
העולמי השלוחים כינוס
זו בשבת מגיעים העולם רחבי מכל
שליט"א הרבי שלוחי יורק בניו ל-770
העולמי, בכינוס להשתתף המשיח, מלך
משיח פני קבלת בסימן הק' כדבריו הנערך
מתקיימים לשבת הסמוכים בימים צדקנו.
הפעילות להעצמת וסדנאות שיעורים
חגיגים ואירועים ארוחות לצד זה, בתחום
קודש בשבת המעמד של שיאו ומפוארים.
מלך שליט"א הרבי של הק' בהתוועדות

המשיח.

חברון הקודש עיר שבת
השבוע בפרשת קוראים בה זו בשבת
אברהם ידי על המכפלה מערת רכישת על
אירוח שבת חברון תושבי מארגנים אבינו,
להביע המגיעים אלפים לעשרות המונית
וחיזוק האבות בעיר היהודי בישוב תמיכה

בה. ההתיישבות

בארה״ק השלוחים כינוס
יתקיים 20:30 בשעה במוצש"ק
לשלוחים כינוס חב"ד בכפר ב-770 אי"ה
סעודת בתוכנית: הקודש. בארץ שנשארו
וזימרה, שירה ברוב חגיגית מלכה מלווה
ערכיות והגרלות עשירה תוכנית עם
טהור, מכסף קידוש כוסות לשליחים:
בשליחות לסיוע מתקנים מענקים,
052-8572-770 בס.מ.ס: ההרשמה ועוד.

(אבי). 054-4951-770 או (ליאור)

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

הכנסת, בבתי השבוע יברכו אותו כסלו חודש
יתברך לה' ההודאה את המסמל הזמן הינו
נרות הדלקת את המלווה הברכה הניסים. על
ההם בימים לאבותינו ניסים "שעשה החנוכה
חודש של בסיומו יפה, משתלבת הזה" בזמן
על ההודאה יום את המציין בתאריך הנפתח
(ראש המשיח מלך שליט"א הרבי של בריאותו

תשל"ח). כסלו חודש

לעקוב מקשה באזורינו, המהיר האירועים קצב
תשומת מלא את לו ולהקדיש אירוע, כל אחר

כמעט הראוי'ה. הלב
ציינו משים, מבלי
סבב את שעבר בשבוע
רק - החמישי הירי
של האחרונה, בשנה
העזתיים, הטרור ארגוני
ומתחמשים ההולכים
הפסקת הסכמי בחסות
אלא ישראל. עם האש
בלטה זה, שבסבב
השגחתו גדולה בעוצמה
הבורא של הגלויה
כאשר ישראל, עם על
וחמישים מאות כארבע
מסוגים ורקטות טילים
נורו ומשונים שונים

איש שמים בחסדי אך ישראל, וערי ישובי לעבר
נפגע! לא

לבירה מנהיג יש
למלא יכולה לבדה, זה במבצע הניסים רשימת
בפעולת נתבונן אם די מכך. ויותר עמודים מספר
כי ונבין לתיפקודה, שהתרגלנו ברזל" "כיפת
פעילותה, הצלחת את המלווה דשמיא' ה'סייעתא
אחוז כשבעים הקב"ה. של חסדו על מעידה
ב"שטחים נופל מהירי
ולאבאיזורים פתוחים"
למרות זאת מיושבים,
המחבלים נסיונות
את העת כל לשכלל

הטילים נפלו בהם מקרים באותם ואף הירי.
בהתעצמות לחזות שזכינו הרי הישובים, בתוך

הנפלאות. מראות

הדיווחים משגרת להיותחלק ההופכים אלו ניסים
ע"י העולם הנהגת מאופן טפח מגלים מהדרום,
זאת מגדירה כך בטבע' המלובש 'נס הקב"ה.
הניסים בשגרת כי המסבירה החסידות, תורה
הכמעט באפשרויות עטופים אלינו המגיעים
ובתוך זו', לבירה מנהיג 'יש כי מתגלה טבעיות,
בערך שווה ית' (שמו 'אלוקים' מתגלה 'הטבע'
המספרי - הגימטרי

