
הבאים ברוכים כנס
המשיח, מלך שליט"א הרבי כהוראת
לכנס וטף, נשים אנשים השבוע יתכנסו
משיח מבית הבאים ברוכים בסימן ארצי
החגים מחודש ששבו לאורחים 770-
שלום דרישת בתכנית: קודשנו. בחצרות
הרוחניות, החבילות פריקת חיינו, מבית
ליד והתוועדות טובות החלטות קבלת
יום - חשוון כ' לרגל ערוכים שולחנות
ראשון ביום האירוע הרש"ב. הרבי הולדת
בלוודר, באולמי 19:00 בשעה הקרוב,
שירה ברוב ראשל"צ. 4 ישראלי שמעון
ובליווי כהן לוי החסידי הזמר עם וזמרה
דרורי. סעדיה החסידי הנגן של מוזיקלי

.03-658-4633 לפרטים:

כסלו ר״ח התוועדות
הבהיר יום לרגל הגדולה התוועדות
שנה כמידי מאורגנת כסלו ראש-חודש
בארץ-הקודש, ההפצה מרכז – 'ממש' ע"י
ובהשתתפות ערוכים לשולחנות מסביב
אנ"ש שלוחים, משפיעים, רבנים,
בלבד לגברים מיועד האירוע והתמימים.
יתוועדו הקהל עם חופשית. והכניסה
שמעון הרב ערוכים, שולחנות סביב
בנצי והרב כהן מנחם הרב ויצהנדלר,
בשעה חשוון, ל' חמישי ביום פרישמן.
שמחה וריקודי ערבית תפילת 19:30
באולם ההתוועדות, תחל 20:30 ובשעה
לפרטים ברק. בני 16 מתתיהו רח' ממש,

.077-5123-770 נוספים:

טובות חדשות

לכינוס וטף נשים אנשים,

מ-770 הבאים ברוכים
בלוודר באולמי חשון י"ט

סדום, אנשי של רשעותם את להדגים כדי
של עבדו לאליעזר, שקרה מה על הגמרא מספרת
הסדומאים, אחד למקום. כשהגיע אבינו, אברהם
ניגר דמו בעוד אותו, ופצע אבן לעברו זרק
המקומי המשפט לבית הזורק את אליעזר תבע
סדום לחוקי נאמן שהשופט, אלא צדק. בבקשו
באומרו האבן לזורק בתשלום אליעזר את... חייב
דמך" הקזת בעבור לו לשלם צריך הינך "הלא

ימים). באותם מוכר רפואי (הליך
ללמוד שמנסה מי יש כיום שגם מתברר,

ואולי שופט מאותו
שיטות לשכלל אפילו
פרוטוקולים אלו.
מתוך השבוע שפורסמו
הלבן בבית דיונים
את חשפו בוושינגטון,
מר של הנחרצת דעתו
האווילות על טראמפ
הממשלה אוחזת בה
לפני זה היה הנוכחית.
כאשר חודשים מספר
באמריקה התקבלה
להעביר ישראלית בקשה
דולר מליון 12 של סכום
הפלסטינית, לרשות
שדוברי בשעה זאת

יעצרו הם כי המיקרופונים מול זעקו הממשלה
ומעניקה המעודדת "רשות" לאותה תקציב כל

הנתעבים. למחבלים נכבדים סכומים

ישלם... שהוא
טראמפ מר הגיב השבוע, שפורסם הדיווח פי על
הכסף להעברת הממשלה ראש של לבקשתו
בארה"ב הממשל להחלטת (בניגוד לערבים
לנתניהו, חשוב כך כל זה "אם הכספים): לעצירת
ישלם שהוא אז
מיליון 12 לפלסטינים

דולר"...
בישראל כי מתברר

להחלטות ממתינים שאינם אנשים, יושבים
אלא הדמים, לשופכי לשלם כדי סדום, שופטי
אחרות לאומות מתחננים ואף אותם מקדימים

