
ב-770 השלוחים כינוס
בניו ב-770 נחתם השבוע, בראשית
לקבלת העולמי השלוחים "כינוס יורק,
בהתוועדות ששיאו צדקנו", משיח פני
המשיח מלך שליט"א הרבי של קודש
האורחים בהשתתפות השבת, בצהרי
השבת במוצאי העולם. רחבי מכל
ב-770 עוצמתי באנקט מעמד נערך

שלוחים. אלפי של בהשתתפותם
הרב דאתרא המרא דברים: נשאו
הרב דאתרא המרא שווי, יעקב אהרון
הרב החסידי הנגיד ברוין, ישעי' יוסף
חח"ל ישיבת ראש דריזין, בער שלום
וילשאנסקי, מענדל מנחם הרב בחיפה
סגן דיין, דני יורק בניו ישראל קונסול
גיאורי האירופאי האיחוד מועצת נשיא
ובהנחיית וולף ראובן הרב לוגבינסקי,

קרליבך. יוסף הרב השליח
מאוחדים הכינוס, מימי יצאו השלוחים
ככל ולפעול להוסיף ומחוזקים
לקבלת העולם את להכין שביכולתם,

המשיח. מלך שליט"א הרבי פני

השלוחות כינוס לקראת
הרשמי, הבאנקט של סיומו לקראת
כינוס מיוחד: חידוש על השנה הכריזו
לכ"ב בסמיכות העולמי השלוחות
סדנאות, של מלאה במתכונת שבט
המגיעות לשלוחות והרצאות עיון ימי
צוות קודשנו. לחצרות תבל מרחבי
העולם מרחבי שלוחות של היגוי
מפורטת תוכנית על אלו בימים שוקד
והרשמה: לפרטים השלוחות. לרווחת

w.kinus5778@gmail.com

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

של נוספת פרשה נחשפה שעבר, שבוע בסוף
לאחר בנו, יעקב את שולח אבינו יצחק שליחות.
לך "וקח בחרן לבן משפחת אל הברכות, קבלת

אמך". אחי לבן מבנות אשה משם
זו. פרשה על נוספים, פרטים נחשפים השבוע
אמור שהוא לקשיים הבנה מתוך אבינו, יעקב
תקופת מעצמו דורש הארמי, לבן בבית לפגוש
אלא, לחרן ישירות יוצא אינו הוא והכנה. הכשרה
למשך עבר, של מדרשו בבית תחילה עצמו טומן
בהתמדה בתורה עוסק הוא שם שנה. עשרה ארבע
אינו הוא בלילה גם אשר עד ולילה, יומם ושקידה

ישיבה. כדי תוך מנמנם אלא לישון שוכב

נפלא גילוי
זו, תקופה בסיום רק
הארוכה לדרכו יוצא הוא
במרחק המצויה לחרן
למילוי ק"מ, מאות של
בהגיעו ואז השליחות.
מחשבה חולפת לחרן
על עברתי "אפשר במוחו
אבותי שהתפללו מקום
ולא המקדש) (בית
נתן מיד בו?"... התפללתי
חזר ואכן לחזור דעתו
שם המקדש, מקום עד

ואומר שמכריז עד הנפלא לגילוי אכן זוכה הוא
הזה". במקום הוי' יש "אכן

מבית יוצא יעקב תמיהה. מעורר זה האירועים סדר
לחרן עד הארוכה דרכו את ועושה עבר של מדרשו
בבית להתעכב בדעתו עולה לא הדרך כל ולאורך
כאשר ורק אבותי" שהתפללו "מקום המקדש,
"אפשר המחשבה, לו באה לפתע לחרן, מגיע הוא
התפללתי ולא אבותי שהתפללו מקום על עברתי

לחלוטין מובן שאינו משהו בו"?...
לימוד והתשובה.
מדרשו בבית התורה
ארבע במשך עבר של
אכן שנה, עשרה
והוספה הגבהה פעל

התעלות של מכוחה יעקב. אצל שכלית-תורנית
להתמודד שיכול לחרן, הגיעו טרם יעקב העריך זו
עדיין בחרן. לבן אצל העתידיים הנסיונות עם
החכמה עם הגלויים, הנפש שבכוחות חשב
חרן. ואנשי לבן עם להתמודד יוכל שבו, דקדושה
מאווירת כבר חש לחרן, בפועל משהגיע אבל
החסידות בתורת מששיער. גדול שהנסיון המקום,
ביטוי לידי בא חרן של הירוד שאופיה מבואר,
התנהגותם אף". חרון מלשון "חרן, בשמה.
אצל אף לחרון גרמה חרן, אנשי של הקלוקלת

