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השינוי האדיר שהגאולה תיצור, באורחות חייהם 
של אוכלוסיות בנות מליוני בני אדם, הינו אחד 
ממאפייני הגאולה האמיתית והשלימה. מהפכת 

ענק שאמורה להתרחש במושגי זמן קצרים ביותר. 
במפורש, לא בתהליך הדרגתי מתמשך. מכאן גם 

הקושי בקליטתה של בשורת הגאולה, ולא רק 
אצלנו. גם במצרים, הגעתו של משה רבינו ודבריו 

על גאולה קרובה, לאחר מאתיים ועשר שנות 
גלות, נשמעו הזויים לחלוטין, לנוכח מוחשיות 
עבודת הפרך ומלחמת ההישרדות היום יומית: 

"ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה".
אך מעבר לפער העצום 

שבין דבריו לבין 
המציאות היום יומית 

רוויית דם ושיעבוד 
נוראי, עמדו בני ישראל 

בפני מחסום נוסף, 
דווקא מהפן התורני. 

מקובלים היו מאז 
ברית בין הבתרים, כי 
שיעבודם ימשך ארבע 

מאות שנה, שנאמר 
"ועבדום ועינו אותם 

ארבע מאות שנה", ולא 
מאתיים ועשר...

הנה זה בא
דברי משה אודות 

גאולה מיידית, סתרה את ראייתם והבנתם על זמן 
הגאולה ואופיה, וכך גם הגיבו. השיב להם משה 

בא,  "קול דודי הנה זה בשיר השירים בלשון הפסוק
מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" כיון שהקב"ה 

חפץ בגאולתכם, הרי שהוא מדלג על כל החישובים 
שלכם ובחודש הזה אתם נגאלים". זו המציאות, 

נקודה.
כגואל ראשון גואל אחרון. בשבת פרשת שופטים 
תנש"א מכריז הרבי 

שליט"א מלך המשיח 
קבל עם ועדה, את 

בשורת הגאולה שלו: 

יש נביא בישראל, ואנו עומדים להגאל בקרוב 
ממש. דברים ברורים, אך מוחשיות מלחמת הקיום 

היום יומית, המציאות השלטונית המנוכרת, 
התנהלותה הלא-דתית של החברה בישראל, כל 

אלה מקשים על קליטת המציאות החדשה.
בימים אלה מתרחש בקצה השני של הגלובוס, 

אירוע אקלימי קשה שהביא לשינוי אדיר בחייהם 
של מליוני בני אדם בתוך ימים אחדים. סופת 

ההוריקן "גוסטב" שנעה במהירות של מאות קמ"ש 
ובעוצמה אדירה לתוך ערי החוף במפרץ מקסיקו, 

הביאה לפינוי של כשני 
מליון בני אדם מבתיהם 
ומעסקיהם. עבורם לא 
קיימת השאלה, כיצד 
יתכן שאוכלוסיה בת 

מליוני בני אדם תשנה 
את אורחות חייה 

בתוך ימים ושעות. זו 
המציאות. נקודה.

זו הנקודה
מרובה מידה טובה

ממדת פורענויות, אמרו 
כבר  ולכן, בעמדנו חז"ל.

בימות המשיח, הרי 
ששינויי ענק חיוביים 

בחברה האנושית 
יכולים להתממש 

בתוך ימים ושעות. 
על השאלה כיצד ביכולתנו ליטול חלק בזה? עונה 
הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחתו הק' לפרשת 

שופטים: "צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו 
שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא 
שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה"שופטיך" 

ויועציך" ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות 
בנוגע לעבודת כל בני ישראל וכל האנשים דדור 
זה, בכל עניני תורה ומצות, ובנוגע להנהגת חיי 
(דעהו) ו"כל  היום יום הכללית גם ב"כל דרכיך

 - (יהיו לשם שמים) עד לנבואה העיקרית מעשיך
הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה 

- בא". זו המציאות, נקודה. - משיח זה

סוף אין אור תניא
אור אין "תניא   יצא לאור הספר

פרקי סיכום שיעורים בג"ן סוף" המהווה
המעוטר בכריכה  בספר, לקוטי אמרים.

