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החלו אלול, חודש של בעיצומו ממש, אלה בימים
שהתרחשה המדהימות התופעות אחת לקראת ההכנות

הארץ, קצות מכל יהודים ישראל. בארץ בקביעות
שפלת מישובי שבדרום, מצרים ועד שבצפון מתורכיה

החלו שבמזרח, הירדן בקעת ישובי ועד שבמערב החוף
ביגוד מזון, אורזים ירושלים. לכיוון ליציאה בהכנות

מתארגנים שבועות, מספר של לתקופה הדרוש וציוד
לדרך. ויוצאים תחבורה אמצעי עם

רוב אחר, מעולם תמונה ימים, כשבועיים בתוך
ישראל ארץ של שטחה

לטובת מיושביו, התרוקן
מליוני הקודש. עיר ירושלים

אנשים שהגיעו, האורחים
מתארגנים החלו וטף, נשים

במתחמי ארעי לדיור
המאהלים.

ולהיראות לראות
אולי הראשונים, ברגעים

לתנאי רגילים נוח, לא קצת
מאחור, שנותר בבית החיים

קצר. לזמן רק זה אבל
לבית במהירות מתרגלים

מעמד כעת שמקבל החדש
החיים ולצורת קבע, של
עומד שבמרכזה החדשה

המקדש. בית
הבית הר לכיון לזרום מתחילים העיר, רחבי מכל

כאן יהודי. כל של האמיתי הבית זהו המקדש, למקום
עצמותו עם מלכו עם אביו, עם ישראל עם כל מתאחד

לראות לשם, להגיע מזדרז שביכולתו מי ית'. ומהותו
סוכות הכיפורים, יום השנה, בראש כבר שם ולהיראות

תורה. ושמחת עצרת בשמיני לשיא ועד
הקדושה אוירת ישראל, עם כל של יחד ההצטופפות
עבודת הקבועים, הניסים חוויית שבמקום, המיוחדת
בעבודתו, הגדול הכהן ראיית הלוויים, שירת הכהנים,

מליוני את הביאו אלה כל
קודשנו, לחצרות הבאים

עצומה, רוחנית להתעלות
לפעם עד כח שאבו ממנה

הבאה.

גדעו ישראל, עם על שנגזרה והגלות הבית חורבן
והותירו "הבייתה", כולנו של ההתכנסות את באחת

במקום איש איש מפוזרים הפרטיים", ב"בתינו אותנו
בעולם. הפרטי חלקו לתיקון שליחותו,

הבעש"ט תורת התגלות הסתיים. זה גם ב"ה, אבל
ישראל. עם את להבריא החלו החסידות, תנועת ויסוד

את התורה, פנימיות את שגילתה החסידות תורת
מעלפונו ישראל עם את עוררה שבתורה, ה"יחידה"

להתכנס החל יהודים חדשה. חיות בו והחדירה הרוחני
רבינו המשה הרבי, סביב
לשאוב ודור, דור שבכל

אלוקיים כוחות ממנו
לגאולה. ישראל עם להכנת
דור, שבכל הרבי של ביתו

העיקרי כמקום התגלה
חסידים השכינה. גילוי של

להגיע והחלו בזה חשו
ל"בית מועד, חג בכל

של ביתו שבבבל", רבינו
להסתופף הדור. נשיא

בשולחנו בתפילות, יחד
דברי באמירת הקדוש,

התעלות חשו שם התורה.
משם עצומה, רוחנית

לפעם עד כוחות שאבו
והשלימה. האמיתית לגאולה כהכנה הכל הבאה,

המשיח למלך נוסעים בתשרי
כאשר האחרונות, בשנים התופעה, הגיעה לשיאה

תשרי, לחודש מגיעים תבל, קצווי מכל יהודים רבבות
המשיח. מלך שליט"א הרבי עם להיות החגים, חודש

הכיפורים, יום תשובה, ימי עשרת השנה, בראש
השואבה, בית שמחת הסוכות, חג רבה, הושענא

שופר, תקיעת בתפילות, תורה. שמחת עצרת שמיני
ברכה לעקח, וחלוקת הדולרים, חלוקת התוועדויות,
תהלוכות, המשיח, מלך שליט"א הרבי של הלולב על
הלך "ויעקב ולהכרזת בראשית לשבת ועד יחידויות

