
המשיח ימות שנה לוח
הבעל"ט, החדשה השנה לקראת
הציבור לב את שכבש הלוח הופיע
"ימות של השנה לוח ישראל, בארץ
במחיר המופץ תשע"ט, המשיח"
משיח "בית לאור, המוציאים מסובסד.
בהזמנות שיא נרשם כי מסרו ישראל"
בתי מוסדות, מנהלי ללוח, והביקוש
ותמימים, פעילים משיח, ובתי חב"ד
להבטיח מנת על בהקדם הזמינו
הדרושות, הכמויות את לפעילותכם

.058-7462770 טלפון:

ב׳ - תש״נ משיח דברי
העשירי כרך לאור יצא אלו בימים
קודש שיחות ובו משיח", "דברי בסדרת
חלוקת בעת דיבורים מוגה), (בלתי
בחצר אירועים ויומן לצדקה, הדולרים
במשך המשיח, מלך שליט"א הרבי
לפרטים, תש"נ. כסלו-טבת-שבט חדשי
משיח", של תורתו להפצת "המכון
יורק: בניו .058-5358-770 באה"ק:

.718-5603-770

ברעננה חדשה ישיבת
בה ברעננה חדשה ישיבה נפתחה
לשיחטה, ה'סמיכה' לימוד את לומדים
הרב הישיבה: בראש ומילה. ספרות
איפרגן, אבישי הרב לצידו יורוקביץ,
והרב גינזבורג חלוי"צ הרב משפיעים:
לכל אישי יחס על דגש לנדא. זלמן
פרטים מלא. ואש"ל פנימיה תנאי בחור,
משה הרב הישיבה ומנכ"ל השליח אצל

050-240-7706 טל': כהן.

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

עזה מרצועת ורקטות טילים ירי של סבב עוד
מזהיר, אסטרטג להיות צריך לא הסתיים.
משמעותי כשלון נחלנו ששוב להבין כדי
ארגוני מול ההרתעה בתודעת הכרסום בהמשך
סביב הממשלה של האיפול בעזה. המחבלים
תחושה העצים רק האש, הפסקת הסכם סוגיית
מופקרים עצמם את החשים האזרחים, בקרב זו
אוייבינו יחליטו בה הבאה מהפעם וחרדים

והירי. האיומים בקונצרט לפתוח

בשנה הראשון לא זה, סבב
היחיד שאינו ובוודאי זו,
רק האחרונות, בשנים
חוסר תחושת את מעצים
חשים בה המנהיגות,
רבים בקרב הציפיה רבים.
לנקודת להגיע הייתה
לאמצעי להגיע הכרעה,
שיובילו מתאימים לחץ
פירוז הטילים, כל לפירוק
ללא סוגיו כל על הנשק
כל ניטרול וכמובן פשרות
התושבים. כנגד האיומים
צפייתם על לדבר שלא
החללים משפחות של
הסאגה לסיום והנעדרים

לעומת בחייהם. זה ורגיש כאוב פרק וחתימת
להכנע החליטו שבממשלה הרי אלו, ציפיות
משאיות את לקבל המחבלים לראשי ולאפשר
ציוד של כמויות להזרים הממשיכות האספקה
הפשוט. ההגיון לכללי בניגוד הרצועה, לתוככי

משמעותי שינוי
מלך שליט"א הרבי חולל שנים, 27 לפני השבוע,
לאמירת עד אם ממש. של מהפיכה המשיח,
תנש"א בשנת שופטים פרשת שבת שיחת
ברכותיו בהתממשות לראות רבים נוכחו ('91)
פעם לא ולפרט, לכלל
מדרך שלמעלה באופן
לאותה עד אם הטבע;
סוד זה היה לא שיחה,
מלך שליט"א שהרבי

ישראל ניצחונות את מראש צופה המשיח
מלחמת מפריצת מזהיר הימים, ששת במלחמת
ממלחמת לחשוש אין כי מודיע כיפור, יום
כי הודיע הוא זו, שבשיחה הרי ועוד, המפרץ
מדובר ביותר. ורחבה עצומה בהגדרה מדובר

