
ע"י העם אל האלוקי המסר העברת בעקרון,
הוא כך משום דיבורו. באמצעות נעשית הנביא,
פעמים אבל יש שפתיים. ניב מלשון נביא, נקרא
מסויים, מעשה לזה לצרף גם מתבקש שהנביא

למשל, כך נבואתו. לתוכן מוחשי ביטוי המהווה
עליה לחקוק לבנה, לקחת נדרש יחזקאל הנביא
סוללות סביבה לערום ירושלים. העיר צורת את
אותה "ונתת ברזל מחבת לקחת מכן לאחר עפר.

היא "אות זה וכל העיר" לבין בינך ברזל קיר
במצור. העיר תביא כך אשר ישראל" לבית

שהשימוש ספק אין
רק לא מבטא בברזל,

למשהו אלא קשה, מצור
הברזל, יותר. חמור

המושלל לעניין נחשב
ומקדש. במשכן לחלוטין

אבן בהבנותו "והבית
והגרזן ומקבות .. שלמה
נשמע לא ברזל כלי כל

בהבנותו". בבית
היא הלכה אשר ועד
בה שנגע אבן ש"כל

נפגמה, לא אפילו הברזל
המזבח", לבנין פסולה

עניינו המקדש, בית של עיקרו המזבח, שהרי
הברזל ואילו ימים ואריכות וכפרה סליחה הוא

נרמז שבברזל מכאן אדם... של ימיו לקצר נברא
המקדש. בית חורבן גם

בתוקף ומצות תורה קיום
בנבואת הברזל" "מחבת של עניינו שאם אלא

דאז, ישראל בני בפני להתריע רק היה יחזקאל,
נכתבה מדוע הבית, לחורבן יביאו שמעשיהם

גם ששייכים דברים רק בתנ"ך? זו נבואה
נכתבו הבאים, לדורות

שתוכנם נבואות בתנ"ך.
אמירתם לזמן נועד

נכתבו. לא בלבד,
שליט"א הרבי מבהיר

חיובית משמעות גם יש שבעקרון, המשיח, מלך
"ארץ הפסוק על נצחי. מסר המהווה לברזל,
תקרי אל חז"ל: אומרים ברזל", אבני'ה אשר
תלמיד "כל אמרו מכאן בוני'ה. אלא אבני'ה
חכם". תלמיד אינו כברזל קשה שאינו חכם

שעלינו ביותר, חיובי משהו גם בברזל, בו יש
בכל כברזל, תוקף ובעלי איתנים להיות להפנים.

ומצוות. לתורה הקשור
לישראל. הנביא יחזקאל מבהיר זה את וגם
לתקן, ניתן עדיין

לגלות צורך רק יש
הפנימי התוקף את
יהודי, בכל הקיים

תוקף דקדושה", "ברזל
הנשמה, בעצם שמקורו
הברזל "יחידה", בחינת

שבנשמה.

השלישי בבית
לנו חסרה ועדיין
לגאולה השייכות

והשלימה. האמיתית
שליט"א הרבי ממשיך
בהסברו המשיח מלך

הרי הגלותי, במצבו העולם היה עוד כל ואומר,
לשימוש הברזל ניצול של החשש קיים שהיה

הבית. בבנין המוחלטת שלילתו מכאן רצוי, לא
כבר נמצאים כאשר הגאולה בזמן זאת, לעומת

לאיתים לחרבותם "וכיתתו של היעוד בקיום
למסייע הופך והוא ההרסני אופיו מתבטל וגו'",

חשוב חלק יטול הוא כעת חיובים. לדברים
גם בנוי שיהיה השלישי, המקדש בית בבניין

החושך. מן האור יתרון של נוסף ביטוי מברזל.
בהפצת להמשיך ברורה. ההוראה עבורנו

ומצות, בתורה ולהוסיף להמשיך המעיינות,
תוקף מתוך הגאולה בשורת בהפצת להמשיך

בהרבה משובץ כי אם שבנשמה, הברזל - פנימי
שליט"א הרבי התגלות עדי ישראל, אהבת הרבה

ממש. בקרוב המשיח מלך

הפצה במבצע לטוהר״ ״צוהר
שבך" "החן ארגון טבת ה' לכבוד

חוברות על הפצה במבצע יוצא
הנמכרות לטוהר" "צוהר ההסברה
את לרכוש הזמן זה מיוחד. במחיר

