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ועשיו. יעקב איתנים, למפגש עדים היינו השבוע
אל מלאכים יעקב שולח זה, טעון מפגש לקראת
לי "ויהי למדי: ומוזר תמים מסר עם אחיו, עשיו

את כבר לי יש לגאולה. מוכן אני וחמור", שור
כלשון ב"שור", הנרמז יוסף, בן משיח של הבחינה
בחינת את גם לי יש לו". הדר שורו "בכור הפסוק

הפסוק כלשון ב"חמור", הנרמז דוד, בן משיח
ורוכב עני הוא ונושע צדיק לך יבוא מלכך "הנה

הגאולה... את יחד ונביא בוא חמור". על
המלאכים חוזרים

ליעקב, לו ומבהירים
אבל אליך. בדרכו עשיו

איש, מאות "וארבע
שחשבת, כפי לא עימו"!

נמצא עשיו למלחמה. פניו
כלי ואינו מטה למטה

האתגר, את לקבל עדיין
לגאולה. יחד ללכת

אחד על אחד
בין שהדברים ברור מעתה

ישראל עם כמייצג יעקב
של כמייצגם עשיו לבין

ייסגרו לא העולם, אומות
דרך לשניהם נכונה כעת.

באמת יכירו העולם אומות בו לשלב עד ארוכה,
אז "כי היעוד כלשון לגאולה, ויוכשרו האלוקית
בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך

אחד". שכם לעבדו ה'
מול פרט פנימי, בירור של עבודה תידרש מעתה
ל"התפרט" תצטרך אבינו יעקב של נשמתו פרט.

את ולבצע ישראל, נשמות ניצוצות למליוני
העולם, אומות נפשות מליארדי מול שליחותם

עשיו. של והרוחניים הגשמיים צאצאיו
מתגלגלים יהודים יסודי, אך איטי בתהליך ואכן

להכנת תבל קצווי לכל
והעולם האומות

האמיתית לגאולה
אומות והשלימה.

אחד נפגשים, העולם

מלובשות אלוקיות נשמות יהודים, עם אחד, על
לכל להכיר לומדים, הם מהם ודם. בשר בגוף

כמושג ולא אחד, בא-ל האמונה את לראש
העולם כבורא אלא לחלל, מעל שם אי ערטילאי,

פרט כל על פרטית בהשגחה המשגיח ומנהיגו
בעלי באנשים נתקלים הם לראשונה בעולמו.
זאת ועם ושתיה לאכילה הזקוקים גשמי גוף

האלוקות לראשונה חייהם. עיקר היא רוחניותם
עולמנו. של הגשמית במציאות לגביהם נחשפת

הדרך פריצת
אלוקיים ערכים

במודע מתקבלים
בקרב במודע ושלא
של גילויה האומות.

ובעיקר החסידות תורת
ע"י חב"ד, בתורת
בעל הזקן אדמו"ר

לפני והשו"ע התניא
שנה, ממאתיים יותר
לעצמאותה במקביל

הברית ארצות של
ערכיים שינויים יוצר

בחברה חיוביים
המודרנית.

כספה גבי על בוטחים" אנו "בה' הכיתוב הדפסת
לחדירת ביטוי היא גם מהווה מעצמת-על, של

הארץ. גויי לתודעת החסידות, תורת מעיקרי אחד
והחומרי, הגשמי במימד דווקא האלוקות גילוי
בתחתונים". דירה ית' להיות הקב"ה "נתאווה

שליט"א הרבי ע"י נעשתה הגדולה הדרך פריצת
חינוך", "יום חוק את יוזמתו בעצם המשיח, מלך
שבע של ישירה להפצה ועד שתיקה", של "רגע

לשינויים הביאו שכבר יוזמות נח, בני מצות
ארה"ב ברחבי אדם בני מליוני בקרב ערכיים

כבר העולם ואומות משהעולם עתה כולו. והעולם
הקדושות, בשיחותיו שמעיד כפי לגאולה, מוכנים

בפרט ומצוות בתורה הוספה עם שיחד הרי
את תוקף בכל לתבוע עלינו משיח, של בתורתו

כל, לעיני בהתגלותו והשלימה האמיתית הגאולה
לבב. וטוב שמחה מתוך ממש, ומיד תיכף

השלוחים התוועדות
חג כסלו י"ט חמישי, ביום

ההתוועדות אי"ה תתקיים הגאולה,
שליט"א הרבי לשלוחי המסורתית

האגודה ע"י המאורגנת המשיח, מלך
והשלימה. האמיתית הגאולה למען
שלוחים דברים ישאו בהתוועדות

ההתוועדות והעולם. הארץ מרחבי
בת חב"ד בבית אי"ה תתקיים לגברים
ביום 67 העצמאות שדרות רח' ים -

הלילה, לתוך 23:00 בשעה חמישי,
שולחנות ליד ושמרה, שירה ברוב

המלך... כיד "לחיים" ואמירת ערוכים
.03-658-4633 לפרטים:

נפגשים עולמות שני
הזכור דיבו-כהן ושי לביא רטעי

והכרזת 2 בערוץ מהופעתו לרבים
בסטייל משותף במופע יוצאים ה"יחי",
מסרי על המבוסס במופע 'התוועדותי'.

מעבירים הם אלול, וח"י החסידות
באמצעות הרוחני והכח העוצמה את

לפרטים: וסיפורים. שירים
dibopro@gmail.com 050-4674679

חנוכה מוצרי שוק
השבוע תתקיים ממש במרכז

חנוכה', 'מבצע לקראת תערוכה
ההפצה ועזרי אמצעי כל ירוכזו בה
חב"ד. נשי לצד והפעילים לשלוחים
החנוכיות, העלונים, ימצאו במקום

למבצע הנצרך וכל הסביבונים
10-17 השעות בין א-ה ימים חנוכה.
16 מתיתיהו כסלו י-י"ט בתאריכים
.077-5123-770 לפרטים: בני-ברק.

כבר נח, בני מצות שבע של ישירה להפצה ועד שתיקה״, של ״רגע חינוך״, ״יום חוק את יוזמתו בעצם
כולו והעולם ארה״ב ברחבי אדם בני מליוני בקרב ערכיים לשינויים המשיח, מלך שליט״א הרבי הביא

טובות חדשות

והעולם האומות
לגאולה מוכנים

מכה ״הרגשתי סיפר: הגוש, בצומת הדקירה בפיגוע בנס שניצל לורך, יהושע ג׳וש
בעורף. לי שתקוע סכין שיש העין מזוית קלטתי כדי תוך שמאל... בצד בעורף,

נס״. פשוט זה יבשה. מכה כמו משהו הרגשתי דקירה, הרגשתי לא אותו, הוצאתי

הגוש בצומת נס

טובה לשנה יום-טוב! גוט
ודרכי החסידות בלימוד

ותחתמו תכתבו החסידות

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

בפילפינים 770 בנין

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

בשותפות פרנסה
ואיך הבריאות, מצב על המשפיע פרנסתו מצב אודות

וכו'. בערב מאוחר ועד בקר מהשכם בה שטרודים
מתאים, שותף ע"ד להתענין הוא צריך כזה ובמצב
מספיקים אין עתה במצבה דהחנות הרווחים ובאם

אמצעים מכניס שהשותף בזה נוהגים הרי לשותפים.
בהרוחים גם מתוסף שעי"ז העסק להרחבת נוספים

שעות לסדר יוכלו זמן איזה שבמשך בודאי כזה ובאופן
למנוחה, גם זמן שיהיה בחנות העבודה

בשותף עיקרי שתנאי מובן יותר, נוחה עבודה ובכללות
ו׳רט״ו) (מאגרת וכו'. לבריות נוח אדם שיהיה הוא

