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לטוהר צוהר
נשען עליו היסוד המשפחה, טהרת

זאת ללמד ניתן כעת ישראל. בית כל
נפש. לכל השווה סמלי ובמחיר בקלות

בת צבעונית חוברת הנה לטוהר" "צוהר
המבהירה ומהודרת מתומצתת עמ', 32

המצווה את ועשירה קולחת בשפה
המהותיים, ומרכיביה ממדיה שלל על

והנסתרים. ההלכתיים התועלתיים,
כעת וגאולה. במשיח חדורה החוברת

.03-9601981 בטל': הפצה במחיר

לילדים חסידי סידור
חינוך אנשי עם בהתייעצות

המשיח מלך הרבי הוראות ועל-פי
יצא-לאור תורה לתלמודי שליט"א

להקנות ישראל. לילדי חסידי סידור
החסידית. התפילה וחווית חשיבות את

סטודיו, תמונות הובאו המוחשי בפן
או התפילה את לילדים הממחישות

'ממש'. ע"י יצא-לאור הספר הברכה.
.077-5123-770 נוספים: לפרטים

אסתרמן הרש״ג כתבי
המשפיע – אסתרמן הרש"ג כתבי

בהדפסה תמימים, בתומכי הראשון
וביאור שלו התניא ביאור את הכוללת

רמ"ח קובץ לצד מפיו תלמידיו שרשמו
ומעשיות פתגמים המביא אותיות

החסידות בדרכי יסוד אבני שהינם
.054-3298-770 טלפון: והחסידים.

האמיתית הגאולה את אז! כבר לפעול הייתה, הקץ״ את ל״גלות כשביקש אבינו יעקב כוונת
ממש. בפועל ושלימה אמיתית גאולה הוא רצונו שכל ומשיח, גאולה שחי למי כראוי והשלימה,

טובות חדשות

לחיות הזמן זה
ומשיח! גאולה

"הקהל" להתוועדות היכונו
שבט י'-י"א הארצית

ו א ו ב י ם י ט ר פ

עניין שבכל פירושו ומשיח, גאולה לחיות
והגאולתי המשיחי הפן את מגלים וגם מחפשים
את מציב המשיח מלך שליט"א הרבי שבו.
תקופתנו. של ה' בעבודת ראשי כאתגר זה
אבותינו כיצד מראה, הוא הקדושות בשיחותיו

הזה. ליעד הדרך את לנו סללנו כבר

בחיר של בעבודתו מודגש הדבר ביותר
מאיש מסתיר שאינו אבינו, יעקב הוא שבאבות,
אדרבא ומשיח. גאולה חי שהוא העובדה את

בה הזדמנות בכל כמעט
התורה זרקורי מופנים
להציע מחיש הוא אליו,
צריך - משנתו את
ומשיח גאולה לחיות

ממש. בפועל

להבין אפשר כך רק
הדרמטית הודעתו את
וישלח בפרשת לעשיו
לי ויהי גרתי.. לבן "עם
מוכן אני וחמור". שור
יעקב מבהיר לגאולה,
כבר לי יש אחיו. לעשיו
משיח של הבחינה את
ב"שור" הנרמז יוסף, בן

הדר שורו בכור .. אמר "וליוסף משה שבברכת
של הבחינה את גם כבר לי יש זה עם יחד לו".
זכריה שנבואת ב"חמור" הנרמז דוד, בן משיח
ורוכב עני הוא ונושע צדיק לך יבוא מלכך "הנה
עם המפגש עניין כל יעקב, מבחינת חמור". על

ממש. בפועל הגאולה הבאת הוא אחיו,

בשלוה לישב ביקש
ישראל לארץ בהגיעו הנפשית בקשתו גם זו
רש"י וכפירוש אביו", מגורי בארץ יעקב "וישב
לישב יעקב "ביקש
הרבי שואל בשלוה..".
המשיח, מלך שליט"א
התכווין שלוה לאיזו
לשלוות ומתרץ יעקב?

הנזכרת זו והשלימה, האמיתית הגאולה
לא הזמן "ובאותו משיח: בהלכות ברמב"ם
שהטובה מלחמה... ולא רעב לא שם יהיה
כל עסק יהיה ולא הרבה.. מושפעת תהיה

בלבד". ה' את לדעת אלא העולם

ימי "כמה פרעה לשאלת בתשובה הכוונה גם זו
שנה, ושלושים "מאה יעקב ומשיב חייך" שני
המשיח מלך שליט"א הרבי שואל ורעים". מעט
ומשיב, מעט? הינם שנה ושלושים! מאה וכי
יעקב הבהיר שבזאת
נפשו שמשאת לפרעה
האמיתית הגאולה היא
זמן וכל והשלימה
התממשה לא שעדיין
שנות ימי שכל הרי
מספרית אם גם חייו
הנה רבים, הינם
הינם דבר של לאמיתו
והעיקר היות "מעט"

הספר! מן חסר

בפועל גילוי
בדבריו כוונתו גם זו
ואגידה "האספו בפרשתנו: לבניו, האחרונים
הימים", באחרית אתכם יקרא אשר את לכם
אין הקץ". את לגלות "ביקש רש"י פירש
תבוא שהגאולה להם לספר שרצה הכוונה
בוודאי שהרי שנה..) אלפי (בעוד פלונית בשנת
לפעול הייתה כוונתו רוח. לנפילת גורם זה היה
והשלימה, האמיתית הגאולה את אז! כבר
הוא רצונו שכל ומשיח, גאולה שחי למי כראוי

ממש. בפועל ושלימה אמיתית גאולה

גאולה לחיות צריך ברורה. לגבינו ההוראה
בתורה שמוסיפים ע"י יום, היום בחיי ומשיח
ועוסקים ומשיח גאולה ענייני לומדים ומצוות,
שבוודאי והגואל, הגאולה בשורת בפרסום
המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות את יזרזו
מתוך ממש בפועל והשלימה האמיתית בגאולה

ממש. ומיד תיכף לבב, וטוב שמחה

השב"כ עינויי נגד מחאה

קשים. עינויים עוברים כשחלקם השב״כ, ע״י הורחקו או נעצרו נערים, למאה קרוב
(3 עמ׳ (ראה אדם. זכויות להם להעניק בקריאה הפגנות מספר נערכו השבוע,

הרבי בקשת פי על
מלך שליט״א
להרשם יש המשיח,
באמצעות ל״הקהל״
על (״טפח הכרטיס
בזה. המצורף טפח״)

כרטיס לצלם ניתן
יהודים בו ולזכות זה
נוספים.

את למלא נא
ולשלוח הפרטים
שע״י הקהל למטה
למען האגודה
האמיתית הגאולה
בפקס: והשלימה.
03-657-3816

הקהל כרטיס
שמטרתו ה"הקהל", במפעל ישראל, עם לאחדות בזה מצטרף הנני
אהבת מתוך ומצותיה התורה קיום ה', ויראת האמונה חיזוק
האמיתית הגאולה לזירוז בזה, נדר, בלי לפעול ואשתדל ישראל.

