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ה"דבר ושיחות בכלל החסידות תורת
תקדים חסר בהיקף בפרט, מלכות"
הצטרפו ראייה), (=לקויי נהור' ל'סגי
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ה׳תש״פ השנה לוח
לשנת המשיח' ימות של השנה 'לוח
שמביא הלוח ב"ה. לאור יצא ה'תש"פ
שליט"א הרבי של תמונות עמוד בכל
בעיצוב הגאולה דור ומסרי המשיח מלך
חב"ד, ומוקדי מוסדות מנהלי חדשני.
מתבקשים הפעילים וכלל משיח בתי
להבטיח מנת על הזמנתם את להקדים
מסובסד. מחיר הנדרשות. הכמויות את

.053-5577034 לפרטים:

גינזבורג הרב לספרי סיוע
עצמו על שלקח ועד הוקם אלו בימים
של החשובים ספריו והפצת הדפסת את
ע"ה. גינזבורג יצחק לוי חיים הרב
מובא בה התניא' 'פניני לסדרת בנוסף
חב"ד, של היסוד לספר וקולח חי ביאור
השקפה ובהם רבים, ספרים כתב הרב
ממקור חסידים סיפורי טהורה, חסידית
וחסידותית, פנימית והשפעה ראשון
ומשיח. גאולה בעניני חדור והכל
מתבקשים ולסייע לתרום המעוניינים
למייל: הטלפון ומס' השם את לשלוח
................. 9156770@gmail.com

טובות חדשות

מאחלים: אב מנחם מט"ו החל

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

הצצה מספקת בפרשתינו, המוזכרת המזוזה מצוות
ביטחון המעניק המוסף הערך עם המצוות לאחת

בה. ולזהיר למקיימה

הילדים חטיפת של המזעזע האירוע לאחר זה היה
ההרוגים מספר במעלות. בטיולם בצפת הספר מבית
המשיח מלך שליט"א והרבי כולו, העם את זיעזע
שנתגלו הפסולות המזוזות מספר כי אז חשף
"עסקתי ההרוגים. למספר תאמו הלימודי במוסד
נתנו ולא אותי דחפו מזוזה. מבצע בענין בלהט

על ולדבר מלתבוע מרגוע לי
יודע לא בעצמי אני מזוזה,
שכל איך ראו ועכשיו כו', למה
במצות קשור היה הזה מאורע

אז. אמר מזוזה".

במלוא הוא מעורר במקביל
חשיבות דבר על הלהט
כלל על כמגינה המזוזה
מותקנת בו פתח כל ישראל,
מסייעת ובדוקה, כשרה מזוזה
העם על ההגנה במעטפת
המופיעות האותיות כולו.
הקלף של החיצוני בחלקו
למילים קיצור הינם י', ד' ש'

ישראל. דלתות שומר

מבחוץ המלך
מלך של אחיינו אונקלוס על
ביקש שדודו מסופר רומי
שנודע לאחר אליו, להביאו
בין וחי התגייר הוא כי לו

הראשונה החיילים שפלוגת לאחר היהודים.
התורה, באמיתת ידו על שוכנעה להביאו שביקשה
ידי על שוכנעו הם גם אך שניה, פלוגה המלך שלח

הצעיר. המתגייר

עם לשוחח לחלוטין אסר הוא השלישית הפלוגה על
שכאשר אלא האסיר,
הניח מהבית, הם יצאו
על ידו את אונקלוס
הם כאן וחייך. הפתח
להתאפק יכלו לא

כועס שדודו בשעה חיוכו, לפשר אותו ושאלו
הוא שבעולם בנוהג כי להם הסביר כך. כל עליו
ואילו הארמון בתוך שמתגורר זה הוא שהמלך
ישראל עם שאצל אלא השומרים, מוצבים מבחוץ
שומר הקב"ה, - המלך ואילו בבתיהם ספונים הם
שהם בשעה רק ולא המזוזה, בזכות מבחוץ עליהם
עליהם שומר מהבית יוצאים שהם אף אלא בביתם,

