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ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

במקווה קדמי ר'
בצפת האריז"ל

אלו"ל מבצעי של בעיצומם

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

ולא טוב. מבשרת אלול, לחודש השבוע כניסתנו
בעבר, ממש. והנגלה הנראה טוב אלא טוב, סתם

חודש ראש בערב בזה. נוכח כבר ישראל עם
להר השלישית, בפעם רבינו משה עלה אלול

ישראל לעם מחילה לבקש מנת על והפעם סיני,
בהר, שהייתו ימי ארבעים בסיום העגל. חטא על

הודיעו תשובה, ימי ועשרת אלול חודש את שכללו
ונתן כדבריך" הכיפורים,"סלחתי ביום הקב"ה

לעם ברצון לתתם האחרונות הלוחות את בידו
רצון ימי ארבעים ישראל.

אלול. בחודש שעיקרם
אלו ימים נקבעו אז, מני

של לימים אלול חודש של
בין ורצון, חיבה קירוב,

בין ישראל, וכנסת הקב"ה
ויהודי. יהודי וכל הקב"ה

לאפשר כדי זה, וכל
הבט מבלי אחד, לכל

ה', בעבודת דרגתו על
"אני - ית' אליו להתקרב

לי". ודודי לדודי

הרחמים מדות י״ג
והקבלה החסידות בתורת

לאותה שביטוי מובא,
בימים ישראל לעמו מגלה שהקב"ה ייתרה חיבה
(י"ג) עשרה שלוש הם אלו אלול, חודש של אלה

אלינו המאירות הקב"ה, של הרחמים מידות
נעלה שמקורם אלוקיים, אורות י"ג זה. בחודש

בחינת זו עליונים, מעולמות למעלה ביותר,
ה"כתר".

הרחמים מדות שי"ג זה כיצד לשאלה בנוגע
מאצילות), (שלמעלה עליון" ב"כתר שמקורם

חולין שרובו חודש בשנה, רגיל בחודש מתגלים
התניא בעל הזקן אדמו"ר עונה שבו? החול ובימי
מייסד ערוך, והשולחן

אכן שהדבר חב"ד,
לחלוטין, טבעי אינו
בהחלטתו נעוץ אלא

כדי והעצמית, האישית

ית'. בעבודתו להוסיף מבניו, אחד כל את לעורר
מביא הוא זו, שיגרתית בלתי מציאות להמחשת

בשדה". "המלך מפורסם משלו את
ודם, בשר מלך אצל שגם להבהיר, שכוונתו משל
נכבדים, שרים מוקף בארמונו, נמצא כלל שבדרך
להתקרב רשאי אדם כל ואין ומשרתים, שומרים

בזמנים יש כזה, מלך אצל גם הנה לארמונו, אפילו
יוצא הוא בה שגרתית, בלתי מציאות מסויימים,

אחד לכל ומאפשר טקס, גינוני ללא העם אל
אישית אליו לפנות
בקשתו את ולבקש

בקשתם. ממלא והוא
בספרו המשל לשון וזה

תורה": "לקוטי
שקודם למלך משל

אנשי יוצאין לעיר בואו
ומקבלין לקראתו העיר
רשאין ואז בשדה פניו

לצאת שרוצה מי כל
והוא פניו, להקביל

בסבר כולם את מקבל
פנים ומראה יפות פנים

(וממלא לכולם שוחקות
ובלכתו בקשתם).

הולכים הם הרי העירה
נכנסים אין מלכותו להיכל בבואו ואח״כ אחריו.

ויחידי שבעם המובחרים זאת גם ואף ברשות כ״א
סגולה.

ההתגלות את לבקש
ממלך לבקש חייבים, ואף רשאים אנו בו הזמן זה

ועבור ביתנו בני ועבור עבורנו המלכים, מלכי
וברוחניות, בגשמיות המצטרך בכל ישראל, כל

ביותר, הנדרש הדבר את לבקש עלינו בעיקר אך
שליט"א הרבי התגלות - מכל לנו והיקר הנעלה

מוליכנו ישראל, נדחי שמקבץ המשיח, מלך
לעבוד כולו העולם את ומתקן לארצנו, קוממיות
שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר: יחד ה' את

אחד, שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרא ברורה
ממש. בקרוב והשלמה האמיתית בגאולה

אחד ליום ישיבת
בענייני עיון יום נערך שנה כמידי

– ההפצה 'מרכז ע"י ומשיח גאולה
אברכים מאות בהשתתפות ממש',

מלך הרבי הוראת את לקיים שבאו
זמן עם לחיות שליט"א, המשיח

תורת של מעמיק בלימוד הגאולה
קופצ׳יק. יחיאל הרב הנחה הגאולה.

במצוות ששון ינון הרב המרצים: בין
כאשר מצוותיך', ב'דרך מלך מינוי
הרב מסר זה, בנושא בנגלה פלפול

קדם ארי׳ה הרב גרשוביץ. יצחק יוסף
בנושא דיבר לוד, תות"ל בישיבת ר"מ

דובער שלום הרב והעם. המלך יחס
הציג צפת, חח"ל בישיבת משפיע וולף

המשיח מלך של לעניינו שונים מקורות
אורי הרב מסר כללי" "שיעור בדורנו.

הרב חיפה. בתות"ל משפיע למברג
בעתו", "דבר הלוח עורך גנוט מרדכי
הגאולה. בזמן החיים אורח את סקר

בפרשה". "משיח הייחודי הפרויקט את
שמעון הרב זיגלבוים, מנחם הרב הציג

מסר ממ"ש, הנהלת חבר ויצהנדלר
עפ"י השמיטה שנת בנושא שיעור

המשיח. מלך שליט"א הרבי שיחות

השנתי הלוח
מוקדי בקרב מופץ אלה בימים
ע"י היו"ל מפואר שנתי לוח חב"ד

הרב בראשות הגאולה" "לחיי עמותת
חדשית תמונה בלוח נתן. אברהם

טל' המשיח. מלך שליט"א הרבי של
.077-664-7543 להזמנות:

לעצבות פיתרון
וכו'. היא בעצב ..שפעמים זוגתו רוח מצב ..אודות
בבורא הבטחון ענין אודות להסבירה יוכל ובודאי

בהשגחה ואחת אחד כל על המשגיח ומנהיגו עולם
איש עצב יהי' והאומנם מני' פנוי אתר ולית פרטית
עם ממש מקום בקרבת הנמצאים הישראלים ואשה

ממה לו שאין שפשיטא האמיתי, בטוב וטוב גדול מלך
המלך. של אמות בד' לפחוד וממה לדאוג

אלא במשל זה אין שבאמת ובפרט מובן, והנמשל
למעלה ערוך שבאין אלא ממש, הענין אמיתית
וכו'. לך ערוך אין הידוע וכפיוט מזה, ולמעלה

במקומות קדישא תניא בספר כן גם שילמוד ומהנכון
יוכל שבודאי העצבות ענין שלילת אודות המדברים

את יבדקו אשר וכן הנ"ל. את להסבירה

וזוגתו כדין, כשרות כולך שיהיו בדירתם המזוזות
להפריש הכשרות ישראל בנות מנהג על תשמור תחי'
יום וערב שבת ערב בכל הנרות הדלקת קודם לצדקה

תפלת קודם חול יום בכל לצדקה יפריש והוא טוב,
ו׳קמז) (מאגרת הבקר.

