
חדשים ספרים
מרכז של לאור ההוצאה במחלקת
של מבורך יבול מציגים ממש, ההפצה
טבת. ה' לקראת וגאולה, משיח ספרי
לפעוטות, חסידונים סדרת הספרים: בין
מהרבי מופת סיפורי עכשיו", ו"נפלאות
נמכרים הספרים המשיח. מלך שליט"א
בימים המרכזי, ביריד אחרים, מאות לצד
בני 16 מתתיהו ברח' וחמישי, רביעי

077-5123-770 להזמנות: ברק.

נצח׳ ׳דידן חוגגים
יום יצויין הקרוב, חמישי ביום
ונרשם הקטרוג הוסר בו נצח', 'דידן
הברית, בארצות המשפט בבית הנצחון
חב"ד ספריית כנגד שהייתה בתביעה
זה ביום המשיח. מלך שליט"א הרבי של
חב"ד, מוקדי בכל התוועדויות יתקיימו
ההתוועדות ספרים. מכירת יריד לצד
ידי על ב', חב"ד בכפר תתקיים המרכזית

החסידים. התאחדות

ב׳ ממש כפשוטו
מתוך השני החלק לאור יצא
המלקט ממש! כפשוטו הספרים סדרת
שכתב מאמרים מ-250 למעלה בתוכו
- הגאולה בשיחת ציק זמרוני הרב
הספר המשיח'. ימות של השבועי הגליון
טבת ה' בירידי יימכר ממש׳ ׳כפשוטו
המובחרות, ובחנויות הארץ ברחבי
כי לציין יש מיוחד. במחיר ויימכר
כרכים עוד בקרוב לצאת עומדים
ראשיים: למפיצים טלפון זו. בסדרה

.077-912-2770

טובות חדשות

ומאיר שמח חנוכה חג

הגאולה באור

החסידות, תורת של העיקריים מהחידושים אחד
בספר היומיים השיעורים במסגרת השבוע, נלמד
היהודי: של כוחו את מגלה הזקן אדמו"ר התניא.
ממעל אלו-ה חלק היא בישראל השנית "ונפש
של כוחו סופי, אין הינו היהודי, של כוחו ממש".
נדרש אותו ומידה. גבול בלי כח בו, הטבוע הבורא

מעצמו. ולהוציא לגלות רק אחד כל

הנהגה בקרבו לגלות האדם מצליח נדירות לעיתים
עצומים ככוחות אותה מתארים כלל בדרך שכזו.

המתגלים מידתיים ובלתי
פתאומית, צרה בעת
שאינם אנשים כאשר
פיזיים, כוחות בעלי
משקלים להרים מצליחים
מרחקים לקפוץ או כבדים
כי ידעו לא בעצמם שהם

לכך. מסוגלים הם

לאופן הדוגמא זו
הנדרשת ההתנהגות
שלמעלה הנהגה מהאדם.
הגלויים. מכוחותיו
הנשמה עצם את לגלות
כך גילוי, לידי ולהביאה
הרוחניות שבפעולותיו
העולם. את להאיר יצליח

גדול כהן של בחותמו
גילו כך מספרים", שהנרות למה להאזין "צריך
נרות מאחורי כי בהדרכתם נשיאינו, רבותינו לנו

אחד. לכל אישית משמעות מסתתרת החנוכה

כנגד הגדולה למלחמה החשמונאים של יציאתם
יציאה שוגים, שלעיתים כפי הייתה, לא היוונים,
זו הייתה זר. שלטון כנגד מתמרדים של למלחמה
שביקשו אלו ומעטים, בודדים יצאו אליה מלחמה
כנגד הקדושה, התורה חוקי על ולשמור להמשיך
צבא עם הענק מעצמת
לבטל מנת על האדיר,
שאסרו גזירותיה את
את לשמור העם על
יתברך. הבורא חוקי

