
בספרדית מלכות דבר
ספר לאור יצא טובה, בשעה
לספרדית. מלא בתרגום מלכות הדבר
מהשנים השיחות כל את המכיל בספר
הוספות ומכיל דפים, 529 תנש''א-נ''ב,
שיחת שבבבל, רבינו בית קונטרס כמו
לאור יצא הספר ועוד. תשמ''ח ניסן ב'
המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח ע''י
איירס מבואנוס בלומנפלד משה הרב
ניתן 'לעודד'. מרכז מנהל ארגנטינה,
וואטסאפ שליחת ע''י הספר את להשיג

.+5491132134774 למספר:

מודעות של הדינר
גן רמת 'מודעות' במרכז רבה תכונה
כתר באולמי שיתקיים ה'דינר' לקראת
אלול י"ז שלישי ביום בעז"ה הרימון,
את .(19.7) אלול ח"י הבהיר ליום אור
וישתתפו 'יחד', להקת תנעים הערב
הרב המשפיעים רטהאוז, תומר השחקן
רוטנשטיין, מרדכי הרב לנדא, זלמן
דיין לירן הרב ויצהנדלר, שמעון הרב
חובה מראש ההרשמה חן. שמריהו ור'

.054-7702671 בטלפון:

משיח למרכז מסייעים
משיח מרכז מעל מרחפת פינוי סכנת
בירושלים. המדרחוב בלב השוכן וגאולה
הנוער בני בקרב הברוכות פעלותיו
להמשיך חייבות התושבים וקהילת
באתר: לפעילות סייעו אנא הכח. במלא

www.nedar.im/7001351

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ושלימה אמיתית גאולה שנת

מול נדהם ישראל עם עומד פעם אחר פעם
מלך שליט"א הרבי של נבואותיו התגשמות
שבעים כל במשך לנשיאות, עלותו מאז המשיח.
הדור את הוא מנהיג בהם האחרונות השנים
הקודש רוח גילויי והשלימה. האמיתית לגאולה
שלו, קצר דיבור או מענה בכל השורה והנבואה
או בעצה שנושע מישהו לשמוע די לכל. הם ידועים
תשובה או הדולרים בחלוקת בחטף כשעבר ברכה
אך בקשתו. להתממשות אותו שהדריכה מסויימת
חזונו מעוצמת טפח הוא חושף הכלליות בנבואותיו

הנבואי:

ששת מלחמת ערב
בניגוד הבטיח, הימים
נצחון את התחזיות לכל
לידי הכותל וחזרת ישראל,
השנה לאורך היהודים.
ההתשה, מלחמת של וחצי
שליט"א הרבי הזהיר
מחתימה המשיח מלך
האש, הפסקת הסכם על
מאוחר שהתברר מהלך
כך נוראית. כטעות יותר
יום מלחמת בערב גם
להתחזקות כשקרא כיפור,
ישראל ילדי וכינוס רוחנית
אירע כך הגזירה. לביטול

לא שהטילים כשהבטיח המפרץ מלחמת ערב גם
שהזהירו. מי שהיו כפי המוני לאסון יגרמו

לכל נבואות
מברית המליונים ויציאת הקומונסטי הגוש קריסת
להקמת קרא גם כשהוא ידו על נצפתה המועצות,
בקרוב, שיגיעו העולים לקליטת מגורים שכונות

דעתו. על זאת העלה לא שאיש בשעה

מה שאין יד בהינף ענה ,('93) תשנ"ג בשנת
מיאמי, על המאיימת ההוריקן מסופת לחשוש
ששעה מי ודווקא
מהאירוע. ניצל לדבריו
שנים מספר גם כך
כשקיבלו יותר, מאוחר
תשובה שם השלוחים

מסופה לחשוש שאין קודש, האגרות באמצעות
קרה. כך ואכן האיזור, על שאיימה חדשה

בשנת השניה, בפעם המפרץ מלחמת פרוץ עם
הנבואיים דבריו כי לראות כולם נוכחו ('03) תשס"ג
קודם שנים שנאמרו בעיראק המלחמה סיום על
האחרונות, בשנים גם כך במדוייק. התקיימו לכן,
קשה לבעיה נקלע ברזל כיפת של הפיתוח כשצוות
מדוייקת תשובה ורק המערכת, כל את שעצרה
האגרות באמצעות המפתחים, מבכירי חסיד שקיבל
למערכת המדוייק הפתרון את לו נתנה קודש,