הקב"ה.
לגלות שעליו ידע כעת
הנעלמים הכוחות את
נקודת את אצלו,
למעלה נפש, המסירות
בכדי ודעת. מטעם
צריך בנסיונות לעמוד
הנשמה עצם גילוי את
זה ואת שבנפש יחידה
במקום רק להשיג יוכל
דעתו נתן לכן המקדש,
בו ל"המקום לחזור
שזה כיון אבותי", התפללו
המקור העקידה, מקום
בעם נפש המסירות לכוח

לדורותיו. ישראל

הגאולה את לפעול כדי
מלך שליט"א הרבי מגדיר הקדושות בשיחתיו
הגאולה הבאת דורנו, שליחות את המשיח
זאת עם יחד ממש. בפועל והשלימה האמיתית
אצל לעורר פועל הוא זו, שליחות לממש כדי
עצם זו שבו, משיח" "ניצוץ את מאתנו אחד כל
שנותר כל מבחינתנו, "יחידה". בחינת הנשמה,
שבנו, משיח" ה"ניצוץ את ללבות להשתדל הוא
המצוות, קיום התורה בלימוד אותנו שיאיר
הגאולה בשורת הפצת טובים, במעשים הוספה
הרבי ע"י והשלימה, האמיתית הגאולה עדי
מתוך ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א

לבב. וטוב שמחה

ניצוץ את ללבות
אחד בכל משיח
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

ברק בבני ״ממש״ באולם רבים התאספו כסלו חודש ראש הבהיר ביום
הגאולה. בשורת בהפצת לפעול רעים להתוועדות

ברק בבני - כסלו ר"ח התוועדות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(24.11.17) ה'תשע"ח הגאולה חודש כסלו ו' ויצא, פרשת קודש שבת ערב
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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

רחל ורעייתו ישראל ר' למשפחת
סעדון

שתחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו

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

שבע בת ורעייתו יהודה יוסף ר' למשפחת
ליפש

שתחי' שרה סטערנא ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו

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

טוב טובמזל מזל

  
   
   

     
   
     
   
    
     

   
     

    
     

עליונה הכי לדרגה רומז שבע" "באר
של מקורן והיא מעלה, למעלה
האצילות, שבעולם המידות שבע
הדרגה את מציין - "חרנה" ולאידך,
"חרן" למטה. למטה תחתונה הכי
בעולם". מקום של אף "חרון מלשון
ממקום יהודי של ירידתו וההוראה:
דירה ית' לו לעשות כדי הינה העליון,

בתחתונים.

"חרנה" שבע" "מבאר זו יציאה וע"י
ח"ו מאומה נחסר שלא בלבד זו לא -
באופן מ"חרן" שחוזר כך יעקב, אצל
ח), לג, (וישלח שלם" יעקב "ויבוא של
אדרבה אלא העניינים, בכל שלימות
מאוד האיש "ויפרוץ מג): ל, (ויצא כנאמר

מאוד".
תשמ״ו) ויצא (התוועדויות,

אמר: לוי ב"ר דסכנין יהושע רבי
נעשו אבות של שיחתן הקב"ה, אמר
יא, (ישעיה דכתיב בנים, לגאולת מפתח
שנית ה' יוסף ההוא ביום "והיה יא)

ביום "והיה יח) ד, (יואל וכתיב ידו".
וכתיב עסיס", ההרים יטפו ההוא
בשופר יתקע ביום "והיה יג) כז, (ישעיה

בראשית) זוטרתא, (פסיקתא גדול"

תחתיו. ישראל ארץ כל הקב"ה קיפל
לבניו, ליכבש נוחה שתהא לו, רמז

אדם. של מקומו שזה אמות כד'
(רש״י)

מרכז ושם אבן-השתיה ששם לפי
דומה, ההוא במקום והשוכב העולם,
יקר) (כלי הארץ. כל על שוכב כאילו

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:15 16:01 ירושלים
17:16 16:15 תל-אביב
17:14 16:04 חיפה
17:18 16:19 באר-שבע
17:16 16:14 ניו-יורק
תלמי על - וגו' תלואים ועמי 