המשיח. מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה

________________ האם שם __________________ פרטי שם

_______ גיל _____________________________ משפחה שם

E-mail__________________ _____________ טלפון

____________________________________________ כתובת
ישוב מס' רח'

האישיים. פרטיך את מלא לך, המתאימים הסעיפים את סמן

השנה. במהלך אי"ה שיערכו "הקהל" לכנסי להזמנני אבקש #

השפעתי את ולהפעיל אלי, הקרובים את לזמן מזמן לאסוף מוכן אני #
"הקהל". של בערכים יחד להתחזק עליהם,

הפעולות. על פרטים לקבל לחודש אחת אלי שתתקשרו אשמח #

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

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

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

הצדיקר' קדמי  במקווה יוסף הצדיק יוסף במקווה קדמי ר'
ברכהבמעיין בהר ברכה בהר במעיין

וברישיקיש באמפי מילואים שירות

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

בריכוז הפרעות
ידוע בלימוד, להתרכז בעדו המפריעות מחשבות ...אודות
שמע[י]ינים בעת ואפילו מבפנים, הלימוד הוא לזה שמהעצות
הענין, באותו לפניו פתוח הקונטרס או הספר יהי' וסברא במחשבה
תכלית, אודות מחשבות אודות ובמ"ש לתפלה. בהנוגע ועד"ז
כולו העולם את הזן התורה: מן שהיא הזן ברכת נוסח ידוע הרי
בהתמדה הוספה ידי שעל מובן שמזה וברחמים ובחסד בחן בטובו
בברכות מתוסף בהידור, מצותי' ובקיום תורה בלימוד ושקידה
כשיבוא טובה להתסדרות בהנוגע גם ובזה בכלל בזה השי"ת
(ופירש"י תלכו בחקתי אם הכתוב, דבר מלא ומקרא לזה, הזמן
מצותי ואת דוקא) עמלים בתורה, עמלים שתהיו מהספרא, והוא
בטח בפרשה. האמורות הברכות ככל - וגו' ונתתי גו' תשמורו
ועכ"פ הידועים ותניא תהלים דחומש השיעורים משלשת יודע
ו׳תלב) (מאגרת ולהבא. מכאן עליהם ישמור
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (25.12.15) ה'תשע"ו טבת י"ג ויחי, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1076

המשיח מלך שליט"א הרבי שליח עושה מה
להגיע ורוצה בעולם, "חור" באיזה הנמצא
כחודש לפני שהתקיים השליחים לכינוס
את להשאיר מי על יורק? בניו ב"770"
שבדרום בהאמפי השליחים זוג הפעילות?
ליבי מרת וזוגתו גרומך מוטי הרב הודו,
אם ולשאול ליבי של להוריה לפנות החליטו
בבית מילואים" "שירות לבצע מוכנים יהיו

אמפי? בעיר חב"ד

פסיה מרת וזוגתו יעקב הרב מרום, הזוג בני
הסכמתם את הביעו הגאולה עיר ים מבת
הם בה השניה השנה זו ואכן בשמחה.
לתקופה באמפי חב"ד בית לסייע נוסעים
גרומך הרב של לחזרתו עד שבועות כמה של
צפונה יוצאים הם מכן לאחר יורק. מניו
בנם נמצא שם ברישיקיש, חב"ד לבית לסייע

אפרת. מרת ורעייתו יוסי הרב

בסליפר נסיעה
היה כחודשיים. לפני מוקדם, להודו "יצאנו
לניו גרומך הרב צאת לפני עוד להגיע עלינו
נסענו תחילה "חפיפה". לעשות כדי יורק,
(בעל "סליפר" באוטובוס משם לבומביי,
ארוכה בנסיעה הלילה, כל נסענו שינה) תאי
משם הוסטת לעיר הגענו שעות. 17 של
לחצות נדרשנו בו לשלב עד בריקשה נסענו

לאמפי. הגענו אז ורק בסירה נהר

בשם נקרא חב"ד בית ממוקם בו הכפר
המושכים בנופים טובל וירו-פאפור-גדי,
מרגשת הייתה פנים קבלת רבים. תיירים
מושקא. חיה הקטנה נכדתנו עם בפרט
להיכנס התחלנו ראשונית, התארגנות לאחר

לכינוס ל"770" טס מוטי הרב לעניינים.
המקוה לגמר מגבית ולעריכת השלוחים
מקום, בסמיכות שבנו לנשים, חב"ד טהרה
שנפטרה לאה, דבורה גאולה בתם שם על

משנה. יותר לפני

ארוחה ואח״כ שיעור
גם אך עונתית, הינה חב"ד בית פעילות
לשבת רבים. ישראלים היו שהגענו בתקופה
לכ-100 סעודה להכין צריכים היינו הקרובה,
חתננו של מקומו את למלא השתדלתי איש.
ערב. בכל תורה שיעור במתן מוטי, הרב
ארוחה שרוצה מי יודעים, כבר המטיילים
ואח"כ לשיעור תחילה בא בחינם, טובה
רשמית הבלתי וההתוועדות הארוחה מגיעה

שלאחריה.

הישראלים בזיכוי עסקתי היום בשעות
חב"ד בית למעשה תפילין. בהנחת שם

בו המקבל מטייל, כל של כהבית משמש
אפילו הצליח גרומך הרב ורוחני. גשמי סעד
מרת המטיילים. עבור תרופות גמ"ח לארגן
ושיחות שיעורים במתן בעיקר פעלה פסיה
הארחה בבתי לבקר "נהגנו ובנות. לנשים
להזמינם ישראלים מצויים בהם האוז) (גסט

בכלל. ולפעילות שבת לסעודות

במצב שנראתה בחורה ראיתי מסויים בשלב
"שלום" לה לומר הספקתי רק טוב. לא נפשי
התברר מר. בבכי ופרצה אלי פנתה והיא
בישין מרעין ולשאר לסמים נפלה שהיא
להביאה הצלחנו ב"ה לגמרי. אבודה והייתה
להשתקם. החלה היא אט אט חב"ד. לבית

לארה"ק. בדרכה הייתה כבר היא כשעזבנו

מחצבתם לצור להשיבם
הזוג בני נסעו משם
לרישיקיש, מרום,
הידועה במתכונת
17 "סליפר" של:
לניו טיסה שעות,
לבית ומשם דלהי,

הרב הבן עם הפגישה ברישיקיש. חב"ד
עם ובפרט אפרת מרת ורעייתו מרום יוסי

ביותר. מרגשת הייתה הקטנים, הנכדים

הגדולים המרכזים אחד נמצא ברישיקיש
העולם. מכל לשם מגיעים היוגה. לנושא
מעטים, לא יהודים גם מגיעים לצערנו,
מחצבם, לצור לשוב להם לסייע וצריך
הרבי של הגאולה בשורת את להם ולבשר
בכל להתגלות שאמור המשיח, מלך שליט"א
ממש". עכשו עולמים, בגאולת ולגאלנו רגע

