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של תחילתו את לדרך. יצא החדש המשולב המבצע
תקיעות, עשר של קצרה סדרה סימנה, היחודי המבצע
אומנם אלול. חודש של ראשון יום השבוע, רביעי ביום
נשמעה התקיעות, סידרת אבל הפתיחה, רק זו הייתה
מורים שהתקבלו, ראשונים דיווחים מקום. בכל היטב

המשולב המבצע של הראשון לשלב הכניסה הצלחת על
בשדה. המלך שופר מבצע - בשם שנודע

מובא והקבלה החסידות בתורת
גילוי מתרחש אלול בחודש כי

התגלות בשם הידוע נפלא, אלוקי
דבר הרחמים, מדות עשרה שלוש
י"ג גילוי עצומה: תמיהה המעורר
כלל בדרך שמור הרחמים, מדות
כשבתות בשנה קדושים לימים

נעילה תפילת בעת ובפרט וחגים
הם א"כ כיצד כיפור, יום של

של החולין ימות בשיגרת נבלעים
? אלול חודש

בשדה כשהמלך
הזקן אדמו"ר מביא כתשובה
משל, תורה" "לקוטי בספרו

את שגרתי בלתי באופן המבהיר
לשונו: וזה אלול, חודש של יחודו

לעיר, בואו שקודם למלך "משל
לקראתו העיר אנשי יוצאין

רשאין ואז בשדה, פניו ומקבלין
להקביל לצאת שרוצה מי כל

בסבר כולם את מקבל והוא פניו
שוחקות פנים ומראה יפות פנים

הם הרי העירה ובלכתו לכולם.
נכנסים אין מלכותו להיכל בבואו ואח"כ אחריו. הולכים

ויחידי שבעם המובחרים זאת גם ואף ברשות אם כי
פניו אור להקביל יוצאין אלול בחודש הענין וכך סגולה"

מדות". י"ג הארת ענין שהוא בשדה.. ית'
מפגש נדיר, תרחיש על מבוסס הזקן אדמו"ר של משלו
ואחרון המלך בין הקצוות,

כזה עם גם השדה. אנשי
במלך ראה לא שמעולם

לא בטח בחייו, מרכזי גורם
למלך פונה עצמו את ראה

וממלא יפות פנים בסבר בקשתו המקבל ישיר, באופן
פז. הזדמנות זו המלך, של מבחינתו גם אך מבוקשו..

עם בפרט אך בכלל, מדינתו אנשי עם הקשר את לחזק
המעטה. בלשון מעיינם, בראש אינו זה שקשר אותם

יעד קבוצת אותה דווקא זו המלך, עבור הגדול האתגר
מפגש על בשנה, אחת המלך, מכריז למענה, שרחקה.

שרוצה. מי כל לבין.. בינו אמצעי בלתי

״יחי״ והכרזת השופר
המלך קובע המפגש מיקום את
לעיר. בואו טרם בשדה דווקא..

למושג המודעים העיר אנשי
בפרט, והמלך בכלל המלוכה

השדה ואנשי לשם, יבואו בוודאי
אכן שם. נמצאים כבר הרי

בשדה, העיר אנשי של הופעתם
אנשי בקרב התעניינות מעוררת
על לראשונה השומעים השדה,

המלך. אל לגשת האפשרות
שנמצאים כאלה גם ישנם אך

ואינם בשדה, עמוק עמוק
הקריאות המתרחש. בכל חשים

כאן מועילות, אינן הרגילות
חזק יותר הרבה משהו נדרש

את יש כך לשם ומעורר,
מיוחדת תכונה לו יש השופר.

להמשיך קשה מעורר, הוא
בפרט השופר, לקול בשיגרה

"ביום הגאולה את מזכיר שהוא
ובאו גדול בשופר יתקע ההוא

והנידחים אשור בארץ האובדים
רק לא אך הקודש". בהר לה' והשתחוו מצרים בארץ

הגימטריא כאשר שמו, אותיות גם גאולה משדר קולו
"שופ" דהיינו שופר, במלה הראשונות אותיות שלש של

בסיום ר' והאות ,(386) משיח" "יחי למילים שוות ,(386)
מסקנה מכאן "רבי". תיבת ראש את מהווה 'שופר', המלה