הנאמר בנוסח מדייקים אף החסידות בתורת
מחוקי ולהעבירם תורתך "להשכיחם בחנוכה:
על הייתה ביוונים המלחמה שעיקר רצונך",
הרשעים בעוד והמצוות. התורה שמירת מהות
השכליים החלקים את בתורה ללמוד שיש אמרו
האנושי, והשכל במוח הנתפסים כאלו והמובנים,
אנו - המהות על למלחמה יצאו שהמכבים הרי
שהינם בגלל לא והמצוות התורה על שומרים
לנו ניתנו שאלו בגלל אלא האנושי, בשכל מובנים

הבורא. מאת

לידי באה זו מלחמה
של העיקרי בנס ביטוי
בהדלקת המצויין החג,
זכר יום, מידי הנרות
הקטן השמן פך למציאת
כהן של בחותמו חתום
שביקשו היוונים גדול.
עליונותם את להוכיח
את כילו לא השכלית,
טמאו אלא השמנים
כי בהסבירם אותם,
וטהרה טומאה למצוות
החשמונאים, הגיון, אין
הדלקת על התעקשו
טהור בשמן המנורה

השכל. מן למעלה - דווקא

והולך מוסיף
אז שיצאו מעט מתי אותם של הקטן כוחם
את המאיר הבודד היהודי של כוחו למלחמה,
הבורא של סופי האין כוחו החג, בנר סביבתו
מקיים, שהאדם ומצווה טוב מעשה בכל המתגלה
את אחד, בכל הטמונה העוצמה את לנו מגלים
קטן נר גדול. כהן של בחותמו החתום כד אותו

כולו. העולם את להאיר שבכוחו

של באופן שהיא נאמר החנוכה מצוות על
האתמול. על מוסיפים יום בכל והולך", "מוסיף
יש האתמול, בהישגי להסתפק אין בחיינו, גם כך
האמיתית הגאולה להבאת בפעולות היום להוסיף
המשיח. מלך שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה,

האין כח את לגלות
יהודי שבכל סוף

לגלות נדרש יהודי כל כך הקב״ה, חוקי שמירת על למלחמה ביציאתם נעלמים כוחות גילו שהמכבים כפי
והשלימה האמיתית הגאולה את ולהביא בקרבו הטמועים הבורא של כוחותיו נעלמים, כוחות בקרבו

האור ניצחון

שליט״א הרבי של כהוראתו הענק חנוכיות הודלקו בעולם הערים במרכזי
בגרמניה. הנצחון בשער בניסים שהוצבה החנוכיה בתמונה: המשיח. מלך

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

רבקה ואלה ומרת יצחק יוסף ר' למשפחת
מלמד

שתחי' גאולה יסכה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
כרם. עין אדוט, משה ור' פ"ת, מלמד, ינון ר' ולזקניהם:

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

ז"ל יעקב ב"ר מאיר ר'

אדרי
ה'תשע"ט כסלו כ"ג נלב"ע

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

טוב מזל נשמת לזכות

 
   
   
  
  
    
   
   
   
   
  
   
   

במצרים שבר כי יעקב וירא
א) מב, (בראשית

זקנתי וגם הייתי "נער הכתוב: שאמר זה
כה). לז, (תהלים נעזב..." צדיק ראיתי ולא
זה פסוק נחמן, בר שמואל רבי אמר
מימות הייתי", "נער אמרו. העולם שר
המשיח. ימות עד זקנתי", "גם אדם.
מן העולם את הקב"ה שעזב ראיתי ולא
מעמיד ודור דור שבכל אלא הצדיקים,

תנחומא)צדיקים. (מדרש

רחמים לך יתן ש-ד-י וא-ל
יד) מג, (בראשית

ליסורים לומר שעתיד מי יעקב, אמר כך
רבה) (מדרש די. ליסורי יאמר הוא די,

האדם על הבאים שהיסורים עוד וי"ל
החמישי והמין פנים.. מחמישה הם

במלך שנאמר מה וכן הדור.. על להגן
ומכאובינו נשא הוא חלינו "אכן המשיח
זה די, ליסורין לומר שעתיד מי סבלם"..