מרום יעקב הרב



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

מירב מרת וזוגתו אסף ר' למשפחת

שיחיו סודית
תחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת בתם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

ברכה מרת וזוגתו שלום הרב למשפחת

מצווה הבר חגיגת לרגל שיחיו לוגוב
שיחי' זלמן שניאור 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 טובמזל מזל

בכינוס המרכזיים מהנושאים
ט"ו בתאריך שהתקיים הפעילים
באולמי הקודמת, בשנה אלול
נושא היה בראשל"צ, בראשית

הקודש". באגרות ה"מופתים

הפעילות רכז בוטבול אהרוני הרב
בפני תאר גת, בקרית חב"ד בבית
אפיק חשיבות את המשתתפים,
"בדוק כאמצעי קודש, האגרות
לרבי יהודים לקשר ומנוסה"

המשיח. מלך שליט"א

לבית בנוסף כי סיפר דבריו במהלך
לפני פתחו הם בעיר, הוותיק חב"ד
נוסף חב"ד בית שנים, כארבע

בניהולו העיר במרכז
שלמה הרב אביו של
"ומאז בוטבול.
נוסף מקור לנו יש
באגרות למופתים
והחל אמר קודש"
אחד על לספר מיד
שארע המופתים

לאחרונה.

יהודי נכנס זמן "לפני
המרכזי חב"ד לבית
קורע בבכי ופרץ

המבוכה תחושת לב.
עז ברצון התחלפה הראשונית

במה? אבל ליהודי, לעזור

שהיהודי הוא לאבי ידוע שהיה כל
(intel) אינטל במפעל עובד
נוצרה ושם בסמיכות, הנמצא
חב"ד בית ע"י עימו ההיכרות
וכו'. תפילין בהנחת שם הפועל

ידע. לא כעת, לו קרה מה אבל

הוא כי היהודי על היה ניכר
השתדל אבי גדולה. רגשות בסערת
על כדי לראש לכל אותו, להרגיע

לו. לעזור אפשר מה להבין מנת

הוא מעט, נרגע שהיהודי לאחר
לשים רוצה הוא כי לספר חחל
אצל גילו לדבריו, ח"ו. לנפשו, קץ
ה"י הידועה, המחלה את אשתו
מהרופאים ששמע הדברים ועפ"י

... חמור מצבה

המילים על הזמן כל חזר הוא
אינו הוא וכי עליו, חרב שעולמו
וכי ולחיות להמשיך טעם מוצא
דברי את ל"עכל" יוכל לא הוא

הרופאים...

לחלוטין, שבור נראה היה היהודי
לעודד ניסה אבי זאת למרות אך
ה' שישועת ולהרגיעו רוחו את

עין. כהרף

כאשר נרגע, הוא אט אט אכן
ליבו על לדבר החל אבי זה, בשלב
המשיח מלך שליט"א לרבי לכתוב
ידי על עצומים ניסים ראינו "וכבר
לה להכין ניגש כשהוא אמר, זה",

כתיבה. נייר את

אותו הנחה אבי הסכים. היהודי
המכתב. לכתיבת לגשת יש כיצד
התיישב היהודי ההכנות, לאחר
תינה במכתבו לכתוב. והחל
הגדולה הצרה את
וביקש עליו שנפלה
תחינה של לשון בכל
שזוגתו ובקשה
לגמרי ותצא תבריא

הסיפור. מכל

הכילה התשובה
בעיקר אך ברכות,
לאבי חשוב היה
את לו להראות
- הסיום מילות

טובות". "בשורות

הדברים שכוונת לו הסביר אבי
טובות בשורות לו יהיו שאכן היא
ולכן כתב. אודותם דברים באותם
הטובות, הבשורות יהיו כאשר
המשיח מלך שליט"א הרבי
אותו ולעדכן להודיעו מבקשו
האגרות באמצעות (וכעת כך על

קודש).

כנראה המכתב ותוכן הכתיבה
לשבת שנותר היהודי, את הרגיעו
לדבריו שעות. 4 במשך חב"ד בבית
מהמקום. לצאת יכול היה לא

במקום. טוב כך כל הרגיש

הרב מספר קצרה, תקופה "חלפה
בשמחה נכנס והיהודי אהרוני,
בהקשר ובישר חב"ד לבית גדולה
וב"ה, נעלם. "הכל אשר לאשתו,

למחלה". זכר כל אין

עצומה בשמחה שהיה היהודי
ברצונו שמעתה החליט כי הודיע
שליט"א הרבי לשליחי להצטרף
במקום גם לפעול המשיח מלך
ב"ה, ואכן הרבים. בזיכוי עבודתו

בהצלחה". שם פועל

 
    

    
   
   

    
     

      
    

   
    

    
    

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

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

17:22 16:06 ירושלים
17:23 16:20 תל-אביב
17:21 16:09 חיפה
17:25 16:24 באר-שבע
17:20 16:16 ניו-יורק
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לגאולה ההכנה סיום

בראשית, ספר את המסיימת פרשתינו,
וצריך יוסף. של פטירתו בסיפור מסתיימת

בענין בראשית ספר סיום מתאים איך להבין:
בקשר גם הידוע, הכלל עם יוסף של פטירתו

בטוב"? ש"מסיימים התנ"ך לסיום
(בתורה) ספר של לסיומו בנוגע אמרו כלל עוד

שכתוב כמו להשלמה", התחלה "מתכיפין —
בתחלתן". סופן "נעוץ יצירה בספר

ספר כל תחילת בין השווה הצד מזו: יתירה
כידוע, כי, הספר, של עקרית בנקודה הוא וסיומו

בתחילתו, מרומזת ענין כל של עקרית נקודה
כמאמר ובסיומו, האברים, כל הכולל הראש כמו

החתום". אחר הולך "הכל

להתחלה הסוף בין
ספר סיום בין הקשר מהו להבין: יש זה ולפי

של התוכן מרומז ואיך לתחילתו, בראשית
ספר זה . הישר. "ספר - בראשית ספר כללות

בתחילתו ישרים" שנקראו ויעקב יצחק אברהם
מיתת סיפור - ובסיומו גו', ברא בראשית —

יוסף?
הפסוק על ברש"י ביאור להקדים יש ותחילה

את להחיל צריך היה "לא ברא": "בראשית
טעם ומה . לכם. הזה מהחודש אלא התורה

לעמו הגיד מעשיו כח משום בבראשית פתח

העולם אומות יאמרו שאם גוים נחלת להם לתת
שבעה ארצות שכבשתם אתם לסטים לישראל

הקב"ה של הארץ כל להם אומרים הם גוים
ברצונו בעיניו ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא

לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו להם נתנה

העולם אומות של הטענה
טענתם שבגלל יתכן כיצד תמוה: ולכאורה

שניתנה בתורה שינוי יהיה העולם אומות של

הזה מ"החודש להתחיל שבמקום - לישראל
גו'"? ב"בראשית התורה מתחילה לכם",

כדי רק אינן והמענה שהטענה לומר וצריך
נוגע זה אלא העולם, אומות של מלבן להוציא
הענין כל הוכנס ולכן עצמם, ישראל לבני גם