שמר. ובאשה גו' יעקב ויברח שדי,
נשמר. ובנביא גו' העלה ובנביא

יד) יב:א- פרק -יא. ז יא: פרק (הושע

בחרן דווקא התכלית את לגלות

מלך דבר

ויצא פרשת
ויצא

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

באירועי עוסקות 'וישלח' ופרשת 'ויצא' פרשתנו
ש"מעשה הידוע עפ"י והנה ועשיו. לבן עם יעקב
מהו להבין יש לך), לך (תנחומא לבנים" סימן אבות
על התורה מסיפור לבנים, וההוראה ה"סימן"

ועשו? לבן עם אבינו יעקב "מעשה"
שזו - אבינו יעקב על בתורה הסיפור באמצעות
באריכות מדובר שבה בתורה הראשונה הפעם
מלמדת - בעולם האבות עבודת על ובפרטיות
לדורות הוראה 'הוראה', מלשון 'תורה' - התורה
בעולם, לפעול הוא יהודי של העבודה שתכלית -
בזה העבודה סדר את אותו מלמדת גם והתורה

בפרטיות:

מהבינה לצאת
מסמל חרנה" וילך שבע מבאר יעקב ה"ויצא
כל של נשמתו בגוף. הנשמה ירידת את בכללות
"יוצאת - היא טהורה בי שנתת "נשמה - יהודי
המקור, את המהווה הבינה ספירת שבע", מבאר
האצילות, עולם של המידות שבע של הבאר,
עד ב"חרנה", הנרמזת למלכות, יורדת והיא
בי"ע לעולמות המלכות ספירת של לירידה
אתה בראתה "אתה - עשייה) יצירה, (בריאה,
הגשמי הזה לעולם עד בי", נפחת אתה יצרת
"מלא שהוא מקום", של אף "חרון והחומרי,
ומסתירים המעלימים וסטרא-אחרא", קליפות

של ורוחניותה קדושתה ועל אלקות, על
ליצלן רחמנא ביכולתם - יותר ועוד הנשמה,

פחד). שיעקב (כפי ליהודי להזיק
שאדרבה, היא, הגדולה בירידה הכוונה אבל
וההסתרים ההעלמות כל על יתגבר שיהודי
- ואדרבה העולם, וגשמיות חומריות שמצד
של לאופן עד בישראל, בית יקים שם דוקא

בבניו.. פסול שאין שלימה", "מיטתו

הוא בגוף, נשמה שבהיותו על-ידי נעשה זה דבר
אור את - והמצוות התורה קיום ידי על - מגלה
החומריות את מהפך הוא זה ידי ועל נשמתו,
בטלה שתהיה מהגשמיות ועושה לגשמיות,
עד שלו), (הנשמה לרוחניות לכלי ועד וטפלה

נשמתו. עם מתאחד הגשמי שגופו

הדרך בתחילת כבר
וירידת יציאת בתחילת מיד מרומז שזה כפי
חרנה": וילך שבע מבאר יעקב "ויצא - יעקב
- למטה הנשמה ירידת - "חרנה" על-ידי דווקא
שכתוב כמו עצמה, בנשמה "וילך" ונפעל נעשה
העומדים בין מהלכים לך "ונתתי ז) ג, (זכריה

האלה".

כיון "לחרן", ולא חרנה" "וילך נאמר יותר, ועוד
גם ההליכה ענין את פועלת למטה שהעבודה
מקום") של אף ("חרון "חרנה" של במציאות
היתה שאז לחרן", "וילך נאמר לא ולכן עצמה.
ההליכה (אבל חרן אל הלך שיעקב רק הכוונה
"וילך אלא- נפרדים), דברים שני נשארים וחרן
גם נמשכת (רוחנית) שההליכה שמרמז חרנה",
עצמה. חרן של מציאותה ובתוך מציאותה אל

חב״ד חסידות ע״י במיוחד
את לפעול - בכלל ומצוות תורה של זו תכלית
עוד התחזקה - וגשמיות רוחניות בין החיבור
הוא שענינה החסידות, תורת גילוי ידי על יותר
אלקות של והיחוד החיבור את ולגלות לפעול -

העולם: עם
דאורייתא סתים - התורה פנימיות גילוי על-ידי
החיבור נפעל החסידות, בתורת שנתגלה כפי -
גם וזה דישראל, סתים עם דקוב"ה סתים של
גשמיות של המטה את להפך הכח את נותן
לגליא אלוקות, לגילוי כלי שיהי' העולם,