והתחיה. הגאולה בעת קץ לעת
תואר) (יפה

חנוכה זאת

הנתינת- גם נכללת בחנוכה השמן בנס
לשלימות ראוי יהי'ה העולם שטבע כח
הוא השמן שנס כיון - העתידה הגאולה
והדליקו שמן.. של אחד פך ש"מצאו..
טבע שמצד היינו, ימים", שמונה ממנו
המנורה להדלקת אפשרות היתה העולם
היו"ט קבעו ולכן ימים, שמונה במשך
שמונה בו ושידליקו ימים, לשמונה
נעשה העולם שטבע נרמז שבזה נרות,

לבוא. דלעתיד לשלימות ראוי

ה'תש"נ) מקץ פרשת (שבת

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:15 16:00 ירושלים
17:16 16:14 תל-אביב
17:14 16:03 חיפה
17:18 16:18 באר-שבע
17:14 16:11 ניו-יורק

       
        

         
     
       
       

להיום מספיק אינו האתמול

מלך דבר

מקץ

מקץ

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

ונוגעים לעולם קיימים בכללותם, ומצוות תורה
ש"אני מכיוון זאת מצב, ובכל ורגע רגע בכל לנו

קוני". את לשמש אלא נבראתי לא

שמוגבלות רבות מצוות מוצאים אנו זאת עם
דווקא ולאו מסויימים ומקומות לזמנים דווקא

הוא. באשר מצב ולכל יהודי לכל

היא אף מתאפיינת החנוכה נר הדלקת מצוות
במשך רק נוהגת היא רבים. הלכתיים בגדרים
היממה, שעות בכל אינו וזמנה בלבד ימים שמונה
להדליקה ויש החמה" "משתשקע רק כידוע אלא

לכך. המיועד בזמן

והולך מוסיף
ידוע ו"מקום", ב"זמן" הגבלות אותם אף על
בחיי ומשפיעה "מאירה" חודרת, זו שמצווה
על רק לא התחומים. בכל היהודי של היום-יום
השנה ימות כל על גם אלא - החנוכה ימי שמונת
שיהיו יום, שבכל והמצוות התורה קיום ועל

יותר. ומאיר יותר זורח באופן

הנוגעת כללית הוראה אנו למדים החנוכה מנרות
ישנו חנוכה בנרות והמצוות: התורה כל לקיום
ליום מיום להוסיף - והולך" "מוסיף של הכלל

החנוכה. בנרות

ליהודי לו אל הראשון בלילה הנר הדלקת לאחר

בשלימותה. המצווה את שקיים בזה להסתפק
הנר על נוסף נר הבא בלילה ולהדליק לחזור עליו
שוב עצמו על חוזר הדבר הקודם. בלילה שהדליק
והולך מוסיף - הלאה וכן השלישי, בלילה גם
בבחינת מאיר החנוכה שנר שניכר עד ליום, מיום

תמיד". "נר

את היהודי קיים אתמול אם גם אומרת זאת
מבחינת ראוי שהיה כפי בשלימותה, המצווה
מספר להדליק עליו שהיום, הרי הנרות, מספר
חובה. ידי יוצא הוא כך ורק נרות, של יותר גבוה

בדרגה לעלות
בהתעלות להסתפק יכול אינו יהודי זה, כל מלבד
את ולהפיץ לצאת עליו לדרגה. מדרגה עצמית
פתח "על היא חנוכה נר מצוות בחוץ. גם האור
להישאר יכול אינו הניסים פרסום מבחוץ", ביתו
גם ולהאיר החוצה לצאת עליו הבית, כתלי בין
יכולים גויים שאפילו עד והסביבה, החוץ את
והיום נרות, שלושה הדליק שאתמול להבחין
נוסף. נר מוסיף אף אלא בכך מסתפק אינו הוא

בעניין ומונח שקוע שכשאדם הוא, אדם בני טבע
אותו יקשר הוא יראה, שהוא דבר כל אזי מסויים,
דברים עוד שישנם אף על מונח, הוא שבו לנושא

