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האירוע שעצר
את הממשלה
סיפור מרטיט ,המזכיר את שבועתה של כל נשמה לפני המלך הקדוש ברוך הוא ,טרם ירידתה לעולם הזה,
למלא את שליחותה בעולם הזה .ובנידון דידן ,השליחות העיקרית היא הבאת הגאולה האמיתית והשלימה

ההכרה וסבל מזעזוע בגזע המוח .בעודו שוכב במצב
יש לו חלק לא קטן ,להרב מאיר חי הי"ד ,בכך שריצת
של מוות קליני ,הוא חווה חוויה שמימית אודותה סיפר
האמוק של הממשלה לשיחרור מאות המחבלים נעצרה.
מאוחר יותר לבני משפחתו ולחבריו .הוא סיפר כי לאחר
הרב חי הקדיש את חייו לילדי ישראל והיה רבם של
התאונה הוא ראה את עצמו מחוץ לגופו כשגופו שרוע
ילדי הגנים באיזור השומרון .הפיגוע הרצחני שהתרחש
על הכביש .בשלב מסויים הוא מצא את עצמו בפני מי
בעיצומו של המו"מ לשיחרור המחבלים ,הביא לגל
שאמורים היו להחליט בעניינו .ומשהבין כי במעמד זה
רחב של ביקורת ציבורית כלפי המהלך חסר האחריות.
אמורים לחרוץ את גורלו פרץ בבכי" .אמרתי להם ,סיפר
הממשלה שנלחצה החליטה להגיב במהירות ובנחרצות
הרב חי בהתרגשות רבה ,שרק לפני מספר ימים נולד לנו
שאינם אופיינים לה כלל .המחבלים האחראים לפיגוע
אותרו וחוסלו .פעולה זו נועדה לשיפור תדמית הממשלה בן .אני רוצה לגדלו לפחות עוד שתים עשרה שנה .אינני
רוצה להשאיר אלמנה ותינוק יתום."...
בעיני הציבור והייתה חשובה לה ביותר על רקע רצונה
לסגור את העיסקה ההזויה
וכאן הוסיף וסיפר:
לשיחרור מאות מחבלים.
בשורת הגאולה בשלטי החוצות "הרגשתי שדברי ובכיי
שנבעו מעומק הלב
אלא שכאן ארע הנס.
התקבלו .בתוך זמן קצר
התברר כי את הפיגוע
נאמר לי שאכן אני חוזר
ביצעו מחבלים וותיקים
לעולם הזה ל..שתים
שישבו בכלא הישראלי
עשרה שנה נוספות" .ואכן
כבר שנים רבות ,בדיוק
הרב מאיר אבשלום חי
כמו אלה שרוצה הממשלה
חזר למלא את שליחותו.
לשחרר .הפיגוע האחרון
הוכיח עד כמה הם נטשו
משביעין אותו
את דרך הטירור) ...אגב,
את סיפור שובו מעולם
אחד מהם גם חתם על
האמת ,נהג הרב מאיר חי
התחייבות שלא לחזור
הי"ד לספר בהזדמנויות
לטירור ואף זכה לחנינה(.
שונות וגם לילדי הגנים
קלונה של הממשלה נחשף
במקביל לקמפיין ארצי על גבי מאות אוטובוסים ושלטי פרסום המפיצים את עמם נפגש רבות .ביום
ברבים.
בשורת הגאולה ,עלה בלב תל אביב שלט חוצות ענק .היו
שותפים בפעילות חמישי שעבר ,היום בו
הברוכה .לפרטים ,הרב ירון בר-זוהר.052-760-7743 :
לחיסול
הפלסטינים
תגובת
נרצח ,מלאו בדיוק 12
כשהם
לבוא,
אחרה
לא
שנה לאותה עליה שמימית בה הובטח שיזכה לגדל את
ובקבוקי
אבנים
זריקות
אינטיפאדה,
אירועי
משחררים
בנו למשך  12שנה.
תבערה ,השטח החל לבעור .ריצת הטירוף של הממשלה
סיפור מרטיט ,המזכיר במידת מה את עמידת כל נשמה
נעצרה ,אך המחיר כבר שולם ,הרב מאיר אבשלום חי
טרם ירידתה לעולם הזה ,כאשר משביעין אותה לפני
הי"ד ,שילם על כך בחייו .וכאן בא סיפורו המדהים
המלך הקדוש ברוך הוא ,למלא את שליחותה בעולם הזה.
שהתפרסם בעיקר לאחר הפיגוע.
ובנידון דידן ,השליחות העיקרית והיחידה היא הבאת
היה כבר בעולם האמת
הגאולה האמיתית והשלימה ,ודווקא בדברים הקרובים
לפני  12שנה בדיוק ,זמן קצר לאחר לידת בנו ,הרב מאיר אלינו :הוספה בתורה ומצוות ובמעשים טובים ,הפצת
בשורת הגאולה ופרסום דברי הרבי שליט"א מלך המשיח,
חי נפגע בתאונת דרכים,
אשר הדיבורים וניהול מו"מ עם הפלסטינים על ויתורים
שאגב גם אז הייתה זו
רק מגבירים את הטירור ,ודווקא יד חזקה כלפיהם היא
תאונה יזומה ע"י ערבי.
שתביא לשקט ולרגיעה ,עדי הגאולה האמיתית והשלימה
כתוצאה מהתאונה הוא
תיכף ומיד ממש.
נפגע בראשו איבד את