ימ"ש. רוצחים לאותם כספים שישלמו
כששמע בסדום. אז אליעזר של לסיפורו בחזרה
ומיהר היסס, לא אליעזר השופט, תשובת את
מגלה הלה בעוד בשופט, ולפגוע אבן להרים
לו הציע הפגיעה, מעוצמת דם שותת הינו כי
לו חייב השופט שכבוד הסכום את כי אליעזר
לפוגע ישירות יעביר הדם, הקזת בעבור כעת
את פתר ובכך הראשון
זה. הזוי מתשלום עצמו
ללמוד עלינו כיום גם
עבד של מפקחותו
ללמד הזמן הגיע אברהם,
מי כל את מתאים לקח

בנו. לפגוע כדי שפועל

פתרון יש
אלפי להרחיק צורך ואין
ללמוד כדי אחורה, שנים
הנכונה. התגובה מהי
מלך שליט"א הרבי
מראש הזהיר המשיח,
ההרסניות מתוצאותיה
ממשלה העמדת של
עצם כי וקבע הערבים, עם מו"מ לנהל המוכנה

נפשות. סכנת זו הרי שכזה, אדם של העמדתו
יצירתיים פתרונות למצוא מנסים רבים בעוד
שהתשובה מתברר הממשלה, הרכבת לבעיית
המשיח: שליט"אמלך הרבי של קודשו נאמרתמפי
והעיכובים המניעות כל נתבטלו אלו "בימינו
דמשיח, המציאות רק (לא ישנה שכן, וכיון כו',
רק צריכים ועכשיו דמשיח, ההתגלות גם אלא)
זו, עבודה ממש". בפועל צדקנו משיח פני לקבל
שמחה, מתוך להעשות צריכה עלינו המוטלת
לתוצאות ומביא סביבתנו כל את הסוחף באופן
תיכף והשלימה, האמיתית הגאולה - ממשיות

ממש. ומיד

לשלב הגענו
ההתגלות

(לא ישנה שכן, וכיון כו׳, והעיכובים המניעות כל נתבטלו אלו ״בימינו המשיח מלך שליט״א הרבי קובע כך
ממש״ בפועל צדקנו משיח פני לקבל רק צריכים ועכשיו דמשיח, ההתגלות גם אלא) דמשיח, המציאות רק

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

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

(15.11.19) ה'תש"פ מר-חשון י"ז וירא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1268

להכנע מסרב נריה

כנגד בתוקף מוחה לביתו, להגיע מנהלי בצו עליו שנאסר זארוג נריה
יצהר. בישוב רבה באלימות נעצר הוא השבוע ההזויים. הצוים



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו
03-9412-770

www.igrot.com האינטרנט: באתר או

לרגל אוריאן שיחיו הכהן אהרן ר' למשפחת
שיחי' זלמן שניאור הת' הבן של התנאים קשרי
שיחיו אילן ר' למשפחת תחי' שיראל מרת עב"ג

אליעזרא
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

ע"ה יהודה יוסף ב"ר אליעזר ר' הרה"ח

ליפש
ה׳תש״פ תשרי כ"ו נפ'

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

טוב נשמתמזל לזכות

 
   
     
 ביותר להשתוקק 
    
  
     
     
   
   

 
    

ה׳ אליו וירא
א) יח, (בראשית

לבוש שום בלי לעתיד הנגלה ה' אור
(פירוש מוריך עוד יכנף ולא כדכתיב
והיו ולבוש) בכנף ממך יתכסה שלא

מוריך... את רואות עיניך
כשיחיו ובפרט המשיח שימות ונודע
בריאות ושלימות תכלית הם המתים

מתחילתו נברא שלכך הזה עולם
בשעת זה מעין לעולמים היה כבר וגם
לדעת הראת "אתה כדכתיב: תורה מתן
מלבדו" עוד אין האלהים הוא ה' כי
כדכתיב: חושיית בראיה ממש הראת
רואים הקולות" את רואים העם "וכל
ז"ל: רבותינו ופירשו הנשמע את
הדבור את ושומעין למזרח "מסתכלים

