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תשע״ב ומשיח גאולה יום
האמיתית הגאולה למען האגודה

גאולה, שכולו יום את מקיימת והשלימה
רביעי ביום יתקיים האירוע שנה. כמידי
מהשעה החל (29.8) ה'תשע"ב אלול י"א

טאוור', 'סיטי באולמי בצהריים 12
כולו היום יהודה. אור 6 הסדנא רח'

הנושאים: לפי מושבים לאבעה יחולק
אורות באולה, סוגיות - היום וידעת

מוכן עולם דתיקון, כלים - דתוהו
בעולם. בפועל ההתגלות ולהביא לגאולה

.03-658-4633 נוספים: לפרטים

אלול חודש ממנהגי
של ראשון מיום - אורי ה' לדוד

אחר רבה, הושענא אחר עד אלול ר"ח
עלינו, קודם ובמנחה יום של שיר

תקיעת אורי'. ה' 'לדוד פרק אומרים
התפלה אחר לתקוע מתחילין - שופר
בדיקת אלול. חודש ראש של שני ביום

לבדוק משתדלים - ומזוזות תפילין
- תהילים אלול. בחודש ומזוזות תפילין
יום עד אלול חודש ראש של שני מיום

היום במשך ויום יום בכל אומרים כיפור
כתיבה הסדר. לפי תהלים פרקי שלשה

רעהו את איש מברכים – טובה וחתימה
בקשת טובה. וחתימה כתיבה בברכת

לשלוח נוהגים – החדשה לשנה ברכה
המשיח מלך שליט"א לרבי ברכה בקשת

לשנה טובה וחתימה בכתיבה להתברך
וישועה. גאולה שנת ומתוקה טובה

טובות חדשות
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טובהכתיבה וחתימה טובה וחתימה כתיבה
ומתוקהלשנה טובה ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

911 (17.8.12) ה'תשע"ב מנחם-אב, כ"ט ראה, פרשת קודש שבת ערב

גשמי הד למעשה הינה סופו״, ועד העולם ״מסוף בבחינת לראות המאפשרת זו טכנולוגית התפתחות
ומקום זמן הגבלת ללא לראות הנבראים יוכלו בה והשלימה, האמיתית הגאולה מיעודי אחד של

מעבר לראות
ומקום לזמן

הנוכחית המלחמה את המאפיינות התופעות אחת
זו אסד, של שלטונו כנגד בסוריה המתנהלת
מצלמים הכל המצולמים. הדיווחים תופעת
היו קודמות, במלחמות אם הכל. ומצלמים

הקרב משדה והמצולמים הכתובים הדיווחים
מוגבל מספר באמצעות הציבור, לידיעת מגיעים

אמצעי של שטח כתבי או צבאיים כתבים של
כל העכשווית, שבמלחמה הרי השונים, התקשורת

כן ! מצלם פנויות... וידיו בירי, עסוק שאינו מי
לאינטרנט. ומשדר מצלם פשוט

המשודרת, התמונה של כוחה את למדו המורדים
נעזרים כשהם

הטכנולגיים באמצעים
המאפשרים הנפוצים,
המלחמה את להעביר

עם חי, בשידור וגם
לתוך שבה, הזוועה כל
מאות של ביתם סלון

ברחבי צופים אלפי
את עושים והם העולם

זה.

לעולם להראות
בין זה את עושים הם

וידאו מצלמת באמצעות
באמצעות ובין ביתית

הוידאו מצלמת
הנייד הטלפון שבמכשיר

לדורותיו). (האייפון
חדש, צבאי תפקיד יצרו שממש נראה זה לעיתים
ניצב ספונטאנית, אפילו או מאורגנת יחידה בכל

הפעילות מהלכי את לצלם שתפקידו מישהו
המתרחש. את לעולם להראות כדי המלחמתית

אילבום לצורכי נעשים אינם הקרבות צילומי
אסטרטגי כאמצעי בעיקר אלא היסטורי, ותיעוד

הסורי. בשלטון המאבק יעדי להשגת עכשווי,
הפגזה כל יריות, קרב כל

הנחת כל ארטילרית,
לטנק, מארב כל מטען,

מתקן על מתקפה כל
כל משטרתי, או צבאי

מצולם כזה אירוע כל קאסמים, טילי או נ"מ ירי
קצווי לכל משודר קצר זמן ובתוך המורדים ע"י