החיים. מצילת

נוכחים אלו בימים גם
צפה כיצד לראות, הכל
את רבות שנים לפני
המסוכנות, התוצאות
עם מו"מ ניהול בעצם
יובילו וכיצד הערבים,
להתגברות אלו מהלכים
לדרך ציות הטירור.
תעצור זה בנושא התורה
ותפסיק המחבלים, את
הדמים, שפיכות את

ממש. בקרוב

לכולם לפרסם
העצות של זה בנושא
מליונים להעיד יכולים אחד, לכל כיום הניתנות
בהכניסם הק', וברכתו עצתו את לבקש פנו שכבר
כרכי ושלשה מעשרים אחד לתוך בקשתם את
הנפתחים בעמודים התשובה וקבלת קודש, האגרות
אין פניות המקבל חב"ד מוקד כל פרטית. בהשגחה
וקבלת ה'יחי' בהכרזת המתקשרים אלו של ספור

כך. על יעיד ישיר, באופן התשובה

לכל ולבשר הדור אנשי כל את לחזק לנו נותר כעת,
אמת נביא לנו שלח והקב"ה זכינו כי ואחד, אחד
מתקיימות ולפרט לכלל הרבות נבואותיו לדורנו,
ועצותיו, הדרכותיו כל את לקבל עלינו ומתממשות,
העיקרית בנבואתו עצמנו את לחזק ובמיוחד,
זה "הנה ממש ומיד ותיכף לגאולה", ש"לאלתר

בא". (משיח)

העיקרית: הנבואה
בא משיח זה הנה
הן המשיח, מלך שליט״א הרבי של הרבות נבואותיו להתממשות כולם עדים נשיאותו, שנות כל לאורך
בא! משיח זה הנה נבואתו: בפרסום מתחזקים כעת כיום. גם פרטיות, ועצות בהדרכות והן לכלל בנוגע

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(6.9.19) ה'תשע"ט אלול ו' שופטים, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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בשטח שופר מבצע

הכנסת מבית השבוע יצא דגן אפרים הרב השליח בעיר. שופר יתקע
אביב בתל התקווה בשכונת והשבים לעוברים בשופר לתקוע מנת על



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

ע"ה אשר הבחור
תחי' זמירה סמירה ומרת שי' שארלס ר' ביבדלחט"א

פורטל
תשע"ט מנחם-אב כ"ד

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

לבוא גרוזמן שיחיו ורעייתו יצחק ר' למשפחת
עב"ג השידוכין בקשרי שיחי' זלמן שניאור הת' הבן
ורעייתו בנימין ר' למשפחת תחי' דינה פרומה מרת

שיחיו אקסלרוד
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

נשמת לזכות טוב מזל

  
    
     
    
    
    
    
    
   
    
    
    


    

יבחר אשר המקום אל ועלית וקמת
ח) יז, (שופטים בו אלוקיך ה׳

בית שמחת ראה שלא מי רבנן, תנו
שלא מי מימיו. שמחה ראה לא השואבה
כרך ראה לא בתפארתה ירושלים ראה
המקדש בית ראה שלא מי מעולם, נחמד

מעולם. מפואר בנין ראה לא בבניינו
שמעוני) (ילקוט

על ערים שלוש עוד לך ויספת
ט) יט, (שופטים האלה השלוש

האמיתית בגאולה הנ"ל כל ושלימות
"ושמחת י): לה, (ישעיהו שנאמר והשלמה
א): נב, (ישעיהו ונאמר , ראשם" על עולם
בגדי לבשי ציון עוזך לבשי עורי "עורי

הקודש" עיר ירושלים תפארתך

רבים עמים "והלכו ג) ב, (ישעיהו ונאמר

מציון כי ה'.. הר אל ונעלה לכו ואמרו
מירושלים". ה' ודבר תורה תצא

אחרות שלוש מוסיפין המשיח מלך בזמן
עוד לך "ויספת שנאמר אלה, שלוש על
והיכן האלה", השלוש על ערים, שלוש
וקיני הקניזי בערי אותם? מוסיפים
ועדיין אבינו לאברהם שכרת והקדמוני,
"ואם הכתוב אמר ועליהם נכבשו, לא