'הטבע'). למילה

מחדש לחשוב
להביע חובה זאת עם יחד
התקיפה המחאה את
ממשלת של גישתה כנגד
ומתן משא לנהל ישראל
שבאויבינו, הגרועים עם
האש להפסקות והסכמה
חודשים מספר בכל
בר כל כאשר מחדש,
אלו הפוגות כי מבין דעת
להתחמשות מנוצלות

המחבלים. של נוספת

מזוודות העברת המשך
שכר לתשלום המשמשות חודש, מידי הכסף
לארגוני גיבוי ומהוות עזה, ברצועת למחבלים
הדחוף הצורך את מעמידות העזתיים, הרצח
אשר למבצע יציאה הכוללת מחודשת, בחשיבה

מצידם. התמידי לאיום קץ ישים

התוועדויות תתקיימנה זו מברכים בשבת כנהוג,
הודיה מעמדי גם יהיו שבוודאי הכנסת, בבתי
העת. כל איתנו שעושה הניסים כל על להשי"ת
חודש הגאולה, חודש של בפתיחתו בעמדנו
הזה" בזמן ההם "בימים ניסים אירעו בו אשר
של התגלותו - הגדול הנס על בו נודה בוודאי
האמיתית בגאולה המשיח מלך שליט"א הרבי

ממש. ומיד תיכף והשלימה,

של שגרה
ונפלאות ניסים

כי תזכורת כשקיבלנו כעת, הדורות. לאורך ישראל, לעם בו שאירעו הגדולים הניסים את מציין כסלו חודש
ממש מיד והשלימה האמיתית הגאולה - הגדול בנס ובטוחים סמוכים אנו יהודי, כל על ומגן שומר הקב״ה
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יבנה גן בצומת מצולם נס

שעבר. בשבוע יבנה גן בצומת הטיל, נפילת רגע את תיעדו מצלמות
שעה. באותה בכביש שחלפו הרכב בכלי פגע לא ניסים, בניסי



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

רחלי ומרת אבי ר' למשפחת
זילברמן

שי' ה' בצבאות החייל הבן להולדת

הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

ע"ה אליעזר ב"ר ויטא תמר מרת
שי

ה׳תש״פ מרחשון י"ד נפ'

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

טוב נשמתמזל לזכות

 
    
   
   
   
    
   
   
   
    
    

   

רבבה לאלפי היי את אחותנו
ס) כד, שרה (חיי

חנינא, ב"ר ר"ח בשם לוי ורבי ר"ב
שהתפלל עד שרה נפקדה לא מה מפני
העולם אומות יהיו שלא יצחק? עליה
אלא פירות עשתה תפלתנו אומרים

אשתו". לנוכח לה' יצחק "ויעתר

ס) רבה (בראשית

בימים בא זקן ואברהם
א) כד, שרה (חיי

בימים בימים, ואינו בזקנה שהוא אדם לך ״יש

וימים ימים כנגד זקנה כאן אבל בזקנה, ואינו

(מדרש) זקנה״ כנגד

המכוונים מושגים הינם בימים" ו"בא "זקן"
שלימותו על יגע האחד צדיקים. סוגי לשני
הסביבה הזולת, שלימות על והשני האישית

והעולם.
האישית שלימות חכמה. שקנה זה הוא ״זקן״

הנשמה. של

שלא שלימים, שימיו זה הוא בימים״ ״בא
את ומאיר המצוות, בקיום אחד יום החסיר

שמקיים. במצוות העולם

בימים" בא "זקן שהיה אברהם, של גדולתו
סביבתו את גם אך נשמתו לשלימות הגיע -
העולם. את להאיר שהחל - לשלימות הביא
(מדרש)

