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בעברית', 'גאולה חדש. מיזם
גאולה בנושא חדשים שיעורים פתיחת
הידועה שיחתו לנוכח וזאת ומשיח
בה בתשנ"ב, העולמי השלוחי לכינוס
כי המשיח, מלך שליט"א הרבי הבהיר
את להכין הוא כיום השליח תפקיד
צדקנו משיח פני לקבלת ועירו סביבתו
הוכנו משיח מטה מטעם ממש. בפועל
מקורות עם יחד ברמה שיעור מערכי
משיח של עניינו להסברת מגוונים
לשיעורים להצטרפות סדורה. כמשנה

+1.770.504.6480 בוואטסאפ:

בכותל מולדובה רה״מ
בכותל השבוע נערך מיוחד מפגש
מולדובה, ממשלת ראש עם המערבי
שליט"א הרבי השליח עם פיליפ פאבל
זלמנוב מענדל מנחם הרב המשיח, מלך
הרב למולדובה, הראשי והרב השליח נכד
הממשלה ראש אבעלסקי. הכהן זלמן
הכותל מול תפילה כשנשא מאד התרגש

נדבכיו. בין פתק טמן ואף

זלמנוב מנחם הרב העניק סיום לקראת
מצוות שבע של יוקרתית תמונה לרה"מ
שהוא תוך המקומית, בשפה נח בני
ותיקון המצוות על בהסבר מלווה
על השלימה לגאולה כהכנה העולם
רה"מ צדקנו. משיח שליט"א הרבי ידי
בית שיבנה ישראל עם למשאלת הצטרף

בימינו. במהרה השלישי המקדש

פועלו נס על הועלה השיחה במהלך
למדינה הראשי והרב השליח של הכביר
את ששיקם אבעלסקי הכהן זלמן הרב
הרפובליקה. ברחבי היהודיות הקהילות

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

הודיע ממצרים, לצאת ישראל שעמדו בשעה
- חודש ראש מצוות את רבינו למשה ה'
רגע את הקב"ה לו הראה לכם". הזה "החודש
וקדש". ראה "כזה והודיעו וגודלה הלבנה מולד
שתראה בשעה יום, כשלושים לאחר מעתה,
ממנו חודש. ראש תקבעו בחידושה, הלבנה
המועדים וקביעת החודש ימי ספירת תחל

חודש. באותו החלים

גילה החדשים קביעת סדר את רק לא אך
לכם", הזה "החודש אלו במילים הקב"ה,

לו רמז גדול רמז אלא
בעם המלוכה עתיד על
אותיות "לכם" ישראל.
כמניין בדיוק "מלך".
חודש, ימי שלושים
ישראל עם יזכה כך
חודש. וכימי למלכותו

החודש שמתחילת כשם
הלבנה אור וגדל הולך
ביום לאמצעיתו עד
עשר), (חמישה הט"ו
ופוחת הולך מכן ולאחר
ראש שבערב עד אורה
מתכסה הוא חודש
אור נראה ואין לחלוטין
המלוכה גם כך הלבנה.

בישראל.

כמותה להתחדש עתידים
לישראל עמדו מלכים של דורות עשר חמשה
המלוכה של לשיאה עד אבינו, מאברהם החל
לשלימות זכה שאכן הט"ו, דור שלמה, בזמן
החלה מכן לאחר במלואו. כהירח המלוכה,
הפוחת הלבנה כאור והולכת, פוחתת המלוכה
להיעלמותה עד החודש, של השני בחציו והולך

ישראל. עם וגלות המקדש בית בחורבן

שבזה תאמר שמא
עם של גורלו נחתם
אין ח"ו? ישראל,
ואדרבא כן, הדבר

"שהם הלבנה: קידוש בנוסח חז"ל מעידים
שמעון רבן וכדברי כמותה", להתחדש עתידים
ולהתקדש להתחדש ישראל "עתידים גמליאל: בן