הק': ובלשונו ממש. של נבואה בדברי

לכל לפרסם שצריכים כנ"ל, ההוראה "ישנה
בעל- ומינה בחר שהקב"ה שזכינו הדור, אנשי
נעלה בערך שלא הוא עצמו שמצד בחירה,
שיהיה הדור, מאנשי
ו"יועציך" ה"שופטיך"
שיורה הדור, ונביא
עצות ויתן הוראות
בני כל לעבודת בנוגע
האנשים וכל ישראל
עניני בכל זה, דדור
ובנוגע ומצוות, תורה
יום היום והנהגת לחיי
ב"בכל גם הכללית,
ו"כל (דעהו)" דרכיך
לשם (יהיו מעשיך

שמים)",

העיקרית הנבואה – עד
ש"לאלתר הנבואה –
ומיד ותיכף לגאולה"

בא". (משיח) זה "הנה ממש

האמיתית הדרך
המערכות ניהול ואופן הארץ שלימות בנושא גם
לצד ברורות הוראות ישנן המחבלים, מול
המסוכנת בדרך ימשיכו באם יתחולל מה נבואות
הזמן זה היל"ת. המחבלים, עם משא-ומתן של
להכרעה ולהביא עימם ושיג שיח כל לעצור

בקרוב. להתפרקותם שתוביל משמעותית

לקבל ואחת, אחד כל אנו, נדרשים האישי, ובפן
אחזקת ידי על הבטחון את לחזק הוראותיו, את
להוסיף מקום, בכל הצדקה וקופת חת"ת ספר
עם לכל להודיע ובמיוחד הק' מבצעיו בפרסום
משיח זה "הנה העיקרית: נבואתו את ישראל

ממש! ממש ממש ומיד תיכף - בא"

הוראותיו את לקבל
דורנו נביא של

ובישר כיפור יום ממלחמת הזהיר הימים, ששת מלחמת ניצחון את מראש שצפה המשיח, מלך שליט״א הרבי
בא״! משיח זה ״הנה העיקרית: בנבואתו מודיע המפרץ, מלחמת בזמן ביותר הבטוח המקום ישראל ארץ כי

יעקב בגאון לפרסם

הרבי של דבריו את חי בשידור הביא רווח אורי השדרן כח! יישר ברכת
כך... על בו לנזוף החליטו הערוץ מנהלי אך המשיח, מלך שליט״א
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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

טובות החלטות לקבל להמשיך מתבקש הציבור
של לרפואתו תהלים ולומר

בוניא בן יעקב אהרון הרב
הייטס קראון של הבד"צ וחבר דאתרא המרא

ישראל חולי שאר בתוך

דעת, ישיבת ראש ערד יצחק הרב למשפחת
השידוכין בקשרי זלמן שניאור הת' הבן לבוא
רחובות לנצ'נר יעקב ר' למשפחת רחל עב"ג
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח, מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה,

ממש ומיד ותיכף

שלימה לרפואה טוב מזל

  

לכל לאחל ישראל ...ומנהג
ישראל: בני ולכל יהודי
וגמר טובה וחתימה כתיבה
טובה לשנה טובה, חתימה
וברוחניות בגשמיות ומתוקה,
וגם ובגשמיות וברוחניות
משאלות ימלא והקב"ה יחד,
לטוב. מישראל אחד כל לבב

   

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

אחרות שלוש מוסיפין המשיח מלך בזמן
בערי אותם? מוסיפין והיכן אלה, שלוש על
לאברהם שכרת והקדמוני, והקיני הקינזי
אמר ועליהם נכבשו, לא ועדיין אבינו

גבולך". את ה' ירחיב "ואם הכתוב
רוצח) מהלכות ח׳ פרק (רמב״ם

לרשתה לך נותן אלוקיך ה׳ אשר
יד) יט, (שופטים

בחז"ל כנאמר בעצמה, בלועה עתה הארץ
מה הצבי, ארץ נקראת ישראל שארץ
כך בשרו, את מחזיק עורו אין הזה, הצבי

נתכווצה. הארץ

שהוא ישראל ארץ של גודלה איה כי
ארבע על פרסה מאות "ארבע כידוע
גבלו "אשר שזהו פרסה"? מאות
ולא פרסה. מאות ארבע שהוא ראשונים"

