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

ההסכם מסכנת התפקחות
ובקרב הקהל בדעת סחף

ועוד עוד מובילים בכירים עיתונאים
יתמכו לא כי להודיע סנאטורים

אירן. מול שנחתם המסוכן בהסכם
האמריקאי, בקונגרס שנערך בתחקיר

החלק שלמעשה קארי התוודה
על הפיקוח - ההסכם של העיקרי

אף של לעיניהם נחשף לא - איראן
קארי כולל ארה"ב, ממשלחת אחד
מלך שליט"א הרבי בעצמו. ואובמה

מסוכן אירן שחימוש מדגיש המשיח
ומוסיף, מלישראל. יותר לארה"ב
שכזו אפשרות כל לבטל שצריך

ר"ל. גדולה סכנה שזו משום מאירן

החדשה לשנה המלך ברכת
שליט"א הרבי מעודד כידוע,

הפ"נ שליחת את המשיח, מלך
החדשה, השנה לקראת נפש) (פדיון

המשפחה בני את מזכירים בהם
בקשות את ומתוקה. טובה לשנה

חב"ד. מוקדי בכל למלא ניתן הברכה

חיטין מעות
נקרא החגים, ימי לקראת

"מעון בהוצאות חלק ליטול הציבור
למשפחות מזון וחלוקת חיטין"

החגים את לעשות באפשרותן שאין
חב"ד. במוקדי פרטים כראוי.

שמצד בחירה, בעל ומינה בחר שהקב״ה שזכינו הדור, אנשי לכל לפרסם שצריכים
הדור, ונביא ו״יועציך״ ה״שופטיך״ שיהי׳ה הדור, מאנשי נעלה בערך שלא הוא עצמו

טובות חדשות

לכל לפרסם
הדור! אנשי

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ניתן כך רק אדמה". "רעידת זו הייתה רבים עבור
שיחתו שחוללה הגדול הרעש עוצמת את להגדיר
מפרשת המשיח מלך שליט"א הרבי של הקדושה
שבשיאה, קודש שיחת תנש"א. בשנת "שופטים"
יש ואמר: ביותר הברור באופן עצמו על העיד
הדור. נביא הוא הרי הדור ונשיא בישראל. נביא

הסבר דברי ההתוועדות, במהלך דבריו לכך קדמו
התורה, יסודי בהלכות הרמב"ם על המיוסדים
הדת "שמיסודי בכלל הנבואה תופעת אודות

מנבא שהא-ל לידע
כמו האדם". בני את
הלכתית התייחס כן
גם הנבואה של לקיומה
עם "הסתלקותה" לאחר
הנביאים של פטירתם

מלאכי. זכריה, חגי,

ממשה נישא
התמקד דבריו, בהמשך
הרמב"ם של בעדותו
הנבואה ש"תחזור
ספק "ואין לישראל",
היא הנבואה שחזרת
וכפי משיח". הקדמת

שהיו נשיאנו רבותינו אצל להיווכח היה שניתן
לישראל, הנבואה חזרת הייתה ידם ועל נביאים
דורנו, לנשיא ועד הנביאים" עבדיו אל סודו "גלה
ממשה נישא שהוא המשיח, מלך שליט"א הרבי
תולדות) (ס"פ תנחומא המדרש וכלשון רבינו
זרובבל לפני הגדול הר אתה "מי הפסוק על
מן גדול שהוא .. דוד בן משיח "זה למישור":
מאד ונשא ירום עבדי ישכיל הנה שנאמר, האבות,
מיצחק, ונשא מאברהם, ירום יג). נב, (ישעיהו

ממשה". ונשא .. מיעקב וגבה
הרבי מורה שיחה, אותה של ה"בכן" בנקודת
המשיח מלך שליט"א
את להשאיר שלא
העיונית ברמה הדברים
בזה לפעול אלא למדנית,
המסקנה לפרסום עד

הדור, אנשי לכל ממש, בפועל למעשה ההלכתית
קודשו: וכלשון

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

שמים)״,
העיקרית הנבואה - עד
ש״לאלתר הנבואה -
ומיד ותיכף לגאולה״
(משיח) זה ״הנה ממש

בא".

כיום גם
אלו ברורים דברים
ולכל לנו מעניקים
כולל הדור, אנשי
את העולם, אומות
לציית והחובה הזכות
כבנושא הכלל, בענייני הן הקדושות, להוראותיו
לדבר שלא ישראל, עם ובטחון הארץ שלימות
על שהוא, גורם כל עם מו"מ כל לנהל ולא
מהנמצא שהוא שטח כל מסירת או ויתורים
חזקה יד של מדיניות לנהל ואדרבא ברשותנו.
כבנושא או ח"ו. בנו, לפגוע הרוצים הערבים כלפי

נח. בני מצות 7 את לקיים האומות, חובת
תפילין כבדיקת הפרט, בענייני להוראותיו והן
נשיאת באלול, עתה בפרט חודש י"ב כל מוזוזות
אות רכישת רכב, בכל צדקה וקופת חת"ת
הרבים זיכוי היומי, הרמב"ם לימוד תורה, בספר
הוראותיו כולל אלול, חודש של שופר בשמיעת
באגרות באמצעות פונה לכל כיום, גם המתקבלות
התגלותו עדי ממש, גלויה נבואה המהוים קודש,

ממש. ומיד תיכף והמושלמת המלאה

העין, לראש המשיח מלך שליט״א הרבי שליח עקיבא, בנימין הרב
בעיר. החינוך ומוסדות הילדים בגני אלול, בחודש שופר במבצע

שופר במבצע גדול... בשופר תקע

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
בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

הקדושר' קדמי באוהל הבעש"ט הקדוש הבעש"ט באוהל קדמי ר'

כל על דאורייתא מצווה הוא יום בכל תפילין שהנחת "כשם
הוא כך פשוט, איש לבין שבתורה גדול בין חילוק ללא יהודי,

ן
יהודי, ללא חילוק בין גדול שבתורה לבין איש פשוט, כך הוא 
חינוך אודות שעה חצי יום כל לחשוב יהודי כל על גמור חוב

ך ן ן
חוב גמור על כל יהודי לחשוב כל יום חצי שעה אודות חינוך 
כוחו, מכפי ויותר לעשות שבכוחו מה הכל, ולעשות הילדים
ך
הילדים ולעשות הכל, מה שבכוחו לעשות ויותר מכפי כוחו, 
אותם" מדריכים בהם בדרך שילכו הילדים, אצל לפעול לראות

יום) (היום

הגאולהתלמוד תורה חב"ד בת-ים עיר הגאולה עיר בת-ים חב"ד תורה תלמוד

מרווחות לימוד כיתות .
ילד לכל מעניקים .

וחם אישי יחס
הקודש טהרת על חינוך .

החינוך את הילד אצל המפתח
הגאולה בדור החסידי

ים בת 28 הגבול רח' כתובת:
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

054-770-3629 והרשמה: לפרטים

בראשל"צ רביבים בשכונת חב"ד בית

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

המקוה של התועלת
ממנו המקווה אודות הסבר לקבל ושואל כותב
המעינות והפצת והפצתה היהדות בהחזקת בפעולות

ביחוד.
בעיר- הוא יושב שהרי הנדרש, ההסבר מהו מובן אינו
בקדושתה, נוספת מעלה אשר ת"ו ירושלים הקודש
צריכה האדם בקדושת שגם מובנת, תוצאה ומזה
מתאים נדרש אתערותא-דלתתא שהרי הוספה, להיות
עניני ע"י הוא הקדושה והוספת לאתערותא-דלעילא,
ובזה המעינות, ענין שזהו ופנימיותם, והמצוה התורה
עינו רק שלא אומרת זאת כמוך, לרעך דואהבת הענין
שטחים בכמה והרי אחרים, בשל גם אלא בשלו טובה
אחד כל שעל ובודאי האמורה, הפצה עבודת הכרחית
ניתנה ואחד אחד שלכל מובן שמזה בזה, החיוב ואחד

וקל-להבין. ברצונו, אלא תלוי הדבר ואין האפשרית
ו׳שנ) (מאגרת

מלמעלה ניתן התינוק שם
טוב למזל בן להם נולד אשר הודעתו על מענה
שמו ונקרא אבינו אברהם של לבריתו והכניסוהו

בישראל...
כלל להרהר שאין פשיטא השם* דבר על שכותב במה
משים "הקב"ה אשר האריז"ל הודיענו שהרי וכלל,
הנשמה אל המוכרח ההוא השם והאם) האב (של בפיו
(שער בכסא-הכבוד" למעלה נרשם הזה והשם ההיא..