האשה בדעת להתחשב - דירה
בענינים בכלל הנה - להחליפה, באם הדירה, ...אודות

הבית, עקרת האשה בדעת להתחשב יש כאלו
להתרשם אין אדם של דעתו מרחיבה נאה שדירה וכיון

הוא כן שהרי ממוצעת, במדה לחוב להכנס עליו באם
עולם של מנהגו

חוצה המעינות הפצת בפעולת משתתף הסתם מן
בקדש דמעלין נצטווינו שהרי לזמן מזמן בזה ומוסיף
ו׳קמז) (מאגרת

.

ישראל, בית כל ועבור עבורנו המלכים, מלכי ממלך זה, בזמן לבקש ומחובתינו ביכולתנו
המשיח מלך שליט״א הרבי התגלות - מכל לנו והיקר הנעלה ביותר, הנדרש הדבר את

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(29.8.14) (5774) ה'תשע"ד אלול ג' שופטים פרשת קודש שבת ערב

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

ולהקביל לצאת
המלך פני את

1011

חודש של בשמו נרמזו תיבות ראשי חמשה
בשנה לעבודתנו הסיכום חודש אלו"ל,

לטובה, עלינו הבאה לשנה וההכנה החולפת
ראשי חמשה טובות החלטות קבלת ע"י

בפרט מאתנו הנדרש את הממצים תיבות
אנו בהם - המשיח ימות - אלו "בימינו

מלך שליט"א הרבי כלשון עכשיו", נמצאים
את שיותר, ככל לפרסם המבקש המשיח,

הנרמזים וההוראות התיבות ראשי חמשת
ה'. בעבודת בהם

המתים לתחיית עד
תורה. - לך" ושמתי לידו "אינה - הראשון

מקלט, ערי ממצות לקוחות אלו תיבות
הם אלו בשגגה, נפש הרוצח את הקולטות
הוא הדם גואל מפני הקולטים תורה דברי
בפנימיות הלימוד ובפרט וכו'. הרע היצר

משיח. של תורתו זו התורה,
תפילה. - לי" ודודי לדודי "אני - השני
התופל לשון, (תפילה מתחבר בו הזמן זה

בתפילה ובפרט ית' אליו יהודי כל חרס) כלי
והשלימה. האמיתית גאולה על ובדרישה

לאביונים" ומתנות לרעהו "איש - השלישי
בצדקה להרבות חסדים הגמילות עמוד -

במבצעי ובפרט הגאולה, את המקרבת
הגאולה את המזרזים הרבים, וזיכוי המצוות

והשלימה. האמיתית
תשובה. - לבב" ואת לבבך "את - הרביעי
אלוקיך ה' "ומל הפסוק מן הלקוחות מילים

את הנושאות זרעך", לבב ואת לבבך את
ה', עבודת איכות לשיפור הנוקבת הדרישה

מתוך הנעשית עילאה, לתשובה ורומזות
הגאולה. בזמן גם ושייכת שמחה

לאמור" ויאמרו להוי'. "אשירה - והחמישי
ישיר אז שירת מתוך אלו מילים גאולה. -

גם אלא מצרים לגאולת רק לא רומזות
נאמר, לא שר" "אז שהרי המתים, לתחיית
שעתיד מכאן עתיד, לשון ישיר"! "אז אלא

המתים. בתחיית לשיר רבינו משה עוד

נוספות הוראות
אלו"ל בעבודת אלו דרגות לחמש במקביל
נפש, שבנשמה: הדרגות לחמש המקבילות

הרבי הדגיש ויחידה, חיה ונשמה, רוח
לחודש נוספות הוראות המשיח מלך שליט"א

אלול:
הלקוטי מתוך לדודי" "אני מאמר לימוד א.

משלו שבמרכזו הזקן, לאדמו"ר ל"ב, ע' תורה
מפנימים זה בלימוד בשדה". "המלך המפורסם

אלול. חודש של ויחודו מעלתו את
בימי לתקוע ישראל מנהג שופר. תקיעת ב.

בפרט זו ובתקופה הלבבות. את לעורר אלול
בני מאחינו שיותר ככל לזכות להשתדל יש

להרבות שופר, בתקיעת שליט"א ישראל
מונה טעמים עשרה ישראל. של בזכויותיהם

את המזכיר שופר לתקיעת גאון סעדיה רבינו
סיני הר מעמד את גם כמו יצחק עקידת זכות
שופר בתקיעת שלוותה המלכים הכתרת ואת

בשופר תקע - הגדולה שופר לתקיעת ועד
לחרותנו. גדול

משפחות עבור חיטין" ל"מעות הכנות ג.
תשרי, חגי וכל השנה ראש לקראת נזקקות

ממתקים ושתו משמנים "אכלו הכתוב כלשון
שאר והן מזון הן לו", נכון לאין מנות ושלחו

החג. צרכי

החדשה לשנה ברכה בקשות
רעותה את ואישה רעהו את איש לברך ד.

וחתימה כתיבה בברכת וילדות, ילדים כולל
ומתוקה. טובה לשנה טובה

בחודש נוהגים והמזוזות. התפילין בדיקת ה.
זה ידי "שעל והמזוזות התפילין את לבדוק זה

החודשה. לשנה ובפרט ה' בברכת יתוסף
מנהג החדשה. לשנה ברכה בקשות כתיבת ו.

השנה לקראת לכתוב חסידים
לרבי ברכה בקשת החדשה,

(ולעת המשיח מלך שליט"א
בקשת הכנסת ע"י עתה

ובה הקודש) לאגרות הברכה
מבני אחד כל את מזכירים

ומתוך אימו. ושם שמו הבית,
לצרף ניתן ישראל אהבת

לתת שרוצים וידידים קרובים של שמות
של ברכתו - ביותר הטוב הדבר את להם

הגאולה ברכת זו המשיח, מלך שליט"א הרבי
ממש. ומיד תיכף שתבוא והשלימה האמיתית

המשיח מלך שליט״א לרבי השנה ראש בערב פ״נ מוסרים

״יש תשנ״א: אלול שופטים, פרשת משבת השיחה לאחר הגאולה עיתון כותרת
וברכה״ ״הסכמה - המשיח מלך שליט״א הרבי אישור את קיבלה בישראל״, נביא

אישור שקיבלה - בעיתון הכותרת



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

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

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

תניא תהלים חומש

לפני בלילה, חמישי יום
בבית התקיימה כשבועיים,

בקרית יצחק רוזנברג משפחת
חסידית התוועדות שמואל,

בשעה הבית. חנוכת לרגל
הצטרף יחסית מאוחרת

בני נחום הרב להתוועדות
מלך שליט"א הרבי שליח בנטו
שבצפון, שלומי בעיר המשיח

מניסי קצת לספר שניאות
בעצמו. שחווה כפי השליחות
בקיץ השניה, לבנון "במלחמת

נאלצתי ,(2006) תשס"ו
בבית עיסוקי מכל להנתק

עם לפעילות ולהתמסר חב"ד
לאורך צה"ל חיילי

היינו הגיזרה. כל
הרף ללא עסוקים

תפילין, בהנחת
הלחימה כדי תוך
במצבים ולעיתים

ממש. סכנה של
מסויים, בשלב

להשי"ת התפללתי
ייגמר, שכשהכל

תנתן כ"פיצוי" אזי
האפשרות לי

ונזכה שהחסרתי, את להשלים
חב"ד. לבית חדש מבנה להקים
לתכנון ניגשנו המלחמה, לאחר
שמדובר שהתברר אלא המבנה,