דקוב"ה. לסתים וגם דקוב"ה,
חב"ד חסידות תורת גילוי על-ידי - ובמיוחד
שמביאה התורה], פנימיות עצם את מגלה [שהיא
חכמה, של והשגה בהבנה בהתלבשות אלקות

האדם. בשכל גם שיובן ודעת, בינה
הנרמז הבהמית, נפש של בשכל שגם ועד
העולם אומות של בשכל גם שיובן ועד ב"חרנה",
מעינותיך "יפוצו - הידוע ובלשון ("עשו").
הבעש"ט) (של החסידות שמעיינות חוצה",
חוצה שאין לחוצה עד בחוצה, שיתפשטו עצמם
כלי, יהיו "חוצה" וגם העולם טבע שגם ממנו,
ה׳תשנ״ב) שרה (חיי אלקות. עם יתאחדו אשר ועד

חרנה וילך שבע מבאר יעקב ויצא
י) כח, (ויצא

לאלוקים לי ה׳ והיה
כא) כח, (ויצא

עליה שוכב אתה אשר הארץ
יג) כח, (ויצא



בפיליפינים, המרכזיים האיים אחד
הוא השקט, האוקיינוס במערב
,(Cebu (בפיליפינית סבו האי
גם תיירותי יעד המהווה
טובה סיבה רבים. לישראלים
מזה שהוקם חב"ד בית להקמת
ניר הרב בראשות שנים כמה
שליט"א הרבי שליח דוננפלד,
אלה בימים המבקר המשיח, מלך
טובה הזדמנות הקודש, בארץ

בשליחותו. נפלאות על לשמוע
השנה, ראש לפני ימים "כמה
ואומר מארה"ב חבר אלי מתקשר
כ (המונה סבו באי מתגורר לי:
אמריקאי, כומר איש) מליון 3

שהוא גילה שלאחרונה
יהודי.

כנוצריה שחייתה אמו
הראתה חייה, כל
פטירה תעודת לו
הכתובה הוריה של
לשאלתו בעברית.
ולתעודה להוריה מה
גילתה היא בעברית,
וגם יהודים שהם לו

יהודיה. היא
שאתקשר ביקש ידידי,

השנה לראש ה"כומר" את ואזמין
השנה ראש ואותו חב"ד. לבית
מטיילים ביותר. עמוס היה
בחג האחרון. הרגע עד נרשמו
שזה למרות איש! כ-200 ב"ה היו

המטיילים. עונת לא
כל עצמי את מוצא אני וכך
אירוח ציוד ברכישת עסוק יום
היה כך כו') כסאות (שולחנות
במילא החג, לכניסת עד ממש
לאותו להתקשר זמן היה לא
שתהיה שחשבתי שיחה 'כומר',
הסברה דרמה, בהרבה כרוכה

ושכנוע.
לסוכה, לדאוג צריך במקביל,
פשוטה. לא משימה זו בסבו כאשר
מעצי עשויה ענק בסוכת מדובר
של כמות מביאים שנה כל במבוק.
לשנה) משנה (שמרקיב במבוק
לבקע שעוזרים פועלים וצוות
ולהרכיב גרזנים עם הבמבוק את
הדורשת משימה הסוכה. את

פועלים. של וכמות מיומנות,
התקרב חב"ד, בית פעילות במהלך
עסקים איש פיליפיני, אלינו

מיום חב"ד לבית שעוזר מקומי,
שלו המשימה זו שנה כל הקמתו.
לסוכה. ולבמבוק לפועלים לדאוג
למצוא התקשה הוא שנה אותה
יום בערב אני. גם כך פועלים.
עצי את להשיג הצלחנו כיפור,
אדם כח אין עדיין אך הבמבוק,

הסוכה. לבניית
שנה, באותה הלחץ בגין כאמור
השיחה את לבצע הספקתי לא
לערב עד ה'כומר' לאותו האמורה
האחרונות בדקות כיפור. יום
אליו התקשרתי החג, כניסת לפני
ל"כל אותו להזמין חפוז באופן

נדרי".
בשמחה נענה הוא

הגיע! ואכן
להתייחס יכולתי לא
על יתר אישית אליו
עוד לנו היו המידה,
שהייתי מטיילים 100
אליהם. להתייחס צריך
הספקתי הגיע כשהוא
ברוך שלום, להגיד רק