הדבר. באותו עיקריים חשובים

בצפיה ומונחים שעסוקים ישראל בני גם כך
זאת לקשר הם מחפשים דבר בכל הרי לגאולה,

הגאולה. לנושא

ופרטים ניסים שכולל היות עם - החנוכה נס
השמן פך של הנס את ליהודי מיד מזכיר - רבים
שמעורר מה - המקדש בבית המנורה והדלקת
ע"י המנורה להדלקת הגעגועים את יותר עוד

השלישי. המקדש בבית הגדול הכהן

הגאולה את מזכיר
- השבוע בפרשת לראות ניתן נוספת דוגמא

מקץ: פרשת

"קץ את ליהודי מיד מזכירה "מקץ" המילה
ומייד. תיכף לסיומה שבאה הגלות"

כל "כלו - הגמרא בזמן עוד - חז"ל שאמרו וכפי
שכבר לאחר כעת, וכמה כמה אחת ועל הקיצין",
ולברר לזכך סיימו שנים אלפי במשך ישראל בני
הוא שחסר מה וכעת הדרושים, העניינים כל את
והשלימה. האמיתית לגאולה כולכם" הכן "עמדו

מקץ", "ויהי התורה בקריאת שומע כשיהודי ומיד
מתעורר הוא מיד הפסוקים המשך לפני הנה
באה הנה והנה הקץ על מרמז זה אהא! ונזכר:

והשלימה. האמיתית הגאולה

מנורת והנה "ראיתי - בהפטרה גם הדבר אותו
של המנורה את ליהודי מיד מזכיר - כולה" זהב
"זה ההפטרה: בהמשך וכן השלישי, המקדש בית
כי בכח ולא בחיל לא לאמר זרובבל אל ה' דבר

ממש. ומיד ותיכף צבאות" ה' אמר ברוחי אם

תנש״א) מקץ ש״פ שיחת (ע״פ



מסווג) בתפקיד בצה"ל בעבר שירת (הכותב רעננה חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב

נפלאותיך""להודות ולהלל . . על נסיך ועל נפלאותיך" ועל נסיך על . . ולהלל "להודות
חזקי' לעשות הקב"ה "ביקש אומרת: צ"ד.) (סנהדרין הגמרא
שעשית הקב"ה...חזקי' לפני הדין מידת משיח...אמרה
רש"י) - מחוליו ונתרפא מסנחריב (שניצל הללו הניסים כל לו
הרבי לומד מכאן משיח?" תעשהו לפניך שירה אמר ולא
השבח ונתינת וההודאה ש"ההכרה המשיח מלך שליט"א
הגאולה להבאת נוגע זה הרי עושה... שהוא הניסים על לה'
שיחת אותה ובהמשך ממש!", בפועל והשלימה האמיתית
בענין לעסוק הוא ביותר נכון דבר עיקרית... הוראה מתקבלת "ומזה קודש:
שהקב"ה הניסים את – ומקום מקום לפרסם...בכל ניסא", "פרסומי של
תשנ"ב). כסלו כ"ג (שיחת החנוכה..." בימי וכמה כמה אחת ועל עמנו... עושה
לכלל גלויים וחסדים רבים בניסים משופעת האחרונה התקופה ואכן,

ולפרט.

כוחו רוב את איבד דאע״ש

לוחמים 5000 כ- לו נותרו האחרונה. בשנה למעשה קרס דאע"ש ארגון
גורש שלט, עליהן הערים כל את איבד הוא כוחו, בשיא 50,000 לעומת

ארה"ב. וצבא הכורדים בידי קשות מוכה ובסוריה מעיראק,

מפורקים וצבא מדינה – סוריה

תותחים טנקים, אלפי הושמדו מכוחו. כ-70% הצבא איבד בסוריה
ישראל. עם לטובת עצום נס ספק ללא זהו התפורר. האוויר וחיל ונגמ"שים,
אולם מהשטח, חלק על והשתלט הצבא חזר האחרונה בשנה אמנם,
הצבא בידי הנתמכים הכורדים בידי נמצא עדיין המדינה משטח 40% כ-