כמעט כל מפרשי התניא  של סיכום יפה,
שליט"א מלך  וכמובן מפירושי הרבי

ישרה וקלה.  ללמוד תניא בדרך המשיח.
להזמנות: 052-483-2770.

הילדים ל-770 קבוצת
  כמידי שנה תצא לדרכה המסגרת

ב-770. המיוחדת לילדים בחודש תשרי
זו, מגיעים מידי שנה למעלה  במסגרת

השם,  חיילים וחיילות בצבאות מ-200
לשהות בחודש החגים עם הרבי מלך
המשיח שליט"א. השנה, יחל המחנה 

כאשר  תשרי, אלול עד כ"ח החל מכ"ח
מסודרת בליווי  בטיסה כולם יחד יבואו
לפרטים: 077-6462770. הדרכה צמודה.

בשמחה שלכם
הוצאה לאור הדפיסו בימים מ.מ.ש
חדשה השלישית והוצאה ההדפסה אלו

לברכון הפופולרי "שמחת הגאולה". 
ההדפסה הקודמת אזלה בתקופת 

השמחות האחרונה ב"ה וכעת הודפסו 
ברכונים חדשים שיעמדו בקצב הביקוש 

בשמחות חסידי חב"ד. הברכון  הגובר
חב"ד בלויי  לשבת וחג, על פי נוסח

ניגונים, שירי גאולה ומשיח ופניני גאולה 
מרכז  - להזמנות משיח. של מתורתו

ההפצה: 077-5123-770.

הוא שלא  בחירה, שמצד עצמו בעל ומינה בחר שהקב״ה שזכינו הדור, אנשי צריכים לפרסם לכל
- בא" - משיח ו..״הנה זה הדור, ונביא ויועציך״ ה״שופטיך״ הדור, שיהיה מאנשי נעלה בערך

חדשות טובות
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ה'תשס"ח (5.9.08) אלול, ה' פרשת שופטים,                              ערב שבת קודש

כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה

ב"ה

בתוך שינוי אדיר
! ימים ושעות
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אלו, בימים יוצאים המשיח, מלך הרבי שליט״א הוראת על פי
שופר״ העולם ל״מבצע ברחבי השלוחים אלפי אלול, חודש ימי

בעולם קול השופר מהדהד
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בכל לך תתן ושוטרים שופטים
יח) (דברים טז,  שעריך
צריכים הזה  בזמן  ושוטרים  שופטים 
אבל  רצויים...  בלתי  ענינים למנוע 
ושוטרים  שופטים  של הענין שלימות
שכתוב  כמו   - לבוא לעתיד יהיה
ויועציך כבראשונה שופטיך "ואשיבה 

דמיון   - הדמיון (כ"ף  כבתחילה"
למעליותא).

רוח הטומאה  אלא כיון שאז יהיה "ואת
השופטים  יעשו  הארץ",  מן  אעביר 
בלתי  דברים במניעת (לא  ושוטרים
טובים  בענינים רק  אלא) רצויים, 
ולהכין  החוצה  לצאת  בכדי  [לדוגמא:
דרך שעדי הראיה בקידוש הלבנה יוכלו

לבית דין]. ובמהירות בקלות לבוא
השיחות תשמ״ט) (ספר

יהיה אשר השופט ואל . . ובאת
ט) (דברים יז, בימים ההם
ההוראות וקיום  הקבלה  ידי  על 
- שבדורנו ו"יועצייך" ד"שופטייך" 
נעשה על ידי זה גופא המעין והתחלה 
שופטינו  "השיבה התפילה  דקיום 
כבראשונה ויועצינו כבתחילה" בגאולה 
תנש״א) שופטים (ש״פ והשלמה. האמיתית

לך יקים מאחיך כמוני מקרבך נביא
טו) (דברים יח, אליו תשמעון אלקיך ה׳
קבלה גדולה ונפלאת... אצלנו יש אבל
אחר  לישראל  הנבואה שתחזור 
שחזרת  ספק  ואין  . . מהם שתפסוק
שנאמר:  משיח,  הקדמת  היא  הנבואה
על  וגם  וגו'  ובנותיכם  בניכם  ונבאו 
ההמה  בימים  השפחות ועל  העבדים 