גבולך". את אלוקיך ה' ירחיב
רוצח) הלכות (רמב״ם

עמכם ההולך אלוקיכם ה׳ כי
ד) כ, (שופטים

באים ואתם ודם בשר בנצוח באים הם
בניצוחו באו פלשתים הקב"ה. של בניצוחו
והם בחרב נפל בסופו? היה ומה גלית, של
ה' "כי אלא כן, אין אתם אבל עמו. נפלו

לכם". להלחם עמכם ההולך אלוקיכם

תנחומא) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:33 18:22 ירושלים

19:35 18:37 תל-אביב

19:35 18:29 חיפה

19:35 18:39 באר-שבע

20:00 19:02 ניו-יורק

ישראל. אלוקי - אנכי אנכי 
יב.) נב, - יב נא, (ישעיהו

הדור אנשי לכל לפרסם

מלך דבר

שופטים
ו' אבות פרקי

שופטים

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

תתן ושוטרים "שופטים בפרשתנו הציווי בין
"ואשיבה בהפטרה הנאמר לבין שעריך" בכל לך
ישנם כבתחילה" ויועצייך כבראשונה שופטיך
נאמר בפרשתנו וביניהם: בולטים שינויים כמה
נאמר הגאולה ביעוד ואילו ושוטרים" "שופטים

שוטרים). (ללא ויועצייך" "שופטייך

לפסוק הוא השופט של תפקידו לכך: וההסבר
אחר לבדוק שיש מכיוון אך הדין, פסק את
הדין, פסק את בשלימות יבצע שהוא הנשפט
דברי ביצוע את שיאכוף בשוטר צורך יש לכן
"שוטרים" נאמר לא הגאולה ביעוד ולכן השופט.
יקיים העם כי בכפיה, צורך יהיה לא בגאולה כי

השופט. דברי את מרצונם

ליועץ שופט בין
גם נוסף הגאולה ביעוד מדוע גם יובן זה ולפי

ה"יועץ":

הוא השופט – הוא ליועץ שופט בין ההבדל
הדין את פוסק והוא מהנשפט, ונעלה מרומם
דברי את לקיים הנשפט ועל וגזירה, ציווי בדרך
ובין מבין הוא אם בין – עול בקבלת השופט
אל בערך הוא הרי ה'יועץ' זאת לעומת לאו. אם
שווה אתו שמדבר טוב ידיד כמו העצה, מקבל

להתנהג. איך טובה עצה לו ונותן בשווה

שופטייך "ואשיבה היעוד בלשון הכוונה וזוהי
שבגאולה – כבתחילה" ויועצייך כבראשונה
היהודי אצל ההוראות יחדרו והשלימה האמיתית
למטה, מלמעלה המגיעה "שופט" הוראת כמו הן
בהבנה וחודרים המתקבלים "יועץ" כדברי והן

האדם. אצל ובפנימיות והשגה

הנבואה מטרת
גם מקביל ל'יועץ' 'שופט' שבין זה הבדל
למעלה היא תורה ו'נבואה': 'תורה' שבין להבדל
מלמעלה באים שבתורה הציוויים ולכן מהעולם
לנבראים, ה' דבר גילוי היא נבואה משא"כ למטה.
בגדרי דווקא ולחדור לרדת צריכה שהיא דהיינו

כנ"ל). 'יועץ' דרך (על הנבראים

כמצוות הן ומצוות תורה קיום – זו עבודה
קודם עוד להיות צריכה – ידיד כעצת והן שופט
הגילויים את לקבל מוכנים להיות בכדי הגאולה,
אופן מכך: ויתירה המשיח. ימות של הנעלים
קיום את שיביא זה הוא כעת כבר כזה הנהגה

שופטייך". "ואשיבה של היעוד

והעצות ההוראות קיום ידי על מתבטא? זה ובמה
שבכל כידוע שלנו. הדור של והיועץ השופט של
לכל לציית שעלינו הדור, של השופט ישנו דור

אל . . "ובאת השבוע בפרשת וכמ"ש הוראותיו.
ההם". בימים יהיה אשר השופט

גם כך הדור, שופט לדברי לציית שיש וכשם
"נביא הפרשה בהמשך וכמ"ש לנביא, בנוגע הוא
שמאריך וכפי תשמעון", אליו לך.. יקים מקרבך..
שהא-ל לידע הדת ש"מיסודי בספרו הרמב"ם
תימן באגרת גם כותב וכן האדם", בני את מנבא
"ואין לישראל הנבואה תחזור מסוימת שבשנה
הקדמת היא לישראל הנבואה שחזרת ספק

משיח".

