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

המשיח למלך נוסעים
מתכוננים והעולם, הארץ ברחבי
הנסיעה לקראת אלפים אלה, בימים

מלך שליט"א לרבי החגים לחודש
ב-770, יפתח שנה כמידי המשיח.

של אפשרות המספק אורחים" "הכנסת
לימוד. סדרי לצד למגיעים, ולינה אכילה
חודש ימי לכל מגיעים מהנוסעים רבים

ישיבות תלמידי אלפי וביניהם תשרי
הגדולה "הישיבה את יחד היוצרים חב"ד

הנסיעה קבוצות על פרטים בעולם".
חב"ד. מוקדי בכל

גאולה יום רביעי: ביום
וגאולה" משיח "יום הכותרת תחת

הקרוב, רביעי ביום להשתתף צפויים
ברחבי והשלוחים מהפעילים רבים
בנושאי שיעסוק שלם ליום הארץ,

על בדגש זויותיו שלל על ומשיח גאולה
יתקיים האירוע בשטח. לפעילות יוזמות
כולו, היום לאורך בצהריים 12 מהשעה
אור 6 הסדנא רח' סטאר, סיטי באולמי
לפרטים חגיגית. צהריים ארוחת יהודה.

הגאולה למען האגודה - נוספים
.03-658-4633 והשלימה: האמיתית

בשומרון דוד בית חיילי
הלימודים שנת נפתחה השבוע
בית 'חיילי תמימים תומכי בישיבת

להצטרפות בשומרון. יצהר במצפה דוד'
izs770@gmail.com ותרומות:

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

ב"ה

912 (24.8.12) ה'תשע"ב אלול, ו' שופטים, פרשת קודש שבת ערב

שיהי׳ה הדור, מאנשי נעלה בערך שלא הוא עצמו שמצד בחירה, בעל ומינה בחר שהקב״ה זכינו
זה. דדור האנשים וכל ישראל בני כל לעבודת עצות ויתן הוראות שיורה הדור, ונביא ו״יועציך״ ה״שופטיך״

עשה הקב"ה
... פלא דבר

משותף מגורים בית של... בגודל ענק מבהיק יהלום
דווקא חז"ל למדי. חריג נשמע ! קומות חמש בן

זה היה השיא. לא עדיין וזה כזו, אבן על מדברים
אבנים להביא הקב"ה עתיד ודרש: שישב יוחנן רבי

אמות שלשים על שלשים שהן ומרגליות טובות
ברום עשר של (=שער) בהם וחוקק מטר) 15x15)
"ושמתי שנאמר ירושלים, בשערי ומעמידן עשרים,

וגו'. אקדח לאבני ושעריך שמשותיך כדכד
אבן בלגלוג: השומעים אחד הגיב הדברים לשמע

אז מוצאים, איננו קטנה ציפור ביצת של בגודל
עד האחד, אותו חשב כך מדבר... הוא מה על

את משמים לו שהראו
מנסרים השרת מלאכי

ומרגליות. טובות אבנים
הדבר לפשר לשאלתו
הקב"ה עתיד לו: ענו

בשערי להעמידן
ירושלים.

אותו שוב פגש לימים
יוחנן רבי את האחד
דרוש רבי, לו: ואמר

כשם לדרוש, נאה ולך
הגיב ראיתי. כך שאמרת
לא אם ריקה, יוחנן: רבי
מכאן האמנת? לא ראית

דברי על מלגלג שהינך
עיניו בו נתן חכמים!

עצמות. של גל ועשאו
שנים חלפו נבואה לאותה השמיימי האימות מאז
במימד כבר מתגלים הדברים אלה, בימים רבות.

ממש. כפשוטו ארץ עלי הגשמי

הארץ בעומק אותם הטמין
מר חיפה עירית ראש .(88 (יוני תשמ"ח סיון

המשיח מלך שליט"א הרבי אל מגיע גוראל אריה
את בפניו שחושף ברכה" "דולר חלוקת במעמד

הגאולה: מנבואות אחת
ואין ים, יש "בחיפה

שהוא מדבר להתרשם
של הענין זהו עמוק.

