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בפיליפינים המהפך
שלישי חב"ד בית נפתח לאחרונה

הרב ע"י קלארק, בעיר בפיליפינים,
חנה. ורעייתו בורקיס זלמן שניאור
למרכז נחשבת לוזון, שבאי קלארק
לפני עולמי. ותעשייה סחר תיירות,

השני חב"ד בית נפתח שנה כחצי
קפלן ישראל הרב ע"י בפיליפינים

סבו. בעיר מושקא חיה ורעייתו
המרכזי לשליח מצטרפים אלו שליחים

ורעייתו לוי יצחק יוסף הרב בפיליפינים
חב"ד בית את המפעילים תפארת

ממלכת מנילה. הבירה בעיר המרכזי
פני לקבלת מוכנה בפיליפינים האיים

צדקינו. משיח

משיח במצפה שנה פותחים
התייסדות יום באלול, ט"ו לרגל
כנס התקיים תמימים, תומכי ישיבת

בישיבת חסידית והתוועדות חגיגי תורה
יצהר, במצפה חב"ד תמימים תומכי

מאנ"ש, ומשפיעים רבנים בהשתתפות
הישיבה. וצוות האזור מועצת ראשי

המשיח למלך כותבים
לכתוב נוהגים השנה, ראש לקראת

מהרבי ברכה בקשת נפש) (פדיון פ"נ
וחתימה לכתיבה המשיח, מלך שליט"א

סיוע ומתוקה. טובה לשנה טובה
בכל חב"ד במוקדי לקבל ניתן בכתיבה

אתר.

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

ב"ה

914 (7.9.12) ה'תשע"ב אלול, כ' תבוא, כי פרשת קודש שבת ערב

לא פרשתנו. זועקת בה״, וישבת וירשתה נחלה לך נותן אלוקיך ה׳ אשר הארץ, אל תבוא כי ״והיה
אחרת. יאמרו בג״צים עשרה אם גם ישראל, ארץ תחומי בכל גוי, מאף אחד אדמה שעל לא גם גזלנו

על שצרו נכרים
מישראל עיירות

לחסידים זמן קצת לקח הזמן". עם לחיות "צריך
שניאור רבי הזקן אדמו"ר של זו אימרתו את להבין
הולדתו יום אשר ערוך, והשולחן התניא בעל זלמן

נודע לימים אלול. ח"י רביעי ביום השבוע חל
פרשת זו היהודי, הזמן עם לחיות שצריך שכוונתו,

כנגד זועקת פרשתנו פתיחת כבר אכן, השבוע.
לתורת ישראל, לעם השבוע שנעשה האיום העוול

ישראל. ולארץ ישראל
המצמרר בעיתוי אלול, ט"ו השבוע, ראשון ביום

כוחות יצאו הארץ", אל תבוא כי "והיה פרשת של
למשימה הבטחון

עקירת של הנפשעת,
בארץ יהודי ישוב

הישוב פינוי ישראל,
בנימין. במטה מגרון

שהתאפשר פינוי
מהחלטת כתוצאה

ע"י ונתמך הממשלה
הקואליציה, מפלגות

הדתיות המפלגות כולל
ובגיבוי והחרדיות

של כמובן המובטח
המשפט. מערכת

עולם נחלת
אל תבוא כי "והיה

אלוקיך ה' אשר הארץ,
וירשתה נחלה לך נותן

שעל לא גם גזלנו לא פרשתנו. זועקת בה", וישבת
גם ישראל, ארץ תחומי בכל גוי, מאף אחד אדמה

אחרת. יאמרו בג"צים עשרה אם
זכותנו על בפרשתנו, הקב"ה להצהרת בהמשך

הפרשה, ממשיכה כולה, ישראל ארץ על ובעלותנו
חובה לעשות. כן שעלינו מה את ומנחה: מבהירה

בה: ולהתיישב הארץ את אותה לרשת עלינו
בה". וישבת "וירשתה

קיבלנו אותה הארץ זו
מבורא עולם נחלת

"הארץ, ומנהיגו. העולם
נותן אלוקיך ה' אשר
לאף ואין נחלה", לך

היטב יודעים זה את בה. זכות כל ולשון אומה
גורמים קמו שאצלנו היא, הצרה וכל האומות, גם
לדרוש הגויים, אותם את לשכנע ומשונים שונים