רוחי. את אשפוך
אגרת תימן) (הרמב״ם,

מוצש"ק הדלק"נ קיץ  לפי שעון

7:33  6:22 ירושלים 
7:35  6:38 תל אביב 
7:35  6:29 חיפה 
7:34  6:39 באר שבע 
8:01  7:03 יורק  ניו

- ÌÎÓÁÓ ‡Â‰ ÈÎÂ‡ ÈÎÂ‡ :‰¯ËÙ‰
נא  Ï‡¯˘È È˜ÂÏ‡ ÌÎÙÈÒ‡ÓÂ (ישעיהו

א-יב) נב יב-כג,

ו. פרקי אבות: פרק

- ממצוות התורה במשיח האמונה

הרמב"ם את ההלכה: "ה מלך  בספרו, מביא
ולהחזיר מל כות בית דוד  לעמוד המשיח עתיד

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

שהרי  רבינו ובמשה כופר אלא ב תורה הוא
ה' אלקיך את  "ושב שנאמר התורה העידה עליו

נדחך  שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהי'
ה'". בקצה השמים וגו' והביאך

כוללים  הם בתורה המפורשים ואלו הדברים
הנבי אים. אף  כל שנאמרו על ידי כל הדברים

בשני המשיחים,  נאמר ושם נבא בפרשת בלעם
כו' ובמשיח האחרון  שהוא דוד במשיח הראשון

(ומביא כמה פסוקים  כו'" מבניו שעומד
ומפרשם על דוד ועל מלך  מפרשת בלעם

המשיח). 

הראיה מפרשתנו
ממשיך הרמב"ם ומביא שלאחרי זה בהלכה

בערי  שופטים: "אף ראיה מפרשתנו, פרשת
ה' אלקיך את  מקלט הוא אומר אם ירחיב

ערים וגו' ומעולם  גבולך ויספת לך עוד שלש
דבר זה ולא צוה הקב"ה לתוהו, אבל  לא היה

צריך ראייה שכל  בדברי נביאים אין הדבר
בדבר זה". מלאים הספרים

לכאורה, מה חסר בראיות הראשו נות שהוצרך 

"ערי  הרמב"ם להוסיף את הראיה גם מפסוקי
שבפרשתנו?  מקלט"

בשני הראיות הראשונות מובן, כי  הצורך
היא על  מלכים) (בהלכות הרמב"ם שם כוונת

- שנוסף על החיוב  במלך המשיח האמונה
עתיד  ענין הגאולה, שהקב"ה להאמין בכללות

אופן שהוא), חייבים  (באיזה לגאול את ישר אל
לשון הרמב"ם  המשיח, כ דיוק במלך להאמין

אינו  זה בו"; ודבר שאינו מאמין מי "וכל
גו'  שבותך את אלקיך ה׳ "ושב בפסוק מפורש

אלא רק בפרשת בלעם,  ה'", וקבצך וגו' והביאך
שם הנבואה מדברת גם על מלך המשיח. 

להאמין החיוב
נוסף ע"י — מה (כנ"ל) צריך ביאור עדיין אבל
המקלט?  בדבר ערי מהכתוב בפרשתנו הראיה

מערי מקלט יש חידוש  זו ונראה לומר, שבראיה
לגבי שתי הראיות הראשונות: בזה  עיקרי

גו'"  ויספת גו' ירחיב שציוותה התורה "אם
בערי מקלט,  (שבימות המשיח חייבים להוסיף

מוסיפין המשיח בלשון הרמב"ם "בימי המלך
נעשה הענין  - שלש אחרות על אלו השש")

שבתורה.  ביאת המשיח אחד מתנאי מצוה של
כלומר: למרות שענין הגאולה העתידה מפורש
עצמו כותב כי האמונה בזה  (והרמב"ם בתורה
אין זה  התורה), בכל זאת היא מעיקרי ויסודי
ממצוות התורה, שהרי לא מצינו בתורה  חלק

אבל על ידי הציווי של  ציווי להאמין בהגאולה;
ענין הגאולה  גו'", נעשה ויספת גו' "אם יר חיב

אחד מפרטי מצוה בתורה. 