וגם ים שם שיש חיפה

ומרגליות. טובות אבנים נמצאים ובעמק עמק,
בעומק אותם הטמין הוא - פלא דבר עשה הקב״ה

הנהר". בעומק פנים, כל ועל הארץ,
הקמת על ההחלטה עד טובות, שנים כמה חלפו
טאוב, אבי הרב של בניהולו ימים" "שפע חברת

באיזור לנבואה בהתאם בחיפושים, שהחלה
קודמות סקירות כנגד וזאת זבולון, ועמק הקישון

החלו ואז יהלומים. של אפשרות שם ששללו
טובות". "אבנים להתגלות

נעשה הגילוי קצב אך אומנם, קטנות הכמויות
ביותר נדירה אבן נחשפה כשבועיים לפני מהיר.

מאוסנייט, בשם
כרגע הנחשב בגודל
כבר כן לפני לשיא.
סלעי באתר נחשפו
(סימן קימברלייט

ליהלומים). מובהק
די הגיאולוגים עבור

כדי אלו בסימנים
כי בוודאות, לקבוע

מרבצי קיימים באיזור
ושאר יהלומים של ענק
ומרגליות טובות אבנים

ההתחלה. רק וזו

בחר הקב״ה
מלכות" ב"דבר בדיוק

פרשת זו, לשבת
הרבי מבהיר שופטים,

ו"צריכים לישראל נביא יש - המשיח מלך שליט"א
בחר שהקב"ה שזכינו הדור, אנשי לכל לפרסם

בערך שלא הוא עצמו שמצד בחירה, בעל ומינה
ו"יועציך" ה"שופטיך" שיהי'ה הדור, מאנשי נעלה

כל לעבודת עצות ויתן הוראות שיורה הדור, ונביא
הנבואה - עד זה.. דדור האנשים וכל ישראל בני

ותיכף לגאולה" ש"לאלתר הנבואה - העיקרית
בא". (משיח) זה "הנה ממש ומיד

תורתו בלימוד אליו, ההתקשרות לחיזוק הזמן זה
הוראותיו מילוי תצא", מאיתי חדשה "תורה
האמיתית הגאולה בשורת והפצת הקדושות

לבב. וטוב שמחה מתוך ממש ומיד תיכף והשלימה

כוחות ידי על שנכבשו בעיירות שנותרו הסורי, הצבא של המלחמה כלי
תלביסה בעיירה התושבים. ידי על לאטרקציות הופכים המורדים,

לנדנדה. הסורי הצבא של טנק הפך לחומס, הסמוכה

לנדנדות טנקיהם וכתתו



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

לתורה" עתים "קבע
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

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

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

תניא תהלים חומש
ז"ל זיסק יונה אפרים הרב

ה'תשע"ב אלול ב' נלב"ע

והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

נשמת לעילוי
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ה׳ לך יקים כמוני מקרבך נביא
כו) ז, דברים >) תשמעון אליו אלוקיך
הדת "מיסודי זה: בעניין הרמב"ם מדברי
ומובן האדם" בני את מנבא שהא-ל לידע
בכל לבני-ישראל הנוגעת הלכה שזוהי
"משמתו חז"ל: שאמרו והגם הדורות.
ומלאכי וזכריה חגי האחרונים נביאים
אין מישראל", הקודש רוח נסתלקה
לגמרי, נפסקה או שנתבטלה הפירוש
רוח מצאנו זה לאחר שגם מזה וכדמוכח

וכמה. כמה אצל הקודש
כשמפרט המדע בספר עצמו הרמב"ם גם
שום מביא אינו לנבואה התנאים כל את
מזה: ויתירה הנבואה. לזמן בנוגע תנאי
ספק "ואין הרמב"ם: כותב תימן באגרת
משיח" הקדמת היא הנבואה שחזרת