ולבני ליצחק. לו אשר כל .. אברהם ויתן
מעל וישלחם מתנות .. נתן .. הפלגשים

ה-ו) כה, שרה (חיי יצחק

לפני ישראל את ישמעאל בני ובאו ומעשה
בן הבכור "את של: בטענה מוקדון אלכסנדר
בדין א"כ שניים" פי לו לתת יכיר השנואה

שניים. פי ישמעאל שיטול הוא

המלך, אדוני קוסם: בן גביעה להם השיב
הן. לו אמר בניו? בין חפצו עושה אדם אין
אשר כל ... אברהם "ויתן והכתיב לו אמר
לבני נותן הוא והיכן לו אמר ליצחק". לו
אשר הפלגשים "ולבני לו אמר קטורה?
משם ונסתלקו מתנות" ... נתן לאברהם
שמעוני) (ילקוט פנים. בבושת

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:16 16:01 ירושלים

17:17 16:16 תל-אביב

17:15 16:05 חיפה

17:19 16:20 באר-שבע

17:16 16:15 ניו-יורק
      
לא) - א א, (מלכים   

  
חלקים. 7 דק', 18 ,7 שעה ד' יום המולד:

ושישי. חמישי ביום חודש: ראש

בשליחות להצלחה הדרך

מלך דבר

שרה חיי פרשת

שרה חיי

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

ממנו ומבקש אליעזר אל פונה אברהם כאשר
אותו שואל יצחק, לבנו אשה ולהביא ללכת
האישה תרצה לא בו במקרה לעשות מה אליעזר
תשיב פן לך "השמר משיבו ואברהם איתו, לבוא
לבני אשה ולקחת לפניך מלאכו ישלח .. ה' ..

משם".

של לביתו אליעזר מגיע כאשר יותר, מאוחר
אומר הוא אברהם דברי את לו ומוסר בתואל
והצליח איתך מלאכו ישלח .. ה' אלי: "ויאמר

ממשפחתי". לבני אשה ולקחת דרכך

מהלשון בדבריו אליעזר משנה מדוע להבין, ויש
"ישלח לומר ובמקום אברהם, השתמש בו
"ישלח בלשון משתמש הוא לפניך" מלאכו

איתך"? מלאכו

לפניו או איתו
ו"איתך" "לפניך" הלשונות שתי שבין ההבדל
מלאכו "ישלח אומרים כאשר כפשוטו: הוא
עם ביחד ילך שהמלאך היא הכוונה לפניך"
ואילו שליחותו. את לבצע לו ויסייע אליעזר
המשמעות לפניך" מלאכו "ישלח אומרים כאשר
לו וידאג אליעזר לפני כבר ילך שהמלאך היא

השליחות. להצלחת מלכתחילה

מלאכו "ישלח באמרו אברהם כוונת הייתה וזו

כבר אליעזר של שליחותו שהצלחת – לפניך"
הקב"ה. ע"י מלכתחילה מובטחת

בתחילת שכבר בפועל, אירע שאכן וכפי
- לבאר ובהגיעו הדרך", לו "קפצה שליחותו
רבקה אליו יצאה - להתפלל כילה טרם בעוד
בתואל רצה בהמשך כאשר וגם המים, כד עם
וכפי והמיתו", המלאך "בא השידוך את לבטל
לבוא רבקה של המהירה בהסכמה רואים שגם
על מראה זה שכל וכו', מיידי באופן אליעזר עם
שאברהם כפי השליחות, של המיוחדת ההצלחה

לפניך". מלאכו ישלח .. "ה' הבטיח

אמיתית הצלחה
דברי את לבתואל מספר אליעזר כאשר אך
מלאכו "ישלח ואומר מעט משנה הוא אברהם,
בתואל עם לדבר מעוניין כשאליעזר כי איתך",
יכול אינו הוא לשידוך, הסכמה ממנו ולקבל
(כפי לכן קודם נקבע כבר שהענין לו לומר
כך אם כי לפניך"), מלאכו "ישלח אברהם שאמר
ומתן המשא כל מה לשם – בתואל טוען היה
אליעזר ולכן כך? קבע המלאך כבר והלא הזה
איתך". מלאכו "ישלח ולומר לשנות מוכרח היה

