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מלחמת העולם השניה הסתיימה, כאשר אחת 
מתוצאותיה החיוביות הייתה ההחלטה, על הקמת 
המאוחדות למטרות אחדות ושלום  האומות ארגון
ובפרט כדי למנוע התנגשויות עתידיות. כמה שנים 
מאוחר יותר (בסמוך לשנת תשי"א), נבנה גם בניין 
האו"ם עליו נכתב היעוד הנבואי "וכיתתו חרבותם 
אלא שבשלב זה  לאיתים וחניתותיהם למזמרות".
היעוד נותר על הקיר, כאשר בשטח החל מירוץ 

מטורף בין המעצמות להתחמשות גרעינית. ואכן 
על פניו נראה היה, שתהליך אימתני זה לא ייעצר 
והאנושות תיאלץ לחיות בצילו של "מאזן האימה".

כפי שהדברים  כל זה
נראו על פני השטח, אך
ברובד הפנימי, בעשיה

האלוקית, התמונה 
הייתה שונה לחלוטין.

כבר במאמרו הנשיאותי 
הראשון י' שבט תשי"א 

(50') מכריז הרבי 
שליט"א מלך המשיח 

על משימת דורנו - גמר 
המשכת השכינה לעולם 
הזה. עתה משהובטחנו 

בנבואה טובה שאינה 
חוזרת ריקם, כי דורנו 

דור השביעי, זוכה 
לגאולה האמיתית 

והשלימה, כל שנותר 
היה לפעול, התוצאה הייתה ידועה מראש.

ניסי הגאולה
התקופה הבאה התאפיינה בעשיה אדירה של הפצת 

תורה ויהדות בקרב עם ישראל והכנתו לגאולה, כולל 
7 מצוות בני נח בקרב האומות. פעילות האור  הנחלת

של שליחיו ברחבי תבל, החלה לתת אותותיה. ניסי 
הגאולה מתחילים להתגלגל בפרט כשנכנסים לשנות 

הניסים והנפלאות 
(תש"נ-תנש"א). 

במלחמת המפרץ כבר 
מרגישים את ה"כימי 

צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", האירועים 
בעולם מעידים נכנסנו לעידן החדש - זמן הגאולה.
בשבט תשנ"ב מתחולל שלב נוסף. שנת הנשיאות 

החדשה מתחילה במימוש היעוד הנפלא של "וכיתתו 
חרבותם לאיתים". במפגש יחודי המתקיים בכ"ו 

שבט בניו יורק, בין נשיאי שתי המעצמות הגדולות 
ובהשתתפות מנהיגי מדינות גדולות נוספות, 

מתקבלת ההחלטה רבת המשמעות: "ביטול מצב 
הלוחמה בין מדינות העולם, צמצום הנשק ועד 

לשלום ואחדות, שיתוף פעולה ועזרה הדדית בין 
מדינות העולם לטובת 

האנושות".
בישראל עכשיו

המעצמות מצמצמות את 
הנשק הגרעיני, מפנות 

תקציבי ענק לצורכי 
שלום, ה"וכתתו חרבותם 

לאיתים" מתחיל 
להתגשם בשטח, כאשר 
דברי הנביא מלמדים כי 
הגורם האמיתי למהפך 
העולמי אינו אלא מלך 

המשיח, כנאמר בתחילת 
הפסוק: "ושפט בין 

הגויים והוכיח לעמים 
רבים וכתתו חרבותם 
לאיתים וחניתותיהם 
למזמרות". וכפירוש 
הרד"ק אשר "השופט הוא מלך המשיח". מעתה 

ברורים גם פרטי הזמן והמקום בו נחתם ההסכם. 
 - המקום בעיר ניו יורק, בו נמצא בית רבינו שבבבל
"770" - מקום מושבו של נשיא הדור, הרבי שליט"א 

מלך המשיח. הזמן, חודש שבט - חודש עלייתו 
לנשיאות.

כיום משזכינו ל"זמן השיא" וראינו כבר התחלת 
פעולתו על העמים, גדול בטחוננו בנצחונו במלחמת 
הוי' למען שלימות הארץ ובטחון עם ישראל (כולל 

פירוקה המיידי של ממשלת הדמים והחידלון), 
ובהבאת הגאולה האמיתית והשלימה עכשיו ממש.