החלטתי דולר. אלפי במאות
בחו"ל. תרומות לגיוס לצאת

מלך שליט"א לרבי כתבנו
דברי הכילה והתשובה המשיח

ובניינים בניין לבניית עידוד
טובות". "בשורות - ובסיום

את להשיג שנצליח הבנתי
הנדרשות. התרומות

לי היו שם אנג'לס, ללוס טסתי
הרב מהם שאחד ידידים מספר

מאוד השתדל אביטן, מיכאל
אותי הדריך הוא לנו. לסייע

בין וכו'. תורמים עם אותי קישר
"ואצל אותי שאל הוא השאר
הרי הוא כבר? היית .. שמעון

לשעבר". שלומי תושב
של התאום אחיו את הכרתי

בשלומי, עדיין שמתגורר שמעון,
ביכולתו שיש שיערתי לא אבל
הרב והתחמקתי. כספית לסייע
כתרומה שיק לנו כתב מיכאל

מאליפות בברכות ונפרדנו
שליט"א הרבי להתגלות שנזכה

המשיח. מלך
אל שוב הגעתי מכן, לאחר שנה

כשהפרוייקט אביטן, מיכאל הרב
השיק כתיבת לפני ואז בעיצומו.

ואצל "נו, אותי: שואל הוא
התחלתי היית? כבר שמעון

וכו' הזמן על שחבל להסביר
אך להתעקש, יותר ניסה הוא

. ונסעתי השיק את כתב לבסוף
הוא כשהגעתי, השלישית בשנה

"אצל נחרץ: יותר הרבה היה
לשלילה ומשעניתי היית? שמעון

שאינו לי אמר
לי לתת מתכווין

שאהיה עד מאומה,
ואבקש שמעון אצל
"הוא תרומה. ממנו

בעסקים הצליח
לבקש יכול ואתה

ממנו".
נסעתי ברירה בלית
הראשון ברגע אליו.

הייתי שנפגשנו,
בינו הדמיון בהלם.

מדהים, ממש היה אחיו לבין
איתו הרגשתי כך משום דווקא
כבר מכירים כאילו בנוח, יותר

במהלכה שיחה, התפתחה שנים.
הכסף ועל הפרוייקט על ספרתי

הפרוייקט. לגמר לנו הדרוש
והבטיח התלהב דווקא שמעון
לתרום שבכוונתו ואמר לסייע

הופתעתי גיסא מחד .$ 25,000
שהסכום ידעתי אך לטובה.

גדול. יותר הרבה הוא הדרוש
מרגיש כשאני לשוחח המשכנו

עזרה לבקש פנימי דחף מעין
לאחר ואכן יותר. גדולה

שם על יקרא שהבניין שהצעתי
את להשלים נענה הוא אביו,

של בסך שיק וכתב הדרוש הסך
.! דולר 100,000

בידי, והשיק ממנו כשיצאתי
את לעכל מתקשה עדיין
במוחי חלפה שהתרחש,

שמי ספק "אין המחשבה:
הוא בי, להאיץ במיכאל שהאיץ

המשיח, מלך שליט"א הרבי
יחי טובות". "בשורות שהבטיח

המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו
ועד!" לעולם

  
   
  

 
 

  
  

  
  

 
  

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

7:43 6:31 ירושלים
7:46 6:47 תל-אביב
7:46 6:39 חיפה
7:45 6:49 באר-שבע
8:15 7:16 ניו-יורק

אלוקי - מנחמכם הוא אנוכי 
נב-יב) (ישעיהו:נא-יב, ישראל

לפרסם צריך - לנביא זכינו

כמוני מאחיך מקרבך "נביא בפרשתנו: נאמר
יח, (שופטים, תשמעון" אליו אלוקיך, ה' לך יקים
בהתאם רבינו משה לנו אומר אלו דברים טו).

אחיהם מקרב להם אקים "נביא אליו: ה' לדברי
כל את אליהם ודיבר בפיו דברי ונתתי כמוך,
כפשוטם: והדברים יח). יח, (שם, אצונו" אשר

רבינו משה לדרגת עד
שייך דור שבכל רבינו, למשה מודיע הקב"ה

המשך הוא נביא כל כמוך". להם אקים ש"נביא
חילוקי בכך ויש ותורתו. משה נבואת של

הגבוהה לדרגה עד הנבואה, בגילוי מדרגות
ממש. כמשה שהיא ביותר,

החזקה" "היד בספרו מאריך שהרמב"ם העובדה
שהא-ל לידע הדת ש"מיסודי המדע בחלק
ז'), פרק התורה, יסודי (הלכות אדם" בני מנבא

מסויימות, לתקופות הנבואה את מגביל ואינו
אפשרית אכן הנבואה שתופעת כך על מצביעה

ודור. ובכל זמן בכל
מאריך שהרמב"ם לכך, הטעם מה גם נבין בכך

כי משה, נבואת לאופן בנוגע לבאר שם
לדעת לזמננו נוגע מה הדבר: תמוה לכאורה

ובפרט משה? נבואת של ומהותה מעלותיה על
"הלכות ספר הוא החזקה" ה"יד ספר שהרי

לדעת להלכה נוגע ומה הדורות, לכל הלכות"
בגאולה? לתחיה שקם טרם משה, נבואת על

דרגת שייכת דור שבכל ההבנה לאחר ברם
הכתובים, של כפשוטם משה, של הנבואה

מקדיש שהרמב"ם לכך הסיבה היטב מובנת
משה. נבואת מהות לביאור רבה כה לב תשומת
ובכל ודרא", דרא בכל דמשה "אתפשטותא אכן

"נביא שהוא שבדור", רבינו "משה ישנו דור
ראשון "גואל - שמשה מכיון כמוני". מקרבך
הראוי אחד ישנו דור ובכל אחרון", גואל הוא

שישנה הגאולה, קודם גם לדעת עלינו לכן לכך,

עוד משיח, אצל הנבואה גילוי של המציאות
הגאולה. לפני

הוכחות צריך לא
יוסף (רבי הריי"צ אדמו"ר הכרזת פי על והנה

העבודה, עניני כל את סיימו שכבר יצחק)
שופטיך "ואשיבה של הזמן הגיע שכבר מובן

בשלימות. כבתחילה" ויועציך כבראשונה
כל את לאחד יש שאם הרמב"ם, פוסק ואכן

לנביא, להיות שצריכים והשלימויות המעלות
ורואים שראינו כפי - ומופתים אותות ומראה

הרי דורנו, נשיא אצל - ברכותיו קיום בהמשך
אלא לבדו, האות מפני בו מאמינים אנו אין

"אם ואמר: בתורה משה שציוה המצווה מפני
ש"יאמר זה ידי על או תשמעון". אליו אות, נתן

דבריו". ויאמנו בעולם להיות העתידים דברים
נדרשים הנביא על אלו סימנים מזו: ויתרה

נביא. שהוא אחר נביא עליו העיד כשלא רק
נביא עליו "העיד דורנו לנשיא בנוגע אך

ע"י שאחריו בדור ונמשך נביא", שהוא אחר
השני זה ואין נביא, בחזקת הוא "הרי תלמידיו,

ומיד תיכף לו לציית וצריכים חקירה", צריך
לחשוב ו"אסור אות", שיעשה "קודם עוד
ואסור אמת, אינו שמא בנבואתו ולהרהר