זהו - אחרים ולטהר להפיץ הספרונים,
המבצע ממש. של נפשות הצלת-פדיון

המלאי! גמר עד או בלבד לשבוע מוגבל
ת.ד. ,03-9601981 והזמנות: לפרטים

חב"ד. כפר 484
Ateret770@gmail.com

החסידים בדרכי הולכים
החסידים" "דרכי הספר לאור יצא

קודש ואגרות שיחות של ליקוט
המשיח מלך והרבי הריי"צ הרבי של
אור שראו הקבצים מתוך שליט"א,

ומסודרת ערוכה בצורה השנים, במשך
אל צוהר הפותחים נושאים, לפי

320 חייהם. ואורחות החסידים הנהגות
.058-770-1024 להזמנות: עמ'.

הרמב״ם בסיומי ממשיכים
האירועים נמשכים הארץ ברחבי

היומי הלימוד סיום חגיגת לציון
שמות פר' שבת במוצאי ברמב"ם.

בהשתתפות בבת-ים, מעמד יתקיים
הרב דברים: ישאו ציבור, ואישי רבנים
הרב גרוסמן, ציון בן הרב ציק, זמרוני

לכ' אור במוצש"ק ועוד. קורנביץ משה
באולמי הרמב"ם הילולת יום טבת,
בשעה 67 העצמאות שד' סוסייטי

.03-658-4633 לפרטים: .20:00

ההרסני אופיו מתבטל וגו׳״, לאיתים לחרבותם ״וכיתתו של היעוד בקיום כבר כשנמצאים הגאולה בזמן
מברזל גם בנוי שיהיה השלישי, המקדש בית בבניין חשוב חלק יטול הוא כעת למסייע. הופך והוא

טובות חדשות

הברזל את לגלות
שביהודי דקדושה

המבצעים׳ ׳טנק את השנה גם הפעילו ב-770, תמימים״ ״תומכי ישיבת בוגרי מספר
החנוכה. במצוות נידחים, בקניונים יהודים אלפי לזכות יורק, לניו מפלורידה שנסע

נשמות אלפי - ק"מ אלפיים

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

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

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

(2.1.15) ה'תשע"ה טבת, י"א ויחי, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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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

 
   

    
     

  
    

   
   

    
  


    

ט) מט, (בראשית יהודה אריה גור

וחוצפה ארי של גבורה לו שנתן מלמד
של מטרפו עלית" בני "מטרף גוריו. של
תמר של מטרפו ונתעלית. עלית יוסף
עד מפרץ רבץ" "כרע ונתעלית. עלית
יש צדקיהו. עד מדוד שכב" "כרע דוד,
צדקיהו עד מפרץ רבץ כרע אומרים
המשיח. מלך עד מצדקיהו שכב כרע
לעתיד שכב כרע הזה בעולם רבץ כרע
שונאים שאין בשעה רבץ כרע לבא
עמד שונאים לו שיש בשעה שכב כרע.

שונאים. רבה)לקבל (בראשית

ימים שבעת אבל לאביו ויעש
י) נ, (בראשית

ימי שבעה כנגד שבעה? עושים ולמה
הוא ברוך הקדוש להם אומר המשתה.

הזה הצדיק עם נצטערתם הזה בעולם
לעולם ימים שבעת אבל לו ושמרתם
לשמחה האבל אותו מחזיר אני הבא
אבלם "והפכתי לא) (ירמיה שנאמר
מיגונם" ושמחתים ונחמתים לששון
מנחם אני כך אתכם מנחם שאני כשם
שנאמר כענין חרבותיה ולכל לציון
כל נחם ציון ה' נחם "כי נא) (ישעיה
וערבתה כעדן מדברה וישם חרבותיה
תודה בה ימצא ושמחה ששון ה' כגן

