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אייר תשכ"ז ('67) צבאות ערב לקראת מתקפה 
מתואמת על ישראל. במטכ"ל ערוכים לגרוע מכל. 
תרחישים של רבבות נפגעים. באויר מתח וחרדה. 
אבל לא בכל מקום. ב-"770" שבברוקלין, נשמעו 

דברים שונים לחלוטין. בכנס ענק לילדי ישראל 
בל"ג בעומר, שבוע לפני פרוץ המלחמה, מבטיח 
בשבת  הרבי שליט"א מלך המשיח נצחון אדיר.

על "מבצע  פרשת במדבר, יומיים לפני, הוא מכריז
תפילין" בפרט בקרב חיילי צה"ל. על ידי הנחת 
התפילין, הבטיח, תפול אימה ופחד על צוררי 
ישראל, כשהוא מציין לדברי חז"ל על הפסוק 

בפרשתנו: "וראו כל עמי 
הארץ כי שם ה' נקרא 

עליך ויראו ממך, - אמר 
רבי אליעזר אלו תפילין 

שבראש. שם ה' המתנוסס 
על התפילין של ראש, מפיל 

יראה ופחד על האוייבים.

המבצע הגדול
המבצע יצא לדרך במקביל 
לפרוץ הקרבות, והתוצאות 
ידועות. שלוש צבאות ערב, 
המצרי, הסורי והירדני הוכו 

שוק על ירך, נס מלחמת 
ששת הימים.

המלחמה הסתיימה, אך לא 
המבצע. עתה זקוקים עוד 
יותר ל"ויראו ממך" שע"י 

הנחת התפילין, כדי לעמוד בלחצים מבית ומבחוץ, 
הסביר הרבי שליט"א מלך המשיח. אכן הלחצים 

גברו ואתם באה גם המוכנות לנסיגה, לצערנו.
הרבי שליט"א מלך המשיח המשיך להתריע, 

יש אוייב ומתנקם. אסור לחשוב ובוודאי שלא 
לדבר, על נסיגות, אשר רק מעודדים את האוייב. 

מלחמת יום הכפורים היוותה המחשה צורבת, 
לדבריו. ועדיין נמשכה 
הרפיסות הממלכתית 

כלפי הערבים.
שנתיים מאוחר יותר, 

פורים תשל"ו. עם התגברות הלחצים מבית ומחוץ 
לנסיגות, הכריז הרבי שליט"א מלך המשיח על 
עליית מדרגה בהנחת התפילין, לחיזוק ה"ויראו 

ממך". מעתה חייב כל יהודי, לא רק בהנחת תפילין 
רש"י ("הסטנדרט"), אלא גם תפילין רבינו תם 

(הנחשבים לנעלים יותר), ובתרגום חופשי: "והיות 
והחושך נעשה כפול ומכופל, והכל מודים שהמן 
ומחשבתו התחזקו, אם כי הקב"ה מצילנו מידם, 
צריך את "וראו כל עמי הארץ כי שם הוי' נקרא 

עליך" בתוספת עוז, הן לדעת רש"י והן לדעת 
ר"ת..". 

בשנים הבאות הדגיש, כי 
אין מדובר ב"לוקסוס" רוחני
אלא בחיוב שווה לכל נפש, 
וגם נער בר מצוה בתקופת 
ההכנה שלפני, צריך להניח 

בנוסף לרש"י גם תפילין 
ר"ת (רבינו תם). 

בחיזוק צורך
מסיבות שונות, במשך 

שנים, היתה התייחסות 
להוראה זו, כמעט כעניין 
חב"די פנימי, שעדיין לא 

הגיע זמנה לציבור הרחב. 
אירועי השנים האחרונות, 

הרפיסות הממשלתית כלפי 
אוייבינו והתגברות הטירור, 
הוכיחו את הצורך לחזק את 

גורם ההרתעה - "ויראו ממך", אשר כלשון הרבי 
שליט"א מלך המשיח, הם ביתר עוז וביתר שאת 

כשמוסיפים את הנחת התפילין דרבינו תם.
ימים אלה המתקנים את השנה החולפת ומכינים 

לשנה הבעל"ט, תואמים ביותר להפיץ את הוראת 
הרבי שליט"א מלך המשיח, אשר כל יהודי, ללא 

יוצא מן הכלל, יניח שני זוגות תפילין, רש"י ור"ת 
(בהמשך בעזהשי"ת, גם שמושא רבה וראב"ד). 