משיח", בית - ב"770 מתקיים זה כל בסיומה. לדרכו"
נעתקין ומשם השלישי המקדש בית מתגלה בו המקום
של האמיתי לבית בירושלים, הבית להר שמיא, ענני על

ממש עכשיו והשלימה, האמיתית בגאולה יהודי, כל

בטוקיו שליחות
התקיימה אלול ב' חמישי, ביום

ים, בת חב"ד בבית מיוחדת התוועדות
שליט"א המשיח מלך הרבי שליח עם
בהתוועדות אדרעי. בנימין הרב ליפן,
את המלווה אגמוני, אייל ר' השתתף
ליפן, הגיעו מאז אדרעי הרב פעילות

את תאר בנימין הרב שנה. כ-13 לפני
בהפצת בפרט ביפן, העכשווית הפעילות
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לפעילים - ממש מרכז
ממש ההפצה מרכז החגים, לקראת

החגים, לחודש הסברה עלוני הו"ל
חדש. גרפי בעיצוב ולמבוגרים, לילדים

נש"ק עלוני את להשיג ניתן כמו"כ
ההפצה–ממש": "מרכז לפרטים החדשים.

.077-5123-770

נפש פיקוח הרבנים קונגרס
מחאה מכתב שיגר הרבנים קורנגרס
רבנים מאות בשם ולשרים, לרה"מ דחוף
ברורה דרישה במכתב בקונגרס. החברים
מיידית לבטל ממשלתו, ושרי רה"מ כלפי

ואת המחבלים שיחרור תכנית את
גבולות על הערבים עם המו"מ פתיחת

דין עפ"י בזאת פוסקים "אנו ישראל.
רה"מ מכם אחד כל על חובה תורה...

מייד להתפטר - הממשלה ושרי סגניו
דרישה במכתב כמו"כ מתפקידכם".

מהממשלה. היהודי הבית מפלגת ליציאת

שליט״א להיותעםהרבי מגיעיםלחודשתשרי, תבל, כשרבבותיהודיםמכלקצווי בשניםהאחרונות, לשיאההגיעההתופעה,
בירושלים הבית להר נעתקין ומשם השלישי המקדש בית מתגלה בו המקום משיח״, בית - ב״770 המשיח, מלך

טובות חדשות
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(16.8.13) (5773) ה'תשע"ג אלול י' תצא, כי פרשת קודש שבת ערב

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

האמיתי הבית
! יהודי כל של

960

דלהי לניו חוזר המשיח, מלך שליט״א הרבי שליח שארף שמואל הרב
בהודו. הגאולה בשורת הפצת פעילות להגברת

לדלהי" "חזרה - שארף הרב



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

 
ישראל מבני ואחד אחד שכל
המקדש, בית גג על כבר עומד

הדומים הבתים גג על ועאכו"כ
ומודיע ומכריז לבית-המקדש,

זמן הגיע "ענוים אומר: שהקב"ה
גאולתכם"..

שכתוב כמו - מזה ויתירה
מלשון "להגיע".. בלקוטי-תורה:

ידה שעל כזו נגיעה נגיעה,
בו. שנוגעים הדבר עם מתאחדים
  

אויביך על למלחמה תצא כי
י) כא, תצא (כי

שמתחילין הבאה לפרשת הקשר לבאר
כי "והי'ה - זו שבת במנחת לקרוא

כל מראשית ולקחת גו' הארץ אל תבוא
אשר המקום אל והלכת גו' האדמה פרי
מצות א)זו כו, (תבוא וגו'" אלקיך ה' יבחר

ביכורים:
של בעבודה לעסוק יוצא יהודי כאשר
על למלחמה תצא "כי העולם, בירור

ב"הארץ" גם פועל הוא אזי וגו'", אויבך
ארציות מלשון הארץ"), אל תבוא ("כי

ממנו) למטה תחתון שאין (תחתון
פרי כל מראשית "ולקחת שיהיה -

יבחר אשר המקום אל והלכת גו' האדמה
ה' לפני "והנחתו ועד גו'", אלקיך ה'

אלקיך".