זמרה". רבה)וקול (בראשית

כא) נ, (בראשית ליבם על וידבר

יוסף ומה וחומר קל דברים והרי
שבטים של לבן על רכים דברים שדיבר
את לנחם הקב"ה לכשיבא ניחמו כך
כמו וכמה כמה אחת על ירושלים

וגו'". נחמו "נחמו מ) (ישעיהו שכתוב
רבה) (בראשית

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:27 16:11 ירושלים
17:29 16:25 תל-אביב
17:26 16:15 חיפה
17:31 16:30 באר-שבע
17:21 16:30 ניו-יורק

     
פסוקים ב, פרק א, (מלכים  

א-יב)

מבודד להשאר אפשר אי

זו פרשה "למה רש"י: מפרש פרשתנו בתחילת
נסתמו אבינו יעקב שנפטר שכיון לפי סתומה,

השעבוד מצרת ישראל של ולבם עיניהם
מובן: אינו לכאורה לשעבדם". שהתחילו

מן שאחד זמן ש"כל רש"י כותב וארא בפרשת
גם כן ואם שעבוד", הי'ה לא קיים השבטים
ובפרט קיימים השבטים הרי יעקב, כשנפטר

שבלעדו הארץ", על "השליט בעצמו, יוסף
ארץ בכל רגלו ואת ידו את איש ירים "לא

מצרים"'?!.

לחשש שגרמו השינוים
לאחר שחלו בשינויים נעוץ העניין ביאור

ביחס וכן והאחים יוסף ביחס יעקב פטירת
נאמר יעקב פטירת לאחר ישראל. לבני המצריים

רש"י: ומפרש אביהם" מת כי יוסף אחי "ויראו
שולחנו על לסעוד רגילים שהיו ויראו... "מהו

אביהם, כבוד בשביל מקרבן והי'ה יוסף, של
יעקב שפטירת היינו, קרבן", לא יעקב ומשמת

יוסף בין - מסויימת במדה - לניתוק גרמה
לשבטים.

בנוגע - וחומר וקל שכן במכל - גם מובן ומזה
שיעקב שבזמן ישראל, לבני המצריים ליחס

שבאה "לפי ביעקב כבוד שנהגו מכיון חי,
נילוס מי והיו הרעב שכלה לרגלו ברכה להם

ומשפחותיהם, בניו בכבוד גם נזהרו מתברכין",
לבני יחסם נשתנה יעקב פטירת לאחרי משא"כ

ישראל.
היחס שינוי את בעיניהם השבטים בראות ולכן,

המצרים השתלטות כנסיון המצריים מצד
יוסף של יחסו גם שנשתנה ומכיון עליהם,

מעיר עוד יבוא שלא לחשוש מקום יש אליהם,
גושן, בארץ מצבם את ולראות לבקרם הבירה

רגש על גם פעלה זו וראיה וכו' להם לעזור

השעבוד "צרת כמו אצלם נרגש שיהי'ה הלב,
לשעבדם".. שהתחילו

העבודות את לחבר
הענינים: בפנימיות בזה והביאור

היתה לשעבדם" שהתחילו השעבוד "צרת
וענינו להשבטים, יוסף בין מניתוק כתוצאה

שנוצר בחסידות המבואר ע"פ - האדם בעבודת
השבטים" ל"עבודת יוסף" "עבודת בין נתק

של באופן היתה השבטים עבודת (והאבות):
במרעה עסקו שלכן, העולם, מעניני התבודדות
בשלימות. בה' דבוקים להיות שיוכלו כדי צאן

השליט "הוא - הפכי מצב היה יוסף אצל ואילו
ידו את איש ירים "לא שבלעדו עד הארץ", על
הי'ה זה, עם וביחד מצרים" ארץ בכל רגלו ואת

לאלקות. הדביקות בתכלית
להשאר ניתן לא - מצרים לארץ כשבאים ואכן

כל שהרי, מהעולם, התבודדות של במצב
ובמילא, העולם, בירור בשביל היא הירידה
ב' של והחיבור הקשר אצלם שיהא בהכרח

ועבודת השבטים עבודת - אלו עבודה אופני
יוסף.