מתחדשת". שהלבנה כמו

בישראל? המלוכה הסתיימה אבל תאמר ושמא
על הובטחנו שהרי כן! הדבר אין בזה גם
חי ישראל מלך "דוד דוד, מלכות נצחיות
המשיח מלך במלכות שתתגלה נצחיות וקיים",
בית במלכות "שמחנו... ההפטרה: ברכת כנוסח
בשם כי זר... ישב לא כסאו על משיחך.. דוד
שלא לו, נשבעת קדשך
ועד". לעולם נרו יכבה

לעולם לבשר
שבכל הלבנה מולד ולכן
מהווה חודש, ראש
להתחזקות מקור
דוד מלכות בנצחיות
הפסוק על רש"י וכלשון
יהיה.. לעולם "זרעו
לעולם: יכון כירח
עתידה שהלבנה וכשם
בית מלכות כן להאיר

לחזור". עתידה דוד

הדברים, תקפים ביותר
זכינו שכבר לאחר
כמלך מליובאויטש שליט"א הרבי להתגלות
הייתה המפרץ שמלחמת שהעיד כפי המשיח,
לעיני בעומדו בה", נגלה המשיח שמלך "שנה זו
תהיה לא כי התקשורת, אמצעי בכל והכריז כל
המקום היא ישראל ארץ וכי גזים מלחמת

נפלאות. ויראו ביותר, הבטוח

עלינו הנפלאות, אותם בהתממשות שראינו אנו
זמן זהו אכן כי כולו, לעולם ולבשר לצאת
ותורת הנגלה בתורת הוספה וע"י הגאולה,
מעשה ואפילו טובים ומעשים מצות החסידות,
לכף כולו העולם את להכריע ביכולתו אחד, טוב
והשלימה האמיתית הגאולה את ולהביא זכות
ממש, בפועל המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י

ממש. ומיד תיכף

במלכות שמחנו
משיחך דוד בית
ואפילו טובים ומעשים מצות בתורה, הוספה וע״י הגאולה, זמן זהו אכן כי לעולם, ולבשר לצאת עלינו
והשלימה האמיתית הגאולה את ולהביא זכות לכף כולו העולם את להכריע ביכולתו אחד, טוב מעשה

הרבי שליח עם נפגש , בכותל השבוע מולדובה ממשלת ראש בביקור
מולדובה. של רבה אבעלסקי הכהן זלמן הרב נכד מה״מ שליט״א

חב"ד עם מולדובה ממשלת ראש
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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

ז"ל יעקב ב"ר מאיר ר' הרב הרה"ח

(סלע) סילם
ה'תשע"ח חשון ד' נלב"ע

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

ז"ל דוד ברוך ב"ר צבי ר' הרב הרה"ח
לידר

ה'תשע"ח חשון ט"ו נלב"ע
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת נשמתלזכר לזכר

 
   
   

   
   
    

     
    
    

    
  
   

   

יט) כה, (בראשית יצחק תולדות ואלה

מסתיימת שעבר שבוע של ההפטרה
לעולם" דוד המלך אדוני "יחי בהכרזה
במלכות שנמשכה דוד מלכות נצחיות -
המשיח המלך ע"י ששלימותה שלמה,
- שלמה" ומזרע דוד "מבית שהוא
התגלות הוא זו הכרזה של שתוכנה

המשיח. דמלך מציאותו

לעין התגלותו באה ולאחרי-זה זה ידי ועל
בהתחלת כמרומז - כו' פעולותיו ע"י כל
יצחק" תולדות "ואלה השבוע: פרשת
המשיח דמלך ("תולדות") שהלידה -
לעין גלוי באופן היא מציאותו) (התגלות
לי" יצחק השומע ש"כל עד ("ואלה"), כל
על גם שפועל אלא עוד ולא ("יצחק"),
(בפרשת דלבן הבירור הן העולם, אומות
וישלח), (בפרשת דעשו הבירור והן ויצא)
"בימי שעירה", אדוני אל אבוא אשר "עד