לדרגא עלי'ה בהתחתון פועל הוא כלומר
המקדש. לבית - נעלית הכי

ה׳תשמ״ט) תצא (התוועדויות,

ויזנב .. עמלק לך עשה אשר את זכור
יח) יז, תצא (כי הנחשלים כל בך
העולמים: רבון הקב"ה, לפני ישראל ואמרו
לנו שיש אנו "זכור"? אומר אתה לנו

שכחה?!
ועל לפניך, שכחה שאין זה הרי הוא אתה
ה' "זכור את לקיים שצריך הוא אתה כן
ערו האומרים ירושלים, יום את אדום לבני
שמלכות ואף-על-פי, בה", היסוד עד ערו
מלכות אלא ירושלים, החריבו לא אדום
כך שואלין היו האדומים, הם אבל בבל,
גם וע"כ ירושלים. לחורבן שמחה מתוך
שגמלת גמולך את לך שישלם "אשרי להם

לנו".
תוספות) מבעלי זקנים דעת (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:59 6:46 ירושלים
8:02 7:01 תל-אביב
8:02 6:54 חיפה
8:01 7:03 באר-שבע
8:36 7:36 ניו-יורק

ה' מרחמך עקרה-אמר רוני 
(ישעיהו:נד-א-י)

לה' ישראל בין הנצחי הקשר

עמוסות הרבניים הדין בבתי הדיינים של ידיהם
הלכתיות בעיות ממונות, דיני לפניהם בעבודה.

מקרים מצערים. גירושין מקרי גם וגם... שונות,
סיבה ומפני נשואים, שהיו ואישה איש בהם
הקשר את לנתק נאלצים או רוצים כלשהי

התורה אבל נעים, לא ענין אמנם זהו ביניהם.
אחד וזה כזו, אפשרות על בהחלט מדברת

תצא". "כי פרשת בפרשתנו, הנושאים
אומר הגירושין לענין הקשורים הדינים אחד
כשבכוונתו אשה, עם להתחתן לאדם שאסור
הרמב"ם: של ובלשונו מסויים, בשלב לגרשה

זו הלכה לגרשה". ודעתו אישה אדם ישא "לא
שלילי דבר שזהו בסיסי, אנושי כלל מביעה
וידידות חברות יחסי לאדם להראות ופסול

נגדו. מזימות חורשים הלב שבסתר בעוד

אחר מסוג נישואין
בפנימיות קצת ולגעת להעמיק רוצים אם

ובמדרשי השירים בשיר להסתכל ניתן הדברים,
נוספים ובמקורות אלו במקומות ז"ל. רבותינו

וסמל דוגמה הם ואישה שאיש באריכות מבואר
ה'איש' יותר: גבוהה וכללית רוחנית למהות

ישראל, בני למעשה היא וה'אישה' הקב"ה, זה
ישראל". "כנסת גם הנקראים

אצל הקיימים הפרטים כל לגבי נכון זה דבר
נישואין. של קשר לגבי ובפרט ואישה, איש
הזה בעולם ואישה איש של נישואין כלומר,

הקב"ה בין מה'נישואין' ומסתעף שבא דבר הם
בתוך חתונה בכל מוזכר זה דבר ישראל. לכנסת
"מקדש החופה: במהלך שנאמרות הברכות אחת

כלומר, וקידושין". חופה ידי על ישראל עמו
פרט בעצם היא ויהודיה יהודי כל של חתונה
מה'נישואין' כחלק ישראל, עם של בקידושין

ישראל. וכנסת הקב"ה שבין הכלליים
שמדובר היא הנישואין מהגדרות אחת גם לכן

הוא הנישואין של שמקורם בגלל תמידי, בקשר
נצחי. קשר שהוא לישראל, הקב"ה שבין בקשר

הנישואין קשר על ערעור
כמו היא הגלות תמיהה: מעוררים אלו דברים
והנביא), מהגמרא להבין שניתן (כפי גירושין
ישראל לעם הקב"ה שבין מכיוון – כן ואם

מאז ידע הרי והקב"ה 'נישואין', של קשר שורר
לכאורה הרי גלות, של תקופה שתהיה ומתמיד
ודעתו אישה אדם ישא "לא של בעיה כאן יש

לגרשה"?!
שונה, מקרה שזהו להשיב לנסות כמובן ניתן

לגרש ה'בעל' של דעתו היתה לא שכאן בגלל
בני מהתנהגות כתוצאה רק אלא ה'אישה', את
בני של ומעשיהם לגלות, הוכרחו הם ישראל