שאברהם כך על לבתואל סיפר לא שאליעזר הגם

זאת, עם אך לפניך", מלאכו "ישלח בירכו
שהוסיף מה ידי על לבתואל, זה את רמז הוא

דרכך". "..והצליח

מאת בא זה כאשר רק היא אמיתית הצלחה
עצמו, האדם של היגיעה ידי על ולא הקב"ה,
יגיעתו, ידי על מצליח אדם שכאשר והגם
לאמיתו אך מסויימת, הצלחה ג"כ זאת נחשבת
מגיע זה כאשר רק היא אמיתית הצלחה דבר, של

מלמעלה. במתנה

מובטחת הצלחה
בדבריו הוסיף אליעזר שכאשר מובן זה ולפי
שכל היא (שהמשמעות דרכיך", "והצליח
בכך רמז הוא הקב"ה) מאת באה ההצלחה
של ההצלחה את מלכתחילה קבע כבר שהקב"ה
יצא "מה' בתואל אמר לבסוף ולכן השליחות.
ה' ש'יד בכך לבסוף הכיר הוא גם כי הדבר",

זאת'. עשתה

מתורתן אבות עבדי של שיחתן "יפה חז"ל אמרו
הכח את יש לבנים גם זאת, עם אך בנים", של

אבות". "עבדי של זו לדרגה להגיע

אליעזר של משליחותו הנלמדת ההוראה וזוהי
בשליחותו העוסקים אלו ובפרט ואחד, אחד לכל

דורנו: נשיא של

ובטלים אבות" "עבדי של באופן מתנהגים כאשר
ש"ישלח לנו מובטח הרי למשלח, בתכלית
מבטיח הקב"ה – דרכיך" "והצליח לפניך" מלאכו
הגאולה להבאת השליחות במילוי הצלחה

ממש. ומיד תיכף – והשלימה האמיתית

(99 ע׳ כ״ה חלק שיחות לקוטי (ע״פ



ציק זמרוני הרב מאת:

- הרצועה כיבוש
קריטי! הכרח

הרבי פנה הכיפורים, יום מלחמת של בעיצומה
והצפון הדרום חזית למפקדי המשיח מלך שליט"א
אלא האויב, בהדיפת להסתפק לא בהם והאיץ
זה, כיבוש ודמשק. קהיר את ולכבוש להתקדם
יכולתם את לחלוטין יערער קצר, לזמן אפילו אמר,
לשנים מישראל, הבטחוני האיום את ויסיר הצבאית
- ייעשה לא הדבר באם כי והדגיש, והוסיף רבות.
דבר של שבסופו הרי - ומשונים שונים מתירוצים
עצמם הם אני", רוצה שיאמר עד אותו "כופין יהיה

זאת. לעשות עלינו יכפו והסורים המצרים

קיימת כי מאשרים המודיעין דוחות כאשר לנושא, כעת להכנס מבלי
המצרים ידי על תקיפה במגמת צבאיות והכנות מואצת התחמשות
המשיח, מלך שליט"א הרבי של אלו דברים הדיעות, שלכל הרי והסורים,

הפלסטיני. בנושא היום-יומית, במציאות עינינו לנגד מתממשים

קודם אחת שעה
אלא ומקומי, מקרי אינו ישראל, על לאחרונה שהתחדש הקסאמים ירי
"רגיעה" מאותה מראש ידועה תוצאה הינו זה ירי היטב. ומתוכנן יזום
ברורה ידיעה מתוך בישראל, השלטון חבורת ע"י לפלסטינים שניתנה
לא בממשלה ולאיש מחודשת, ולהתארגנות להתחמשות תנוצל היא כי

בכך. ספק היה

יועיל לא להגיב, מבלי להגיב זמן. להרוויח השלטון חבורת של נסיונה
דבר, של בסופו הבטחונית. לקריסה אחריותה את ממנה להסיר לה
האוטונומיה", את "לבטל המשיח מלך שליט"א הרבי כדברי ניאלץ
אחת לשעה ההכרח מוחלט. ובאופן מחדש הרצועה את לכבוש ניאלץ