ציון בהר מושיעים ועלו שנאמר המשיח,
המלוכה" לה' והיתה עשו הר את לשפוט

ממש. ומיד תיכף -
תשנ״ב) תולדות פרשת שבת (משיחות

כז) כז, (בראשית שדה כריח בני ריח ראה

המקדש בית הקב"ה לו שהראה מלמד
.. בנוי הרי בני" ריח "ראה ובנוי וחרב בנוי
שנאמר כענין לבא לעתיד ומשוכלל בנוי
הברכה את ה' צוה שם "כי קלג) (תהלים

העולם". עד חיים
רבה) (מדרש

לד) כז, (בראשית ומרה גדולה צעקה ויצעק

פורע אני לבא לעתיד . . הקב"ה אמר
(עובדיה שנאמר מתבוססת, ומלכותי ממנו
את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו א)

המלוכה". לה' והיתה שעה אותה עשו הר
תנחומא) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:17 16:03 ירושלים

17:18 16:17 תל-אביב

17:16 16:07 חיפה

17:20 16:22 באר-שבע

17:19 16:18 ניו-יורק
- וגו' חודש מחר יהנתן ויאמר 

מב) - יח כ: פרק א' (שמואל עד-עולם.
  

דק', 57 ,12 שעה ראשון ליל :
ראשון ביום  

יעקב... של ה"כלים"

מלך דבר

תולדות פרשת

תולדות

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 ,67 עצמאות
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

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

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

תניא תהלים חומש

ברכת אודות הסיפור את מביאה פרשתינו
נטלם זה כאשר יעקב, לבנו אבינו יצחק
ניתנת שהברכה חושב כשאביו במרמה
הברכות. את קיבל יעקב ולמעשה לעשיו,

וגו' ויאמר (ד"ה החסידות ממאמרי באחד
היה מה משום מוסבר תרצ"ד) שמך יהיה ישראל

קבלת לשם למרמה להזדקק דוקא צורך
לידי באו שהענינים לפי - ליעקב הברכות
הקליפות בידי נמצאות שהברכות זה מצב
נפלו הקדושה ניצוצות מרמה, על-ידי
ע"י שנעשה הדעת עץ חטא על-ידי למטה
גו'" ערום היה "והנחש נאמר: עליו הנחש
בחזרה" "לקיחתם צורת ולכן א), ג, (בראשית

"עם ככתוב: במרמה, כן גם להיות צריכה
כז). יח, (תהלים תתפתל" עקש

האם קללת
נוספת תמיהה גם להבין ניתן זה בהסבר
כאשר בתורה: הדברים בסיפור שעולה
את ליטול יעקב, בנה על מצווה רבקה
את "ירמה" כיצד אותו ומדריכה הברכות
באמרו אותו משכנעת היא יצחק, אביו

בני". קללתך "עלי

בן, כל וחשש: הקלה כל כאן אין ולכאורה,

אמו לשלום חרד אבינו, כיעקב בן וביחוד
רבקה שבדברי ההרגעה מדת כן, אם מה, –
הלא הקללה, את עצמה על נוטלת שהיא
מלימוד אימו?! על זאת להביא יסרב בן כל
קיבל אכן אבינו שיעקב רואים אנו התורה
אלו...?! מדברים והשתכנע אימו סברת את

שיעקב בגמרא כמובא היא לכך והתשובה
א) נח, בתרא (בבא הראשון אדם מעין הוא

בקבלה, כמבואר חטאו, את לתקן היה ועליו
לשם לכן, במרמה, הנחש "השיג" שאותו
לעצמו להחזיר יעקב על היה הדבר תיקון
תפולנה לא שהן ולהבטיח הברכות את
של באופן שתגיע כזו ולקיחה – עשו לידי
יצחק: דברי את אנו שרואים וכפי – מרמה