בתורה.
שהקב"ה יודעים העולם אומות גם בזה: והענין

תורתו", את לנו ונתן העמים מכל בנו "בחר
אתם "לסטים - טוענים כך משום ודוקא

גוים": שבעה ארצות שכבשתם
קשור להיות צריך ישראל עם אין תפיסתם לפי
כי מסויימת, ארץ — ובפרט (גשמית) ארץ עם

המוטלת השם עבודת הוא ישראל של ענינם כל
והיותם שהם, מקום ובכל זמן בכל תמיד עליהם

קבלת בהם, הקב"ה בחירת בגלל הוא לעם
וכו'; התורה

האבות עבודת סיום
להתיישב מנת על ישראל ארץ כיבוש ולכן,
לדעתם הוא מיוחדת בארץ מיוחד כעם שם

כל לשאר מתאימה זו הנהגה כי "גזל", של ענין
בארץ יחד רבים אנשים קיבוץ שאצלם, האומות

אבל - לעם אותם העושה הוא הוא מסויימת
רומם שהקב"ה הנבחר העם ישראל, לעם לא

וארץ. ולשון עם כל מעל אותם
לתת לעמו הגיד מעשיו "כח הוא: לזה והמענה

ישראל לעם הארץ נתינת גוים": נחלת להם
אלא - להבדיל האומות שאר אצל כמו אינה
של מעשיו" "כח לגלות בעבודתם, חלק היא

הקב"ה:
לו לעשות היא ישראל בני של עבודתם תכלית

תשרה שקדושתו דוקא, בתחתונים דירה ית'
(שלכן דוקא הגשמי העולם של ב"ארציות"

שע"י כדי מעשיות, מצות הן התורה מצות רוב
הגשמיים); בענינים (גם) קדושה תומשך קיומן
האבות, כי זה, בענין נפתח בראשית ספר ולכן

על מהקב"ה ההבטחה את שקיבלו אלו הם
לכיבוש הדרך את שסללו אלו הם כי הארץ,

כי התורה אומרת בראשית, ספר ובסיום הארץ.
יוסף מסתלק כאן האבות, עבודת נסתיימה כאן

החל בעולם, בפועל ישראל בני עבודת ומתחילה
הגאולה את שתביא עבודה במצרים. מהעבדות

צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית
ל׳) כרך שיחות, לקוטי (על-פי ממש. בימינו במהרה

בחשד יהודים צעירים עשרות השב״כ עצר כחודש לפני
התנהלות נחשפה אלה בימים דומא. בכפר בפיגוע למעורבות
של עו״ד קיימו טבת, ה׳ ביום בפרשה. השב״כ של ביותר קשה
המזעזעים מהפרטים מעט חשפו בה עיתונאים מסיבת העצורים

העיתונאים. מסיבת מתמליל קטע להלן שהתגלו.

בעצם "היום חוננו: מארגון קידר עדי עו"ד
מדינה אחרת, למדינה להפוך החליטה המדינה
מדינה בה, להתגורר רוצים היינו לא שאנחנו
מקום הוא שב"כ של חקירות חדר שבה
ובגופו בו לעשות וניתן זכות שום אין שלנחקר
ואין דין אין החוקר. של דעתו על העולה ככל
אנשים של רצונות לספק מנת על והכל דיין

החוק. אכיפת במערכת

מפגש נמנע שבהם יום 21 לאחר חצות, לאחר קצת אתמול
את רואה לא שאני הבנתי אותו, כשראיתי איתו. נפגשתי מקטין,
אדם לחלוטין, אחר אדם רואה אני אלא מכיר, שאני אדם אותו

מאוד. קשה משהו לו שקרה

גורמים מסוים, בשלב חקירות, של שבועות שלאחר סיפר, הוא
בעינויים, והחלו החקירות לחדרי נכנסו בשב"כ ביותר בכירים
ישראל, במדינת שמענו לא שכמותה מזעזעת פיזית אלימות

עוסקים. אנחנו בהן בנסיבות לא ובטח בקטינים לא בטח

עצמה המשפט מערכת הזה, המהלך שבכל הוא הגדול הכאב
התנהלות את ולבקר הגבולות על ולשמור לאזן צריכה שהיתה

מערכות. אותן עם אחת יד פה היתה הרשויות

נמנעה שעות, גבי על שעות נחקר ראשון שבשלב קטין אותו
אזוק כשהוא מסוים בשלב תקדים. חסרת בצורה שינה ממנו
תקיפות לבצע החלו ביותר, בכירים חוקרים אותם ורגליו בידיו
קשה, בצורה בגוף רגישים באברים אותו תוקף האחד אכזריות.
עד כפות בעודו הכסא על ישיבתו תנוחת את משנה והשני
כמובן שלו. הגפיים את להרגיש הפסיק הוא מסוים שבשלב
מסוים בשלב שגרתי. שנהיה דבר כבר היו ובעיטות שסטירות
בחדר ולבכות לצרוח מתחיל והוא שפיותו, את מאבד הקטין

עשתונותיו. את מאבד שהוא בצורה החקירות

דברים ואלו ישן, ולא כמעט יממות כ-3 במשך אחר קטין
לאחר לנושא. דעתו נתן שלא המשפט לבית גם מפיו שנאמרו
ראשו את למתוח החוקרים החלו שינה, מניעת של שעות אותן
איבד כמעט הוא ביותר. קשים לכאבים לו שגרם באופן לאחור
אמר אותו שראה רופא קשה. בצורה הקיא והוא הכרתו, את
הוחזר הוא אך לחקירה, כשיר אינו ושהוא מנוחה צריך שהוא

נמשכה. וההתעללות החקירות לחדר מיידי באופן

חשודים, באותם נמשכת התעללות של קצה רק הם אלו דברים
וקשים לשמיעה קשים הדברים בגירים. וחלקם קטינים חלקם
יוכלו הם האם אלימים, אנשים אותם את שואל אני לתיאור.
תהיה לא הזה שלדבר כנראה הילדים, אותם להורי מבט להישיר

תשובה".
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השבת לוח

לכולם ומסבירים התורה, פי על מתנהגים כאשר
שהיות - יפות פנים בסבר - יהודים) אינם (כולל

ביכולת אין גמורה, במתנה ישראל לבני אלו שטחים נתן והקב"ה
אמיתי! שלום להשכנת הדרך זוהי - וכו' זאת לשנות אחד אף

תשמ"ב) טבת י' (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אמיתי לשלום הדרך
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

בוטבול אהרוני הרב

מומחה מוהל
שליט"א ישראלי מנחם הרב

053-431-7709
רב נסיון

של מזעזעת התעללות
היהודים! בעצורים השב"כ



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

מירב מרת וזוגתו אסף ר' למשפחת

שיחיו סודית
תחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת בתם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