קריטי. הינו קודם,

בישראל, השלטון חבורת של הנבובות והצהרותיה הססנותה מול
המשיח, מלך שליט"א הרבי משלוחי מאות אלה בימים מתכנסים
מיוסד כולו שכל כינוס יורק. בניו ב"770" העולמי, השלוחים לכינוס
השליחות אודות המשיח, מלך שליט"א הרבי של הברורה הצהרתו על
אנשים הדור, מאנשי ואחת אחד כל על המוטלת דורנו, של המיוחדת
והשלימה". האמיתית בגאולה צדקנו משיח פני "קבלת - וטף נשים

ולבטא היסוד, את ובראשונה, בראש להזכיר, "צריך קודשו: ובלשון
שנתוסף החידוש ובפרט בכלל, זה בדורנו השלוחים של התפקיד את
צדקנו משיח פני לקבל - השליחות בעבודת האחרון בזמן במיוחד
את חודרת שהיא מיוחדת, והשלימה...שליחות האמיתית בגאולה
עניני כל עולים ידו שעל ה"שער" נעשית והיא השליחות עניני כל

השליחות..".

החנית בחוד
המלך של מרכזיותו הדגשת היא הקהל, בשנת זו שליחות של יחודה
"שהמלך משום דווקא, ממנו ה'. דבר את לשמוע העם כל נאספים סביבו
את הרף, ללא להדגיש דידן, ובנידון הא-ל". דבר את להשמיע הוא שליח
הוא אשר השליחות, בעבודת המשיח, מלך שליט"א הרבי של מרכזיותו
ולהביא ישראל, עם כל את ולהקהיל לאחד וביכולתו בכחו הוא, ורק

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה את בפועל

723 הגאולה שיחת (מתוך
הקהל) שנת תשס״ט, מרחשוון כ״ג

מאות שליוו לאזעקה אזעקה בין
נתגלו הארץ, בדרום תושבים אלפי
שקיבל המבצע מעטים. לא ניסים
שחורה, חגורה הכינוי את צה"ל ע"י
של ההגנה טבעת את שוב חשף
כל על ושומרת המגינה הקב״ה,

יהודי.

לא ברזל כיפת מערכת כאשר גם
במקומות הטילים נפילת את מנעה
לא הישירות שהפגיעות הרי ישוב,

היל"ת. לפצועים, גרמו

שנסע מימון זמיר לרב גם אירע כך
מכוניתו עם שעבר שלישי ביום
שרקטה בזמן בו יבנה, גן בצומת
התפוצצה עזה מרצועת שנורתה
פגע. ללא יצא הוא בנס במקום.
הוא ישראל נתיבי ממצלמות בתיעוד

עובר נראה ממש
הפיצוץ. דרך

בראיוןלתקשורת
סיפר: הוא
לא "בכבישים
שומעים תמיד
האזעקה, את
לא ברדיו וגם
לפתע שמענו.
ענק בלון ראיתי
מהנתיב אש של

אדיר, רעם בקול מתפוצץ הנגדי
את שטלטל אדיר פיצוץ ממש
די מכונית שהיא שלי, המכונית
של הפח את ביקעו ורסיסים כבדה,
את וקרעו המושבים אל המכונית
התנפצה, הצד מראת וגם הריפודים,

עופרת. קליע אליה וחדר

הנזק את לראות בשביל עצרתי
את גם ולבדוק קרה, מה ולראות
במושב שהשמשה ראיתי עצמי.
יוצא אני ואז התנפצה, האחורי
שהדלתות רואה ואני החוצה,
גלוי, נס היה זה בחורים. מלאות
נשארתי קיבלתי. לא אחת שריטה
את לעכל כדי דקות כמה נדהם שם

הגומל". נברך בשבת הדברים.