כו' אנכי" יוצא
לו) פרק (תניא

אברהם ויעש ויגמל הילד ויגדל
גדול ח)משתה כא, (בראשית

לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה עתיד
- יצחק של לזרעו חסד שיגמול ביום

הגאולה. זמן הוא
לאברהם נותנין ושותין, שאוכלין לאחר
איני משיב: והוא לברך, ברכה של כוס
והוא וברך, טול ליצחק אומר מברך...
טול ליעקב אומר מברך... איני משיב:

מברך... איני משיב, והוא וברך,
איני משיב, והוא וברך, טול למשה אומר
ישראל לארץ להכנס זכיתי שלא מברך
טול ליהושע אומר במותי. ולא בחיי לא
זכיתי שלא מברך איני משיב והוא וברך,
והוא וברך אתה טול לדוד אומר לבן.
שנאמר: לברך נאה ולי אברך אני משיב:

אקרא". ה' ובשם אשא, ישועות "כוס
פסחים) (מסכת

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:18 16:04 ירושלים
17:19 16:19 תל-אביב
17:18 16:09 חיפה
17:21 16:23 באר-שבע
17:21 16:20 ניו-יורק

      
א-לז) ד ב, (מלכים  

ברכה? קיבל לא החסיד מדוע

מלך דבר

וירא פרשת
וירא

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

03-658-4633 טלפקס
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

היה בהם הדרכים אחד על מספרת הגמרא
בעולם: אלוקות מפרסם אבינו אברהם

לאכול אליו נכנסים ושבים העוברים היו כאשר
ולברכו. לו להודות לבסוף קמים הם היו ולשתות,
עולם אלוקי משל אכלתם? משלי "וכי להם אמר

לקב"ה. ושיבחו הודו ואז אכלתם"
ואז הקב"ה, את לברך רצו שלא כאלו היו אך
האוכל על גדול כסף סכום אברהם מהם דרש
ואמרו "נכנעו" הגדול הסכום על ובשמעם וכו',

משלו". שאכלנו עולם א־ל "ברוך

להכריח? למה
שאברהם בכך התועלת מהי תמוה: ולכאורה
הם והלא לה', לברך אנשים אותם את 'הכריח'
אמיתית הכרה וללא ברירה בלית זאת עשו

העולם? בבורא
לאדם גורמים בהם למקרים דוגמאות כמה ישנם
והכרח. הכאה ידי על האמיתי רצונו את לגלות

ולדוגמא:
נוכל "לא ואמרו משליחותם חזרו המרגלים כאשר
בדברים רבינו משה אותם הוכיח וכו', לעלות"

ועלינו". "הננו אמרו שלבסוף עד קשים,
אודות המשנה בדברי רואים אנו לכך בדומה

בתורה, עוסק שאינו במי הנוזפת ה'בת־קול'
תספר שה'בת־קול' יותר מתאים היה שלכאורה
שאינו במי לנזוף במקום התורה לימוד במעלת

בה? עוסק
של זו בדרך לנקוט יש לפעמים שאכן אלא
החבוי. הפנימי הרצון את לגלות בכדי "שבירה"

לפעמים אך ה', רצון את לקיים רוצה יהודי כל
ולכן הגוף, וחומריות בגסות מכוסה זה רצון
את שמורידים ו"שבירה", ל"הכאה", זקוקים

הפנימי. הרצון את ומגלים הכיסוי

כלי יוצרת שבירה
הבא: הסיפור יובן זה ע"פ

שלום (רבי הרש"ב הרבי של נשיאותו בתחילת
לבקש חסיד אליו נכנס מליובאוויטש) דובער
שהוא לו ענה הרבי אך חשוב. עניין עבור ברכה