בשמחה מרבין
   בהתאם להוראת הרבי שליט"א

ובמיוחד לשנה זו - שנה מלך המשיח,
בריכוזי חב"ד ריקודי  מעוברת, יתקיימו

ב-770,  ימי חודשי אדר. שמחה לרגל
יורק יתקיימו  שבניו מדרשו בית

מראש  ערב, החל אלו מידי ריקודים
אדר.  חודשי במשך כל ימי חודש אדר

הרבי  אלו אומר לימי שמחה בהתבטאות
לבטל את  מלך המשיח כי ניתן שליט"א
הענינים הבלתי רצויים בשישים ימי  כל

שני חודשי אדר. של השמחה

באינטרנט ערוץ הגאולה
   לאחר חדשים של עבודת שטח

ותיכנון לוגיסטי עלה לאויר "ערוץ
במשך  האינטרנט הגאולה" שישדר ברשת

תוכניות  ימות החול. בערוץ ישולבו כל
חיים של מוקלטות, לצד שידורים

ניתן להכנס  הרצאות שיעורים וכנסים.
האינטרנט:  לעמוד השידור בכתובת

www.hageula.com/770/video.htm

בחברון הרבנית הילולת
בכ"ד שבט, חל יום  השבוע

ע"ה, פטירתה של הרבנית מנוחה רחל
האמצעי ונכדתו  ביתו של האדמו"ר

אדמו"ר הזקן, שעלתה לחברון שם  של
חב"ד בחברון".  קיבלה את התואר "אם
ביום זה עלו עשרות רבות של יהודים 

עיר האבות, ולחזק את  את לפקוד
המתיישבים במקום.

למען  במלחמת הוי׳ בנצחונו בטחוננו גדול העמים, על פעולתו התחלת משראינו כבר
הדמים והחידלון של ממשלת המיידי פירוקה כולל - ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

חדשות טובות
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חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

זמן השיא לגאולה
האמיתית והשלימה

על תקופת המדבר ישעיה מספר הפסוק האו״ם מתנוסס בנין קיר על
למזמרות״ וחניתותיהם לאתים חרבותם ״וכתתו המשיח: ימות

לאיתים" "וכתתו חרבותם



"Â˙Ù˘"· „Á‡ ÏÎÏ
 ÁÈ˘Ó‰ ÔÈÚ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï ÂÈÏÚ
 ,ÌÈ˜È¯Ó‡Ï - ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÎÏ

 ,ÌÈÏ‚‡ÏÂ ,ÌÈÈ˙Ù¯ˆÏ
 .ÂÙÂ‡ ÈÙÎ „Á‡ ÏÎÏ ¯·„ÏÂ
 È¯‰ - ÔÎ ‰˘ÂÚ ÂÈ‡ Ì‡·Â
 ÔÈÚ· Â˙ÂÁÈÏ˘· ÏÚÂÓ ‡Â‰
 È‰ÂÊ˘ ÔÂÈÎÓÂ . . !ÍÂÈÁ‰
 Â¯Â„ ‡È˘ Ï˘ ˙ÂÁÈÏ˘
 ÍÎÏ ‚Â‡„ÏÂ ˙‡ˆÏ ÂÈÏÚ -

‰¯Â˙ ÌÈÈ˜È ¯Â„·˘ „ÏÈ ÏÎ˘
 ‰ˆÂ¯ ‡Â‰˘ ˜ÚˆÈÂ ,˙ÂÂˆÓÂ
(‡"Ó˘˙ ‰ÓÂ¯˙ Ù" )̆ ÁÈ˘Ó

הכינותי אשר המקום  ולהביאך אל
כ)  (שמות כג,

מראשית מוכנה  ישראל  שארץ  ביאור, 
בשירת  שביאר  כמו  לישראל,  הבריאה 
יצב   .. גויים  עליון "בהנחל "האזינו" 

בני ישראל". למספר גבולות עמים
(פירוש ר' אברהם בן הרמב"ם)
היות,  שעם  יתברך,  הוא  אומר כן 
שע"י ית', כבודו  הארץ  כל  מלא  כי 
הר  - זה כל  עם  מתקיים,  העולם  כן 
מקום אשר הכינותי מכל  המוריה, הוא
מהכל  באיכות נבחר הארץ, יתר חלקי
שאר  מכל  שכינה השראת לקבל שפע
שאר איברים,  העין בין כהבדל העולם
היות כי זה כל האדם מלא מכבוד  עם

הנפש.
ולא אמר  ובזה יתבאר אומרו,"ולהביאך",

הכין  ית' הוא  כי  הוא  אך "להוליכך",
המוריה,  הר - הוא לשבתו מקום מוכן
מקדש  העולם, הכינו וישם כי מאז ברא
שם  היות  ידי ועל  כנגדו...  מעלה של 
בית המקדש,  שכינה תמיד, מטרם יבנה
"אכן יש ה' במקום הזה",  יעקב, כמאמר

(אלשי"ך)על כן לא אמר להוליכך. 