מוחלטת. חופשית בבחירה נעשים הרי ישראל
סוף כי מוחלטת, תשובה לא זו זאת בכל אבל

מצב שיהיה מלכתחילה ידע הקב"ה סוף כל
זה היה שלא למרות ולכן (גלות), 'גירושין' של
נעשו לא הנישואין זאת בכל ורצונו, מיוזמתו

נצחי? קשר שזהו בידיעה

להוכחה שנהפך ערעור
ובמקורות, בדבר כשמתבוננים שלמעשה, אלא
רק גירושין של הרגשה יצרה שהגלות מתברר
מרגישים לא הם שאז מכיוון ישראל, בני אצל
שמעולם היא האמת אבל ה', קרבת את בגלוי
הקב"ה שבין ה'נישואין' קשר חלילה פסק לא

בגלוי. היה זה תמיד לא שזה אלא לישראל,
שמתוך בכדי רק הוא המעושה הריחוק אדרבה,
ויזכו ה', קרבת את לבקש ישראל בני יגיעו כך
את משם "ובקשתם בפסוק שנאמר כמו בכך,

ובכל לבבך בכל תדרשנו כי ומצאת, אלוקיך, ה'
את יותר עוד שמגלה מצב זהו ולמעשה נפשך".

ישראל שבני בזמן שגם הנישואין, קשר עומק
'אשתו' עדיין הם העמים מדינות בין נפוצים

עימו. ומחוברים הקב"ה של
להראות וממשיכים בכך מכירים ישראל כשבני

והמצוות, התורה בקיום בקב"ה דבקותם את
את ומראה מידה כנגד מידה נוהג הקב"ה

האמיתית עדי גלוי, באופן ישראל לבני קרבתו
והשלימה.

(143-144 עמ׳ לד שיחות לקוטי (ע״פ

מלך דבר

תצא כי פרשת
ב אבות: פרקי

תצא 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

דבורה מרת וזוגתו יצחק יוסף ר' משפחת
לוין שיחיו

שי' דב יששכר בנם, להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת
רות מרת וזוגתו לוי שמואל ר' משפחת

התאומות, להולדת בורדוגו שיחיו

תחי' נחלה שיינא ו מושקא חיה חדוה
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלן ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת



יום בבוקר וחצי, כחודש לפני
מבזקי ,(23.6.13) תמוז ט"ו ראשון
דקירה אירוע על דיווחו החדשות

בת"א, הישנה המרכזית בתחנה
אנשים, מספר נפצעו במהלכה
נפצע עומרד, יעקב מהם אחד

הרפואה. לבית והובל קשה באופן
והניסים העניינים השתלשלות על
יעקב של בנו דודי סיפר שהגיעו,

ברמה" "קול ברדיו השבוע עומרד,
מימון. עמי של בתוכניתו
הרפואה לבית "כשהגעתי

של במצב היה אבא "איכילוב",
קשה נפצע הוא ומונשם. מורדם

הריאות. בשתי
הוא כי התברר

סודני ע"י הותקף
שפתח מוסלמי
דקירות במסע

על יספרו (שלא
שהוביל ויכוח

צועק כשהוא וכו'),
להם, שייכת שהארץ

צריכים לא ואנחנו
וכמה פה, להיות

לקדאפי!. שבחים
הדקירה לאחר צולם הוא אגב,
"וי"! באצבעותיו מסמן כשהוא

קשה הייתה הרופאים דעת חוות
מה עשינו לנו ואמרו מאוד.

תתפללו. רק אבל.. שביכולתנו
לרבנים פנינו מאמינים כאנשים

הטוב לחברי התקשרתי שיתפללו.
ממאזינים שיבקש מימון עמי

להתפלל.
לי הציע עמי הזדמנות באותה
באמצעות ברכה ולבקש לכתוב

אני והאמת, הקודש. האגרות
לא כן, לפני שמעולם לומר, חייב

כי אם הקודש, באגרות כתבתי
על יפים ודברים סיפורים שמעתי

הציע והוא כמובן, הסכמתי כך.
מנהל ציק זמרוני לרב שנתקשר

ים. בבת חב"ד בית
הרב ועידה בשיחת התקשרנו

הפרטים את ששמע לאחר זמרוני
הברכה, בקשת את עבורי כתב

מורנו אדוננו "יחי שנכריז ביקש
ועד" לעולם המשיח מלך ורבינו
קצר עיון לאחר עשיתי. כך ואכן

הרב הקודש, באגרות בתשובה
שליט"א "הרבי לנו אמר זמרוני

בשורות שיהיו אומר המשיח מלך
בשני זה על חוזר והוא טובות.