ובנותיכם". בניכם "ונבאו שנאמר:
ה׳תנש״א) שופטים (התוועדות

א) ט, (דברים השדה עץ האדם כי
מהם פירות, עשיית היא האילן של עניינו
פרי עושי נוספים אילנות כך אחר יצמחו
"עושה להיות האדם, על גם כך הלאה. וכן
בתורה אישית בפריחה להסתפק לא פרי".
כל על גם להשפיע עליו טובים. ומעשים

פירות. ולעשות לגדול סביבתו
כדברי הגאולה, מסימני היא אף זו פריחה
ענפיכם ישראל הרי "ואתם יחזקאל: הנביא
מהסימנים ואדרבה תשאו". ופריכם תתנו
הפריחה הוא הגלות, לקץ ביותר הברורים
היהדות. בדרך העם במעשי המתמיד והגידול
השדה" כ"עץ ההתנהגות של סגולתה
ביותר מודגשת הגאולה, להבאת
מתוך נעשית התורה בדרך כשההליכה
החסידות, תורת התורה, בפנימיות דביקות
דחיי" "אילנא נקראת התורה פנימיות שכן
הגאולה) (פניני החיים. אילן -

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:49 6:37 ירושלים
7:51 6:52 תל-אביב
7:52 6:44 חיפה
7:51 6:54 באר-שבע
8:21 7:22 ניו-יורק
אלוקי - מנחמכם הוא אנכי 

ישראל
יב) נב, - יב נא, (ישעיה

ה נאום עדי אתם

כנזכר צדק משפט לקיים מהציווי כחלק
צדק", משפט העם את "ושפטו יח) (טז, בפרשתנו

בני אנחנו גם והעדים. העדות עניין את יש
"אתם שנאמר: להקב"ה, עדים נקראים ישראל,

ישראל בני כאשר מג) (ישעיהו ה'" נאום עדי
שבעולם. יתברך מציאותו על כביכול, מעידים,
ד, פקודי (פרשת הזקן לאדמו"ר תורה" ב"ליקוטי

והעדות העדים לעניין כללית הגדרה מובאת א)
שייך אין ועדים... עדות "עניין כותב: הוא וכך
זה על הכל, מעיני ונעלם הנסתר דבר על אלא
הנגלה דבר על אבל זה, על שיעידו עדות צריך

עדות". שייך ואין צריך אין

הנסתר את לגלות
הסתום. דבר לגלות כן, אם הוא העדות עניין
לעדות, צורך אין כל, לעין הנגלה בדבר שהרי

העתיד (=דבר לגלויי עבידא דבעתיד מילתא וגם
העתיד (דבר ב) כב, (ראש-השנה, להתגלות)
אלא עדות, התורה הצריכה לא להתגלות)

לגמרי". הנעלם "דבר על הוא העדות
(של "עדי" נקראים ישראל שבני זה בעניננו: וכן
מציאות לגלות הוא שתפקידם לפי הוא הקב"ה)

(לשון ב"עולם" שגם העולם, בעניני גם השם
הקב"ה של בעלותו על ומסתיר המעלים העלם)

לרשותו עניניו ניתנו תורה שעל-פי ועד -
נמצא שהכל לגלות צריך - האדם של ובעלותו

יסודי הלכות תחילת (רמב"ם המצאו" "מאמיתת רק
(אמיתית) מציאות שום אין באמת ולכן התורה),

לה). ד, (ואתחנן מלבדו" עוד "אין יתברך, זולתו

מלבדו עוד אין בסיכום:
אדמו"ר חסידי מגדולי מאחד הסיפור וכידוע

במסחר עסקים בעל קלעצקער), בנימין (ר' הזקן
עסקה חשבון בעשיית כשהתעמק שפעם עצים,
הכריז ה"סך-הכל", לכתיבת בהגיעו הנה גדולה,

מלבדו"... עוד "אין בכותבו: הסך-הכל את
מפני כן כתב הנ"ל חסיד אשר פשוט, וגם מובן
העסק של הסה"כ שזהו באמת, הרגיש שככה

עוד ד"אין שהענין - והיינו, ממש, בפועל שעשה
ולכן ועניניו, מציאותו בכל חדור הי'ה מלבדו"

כתב מסחרו, בעניני הכל" לה"סך שהגיע בשעה
מלבדו". עוד "אין (לאמיתו) האמת

מלבדו" עוד ה"אין וענין היות תמוה: לכאורה אך
רק זאת כתב מדוע לבו על תמיד חקוק הי'ה
בשורות ואילו החשבון, של האחרונה בשורה

כו' והסחורות המספרים פרטי רשם הקודמות
ושורה שורה בכל זאת לכתוב לו הי'ה - כרגיל?