דבר שיפעל ללא ספק, על כל עמי הארץ אשר לא 
רק "ויראו ממך", אלא "ועמדו זרים ורעו צאנכם" ועד 

אשר "והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך", 
בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

יוקרתי השקה ערב
הקרוב, יתקיים ב'בית ראשון   ביום

יוקרתי, ערב השקה ציוני אמריקה'
מלך המשיח,  הרבי שליט"א על לאלבום

הכותבים והמעצבים  עליו עמלו טובי
ישאו דברים רבנים  מזה כשנה. בערב

מראש יש  ומשפיעים. להזמנת מקומות
בטלפון: 050-9155-770. להרשם

לוחות שנה להפצה
אלפי "לחיי הגאולה" הפיק ארגון

חדשים, המיועדים לחלוקה לוחות שנה
שנת "הקהל"  לציבור הרחב. לרגל

השנה הלוח בנושא "העולם  מתמקד
חודש מעוטר  בזמן הגאולה" כשכל
הרבי  של בתמונה גדולה ומרשימה

שליט"א מלך המשיח ופתגם בנושא 
וגאולה. יוזם ההפקה הרב אברהם  משיח

ניתנות לחלוקה  נתן מודיע כי הלוחות
לפרטים: 077-664-7543. בחינם.

עלון נש״ק תשס״ט
  לקראת השנה החדשה יצא 

לאור עלוני נש"ק (נרות שבת קודש)
האמיתית  למען הגאולה האגודה ע"י
מראה העלון  והשלימה. השנה, חודש
והושקעה מחשבה של  "אור הגאולה"
שיקל  אנשי הפקה בתכנון העלון כדי

על ציבור הנשים המבקשות לקיים את 
העלונים וכן עלוני  המצווה. להזמנת

חודש תשרי: 052-895-9667.

להפיץ את הוראת  ביותר תואמים לשנה הבעל״ט, אותנו ומכינים החולפת השנה אלה המתקנים את ימים
ור״ת. רש״י זוגות תפילין, שני להניח צריך הכלל, מן יוצא יהודי, ללא כל אשר מלך המשיח, שליט״א הרבי

חדשות טובות
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ה'תשס"ח (19.9.08) אלול, פרשת כי-תבוא, י"ט                              ערב שבת קודש

כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה

ב"ה

מבצע תפילין של
זמן הגאולה!
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האדמה.. פרי כל מראשית ולקחת
ב) (דברים כו,

לארץ ישראל, המדבר בעת שנכנס דור
שנה (של כיבוש  הם נאלצו להמתין 14
מצוות  לקיום  עד  הארץ)  וחלוקת 
האמיתית  אבל בעת הגאולה ביכורים.
ודורך  בקוצר חורש "וניגש  והשלמה:
יג).  ט,  (עמוס  הזרע"  במושך  ענבים 
לזריעתם,  בצמוד  יבוא  הפירות איסוף 

ביכורים. להביא וניתן יהא מיד
ואתחנן תנש״א) (פרשת

ד) מידך (דברים כו, הטנא הכהן ולקח
"שבעת מפירות  הביכורים  בהבאת 

ישראל"  ארץ  בהם שנשתבחה  המינים
האדם  מודה המקדש,  בבית הכהן  אל 
נעשית  ולכך  לו, אשר  כל  על  לבוראו 

שמחה. המצווה מתוך

יהודי  כל  על  לגבינו:  מכך וההוראה 
כך  ביכורים,  כפרי עצמו  את  לראות 
שלו, לא די  דיבור ומחשבה מעשה, שכל
שיהיו בכיוון הטוב אלא עליהם להיות 
יש  החולין  עסקי  את  גם  המובחר.  מן
תזרז  זו להפוך ל"ביכורים". השתדלות

הבאת הביכורים בפשטות ממש. את
גאולה) (פניני

הטוב (כח, יב) אוצרו לך את ה׳ יפתח
בניי, כל הטובות אמר הקב"ה לישראל:

שנאמר  בעולם, בזכותכם. מנין? שבאות
האלוקים  לך  "ויתן כח)  כז,  (בראשית 
אלא  יורד  אינו  המטר השמים".  מטל 
יב  כח,  (דברים  שנאמר  מנין?  בזכותכם. 
אף  הטוב". אוצרו את לך ה' א) "יפתח
השלום אינו בא לעולם אלא בזכותכם. 
לך  "וישם  כו)  ו,  (במדבר  שנאמר  מנין? 
רבה) (מדרש שלום".