עוצמה. רב הסברה כאמצעי משמש כשהוא תבל,
הזוועות את גיסא, מחד חושפים אלה צילומים

האזרחית, באוכלוסיה אסד כוחות שמבצעים
העיקשת לחימתם את חושפים הם לאידך אך

הנשק פערי למרות והצלחותיהם, המורדים של
הצבאיים. והכוחות

שמאחורי העיקריים הגורמים שאחד ספק אין
הטכנולוגית ההתפתחות זו החדשה, התופעה

לכל כמעט המאפשרת האחרונות, בשנים העצומה
ולשדר לצלם אחד
ממכשיר חי וידאו

הטלפון.

אלוקות לראות
החסידות בתורת

כי מבואר והקבלה
גשמית תופעה לכל

תורני, רוחני שורש יש
שואבת היא ממנו

וקיומה. אופיה את
טכנולוגית התפתחות

מגבלות את הפורצת זו
הגשמית, הראיה

זהירות אומנם דורשת
הנצפה, בתוכן יתרה
ושורשה במקורה אך

של גשמי הד הינה
בה והשלימה, האמיתית הגאולה מיעודי אחד

עד ומקום, זמן הגבלת ללא לראות הנבראים יוכלו
"ונגלה ממש אלוקות בראיית זו יכולת לשלימות

יחדיו". בשר כל וראו ה' כבוד
יכולת לפיתוח סיוע מהווה 'ראה' פרשת פרשתנו,
היום לפניכם נותן אנכי "ראה באלוקות: זו ראיה

זו נעלית ברכה להמשכת הכלי כאשר ברכה",
שבתורה, המאור לימוד ע"י הוא אלוקות, לראות
קיום עדי המשיח, של תורתו החסידות, תורת זו

עצמותו מוריך" את רואות עיניך "והיו היעוד
המשיח, מלך שליט"א הרבי בהתגלות ית', ומהותו

לבב. וטוב שמחה מתוך ממש, ומיד תיכף

יהלומים יש הכלכלה: עיתוני את השבוע שכבשו המרעישות החדשות
בעמ' 4) (כתבה המשיח מלך שליט״א הרבי שניבא כפי - בחיפה

הנבואה יהלומי



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
770 - המרכזית תמימים תומכי ישיבת תלמידי

ביטון יוסף הרב יבלחט׳׳א בן ע״ה גיא הת׳
והבה דוד הרב יבלחט״א בן ע׳׳ה אור הת׳

נחימובסקי מרדכי הרב יבלחט״א בן ע"ה שלמה הת׳
שוכני ורננו והקיצו ה׳תשנ״ט, אלול בדר״ח ו׳ ביום נלב״ע

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם והם עפר

שיחיו אתי ורעייתו רותם ר' למשפחת
מזרחי

הבת להולדת
שתחי' מושקא חיה

טובים ומעשים חופה לתורה, ויגדלוה
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

נשמת לעילוי טוב מזל ברכת
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פסח ועשית האביב חודש את שמור
א) טז, (דברים האביב בחודש . .
בעליונותם מצרים דגלה תקופה, באותה
בחודש מצרים יציאת הטבע. כוחות של
מבטאת לפריחתו הטבע מגיע בו האביב,
הוצג ביציאת-מצרים האנטי-תיזה. את
ביד כגרזן רק הוא שהטבע כל, לעין גלוי
כלל. כשלעצמו כוח שום לו ואין החוצב,

בכוחו המנהיגו הטבע, בורא את לזכור יש
מצרים" מ"ארץ זו יציאה העל-טבעי.
והסופית הגשמית ליציאה תביא הפרטית,
האמיתית הגאולה אל - ישראל כלל של
תשכ״ה) ניסן י״א (ממכתב והשלימה.