יום ארבעים שמהלך לפנינו, שהיא כפי
מהלך נעשה, לרוחבה וארבעים לאורכה
ועד הירדן מן שהוא לרוחבה, אחד, יום
לאורכה. ימים ארבעה או ושלושה עכו ים
"הרחיבי שכתוב מקרא בנו יתקיים עד

אמן. בימינו במהרה אהלך" מקום
שופטים) (אלשיך

בשדה המלך - אלול

יוצאין לעיר, בואו שקודם למלך משל
בשדה, פניו ומקבלין לקראתו העיר אנשי
ולהקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין ואז
פנים בסבר כולם את מקבל והוא פניו,
לכולם. שוחקות פנים ומראה יפות
אחריו. הולכים הם הרי העירה ובלכתו
נכנסין אין מלכותו להיכל בבואו ואח"כ
המובחרים זאת גם ואף ברשות, אם כי

סגולה. ויחידי שבעם

אלול בחודש משל דרך על העניין וכך
בשדה. יתברך פניו אור להקביל יוצאין

תורה) (ליקוטי

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:58 18:45 ירושלים

20:01 19:01 תל-אביב

20:01 18:53 חיפה

20:00 19:52 באר-שבע

20:33 19:33 ניו-יורק
וגו' מנחמכם אנוכי אנוכי 

( נב,יב - יב נא, (ישעיהו ישראל. אלוקי

אישית בהתאמה תשובה

מלך דבר

שופטים פרשת
ו' פרק 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

במדרש נאמר ושוטרים שופטים של הענין לגבי
מושבותיכם" "בכל ושוטרים שופטים שהיו
– במדרש נאמר – "יכול" לארץ. בחוץ לרבות
לומר: תלמוד לארץ, בחוץ היו מקלט ערי "אף
בארץ רק היו מקלט ערי כלומר, כו'". אלה
רוצח שגם במדרש נאמר זאת למרות ישראל.
שהן אלא המקלט, ערי קולטות לארץ שבחוץ

ישראל. בארץ ורק אך היו עצמן

ששופטים לכך ההסבר מהו באמת ולכאורה,
לא! - מקלט ערי ואילו בחו"ל יש כן ושוטרים

גיאוגרפי, איזור רק לא מבטאת ישראל ארץ
נלמד הדבר כך ה'. בעבודת נעלה מצב אלא
מלשון "ארץ", המלה של הפנימית מהמשמעות
ארץ? שמה נקרא "למה חז"ל: כמאמר "רצון",
זו מבחינה קונה!". רצון לעשות שרצתה
– היא לארץ" "חוץ למונח הפנימית משמעות
ושוטרים שופטים מדוע יובן עפי"ז לרצון. מחוץ
בארץ – מקלט ערי ואילו לארץ, בחוץ גם היו

בלבד. ישראל

הזולת את להרגיש
העבר על חרטה – דברים שני יש בתשובה
רק המקלט ערי היו כך משום לעתיד. וקבלה
מחוץ להישאר כדי אם שכן ישראל, בארץ
מה – קונה" רצון לעשות שרצתה – ל"ארץ

גם המקלט ערי קולטות לכן בחרטה? התועלת
אך הגלות, מועילה לו גם לארץ, מחוץ רוצח

ישראל. בארץ להיות חייבת עצמה הגלות

לארץ, בחוץ גם היו ושוטרים שופטים ואילו

את תדין "אל נאמר הזולת שפיטת שעל משום
שבארץ דין בית אין למקומו", שתגיע עד חברך
בחוץ השורר הקושי את לדעת מסוגל ישראל
צורך יש מחשבה או דיבור מעשה, כשעל לארץ,
ב"ארץ רבים. ניסיונות וקיימים רבה ביגיעה
מרשית בה אלוקיך ה' "עיני של במצב ישראל",
בכך. מושג כל אין שנה", אחרית ועד השנה
גם ושוטרים שופטים להיות צריכים היו לפיכך
לארץ. שבחוץ יהודים לשפוט כדי לארץ בחוץ