בתורה ציווי
ממצוה בתורה,  ועל ידי שנעשה הענין חלק
וכמו  יש בו גם את התוקף שבענין המצוות.
"דבר  התורה יסודי שכתב הרמב"ם בהלכות

מצוה עומ דת  ברור ומפורש בתורה שהיא
ולעולמי עולמים אין לה לא שינוי  לעולם
ש"מצוה" פירושו  ולא גרעון ולא תוספת",

"שכל  הרמב"ם דברי ציוויי התורה, וכהמשך
לעשותן עד עולם". מצווין אנו התורה דברי

כתב גם בהלכות מלכים שם, בהמשך  וכן
ה מלך המשיח, "עיקר הדברים  אודות הענין

ומשפטיה  חוקיה שהתורה הזאת ככה הן,
מוסיפין עליהן  ולעולמי עולמים ואין לעולם

המוסיף או גורע או  (וכל ולא גורעין מהן
הדברים של מצות  פנים בתורה והוציא שגילה

ורשע ואפיקורוס)"  ודאי בדאי זה מפשוטן, הרי
כלשונו שם. 

במצות  כיון שענין הגאולה הוא פרט ולכן,
מצוה  מקלט "היא ערי מקלט, הרי כשם שערי
כו'", כך אי  שינוי לא לה כו' אין לעולם עומדת

אפשר להיות שינוי ח"ו בהבטחה זו. 
אלול תשמ״ו, ור״ח דברים (ע״פ שיחת
פנחס תשל״ח) מוצאי ש״פ

דבר מלך

השבת לוח
פרשת שופטים

שופטים

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

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

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

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

תניא תהלים חומש
הרב יעקב לנצ'נר, רחובות, למשפחת
מענדל הת' מנחם בנם לרגל חתונת

יוכבד רייזל עב"ג שושנה
גת קרית הרב פנחס סטזגובסקי, למשפחת

כפי  ומצווה התורה יסודי על עד עד בנין - ביתם יהא
החסידות תורת - שבתורה במאור מוארים שהם

מזל טוב ברכת
בן זהבה ר' יחיאל

משולם
תשס"ב אלול ח' נלב"ע

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

לעילוי נשמת



לפני קליימן, יוסי   כשהגיע הרב
להתגורר בשיקגו  חדשים מספר

שבארה"ב, הוא החליט לקיים 
נשיאנו, כי על  את מאמר רבותינו

פנסים'  כ'מדליק החסיד להיות
המאיר את סביבתו.

שבט,  "היה זה בתחילת חודש
שאנו  מספר הרב יוסי, החלטנו
הפעילות  את מתחילים להפיץ
לתושבים  גם במקום החב"דית

דוברי העברית והישראלים הרבים, 
הגרים במקום. כתבנו על כך 

לרבי שליט"א מלך המשיח, ונענו 
בברכה להצלחה.

ספורים, התקיים כעבוד ימים
ב"משיח סנטר" בעיר, ההתוועדות 

שבט,  י' לרגל יום המרכזית
הרבי  של עלייתו לנשיאות יום

לפתע  שליט"א מלך המשיח.
בעיצומה של ההתוועדות נכנסו 

למקום, שני בחורים 
ישראליים.

פגשו  הם סיפרו שהם
בבחור בשם ישראל, 

להם על המקום שסיפר
להם להגיע  והציע

להתוועדות. 
למעשה, במקום לא 

בכלל מישהו בשם  היה
ישראל, וגם מאוחר 
יותר כשכבר הכירו 

מצאו  לא הם הם את כל הקהילה
להם,  כבר לא שינה זה אך אותו...

והם נשארו בהתוועדות.
ישבנו עד שעה מאוחרת 

ושוחחנו ארוכות אודות חשיבות 
לרבי שליט"א מלך  ההתקשרות

המשיח.
לאחר ההתוועדות שמרנו על  גם

פעם הם היו מגיעים  קשר, כשמידי
בביתי. לסעודות שבת

נכנס  באחת מלילות השבתות,
מראה  אחד מהם ל"משיח סנטר",
משהו  פניו החיוור העיד כי אירע

"יש לך כמה  ומלחיץ. דרמטי
חייב  אלי, אני דקות? הוא פנה

איתך בדחיפות". לשוחח
הצדדיים  לאחד החדרים נכנסנו
והוא סיפר כי בעקבות  המקום,
התעוררה אצלו,  בעיה רפואית
נדבק  הרופאים שהוא חוששים
אותו  קשה, והם הפנו במחלה
לערוך בדיקות דם, כשהם לא 