זכורך כל יראה בשנה פעמים שלוש
טז) טז, (דברים אלוקיך ה׳ פני את
הנביא כך על משיב הגאולה? בעת ומה

ומידי בחודשו חודש מידי "והיה ישעיהו:
להשתחוות, בשר כל יבוא בשבתו שבת
יעלו ישראל בני כג) (סו, ה'" אמר לפני,
חודש, ראש ובכל שבת בכל לירושלים
תעופינה כעב אלה "מי הכבוד, ענני ע"י
ה׳תנש״א) ראה (פרשת ארובותיהם". אל וכיונים

המנוחה אל עתה עד באתם לא כי
ט) יב, (דברים הנחלה ואל
יעקב", אוהליך טובו "מה בפסוק נאמר
הנחלים, מה נטיו". "כנחלים טובתו? ומה
ועולה טמא כשהוא יורד הזה אדם
בו נכנס אדם בית-המקדש אף - טהור,

עונות. בלא ויוצא בעונותיו
באתם לא "כי באמרו משה רמז לזה
בית זהו - נחלה הארץ, זו - מנוחה וגו',
טוב) (שוחר המקדש.

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:58 6:45 ירושלים
8:00 7:00 תל-אביב
8:01 6:52 חיפה
7:59 7:02 באר-שבע
8:33 7:33 ניו-יורק

כסאי השמים ה' אמר כה 
מהפטרת ואחרון ראשון פסוק ומוסיפין

חודש". "מחר

באמת לראות

ממנה הנלמד מיוחד עניין יש בתורה פרשה לכל
המציבה "ראה", בפרשתנו גם כך ה'. בעבודת

ה'. בעבודת ומיוחדת איכותית רמה בפנינו
האדם עבור מאוד חזק "אימות" מהווה ראיה,
הרואה האדם שמיעה, לעומת בראיה, הרואה.
יתכן שלא כך הנראה, הדבר עם כולו מתאחד

שינויים. שום בזה
לשנות יכול לא אחד אף רואה, אדם כאשר

שכן שונה, היא שהמציאות ולומר דעתו את
הדברים למצב ובניגוד בעצמו. זאת ראה הוא
ממקור שומע שאפילו וכיוצא-בזה, בשמיעה
כך, כל אצלו ונתאחד נתאמת לא הדבר נאמן,

בזה. שינויים לו שיהיו ויתכן

אלוקות לראות
לפניכם נותן אנוכי "ראה שבפרשתנו: זה בפסוק
ותורה- שאלוקות ליהודי, התורה אומרת היום",

"ראה", של באופן אצלו להיות צריכים ומצוות
להתאמת צריכה האלוקות, באלוקות. ראיה

בטוח שהוא רואה, שהוא כדבר בו ולהתאחד
שיחלו שייך ולא הדבר, באמיתיות לחלוטין

חלישות. לא ואפילו בזה, שינויים
"לראות" עלינו מקילה אינה אומנם הבריאה

באופן, הקב"ה ע"י נברא שהעולם כיוון אלוקות,

מציאותו על מכסה עצמו) (מצד העולם שטבע
שבו ה' דבר האלוקית, החיות דהיינו האמיתית,

בעולם. דבר כל ומקיים מחיה המהווה
בשם הבריאה נקראת מדוע הסיבה, גם זו

מלשון ועולם בארץ", "טבעו מלשון "טבע",
והסתר". "העלם

הכוונה זו
היא הכוונה הרי האלוקי, הרצון מבחינת אבל

כדי עד להבנה, עבודתו ע"י דווקא יגיע שהאדם
מהוה, שהקב"ה אלוקות. - היא שהאמת ראיה,
"הוא הרמב"ם ובלשון נברא, כל ומקיים מחיה

והוא כאמתתו, אמת לאחר ואין האמת לבדו
אין כלומר מלבדו", עוד "אין אומרת שהתורה

כמותו". מלבד אמת מצוי שם
שלו, שהראיה כזו, לדרגה שיגיע עד

דווקא היא - ראיה ע"י לו שיש ההתאמתות
רואה שהוא כלומר היום", לפניכם נותן ב"אנוכי
היחידה האמת היא ומצוות) (ותורה שאלוקות
כן שאין מה שינויים. בלא נצחי קיום לה שיש
דיון עדיין אצלו קיים והנבראים לעולם בנוגע
שחלק או מציאות, או עיניים אחיזת זו האם

עיניים. אחיזת וחלק מציאות מזה

הוא העולם, על מביט יהודי כאשר אומרת: זאת
מציאות (לא היא שהאמת - "ראה" - רואה

שנוגע ובמה בנפעל. הפועל כח אלא) העולם,
מקומו ש"הוא איך רואה הוא - "מקום" למושג

ש"המקום" מקומו), העולם (ואין עולם" של
אלוקות: - הוא האמיתי

בכח רק לא להיות צריך ה"ראה" מזו: ויתרה
אלא בנבראים, שמתלבש ה' דבר בנפעל, הפועל
מי "אנוכי בחינת את רואה הוא - אנוכי" "ראה