כג). הק' הגלגולים
אחרי לתת צריך שאני שאמרו אנשים הי' השם: [*ע״ד
ו׳שנב) (מאגרת הסבא].

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

הקהל שנת ערב שמיטה, שנת (21.8.15) ה'תשע"ה אלול ו' שופטים, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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שעבר, בשבוע שנערכה הולדת יום התוועדות
אדיר הרב בראשות חב"ד בית ממקורבי לאחד
היוות לציון, בראשון רביבים בשכונת סלמה,
בפעילות מקרוב להיווכח מצויינת הזדמנות
עשרות של השתתפותם שם. שנעשית העניפה
השעות עד שישבו ומקורבים ת' אנ"ש, מקרב
לכך מוחשי ביטוי היוותה הלילה, של הקטנות

חיים. שוקק שהמקום

חב"ד, חסידות תורת עם הראשונים קשריו את
שנכנס לאחר בפרט שנים, כעשור לפני עשה
זאת עם יחד אביב. ברמת חב"ד בישיבת ללמוד
שכונת גדל, בה השכונה את לנטוש שלא החליט
בקביעות ניצל כך לשם לציון. בראשון ’רביבים‘
לשכונה לשוב כדי מהישיבה החופשה שבתות את
מה את משפחתו ולבני למכריו לחבריו, ולהעניק
הקמת הייתה הראשונה הפעילות בישיבה. שלמד

בעבר. למד בו לתיכון בכניסה תפילין דוכן

ויעיל נאה חב״ד בית
הרבי אצל להיות שזכה לאחר יותר מאוחר
את לשאת ואף יורק בניו המשיח מלך שליט"א
להמשך לשכונתו לארה"ק חזרו מירי, אשתו
השליחים למערך מצטרפים כשהם הפעילות,
של הקמתה גרוזמן. יצחק הרב בראשות בעיר
היוותה שנים כחמש לפני תשובה, לבעלי ישיבה
שמוקמה לישיבה בפעילות, חשובה ציון נקודת
שהגיעו ת' הצטרפו בשכונה, מרכזי כנסת בבית
שהצליחו יורק, בניו חיינו, בית - מ"770"
הלימוד לשיעורי השכונה מתושבי רבים לקשר
שהועברו וחסידות בנגלה שיעורים בישיבה.
א"ב לומדים שממש לכאלה גם טעם, בטוב

ובחסידות. ביהדות

שהתמלאו, הספרים ארונות הפעילות, התפתחות
ביוזמת אכן חב"ד. לבית מיוחד מקום חייבו
מקום אדיר לרב הוקצב הכנסת, בית הנהלת
איסוף התיכנון, שלב החל כעת לביהכנ"ס. בצמוד
אלה כל עצמו, לביצוע ועד הכספים, של הניסי
בהחלט. מרשימה התוצאה אך כשנתיים נמשכו
ארון הקמת כולל מטופח נאה, קומפקטי, מבנה
לפעילות, ותואם שב"770" מזה כהעתק קודש

השוטפת. פעילותו את אדיר הרב ממקד שם

באגרות סוף אין עד ניסים
לרבי הכתיבה מהווה בפעילות מרכזי גורם
מתגלגלים. המופתים כאשר המשיח, מלך שליט"א
מזה שהכיר בשכונה צעיר זוג עם היה למשל כך
רופאים אצל ביקרו הם בטן. לפרי זכו ולא שנים,
גם באופק. נראה לא דבר שום אך ומומחים,
לא קודש האגרות באמצעות לכתוב ההצעה את
התמוטטה האשה כי התברר אחד יום מימשו.
כותב הוא כי להם הודיע אדיר הרב צער. מרוב

מגיעה בילדים ה' שברכת הייתה התשובה עבורם,
קבלו הזוג בני המשפחה. בטהרת דקדוק ידי על
להם נולדה שנה בחלוף הנושא, את עצמם על
השנייה. בתם גם אחר–כך ושנה הראשונה, בתם
והרב מוזמנים מאות היו שערכו הודיה במסיבת

הנס. על לספר הוזמן אדיר

השכונה חיי את אדיר הרב חי שכונתי, חב"ד כבית
"בית להקים קצרה הדרך הייתה מכאן מקרוב.
במסגרת לנזקקים. חמות ארוחות המספק חם"
מנות עשרות יום מידי מחלק הוא החם", "הבית
של שבועית חלוקה מלבד וזאת וטריות בשריות

והנעלה. ביגוד אף השנה ובמהלך מזון סלי

האמונה חיזוק מבצע
החם הבית הפך האחרונים החודשים במהלך
הרווחה מחלקת מבחינת גם מרכזי חסד למקום
וכו'. ליבם את לסעוד נזקקים יום מידי השולחת

יעיד זו, פעילות הצלחת על
סגן ששלח הערכה מכתב
כהן, אריה הרב העיר ראש
שמשנה העצומה הנתינה על

העיר. פני את

הנקודה הינה רביבים שכונת
בית של קרבתו בצריפין. הגובלת בעיר המזרחית
גומלין יחסי יצרה "צריפין" הצבאי לבסיס חב"ד
עם אדיר הרב חילק הפסח, חג ערב השניים. בין
שליט"א הרבי כהוראת שמורה, מצה עוזריו, צוות
חלוקה מלבד וזאת חיילים לאלף המשיח, מלך
כאשר שמורות, מצות רביבים מתושבי למאות
מבני אלפים בקרב האמונה התחזקה בודאי בכך
תיכף והשלימה האמיתית הגאולה בדבר ישראל,

ממש. ומיד

סלמה אדיר הרב



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 תניא תהלים חומש ספר החזקת

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

החת"ת ספר להזמנת

03-960-0770

מור-יוסף ורעיתו ניסן הרב למשפחת
יצחק לוי הת' הבן לבוא

מושקא חיה עב"ג הנשואים בקשרי
אסולין ורעיתו מנחם הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

רוזנברג ורעיתו ישראל הרב למשפחת
יוסקה הת' הבן לבוא

טובהלה עב"ג הנשואים בקשרי
הרשקוביץ ורעיתו מאיר הרב למשפחת

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

טוב טובמזל מזל

אם

מדימונה, (26) רחמים ניב זכה מאז
ולרבי חב"ד תורת להתקרב
מקדיש הוא המשיח, מלך שליט"א
בשיעורים גם להשתתף מזמנו
חב"ד תמימים" "תומכי בישיבת
ירמיהו הרב בראשות שבע, בבאר

כליפא.

וחזרה לישיבה נסיעותיו את
לזכות כדי מנצל הוא ממנה,
במהלכם המצוות, במבצעי יהודים
מופת לסיפורי לעיתים נחשף הוא

לראשונה. הנחשפים מקוריים,

בנסיעתי כחודשיים, "לפני
לדימונה, מהישיבה
כדרכי פעלתי
תפילין". ב"מבצע
הנוסעים בין עברתי
להניח להם והצעתי
מסויים בשלב תפילין.
שישב בחייל הבחנתי
של האחורי בקצה
פניתי האוטובוס.
לו והצעתי אליו
תפילין. להניח בחיוך

שהתברר החייל,
דוד, הוא ששמו

וקיים שרוול הפשיל הוא הסכים.
בסיום, בשמחה. המצוה את
ערה, שיחה בינינו התפתחה
הרבי הוא "המבצע" יוזם אודות
כשלפתע המשיח, מלך שליט"א
סיפור לך לספר חייב "אני לי אמר
סיפרתי לא היום עד ממנו. מופת

זה". את

לספר נרגש הוא כי עליו היה ניכר
כך משום דווקא סיפורו. את
הדברים את יספר שהוא רציתי
המתן כך, "אם לו אמרתי ברבים.
התוועדות לנו יש הערב קצת, עוד
אתה (דימונה). בעיר משיח בבית
תוכל שם להתוועדות, מוזמן