ברכתך". ויקח במרמה אחיך "ובא

נפש מסירות של צעדים
כאן שנלקח הדבר של מקורו הדבר: הסבר
(או מהשכל הנעלית בדרגה הוא (הברכה)
- הדעת עץ חטא אירע בה בצורה שהיא
הנותן, ושכל מרצון נעלית משכל) למטה

ב"כלי" להיות צריכה קבלתו גם ולכן
צעד אם כי דעת, טעם, שכל, לא המתאים:

הסתכנות. נפש, מסירות של

– בני" קללתך "עלי האמירה של מובנה וזה
ואדרבה, לכך, גם מוכנה רבקה, היא, לאמור:
רק להשגה וניתן התמסרות דורש הדבר
על- חישובים על-ידי ולא באמצעותה,
גם השפיעה זו תשובה ודעת. טעם פי
הברכות נטילת של זה בכיוון יעקב, על

במרמה.

השטות את להפוך
בכלל, לתורה להגיע ההשתדלות לכך דומה
בברכות במדרש, ז"ל רבותינו דברי על-פי
מקרא, זו – השמים - "מטל ליעקב: יצחק
תלמוד זה – דגן משנה, זו – הארץ ומשמני
ג.) פס"ו רבה (ראשית אגדה" זו – ותירוש
מתרוממים קדושה", של "מרמה של באופן
הריי"צ שאדמו"ר כפי יותר, נעלית לדרגה
שהכוונה לגני" "באתי במאמרו מבאר
זה" ה"לעומת של השטות את להפוך היא
הפיכת ועל-ידי ה"קדושה" של לשטות
לדרגה מתרוממים דלעומת-זה השטות
טעם פי שעל עבודה שעל-ידי מזו נעלית
עילאית קדושה לדרגת מתעלים כי ודעת,

קדושה. של משכל יותר

של באופן הנעשית כזו בעבודה ודווקא
מכל לגמרי למעלה ודעת" טעם "בלי
הגאולה את להביא ניתן החשבונות,
ממש. ומיד ותיכף - והשלימה האמיתית

תשי״א) שבט י״ג שיחת (עפ״י



הגאולה, בזמן כבר שאנו העובדה
ניסים לשיגרת אותנו מכניסה
בלתי לחלק הנעשים ונפלאות
יומי. היום חיינו מאורח נפרד
העינים את לפקוח רק צריך
צעד כל על אלוקות ורואים

ושעל.

העכשויות, הנפלאות של זה נושא
המרכזיים הנושאים את היווה
שעבר בשבוע שנערך בכינוס
בראשל"צ, "בראשיתה" באולמי
מחצרות הבאים פני לקבלת
החגים בחודש יורק, בניו קודשנו
הולדת יום מרחשון, כ' ולרגל
החמישי הנשיא הרש"ב, אדמו"ר

חב"ד בשושלת
תומכי ישיבות ומייסד

תמימים.

בורוכוב הרצל הרב
קודש לאגרות מהמרכז
בפני תיאר ברחובות,
שרשת את הנאספים
עד היה להם הניסים
אחת להלן אישית.
ההתרחשויות מאותן

רגילות. הבלתי

אלול בחודש זה "היה
לפני "הקהל", שנת לקראת
עלה הפרק על שנים. מספר
שליט"א לרבי הטיסה נושא
אלא תשרי, לחודש המשיח מלך
בטוב שאינם שונים שעניינים
הנסיעה על העיבו והנגלה הנראה
צרה של תחושה אצלי ויצרו זו,

ומיצר.