בבריאה. העצמות כח שאנוכי",

בעולם חלקו על לפעול
שכן העולם, מציאות את שוללת אינה זו ראיה

העולם את ורואים עולם, שישנו אומרת התורה
הפועל כח את בעולם שרואים אלא בשר, בעיני
אחת מציאות הוא העצמות, כח - ועד בנפעל

הם העולם פרטי שכל ואיך האמיתי, יש עם
מעשיך רבו "מה ה'" מעשיך גדלו "מה של ביטוי

אצבעותיך". מעשה שמיך אראה "כי ה'"
של ידיו מעשה רואים השמים על כשמביטים

התורה בשביל נבראו הנבראים וכל הקב"ה,
רואים הכוכבים, - ולדוגמא ישראל, ובשביל

ישראל, בני למספר דוגמא היא שמציאותם איך
ומונין הדומין ישראל לבני דוגמא - הלבנה

כמותה. להתחדש עתידים והם ללבנה,
של העבודה ישנה היהודי שבנפש זה ידי ועל

כח נותן זה הרי היום", לפניכם נותן אנוכי "ראה
גם אלוקות גילוי של העבודה את לפעול שיוכל
שבעים ובכל כולו, העולם שכל בעולם, בחלקו
אחד "הוי ית', אחדותו את בגלוי יראו אומות

ה׳תנש״א) ראה פרשת שבת (עפ״י אחד". ושמו

מלך דבר

ראה פרשת
ה 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



פש שלום הרב מספר "מבחינתי",
מלאכי, בקרית משיח בית מנהל

שעבר, שלישי ביום החל "הסיפור
השבועי בשיעור אב, מנחם י"ט
הרבי של מלכות" ב"דבר שלנו

המשיח. מלך שליט"א
משיח", "בית מפעילי יצחק יוני ר'

כספי שמאור גיסו כי אמר
מלאכי, בקרית הוא אף המתגורר

אחת להשתתף, עצמו על קיבל
מלכות". ב"דבר בשיעור לשבוע,

ייחל יגיע' אכן שהוא מקווה 'אני
מה את תשמע פנים כל 'על יוני,

שארע.
גדול עסק שמאור, לגיסי לו יש

העסק שם תוכים. ושיווק לגידול
ממוקם והוא התוכי" "חוות הוא

שיקמה, בית במושב
אשקלון צומת מול

דרום.
השנה, באב בתשעה
וגנבו לעסק לו פרצו
של בשווי תוכים לו

מלבד .₪ 50,000
לו הייתה הכספי, הנזק
גדולה, נפש עגמת מכך

משקיע שהוא כיוון
מגדל הרבה. בזה

וכו'. ביותר צעיר משלב אותם
שיש ואמר אלמוני צלצל למחרת,
רוצים והם הפורצים עם קשר לו

ונביא הכסף את "תכין :₪ 20,000
הסחורה". את לך

לא אך אתו, להתמקח החל שמאור
השווה. לעמק הגיעו הם

במהלכם לערך, וחצי שבוע עבר
האלמוני עם השיחות נמשכו

שמאור, של אשתו אחותי כאשר
מתרגיל ומתרגזת שומעת רק

האלמוני. של הסחיטה
סבלנותה פקעה הימים באחד
בבעלה: נרגשות התרתה והיא

אפילו תתן אל ממך, מבקשת 'אני
רוצה הקב"ה אם אחת! אגורה

הוא אזי התוכים, את לנו להחזיר
ידי על ולא העניינים את יסדר

לסחטנים'. כניעה
שליט"א לרבי כתבה היא בינתיים

הסיפור כל את המשיח, מלך
הקדושה ברכתו את ובקשה

התוכים. למציאת
עמ' י"ג בכרך שהתקבלה התשובה

חדה, ביקורת הכילה קצ"ו-קצ"ז,
מלבצע משתמט שהכותב כך על

כי אם שקיבל... ההוראות את
טובות" "בשורות שם הובטחו

שאסביר בקשה אחותי זה, בשלב
התשובה. את להם

להערכתי כי שמאור לגיסי אמרתי
שהוא משהו יש האם לבדוק, כדאי

בפועל אך בעבר עצמו על קיבל
אותו. מבצע אינו והוא יתכן

המלצתי להערכתי', אופן 'ובכל
כעת, עצמך על שתקבל 'כדאי לו,

לקיימה ותראה טובה החלטה איזו
ממש'. בפועל

את העלתי מהרהר, גיסי בעוד
אחת בשיעור להשתתף ההצעה
מלכות" ה"דבר בלימוד לשבוע,

ב"בית המתקיים
העיר. שבמרכז משיח"