החבר'ה. כל לפני זה את לספר

שאכן לי ואישר קמעא הירהר דוד
בעזהשי"ת. יגיע

בידו משאיר כשאני לשלום נפרדנו
ההתוועדות. ומקום זמן פרטי את
בית למנהל התקשרתי במקביל,
עדכנתי רומנו. אורן הרב משיח
ישתדל ואשר באורחהמיוחד, אותו

סיפורו. את לספר לו לתת

לפני שעה כחצי הגיע הוא ואכן

את ניצלתי ההתוועדות. תחילת
ללמוד והתיישבתי ההזדמנות
כשלהפתעתי התניא, בספר איתו
למד לא הוא שמעולם למרות
המושגים את קיבל הוא בספר,

איתם.. נולד כאילו החסידיים

והתיישבנו החבר'ה הגיעו בנתיים
סחפה מהרה שחיש להתוועדות,

שמחה. של באווירה כולנו את

ביקשתי ההתוועדות, במהלך
שהבטיח. את שיספר מדוד

בגיל כשהייתי שנה כ-12 "לפני
שחקתי לערך. 8
בכדור, לביתי בסמוך
לכביש שהתגלגל
לפתע אחריו. כשאני
ופגעה משאית הגיחה
רבה. בעוצמה בי
של למרחק הועפתי
התרסקתי מ' כ-30
בבית אושפזתי כולי.
ללא כשאני הרפואה
התרחש ואז הכרה.

מדהים. משהו

עצמי את ראיתי
הנעשה כל על מביט למעלה,
.. למטה מלמעלה גופי עם – איתי
בי, מטפלים הרופאים את ראיתי
מודאגים למטה הורי את ראיתי

לגורלי.

להודיע באו שהרופאים שלב היה
אותי מנתקים שהם להורי
אין שבמילא כיוון מהמכשירים

לעשות... מה

תמרורים בכי בוכה אימי את ראיתי
צדיק של דמות מגיע לפתע ואז
תאמין "אל רגוע: בקול לי ואומר
בסדר". הכל תדאג אל תרגע להם.
למטה. שחזרתי השלב החל ואז
אז ורק שהתעוררתי עד זמן חלף
זמן שלקח החלמתי שלב החל
מלא גופי ניתוחים, עברתי רב.

חי. אני ב"ה אבל בפלטינות.

שאל ראית?" הזו הדמות "את
את שולף כשהוא אורן הרב
המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
דמותו", בדיוק "זו בפניו. ומציגה
כשהחבר'ה בנחרצות, דוד אמר
"יחי בשירת ספונטאנית פורצים

אדירה. אדוננו"

  
    
     
    

 
     

    
    
    
     

    
    

    
     

בכל לך תתן ושוטרים שופטים
יז)שעריך טז, (דברים

בזכות חייכם בני לישראל: הקב"ה אמר
מתגבה, אני הדין את משמרים שאתם
צבאות ה' "ויגבה ה) (ישעיה שנאמר מנין,
אותי מגביהין שאתם ידי ועל במשפט"
קדושתי ומשרה צדקה עושה אני אף בדין
הקדוש "והאל (ישעיה) שנאמר מנין, ביניכם,
שניהם את שמרתם ואם בצדקה" נקדש
גאולה אתכם גואל אני מיד והדין הצדקה
אמר "כה נו) (ישעיה שנאמר מנין, שלימה,
קרובה כי צדקה ועשו משפט שמרו ה'

להגלות"... וצדקתי לבוא ישועתי
רבה) (מדרש

וקראת . . להלחם עיר אל תקרב כי
לשלום י)אליה כ, (דברים

מדבר לשלום, אליה וקראת אחר, דבר

לשלום, להם שפותח המשיח, במלך
עד מים ומשלו לגוים שלום "ודבר שנאמר,

י). ט, (זכריה ים"
כופתים שהם - תענך" שלום אם "והיה
לאתים חרבותם "וכתתו שנאמר, עצמן, את
גוי אל גוי ישא לא למזמרות, וחניתותיהם

ד). ב (ישעיה מלחמה" עוד ילמדו ולא חרב
תנחומא) (מדרש

עמך ועשת עמך תשלים לא ואם
י)מלחמה כ, (דברים

נכנסת חזזית רוח עמך, תשלים לא ואם
מיד המשיח. במלך מורדין והם בהם
פיו, בשבט ארץ "והכה שנאמר, הורגם,
ואין ד). יא (ישעיה רשע" ימית שפתיו וברוח
ינחנו בדד "ה' שנאמר, ישראל, אלא משייר

יב) לב, (דברים נכר" א-ל עמו ואין
תנחומא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:54 18:41 ירושלים
19:56 18:57 תל-אביב
19:57 18:49 חיפה
19:56 18:58 באר-שבע
20:28 19:28 ניו-יורק

- מנחמכם הוא אנכי אנכי 
ישראל. אלוקי

יב) נב, - יב נא, (ישעיה

הגאולה בהבטחת שינוי אין

החזקה: יד שבספר מלכים בהלכות הרמב"ם כתב
בית מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח "המלך

מי או בו מאמין שאינו מי וכל וכו' ליושנה דוד
הוא בלבד נביאים בשאר לא לביאתו מחכה שאינו

העידה התורה שהרי רבינו ובמשה בתורה אלא כופר
ושב ורחמך שבותך את אלקיך ה' ושב שנאמר עליו

והביאך וגו' השמים בקצה נדחך יהיה אם וגו' וקבצך
כל כוללים הם בתורה המפורשים הדברים ואלו ה'.
בפרשת אף הנביאים. כל ידי על שנאמרו הדברים
במשיח המשיחים, בשתי ניבא ושם נאמר בלעם
שעומד האחרון ובמשיח כו' דוד שהוא הראשון

כו'"... מבניו
בערי "אף הרמב"ם: ממשיך שלאחריה ובהלכה

אלקיך ה' ירחיב אם אומר הוא (בפרשתנו) מקלט
ומעולם וגו' ערים שלש עוד לך ויספת גבולך את

בדברי אבל לתוהו, הקב"ה צוה ולא זה דבר היה לא
מלאים הספרים שכל ראייה צריך הדבר אין נביאים

זה". בדבר

גואל ללא גאולה אין
הראשונות בראיות חסר היה מה להבין, ועלינו
שהרמב"ם בלעם), ומפרשת גו'" "ושב (מהכתוב
מקלט"? ב"ערי מהכתוב גם נוספת ראיה הביא
כוונת כי מובן, הראשונות הראיות בשני הצורך
האמונה על היא מלכים) (בהלכות כאן הרמב"ם

ענין בכללות להאמין החיוב על נוסף המשיח; במלך

(באיזה ישראל את לגאול עתיד שהקב"ה הגאולה,
(עם המשיח במלך להאמין חייבים שהוא), אופן

בפרק ברמב"ם המפורטים ומעלותיו עניניו פרטי
בו"; מאמין שאינו מי "וכל הרמב"ם לשון כדיוק זה),

את אלוקיך ה' "ושב בפסוק מפורש אינו זה ודבר
ב"פרשת רק אלא ה'", והביאך וגו' וקבצך גו' שבותך

ומלך דוד המשיחים", בשני ניבא ש"שם בלעם"
המשיח.

בתורה עדות
ועוד בלעם, מפרשת בהראיה הסתפק לא לאידך
כוונת אין כי - שניה כראיה רק שהביאה זאת,

על שבכתב מתורה ראיות להביא רק כאן הרמב"ם
. בו מאמין שאינו ש"מי להוכיח אלא המשיח, ביאת
העידה התורה שהרי רבינו ובמשה בתורה . . כופר .