 

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון  לפי

7:14  6:04 ירושלים
7:16 6:19 תל אביב 
7:16 6:10 חיפה
7:16 6:21 באר שבע 
7:36 6:39 יורק  ניו

È‡ - Í¯Â‡ ‡· ÈÎ È¯Â‡ ÈÓÂ˜ :‰¯ËÙ‰
א-כב) ס ·˘ÈÁ‡ ‰˙Ú‰ (ישעיהו

ג-ד. פרק אבות: פרקי

את האמונה מבין כשהשכל

אלול הוא יום הולדת שני המ אורות ח"י
הגדולים, רבי ישראל הבעל שם טוב 

ורבי שניאור  החסידות, מייסד (הבעש"ט),
מליאדי, אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות  זלמן

חב"ד. ענינם של שני בעלי יום ההולדת, 
לשני אופני עבודת ה': ע"י הבעש"ט  מתאים

הזקן  וע"י אדמו"ר החסידות הכללית; בתורת
חב"ד: בתורת חסידות

הזקן ואדמו״ר שיטת הבעש״ט
החידוש שנתגלה ע"י הבעש"ט בתורת

כללי  — תוספת חיות הכללית הוא החסידות
ולכן אחד מהענינים  והמצוות. התורה בקיום
ענין  הכללית הוא שהודגשו בתורת החסידות

באמונתו יחיה". הרי אמונה זו  האמונה, "וצדיק
ובבחינת מקיף, זאת אומרת שגם  כללית היא

שאינה בבחינת  כשהאמונה היא באופן כזה
האדם  על פעולה לה (שאין ממש מקיף

קורא לעזרת  - וכידוע שאפילו גנב במחתרת
חיות בכל עניניו, ועד  פועלת הקב"ה), אלא

ענין  הרי כל הכחות שלו אינם להנהגה בפועל,
האמונה.  עצמו אלא פרט בגילוי בפני

חב"ד  תורת חסידות הזקן בגילוי ואדמו"ר
הכללית  תורת החסידות חידש (בהמשך לגילוי

שלא רק שנקודת האמונה  הבעש"ט), של
תורגש גם בחכמה-בינה-דעת (חב"ד) וכו', 
בפני עצמו, שכל  אלא שזה נעשה גם ענין

חב"ד (שכל) שבנפשו הוא שמשיג  מציאות
שבלב שמציאותם  במדות זה אלקות, ועל דרך
(פרט  מקום גילוי נקודת האמונה רק לא היא
מציאותם גופא,  בגילוי האמונה), אלא שזהו

אהבת ה' ויראת ה'. 

חודרת בעולם האמונה
וגם זה הוא בהתאם לגילוי אחדות ה' כפי

וכפי שנמשך ונתגלה ע"י  שנתגלה ע"י הבעש"ט
אדמו"ר הזקן: 

על ידי הבעש"ט נתגלה הענין ש"אין עוד 
שאין שום מציאות זולתו יתברך,  מלבדו"

מקום  תפיסת וכן נרגש גם בעבודת ה', שאין
כולו הוא גילוי נקודת  כל לעבודתו, אלא

בכל-אחד מישראל  שישנו האמונה שבנפשו
מצד נשמתו, שלמעלה ממציאות האדם; 

הזקן נתגלה הענין של אחדות ה'  וע"י אדמו"ר

שמציאות  רק שהוא מצד העולם, שלא גם כמו
לאחדותו יתברך, אלא  אינה בסתירה העולם

אחד,  שע"י העולם מתגלה העומק ש-ה'
וכמבואר  שמציאות העולם מיוחדת בו יתברך,
לאדמו"ר הזקן.  בשער היחוד והאמונה בארוכה

שלא רק שכל  האדם, הוא גם בעבודת וכן
שלו הם בהתאם לנקודת האמונה  הכחות

שבו,  אחד, אלא שזהו כל מציאות השכל בה'
מכיר ומרגיש אחדות  ענינו עצמו מצד שהשכל
גופא  מציאותו גופא, כי מציאות השכל ה' מצד