אידליב. על חסותה את שפרסה טורקיה ובידי האמריקני,

האוויר חיל ע"י הופצץ המורדים, מידי שנלקח שטח כל כי לציין חשוב
השיקום מפורקת. ותשתיתה חריבות, סוריה ערי כל כמעט ולכן הרוסי,
הצבא של משמעותי שיקום גם מעשי. ואינו דולרים מיליארדי מאות יצריך
סוריה כלכלת אך דולרים, מיליארדי עשרות יצריך שהוא משום מעשי, אינו
לצבא הגיוס פוטנציאל גם שכזה. רב לסיוע חיצוני מקור שום ואין קרסה,
במלחמה). נפגעו או מסוריה ברחו איש מיליון 10 (כ- דרמטית הצטמצם

ה- עם להתמודד ניתן כי ממחישים בסוריה, צה"ל תקיפות על דיווחים
תקיפה מערכות וכן אלקטרונית, לוחמה אמצעי חמקן, מטוסי ישנם .300-S

נפלאה... דשמיא סייעתא ובעיקר , לטייסים סיכון ללא ק"מ ממאות

סנקציות משטר תחת מידרדרת כלכלה – איראן

מחירים עליות איראן. כלכלת הידרדרה הגרעין, מהסכם ארה"ב פרישת מאז
זרים, ומשקיעים חברות עזיבת של נרחב גל אחוזים!), מאות כדי (עד
במחירי הירידה עם ביחד וזאת ומפעלים, חברות אלפי סגירת על דיווחים
מערכת וע"פ איראן, בכל מתקיימות רבות ושביתות הפגנות מהומות, הנפט.
לג'יהאד לחמאס, הסיוע את משמעותית קיצצה כבר היא בישראל, הבטחון
הגרעין פרויקט לצמצום גם להערכתי יביא הקריסה המשך ולחיזבאללה.
שיתכן פנימי, יציבות ולחוסר בסוריה, והמעורבות הסיוע צמצום והטילים,

בעזהי"ת. למהפכה עד ויוביל

ופצמ"רים, רקטות כ-500 נורו האחרון הלחימה בסבב הארץ בדרום
את להוסיף יש ולכך אחד... פלסטיני למעט בנפש, אבדות היו לא ה' ובחסדי
ממנו שירדו החיילים, אוטובוס על הקטלני הקורנט טיל בירי המדהים הנס
של הקדושים דבריו את לזכור עלינו זאת עם יחד בנס. כולם וניצלו כן, לפני
היחיד שהאופן דהיינו – העזה" מלשון ש"עזה המשיח מלך שליט"א הרבי
(שם "הכלה" ע"י ולא ונחישות, תוקף העזה, ע"י הוא עזה עם להתמודד

וחולשה). לכניעה מכובס

הגאולה כי מלמדים אחרים, רבים ועוד אלו, ונפלאות נסים כי ספק אין
הגלויים, הנסים על יתברך לה' ולשבח להודות עלינו ביותר. קרובה
ממ"ש! ומיד תיכף בגאולה גמור בטחון מתוך ומצוות בתורה ולהוסיף

הגאולה חג כסלו י"ט התוועדות
משה הרב ברעננה. משיח בבית
רבות טרח המרכז מנהל כהן,
רבנים הוזמנו אליו האירוע, בארגון

דברים. לשאת ומשפיעים

תפסו ההתעוררות, דברי לצד
המופתים סיפורי מיוחד מקום
ע"י בימינו המתחוללים והניסים

המשיח. מלך שליט"א הרבי

ראש חשף המרכזי, הסיפור את
נבחר עתה שזה הטרי, העיר
חיים מר רעננה, עיריית לראשות

ברוידא.

בחירתו, מאחורי גם כי מסתבר
בעקבות לו שאירע מופת מסתתר

הברכה בקשת
ה'אגרות דרך

קודש'.