שמבחינת ספק אין ישראל. ארץ שטחי על בעלות
עידוד מהווה מגרון הישוב עקירת הפלסטינים,

ישראל. בעם למאבקם עוצמה, רב ותמריץ

דוד בית חיילי
ארץ לנתינת מעבר להבהיר. יש זו בנקודה

קיים ישראל, עם של הבלעדית לבעלותו ישראל
כל למסירת האיסור
שנמצא שהוא שטח

לידי בריבונותנו,
השולחן ובלשון הגויים.
סימן חיים אורח ערוך,

שצרו "נכרים שכ"ט:
ישראל.. עיירות על
בכלי עליהם יוצאים
הסמוכה ובעיר זיין..

רוצים אינן אפי׳ לספר
עסקי על אלא לבוא

מחללין וקש תבן
שמא השבת את עליהם
תהא ומשם העיר ילכדו

ליכבש נוחה הארץ
לפניהם".

הבעש"ט תורת מעיקרי
חל הולדתו יום שגם
הינו בעולמנו פרט שכל הוא, השבוע אלול בח"י

ית'. הפרטית בהשגחתו
יום אלול, ט"ו ביום התרחש מגרון שפינוי העובדה

ובוודאי מיקרי אינו תמימים, תומכי ישיבת יסוד
בלימוד להוסיף מיוחד: מסר עימו נושא הוא
מלך שליט"א הרבי של בתורתו בפרט התורה

במעשים הוספה המצוות, בקיום הידור המשיח,
בהגדרת ואכן הגאולה. בשורת והפצת טובים,
מייסדה הודיע ותלמידיה, הישיבה של יעודה

תלמידיה כי דובער, שלום רבי הרש"ב אדמו"ר
לעם להאיר נרות יהיו דוד, בית חיילי הנקראים

האמיתית הגאולה עדי כולו ולעולם ישראל
ממש. ומיד תיכף והשלימה,

- שבהודו דלהי בניו ׳רפאל׳ לחברת חדשים משרדים חנוכת באירוע
הנשק פיתוח כי שבירך קופציק הרב השליח ע״י כשרות מזוזות נקבעו
לאתים״ חרבותם ״וכתתו כנאמר - לעבודה כלים לפיתוח בקרוב יהפך

ישראל לבטחון



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
קנפלמכר שיחי' דוב הת' לחתן

השידוכין בקשרי בואו לרגל

ינקוביץ' למשפחת שתחי' רננה עב"ג
עד עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

דורון שיחיו וצביה מענדי ר' למשפחת
ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

דורון טוביה הרב ולזקניהם
ניסילביץ חיים והרב

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

  
    

   
   
    

   
   

     
   

  
     

תבוא כי והיה
א) כו, תבוא (כי

אל תבוא ד"כי התוכן ועיקר: ועוד
בהקריאה בה" וישבת וירשת גו' הארץ
פרק ריש תניא נצחית" (ש"היא בתורה
להביאה (ובעיקר) גם שייך זה, ביום י"ז)
לעתיד בארץ וישיבה ירושה הארץ אל
ע"י והשלימה האמיתית בגאולה לבוא,

צדקנו. משיח
ה'תנש"א) אלול י"ד תצא, ש"פ מלכות, (דבר

האדמה פרי כל מראשית ולקחת
ב) כו, תבוא (כי

ישראל שבני א) רנג, (זח"ג אומרים חז"ל
"כביכורה כמ"ש "ביכורים", נקראים
אבותיכם", ראיתי בראשיתה בתאנה
תבואתה" ראשית לה' ישראל ו"קדש
ש"ביכורים" כשם כי ג), ב, (ירמיהו

פרי "ראשית הם בכור) (מלשון
כך - לכל" בכורים ו"קדמו האדמה",
לפני - העולם "ראשית הם ישראל בני
"מחשבתן - שנברא מה מכל ולמעלה
ד). פ"א, (ב"ר דבר לכל קדמה ישראל של
ה'תנש"א) אלול כ"א תבוא, ש"פ מלכות (דבר