פסוקי פירוש פי על רק אינה הזו והעדות עליו",
בפרושה "הכופר [שגם פה שבעל שבתורה התורה
בתורה"], "כופר בכלל הוא פה" שבעל תורה והוא
ואילו - בתורה" (ה)מפורשים הדברים "אלו אלא

שאי בלשון וחידה, משל בדרך נאמרו בלעם נבואות
מה בתורה"; (ה)מפורשים ש"הדברים לומר אפשר

גאולה, דבר על בו שמפורש הראשון בפסוק כן שאין
וכו'. גליות קבוץ

הראיה ע"י נוסף מה - ביאור צריך עדיין אבל
מקלט? בערי מהכתוב

חידוש יש מקלט מערי זו שבראיה הוא, והענין
שציוותה בזה הראשונות: הראיות שני לגבי עיקרי
המשיח (שבימות גו'" ויספת גו' ירחיב "אם תורה
של הענין נעשה - מקלט) בערי להוסיף חייבים

שבתורה. מצוה מתנאי אחד המשיח ביאת
מפורש העתידה הגאולה שענין למרות כלומר:

ויסודי עיקרי בין זו אמונה מונה (והרמב"ם בתורה
התורה, ממצוות חלק זה אין זאת בכל התורה),

(ורק בגאולה להאמין ציווי בתורה מצינו לא שהרי
שאינו כל לכן בתורה, המפורש ענין שזהו כיון כי

ובמשה בתורה . . "כופר הוא הרי בה, מאמין
ויספת גו' ירחיב "אם של זה ציווי ע"י אבל רבינו");
בתורה. מצוה מפרטי אחד הגאולה ענין נעשה גו'",

התורה ממצות חלק
התוקף גם בו יש בתורה, ממצוה חלק שנעשה וע"י

יסודי בהלכות הרמב"ם שכתב וכמו המצוות. שבענין
מצוה שהיא בתורה ומפורש ברור "דבר התורה

שינוי לא בה אין עולמים ולעולמי לעולם עומדת
ציוויי פירושו ש"מצוה" תוספת", ולא גרעון ולא

התורה דברי "שכל הרמב"ם דברי וכהמשך התורה,
בהלכות גם כתב וכן עולם". עד לעשותן אנו מצווין

המשיח, המלך אודות הענין בהמשך שם, מלכים
חוקיה הזאת שהתורה הן, ככה הדברים "עיקר

מוסיפין ואין עולמים ולעולמי לעולם ומשפטיה
מהן". גורעין ולא עליהן

ערי במצות פרט הוא הגאולה שענין כיון ולכן,
עומדת מצוה "היא מקלט שערי כשם הרי מקלט,

להיות אפשר אי כך כו'", שינוי לא בה אין כו' לעולם
תשל״ח) פינחס ש״פ מוצאי תשמ״ו; דברים ש״פ זו.(משיחות בהבטחה ח"ו שינוי

יורק בניו חיינו״, בית ״770 - פרידמן משיח הת׳ של מאמרו מתוך

הגאולה בשורת של PLAY לחיצת
כולו והעולם ישראל עם התבשר תש"נ, ראה, פרשת שבת שנה, 25 לפני
היום עד הנמשכים בה" נגלה המשיח שמלך ה"שנה אירועי פתיחת על

לביצועה... ממתינה עדיין הזאת לעת מאיתנו הנדרשת המשימה •

היכל לאחור, שנה 1700 לעצמכם. דמיינו
בתלמידי- עמוס בטבריה הגדול המדרש בית
ברתת וביראה, באימה המצטופפים חכמים
אוזניהם, ומטים עיניהם נושאים כולם ובזיע.
היוצאים דברי-אלוקים-חיים לשמע דרוכים
קודשו שברוח יצחק, רבי האמורא של מפיו
שיתרחשו המאורעות את היום להם מגלה
בה המופלאה בתקופה הימים, באחרית

הגאולה. לפני המשיח יתגלה

ומספר בחזיונו המפליג יצחק לרבי התלמידים מאזינים עצורה, בנשימה
המתרעשים העולם אומות את מתאר בזה, זה העולם מלכי התגרויות על
באה אז ונלך", נבוא "להיכן בהיסטריה הזועק ישראל עם ואת ומתבהלים
מלך של זהותו נחשפת ובהמשכה תתייראו" אל "בניי הארגעה צפירת
גאולתכם". זמן הגיע "ענווים, ומכריז המקדש בית גג על העומד המשיח

של התגלותו תיראה כך "אז בהתפעלות, התלמידים שורקים "וואאאוו"
תכלית - השלימה הגאולה לקראת ויכינם לעמו שיבשר המשיח מלך
ערגה מלא ובלב בהתרגשות לעצמם סיכמו הם העולם" בריאת ושלימות
הרצון שנים. ומחצה מאלף למעלה מהם הרחוקה הזו, הנכספת לעת
מושא בוודאי היה - הללו המיוחדים ברגעים לנכוח שם, להיות לזכות

וחלומותיהם. תשוקתם

הודיע תש"נ, ראה פרשת שבת התוועדות בסיום קרה: זה הזמן, ובבוא
"שנה סימני של התגשמותם תחילת על המשיח מלך שליט"א הרבי
והמשכם אז שנפתחו חובקי-עולם באירועים בה" נגלה המשיח שמלך
בשם שנודעו וחסרי-תקדים, גלויים ובניסים מדהימות בהתרחשויות
המתועדת יצחק, רבי של תחזיתו את במדויק ותאמו המפרץ" "מלחמת

שמעוני'. ב'ילקוט המדרש בדברי

והמופלא. החדש העידן של תחילתו על שבישרה 'playה 'לחיצת זו הייתה
הרבי של בדמותו המשיח" "מלך של לזהותו העולם נחשף בעקבותיה
הרבי שהסביר (כפי הוא - בחו"ל המקדש' מ'גג מליובאוויטש. שליט"א
לעמו הכריז משם ב770, מדרשו בית מיקומו) את המשיח מלך שליט"א

גאולתכם!". זמן "הגיע

טרום המשיח התגלות תקופת של בעיצומה אנו נתונים היום ועד מאז
העולם את להכין במיוחד: גבוהה - חיים אנו בו הזמן" "דרישת הגאולה.
ובאופן ברצינות אלא ומס-שפתיים כסיסמא ולא משיח, פני לקבלת כולו
לרבי ויתקשר ויכיר ידע בעולם יהודי שכל לכך לדאוג פשוט - פרקטי
ומצוות, תורה בהוספת התגלותו לקראת ויתכונן המשיח כמלך שליט"א

הגאולה. וענייני חסידות לימוד

לפעול עלינו העבודה: התחילה בקושי היהודים, לכל שנדאג אחרי וגם
המשיח מלך שליט"א לרבי ויתחברו וידעו יכירו העולם אומות כל שגם
טוב מעשי ובעשיית נח בני מצוות שבע בקיום בואו לקראת ויתכוננו
אלא דמיונית, אוטופיה עוד לא - ש-די" במלכות עולם "לתקן וחסד.
קרקע על - כאן להתבצע, המיועדת משימה מעשית, עבודה תכנית
אנחנו זמן מידי יותר כבר כי - ועכשיו הגשמי, בעולמנו המציאות

מחכים...

שיהיה אומר לא זה משהו: מאיתנו דורש המשיח, מלך שליט"א כשהרבי
בנו, רק בנו, להגשימו. ובכוחנו שביכולתנו אומר כן זה לבצעו, לנו קל

תלוי! הדבר - חסידיו להיות המתיימרים

עכשיו נפלאות

מלך דבר

חסידים שיח

ליום פרק אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ו. פרק וחליצה יבום הל'

ז. פרק

ח. פרק

א. פרק בתולה נערה הל'

ב. פרק

ג. פרק

א. פרק סוטה הל'

א-ג. פרקים ואבידה גזילה הלכות

ד-ז. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

טז-יח. פרקים

א-ג. פרקים ומזיק חובל הלכות

כט

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

תפילין מבצע מעוללות

שופטים פרשת
ו - אבות פרקי

שופטים

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

- "ימית" את שהחזירו שמאז לכל ומפורסם "ידוע
על ישראל, ארץ של גבולותיה לתוך "מחבלים" חודרים

אל הם מתחברים ושם נשק, בכלי מצויידים הם כאשר "דרכונים", ידי
עד תעתועים", "מעשי ועושים ישראל, בארץ שנמצאים ה"מחבלים"

דמם"... יקום ה' לצלן, רחמנא יהודים, והריגת לפציעת
(1035 עמ' תשמ"ג (התוועדויות

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מחבלים הביאה ימית החזרת

רחמים ניב

ז"ל שלום בר יוסף הרב הרה"ג
שלום בר ציון ב"ר

הגאולה עיר בת-ים העיר רב
ה'תשע"ה אלול חודש ראש א', יום נלב"ע

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

נשמת לזכר



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 תניא תהלים חומש ספר החזקת

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

החת"ת ספר להזמנת

03-960-0770

מור-יוסף ורעיתו ניסן הרב למשפחת
יצחק לוי הת' הבן לבוא

מושקא חיה עב"ג הנשואים בקשרי
אסולין ורעיתו מנחם הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

רוזנברג ורעיתו ישראל הרב למשפחת
יוסקה הת' הבן לבוא

טובהלה עב"ג הנשואים בקשרי
הרשקוביץ ורעיתו מאיר הרב למשפחת

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

טוב טובמזל מזל

אם

מדימונה, (26) רחמים ניב זכה מאז
ולרבי חב"ד תורת להתקרב
מקדיש הוא המשיח, מלך שליט"א
בשיעורים גם להשתתף מזמנו
חב"ד תמימים" "תומכי בישיבת
ירמיהו הרב בראשות שבע, בבאר

כליפא.