אינו דבר הנפרד ממנו יתברך. וכן הוא בכל 
נפשו. כחות

האישית העבודה בכח
דוקא ע"י יגיעת ועבודת האדם, בא זה ודבר

עצמו דוקא, להבין ולהשיג אחדות  עבודה בכח
הבהמית,  לשכל שבנפשו ה' גם בשכלו ועד

נמשך גם במדותיו,  זה ועל-ידי התבוננות הרי
אהבת ה' ויראת ה', באופן שהאהבה והיראה 

למציאות המדות שבלב, וכן הוא בכל  שייכות
המציאות  כוחות נפשו, שנראה וניכר שאמיתית

הוא אלקות.  מהותו שבנפש כח כל של

הבעש"ט) חוצה, וע"י יפוצו מעינותיך (של
(בעיקר) ע"י המשכתו בחב"ד שבנפש  שנעשה

וללב  למדות וממנה חב"ד, בתורת חסידות
האברים,  המשפיע את הכוחות לכל שאר

(=יבוא האדון,  מלכא משיחא" דא מר "קאתי
ומיד ממש.  המשיח), ותיכף הוא מלך

תשמ״א) בלק פרשת שבת שיחות (על-פי

דבר מלך

השבת ח לו
כי-תבוא פרשת

כי-תבוא

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

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

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

תניא תהלים חומש
למשפחת

שיחי' אקסלרוד ר' יעקב
ה' בצבאות החייל - להולדת בנם

ולמעשים טובים לתורה לחופה לגדלו יזכו
והשלימה האמיתית זמן הגאולה הרחבה של מתוך
המשיח לרבי שליט"א מלך רוח נחת ומתוך

מזל טוב ברכת
למשפחת בן שבו

הת' ליאור לחתונת הבן
הכלה תהילה עב"ג

רחובות ר' יוסף כהן, למשפחת
עד עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית זמן הגאולה הרחבה של מתוך

מזל טוב ברכת



יוסף בן יונתן   ההיכרות של מר
הרבי שליט"א מלך  עם מהעיר לוד
וחצי  לפני כשלש המשיח, התחילה
ועל כך הוא מספר: "באותם  שנים,

וחיפשתי  רווק, הייתי ימים עוד
את בת זוגתי.

נודע לי על הברכות  בדרך לא דרך
באמצעות  המתגלגלות כיום

והחלטתי לבדוק.  קודש, האגרות
אימי לביתו של  עם הגעתי יחד
בורוכוב ורעייתו, שם  הרצל הרב
מנהלים את 'מרכז האגרות  הם

קודש'.
אופן  אודות על לאחר ששמענו
לרבי מלך המשיח  ההתקשרות

שליט"א, כתבתי מכתב, בו 
מצבי ובקשתי  את פירטתי

את ברכתו לזיווג הגון. במכתב 
בברכת מזל טוב  התשובה, נעניתי

השידוכין... על קשרי
אשכח  לא עד היום
את המעמד, נפרדנו 
מבטיחים  תוך שאנו

לשמור על קשר.
לאחר  מספר ימים

מכן הכרתי את 
רעייתי שתחי' 
מספר  וכעבור

חודשים נישאנו 
טובה  בשעה

ומוצלחת.
ואילך כבר ידעתי כי יש  מכאן
נזקקתי  בו ובכל פעם כתובת.

לישועה או ברכה, פניתי למרכז 
ברכה  ראיתי אגרות הקודש וב"ה

והצלחה.
היה גם בעת שהחנות בלוד,  כך

לחובות.  נקלעה אותה אני מנהל
בדבר הצורך בבדיקת  אז נעניתי

התפילין והמזוזות. מיהרתי לרכוש 
חב"ד בגודל  כמנהג חדשות תפילין

ומסרתי את  ארבע, על ארבע
לבדיקה, בה התברר כי  המזוזות
חסרה אות...  "יבולכם" במילה

כמובן שלאחר מכן הכל הסתדר.
חנות  לפתוח בהמשך החלטתי

מאחר ובאיזור,  חדשה גם ברמלה.
כידוע יש בעיות פרנסה ללא מעט 

חנויות, פניתי לבקש את עצת 
הרבי שליט"א מלך המשיח. וברכת

הרצל בורוכוב, הציע לי  הרב
המשיח".  להיות "שותף עם מלך
היססתי וקיבלתי על עצמי,  לא