כו')! הסחורות מספרי (במקום
שבסיפור: החידוש זהו דאדרבה, - בזה והביאור

(שבחזקת ישראל מבני אחד שכל הדבר ודאי
מלבדו", עוד ש"אין להרגיש ביכלתו הם) כשרות
לא כו', הנמצאים ש"כל איך היטב שיתבונן ע"י

להכרה אמנם המצאו"... מאמתת אלא נמצאו
כו', מתבונן שהוא בשעה להגיע הוא יכול זו
מעניני מובדל בהיותו והלימוד, התפלה בזמן
כו', מסחר בעניני עסוק בהיותו אך העולם;

ומסתירים מעלימים הם העולם טבע שעל-פי
הענין את אז להרגיש לו קשה ית', מציאותו על

מלבדו". עוד ד"אין

יחדיו בשר כל וראו
הציווי כשע"פ שגם הנ"ל, בסיפור ההדגשה וזו
כל שכתב במצב בפרנסתו, להתעסק עליו היה
אז שעיסוקו היינו כו', בדיוק חשבונותיו פרטי

כו', הא-ל בגדלות התבוננות בעניני הי'ה לא
בההכרה חדור בהיותו אך מסחר, בעניני אלא

חשבון עשיית תוך גם הרי מלבדו", עוד ד"אין
החשבון, במסקנת גמור לגילוי ההכרה באה זה
ועניניו מסחרו כל של והתכלית שה"סך-הכל"

מלבדו". עוד "אין - הוא
שיש כולו העולם בכל לגלות זו, עבודה ועל-ידי
מלבדו" עוד ש"אין לההכרה עד זו, לבירה מנהיג

בענין צורך יהי'ה שלא ומצב למעמד זוכים -
(ישעיהו היעוד" יקויים כי האמורה, "עדות" של

פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד ד"ונגלה ה) מ,
ידי על והשלימה האמיתית בגאולה דיבר", ה'

ממש. בימינו ובמהרה צדקנו, משיח
תשמ״ה) פקודי ויקהל פרשת ושבת אדר י״ט (משיחת

מלך דבר

שופטים פרשת
ו אבות: פרקי

שופטים

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
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בהכנסת 'סנדק', להיות הזכות
אבינו, אברהם של בבריתו נימול

ובפרט גדולה, לזכות נחשבת
ידועה סגולה לה שנלווית

נוהג לכך, בהקשר לעשירות.
ארגון מנהל עמית אריה הרב

הקודש, בארץ יצחק" יוסף "ברית
מצות את עסקים לבעלי להציע

שותפים ולהיות הסנדקאות,
זו. ונישאה רמה מצווה של בקיומה

הרב מספר שבועות, מספר "לפני
הפעילים אחד אלי ניגש אריה,

שנפנה והציע עבודתנו את המכיר
הוא איתם העסקים מבעלי לאחד

ונציע ממושך, זמן כבר בקשר
אכן הסנדקאות. מצוות את לו

ששמח העסק, בעל לאותו פנינו
שנפלה הזכות על

להיות בחלקו,
בברית סנדק

בחור של המילה
גיל בסביבות

השלושים.
מרגש היה המעמד

לאחר כאשר ביותר,
וקריאת ה"קידוש"

לנימול, שם
פורק החל הסנדק

"התרגשתי הברית: בעת שחש את
לנוכח פנימית רעדה חשתי מאוד.
לעשות הבחור, של נפש המסירות