חודש במהלך ישראל, בקהילות תקיעה שבכל מאלפת,
שופרו מכריז הכיפורים, וביום השנה ראש בימי אלול,

זו, עוצמתית הכרזה מול משיח". רבי "יחי יהודי כל של
הרבי של המלכות קבלת על לענות הוא לנו, שנותר כל
ורבינו מורנו אדוננו "יחי בהכרזה המשיח מלך שליט"א

לבב. וטוב שמחה מתוך ועד", לעולם המשיח מלך

זית״ עצי ״קחו
זו המקדש" לבית זית עצי "קחו

חגי של השמיימית נבואתו תוכן הייתה
חוברת הודפסה האחרונים בימים הנביא.
לפי הענין את המבארת בנושא, יחודית

שליט"א הרבי שאמר מיוחדת הוראה
בראש שנה, כשלושים לפני המשיח מלך

נוספים לפרטים תש"מ. אלול חודש
בנושא: לשמיעה דיסקים והזמנת

052-7031518 ,054-4690572
Azite770@gmail.com

המשיח״ ״ימות עיתון
בהפצה לאור יצא אלו, בימים

המשיח" "ימות בשם חדש עיתון נרחבת,
בצורה ומשיח גאולה עניני המביא

יוצא העיתון, הרחב. לציבור המובנת
רגילים כעיתונים גדול בפורמט לאור

מנת על זו בצורה ונוצר כמותם ומעוצב
הגליון את ליטול הקורא את לגרות

ירון הרב - נוספים לפרטים בו. ולקרוא
052-770-7431 זוהר: בר

המשיח למלך נוסעים
בימים ערוכים החגים, חודש לקראת
לארגון העולם ברחבי חב"ד במוקדי אלו

את לעשות מרוכזות נוסעים קבוצות
הרבי אצל יורק, בניו ב-770 תשרי ימי

צפויים אלפים המשיח. מלך שליט"א
פרטים שנה. כמידי למקום, להגיע

חב"ד. במוקדי

על לענות הוא לנו, שנותר כל זו, עוצמתית הכרזה מול משיח״. רבי ״יחי מכריזה יהודי כל של שופר תקיעת
ועד״ לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו ״יחי בהכרזה המשיח מלך שליט״א הרבי של המלכות קבלת

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

(13.8.10) (5770) ה'תש"ע אלול, ג' שופטים, פרשת קודש שבת ערב

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

בשדה המלך
שופר ומבצע

810

ומינה בחר שהקב״ה שזכינו הדור, אנשי לכל לפרסם ״...צריכים
הדור, מאנשי נעלה בערך שלא הוא הרי עצמו שמצד בחירה, בעל
העיקרית הנבואה עד הדור.. ונביא ו״יועציך״ ה״שופטיך״ שיהיה

בא״ (משיח) זה ״הנה ממש ומיד ותכף לגאולה״ ש״לאלתר הנבואה
ה'תנש"א) שופטים פרשת שבת המשיח, מלך שליט"א הרבי (משיחת

בישראל! נביא יש



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

מושקא חיה והכלה אבירז הרה"ת לחתן
מתתיהו בן שיחיו

מתתיהו בן שיחיו ובתיה אברהם הר' ולהורים
ציק שיחיו גולדה ולאה זליג זמרוני הרב

ה'תש"ע אלול ג' - בשעטומ"צ חתונתם לרגל
שליט"א הרבי כברכת עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של הרחבה ומתוך המשיח מלך

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

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

תניא תהלים חומש
לתורה" עתים "קבע

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

14:00 עד 11:00 משעה יום כל
19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים

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

67 העצמאות שד'

   
    

     
    
   
  

    
    

   
   

  
      

א) ט, (דברים השדה עץ האדם כי

מהם פירות, עשיית היא האילן של עניינו
וכן פרי עושי נוספים אילנות אח"כ יצמחו
"עושה להיות האדם, על גם כך הלאה.
בתורה אישית בפריחה להסתפק לא פרי".
כל על גם להשפיע עליו טובים. ומעשים

פירות. ולעשות לגדול סביבתו
כדברי הגאולה, מסימני היא אף זו פריחה
ישראל הרי "ואתם ח): (לו, יחזקאל הנביא
ואדרבה תשאו". ופריכם תתנו ענפיכם
הגלות, לקץ ביותר הברורים מהסימנים
במעשי המתמיד והגידול הפריחה הוא