להקדיש את החנות לפרסום 
וגאולה. בנוסף,  והפצת עניני משיח

עצמי להפריש בלי- על קיבלתי
לחלוקת תפילין  נדר מהרווחים

ומזוזות למבקשים וכן לעזור 
וכו'. החגים לקראת לנזקקים

מעט.  לא והשותפות השתלמה
לקבל מסרים  לא פעם אני זוכה
ועידודים מהרבי שליט"א מלך 
זוכה  המשיח, כשלפעמים אני

לראותו בחלום.
באחד הלילות חלמתי חלום לא 
בחלומי, עמדתי בחנות  שגרתי:

נכנס אדם  בדלפק, כשלפתע
בזקן השולף מחיקו תעודה  עטור

איש מס  היותו על המצהירה
מייד אומר לו  הכנסה, אני בתגובה
המלך המשיח לעולם ועד"! "יחי
התעוררתי מהחלום ולא ידעתי 

התקשרתי  לענין. כיצד להתייחס
שאמר  לרב בורוכוב
שכנראה יש בזה  לי

מסר מסויים.
שבוע ימים,  חלף
הצהריים ובשעות

שוהה  בעודי
מחוץ  למספר דקות

לחנות מתקשרת 
אלי העובדת בחנות 
ומבקשת ממני להכנס כי מחפשים 

רואה  אותי. נכנסתי פנימה ואני
דתי עם זקן השולף... תעודה  אדם

ממני את  של מס הכנסה ומבקש
ספרי החשבונות.

ברגע הראשון התבלבלתי, ולא 
להכריז לו  בנפשי מצאתי עוז

המלך המשיח"  ככה בפנים "יחי
והרשתי לעצמי ככה למלמל זאת 

ישמע אפילו  בלחש בלי שהוא
משהו. שלחששתי

לאחר שעברתי לדלפק  אך
החלטתי לעשות זאת כמו שצריך, 

המלך  בקול "יחי לו ואמרתי
פניו  למראה ועד", לעולם המשיח

לפני  המופתעות סיפרתי לו כי כבר
שהוא יבוא,  חלמתי כמה ימים
היה זה מסר מה'שותף'  וכנראה

הרבי שליט"א מלך המשיח. - שלי
כשכמובן  הוא הופתע לגמרי.
שהוא עשה  בבדיקה המהירה

בלתי  במקום לא התגלה שום דבר
תקין ב"ה.

שעל-ידה אם מוותרים למחבל, זוהי הדרך
נוחה להכבש לפניהם" . . וכך  "תהא הארץ

צריך לפסוק בנוגע לרמאלה, בנוגע לגולן, הר חרמון  גם
- היות וזה אותו הקב"ה, אותו שולחן ערוך... וכו'

(ש"פ ראה תשל"ח)

טל' 050-875-4616 | צפת ת.ד. 6132 העם והארץ להצלת המטה

מסקנות מאירועי יצהר
נגד היישוב  ומסוכנות התנכלויות פלשתיניות תכופות
אירע כצפוי  לפעול. בשבת יצהר לא הניעו את צה"ל
10 מיצהר נזרק ממרפסת בגובה של  פיגוע: ילד בן
5 מטרים וגם נדקר. משפחה נוספת מיצהר גם  כמעט
ברחובות עת  הסבתא כן ניצלה בנס: הם שהו אצל

הפלשתינים.  ביתם הועלה באש ע"י
אינה אוכפת את החוק נגד הטרור  ישראל מדינת
- השמאל יוצא בימים אלה  להסתיר עובדה זו הפלשתיני. אבל כדי
המתנחלים!  אוכפים חוק נגד לא וטוענת ש... נגד הסברתית במתקפת

האמיתיים:  הנה הנתונים
הרוצחים  לברר, מה אחוז 1. אין לצה"ל מושג, והוא גם לא מנסה
זאת אומרת: וטרם נענשו. נתפסו הפלשתינים בשנים האחרונות שטרם

לברר  טורח לא  צה"ל  אבל  כמובן,  לצה"ל ידוע הרצח  פיגועי  מספר 
מהם, נתפסו מבצעי הפיגוע (הרוצחים). באיזה אחוז

הפיגוע שריסק את רגליהם  את שתכנן אחד הרוצחים - 2. למשל
חינוך), 2 אנשי (בנוסף - נרצחו עוד של ילדי משפחת כהן מכפר דרום

היום. עד טרם נענש
קרבנות  נגד  מבוצעים אלימים)  (פשעים  פח"ע  מקרי  רבבות .3
מהפושעים כמה  לו,  אכפת ולא  מושג, לצה"ל אין שוב:  ישראלים.