זה. בנושא לו לעזור יכול אינו
בבכי ופרץ החוצה יצא הרבי, תשובת את בשמעו
(הרז"א). הרבי של אחיו בו פגש בוכה בעודו מר.
הרז"א נכנס בכיו, לפשר היהודי תשובת לשמע
הנשיאות) בתחילת זה היה (כאמור, הרבי אל
והרבי ברכה מבקש יהודי הדרך? "הזוהי ואמר

לו?". לעזור יכול אינו שהוא לו אומר
והרבי יהודי, אותו את להכניס הרבי הורה מיד

בפועל. נתקיימה אכן והברכה ברכו
לפחות הרבי אותו עודד לא מדוע להבין: וצריך

וחיזוק? עידוד בדברי
שעה באותה כלי היה לא יהודי אותו שאכן אלא
אינו שהוא הרבי לו אמר ולכן הברכה, את לקבל
בו פעלו הרבי דברי כאשר אך לו. לעזור יכול
הברכה את לקבל יהודי אותו יכל "שבירה",

מהרבי.

דרך בכל
האורחים את אברהם הכריח למה יובן זה כל לפי
להכיר מסוגלים העולם אומות גם ה': את לברך
עסק ולכן העולם, בורא הוא שקב"ה בכך
כאשר אך ושב. עובר לכל בהסברים אברהם
נקלט לא זה שדבר אנשים שיש ראה אברהם
אותם והכריח אותם "שבר" הוא כל-כך, אצלם
את מסוימת) (במידה לקלוט ובכך ה', את לברך
עולם א־ל "ברוך אמרו הם מכך וכתוצאה העניין,

משלו". שאכלנו
בקירוב פועלים כאשר אלינו: ההוראה וזוהי
אפשרית דרך בכל לפעול יש הקב"ה, אל יהודים
אברהם), (כמו ומשקה מזון נתינת ע"י גם כולל -
באמצעות זה כאשר אפילו לפעול יש נדרש, ובאם

שלום). ובדרכי נועם בדרכי (כמובן לחץ
ומיד תיכף זוכים הקב"ה, של שמו פרסום וע"י
צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה

ממש. בקרוב
(122 ע׳ ט״ו חלק לקו״ש (ע״פ



המשיח מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק מכתב
באה״ק חב״ד חסידי של השנתי לכנס

טוב, כי בו שהוכפל השלישי יום ב"ה,
דרכי, הצליח והוי' פ'

י. נ. ברוקלין, ה'תשד"מ. מ"ח, ח"י

בארצנו אשר חב"ד, חסידי של השנתי בכינוס המשתתפים לכל
שליט"א - הקדושה

מרובה! וברכה רב שלום

אמיתי, כינוס הכינוס שיהא רצון יהי
בו, המשתתפים כל של אמיתית אחדות
שלהם המושפעים כל אחדות - ידם ועל

ישראל, כל לאחדות - -ועד

בשביל אשר לעולם, והנאה להם הנאה
נברא, - בארץ אחד גוי ישראל

לכ"ף אור זכאי ליום זכות ומגלגלין
אדנ"ע, כ"ק את הולדת יום מרחשון,
טובות החלטות לקבל גרים קא יומא

החלטות העיקר, שהוא בפועל, במעשה שתבואנה ובאופן ובתוקף
אמיתית, ישראל אחדות - האמור בכיוון שתכליתן

אחת תורה התורה, בעניני המשולשת: בעבודה יותר עוד הוספה ע"י
התורה, ושלימות אחדות - ומצותי'ה והחסידות) (הנגלה

בכל כולו העם כל של יום יום בחיי חסידותיים ואור חיות הכנסת
העם, ושלימות אחדות - מושבותיהם

בה, אחד הוי' עיני תמיד אשר המיוחדה ארץ הארץ, בכל ובפרט
אחדות - לגבולותי' כולה עולם, לעם עולם נחלת נתנה שהוא