האמצעי מאדמו״ר סיפור
ואדמו"ר האמצעי אדמו"ר מכ"ק הסיפור ידוע
ה"יחידות" באמצע פעם שהפסיק צדק", ה"צמח
אנשים לקבל המשיך כך ואחר מה, לזמן
הסביר הדבר לסיבת כשנשאל ב"יחידות".
לענין תיקון לבקש ב"יחידות" אדם בא שכאשר
דדקות בדקות זה, ענין למצוא עליו מסוים
להשיב הוא מסוגל ואז עצמו, בו לפחות,

שפל בענין שאלה לפניו באה עתה לשואל.
אפילו בקרבו, אותו למצוא הצליח ולא מאוד,
ב"יחידות". הפסיק כך ומשום דדקות, בדקות

ישראל, בארץ רק היו מקלט שערי למרות
בעבר מקלט ערי היו בדבר. דרגות הבדלי יש
ישראל בארץ וגם רוצחים, מצויים שם הירדן
לבוא לעתיד ואפילו ה', רצון עפ"י המתנהלת

מקלט. ערי יהיו

דמים שפיכות של שהענין הוא הדבר פירוש
דרגה בכל מצוי המקלט, ערי את יש שמחמתו
העבודה כשתהיה לעתיד, ואפילו מהותה. לפי
מצויה זו דרגה לגבי גם לגמרי, נעלה באופן
באדם דקדושה האדם דם שופך של בחינה

שקולטות. מקלט בערי צורך ויש בליעל,

להעדר נחשבת אחת, בדרגה ה' עבודת שכן
כך כדי עד יותר. גבוהה לדרגה ביחס עבודה
אותו של העבודה תדבקון", "ובו דרגת שלגבי
בתשובה. עליו לחזור שיש ענין מהווה תעבודו

וכללית אישית תשובה
אלול, חודש של הנפש חשבון לגבי גם כך
בכל ישנו כאמור, מקלט ערי של ענין שהוא
חשבון לערוך האדם על לדרגתו. בהתאם אחד
במשך ומעשיו דיבוריו מחשבותיו, כל של נפש
משורת לפנים היו ואם כדין היו אם השנה, כל
בתשובה. לחזור עליו – כן היו וכשלא הדין,

בצל האישית התשובה נעשית כמובן כיום
כך ועקב שהסתיימה, הכללית התשובה עבודת
לגאולה מוכנים ישראל ובני שונה, בדרגה היא

ממש. מיד
שופטים) לפרשת שיחה ב׳, חלק שיחות לקוטי פי (על



מאדרוה

לטולוז שלט

ק"מ 150

וכו'\ שם שנרצח אחרי

בלילה 10 הגנו

בגוגל לנו שיחפשו התקשרנו

ה ד ע ס מ

כשרה

מואים לא

בשדה כאש פשטה השמועה
חב"ד ישיבת תלמיד קוצים.
הקיץ שבימי לציון, בראשון
מקייטנות באחת כמדריך משמש
והינו ונפל מעד בירושלים, חב"ד

חיים. בסכנת

של עצרו הקיץ ממחנות ברבים
ילדים, ואלפי השוטפת, הפעילות
פרקי לומר עמדו הצוות עם יחד
מענדי הת' של לרפואתו תהלים

דונין.

בזריזות התארגנו לישיבה חבריו
כהוראת לרפואתו, פעולות לשורת
נערכו, המשיח, מלך שליט"א הרבי
גם התהילים, ופרקי התפילות לצד
מכל מגיעים כשהם הודיה, סעודת
בעיצומו חב"ד, לכפר הארץ קצוות

הזמנים". "בין של

היה לא "בהתחלה
אחד מספר מצבו, ברור
רק מענדי, של מחבריו
ארוכות שעות לאחר
מעד הוא כי נודע,
ונפל הפעילות במהלך
אך כקומה, של מגובה
מאוד הייתה הפגיעה
עיקר ואת קלה, לא
באזור ספג הוא המכה

הראש.