שופטייך ואשיבה
שהתורה מאז דורנו: של החידוש גם מובן זה ולפי
שעריך", בכל לך תתן ושוטרים "שופטים ציוותה
לא הגאולה הקודמים הדורות כל במשך הרי
ל"שוטרים" אז זקוקים היו ולכן בפועל, הגיעה
הדור. של השופט ציווי לפי ההנהגה את שיכפו
קיום של המופלג הריבוי כל לאחר כיום אבל
ומתקרבים הולכים הדורות, בכל ומצוות תורה
אין ובמילא ויועצייך" "שופטייך של לשלב כבר

הגאולה. זמן הגיע כי לשוטרים, כבר זקוקים

לפרסם אחד כל על הנ"ל: מכל ההוראה וזוהי
ומינה בחר שהקב"ה שזכינו וסביבתו עצמו אצל
שמורה והיועץ השופט גם שיהיה הדור נביא את
וההנהגה ומצוות תורה בקיום ועצות הוראות
העיקרית נבואתו את מנבא וכן יום, היום בחיי

בא". משיח זה ש"הנה

ומיד תיכף זוכים הדור שופט לדברי הציות וע"י
כבראשונה שופטייך "ואשיבה היעוד לקיום
והשלימה האמיתית בגאולה כבתחילה" ויועצייך

תנש״א) שופטים ש״פ מלכות דבר (ע״פ ממש. ומיד תיכף



שמידע ש. מאת: והשלמה. האמיתית הגאולה הספר מתוך

לנביא לציית חובה
בצורה רואה המשיח מלך שליט"א הרבי בדברי המעיין כל
הדור, נביא שהוא עצמו על מעיד שהוא משמעית, חד ברורה,
מאנשי אחד לכל זאת לפרסם מבקש שהוא אלא עוד, ולא

קדשו: לשון וזה יהודים. ולא יהודים הדור,

הדור, אנשי לכל לפרסם שצריכים כנ"ל, ההוראה "ישנה
בערך שלא הוא הרי עצמו שמצד בחירה, בעל ומינה בחר שהקב"ה שזכינו
הוראות שיורה הדור, ונביא ו"יועציך" ה"שופטיך" שיהי' הדור, מאנשי נעלה
תורה עניני בכל זה, דדור האנשים וכל בנ"י כל לעבודת בנוגע עצות ויתן
דרכיך ד"בכל בהענינים גם הכלליים, יום היום חיי להנהגת ובנוגע ומצוות,

ה'תנש"א). שופטים (ש"פ שמים)" לשם (יהיו מעשיך ו"כל (דעהו)"

הרמב"ם: וכלשון הדור מאנשי נעלה באדם בחר שהקב"ה זכינו כלומר,
אפשר שאי במידה ה"ז), פ"ז התורה יסודי (הלכות גילו בני כל על נתעלה
ומצוות תורה בענייני דורנו, ונביא דורנו יועץ דורנו, שופט להיות להעריך,
חבד"י ענין שלא ומובן בלבד, יהודי ענין זה ואין יום. יום חיי של ובעניינים

עולמי. כלל ענין אלא בלבד,

עד ודרא', דרא שבכל דמשה מה'אתפשטותא הוראה שישנה בשעה כי
מהקב"ה הדברים את ששומעים כפי בדיוק שזה לדעת יש דורנו, לנשיא
עבדיו ידי על דבריו וגילה לשונו, על ומלתו בו דיבר ה' ודבר היות בעצמו,