בשדה .. וברוך בעיר אתה ברוך
ג) כח, תבוא (כי

שנקראת ירושלים זו בעיר, אתה ברוך
כלילת שיאמרו העיר "הזאת שנאמר עיר,
זו בשדה, אתה וברוך טו). ב, (איכה יופי"
(ירמיהו תחרש" שדה "ציון שנאמר ציון,
לישראל הקב"ה מראה ואימתי יח). כו,
ויחזיר ירושלים כשיבנה הזאת? הברכה
חרמון "כטל שנאמר לתוכה, הגלויות
ה' ציוה שם כי ציון הררי על שיורד
(תהילים העולם" עד חיים הברכה את

ג). קלג,
תתקכה) ד, תבוא, כי פרשת (תנחומא,

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:31 6:19 ירושלים
7:33 6:35 תל-אביב
7:33 6:26 חיפה
7:33 6:37 באר-שבע
7:58 7:00 ניו-יורק
אחשינה בעתה - אורי קומי 

כב) - א ס, (ישעיה

בדרכיך והלכת

בפרשתנו, הנאמר בדרכיו" "והלכת הציווי את
התרי"ג במנין הרמב"ם: מונה תבוא, פרשת
כפי יתעלה בו "להדמות ומפרשו: מצוות,
של מדותיו כפי להתנהג כלומר היכולת".

הדרשה: את הרמב"ם שם שמביא וכפי הקב"ה,
מה חנון, היה אתה אף חנון נקרא הקב"ה "מה

מה רחום, היה אתה אף רחום נקרא הקב"ה
חסיד". היה אתה אף חסיד, נקרא הקב"ה

הרמב"ם, אומר המצוות, מנין לגבי הכללים בין
כמו פרטית), במצוה עוסק (שאינו כולל שציווי
תהיו", "קדושים או גו'" תשמורו חוקותי "את
ציווי שאינו משום המצוות, במנין נמנה אינו
התורה. כל את כולל אלא מסויים, פרט על
בדרכיו" "והלכת המצוה גם הרי ולכאורה,

ציווי היא היכולת", כפי יתעלה בו "להדמות
"דרכיו" הן שכולם המצוות, כל הכולל כללי

המצוות כל את מקיים ית' שהוא הקב"ה, של
מצוה אינה בדרכיו" "והלכת הציווי א"כ -

מקום ומכל המצות, כל את כולל אלא פרטית,
המצוות? במנין הרמב"ם ע"י נמנה

החידוש מה
בדרכיו" "והלכת שבציווי לומר, איפוא הכרח
ציווים, בשאר קיים שאינו מסויים פרט יש

במנין נמנה הוא שבציווי החידוש ומשום

"והלכת בציווי החידוש מהו כן ואם המצוות
- מצוות? בשאר נאמר שלא בדרכיו"

בדרך להיות צריך המצוות שקיום "והלכת",
במקום. עמידה של באופן ואל "הליכה" של

להשאר כן פי על ואף מצוות לקיים אדם יכול

הציווי המצוה. קיום שלפני הקודם במצבו
להיות המצוות קיום שעל מורה "והלכת",

שיצא "הולך", בדרגת יהיה שהאדם כזה, באופן
יותר. נעלית למדרגה ויתעלה הקודם ממצבו
- "והלכת" את פועלים כיצד השאלה לגבי

שמקיים "בדרכיו": - בהמשך נמצאת התשובה
הוא הקב"ה, של דרכו שהיא משום מצוה כל

משפיעות אזי יתעלה", בו "להדמות כדי עושה
"והלכת". של העניין בו ופועלות עליו המצוות

הולכים - למטה דווקא
העומדים בין מהלכים לך "ונתתי הפסוק על

נשמות וגם שהמלאכים, בחסידות נאמר האלה"
בשם נקראים לעולם-הזה, למטה ירדתן קודם

בסדר הן שלהם שהעליות משום "עומדים",
זאת, לעומת מוגבלים. שהם כך - והדרגה

התורה קיום ע"י למטה, ירידתן לאחר נשמות
משום "מהלכים", נקראים שלהם, ומצות

כל וללא והדרגה מסדר למעלה הן שהעליות
הגבלה.