הפרנסה ברכת תפילין
וכותב הוא, דתי שלא הרוחני, מצבו אודות במ"ש

זהיר, אינו תפילין בהנחת שאפילו עד לזה. הסיבות
טרוד כי תפילין להניח זמן לו אין במכתבו וכלשונו

עד יראה קלה. אפילו בהתבוננות והנה - וכו'. הוא
לתחלתו, מסופו סותר מכתבו תוכן כמה

ומנהיגו העולם מבורא היא מצוה התפילין הנחת שהרי
זו, מצוה קיום בעד רבה וברכה רב שכר והבטיח

זקוק כמה עד מתאר מכתבו שבהתחלת בשעה ובה
שאינו לזה, בהמשך כותב הצלחה, לתוספת לברכה הוא
עולם בורא ברכות ששכרן העיקרית המצוה את מקיים

זמן לו שאין שמבאר אלא עוד ולא לאדם, בהמצטרך
במסחרו, הוא טרוד כי המצוה לקיים

נהג לא עתה (שעד לזה הסיבות תהיינה שלא מה והנה
מכאן ההנהגה כלל מצדיק זה אין דתי), יהודי בנוהג
לדרישת מתאים להתנהג ומיד תכף צריך ולהבא...
וזוגתו הוא יומים היום בחיי חיים תורת תורתנו

תפילין בהנחת להתחיל עליו ומיד שתיכף ... שתחי'
בדוקות להיות צריכות שהתפילין ומובן חול, יום בכל

ו׳רט״ו) (מאגרת הן... שכשרות שידעו

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

(5.12.14) ה'תשע"ה כסלו, י"ג ויצא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1024

העולמי השלוחים כינוס נחתם שעבר בשבוע
מלך שליט"א הרבי בחצר בברוקלין, שנערך
דרכם את עושים השלוחים אלפי המשיח.

הרב תבל. קצוי בכל שליחותם למקום חזרה,
המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח לוי יוסי

הוא גם שחזר הפיליפינים, כרב גם המשמש
לארץ ימים למספר "קפץ" השלוחים, מכינוס

שאיפשר מה לפיליפינים, בדרכו הקודש
החדש המיזם על קצר ראיון עימו לערוך

חב"ד בית הקמת - וגידים עור הקורם
יורק. שבניו "770" בדוגמת

החתונה, לאחר מה "זמן יוסי: הרב מספר
חב"ד. בית להקמת לפיליפינים יצאנו

בחיפושים והתחלנו מונית לקחנו כשהגענו
היינו הצלחה. ללא אך מתאים, מקום אחר

"בוא אמרה אשתי כשלפתע מיואשים כמעט
המשיח, מלך שליט"א לרבי וניתן נעצור

לא רוצה..". שהוא הבית את ימצא שהוא
על נוקש ומישהו שניות כמה אלא חלפו

לשכור מחפשים אנו האם ושואל הרכב חלון
שם אנו ואכן עבורנו. מקום לו יש אזי מקום,

שנים. כמה כבר

מקום לרכוש
אלא חב"ד, בית את טובה בשעה פתחנו
את מלהכיל צר נעשה הוא ליום שמיום

להתחיל בנו שהאיץ דבר בשעריו. הבאים
"770" בניין להקמת מעשיות בפעולות

המשיח מלך שליט"א הרבי תשובות במנילה.
הדרך כל לאורך קודש, האגרות באמצעות

שכור, למקום לעבור לא וברורות. חדות היו
לבדוק התחלנו מאז, מקום. לרכוש אלא

ההצעה פעם שבכל ומעניין שונות. הצעות
לנו נראו שהמחירים בגלל או מהפרק, ירדה

המשיח מלך שליט"א שהרבי או מוגזמים
ההצעה. אותה את שלל

לנושא גם הפעילות, את הרחבנו בנתיים
חיובים להיענות וזכינו נח בני מצות שבע
עם קבוע שיעור מקיים אני מדהים. באופן

נח. בני מצות 7 בנושא גויים
מתאים מקום מצאנו חדשים מספר לפני

בעלי עם בדברים באנו ."770" להקמת
החיובית תשובתו לקראתנו. שהלכו המקום

למקום ביחס המשיח מלך שליט"א הרבי של
קדימה. אותנו הזניקה שמצאנו, החדש

עסקים בעל ישראלי
בעל ישראלי במנילה הכרנו פרטית בהשגחה
ברכותיו בעוצמת אישית נוכח שגם עסקים,

היהודי המשיח. מלך שליט"א הרבי של
ממני שמע ההתוועדויות, באחת שהשתתף
,"770" בניין הקמת של העניין חשיבות על
דוחף הוא מאז, ואכן פנימה. לזנק והחליט
השגת כולל גמר, עד הנושא את כוחו בכל

הנדרשים. התורמים והשגת האישורים

מאוד, עשירה סינית משפחה הכרנו במקביל,
הם וכו'. בה' באמונה להתעניין שהחלה

שמירת על בחרה העובדים את מחתימים
בבניית העוסקת המשפחה נח. בני מצות 7

על "נדלקה" בפיליפינים, יוקרתיים מטבחים
לבניית התכנית על וכששמעה שלנו הפעילות
שליט"א הרבי של מדרשו מבית העתק "770"

מוכנה שהיא אמרה יורק, בניו המשיח מלך
לרכישה הנדרש הסכום את לרשותנו להעמיד

כהלוואה. והבנייה, הקרקע

בגדול הפרוייקט על ללכת
במנילה לנו נוצר הנ"ל, למשפחה בנוסף
קבוצת עם קשר גלויה, פרטית בהשגחה
שמוצאה הקבוצה ישראל. אוהבי גויים,

האנוסים מצאצאי הם כי טוענת מקובה,
על בפניהם להרצות ידם על הזומנתי בספרד.

נח. בני מצות 7 נושא
בפיליפינים מגדלים בבניית עוסקת הקבוצה
ביקשו הם החשוב, המיזם על לה ומשנודע

נקבעו הם ואכן הפרוייקט עם להתמודד
."770" את שיבנה כמי

של מיקומו אגב,
להבנות, שעתיד "770"
לפרוייקט בצמוד הוא
סיטי סנצ'ורי היוקרתי

מגדלים של ענק מתחם
וכו'. קניינים יחודיים,

שקבוצה מאוד שמחתי
הבניה, נושא את עצמה על לוקחת עשירה

שכדאי המשיח, מלך שליט"א הרבי כהוראת
מסתכלים הם אזי כי בבניה, יעסקו שגבירים

פעולה עוד וברחבות". "בגדול" הכל על
המשיח. מלך שליט"א הרבי התגלות לזירוז

בפיליפינים חנוכה במבצע לוי יוסי הרב

בפיליפינים הבנין תוכנית

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 .