המקרה, בעת לצידו שעמדו חברים
ההכרה את איבד הוא כי דיווחו
מגן אנשי כשצוות ארוכה, לשעה
עמלו למקום שהוזנקו אדום דוד
ולהעבירו מצבו את לייצב ניכר זמן
לאשפוז. נמרץ טיפול למחלקת

למקום, המשפחה בני הגעת עם
באשר פסימיות הרופאים הביעו
סיפור לא זה מקרה "בכל למצבו...
לצערנו אך ימים, כמה של פשוט
כי עמכם, גלויים להיות עלינו
שאיננו פשוטה, לא בפגיעה מדובר

מצבו. את להאריך יודעים

התעוררות, של במקרה גם
מוקדם עדיין הרופאים, המשיכו
הערכת או שרידות על לדבר כדי

ל"ע. בנפילה", שקרו נזקים

לכתוב קרוביו מיהרו במקביל,
ולבקש המשיח מלך שליט"א לרבי
שלימה. לרפואה ברכתו את
ח"י כרך לתוך שהוכנס המכתב
בעמ' יצא קודש, האגרות של

עריכת אודות מדובר שם רמ"א,
לרפואה קודם עוד הודיה סעודת

השלימה:

מאסיפתם נודעתי "בנועם
ענינים שני אשר הודאה, בסעודת
כמוך, לרעך ואהבת בזה, עיקרים
והודאה בתורה, גדול כלל שהוא
חסדו, לעולם כי טוב כי לה'
לבני ונפלאותיו חסדו לה' יודו
דחדוש היסוד אומרת זאת אדם,
שדוד אפשר זה ידי שעל העולם,
נפלאות עשיית והטבע המערכות

זה. בעולם אדם לבני

והוראת פסק פי על אשר רצון ויהי
והוכחה מורה שהודאה הזקן, רבנו
. . לגמרי לבוריו חוזר אשר על
הודאה סעודת ידי על ימשיכו
שיחזור ועד השלימה רפואה זו
המובנים". בכל לאיתנו

ברורה תשובה לאור
הבטחות שכללה שכזו
מלאה, לבריאות
המשפחה שבני הרי
התחזקו והידידים
אשר ברורה, באמונה
את יראו ממש בקרוב
וחוזר מתעורר מענדי

המלא. לאיתנו

נודע כבר כיומיים בתוך ואכן,
לדברים בניגוד התעורר, שמענדי
התעוררות כי בתחילה שנשמעו
קצר שזמן הרי ארוך, זמן תארך
לדבר שב כבר הוא מכן לאחר

סובביו. עם ולשוחח

הנפילה, לאחר בלבד כשבועיים
הרפואה, מבית השתחרר הוא
עומד הרפואי הצוות כשכל
וחזרתו המהירה מהחלמתו נדהם

לבריאות.

לחזרתו השבוע, מתוכנן בעודו
קיבל הוא בישיבה, ללימודים
מלך שליט"א הרבי תשובת את
הטובות: הבשורות על המשיח,

מבשר מכתבו לקבל לי "נעם
ולביתו ת"ו לאה"ק מחזרתו טוב
ואקוה בסדר ת"ו עיה"ק ירושלים
עוד הוטב זה מכתבי קבלת שלעת
רצון ויהי בריאותו, מצב יותר
ולאיתנו כפשוטו לאיתנו שיחזור

כמשמעו"...

וועכטער מענדל אברהם הרב של מאמרו מתוך

ההלכה פוסקת כך בדורנו, נביא
– בדורנו נביא ייתכן כיצד השאלה נשאלת כאשר
הרמב"ם, על אלא חב"ד, חסידי על אינה השאלה
לפני לישראל תחזור שהנבואה מפורשות שקבע
הרמב"ם את שיתרצו התירוצים המשיח. ביאת
המשיח מלך שליט"א שהרבי העובדה את גם יתרצו

דורנו! נביא הוא

חורבן לאחר הנבואה לסוגיית מתייחסים כאשר
מתייחסת הראשונים" "זכות כי להבהיר ראוי הבית,
כי קבעו בזמנם שכבר התוספות, ובעלי הרמב"ם כמו לראשונים
לא בנושא השאלות שכל כך הבית. חורבן לאחר גם נביאים קיימים
איך הראשונים. שאר ואל הרמב"ם אל אם כי חב"ד, חסידי אל מופנות
שליט"א שהרבי העובדה את גם יסביר זה – הרמב"ם את יסבירו שלא

דורנו. נביא הוא המשיח מלך

לפי א. ללמוד: ניתן ג') (קונטרס תימן באגרת הרמב"ם דברי לפי
תקופת לאחר שהסתלקו בנבואה דרגות אותן גם הרמב"ם, חשבון
ד'תתקע"ו. משנת החל לישראל לחזור עתידה – האחרונים הנביאים
שדבריו הנביא הוכיח אם ג. המשיח. הקדמת היא הנבואה חזרת ב.