חששם. את מסתירים
לפני  שעשיתי את הבדיקה, "מאז

אני לא מצליח להרדם  מספר ימים
סיים. מרוב מתח" בלילות

מאחר והשבת כבר נכנסה, וראיתי 
את מצבו. הצעתי לו שיבקש את 

הרבי שליט"א מלך  של ברכתו
נעמד מול  המשיח בעל פה. הוא

התלויה המקום,  התמונה הגדולה
ושטח את בקשתו בהתרגשות, 
פתח את אחד מכרכי  וכשסיים

שהיו במקום. אגרות קודש
בדף הנפתח לו נכתב כי הוספה 

התורה ומצוות היא המפתח 
מעט,  הוא אכן נרגע לברכת השם.

קלה,  במשך שעה שוחחנו עוד
יגיע  שבמוצאי שבת לו ואמרתי

לביתי.
השבת  לאחר צאת כמה דקות
הופתעתי לשמוע 

בלדת הבית.  נקישות
התברר כי הלחץ שלו 

לצאת  הביא אותו
לביתי מייד עם צאת 

השבת, למרות שנראה 
היה כי הוא מעט נרגע, 
הרי שהלחץ שלו עדיין 

עצום. היה
יעלה  הצעתי לו שכעת

השתשלות  כל את
ויכניס את  הכתב, על הדברים

הוא אכן  ל'אגרות קודש'. המכתב
דברי  כל את עשה כעצתי, כתב
מקבל  והוסיף כי הוא הרופאים,
טובה להתחיל  החלטה על עצמו

להניח תפילין מידי יום.
הרבי שליט"א מלך המשיח ענה 
המחשבות והבלבולים  לו, שכל
הינם עצת היצר, ועל  שישנם,
מהם.  האדם להסיח את דעתו
נכתב "שמחתי לשמוע  בסיום

עצמו תוספת בהידור  על שקיבל
במצוות".

נרגע  כמובן שלאחר התשובה הוא
ביום  לבשורות טובות. וציפה
אלי,  צלצל רביעי בבוקר, הוא

כשהרמתי את הטלפון שמעתי 
"יחי אדוננו"  בהתרגשות שר אותו

והוא הודיע לי שבתוצאות 
הסופיות התברר כי חשש 

הרופאים היה מיותר, וכי הוא 
ה'". ברוך לחלוטין, בריא

מפני רק לא ישראל תהיה ארץ שהארץ
אלא גם ובעיקר  שדרים שם בני ישראל,

ארץ החדורה  שזוהי ושעל יהיה ניכר צעד כל מפני שעל
זאת אומרת - התורה והמצוות שהם  ישראלית, ברוח

מבני ישראל. אחד ואחת כל של העצם והחיות
(ניסן תנש"א)

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

עם הרב צבי ונטורה
אנשי  נצטווינו בשנת תנש"א לפרסם לככל לרגל שבת פרשת שופטים בה 

המשיח הרבי שליט"א מלך הדור על נבואות

הנבואה העיקרית
קטנה בת  מדינה יהיה? חרדה ופחד, מה בהלה, תשכ"ז. פאניקה, אייר
מאומנים  חיילים עם חמושות היטב ארבע מדינות מוקפת 20 שנה

שנאה בעיניים… והרבה הרבה
לקנות  שונים  תושבים  מתחילים  הטבע  בדרך
מזון  אוגרים אחרים  ולברוח...  כרטיסי-טיסה 
המכינים  יש תבוא. חירום, על כל צרה שלא לשעת
וכמובן  יודע?  ממושכת, מי  המקלטים לשהיה את
אחיו לב "...ימס את  המקיימים  אלו  גם קיימים
ממון"  קול, ה"צום, כנוסי  אפילו  בהידור,  כלבבו"