בציון קדמי ר׳
המלאך אברהם

Owner
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Owner
Typewritten Text
וישלח

Owner
Typewritten Text



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

להגדיר ניתן העיסקי, בעולם
משיח/ בית מנהל משרת את
אפשרית. כבלתי חב"ד, בית
ידע הדורש בתפקיד מדובר

היהדות, תחומי בכל ומיומנות
מבוגרים בפני להרצות יכולת
חסידי, כמשפיע לשמש ונוער,

רב חברתי יועץ פסיכולוג,
ומבצעי אירועים אמרגן תחומי,

סוציאלי, עובד יהדות, הפצת
מצרכים ומחלק מתרים

רק וזו נזקקות, למשפחות
חלקית. תמונה

גם צריך הכל שלאחר כמובן
למימון לדאוג

העניפה, הפעילות
ההוצאות כולל

כמיסים, השוטפות
טלפון, חשמל,
וכו'. שכירות

הרבי מעורבות על
מלך שליט"א

בעבודת המשיח
גם השליחות,

האפורה בעבודה
ההוצאות מימון של

של מאלף שילוב תוך השוטפות,
מספר קודש, באגרות תשובות

המרכז מנהל ברוכמן יעקב הרב
לאגרות מרכז - למשיח "גש

בירושלים. זאב בפסגת קודש"
השוטפות ההוצאות אחת

המרכז, על קטן לא נטל המהוות
מספר לפני החשמל. תשלום זהו
לתשלום הודעה קבלנו חודשים

שלא סכום ש"ח, 1,200 של בסך
לשלם. באפשרותי היה

אצלנו, המתפללים לציבור פניתי
לעזור, "חייבים עזרה ובקשתי

לפחות אז בשכירות לא אם
החשמל". בתשלום

בשם יהודי המקורבים, אחד
המרכז, בפעילות המסייע יניב,
את ושילם מהדברים התרשם

וקיבלנו שבועיים חלפו החשמל.
ימים אך חדשה, תשלום הודעת

לי התברר מכן לאחר ספורים
התשלום את גם שילם הוא כי

השני.
הקמתו את יזם יניב במקביל,

במרכז. אצלנו תניא שיעור של
כשמונה הגיעו הראשונה בפעם

אח"כ אבל עוד, וביקשו איש
היוזם. יניב כולל לבוא הפסיקו
אלי פנה ויניב רב זמן חלף לא
בכמה "עקיצה" שספג וסיפר,

(הוא הבניין בתחום עיסקאות
רוצה ולכן במקצועו), קבלן
מלך שליט"א לרבי לכתוב

המשיח.
ברורה תביעה הכילה התשובה

תניא? השיעור עם מה -
העדרותי שבגלל מבין "אני

גם אז נסגר. השיעור מהשיעור
שערים..". כמה לי סגרו משמים
פתיחת על סכמנו

מחדש. השיעור
קצר זמן חלף

חשבונות וקבלנו
כולל בסך חשמל

.₪ 3,000 של
על אזהרה בליווי

בלחץ הייתי ניתוק.
עצום.

ברירה בלית
ליניב: התקשרתי
את לנו לנתק רוצים תשמע..

האזין. יניב עושים? מה החשמל.
על מדבר שהוא רושם לי היה

עונה הוא עכ"פ מישהו. עם כך
שהרבי להם "תגיד רוח בקור לי
משלם...". המשיח מלך שליט"א

"אתה הקו. על שתיקה הייתה
תהיה אז "טוב שאל, לחוץ"?

שאנו אמרה אשתי רגוע,
החשבונות..". 2 את משלמים

היינו מכן, לאחר כיומיים
גם המחודש. התניא בשיעור
יניב בסיום כמובן. היה יניב

את שולף קודש, לאגרות ניגש
כדי בתוך ופותח הכרכים אחד

אדוננו". "יחי הכרזת
בעמוד שנפתח י' כרך זה היה
"בטח מהממת: בתשובה ק',

במתנה להשתדל הטוב כמנהגו
כסלו, י"ט הגאולה לחג להכפר

בענין בזמנו שעשה וכמו
מקוני זו בשנה גם הנה החשמל,

דא". כגון במתנה שיפתיעם
החשמל, בתשלום מתנתו ומאז
עיסקאות כמה כבר קיבל הוא

ויותר. שנחסר מה את שהשלימו

  
   

   
   
   

  
   

   
  

    

(בראשית במדרש נאמר זה פסוק על
המשיח, מלך זה - "חמור : ו) עה, רבה

על ורוכב עני ט): ט, (זכריה שנאמר
ניצול דורשת המשיח ביאת חמור".

בעולם, וחלקו האדם ענייני כל
"ממשיך" הוא כך ידי על - לקדושה

שלעתיד. הגילוי את
"עם הפסוקים בין הקשר מובן ובכך
וחמור": שור לי "ויהי - גרתי" לבן

היו יעקב שלגבי משום דווקא
"גירות", בבחינת הגשמיים הדברים

יועד בהם והשימוש זר, כדבר
הוא - במילא ית', רצונו לעשיית

המשיח, פני לקבלת מצידו מוכן היה
המשיח". מלך זה - "וחמור כנאמר:

תשט״ז-י״ז) וישלח פרשת, (שבת

שיסורים רואה אני יעקב: ליה אמר
אלא, ילדי, על מפניך לבוא עתידין

בכתרך, ושמש בשרירותך, אתה נהוג
ויקבל מחלצי משיח שיעמוד עד
נא "יעבר שנאמר: ממך, המלכות

שמעוני) (ילקוט עבדו". לפני אדוני

כל על חזרנו אבהו: רבי אמר
יעקב שהלך מצינו ולא המקרא,

מימיו... שעיר להר עשו אצל
לעתיד- אצלו, בא הוא אימתי אלא

א) (עובדיה דכתיב: הוא הדא לבוא,
לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו

שמעוני) (ילקוט עשו". הר את

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:15 16:00 ירושלים
17:16 16:14 תל-אביב
17:14 16:03 חיפה
17:18 16:18 באר-שבע
17:13 16:10 ניו-יורק

     
א-כא) א פרק (עובדיה 

בעולם ממש בפועל ההתגלות

צאן וחמור, שור לי "ויהי בפרשתנו הפסוק על
מלך זה – "חמור במדרש: נאמר – ושפחה" ועבד

חמור". על ורוכב "עני שנאמר: המשיח,
ה"בירורים". בעבודת – תלויה המשיח ביאת
ומזכך "מברר" ישראל שכל כך ידי על כלומר:
ומנצל בעולם וחלקו הבהמית. נפשו גופו, את

את "ממשיך" הוא הרי – לקדושה אותם
שלעתיד. הגילויים

מוכן להיות
לבן "עם הפסוקים בין הקשר של מובנו וזה
שאצל משום וחמור": שור לי "ויהי – גרתי"
"גירות" בבחינת הגשמיים הדברים היו יעקב

היה – ("גרתי") לאלוקות ודירה "כלים" ושימשו
– "וחמור המשיח, פני לקבלת מוכן מצידו הוא

המשיח". מלך זה
להודיע – לעשיו מלאכים שלח ולכן

בוצעו, יעקב) (על עליו המוטלים שה"בירורים"
הנחה מתוך – המשיח פני לקבלת מוכן והריהו

מצדו ושגם הבירור שלאחר במצב הנו עשיו שגם
הגאולה. אפשרית

– אחיך אל "באנו המלאכים: תשובת באת
ל"אחיך", ידך על נשלחו כלומר: עשיו". אל

באנו אבל לגאולה, מוכן כמוך, שהוא במחשבה

קודם של במצב עדיין שרוי הוא - "עשיו", אל
עדיין. לבוא אפשרית הגאולה אין ולכן הבירור,

יהודי, לכל נצחיות, הן והוראותיה התורה
מכל הנובעת ההוראה וזו מקום. ובכל זמן בכל

האמור:
את להכין חייב עצמו מצד שהוא לדעת יהודי על

לגאולה ושפחה", ועבד "צאן עניניו ואת עצמו
השלימה.