הוא, בדרכיו" "והלכת שפירוש מובן מכך
כזה, באופן להיות צריך המצוות שקיום

מוגבל, בלתי באופן ידן על יתרומם שהאדם
"מהלך". הוא אז גבול, לבלי מגבול שיעלה

מוגבל, הרי הוא נברא וכל היות לשאלה, ביחס
שלו עבודתו ע"י מסוגל הוא כיצד א. כן ואם
לבלי מגיע הוא אם ב. גבול. בלי להתעלות

מוגבל? נברא אז להשאר יכול הוא כיצד גבול,
נברא. מלהיות לחדול עליו היה לכאורה

בשכינה לדבוק
להתקשר עליך בדרכיו". "והלכת נאמר כך על

המצוות, קיום (ע"י הקב"ה של דרכיו עם
שהקב"ה ומאחר הקב"ה) של דרכיו שהן משום

יכול הפכים", ו"נושא הנמנעות" "נמנע הוא
שהנברא יחדיו, גבול ובלי גבול לחבר ית' הוא

ל"והלכת", יגיע המוגבלת עבודתו ע"י א)
לאחר שגם ב) מוגבל. בלתי בעילוי שיעלה

במציאותו עדיין יישאר גבולית הבלי עלייתו
כנברא. המוגבלת,

ציווי המצות במנין נזכר זו, להליכה כהכנה
"הדבק שפירושו תדבק", "ובו והוא קודם

אלה "חכמים" ובתלמידיהם". בחכמים
של באופן מה) כח (חכמה, בביטול העומדים
שע"י הרי שלו, הראש שהם ומאחר מרכבה.

ממש", בשכינה "נדבק הוא אף בהם, הדביקות
האמיתית בגאולה בשלימותה שתתגלה דביקות

ממש. בקרוב והשלימה
תשכ"א) שבט יו"ד (משיחת

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



אמירת כולל הנבואה, תופעת
ראיית האלוקות, ידיעת עתידות,

כל התורה סודות גילוי הנסתר,
בקרוב להיות אמורים ועוד, אלה
בודדים. של רק ולא הכלל, נחלת

כך על מדברים ישראל נביאי
אשפוך כן, אחרי "והיה בבירור.

הנביא מצהיר בשר", כל על רוחי
רוח תופעת המשיח, בימות יואל.
של באופן תהיה והנבואה הקודש

ממשיך בשר". כל על רוחי "אשפוך
בניכם "וניבאו ואומר יואל הנביא

יחלומון חלומות זקניכם ובנותיכם.
יראו". חזיונות בחוריכם

ובאיכות בכמות אדיר, אלוקי גילוי
את ולמעשה האנושות את שיציף

כולה, הבריאה
הנביא כלשון

"ונגלה ישעיהו:
כל וראו ה' כבוד

גילוי יחדיו". בשר
שיגיע אלוקי

בהצפת לשיאו
כולה הבריאה

האלוקות בידיעת
הארץ "ומלאה

כמים ה', את דעה
מכסים". לים

כל על רוחי "אשפוך זה, נושא
הרב של הרצאתו תוכן היה בשר"
הרבנות לשכת רב פראנק, שלמה

ומשיח" גאולה "יום בכינוס בעכו,
ע"י שעבר שבוע שהתקיים

האמיתית גאולה למען האגודה
והשלימה.

אנו פראנק, הרב אמר כיום, כבר
אצל התופעה, של לתחילתה עדים
המשיח מלך שליט"א לרבי הפונים

התשובות וברכה. עצה בבקשת
ה"אגרות באמצעות המתקבלות

של נבואה דברי הינן קודש",
עוצמתם בהיקפם, מדהימים ממש,

ודיוקם.

דבריו את המחיש פראנק הרב
כאשר אקטואליים, סיפורים בכמה

לאחרונה. התרחש מהם אחד

עסק בעל בעכו, בעירנו יהודי
לקשיים תקופה לפני נקלע

בחובות שקע העסק כלכליים.
לקשיים בנוסף כאשר גדולים,
עם להתמודד נאלץ הוא אלו,

שהחלו בעיר, עבריינים קבוצת
כדי שונים, באיומים עליו לאיים

העסק. את לסגור ל"שכנעו"

החובות הכלכליים, הקשיים
את נתנו שקיבל והאיומים

לפטירתו שהביאו עד בו אותותיו
הפתאומית.