היהדות. בדרך העם
השדה" כ"עץ ההתנהגות של סגולתה
ביותר מודגשת הגאולה, להבאת
תוך נעשית התורה בדרך כשההליכה
תורת התורה, בפנימיות דביקות

נקראת התורה פנימיות שכן החסידות,
החיים. אילן - דחיי" "אילנא

הגאולה) (פניני

בשדה המלך - אלול

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

סגולה. ויחידי שבעם
אלול בחודש משל דרך על העניין וכך

בשדה. יתברך פניו אור להקביל יוצאין

תורה) (לקוטי

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:03 6:50 ירושלים
8:05 7:05 תל-אביב
8:06 6:57 חיפה
8:04 7:06 באר-שבע
9:41 8:40 ניו-יורק

אלקי - מנחמכם הוא אנכי  
יב). נב - יב נא, (ישעיה ישראל.

העדות את מעיד יהודי כל

מתן עניין את מזכירה שופטים פרשת פרשתנו,
שלשה..." פי על או עדים שנים פי "על העדות:

שבני-ישראל - ה'" נאום עדי "אתם בנביא נאמר
שבעולם. יתברך מציאותו על כביכול, מעידים,
דבר "סתום", דבר לגלות היא העדות של ענינה
הגלוי בדבר שהרי לכולם. ידוע היה שלא נסתר

דבעתיד ב"מילתא וגם לעדות, צורך אין לכל,
לא להתגלות) העתיד (=דבר לגלויי" עבידא

"דבר על הוא העדות אלא עדות, התורה הצריכה
לגמרי". הנעלם

זה ה'": נאום עדי "אתם בעניננו גם בדבר וכך
הוא הקב"ה) (של "עדי" נקראים שבני-ישראל

גם השם מציאות לגלות הוא שתפקידם לפי
העלם) (לשון ב"עולם" שגם העולם, בעניני

ועד - הקב"ה של בעלותו על ומסתיר המעלים
של ובעלותו לרשותו עניניו ניתנו תורה שעל-פי
"מאמיתת רק נמצא שהכל לגלות צריך - האדם

(אמיתית) מציאות שום אין באמת ולכן המצאו",
מלבדו". עוד "אין יתברך, זולתו

מלבדו״ עוד ״אין סה״כ:
אדמו"ר חסידי מגדולי מאחד הסיפור וכידוע

במסחר עסקים בעל קלעצקער), בנימין (ר' הזקן

הסחורות בעסקי חשבון כשעשה שפעם עצים,
לכתיבת בהגיעו הרי וכו', והמכירות הקניות שלו,

עוד "אין כתב: — החשבון כל של ה"סך-הכל"
מלבדו".

זה, דבר כתב הנ"ל שהחסיד שזה פשוט, וגם מובן
הסך-הכל שזהו באמת, הרגיש שככה מפני הוא

"אין של שהענין והיינו, בפועל, שעשה העסק של
עניניו, ובכל מציאותו בכל חדור היה מלבדו" עוד
- מסחרו בעניני הכל" לה"סך שהגיע בשעה ולכן

מלבדו". עוד "אין (לאמיתו) האמת את כתב

בסוף? רק למה
שהענין מאחר השאלה: ובהקדם - יותר ובעומק

לבו על תמיד חקוק היה מלבדו" עוד "אין של
בשורה רק זה כתב מדוע — הנ"ל החסיד של

הקודמות בשורות ואילו החשבון, של האחרונה
כרגיל? כו' והסחורות המספרים פרטי את רשם
(במקום ושורה שורה בכל זאת לכתוב לו היה -

כו')! הסחורות מספרי
(בסיפור החידוש זהו שאדרבה, - בזה והביאור

הנ"ל):
(עליהם בני-ישראל ואחת אחד שכל הדבר ודאי
להרגיש ביכלתו כשרות") "בחזקת הם כי נאמר

איך היטב שיתבונן על-ידי מלבדו", עוד ש"אין
מאמתת אלא נמצאו לא כו' הנמצאים ש"כל

הוא יכול זו להכרה אמנם בזה. וכיוצא המצאו"
בזמן אלו, בדברים מתבונן שהוא בשעה להגיע
מעניני ומובדל פרוש בהיותו והלימוד, התפלה
מסחר בעניני עסוק האדם כאשר אבל העולם;