מכריעה אחת פעולה
הידיעה – גרתי" לבן "עם – היא וההכנה

אלא אינם ומלואו הזה העולם כל אשר הברורה
בארץ". אנוכי "גר "גרתי", בדרגת

שנה שבעים בהם שנותינו "ימי של החיים כל
מאה ימיו "והיו שנה", שמונים – בגבורות ואם
אין ואז "גרתי", בחינת הנם - שנה", ועשרים

שפע בא וגם לרוחניות, הפרעה מהווה הגשמיות
כמשמעם. ושפחה" ועבד צאן וחמור, "שור גשמי,

שלו עניניו ואת עצמו את מכין וכשהאדם
כולו, העולם על גם משפיע הוא הרי – לגאולה
אפשר אחת טובה ובפעולה שקול, העולם שכן

את ולהביא זכות לכף העולם את להכריע
שעושים "ישראל הרמב"ם: שכותב וכפי הגאולה,

מוסיף הזקן ואדמו"ר נגאלים" מיד - תשובה
למצב הבט שמבלי אומרת, זאת ומיד". "תיכף

לפעול האדם יכול התשובה ידי על הרי העולם,
הגאולה גם כך ידי ועל בעצמו, פרטית גאולה

כולו. בעולם הכללית

מיוחדת עבודה
עניני כל ונשלמו נגמרו יעקב שמצד ולהוסיף,
להיות וצריכה יכולה היתה אז וכבר הבירורים
מצד בפועל זה ענין בא לא זאת, בכל הגאולה,

(וב)העולם.
בני כל של ועבודתינו" "מעשינו לאחרי אבל,

לאחרי ובמיוחד כולל הדורות, כל במשך ישראל
התחיל שאז כסלו, בי"ט החסידות תורת גילוי
ומוסיף חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הענין עיקר

לכבוד עד לדור, מדור נשיאינו רבותינו ע"י והולך
ידו שעל דורנו, נשיא אדמו"ר וחמי מורי קדושת

- תבל קצוי בכל חוצה המעיינות הופצו
(וב) מצד גם הענינים כל ונשלמו נגמרו כבר

כל נשלמו שכבר והכריז שהודיע כפי העולם,
והכל הכפתורים", "צחצוח גם העבודה, עניני

המשיח. לביאת מוכן
זמן (כל זה שלאחרי העבודה שהמשך מובן ומזה
ידועה (בלתי סיבה מאיזו מתעכב צדקנו שמשיח

(שהרי הבירורים" "עבודת אינו כלל)) ומובנת
אלא, הבירורים), עבודת ונשלמה נסתיימה כבר
בעולם. בפועל ההתגלות להביא מיוחדת עבודה

ותשנ״ב) תשט״ז-ח״י וישלח, ש״פ שיחות (עפ״י

דורון, טוביה הרב עם
הגאולה. עיר ים בבת הנשיא, רמת חב"ד כנסת בית משפיע

יהודי?! ומיהו - הלאום חוק
של באופן והדמגוגית הקולנית, ההתנגדות
מעלה הלאום" "חוק הצעת לעניין גופתי" "על
גזירת השבות, לחוק בקשר דווקא הרהורים

יהודי". "מיהו
יסוד בחוק לעגן נועד הכל" "בסך הלאום חוק
ישראל בארץ יהודית "מדינה של ה"יהדות" את
ח"כ מצד עליו וההתקפות ישראל", מדינת היא
לא גם בהגיון, מסתדרים לא "ציונים", ושרים

שלהם.
1970 בשנת קולקל במדינה, יהודי לרוב החוקתי הבסיס השבות, חוק
בשם להכריז העזו ונוצרים) ערבים (ביניהם הכנסת חברי כאשר (תש"ל)
קרא הרבי להלכה. עניין יותר איננה יהודי מיהו שההגדרה ישראל עם כל

האיומה". "הגזירה לזה
המילה את החוק לנוסח להחזיר המשיח מלך שליט"א הרבי מאמצי
אחר המפד"ל, בתחילה וחרדיות. הדתיות המפלגות בגלל כשלו "כהלכה",
התנגדה האלו מהמפלגות אחת כל ש"ס, זה ואחרי ישראל, אגודת כך
ב1970 כבר נשמט וכך השבות, לחוק "הלכה" המילה להוספת בתורה,

ישראל. במדינת יהודי רוב לקיום העיקרי הבסיס
הוא הנושא, על דיבר המשיח מלך שליט"א שהרבי הראשונות בשנים
את תוריד ברוחניות, לעמים ישראל בין המחיצה ש"הורדת הזהיר
חודשים כמה גדולה. סכנה וזו בגשמיות" לעמים ישראל בין המחיצה
ישראל. נגד מצרים בצבא להילחם רוסים וחיילים נכנסו מכן, לאחר
סיני, החזרת כיפור, יום מלחמת ההתשה", "מלחמת הגיעה מכן לאחר
אוסלו הסכם למחבלים, "אוטונומיה" על דייויד" "קעמפ על וחתימה
המוקלטות בשיחות המשיח מלך שליט"א הרבי לדברי בהאזנה וכו'.
הכנסת של רק לא הבעיה, שורש שזה מבינים יהודי", "מיהו על הרבות
יהודים בין תחומים ובילבול עירבוב של רק לא הקודש, לארץ גוים
גם זה אלא ישראל, בארץ וגוברת הולכת התבוללות של רק לא לנכרים,

הארץ". "שלימות וביטחון, השטחים, להחזרת השורש

זה את לחסוך היה ניתן
משרדי ה90, שנות בתחילת מרוסיה הגדולים העליה גלי מתחילת
קהילות בריכוזי רוסיה בערי פירסמו והפנים העליה, החוץ, הקליטה,
בישראל להירשם יכול יהודי סבו שרק מי שגם שהתבוללו, יהודיות
שבדיה" ו"גיורי וינה" "גיורי על המשיח מלך שליט"א הרבי זעקת כיהודי.

בארץ. סיטונות גיורי של רגיל הכי לעניין הפך ה-70, שנות בתחילת
וגם, מתוקן. היה השבות" "חוק אם הלאום" ב"חוק צורך כל היה לא
יתוקן. לא השבות חוק אם הלאום" "חוק את לתקן יהיה אפשר אי
"מדינה על לשמור רוצה אתה אם – כעת לרה"מ לו יאמר מישהו אולי
שליט"א הרבי בשביל משהו לעשות וגם הלאום", "חוק ע"י יהודית",
חוק את לתקן פשוט יותר והרבה עדיף יותר הרבה – המשיח מלך
היה זה והרי כהלכה! – אחת מילה להוסיף הכל בסך יהודי"? "מיהו

מלפנים!! החוק נוסח
הם כנסת, חברי יותר יש הדתיות למפלגות כאשר כעת אולי יודע, מי -

לעבור? לזה יתנו
הרהורים. -

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
מלכים הלכות

ג פרק ומלחמותיהם
ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

ד-ו פרקים ממרים הלכות

א-ב. פרק אלו. בפרקים אבל.. הל' ז. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

המשיח.. ומלך ומלחמותיהם מלכים הל'
א-ג. פרק אלו. בפרקים

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

החשמל בענין בזמנו שעשה כמו

וישלח פרשת

וישלח

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

ומתווכחים - נפש פיקוח של ענין על מדובר
לרמות שצריכים או זה, את לגלות מותר האם

על-ידי יהיה קיימא של ששלום ולרמות עליך", ש"שלום
ישראל, מתורת ענינים עוד ישראל, מארץ שטח עוד שימסרו

ישראל! מבני ענינים ועוד
תשכ"ט) תמוז (ממכתב,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עליך".... ש"שלום לרמות הודו בדלהי המשיח מלך שליט"א הרבי לשליח
שיחיו מרגלית והכלה שמואל הרב

שארף
ומוצלחת טובה בשעה חתונתם לרגל

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

טוב מזל ברכת

ברוכמן יעקב הרב

ו) לב, (וישלח וחמור שור לי רכיםויהי הילדים כי יודע אדוני אליו ויאמר
לג,יג) (וישלח

שעירה אדוני אל אבוא אשר עד
יד) לג, (וישלח

(גיישד) ראובן ב"ר פערל אסתר מרת

ע"ה קופצ'יק שלמה הרב הרה"ח אשת

תשע"ה כסלו ב' נלב"ע
בתוכם והיא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי



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

להגדיר ניתן העיסקי, בעולם
משיח/ בית מנהל משרת את
אפשרית. כבלתי חב"ד, בית
ידע הדורש בתפקיד מדובר

היהדות, תחומי בכל ומיומנות
מבוגרים בפני להרצות יכולת
חסידי, כמשפיע לשמש ונוער,

רב חברתי יועץ פסיכולוג,
ומבצעי אירועים אמרגן תחומי,

סוציאלי, עובד יהדות, הפצת
מצרכים ומחלק מתרים

רק וזו נזקקות, למשפחות
חלקית. תמונה

גם צריך הכל שלאחר כמובן
למימון לדאוג

העניפה, הפעילות
ההוצאות כולל

כמיסים, השוטפות
טלפון, חשמל,
וכו'. שכירות

הרבי מעורבות על
מלך שליט"א

בעבודת המשיח
גם השליחות,

האפורה בעבודה
ההוצאות מימון של

של מאלף שילוב תוך השוטפות,
מספר קודש, באגרות תשובות

המרכז מנהל ברוכמן יעקב הרב
לאגרות מרכז - למשיח "גש

בירושלים. זאב בפסגת קודש"
השוטפות ההוצאות אחת

המרכז, על קטן לא נטל המהוות
מספר לפני החשמל. תשלום זהו
לתשלום הודעה קבלנו חודשים

שלא סכום ש"ח, 1,200 של בסך
לשלם. באפשרותי היה

אצלנו, המתפללים לציבור פניתי
לעזור, "חייבים עזרה ובקשתי

לפחות אז בשכירות לא אם
החשמל". בתשלום

בשם יהודי המקורבים, אחד
המרכז, בפעילות המסייע יניב,
את ושילם מהדברים התרשם

וקיבלנו שבועיים חלפו החשמל.
ימים אך חדשה, תשלום הודעת

לי התברר מכן לאחר ספורים
התשלום את גם שילם הוא כי

השני.
הקמתו את יזם יניב במקביל,

במרכז. אצלנו תניא שיעור של
כשמונה הגיעו הראשונה בפעם

אח"כ אבל עוד, וביקשו איש
היוזם. יניב כולל לבוא הפסיקו
אלי פנה ויניב רב זמן חלף לא
בכמה "עקיצה" שספג וסיפר,

(הוא הבניין בתחום עיסקאות
רוצה ולכן במקצועו), קבלן
מלך שליט"א לרבי לכתוב

המשיח.
ברורה תביעה הכילה התשובה

תניא? השיעור עם מה -
העדרותי שבגלל מבין "אני

גם אז נסגר. השיעור מהשיעור
שערים..". כמה לי סגרו משמים
פתיחת על סכמנו

מחדש. השיעור
קצר זמן חלף

חשבונות וקבלנו
כולל בסך חשמל

.₪ 3,000 של
על אזהרה בליווי

בלחץ הייתי ניתוק.
עצום.

ברירה בלית
ליניב: התקשרתי
את לנו לנתק רוצים תשמע..

האזין. יניב עושים? מה החשמל.
על מדבר שהוא רושם לי היה

עונה הוא עכ"פ מישהו. עם כך
שהרבי להם "תגיד רוח בקור לי
משלם...". המשיח מלך שליט"א

"אתה הקו. על שתיקה הייתה
תהיה אז "טוב שאל, לחוץ"?

שאנו אמרה אשתי רגוע,
החשבונות..". 2 את משלמים

היינו מכן, לאחר כיומיים
גם המחודש. התניא בשיעור
יניב בסיום כמובן. היה יניב

את שולף קודש, לאגרות ניגש
כדי בתוך ופותח הכרכים אחד

אדוננו". "יחי הכרזת
בעמוד שנפתח י' כרך זה היה
"בטח מהממת: בתשובה ק',

במתנה להשתדל הטוב כמנהגו
כסלו, י"ט הגאולה לחג להכפר

בענין בזמנו שעשה וכמו
מקוני זו בשנה גם הנה החשמל,

דא". כגון במתנה שיפתיעם
החשמל, בתשלום מתנתו ומאז
עיסקאות כמה כבר קיבל הוא

ויותר. שנחסר מה את שהשלימו

  
   

   
   
   

  
   

   
  

    

(בראשית במדרש נאמר זה פסוק על
המשיח, מלך זה - "חמור : ו) עה, רבה

על ורוכב עני ט): ט, (זכריה שנאמר
ניצול דורשת המשיח ביאת חמור".

בעולם, וחלקו האדם ענייני כל
"ממשיך" הוא כך ידי על - לקדושה

שלעתיד. הגילוי את
"עם הפסוקים בין הקשר מובן ובכך
וחמור": שור לי "ויהי - גרתי" לבן

היו יעקב שלגבי משום דווקא
"גירות", בבחינת הגשמיים הדברים

יועד בהם והשימוש זר, כדבר
הוא - במילא ית', רצונו לעשיית

המשיח, פני לקבלת מצידו מוכן היה
המשיח". מלך זה - "וחמור כנאמר:

תשט״ז-י״ז) וישלח פרשת, (שבת

שיסורים רואה אני יעקב: ליה אמר
אלא, ילדי, על מפניך לבוא עתידין

בכתרך, ושמש בשרירותך, אתה נהוג
ויקבל מחלצי משיח שיעמוד עד
נא "יעבר שנאמר: ממך, המלכות

שמעוני) (ילקוט עבדו". לפני אדוני

כל על חזרנו אבהו: רבי אמר
יעקב שהלך מצינו ולא המקרא,

מימיו... שעיר להר עשו אצל
לעתיד- אצלו, בא הוא אימתי אלא

א) (עובדיה דכתיב: הוא הדא לבוא,
לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו

שמעוני) (ילקוט עשו". הר את

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:15 16:00 ירושלים
17:16 16:14 תל-אביב
17:14 16:03 חיפה
17:18 16:18 באר-שבע
17:13 16:10 ניו-יורק

     
א-כא) א פרק (עובדיה 

בעולם ממש בפועל ההתגלות

צאן וחמור, שור לי "ויהי בפרשתנו הפסוק על
מלך זה – "חמור במדרש: נאמר – ושפחה" ועבד

חמור". על ורוכב "עני שנאמר: המשיח,
ה"בירורים". בעבודת – תלויה המשיח ביאת
ומזכך "מברר" ישראל שכל כך ידי על כלומר:
ומנצל בעולם וחלקו הבהמית. נפשו גופו, את

את "ממשיך" הוא הרי – לקדושה אותם
שלעתיד. הגילויים

מוכן להיות
לבן "עם הפסוקים בין הקשר של מובנו וזה
שאצל משום וחמור": שור לי "ויהי – גרתי"
"גירות" בבחינת הגשמיים הדברים היו יעקב

היה – ("גרתי") לאלוקות ודירה "כלים" ושימשו
– "וחמור המשיח, פני לקבלת מוכן מצידו הוא

המשיח". מלך זה
להודיע – לעשיו מלאכים שלח ולכן

בוצעו, יעקב) (על עליו המוטלים שה"בירורים"
הנחה מתוך – המשיח פני לקבלת מוכן והריהו

מצדו ושגם הבירור שלאחר במצב הנו עשיו שגם
הגאולה. אפשרית

– אחיך אל "באנו המלאכים: תשובת באת
ל"אחיך", ידך על נשלחו כלומר: עשיו". אל

באנו אבל לגאולה, מוכן כמוך, שהוא במחשבה

קודם של במצב עדיין שרוי הוא - "עשיו", אל
עדיין. לבוא אפשרית הגאולה אין ולכן הבירור,

יהודי, לכל נצחיות, הן והוראותיה התורה
מכל הנובעת ההוראה וזו מקום. ובכל זמן בכל

האמור:
את להכין חייב עצמו מצד שהוא לדעת יהודי על

לגאולה ושפחה", ועבד "צאן עניניו ואת עצמו
השלימה.