הארץ, ושלימות

ובן אמיתי לשלום היחידה הדרך גם היא זו משולשת שלימות אשר
קיימא,

באופן מתכנסים כשהם ובמיוחד והציבור, הרבים וזכות כח וגדול
יום בעל של - היטב באר - וכהביאור יתיר, ל' - גדול" "קהל שנעשו

המפורסם. אנשים" מאתכם "החלצו שלו בקונטרס ההולדת

בפועל שיהי'ה שליט"א מהמתכנסים ואחד אחד בכל שיקויים ויה"ר
אשה, או איש מאתכם" "החלצו של חי' דוגמא

ומצליח ומברך ואתי דקדים א-ל, בעדת (מלך) נצב אלקים ויקוים:
הימים, כל תמיד נמשכת פעולה פעולתו להיות כינוסם את

- הגוים בכל תנחל (אלקים) אתה היעוד: יקויים ממש ובקרוב

ממש. בימינו במהרה צדקנו משיח ע"י והשלימה האמתית בגאולה

ולבשו"ט הצלחה ובברכת בכבוד
שניאורסאהן מנחם

"ויעקב לעבודת זה לקשר ויש - הכנס דיום החומש שיעור דרכי: הצליח והוי׳
עא, סנה' לעולם: .. הנאה נשיאינו. רבותינו בשיחות המבוארת לדרכו" הלך
מכל שנבחרה המיוחדה: ארץ ד. א, ב"ר וראה ד. לו, ויק"ר נברא: .. בשביל סע"ב.
אפשר כולה כיבוש אחר דרק - אחת במציאות ושמיחדה בא) ר"פ (מכילתא הארצות
מלכים הל' ה-ג. פ"א תרומות הל' (רמב"ם ארצות דשאר ישראל עם כיבוש להיות
וכידועה יחיד: ... קהל ז). לא, (ירמי' הכתוב לשון גדול: קהל ת"ו). פ"ה
לקו"ת ועייג"כ החלצו: .. קונטרס אחד. על יחיד - איחוד על היחוד מעלת
אתה א. ו, ברכות ואתי: דקדים א. פב, תהלים א-ל: .. אלקים עה.ט. מטות

בסיומו. פב תהלים הגוים: ..

בהם מצמררים רגעים באותם גם
לירון ורעייתו שמר אלירן ר' נקראו
את הרפואים מפי לשמוע שמחה,
ישראל בנם של חייו על דינם גזר
תקוותם כל את תלו הם לייב, אריה
המשיח, מלך שליט"א הרבי בברכת
צופת אבחנתם את לקבל וסירבו

השחורות...
בט"ו החל "הכל אלירן: ר' מספר
כמה לאחר האחרון, בקיץ אב, מנחם
ושלשולים, מחום סבל שבננו ימים
הרפואה לבית אותנו הפנה הרופא
לא שם גם לבדיקות. למיון רמב"ם
אך הבעיה, מקור את לזהות הצליחו
אנטיביוטיקה קיבל שהוא לאחר גם

המשיך מצבו ועירוי,
ל"ע. במהירות להידרדר
משבוע פחות בתוך
עצמנו את מצאנו
כשהוא נמרץ בטיפול

ומונשם. מורדם
המצב כי שראינו בזמן
כתבה מתייצב, לא
שליט"א לרבי אשתי
את וביקשה המשיח מלך
התשובה מתוך ברכתו.
המילים עיננו לנגד בלטו
ביד יוצאים ישראל "ובני

ומילים במקור), (ההדגשה רמה..."
בכל עיננו לנגד שעמדו הם אלו
בהמשך. ובאו שהתרגשו התהפוכות
הגיעה הוא אב, מנחם כ' ביום
נקראנו מערכות. קריסת של למצב
של דעתם חוות את לשמוע כאמור
(היל"ת) מכל! לגרוע שצפו הרופאים
ב"ה כי אותנו "לנחם" מנסים בעודם
ובוודאי בבית ילדים עוד לנו יש
ועלו צפו נחמה... בהם למצוא נוכל
הרבי של ברכתו דברי עינינו לנגד