ומסתירים מעלימים הם העולם טבע שעל-פי כו',
את אז להרגיש לו קשה יתברך, מציאותו על

מלבדו". עוד "אין של הענין

החשבון כדי תוך גם
אז, היה שהחסיד הנ"ל, בסיפור ההדגשה וזוהי

(להתעסק התורה של הצווי שלפי כזה בזמן
עליו היה וכו') הבית בני את לכלכל כדי בפרנסה
כל שכתב במצב בפרנסתו, להתעסק זמן באותו

אז שעיסוקו היינו כו', בדיוק חשבונותיו פרטי
אלא כו', הא-ל בגדלות התבוננות בעניני היה לא
בההכרה חדור כולו שלהיותו אלא מסחר, בעניני

חשבון עשיית תוך גם הרי מלבדו", עוד ש"אין
החשבון, במסקנת גמור לגילוי ההכרה באה זה
ועניניו מסחרו כל של והתכלית שה"סך-הכל"

מלבדו". עוד "אין - הוא
שיש כולו העולם בכל לגלות זו, עבודה וע"י

מלבדו" עוד ש"אין לההכרה עד זו, לבירה מנהיג
של בענין צורך יהיה שלא ומצב למעמד זוכים -
כבוד ש"ונגלה היעוד יקויים כי האמורה, "עדות"

בגאולה דבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה'
ובמהרה צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

ממש. בימינו
תשמ״ה) ויק״פ וש״פ אדר י״ט שיחות (עפ״י

מלך דבר

שופטים פרשת
א אבות: פרקי
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הרבי ניסי את לתפוס כשמנסים גם
כאלו בכלים המשיח מלך שליט"א

נוספים רובדים מתגלים אחרים, או
ופועל. משפיע הוא בהם

מרכז מנכ"ל לדיוב, מנחם הרב
מקרה על מספר ממש, - ההפצה
ג. בצלאל ולחברו לו שאירע נס,

שמירתו את ראו בה כשנתיים, לפני
המשיח מלך שליט"א הרבי של

תורתו: לפרסום למסייעים
תשס"ח, מנחם-אב בי"ט זה "היה

ונשנות, חוזרות דחיות לאחר
("נפש בריאות מטעמי החלטנו

אחה"צ לצאת בריא") בגוף - בריאה
בבת-ים. הדתי בחוף לשחיה

מתקשר לרכב, שנכנסנו לפני רגע
"היום ומבקש: חברו, בצלאל, אל

שלפני ז"ל לאבי השנה יום זהו
בים. טבע שנה עשרה שלש

לאזכרה בדרך אנחנו כעת
אני הבכור, בנו ובתור שלו,

דברים, שם לשאת אמור
הנמנים ידידיו בפני בעיקר
לך יש ומגוון. רחב קהל על
מתאימה שיחה לאיזו רעיון

במקום"? לחזור שאוכל
השיחה נמצאה דקות כמה לאחר

השבוע. פרשת על שיחות, בלקוטי
באמצעות כשבמהלכה, לדרך, יצאנו
השיחה, את "מכינים" הם הטלפון

לים. ברכב נוהג בנתיים כשאני
את השארנו הים, לחוף הגענו

תוך למים, וירדנו ברכב, הדברים
לתוך שחיות מספר "תופסים" שאנו

הים.
מהמים האחרונה בפעם יצאנו

ודיבורים, קצרה למנוחה
השעה עקב התכוננו כשלאחריה,
אחרונה שחיה לערוך המאוחרת,

השקיעה. לפני
להתעלם החלטנו משום-מה,

תחנת כי שהכריז המציל, מקריאות
הבאות, בדקות נסגרת ההצלה

מהמים. לצאת מתבקשים והרוחצים
כמה כשלאחר המים, לתוך נכנסנו

מוצאים אנו שחיה, של דקות
החוף, מן ניכר במרחק עצמנו את

מסביב. איש כשאין שוחים,
מגלה השקיעה לעבר קדימה מבט

מאוחר, להיות מתחיל באמת כבר כי
לשוב הזמן שזה מחליטים ואנו

החוף. אל חזרה
גילינו במקום, לעמוד כשניסינו

בו די-עמוק, במקום נמצאים שאנו

לעמוד... אפשר אי כבר
לכיוון לשוב מנסה מאיתנו אחד כל

של דקות מספר לאחר אך החוף,
מאמצינו כי מבחינים אנו שחיה,
אנו להתקרב, במקום לשווא. הם
את ומוצאים החוף מן מתרחקים