כמה עבורכם שנפתחו העמודים
בשורות לבשר תחזרו פעמים,

טובות".
יודע אינני אומר, האמת את

אבל הכח, את לי היה מאיפה
אמרתי השיחה, שהסתיימה ברגע
מהרגע תקשיב! לידי: שישב לאחי

בסדר. שיהיה בטוח אני הזה,
את שידרו לא בשטח הנתונים

הכרה מחוסר מולי שוכב אבא זה.
אומרים והרופאים מונשם מורדם

מאד היה המצב תתפללו. רק
אבל פשוט. לא מאד

את שקבלנו לאחר
"לבשורות ההבטחה

קיבלתי טובות",
כוחות. הרבה

ימים כמה לאחר
עמי אלי התקשר

שבניו מ-"770" והפעם
"תדע לי ואמר יורק,
מתפללים אנחנו לך
יהיה אבא, על פה

תדאג". אל בסדר,
לראות התחלנו באמת, וב"ה

משלושה למעלה לאחר שיפור.
מורדם היה שהוא שבועות

בכוחות לנשום החל הוא ומונשם,
שהתעורר... ועד עצמו

הדבר אבל עצומה. בשמחה היינו
כבר כאשר היה ביותר המדהים

שמשהו סיפר הוא דבריו, בתחילת
מכל בבירור זוכר הוא מסויים
הכרה: מחוסר שהיה התקופה

לשאול התקשר יורק מניו "שהרבי
איתי". דיבר וגם בשלומי

מדוע הבינה, כך כל לא משפחתי
הדברים לשמע מתרגש כך כל אני
הם התקשר", יורק מניו "שהרבי

יורק שבניו ב"770" שאכן ידעו לא
אבא. של לרפואתו התפללו

הרבה אבא של המצב ב"ה, היום
הוא האחרונה בשבת טוב. יותר

ולעשות לחופשה לצאת זכה
הוא כעת שצריך. כמו בבית שבת

לרפואה ויזכה בשיקום. מתחיל
החולים שאר בתוך וקרובה שלמה

שליט"א ישראל בני מאחינו
מתארגנים אנחנו ממש. בקרוב

ב"ה. הודיה, לסעודת כעת

ים לבת המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח ציק זמרוני הרב עם

עריכם ו..בנו זרים ועמדו
בבעלות הנמצאת בעולם, מהגדולות סינית, בנייה חברת פנתה לאחרונה
ישראל. לממשלת בהצעה סין, ממשלת של מלאה
ממוצע בגודל דיור יחידות 30,000 ישראל עבור לבנות

ליחידה. ₪ 400,000 של במחיר ! מ"ר 120 של
צריך אבל ההצעה. את לעכל מתקשים בממשלה
מלך שליט"א הרבי כהוראת העינים, את לפקוח רק
ואזי הנכונה בראיה ההצעה את ולראות המשיח,
הברורים הגאולה מיעודי אחד ממש שזהו רואים

ישראל. נביאי דברו אודותם
אנג' קונסטרקשן "בייג'ינג החברה, לעובדות. וכעת
("Beijing Construction Engineering Group") גרופ" ינירינג
הכלכליים, האתרים דיווחי עפ"י פנתה בעולם. הגדולות הקבלן מחברות
לבנות לישראל, והציעה וילנאי, מתן בסין ישראל לשגריר רשמי באופן
דיור יחידות אלף 30 חודשים, 24-12 בתוך ליחידים), בשיווק (לא עבורה
בלבד): וחומרים (עבודה המבוקשת התמורה מ"ר. 120 של ממוצע בגודל
עלות לעומת אחוזים עשרות של הוזלה זו ליחידה. שקלים אלף כ-400