המשיח. מלך שליט"א
את עדכנו הם מאוחר כשיותר גם
מקרה בכל כי לנו והודיעו תחזיתם
החיים, לכל הפיך בלתי נזק לו ישאר
והמשכנו לרגע התייאשנו לא

רמה"! "ביד נצא כי להאמין
כתבנו שישי ביום שבוע, באותו
המשיח. מלך שליט"א לרבי שוב
מקור היא שבת כי בתשובה נענינו
לרופא מופנים שאנו תוך הרפואה,
קצר זמן כאשר הופתענו לא דתי...
הרופא למחלקה נכנס השבת לפני
דתי הקרובה.. לשבת האחראי

לו הראינו מצידנו ואנחנו כמובן
שאנו תוך שקיבלנו התשובה את
יתחולל זו בשבת כי לו מסבירים

המיוחל. והנס הפלא
בבית ערכנו שבת באותה כבר
כשמיד הודיה, סעודת הכנסת
מכונת את לו החליפו השבת לאחר
יותר לפשוטה המורכבת ההנשמה
הישועות. להמשך ציפינו ואנו ב"ה,
ולא ימים, כמה שחלפו לאחר
לבית צלצלתי התקדמות נרשמה
היא גם שתכתוב מבתי וביקשתי
היא המשיח. מלך שליט"א לרבי
ראו "כבר בסגנון תשובה קיבלה
מאחר לראות..." וימשיכו ניסים
את נשאו המכתבים וכל
הרי אלול, י"ג התאריך
זה, שבתאריך שציפיתי
הכל וחצי שבוע בעוד

יסתיים.
התאריך, כשהגיע בפועל
המצב שבתחילה למרות
שלפתע הרי השתפר
התדרדרות. נרשמה שוב
למחלקה בחזרה הגענו
עצות, אובדי כשאנו
את שנמצא במקום
הכל הביתה שבים עצמו

מהתחלה? מתחיל
פגשנו במחלקה דווקא לפועל
חבדניקית פרטית בהשגחה
רופאה על לנו שהמליצה אחרת
איתה שיצרנו שלאחר הומיאופתית

טיפול. דרך לנו הביאה קשר
להוסיף בקריאה יצאנו בנתיים
הרפואה, לזירוז טובות בהחלטות
היוזמה על ששמע הרופאים ואחד
שנים לאחר תפילין להניח הסכים

זאת. עשה שלא ארוכות
אלול, י"ג שישי, יום באותו עוד
התרופה את המרקחת בבית רכשנו
רופאה, אותה ידי על שהומלצה
התחולל יום באותו כולם, ולהפתעת
על הצביעו המדדים כאשר המהפך

התייצבות.
פלאים השתפר המצב והלאה מפה
חזרה הגענו השנה ראש לפני ועוד
בידינו, לייב אריה כשישראל לבית,
מה לכל זכר ללא ושלם, בריא
הרבי אותו שבירך כפי שהתחולל
ישראל "ובני המשיח: מלך שליט"א

רמה..." ביד יוצאים

עכשיו נפלאות מלך אגרות

ליום פרק חשוון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
נפש ושמירת רוצח הלכות

ז. פרק
ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

ו-ח. פרק שחיטה. הל'

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

ששי.. ספר והוא הפלאה ספר וגו'. פי נדבות
א-ג. פרק אלו. בפרקים שבועות.. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק
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הרפואה בבית המהפך יום

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

וגם ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם ענינים
ממשיכים - הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים כאשר

ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם, הם
תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקדושה להיפך עקשנות