ונענשו.  נתפסו הללו, האלימים
מתעלמים  "יש דין" אף האמור לעיל - ארגוני שמאל קיצוני כמו 4. על
לדין ושקועים רק בהעמדה נגד רוצחים פלשתיניים מאי-אכיפת החוק

מתנחלים. של
ושוב השוואות בין  מפרסמים שוב בתקשורת הישראלית, 5. בכירים

זוהי עלילת דם. מתנחלים. טרור לבין מנהיגי
לח"כ  חודשי, סכום  היום עד  משלמים  ישראל מדינת ראשי  .6
מאמצים  בישראלים.  לפגוע חיזבאללה הטרור לארגון שסייע  ערבי 
עזמי  (פרשת ומשפטיים לשכנעם לנהוג אחרת - כשלו פרלמנטריים

בשארה).
בנאום  ממשלתי  דיון  לקיים  היום  עד מסרבת ישראל ממשלת  .7
יכוונו כנגד ישראל" של מנהיג  הרובים, כל הרובים כל "כל הרובים,
מתנחלת   - שבוע  באותו  אשתקד.  מאזן  אבו  "המתון"  הפלשתינים 
ההתבטאות  שלה בשם גנאי - נגד קראה לשכנה הפלשתינית אנונימית

מתנחלת.  מצאה זמן להביע גינוי חריף, כי היא הממשלה דווקא הזו
מספר  אבל רק לפני - 8. ממשיכים לכנות את סלאם פייאד כ"מתון"
הדבר מתנחלים. של קבוצה לרצוח איים מיועציו  אחד שבועות, 
כשקבוצת  ואילו, אצבע. נקפו לא בעיתון, אך שלטונות החוק פורסם
החוק נאכף  - מתנחלים חשבו להפגין כחוק מול ביתו של גדי שמני
כולל  מתנחלים רבים הובאו לחקירה משטרתית מיידית, נגדם: דווקא

קשיש בן 85 ותינוק בעגלה.
מתוקשר ב... חצר של  ראווה אירוע 9. ארגון הטרור חמאס, קיים
לברר" מי היה בית כלא ישראלי. עד היום, מדינת ישראל "לא מצליחה

הדין. את שהוא יתן הכלא כדי אז מפקד
הנחת  בנסיון לרצח, ירי, (שהורשעו 10.  מאות מחבלים מסכני חיים
2:1 ברוב של משתחררים  מן הכלא, הציבור מתנגד לכך חבלה) מטעני

נמשכת ונמשכת. אך התופעה
דואג באופן  שאיש אינו מסקנה: תושבי יצהר, אשר הגיעו למסקנה

לבטחונם האישי, צודקים. סביר ומקובל
מרכז  תושבי לגבינו גם  נכונה  מסקנה  אותה  נעימה: לא  הפתעה 
עולמיים כגון בוש ובלייר,  עלינו. מנהיגים הארץ: איש לא מתכוון להגן
יפלו  פלשתינית מדינה שאם תקום ומומחים מדיניים, מודים במפורש,

נמשך. פלשתינית מדינה להקים המו"מ ובכל זאת עלינו טילים.

עכשיו נפלאות ישראל הארץ ובטחון עם שלימות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אלול  פרק ליום
רוצח הלכות א פרק
נפש ושמירת

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

ו פרק

ז פרק

הל' מאכלות אסורות פרק ה-ז

פרק ח-י

יא-יג פרק

יד-טז פרק

שחיטה, פרק א-ב פרק יז, הל'

פרק ג-ה

פרק ו-ח

יט

כ

כא

כב

כג

כד

כה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

השותפות עם מלך המשיח משתלמת

מכל מקום לגרש אותם
לשנת 'הקהל' מתכוננים

הלהיט החדש במחיר הפצה!
מדבקה לקראת שנת 'הקהל'

להזמנות: 077-5123-770

יוסף בן יונתן ומר בורוכוב הרצל הרב

הפצוע הילד
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הלימוד המעורב לבטל את
...כותב אודות המאורעות הבלתי רצויים אשר 

לטפל באותם שיש  בעבר מסיים בשאלה איך קרו
הרעה  לקדם פני להחזירם למוטב ואיך אפשרויות