מצב על שהעיב העניינים אחד
המשפט לבית זימון היה רוחי,
הפרק על אביב. בתל השלום
השידור רשות של תביעה עמדה
אי-תשלום בגין והטלויזי׳הכלפינו
הוגשה התביעה הטלוויזיה. אגרת
שתבעו ושות׳ רד עו״ד משרד ע״י
ש״ח מ-8,000 למעלה על אותי

טלויזי׳ה... אגרת

בעניין לטפל ניסיתי בתחילה
לעו״ד פניתי הטבע. בדרכי
שייצג מנת על ברחובות מסויים
שהוא אלא התביעה, בתיק אותנו
$ 2,000 של סכום ממני דרש

התביעה... כסכום

יש אסתדר אזי כך, אם לו, אמרתי
תשלום. ללא עו״ד לי

היא שהכוונה ציינתי לסקרנותו
הלה המשיח.. מלך שליט"א לרבי
אחרי לו שאספר וביקש חייך

המשפט...

כתבתי המשפט, בבית הדיון ערב
המשיח מלך שליט"א לרבי
שבתביעה, האבסורד את ותיארתי
מחשב זהו לנו שיש מה כאשר
להקרנת המשמש גדול, מסך עם
שליט"א הרבי של וידאו סרטוני
התקבלה התשובה המשיח. מלך
פסק ״ידוע קל"ה: עמ' י״ג בכרך
יד תהיה מעלה.. של דין בית

העליונה..״. על מקושריו

עצמי את מצאתי המשפט ביום
לאחר עורכי-דין. 2 מול
התביעה, כתב הקראת
על לשופטת סיפרתי
קודש לאגרות המרכז
לכתוב הבאים ועל
וברכה עצה לבקש
בוידאו בנתיים וצופים
המשיח מלך הרבי של

לא.. ותו

בפני מציין שאני תוך
שהכתיבה השופטת
שליט"א הרבי אל היא
היא המשיח מלך מליובאוויטש
הרבי .. דברי על וחוזרת מחייכת
את הבנתי לא מליובאוויטש.
הוא החשוב אבל חיוכה, פשר
שפסקה, תקדים חסרת הפסיקה
על מקושריו "יד שהובטחנו: כפי

העליונה...

נצח" ה"דידן כנראה זה היה
רשות בתולדות הראשון,

השידור.

שתקעתי לפני לא משם יצאתי
אני חזור, בדרכי (אלול). בשופר
משכונת מידיד שיחה מקבל
נו עונה: השואל יורק, בניו המלך
לתשרי.. למלך מגיע הקהל.. שנת
שואל והוא תוהה. עדיין אני
יש כן ברכב.. אגרות לי יש אם
רצ"א: בעמ' שנפתח ו׳ כרך לי,
רצונו אשר מכתבו.. על במענה
הבע״ל.. נוראים לימים לכאן לבוא

הדבר...". נכון לדעתי הנה

מידיד מעטפה מקבל אני ולמחרת
עבור סכום עם הייטס, מקראון
להיות זכיתי כך טיסה. כרטיס

המלך.. אצל הקהל תשרי

סבא כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב מאת:
מסווג) בתפקיד בצה"ל בעבר שירת (הכותב

ואירןסעודיה בעימות עם חיזבאללה ואירן חיזבאללה עם בעימות סעודיה
מאויש בלתי טייס כלי יורט שעברה בשבת
מודיעין. במשימת שהיה הסורי הצבא של
הנראה (ככל נשק מחסני של תקיפה לכך קדמה
לחיזבאללה, השייכים טווח) ארוכות רקטות
סורית נ"מ טילי סוללת של ישראלית והפצצה
חיל מטוסי לעבר טיל ששיגרה 5-SA מדגם
באיזור המתח לבנון. בשמי שחגו האוויר
דאעש של תבוסותיו רקע על בפרט עלה
העצמי שבטחונו והחשש (ובעיראק) בסוריה