למרחק. לאט נסחפים עצמינו
לאפוף מתחילים והמתח המאמץ

כבר מרגישים אט-אט אותנו,
המתאמצים והרגלים בידיים חולשה

לי אין כי מרגיש אני הפסקה. ללא
בולע התחלתי לשחות, כח כבר

פעם מידי מנסה כשחברי מים, מעט
הגלים. מעל ולהרימני יד לי להושיט

בודדים באנשים הבחנו ממרחק,
לעברם: לזעוק התחלנו החוף. על

"הצלה"... "הצילו"...
כי חשבו הם הראשונים ברגעים

משחק בעוד מדובר
כנראה אך שובבות,

הראו הזעקות, שהמשך
במקרה מדובר כי להם
מתוכם ושניים רציני,

גוף חצי בגלשן שהחזיקו
לכיוננו, יצאו ("בוגי")

אחד כל תופסים כשהם
בכוחות ויחד מאיתנו, אחד את מהם

מחזיקים שאנו תוך משותפים,
מעל גופנו ואת הגלשן את בידינו
הרגליים עם לשחות ניסינו המים,

החוף. לכיוון
רק הבעיה כי היה נדמה זה בשלב
בלב אנשים ארבעה וגדלה! הולכת

עדיין המאמצים כל ולמרות ים,
הימי... בסחף החוף מן מתרחקים

שחה במתרחש שהבחין חמישי אדם
אבוב בתוך הניח הוא אותי לעברינו,

שנצא חשתי שסוף-סוף כך ענק,
לחוף לשחות לנו ועזר בחיים; מכאן

אחרינו. כשהם
"תודה ממוטטים, החול על נחתנו

מישראל" נפש להציל אותי שזיכתם
האבוב, עם המבוגר לעברינו פנה

מנסים ברכב, אותנו והשאיר
מהטראומה. להתאושש

את מצאנו האחורי במושב
כשבצלאל הסלולריים, הטלפונים
מאותו נענו שלא שיחות 7 רואה

כי התברר השיחה. את שחזר בחור
לברר ביקש הוא נאומו לפני רגע
בשעון מבט בשיחה. שאלה איזו
הוא בו זמן באותו בדיוק כי גילה

של בעיצומו היינו השיחה, על חזר
הפרטי... ההצלה nמסע

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש שיחות מתוך
המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י נפעל זה ענין ה'", מלחמות "וילחם הוא הרמב"ם לפי המשיח מלך של מסימניו אחד

מוגה בלתי - ה'תשל"ה ראה, פר' שבת משיחת העם. ושלימות הארץ לשלימות מלחמתו ובהם מישורים בכמה

וינצח""וילחם מלחמות ה' וינצח" ה' מלחמות "וילחם
למלחמת הכוונה הרי סתם "מלחמה" אומרים כאשר
"מלחמות זו למלחמה הרמב"ם קורא כאן אך הארץ,
"מלחמות לומר מדייק כאן מדוע להבין: וצריך - ה'"
רק מזכיר מגוג גוג מלחמת לגבי שלהלן (ובפרט ה'"

סתם)? "מלחמה"
בזה: והביאור

מעוניין שהמשיח בגלל אינה זו שמלחמה הוא, ה'" ב"מלחמת הדיוק
שהקב״ה מכיון - ה׳" "מלחמת הוא לו שנוגע מה אלא אחר, או זה בשטח
של ובאופן הזאת", הארץ את נתתי "לזרעך הבתרים בין בברית אמר
להיות מוכרחת לגבולותיה ישראל שארץ אומרת, זאת עולם", "אחוזת
אסור במילא - לעולם" יקום אלוקינו ו"דבר והיות היהודים; אצל
לא אמנם ליהודים. שייך שזה אמר שהקב״ה משום לגוי, זאת להחזיר
לגבולותיה ישראל ארץ - פחות לא גם אך ישראל, ארץ מגבולות יותר