להצעה הסכים גיסי
בלי עצמו, על וקיבל

את להשתתף. נדר,
הראשון השיעור

יום להערב קבענו
מנחם י"ט שלישי

אב'.
שסיים לאחר מיד
שמאור דבריו, את

והשתתף משיח לבית הגיע, אכן
בשיעור.

התוצאות, נראו כבר למחרת
להשתתף ההבטחה של לקיומה

שיחה קיבל שמאור בשיעור.
ב"חברה העובד מחברו טלפונית

הטבע": להגנת
התקשרו שומע, אתה 'שמאור,

(דרומית גברעם מקיבוץ עכשיו
שמישהו ומסרו, השיקמה) לבית

תוכים של כלובים שם הניח
ונעלם.

מאוד, תשושים נראים התוכים
שמעתי זמן. הרבה אכלו לא כנראה
שאלו מניח אני תוכים, לך שלקחו
אותם'. קח בוא שלך. התוכים הם

הגיע שמאור קצר, זמן בתוך
התוכים, את לקחת גברעם לקיבוץ
של כוחה את לעצמו מציין כשהוא
את שחוללה אחת, טובה החלטה
הרב מסיים עבורו". יאומן הבלתי
n המופלא. סיפורו את פש

חב״ד בכפר משפיע סגל, ישבעם הרב עם

המשיחלמצוא את מלך המשיח מלך את למצוא
אף אבל הגואל, בזיהוי ישראל בני עסקו ומעולם מאז
– בדורנו כמו וחשוב חיוני כל-כך הדבר היה לא פעם
וההכרה המנהיג, הוא בישראל הגואל כי הגאולה. דור
- מלכותו וקבלת ה' מאת הנבחר המנהיג של במנהיגותו

ה'. כעם ישראל עם של ולתיפקודו לקיומו היסוד הוא
בראשית כבר אשר רבינו, משה – ראשון מגואל החל
שנשלח כמי אותו ויקבלו בו יאמינו ישראל בני האם בשאלה התלבט דרכו
כי בקולי ישמעו ולא לי יאמינו לא "והן ואמר: לגאלם, ה' מאת אליהם
משה של מעמדו אודות ויכוחים גם היו (ואח"כ ה'" אליך נראה לא יאמרו
דוד שהוא ראשון" "משיח גם וכך וכו'), תתנשאו" "מדוע בטענה (הרבי),
ולעיתים מאבק חייב שהדבר אעפ"י דוד, בית מזרע המלכים ואחריהם המלך
נגד אדוניהו דוד, נגד בדואג גם כך משה, נגד שהי' בקורח וכמו מחלוקת, אף
לבסס כדי – הכרחי דבר היה המאבק אך וכו', רחבעם נגד ירבעם שלמה,

הדור. מנהיג של מעמדו את
(ולא סרה לא מקום מכל המקדש, בית חורבן עם דוד" "סוכת כשנפלה גם
בקדשי נשבעתי "אחת : ה' שנשבע וכמו לעולם, דוד מזרע המלכות תסור)
היה זאת בכל אך נגדי". כשמש וכסאו יהיה לעולם זרעו אכזב לדוד אם
ומזרע דוד מבית המשיח זיהוי בענין ע"ב) צח (סנהדרין בגמרא דיון זה על
הוא חייא מן אי רב "אמר שם: ובהמשך בשמו, דורש היה אחד וכל שלמה,
שזהוי הרי חמודות". איש דניאל כגון הוא מתיא מן אי הקדוש רבינו כגון
הסתפקו ולא חשיבות, לזה שיחסו ישראל, חכמי את העסיק המשיח מלך