אך ישראל. מול התקיפות על להגיב ינסה והוא יגבר, חיזבאללה של
ב"ה. ממשיכים, הניסים

הסורי הצבא התפוררות
ביותר משמעותי אירוע ספק ללא הינה בסוריה האזרחים מלחמת
מכוחו 70% כ- במהלכה איבד הסורי הצבא האחרונות. בשנים באזורנו
בלבד, חיילים אלף 120-150 כ- נותרו חיילים, 380,000 מתוך הקרבי.
טנקים, 4,800 כ- מתוך מסיביות. ועריקות כבדות אבדות בשל וזאת
500 כ- שמנה הגדול הסורי האוויר וחיל ,1500-1800 כ- רק נותרו
גדול נס בלבד. כלים 150 כ- כיום ומונה התפורר קרב, ומסוקי מטוסי

האזורית. המצב תמונת את לחלוטין שמשנה ישראל, עם לטובת

ביניהם המורדים, ארגוני מאות מול בלחימה הסורי הצבא התפוררות
את מערערת סוריה), מצפון נכבד חלק על שולטים (שכבר הכורדים
המשענת כי לו שברור משום במלחמה, לפתוח חיזבאללה של יכולתו

רצוץ. קנה משענת להיות הפכה בעבר, לימינו שעמדה הסורית

חיזבאללה נגד נלחמים ואל-קאעידה דאעש
(שליש מחייליו 8000 כ- – רבות לזירות מרותק עצמו חיזבאללה
נגד בלחימה בסוריה ומרותק עיראק, בתימן, פרוסים מכוחו)
על מלחמה שהכריזו סונים ארגונים שני – ודאעש אל-קאעידה
בצפון. ההידרדרות סכנת את בעז"ה מפחית זה כל – השיעי חיזבאללה
8000 כ- אבדות: של עצום מספר בסוריה במלחמה ספג חיזבאללה
עדויות פי על עריקים. ומאות הרוגים, 2000 מ- למעלה פצועים,
רוסיה גם לכך, בנוסף חדשים. לוחמים לגייס מתקשה הארגון מלבנון,
במשטר ישראלית מפגיעה חששה בשל וזאת המצב, להרגעת פועלת
ואיומיו – הצבאית חולשתו בשל – ממלחמה חושש הוא (שגם הסורי

פסיכולוגית). לוחמה אלא אינם הפומביים

ישראל עם לטובת גלויה אלוקית השגחה
המשטר בנפילת – הערבי-מוסלמי בעולם הטלטלה שהחלה מאז
של הנשיאות לקבלת בדיוק שנה 60 – תשע"א שבט בי"א בטוניס
בתימן, רבים. בסכסוכים זה עולם התפצל – המשיח מלך שליט"א הרבי
נגד ואיראן) חיזאבללה בידי (הנתמכים המורדים פועלים למשל,
התעופה שדה לעבר בליסטי טיל המורדים שיגרו לאחרונה סעודיה.
איראן של מלחמה הכרזת זו מבחינתה כי הודיעה וזו סעודיה, בירת של
נוספות) מדינות (בתמיכת הסעודי המאבק החרפת עליה. והחיזבאללה
ללא הינה בצפון, המתיחות עלתה בהם אלו בימים ממש חיזבאללה, נגד
ואיראן החיזבאללה כאשר ישראל, לטובת גלויה אלוקית השגחה ספק
ח"ו. ישראל עם במקום סעודיה, עם לעימות כוחם את להפנות יאלצו
הוספה עם ביחד יתברך, לה' עליהם להודות שעלינו גלויים נסים אלו
ממש, בקרוב לגאולה נזכה לבב וטוב שמחה ומתוך ומצוות, בתורה

שליט"א. המשיח מלך הרבי בהתגלות

עכשיו נפלאות משיח ימות

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

ד. פרק תשובה הלכות

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

ד-ו. פרקים טוב יום שביתת הלכות

א. פרק ומצה חמץ הלכות ז-ח. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ב. פרקים שופר הלכות ההגדה. נוסח ח. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים
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העליונה על מקושריו יד