סגנית מנתיבות, חדד שבע בת מרת
שבע, באר חב"ד ספר בית מנהלת
סיפרה - הרקטה מירי נפגע שביתה
שלמרות להם, שאירע הגדול הנס על
- ברכוש יקר מחיר גבתה שהפגיעה

נפגע. לא איש שמים בחסדי

להאמין, לא - פה היה גדול "נס
להודות המקום זה חדד, אמרה

הניסים על הוא ברוך לקדוש
נס זה איתנו. עושה שהוא הגלויים
שהבית נכון כלום. לנו קרה שלא
העיקר רכוש. רק זה אבל נפגע,

בנפש". פגיעות היו שלא

ברגע המוגן למרחב נכנסו הבית בני
להישמע. החלה אדום צבע שאזעקת
הממ"ד, בתוך 'בום' שמענו "פתאום
מעוצמת חשמל. הפסקת הייתה ואז
על נפל שזה לעצמנו תיארנו ה'בום',

שלנו". הבית

גדול חור ראתה למטבח כשנכנסה
בשאר היו נוספות ופגיעות בתקרה,
רק לבכות "התחלתי הבית. חללי
סיפרה נפגע, הבית איך מלראות
להתקף נכנסתי ממש והוסיפה:

לבכות". הפסקתי לא חרדה,

נעמה השכנה
על סיפרה דוידי
שחוותה כפי הנס
"שמענו אותו:
בצורה 'בום'
עד קרובה, ממש
שחשבתי כך כדי
בבית קרה שזה
בדרך אני שלי.
מאוד אדם כלל
אבל פחדן, לא
זה הפעם האוזנים. את כיסיתי
החוצה, יצאתי עוצמתי. באמת היה
הגג כל נפגעה. שהשכנה רואה ואני
אבל עצוב, ישירה. פגיעה - שלה
ואני בה, חיים שאנחנו המציאות זו
בהם", לטפל יידעו שהפעם מקווה

סיכמה.

לשוב המשפחה בני כשהורשו רק
עוצמת התבררה ההרוס, הבית אל
שהוא תוך הגג דרך חדר הטיל הנס.
ורהיטי סביבו, עצום הרס מותיר

ממקומם. עפו הסלון

תמונת שבתוכה הזכוכית מסגרת רק
ודולר המשיח, מלך שליט"א הרבי
תלויה נותרה הק', מידיו שנתקבל

פגע. ללא הקיר על

משפחה של בביתה גם אירע כך
שם בסלון, פגיעה שספגו נוספת,
תמונות הקיר על תלויות נותרו
שפעם להיכן כשבצמוד הרבנים,
נותרה לקיר, המקובע מזגן עמד
שליט"א הרבי של תמונתו תלויה

המשיח. מלך

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

שנים ספר והוא קנין ספר וגו'. חכמה ראשית
א. פרק אלו. בפרקים מכירה.. הל' עשר..

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים נדרים. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

א-ב. פרק אלו. בפרקים נזירות.. הלכות יג. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ל

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שחורה חגורה מבצע ניסי

במה חברון! את כבשו - "נצחון" מזה ...עשו
על שאסרו בזה - חברון? את שכבשו מתבטא

אבל טענות, יש לי אמנם שם? להתיישב חוק פי על יהודים
שנעשה מי נעשה בחברון מילא חברון. את שכבשו הוא ה"קול"
אולי ירושלים, אודות לצעוק כעת שיתחילו לכל-הפחות אך -
תשל"א) כסלו (י"ט ירושלים! את להבטיח נוכל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ירושלים אודות לצעוק

חדד מש׳ בבית התמונה

ציק זמרוני הרב

העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
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

והברכה התודה
ה'תש"פ חשוון כ' לרגל הבאים ברוכים הארצית בהתוועדות המשתתפים לכל

לציון בראשון 'בלוודר' אולמי

האירוע: בהפקת והמסייעים התורמים ולכל
צנורטו, מרדכי ר' ציק, שניאור הרב פרישמן, בנצי הרב רווה, מנחם הרב