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
לקראת שנת הששים
בעוד כחודש ימים ,בתאריך יו"ד
בשבט ,יחול יום הנשיאות ה 60-של
הרבי שליט"א מלך המשיח .יום עלייתו
לנשיאות יצויין בסדרת אירועים בארץ
הקודש ובעולם .פרטים נוספים יבואו.

המחזמר לסבב הופעות שני
בעקבות ההצלחה הגדולה ,בסבב
ההופעות של המחזמר החסידי החדש
"הרפתקאה בעיירה" בהפקת "בצלאל
המספר" ,ולקראת י'-י"א שבט " 60שנה"
וט"ו בשבט ,בו מתקיימים עפ"י הוראות
הרבי שליט"א מלך המשיח כינוסי
ילדים ,יוצא המחזמר לסבב הופעות
נוסף .הזדרזו להרשם .מותאם לכינוסי
ענק .להזמנות.050-718-5093 :

הנש״ק בהדפסה מחודשת
בעקבות הביקוש הגבוה ,הודפסה
ע"י האגודה למען הגאולה האמיתית
והשלימה ,מהדורה נוספת לעלוני הנרות
שבת קודש ,המביאים את עניני המצווה
לצד הזמנים .להזמנות  -מרכז ההפצה
ממש.077-5123-770 :

שלומי וסתם בבית המקדש
הסרט החדש "שלומי וסתם בבית
המקדש" יצא לאור ע"ג  .d.v.dהסרט
מדגיש את צפיית ילדי ישראל לגאולה
האמיתית והשלימה .להזמנות " -חיש"
הפצת המעיינות ,טל'.03-9600-770 :

היכונו לאירועי יו"ד שבט
 60שנה לנשיאות!
פרטים יבואו

נא לשמור על קדושת הגליון

דווקא במצרים :להתעלות בקדושה
אמנם ,ביאור זה נאמר באותיות פשוטות
המובנות גם לקטן ,ובלשון הכתוב" :חנוך לנער
על פי דרכו" ,שהרי בביאור זה לא נכללו ענינים
קשים ומסובכים ,כי אם "על פי דרכו" של קטן:
אבל בכל אופן ,הרי כללות ענין "חנוך לנער על
פי דרכו" מהוה היסוד לכל הענינים שלאחריו.
בהיות האדמו"ר ה"צמח צדק" ילד ,שאל את סבו
אדמו"ר הזקן ,בהקשר לפסוק "ויחי יעקב בארץ
מצרים שבע עשרה שנה" :היתכן שיעקב אבינו,
בחיר האבות ,מבחר שנות חייו היו  -במצרים
עליה נאמר שהיא "ערות הארץ"?
ענהו אדמו"ר הזקן :היות ו"את יהודה שלח
לפניו  . .להורות לפניו גושנה" ,וכדברי המדרש:
"להתקין לו בית תלמוד ,שתהא שם תורה
ושיהיו השבטים הוגים בתורה" ,בכך מגיעים
שגם במצרים נמצאים בבחינת "ויחי" בחיות.