ישראלים. קבלנים שמציעים הבנייה
תוכל אך חדשה, עיר בבניית הבניה את לרכז מעדיפה הסינית החברה
נתון הקרקע עלות מוקדים. במספר היחידות בבניית גם להתמודד
עבור תגבה בכלל, ואם עלות באיזו ישראל, מדינת של לשיקולה יהא

הקרקע.
כוונתם הסינים מבחינת כאן. המבוקשים התקנים עפ"י בנייה על מדובר
בזה, הכרוך כל על הסינים הפועלים לאלפי עבודה מחנה כאן להקים
במקומות עובדים הם זו בשיטה וכו'. מזון ספקי רופאים, צוותי כולל
מציעים הם המימון. עם גם באים הסינים בהצעתם בעולם. נוספים
המבוקש מהסכום אחוזים 85 על שנים לעשר טווח ארוכת הלוואה

הדיור. יחידות אלפי עשרות להקמת
כזו דיור יחידת כל על תגבה הממשלה אם שגם מלמד מהיר שיקלול
אומר זה הקרקע. תמורת זהה סכום ועוד שקל אלף כ-400 העלות את
ליחידה, שקל אלף 900 יהא שיווקה לאחר כזו ידיים רבת דירה שמחיר

במהירות. - חשוב והכי

עולם״ חרבות ״ובנו
אמורה מצידה הממשלה ההצעה. של לדחייתה סיבה שום אין עניינית
הסינים, עשור. בעוד לסינים ולהחזיר שקלים מיליארדי מהעיסקה להרוויח

בשליש. גם יסתפקו הם אבל יחידות, אלף 100 לבנות רוצים אגב,
פתרון להיות עשויה אלו בדירות השוק הצפת הדיור. למחירי פתרון
ממשית, הסינית ההצעה אם שכן זמני, פתרון אם גם הדיור, למחירי
בלבד. דולר אלף ב־150–200 הדירות את למכור תוכל שהממשלה הרי

להגיב. סירבו הממשלה ראש ממשרד
לעם הגדולה ועזרתם הגויים מעורבות על ברורות דברו הגאולה, נביאי
מניקותיך" ושרותיהם אמניך מלכים מ"והיו החל הגאולה: בשלבי ישראל
תאכלו גוים חיל איכריכם.. נכר ובני צאנכם ורעו זרים ל"ועמדו ועד
ראשונים שוממות עולם חרבות "ובנו כן לפני ועוד תתיימרו", ובבכבודם
להיבט מעבר כי ספק אין ודור". דור שוממות חורב ערי וחידשו יקוממו
מזלייהו חזי לא דאיהו גב על מ"אף נובעת הצעתם הסינים, של הריווחי
לפני כבר דבר. יעזור ולא בידינו לסייע צריכים שהם מודע, תת דחף חזי",
זועקים העולם ואומות העולם כי המשיח, מלך שליט"א הרבי אמר שנים
מתוך והכל ממש, בפועל רואים ואז העינים את לפקוח רק וצריך לגאולה

לבב. וטוב שמחה

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ה. פרק מעילה

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

א פרק פסח קרבן הלכות

ב. פרק

ג פרק

א-ג פרקים תמורה הלכות

מת טומאת הלכות ד. פרק תמורה הלכות
א-ב פרקים

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים
.

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרק

טו-יז פרק

י

יא

יב

יג

יד

טו

טז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

התקשר... מניו-יורק הרבי

הערבים באי-כח עם נפגשו הנ"ל שהמפלגה "מאז
נתפרסמו לא שהפרטים (אף עמהם מו"מ וניהלו

נתפרסמה זו פגישה דרך על והידיעה הקודש), בארץ בכתבי-עת לע"ע
- מביאות מזה וכתוצאה הערבים, בין ובמילא אחרים עת במכתבי

והזיקו בפעולות, המשיכו מקום בכל שהערבים זה - ושכל טבע על-פי
ר"ל" רצח לידי ועד שליט"א בנ"י מאחינו וכמה כמה

תש"נ) (ניסן

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

סכנה! = פגישה

לייבמן) שגיא (צילום: מימון עמי

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

67 העצמאות שד'

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



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
הביטוח סוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

משכנתאמח' מיוחדת לביטוח משכנתא לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

יהושע הפני בציון קדמי ר'