הגבורה. מפי זאת ששומעים כפי בדיוק זאת לקבל יש לכן הנביאים,

ברור דבר לא. או לדבריו המקור מנין מוסר הוא אם חילוק שום בכך אין
בו. דיבר ה' שדבר הוא

בכבודו הקב"ה מפי שומעים היינו שאם הקודש, באיגרת המבואר וע"ד
את לבצע יש כאן: גם כך הדיוק, בתכלית זאת מבצעים היינו ובעצמו,
באחרונים (וכמובא בדבר אמתלאות כל בלי השלימות בתכלית הדברים

'לא'). 'אמת' – מלים משתי מורכב ש'אמתלא'

והשלימה האמיתית לגאולה אותנו מכין
היותו עניין את לפרסם שיש ואומר מדגיש המשיח מלך שליט"א והרבי
אצל אחד כל – עצמנו אצל ובפרט אליו להגיע שאפשר מי כל אצל נביא
הוא הדברים את קולט אינו שעדיין ולמי חוזק. ביתר זאת ולעשות – עצמו
דורנו. של והנביא והיועץ השופט הוא הוא עצמו. – אליו שהכוונה מסביר
ויועציך כבראשונה שופטיך ואשיבה – הנבואה להתקיים מתחילה שכבר
המשיח לביאת קודמת הנבואה שחזרת הרמב"ם, שאומר כפי – כבתחילה
מלך שליט"א הרבי של קדשו לשון וזה – ג) א לסנהדרין המשניות (פירוש
שצריכים להגיע אפשר שאליהם אלו כל ואצל עצמו אצל "לפרסם המשיח:
ו"יועציך" "שופטיך", של ועצות ההוראות את חוזק) (ביתר עצמם על לקבל
בהמשך הבא – דורנו נשיא ובפרט בכלל, רבנן" מלכי "מאן – שבדורנו
(ש"פ דורנו" ונביא דורנו ויועץ דורנו שופט – שלפניו נשיאנו לרבותינו

ה'תנש"א). שופטים

והן אותנו ומדריכות אותנו המכוונות ועצות הוראות לנו נותן הוא ואכן
אותנו בהכינו לגאולה, ראשון דור אנו – לנו ומיוחדות לנו מתאימות
הוא והוראותיו, תורתו נבואתו, את בקבלנו והשלימה. האמיתית לגאולה
שתהיה צדקנו משיח ידי על הנבואה לקבלת כלי להיות אותנו מכשיר

והשלימה. האמיתית בגאולה לבוא לעתיד

המשיח, מלך שליט"א הרבי של ובתורתו בדבריו להתבונן עלינו ובימינו
וגדלותו חכמתו מצד לנבואה הראוי זה עולם צדיק של בהוראותיו להתבונן
הזה, העולם ענייני מכל המדהימה ופרישותו הנפלאה, וקדושתו בתורה,
את פועל והוא חוגיו, כל על העולם בכל ישראל עם לענייני ומסירותו
ואומר נביא, שהוא עצמו על מעיד ושהוא העולם, אומות על אף פעולותיו
הגאולה על נבואות מלאים ושספריו דבריו, ונאמנו להיות, העתידים דברים
ראש, ובכובד ברצינות זה בעניין נתבונן ואם ורע. אח אין זה ולכל העתידה,
פיה, על ורק התורה, של המידה קנה פי על נביא, להיות ראוי שהוא נבין

ומיד! תיכף לו לציית חייבים ולכן

שליח ליפש, יהודה הרב מספר
בשכונת המשיח מלך שליט"א הרבי

ג': אביב רמת

הזדמנות לנו נוצרה "לאחרונה
מנת על ילדים גן לרכוש מיוחדת
מותאמת במתכונת להפעילו
ילדיהם את לחנך המבקשים לטובת
עלתה עצמה הרכישה חב"ד. בגן
התחייבנו וכן מאוד גדול סכום
שקלים אלפים עשרת מעל לשלם

שכירות. דמי חודש, בכל

בברכתו כמובן נעשה התהליך כל
שליט"א הרבי של ובעידודו
ששאלנו במכתבים המשיח מלך

האגרות באמצעות
נוהגים שאנו כפי קודש,
חב"ד בבית הקורה בכל

ובשליחות.