– לא נראים מבשרי טוב... שמארגנים הרבנים
קול אחד  הממשמשת נשמע בתוך כל הרגשת האימה והסכנה ואז
"הקב"ה כבר מגן על  ספיקא ספק ואפילו לא ספק ללא בוטח חזק וברור
וישועה קרובה לבוא" ולחסיד המתכונן לדחות חתונתו  ארץ הקודש,
תערך  והיא ידחה  שליט"א מלך המשיח מפורשות שלא  אומר הרבי
- וכמובן לתלמידים המבקשים להגיע לחו"ל מורה  ובמועדה בזמנה
שידם  ומקום בכל מקום מפיצים את דברו והשלוחים להשאר בארץ,
והם נוסכים עדוד ובטחון והרבה  בתקשורת הכללית גם כולל מגעת
שכבר הגיעו  ברדיו בהתפארות וכשהמצרים מודיעים ארגעה בכל העם
יהיה בידינו... מבשר הוא שבקרוב הכותל המערבי עד ל"תל-אביב"...

ופרטיות  מעשרות ואפילו מאות נבואות כלליות זוהי רק דוגמא אחת
שכל הציבור  מלך המשיח השמיע בבטחון גמור בזמן שהרבי שליט"א
וכפי  העתיד את תמיד ידע ידעו את הכיוון. תמיד לא מנהיגיו, כולל

העתידים להיות ויאמנו דבריו". דברים שכותב הרמב"ם "שיאמר
בית  חורבן  אחרי  עכשיו  "נבואה"?  גבה  שירימו כאלה  בודאי יהיו
זה  בנושא  היחידי  הפוסק  שהוא  הרמב"ם  ראשית,  אבל המקדש..? 
בכל זמן  להיות יכולה כלל לא הגביל את הנבואה לזמן מסוים והיא
ד'תתקע"ו תחזור  הרמב"ם שבשנת לשיטתו. שנית, באגרת תימן כותב
- הקדמה לביאת המשיח  הנבואה" "חזרת לעם ישראל והיא הנבואה
בשר וניבאו בניכם  כל על ולתקופה ש"אשפוך רוחי ש"נביא גדול הוא"

ובנותיכם".
הזמן לפרסם עכשיו

של  תוקף  יש המשיח מלך שליט"א  שלרבי  להדגיש  כמובן חשוב
עליו  שאמר את נבואותיו וכשהרבי הקודם העיד נביא עוד הרבה לפני
נביא  שהוא אחר  נביא לו  שהעיד   – כ"נביא הוא  הרי כידי"  ש"ידו 

צריך חקירה". ואין זה השני הרי זה בחזקת נביא –
את הגאולה  נבואת  קיבלה  שנה  17 לפני  שופטים פרשת  השבת
מדברי  דבר  שכל  אמנם נכון  עיקרית.  והכי מוחלטת  הכי הוודאות 
בהוראות שאמר בחלוקת שטרות  ארצה ואפילו מלך המשיח לא נפל
אבל כאן  ש"שכינה מדברת מתוך גרונו", – הרי לצדקה כבדרך אגב
בגדר של נבואה  דבריו את הוא אומר אחר לגמרי, כאן מדובר על משהו
והכלל  בא"  זה משיח  ו"הנה  לגאולה"  נביא ש"לאלתר מפי  הנאמרת 

וכלל. ריקם כלל לחזור יכולה הוא שנבואה חיובית ואופטימית אינה
חשוב לפרסם את הנביא  ולא פחות נותר לפרסם את הנבואה רק לנו-
ה"שופטייך"  "שיהיה  הוראתו  את לקבל שצריך  יהודי  לכל  ולהודיע

בכלל. היום יום חיי להנהגת וה"יועצייך"... בכל עניני תומ"צ ובנוגע
אז  – אבל  לעיני כל יתפרסם  כבר  יתגלה הוא שכשהרבי  בודאי
יהיה "גלוי  הדברים. אז הכל את כבר לא יצטרכו אותי ואותך להפיץ
בטיהרא" במקרה ה"טוב"... עכשיו הוא  נהיה כ"שרגא וידוע" ואנו
הדור  לכל אנשי הנבואה הוודאית את לפרסם ביותר החשוב הזמן

וכבר בא.  – (משיח) בא" ותיכף ומי"ד בא ש"הנה זה

עכשיו נפלאות שיח חסידים

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אלול  פרק ליום
גזילה פרק יג          הלכות
ואבידה

יד פרק

טו פרק

טז פרק

יז פרק

יח פרק

א פרק חובל ומזיק, הלכות

וחליצה פרק א-ב גירושין והל' יבום פרק יג הל'

פרק ג-ה

פרק ו-ח

בתולה, פרק א-ג הל' נערה

הל' סוטה, פרק א-ג

איסורי ביאה, פרק א-ב פרק ד, הל'

פרק ג-ה 

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

כל החששות בוטלו

לשמור על הארץ

ונטורה צבי הרב

לשנת 'הקהל' מתכוננים
הלהיט החדש במחיר הפצה!