לפניך אשלח אימתי ואת
(שמות ככ, כז)

כל אין  הירדן,  ישראל כשעברו מלמד, 
בריה יכולה לעמוד בפניהם, וכל העומד 

נתרז. בפניהם, מיד
והכתיב  עמהם,  עברה  לא  צרעה  תנא,
ריש  אמר  הצרעה"? את  "ושלחתי 
לקיש: על שפת הירדן עמדה וזרקה בהן 
עיניהם מלמעלה וסרסם  מרה, וסימתה
את  השמדתי  "ואנכי  שנאמר מלמטה,

(ילקוט שמעוני)האמורי".

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:51 4:38 ירושלים
5:53 4:52 תל אביב
5:51 4:42 חיפה
5:54 4:55 באר שבע 
5:57 4:54 ניו יורק

את אשיב - אשר היה ‰ËÙ¯‰: הדבר
לד) שבותם וריחמתים (ירמיה

ÔÂ˘‡¯ ¯„‡ :̆ „ÂÁ‰ ÌÈÎ¯·Ó
 4 ,˙Â˜„ 6 ,20 ‰Ú˘ .È˘ÈÓÁ ÏÈÏ :„ÏÂÓ‰

.È˘ÈÓÁÂ ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ :̆ „ÂÁ ˘‡¯ .ÌÈ˜ÏÁ

שבמחצית השלם

פרשת משפטים:  שבפתיחת פרשתנו, בפסוק
תשים לפניהם",  המשפטים אשר "ואלה

חז"ל ולמדים ממנה כמה דברים. מדייקים
כוכבים" (גיטין פח,  עובדי א. "לפניהם" ולא לפני
צריך להביאו  כשיש דין ודברים בין יהודים ב).

שאינם  בפני שופטים בפני דייני ישראל ולא
יהודים, גם במקרים "שדיניהם כדיני ישראל".

לשים להם "פנים" - טעם  - ב. "לפניהם"
בטעמה, עד  ההלכה הנלמדת והסבר. לבאר את

לו: כך היא  התלמיד, ולא לומר שתקלט אצל
בעצמך! עליך לחפש ההלכה, ואת  הטעם

ג. "לפניהם" - מסביר אדמו"ר הזקן: 
"לפנימיותם". שתומשך בחינת ה"דעת" 

בפנימיותם של ישראל, "בסתים"  באלוקות
הנעלמות והחבויות שבנשמה.. בדרגות

המצווות סוגי שלוש
עדות סוגים: חוקים, המצוות נחלקות לשלושה

ומשפטים.
שאי-אפשר להבין את  מצוות חוקים - הינם
בגלל  רק מקיימים אותם סיבתן וטעמן, ואנו

ציווי ה'.
טעמן  את להבין שאפשר מצוות עדות - הינן

בעצמנו לא היינו מגיעים לקיום  בשכל. אומנם,

ציווה כך ה', אבל ביכולתנו  אלו, לולא מצוות
להבין את טעם המצוה.

אדם, מצוות  ומשפטים - אלו המצוות שגם בני
לקיימן. שצריך שהשכל האנושי בעצמו מבין

ולכאורה מדוע, דווקא על משפטים - המצוות 
תורה (ח"ו) היינו  ניתנה השכליות, שגם לולא
נאמר  אותן - דוקא על מצוות אלו מקיימים

תשים לפניהם"?  "אשר

ה׳ ציווה שכך מפני
עולה בדעתו  ובעדות לא היה וההסבר: בחוקים

גויים. אלו  לפני דיינים להתדיין של איש
שנובעות מציווי ה'  מצוות ענייני התורה, הרי
ולגויים אין שייכות  ואולא מצד שכל אנושי,

אליהן. אבל ב"משפטים" היינו עלולים לחשוב, 
מבינים, שהרי גם  אלו גם הגויים שבעניינים

אלו, ואפשר להדיין אצלם,  מקיימים ציווים הם
"לפניהם  מסבירים חז"ל ולכן דווקא במשפטים

כוכבים". עובדי - ולא לפני
צריך לקיימין.  מה', וכך כל המצוות ניתנו לנו
מפני שהשכל מחייב או  ציווה, ולא מפני שה'
לנו. וכשם את ה"חוקים"  וה"עדות"  שכך נוח