הנפטר של בנו מכן, לאחר מה זמן
החובות עטור העסק את שירש

העסק את לפתוח החליט מאביו,
להסדיר להתחיל ולנסות מחדש
יריות שמטח אלא החובות. את

שהגורמים לו הבהיר העסק, לעבר
את נטשו לא העבריינים

תוכניותיהם.

להידרדרות, שחששה המשטרה
סגירת על הורתה
לחודשיים, העסק

הבן זה, בשלב
להתייעץ, אלי הגיע

מכווין כשאני
כעת לכתוב אותו

מלך שליט"א לרבי
באמצעות המשיח,

קודש. האגרות

הייתה התשובה
והכילה חיובית
ההוראה עם יחד ברכות הרבה

העסק, כשרות את להבטיח
בהפצת ולעסוק שבת שמירת

חוצה. המעיינות

בתוקף לו אמרתי התשובה, לנוכח
מחדש, העסק את לפתוח שעליו
פתיחת על מודעות, לפרסם ואף

עצמו על שיקבל ורק העסק.
ויראה הנ"ל ההוראות את לשמור

גדולה. הצלחה

יתכן. לא זה ביותר. נבוך היה הבן
פוחד. אני ! עלי ירו כבר הם טען,

העסק, את לפתוח עליו לחצתי
המזוזות את לקבוע כדי רק אפילו

לו, הבטחתי כן כמו החדשות.
שעה למשך במקום אתו שאשאר

ארוכה.

את פתח הבן היום. הגיע ואכן
ואז המזוזות את קבענו העסק,

שכנגד... מהצד המסר הגיע
"אם מהעניין: ירדו הם כי שהבהיר

אמר המשיח מלך שליט"א הרבי
מוותרים"!!!. אנחנו אזי לפתוח,

שונים בנושאים המשיח מלך שליט"א הרבי משיחות

זה קורא, כשאבא
קללות נשמע לא

לא הוא אחת פעם בתורה. הקורא בעצמו הי'ה הזקן "רבינו
האמצעי אדמו"ר ושמע תבא, פרשת שבת בליאזנא הי'ה
מאחר. הקריאה - בר-מצוה קודם נער עודנו והוא -
עד לב, לכאב הביאתו שבתוכחה מהקללות נפש העגמת
כששאלו להתענות. יוכל אם הזקן רבינו נסתפק שביוהכ"פ
? זו פרשה קוראים שנה בכל הרי האמצעי, אדמו"ר את
(=כשאבא קללות קיין ניט זיך הערט קורא כשאבא ענה:

קללות)". נשמעות אין קורא
בכל הדיוק בתכלית - בתורה קרא הזקן כשרבינו מובן: אינו ולכאורה,
של תוכנה נשמעה בודאי - כו' והטעמים הנקודות עם והאותיות התיבות
כי לעצמו, בנוגע הפרשה את קרא לא הרי הזקן רבינו כפשוטה. הקריאה
וכך כך באופן תהי'ה שהנהגתו ליהודי בנוגע כתובים, של כפשוטם אם,
מה קללות"?! קיין ניט זיך הערט קורא ש"כשאבא הפירוש מהו וא"כ, כו'.

קורא"?! "כשאבא הפרשה של בתוכנה נשתנה
בתורה הם שהענינים כפי היתה הזקן רבינו קריאת - בזה הביאורים ואחד
והקדושה. הטוב בתכלית הם הענינים כל זו, ובדרגא לעולם, שקדמה כפי

מעשה בשעת אעפ"כ, אבל דלמטה, בעולם אמנם היתה בתורה הקריאה
ומשה אבינו לאברהם בנוגע בלקו"ת שמצינו ע"ד - האצילות בעולם הי'ה

! למטה" גילוי בבחי' אצילות בהם מאיר ש"הי' רבינו,
"מלאה בעיר מצרים, מלך פרעה עם דבר רבינו משה כאשר מזה: ויתירה
ובלשון גרונו", מתוך מדברת "שכינה היתה ממש שעה באותה - גילולים"
מלך פרעה עצמך והגע גילוי, בבחי' אצילות בו מאיר שהי' - החסידות
הגשמי העשי'ה בעולם רק לא - הירידה תכלית של במצב הי'ה מצרים
הטמאות קליפות ג' מכל למטה תחתונה, היותר קליפה אלא והחומרי,