וחזרה לישיבה נסיעותיו את
לזכות כדי מנצל הוא ממנה,
במהלכם המצוות, במבצעי יהודים
מופת לסיפורי לעיתים נחשף הוא

לראשונה. הנחשפים מקוריים,

בנסיעתי כחודשיים, "לפני
לדימונה, מהישיבה
כדרכי פעלתי
תפילין". ב"מבצע
הנוסעים בין עברתי
להניח להם והצעתי
מסויים בשלב תפילין.
שישב בחייל הבחנתי
של האחורי בקצה
פניתי האוטובוס.
לו והצעתי אליו
תפילין. להניח בחיוך

שהתברר החייל,
דוד, הוא ששמו

וקיים שרוול הפשיל הוא הסכים.
בסיום, בשמחה. המצוה את
ערה, שיחה בינינו התפתחה
הרבי הוא "המבצע" יוזם אודות
כשלפתע המשיח, מלך שליט"א
סיפור לך לספר חייב "אני לי אמר
סיפרתי לא היום עד ממנו. מופת

זה". את

לספר נרגש הוא כי עליו היה ניכר
כך משום דווקא סיפורו. את
הדברים את יספר שהוא רציתי
המתן כך, "אם לו אמרתי ברבים.
התוועדות לנו יש הערב קצת, עוד
אתה (דימונה). בעיר משיח בבית
תוכל שם להתוועדות, מוזמן

החבר'ה. כל לפני זה את לספר

שאכן לי ואישר קמעא הירהר דוד
בעזהשי"ת. יגיע

בידו משאיר כשאני לשלום נפרדנו
ההתוועדות. ומקום זמן פרטי את
בית למנהל התקשרתי במקביל,
עדכנתי רומנו. אורן הרב משיח
ישתדל ואשר באורחהמיוחד, אותו

סיפורו. את לספר לו לתת

לפני שעה כחצי הגיע הוא ואכן

את ניצלתי ההתוועדות. תחילת
ללמוד והתיישבתי ההזדמנות
כשלהפתעתי התניא, בספר איתו
למד לא הוא שמעולם למרות
המושגים את קיבל הוא בספר,

איתם.. נולד כאילו החסידיים

והתיישבנו החבר'ה הגיעו בנתיים
סחפה מהרה שחיש להתוועדות,

שמחה. של באווירה כולנו את

ביקשתי ההתוועדות, במהלך
שהבטיח. את שיספר מדוד

בגיל כשהייתי שנה כ-12 "לפני
שחקתי לערך. 8
בכדור, לביתי בסמוך
לכביש שהתגלגל
לפתע אחריו. כשאני
ופגעה משאית הגיחה
רבה. בעוצמה בי
של למרחק הועפתי
התרסקתי מ' כ-30
בבית אושפזתי כולי.
ללא כשאני הרפואה
התרחש ואז הכרה.

מדהים. משהו

עצמי את ראיתי
הנעשה כל על מביט למעלה,
.. למטה מלמעלה גופי עם – איתי
בי, מטפלים הרופאים את ראיתי
מודאגים למטה הורי את ראיתי

לגורלי.

להודיע באו שהרופאים שלב היה
אותי מנתקים שהם להורי
אין שבמילא כיוון מהמכשירים

לעשות... מה

תמרורים בכי בוכה אימי את ראיתי
צדיק של דמות מגיע לפתע ואז
תאמין "אל רגוע: בקול לי ואומר
בסדר". הכל תדאג אל תרגע להם.
למטה. שחזרתי השלב החל ואז
אז ורק שהתעוררתי עד זמן חלף
זמן שלקח החלמתי שלב החל
מלא גופי ניתוחים, עברתי רב.

חי. אני ב"ה אבל בפלטינות.

שאל ראית?" הזו הדמות "את
את שולף כשהוא אורן הרב
המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
דמותו", בדיוק "זו בפניו. ומציגה
כשהחבר'ה בנחרצות, דוד אמר
"יחי בשירת ספונטאנית פורצים

אדירה. אדוננו"

  
    
     
    

 
     

    
    
    
     

    
    

    
     

בכל לך תתן ושוטרים שופטים
יז)שעריך טז, (דברים

בזכות חייכם בני לישראל: הקב"ה אמר
מתגבה, אני הדין את משמרים שאתם
צבאות ה' "ויגבה ה) (ישעיה שנאמר מנין,
אותי מגביהין שאתם ידי ועל במשפט"
קדושתי ומשרה צדקה עושה אני אף בדין
הקדוש "והאל (ישעיה) שנאמר מנין, ביניכם,
שניהם את שמרתם ואם בצדקה" נקדש
גאולה אתכם גואל אני מיד והדין הצדקה
אמר "כה נו) (ישעיה שנאמר מנין, שלימה,
קרובה כי צדקה ועשו משפט שמרו ה'

להגלות"... וצדקתי לבוא ישועתי
רבה) (מדרש

וקראת . . להלחם עיר אל תקרב כי
לשלום י)אליה כ, (דברים

מדבר לשלום, אליה וקראת אחר, דבר

לשלום, להם שפותח המשיח, במלך
עד מים ומשלו לגוים שלום "ודבר שנאמר,

י). ט, (זכריה ים"
כופתים שהם - תענך" שלום אם "והיה
לאתים חרבותם "וכתתו שנאמר, עצמן, את
גוי אל גוי ישא לא למזמרות, וחניתותיהם

ד). ב (ישעיה מלחמה" עוד ילמדו ולא חרב
תנחומא) (מדרש

עמך ועשת עמך תשלים לא ואם
י)מלחמה כ, (דברים

נכנסת חזזית רוח עמך, תשלים לא ואם
מיד המשיח. במלך מורדין והם בהם
פיו, בשבט ארץ "והכה שנאמר, הורגם,
ואין ד). יא (ישעיה רשע" ימית שפתיו וברוח
ינחנו בדד "ה' שנאמר, ישראל, אלא משייר

יב) לב, (דברים נכר" א-ל עמו ואין
תנחומא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:54 18:41 ירושלים
19:56 18:57 תל-אביב
19:57 18:49 חיפה
19:56 18:58 באר-שבע
20:28 19:28 ניו-יורק

- מנחמכם הוא אנכי אנכי 
ישראל. אלוקי

יב) נב, - יב נא, (ישעיה

הגאולה בהבטחת שינוי אין

החזקה: יד שבספר מלכים בהלכות הרמב"ם כתב
בית מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח "המלך

מי או בו מאמין שאינו מי וכל וכו' ליושנה דוד
הוא בלבד נביאים בשאר לא לביאתו מחכה שאינו

העידה התורה שהרי רבינו ובמשה בתורה אלא כופר
ושב ורחמך שבותך את אלקיך ה' ושב שנאמר עליו

והביאך וגו' השמים בקצה נדחך יהיה אם וגו' וקבצך
כל כוללים הם בתורה המפורשים הדברים ואלו ה'.
בפרשת אף הנביאים. כל ידי על שנאמרו הדברים
במשיח המשיחים, בשתי ניבא ושם נאמר בלעם
שעומד האחרון ובמשיח כו' דוד שהוא הראשון

כו'"... מבניו
בערי "אף הרמב"ם: ממשיך שלאחריה ובהלכה

אלקיך ה' ירחיב אם אומר הוא (בפרשתנו) מקלט
ומעולם וגו' ערים שלש עוד לך ויספת גבולך את