כפי השבטים, עם יוסף בין זה וחיבור קשר
שהעסק - להורות כוונתו יעקב, בחיי שהיה
שפועל באופן הוא יעקב) של (ענינו בתורה

שעי"ז העולם, בעניני העבודה אופן על ומשפיע
חיים יעקב", "ויחי מצרים" "בארץ גם נעשה

התורה. ע"פ אמיתיים,

נח בני מצוות שבע כולל
לפעול שכדי - אלו לימינו בנוגע גם מובן עפ"ז

אמיתיים חיים יעקב", "ויחי של מצב שיהיה
כפשוטם, טובים חיים גם כולל התורה, ע"פ

שאת ביתר התורה בלימוד ההוספה ע"י זה הרי
התורה שלימוד - ובמיוחד כולל עוז, וביתר

בעניני בעבודתו גם וחודר שמשפיע באופן הוא
העולם.

את לקיים העולם אומות על ההשפעה כולל
ש"צוה הרמב"ם כפסק-דין נח, בני מצוות שבע

באי כל את לכוף הגבורה מפי רבינו משה
אשר, נח", בני שנצטוו מצוות לקבל העולם
אומות של והסיוע בהעזר גם ניתוסף עי"ז

"והיו היעוד ודוגמת מעין ישראל, לבני העולם
יעקב ד"ויחי מצב להיות שיוכל אומניך", מלכים

גם טובים חיים ד"טוב", באופן מצרים" בארץ
ממש. כפשוטו בגשמיות

תשמ"ט) ויחי ש"פ (עפ"י

מלך דבר

ויחי פרשת

ויחי

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

שיחי' מלכה מרת וזוגתו אמיר לר'

מצווה הבר חגיגת לרגל רחמן-פור למשפ'

שיחי' מענדל מנחם הת' בנם של
של הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל ברכת
הבן בוא לרגל סגל שיחי' בועז הרב למשפחת

שיחי' פתחיה צבי רפאל הת'
תחי' אסתר מרת עב"ג השידוכין בקשרי

הרשקוביץ שיחי' ישראל הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל ברכת

Owner
Typewritten Text
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יוספטל ברחוב ים בת קניון
אחד הינו הגאולה, עיר ים בבת

שנה מידי העיקריים היעדים
מוצבת החנוכיה חנוכה. במבצע

לקניון הכניסה מול ברחבה
לעיר והיציאה הכניסה בציר

המוני את ניסא בפרסומי ומזכה
פניה, על החולפים הנוסעים

רגלית המגיעים המוני את וכן
לקניון.

נר טבת, לב' אור שלישי, ביום
הרב מספר חנוכה, של שמיני
להדליק עמדנו דורון, טוביה

כבר מסויים קהל החנוכיה. את
בסמוך התרכז
ורק לחנוכיה

לזכות חיפשנו
בהדלקה. מישהו

כיפה עם צעיר
בשם קטנה, סרוגה

שנכח קדם, שי
לברך ביקש במקום,
"ואח"כ הנרות. על

סיפור לך אספר
מדהים".

להדליק הסולם על עומד בעודו
"יחי מעצמו הכריז השמש, את

המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו
הצופים כשקהל ועד", לעולם

רם. בקול איתו חוזר
ההדלקה, את שסיים לאחר
"לפני סיפורו: את החל הוא
התבשרנו חודשים, כתשעה

בהריון, שאשתי טובה בבשורה
לאחר קצר שזמן אלא, ב"ה.

נשלחה והיא בעיות החלו מכן
בדיקות. לסדרת

התגלה אולטרסאונד, בבדיקה
הרופאים חריג. משהו אכן

החלו הם כעת מאוד. מזה נלחצו
לאפשרות אשתי את להכין
ההריון. הפסקת של הקשה

באישפוז תשאר שהיא הוחלט
הביתה חזרתי בדיקות. להמשך

לערך, בוקר לפנות בשלוש
מחשבות. מרוב נרדמתי ובקושי

קצרה, שינה לאחר התעוררתי
מדהים. חלום חוויתי במהלכה
או מסעדה ליד הייתי "בחלום

אלי פנה כאשר זה, מעין משהו
ואמר שחור זקן עם נאה אדם

זוכר (אינני דברים כמה לי

ללכת ופנה כשסיים מה). בדיוק
שליט"א הרבי את לפתע ראיתי
אותו ברכתי מגיע. המשיח מלך
ואף שנשב ביקש והוא לשלום

בעודו משהו. שנשתה הציע
באדם הבחין הוא איתי מדבר

השחור הזקן בעל יותר, הצעיר
עד אחריו ללכת והחל קם ומיד
ביניהם שוחחו השניים שהשיגו.