מה שילד קטן מבין

הסבר זה של אדמו"ר הזקן התקבל בשכלו
של ה"צמח צדק" למרות היותו ילד קטן ,עוד
טרם שנעשה בר-דעת בגיל י"ג שנה ,כאשר אז
נתחייב בכל עניני התורה ומצוותיה.
שאלה זו נשאלה ע"י ה"צמח צדק" אומנם
בהיותו במצב של קטנות המוחין ,ובהתאם לכך
היה גם מענה אדמו"ר הזקן ,באופן המובן גם
במצב של "קטנות המוחין"  -בכל זאת ,גם
במענה זה יש את כל העומק השייך לתורתו של
אדמו"ר הזקן ,אשר גם בשמו "שניאור" ,נרמזה
מעלתו " -שני אור" ,כלומר ,היכולת לחבר את
תורת הנגלה ותורת הנסתר )ובמילה אחת(.

זה דוקא נתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה
בתחתונים.
ועל זה באה ההוראה מהפסוק "ויחי יעקב בארץ
מצרים":
ענינו של יעקב הוא  -כמבואר בספר התניא
ש"נשמתו  . .כלולה מכל הנשמות שבישראל
מעולם ועד עולם" .ומזה מובן ,שהענין של
"ויחי יעקב בארץ מצרים" שייך לכל אחד ואחד
מישראל.
והענין בזה  -שיהודי צריך לדעת שמה שהקב"ה
הכניסו ל"ארץ מצרים" ,למעמד ומצב של
"מיצרים וגבולים" ,אין זה כדי לייגע אותו ח"ו
 דבר המושלל לגמרי הן בנוגע ליגיעה גשמית,ועל-אחת-כמה-וכמה -ליגיעה רוחנית ,עיקר
מציאותו של יהודי.

לא בשביל יגיעה

ליד האוצר הגדול

ובעומק יותר  -כאשר הלימוד הוא אמיתי הרי
גם בלימוד ברמת "נער" ,כלומר לימוד על דרך
הפשט ,ישנו )בהעלם( כל העומק של אופני
הלימוד שלמעלה מזה ,על לתכלית העילוי.
שכן ,כל אופני הלימוד שבתורה ,פשט ,רמז,
דרוש וסוד ,שהם כנגד ד' עולמות אצילות,
בריאה ,יצירה ,עשיה שהרי התורה היא בכל
העולמות  -תורה דאצילות ,תורה דבריאה,
תורה דיצירה ותורה דעשיה ,הם "תורה אחת".
כלומר ,שאותו ענין בתורה כפי שהוא בתכלית
העילוי ,ברובד עומק הסוד " -רזין דרזין" ,עד
כפי שהענין הוא בעצמותו ומהותו ית'  -הוא
הוא הענין שנמשך ומתגלה בחלק הפשט
שבתורה ,בעולם העשיה הגשמי ,עולם-הזה
התחתון שאין תחתון למטה ממנו ,אשר במקום

הכוונה היחידה בירידה לתוך ה"מיצרים
וגבולים" היא כדי לבוא לעילוי גדול יותר ,ובזה
גופא ,ככל שהירידה היא למטה יותר ,הרי זה
כדי לבוא לעילוי הכי גדול!
ועילוי זה ישנו כבר תיכף ומיד בעת העבודה,
וכמבואר בדברי אדמו"ר המהר"ש נ"ע במשל
לאדם שנותנים בידו תיבה סגורה ונעולה עם
אבנים טובות ומרגליות ,ונותנים בידו גם
את ה"מפתח" שיוכל לפתוח את התיבה בכל
עת שירצה ,אלא שבנוגע אלינו חייבים לומר,
שבעצם התיבה אינה נעולה ,ואפילו לא סגורה
)בלא מנעול( ,ולא עוד ,אלא שאין זה דבר
המונח בתיבה כלל ,כי אם דבר הגלוי!
)עשרה בטבת תשמ״ו(