כזה!". בגיל ברית
סיפר שהתפתחה, השיחה במהלך
מפי לו הידוע עפ"י כי תומו, לפי

נימול עצמו שהוא הרי הוריו,
אומנם נחשב שבעדתם אדם ע"י

היה זה, עם יחד אך ל"מוהל",
בשבת... כדורגל למשחקי נוסע

להתערב צורך הרגשתי כעת
הם אלו אכן באם כי לו והערתי
האם לברר שצריך הרי הנתונים,

ההלכה. כפי בכלל נעשתה הברית
"הטפת לעשות יש הדיעות ולכל

כדי לא) ותו דקירה (כעין דם",
לכניסה תחשב המילה, שפעולת

אברהם של "בבריתו אמיתית
שאין כירורגית, פעולה ולא אבינו"
דבר. מילה, ברית מצוות לבין בינה

בתוך ועושה". אומר "ברוך ואכן
דם", "הטפת עבר הסנדק דקות
כעת דווקא כי ציין כשלאחריה

משמעותית. הקלה חש הוא
לרבי כותב שאני זמן "מזה והוסיף

בנושאים המשיח, מלך שליט"א
ישנה התשובות ובכל שונים

אותי! שחוסם למשהו התייחסות,
לזה. שהכוונה בדעתי עלה לא
מוחשית". הקלה חש אני כעת

שיכתוב לו הצעתי הדברים לנוכח
מלך שליט"א לרבי ויבשר כעת
את עשה אכן הוא כי המשיח,
ברכה. ויבקש הדרוש התיקון

התשובה לכתוב. התיישב הסנדק
בכרך הקודש באגרות התקבלה
דובר שם קע"ד-קע"ה, עמ' ה'

רגיל כילד מתנהג שאינו ילד על
מדריך המשיח מלך שליט"א והרבי
בבעיה, לטפל כיצד המשפחה את
בגילוי ילך "ושלא במיוחד ומבקש

באו אלו מילים כאשר ראש",
במודגש.

אסוציאטיבית
מיד נזכרתי

שהתרחש בסיפור
כשנתיים, לפני
כבן ילד כאשר
במשפחה חמש

בכל סירב חרדית
כיפה לשים תוקף

ההורים לראשו.
לרבנים פנו

שאחד עד הועיל, ללא אך לסיוע
ברית האם לבדוק, הציע הרבנים
נכון. נעשתה הילד אצל המילה

נעשתה לא שהברית התברר
הילד ערלה. עדיין ונותרה כדרוש
ואז התיקון, את עבר אלינו, הגיע
שלאחר המצוה לסעודת כשניגשו
בעצמו לפתע שאל הילד הברית,

הכיפה ומאז שלי"!. הכיפה "איפוא
לראשו.

בנוגע מה הסנדק את שאלתי כעת
שלך? הבן אצל מילה לברית

מוזר במבט עלי הסתכל הסנדק
בעיה?". שיש ידעת "מניין ושאל

המודגשות שהמילים לו, עניתי
ראש" בגילוי ילך "ושלא בתשובה

וכו'. מסויים סיפור לי הזכירו
בדיקה עבר הילד קצר, זמן בתוך

המומחים המוהלים אחד אצל
צורך יש שאכן שקבע בארגון,
מצוה. גוררת מצווה בתיקון.

* * *
יצחק: יוסף ברית ארגון טל'

n .052-770-7706

הארץ שלימות מטה
של ההלכה פסקי חשיבות את המשיח מלך שליט״א הרבי מבהיר רבות בהזדמנויות
התוכניות חידוש עם ישראל. לכלל הנוגעים בענינים ובמיוחד שנים בתחומים הרבנים