ישראל. בני בידי להיות מוכרחת
תחנם", ד"לא הלאו על בזה עוברים עוד - לגוי זאת נותנים ובאם
בגוי תתגרה "אל שהוזהרנו אין-הכי-נמי בארץ. חניה לגוי לתת שאסור
ד"שלוש הענין ישנו לכך ובנוסף גדול; בגוי על-אחת-כמה-וכמה קטן",
כבר נמצאת ישראל שארץ לאחר אבל - בחומה" יעלו שלא וכו' שבועות
שייך לא - ובמילא תחנם", "לא משום לגוי ממנה לתת אסור ישראל ביד
לבטל יכולות אינן שבועות ג' אותן כי וכו', שבועות" "שלש של הענין

תחנם"). (ד"לא לאו
הימים) ששת מלחמת (=לפני כך המצב היה לא שנים עשר שלפני ומה
ישראל ארץ אשר רוצה שהקב"ה הזמן שהגיע נתברר לא עדיין אז כי -
שהיא רוצה שהקב"ה הזמן שהגיע שראו לאחר אבל ישראל, ביד תהיה

תחנם"! "לא משום לגוי אותה לתת אסור ישראל, ביד תהיה
אסור - ליהודים וכו' צפת טבריה, חברון, ירושלים, את נתן כשהקב"ה

לגוי! אותם לתת
דבר היא הלכה" זו הויה "דבר נגד יד שהרמת הוכחה צריך [באם
בתור גויים הרושם אחד אותו מתדרדר: זה היכן עד יתבוננו - אסור..
של השלימות שתכלית אומר גם הוא דתי", "הישג שזהו ואומר יהודים
היו זאת כשאמר בשלום!... גויים עם יהודים שם שיחיו היא... ירושלים
ועכשיו יהודים! מאה (להבדיל) מאשר יותר ולא ערבים אלף בירושלים
וכו' שם לשמור צריך כמה ועד ערבים, מאותם היו צרות איזה ראו כבר
ולא משם, לצאת הערבים רצו הימים) ששת מלחמת (לאחר בזמנו הרי
כסף להם נתנו וגם והבטיחו הגויים", יאמרו "מה משום לצאת להם נתנו
של הלאו היפך - בארץ חניה להם ושתהיה להסתדר שיוכלו כדי וכו'

דתי"!] "הישג שזהו אומר הוא זה כל ולאחרי תחנם", "לא
מה נוגע למשיח כי ה'", מלחמות "וילחם אומר שהרמב"ם מה וזה
יקום אלוקינו ו"דבר ליהודים זאת נתן שהקב"ה ומאחר אומר, שהקב״ה
להשאר צריך ישראל ארץ בגבולות שנכלל מה כל במילא, - לעולם"

תחנם"! ד"לא הלאו זה על וחל יהודים, אצל
וינצח: - הרמב"ם וממשיך

אלא ללחום, אפילו צורך אין אזי ה'" ל"מלחמת יוצאים אם כלומר,
אמר כך שכן ופחד", אימתה עליהם "תפול - ממילא בדרך מנצחים
בסוסים ואלה ברכב "אלה שנאמר וכמו הבתרים; בין בברית הקב"ה
רק אם - נזכיר" אלוקינו ה׳ בשם ואנחנו אבל) בכנסת, בנציגים (ואלה

קראנו". ביום "יעננו אזי נזכיר" אלוקינו ה׳ בשם "ואנחנו ישנו
המלך״) ״יחי מערכת בעריכת - הקודש ללשון חפשי (תרגום

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שילמות

ליום פרק אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
והעובדים המקדש כלי הל'

ב. פרק בו.
ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ז-ט. פרק נדרים. הלכות

י-יב. פרק

א-ב. פרק נזירות. הלכות יג. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

א. פרק וחרמין. ערכין הלכות ט-י. פרק

ב-ד. פרק

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ים ממצולות אשיב

אלול: חודש ממנהגי

בארץ"! שלום "ונתתי ללא שלום שום יתכן לא
אמר; שהוא בתנאים רק שלום נותן והקב"ה

אחרי", להרהר רשות לך ש"אין חוקים אינם אלו ותנאים
בשכל. זאת הראה הקב"ה אלא - בשכל מקום לכך שאין היינו