אמונתנו בה'  - מקיימים מצד הקבלת עול אנו
לקיים גם  עלינו לקיימם, וכך אותנו מחייבת

המשפטים. את
באמצעות התעוררות  לקיים את המשפטים

פנימיות הנשמה דוקא, ולא להסתפק בהבנה 
והאמונה  שכלית פשוטה, ויחד עם הקבלת עול,

צריך להיות גם "להראות לו פנים"  השלמה,
- להבין בשכל, עד שנקיים את כל המצוות, גם 

את המשפטים, בכל כוחותינו ומידותנו.

לה׳ חלב כל
לקיים את המצוות "המעשה הוא העיקר, אמנם
שהמצוות יקיפו  רצון העליון הוא בפועל, ברם

חלקי  כל האדם, של את קומתו השלימה
וכוח הדיבור  המעשה כח רק לא האדם. וכוחות

המחשבה, ואפילו  כח את גם אם כי שלו,
רצון  של מדותיו ושכלו עד לכוחות מקיפים
כולם להיות חדורים במצוות. על - ותענוג
אותן המצוות שהם כלליות  רק לא כלומר

הרגש הלב ובהבנה שבמוח  התלויות בעצם
ויראה, או האמנת וידיעת  - כמו מצוות אהבה

האלוקות - אלא גם כל המצוות הפרטיות, 
התלויות במעשה, צריכים להקיף  מצוות אפילו

הנפש  את כל מציאות האדם, עד לכוחות
העמוקים ביותר,

קיום המצוות, (רמב"ם  וביחוד כח התענוג, שכן
לולב) הרי צריכה להיות בשמחה  הלכות סוף

ב): "כל חלב לה". לבב, ונאמר (פנחס עח, ובטוב
פרשת משפטים תשכ"ב) (שבת

דבר מלך

השבת לוח
משפטים פרשת

משפטים פרשת

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
בי"ב חודש האחרונים נבדקו לא באם

תניא תהלים חומש

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 ניהול אדמיניסטרטיבי:

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 שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת

sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

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

Ô˙ שיחיו ˙È¯Â‡Â Ì‰¯·‡ למשפחת הרב
לבוא הבת ÂÓ ‰'ÈÁ˘˜‡ תחי'

בקשרי השידוכין עב"ג
¯Â‚Ó 'שיחי ÌÈÈÁ ·˜ÚÈ הת'

הרחבה עדי עד מתוך בנין ביתם יהא
האמיתית והשלימה הגאולה זמן של

מזל  טוב ברכת
ÂËÈÂË שיחיו ‰·‰ÊÂ Á 'למשפחת ר
הבן הת' ˘Ú·Â„ ÌÂÏ¯ שיחי' לבוא

בקשרי השידוכין עב"ג
¯·˜‰ Á‰ תחי'

‚ÈÈÒ‡ שיחיו ‰ÙÈÂ Ì‰¯·‡ 'למשפחת ר
הרחבה עדי עד מתוך בנין ביתם יהא

מזל  טוב ברכת

ÔÈÒÈÈÙ שיחיו ‰˜·¯ ‡ÈÈ˘Â ÍÂÁ 'לר מזל טוב ברכת
ה' בצבאות - חיילת להולדת הבת ÂÓ ‰'ÈÁ˘˜‡ תחי'

טובים חופה ומשעשים לתורה, יגדלוה



תושב השכונה אריאל   מספר
בכפר יונה: הצבאית

"במשך זמן רב, עסקתי בחיפושים 
בשבילי.  אחר הזיווג המתאים
שעלו  עברתי ניסיונות רבים

בתוהו, והרגשתי לא השתפרה 
34 ללא  בגיל לחיות במשך השנים,

מדכאת... עובדה אישה זאת
קרוב  יום אחד שמעתי דרך מכר

על שיעורי-תורה המתקיימים 
והחלטתי להשתתף  בשכונתי,

בהם. השיעורים התקיימו בבית 
אלוני, שאף  יריב משפחת הרב
מעביר את השיעורים במקום. 

לראשונה  שמעתי השיעורים באחד
ספרי 'אגרות קודש' של  על

הרבי שליט"א מלך המשיח, ועל 
המופתים המתגלגלים.