בעתיד,
חז"ל "מה יעשה הבן  לראש ובסגנון והנה לכל

שהלימוד הוא בתערובות (אפילו  (כיון יחטא" ולא
נמשכת  חול או קודש) הרי כשהמדובר הוא בלימודי

בשעת הלימוד הרי  לאחר זה: ואפילו התערובות
דין של חכמינו אשר היה  בנעורת" כפסק זה "כאש

כשרוצים לשלול  ידוע להם טבע בני-אדם. והרי
-צריכים לבטל את הסיבה  אפשרויות מסובב

ולשנות את המסובב  והמקור. והתרופות לרפא
בספק הוא. פועלות רק לפי שעה וגם

ענין הוא (ובפרט  כן גם כיון שאפילו רפואה לשעה
ואחד  שלכל אחד ואף השעה כדרוש) את ינצלו אם

מיוחדות - הצד השווה יש לו תכונות פרטיות
מאשר  פעילה הוא, שאין לך תעמולה יותר שבכולן

מוסר ורוצה  להיות דוגמא חיה, זה המרצה להם
להחזירם למוטב.

בנים  ואחד מישראל הרי כל אחד האמור עם ביחד
ואחד לעשות  ולכן נצטווה כל אחד אלוקינו, הם לה'
הטוב והישר, לחיות  כל התלוי בו להעמידם על דרך

חיים  בחיי היום-יומיים על-פי הוראת תורתנו תורת
בהן, והובטחנו  נאמר וחי עליהן מצוותיה ובקיום

הלב של  אל שדברים היוצאים מן הלב נכנסים
ופועלים פעולתם. השומע

ז׳תשנח) שליט״א, המשיח מלך הרבי קודש (מאגרות

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

קדמי ביטוחיםקדמי ביטוחים
בהנהלת צחי קדמי

סוכנות הביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

מייצגים את כל חברות 
הביטוחים בארץ

תנאים ובמחירים אטרקטיביים ביותר ביותרב נאים ובמחירים אטרקטיביים בת
ענפי הביטוח:כל ענפי הביטוח: כל

R חיים R עסקים דירה R R רכב
שירות בכל הארץ

מתקשרים ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:

03-501-770203-501-7702

מאורעות מציין אלול הנחגג השבוע, ח"י
ציון  היהודי. לצד בתולדות העם ביותר חשובים
המאורות הגדולים, רבי ישראל  של ימי הולדתם

האדמו"ר  ורבי שניאור זלמן הבעל שם טוב,
הזקן, מייסד חסידות חב"ד. החלה גם ביום זה 

התגלותו של הבעל שם טוב.
האות משמיים  את קיבל הבעש"ט בלבד, 36 בגיל

כי הגיעה העת להתגלות תורתו, ושמשו זרח 
הצדיקים  בעולם כולו. עד אז היו מנהיגי

בקרב  תורתם הנסתרים שומרים לבל תתגלה
אותם כגדולי ישראל. ולבל יזהו ההמונים

סיפר  שמיימיות על אחד מאותם הוראות
המתארת את עליית  הבעש"ט באגרת מיוחדת,

להיכלות  מימי ראש השנה נשמתו באחד
נשמת המשיח. כששאל  את הגבוהים, שם פגש
יבוא האדון)  (=מתי מר?" אותו "אימתי קאתי
מעיינותיך  השיב לו מלך המשיח "...לכשיפוצו

חוצה".

האור התפשטות
הלכה ונתפרסמה במרוצת תורת החסידות
השנים. תחת נשיאותו של הבעל שם טוב 

ממזריטש, היא הגיעה לרבדים  ותלמידו המגיד
ושכבות נוספות בעם ישראל, כשתחום השפעתה 

כולו. החל מקיף את העם
חב"ד  והרחיב כל אחד מנשיאי מדור לדור, פיתח

את הלימוד וההבנה בתורת החסידות. אך ללא 
המשמעותיים בהפצת  ספק, אחד מהשלבים

הינו הדפסת ספר התניא. החסידות,
מידי  שונים נלמד התניא, באלפי שיעורים כיום
מרכז חב"די. לצד לימוד יום- כמעט בכל שבוע,
משתתפים  בספר במסגרת לימודי החת"ת, יומי

שזכה לתואר  בספר התניא, בשיעורים רבים
תורת החסידות". של שבכתב "תורה

ברורה שפה
יצאו לאור לא מעט ספרים ברמות  עד היום

שונות המבארות את הספר, ובימים אלו ממש 
סוף"  "התניא אור אין לאור ספר חדש יצא

שמידע מירושלים,  שולמית שנכתב על ידי הגב'
הספר ויחודיותו: הוצאת על המספרת

הראשון של התניא -  "הספר מבאר את חלקו
ולמעשה הוא  'ליקוטי אמרים' בשיטה ייחודית.