מקום. בכל המזוזה, בזכות ית' הבורא

באגרות רבות מתגלה הבדוקה, המזוזה סגולת ואכן,
מלך שליט"א הרבי של הקודש
רבות פעמים המורה המשיח,
את ולוודא להקפיד יש כי
והתפילין המזוזות כשרות
לוודא יש וכן הבית דרי של
החייבים הפתחים בכל שאכן
(דבר המזוזה, תופיע הלכתית
רבים בו נכשלים שלצערינו
ההלכות ידיעת חוסר מתוך
בכניסות גם מזוזה המחייבות

וכדומה). צדדיות

בשדה המלך
עם מברכים אותו אלול, חודש
בבתי הקרובה בשבת ישראל
לשוב ההזדמנות הינו הכנסת,
המזוזות של כשרותן את ולוודא
בבדיקה חייבים אלו והתפילין.
ובאם חודשים, עשר שנים בכל
החודשים 12 במהלך נבדקו לא
להעבירם שיש הרי האחרונים,
מערך את לחזק מנת על לבדיקתם מומחה לסופר

כולו. והעם הבית דרי של הרוחני ההגנה

את המתארים התיבות בראשי ידוע אלול חודש
התקרבות של זמן לי. ודודי לדודי אני - עניינו
כי מגלה החסידות תורת הקב"ה, אל מיוחדת
אליו לגשת יכול אחד וכל בשדה", ה"מלך זה בזמן
ננצל הבה יפות. פנים בספר כולם את מקבל כשהוא
הגאולה את עתה כבר ולדרוש לבקש אלו, רגעים
מלך שליט"א הרבי ידי על והשלימה, האמיתית

ממש. ומיד ותיכף המשיח

על ושמירה הגנה
בישראל בית כל
בכל ישראל עם ולכל הבית דרי לכל שמירה של כוחות מעניקה הבית בפתח המוצבת המזוזה
חודשים. שנים-עשר בכל התפילין) (ואת אותם ולבדוק כשרותן את לוודא יש שהם, מקום
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נפשו שמסר המקובל

רבי של לפטירתו שנה וחמש שבעים ציינו אב, מנחם כ׳ ביום
המשיח מלך שליט״א הרבי של אביו שניאורסאהן יצחק לוי



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

בוטבול, שיחיו ורעייתו שלמה הרב למשפחת
גת, בקרית המשיח מלך שליט"א הרבי שלוחי

יצחק יוסף הת' בנם נישואי לרגל
אביטן. למשפחת אסתר נחמה ב"ג עם

הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא
והשלמה האמיתית הגאולה זמן של

ע"ה אהרן ב"ר ברוך ר' הרב הרה"ח
גופין

והגואל הגאולה בשורת הפצת בחזית עמד כפ"ח. ליובאויטש חיידר מתומכי

ה'תשע"ט מנ"א י"א נלב"ע

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב נשמתמזל לזכות

  
     
    
    
     
    
   
    
   
   

 
   

בו רגלכם כף תדרוך אשר המקום כל
כד) יא, (עקב יהיה לכם

תחומי על ללמד אם הפסוק, כוונת למה
א) (יהושע נאמר כבר הרי ישראל, ארץ
נהר הגדול הנהר ועד והלבנון "מהמדבר
"אשר במילים מלמדנו מה כן ואם פרת",

רגלכם"? כף תדרוך

בנוסף שתכבשו, מקום כל להם: אמר אלא
שלכם. הוא הרי - אלו למקומות ומעבר
רשאין תהיו - ישראל ארץ ומשתכבשו

לארץ. חוצה לכבוש

הוא הרי בים שכנגדו מה שגם ומנין
והלבנון המדבר "מן תלמוד-לומר שלהם?
יהיה האחרון הים ועד פרת ... הנהר מן