יותר. ולא הבא,
להתפלל ניגשתי
הוא ציבור. כשליח
האחורי בקצה להשאר העדיף
וכשהסתיימה הכנסת. בית של

אותו. ראיתי לא כבר התפילה
לידו כי התברר יותר מאוחר
הפיליפיני פרטית, בהשגחה עמד
אינם שניהם חב"ד. לבית המקורב
במהלך וממילא עברית דוברי
שיחה. ביניהם התפתחה התפילה
כל ואיתו הסתיים, כיפור יום
שהתפילות בו: הכרוכות הדאגות
את יעברו שכולם כדבעי, יתנהלו
מתפנה ואז וכו', בקלות הצום
כשאני הסוכה, על לדאגה זמן שוב
מלך שליט"א הרבי בעזרת בטוח

לשלוחיו. המשיח
הפיליפיני אצלי מתייצב והנה
וצוות ה'כומר' עם יחד המקורב,

פועלים...
כיפור יום שבמהלך מתברר
אגב, כבדרך סיפר הפיליפיני
למצוא שלנו הבעיה על "לכומר"
התברר ולהפתעתו פועלים
אחד קבלן, גם הוא שה"כומר"
הסוכה הקמת נושא באי. הגדולים

פלאי. באופן סודר

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה יו"ר זמרוני ציק מאת
"שלום וולפא דובער שלום הרב של ספרו מתוך ברובו נלקח האירועים, לוח

שלום". ואין שלום

אוקטובר שמיני עצרת תשל"ח - אוקטובר 7777 - תשל"ח עצרת שמיני
הכללית, הנשמה הדור, נשיא עם המתרחש כל
היה לא העניין זאת ובלעדי בהסכמתו נעשה
הרבי ממחיש הקדושות בשיחותיו מתרחש.
כאשר הידוע בסיפור זה את המשיח מלך שליט"א
עצר ערוך, והשולחן התניא בעל הזקן אדמו"ר
היום, חצות לפני שבת בערב כבר טבעי, על באופן

בפטרבורג. למשפט אותו שהובילה העגלה את
בשנת עצרת" "שמיני הקפות של בעיצומם
הרבי חש ,(4.10.77) תשרי לכ"ב אור תשל"ח,
הוזעקו רופאים ברע, המשיח מלך שליט"א

של בעיצומם נמצא המשיח מלך שליט"א הרבי כי התברר בהמשך ל"770".
לב. התקפי כמה

רבבות של והעשיה התפילה בסימן עמדו מכן, שלאחר והשבועות הימים
שבועות כחמשה כסלו, חודש בראש בריאותו. להטבת העולם ברחבי יהודים
המשיח, מלך שליט"א הרבי כי להתבשר ישראל עם זכה ההתקף, לאחר

לביתו. רגלית הלך הוא כאשר הבריא
גם אך הקשה, לאירוע שהביאו הרוחניות הסיבות היו מה לקבוע קשה
שנגעה תקופה באותה שהתרחשה האירועים מסידרת להתעלם ניתן לא
מלך שליט"א שהרבי הקודש, בארץ יהודים מליוני של ובטחונם בשלומם
הרגע ובהגיע התממשותם. את למנוע כדי שנים במשך נאבק המשיח
דבר יאונה שלא ובלבד הגדולה היסורים מנת את עצמו על לקח גם המכריע

לישראל. רצוי בלתי

והאירועים התאריכים
בולטת. בהם הפרשיות שסמיכות והתארכים, האירועים להלן

עלה בגין מנחם מר ה"מהפך" חל ,1977 במאי 17 - ה׳תשל״ז באייר כ״ט
את מגבש כשהוא החדשה, בממשלה החוץ לשר מתמנה דיין משה לשלטון.