בלימוד יוסיף ואחד אחד שכל היא הכוונה
ביכלתו שעל-ידי-זה המצוות, וקיום התורה

מקום בכל מנעליך" ונחושת "ברזל של הענין את לפעול
הארץ". בקרב ישועות "פועל של ובאופן נמצא, שהוא

תשמ"ג) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הארץ את לחזק
והברכה התודה

הבאים" "ברוכים כנס להצלחת המסייעים לכל
ה'תשע"ח חשון כ'

שלוש. אבנר הרב שאער, ראובן הרב
והשלימה: האמיתית הגאולה למען האגודה לצוות

מנחם הרב פרישמן, בנצי הרב ציק, חיים הרב רחימי, יצחק הרב
עזרא. בנימין הת' דוד אלקנן הת' רווה,

והעזרה. התמיכה על והתמימים, אנ"ש ולכל

בורוכוב הרצל הרב
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מ"770" הבאים ברוכים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

באולמי נערך שעבר, בשבוע רביעי יום
הארצי הכינוס בראשל"צ, "בראשיתה"
הבאים פני בקבלת צדקנו, משיח פני לקבלת
יורק. בניו חיינו בבית החגים בחודש ששהו
הולדתו יום מרחשון, לכ' אור נקבע העיתוי
בער) דוב שלום (רבי הרש"ב אדמו"ר של
כאשר חב"ד, בשושלת החמישי הנשיא
המרכזי המעמד לרגל שמחה נוספה השנה

היומי. הרמב"ם לימוד סיום חגיגת של

מרחובות, קורקוס רפאל הרב הכינוס מנחה
ההתועדות של יחודה על בדבריו עמד
והרשמים העוצמה את להעביר המאפשרת
במשך המשיח מלך שליט"א מהרבי שקבלנו

הקודש. ארץ תושבי אל תשרי, חודש

אולם מקיף ״יחי״
המשיח מלך הרבי של כסאו הבמה, במרכז
הגביע עליו צחור, שולחן לצד שליט"א,
ההתגלות. לרגע מחכים הכל היין, ובקבוק
פרק באמירת פתח גלזומיצקי אשר הרב
המשיח, מלך שליט"א הרבי של התהילים
משיח "מרכז ומנהל שליח אורון דורון הרב
את בהתרגשות קורא בירושלים" וגאולה
שליט"א המשיח מלך הרבי הזמנת הנוסח
דוד הזמר "יחי". בהכרזת ומסיים לכינוס,
בש, ישראלי'ק האורגניסט בליווי סיטבון
וגאולה משיח בשירי הקהל את מקפיצים
אולם. מקיף ענק למעגל הכל את הסוחפים
עם מכריזים השם" "צבאות חיילי ילדי
גבי על הידועים. הפסוקים 12 את הקהל
את המסכם וידאו סרטון מוקרן המסכים
הרב בהפקת קודשנו, בחצרות תשרי חודש

דורון. טוביה

תומכי ישיבת ראש ויצהנדלר שמעון הרב

"בדבר פותח לציון, בראשון תמימים
בשיחות הלימוד חשיבות אודות מלכות"
גאולה שעיקרן תנש"א-תשנ"ב, הקודש
הבאת היחידה, בשליחות ומתמקד ומשיח

והשלימה. האמיתית הגאולה

היומי הרמב״ם סיום חגיגת
ה-ל"ו במחזור הרמב"ם לימוד סיום את
קהילת ורב הדיין קיז'נר חיים הרב עורך
חב"ד הלכה מכון ומרבני בעמנואל חב"ד
הסיום מילות את שמבאר הקודש, בארץ
מכסים", לים "כמים הרמב"ם": ספר של
בכמות התורה פנימיות ללימוד כשהכוונה

מכסים. לים כמים ובאיכות

בשלימות הפגיעה נסיונות על המחאה חובת
על מוטלת ישראל, עם ובטחון הארץ
שליט"א הרבי ומדגיש חוזר יהודי, כל
יעקב ר' הקדושות. בשיחותיו המשיח מלך
לענייני כיועץ ששימש מי מעופרה סבג
מתאר ביש"ע, האזרחי במנהל ערבים
האזרחי והמנהל הצבאית המערכת כיצד