ציק חני מרת

דרורי, סעדיה הקלידן כהן, לויק הזמר מימון, אודי והגברה מסכים
הקודש בארץ חב"ד מישיבות והתמימים - הפעילים. אנ"ש,

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה - ציק חיים הרב
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תש"פ - הבאים ברוכים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

השבוע בתחילת הגיעו וטף נשים אנשים אלפי
השנתי לכינוס בראשל"צ בלוודר לאולמי
לקבלת 770 קודשנו מחצרות הבאים" "ברוכים
ממש. בפועל המשיח מלך שליט"א הרבי פני

הולדת יום מרחשוון, לכ' באור נערך האירוע
תמימים. תומכי ישיבות מייסד הרש"ב, הרבי

והזמנת התהלים פרק באמירת נפתח הכינוס
יחי הכרזת לאחר המשיח. מלך שליט"א הרבי
סעדיה והקלידן כהן לוי הזמר עם שמחה וריקודי
ילדי במקומות, ומתיישב הקהל חוזר דרורי,

הפסוקים. 12 את להכריז עולים ה' צבאות

מרכז רב טאוב יוסי הרב מוזמן מלכות לדבר
משיחת הדברים עיקרי את שמוסר בנתניה ממש
שפועלת למה מיוחדת בהטעמה מלכות, הדבר
כיום, בעולם המשיח מלך שליט"א הרבי שיחת

לראשונה. השיחה אמירת לאחר שנים כ"ח

אישית חוויה
שהותו על מספר ציונה, מנס אזולאי שימי הת'
חברים עוד עם יחד ב-770 החגים בחודש
מאחד האישיים רשמיו את ומספר יחד, שטסו

שחווה. הארועים

הרב המנחה דברי ואחרי למקומות, חוזרים
חיינו, בבית החגים לחודש בנוגע קורקוס רפאל

החגים. לחודש סיכום סרטון מוצג

מענדל מנחם הרב הנואמים לדוכן עולה כעת,
אף שהיה תקוה, בפתח חב"ד קהילת רב פרידמן,
על ומדבר המשיח מלך שליט"א הרבי אצל הוא
למעשה מורידים איך - החבילות" את "פורקים
במקום השגרתית יום היום בעבודת בפועל
תשרי. בחודש ש"הרוויחו" מה כל את השליחות
למען האגודה ציק חיים הרב עולה אחריו,
חודש על ומספר והשלמה, האמיתית הגאולה

מלא 770" חיינו. בבית תש"פ זו בשנה החגים
13 מגיל מאד, וצעירים צעירים בבחורים וגדוש
כולם בארץ, חב"ד מישיבות רובם רוב ואילך,
מלך שליט"א הרבי אל וביטול, ביראת-כבוד
ובריקודים, בשמחה בתפילות, בלימוד, המשיח,

דוד! בית חיילי את רואים - בהתוועדויות...

הארץ שלימות
את מ"לראות סרט המסכים על מוקרן כעת
אצל מסדיגורא האדמו"ר מיחידות מלכנו",
לשלימות בנוגע המשיח מלך שליט"א הרבי
אל"מ של מדבריו מיוחד קטע ואחריו הארץ,
הדרום פיקוד אלוף סמיה טוב יום (במיל')
כשהיה אוסלו, הסכמי שבזמן שמספר לשעבר,
(שרים אוסלו" "נערי הסתירו עזה, אוגדת מפקד
חיוני מידע דאז הממשלה מראש בממשלה)
שהעיד ימ"ש, עראפאת יאסר לכוונות בנוגע

השלום. הסכמי את לקיים מתכוון שאינו

מדרום הבריחה על החפוזה בהחלטה גם וכך
את זה אחרי חודשים ארבעה שהביאה לבנון,

גם ,2000 שנת של החמושה האינתיפאדה
והשרים הרמטכ"ל (ברק) הממשלה ראש אז,
מלבנון, המבישה הבריחה אופן על שהחליטו
שהביעו המקצועית בדעה וזילזלו התעלמו
זומנו שלא במטכ"ל גבוהים קצינים וכמה כמה
ברדיו. ההתנתקות על ושמעו בענין, לדיונים