תשל"ט) כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

זאת הראה ומתוקההקב"ה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה מאחלים:
ומנחה בשחרית אורי" ה' "לדוד פרק אמירת

חול יום בכל - בשופר תקיעה
אלול חודש לימי תהילים פרקי שלשה אמירת

והמזוזות התפילין בדיקת
האחרונים) החודשים ב-12 נבדקו לא (באם

לדיוב מנחם הרב



הגאולה תורת את וללמד" "ללמוד

לחיים בסיס - בישיבה הלימוד
שנה במשך ללמוד לאחרונה החלטתו . . כותב

בהנוגע יהיה מה הספק, במחשבתו ועלה בישיבה,
מהישיבה. שיצא לאחרי יהיה ומה לפרנסתו

מקצוע לימוד ע"י האמונה יחזק שלא ...פשיטא
כשעוסקים ואדרבה מדע, לימוד ואפילו ומלאכה

מערערים הרי-הם זו בתקופתנו שהם כמו במדעים
עליהם היסודות מערערים [ביותר היסודות כל

כאן אין מדוייקים] מדעים הנקראים המדעים נבנו
להדגיש אם כי האמור, כל בראיות להכנס המקום
נפש שלות הוא כדבעי, לפרנסה הראשון שהתנאי
מי וביותר פרנסה, בעניני להתרכז ויכולתו האדם

יוסיף דעת יוסיף נאמר שעליו דעת, בר שהוא
לבסס עליו בסביבתו, הנעשה למראה מכאוב

כי אפשר אי ויותר יותר ולייסדה עולמו השקפת
החדורה בסביבה והמצאו זמנו הקדשת ידי על אם

עם וקשורה חיים תורת תורתנו עולם השקפת
בלבולים מבלי (וכנ"ל התורה בלימוד העמקה

באופן היסוד שיונח ולאחרי אחרים), מלימודים
"הבנין" בהקמת להשתדל יש אזי כנ"ל ואיתן חזק
במלות -בזה. וכיוצא מקצוע לימוד ע"י לפרנסה

ללימוד ורק אך שיקדיש ושנים החדשים אחרות,
בעתיד. פרנסתו ענין המבססים הם התורה

כיון הרי - זמן, לאחרי יתפרנס במה לשאלתו
שינוי בעצמו לגלות שעלול בגיל הוא שנמצא
כדאי אין . . פרנסתו ענין יהי' במה בשאיפתו

ודיו בעתיד), למלאכתו (בהנוגע עתה בזה להחליט
להתענין הזמן כשיגיע אומרת זאת בשעתו, זה לענין
ז׳תלו) (מאגרת לפועל. בהנוגע בזה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

העיון ביום מנחם-אב בכ"ה השתתפו מאות
ליום "ישיבה - וגאולה משיח בעניני הלימודי
החל ממש. ההפצה מרכז ע"י המאורגן אחד"

רבנים מפי המשתתפים שמעו הבוקר, משעות
והנחיות ביאורים חידושים, מאנ"ש, ומשפיעים

הגאולה. תורת והפצת ללימוד
הרב הראשון, המושב מנחה ניגש היעודה, בשעה
התכנסות אודות בדברים שפתח קופצ'יק, יחיאל
ב"ישיבה שמדובר "למרות כי הדגיש בדבריו זו.

נצחיים" "חיים הוא והנושא היות אך אחד" ליום
נצחי!" הוא העניין במילא

הפסקה ללא נצחיים חיים
המוות "בלע מאמר בלימוד הנאומים, פתיחת

מישיבת קליינמן, שמואל הרב מאת לנצח",
הרב לדוכן, עלה לאחריו יהודה. אור חב"ד

שלאור צפת, חב"ד מישיבת וולף, דובער שלום
הרבי לנו מבהיר איך בבירור הראה השיחות,

לחיים עובר - זה דורנו כי המשיח מלך שליט"א
הפסקה. ללא נצחיים

בישיבת משפיע דוברוסקין, מיכל יחיאל הרב
נצחיותה על דיבר בירושלים, אמת תורת

והשיחות, המאמרים לאור השתיה, אבן של
עורך המשיח מלך שליט"א שהרבי וההשוואה

נצחיים. וחייו הדור לנשיא השתיה אבן בין
זה, בדורנו נצחיים חיים על קצרים סיכום דברי