לאוזניי שכנעו  הסיפורים שהגיעו
לרבי שליט"א מלך  לכתוב אותי

המשיח. 
לאחר הכנות 

מתאימות ונטילת 
ידיים, כפי 

שהודרכתי, רשמתי 
הדף את  על גבי

ליבי  על כל אשר
והמתנתי בצפיה 
דרוכה לפתיחת 

הספר, כדי לקרוא 
את תשובת מלך 

המשיח.
להפתעתי, כשפתחתי את הספר, 
עניינית כלל  תשובה מצאתי לא

: "עליית  לשאלתי. הכתוב דיבר על
ביום . .  פעמים הקרבנות שלוש
יבשר טובות". אם יעשה כן ודאי
שאלתי את הרב יריב: "מה פשר 
הקשר  מה אני לא מבין הכתוב?

ענין  שביקשתי לבין מה בין
בשאלה:  לי הקרבנות?" הוא השיב
שלוש  "האם אתה מקפיד להתפלל

התפילות  פעמים ביום? הרי
אולי לזה  הקרבנות, במקום תוקנו

הכוונה".
בשאלתו, שכן  הביך אותי הרב
מצוות.  ושומר חובש כיפה אני
מצבי הנפשי,  את הסברתי לרב
והתדרדר  חסר התקווה, שהלך

במשך חודשים ארוכים, מה 
כיום שאפילו  למצבי שהביא אותי
אינני מקפיד על תפילין בכל בוקר. 
שאני  מכן, החלטתי יומיים לאחר
התשובה של מלך  הולך בעקבות

התפילות  על המשיח, ומקפיד שוב
כאדם ירא-שמיים. המוטלות עלי

הצעת  ימים קיבלתי תוך כמה
מחבר  שידוך נוספת, הפעם

ימים נפגשתי  לאחר כמה קרוב.
הדס.  המיועדת ששמה הוא עם

שאכן  מתחילת הפגישה הרגשתי
ב"ה זכיתי למימוש הברכה...

יפה,  מספר פגישות שעלו לאחר
לרבי שליט"א מלך  כתבתי שוב
המשיח באגרות הקודש והספר 

בכרך י"א  נפתח בעמוד קל"ח
"נהנתי ממה שכותב ששתיהם 

משתדלים בענייני שידוכין". 
צילמתי את המכתב, מסגרתי 

ואמרתי לה  נתתי להדס אותו,
סגור. שמצידי העניין

רוצה בעצמה גם  אמרה שהיא הדס
לרבי שליט"א מלך המשיח  לכתוב
והחלטנו שנשאל יחד 
מהו המועד המועדף 

הכלולות. ליום
שבתחילה  למרות

חשבה הדס לקבוע 
מועד החתונה  את

לאחר החגים, רק
שמשמעותו המתנה 

מספר חדשים.  במשך
שקיבלנו  הרי לאחר

הרבי  תשובת את
שליט"א מלך המשיח

שהשיב לערוך את 
חודש מנחם-אב,  החתונה בסוף

אולם לתאריך זה.  החלטנו לחפש
אולם פנוי,  החלנו בחיפושים אחר
אולם מתאים השיבו לנו  אבל בכל
לסוף החודש,  עד כי המקום תפוס
התייאשנו, המשכנו החיפושים  לא

אולם  אולם אחר בעוד אנו עוברים
אולם מתאים ופנוי. למצוא בנסיון
באחד האולמות, בעודנו סוקרים 
אולם החגיגה, נגלתה לעיני  את
הקירות, תמונה גדולה  על אחת

המשיח. בו  הרבי שליט"א מלך של
במקום החלטנו יחד, פה אנו נערוך

את חגיגת הנישואין. 
תאריכים נותרו  כששאלנו איזה

2 אופציות,  פנויים נשארו רק
חודש  כאשר אחד מהם בסוף

מנחם-אב..."
אריאל:  כיום מעיד על עצמו

הרבי שליט"א מלך  "בזכות ברכת
המשיח אין אדם מאושר ממני!" 