העת. בבוא שיגאלם לישראל משיח שיש – כללית סתמית באמונה
בעולם הקב"ה את להמליך - הוא המשיח של שענינו מאחר לכך, והסיבה
זה ידי ועל התורה, פנימיות - העם את דעת שמלמד בכך ישראל, בני ע"י
זו, תורה לקבל ממי לדעת ישראל בני צריכים לפיכך אלוקות, בהם מחדיר
אינו אם אפילו כסאו, על ושלום חס זר ישב אם כי לציית, מי ולהוראות
אבל בתורה, גדול וידען מאד כשרוני הוא אם ואפילו ישראל, לעם ח"ו זר
בבחינת אינם תורתו חידושי הרי צדקנו, משיח להיות ה' מאת הנבחר אינו
מקושריו את יקשר לא וממילא משיח, של תורתו – חיים" אלקים "דברי

לעשות. אמור שהמשיח כפי יתתברך לעצמותו
כמו לפיכך, מפיהו". תורה יקבל צבאות ה' כמלאך עליו דומה "רבו אם רק
בעולם, א-לקים שיש - סתמית אמונה רק לאדם לו שתספיק יתכן שלא
העמים כל של בדרכם ושלום חס וילך האלקים, הוא מי דעתו לתת מבלי
אלא רח"ל. זרה עבודה ועובד כופר הוא שבזה אלהיו, בשם איש ילכו אשר
ומלכותו האלקים, הוא הוי' כי ויכריז הבורא של זהותו על שיעמוד בהכרח
ה', בו שבחר המשיח מיהו לדעת שצריך המשיח, מלך גם כך משלה, בכל

נלך. שבעקבותיו דרכיו הם ומה
עלינו נאמנים כי המשיח, זהות בענין בעיה אין חב"ד חסידי לנו אמנם
שיחות וכמה בכמה שאמר המשיח, מלך דורינו נשיא שליט"א רבינו דברי
וכמו המשיח. מלך הוא הדור, שנשיא לפרסם, וציוה כתב ואף קודש,
גם הוא הדור נשיא "רבינו", לשונו: וזה ס"ה שבבבל רבינו בית בקונטרס
"גואל הראשון), (הנשיא רבינו משה כמו שבדור, ישראל) של (גואלן המשיח
להיות מצדקתו הראוי אחד ישנו דור שבכל כידוע אחרון" גואל הוא ראשון
שהוא לומר ומסתבר כו', וישלחו יתברך ה' אליו יגלה הזמן ולכשיגיע גואל,
חייא מן אי רב "אמר הנשיא יהודה לרבי בנוגע בגמרא כמפורש הדור, נשיא
רבינו היינו ודאי עכשיו שחיין מאותן משיח אם הקדוש", רבינו כגון הוא

עכ"ל שבדור. הנשיא הקדוש,
, משיח הוא הדור "נשיא י: סעיף תשמ"ו תורה שמחת ליל בשיחת גם וכן
ונבחר שנמשח משוח מלשון ה'") ("משיח ד"משיח" הפשוט מהפירוש החל
האבן ניט וועל (איך תרעומת שום לי תהיה ולא ישראל; ורועה נשיא להיות
הוא שכן מכיון צדקנו, משיח – כפשוטו "משיח" יפרשו אם פאריבל) קיין

שבדור". משיח הוא הדור שנשיא – האמת

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

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

ב. פרק ולולב. וסוכה שופר הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

הלכות ט-י. פרק ומוספין. תמידין הלכות
א. פרק אלו. בפרקים המוקדשין.. פסולי

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

יד-טז. פרק

יז-יט. פרק

כט

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

טובה החלטה של כוחה

אלול: חודש

ידי על דוקא בדעתם, בתוקף יעמדו כאשר אזי
והראיה האמיתי, השלום השלום את יפעלו זה

"עקומה" בדרך הלכו זמן שבמשך היא: כך, על ביותר הטובה
שלום. אין הזה היום ועד . .

תשל"ז) סיון (ג'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שלום עושים לא תורהככה - לך" ושמתי לידו "אנה

עבודה-תפלה - לי" ודודי לדודי "אני

חסדים גמילות - לאביונים" ומתנות לרעהו "איש

תשובה - לבב" ואת לבבך "את

גאולה - לאמר" ויאמרו לה' "אשירה

       
   

 



כנסת בתי לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .

בריאות ביטוח . משכנתא ביטוח .

קדמי קדמי 
ביטוחיםביטוחים

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 -

ב- להשתתף מוזמן הציבור

גאולהיום שכולו גאולה ה'תשע"בה'תשע"ב שכולו יום
ציבור ואישי שלוחים משפיעים רבנים, בהשתתפות:

בצהריים 12:00 מהשעה (29.8) אלול י"א רביעי, יום
יהודה אור ,6 הסדנא רח' טאוור", "סיטי באולמי

בלבד. לגברים לאירוע. בכניסה כרטיסים רכשית
03-658-4633 טל': והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה נוספים: לפרטים

בתכנית:
בגאולה סוגיות ֓

תער"ב להמשך שנה 100 ֓

מהשטח מופתים ֓

הילדים בעולם שליחות ֓

ורעיונות יוזמות ֓

ב-770 'תשרי' לקראת ֓

הענק" בני "מול ֓

בתכנית:
נח בני מצוות 7 ֓

בעולם המהפיכות ֓

לגאולה מוכן עולם ֓

בעולם בפועל ההתגלות להביא ֓

חגיגית צהריים ארוחת ֓

היום לאורך קל כיבוד ֓

20:00 בשעה חסידית התוועדות ֓

הנבואה אוצרות את מגלים

למלחמות זמן אין
עם בקשר הטהור במחנו המצב אודות "כותב

ובפרט הבא-עלינו-לטובה, לימודים וזמן הרישום
שם... חבד"י בית-ספר פתיחת לאפשריות בהנוגע
חב"ד, שיטת לכבוד-תורתו ידוע בטח בכלל, והנה

אין גיסא, לאידך אבל הפחד, בקו הנהגתם שאין
עם מלחמות על ומרץ כחות לבזבז מתפקידם זה
שיש בשעה בה שיהיה, חוג מאיזה פוליטיקאים

והמוטלים מוכרחים בענינים עצמן אלו כחות לנצל
בזה שגם פשיטא והרי ישיר, באופן שכמם על

אנ"ש בפני לכשיש אומרת זאת רבים דאחרי הענין
פלוני במקום להתעסק הברירה, (=אנשי-שלומינו)

יתירות הפרעות מבלי עבודתם שם תהיה שלפי-ערך
לבחור או מזה, יותר ועוד כפלים הילדים ומספר

למחצה יהיה הילדים מספר ששם השני במקום
דעת שגם ודאי הרי מלחמה, מתוך זה וגם ולשליש
להתעסק]..." עליהם המקום שבראשון כבוד-תורתו

פה) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות

המצווה בר לפני חודשיים - תפילין
שי' מענדל מנחם בנם של מצוה להבר בהנוגע "כותב
התפילין הנחת מתחיל מתי השנה, ראש בערב שחל

וכו'.

כבוד- הוראת שנתפרסמה לאחרי השאלה ולפלא
ב' יום בהיום (נדפסה אדמו"ר מורי-וחמי קדושת
שני תפילין להניח מתחילין לרבים: הוראה מנ"א),

וכעבור ברכה בלא בתחלה מצוה, הבר קודם חדשים
פב) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות בברכה." שבועות איזה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

יש ושם ים, לו שיש חיפה, של העניין "זהו
ומרגליות. טובות אבנים נמצאים ובעמק עמק,
הטמין הוא פלא, דבר עשה הוא ברוך והקדוש

הנהר". בעומק פנים כל ועל הארץ, בעומק אותן
הרבי ידי על שנאמרו אלו, ספורים משפטים
(1988) תשמ"ח בשנת המשיח, מלך שליט"א

הובילו דאז, חיפה עיריית ראש גוראל, אריה למר
"שפע חברת של להקמתה שנים מספר לאחר

טאוב. אבי הרב ע"י ימים",
החברה לעצמה שמה הראשון, מיומה כבר

של הנבואה דברי בעקבות ללכת - למטרה
אותם את ולמצוא המשיח, מלך שליט"א הרבי
בשלב שעמד דבר - באיזור הטמונים יהלומים
בתחום. המומחים של לדעתם בניגוד הראשוני