התינוק עם יחד

השאלות על התשובות
הגאולה: באתר חדש

וקיים" "חי בנושא הסימפוזיון של חוזר שידור
ויצהנדלר, שמעון הרב עם ב-770 שנערך

קורנווייץ משה והרב פרידמן מענדל מנחם הרב
www.hageula.com
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האומות לכל הגאולה בשורת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ביתר בדורנו ביטוי לידי בא היחיד של כוחו
דרום תושב אחד, אדם גם כי מתברר שאת.
גויים של רחב מעגל על להשפיע מצליח הארץ,
באמצעות זאת נח, בני מצוות שבע לשמור
באופן החברתיות, ברשתות המסר הפצת

ועקבי. שיטתי
המשימה, את עצמו על שנטל כהן, איתמר ר'
מוצא לחייו, השלושים בשנות במקצועו, מורה
לנושא להקדיש משפחתו, לבין עיסוקיו בין זמן
נחשפתי, החשוב "למבצע קצר. זמן החשוב
ומצוות תורה לחיי להתקרב התחלתי כאשר
הרב את וכששאלתי שנים, כשמונה לפני
את לגויים מודיעים לא אנו מדוע אז, שהכרתי
הדרך מכאן קצרה... באמירה פטרני תפקידם,
מנת על שפועל מי שיש לגלות כדי קצרה, היתה
מאוד ומהר ייעודם, את ימלאו האומות שכל
המשיח, מלך שליט"א הרבי של לחסיד הפכתי
את ממש, ההפצה ממרכז מזמין שאני תוך
שבע מטה ע"י זה, בנושא לאור היוצאים הדפים

ע"ה. קלי בועז הרב של מצוות

מיידית השפעה
שנחשפים מי של האישית הברוכה ההשפעה על
מזמן, לא כי מספר הוא מצוות, שבע לבשורת
ערבים בארבעה נתקל ביפו, מבקר בעודו
לראות ששים אינם הם כי העיד פניהם שמראה
להיתקל רגיל אני במג"ב, ושירתתי "מאחר אותו.
איתי שהיה חבר שכאלו. נעימים לא במבטים

מהרכב. אליהם מלצאת אותי להניא ניסה
אליהם מתקרב שאני כדי ותוך לצאת החלטתי
ענין על איתם לשוחח שכדאי בדעתי עולה
בקרוב מהשמים שירד השלישי המקדש בית
נוטלים והם אליהם ניגש אני הבית. הר על

מגיש שאני מצוות שבע כרטיסי את בחשדנות
מהם אחד לי מעיר קצרה קריאה לאחר להם,
שאתם איפה תהיו שאתם שעדיף איתי "תסכים
זקוק הייתי לא שאנחנו..." היכן נתפלל ואנחנו
אחת. רגל על להם להסביר ומיהרתי מזה ליותר
לכל תפילה "בית המקדש, בית של תפקידו את
סביב האומות כל את המאחד מקום העמים"
מבע בעבר. שהיה וכפי אחד בא-ל האמונה
"אם הובנה הנקודה כי הבהיר המתרכך פניהם
את סיימו המצוות" שבע את ישמור אני גם כך,

הקצרה. השיחה

עולמיים שינויים
באמצעות הינה בפעילותו, הכותרת גולת כאמור,
מאתר הוא דרכה באינטרנט, ה'פייסבוק' רשת
בקשר שלא ממדינות חלקם ערבית, דוברי
קצרה, בהודעה להם ושולח ישראל, עם רשמי

נח. בני מצוות שבע את בשפתם
לענין יש כי קלי בועז מהרב שמעתי כבר בעבר
כבירה. רוחנית השפעה המצוות 7 הפצת של זה

פועלים הדברים כמה עד יאומן לא פשוט זה
בערבית, התניא הדפסת בשעתו אם מיידי. באופן
'האביב מהומות שפרצו לפני קצר זמן הייתה
האחרונים בשבועות כיום, שגם הרי הערבי',
ראיתי אלו, הודעות במרוכז ששלחתי פעם בכל
שינוי מתחולל איזור באותו כי מיידי באופן