(ח"ו) הפלסטינית המדינה להקמת פועלים
פתיחת את היהודי. לישוב התנגדותם ועל
הרמב"ם בלימוד (הל"ז) החדש המחזור
קהילת רב הלפרין שלמה הרב עורך היומי,
הלכה מכון ומרבני בת"א ליובאוויטש חב"ד
לסיום הפתיחה את המקשר באה"ק, חב"ד
בימות האלוקי בגילוי העוסק הרמב"ם

המשיח.

משיח מטה מנהל הנדל, שמואל הרב
"בשורת הפצת על מעורר בארה"ק,
"והחי של ההוראה את ומדגיש הגאולה",
אחותם להסתלקות בהקשר ליבו" אל יתן
בשורת בהפצת רבות שעסקה סגל חנה מרת

הגאולה.

עכשיו להתגלות דרישה
מספר אישית בעדות עכשיו נפלאות על
לאגרות מ"המרכז בורוכוב הרצל הרב

ברחובות. קודש"
פיזם שמעון הרב
ת ו ד ח א ת ה " מ
" ם י ד י ס ח ה
הזוכה על מכריז
בטיסה החודשי
שליט"א לרבי
הרב המשיח, מלך
מ"נחלת לוי משה

חותם הערב את מלאכי. שבקריית חב"ד" הר
הגאולה למען האגודה יו"ר ציק זמרוני הרב
הכוחות את המדגיש והשלימה, האמיתית
יחד השליחות למילוי שקיבלנו העצמיים
המלאה להתגלותו הברורה דרישתנו עם
המשיח מלך שליט"א הרבי של והמושלמת

ממש. עכשיו

ליבו״ אל יתן ״והחי - הנדל שמואל הרב

בריאים יבקר שהרופא

וחסדי עני ראה הגבר הוא אשר לדכוותי', ובודאי
הרבות, והתלאות מהמצוקה בהנצלו יתברך השם
בורא יתברך בהשם הבטחון אשר להאריך למותר
עולם לחיי בהנוגע רק לא הוא, מוצדק ומנהיגו, עולם

הבא,

שהוא אף הזה, בעולם להענינים בהנוגע גם אלא
בספר גם כמבואר ורעים, קשים ומעשיו וחומרי, גשמי

ו', פרק סוף הזקן לרבנו התניא

מדת שתגדל ככל הרפואה, חכמת פי על גם והרי
מצב על גם ומשפיע האדם של המרץ יגדל הבטחון

רוחו, מצב ועל גופו בריאות

והשתדלותו. במעשיו בהצלחתו גם מוסיף שזה

מובן, הרי מכתבו, לתוכן בהתאם האמור מכל והבכן
חז"ל, הבטחת על מיוסד חזקה, ותקותי

אשר ושנים, ימים לאורך הוא לו שמטיבין מי שכל
באותן המצב שהוטב לבשר יוכל מה, זמן כעבור
תלך זו שהטבה רצון ויהי כותב, אודותן הנקודות

ותוסיף.

חולים לרפאות חב"ד בכפר בקורו שלאחרי תקותי
בריאים, בקור שמחים, בענינים שם יבקר הנה

לזמן מזמן שם הנערכים בההתועדויות וישתתף
לב שפלים רוח עדוד וחיזוק רפואה ומביאים

נדכאים,

הצורה מלחמת היצרים, במלחמת ונדכאים שפלים
כתוצאה בא זה שכל הגשם. עם והרוח החומר עם

הבהמית. הנפש עם האלקית דנפש מהמלחמה
ו׳תשלז) (מאגרת

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

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

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

הגאולה מטוסי
בפעולה

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

וטף אנשים... ישראל עם כל יחד