האיתנה והאמונה ההתעקשות כי מתברר
גילויים פעם. אחר פעם עצמם את מוכיחים

מספר מידי החדשות לעמודי פורצים מרעישים
הסימנים ומתבררים שהולכים ככל חודשים,

אבנים מציאת לצד מרשימים, יהלומים למרבצי
בפועל. ויהלומים יקרות

מרעישות חדשות
מומחים צוות יוצא חודשים, מספר מידי

השונים מהאזורים קרקע דגימות של לאיסוף
פרסמה השבוע, החפירות. מתבצעות בהם

הבדיקות במסגרת ולפיו לבורסה דיווח החברה
יקרה אבן נמצאה האחרונות המינרולוגיות

בגודל (Mosssanite) מואסנייט בשם ונדירה
ביותר הגדול בממצא מדובר מ"מ(!) 4.1 של

זה. מועד עד בעולם שהתגלה מסוגו
אשר ביותר הגדול הטבעי המואסנייט היום, עד
מ"מ. 2.2 עד של בגודל הינה כולו, בעולם נמצא

בגדלים ממצאים בידיה כי עוד דיווחה החברה

מ"מ. 4.1 כ- ושל מ"מ 3.5 כ- של
המרעישה, מהידיעה נדהמו הכלכלה עיתוני כל

תוך הממצאים, את בהבלטה לפרסם ומיהרו
בהתגשמות מדובר כי בפליאה מציינים שכולם

המשיח. מלך שליט"א הרבי של נבואתו

העולם את מדהימים
היקרות והאבנים היהלומים חיפוש במסגרת

באופן ימים" "שפע היום עד מצאה חיפה, באזור
חן אבני של גדולה וכמות יהלומים 76 עצמאי,

הנקראת חן אבן נמצאה כן, כמו סוגים. ממספר
- היהלום מאשר יותר היקרה אבן מואסנייט,

בעולם ביותר הגדולה האבן נמצאה כאמור ועתה
זה. מסוג

בטבע ביותר הקרוב המינרל שהינו המואסנייט
יקרה חן כאבן גם ידוע קשיותו, בדרגת ליהלום
הימצאותו (אי נדירותו בגלל הן מהיהלום יותר
/ הבוהק בגלל והן גדולים) ובגדלים בכמויות
העולה מיוחד בוהק לו שמשווה הגבוה מקדם

Reflective) של הבוהק על ברמתו בהרבה

. היהלום השבירה (Index
שהתפרסמו לממצאים בהמשך מגיע זה ממצא

מבצעת בו אזור מאותו השנה יותר מוקדם
אשר האקספלורציה, פעילות את החברה

כ-3 של בגודל מואסנייט אבני נמצאו במסגרתם
מ"מ.

על נשלחו החברה של הקודמים הממצאים
אבן בחקר המתמחה בינלאומי למומחה ידה

(שוויץ). מז'נבה גנוס אדווין ד"ר - המואסנייט
אותם בעקבות החברה בידי שנתקבל בדו"ח

מקום כי גנוס ד"ר קובע קודמים ממצאים
החברה ידי על המואסנייט אבני של מציאתם

שלהם. הטבעי המקור מסלע קצר במרחק הינו
חקירה פעולות על בדוח המליץ גנוס ד"ר

ובהתאם - המואסנייט אבני נמצאו שבו באזור
אותו בקרבת ומצאה החברה פעלה להמלצותיו

לפי כך מ"מ, 4.1 בגודל המואסנייט את אזור
ביז-פורטל. אתר דברי

הברורה הנבואה
פי "על כי דיווח 'הארץ' של מרקר' 'דה העיתון
שנמצאה המואסנייט לאבן השוק שווי החברה,
בשוק נתקלו לא כה ועד מאחר כיום, ידוע לא

כאלו". בגדלים
אחרונות' 'ידיעות מבית 'כלכליסט' בעיתון גם

מיוצר המינרל, של נדירותו "עקב כי לציין מיהרו
סינתטית בשיטה ורק אך בעולם המואסנייט

הסינתטי". היהלום ממחיר כפול במחיר ונמכר
הרבי של זו, נבואה התגשמות כי ספק אין

האמונה את ביותר מחזקת המשיח, מלך שליט"א
ובנבואה רבות פעמים שנאמרו הברורים בדבריו
בא", וכבר בא, המשיח מלך זה "הנה כי ברורה

ממש. ומיד ותיכף

טאוב אבי הרב
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