לא צריך להיות פוליטיקאי מוצלח
גודל הסכנה של  את להבין כדי

כניעה וויתורים, ובפרט כאשר רואים את תוצאות 
הדברים בפועל ממש. (שבת פרשת בא, תשד"מ)

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

רים ויתו שבו הסכנה
לשעון משיח מסביב לחיות

באתר: ניתן לצפות
משיח, מכינוסי חיים וחוזרים שידורים
שונים, בנושאים וזמרה, הרצאות שירה

מלכות' שיעור 'דבר שבוע: כל
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המשיח מלך הרבי שליט"א קודש משיחות
ÂÈ· ‰ÓÈÈ˜˙‰ ,('92)  ·"˘˙'‰ Ë·˘ Í"Ê ,ÌÈËÙ˘Ó ˙˘¯Ù ˙·˘ ·¯Ú·
 ·"‰¯‡ ‡È˘ ˘Â·  ÔÈ·Ï ,‡ÈÒÂ¯ ‡È˘  ÔÈˆÏÈ  ÔÈ· ˙È¯ÂËÒÈ‰ ‰˘È‚Ù ˜¯ÂÈ
 ‰ËÏÁ‰‰  ‰Ï·˜˙ ‰·˘  ,˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏÂ„‚  ˙ÂÈ„Ó  È‚È‰Ó  ˙ÂÙ˙˙˘‰·
 ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ ‡"ËÈÏ˘ È·¯‰ ."ÌÈ˙‡Ï Ì˙Â·¯Á Â˙˙ÎÂ" ‰ÎÂ˙˘ ‰Ê¯Î‰‰Â

.ÔÈËÂÏÁÏ È˙¯‚È˘ È˙Ï· ÔÙÂ‡· ÂÓÂ˜ÈÓÏÂ ÚÂ¯È‡Ï ÒÁÈÈ˙Ó

הדור של נשיא העיר
"ויש לומר, שבקיומה של פגישה החלטה והכרזה זו 
בהעיר של נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר (ניו יורק), 
דהפצת  מהפעולות  כתוצאה  בא  זה  שכל  מרומז,
העולם, שנעשו  בכל  ויושר, צדק  והיהדות,  התורה 
שע"י  ועד דורנו, משיח שבדור,  נשיא  ונעשים ע"י 
נעשה העולם  בכהנ"ל בימינו אלה שלימות העבודה
להתחלת הפעולה דמלך המשיח,  ראוי ומוכשר כולו

רבים וכתתו חרבותם לאתים". "ושפט בין הגוים והוכיח עמים
לפי שהמקום  בניו יורק, הוא ואף שהטעם הפשוט לקביעת הפגישה
נקבע  שבעולם המדינות  באי-כח בקביעות  מיוצגים שבו  המיוחד
הטעם  עיר הבירה של מדינה מסויימת, הרי, שאינו מלכתחילה במקום
להיותה עיר הבירה  מקום זה בעיר זו דוקא, הוא, האמיתי לקביעת
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ועוד),  סע"א. סב, גיטין  (ראה  רבנן" "מלכי של

נשיא דורנו.
העמים  בין  ושלום  אחדות  למטרת  העמים  חבר  שארגון ולהעיר, 
נשיא דורנו  של התחתון לאחרי ובסמיכות לבואו הוקם בחצי כדור
המלחמה,  באמצע שנתקבלה מההחלטה  (החל  התחתון  כדור  לחצי 
בשנת תש"ה לערך),  בסיומה של המלחמה, תש"ב לערך, ובעיקר בשנת
דורנו, ועד לבניית הבנין המיוחד  ונקבע מקום מושבה בעירו של נשיא

לערך) תשי"א (בשנת
כתוצאה  היא  העמים בין והשלום  שהאחדות  מודגש שבזה  -
והיהדות  התורה מפעולתו של נשיא דורנו בבירור העולם (ע"י הפצת
נשיא  ע"י בבירור העולם  וככל שניתוסף  בכל העולם), ויושר וצדק
הארגון שמטרתו לפעול אחדות  של ניתוסף גם בקיומו וביסוסו הדור
לגמר ושלימות בירור העולם בקיום היעוד "וכתתו  ושלום בעולם, ועד
חרבותם לאתים" שהוא היסוד של ארגון זה ועד שפסוק זה מתנוסס 

כותל הבניין. על גבי

בוודאי משיח זה הרי
והכרזת מנהיגי אומות העולם בערב שבת  ועפ"ז יש לומר, שהחלטת
לאתים",  חרבותם ד"וכתתו  ומצב המעמד  דבר  על משפטים פרשת 
מהחלטת והכרזת "מלכי רבנן" ש"הנה זה (מלך המשיח)  היא, כתוצאה
נשיא  אדמו"ר מורי-וחמי  קדושת  כבוד  של  מהפסק-דין  החל  בא",
ומוכנים  הגלות זמן דמשך  ועבודתינו מעשינו  נשלמו  דורנו שמכבר 
וכן הפסק-דין של הרבנים ומורי-הוראה  משיח צדקנו, כבר לקבלת פני
שהוא  בחזקת דוד וכו' מלך מבית הגאולה, "יעמוד בישראל שהגיע זמן
בודאי" (רמב"ם הלכות  ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח משיח"