אמרים",  פרקי "ליקוטי שיעורים בג"ן סיכום
מקומות.  במספר אותם אני מעבירה מזה שנים
נשיאינו  הביאורים ניתנו, כמובן, על פי רבותינו

הרבי שליט"א מלך המשיח,  ובמיוחד על פי דברי
מפירושי החסידים,  גם לבין שילבתי כשבין

והצמיחו  התניא שפתחו את הצינור ללימוד ספר
פירות ופירי פירות עד להוצאת ספר זה.

ניתן בפירוש לקבוע כי ספר זה הוא בבחינת 
בדרך  הספר נכתב המרובה". את "מועט המחזיק

סיפורית וקלילה וניתן לקוראו בקריאה רצופה, 
עיונית.  או יחוש מעמסה לימודית בלא שהקורא

ללמוד תניא, דבר  וקלה יחסית זוהי דרך ישרה
ספרי  החסר ברוב בימינו, ודבר כך כל החשוב

בעיקרון  המיועדים הביאורים שיצאו על התניא,
ללימוד מעמיק".

בשפה יפה  וכתוב בספר, שתוכנו עשיר
'מוחין' ו'מידות' כאחת.  ותמציתית, משולבים

אלוקיים בעומק,  אף שבספר הסברים בעניינים
העמוקים ביותר כולל פרקים הדנים ביסודות

כתוב בחום, רגש וחן  השתלשלות', הוא כב'סדר
חסידיים, המסייעים לקורא לטייל בשבילי רקיע. 

דבר הבולט לא רק בסיפורים ששולבו בו, אלא 
הבנה והשגה שכליים. גם בעניינים הדורשים

הגאולה לקראת
הספר מופיע ציטוט כריכת של הקדמי בצד

הספר: גרעין את מספר התניא, המהווה
ברוך הוא הממלא כל עלמין היה  סוף "אור אין
עליו כמו  הוה ויהיה בשוה גם במקום זה שאני

קודם שנברא  ברוך הוא לבדו סוף שהיה אור אין
העולם בלי שום שינוי כמו שכתוב אני הוי' לא 

שניתי כי הוא למעלה מהזמן" (תניא עמ' לז).
החשיבות  האחורי של הכריכה מוסברת בצד

ומובאים בו גם  הנפלאה של ספר התניא,
כרבי  ציטוטים מגדולי ישראל בדורות קודמים
שאמר בהתפעלות על  יצחק מברדיטשוב לוי

גדול  אלקים אפשר להכניס ספר התניא: "איך
זושא  דברי רבי או כך?!" כל בספר קטן כך כל

ילכו ישראל  התניא מאניפולי שאמר: "עם ספר
צדקנו".  לקבל פני משיח

כוונתה היא שספר זה  כי המחברת מדגישה
לגאולה.  העולם יסייע בהפצת המעיינות ובהכנת

– טלפון: 02-5666770 הספר להזמנת

החדש הספר שער

ערב של גאולה, לרגל השקתו של אלבום מפואר על
הרבי מלך המשיח שליט"א, עליו עמלו טובי הכותבים והמעצבים מזה כשנה

w תזמורת חסידית תנעים את הערב w ארוחת ערב מלאה w קטעי וידאו w דברי ברכה  סקירה על האלבום

הופעתו של אלבום מהודר זה, מהווה נדבך חשוב בהפצת בשורת הגאולה, ומאפשרת
לכולנו ליטול חלק בזירוז התגלותו של הרבי מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

ה'תשס"ח (21.9.08) t  יום ראשון כ"א אלול 1 תל אביב ZOA HOUSE t  בית ציוני אמריקה, אולם גרהאם, רח' אבן-גבירול 26 פינת דניאל פריש
t  מספר המקומות מוגבל t  האירוע מתחיל בשעה 19:30 בדיוק t  יש לאשר השתתפותכם מראש בסלולארי: 050.9155.770 t  הכניסה בתשלום

יחי אדוננו
מורנו ורבינו
מלך המשיח
לעולם ועד

ערבערב
השקההשקה

יוקרתייוקרתי