המצרים. לידי חזרה סיני מסירת של המגמה
נשיא צ'אושסקו באמצעות מעבירה ישראל 1977 באוגוסט - תשל״ז אב

בשלום. מעוניינת שישראל ולאסד לסאדאת מסר רומניה,
כדי בתחפושת למרוקו טס דיין ,1977 בספטמבר 4 - תשל״ז אלול כ״א
סאדאת עם פגישה לארגן מהמלך ומבקש השני חסן מרוקו מלך עם להיפגש

מובארק. חוסני סגנו עם או
להיפגש כדי למרוקו בשנית דיין טס ,1977 בספטמבר 16 - תשל״ח תשרי ד׳
ומבטיח תוהאמי חסן מצרים ממשלת ראש סגן סאדאת, של שליחו עם שם

סיני. כל את לו
הרבי ,1977 באוקטובר 4 - תשל״ח תשרי לכ״ב אור עצרת, שמיני ליל

בליבו. לוקה המשיח מלך שליט"א
בארה"ב: מסכים דיין באוקטובר 5 - תשל״ח תשרי כ״ג תורה, שמחת

הכללת .3 ירושלים. נושא על שיחות .2 בשיחות. פלסטינים שיתוף .1
עבודה" "נייר על חותם דיין ירושלים. על בשיחות וסעודים הפלסטינים

הנ"ל. הויתורים 3 את הכולל
את ומאשרת מתכנסת הממשלה ,1977 בנובמבר 9 - תשל״ח תשרי כ״ט

דיין. של העבודה נייר
הקדושות בעיניו המשיח מלך שליט"א הרבי רואה האסוני התהליך כל את

עצמו. על הכבד המחיר את ולוקח ממש, מוחשי באופן
ממש. ומיד תיכף ויגאלנו יבוא

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק כסלו - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
א. פרק שמע קריאת הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

א. פרק ברכות הלכות

ב. פרק

ג. פרק

א-ג. פרקים שקלים הלכות

א-ב. פרקים החודש קדוש הלכות ד. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בשליחות נפלאות

בלימוד יוסיף ואחד אחד שכל היא הכוונה
ביכולתו 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

דוננפלד ניר 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 - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

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

67 העצמאות שד'

המשיח מלך שליט״א הרבי
(צילום: לפני ספורות שעות

חב"ד) כפר בראון מרדכי



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

השלום הסכמי מחדלי חשיפת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

המשיח, מלך של המובהקים סימניו אחד
"מלחמות מלחמתו זו הרמב"ם, שמציין כפי
עם ולמען האלוקי הרצון גילוי למען ה'",
שליט"א הרבי מנהל שנים במשך ישראל.
שלימות שמירת למען מאבק המשיח מלך
זועק כשהוא ישראל. עם ובטחון הארץ
נכונות על והכרזותיה הממשלה מהלכי כנגד
שטחים למסירת שהובילו מו"מ, לניהול
הרש"פ ולהקמת שבאויבינו, הגרועים לידי

היהודי. הישוב לבטחון סכנה המהווה
הלכתי. תורני לראש לכל למאבקו, הבסיס
שניתנה עולם נחלת הינה ישראל ארץ
הגבולות ע"פ עולם, בורא ע"י עולם לעם
הברורה להלכה ועד עולם. בתורת שנקבעו
על שצרו "נכרים שכ"ט: סימן ערוך בשולחן
אלא באו לא עדיין ואפילו מישראל.. עיירות
זיין.. בכלי עליהם יוצאים לבוא ממשמשים
רוצים אינם אפילו לספר הסמוכה ובעיר
מחללין וקש, תבן עסקי על אלא לבוא
ומשם העיר ילכדו שמא השבת את עליהם

לפניהם". ליכבש נוחה הארץ תהא

השלום הסכמי מחדלי
הציבור, בעיני חול השלטון זרה שנים במשך
כאשר המדומה, השלום הסכמי מחדלי אודות
בהצהרותיהם גם מתכסה הוא רבות פעמים
כבר אנו כי העובדה בכירים. צבא קציני של
את ויותר יותר ומגלה חושפת הגאולה, בזמן

השלום. הסכמי מחדלי
לפני שהתקיים הבאים "ברוכים בכינוס ואכן
(מיל.) סא"ל חשף בראשל"צ, כשבועיים
של העומק תמונת את מעופרה, סבג יעקב
שירת שנה וחמש כעשרים אלה. מחדלים
הבטחון. ובמערכת בצה"ל מודיעין בתפקידי

מכן ולאחר המצרי הצבא מול תחילה
במינהל ערבים לעיניני ויועץ קישור כקצין
ובלשכת ושומרון יהודה בעזה, האזרחי