מכריעה אחת פעולה
הידיעה – גרתי" לבן "עם – היא וההכנה

אלא אינם ומלואו הזה העולם כל אשר הברורה
בארץ". אנוכי "גר "גרתי", בדרגת

שנה שבעים בהם שנותינו "ימי של החיים כל
מאה ימיו "והיו שנה", שמונים – בגבורות ואם
אין ואז "גרתי", בחינת הנם - שנה", ועשרים

שפע בא וגם לרוחניות, הפרעה מהווה הגשמיות
כמשמעם. ושפחה" ועבד צאן וחמור, "שור גשמי,

שלו עניניו ואת עצמו את מכין וכשהאדם
כולו, העולם על גם משפיע הוא הרי – לגאולה
אפשר אחת טובה ובפעולה שקול, העולם שכן

את ולהביא זכות לכף העולם את להכריע
שעושים "ישראל הרמב"ם: שכותב וכפי הגאולה,

מוסיף הזקן ואדמו"ר נגאלים" מיד - תשובה
למצב הבט שמבלי אומרת, זאת ומיד". "תיכף

לפעול האדם יכול התשובה ידי על הרי העולם,
הגאולה גם כך ידי ועל בעצמו, פרטית גאולה

כולו. בעולם הכללית

מיוחדת עבודה
עניני כל ונשלמו נגמרו יעקב שמצד ולהוסיף,
להיות וצריכה יכולה היתה אז וכבר הבירורים
מצד בפועל זה ענין בא לא זאת, בכל הגאולה,

(וב)העולם.
בני כל של ועבודתינו" "מעשינו לאחרי אבל,

לאחרי ובמיוחד כולל הדורות, כל במשך ישראל
התחיל שאז כסלו, בי"ט החסידות תורת גילוי
ומוסיף חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הענין עיקר

לכבוד עד לדור, מדור נשיאינו רבותינו ע"י והולך
ידו שעל דורנו, נשיא אדמו"ר וחמי מורי קדושת

- תבל קצוי בכל חוצה המעיינות הופצו
(וב) מצד גם הענינים כל ונשלמו נגמרו כבר

כל נשלמו שכבר והכריז שהודיע כפי העולם,
והכל הכפתורים", "צחצוח גם העבודה, עניני

המשיח. לביאת מוכן
זמן (כל זה שלאחרי העבודה שהמשך מובן ומזה
ידועה (בלתי סיבה מאיזו מתעכב צדקנו שמשיח

(שהרי הבירורים" "עבודת אינו כלל)) ומובנת
אלא, הבירורים), עבודת ונשלמה נסתיימה כבר
בעולם. בפועל ההתגלות להביא מיוחדת עבודה

ותשנ״ב) תשט״ז-ח״י וישלח, ש״פ שיחות (עפ״י

דורון, טוביה הרב עם
הגאולה. עיר ים בבת הנשיא, רמת חב"ד כנסת בית משפיע

יהודי?! ומיהו - הלאום חוק
של באופן והדמגוגית הקולנית, ההתנגדות
מעלה הלאום" "חוק הצעת לעניין גופתי" "על
גזירת השבות, לחוק בקשר דווקא הרהורים

יהודי". "מיהו
יסוד בחוק לעגן נועד הכל" "בסך הלאום חוק
ישראל בארץ יהודית "מדינה של ה"יהדות" את
ח"כ מצד עליו וההתקפות ישראל", מדינת היא
לא גם בהגיון, מסתדרים לא "ציונים", ושרים

שלהם.
1970 בשנת קולקל במדינה, יהודי לרוב החוקתי הבסיס השבות, חוק
בשם להכריז העזו ונוצרים) ערבים (ביניהם הכנסת חברי כאשר (תש"ל)
קרא הרבי להלכה. עניין יותר איננה יהודי מיהו שההגדרה ישראל עם כל

האיומה". "הגזירה לזה
המילה את החוק לנוסח להחזיר המשיח מלך שליט"א הרבי מאמצי
אחר המפד"ל, בתחילה וחרדיות. הדתיות המפלגות בגלל כשלו "כהלכה",
התנגדה האלו מהמפלגות אחת כל ש"ס, זה ואחרי ישראל, אגודת כך
ב1970 כבר נשמט וכך השבות, לחוק "הלכה" המילה להוספת בתורה,

ישראל. במדינת יהודי רוב לקיום העיקרי הבסיס
הוא הנושא, על דיבר המשיח מלך שליט"א שהרבי הראשונות בשנים
את תוריד ברוחניות, לעמים ישראל בין המחיצה ש"הורדת הזהיר
חודשים כמה גדולה. סכנה וזו בגשמיות" לעמים ישראל בין המחיצה
ישראל. נגד מצרים בצבא להילחם רוסים וחיילים נכנסו מכן, לאחר
סיני, החזרת כיפור, יום מלחמת ההתשה", "מלחמת הגיעה מכן לאחר
אוסלו הסכם למחבלים, "אוטונומיה" על דייויד" "קעמפ על וחתימה
המוקלטות בשיחות המשיח מלך שליט"א הרבי לדברי בהאזנה וכו'.
הכנסת של רק לא הבעיה, שורש שזה מבינים יהודי", "מיהו על הרבות
יהודים בין תחומים ובילבול עירבוב של רק לא הקודש, לארץ גוים
גם זה אלא ישראל, בארץ וגוברת הולכת התבוללות של רק לא לנכרים,

הארץ". "שלימות וביטחון, השטחים, להחזרת השורש

זה את לחסוך היה ניתן
משרדי ה90, שנות בתחילת מרוסיה הגדולים העליה גלי מתחילת
קהילות בריכוזי רוסיה בערי פירסמו והפנים העליה, החוץ, הקליטה,
בישראל להירשם יכול יהודי סבו שרק מי שגם שהתבוללו, יהודיות
שבדיה" ו"גיורי וינה" "גיורי על המשיח מלך שליט"א הרבי זעקת כיהודי.

בארץ. סיטונות גיורי של רגיל הכי לעניין הפך ה-70, שנות בתחילת
וגם, מתוקן. היה השבות" "חוק אם הלאום" ב"חוק צורך כל היה לא
יתוקן. לא השבות חוק אם הלאום" "חוק את לתקן יהיה אפשר אי
"מדינה על לשמור רוצה אתה אם – כעת לרה"מ לו יאמר מישהו אולי
שליט"א הרבי בשביל משהו לעשות וגם הלאום", "חוק ע"י יהודית",
חוק את לתקן פשוט יותר והרבה עדיף יותר הרבה – המשיח מלך
היה זה והרי כהלכה! – אחת מילה להוסיף הכל בסך יהודי"? "מיהו

מלפנים!! החוק נוסח
הם כנסת, חברי יותר יש הדתיות למפלגות כאשר כעת אולי יודע, מי -

לעבור? לזה יתנו
הרהורים. -

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
מלכים הלכות

ג פרק ומלחמותיהם
ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

ד-ו פרקים ממרים הלכות

א-ב. פרק אלו. בפרקים אבל.. הל' ז. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

המשיח.. ומלך ומלחמותיהם מלכים הל'
א-ג. פרק אלו. בפרקים

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

החשמל בענין בזמנו שעשה כמו

וישלח פרשת

וישלח

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

ומתווכחים - נפש פיקוח של ענין על מדובר
לרמות שצריכים או זה, את לגלות מותר האם

על-ידי יהיה קיימא של ששלום ולרמות עליך", ש"שלום
ישראל, מתורת ענינים עוד ישראל, מארץ שטח עוד שימסרו