גבולכם",

אם גבולכם. המדבר ואין - המדבר" "מן
גבולכם. המדבר אף - כבשתם

גבולכם, הנהר ואין גבולכם, הנהר" "מן
גבולכם. הנהר אף - כבשתם אם

כבשתם אם גבולכם, הים ואין הים", "ועד
גבולכם. יהיה -

ספרי) (עפ״י

שכחני ואד׳ ה׳ עזבני ציון ותאמר
ההפטרה) (מן

בסדר באבודרהם (הובא במדרש נאמר
באה זו הפטרה וההפטרות) הפרשיות
עמי" נחמו "נחמו קודמת להפטרה בהמשך
שהם לנביאים הקב"ה אומר בה א), מ, (ישעיהו
כנסת עונה כך ועל ישראל. את ינחמו
ישראל - שכחני" ואד' ה' "עזבני ישראל
באמצעות (לא תבוא שהנחמה רוצים

בעצמו. מהקב"ה אם) כי נביאים

שיחות) (לקוטי

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:51 18:39 ירושלים

19:54 18:54 תל-אביב

19:54 18:46 חיפה

19:53 18:56 באר-שבע

20:24 19:25 ניו-יורק

ג) נא, - יד מט, (ישעי' זמרה. - ציון ותאמר 

  
חלקים 4 דק', 6 ,17 שעה ו', יום :

ולמחרתו קודש השבת ביום  
הראשון ביום

ולהבין אלוקות לאכול

מלך דבר

עקב
ד' אבות פרקי

עקב

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש

היא העולם את הקב"ה ברא שלשמה המטרה
ידי על בתחתונים" דירה יתברך, לו "להיות
אותו לזכך הזה בעולם יעבדו ישראל שבני זה

לקדושה. אותו ולהעלות

את ולהכין לעבוד ישראל בני החלו שבו הזמן
הבריאה, תכלית – יתברך" לו ל"דירה העולם
– לכן קודם אך ישראל. לארץ בכניסתם היה
כהכנה נסיונות מיני כל ישראל בני חוו במדבר,

זו. לעבודה

אלוקי מאכל
נסיון סוגים: לשתי נחלקים (בכללות) הנסיונות
בפרשתנו ולדוגמא, עוני. של ונסיון עושר, של
המן את "ויאכילך המן: על רבינו משה מדבר

ידעת...". לא אשר

מצד – הנסיונות סוגי שתי את בתוכו כולל המן
שלא ביותר, הגדולה העשירות את בו היה אחד
אך הטעמים. כל את בו והיו פסולת בו היה
הגמרא שאומרת כפי עניות, גם בו היה שני מצד
ישראל. בני אצל מוחלט שובע הביא לא שהמן
כאשר רק שבע שאדם הוא בזה ההסברים ואחד
יאכל מה דואג אינו והוא בסלו" פת לו "יש
מחדש מגיע היה יום כל במדבר אך למחרת,

שביעה בזה היה לא ולכן למחר, מותיר ולא המן
מוחלטת.

ב'מן' קיים שהיה זה מיוחד לשילוב וההסבר
לגבי אלוקי: מאכל היה שה'מן' בעובדה טמון
כל את בו היו (ולכן הגבלות אין אלוקות
גדול. הכי העושר זה היה ולכן וכו') הטעמים
העין כי עניות בזה היה והעולם האדם מצד אך
גילוי את להכיל יכלה לא האדם של הגשמית
נראה היה זה ולכן השמים, מן שבלחם האלוקות

ורגיל. פשוט מאכל כמו

סופית אין חכמה
פשוט שהוא הגם רגיל, מאכל אוכל אדם כאשר
הגם אלוקי במאכל אך האדם. את משביע זה הרי
מוגבלת, הבלתי העשירות את בו חש שאדם
כי מתמדת אי-שביעה לו גורם זה זאת עם הרי
ולכן כולו. את לקלוט מצליח לא פעם אף הוא