הענין וכל היות בפועל,
לפתיחת סמוך התבצע
הרי הלימודים, שנת
בשלב הצלחנו שלא
את למלא עדיין זה
שיכסה באופן הגן

הכרוכות המרובות ההוצאות את
בהפעלתו.

דמי על צ'קים ופרשנו היות
לועזי חודש כל לתחילת השכירות
זה ראשון שביום הרי (למניינם),
את מוצא כשאני הראשון, הצ'ק ירד
מהרהר שעבר השבוע בסוף עצמי
ימצא מהיכן עזרי?' יבוא 'מאין

הנכבד? הכסף סכום

יום ובבוקר קודש, שבת הגיעה
הכנסת. לבית כהרגלי הגעתי השבת
אורח במקום למצוא הופתעתי
שלא מאוד ארוך זמן שמזה נכבד,
עוזר זה יהודי הכנסת. בבית ביקר
ורק חב"ד בית בפעילות ומסייע
תרומה נתן הוא כשבועיים לפני
לפעילות ש"ח אלפים עשרת של
הכנסת לבית משהגיע כעת הכוללת,
יפות. פנים בסבר פניו את קיבלתי

קבוע באופן מתפלל ואני "מאחר
לי, אמר הוא אחר, כנסת בבית
לי לדאוג תוכל אם ממך אבקש

לתפילה". בעבורי לטלית

הטליתות, במדף לאתר מיהרתי
לא ובעבר מאחר אך בעבורו, אחת
באותו מצאתי לא לעניין, ער הייתי
טוב במצב "חב"ד" טלית רגע
שישתמש מנת על לו לתת שאוכל

בתפילה.

המצב, את לו והסברתי אליו ניגשתי
פתרון למצוא ומהרתי הבין, הוא
לתפילת דעתו את שיניח זמני
שמחה היתה שכידוע שחרית,
חודש ראש לרגל במיוחד, ונלהבת

יום. באותו שחל אלול

המנגינות כל עם ההלל תפילת לאחר
התורה, לקריאת ניגשנו הידועות
לתורה. לעלות מזמינו שאני תוך

ה'מי-שברך' את שערכתי בזמן
הפתיע הוא לתורה, העליה לאחר
שיתן "בעבור באומרו אותנו
הכנסת לבית נדר בלי
חב"ד טליתות חמישה

חדשות...".

אליו פניתי רגע באותו
כשאיש דיסקרטי, באופן
והצעתי שומע, לא
תרומתו את שאזכיר
קודם. שבועיים שנתן

לעשות מעדיף "אני
ללא בסתר, כמתן זאת
אך הגיב, הוא פרסום"
שהרבי לו ואמרתי ויתרתי לא אני
פעמים מזכיר המשיח מלך שליט"א
עושי לפרסם "מצווה כי רבות
בו יש שכזה פרסום וכל מצווה",
מספר בינינו דיברנו כך תועלת".
אומר הוא מכן כשלאחר משפטים,
מצווה שזו נאמר כך אכן "אם לי

נכנע..." אני לפרסם,

נעמדתי התורה, קריאת אחר
מהרבי שיחה על לחזור כמנהגי
הכנת לצורך המשיח. מלך שליט"א
בדרשתו פעם לא נעזר אני הדרוש,
גם עשיתי וכך אשכנזי, הרב של
נתינת הוא הדברים כשנושא הפעם,
בפרשת גם המופיע ענין הצדקה,

השבוע.

ומתובלים נאמרים הדברים בעוד
שעסקו לב מעוררי בסיפורים
את מסיים שאני וטרם זה, בנושא
אחד הדוכן אל מתקרב הדברים,
לעשות ממני ומבקש המתפללים,

שברך...' 'מי לו

שיתן', 'בעבור למילים כשהגעתי
10.000' ואמר אותי הפתיע הוא
את במוחש רואה כשאני ש"ח',
הצ'ק וכיסוי הברכה התממשות

למחרת... הממתין

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

כה. פרק כלים. הלכות

כו. פרק

כז. פרק

כח. פרק

בפרקים מקואות.. הלכות
א. פרק אלו.