בסוף החל הכל
שעברה, השנה
כ"ה בתאריך
מר הגיע אלול,
למרכז ברוידא,
מנת על משיח,
ברכת את לבקש
שליט"א הרבי

ציין הוא לבחירתו. המשיח מלך
אצל להיות זכו משפחתו, כל כי
חוץ המשיח מלך שליט"א הרבי
כהן, הרב השיב תדאג, "אל ממנו.
לברכתו לזכות יכול אתה כעת

הישירה"!

הרב בהדרכת שנכתב מכתבו, את
כ"ג כרך לתוך מכניס הוא כהן,
בעמודים שנפתח קודש, באגרות
נשמעה מאמין!" לא "אני רס-רסא.
מכתב כאן "יש הקריאה. מייד

משפחה". שם אותו בעל לאדם

המכונה . . "לכבוד ממוען המכתב
בכך, די לא "אם ברוידי". ד"ר
שהתשובה הרי כהן, הרב הוסיף
היום של כמו תאריך מאותו היא
בברכה ומסתיים אלול, כ"ה
החדשה, השנה "ולקראת מיוחדת:
לטובה ישראל כל ועל עלינו הבאה
לכת"ר להביע בזה הנני ולברכה,
וחתימה כתיבה ברכת לו, אשר וכל
ומתוקה טובה לשנה טובה
אתה יחד". גם וברוחניות בגשמיות

ברכה..." פה לך יש רואה?

מר סיפר משיח, מבית "כשיצאתי

לספר הביתה רצתי ברוידא, חיים
עוד בכך ושיתפתי לאשתי, זאת
לדרך איתי השותפים אנשים,
מכך". נדהמתי ממש ההתמודדות.

י"ט בהתוועדות שישב הציבור
הסיפור את בתשואות קיבל כסלו,
בעל ידי על שסופר המדהים,
שנבחר העיר, ראש עצמו, המעשה
בסיבוב לכן קודם שבועיים רק

בגדול. וניצח השני,

ראש של סגנו מוזמן זה, בשלב
אף שבוחר אלוש, אלי מר העיר,
לו, שאירע אישי מופת לספר הוא

המשיח. מלך שליט"א הרבי עם

עשיתי שנה, כשלושים "לפני
תחילת את
ביהדות, דרכי
אז התגוררתי
אביב, ברמת
מזוזות והזמנתי
לביתי. מהודרות

למוסדות פניתי
מבני זר הרב של
מנת על ברק,
מזוזות לרכוש
פתחי כמנין
קבעתי המזוזות וכשהגיעו הבית,

בפתחים. אותן

טסה אחותי מכן, לאחר קצר זמן
ביום הלכה שהיא וכמובן יורק, לניו
המשיח, מלך שליט"א לרבי ראשון,
על המפורסמת הדולרים לחלוקת

ברכתו. את לקבל מנת

ברכה וביקשה שמי את כשהזכירה
הרבי לפתע לה אמר בעבורי,
לבדוק שעלי המשיח מלך שליט"א

בביתי. המזוזות את

בעצמי והתקשרתי הופתעתי,
מה אותו לשאול מנת על זר, לרב
בהוראה שמדובר כששמע לעשות.
אמר המשיח, מלך שליט"א מהרבי
באותו עוד יגיע בעצמו שהוא לי
להוריד מנת על אביב, לרמת יום

ולבודקן. המזוזות את

כשהתברר, הפתעתו הייתי רבה מה
המזוזות כל את הרכבתי בטעות כי

הפוכות! ידע) (מחוסר

מלך שליט"א הרבי יאומן, לא
ורואה יורק, בניו נמצא המשיח,
ברמת שלי בביתי המתרחש את

אביב.