עניות. של עניין גם ב'מן' היה

הענינים, בפנימיות "מזון" של הזה העניין
- מזון בשם (שנקראים ושכל לחכמה מקביל
גם כך עימו, ומתאחד בגוף נקלט שהמזון כמו
ומתאחדים האדם במוח נקלטים השכל עניני

עימו):

לזמנים המוגבלים מאכלים מיני כל שיש וכשם
שבעולם החכמות כל גם כך שונים, ומצבים
שהיא התורה, מחכמת חוץ – מוגבלות הם הזה
ה'מן' (כמו הגבלה שום לה שאין אלוקית חכמה

וכו'). פסולת ללא אלוקי, מאכל שהיה

"שבע" הוא הרי רגילה חכמה לומד אדם כאשר
החכמה. כל את לתפוס מצליח הוא כי ממנה
מרגיש אינו אדם אלוקית, בחכמה זאת לעומת
לקלוט מצליח לא פעם אף הוא כי שובע פעם אף

התורה. של האין-סופית החכמה כל את

על מדובר דתורה ב'נגלה' – יותר ובפרטיות
מוגבל. בשכל לתפיסה הניתנים גשמיים ענינים
אדם החסידות) (תורת התורה בפנימיות אך
ולקלוט להכיל מצליח אינו הוא כי "שבע" אינו

אלוקית. חכמה אותה את

אמיתי סיפוק למצוא
מדוע כן שאם ולטעון היצר לבוא יכול וכאן
זה הרי מובנים? שאינם בענינים לעסוק עלינו
שיעסוק לכאורה ומוטב האדם, את יספק לא

השגה. ברי וחומריים גשמיים בענינים

יהודי של האמיתית שמהותו היא לכך והתשובה
יתנתק יהודי ח"ו ואם וקדושה, רוחניות היא
בגשמיות, ויתמקד רוחניות, – חיותו ממקור
שאין כיוון לעולם, סיפוק לידי יבוא לא הוא הרי

האמיתית. מציאותו זה

לידי האדם יבוא החסידות לימוד ע"י דווקא
גם והברכה השפע את לו יביא גם וזה סיפוק,

הגשמיים. בעניניו

עקב) פרשת ד׳ חלק שיחות לקוטי (ע״פ



המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחות

הבטחון מידת
הבטחון, מדת - הוא ותורתינו אמונתינו מיסודי אחד
פשט'לעך", "אן פשוטו, מידי יוצא ענין אין אשר,
כמובן - והנגלה הנראה טוב טוב, שיהיה בה' לבטוח
וכמבואר חז"ל, ומדרשי בש"ס מקומות וכמה מכמה
על נוסף הבטחון, שער הלבבות בחובת בארוכה
ד) כו, (ישעיהו הפסוק על חסידות בדרושי המבואר

עד". עדי בה' "בטחו

שמראים כפי כדבעי, אינו שהמצב רואה כאשר שאפילו כך, כדי ועד
הרחמים", מן עצמו ימנע "אל - כו' מלמטה או מלמעלה סימנים לו
הטובים ומעשיו תפלתו ע"י (ובפרט לה' גמור בבטחון להתחזק אם, כי
טוב - ואדרבה והנגלה, הנראה לטוב יתהפך הבלתי-רצוי שהמצב כו')

החושך. מן האור כיתרון יותר, נעלה

והנגלה, הנראה טוב לו יתן שבודאי בה' שבוטח לכך נוסף ועוד: זאת
צרכיו שואל . . להתפלל עשה "מצות מהקב"ה כך על לבקש גם צריך
שבתפלת הבקשות פרטי ככל כו'", ובתחנה בבקשה להם צריך שהוא
"רופא כפשוטן, המלות פירוש - היא הראשונה הכוונה אשר, העמידה,
שיכול הפרטיות הבקשות שאר כן וכמו וכיו"ב, השנים" ו"מברך חולים"
השוה הנוסח על (בהוספה קולנו" "שמע בברכת לבקש כל-אחד-ואחד