י"א)  מלכים סוף פרק
כך  כדי עד  העולם,  בגדרי  גם  וחדר  שנמשך  "מסיני",  דין  פסק  -
(ו"בערכאות מדעתם ומכריזים מחליטים העולם  אומות  שמנהיגי 
דינא") על דבר המעמד  ד"דינא דמלכותא התוקף שלהם", שיש בהם

ד"וכתתו חרבותם לאתים". ומצב
ה'תשנ"ב) שיחת קודש ש"פ משפטים (עפ"י

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי שבט   פרק ליום
הפסח. הל' קרבן ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

בפרקים  הלכות חגיגה..
א. אלו. פרק

ב. פרק

ג. פרק

בפרקים אלו. אדומה.. פרק ב-ד. הל' פרה

פרק ה-ז.

פרק ח-י.

פרק יא-יג.

צרעת.. בפרקים  טומאת פרק יד-טו. הל'
א. אלו. פרק

פרק ב-ד.

פרק ה-ז.
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יריב אלוני הרב

מקפיד? תפילות אתה ועל

המשיח מלך



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

057-770-7702
הודעה חשובה

התפנה מקום בקורס ללימוד אומנות המילה
שע"י ברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 057-770-7702

מקיימים את הוראות מלך המשיח

7

החתן כשם חמיו שם
במענה על מכתבו המודיע אשר מציעים לו שידוך

דעתי בענין  ושואל אברהם המדוברת הוא ושם אבי
השמות.

לצוואת רבי יהודה החסיד  מקור חסד יעויין בהגהות
ואנו אין לנו אלא  שמציין להמצדדים להתיר בזה...
כבוד קדושת אדמו"ר הצמח-צדק (שו"ת  פסק-דין
אבהע"ז ח"א סקמ"ג, פסק"ד ליו"ד סקט"ז) שכיון 

שווין ממש אין שום חשש כלל וכלל"  השמות שאין
עיין שם.

וכו' לא רק בשם  אלא שיקבע שיעלה לתורה ויחתום
(השנים או  בשאר השמות שלו גם לבד, כ"א אברהם

אחד מהם עכ"פ). 
תתקא) מאגרת שיל״ו, המשיח מלך הרבי קודש (אגרות

הבית היהודי - יסוד נכרית פאה
ההתראות של בתו . . . שתחי' נודעתי שהיתה כבר
בברכת מזל טוב... שי', - והנני לברכם בזה עם ב"ג
חשש שנחלשה  אבל, מאידך גיסא, אמרו לי שיש

איני  פיאה נכרית. אצל בתו שתחי' החלטתה ללבוש
פעלה חלישות החלטתה זו, אבל  השפעה יודע איזה

משתדלים באופן המתאים ובניחותא לראות  בטח
וכפי שאמרתי בהיותם  עד"ז, ההבטחה שתקיים את

פיאה נכרית בלבד,  לבישת של פה, שאין זו שאלה
יסוד  כל של =) לעבן שטעל אין גאנצן א אלא פון

עד"ז. ביחוד לה עמידתה בחיים). והנני כותב
הפעם שעל  הנני לכפול עוד שבטח למותר הוא, ואף
אפשר  קאנען שבנחת ידי ענינים של קירוב ודברים
תתקל״ד) מאגרת ) לפעול הרבה.

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

ההצהרות המסוכנות האחרונות מכיוונה של 
עצירת הבניה ו'הקפאתה'  על דיברו הממשלה,

כולל בערים ועד  בכל איזור יהודה ושומרון
עצמה. לירושלים

חב"ד  חסידי דווקא בעיתוי שכזה, החליטו
אדומים, לחנוך את בית  במעלה המתגוררים

שהתקיים בשבוע  מרשים הכנסת החדש. באירוע
השתתפו רבנים מהעיר ותושבי  בו שעבר,

השכונה, נשמעה שוב הקריאה להצלת ארץ 
הארץ וביטול  ישראל, חידוש הבניה בכל רחבי
ובכך מסכנת  המדברת עם הערבים כל ממשלה

מליוני יהודים. של חייהם את

פתיחתו של בית הכנסת הוא  מי שעומד מאחורי
ענת ובני המשפחה  שיחד עם זוגתו אריאל, עוז ר'

בשכונתם. יהדות להפצת פועלים

הדור מפרסמים לאנשי
הפעילות והפעולות מספרת ענת: "הגענו על

שנקראים מה שנה, היינו אז, לפני 23 לעיר
ימים זכינו לטעום  באותם טריים', 'מתקרבים

ודרכינו בשמירת התורה  באור היהדות, ולהכיר
טבעי בהפיכת ביתנו  באופן ומצוות, השתלבה,

לבית חב"די.