ספק! שום בלי נביא הוא הרי – מתקיימים

יסודי מהלכות בפ"ז הראשונה (בהלכה הרמב"ם דברי את נביא כעת
– כאן וגם הנבואה, עליו שתשרה הראוי האיש את המתאר התורה)

עצמם: בעד מדברים הדברים

חלה הנבואה ואין האדם, בני את מנבא שהא-ל לידע הדת "מיסודי
מתגבר יצרו יהא ולא במידותיו, גיבור בחכמה, גדול חכם על אלא
דעה בעל והוא תמיד, יצרו על מתגבר הוא אלא בעולם, בדבר עליו
שלם הללו, המידות בכל ממולא שהוא אדם מאוד. עד נכונה רחבה
הרחוקים, הגדולים העניינים באותם ויימשך לפרדס כשייכנס בגופו,
מדרכי ופורש והולך מתקדש והוא ולהשיג להבין נכונה דעה לו ותהיה
נפשו ומלמד עצמו ומזרז והולך הזמן, במחשכי ההולכים העם כלל
הזמן מהבלי ולא בטלים הדברים באחד כלל מחשבה לו תהיה שלא
הכסא, תחת קשורה למעלה, תמיד פנויה דעתו אלא ותחבולותיו,
של בחכמתו ומסתכל הטהורות הקדושות הצורות באותן להבין
– וכו' גדלו מהם ויודע הארץ טבור עד ראשונה מצורה כולה הקב"ה

וכו'". עליו שורה הקודש רוח מיד

שלנו בדור להגדרות העונה היחיד
– בדורנו אלו להגדרות העונה היחיד מדוע ולבאר להאריך צורך אין
ומנהיגו, הדור נשיא שליט"א, המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו כ"ק הוא
ימי בדברי ורע אח לו היה שלא באופן ולילותיו, ימיו כל מסר אשר
ומנוחה! חופש של אחד יום ללא אמותיו בדל"ת ספון כשהוא ישראל,
"קולעות מתקיימות, נבואותיו כיצד רואים אנו זה עם יחד וכאשר
אמר וכבר דורנו. נביא הוא הוא כי ספק אין הרי – השערה" אל
הכלל, בענייני גם אלא הפרט, בענייני רק לא – נבואות וכמה כמה
נביא (יש ספרים בכמה שפורטו וכפי ראיה, צריך אינו והמפורסם
שחזה מנבואותיו, חלק ועוד) והשלימה האמיתית הגאולה בישראל,

ממש! הראשונים כנביאים העתידות, את מראש

שופטים פרשת שבת בשיחת המשיח מלך שליט"א הרבי וכלשון –
להגיע אפשר שאליהם אלו כל ואצל עצמו אצל "לפרסם ה'תנש"א:
ועצות ההוראות את חוזק) (ביתר על־עצמם לקבל שצריכים –
נשיא ובפרט בכלל, רבנן" מלכי "מאן – שבדורנו ו"יועציך" ד"שופטיך
ויועץ דורנו שופט – שלפניו נשיאינו לרבותינו בהמשך הבא – דורנו
ש"לאלתר הנבואה – העיקרית הנבואה – עד דורנו.. ונביא דורנו

בא". (משיח) זה "הנה ממש ומיד ותיכף לגאולה"

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

א. פרק נדרים הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

יא-יג. פרקים עדות הלכות

יד-טז פרקים

יז-יט. פרקים

כ-כב. פרקים

א-ג. פרקים ממרים הלכות

ד-ו. פרקים

א-ב. פרקים אבל הלכות ז. פרק

כט

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

חסדו לה' יודו

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

השבוע דונין, מענדי הת׳

העולם את מאירים

בכיכר: משיח עצרת מהחלטות

למפיצים! הופכים
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

054-764-1900 לפרטים:

וועכטער הרב



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

למתחתנים!!! מהפיכה

ליובאוויטשמהיום שחיטת ליובאוויטש שחיטת מהיום
ארציתבכל אולם בפריסה ארצית  בפריסה אולם בכל
שלנו בכלים האולם ע"י מבושל האוכל

יורקוביץ בועז ברוך הרה"ח של בפיקוחו

. יומית תעודה הנפקת .
. נפרדים הגשה כלי אפשרות .
050-336-6482

בפנמה בפנימיות גאולה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ביותר הדרומי-מזרחי באיזור השוכנת פנמה
הקריבי הים לחופי המרכזית, באמריקה
בקולומביה ביבשה וגובלת השקט והאוקיינוס
מטיילים המוני אליה מוכת ריקה. ובקוסטה
עניניהם את לערוך הבאים עסקים אנשי לצד

במדינה.

הבירה לעיר מגיע במדינה מבקר כל כמעט
בפנמה. ביותר הגדולה העיר סיטי, פנמה
בצד פנמה, לתעלת בסמוך הממוקמת
ביותר מרכזית הינה העיר השקט. האוקיינוס
מאוכלוסיית רבע בה ומרוכזים במדינה,
הכלכלי הפוליטי, המרכז והיא כולה, המדינה

פנמה. של והתרבותי

בעיר למצוא ניתן אלו, כל שבתוך כמובן
משפחות, אלפי המונה היהודי, הריכוז את

במקום. המתגוררות

באש ללכת
שלוחי האחרונות בשנים הגיעו זו למדינה גם
ממשפחות אחת המשיח. מלך שליט"א הרבי
הברוכה בפעילותם חייל העושים השלוחים,
הרב של משפחתו היא סיטי, פנמה בעיר
עניפה, פעילות על החולשים הכהן, פנחס
עם השנה ימות בכל היהדות הפצת של

המגוונת. האוכלוסיה

פנמה, של הראשי כרב משמש בעצמו הוא
מילה, בברית תינוקות מוהל אף זאת ולצד
מענה ונותן וקידושין בחופה זוגות מקדש
במסגרת הנדרש יהודי תחום בכל אישי

תפקידו.

לחות יש בפנמה מספר, הוא יודע, שלא "למי
זוכר אני גדול. מאוד והחום במיוחד, גבוהה
הגעתי לשם, שנים כשמונה לפני כשהגענו

לא עוזב. שאני בלבד כחודש אחרי למסקנה
הקשים. החיים בתנאי מעמד להחזיק יכולתי
סיפור פרטית בהשגחה אלי הגיע אז אבל
לעבוד צריך שלפעמים שלו, שהמסר חסידי
בהליכה אלא במים בטבילה רק לא ה' את
והחלטתי ברור היה בעבורי המסר באש...
למזג התרגלתי אף הזמן במשך להשאר.

האויר.

שליחותך״ מקום ״כאן
חב"ד לבית מטיילים כמגיעים כלל בדרך
שואלים הם שבת, בסעודת אצלינו ומתארחים
נוהג אני הכבד, בחום מסתדרים אנו כיצד
את שמצא חב"ד חסיד אותו על להם לספר
ל...גיהנום מעלה של דין בבית נידון עצמו
מהחום קשות סובל כשהוא עלינו... לא
לרבו הפונה אחר חסיד רואה הוא הנוראי,
פונה נושע. ואכן אותו שיוציא ממנו ומבקש
משם לצאת עזרה הוא אף ומבקש החב"דניק
שליחותך... מקום הוא כאן בתשובה: ונענה

להיות משתדלים זאת? בכל מסתדרים איך אז
חב"ד בבית או בבית היום שעות במשך
החום. שעות את שורדים וכך המזגן, תחת
מעט לא בינהם למקום, שמגיעים מבקרים
את העושים ישיבות וראשי מוסדות מנהלי
בקרב תרומות לאסוף מנת על למדינה, דרכם
התפעלותם את מביעים המקומית, הקהילה