ברכה מרת וזוגתו שלום הרב למשפחת

מצווה הבר חגיגת לרגל שיחיו לוגוב
שיחי' זלמן שניאור 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 טובמזל מזל

בכינוס המרכזיים מהנושאים
ט"ו בתאריך שהתקיים הפעילים
באולמי הקודמת, בשנה אלול
נושא היה בראשל"צ, בראשית

הקודש". באגרות ה"מופתים

הפעילות רכז בוטבול אהרוני הרב
בפני תאר גת, בקרית חב"ד בבית
אפיק חשיבות את המשתתפים,
"בדוק כאמצעי קודש, האגרות
לרבי יהודים לקשר ומנוסה"

המשיח. מלך שליט"א

לבית בנוסף כי סיפר דבריו במהלך
לפני פתחו הם בעיר, הוותיק חב"ד
נוסף חב"ד בית שנים, כארבע

בניהולו העיר במרכז
שלמה הרב אביו של
"ומאז בוטבול.
נוסף מקור לנו יש
באגרות למופתים
והחל אמר קודש"
אחד על לספר מיד
שארע המופתים

לאחרונה.

יהודי נכנס זמן "לפני
המרכזי חב"ד לבית
קורע בבכי ופרץ

המבוכה תחושת לב.
עז ברצון התחלפה הראשונית

במה? אבל ליהודי, לעזור

שהיהודי הוא לאבי ידוע שהיה כל
(intel) אינטל במפעל עובד
נוצרה ושם בסמיכות, הנמצא
חב"ד בית ע"י עימו ההיכרות
וכו'. תפילין בהנחת שם הפועל

ידע. לא כעת, לו קרה מה אבל

הוא כי היהודי על היה ניכר
השתדל אבי גדולה. רגשות בסערת
על כדי לראש לכל אותו, להרגיע

לו. לעזור אפשר מה להבין מנת

הוא מעט, נרגע שהיהודי לאחר
לשים רוצה הוא כי לספר חחל
אצל גילו לדבריו, ח"ו. לנפשו, קץ
ה"י הידועה, המחלה את אשתו
מהרופאים ששמע הדברים ועפ"י

... חמור מצבה

המילים על הזמן כל חזר הוא
אינו הוא וכי עליו, חרב שעולמו
וכי ולחיות להמשיך טעם מוצא
דברי את ל"עכל" יוכל לא הוא

הרופאים...

לחלוטין, שבור נראה היה היהודי
לעודד ניסה אבי זאת למרות אך
ה' שישועת ולהרגיעו רוחו את

עין. כהרף

כאשר נרגע, הוא אט אט אכן
ליבו על לדבר החל אבי זה, בשלב
המשיח מלך שליט"א לרבי לכתוב
ידי על עצומים ניסים ראינו "וכבר
לה להכין ניגש כשהוא אמר, זה",

כתיבה. נייר את

אותו הנחה אבי הסכים. היהודי
המכתב. לכתיבת לגשת יש כיצד
התיישב היהודי ההכנות, לאחר
תינה במכתבו לכתוב. והחל
הגדולה הצרה את
וביקש עליו שנפלה
תחינה של לשון בכל
שזוגתו ובקשה
לגמרי ותצא תבריא

הסיפור. מכל

הכילה התשובה
בעיקר אך ברכות,
לאבי חשוב היה
את לו להראות
- הסיום מילות

טובות". "בשורות

הדברים שכוונת לו הסביר אבי
טובות בשורות לו יהיו שאכן היא
ולכן כתב. אודותם דברים באותם
הטובות, הבשורות יהיו כאשר
המשיח מלך שליט"א הרבי
אותו ולעדכן להודיעו מבקשו
האגרות באמצעות (וכעת כך על

קודש).

כנראה המכתב ותוכן הכתיבה
לשבת שנותר היהודי, את הרגיעו
לדבריו שעות. 4 במשך חב"ד בבית
מהמקום. לצאת יכול היה לא

במקום. טוב כך כל הרגיש

הרב מספר קצרה, תקופה "חלפה
בשמחה נכנס והיהודי אהרוני,
בהקשר ובישר חב"ד לבית גדולה
וב"ה, נעלם. "הכל אשר לאשתו,

למחלה". זכר כל אין

עצומה בשמחה שהיה היהודי
ברצונו שמעתה החליט כי הודיע
שליט"א הרבי לשליחי להצטרף
במקום גם לפעול המשיח מלך
ב"ה, ואכן הרבים. בזיכוי עבודתו

בהצלחה". שם פועל

 
    

    
   
   

    
     

      
    

   
    

    
    

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

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

17:22 16:06 ירושלים
17:23 16:20 תל-אביב
17:21 16:09 חיפה
17:25 16:24 באר-שבע
17:20 16:16 ניו-יורק
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לגאולה ההכנה סיום

בראשית, ספר את המסיימת פרשתינו,
וצריך יוסף. של פטירתו בסיפור מסתיימת

בענין בראשית ספר סיום מתאים איך להבין:
בקשר גם הידוע, הכלל עם יוסף של פטירתו

בטוב"? ש"מסיימים התנ"ך לסיום
(בתורה) ספר של לסיומו בנוגע אמרו כלל עוד

שכתוב כמו להשלמה", התחלה "מתכיפין —
בתחלתן". סופן "נעוץ יצירה בספר

ספר כל תחילת בין השווה הצד מזו: יתירה
כידוע, כי, הספר, של עקרית בנקודה הוא וסיומו

בתחילתו, מרומזת ענין כל של עקרית נקודה
כמאמר ובסיומו, האברים, כל הכולל הראש כמו

החתום". אחר הולך "הכל

להתחלה הסוף בין
ספר סיום בין הקשר מהו להבין: יש זה ולפי

של התוכן מרומז ואיך לתחילתו, בראשית
ספר זה . הישר. "ספר - בראשית ספר כללות

בתחילתו ישרים" שנקראו ויעקב יצחק אברהם
מיתת סיפור - ובסיומו גו', ברא בראשית —

יוסף?
הפסוק על ברש"י ביאור להקדים יש ותחילה

את להחיל צריך היה "לא ברא": "בראשית
טעם ומה . לכם. הזה מהחודש אלא התורה

לעמו הגיד מעשיו כח משום בבראשית פתח

העולם אומות יאמרו שאם גוים נחלת להם לתת
שבעה ארצות שכבשתם אתם לסטים לישראל

הקב"ה של הארץ כל להם אומרים הם גוים
ברצונו בעיניו ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא

לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו להם נתנה

העולם אומות של הטענה
טענתם שבגלל יתכן כיצד תמוה: ולכאורה

שניתנה בתורה שינוי יהיה העולם אומות של

הזה מ"החודש להתחיל שבמקום - לישראל
גו'"? ב"בראשית התורה מתחילה לכם",

כדי רק אינן והמענה שהטענה לומר וצריך
נוגע זה אלא העולם, אומות של מלבן להוציא
הענין כל הוכנס ולכן עצמם, ישראל לבני גם