ישראל! מבני ענינים ועוד
תשכ"ט) תמוז (ממכתב,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עליך".... ש"שלום לרמות הודו בדלהי המשיח מלך שליט"א הרבי לשליח
שיחיו מרגלית והכלה שמואל הרב

שארף
ומוצלחת טובה בשעה חתונתם לרגל

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

טוב מזל ברכת

ברוכמן יעקב הרב

ו) לב, (וישלח וחמור שור לי רכיםויהי הילדים כי יודע אדוני אליו ויאמר
לג,יג) (וישלח

שעירה אדוני אל אבוא אשר עד
יד) לג, (וישלח

(גיישד) ראובן ב"ר פערל אסתר מרת

ע"ה קופצ'יק שלמה הרב הרה"ח אשת

תשע"ה כסלו ב' נלב"ע
בתוכם והיא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי



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

ועשיו. יעקב איתנים, למפגש עדים היינו השבוע
אל מלאכים יעקב שולח זה, טעון מפגש לקראת
לי "ויהי למדי: ומוזר תמים מסר עם אחיו, עשיו

את כבר לי יש לגאולה. מוכן אני וחמור", שור
כלשון ב"שור", הנרמז יוסף, בן משיח של הבחינה
בחינת את גם לי יש לו". הדר שורו "בכור הפסוק

הפסוק כלשון ב"חמור", הנרמז דוד, בן משיח
ורוכב עני הוא ונושע צדיק לך יבוא מלכך "הנה

הגאולה... את יחד ונביא בוא חמור". על
המלאכים חוזרים

ליעקב, לו ומבהירים
אבל אליך. בדרכו עשיו

איש, מאות "וארבע
שחשבת, כפי לא עימו"!

נמצא עשיו למלחמה. פניו
כלי ואינו מטה למטה

האתגר, את לקבל עדיין
לגאולה. יחד ללכת

אחד על אחד
בין שהדברים ברור מעתה

ישראל עם כמייצג יעקב
של כמייצגם עשיו לבין

ייסגרו לא העולם, אומות
דרך לשניהם נכונה כעת.

באמת יכירו העולם אומות בו לשלב עד ארוכה,
אז "כי היעוד כלשון לגאולה, ויוכשרו האלוקית
בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך

אחד". שכם לעבדו ה'
מול פרט פנימי, בירור של עבודה תידרש מעתה
ל"התפרט" תצטרך אבינו יעקב של נשמתו פרט.

את ולבצע ישראל, נשמות ניצוצות למליוני
העולם, אומות נפשות מליארדי מול שליחותם

עשיו. של והרוחניים הגשמיים צאצאיו
מתגלגלים יהודים יסודי, אך איטי בתהליך ואכן

להכנת תבל קצווי לכל
והעולם האומות

האמיתית לגאולה
אומות והשלימה.

אחד נפגשים, העולם

מלובשות אלוקיות נשמות יהודים, עם אחד, על
לכל להכיר לומדים, הם מהם ודם. בשר בגוף

כמושג ולא אחד, בא-ל האמונה את לראש
העולם כבורא אלא לחלל, מעל שם אי ערטילאי,

פרט כל על פרטית בהשגחה המשגיח ומנהיגו
בעלי באנשים נתקלים הם לראשונה בעולמו.
זאת ועם ושתיה לאכילה הזקוקים גשמי גוף

האלוקות לראשונה חייהם. עיקר היא רוחניותם
עולמנו. של הגשמית במציאות לגביהם נחשפת

הדרך פריצת
אלוקיים ערכים

במודע מתקבלים
בקרב במודע ושלא
של גילויה האומות.

ובעיקר החסידות תורת
ע"י חב"ד, בתורת
בעל הזקן אדמו"ר

לפני והשו"ע התניא
שנה, ממאתיים יותר
לעצמאותה במקביל

הברית ארצות של
ערכיים שינויים יוצר

בחברה חיוביים
המודרנית.

כספה גבי על בוטחים" אנו "בה' הכיתוב הדפסת
לחדירת ביטוי היא גם מהווה מעצמת-על, של

הארץ. גויי לתודעת החסידות, תורת מעיקרי אחד
והחומרי, הגשמי במימד דווקא האלוקות גילוי
בתחתונים". דירה ית' להיות הקב"ה "נתאווה

שליט"א הרבי ע"י נעשתה הגדולה הדרך פריצת
חינוך", "יום חוק את יוזמתו בעצם המשיח, מלך
שבע של ישירה להפצה ועד שתיקה", של "רגע

לשינויים הביאו שכבר יוזמות נח, בני מצות
ארה"ב ברחבי אדם בני מליוני בקרב ערכיים

כבר העולם ואומות משהעולם עתה כולו. והעולם
הקדושות, בשיחותיו שמעיד כפי לגאולה, מוכנים

בפרט ומצוות בתורה הוספה עם שיחד הרי
את תוקף בכל לתבוע עלינו משיח, של בתורתו

כל, לעיני בהתגלותו והשלימה האמיתית הגאולה
לבב. וטוב שמחה מתוך ממש, ומיד תיכף

השלוחים התוועדות
חג כסלו י"ט חמישי, ביום

ההתוועדות אי"ה תתקיים הגאולה,
שליט"א הרבי לשלוחי המסורתית

האגודה ע"י המאורגנת המשיח, מלך
והשלימה. האמיתית הגאולה למען
שלוחים דברים ישאו בהתוועדות

ההתוועדות והעולם. הארץ מרחבי
בת חב"ד בבית אי"ה תתקיים לגברים
ביום 67 העצמאות שדרות רח' ים -

הלילה, לתוך 23:00 בשעה חמישי,
שולחנות ליד ושמרה, שירה ברוב

המלך... כיד "לחיים" ואמירת ערוכים
.03-658-4633 לפרטים:

נפגשים עולמות שני
הזכור דיבו-כהן ושי לביא רטעי

והכרזת 2 בערוץ מהופעתו לרבים
בסטייל משותף במופע יוצאים ה"יחי",
מסרי על המבוסס במופע 'התוועדותי'.

מעבירים הם אלול, וח"י החסידות
באמצעות הרוחני והכח העוצמה את

לפרטים: וסיפורים. שירים
dibopro@gmail.com 050-4674679

חנוכה מוצרי שוק
השבוע תתקיים ממש במרכז

חנוכה', 'מבצע לקראת תערוכה
ההפצה ועזרי אמצעי כל ירוכזו בה
חב"ד. נשי לצד והפעילים לשלוחים
החנוכיות, העלונים, ימצאו במקום

למבצע הנצרך וכל הסביבונים
10-17 השעות בין א-ה ימים חנוכה.
16 מתיתיהו כסלו י-י"ט בתאריכים
.077-5123-770 לפרטים: בני-ברק.

