחד אחד כל והרי לאלף, יהיה הקטן

הוראות שידועות ובפרט מקטן, למטה עוד שיהיה

חסרונות לדעת שצריכים שכשם נשיאינו, רבותינו
עצמו. מעלות כן גם לדעת צריכים עצמו

עג) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות

בחינוך המתעסק זכות
העמידתו העליונה ההשגחה אשר כבודו שזכה וכיון
ובידו הנוער, חינוך על הוא שמשפיע באופן בחיים

הטוב לדרך לכוונם מהם מאות עשיריות גורל
הקב"ה, המלכים מלכי מלך המלך, דרך הוא והיושר,
הרי חיים, ותורת אמת תורת בתורתנו שהורנו כמו

שכמה אלא מדה כנגד מדה שהיא הקב"ה, של במדתו
נחת רוב לרוות הטוב שכרו ישולם ככה, פעמים

וכל זוגתו עם ביחד מסורתי, יהודי נחת הוא אמיתי,
שיחיו. המשפחה

עז) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

מן אחת היא - הגאולה בדור ישראל ילדי חינוך
המשיח מלך שליט"א הרבי הטיל אותן המשימות
הדור עם הפעילות על מיוחד דגש בשומו עלינו,

משיח. פני את שמקבל הדור הצעיר,
בתחום ארוכות שנים מזה פעיל בכר, רפאל הרב
בהקמת שותף היה הוא דרדקי' וכ'מלמד החינוך,

האחרונות בשנים שהוקמו התורה תלמודי
מלמד הינו כשכיום וערד, שבע באר בערים

שבע. בבאר חב"ד תורה בתלמוד
משיח עניני ללימוד הילדים של הצימאון את

מושגי והכרת ללימוד מנתב הוא וגאולה,
משולב כשהכל לגילם, המותאמת ברמה הגאולה,

מקצועיות. ב"עטיפות"
כבר וסיפורים, שירים עם תקליטים סדרת

ע"י נקלטים כשהמסרים הארץ כל את כבשה
"גואל בשם לימוד חוברות גם כך ילדים, אלפי

לילדי המשיח מלך שליט"א הרבי על - אחרון"
ספר הכרת - קדישא" ו"תניא א-ב, כיתות

ב-ג. לתלמידי (מושגים) התניא

חסיד מיהו
הלא-חסידית הישיבה, בתוככי בחור עם מפגש

צעיר, בחור אז רפאל, ר' את הובילה למד, בה
השהות למרות ודרכיה. החסידות עם להיכרות

פילס החסידות, לדרך שמתנגדת באוירה
משתתף כשהוא דרכו, את הצעיר הבחור לעצמו
לשבתות נוסע ואף התוועדויות, תניא, בשיעורי
החסידות. בלימוד להתבשם כדי חב"ד לישיבות
הרבנים אחד דווקא נתן העיקרית הדחיפה את
שליט"א לרבי המתנגדים על שנמנה בישיבה,

בתמימות אליו הגיע רפאל כאשר המשיח, מלך
שקראה המליון" "עצומת על לחתום לו והציע

המילה בהוספת יהודי" "מיהו חוק לתיקון
הרבי של כהוראתו - החוק לנוסח "כהלכה"

אותו של הבולט סירובו המשיח. מלך שליט"א
ההכרה את התלמיד אצל חידדה לחתום, רב

חב"ד... לישיבת המעבר בחשיבות

לילדים מסרים
בישיבת ללמוד עברתי מכן לאחר קצר "זמן

תשרי לחודש טסתי תשמ"ה ובשנת בצפת חב"ד
הקשיים למרות שם המשיח, מלך שליט"א לרבי

דרכי. את לסלול נמשכתי הגשמיים,
נקראתי ה"קבוצה" לאחר ארצה שובי עם

בכיתה העבודה תורה. התלמוד לצוות להצטרף
הביאה - חטא" בו שאין "הבל - הילדים עם

מושגים והכרת ללימוד יצירתיים לרעיונות
בכיתה. שירים באמצעות

שטבע הביטויים אחד הינו ענק" גבי על "ננס
שעם דורנו כלפי המשיח מלך שליט"א הרבי

הדורות 'מעל' ויציב גבוה ניצב הרוחנית נמיכותו
שמו גם זהו לגאולה, להעפיל יכול וכך הקודמים

ולימדו שהולחנו הראשונים השירים אחד של
החשוב. המסר על הילדים את

מקפידים אנו -פה, בעל התניא בלימוד גם

מדבר שם ל"ז, פרק תחילת את יום מידי ללמוד
תוך לבוא לעתיד הגילויים על הזקן אדמו"ר

לילדים". מבוארים גם שהדברים

ובסיפור בשיר
עם יחד שהופקה זו בסדרה ראו כבר היום עד
שלושה ברוצקי, מרדכי הרב של הנגינה" "היכל

חסידות: כולם שכל דיסקים
שירים ובו שמו אני' רוצה בך 'רק - הראשון
נשיאינו, מרבותינו אחד כל על - וסיפורים

מלך שליט"א לרבי ועד טוב שם מהבעל החל
מילותיו על מבוסס בו העוסק שהשיר המשיח

לזה וקודם ל'חדר' הלכי "מיום המפורסמות:
הגאולה..." ציור בדמיוני להתרקם התחיל

אף אחד' טוב מעשה 'עוד - נקרא השני הדיסק
מקבלים אנו הדרך כל כשלאורך כקודמו. הוא

המשיח, מלך שליט"א מהרבי וברכות עידודים
קודש. האגרות באמצעות

מוקדש - להיגאל' 'רוצים השלישי: הדיסק
לגאולה הציפיה לחיזוק כולו
ידי על והשלימה האמיתית
המשיח. מלך שליט"א הרבי
דיסק החותם שהשיר יצוין,

אודות הידוע הסיפור הוא זה,
ותלמידיו. האריז"ל

ר' התחיל כבר אלה בימים
בסדרה: הבא הדיסק הפקת על לעמול רפאל

הספר להכרת ושירים סיפורים קדישא'. 'תניא
החסידות". תורת של שבכתב "תורה שמכונה
ילדי שבזכות "העיקר חותם: הוא דבריו את

ניתן כבר ואף "משיחי", נאמר עליהם ישראל,
מלך שליט"א הרבי כדברי עליהם, זאת לראות

האמיתית לגאולה ומיד תיכף נזכה המשיח,
.052-770-7215 לפרטים: והשלימה".

הילדים עם רפאל ר׳

מהדיסקים אחד

רכב ביטוח .
דירה ביטוח .
עסק ביטוח .
חיים ביטוח .

משכנתא ביטוח .
בריאות ביטוח .

קדמי קדמי 
רכבביטוחים ביטוח

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים
03-501770203-5017702

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

הרמב"ם בציון קדמי ר'
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