בתורה.
שהקב"ה יודעים העולם אומות גם בזה: והענין

תורתו", את לנו ונתן העמים מכל בנו "בחר
אתם "לסטים - טוענים כך משום ודוקא

גוים": שבעה ארצות שכבשתם
קשור להיות צריך ישראל עם אין תפיסתם לפי
כי מסויימת, ארץ — ובפרט (גשמית) ארץ עם

המוטלת השם עבודת הוא ישראל של ענינם כל
והיותם שהם, מקום ובכל זמן בכל תמיד עליהם

קבלת בהם, הקב"ה בחירת בגלל הוא לעם
וכו'; התורה

האבות עבודת סיום
להתיישב מנת על ישראל ארץ כיבוש ולכן,
לדעתם הוא מיוחדת בארץ מיוחד כעם שם

כל לשאר מתאימה זו הנהגה כי "גזל", של ענין
בארץ יחד רבים אנשים קיבוץ שאצלם, האומות

אבל - לעם אותם העושה הוא הוא מסויימת
רומם שהקב"ה הנבחר העם ישראל, לעם לא

וארץ. ולשון עם כל מעל אותם
לתת לעמו הגיד מעשיו "כח הוא: לזה והמענה

ישראל לעם הארץ נתינת גוים": נחלת להם
אלא - להבדיל האומות שאר אצל כמו אינה
של מעשיו" "כח לגלות בעבודתם, חלק היא

הקב"ה:
לו לעשות היא ישראל בני של עבודתם תכלית

תשרה שקדושתו דוקא, בתחתונים דירה ית'
(שלכן דוקא הגשמי העולם של ב"ארציות"

שע"י כדי מעשיות, מצות הן התורה מצות רוב
הגשמיים); בענינים (גם) קדושה תומשך קיומן
האבות, כי זה, בענין נפתח בראשית ספר ולכן

על מהקב"ה ההבטחה את שקיבלו אלו הם
לכיבוש הדרך את שסללו אלו הם כי הארץ,

כי התורה אומרת בראשית, ספר ובסיום הארץ.
יוסף מסתלק כאן האבות, עבודת נסתיימה כאן

החל בעולם, בפועל ישראל בני עבודת ומתחילה
הגאולה את שתביא עבודה במצרים. מהעבדות

צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית
ל׳) כרך שיחות, לקוטי (על-פי ממש. בימינו במהרה

בחשד יהודים צעירים עשרות השב״כ עצר כחודש לפני
התנהלות נחשפה אלה בימים דומא. בכפר בפיגוע למעורבות
של עו״ד קיימו טבת, ה׳ ביום בפרשה. השב״כ של ביותר קשה
המזעזעים מהפרטים מעט חשפו בה עיתונאים מסיבת העצורים

העיתונאים. מסיבת מתמליל קטע להלן שהתגלו.

בעצם "היום חוננו: מארגון קידר עדי עו"ד
מדינה אחרת, למדינה להפוך החליטה המדינה
מדינה בה, להתגורר רוצים היינו לא שאנחנו
מקום הוא שב"כ של חקירות חדר שבה
ובגופו בו לעשות וניתן זכות שום אין שלנחקר
ואין דין אין החוקר. של דעתו על העולה ככל
אנשים של רצונות לספק מנת על והכל דיין

החוק. אכיפת במערכת

מפגש נמנע שבהם יום 21 לאחר חצות, לאחר קצת אתמול
את רואה לא שאני הבנתי אותו, כשראיתי איתו. נפגשתי מקטין,
אדם לחלוטין, אחר אדם רואה אני אלא מכיר, שאני אדם אותו

מאוד. קשה משהו לו שקרה

גורמים מסוים, בשלב חקירות, של שבועות שלאחר סיפר, הוא
בעינויים, והחלו החקירות לחדרי נכנסו בשב"כ ביותר בכירים
ישראל, במדינת שמענו לא שכמותה מזעזעת פיזית אלימות

עוסקים. אנחנו בהן בנסיבות לא ובטח בקטינים לא בטח

עצמה המשפט מערכת הזה, המהלך שבכל הוא הגדול הכאב
התנהלות את ולבקר הגבולות על ולשמור לאזן צריכה שהיתה

מערכות. אותן עם אחת יד פה היתה הרשויות

נמנעה שעות, גבי על שעות נחקר ראשון שבשלב קטין אותו
אזוק כשהוא מסוים בשלב תקדים. חסרת בצורה שינה ממנו
תקיפות לבצע החלו ביותר, בכירים חוקרים אותם ורגליו בידיו
קשה, בצורה בגוף רגישים באברים אותו תוקף האחד אכזריות.
עד כפות בעודו הכסא על ישיבתו תנוחת את משנה והשני
כמובן שלו. הגפיים את להרגיש הפסיק הוא מסוים שבשלב
מסוים בשלב שגרתי. שנהיה דבר כבר היו ובעיטות שסטירות
בחדר ולבכות לצרוח מתחיל והוא שפיותו, את מאבד הקטין

עשתונותיו. את מאבד שהוא בצורה החקירות

דברים ואלו ישן, ולא כמעט יממות כ-3 במשך אחר קטין
לאחר לנושא. דעתו נתן שלא המשפט לבית גם מפיו שנאמרו
ראשו את למתוח החוקרים החלו שינה, מניעת של שעות אותן
איבד כמעט הוא ביותר. קשים לכאבים לו שגרם באופן לאחור
אמר אותו שראה רופא קשה. בצורה הקיא והוא הכרתו, את
הוחזר הוא אך לחקירה, כשיר אינו ושהוא מנוחה צריך שהוא

נמשכה. וההתעללות החקירות לחדר מיידי באופן

חשודים, באותם נמשכת התעללות של קצה רק הם אלו דברים
וקשים לשמיעה קשים הדברים בגירים. וחלקם קטינים חלקם
יוכלו הם האם אלימים, אנשים אותם את שואל אני לתיאור.
תהיה לא הזה שלדבר כנראה הילדים, אותם להורי מבט להישיר

תשובה".