מדבקה לקראת שנת 'הקהל'

להזמנות: 077-5123-770

קליימן יוסי הרב
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ה׳ ימים מסוגלים לעבודת
לקיים מה  יכול להיות כלי לאלקות וכו' לכתבו האם
ה' בשמחה  מפני רצונו, לעבודת רצונך שכתוב, בטל

וכו'.
בדבר הפשוט, שהרי כל האמור  השאלה ולפלא גדול
חיים  הם עיקרי ויסודי תורתנו הקדושה אשר תורת

שייך הוא לכל האמור  היא, ובודאי ובודאי אשר
וכמו  תלוי אלא ברצון, ואין הדבר וגם מחויב בזה,

שכתוב, ובחרת בחיים.
שככל הציווים שבתורה נאמרו גם כן בלשון  אלא

מסייעין אותו,  לעתיד, כי הבא לטהר הבטחה
נדח, ולא עוד אפילו כשאדם  והובטחנו בל ידח ממנו

אותו  מקדש את עצמו רק מעט מלמטה, מקדשין

הרבה מלמעלה.
ימים אלו להזזה עיקרית בכל האמור,  ומסוגלים

וכמבואר בארוכה מרבנו  שהרי הם ימי רחמים ורצון,
(מלך  המלך הזקן בעל התניא והשלחן ערוך, אשר

בשדה ומקבל  ברוך הוא) נמצא הקדוש מלכי המלכים
תורה  לקוטי (עיין יפות וכו' בסבר פנים את כולם

לב, ב. עיין שם באר היטב). ד"ה אני לדודי,
ז׳תשנג) המשיח שליט״א, הרבי מלך (מאגרות קודש

בהקדם להיות חתונה- צריכה
החתונה, הקדמה בכגון זה בקשר עם קביעות זמן

טובה  שיחליטו יהי' בשעה היא נכונה כמובן, ואיך
ומוצלחת בכל הפרטים.

ז׳תשלב) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

קדמי ביטוחיםקדמי ביטוחים
בהנהלת צחי קדמי

סוכנות הביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

מייצגים את כל חברות 
הביטוחים בארץ

תנאים ובמחירים אטרקטיביים ביותר ביותרב נאים ובמחירים אטרקטיביים בת
ענפי הביטוח:כל ענפי הביטוח: כל

R חיים R עסקים דירה R R רכב
שירות בכל הארץ

מתקשרים ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:

03-501-770203-501-7702
חוגגים אירוע?

יצחק ברוךיצחק ברוך
צילום אירועים
ותהיו מרוצים!

(גם מהשירות, גם מהמחיר)

052-623-7708

נקרא שמו בישראל יעקב. את שם  כשנולד,
היה זה  בהמשך מהחבר'ה. החיבה "ינקו" קבל
פעילותו  שלו, במסגרת גם השם "המקצועי"

בעולם הלא-כל כך עליון, בלשון המעטה. כיום, 
ברוכמן את  יעקב לאחר ש"סגר" שנים רבות

חשבונו באותו עולם, הוא מחליט לחשוף את 
ומזעזע,  באמצעות ספר ביאוגרפי מאלף עברו,

הספר  את שי"ל בימים אלה ממש. "כתבתי
מספר הרב יעקב, רק  "אריה בלי שיניים",

לצאת מהביצה  יצליח כדי שאולי עוד מישהו,
לרבי  מעגל הפשע, להתקשר של הטובענית

ולהתחיל לעסוק בהפצת  המשיח שליט"א מלך
מסוכנים למיניהם". הפצת חומרים במקום אור
צברי ממוצע.  במסלול שנות נערותו עשה את