בדברי אבל לתוהו, הקב"ה צוה ולא זה דבר היה לא
מלאים הספרים שכל ראייה צריך הדבר אין נביאים

זה". בדבר

גואל ללא גאולה אין
הראשונות בראיות חסר היה מה להבין, ועלינו
שהרמב"ם בלעם), ומפרשת גו'" "ושב (מהכתוב
מקלט"? ב"ערי מהכתוב גם נוספת ראיה הביא
כוונת כי מובן, הראשונות הראיות בשני הצורך
האמונה על היא מלכים) (בהלכות כאן הרמב"ם

ענין בכללות להאמין החיוב על נוסף המשיח; במלך

(באיזה ישראל את לגאול עתיד שהקב"ה הגאולה,
(עם המשיח במלך להאמין חייבים שהוא), אופן

בפרק ברמב"ם המפורטים ומעלותיו עניניו פרטי
בו"; מאמין שאינו מי "וכל הרמב"ם לשון כדיוק זה),

את אלוקיך ה' "ושב בפסוק מפורש אינו זה ודבר
ב"פרשת רק אלא ה'", והביאך וגו' וקבצך גו' שבותך

ומלך דוד המשיחים", בשני ניבא ש"שם בלעם"
המשיח.

בתורה עדות
ועוד בלעם, מפרשת בהראיה הסתפק לא לאידך
כוונת אין כי - שניה כראיה רק שהביאה זאת,

על שבכתב מתורה ראיות להביא רק כאן הרמב"ם
. בו מאמין שאינו ש"מי להוכיח אלא המשיח, ביאת
העידה התורה שהרי רבינו ובמשה בתורה . . כופר .

פסוקי פירוש פי על רק אינה הזו והעדות עליו",
בפרושה "הכופר [שגם פה שבעל שבתורה התורה
בתורה"], "כופר בכלל הוא פה" שבעל תורה והוא
ואילו - בתורה" (ה)מפורשים הדברים "אלו אלא

שאי בלשון וחידה, משל בדרך נאמרו בלעם נבואות
מה בתורה"; (ה)מפורשים ש"הדברים לומר אפשר

גאולה, דבר על בו שמפורש הראשון בפסוק כן שאין
וכו'. גליות קבוץ

הראיה ע"י נוסף מה - ביאור צריך עדיין אבל
מקלט? בערי מהכתוב

חידוש יש מקלט מערי זו שבראיה הוא, והענין
שציוותה בזה הראשונות: הראיות שני לגבי עיקרי
המשיח (שבימות גו'" ויספת גו' ירחיב "אם תורה
של הענין נעשה - מקלט) בערי להוסיף חייבים

שבתורה. מצוה מתנאי אחד המשיח ביאת
מפורש העתידה הגאולה שענין למרות כלומר:

ויסודי עיקרי בין זו אמונה מונה (והרמב"ם בתורה
התורה, ממצוות חלק זה אין זאת בכל התורה),

(ורק בגאולה להאמין ציווי בתורה מצינו לא שהרי
שאינו כל לכן בתורה, המפורש ענין שזהו כיון כי

ובמשה בתורה . . "כופר הוא הרי בה, מאמין
ויספת גו' ירחיב "אם של זה ציווי ע"י אבל רבינו");
בתורה. מצוה מפרטי אחד הגאולה ענין נעשה גו'",

התורה ממצות חלק
התוקף גם בו יש בתורה, ממצוה חלק שנעשה וע"י

יסודי בהלכות הרמב"ם שכתב וכמו המצוות. שבענין
מצוה שהיא בתורה ומפורש ברור "דבר התורה

שינוי לא בה אין עולמים ולעולמי לעולם עומדת
ציוויי פירושו ש"מצוה" תוספת", ולא גרעון ולא

התורה דברי "שכל הרמב"ם דברי וכהמשך התורה,
בהלכות גם כתב וכן עולם". עד לעשותן אנו מצווין

המשיח, המלך אודות הענין בהמשך שם, מלכים
חוקיה הזאת שהתורה הן, ככה הדברים "עיקר

מוסיפין ואין עולמים ולעולמי לעולם ומשפטיה
מהן". גורעין ולא עליהן

ערי במצות פרט הוא הגאולה שענין כיון ולכן,
עומדת מצוה "היא מקלט שערי כשם הרי מקלט,

להיות אפשר אי כך כו'", שינוי לא בה אין כו' לעולם
תשל״ח) פינחס ש״פ מוצאי תשמ״ו; דברים ש״פ זו.(משיחות בהבטחה ח"ו שינוי

יורק בניו חיינו״, בית ״770 - פרידמן משיח הת׳ של מאמרו מתוך

הגאולה בשורת של PLAY לחיצת
כולו והעולם ישראל עם התבשר תש"נ, ראה, פרשת שבת שנה, 25 לפני
היום עד הנמשכים בה" נגלה המשיח שמלך ה"שנה אירועי פתיחת על

לביצועה... ממתינה עדיין הזאת לעת מאיתנו הנדרשת המשימה •

היכל לאחור, שנה 1700 לעצמכם. דמיינו
בתלמידי- עמוס בטבריה הגדול המדרש בית
ברתת וביראה, באימה המצטופפים חכמים
אוזניהם, ומטים עיניהם נושאים כולם ובזיע.
היוצאים דברי-אלוקים-חיים לשמע דרוכים
קודשו שברוח יצחק, רבי האמורא של מפיו
שיתרחשו המאורעות את היום להם מגלה
בה המופלאה בתקופה הימים, באחרית

הגאולה. לפני המשיח יתגלה

ומספר בחזיונו המפליג יצחק לרבי התלמידים מאזינים עצורה, בנשימה
המתרעשים העולם אומות את מתאר בזה, זה העולם מלכי התגרויות על
באה אז ונלך", נבוא "להיכן בהיסטריה הזועק ישראל עם ואת ומתבהלים
מלך של זהותו נחשפת ובהמשכה תתייראו" אל "בניי הארגעה צפירת
גאולתכם". זמן הגיע "ענווים, ומכריז המקדש בית גג על העומד המשיח

של התגלותו תיראה כך "אז בהתפעלות, התלמידים שורקים "וואאאוו"
תכלית - השלימה הגאולה לקראת ויכינם לעמו שיבשר המשיח מלך
ערגה מלא ובלב בהתרגשות לעצמם סיכמו הם העולם" בריאת ושלימות
הרצון שנים. ומחצה מאלף למעלה מהם הרחוקה הזו, הנכספת לעת
מושא בוודאי היה - הללו המיוחדים ברגעים לנכוח שם, להיות לזכות

וחלומותיהם. תשוקתם

הודיע תש"נ, ראה פרשת שבת התוועדות בסיום קרה: זה הזמן, ובבוא
"שנה סימני של התגשמותם תחילת על המשיח מלך שליט"א הרבי
והמשכם אז שנפתחו חובקי-עולם באירועים בה" נגלה המשיח שמלך
בשם שנודעו וחסרי-תקדים, גלויים ובניסים מדהימות בהתרחשויות
המתועדת יצחק, רבי של תחזיתו את במדויק ותאמו המפרץ" "מלחמת

שמעוני'. ב'ילקוט המדרש בדברי

והמופלא. החדש העידן של תחילתו על שבישרה 'playה 'לחיצת זו הייתה
הרבי של בדמותו המשיח" "מלך של לזהותו העולם נחשף בעקבותיה
הרבי שהסביר (כפי הוא - בחו"ל המקדש' מ'גג מליובאוויטש. שליט"א
לעמו הכריז משם ב770, מדרשו בית מיקומו) את המשיח מלך שליט"א

גאולתכם!". זמן "הגיע

טרום המשיח התגלות תקופת של בעיצומה אנו נתונים היום ועד מאז
העולם את להכין במיוחד: גבוהה - חיים אנו בו הזמן" "דרישת הגאולה.
ובאופן ברצינות אלא ומס-שפתיים כסיסמא ולא משיח, פני לקבלת כולו
לרבי ויתקשר ויכיר ידע בעולם יהודי שכל לכך לדאוג פשוט - פרקטי
ומצוות, תורה בהוספת התגלותו לקראת ויתכונן המשיח כמלך שליט"א

הגאולה. וענייני חסידות לימוד

לפעול עלינו העבודה: התחילה בקושי היהודים, לכל שנדאג אחרי וגם
המשיח מלך שליט"א לרבי ויתחברו וידעו יכירו העולם אומות כל שגם
טוב מעשי ובעשיית נח בני מצוות שבע בקיום בואו לקראת ויתכוננו
אלא דמיונית, אוטופיה עוד לא - ש-די" במלכות עולם "לתקן וחסד.
קרקע על - כאן להתבצע, המיועדת משימה מעשית, עבודה תכנית
אנחנו זמן מידי יותר כבר כי - ועכשיו הגשמי, בעולמנו המציאות

מחכים...