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מתגלה הכל - גילוי לשון - בגאולה

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
א. פרק תרומות הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

א-ב. פרקים שבת הלכות המזון. ברכת

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשיח למלך ההתקשרות אפיק

ויחי פרשת

ויחי

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב

03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'
רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

לכולם ומסבירים התורה, פי על מתנהגים כאשר
שהיות - יפות פנים בסבר - יהודים) אינם (כולל

ביכולת אין גמורה, במתנה ישראל לבני אלו שטחים נתן והקב"ה
אמיתי! שלום להשכנת הדרך זוהי - וכו' זאת לשנות אחד אף

תשמ"ב) טבת י' (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אמיתי לשלום הדרך
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

בוטבול אהרוני הרב

מומחה מוהל
שליט"א ישראלי מנחם הרב

053-431-7709
רב נסיון

של מזעזעת התעללות
היהודים! בעצורים השב"כ



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

לטוהר צוהר
נשען עליו היסוד המשפחה, טהרת

זאת ללמד ניתן כעת ישראל. בית כל
נפש. לכל השווה סמלי ובמחיר בקלות

בת צבעונית חוברת הנה לטוהר" "צוהר
המבהירה ומהודרת מתומצתת עמ', 32

המצווה את ועשירה קולחת בשפה
המהותיים, ומרכיביה ממדיה שלל על

והנסתרים. ההלכתיים התועלתיים,
כעת וגאולה. במשיח חדורה החוברת

.03-9601981 בטל': הפצה במחיר

לילדים חסידי סידור
חינוך אנשי עם בהתייעצות

המשיח מלך הרבי הוראות ועל-פי
יצא-לאור תורה לתלמודי שליט"א

להקנות ישראל. לילדי חסידי סידור
החסידית. התפילה וחווית חשיבות את

סטודיו, תמונות הובאו המוחשי בפן
או התפילה את לילדים הממחישות

'ממש'. ע"י יצא-לאור הספר הברכה.
.077-5123-770 נוספים: לפרטים

אסתרמן הרש״ג כתבי
המשפיע – אסתרמן הרש"ג כתבי

בהדפסה תמימים, בתומכי הראשון
וביאור שלו התניא ביאור את הכוללת

רמ"ח קובץ לצד מפיו תלמידיו שרשמו
ומעשיות פתגמים המביא אותיות

החסידות בדרכי יסוד אבני שהינם
.054-3298-770 טלפון: והחסידים.

האמיתית הגאולה את אז! כבר לפעול הייתה, הקץ״ את ל״גלות כשביקש אבינו יעקב כוונת
ממש. בפועל ושלימה אמיתית גאולה הוא רצונו שכל ומשיח, גאולה שחי למי כראוי והשלימה,

טובות חדשות

לחיות הזמן זה
ומשיח! גאולה

"הקהל" להתוועדות היכונו
שבט י'-י"א הארצית

ו א ו ב י ם י ט ר פ

עניין שבכל פירושו ומשיח, גאולה לחיות
והגאולתי המשיחי הפן את מגלים וגם מחפשים
את מציב המשיח מלך שליט"א הרבי שבו.
תקופתנו. של ה' בעבודת ראשי כאתגר זה
אבותינו כיצד מראה, הוא הקדושות בשיחותיו

הזה. ליעד הדרך את לנו סללנו כבר

בחיר של בעבודתו מודגש הדבר ביותר
מאיש מסתיר שאינו אבינו, יעקב הוא שבאבות,
אדרבא ומשיח. גאולה חי שהוא העובדה את

בה הזדמנות בכל כמעט
התורה זרקורי מופנים
להציע מחיש הוא אליו,
צריך - משנתו את
ומשיח גאולה לחיות

ממש. בפועל

להבין אפשר כך רק
הדרמטית הודעתו את
וישלח בפרשת לעשיו
לי ויהי גרתי.. לבן "עם
מוכן אני וחמור". שור
יעקב מבהיר לגאולה,
כבר לי יש אחיו. לעשיו
משיח של הבחינה את
ב"שור" הנרמז יוסף, בן

הדר שורו בכור .. אמר "וליוסף משה שבברכת
של הבחינה את גם כבר לי יש זה עם יחד לו".
זכריה שנבואת ב"חמור" הנרמז דוד, בן משיח
ורוכב עני הוא ונושע צדיק לך יבוא מלכך "הנה
עם המפגש עניין כל יעקב, מבחינת חמור". על

ממש. בפועל הגאולה הבאת הוא אחיו,

בשלוה לישב ביקש
ישראל לארץ בהגיעו הנפשית בקשתו גם זו
רש"י וכפירוש אביו", מגורי בארץ יעקב "וישב
לישב יעקב "ביקש
הרבי שואל בשלוה..".
המשיח, מלך שליט"א
התכווין שלוה לאיזו
לשלוות ומתרץ יעקב?

הנזכרת זו והשלימה, האמיתית הגאולה
לא הזמן "ובאותו משיח: בהלכות ברמב"ם
שהטובה מלחמה... ולא רעב לא שם יהיה
כל עסק יהיה ולא הרבה.. מושפעת תהיה

בלבד". ה' את לדעת אלא העולם

ימי "כמה פרעה לשאלת בתשובה הכוונה גם זו
שנה, ושלושים "מאה יעקב ומשיב חייך" שני
המשיח מלך שליט"א הרבי שואל ורעים". מעט
ומשיב, מעט? הינם שנה ושלושים! מאה וכי
יעקב הבהיר שבזאת
נפשו שמשאת לפרעה
האמיתית הגאולה היא
זמן וכל והשלימה
התממשה לא שעדיין
שנות ימי שכל הרי
מספרית אם גם חייו
הנה רבים, הינם
הינם דבר של לאמיתו
והעיקר היות "מעט"

הספר! מן חסר

בפועל גילוי
בדבריו כוונתו גם זו
ואגידה "האספו בפרשתנו: לבניו, האחרונים
הימים", באחרית אתכם יקרא אשר את לכם
אין הקץ". את לגלות "ביקש רש"י פירש
תבוא שהגאולה להם לספר שרצה הכוונה
בוודאי שהרי שנה..) אלפי (בעוד פלונית בשנת
לפעול הייתה כוונתו רוח. לנפילת גורם זה היה
והשלימה, האמיתית הגאולה את אז! כבר
הוא רצונו שכל ומשיח, גאולה שחי למי כראוי

ממש. בפועל ושלימה אמיתית גאולה

גאולה לחיות צריך ברורה. לגבינו ההוראה
בתורה שמוסיפים ע"י יום, היום בחיי ומשיח
ועוסקים ומשיח גאולה ענייני לומדים ומצוות,
שבוודאי והגואל, הגאולה בשורת בפרסום
המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות את יזרזו
מתוך ממש בפועל והשלימה האמיתית בגאולה

ממש. ומיד תיכף לבב, וטוב שמחה

השב"כ עינויי נגד מחאה

קשים. עינויים עוברים כשחלקם השב״כ, ע״י הורחקו או נעצרו נערים, למאה קרוב
(3 עמ׳ (ראה אדם. זכויות להם להעניק בקריאה הפגנות מספר נערכו השבוע,

הרבי בקשת פי על
מלך שליט״א
להרשם יש המשיח,
באמצעות ל״הקהל״
על (״טפח הכרטיס
בזה. המצורף טפח״)

כרטיס לצלם ניתן
יהודים בו ולזכות זה
נוספים.

את למלא נא
ולשלוח הפרטים
שע״י הקהל למטה
למען האגודה
האמיתית הגאולה
בפקס: והשלימה.
03-657-3816

הקהל כרטיס
שמטרתו ה"הקהל", במפעל ישראל, עם לאחדות בזה מצטרף הנני
אהבת מתוך ומצותיה התורה קיום ה', ויראת האמונה חיזוק
האמיתית הגאולה לזירוז בזה, נדר, בלי לפעול ואשתדל ישראל.