לגור בישוב, מצאנו את עצמינו  בואנו עם מייד
החב"דית בעיר,  משתלבים במערך הפעילות

בעבודות שונות בגן  לסייע פניתי באותם ימים
חב"ד. חב"ד, ומאוחר יותר אף עבדתי בבית

כארבע-עשרה שנה עשיתי 'הסבה  לפני
כמדריכת כלות. בד  לעבוד מקצועית' ופניתי

מבצע  במערך בבד, וכחלק מעבודה זו, השתלבתי
בעיר. 'טהרת המשפחה'

קשר, שומעת באופן  כמעט כל מי שיוצרת איתי
הרבי שליט"א מלך המשיח ועל  על טבעי,

באמצעות האגרות קודש.  המופתים המתגלגלים
אלי, עובדות אחרות,  פונות כך קורה, שלא פעם
שאינם משתייכות באופן מוצהר לחסידי חב"ד, 
בבקשת  מטעם המועצה הדתית בעיר, העובדות

עזרה לברכה".

פותחים מקוה
נושא ההדרכה ממלך על אמונה כמי שאכן

שלב, הופתעה  המשיח, ומבקשת את ברכתו בכל
שבכל  למצוא שנים, לפני כשמונה גב' אריאל,

ישנה  ימים, באותם שהיא מקבלת, מכתב
מקוה. התייחסות לבניית

לאחד מחשובי הרבנים  "פניתי עם התשובות
מפי על התשובות.  לשמוע הופתע בעיר, והוא

שכעת  לי לקח את הנושא ברצינות, והודיע הוא
מקיף בכל המקוואות  לבדק-בית הוא יצא

שבעיר, על מנת לתקן את הטעון תיקון ולשפץ 
את השייך.

מספר ימים, ובאחד הימים נצרכתי  חלפו עוד
ברכה והדרכה בענין בו אני  שוב, לבקשת

עוסקת. משפתחתי את ספר האגרות קודש, 
ארוך בענין  מפי. מכתב כמעט ונפלטה צעקה

בור"  על חב"ד "בור בעיר לפי שיטת בניית מקוה
שבזה. וחובת ההשתדלות

לרב,  הספר שוב עם לא התמהמהתי, ופניתי
משראה את המכתב, הבין גם הוא שיש דברים 

שלשה ימים, ישבתי עם ראש  בגו. "רק לפני
מקוה  העיר והמהנדס על התוכניות לבניית

06, נראה מה אני אוכל לעשות". חדשה בשכונת

בור"  על למרות ששינוי התוכניות, והוספת "בור
דרשו עלויות כספיות  הקיימות התוכניות בתוך

הרב, ודרש את התאמת  התפעל לא גבוהות,
שיטת  מקוה לפי התוכניות, כך שכיום ישנה

בהשתדלותו של עוז. חב"ד גם במעלה אדומים,

המשיח מלך על לסמוך
גם פתיחת בית הכנסת החדש, הייתה בצורה
שנים התפללו מתפללי המנין  דומה. במשך

עוז,  ר' שארגן מיוחד במנין החב"די בשכונה,
מכתב מהרבי שליט"א  הזוג, לאחר שקיבלו בני

כנסת בלווי הוראות  מלך המשיח על פתיחת בית
מבנה בית  זאת, הוקם לעשות מדוייקות כיצד

הכנסת הראשון בשכונה.

תורה  מוגדרים כשומרי שאינם תושבי השכונה,
במיוחד. אחד מהם הגיע להודות  ומצוות, שמחו
האחרונה התארח  אישי וסיפר כי בשבת באופן

מאוד שב"ה יש  אצלו אביו, שהינו חולה, ששמח
כנסת בלי שיצטרך להתאמץ. מקום בית בקרבת

ענת, אנחנו  "המסר שלי הוא פשוט, מסכמת גב'
הרבי שליט"א מלך המשיח,  על צריכים 'לסמוך'

אותה  לקיים יש מורה לנו הוראה, כשהוא
הדרך להבאת הגאולה". זו בקבלת עול.

בעומר ל״ג בתהלוכת אריאל עוז ר׳

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון
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