מלך שליט"א שהרבי ועד
תדאג, "אל לי ואמר חזר המשיח

בסדר". הכל
אתה "מתי אותי שואל הוא ואז

הרב, "אבל לו אמרתי אליי"? בא
ואני יורק בניו אתה

פה"?
כשאני והתעוררתי,

מעצם בהלם
המפגש.

נערכה בבוקר
וב"ה חוזרת בדיקה
ללא תקין. היה הכל

לממצאים זכר כל
מאתמול. החשודים

הברכה. את לראות התחלתי
לנו הודיעו השביעי, בחודש
בעיה ישנה ששוב הרופאים
שזה לעצמי אמרתי חמורה.

הבטיחו "הרי להיות יכול לא
הלכנו בסדר". שיהיה "מלמעלה"
הרפואה בבית חוזרות לבדיקות

ב"ה. נעלם, והכל וולפסון
הרופאים התשיעי. לחודש הגענו

זירוז. לעשות שצריך טענו
לגשת התייעצות, לאחר החלטנו
הישועה" "מעייני הרפואה לבית

ביום לשם הגענו ברק. בבני
אושפזה. מייד והיא חמישי,

שש בשעה כאשר הביתה, חזרתי
הרפואה, מבית מטלפנים בבוקר
קריטי! העובר שמצב ומודיעים

ממני פרצו כבר המלים כעת
עולם, של "ריבונו מעצור. ללא

הרי...". הבטחת
בבית הייתי קצר זמן תוך
זוכה כבר כשאני הרפואה,

לטובה השתנה שהכל לשמוע
בליל ב"ה. תקין, הכל וכעת
חנוכה, של רביעי נר שבת,

ב"ה, ושלם, בריא ולד בננו נולד
מלך שליט"א הרבי כהבטחת

המשיח".

תשע״ה כסלו ה׳ משיח״, ״בית השבועי בגליון חביב, שניאור של מדורו מתוך

לגאולה עד טובה, גוררת טובה
הערב בשעות בצרפת) (שבברנואה, לליובאוויטש הגיע אבי
לכל יצאה שנפשו עשרה שש כבן צעיר אז היה הוא המוקדמות.
עזב הוא באקסלבן הליטאית הישיבה את ויהדות. שבקדושה דבר
לראשונה דרכה רגלו הערב, ובשעות המוקדמות הצהריים בשעות

כבליובאוויטש. דרך על תמימים תומכי בישיבת
שאחריה ערבית. שעת הגיעה הישיבה, עם קצרה היכרות אחרי
לא משהו. ונבוך מהוסס האוכל חדר לעבר פסע הוא הערב. ארוחת

היה שלי אבא ריקים. היו האוכל מגשי האוכל, לחדר שהגיע עד איש. שם הכיר
קצרה שוטטות אחרי ארוכה. נסיעה אחרי והיה מהבוקר, אכל לא הוא רעב, באמת

(הזאל). הלימוד אולם לכיוון האוכל מחדר לצאת פנה ריקים. מגשים בין
כנראה הגדול. נח ישראל שכונה בליניצקי נח ישראל ר' החסיד אותו פגש ביציאה
אבי את עצר הוא כשורה. לא כאן שמשהו הישיש לחסיד הבהיר אבי, בפני שמשהו