הכבד. בחום השלוחים של מהמסירות

טוב ועשה
הגוי ידיו עם יהודי אצלינו הגיע השנה
חייב הגוי "ידידי מוזרה: בקשה כשבפיו
המאוחרת השעה רב". עם בדחיפות להפגש
ספק הותירה לא הביתה, אלינו הגיע הוא בה
אוכל במה הבנתי שלא אלא הענין, בנחיצות

גוי. לאותו לסייע

כמעט כשהוא הפיזי מצבו את כשראיתי רק
לעשות שעלי הבנתי לידי, ההכרה את איבד
ליהודי הבהרתי אותו, שהרגעתי לאחר מעשה,

את לנתק שעליו
וכי הגוי, עם קשריו
תצמיח לא זו חברות
ב"ה לשניהם. טובה
והוא עליו שהשפעתי
מצוות לשמור התחיל,
כשראיתי מסויימות,
'סור מעט כי במוחש
שיביא פועל מרע'

טוב'. ה'ועשה את אחריו

הרבי שלוחי פועלים בו בעולם, מקום עוד
המקום את להכין המשיח מלך שליט"א
בכינוס כדבריו צדקנו משיח פני לקבלת
האמיתית הגאולה את ומביאים השלוחים

ממש. בפועל והשלימה

עצמו טובת - החסידות תורת ההפצת
הענין את יכירו אנ"ש כל בתוככי שהוא רצון ויהי
(אף המפיץ ואחת אחד כל של טובתו שזהו דהפצה,
כמו בזה יעשה ובמילא להזולת) גם טובה בזה שעושה

עצמו, טובת בענין שעושים

הצחות דרך ועל ההתועדות בעת המבואר דרך ועל
מהמדובר גם הפכי שלנו הפוך ובעולם שבתקופה

מקומות בכמה החסידות בתורת

טוב אלקים דקרבת דהעבודה העליה דבר על

טוב, לי אלקים דקרבת העבודה על

הגמור: בהיפך הוא שעתה

איך ממנו, לקטן להסביר גם ויכול ומשיג מבין לומד
הענין כל את מקשר אינו אבל טוב, אלקים שקרבת

לעצמו,

והלואי טוב, לו גם אלקים וקרבת זה, בכלל הוא שגם
- פחותה (דרגא האמורה בהסברה מתחילים היו

כביכול),

שלא מתוך חז"ל, הבטחת מתקיימת שהי' ובודאי
לשמה. בא לשמה

שהנני ופשוט מוסר, להטפת ח"ו כוונתי שאין מובן
וכו' רוח נפילת שולל

לאט" ש"לאט אנ"ש על התמיה להביע אם כי
ההפצה, מענין גם משתמטים

חב"ד, למוסדות בהנוגע מפעילות השתמטות בתוך
ברבים, ללימוד בהנוגע פעולות ואפילו

לשמים טוב לטוב, הגלגל שנתהפך ואתבשר והלואי
פירות. העושה וטוב לבריות טוב

ו׳תתנט) (מאגרת האמור. בכל ולבשו"ט לבריאות בברכה

כהן פנחס הרב

חב״ד בית לצד

המלך ושלוחי לפעילים השנתי הכנס
ה'תשע"ח אלול ט"ז שני, יום

ראשל"צ 4 ישראלי שמעון רח' בלוודר אולמי
אחה"צ 4 מהשעה החל

שליט"א המשיח מלך שליט"א הרבי ושלוחי משפיעים רבנים, בהשתתפות

054-435-7709 לפרטים: * בהרשמה רק הכניסה * בלבד לגברים *

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדונננו יחי

הכנס: מנושאי

בכיכר משיח - השנה .ארוע
ותקשורת ציבור יחסי פירסום.

המשפט ובית - הלכה
הציבור שכבות לכל גאולה - ."יפוצו"
- המשיח למלך התקשרות .דוכני
הצדיקים הילולות חב"ד בית

תשרי חודש לקראת
גאולה' של 'תשרי .פעילות
המשיח למלך .טסים
בפועל ההתגלות .להביא
בערב: 9 בשעה
הרחב! לציבור חסידית התוועדות