המשיח. מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה

________________ האם שם __________________ פרטי שם

_______ גיל _____________________________ משפחה שם

E-mail__________________ _____________ טלפון

____________________________________________ כתובת
ישוב מס' רח'

האישיים. פרטיך את מלא לך, המתאימים הסעיפים את סמן

השנה. במהלך אי"ה שיערכו "הקהל" לכנסי להזמנני אבקש #

השפעתי את ולהפעיל אלי, הקרובים את לזמן מזמן לאסוף מוכן אני #
"הקהל". של בערכים יחד להתחזק עליהם,

הפעולות. על פרטים לקבל לחודש אחת אלי שתתקשרו אשמח #

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

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

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

הצדיקר' קדמי  במקווה יוסף הצדיק יוסף במקווה קדמי ר'
ברכהבמעיין בהר ברכה בהר במעיין

וברישיקיש באמפי מילואים שירות

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

בריכוז הפרעות
ידוע בלימוד, להתרכז בעדו המפריעות מחשבות ...אודות
שמע[י]ינים בעת ואפילו מבפנים, הלימוד הוא לזה שמהעצות
הענין, באותו לפניו פתוח הקונטרס או הספר יהי' וסברא במחשבה
תכלית, אודות מחשבות אודות ובמ"ש לתפלה. בהנוגע ועד"ז
כולו העולם את הזן התורה: מן שהיא הזן ברכת נוסח ידוע הרי
בהתמדה הוספה ידי שעל מובן שמזה וברחמים ובחסד בחן בטובו
בברכות מתוסף בהידור, מצותי' ובקיום תורה בלימוד ושקידה
כשיבוא טובה להתסדרות בהנוגע גם ובזה בכלל בזה השי"ת
(ופירש"י תלכו בחקתי אם הכתוב, דבר מלא ומקרא לזה, הזמן
מצותי ואת דוקא) עמלים בתורה, עמלים שתהיו מהספרא, והוא
בטח בפרשה. האמורות הברכות ככל - וגו' ונתתי גו' תשמורו
ועכ"פ הידועים ותניא תהלים דחומש השיעורים משלשת יודע
ו׳תלב) (מאגרת ולהבא. מכאן עליהם ישמור

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (25.12.15) ה'תשע"ו טבת י"ג ויחי, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1076

המשיח מלך שליט"א הרבי שליח עושה מה
להגיע ורוצה בעולם, "חור" באיזה הנמצא
כחודש לפני שהתקיים השליחים לכינוס
את להשאיר מי על יורק? בניו ב"770"
שבדרום בהאמפי השליחים זוג הפעילות?
ליבי מרת וזוגתו גרומך מוטי הרב הודו,
אם ולשאול ליבי של להוריה לפנות החליטו
בבית מילואים" "שירות לבצע מוכנים יהיו

אמפי? בעיר חב"ד

פסיה מרת וזוגתו יעקב הרב מרום, הזוג בני
הסכמתם את הביעו הגאולה עיר ים מבת
הם בה השניה השנה זו ואכן בשמחה.
לתקופה באמפי חב"ד בית לסייע נוסעים
גרומך הרב של לחזרתו עד שבועות כמה של
צפונה יוצאים הם מכן לאחר יורק. מניו
בנם נמצא שם ברישיקיש, חב"ד לבית לסייע

אפרת. מרת ורעייתו יוסי הרב

בסליפר נסיעה
היה כחודשיים. לפני מוקדם, להודו "יצאנו
לניו גרומך הרב צאת לפני עוד להגיע עלינו
נסענו תחילה "חפיפה". לעשות כדי יורק,
(בעל "סליפר" באוטובוס משם לבומביי,
ארוכה בנסיעה הלילה, כל נסענו שינה) תאי
משם הוסטת לעיר הגענו שעות. 17 של
לחצות נדרשנו בו לשלב עד בריקשה נסענו

לאמפי. הגענו אז ורק בסירה נהר

בשם נקרא חב"ד בית ממוקם בו הכפר
המושכים בנופים טובל וירו-פאפור-גדי,
מרגשת הייתה פנים קבלת רבים. תיירים
מושקא. חיה הקטנה נכדתנו עם בפרט
להיכנס התחלנו ראשונית, התארגנות לאחר

לכינוס ל"770" טס מוטי הרב לעניינים.
המקוה לגמר מגבית ולעריכת השלוחים
מקום, בסמיכות שבנו לנשים, חב"ד טהרה
שנפטרה לאה, דבורה גאולה בתם שם על

משנה. יותר לפני

ארוחה ואח״כ שיעור
גם אך עונתית, הינה חב"ד בית פעילות
לשבת רבים. ישראלים היו שהגענו בתקופה
לכ-100 סעודה להכין צריכים היינו הקרובה,
חתננו של מקומו את למלא השתדלתי איש.
ערב. בכל תורה שיעור במתן מוטי, הרב
ארוחה שרוצה מי יודעים, כבר המטיילים
ואח"כ לשיעור תחילה בא בחינם, טובה
רשמית הבלתי וההתוועדות הארוחה מגיעה

שלאחריה.

הישראלים בזיכוי עסקתי היום בשעות
חב"ד בית למעשה תפילין. בהנחת שם

בו המקבל מטייל, כל של כהבית משמש
אפילו הצליח גרומך הרב ורוחני. גשמי סעד
מרת המטיילים. עבור תרופות גמ"ח לארגן
ושיחות שיעורים במתן בעיקר פעלה פסיה
הארחה בבתי לבקר "נהגנו ובנות. לנשים
להזמינם ישראלים מצויים בהם האוז) (גסט

בכלל. ולפעילות שבת לסעודות

במצב שנראתה בחורה ראיתי מסויים בשלב
"שלום" לה לומר הספקתי רק טוב. לא נפשי
התברר מר. בבכי ופרצה אלי פנתה והיא
בישין מרעין ולשאר לסמים נפלה שהיא
להביאה הצלחנו ב"ה לגמרי. אבודה והייתה
להשתקם. החלה היא אט אט חב"ד. לבית

לארה"ק. בדרכה הייתה כבר היא כשעזבנו

מחצבתם לצור להשיבם
הזוג בני נסעו משם
לרישיקיש, מרום,
הידועה במתכונת
17 "סליפר" של:
לניו טיסה שעות,
לבית ומשם דלהי,

הרב הבן עם הפגישה ברישיקיש. חב"ד
עם ובפרט אפרת מרת ורעייתו מרום יוסי

ביותר. מרגשת הייתה הקטנים, הנכדים

הגדולים המרכזים אחד נמצא ברישיקיש
העולם. מכל לשם מגיעים היוגה. לנושא
מעטים, לא יהודים גם מגיעים לצערנו,
מחצבם, לצור לשוב להם לסייע וצריך
הרבי של הגאולה בשורת את להם ולבשר
בכל להתגלות שאמור המשיח, מלך שליט"א
ממש". עכשו עולמים, בגאולת ולגאלנו רגע

מרום יעקב הרב
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