שיהיה אומר לא זה משהו: מאיתנו דורש המשיח, מלך שליט"א כשהרבי
בנו, רק בנו, להגשימו. ובכוחנו שביכולתנו אומר כן זה לבצעו, לנו קל

תלוי! הדבר - חסידיו להיות המתיימרים

עכשיו נפלאות

מלך דבר

חסידים שיח

ליום פרק אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ו. פרק וחליצה יבום הל'

ז. פרק

ח. פרק

א. פרק בתולה נערה הל'

ב. פרק

ג. פרק

א. פרק סוטה הל'

א-ג. פרקים ואבידה גזילה הלכות

ד-ז. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

טז-יח. פרקים

א-ג. פרקים ומזיק חובל הלכות

כט

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

תפילין מבצע מעוללות

שופטים פרשת
ו - אבות פרקי

שופטים

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

- "ימית" את שהחזירו שמאז לכל ומפורסם "ידוע
על ישראל, ארץ של גבולותיה לתוך "מחבלים" חודרים

אל הם מתחברים ושם נשק, בכלי מצויידים הם כאשר "דרכונים", ידי
עד תעתועים", "מעשי ועושים ישראל, בארץ שנמצאים ה"מחבלים"

דמם"... יקום ה' לצלן, רחמנא יהודים, והריגת לפציעת
(1035 עמ' תשמ"ג (התוועדויות

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מחבלים הביאה ימית החזרת

רחמים ניב

ז"ל שלום בר יוסף הרב הרה"ג
שלום בר ציון ב"ר

הגאולה עיר בת-ים העיר רב
ה'תשע"ה אלול חודש ראש א', יום נלב"ע

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

נשמת לזכר



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

ההסכם מסכנת התפקחות
ובקרב הקהל בדעת סחף

ועוד עוד מובילים בכירים עיתונאים
יתמכו לא כי להודיע סנאטורים

אירן. מול שנחתם המסוכן בהסכם
האמריקאי, בקונגרס שנערך בתחקיר

החלק שלמעשה קארי התוודה
על הפיקוח - ההסכם של העיקרי

אף של לעיניהם נחשף לא - איראן
קארי כולל ארה"ב, ממשלחת אחד
מלך שליט"א הרבי בעצמו. ואובמה

מסוכן אירן שחימוש מדגיש המשיח
ומוסיף, מלישראל. יותר לארה"ב
שכזו אפשרות כל לבטל שצריך

ר"ל. גדולה סכנה שזו משום מאירן

החדשה לשנה המלך ברכת
שליט"א הרבי מעודד כידוע,

הפ"נ שליחת את המשיח, מלך
החדשה, השנה לקראת נפש) (פדיון

המשפחה בני את מזכירים בהם
בקשות את ומתוקה. טובה לשנה

חב"ד. מוקדי בכל למלא ניתן הברכה

חיטין מעות
נקרא החגים, ימי לקראת

"מעון בהוצאות חלק ליטול הציבור
למשפחות מזון וחלוקת חיטין"

החגים את לעשות באפשרותן שאין
חב"ד. במוקדי פרטים כראוי.

שמצד בחירה, בעל ומינה בחר שהקב״ה שזכינו הדור, אנשי לכל לפרסם שצריכים
הדור, ונביא ו״יועציך״ ה״שופטיך״ שיהי׳ה הדור, מאנשי נעלה בערך שלא הוא עצמו

טובות חדשות

לכל לפרסם
הדור! אנשי

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ניתן כך רק אדמה". "רעידת זו הייתה רבים עבור
שיחתו שחוללה הגדול הרעש עוצמת את להגדיר
מפרשת המשיח מלך שליט"א הרבי של הקדושה
שבשיאה, קודש שיחת תנש"א. בשנת "שופטים"
יש ואמר: ביותר הברור באופן עצמו על העיד
הדור. נביא הוא הרי הדור ונשיא בישראל. נביא

הסבר דברי ההתוועדות, במהלך דבריו לכך קדמו
התורה, יסודי בהלכות הרמב"ם על המיוסדים
הדת "שמיסודי בכלל הנבואה תופעת אודות

מנבא שהא-ל לידע
כמו האדם". בני את
הלכתית התייחס כן
גם הנבואה של לקיומה
עם "הסתלקותה" לאחר
הנביאים של פטירתם

מלאכי. זכריה, חגי,

ממשה נישא
התמקד דבריו, בהמשך
הרמב"ם של בעדותו
הנבואה ש"תחזור
ספק "ואין לישראל",
היא הנבואה שחזרת
וכפי משיח". הקדמת

שהיו נשיאנו רבותינו אצל להיווכח היה שניתן
לישראל, הנבואה חזרת הייתה ידם ועל נביאים
דורנו, לנשיא ועד הנביאים" עבדיו אל סודו "גלה
ממשה נישא שהוא המשיח, מלך שליט"א הרבי
תולדות) (ס"פ תנחומא המדרש וכלשון רבינו
זרובבל לפני הגדול הר אתה "מי הפסוק על
מן גדול שהוא .. דוד בן משיח "זה למישור":
מאד ונשא ירום עבדי ישכיל הנה שנאמר, האבות,
מיצחק, ונשא מאברהם, ירום יג). נב, (ישעיהו

ממשה". ונשא .. מיעקב וגבה
הרבי מורה שיחה, אותה של ה"בכן" בנקודת
המשיח מלך שליט"א
את להשאיר שלא
העיונית ברמה הדברים
בזה לפעול אלא למדנית,
המסקנה לפרסום עד

הדור, אנשי לכל ממש, בפועל למעשה ההלכתית
קודשו: וכלשון

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

שמים)״,
העיקרית הנבואה - עד
ש״לאלתר הנבואה -
ומיד ותיכף לגאולה״
(משיח) זה ״הנה ממש

בא".

כיום גם
אלו ברורים דברים
ולכל לנו מעניקים
כולל הדור, אנשי
את העולם, אומות
לציית והחובה הזכות
כבנושא הכלל, בענייני הן הקדושות, להוראותיו
לדבר שלא ישראל, עם ובטחון הארץ שלימות
על שהוא, גורם כל עם מו"מ כל לנהל ולא
מהנמצא שהוא שטח כל מסירת או ויתורים
חזקה יד של מדיניות לנהל ואדרבא ברשותנו.
כבנושא או ח"ו. בנו, לפגוע הרוצים הערבים כלפי

נח. בני מצות 7 את לקיים האומות, חובת
תפילין כבדיקת הפרט, בענייני להוראותיו והן
נשיאת באלול, עתה בפרט חודש י"ב כל מוזוזות
אות רכישת רכב, בכל צדקה וקופת חת"ת
הרבים זיכוי היומי, הרמב"ם לימוד תורה, בספר
הוראותיו כולל אלול, חודש של שופר בשמיעת
באגרות באמצעות פונה לכל כיום, גם המתקבלות
התגלותו עדי ממש, גלויה נבואה המהוים קודש,

ממש. ומיד תיכף והמושלמת המלאה

העין, לראש המשיח מלך שליט״א הרבי שליח עקיבא, בנימין הרב
בעיר. החינוך ומוסדות הילדים בגני אלול, בחודש שופר במבצע

שופר במבצע גדול... בשופר תקע

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
בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

הקדושר' קדמי באוהל הבעש"ט הקדוש הבעש"ט באוהל קדמי ר'

כל על דאורייתא מצווה הוא יום בכל תפילין שהנחת "כשם
הוא כך פשוט, איש לבין שבתורה גדול בין חילוק ללא יהודי,

ן
יהודי, ללא חילוק בין גדול שבתורה לבין איש פשוט, כך הוא 
חינוך אודות שעה חצי יום כל לחשוב יהודי כל על גמור חוב

ך ן ן
חוב גמור על כל יהודי לחשוב כל יום חצי שעה אודות חינוך 
כוחו, מכפי ויותר לעשות שבכוחו מה הכל, ולעשות הילדים
ך
הילדים ולעשות הכל, מה שבכוחו לעשות ויותר מכפי כוחו, 
אותם" מדריכים בהם בדרך שילכו הילדים, אצל לפעול לראות

יום) (היום

הגאולהתלמוד תורה חב"ד בת-ים עיר הגאולה עיר בת-ים חב"ד תורה תלמוד

מרווחות לימוד כיתות .
ילד לכל מעניקים .