המלך לשלוחי המלך  השנתיהכנס השנתי לשלוחי הכנס
"יום רביעי, ט"ו אלול ה'תשע"ג, אולמי "שלום ורעות "  ורעות "שלום אולמי ה'תשע"ג, אלול ט"ו רביעי, יום

בצהרים 1212 מהשעה הגאולה, עיר ים בת עצמאותשדרות עצמאות  1717 שדרות
שלוחיםבמעמד: רבנים, אישי ציבור, משפיעים, שלוחים  משפיעים, ציבור, אישי רבנים, במעמד:

www.hageula.comwww.hageula.com
עצמאותשדרות עצמאות 6767 שדרות
ים בת ת.דת.ד 30843084

הכנס: ישיר.מנושאי בשידור ניסים . במדע גאולה . כאן כבר העתיד בגאולה- סוגית ישראל.. ארץ ובטחון שלימות . טובים למעשים - תקשורת .
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

- והרשמה לפרטים
הגאולה למען האגודה
והשלימה: האמיתית

03-658-4633
חסידית התוועדות

בערב 9 בשעה

גאולה רוצים בפיליפינים מליון 105

סת״ם סופרי להיות נבחרו
תלמידי הם לסופרות ביה"ס תלמידי שגם מובן הנה
קבועים שיעורים ללמוד שעליהם אומרת זאת תו"ת
גם ולהתעסק וכו' וכו' החסידות ולמוד הנגלה בלמוד
התלמידים לאלה למסור ....ומטובו התפילה בעבודת
במלאכת שיתעסקו חלקם שאשרי בהם, שיבחר
סת"ם סופר של האחריות רבה כי שאף זו, הקודש

מקומות, בכמה כמבואר
ללמוד הם שראויים קובעים שאחרים עצמו זה אבל
הכוחות להם נתנו שמלמעלה זו,מראה הקדש מלאכת
אחת ועל הזמנים ובכל ולמלאותה. זו באחריות לשאת
בתפילין הרבים את שיזכו בזה הנה עתה וכמה כמה

באר די אין שכרם הרי כשרות, ובמזוזות כשרות
ה׳תתלב) מאגרת

לפרנסה לחו״ל יציאה שלילת
אולי בדעתם, עלה שהצטברו....ולכן החובות אודות
שם ולהשתכר שנים איזה למשך לחו"ל נסיעה כדאי

גם אלא השוטפת ההוצאה יכסה רק שלא באופן
החובות. לסלק יספיק

הלוך הנסיעה הוצאות יתווספו לראש שלכל מובן והנה
שבכלל מה על נוסף המה, מועטות לא אשר ושוב

מיוחדות, הוצאות עם קשורה למקום ממקום העתקה
שיבוא שבמדינה מוחלטת ודאות שאין מובן כן

והחובות, ההוצאות כל לכסות המתאים באופן ישתכר
נראית לא טעמי הלין בזה....דמכל ספקות ועוד ....
של בענין אתר על להתענין ועליו האמרה, סברא לי

הקבועה משרתו על נוסף פרנסה
ה׳תתלג*) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

איים 7,107 על משתרעת הפיליפינים מדינת
ובהם לאוסטרליה, סין בין השקט באוקיינוס
הגיע לוי יוסי הרב תושבים. מיליון 105 מעל

כשליח שנים כחמש לפני הבירה, למנילה
היהודית לקהילה המשיח, מלך שליט"א הרבי

לא אבל הישראלים, ולמטיילים שם הקטנה
רק.

עם גם קשרים נוצרו שליחותי "במהלך
על לדעת נוכחתי לוי, יוסי הרב מספר הגויים,

להכיר ורצון להם, שמציקה רוחנית ריקנות
בספר היהדות. של הפנימיים התכנים את

מצוות שבע בנושא העוסק עולם" באי "כל
המשיח מלך שליט"א הרבי מסביר נח, בני

למי ומבטיח הגוים, את ללמד ומה ללמד איך
גם ברכה בזה יראה נח, בני מצוות שבע שיפיץ

בגשמיות.
שבע בנושא הגוים עם לשוחח התחלתי

פתחנו רבה. התעניינות גילו והם המצוות
עשרות עם קבוע, שיעור ראשון ביום

המשיח מלך שליט"א שהרבי וכפי משתתפים.
ברכה. מביא שזה בחוש רואים הבטיח,

המצטרך בכל עזרה
הפעילות על שעמדו השיעור משתתפי
לסייע החליטו חב"ד, בית של הרחבה
כאלה גם ביניהם קבועה, בתרומה לנו