שזה שנודע מאחר אלא מידי. יותר לנסותו
יהרהרו ולא בקרבם, ה' כי וידעו יאמינו נביא,

בדברי שמאמינים כיון אחריו", יחשבו ולא
הנביא, של דבריו שאלו משום לא הנביא

זה, נביא ע"י הקב"ה דברי שאלה משום אלא
ה'! ע"י עצמו, זה לנביא שנאמרו

לפרסם
לכל לפרסם "צריכים מעשית: הוראה ומכאן

"בעל ומינה בחר שהקב"ה שזכינו הדור, אנשי
נעלה בערך שלא הוא עצמו שמצד בחירה"

וה"יועציך" ה"שופטיך" שיהיה הדור, מאנשי
בנוגע עצות ויתן הוראות שיורה הדור, ונביא
זה, שבדור והאנשים ישראל בני כל לעבודת
חיי להנהגת ובנוגע ומצוות תורה ענייני בכל

העיקרית: הנבואה עד הכללית.. יום היום
ממש ומיד ותיכף לגאולה", "שלאלתר הנבואה
תנש״א) שופטים (ש״פ בא"! (משיח) זה "הנה

בירושלים. וגאולה משיח מרכז מנהל אורן דורון הרב עם

ההזדמנויות וניצול המשיח ימות
ויראו, יראו למען ו...מפספסים! נופלים החמאס. טילי נופלים הארץ רחבי בכל

לבירה. הבית בעל יש כי תבל, יושבי כל וידעו יכירו

בשר לעיני הגאולה נפלאות
נפלאות את לראות זכיתי כשבוע לפני
לאוטובוס ממתין בעודי עיני. לנגד הגאולה
העיר החלה ת"א, במרכז ארלוזרוב במסוף
עשרות איתן. צוק של מאזעקותיו הומה
זה הסתכלו איתי, יחד הממתינים הנוסעים

נברח? ואנא נלך אנא שואל: במבט בזה

למבנה נצמדו חלקם הארץ, על נשכבו חלקם
בסמוך. העומד אגד, משרדי של הרעוע
התחנה ספסל על לשבת נשארו מעטים
באמת אין שלמעשה והסכמה, הבנה מתוך
התגלה ויורדות, עולות צפירות של כדקה כעבור אולם בסביבה. מוגן מרחב
שאנו מנת על לבן שובל משאיר הוא כשמאחוריו המושיע, הטיל לעינינו

כוחותינו. של הטיל את לזהות נוכל הצופים,

מייחלת, ותקווה דרוכה ציפייה של שניות כ20 ולאחר השמימה עולה הטיל
הרגשתי הטובים! ניצחו שוב ב"ה, זה. אחר בזה פיצוצים שלשה מעלינו נשמעו
פשוט בשר, לעיני הגאולה נפלאות הם אלו הבנתי: מיד אך בסרט, כצופה

אלוקי. תענוג

בשנה למדו כולם לא והמלבב. המרהיב מהמראה ליהנות זכו כולם לא אומנם
כפי גאולה של במראות צופים אנו כי המבשרות מלכות דבר שיחות האחרונה
הרבים שהפספוסים" לכך מודעים כולם לא הזה. בזמן בשר לעיני שנראית
הרי בנס, כשמבחינים גם בעצמו. המשיח מלך של פעולותיו הם החמאס של

ברעדה". "גילו בבחינת זה

מחסיד? היום מצפה הרבי מה
רעיך!" ד"מ על תעמוד "לא הציווי את האלה בימים לקיים חייב חב"ד חסיד
האחרונה השיחה היא הלו השבועית מלכות הדבר שיחת את וללמד ללמוד
אחרונות", "חדשות בבחינת היא והרי הזה השבוע בפרשת עתה לעת ששמענו

לחיות. יש ואיתן לפספס אין שאותן

המתרחשות הנפלאות אודות הסברה חומר יהיה אחד כל שבידי היה הראוי מן
על שומר ש"האלוקים הודו הגויים ואף בניסים מבחינים כולם אכן לעיננו.
מלך שליט"א הרבי המשיח. לימות זאת מקשרים הם אין אך היהודים",
לישראל, להם ואומר המקדש בית גג על עומד "משיח שנפרסם: רוצה המשיח
זמן הגיע ענווים בשבילכם, אלא עשיתי לא שעשיתי, מה כל תתיראו, אל בני,

גאולתכם".

ההזדמנות! את לנצל
התקשורת שכל מידה בקנה פלאי כך כל לגילוי זכינו לא המפרץ מלחמת מאז
אלו בימים כך מצרים, יציאת בזמן פרעה לב את הכביד שהקב"ה כשם סביבו.
ונוכל כנ"ל הגאולה נפלאות את שנראה מנת על החמאס, לב את הקב"ה מכביד

הגאולה. זמן אודות הסברתי במסע לצאת

ברמת הילוך הרים המשיח מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק תמוז, מג' שנה עשרים
בזמן שראינו כפי אראנו", "נפלאות בבחינת רק מדובר אין מעתה הנפלאות.
להבין מנת על שרואים, מה אודות הסבר המצריכות (נפלאות המפרץ מלחמת
כאן שמדובר רואה אחד כל – ממש נפלאות" "אראנו אלא בנס), שמדובר
להביא לנו שנותר היחיד הביאור הניסים. אודות בהסבר צורך ללא בנפלאות
בזמן בשר לעיני הגאולה נפלאות אלא אלו שאין הניסים, את החווה לציבור

ועד! לעולם המשיח מלך ורבינו מורינו אדונינו יחי הזה!

עכשיו נפלאות

מלך דבר

חסידים שיח

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

א פרק
ב. פרק

ג. פרק

. ד פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

כלים הלכות
ט-יא פרקים

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

כא-כג. פרקים

כד-כו. פרקים

כז-כח. פרקים
א. פרק מקוואות הלכות

ג'

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אנג'לס בלוס שלומי ניסי

שופטים פרשת
א פרק אבות: פרקי

שופטים

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

לעם עולם" מ"אלקי עולם נחלת שהיא כיון
שיכול מי אין ויעקב, יצחק אברהם בני ישראל,

לוותר יכולים אינם עצמם הם ואפילו מהם, אותה לקחת
מי חשוב (ולא בתורה שכתוב מה על המתנה "כל - עליה

תש"ל) (פורים בטל". תנאו המתנה)

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לוותר אפשר אי

נחום בנטו בני הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י

14:00 עד 11:00 משעה יום כל
חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י

מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

טוב מזל ברכת
עטיה שיחי' ויקטור הרב למשפחת

שיחי' יונתן הת' הבן לבוא
שתחי' חנה עב"ג השידוכין בקשרי
סעדי שיחי' יוני הרב למשפחת

הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

שיחיו אסתר מרת וזוגתו ישראל ר' משפחת
גרנובטר

שיח' יצחק לוי ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי



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

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

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

תניא תהלים חומש

לפני בלילה, חמישי יום
בבית התקיימה כשבועיים,

בקרית יצחק רוזנברג משפחת
חסידית התוועדות שמואל,

בשעה הבית. חנוכת לרגל
הצטרף יחסית מאוחרת

בני נחום הרב להתוועדות
מלך שליט"א הרבי שליח בנטו
שבצפון, שלומי בעיר המשיח

מניסי קצת לספר שניאות
בעצמו. שחווה כפי השליחות
בקיץ השניה, לבנון "במלחמת

נאלצתי ,(2006) תשס"ו
בבית עיסוקי מכל להנתק

עם לפעילות ולהתמסר חב"ד
לאורך צה"ל חיילי

היינו הגיזרה. כל
הרף ללא עסוקים

תפילין, בהנחת
הלחימה כדי תוך
במצבים ולעיתים

ממש. סכנה של
מסויים, בשלב

להשי"ת התפללתי
ייגמר, שכשהכל

תנתן כ"פיצוי" אזי
האפשרות לי

ונזכה שהחסרתי, את להשלים
חב"ד. לבית חדש מבנה להקים
לתכנון ניגשנו המלחמה, לאחר
שמדובר שהתברר אלא המבנה,

החלטתי דולר. אלפי במאות
בחו"ל. תרומות לגיוס לצאת

מלך שליט"א לרבי כתבנו
דברי הכילה והתשובה המשיח

ובניינים בניין לבניית עידוד
טובות". "בשורות - ובסיום

את להשיג שנצליח הבנתי
הנדרשות. התרומות

לי היו שם אנג'לס, ללוס טסתי
הרב מהם שאחד ידידים מספר

מאוד השתדל אביטן, מיכאל
אותי הדריך הוא לנו. לסייע

בין וכו'. תורמים עם אותי קישר
"ואצל אותי שאל הוא השאר
הרי הוא כבר? היית .. שמעון

לשעבר". שלומי תושב
של התאום אחיו את הכרתי

בשלומי, עדיין שמתגורר שמעון,
ביכולתו שיש שיערתי לא אבל
הרב והתחמקתי. כספית לסייע
כתרומה שיק לנו כתב מיכאל

מאליפות בברכות ונפרדנו
שליט"א הרבי להתגלות שנזכה

המשיח. מלך
אל שוב הגעתי מכן, לאחר שנה

כשהפרוייקט אביטן, מיכאל הרב
השיק כתיבת לפני ואז בעיצומו.

ואצל "נו, אותי: שואל הוא
התחלתי היית? כבר שמעון

וכו' הזמן על שחבל להסביר
אך להתעקש, יותר ניסה הוא

. ונסעתי השיק את כתב לבסוף
הוא כשהגעתי, השלישית בשנה

"אצל נחרץ: יותר הרבה היה
לשלילה ומשעניתי היית? שמעון

שאינו לי אמר
לי לתת מתכווין

שאהיה עד מאומה,
ואבקש שמעון אצל
"הוא תרומה. ממנו

בעסקים הצליח
לבקש יכול ואתה

ממנו".
נסעתי ברירה בלית
הראשון ברגע אליו.

הייתי שנפגשנו,
בינו הדמיון בהלם.

מדהים, ממש היה אחיו לבין
איתו הרגשתי כך משום דווקא
כבר מכירים כאילו בנוח, יותר

במהלכה שיחה, התפתחה שנים.
הכסף ועל הפרוייקט על ספרתי

הפרוייקט. לגמר לנו הדרוש
והבטיח התלהב דווקא שמעון
לתרום שבכוונתו ואמר לסייע

הופתעתי גיסא מחד .$ 25,000
שהסכום ידעתי אך לטובה.

גדול. יותר הרבה הוא הדרוש
מרגיש כשאני לשוחח המשכנו

עזרה לבקש פנימי דחף מעין
לאחר ואכן יותר. גדולה

שם על יקרא שהבניין שהצעתי
את להשלים נענה הוא אביו,

של בסך שיק וכתב הדרוש הסך
.! דולר 100,000

בידי, והשיק ממנו כשיצאתי
את לעכל מתקשה עדיין
במוחי חלפה שהתרחש,

שמי ספק "אין המחשבה:
הוא בי, להאיץ במיכאל שהאיץ

המשיח, מלך שליט"א הרבי
יחי טובות". "בשורות שהבטיח

המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו
ועד!" לעולם

  
   
  

 
 

  
  

  
  

 
  

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

7:43 6:31 ירושלים
7:46 6:47 תל-אביב
7:46 6:39 חיפה
7:45 6:49 באר-שבע
8:15 7:16 ניו-יורק

אלוקי - מנחמכם הוא אנוכי 
נב-יב) (ישעיהו:נא-יב, ישראל

לפרסם צריך - לנביא זכינו

כמוני מאחיך מקרבך "נביא בפרשתנו: נאמר
יח, (שופטים, תשמעון" אליו אלוקיך, ה' לך יקים
בהתאם רבינו משה לנו אומר אלו דברים טו).

אחיהם מקרב להם אקים "נביא אליו: ה' לדברי
כל את אליהם ודיבר בפיו דברי ונתתי כמוך,
כפשוטם: והדברים יח). יח, (שם, אצונו" אשר

רבינו משה לדרגת עד
שייך דור שבכל רבינו, למשה מודיע הקב"ה

המשך הוא נביא כל כמוך". להם אקים ש"נביא
חילוקי בכך ויש ותורתו. משה נבואת של

הגבוהה לדרגה עד הנבואה, בגילוי מדרגות
ממש. כמשה שהיא ביותר,

החזקה" "היד בספרו מאריך שהרמב"ם העובדה
שהא-ל לידע הדת ש"מיסודי המדע בחלק
ז'), פרק התורה, יסודי (הלכות אדם" בני מנבא

מסויימות, לתקופות הנבואה את מגביל ואינו
אפשרית אכן הנבואה שתופעת כך על מצביעה

ודור. ובכל זמן בכל
מאריך שהרמב"ם לכך, הטעם מה גם נבין בכך

כי משה, נבואת לאופן בנוגע לבאר שם
לדעת לזמננו נוגע מה הדבר: תמוה לכאורה

ובפרט משה? נבואת של ומהותה מעלותיה על
"הלכות ספר הוא החזקה" ה"יד ספר שהרי

לדעת להלכה נוגע ומה הדורות, לכל הלכות"
בגאולה? לתחיה שקם טרם משה, נבואת על

דרגת שייכת דור שבכל ההבנה לאחר ברם
הכתובים, של כפשוטם משה, של הנבואה

מקדיש שהרמב"ם לכך הסיבה היטב מובנת
משה. נבואת מהות לביאור רבה כה לב תשומת
ובכל ודרא", דרא בכל דמשה "אתפשטותא אכן

"נביא שהוא שבדור", רבינו "משה ישנו דור
ראשון "גואל - שמשה מכיון כמוני". מקרבך
הראוי אחד ישנו דור ובכל אחרון", גואל הוא