לגמרי...
מתוך מדברת ד"שכינה באופן רבינו, משה עמו דיבר - זה ומצב ובמעמד
את ישמע שפרעה באופן הי' שהדיבור אלא עוד, ולא אצילות. בחי' גרונו",

פעולתן...! את יפעלו והדברים משה, של דבריו
כי מצרים", מלך פרעה "אויס ממציאותו, שיתבטל באופן לא - גופא ובזה
ומצבו במעמדו ונשאר בכיפה", "מושל מצרים", מלך "פרעה שנשאר אם,
- זה ומצב ובמעמד עשיתיני"; ואני יאורי "לי להכריז שממשיך הקודם
גרונו", מתוך מדברת ש"שכינה רבינו, משה של לדבריו ומציית שומע הוא

! ויעבדוני" עמי את "שלחן

הטוב בתכלית העניינים כל
גם בתורה, ה"תוכחה" לקריאת בנוגע - וק"ו במכ"ש - מובן ומזה
באופן יהודי של הנהגתו אודות ותוכנה דלמטה, בעולם היא כשהקריאה
בעולם הזקן רבינו נמצא מעשה שבשעת בסתירה זה אין אעפ"כ, וכך, כך
- ובמילא לעולם, קדמה שהתורה כפי היא בתורה הקריאה ולכן, האצילות,

! קללות" קיין ניט זיך "הערט
בדברים שנתלבשה עד . . למדרגה ממדרגה . . וירדה "נסעה התורה אמנם,
היא שדרגתו מכיון הרי קורא", "כשאבא זה, עם ביחד אבל, כו"', גשמיים
ובמילא, לעולם, קדמה שהתורה כפי היא הקריאה אזי האצילות, עולם

קללות". קיין ניט זיך "הערט
אמיתת הוא ששם כפשוטו, לעולם קדמה העולם, שנברא קודם ועאכו"כ
בתכלית הם הענינים שכל ובודאי בודאי הרי - התורה דעניני המציאות

והקדושה. הטוב
ואילך) 485 עמ' א' כרך התוועדויות ה'תשמ"ו, מר-חשון דר"ח א' (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

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

יא. פרק החדש. קדוש הל'

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

ט-יא. פרק שגגות. הלכות

יב-יד. פרק

בפרקים כפרה.. מחוסרי הלכות טו. פרק
א-ב. פרק אלו.

ג-ה. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים תמורה.. הלכות

מת.. טומאת הלכות טהרה. ספר ד. פרק
א-ב. פרק אלו. בפרקים

ג-ה. פרק
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בשר כל על רוחי אשפוך

גאולה פועלים

גם שייכת תהיה שירושלים רוצים וכעת
לומר כיצד הנוסח את רק מחפשים - לגויים

את לרמות כיצד נוסח מחפשים לירושלים בנוגע . זאת.
העולם.

תשל"א) חשון מר (ב'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

גורל ידו ירושלים הארץעל במרכז חב"ד בית לפעילות
טוב במצב רכב בדחיפות דרוש

בתרומה
הגאולה בשורת להפצת ה"מבצעים" פעילות להמשך

054-435-7706 טל':

 



מקור סובל לא כבר "...אני וריכוז/היפראקטיביות קשב הפרעות
צורך וללא רגוע הוא ב"ה רטאלין, לו לתת שרצו שלי הבן וגם לאל, תודה

ג. אליהו המסור" לטיפולך אודות בתרופות
תרופות, צורך איני ועכשיו לי שייעצת למה "...הקשבתי סכרת בעיות

ל. משה במשקל" ירדתי וגם מאוזנת הסכרת
בחודש טיפולים שלושה "...אחרי שונות מסיבות וברכיים גב כאבי

ש. אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה
ד. שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה "...לאחר

דם, בדיקות "...עשיתי לקויה וספיגה הורמונליות/פוריות בעיות
ואני התאזנה התריס בלוטת בסדר. B-12-ה וגם יפה ממש עלה הברזל

מהטיפולים. תוצאות יש עייפה. פחות
להזמין התקשרתי נברו ד"ר שנה)... כחצי (לאחר

ו. עדנה הקרוב" שישי ביום לברית אותכם

התשע"ב - וגאולה משיח יום בארגון המסייעים לכל והברכה התודה

שמיר-מסיקה וכנרת ירון מר שלוש אבנר הרב ציק, לוי הרב לוי, אריה הרב שעאר, ראובן הרב פרידמן, שניאור הרב פרידמן, מענדל מנחם הרב