בצפת. אנ"ש מכולל פוזן, חיים הרב עורך
של לימוד הבוקר, מושב של המרכזי המשא

גופם ונצחיות המתים טהרת בגדר עיונית, שיחה
נחשון מענדל מנחם הרב מאת התחיה, לאחר

עילית. בנצרת חב"ד ישיבות ראש
שנמשכו "יחי" בריקודי נסתיים, הבוקר מושב

ריקודים מנחה, תפילת לאחר ארוכות דקות
הצהריים. בארוחת האוכל בחדר שנמשכו

מדוייקת תשובה
להתוועדות במהרה הופכת בארוחה, הישיבה

אלימלך הרב העיון, יום מארגן כאשר חסידית,
המושב הנחיית שרביט את נוטל טאלער,

המארגנים שקיבלו תשובה למשתתפים, וחושף
לכינוס המתייחס המשיח מלך שליט"א מהרבי
מתווה אף ובהמשך אב... בחודש שייערך רבני
הנושאים אחד כאשר ההתאספות מטרת את

ח"ו פשרות שום אין כי הכרזה הוא המרכזיים
אלו, דברים הקובעת. היא התורה ורק בתורה

תוכן את במדוייק מבהירים טאלער, הרב אומר
ענין את הקובעת היא התורה כי להראות זה, יום

זה. בדורנו הנצחיים החיים
פרידמן, מענדל מנחם הרב מוזמן הנואמים לדוכן

הפצת על דברים לשאת יהודה, באור שליח
מקום. בכל הגאולה בעניני הקודש שיחות
לאוירת מוסיפים "לחיים" ואמירת ניגונים

בנושאים נוסף, נאום כשלאחריהם ההתוועדות,
יצחק יוסף הרב מאת הפרק, שעל מעשיים
ניצול על לציון, בראשון חב"ד מישיבת רוך,

שיונחלו מנת על בישיבות, ומשיח גאולה סדרי
תמים כל אצל במלואם ויקבעו אלו נושאים

חב"ד. בישיבות הלומד
לכל מודה העיון, יום ממארגני קנטור, אלעד הרב

המזון ברכת היום. והפקת להצלת המסייעים
המושבים. להמשך הישיבה לאולם וחזרה בזימון

הנשמה על הגוף מעלת
יחיאל הרב המנחה, פותח השלישי, המושב את

המושב תכני את מסכם כשהוא, קופצ'יק,
הנשמה. על הגוף מעלת בנושא הראשון

בנצרת חב"ד מישיבת קורנוויץ, משה הרב
לימודי מסע - כללי" "שיעור מוסר עילית,

יחודיותו על נשיאנו, רבותינו של במאמריהם
הרבי של למאמרים ועד הגשמי הגוף של ושורשו

תיכף לבוא לעתיד כיצד המשיח מלך שליט"א
הגוף. מן ניזונת תהיה הנשמה ממש ומיד

הרב מכריז מעשה", לידי שמביא לימוד "גדול
השלישי המושב את ופותח ויצהנדלר, שמעון
עניני שלמדנו השעות "שש מנחה: הוא אותו

ונפיצם החוצה שנוציאם לא אם ומשיח, גאולה
רח"ל החיים" היפך "סם בבחינת יהיו הם

המעיינות הפצת על מצווים אנו כאשר ח"ו,
ולא הדור" אנשי לכל ו"לפרסם ולהכריז חוצה,

אצלינו". רק להשאירם
בנסיונו הנוכחים את משתף קנטור גיא הת'

באופן להשתתף וקורא הגאולה, מסרי בהעברת
הרחב. בציבור הנושא והסברת בלימוד פעיל

התקיים למעשה הדברים בהורדת מיוחד פאנל
מנחם הרב וילישאנסקי, מאיר הרב בהשתתפות

כהן. מנחם והרב פרידמן מענדל
ערבית ותפילת הטובות ההחלטות הקראת לאחר

יוסף הרב עם חסידית התוועדות התקיימה
מלוד. זילברשטרום יצחק

הלימודי העיון ביום מהמשתתפים חלק
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