לוח השבת

פרשת ויחי
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:11
תל-אביב 4:25
4:14
חיפה
באר-שבע 4:29
ניו-יורק 4:21

מוצש"ק

5:27
5:28
5:26
5:30
5:25

 :‰¯ËÙ‰ויקרבו ימי דוד  -ותיכון
מלכותו מאוד )(·È-‡ · ,‡ ÌÈÎÏÓ
יו"ל ע"י :האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

עורך :הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי :יצחק רחימי
רכז המערכת :בנצי פרישמן
משלוחים :מנחם רווה
ברדיצ'ב  ,10בת-ים עיר הגאולה ,ת.ד3084 .
טל'  03-658-4633פקס03-657-3816 :

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :צילום ש .רומני

אימיילhageulacom@gmail.com :
אינטרנטwww.hageula.com :
www.moshiach.net

ויחי

עד כי יבוא שילה

כרע רבץ כארי

)בראשית מט ,ט(

מפרץ עד צדקיהו" .כרע שכב" מצדקיהו
עד מלך המשיח" .כרע רבץ" בעולם הזה,
"כרע שכב" לעתיד לבא.
)מדרש רבה(

עד כי יבוא שילה

)בראשית מט ,י(

זו ירושלים ,שעתידה להקהות שיניהם
של אומות העולם ,שנאמר" :ביום ההוא
אשים את ירושלים אבן מעמסה" )זכריה
יב ,ג(.
)שיטה חדשה(

עד כי יבוא שילה

)בראשית מט ,י(

זה מלך המשיח" .ולו יקהת עמים" שהוא
בא ומקהה שיניהם של עובדי כוכבים.

ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

היום יותר מתמיד ,רואים

ניסים גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה ,עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות050-8080-770 :
או באתר האינטרנטwww.igrot.com :

)מדרש רבה(

לעילוי נשמת
הצדיק יחזקאל בן גורג'יי ז"ל
ו"הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח
בגאולה האמיתית והשלימה
ת.נ.צ.ב.ה.

)בראשית מט ,י(

יתאדמו הרי ישראל מרוב כרמיהם בימות
המשיח" .ולבן שינים מחלב" :והגבעות
יתלבנו מן הצאן ,וכן הוא אומר "והיה
ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות
תלכנה חלב" וגו' )יואל ד ,יח( "ומעין מבית
ה' יצא והשקה את נחל השטים".
)מדרש לקח טוב(

ויעש לאביו אבל שבעת ימים

)בראשית נ ,ט(

אמר הקב"ה :בעולם הזה נצטערתם
על הצדיק באבלו שבעת ימים ,לעתיד
לבא "והפכתי אבלם לששון ונחמתים
ושמחתים מיגונם" )ירמיה לא( ,ואנחם ציון
וחרבותיה ,שנאמר" :כי נחם ה' ציון נחם
כל חרבותיה ,וישם מדברה כעדן וערבתה
כגן ה' ,ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול
)מדרש תנחומא(
זמרה" )ישעיה נא(.
הוראת מלך המשיח שהצילה אלפים:
החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

ח

ומש

ת

הלים

ת

ניא

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

דבר מלך
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לעילוי נשמת
לאה רוזה פרומר ע"ה
נלב"ע ח' טבת ה'תש"ע
ו"הקיצו ורננו שוכני עפר" והיא בתוכם
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח
בגאולה האמיתית והשלימה

שלמות הארץ ובטחון עם ישראל

נפלאות עכשיו

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח .מתוך קונטרס "מחאת מלך המשיח"
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אסור לשתוק!