בסדר'. 'זה ומלמל נבוך בו הביט אבי 'אכלת'? ושאל:
בידו אבי את לקח הוא הירפה. לא בליניצקי שהרב אלא
אמר מצא, משלא הגדולים. מהסירים משהו לגרד וניסה
יכל לא ואבי לישיבה, סמוך קטן בית לו היה אלי. בוא
הביתה נכנסו הם הפנים. הדרת בעל הקשיש לחסיד לסרב
לפניו והגיש הצעיר לעלם שולחן ערך בליניצקי והרב
בישלה שהרבנית הבין שלי אבא משביעה. ערב ארוחת
את שסיים עד התעקש הרב אולם להימנע, וניסה לשניים,

בפניו. שהוגשה המנה כל
זה, אחר בזה הארונות את לפתוח התחיל הוא כך אחר
קינוח הצעיר לאורח והגיש אננס שימורי קופת שמצא עד
אליו לפנות ממנו מבקש שהוא תוך לזאל לשוב לו נתן הוא אז רק ומפנק. מתוק
מישיבה וביישן צעיר בחור הגדול נוח ישראל ר' קיבל כך בעיה. לו שתהיה פעם כל
לחסיד והפך בברונואה נשאר שלי אבא אבי. את ליובאוויטש קיבלה כך ליטאית.

חסידיים. בתים והקימו ואחיותיו אחיו גם בעקבותיו הלכו בהמשך נלהב.
צרפתית לדוברי חב"ד בבית אבי של במשרדו הטלפון צלצל מכן, לאחר רבות שנים

בדוי). (שם רות הייתה הקו על בירושלים.
הדתיים הקיבוצים באחד ונקלטה לבדה ארצה שעלתה צעירה נערה הייתה רות
עם פתק שהכירה, חב"דית ממשפחה קיבלה היא שטסה, לפני שאן. בית בעמק
צרפתית לדוברי המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח של הטלפון ומספר הכתובת
שלהם, את עשו בקיבוץ החיים לביקור. לקפוץ חמה המלצה בתוספת בירושלים,

בארנק. עמוק נשכח הביקור וכרטיס
לימודי לסיור התכנית מטעם נסעו הם יום באותו סגרירי. צהריים אחר אותו עד
מהם כשבאחד מורשת אתרי ובמגוון ושם, ביד בכותל, ביקרו הם בירושלים.
נסע שהאוטובוס גילתה האיסוף למקום כששבה הקבוצה. מן מעט התרחקה

מאחור. אותה והותיר
כסף. וללא ומכר קרוב ללא ואבודה בודדה הגדולה, בעיר עצמה את מצאה רות
עד איכשהו צעדה הביקור. בכרטיס נזכרה לפתע אז. היו לא סלולאריים טלפונים
ברב אבי נזכר רגע, באותו ועייפה. רעבה שעות כמה אחרי והגיעה חב"ד לבית
סכום שלף לארוחה, במקום לה דאג הוא שלו. הפנים ובקבלת הקשיש בליניצקי
מצרפת לבנות סמינר על אבי לה סיפר בדרך, לקיבוץ. חזרה להגיע לה וסייע כסף
גדול תיק עם הפעם חב"ד, בבית הופיעה שוב היא מכן לאחר יומיים בהנהלתו.
בבוא להקים זכתה רות גם אמרה. שלכם', לסמינר להצטרף 'החלטתי הגב. על

חסידי. בית היום
או בגשמיות לו מסייעים פנים, לו מאירים ליהודי, טובה עושים אנחנו לפעמים
של שלג כדור בעולם לגלגל מתחילים אנחנו רגע, שבאותו להיות יכול ברוחניות,
מצוה גוררת מצוה יגיע. הוא ממדים לאלו לשער יכולים לא שאנחנו ואור טוב

והשלמה. האמיתית לגאולה עד טובה, גוררת וטובה

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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חנוכה מבצע מעוללות

מכיון - לשתוק אסור נפש בפיקוח
כל עם דמים", ושופך מגונה ש"הנשאל

ערוך בשולחן ומובאים בירושלמי האמורים התנאים
בין מקום, בכל אלה, לימינו בפועל דין בפסק ובאחרונים
ה'תשל"ט) תמוז י"ג (משיחת ישראל. בארץ ובין בחו"ל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לשתוק! אסור

החנוכיה בהדלקת דורון טוביה הרב

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

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

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

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

67 העצמאות שד'