מיידי.
שם בלבנון, לאנשים ששלחתי בעת גם היה כך
ששלחתי בעת וגם המהומות, לאחרונה פרצו
מנהיג הודיע יום ובאותו טורקים, לחיילים
פעילות לגבי ארה"ב עם סיכומו על טורקיה

שם. המחבלים כנגד בסוריה שלהם צבאית

פעילים דרושים
התניא ספר חוברות את
קלי, הרב לאור שהוציא
אבי הרב מבנו ביקשתי
הכותרת עם להדפיס קלי,
תוך משה", של "השריעה
זה באופן משדרם שאני

שונות. מדינות לתושבי
כשנתקלתי המקרים באחד
היהודים את העוין באדם
שלחתי ישראל כנגד וכותב

ד"ר עם מתייעץ שאני תוך החוברת, את לו
קצר זמן ובתוך רבות, זה בתחום הפועל כהן,
כתיבתו סגנון את משנה ערבי שאותו ראיתי
הם היהודים כי לדעת העולם על כי מצהיר ואף

כיום". משה של (=הלכה) ה"שריעה" מפיצי
שיצטרפו מתנדבים עוד מחפש אני אלו בימים
מלך שליט"א הרבי של בשורתו הפצת למהפיכת
האלקטרונים. באמצעים העולם לכל המשיח

.052-358-2409 לפרטים:

וקם צדיק יפול שבע
רוחה... מצב אודות כותבת

אדם, בני כללות בתוככי מאתנו כאו"א אשר כן, גם מובן
בבחי' הוא האדם כן שעל שוה, רוח במצב תמיד איננו
אמיתים, גמורים צדיקים אפילו גדול, לנו ומי ויורד, עולה
אשר מפרש זה ובכל הזקן, רבנו ידי על זה תואר כמבואר

וקם. צדיק יפול שבע הכתוב, אומר עליהם גם
הראשונה מדריגתו לגבי נפילה זה הרי שבצדיק אלא

וכו'.
ענין תמיד שלא הוא, נורמלי אשר מובן, מהאמור
הבטחון-עצמי ענין וכן אצלה, שוה במדה ההתרכזות
היצר, תחבולות מתוספות הנ"ל כשלכל ובפרט וכו'.
שאחד לבוראו, מעבודתו האדם את לבלבל הרוצה
מוחלט, ובטחון הנפש מנוחת זו, בעבודה העיקרים

שבאדם והכשרונות עביד, לטב רחמנא דעביד מה שכל
הרי כן, גם לנצלם האפשרית נתנה בודאי - לו שניתנו
הזמנית הירידה אשר האדם, את לפתות היצר מתחבולות
בעיניו אותה ומגדיל אותה ומגזם הוא כן לא והנורמלית

וכו'.
ממחשבות לגמרי דעתה להסיח שעלי' מהאמור, המורם
תורת ותורתנו אמונתנו יסוד הבטחון מדת היפך שהן
מוצאת אינה שלפעמים ממה להתרשם ולא חיים,

ויומיים. יום לפני שהי' כמו להתרכזות הכח בעצמה
לדבר תוכל אשר וידידה חברה לרכוש עיקר, זה וגם ועוד
אף ישיחנה, איש בלב דאגה נאמר, וכבר לב, גלוית עמה
פיתוי היא מקורו אשר הדמיון פרי היא זו דאגה שכאמור
להצליח - למטרה תגיע אשר ובודאי ובודאי היצר.
עשה והאלקים חב"ד, בשטח מורה בתור הקדש בעבודת
ז׳קלא) (מאגרת ובזמנו. בעתו יפה הכל את

הזקן אדמו״ר של קיר ציור ליד איתמר ר׳

התניא ספר
לערבית בתרגום

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים
03-5017702
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שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

במזרח הגאולה הפצת

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