והנגלה. הנראה טוב - שבכולם השוה והצד נפש), לכל

לאחרי הרי - ח"ו בלתי-רצוי מאורע קורה כאשר גיסא, לאידך אמנם,
שנאמר הטובה, על שמברך כשם הרעה על לברך אדם "חייב המעשה,
מדה בכל . . מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את ואהבת
לו", מודה הוי פורענות) מדת בין טובה מדה (בין לך מודד שהוא ומדה
הנגלית הטובה שמחת "כמו בשמחה", "לקבולי שצריך אלא עוד, ולא

כו'". לטובה זו גם כי ונראית,

"גם - הקודש בלשון או עביד", לטב רחמנא דעביד "כל וכמארז"ל
לשון "לטובה", או ("לטב" בלבד בלשון אינו השינוי אשר, לטובה", זו
מהדוגמאות כמובן - הענין בתוכן גם אלא הקודש), לשון או תרגום
דמניעת באופן אלא אינו ד"לטב" שהענין בגמרא, שהובאו והסיפורים
במקום שהוחלף שהעפר באופן הוא ד"לטובה" הענין ואילו בלבד, ההיזק
טובות אבנים מאשר יותר גדולה תועלת הביא ומרגליות טובות אבנים

ומרגליות!

המצטרך כל ממנו ולבקש בה' לבטוח צריך שיהודי אף-על-פי כלומר,
הועילה, לא שתפלתו במקרה גם מכל-מקום, והנגלה, הנראה בטוב לו
עביד", לטב רחמנא דעביד ש"כל בודאי הדבר, יצא שמה' בידעו הרי ח"ו,
לעיני ונראית הנגלית טובה זו אין כי אם לטובה", זו "גם - מזה ויתירה

בשר.

ושמחה אמונה
עי"ז חיים", ב"אלקים האמונה עם היום-יום חיי את לחיות צריך יהודי
תכונה - ושמחה מרץ ומתוך חיים", ד"תורת ההוראות את שמקיים
והמאורעות השינויים כל הרי שכן, ומכיון ה"חיים". ענין את המאפיינת
החיים, ענין - והעיקרית הפנימית ונקודה בתוכן שינוי גורמים אינם כו'
ה' את לעבוד צריך - ומצב מעמד בכל - ורגע רגע בכל ובמילא,
גופא מעשה כעת כי אם בשמחה", "לקבולי כאמור, לבב, וטוב בשמחה
והנגלה. הנראה דטוב באופן יהי' והעתיד ההוה שמצב מהקב"ה מבקש

רק (לא שייכים - בה' האמונה הוא להן שהיסוד - הנ"ל ענינים ב'
כולה האנושות לכל ציווי כלומר, לבני-נח, גם אלא) לבני-ישראל,
שנצטוו המצוות מתרי"ג חלק שהם דבני-נח המצוות פרטי ככל בשוה,
מכל- יותר, נעלה באופן הוא בנ"י ע"י שקיומן היות עם אשר, בנ"י,
כולה האנושות כל אצל הוא - יצרה" "לשבת - ענינם תוכן מקום,
תשמ״ה) מנ״א (כ״ף בשוה.

חב"ד מבית קליימן יוסי הרב מספר
הישוב מתושבי אחד בנימין: מערב
פנה הדוק, קשר לנו יש עימו נעלה,
וסיפר שבועות, כשלשה לפני אלי
שמונים בת שתחי', חמותו כי
עם לאחרונה התאשפזה ושמונה
בריאות. בעיקר בריאותיות בעיות

אינו שמצבה רואים "הרופאים
לה יש כי איבחנו אפילו הם שפיר,
המתפשטת הנוראית ה'מחלה' את
ימים לאריכות גילה ולאור בגופה,
הם הבריאותי, ומצבה ושנים
בה". לנהוג עליהם כיצד מתלבטים
בעזרת יעבור שהכל לו איחלתי
המלצתי מקרה ובכל בשלום, ה'
כדי שעה, בכל בקשר להיות לו
בעבורם לכתוב אוכל יזדקק שאם
ולבקש המשיח מלך שליט"א לרבי

ברכה.