חביב שניאור הרב

בלניצקי הרב



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

www.amenor.co.il פרטית גאולה לחיי יהודית העצמה בע"מ, אור אמן
והחסידות מהיהדות בדרכים לנשים פרטית גאולה וחיי העצמה לבריאות, מרכז

אישי אימון • הרצאות • הרמב"ם רפואת לפי יעוץ • ( באנרגיה (טיפול הילינג טיפולי •
חברות מועדון • חלה והפרשות חודש ראש ערבי • וכנסים עיון ימי / סדנאות • התוועדויות •

ב18:30 שני ימי ריפוי, ואנרגיית מודרך דמיון להתבוננות, חוג • אור באמן
טלפונית) לוודא (יש ב-20:00 שבת במוצאי מלכה מלווה סעודת •

האור" אל "המסע : מוזל במחיר רובין אור של ספרים • שונים נושאים על שבוע בסופי סמינר •
שלמה" לבריאות הדרכים ותשע אור "אמן דיגיטלי: ספר

קשר: ליצירת
amenohr@gmail.com 050-268-8268 בת-ים, 15 רוטשילד

הגאולה את ומזרזים חסידות לומדים

מאושרים לחיים שני) (זוג שידוך
עד בידו שעכבו נמוקים ומונה וכותב לשידוכין בהנוגע

מזה. עתה
לא עלינו ציותה חיים תורת שתורתנו שכיון מובן והנה

ידיך. תנח אל ולערב לבדו, האדם היות טוב
בתחילתו) (אבן-העזר ערוך בשולחן גם הדין ונפסק

ולהבטיחם לתרצם יש האמורים שהנמוקים ודאי הרי
שהיו הקרוב בעבר במוחש ראו והרי (באווארענען)
הם רצון ושבעי ונשאר והשתדכו כשלו במצב כו"כ

מאושרים. חיים וחיים
שי'. ילידיו לריחוק הדבר יגרום שמא ובמ"ש

קרוב ואדרבה זה לחשש מקום היש במאד, מסופקני
רצונם. גם שזה לומר

רגלים, שלש בהנוגע ולשאלתך
זמן זה דורש בהאמור בהצעות להתענין כשיתחיל הרי
יעברו ובינתים וכו' הפרטים ומתדברים שמוצאים עד

רגלים, שלש
להתענין. גם יתחיל לא אם משא"כ

ו׳רל״ד) (מאגרת

ימים לאריכות חיזוק תם רבינו
תפילין הנחת ענין במאוד שנכון ופשוט מובן

חיזוק מוסיף גם הוא הרי בזה וחיזוק דרבינו-תם
תפילין המניח כל סע"ב) מ"ד (מנחות מרז"ל בקיום

ימים. מאריך
ו׳רכ״ו) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שם הינו המעיינות" "הפצת החסידי המושג
האמיתית הגאולה זירוז את בתוכו הטומן קוד

שנה מאות משלש למעלה לפני והשלימה.
עד והגיע נשמה עליית הבעל-שם-טוב ערך

"אימתי הבעש"ט: כששאל המשיח. להיכל
יגיע מתי כלומר כבודו, יבוא (מתי מר?" אתי
חוצה". מעינותיך "לכשיפוצו ענהו: המשיח)

מעיינות הפצת החלה מאז החל ואכן,
את להביא – היא כשהכוונה חוצה, החסידות

כולל מקום, לכל החסידות תורת מעיינות
הרוחני-החסידי. לעולם מחוץ – ב"חוצה"

תנופה המעיינות הפצת נושא קיבל בדורנו,
מלך שליט"א הרבי של קריאתו ע"י מיוחדת,
בפעילות חלק ליטול ואחד אחד לכל המשיח,

הגאולה. דור – בדורנו במיוחד זו,

ישראל שבטי כל יחד
ניתן זו, ברוכה לפעילות שגרתי בלתי ביטוי
מיני באחת האחרון, כסלו בי"ט למצוא היה
וההתוועדויות האירועים אלפי מתוך רבות