שישנה הגאולה, קודם גם לדעת עלינו לכן לכך,

עוד משיח, אצל הנבואה גילוי של המציאות
הגאולה. לפני

הוכחות צריך לא
יוסף (רבי הריי"צ אדמו"ר הכרזת פי על והנה

העבודה, עניני כל את סיימו שכבר יצחק)
שופטיך "ואשיבה של הזמן הגיע שכבר מובן

בשלימות. כבתחילה" ויועציך כבראשונה
כל את לאחד יש שאם הרמב"ם, פוסק ואכן

לנביא, להיות שצריכים והשלימויות המעלות
ורואים שראינו כפי - ומופתים אותות ומראה

הרי דורנו, נשיא אצל - ברכותיו קיום בהמשך
אלא לבדו, האות מפני בו מאמינים אנו אין

"אם ואמר: בתורה משה שציוה המצווה מפני
ש"יאמר זה ידי על או תשמעון". אליו אות, נתן

דבריו". ויאמנו בעולם להיות העתידים דברים
נדרשים הנביא על אלו סימנים מזו: ויתרה

נביא. שהוא אחר נביא עליו העיד כשלא רק
נביא עליו "העיד דורנו לנשיא בנוגע אך

ע"י שאחריו בדור ונמשך נביא", שהוא אחר
השני זה ואין נביא, בחזקת הוא "הרי תלמידיו,

ומיד תיכף לו לציית וצריכים חקירה", צריך
לחשוב ו"אסור אות", שיעשה "קודם עוד
ואסור אמת, אינו שמא בנבואתו ולהרהר

שזה שנודע מאחר אלא מידי. יותר לנסותו
יהרהרו ולא בקרבם, ה' כי וידעו יאמינו נביא,

בדברי שמאמינים כיון אחריו", יחשבו ולא
הנביא, של דבריו שאלו משום לא הנביא

זה, נביא ע"י הקב"ה דברי שאלה משום אלא
ה'! ע"י עצמו, זה לנביא שנאמרו

לפרסם
לכל לפרסם "צריכים מעשית: הוראה ומכאן

"בעל ומינה בחר שהקב"ה שזכינו הדור, אנשי
נעלה בערך שלא הוא עצמו שמצד בחירה"

וה"יועציך" ה"שופטיך" שיהיה הדור, מאנשי
בנוגע עצות ויתן הוראות שיורה הדור, ונביא
זה, שבדור והאנשים ישראל בני כל לעבודת
חיי להנהגת ובנוגע ומצוות תורה ענייני בכל

העיקרית: הנבואה עד הכללית.. יום היום
ממש ומיד ותיכף לגאולה", "שלאלתר הנבואה
תנש״א) שופטים (ש״פ בא"! (משיח) זה "הנה

בירושלים. וגאולה משיח מרכז מנהל אורן דורון הרב עם

ההזדמנויות וניצול המשיח ימות
ויראו, יראו למען ו...מפספסים! נופלים החמאס. טילי נופלים הארץ רחבי בכל

לבירה. הבית בעל יש כי תבל, יושבי כל וידעו יכירו

בשר לעיני הגאולה נפלאות
נפלאות את לראות זכיתי כשבוע לפני
לאוטובוס ממתין בעודי עיני. לנגד הגאולה
העיר החלה ת"א, במרכז ארלוזרוב במסוף
עשרות איתן. צוק של מאזעקותיו הומה
זה הסתכלו איתי, יחד הממתינים הנוסעים

נברח? ואנא נלך אנא שואל: במבט בזה

למבנה נצמדו חלקם הארץ, על נשכבו חלקם
בסמוך. העומד אגד, משרדי של הרעוע
התחנה ספסל על לשבת נשארו מעטים
באמת אין שלמעשה והסכמה, הבנה מתוך
התגלה ויורדות, עולות צפירות של כדקה כעבור אולם בסביבה. מוגן מרחב
שאנו מנת על לבן שובל משאיר הוא כשמאחוריו המושיע, הטיל לעינינו

כוחותינו. של הטיל את לזהות נוכל הצופים,

מייחלת, ותקווה דרוכה ציפייה של שניות כ20 ולאחר השמימה עולה הטיל
הרגשתי הטובים! ניצחו שוב ב"ה, זה. אחר בזה פיצוצים שלשה מעלינו נשמעו
פשוט בשר, לעיני הגאולה נפלאות הם אלו הבנתי: מיד אך בסרט, כצופה

אלוקי. תענוג

בשנה למדו כולם לא והמלבב. המרהיב מהמראה ליהנות זכו כולם לא אומנם
כפי גאולה של במראות צופים אנו כי המבשרות מלכות דבר שיחות האחרונה
הרבים שהפספוסים" לכך מודעים כולם לא הזה. בזמן בשר לעיני שנראית
הרי בנס, כשמבחינים גם בעצמו. המשיח מלך של פעולותיו הם החמאס של

ברעדה". "גילו בבחינת זה

מחסיד? היום מצפה הרבי מה
רעיך!" ד"מ על תעמוד "לא הציווי את האלה בימים לקיים חייב חב"ד חסיד
האחרונה השיחה היא הלו השבועית מלכות הדבר שיחת את וללמד ללמוד
אחרונות", "חדשות בבחינת היא והרי הזה השבוע בפרשת עתה לעת ששמענו

לחיות. יש ואיתן לפספס אין שאותן

המתרחשות הנפלאות אודות הסברה חומר יהיה אחד כל שבידי היה הראוי מן
על שומר ש"האלוקים הודו הגויים ואף בניסים מבחינים כולם אכן לעיננו.
מלך שליט"א הרבי המשיח. לימות זאת מקשרים הם אין אך היהודים",
לישראל, להם ואומר המקדש בית גג על עומד "משיח שנפרסם: רוצה המשיח
זמן הגיע ענווים בשבילכם, אלא עשיתי לא שעשיתי, מה כל תתיראו, אל בני,

גאולתכם".

ההזדמנות! את לנצל
התקשורת שכל מידה בקנה פלאי כך כל לגילוי זכינו לא המפרץ מלחמת מאז
אלו בימים כך מצרים, יציאת בזמן פרעה לב את הכביד שהקב"ה כשם סביבו.
ונוכל כנ"ל הגאולה נפלאות את שנראה מנת על החמאס, לב את הקב"ה מכביד

הגאולה. זמן אודות הסברתי במסע לצאת

ברמת הילוך הרים המשיח מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק תמוז, מג' שנה עשרים
בזמן שראינו כפי אראנו", "נפלאות בבחינת רק מדובר אין מעתה הנפלאות.
להבין מנת על שרואים, מה אודות הסבר המצריכות (נפלאות המפרץ מלחמת
כאן שמדובר רואה אחד כל – ממש נפלאות" "אראנו אלא בנס), שמדובר
להביא לנו שנותר היחיד הביאור הניסים. אודות בהסבר צורך ללא בנפלאות
בזמן בשר לעיני הגאולה נפלאות אלא אלו שאין הניסים, את החווה לציבור

ועד! לעולם המשיח מלך ורבינו מורינו אדונינו יחי הזה!