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

י. פרק ויובל שמיטה הלכות

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

א. פרק הבחירה בית הלכות

ב. פרק

ג. פרק

יא-יג. פרקים אסורות מאכלות הלכות

יד-טז. פרקים

א-ב. פרקים שחיטה הלכות יז. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

כט

ל

א

ב

ג
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ה
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ש'
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ג'

ד'

ה'

ישירה (לבחירה) ברכה

לא שעדיין ישראל ארץ לחלקי ובנוגע
- הקדוש-ברוך-הוא ע"י ישראל לבני ניתנו

ישראל לבני יחזרו שאז צדקנו משיח לביאת אנו ממתינים
תשמ"ג) תשרי (ו' ישראל... ארץ חלקי כל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ישראל לעם הארץ כל החזרת

וסגנו העיר ראש לצד כהן הרב

באיראן ההפגנות

העולם את מאירים

הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:



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

כפתור בלחיצת מלכות לדבר מתחברים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הרבי של המיוחדות השיחות מלכות", "דבר
תנש"א-תשנ"ב, מהשנים המשיח מלך שליט"א
לגאולה. קשור פרט כל איך מבאר הוא בהם
המוני משתדלים לאור, הקונטרסים צאת מאז
העת כשבכל שבוע, מידי בהם ללמוד חסידים
הלימוד. בתחום ומיזמים רעיונות מתחדשים

אלו שיחות בהפצת הבולטים הפעילים אחד
זישה אלכסנדר הרב הוא האחרונות בשנים
עצומה במסירות שפעל ברוק, ע"ה אלעזר
מידי והפצתם השיחות חוברות להדפסת ביותר

היום). עד ב"ה שממשיך (פרוייקט שבוע

המהירה בדרך
את ברוק הרב יזם פטירתו, לפני קצר זמן
ממיטת וצפיה', לשמיעה מלכות 'דבר פרויקט
לאותיות יתחלקו שהשיעורים ביקש הוא חוליו
הצימאון את הבין הוא ניפרד. בקובץ אות כל
ופעל מלכות, דבר ללימוד אנ"ש של האדיר

לכל. וזמין לנגיש אותו להפוך

הללו, האודיו והקלטות הוידיאו בצילומי
ביתו ברוק, רחל גב' רעייתו עם יחד השקיע
למשימה רותמים כשהם רב, ממון שי' ובניו
משפיע גינזבורג, שיחי' יצחק לוי חיים הרב את
נקודת לציון. בראשון תמימים תומכי ישיבת
מגידי שישמש וקליט קל שיעור היתה, הרעיון

אחרים. הם אף שילמדו שיעורים

משקיע כשהוא לפרויקט התמסר גינזבורג הרב
שיחה כל ולהסביר להקליט ארוכות שעות
ודעת טעם בטוב סופה, ועד מתחילתה ושיחה
לפרסום ומוכן מצולם כשהכל קליטה ובצורה

הציבור. בקרב

בפרוייקט והחדשני המקורי ההפצה שלב על
"בראשיתה, ברוק: שיחי' מאיר ר' בנו, מספר

את להפיץ הייתה ע"ה אבי של התוכנית
כבאתרי דיגטליים באמצעים השיעורים
ללמוד אלפים יוכלו שבוע שמידי כך אינטרנט,
את לקבל מבקשים שרבים התברר השיחה. את
הנייד למכשיר ישירות אישי באופן הסרטון
״לימוד חדש, מושג נוצר כאן ב'וואטסאפ'.

היומי״ מלכות הדבר

יום-יומי באופן
פתחנו שמו בעילום החפץ חבר עם יחד
שבה וואטסאפ קבוצת האחרונה בתקופה
אחד קטע בלבד) (המנהלים מעלים יום כל
לשמיעה קבצים וכן לצפיה לינק עם מהשיחה
יכול אחד כל בהם ביום) דק' 7 של (ממוצע
מובנת בצורה מלכות הדבר שיחת את לשמוע
לסיים יכול אחד כל שבוע בתוך וכך, וקלילה
לשבת מוכן מגיע השבועי, מלכות הדבר כל את
מלך שליט"א הרבי מה ומבין השיחה, כל עם
ומשיח! גאולה בענייני מאיתנו דורש המשיח