כ"חלוצים". רקע  שעלו לארץ יליד 49', להורים
חניך  נוער, לא-דתי. חבר בתנועת חינוכי בבית
החינוך, החברה  יזרעאלי טיפוסי. קיבוץ עמק
אותו  השתלבו אז בחיי המתירנות, שהובילו

צעיר להתמכרות לסמים.  כבר בגיל

מגיעים האיתותים
האווירה  הריקנות, הדימוי העצמי הירוד,

אותו לעולם הפשע.  קישרו החברתית בה שהה,
אותו  רווחים, הביא הפתרון "הקל" לעשיית

לתחושה של עוצמה, שהלכה וגדלה עם כמויות 
שהחל צובר.  הכסף

היה לו שהארץ "קטנה"  בשלב מסויים נראה
לצאת לכבוש את העולם הגדול.  עליו. והחליט

עשרה שנה שהה באמסטרדם  במשך כחמש
מידה  סוחר בקנה כשהוא ובשוודיה, שבהולנד

שהשתיקה יפה להם. עולמי, בכל התחומים
שנים אלה נתפסתי וישבתי בבית  "במהלך

בדרך  סוהר בשבדיה. אך עדיין חשבתי שאני
הנכונה... חזרתי לארץ המשכתי לעסוק 

טובים, עד ששם מלמעלה הוחלט  בדברים הלא
לאותת לי שוב. גם כאן בארץ נתפסתי וישבתי 

בבית סוהר. אלא שהפעם כבר החל "לזוז" 
בכלא פגשתי  משהו בפנים. דווקא שם, אצלי

צוהר לעולם שלא הכרתי.  בחבר'ה שפתחו בפני
בורא  יש מכוונת, יד התחלתי להבין שיש

שעלי לעצור. עברתי "גמילה",  לעולם. החלטתי
לאחר שנים של התמכרות, ורק בחסדי השי"ת 

היוותה עבורי  הצלחתי בה. היציאה מהכלא,
החדשה".  יציאה לדרך

הלב מוח שליט על
ברמת גן, היה מנהל בית חב"ד גל מוטי הרב

בדרך החדשה.  שסייעו לי רבות אחד הגורמים
בחריפות  ומגיב מאוד אימפולסיבי הייתי בטבעי

 - - מוח שליט על הלב חב"ד נוראה. שיטת
אתגר עצום. התברר לי שבעצם  עבורי היוותה
חיפשתי את זה כל הזמן, רק לא ידעתי שיש 

כזה". דבר

פתיחתה של הישיבה  עם שנים, לפני כעשר
יוסי  יעקב גוייס ע"י הרב ר' ברמת אביב,

הישיבה.  לתפקיד של אב בית באחזקת גינזבורג
הרבי שליט"א את להכיר בעיקר שם גם נפתח

טוב,  מלך המשיח. בשלב זה זכה בשידוך
משיח  במרכז התחתן, עלה לירושלים והשתלב
עוסק בקירוב יהודים לתורה  כשהוא וגאולה,

החסידות. ומצוות ולתורת

המשיח הקישור למלך
יעקב יומו העמוס מתחיל הרב את סדר

סדר של  בטבילה מוקדמת במקוה ולאחריה
במשך השבוע הוא  שעות  לימוד ותפילה.

באנגלית וכן שיעורי  מקיים שיעורי חסידות
חסידות בעברית לנשים בירושלים. "כיום אני 

נוער שוליים  עם עובד הרבה
מתוך נסיוני  מנסה לעזור להם

בייעוץ  ה"עשיר", ובמקביל
ומחנכים  הורים והכוונת
המתחבטים בבעיות של 

התמכרות לסמים ואלכוהול.
הספר זרק  את הרעיון לכתיבת
אותי  מוטי גל, ששמע לי הרב

אחת, מספר את סיפור  לא
לכמה  זכיתי בהמשך חיי.

וכמה תשובות מהרבי שליט"א מלך המשיח 
באחת  הספר. בעידוד רב לכתיבת שהיו שזורות

הספר  את הפעמים אף הייתה הוראה, לתרגם
אחת. לסייע לכל  לצרפתית. מטרתי בספר, היא
לקשר  להיחלץ מזה, מי שנלכד במעגל החשוך,

לרבי שליט"א מלך המשיח. אותו
טל':  ולתיאום הרצאות, להזמנת הספר
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