בוקר לפנות שישי ביום
מצלצל הוא 3 בשעה
הרופאים כי ואומר אלי
האם לשאול אליהם פנו
רפואי. טיפול לערוך
להסדיר שאמור ניתוח,
ההנשמה. מכונת את

את נעשה לא "אם
שמדובר הרי הניתוח,
שעות כמה על

מקרה בכל אז לא ואם (היל"ת),
יומיים. או יום של ענין זה לדעתם,
רוצים אתם האם אתם תחליטו

לא..." או זה את לעשות

לרבי כעת "אכתוב לו: אמרתי
ובמקביל המשיח מלך שליט"א
כיצד הוראה מורה רב עם אתייעץ

זה". במצב לנהוג עליכם

עמ' י"ט בכרך שקיבלתי התשובה
נפלאות: ברכות הכילה שלט

עבורו. פ"נ ברכה בקשת "...קבלתי

הק' הציון על אזכירו רצון ובעת
זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק של
שהביאו כשם רצון ויהי זי"ע, נבג"מ
בזה. בעצמו טוב יבשר כן הבקשה

הילולא מיום אנו שבאים ובפרט
דחג א' ביום (שהי' המאתים
ז"ל, הבעש"ט מורנו של השבועות)
הכתוב על שלו התורה דבר וידוע
תעזוב עזוב וגו' חמור תראה כי
הגוף עם השי"ת את לעבוד עמו,

ועניניו.

(=לבשורות לבשו"ט ...בברכה

האמור". בכל טובות)

אליהם חזרתי ספק. לי היה לא
הרבי תשובת לאור כי להם ואמרתי
לעשות יש המשיח, מלך שליט"א
כלל להתחשב מבלי הניתוח את
ובעזרת הרופאים. של בדיאגנוזה
הברכות. בהתממשות הם יראו ה',

רבנים לתפוס ניסיתי במקביל
המוקדמת השעה מפאת אך שונים,

אחד. אף לאתר הצלחתי לא

עד להמתין חשבו הם בתחילה
תשובת עם אליהם שאחזור
הגיעו קצר זמן לאחר אך הרבנים,
את לפנות וביקשו לחדר הרופאים
לעשות מחליטים שהם תוך כולם,

זאת. בכל הניתוח את

משמים איתות קיבלו הם כביכול
להוראת ולציית להאמין שעליהם
מלך שליט"א הרבי

המשיח.

חלק כי לציין חייבים
חשבו המשפחה מבני
להתנגד בתחילה
דברי לאור לניתוח,
אך מקודם, הרופאים
הרופאים את משראו
את לבצע ניגשים
הם זאת, בכל הניתוח
פה יש שאכן הבינו

לטובה. שמיימי מהלך

הענינים התחילו ואילך מכאן
לה הורידו כבר שני ביום להתגלגל,
להגיב התחילה והיא ההנשמה את
הייתה היא זה בשלב למדדים,

מורדמת. עדיין

והיא פגה ההרדמה חמישי, ביום
לענות מתחילה כשהיא התעוררה
אליה. הפניות לכל תשובות ולסמן

הניסים, שרשרת הסתיימה לא בכך
הרופאים הגיעו יום באותו
טעות, להם הייתה כי להודיע
אין ב"ה כי לבשר שמחים הם אך
וכי הנוראית, המחלה את בגופה
מעידים קודם גילו שהם התסמינים
אך בריאותיות בעיות על אמנם
בטיפול בהם לטפל שאפשר כאלו
ויתן ימשיך שבעז"ה רגיל, רפואי
השלימה לרפואה עד תוצאותיו את
ושנים ימים לאיכות ממש, בקרוב
בגאולה נצחיים לחיים - טובות

והשלימה. האמיתית

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אב מנחם היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