כבר נח, בני מצות שבע של ישירה להפצה ועד שתיקה״, של ״רגע חינוך״, ״יום חוק את יוזמתו בעצם
כולו והעולם ארה״ב ברחבי אדם בני מליוני בקרב ערכיים לשינויים המשיח, מלך שליט״א הרבי הביא

טובות חדשות

והעולם האומות
לגאולה מוכנים

מכה ״הרגשתי סיפר: הגוש, בצומת הדקירה בפיגוע בנס שניצל לורך, יהושע ג׳וש
בעורף. לי שתקוע סכין שיש העין מזוית קלטתי כדי תוך שמאל... בצד בעורף,

נס״. פשוט זה יבשה. מכה כמו משהו הרגשתי דקירה, הרגשתי לא אותו, הוצאתי

הגוש בצומת נס

טובה לשנה יום-טוב! גוט
ודרכי החסידות בלימוד

ותחתמו תכתבו החסידות

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

בפילפינים 770 בנין

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

בשותפות פרנסה
ואיך הבריאות, מצב על המשפיע פרנסתו מצב אודות

וכו'. בערב מאוחר ועד בקר מהשכם בה שטרודים
מתאים, שותף ע"ד להתענין הוא צריך כזה ובמצב
מספיקים אין עתה במצבה דהחנות הרווחים ובאם

אמצעים מכניס שהשותף בזה נוהגים הרי לשותפים.
בהרוחים גם מתוסף שעי"ז העסק להרחבת נוספים

שעות לסדר יוכלו זמן איזה שבמשך בודאי כזה ובאופן
למנוחה, גם זמן שיהיה בחנות העבודה

בשותף עיקרי שתנאי מובן יותר, נוחה עבודה ובכללות
ו׳רט״ו) (מאגרת וכו'. לבריות נוח אדם שיהיה הוא

הפרנסה ברכת תפילין
וכותב הוא, דתי שלא הרוחני, מצבו אודות במ"ש

זהיר, אינו תפילין בהנחת שאפילו עד לזה. הסיבות
טרוד כי תפילין להניח זמן לו אין במכתבו וכלשונו

עד יראה קלה. אפילו בהתבוננות והנה - וכו'. הוא
לתחלתו, מסופו סותר מכתבו תוכן כמה

ומנהיגו העולם מבורא היא מצוה התפילין הנחת שהרי
זו, מצוה קיום בעד רבה וברכה רב שכר והבטיח

זקוק כמה עד מתאר מכתבו שבהתחלת בשעה ובה
שאינו לזה, בהמשך כותב הצלחה, לתוספת לברכה הוא
עולם בורא ברכות ששכרן העיקרית המצוה את מקיים

זמן לו שאין שמבאר אלא עוד ולא לאדם, בהמצטרך
במסחרו, הוא טרוד כי המצוה לקיים

נהג לא עתה (שעד לזה הסיבות תהיינה שלא מה והנה
מכאן ההנהגה כלל מצדיק זה אין דתי), יהודי בנוהג
לדרישת מתאים להתנהג ומיד תכף צריך ולהבא...
וזוגתו הוא יומים היום בחיי חיים תורת תורתנו

תפילין בהנחת להתחיל עליו ומיד שתיכף ... שתחי'
בדוקות להיות צריכות שהתפילין ומובן חול, יום בכל

ו׳רט״ו) (מאגרת הן... שכשרות שידעו

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

(5.12.14) ה'תשע"ה כסלו, י"ג ויצא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1024

העולמי השלוחים כינוס נחתם שעבר בשבוע
מלך שליט"א הרבי בחצר בברוקלין, שנערך
דרכם את עושים השלוחים אלפי המשיח.

הרב תבל. קצוי בכל שליחותם למקום חזרה,
המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח לוי יוסי

הוא גם שחזר הפיליפינים, כרב גם המשמש
לארץ ימים למספר "קפץ" השלוחים, מכינוס

שאיפשר מה לפיליפינים, בדרכו הקודש
החדש המיזם על קצר ראיון עימו לערוך

חב"ד בית הקמת - וגידים עור הקורם
יורק. שבניו "770" בדוגמת

החתונה, לאחר מה "זמן יוסי: הרב מספר
חב"ד. בית להקמת לפיליפינים יצאנו

בחיפושים והתחלנו מונית לקחנו כשהגענו
היינו הצלחה. ללא אך מתאים, מקום אחר

"בוא אמרה אשתי כשלפתע מיואשים כמעט
המשיח, מלך שליט"א לרבי וניתן נעצור

לא רוצה..". שהוא הבית את ימצא שהוא
על נוקש ומישהו שניות כמה אלא חלפו

לשכור מחפשים אנו האם ושואל הרכב חלון
שם אנו ואכן עבורנו. מקום לו יש אזי מקום,

שנים. כמה כבר

מקום לרכוש
אלא חב"ד, בית את טובה בשעה פתחנו
את מלהכיל צר נעשה הוא ליום שמיום

להתחיל בנו שהאיץ דבר בשעריו. הבאים
"770" בניין להקמת מעשיות בפעולות

המשיח מלך שליט"א הרבי תשובות במנילה.
הדרך כל לאורך קודש, האגרות באמצעות

שכור, למקום לעבור לא וברורות. חדות היו
לבדוק התחלנו מאז, מקום. לרכוש אלא

ההצעה פעם שבכל ומעניין שונות. הצעות
לנו נראו שהמחירים בגלל או מהפרק, ירדה

המשיח מלך שליט"א שהרבי או מוגזמים
ההצעה. אותה את שלל

לנושא גם הפעילות, את הרחבנו בנתיים
חיובים להיענות וזכינו נח בני מצות שבע
עם קבוע שיעור מקיים אני מדהים. באופן

נח. בני מצות 7 בנושא גויים
מתאים מקום מצאנו חדשים מספר לפני

בעלי עם בדברים באנו ."770" להקמת
החיובית תשובתו לקראתנו. שהלכו המקום

למקום ביחס המשיח מלך שליט"א הרבי של
קדימה. אותנו הזניקה שמצאנו, החדש

עסקים בעל ישראלי
בעל ישראלי במנילה הכרנו פרטית בהשגחה
ברכותיו בעוצמת אישית נוכח שגם עסקים,

היהודי המשיח. מלך שליט"א הרבי של
ממני שמע ההתוועדויות, באחת שהשתתף
,"770" בניין הקמת של העניין חשיבות על
דוחף הוא מאז, ואכן פנימה. לזנק והחליט
השגת כולל גמר, עד הנושא את כוחו בכל

הנדרשים. התורמים והשגת האישורים

מאוד, עשירה סינית משפחה הכרנו במקביל,
הם וכו'. בה' באמונה להתעניין שהחלה

שמירת על בחרה העובדים את מחתימים
בבניית העוסקת המשפחה נח. בני מצות 7

על "נדלקה" בפיליפינים, יוקרתיים מטבחים
לבניית התכנית על וכששמעה שלנו הפעילות
שליט"א הרבי של מדרשו מבית העתק "770"

מוכנה שהיא אמרה יורק, בניו המשיח מלך
לרכישה הנדרש הסכום את לרשותנו להעמיד

כהלוואה. והבנייה, הקרקע

בגדול הפרוייקט על ללכת
במנילה לנו נוצר הנ"ל, למשפחה בנוסף
קבוצת עם קשר גלויה, פרטית בהשגחה
שמוצאה הקבוצה ישראל. אוהבי גויים,

האנוסים מצאצאי הם כי טוענת מקובה,
על בפניהם להרצות ידם על הזומנתי בספרד.

נח. בני מצות 7 נושא
בפיליפינים מגדלים בבניית עוסקת הקבוצה
ביקשו הם החשוב, המיזם על לה ומשנודע

נקבעו הם ואכן הפרוייקט עם להתמודד
."770" את שיבנה כמי

של מיקומו אגב,
להבנות, שעתיד "770"
לפרוייקט בצמוד הוא
סיטי סנצ'ורי היוקרתי

מגדלים של ענק מתחם
וכו'. קניינים יחודיים,

שקבוצה מאוד שמחתי
הבניה, נושא את עצמה על לוקחת עשירה

שכדאי המשיח, מלך שליט"א הרבי כהוראת
מסתכלים הם אזי כי בבניה, יעסקו שגבירים

פעולה עוד וברחבות". "בגדול" הכל על
המשיח. מלך שליט"א הרבי התגלות לזירוז

בפיליפינים חנוכה במבצע לוי יוסי הרב

בפיליפינים הבנין תוכנית
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