גרשוביץ מ.מ. הת' הלפרין, לוי הת' לוין, יצחק יוסף ר' מחפוץ, שמואל ר' פרישמן, בנצי ר' רווה, מנחם ר' ציק, חיים ר' רחימי, יצחק ר'

הנכבדים: הדוברים ולכל
פוזן; חיים הרב בנתניה; 770 משיח בית מנהל פרץ, אלעזר הרב דגן; בבית חב"ד בית מנהל גרומך שמואל הרב

טאוב, יצחק יוסף הרב ירושלים; חומה הר בשכונת משיח בית ציון, שלמה הרב שמידע; שלמה הרב פירוס; דוד ר'
הגאולה"; "לחיי ארגון יו"ר נתן, אבי הרב הארץ; שלימות מטה יו"ר בלוך שבתי הרב בנתניה; ממש הכנסת בית רב

המזלג קצה על - ומשיח גאולה

בחתונה דודי לכה מאמר
האחרונות בשנים אנ"ש נוהגים אשר הדבר נכון

בקונטרס הנדפס דודי, לכה המאמר בחתונה לחזור
קדושת כבוד דברי על-פי והוא פ"ט, חתונה דרושי

טופסים בכמה (נדפס אז אדמו"ר וחמי מורי
של תורתם נכללו זה שבמאמר האמור) בקונטרס
וכפי הזקן, מרבנו החל נשיאינו רבותינו הרביים
זהו אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד אז, שאמר

בהחתונה. שישתתפו הזמנה בתור
המאמר את לקצר כלל מקום שאין גם-כן מובן מזה
בהמאמר נסמן שלא ובפרט ממנו, חלק רק לחזור או
וכשיקצרו זה, נשיא של והחלק זה נשיא של החלק

ידי על שיחסר מה ידוע אין הרי חלק, רק יאמרו או
שחסר. ברור אופן ובכל זה

בכלל המאמר, באמצע שמפסיקים שנהגו ובמקומות
היפך הוא שהרי לבטלו, יש זה שמנהג אמרו כבר

לבייש שלא משום זכות שמלמדים אף התורה, כבוד
ואז בפולין מעשה היה כבר הרי לו, שאין מי את
שבמקום אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד הורה
מקודם יחזור הנה המנהג, לקיים דוקא שרוצים

ויפסיקוהו הפעם עוד יתחיל כן ואחרי כולו, המאמר
צח) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות אז.

האמונה היפך - דאגה
מדת הוא הדאגות, להעדר היעוצה העצה ידועה
מיסודי ישרה תוצאה זהו הרי ובאמת . . הבטחון
בני מאמינים הם כולם אשר ישראל, בני אמונת

כאו"א על משגיח שהשי"ת היא והאמונה מאמינים:
הטוב... עצם הוא השי"ת ואשר פרטית בהשגחה

ו׳רמז) (אגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

התכנסו מזדהות" הבלתי ה"מדינות נציגי בעוד
קלוקלות, למטרות באירן, שעבר בשבוע
מלך שליט"א הרבי שליחי מאות התכנסו

וגאולה, משיח שכולו לכינוס בארה"ק המשיח
האמיתית הגאולה למען האגודה ביוזמת

ההתגלות. את לזרז כדי והשלימה,
הרפז נועם הרב פתח ההרצאות סדרת את

המדהים החיבור בביאור עילית, בביתר משפיע
הדריכות בין המשיח, מלך שליט"א הרבי שיוצר
לעבודת הנילווית למלחמה, יציאה של הנפשית

כלאחר הנפשית הרגיעה לבין השליחות,
השליחות. בעבודת היא גם הנדרשת הנצחון,
הרבנות בלשכת רב פראנק, יצחק שלמה הרב