בשטחים. הממשלה פעולות מתאם

ביקורת בגלל הדחה
מקרוב, עמד גם זו תקופה שבמהלך אלא
בכירים קצינים של היזומה הפעילות על
השלום אג'נדת למימוש מינהל וראשי
המדינה בבניית בפועל שמסייעים שלהם,
לעשרות שהובילה התנהלות הפלסטינית,
כך הי"ד. יהודים, מאות נהרגו בהם פיגועים
דרום, פיקוד אלוף כיצד בזעזוע סיפר למשל
ופיקודיו לקציניו מודיע תפקידו את שסיים
את לסובב שהצליח מוסתרת, לא בגאוה
טרור קיני לבנות ארנס משה הביטחון שר
ובשומרון. בעזה איסלאם" כ"אוניברסיטות

שקריים דוח"ות על מספר הוא גם כך
קצינים אותם ע"י שמופקים לחלוטין
קצינים שאותם כדי - המדיני הדרג עבור
הפוליטיות שאיפותיהם את לממש יוכלו

ושל שלו מודיעין דוחות כיצד והפיננסיות,
קצינים אותם ע"י ובוטלו נגנזו חבריו

הי"ד. יהודים נהרגו מכך וכתוצאה
מפתיעה: הודעה קיבל הוא כשנתיים לפני
– הסתיים במינהל שלך המילואים שירות
מתאם מפקד האלוף של ישירה בהוראה
הסיבה (מתפ"ש). בשטחים הממשלה פעולות
בזמנו שהעביר פומבית ביקורת היתה להדחה
ביו"ש. היהודית האוכלוסייה נגד אפליה על
מוטיבציה בו החדירה רק זו שהדחה אלא
במהלך שצבר לתובנות ביטוי לתת נוספת

במינהל. עשורים משני למעלה

יוסוף״ אבו ״זכרונות
יו"ל אלה בימים
– החדש ספרו
'אבו- "זיכרונות
(כינוי יוסוף'"
לו שהצמידו
שם הפלסטינים),
את מגולל הוא
האיוולת" "מצעד
מנגנוני של
ובראשם הביטחון,

ביו"ש. האזרחי המינהל
להו"ל גדולות חברות של מובן בלתי סירוב
בקמפיין לפתוח אותו מאלצות ספרו, את
שיווק את לממן במטרה סטארט' ה'הד
ב"ה. בהצלחה, שהסתיים קמפיין הספר,

תוסיף והמינהל הממשלה מחדלי חשיפת
הארץ שלימות למען בפעילות נדבך עוד
שליט"א הרבי כהוראת ישראל, עם ובטחון

ממש. בקרוב ויגאלנו שיבוא המשיח מלך

סבג יעקב (מיל.) סא״ל

ומצוות תורה קיום - הנאום עיקר
ומתוכנם אודותם כותב אשר מהנאומים נהניתי
של לענין הנאום את צו) (ציהט שממשיך והעיקר

מעשיות, ומצות בפועל מעשה
מנאומיו פרקים ראשי שירשום מקום הי' ואפשר
ואף אחרים, במקומות גם בזה להשתמש יוכלו למען
ראשי נאום על להחוזר מעצמו המדבר דומה שאינו
עוד שנשאר הסיפור, ידוע אבל מאחר, ששמע פרקים

וק"ל. מדילי', להוספה לכאו"א מקום
בני של לבן קירוב בקדש בעבודתו הצלחה בברכת
ושכרו הקדש טהרת על חינוך ידי על ישראל ובנות
כנגד מדה שהיא הקב"ה של ובמדתו השמים מן כפול

ככה.. פעמים שכמה אלא מדה
ו׳תשלח) (מאגרת

הפעילות על - טוב לבשר זירוז
בהנוגע ובפרט למכתב, מכתב בין ארוך ההפסק ולפלא
תורה, אלא טוב ואין ומשמחות, טובות לבשורות
בהפצת פועלים האם הספיקות, כהתרת שמחה ואין

וק"ל, וכו' המעינות
נשכחים הזמן שבהאריך נקודה, עוד זה על נוסף
להטפת כוונתי שאין ומובן ענינים. ולפעמים פרטים
שאר יעורר אשר וכן להבא, בהנוגע אם כי מוסר,

לעיל. האמור על כן גם הכותבים, אנ"ש
וגם משמחות טובות הבשורות שתהיינה רצון ויהי
ומסמך זה, אדר חדש מימי בזה ובהתחלה מפורטות,
נגאלו בניסן היעוד יקוים עדי לניסן, לגאולה גאולה

להגאל... עתידים ובניסן
ו׳תשלט) (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

עופרה) דוברת (צ. ע״ז -אדר עופרה גירוש