ישנם רבנים בארץ ישראל שתפקידם לעשות את כל הרעש
אני מנצל את ההזדמנות לדבר באופן שיוכלו לשמוע את זה
בכל קצווי תבל אעפ"י שבאמת אין זה עניין שלי ,היות וישנם
רבנים בארץ ישראל שתפקידם לעשות את כל הרעש ,אבל
ישנו דין של "לא תעמוד על דם רעך"!
)משיחת מוצאי שבת האזינו  -י״ג תשרי ה׳תשל״ט(

כשמגיעים לפיקוח-נפש אסור לשתוק
אין שום נפקא-מינה האם הצעקה תועיל משום שסיבת הצעקה אינה משום
שעל-פי שכל יש סברה שזה יועיל אלא מחמת שהעניין כואב! ומסתמא
יעסקו בלהט בעניין זה.
)כ׳ מנחם-אב ה׳תשל״ט(

לעסקני ציבור :לפעול בתוקף ולהשפיע שלא לותר על אף שעל
הוראה מיוחדת לעסקני הציבור שעליהם מוטלת עוד יותר האחריות של
"הצילו העדה"  ...ועל אחת כמה-וכמה בנוגע לעסקני ציבור בארץ-הקודש,
"ארץ אשר ...תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה"
שניתנו להם כוחות נעלים יותר ,וצריכים לנצלם במילואם ובשלמותם.
כולל ובמיוחד לפעול בתוקף ולהשפיע שלא לוותר ,ח"ו אפילו על שעל אחד
מארצנו הקדושה...
)שבת פרשת מסעי ה׳תשל״ט(

שיתחילו לזעוק על המצב האיום
והלואי שהדברים האמורים יעזרו ,על-כל פנים מכאן ולהבא ,לפחות
במקצת ,ואולי יצטרפו עוד כמה לזעוק על המצב האיום ,ללא בושה ולא
מאחורי הפרגוד ,ובפרט בין אלה הנמצאים בארץ-הקודש ,ואם יש צורך
לדפוק על השולחן ,יש לזכור שזהו דבר שתלוי בו בטחון הארץ כפשוטה!
והתוצאה המיידית מן המחאה תהיה :לא למסור רחמנא-ליצלן ,עוד
שטחים שבידי ישראל.
)י״ט כסלו ה׳תשמ״ג(

אפילו בית הכסא אסור לבנות מכספי השוחד
לאחר-מכן נוסף העניין שמקבלים שוחד על ידי שנותנים כסף בשביל
ישיבות .שכמדובר כמה פעמים ,אי-אפשר לבנות חינוך על פי תורה ויראת
שמים מכספים המוכתמים בדם יהודי! "כי לא לכם ולנו לבנות את בית
אלוקינו"!
ולא רק שעם כספים כאלו אי-אפשר לבנות ישיבות ולחנך תלמידים
ליראת-שמים ,אלא יותר מזה :הגמרא אומרת )עבודה-זרה יז ,א( שאפילו "בית
כסא" אסור לבנות מכספים שכאלה!
ושתלמידי הישיבות ינצלו מאלה שרוצים ל"הלעיט" אותם מכסף כזה!
)י״ט כסלו ה׳תשמ״ג(

העיקר עתה היא מחאה הכי חריפה
ולדעתי ,העיקר עתה היא מחאה חריפה נוגע למצב הבטחוני כפשוטו .נגד
הויתורים לכל הלחצים הפוגעים במצב הבטחוני  -שפירושם אחד :שאין
גבול לויתורים ,הי'ה-לא-תהי'ה.
ועוד נקודה חשובה לדעתי ,אולי מפני שאני אופטימי יותר מידי ,שבאם
הייתה מחאה זו באה באופן בלתי פוסק ובחריפות הכי גדולה ,כדרישת המצב
הייתה סוף-סוף מצליחה ,ובעתיד הקרוב.
)ממכתב כ״ד שבט ה׳תשמ״א(

גם מיעוט צריך למחות  -וזה יועיל!
סוף סוף! וגם אם הצועקים הם מיעוט קטן או אפילו יחידים  -עליהם
למחות ומחאתם תועיל ...כאשר מדובר בפיקוח נפש ,ופיקוח נפש ממש,
צריכים לצעוק עד שיראו את המצב כמות שהוא.
)אור לי״ג תשרי ה׳תש״מ(