יא. פרק כלים. הלכות

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

ד-ו. פרק תשובה, הלכות

ז-ט. פרק

אהבה ספר וגו'. אהבתי מה יו"ד. פרק תשובה, הלכות
א-ב. פרק אלו. בפרקים ק"ש.. הלכות שני.. ספר והוא
בפרקים כהנים.. וברכת תפלה הלכות ג-ד. פרק

א. פרק אלו.
ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק
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בטחון לעניני מהמומחים אחד אפילו היה לא
בפיקוח- מעלה היא שטחים שמסירת שאמר

את ימסרו שאם אמרו - ממש כולם או - ככולם רובם נפשות;
וזה פיקוח-נפשות, של בענינים יותר גרוע יעשה זה . . השטח
תשל"ו) מנחם-אב (כ"ף לכל. ומפורסם ידוע

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ומפורסם ידוע

קליימן הרב

העולם את מאירים

הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:



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

מלכות' ה'דבר בהדפסת שותפים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מלכות' 'דבר חוברות אור רואים שבוע מידי
את עותקים, באלפי הרחב, לציבור היוצאות
המשיח מלך שליט"א הרבי של הקודש שיחות
חבר לוזון, אריאל הרב תנש"א-נ"ב. משנים
על מספר מלכות' ה'דבר להדפסת המערכת

הפרויקט:

בראשיתו הרעיון את ודחף יזם הגה, שבעצם "מי
יצחק לוי חיים הרב נשכח הבלתי המשפיע היה
עצמו על זה את לקח הוא שנים לפני גינזבורג.
שבוע מידי השיחות את ולהפיץ להדפיס והחל
לו ישלח (שה' ברק מבני פיין יצחק הרב עם יחד
יותר שמאוחר ממש), ומיד תיכף שלמה רפואה
בהדפסה והטיפול עלות כל את עצמו על לקח
הרב עצמו על זאת נטל שחלה, לאחר והמשלוח.
ופיתח המשיך הוא לציון, מראשון ברוק אליעזר
מערך ואת חיש דפוס דרך ההדפסה את ושיכלל

ההפצה.

לפרוייקט ברכה
שתחיה משפחתו כשנתיים, לפני פטירתו עם
ההדפסה מימון המשך את עצמה על לקחה
הרב לשליח פנו הם השנה, במשך וההפצה
בפועל. והפצה ההוצאה את לנהל ציק זמרוני
למען האגודה בעניני העיסוקים ריבוי בגלל
מישהו חיפש הוא והשלימה האמיתית הגאולה
אם אלי ופנה בענין, בפועל בעניין שיתעסק
ברכה שנתקבלה לאחר בזה, לעסוק מוכן אהיה
האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א מהרבי

החשוב. למפעל הצטרפתי קודש,

התקיימה שעברה, בשנה אייר חודש באיזור
ברוק, ומשפחת ציק חיים הרב בנו עם התייעצות
עם ביחד הקדושה, במלאכה שאמשיך והוחלט
הרב של הנלהב ובעידודו חסידים, מספר עוד

של הרוחני הועד חבר שהיה גינזבורג, חלוי"צ
להוצאה בנוגע רבות התייעצנו ועימו המערכת

בפועל.

חמות תגובות
מידי מודפסות מלכות הדבר חוברות ב"ה כיום
חינם מחולקות והם עותקים ב-5000 שבוע
מרכזים ישיבות, אנ"ש, ריכוזי כנסת, בבתי

רבים. לבתים ישיר ובדיוור תורניים

לא בסכומים כרוכות וההפצה ההדפסה עלויות
על זאת שנטלו החסידים היו בעבר מבוטלים.
מנדיבים תרומות לגיוס רגליהם מכתתים עצמם
עם התייעצנו הפרטי. מכיסם שילמו או
כל דבר עם שהתעסקות אמרו והם משפיעים
להיות צריכה המלך שבכתר האבן כמו נעלה כך
בהפצת הכללית המעורבות לכן הציבור. של ענין
חשובה המשיח מלך שליט"א הרבי של השיחות
והעקרונית, הרעיונית ברמה גם מבחינתנו מאוד
הטובה האפשרות שזו הפרקטית, ברמה וגם
של שנה שיבטיחו המשאבים את לגייס ביותר