זאת. האוסר רבנים של דין פסק מתפרסם תהיה, לא היה מגרון לפינוי

העולםפסקי ההלכה משנים את העולם את משנים ההלכה פסקי
הרי לפסק-הלכה, ויגיע הענין את שיברר בעת רב, "כל
ואפילו אותו, שאלו שלא פי על אף הכף, את הכריע הוא
ידידיו (ובין "פוליטיקאי" ולא בטלן שהוא חושב שהוא
יודע הוא אין במילא אחד, "פוליטיקאי" אפילו אין הרבים
שבלי לדעת עליו כן, פי על אף "פוליטיקאים") הם מה
הלכות) (לפסוק הזה לענין בנוגע - אלו ענינים כל על הבט
אותם והדרכים היסודות הכללים, פי על יפסוק הוא (באם
שעל העולם. על השליטה כל את לו נתן הקב״ה דין) לפסוק כיצד לנו הראו
ערוך, בשולחן ברור פסק-דין פרסום - נוספת זכות לו מתווספת זה ידי

זה. פסק-דין בעקבות ויפעל שיתעורר מה גדולה זכות שזוהי
נעשה תורה על-פי פוסק שיהודי שבעת התורה, מעיקרי זהו וכאמור,
על-פי מציאות - העולם מציאות נעשית שכך היינו, עלי", גומר "לא-ל

מכך). יודעים אינם שאומות-העולם פי על (אף הפסק-דין
קודם", אחת שעה "יפה להיות צריך הרי בפיקוח-נפש כאן שמדובר וכיון

קודם". אחד "רגע הוא בזה שהפירוש
תש״מ) בראשית ש״פ מוצאי (משיחת

תשע"ב אב מנחם חודש ב"ה

נמרצת מחאה
א-ל בית בישוב האולפנא בתי פינוי בעניין

להלכה הנוגד דבר והוא האויבים בפני הארץ את פותח יהודי ישוב פינוי
שיביא מסוכן בתקדים שמדובר בפרט שכ"ט, סימן ערוך בשולחן המובאת

דומה. משפטי במצב שנמצאים ושכונות בתים אלפי להריסת ח"ו
לעמוד יכול שאינו ממשלה שראש כלל קבע המשיח מלך שליט"א הרבי
ההסדרה' 'חוק בעד היו הממשלה שרי שלנו במקרה שיתפטר. – בלחצים
וכפה ללחצים נכנע הממשלה ראש אבל כנו על היישוב את להשאיר והיינו
ממשלתו עם הממשלה שראש במוחש שרואים והיינו השרים. על דעתו
שהצהיר כפי פלסטינאית מדינה והקמת יישובים הרס של כיוון מוביל

התורה. פי על ומסוכנת אסורה זו שעיסקא ברור לכן באו"ם.
ממנו יקבל לא שהחוטא שיודע אף מחאה, חובת מוטלת יהודי על
בפינוי שעכשיו כיון ולכן, תר"ח. סימן הכיפורים יום בהלכות וכמבואר
הרבי שנהג וכמו אתר על למחות יש נפש פיקוח של מצב נוצר יהודי יישוב
האוטונומיה על לשיחות שהלך שמיר נגד כשמחה המשיח מלך שליט"א
שישנה פעמים מספר במפורש זאת שאמר וכפי עניינים וכמה כמה ובעוד

לא. או יועיל זה אם עניינו זה ואין מחאה, חובת
יבטל שזה יעזור והקב"ה מידה, שהיא באיזו פועלת שהמחאה ובוודאי

הקדושה. התורה שנגד הזו ההנהגה כל את
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

נ.ב.
צפת 6132 ת.ד. הארץ שלימות מטה למחאה: להצטרף הרוצים

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

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

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

אלו. בפרקים שקלים.. הל'
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

בפרקים החדש.. קדוש הל'
א. פרק אלו.

ב. פרק

ג. פרק

בפרקים הכפורים.. יום עבודת הלכות
א-ג. פרק אלו.