ויצהנדלר שמעון הרב לדוכן עולה זה בשלב
על שמדבר לציון, בראשון חב"ד ישיבת ראש
ובעלי נשואים אברכים של העליונה החשיבות
הניכר, הקושי למרות ל-770, להגיע משפחות
שנהגו כפי החסידית החובה את למלא צריכים
בדור ובפרט לרבי. לנסוע הבעש"ט מאז חסידים
לכל יוצאה אורה שמשם הזו, בעת ובפרט שלנו,
לעתיד, גופי' המקדש של מקומו וזה העולם
הרבי הוא - הדור נשיא נמצא ששם היות

הגשמי. בגופו המשיח מלך שליט"א

לשליחות חוזרים
רוחני מנהל סגל, צביקה הרב היה האחרון הדובר

בבאר חב"ד בישיבת
בתוכן המביא שבע,
חסידית חיות דבריו

המשתתפים. לקהל

המנחה הקריא לסיום
באי החלטות את
ברוב שנחתם הכנס
וריקודים וזמרה שירה
והתמימים אנ"ש עם

שנותרה, היחידה השליחות לעבודת שחוזרים
בגאולה המשיח מלך שליט"א הרבי פני קבלת
עוברים שהם לפני לא והשלמה, האמיתית
בכל ולהצטייד ומשיח גאולה יריד בדוכני שוב

המשימה. למילוי הדרוש

לבריאות ותפילה לבנות מחנה
וגם ראו העברה שבשנה כיון לדעתי, המחנה, בענין א)
איינגלאנד, ניו במדינת ובפרט הדבר, בנחיצות נוכחו
לבנות, במחנה להמשיך והשתדלות יגיעה שכדאית מובן
חדשים וכמה כמה עוד שעתה וכיון הבאה, בשנה גם
תועיל המתאימה שתעמולה בודאי העונה, להתחלת
יש שלכן הדרוש, כפי המשלמים אלו מחוגים שיקלטו
כל על מקצת גם יהי' ואפשר דפיציט יהי' שלא לקוות
להמשיך שרוצה שכותב ואף מעבר, החוב לסלק פנים
שיהי' שבכדי במוחש, רואים הנה שמים, לשם בהמחנה
צריך שלכן ישולם, שהתקציב להיות צריך קיום, לדבר
אמרו שחז"ל וכיון לזה, הטבע בדרך הדרוש ככל לעשות
ההתחלה, תקופת עברה כבר הרי קשות, התחלות כל

יותר. בנקל יהי' ולכן

להצלחה בהנוגע בתפלה להרבות יש האם לשאלתו ב)
בריאות. בעניני וכן וכיו"ב גשמיים בענינים

בתורתנו נצטוינו שהרי והשאלה, הספק שלפלא מובן
הרמב"ם ופסק לנפשותיכם, מאד ונשמרתם חיים, תורת
האדם על אשר ד', פרק וריש ג' פרק סוף דיעות בהלכות
הוא, השם מדרכי כי ושלם, בריא הגוף שיהי' לראות
בריאות לשמור האדם על אשר בכללות הוא דין ופסק
הלכות שלו, בשו"ע הזקן רבנו ובלשון עניניו, וכל גופו
על רשות לאדם אין ד', סעיף ודיניהם, ונפש גוף נזקי
שם כן גם ועיין וכו', צער בשום לצערו וכו' כלל גופו
ולא המפורסם, בדבר להאריך ואין גוף, שמירת הלכות
צורך מרגיש כשאדם ראשונים, כמה שלדעת אלא עוד
מן עשה מצות זה הרי וכו' הגוף בריאות כמו ענין באיזה
ז׳קמא) (מאגרת בזה. לה' להתפלל התורה

מימון אלירן צילום: הארץ מרחבי שהגיע הקהל

מימון אלירן צ: טאוב יוסי הרב

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים
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