יודעים שכולם למצב להגיע היא המטרה

שיכולים לרמה עד מלכות', ה'דבר את ומבינים
ב"ה פועלים אנו זה ואת אחרים, אנשים ללמד

ה'וואטסאפ'. דרך

לי אמרו הראשונה, הקבוצה שנפתחה לפני
וואטסאפ לקבוצת שלוקח שהזמן עניין מביני
יהיו שבשיאה שנה חצי לפחות הוא להתמלא
האפשרי). המקסימלי (המספר חברים 257 בה

מלכות הדבר לשיחות הצימאון כולם, להפתעת
מהפרסום שעות 24 עברו לא שיא, כל שבר
התמלאה וכבר השונות ובקבוצות אינפו בחב"ד
והקבוצה חברים, ב-257 הראשונה הקבוצה
ביממה לגמרי כמעט התמלאה היא גם השניה

מכן. שלאחר

מסחררת הצלחה
קבוצות ארבע למלא הוא היעד ההצלחה, לאור
שיעור יום בכל מקבלים בהם איש) (כ-1,000

המקורי, מלכות בדבר
מגיע השיעור כאשר
ובקובץ לצפיה בלינק

כאמור. שמע

למצוא ניתן בקבוצות
מארגנטינה, מנויים
מרוסיה, הברית, מארצות
מארץ וכמובן מהודו,

כי לציין צורך אין נלהבות. תגובות עם הקודש
חינם"! השירות

המעיינות להפצת נוסף בשלב שמדובר ספק אין
הגאולה את ומזרזת ביותר החדישות ברשתות

ממש. עכשיו - והשלימה האמיתית

מלכות "דבר המילים את שלחו להצטרפות
(הודעות 054-7369-179 למספר: יומי"

בלבד). 'וואטסאפ'

אחד לכל החסידות הנהגת
- להתנהג יוכל לא חסידות בדרך אשר שכותב ובמה
ובפרט הישראלי איש זה איך והתמי', הפליאה מובנת
איזה השם בעבודת דרך מעצמו שולל ישיבה, בן
זו שמועה האומר כל הדין, שנפסק ובפרט שתהי'ה,
ששתיהם אומר, הוא שגם [ז.א. וכו' מאבד וכו' נאה
(עיין נאה זה אין שבשבילו שאומר אלא הן, שמועות
מרגיש, ולא חלי שלא וחבל ע"א)], ס"ד עירובין היטב
ואין וכו' היצר של סגנונו הוא האמור, סגנון אשר
מוצאו זכות פי על ובפרט הפשוט, בדבר להאריך
ומקדם שמאז הספרדים ישראל בני אחינו מגזע שהוא
חוטרא וזרוק התורה, פנימיות בלימוד התעסקו
חוזר לאויר מקל (=כשזורקים קאי אעיקרי' אאוירא

למקורו). למטה, הוא

בידו, מסור אינו והיצר חבר, מצא שלא שכותב מה כן
וכמבואר היצר, מפיתויי הן הנ"ל כל - וכו' דרך מצא לא
איך בארוכה, חסידות ובספרי מוסר בספרי הענינים
ומנסה אחד לכל בערמומיות בא וכסיל זקן שהמלך

ו׳תתצה) (מאגרת ומשונים. שונים דרכים בכמה

חסידות עם בישיבה ללמוד
לומדים בה בישיבה, ללמוד שעליו פשוט וגם ומובן
מובן, יחד וענין יחד, גם והחסידות הנגלה תורת
חסידותי, אברך שלומד ניכר צ"ל הנגלה בלימוד כי
לו שחלק זה שלומד ניכר צ"ל החסידות ובלימוד
בענין . . מהמבואר וכמובן כדבעי. הנגלה בלימוד
דיוק שבשנים בידו, ותלמודו לכאן שבא מי אשרי
שלא דוקא ובידו נגלה) - (כפשוטו תלמוד צ"ל בדבר

ו׳תתצו) (מאגרת וק"ל.. . . הזה בעולם למטה נשאר

גינזבורג יצחק לוי חיים הרב

הארצי המרכז

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

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

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

ברוק אליעזר הרב