אלו. בפרקים מעילה.. הלכות ד-ה. פרק
א. פרק

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

פסח.. קרבן הלכות הקרבנות. ספר ח. פרק
א-ב. פרק אלו. בפרקים

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בנים על אבות לב והשיב

אלול: תיבות ראשי

לידי הביאה שלום" "הסכם שחתימת רואים כאשר
הדרך באותה ללכת ממשיכים - לדורות" "בכיה

להחזיר שמוכנים בהכרזה שיוצאים זה ידי על לירדן, בנוגע גם
שעליה נייר" "פיסת על לחתום שיסכימו כדי ושומרון, יהודה את

"שלום"! המלה תתנוסס
תשמ"ו) חנוכה זאת (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לדורות תורהבכיה - 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

  
 

 

שלמה הרב
לבקיבקר זלמן

ודיין רב
צפת בעיה"ק

שלמה הרב
פראנק

בעיר ודיין רב
עכו

שמעון הרב
כהן

ודיין רב
צפת בעיה"ק

יקיר הרב
פלד

ודיין רב
צפת בעיה"ק



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

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

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

בלבד. לגברים לאירוע. בכניסה כרטיסים רכישת
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 ֓

הקסטל - חב"ד בית

מלמעלה הכוח את יש
הבשורות עם אייר מד' מכתבו קבלת הנני מאשר "

בקדש בעבודתו לעסוק הוא יכול אשר הטובות
אור חדורים והמסורה התורה ברוח קהלתו להחדיר

הנפש. מנוחת מתוך חסידותי
מאתו, הדרוש ככל זה תפקידו שימלא רצון ויהי
בא הקב"ה שאין ז"ל רבותנו מאמר ידוע שהרי

כח (=לפי שיחנא גמלא ולפום בריותיו עם בטרוניא
ברצונו, אלא תלוי הדבר ואין משאו) כובד הגמל

רמז ואם האמור, בענינו גלוים נסים שראה ובפרט
ההוראה וכמה כמה אחת על די להיות צריך מלמעלה

לפרנסתו בהנוגע בו התלוי ככל וכשיעשה באצבע,
שמים בידי הכל כי תלוי, ובו שבידו ברוחניות

לפרנסתו הדרוש ככל יתמלא שמים, מיראת חוץ

לכל". ומפרנס הזן יתברך בה' התלוי בגשמיות
פח) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות

בחינוך העוסק מעלת
העליונה שהשגחה שזכה שכיון פשוט, וגם ומובן ... "

הכשר בחינוך עבודה היפה, חלק על העמידתו
לאבינו התלמידים לב המקרב הקדש, טהרת על

מדרגא ומעלה ומזכך מברר שזהו בודאי שבשמים,
של בהצלחתו ומוסיף והמתחנך התלמיד לדרגא

שעל האדם, עניני כל וכמו בעצמו, והמלמד המחנך
צריך זה גם הרי דעהו, דרכיך בכל נאמר אדם כל

הוא יתברך ה' ציווי שהרי לבב, וטוב בשמחה להיות
וקל דעהו, דרכיך בכל וגם והמצוה התורה קיום

פט) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות להבין".

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

כשהוא ציון, מבשרת את חוצה 1 מספר כביש
ציון", מעוז - "הקסטל הנקראת לשכונה מקנה
נבעה גם מכאן עצמו. בפני ישוב של מאפיינים

שיף, אלדד ור' אושרי סבג ר' אצל היוזמה
בפעילות להתחיל השכונה, מתושבי שניים

המקום לתנאי תואמת עצמאי, באופן חב"דית
בישוב. האנושי והנוף

אך יחד, השניים גדלו בתשובה חזרתם לפני
אחד לכל העליונה ההשגחה בחרה בהמשך

סיירת בוגר אושרי ר' משלו. חיים מסלול מהם
בחו"ל לטייל יצא השירות לאחר משם צנחנים,
ומצוות. לתורה להתקרב החל שם חבריו, כרוב
לארץ. חזרתו לאחר החלה, החב"דית התפנית

שחזר הטובים מחבריו אחד את פגש כאן
הוליד המיוחד המפגש חב"די. שליח כ... מהודו
את ליבו. את ששבה החסידות בתורת שיעור
עם יחד כבר עשה החב"דית, התפנית השלמת

רשמית הלא לשליחות היא גם שנרתמה אשתו,
הצעירה. סבג משפחת של

יהודי כל של לליבו דרך לסלול
עצמאי באופן אושרי ר' עוסק היום-יום בחיי
לפני עוד עסק זה בתחום כבישים. סלילת ב..