לחודש, $ 200-500 בין נעה שמשכורתם
נרתמו הם יפים. סכומים נותנים זאת ולמרות

כל הכספית. לתרומה מעבר גם לנו לסייע
בסידור זה אם לעזרה, זקוקים שאנחנו עניין

להתמודד נאלצתי כשבעבר למיניהם אישורים
או לשבת, עזרה לחגים, עזרה לבד, זה עם

שהתקלקל מיקסר כמו קטן פרט אפילו
הוא הגוים, לאחד אחת טלפון שיחת במטבח,

מסודרים. והעניינים השאר את מזעיק
זו. שגרתית בלתי מפעילות אפיזודות, כמה

ביום יארצייט לי היה שבועות כמה לפני
לא וכו'. מניינים לארגן צריך והייתי ראשון,
והודעתי לגוים, לשיעור יום באותו זמן היה

ה"מניין" באמצע ביטול. על באימייל להם
שהוא ואומר ראשונה, פעם שראיתי גוי נכנס

השיעור על שמע הוא ממלזיה. לשיעור בא
שאולי חשבתי בתחילה דחייתו. על ידע ולא
התברר אבל מלזיה, בשם עיר יש בפיליפינים
שלוש של בטיסה מלזיה, ממדינת בא שהוא
שבע בנושא שיעור לשמוע כדי שעות! וחצי

נח. בני מצוות

אדוננו״? ״יחי זה פה
הקהילה על לי ואומר פיליפיני הגיע אחד יום

זבולון"... משבט "אנחנו בא, הוא שממנה
צריך שהוא זה שבטוח, שמה לו עניתי

החל הוא אכן נח. בני מצוות שבע לקיים
לשאול בקביעות מגיע והיה לקיים, בפועל

שאלתו להלכה. להתנהג איך מעשיות שאלות

הייתה: שהגיע, הגוים אחד של הראשונה
הוא כי התברר אדוננו"! "יחי זה פה האם

המשיח מלך שליט"א לרבי ותיק, כותב כבר
קודש. האגרות באמצעות

שמחכים, גוים זוגות עשרה לפחות כאן יש
הם נח. בני מצוות שבע לפי אותם שאחתן

שזה רשמי, אישור קבלת על עובדים עצמם
בית של סניף עוד לנו יש כחוק. כאן יוכר
טיסה כשעה של מרחק סבו, בעיר חב"ד

ראשון ביום קבוע שיעור יש שם וגם ממנילה,
הרשמיים לארועים נח. בני מצוות שבע של

אנשי לשם שמזמינים הממשלה של הגדולים
אותנו. גם מזמינים כנסת, וחברי שגרירות

נוסף שליח דרוש
למנוע זה מתפקידנו, עיקרי חלק זאת עם

מלונדון אשה התקשרה אחד יום התבוללות.
שכנענו לגויה. קשור שבנה בבכי וסיפרה
אבל בא, אכן הוא חב"ד לבית לבוא אותו
מלך שליט"א לרבי כתבה אימו הגויה. עם
הגויה את הפנינו ברכה. והתקבלה המשיח

החלה והיא נח, בני מצוות שבע של לשיעור
הוא עליו השפיע הדבר קבוע. באופן לבוא

כמה לאחר תפילין. ולהניח שבת לשמור החל
הקשר ביטול על החליט הבחור שבתות,

ביניהם.
שליח ודרוש התרחבה ב"ה, הכללית הפעילות

בפיליפינים. היהודיות הקהילות לאחת נוסף
כולל לפעילות, מוכן בניין קיים כבר במקום

מחכה רק אירוח, חדרי מטבח, אוכל, חדר
בנות לכמה צריכים כן כמו שיבואו. לזוג

בחינוך לעזור חודשים כמה של לשליחות
(בישראל): טל במנילה. שנפתח בגן הילדים

שלוחה 1. ,03-9770-849

נח׳ בני מצות ׳7 בשיעור לוי יוסי הרב
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