ב. פרק

ג. פרק

ד-ו. פרק ברכות, הלכות

ז-ט. פרק

א. פרק אלו. בפרקים מילה.. הלכות י-יא. פרק

העם.. נהגו השנה. כל תפלות סדר ב-ג. פרק
וכו'. עלינו ימלוך

אתה.. ברוך (א) וסידורן. התפלה ברכות נוסח
וכו'. שלום עושה הוידוי.. נוסח

ספר וגו'. עדותיך נחלתי ביי'. אשיש אתה.. ברוך המזון. ברכת נוסח
א-ב. פרק אלו. בפרקים שבת.. הלכות שלישי.. ספר והוא זמנים

ג-ה. פרק

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מצווה עושי לפרסם מצווה

להושיב טובה כה הזדמנות היתה לא מעולם
שנים, מספר לפני שהי' כפי יהודים שם

ליהודים אפשרו לא אתמול אז אתמול; רק שהיה כפי ואפילו
זה ליום שמיום - ומחרתיים למחר ומחכים שם, להתיישב
תשל"ח) אלול אדר"ח ראה, ש"פ (מוצאי קשה... יותר נהיה

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

כעת ליישב להמתין, לא

ליפש יהודה הרב

העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
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

ומשיח בגאולה העיון יום

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

המבקש האדם בפני העומדת הבעיה את
מציאות החדשה, המציאות את לחיות להתחיל
על המשיח מלך שליט"א הרבי פותר הגאולה,
שנתבארה כפי הגאולה נושא את שנלמד כך ידי

התורה. חלקי בכל

המחשבה לראש "לכל הק': לשונו וזה
כבר שעומדים ולהכיר לידע וההתבוננות
ובנוגע בא״... זה ״הנה המשיח, לימות בהכניסה
בתקופה שבדבר ה״שטורעם״ למרות – לפועל
אראנו, נפלאות שנת תהא זו שבשנה האחרונה
ה"שנה שזוהי המעידות הנפלאות ראיית לאחרי
קושי, שישנו רואים בו", נגלה המשיח שמלך
סף על שעומדים וההרגשה ההכרה להחדיר
בעניני "לחיות" שיתחילו עד ממש המשיח ימות
התורה לימוד ע"י – לזה העצה וגאולה... משיח

וגאולה". משיח בעניני

"ישיבה המבורך המיזם מאחורי שעומד מה זה
על העשירית, בפעם השנה, שנערך אחד" ליום

ממש. - הקודש בארץ ההפצה מרכז ידי

אחד ליום ישיבה
עוזבים שעות מספר למשך הוא, כן וכשמו
ויוצאים העולם', 'הנחות את המיזם משתתפי
כלשונו הגאולה', להבאת הישרה ב'דרך לצעוד
לימוד על-ידי שליט"א, המשיח מלך הרבי של

ומשיח. גאולה עניני

התאספו המשפחתיים, העיסוקים למרות
הזמנים', 'בין של האחרון ביום איש כמאתיים
והגו הנשיא, הוראת את לקיים שלם יום ופינו
ומחכימות, מרתקות גאולה בסוגיות יחדיו ולמדו
בנושא ועיסוק לעיון מיוחדות הרצאות בסדר

השונים. היבטיו על החשוב

לעתיד הגויים
גולדברג ישעיהו הרב פתח השיעורים סדרת את
שבמשך רמת-אביב, תות"ל בישיבת משפיע
אודות התניא מספר קטעים לימד ארוכה, שעה
הגאולה להבאת היהודי של הפנימי רצונו
שיש הזקן אדמו"ר כדברי והשלמה. האמיתית
במושב השליח אחריו עלה הזמן, עם לחיות
בענין דברים לשאת סקורי, אליהו הרב צרופה
תנש"א-תשנ"ב, מהשנים מלכות הדבר שיחות
את שליט"א המשיח מלך הרבי מנחיל בהם
אלה בימינו ואחת אחד לכל הראויה ההנהגה

המשיח. ימות

מעל ישראל הרב הרב חתם הראשון החלק את
במשך התפלפל אשר ילמדו', 'למען מכון יו"ר
הלכתא בענין המשתתפים עם ארוכה שעה
הכנסת בבית הראויה ההנהגה אודות למשיחא,
'בית קונטרס לאור הכנסת, בית של ובמקומו