שכיום רק כיום. גם בו וממשיך בתשובה חזרתו
לליבות דרכים לסלול הרוחני, הרובד נוסף

שליט"א לרבי ולקשרם המקום תושבי יהודים
המשיח. מלך

הוליכה נקופה בית יליד שיף, אלדד ר' את
הלחימה. אומנות לתחום העליונה השגחה

2000 לשנת חופשי בקרב העולם אלוף
את .5 דאן שחורה חגורה ובעל ו-2002.

הקרבות לאחד מייחס הוא בתשובה חזרתו
האליפות בימי 2002 "בשנת לו. שהיו הקשים

להניח לי הציע במשלחת החברים אחד השניה,

שבת בליל המפנה. החל וכאן סרבתי תפילין.
מהתרגשות התעוררתי המכריע הקרב לפני

בבוקר עליה. להתגבר לי שיעזור לקב"ה ופניתי
- אותם והנחתי התפילין את לקחתי השבת
אז. זאת ידעתי לא לצערי אבל האסור, דבר

משהו לי עשתה עולם לבורא ההתחברות
בניגוד ואכן חדשים, בכוחות אותי ומילאה

הבנתי גם אך הקרב, את הכרעתי הגיון לכל
שהיו. כפי להיות יחזרו לא שהדברים

החב״די הקשר
לי שנערכה חתן בשבת נוצר לחב"ד הקשר

אותי הדהימו חב"ד חסידי אשתי. הורי אצל
ליבי את וכבשו שלהם המתפרצת בחמימות

מה את שמצאתי הרגשתי מיד עיניהם. במאור
בלתי ישראל ואהבת תורה - חיפשתי שתמיד
- הוא שמקורה הבנתי כשבהמשך מתפשרת,

המשיח. מלך שליט"א הרבי
לשתף ואלדד, אושרי החליטו כשנתיים לפני

לקסטל. הגאולה אור את ולהביא פעולה

החלו סביבו חב"ד כנסת בית הוקם תחילה
לרבי הקשר וחסידות. תורה שיעורי להתפתח
מארגנים כשהם התחזק, המשיח מלך שליט"א

ל-770. לטוס המושפעים מקרב קבוצות

1 מס׳ כביש על חב״ד בית
כי לשניים ברור היה התרחבה, שהפעילות ככל

באופן שיפעלו כדי 'שליחים' להביא צורך יש
לפני ואכן מלאה". "במשרה בישוב מסודר

הרב ראשון, שליחים זוג למקום הובא כשנתיים
מעיין. וזוגתו מנחם דהן

הכנסת בית פעילות שודרגה הגעתם עם מיד
הגאולה, ובשורת ומצות תורה להפצת בפעילות

המקום תושבי נהנו מעתה חב"ד. בית ככל
הרבים זיכוי מזוזות, בבדיקת שוטפת מפעילות

לבר מכון מטבחים, הכשרת תפילין, בהנחת
והתוועדויות, שיעורים ופועה, שפרה מצוה,

"צבאות במסגרת לילדים מיוחדת פעילות
מהרבי ברכה לבקשת הפונים עם כתיבה השם",

הקודש. האגרות ע"י המשיח, מלך שליט"א
שארף מענדל מנחם הרב הובא שני בשלב
כאשר החב"דית, הקהילה כמשפיע לשמש

מוסדות תחילת את מקים הוא במקביל,
ילדים. גן באמצעות במקום, החב"די החינוך

הבית של המרכזי מיקומו
,1 מס' כביש על חב"ד

תחנת של מעמד לו מקנה
כל כאשר רוחנית, ריענון

ונתקע לירושלים שעולה מי
ימינה לפנות ביכולתו 'מעריב', או 'מנחה' בלי

להכנס מטר, כמאה עוד להמשיך הראל, במחלף
לזכות ואף הדעת בישוב להתפלל חב"ד לבית
וקבלת הקודש באגרות כתיבה של באפשרות

המשיח. מלך שליט"א הרבי והדרכת ברכת

חב״ד בבית בהתוועדות שארף הרב המשפיע

חב״ד בית