יום ה' טבת ,מצויין ע"י רבבות
בבדיקות שנערכו
חסידי חב"ד כיום "דידן נצח"
לו כעת ,התברר
המשפט
לאחר שביום זה פסק בית
כי בנתיים הזיהום
האמריקאי ,לאחר דיונים ארוכים,
התפשט קשות
שספריית אגודת חסידי חב"ד,
בגופו .כשכעת
המשיח.
שייכת לרבי שליט"א מלך
נדרש טיפול מורכב
הרב אברהם
לקבלת
החסידים
ארגון "התאחדות
בהרבה ,הכולל
בן שמעון
פני משיח צדקנו" נטל על עצמו
ניתוח מסובך ועוד.
לארגן התוועדות ארצית ,בה יחגגו
ואכן ,הרופאים התחילו להכין
כיאות את היום הגדול.
אותו לניתוח ,כשהפעם הם פועלים
ואכן בשבוע שעבר ,הגיעו אלפים
בדחיפות מתוך הבנה כי יש למהר...
להתוועדות ,בה נשאו דברים רבנים
הם הכניסו אותו היום לבדיקה
שלוחים ומשפיעים.
שגרתית שלפני הניתוח ,וגילו כי
לפני סיום החלק הרשמי ,עלה
ליבו לא יחזיק מעמד בארבעים-
לשאת דברים ,הרב אברהם בן
ושמונה השעות הקרובות.
שמעון מעמנואל שסיפר מופת גלוי
פניתי לאתר האגרות קודש ,כדי
שהתרחש שבוע קודם לכן בהקשר
לבקש את הברכה וכעת אני
להתוועדות זו:
לא מצליחה לראות את הברכה
"מידי יום אני מקדיש מזמני
בעמודים שנפתחו לנו.
בפעילותי כחלק מצוות המענה
מיהרתי לעיין בעמודים שנפתחו לה
האנושי של האתר אגרות.קום
דרך האתר ,ומצאתי הוראה מהרבי
תשובות
 www.igrot.comהמספק
שליט"א מלך המשיח להשתתף
מהרבי שליט"א מלך
בהגרלה על נסיעה לבית
המשיח באמצעות
חיינו והחשיבות שבכך.
קודש.
הכתיבה באגרות
כשבעמוד ממול מדובר
מידי יום פונים ,אנשים
על חשיבות ההשתתפות
שונים שנעזרו באתר
בהתוועדות.
פיענחו
לכתיבה ,ומשלא
מיהרתי להמליץ לה
התשובה,
בעצמם את
לרשום את אביה
למי
מתקשרים
הם
בהקדם ,להגרלה
ממראות ההתוועדות
שמופיע ברשימה,
החודשית המאורגנת ע"י "התאחדות
כמשיב טלפוני ,במענה אנושי להבנת
החסידים" מידי חודש על כרטיס
התשובות.
טיסה ל ,770-וכן שבאותה הזדמנות
לפני כשבוע ,צלצל אצלי הטלפון,
תעביר את השתתפותה ,כפי יכולתה
על הקו הייתה אשה ,שכבר מנימת
בהתוועדות ה' טבת.
קולה הבנתי את דחיפות המצב.
יום למחרת כשדיברתי איתה ,היא
"אבי שיחי' מאושפז בבית הרפואה,
כבר נשמעה אחרת לגמרי" :עשיתי
והרופאים אומרים שנותרו לו לחיות
כהצעתך ,והמצב השתפר באין-ערוך
רק עוד  48שעות )רח"ל(! מה עלי
כלל".
לעשות?!"
יומיים לאחר מכן כבר הרופאים
ניסיתי להרגיעה ,ולשמוע מפיה
אמרו כי מדובר על נס לחלוטין,
במה דברים אמורים .התברר כי לפני
כשהם בעצמם אומרים כי אין
תקופת זמן ארוכה ,גילו הרופאים
צורך כעת בניתוח המסובך ,מאחר
זיהום חמור באחת מרגליו של
והתפשטות הזיהום נעצרה לחלוטין
אביה ,המלצתם המיידית הייתה,
והולכת ומצטמצמת לכיוון הרגל,
כי לאור חומרת המקרה יש לכרות
כשבשלב זה ,אומרים הרופאים ,יש
)ל"ע( את הרגל.
להמתין ולראות את המשך הנס
שתוביל בעז"ה לרפואה שלימה
אבי החליט מסיבותיו שלו ,לא
בקרוב ממש.
לעבור את הליך הכריתה ,ומצבו
הדרדר בעקבות כך ,עד שהגיע
ויעמוד על רגליו תיכף ומיד בקבלת
לאשפוז הנוכחי.
המשיח.
מלך
שליט"א
הרבי
פני
n

התשורה  -באירוע שלכם!

המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

נשיא ארה"ב :זה פיקוח נפש
כאשר היו כאן ]=בארה"ב[ בקיץ שעבר ,הראו
לנשיא מדינה זו מפה שבה רואים את המרחק
בין השטחים לים ,וכיצד יכולים לחצות את כל השטחים,
חס ושלום  -והוא הסכים על-כך שזה פיקוח נפש.
)ש"פ שמיני תשל"ח(

סדרת "שמחת הגאולה"
חוברות המכילות סדר סעודות
השבת ,ברכת המזון ושבע ברכות,
ניגוני חב"ד ושירי משיח וגאולה

להזמנות :ממש 077-5123-770

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

טבת פרק ליום

ו' טו הלכות טומאת אוכלין .פרק ז-ט.

הל' אישות .פרק כ.

ש' טז פרק י-יב.

פרק כא.

א' יז

פרק יג-טו.

פרק כב.

ב' יח פרק טז .הלכות כלים ..בפרקים אלו .פרק א-ב.

פרק כג.

ג' יט פרק ג-ה.

פרק כד.

ד' כ פרק ו-ח.
ה' כא פרק ט-יא.

פרק כה.
הל' גירושין ..בפרקים
אלו .פרק א.

חום חסידי בלונדון הקפואה
קונגרס משיח האירופאי שהתקיים לפני למעלה
משבועיים בלונדון ,הצליח להפשיר גם את גל
הקור הגדול שפקד את האיזור ,והצית אש של
חמימות חסידית בפעולות הנעשות ביבשת
לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח.
מאחורי ארגון האירוע ,שנערך זו הפעם העשרית
ברציפות ,בימים הסמוכים לי"ט כסלו "ראש
השנה לחסידות" ,עומד הרב חיים יצחק כהן,
מנהל "בית-מנחם" בית משיח אנגליה ,הממוקם
בסטמפורד היל ,צפון לונדון .האירוע הצליח
השנה ,להביא נציגים מכל יבשות העולם .כך
ניתן היה למצוא במקום אורחים מארץ ישראל,
איטליה ,בלגיה ,צרפת ,ארה"ב ועוד.

התוועדויות לתוך הלילה

אירועים רבים מכירים תושבי לונדון ובכללם
אף תושביה היהודים ,למרות שזו לא הפעם
הראשונה שהקונגרס מתקיים במקום זה ,הצליח
השנה הקונגרס ,גם בגלל היקפו לפרוץ לתודעת
הציבור שהגיע להשתתף באירועים השונים
במהלך ימי פעילותו.
הקונגרס התחיל ביום שישי בבוקר ,ערב שבת
פרשת וישלח במעמד "קבלת פנים" שהפכה
במהירות להתוועדות חסידית לשלוחים שהגיעו.
מייד לאחר מכן ,למרות הזמן הקצר שהותיר יום
שישי העמוס בלאו הכי והשקיעה המוקדמת,
יצאו רבים לפעילות ה"מבצעים" ושבו היישר
לזמן הדלקת נרות ,שנפתחה בתפילת ערבית,
כששליח הציבור הוא הרב שניאור זלמן ליברוב,
שליח הרבי שליט"א מלך המשיח בפלאטבוש,
ברוקלין ניו יורק.
רבים מבני הקהילה הצטרפו לאחר מכן ,לסעודת
שבת חגיגית ,שכמובן נמשכה להתוועדות לתוך

של נכבדי הקהילה היהודית בלונדון שכיבדו את
המעמד.
בשפה האנגלית ,השגורה בפי תושבי המקום,
ריתק האורח הרב שלום דב בער קלמנסון,
שליח הרבי שליט"א מלך המשיח בסינסינטי
שבארה"ב ,שבמשך למעלה משעה ,נשא נאום
נלהב בעניני משיח וגאולה ,כשהקהל מרותק
לדבריו.