הגאולה. חג לרגל זה ביום שהתקיימו
פרטי, בבית שהתקיימה למרות זו, בהתוועדות

השתתפו בבת-ים, מאירי משפחת בבית
הדתי המגזר מכל רבנים של מרשימה קשת

בחוש לראות היה ניתן ציבור. ואישי והחרדי
מכל כיפות כאשר יחד" גם אחים "שבת

לכובעים בינות ישובים הגדלים, ומכל הצבעים
שמח. חב"די בניגון יחד ופוצחים שבתיים,

את מציינת שנה, מידי המתקיימת ההתוועדות
שמאחורי מנחם" "היכל לכולל ההולדת" "יום

מאירי. יוסף הרב עומד הברוכה, פעילותו
"כל ההחלטה. את קיבל הוא שנים, חמש לפני

בתחום גם כך מספר, הוא קשות, ההתחלות

מענה שיספק לימודי כולל להקים החלטנו זה,
מעיינות את ללמוד המבקשים תורה, לבני
תניא, ילמדו בו "כולל" ולייסד החסידות,

הערב. בשעות קודש, ושיחות מאמרים,

קשות ההתחלות כל
אך חלשה, היענות הייתה הכולל, פתיחת ביום
ואמרו אותי חיזקו באירוע שהשתתפו הרבנים
מיוחד סימן לראות ניתן בזה דווקא שאדרבה,
התקיימה". ב"ה שאכן ברכה בעתיד. להצלחה

ליאור הרב בראשות בכולל, מציינים כיום
לימוד על השוקדים האברכים את קדוש,

יוסף" "נזר בביכנ"ס מופלאה, בצורה החסידות
את סיימו כשהם סויסה, מרדכי הרב של

לצד ורחבה עיונית בצורה התניא ספר לימוד
המשיח. מלך שליט"א הרבי של תורתו לימוד
הפלא את מאירי, הרב מוסיף לציין, "מעניין

השנה שהתקיימה בהתוועדות שהתרחש
להגיע שאמור להבין כשהתחלנו בביתנו.

שטח את גם להכין החלטנו ב"ה. גדול, קהל
הקהל לקליטת לנו, שיש הגדולה המרפסת

פאר. ברב נוספים, שולחנות בזריזות וערכנו
החל האירוע תחילת לפני קלה ששעה אלא,

הגדול שהקהל ברור כשהיה גשם, לטפטף
מקורה, הבלתי במרפסת לשבת אמור שהיה

לכתוב החלטתי נבוכים. די היינו לעזוב. ייאלץ
ברכתו את ולבקש המשיח מלך שליט"א לרבי

לה במרפסת גשם שיורד מציין שאני תוך
ברכה הייתה ואכן להתוועדות. זקוקים אנו

טובות. בשורות עם מפורשת

משמים סיוע
דברי עוד להביא מהבית יוצא שאני תוך

לבני בבטחון אומר אני להתוועדות, מאפה
בטוח הברכה, את לנו שיש שאחרי הבית,

לא עוד בהתוועדות. יפריע לא שהגשם
נעצר. והגשם מהבית להתרחק הספקתי

מהקהל חלק שעות. כשלש למשך היה זה כך
לאדמו"ר בבות' 'ארבע את לנגן והתחלנו עזב,
הבית בתוך יחד הצטופף שנותר הקהל הזקן,

בעוז, לרדת הגשם החל אז רק הדבקות, לניגון
האחרונות"... השעות את להשלים מנסה

שליח ציק זמרוני הרב התוועד הערב בהמשך
מלך שליט"א הרבי
לשעות עד המשיח,

של הקטנות
קבלת תוך הלילה,

טובות החלטות
המשתתפים, ע"י
בתורה להוספה

נערך הכולל ומצות.
ואברכים ישיבות בני הפעילות. להרחבת כעת
בשיעורים חלק ליטול מוזמנים הציבור מכל
לפרטים מלגה. תמורת - החסידות בלימוד

.052-702-7709 יצחק: הרב ורישום:

באירוע מהקהל קטן חלק

באירוע מהרבנים חלק

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

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

ללל ללללללל לללל

בציון קדמי ר׳
המלאך אברהם
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