וחם אישי יחס
הקודש טהרת על חינוך .

החינוך את הילד אצל המפתח
הגאולה בדור החסידי

ים בת 28 הגבול רח' כתובת:
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

054-770-3629 והרשמה: לפרטים

בראשל"צ רביבים בשכונת חב"ד בית

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

המקוה של התועלת
ממנו המקווה אודות הסבר לקבל ושואל כותב
המעינות והפצת והפצתה היהדות בהחזקת בפעולות

ביחוד.
בעיר- הוא יושב שהרי הנדרש, ההסבר מהו מובן אינו
בקדושתה, נוספת מעלה אשר ת"ו ירושלים הקודש
צריכה האדם בקדושת שגם מובנת, תוצאה ומזה
מתאים נדרש אתערותא-דלתתא שהרי הוספה, להיות
עניני ע"י הוא הקדושה והוספת לאתערותא-דלעילא,
ובזה המעינות, ענין שזהו ופנימיותם, והמצוה התורה
עינו רק שלא אומרת זאת כמוך, לרעך דואהבת הענין
שטחים בכמה והרי אחרים, בשל גם אלא בשלו טובה
אחד כל שעל ובודאי האמורה, הפצה עבודת הכרחית
ניתנה ואחד אחד שלכל מובן שמזה בזה, החיוב ואחד

וקל-להבין. ברצונו, אלא תלוי הדבר ואין האפשרית
ו׳שנ) (מאגרת

מלמעלה ניתן התינוק שם
טוב למזל בן להם נולד אשר הודעתו על מענה
שמו ונקרא אבינו אברהם של לבריתו והכניסוהו

בישראל...
כלל להרהר שאין פשיטא השם* דבר על שכותב במה
משים "הקב"ה אשר האריז"ל הודיענו שהרי וכלל,
הנשמה אל המוכרח ההוא השם והאם) האב (של בפיו
(שער בכסא-הכבוד" למעלה נרשם הזה והשם ההיא..

כג). הק' הגלגולים
אחרי לתת צריך שאני שאמרו אנשים הי' השם: [*ע״ד
ו׳שנב) (מאגרת הסבא].

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

הקהל שנת ערב שמיטה, שנת (21.8.15) ה'תשע"ה אלול ו' שופטים, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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שעבר, בשבוע שנערכה הולדת יום התוועדות
אדיר הרב בראשות חב"ד בית ממקורבי לאחד
היוות לציון, בראשון רביבים בשכונת סלמה,
בפעילות מקרוב להיווכח מצויינת הזדמנות
עשרות של השתתפותם שם. שנעשית העניפה
השעות עד שישבו ומקורבים ת' אנ"ש, מקרב
לכך מוחשי ביטוי היוותה הלילה, של הקטנות

חיים. שוקק שהמקום

חב"ד, חסידות תורת עם הראשונים קשריו את
שנכנס לאחר בפרט שנים, כעשור לפני עשה
זאת עם יחד אביב. ברמת חב"ד בישיבת ללמוד
שכונת גדל, בה השכונה את לנטוש שלא החליט
בקביעות ניצל כך לשם לציון. בראשון ’רביבים‘
לשכונה לשוב כדי מהישיבה החופשה שבתות את
מה את משפחתו ולבני למכריו לחבריו, ולהעניק
הקמת הייתה הראשונה הפעילות בישיבה. שלמד

בעבר. למד בו לתיכון בכניסה תפילין דוכן

ויעיל נאה חב״ד בית
הרבי אצל להיות שזכה לאחר יותר מאוחר
את לשאת ואף יורק בניו המשיח מלך שליט"א
להמשך לשכונתו לארה"ק חזרו מירי, אשתו
השליחים למערך מצטרפים כשהם הפעילות,
של הקמתה גרוזמן. יצחק הרב בראשות בעיר
היוותה שנים כחמש לפני תשובה, לבעלי ישיבה
שמוקמה לישיבה בפעילות, חשובה ציון נקודת
שהגיעו ת' הצטרפו בשכונה, מרכזי כנסת בבית
שהצליחו יורק, בניו חיינו, בית - מ"770"
הלימוד לשיעורי השכונה מתושבי רבים לקשר
שהועברו וחסידות בנגלה שיעורים בישיבה.
א"ב לומדים שממש לכאלה גם טעם, בטוב

ובחסידות. ביהדות

שהתמלאו, הספרים ארונות הפעילות, התפתחות
ביוזמת אכן חב"ד. לבית מיוחד מקום חייבו
מקום אדיר לרב הוקצב הכנסת, בית הנהלת
איסוף התיכנון, שלב החל כעת לביהכנ"ס. בצמוד
אלה כל עצמו, לביצוע ועד הכספים, של הניסי
בהחלט. מרשימה התוצאה אך כשנתיים נמשכו
ארון הקמת כולל מטופח נאה, קומפקטי, מבנה
לפעילות, ותואם שב"770" מזה כהעתק קודש

השוטפת. פעילותו את אדיר הרב ממקד שם

באגרות סוף אין עד ניסים
לרבי הכתיבה מהווה בפעילות מרכזי גורם
מתגלגלים. המופתים כאשר המשיח, מלך שליט"א
מזה שהכיר בשכונה צעיר זוג עם היה למשל כך
רופאים אצל ביקרו הם בטן. לפרי זכו ולא שנים,
גם באופק. נראה לא דבר שום אך ומומחים,
לא קודש האגרות באמצעות לכתוב ההצעה את
התמוטטה האשה כי התברר אחד יום מימשו.
כותב הוא כי להם הודיע אדיר הרב צער. מרוב

מגיעה בילדים ה' שברכת הייתה התשובה עבורם,
קבלו הזוג בני המשפחה. בטהרת דקדוק ידי על
להם נולדה שנה בחלוף הנושא, את עצמם על
השנייה. בתם גם אחר–כך ושנה הראשונה, בתם
והרב מוזמנים מאות היו שערכו הודיה במסיבת

הנס. על לספר הוזמן אדיר

השכונה חיי את אדיר הרב חי שכונתי, חב"ד כבית
"בית להקים קצרה הדרך הייתה מכאן מקרוב.
במסגרת לנזקקים. חמות ארוחות המספק חם"
מנות עשרות יום מידי מחלק הוא החם", "הבית
של שבועית חלוקה מלבד וזאת וטריות בשריות

והנעלה. ביגוד אף השנה ובמהלך מזון סלי

האמונה חיזוק מבצע
החם הבית הפך האחרונים החודשים במהלך
הרווחה מחלקת מבחינת גם מרכזי חסד למקום
וכו'. ליבם את לסעוד נזקקים יום מידי השולחת

יעיד זו, פעילות הצלחת על
סגן ששלח הערכה מכתב
כהן, אריה הרב העיר ראש
שמשנה העצומה הנתינה על

העיר. פני את

הנקודה הינה רביבים שכונת
בית של קרבתו בצריפין. הגובלת בעיר המזרחית
גומלין יחסי יצרה "צריפין" הצבאי לבסיס חב"ד
עם אדיר הרב חילק הפסח, חג ערב השניים. בין
שליט"א הרבי כהוראת שמורה, מצה עוזריו, צוות
חלוקה מלבד וזאת חיילים לאלף המשיח, מלך
כאשר שמורות, מצות רביבים מתושבי למאות
מבני אלפים בקרב האמונה התחזקה בודאי בכך
תיכף והשלימה האמיתית הגאולה בדבר ישראל,

ממש. ומיד

סלמה אדיר הרב
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