תקלות. ללא והפצה הדפסה

חמות. תגובות המערכת אל זורמות שבוע מידי
שיעורים על סיפורים הזמן כל מקבלים אנחנו
על הלבנה, החוברת בזכות שנפתחו חדשים
בקביעות, השיחות את ללמוד שהתחילו אנשים
של האדיר העומק את שגילו מקורבים ועל
התקופה ושל המשיח מלך שליט"א הרבי תורת

זה. בזכות שלנו

יוצא הקמפיין
שהשיחות כך על עוררין אין
בלתי מקור מהוות האחרונות
לעבור ועוצמה כח של נדלה
להתגלותו עד התקופה את
שליט"א הרבי של המלאה
אלו הבא. ברגע המשיח מלך

מתרכזות בהן העדכניות, וההוראות השיחות
הליבה זו לתקופתינו. המתאימות ההנהגות כל
שבכתר האבן השביעי הדור כל של והתמצית

אלו. לימים היחידה התרופה המלך,

שיתקיים בקמפיין התרומה מסלולי בין
יוכלו מסויים סכום מעל התורמים השבוע,
להיכנס וגם השבועית, בחוברת הקדשה לקבל
שליט"א הרבי של הק' מידו דולר על להגרלה
וקונטרס ל-770 טיסה כרטיס המשיח, מלך
אבל הקדושות. מידיו שהתקבל תצווה' 'ואתה
היא בקמפיין ההשתתפות של האמתי הערך
העילית מנבחרת חלק להיות העצומה הזכות
מלכות בדבר שותפות האמיתי'. ב'דבר שעוסקת
לכך שזוכה מי הדגל'. ב'פרויקט שותפות היא
שכובשת המובחרת מהיחידה חלק הופך הוא
ביותר המתקדם הנשק באמצעות העולם את

לגאולה. אותו ומכינה

הלימוד וסדר שמחה תפילה, נוסח

התפלה, נוסח אודות כותבת בו למכתבה, במענה
שי'. הורי' בנוסח שהורגלה מנוסח תשנה האם

לשנות אין אחר, במקום המבואר פי שעל וכיון
באם לכן אשכנז, או ספרד לנוסח האר"י מנוסח
אבל זה תעשה ולתמיד בקביעות שתשנה החליטה
עד תחכה הרי מוגבל, לזמן רק הוא השינוי באם

לתמיד. לשנות החלטה לידי שתבוא

על בשמחה, ה' את עבדו שנצטוינו, כיון שואלת, ב)
זו. לשמחה תגיע התבוננות, איזה ידי

הרמב"ם מדברי מובנת ונכונה קרובה הכי התבוננות
שישמח השמחה לשונו: וזה בסופן) לולב, (הלכות
בהן, שצוה הא-ל ובאהבת מצוה בעשיית אדם

שם. במפרשים ומבואר היא. גדולה עבודה

בלימודים. להתרכז ואיך לימודי' בסדר בשאלתה ג)

שלה, המורה עם להתייעץ עלי' שבזה מובן -
בטובתה. ורוצה נפשה ותכונת בה המכירה

ז׳קז) (מאגרת

קודש בשבת חסידות לימוד
לומדים במכתבם, על-דבר-זה מוזכר שאין אף ובודאי
הבעש"ט תורת היא שהיא החסידות בתורת גם-כן
נ"ע, מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק של באגה"ק (ככתוב ז"ל
האריז"ל בכתבי וכידוע כסלו), י"ט יום בהיום נדפס
השבת- ביום התורה פנימיות לימוד הכרח אודות

קודש.

ז׳קח) (מאגרת

לוזון אריק הרב