עכשיו נפלאות

מלך דבר

חסידים שיח

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

א פרק
ב. פרק

ג. פרק

. ד פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

כלים הלכות
ט-יא פרקים

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

כא-כג. פרקים

כד-כו. פרקים

כז-כח. פרקים
א. פרק מקוואות הלכות

ג'

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אנג'לס בלוס שלומי ניסי

שופטים פרשת
א פרק אבות: פרקי

שופטים

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

לעם עולם" מ"אלקי עולם נחלת שהיא כיון
שיכול מי אין ויעקב, יצחק אברהם בני ישראל,

לוותר יכולים אינם עצמם הם ואפילו מהם, אותה לקחת
מי חשוב (ולא בתורה שכתוב מה על המתנה "כל - עליה

תש"ל) (פורים בטל". תנאו המתנה)

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לוותר אפשר אי

נחום בנטו בני הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י

14:00 עד 11:00 משעה יום כל
חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י

מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

טוב מזל ברכת
עטיה שיחי' ויקטור הרב למשפחת

שיחי' יונתן הת' הבן לבוא
שתחי' חנה עב"ג השידוכין בקשרי
סעדי שיחי' יוני הרב למשפחת

הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

שיחיו אסתר מרת וזוגתו ישראל ר' משפחת
גרנובטר

שיח' יצחק לוי ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי



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

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

בשבילך...יש לנו חדשות 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

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

הגאולהאתר הגאולה אתר

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

במקווה קדמי ר'
בצפת האריז"ל

אלו"ל מבצעי של בעיצומם

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

ולא טוב. מבשרת אלול, לחודש השבוע כניסתנו
בעבר, ממש. והנגלה הנראה טוב אלא טוב, סתם

חודש ראש בערב בזה. נוכח כבר ישראל עם
להר השלישית, בפעם רבינו משה עלה אלול

ישראל לעם מחילה לבקש מנת על והפעם סיני,
בהר, שהייתו ימי ארבעים בסיום העגל. חטא על

הודיעו תשובה, ימי ועשרת אלול חודש את שכללו
ונתן כדבריך" הכיפורים,"סלחתי ביום הקב"ה

לעם ברצון לתתם האחרונות הלוחות את בידו
רצון ימי ארבעים ישראל.

אלול. בחודש שעיקרם
אלו ימים נקבעו אז, מני

של לימים אלול חודש של
בין ורצון, חיבה קירוב,

בין ישראל, וכנסת הקב"ה
ויהודי. יהודי וכל הקב"ה

לאפשר כדי זה, וכל
הבט מבלי אחד, לכל

ה', בעבודת דרגתו על
"אני - ית' אליו להתקרב

לי". ודודי לדודי

הרחמים מדות י״ג
והקבלה החסידות בתורת

לאותה שביטוי מובא,
בימים ישראל לעמו מגלה שהקב"ה ייתרה חיבה
(י"ג) עשרה שלוש הם אלו אלול, חודש של אלה

אלינו המאירות הקב"ה, של הרחמים מידות
נעלה שמקורם אלוקיים, אורות י"ג זה. בחודש

בחינת זו עליונים, מעולמות למעלה ביותר,
ה"כתר".

הרחמים מדות שי"ג זה כיצד לשאלה בנוגע
מאצילות), (שלמעלה עליון" ב"כתר שמקורם

חולין שרובו חודש בשנה, רגיל בחודש מתגלים
התניא בעל הזקן אדמו"ר עונה שבו? החול ובימי
מייסד ערוך, והשולחן

אכן שהדבר חב"ד,
לחלוטין, טבעי אינו
בהחלטתו נעוץ אלא

כדי והעצמית, האישית

ית'. בעבודתו להוסיף מבניו, אחד כל את לעורר
מביא הוא זו, שיגרתית בלתי מציאות להמחשת

בשדה". "המלך מפורסם משלו את
ודם, בשר מלך אצל שגם להבהיר, שכוונתו משל
נכבדים, שרים מוקף בארמונו, נמצא כלל שבדרך
להתקרב רשאי אדם כל ואין ומשרתים, שומרים

בזמנים יש כזה, מלך אצל גם הנה לארמונו, אפילו
יוצא הוא בה שגרתית, בלתי מציאות מסויימים,

אחד לכל ומאפשר טקס, גינוני ללא העם אל
אישית אליו לפנות
בקשתו את ולבקש

בקשתם. ממלא והוא
בספרו המשל לשון וזה

תורה": "לקוטי
שקודם למלך משל

אנשי יוצאין לעיר בואו
ומקבלין לקראתו העיר
רשאין ואז בשדה פניו

לצאת שרוצה מי כל
והוא פניו, להקביל

בסבר כולם את מקבל
פנים ומראה יפות פנים

(וממלא לכולם שוחקות
ובלכתו בקשתם).

הולכים הם הרי העירה
נכנסים אין מלכותו להיכל בבואו ואח״כ אחריו.

ויחידי שבעם המובחרים זאת גם ואף ברשות כ״א
סגולה.

ההתגלות את לבקש
ממלך לבקש חייבים, ואף רשאים אנו בו הזמן זה

ועבור ביתנו בני ועבור עבורנו המלכים, מלכי
וברוחניות, בגשמיות המצטרך בכל ישראל, כל

ביותר, הנדרש הדבר את לבקש עלינו בעיקר אך
שליט"א הרבי התגלות - מכל לנו והיקר הנעלה

מוליכנו ישראל, נדחי שמקבץ המשיח, מלך
לעבוד כולו העולם את ומתקן לארצנו, קוממיות
שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר: יחד ה' את

אחד, שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרא ברורה
ממש. בקרוב והשלמה האמיתית בגאולה

אחד ליום ישיבת
בענייני עיון יום נערך שנה כמידי

– ההפצה 'מרכז ע"י ומשיח גאולה
אברכים מאות בהשתתפות ממש',

מלך הרבי הוראת את לקיים שבאו
זמן עם לחיות שליט"א, המשיח

תורת של מעמיק בלימוד הגאולה
קופצ׳יק. יחיאל הרב הנחה הגאולה.

במצוות ששון ינון הרב המרצים: בין
כאשר מצוותיך', ב'דרך מלך מינוי
הרב מסר זה, בנושא בנגלה פלפול

קדם ארי׳ה הרב גרשוביץ. יצחק יוסף
בנושא דיבר לוד, תות"ל בישיבת ר"מ

דובער שלום הרב והעם. המלך יחס
הציג צפת, חח"ל בישיבת משפיע וולף

המשיח מלך של לעניינו שונים מקורות
אורי הרב מסר כללי" "שיעור בדורנו.

הרב חיפה. בתות"ל משפיע למברג
בעתו", "דבר הלוח עורך גנוט מרדכי
הגאולה. בזמן החיים אורח את סקר

בפרשה". "משיח הייחודי הפרויקט את
שמעון הרב זיגלבוים, מנחם הרב הציג

מסר ממ"ש, הנהלת חבר ויצהנדלר
עפ"י השמיטה שנת בנושא שיעור

המשיח. מלך שליט"א הרבי שיחות

השנתי הלוח
מוקדי בקרב מופץ אלה בימים
ע"י היו"ל מפואר שנתי לוח חב"ד

הרב בראשות הגאולה" "לחיי עמותת
חדשית תמונה בלוח נתן. אברהם

טל' המשיח. מלך שליט"א הרבי של
.077-664-7543 להזמנות:

לעצבות פיתרון
וכו'. היא בעצב ..שפעמים זוגתו רוח מצב ..אודות
בבורא הבטחון ענין אודות להסבירה יוכל ובודאי

בהשגחה ואחת אחד כל על המשגיח ומנהיגו עולם
איש עצב יהי' והאומנם מני' פנוי אתר ולית פרטית
עם ממש מקום בקרבת הנמצאים הישראלים ואשה

ממה לו שאין שפשיטא האמיתי, בטוב וטוב גדול מלך
המלך. של אמות בד' לפחוד וממה לדאוג

אלא במשל זה אין שבאמת ובפרט מובן, והנמשל
למעלה ערוך שבאין אלא ממש, הענין אמיתית
וכו'. לך ערוך אין הידוע וכפיוט מזה, ולמעלה

במקומות קדישא תניא בספר כן גם שילמוד ומהנכון
יוכל שבודאי העצבות ענין שלילת אודות המדברים

את יבדקו אשר וכן הנ"ל. את להסבירה

וזוגתו כדין, כשרות כולך שיהיו בדירתם המזוזות
להפריש הכשרות ישראל בנות מנהג על תשמור תחי'
יום וערב שבת ערב בכל הנרות הדלקת קודם לצדקה

תפלת קודם חול יום בכל לצדקה יפריש והוא טוב,
ו׳קמז) (מאגרת הבקר.