"אשפוך בנושא מאלפת הרצאה נשא בעכו,
מתגלה שהדבר כפי בשר", כל על רוחי

הדברים את ממחיש כשהוא הקודש", ב"אגרות
מייסד בא-גד, יוסף הרב עכשווים. בסיפורים

על סיפר הכינוס, מאורחי נחלים, ישיבת ונשיא
וחסידי המשיח מלך שליט"א הרבי עם קשריו

כולו. בעולם חב"ד

שהקדימו בשעה המאמר סוד
תומכי ישיבת ראש ויצהנדלר, שמעון הרב
של שורה חושף בראשל"צ, חב"ד תמימים

המשך של הו"ל סביב חסויות, ועובדות גילויים
תער"ב. שהקדימו" "בשעה הידוע המאמרים
"מסתר החדש מהספר קטעים שילב בדבריו

מתוך ומשיח גאולה ענייני המלקט צפונותיך",
הידוע. ההמשך

מלך שליט"א לרבי הנסיעה חשיבות אודות
יצחק לוי חיים הרב המשפיע דיבר המשיח,
בדבריו משלב שהוא חב"ד, מכפר גינזבורג

חסיד כל של החובה אודות אישי מופת סיפור
המשיח. מלך שליט"א לרבי לנסוע

המשתתפים עברו הצהריים לארוחת בהמשך
אבישי הרב של המאלפת הרצאתו את לשמוע
המציג סבא, בכפר חב"ד ישיבת ראש איפרגון,

המפרץ, מלחמת ניסי את אוטנטי בתיעוד
שהוכן אקטיבי ורדיו ביאולוגי כימי, נשק כולל

ענק. אסון נמנע השי"ת בחסדי רק לביצוע,

והגאולה לבנון סוריה,
מר לשעבר, הישראלית הטלוויזיה מנכ"ל

ובלבנון בסוריה המתרחש את ניתח עדן, מוטי
מאלפת הרצאה ישראל. גאולת על והשלכותיו

בועז הרב מוסר נח בני מצוות שבע בנושא,
אודות מספר הוא בדבריו שמואל. מקרית קלי

בשפה התניא ספר של המתוכננת הדפסה
מלך שליט"א הרבי התיחסויות כולל הערבית

לנושא. המשיח
לנסיעה יחודית זוית מביא לוי, אריה הרב

משתמש כשהוא המשיח, מלך שליט"א לרבי

להבהרת כמשל, שבנסיעה הגשמית בחוויה
וידאו מוקרן המסכים על הנסיעה. של יחודה
לו הגדול הנס על כלכלי" "לילה התכנית מתך

בתביעה בנוצחו מרחובות, קפרא אפרים ר׳ זכה
בעצמו כשהוא בינלאומי. בנק את משפטית
ראשון. ממקור הנס על ומספר לדוכן עולה
הציבורית, מהסנגוריה עמר אלון עו״ד הרב

דבריו במהלך המשפט". בבתי "גאולה על סיפר
המשפט, במערכת תקדימים אלון הרב הציג

הרבי גישת של הפנמה תחילת על המצביעים
המשיח. מלך שליט"א

דרום בשכונות פעילות מנהל הפרצי, שמואל ר׳
בני מצוות שבע הפצת מבצע על מספר ת"א,

כולל בת"א, הזרות האוכלוסיות בקרב נח,
ואריתריאה. סודן מדרום מהגרים

השדה אנשי של ״יחי״ הכרזת
מספר ימים" "שפע מנכ"ל טאוב, אבי הרב

תקשורתי רעש שעשו האחרונים הגלויים על
הקישון, באיזור מיוחדות חן אבני מציאת גדול,

ברקע המשיח. מלך שליט"א הרבי כנבואת
הרבים מהפרסומים וצילומים תמונות מוקרנים

בתקשורת.
למען האגודה יו"ר דברים נושא בסיום

ציק זמרוני הרב והשלימה האמיתית הגאולה
כשהוא בשדה המלך ממשל בהסבר הפותח
ה"יחי" הכרזת אנו. לתקופתנו זאת משווה

גאולה של גדוש יום חותמת באולם המהדהדת
הקהל מתיישב ערבית תפילת לאחר ומשיח.

אלעזר הרב המשפיע עם חסידית להתוועדות
זלמן הרב עם ובהמשך עלית, מנצרת קעניג

לשעות עד רעננה, משיח בבית משפיע לנדא,
ההתגלות. לזירוז הכל הלילה, של הקטנות

מהקהל חלק