שבבבל'. רבינו

קלה וטעימה עם, ברוב מנחה תפילת לאחר

התכנסו היום, כל במשך שפעל הגדוש מהבר
לשיעור הלימוד אולם אל בחזרה המשתתפים
בגאולה נח בני של מצבם אודות מרתק,
הרב מסר השיעור את והשלמה. האמיתית
ברחובות, דעת בישיבת ר"מ הלפרין יצחק לוי
מהמדרש מהש"ס, רבים ציטוטים הביא אשר
סיפורים בשלבו זה, בנושא הקודש ומשיחות
הגויים של מצבם שינוי אודות היום-יום מחיי

הגאולה. לקראת

והמלחמה המלוכה
הרב מאלף בשיעור חתם הנאומים מסכת את
בחיפה, חב"ד בישיבת משפיע פרומר חנוך אסף
וכל דוד בית מלכות אודות מאלפת במסה
והנבואה. הסוגיא – דוד בית למלחמת היוצא

נערך השנתי העיון יום
חב"ד ישיבת בהיכל השנה
בראשותו ברמת-אביב
הרב של ובהשתתפותו
רב גינזבורג חיים יוסף
הישיבה. וראש הקהילה

סעודה התקיימה ערבית תפילת לאחר
הדרת עם 'ברוב רבתית חסידים והתוועדות
להנחיל ומעשית פעילה התוועדות עם מלך',
הרבי של הגאולה ובשורת הגאולה תורת את
ורחבים רבים לקהלים שליט"א המשיח מלך
בהתגלות תהיה האמיתית ההצלחה כאשר יותר,

ממש. ומיד תיכף והמושלמת המלאה

העיון יום כי המארגנים, מוסרים ספק, אין
המשתתפים קהל על הישירה פעולתו את פעל
השפעה ומשיח, גאולה בנושא מיוחדת בחיות
של בסביבתם בהשפעתם ביטוי תמצא שלבטח

המשתתפים. כל

החסידות תורת על הסברה
בעניני שבוע בכל לדרוש בקדש מעבודתו כותב
לכ"ק בנוגע להדגיש נקודות איזה ושואל יהדות,
בפרט טוב, שם הבעל אדמו"ר קדושת) (=כבוד
להסתלקות-הילולא 200 ה- בשנת אנו שנמצאים

שלו.

במאד, רחבה תורה הבעש"ט תורת בכלל הנה
כ"ק בלשון שהרי חב"ד, בתורת היטב באר ונתבארה
תורת היא היא חב"ד תורת - מוהרש"ב אדמו"ר
בתחילת זו קדש מאגרת העתק (עיין ז"ל הבעש"ט

ומעין). לקונטרס במבוא וכן יום, היום

הטעות, ולבטל לשלול הוא להדגיש ביחוד שנוגע ומה
שהבעש"ט במזיד, גם או בשוגג אותה מפיצין שיש
של קל דקדוק אפילו ענין, באיזה הקיל וח"ו ח"ו

ובפרט הענין, ולפשיטות מלהזכיר הס סופרים, דברי
למותר. אך האריכות לדכוותי'

הבעש"ט, דפעולות הנקודות בשתי להדגיש ראוי וכן
ישראל, בני קטני בחינוך בקדש עבודתו שהתחיל
היהדות ביסודי ביותר עמוקה שיטה גלוי עם ביחד
ז׳קיד) (מאגרת עולמה. והשקפת

האדם על רחמים ממשיך - הזקן
לזוגתו יסביר - הזקן שערות אודות שכותב במה ...
אדמו"ר כ"ק שכותב הברורים דברים שתליט"א
התורה) ובפנימיות דתורה בנגלה (פוסק צדק הצמח
כו' רחום והוא נמשך מהם דיקנא תיקוני "י"ג אשר
הדינים ממתיק הת"ד ומכח כו' גדולים רחמים הם
התהלים, על (רשימותיו וממותק" נעים ונעשה
ז׳קיז) (מאגרת תרכז). ע' תשי"ג, ברוקלין

הגאולה להבאת הישרה הדרך

קשב ברוב מאזינים
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לבטוחי המרכז
רכב

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

הבעש"ט בציון קדמי

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח

בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,

כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com :האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום לאימייל שלחו דיווחים