האשה בדעת להתחשב - דירה
בענינים בכלל הנה - להחליפה, באם הדירה, ...אודות

הבית, עקרת האשה בדעת להתחשב יש כאלו
להתרשם אין אדם של דעתו מרחיבה נאה שדירה וכיון

הוא כן שהרי ממוצעת, במדה לחוב להכנס עליו באם
עולם של מנהגו

חוצה המעינות הפצת בפעולת משתתף הסתם מן
בקדש דמעלין נצטווינו שהרי לזמן מזמן בזה ומוסיף
ו׳קמז) (מאגרת

.

ישראל, בית כל ועבור עבורנו המלכים, מלכי ממלך זה, בזמן לבקש ומחובתינו ביכולתנו
המשיח מלך שליט״א הרבי התגלות - מכל לנו והיקר הנעלה ביותר, הנדרש הדבר את

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(29.8.14) (5774) ה'תשע"ד אלול ג' שופטים פרשת קודש שבת ערב

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

ולהקביל לצאת
המלך פני את

1011

חודש של בשמו נרמזו תיבות ראשי חמשה
בשנה לעבודתנו הסיכום חודש אלו"ל,

לטובה, עלינו הבאה לשנה וההכנה החולפת
ראשי חמשה טובות החלטות קבלת ע"י

בפרט מאתנו הנדרש את הממצים תיבות
אנו בהם - המשיח ימות - אלו "בימינו

מלך שליט"א הרבי כלשון עכשיו", נמצאים
את שיותר, ככל לפרסם המבקש המשיח,

הנרמזים וההוראות התיבות ראשי חמשת
ה'. בעבודת בהם

המתים לתחיית עד
תורה. - לך" ושמתי לידו "אינה - הראשון

מקלט, ערי ממצות לקוחות אלו תיבות
הם אלו בשגגה, נפש הרוצח את הקולטות
הוא הדם גואל מפני הקולטים תורה דברי
בפנימיות הלימוד ובפרט וכו'. הרע היצר

משיח. של תורתו זו התורה,
תפילה. - לי" ודודי לדודי "אני - השני
התופל לשון, (תפילה מתחבר בו הזמן זה

בתפילה ובפרט ית' אליו יהודי כל חרס) כלי
והשלימה. האמיתית גאולה על ובדרישה

לאביונים" ומתנות לרעהו "איש - השלישי
בצדקה להרבות חסדים הגמילות עמוד -

במבצעי ובפרט הגאולה, את המקרבת
הגאולה את המזרזים הרבים, וזיכוי המצוות

והשלימה. האמיתית
תשובה. - לבב" ואת לבבך "את - הרביעי
אלוקיך ה' "ומל הפסוק מן הלקוחות מילים

את הנושאות זרעך", לבב ואת לבבך את
ה', עבודת איכות לשיפור הנוקבת הדרישה

מתוך הנעשית עילאה, לתשובה ורומזות
הגאולה. בזמן גם ושייכת שמחה

לאמור" ויאמרו להוי'. "אשירה - והחמישי
ישיר אז שירת מתוך אלו מילים גאולה. -

גם אלא מצרים לגאולת רק לא רומזות
נאמר, לא שר" "אז שהרי המתים, לתחיית
שעתיד מכאן עתיד, לשון ישיר"! "אז אלא

המתים. בתחיית לשיר רבינו משה עוד

נוספות הוראות
אלו"ל בעבודת אלו דרגות לחמש במקביל
נפש, שבנשמה: הדרגות לחמש המקבילות

הרבי הדגיש ויחידה, חיה ונשמה, רוח
לחודש נוספות הוראות המשיח מלך שליט"א

אלול:
הלקוטי מתוך לדודי" "אני מאמר לימוד א.

משלו שבמרכזו הזקן, לאדמו"ר ל"ב, ע' תורה
מפנימים זה בלימוד בשדה". "המלך המפורסם

אלול. חודש של ויחודו מעלתו את
בימי לתקוע ישראל מנהג שופר. תקיעת ב.

בפרט זו ובתקופה הלבבות. את לעורר אלול
בני מאחינו שיותר ככל לזכות להשתדל יש

להרבות שופר, בתקיעת שליט"א ישראל
מונה טעמים עשרה ישראל. של בזכויותיהם

את המזכיר שופר לתקיעת גאון סעדיה רבינו
סיני הר מעמד את גם כמו יצחק עקידת זכות
שופר בתקיעת שלוותה המלכים הכתרת ואת

בשופר תקע - הגדולה שופר לתקיעת ועד
לחרותנו. גדול

משפחות עבור חיטין" ל"מעות הכנות ג.
תשרי, חגי וכל השנה ראש לקראת נזקקות

ממתקים ושתו משמנים "אכלו הכתוב כלשון
שאר והן מזון הן לו", נכון לאין מנות ושלחו

החג. צרכי

החדשה לשנה ברכה בקשות
רעותה את ואישה רעהו את איש לברך ד.

וחתימה כתיבה בברכת וילדות, ילדים כולל
ומתוקה. טובה לשנה טובה

בחודש נוהגים והמזוזות. התפילין בדיקת ה.
זה ידי "שעל והמזוזות התפילין את לבדוק זה

החודשה. לשנה ובפרט ה' בברכת יתוסף
מנהג החדשה. לשנה ברכה בקשות כתיבת ו.

השנה לקראת לכתוב חסידים
לרבי ברכה בקשת החדשה,

(ולעת המשיח מלך שליט"א
בקשת הכנסת ע"י עתה

ובה הקודש) לאגרות הברכה
מבני אחד כל את מזכירים

ומתוך אימו. ושם שמו הבית,
לצרף ניתן ישראל אהבת

לתת שרוצים וידידים קרובים של שמות
של ברכתו - ביותר הטוב הדבר את להם

הגאולה ברכת זו המשיח, מלך שליט"א הרבי
ממש. ומיד תיכף שתבוא והשלימה האמיתית

המשיח מלך שליט״א לרבי השנה ראש בערב פ״נ מוסרים

״יש תשנ״א: אלול שופטים, פרשת משבת השיחה לאחר הגאולה עיתון כותרת
וברכה״ ״הסכמה - המשיח מלך שליט״א הרבי אישור את קיבלה בישראל״, נביא

אישור שקיבלה - בעיתון הכותרת