ממשיכים קדימה
מראות קונגרס משיח האירופאי העשירי

הלילה עם הרב דוד נחשון יו"ר ניידות חב"ד
בארץ הקודש ,הרב חיים ששון מחבר ספרים
בעניני משיח וגאולה ,הרב שניאור זלמן ליברוב
והרב פרופ' שלמה קאליש מירושלים.

מאות משתתפים
לאורך כל ימי הקונגרס ,התוועד ונאם האורח
המרכזי של האירוע ,הרב חיים ששון כשמילותיו
משאירות רושם בל ימחה על ציבור השומעים,
ביניהם גם בני הקהילה החרדית במקום.
יום השבת ,אף הוא לא הותיר זמן ארוך במיוחד
לאור היום החורפי הקצר ,אך כל דקה בו מנוצלת
עד תום לתפילות והתוועדויות.
שיאו של האירוע ,היה בסעודת "מלווה מלכה"
במוצאי השבת ,שהביאה משתתפים רבים ,וכן
לאור חשיבות היום המיוחד בו התקיים המעמד
"חג החגים" י"ט בכסלו ,יום גאולתו של אדמו"ר
הזקן מייסד חסידות חב"ד.
כארבע מאות משתתפים גדשו את אולם
הועידה ,כשעל בימת הכבוד לא נפקד מקומם

אחד הדוברים שעורר במיוחד את הקהל היה
הרב הרשל גליק ,מי שממלא את מקומו של
אביו ,כשליח למדינות אירופה וסביבתה ,מינוי
אותו קיבל מהרבי שליט"א מלך המשיח.
הרב גליק הסביר באריכות את תפקידו של הדור
שלנו להפיץ את בשורת הגאולה והגואל ,ולהביא
להתגלות של הרבי שליט"א מלך המשיח.
אגב ,התוועדות ה"מלוה
מלכה" הסתיימה רק למחרת
לפנות בוקר בשעה .5:00
הרב חיים יצחק כהן מספר
כי כל משתתף קיבל מתנה
מיוחדת :חוברת יפה המביאה
את השיחה המיוחדת "בית
הרב חיים יצחק כהן
רבינו שבבבל" העוסקת
בחשיבותו וענינו המיוחד של
בית הכנסת  770של הרבי שליט"א מלך המשיח
בניו יורק ,מתורגמת לאנגלית על ידי הרב
אלכסנדר זושא כהן ,זאת בהתאם לשנה הנוכחית
תש"ע .770 -
הרב כהן מסיים" :כמובן שאנו לא מסתפקים
בכך ,וממשיכים בפעילות לקבלת פני הרבי
שליט"א משיח צדקנו.
ר' צחי קדמי בציון
רבי לוי יצחק
בקזחסטן

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

״ופרצת״ אצל עצמו
כותב אודות "ופרצת" בהנוגע לעצמו ,מובן שהדרך
הישרה והדרך הכי טובה היא כפשוטה ,להרבות
בלימוד התורה לעצמו ובסביבתו ובקיום מצותיה
כדבעי ,ולא להתרשם כלל וכלל מתחבולות היצר
העומד להפריע בהאמור ע"י טענות שונות ומשונות,
ומתכסיסים שלו ] [...הוא לפעול נפילת רוח בהעדר
השלימות וכו' ,שמזה הרי צעד קטן לענין של יאוש
חס ושלום וכיוצא בזה ,ולא עוד אלא שלפעמים
מלביש זה בלבוש של יראת שמים וכו' ,וכמובן גם
מדברי רבותינו )נדפס בהיום יום כ"ג סיון( ,והבחינה
בזה פשוטה ומבוארת שם ,אשר כשרואים שטענות
האמורות ממעטים במרץ ללמוד תורה ולקיום מצות
 -הרי זה בירור גמור מי הוא הטוען.

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ויסיח דעתו מכל עניני עצבות כמבואר בתניא
קדישא ויעסוק בשמחה ובטוב לבב בהפצת היהדות
בסביבתו ,שזה יפעול זיכוך גם בכלי הנשמה שלו,
וכהודעת רבנו הזקן ,בעל התניא  -פוסק בנסתר
דתורה  -והשולחן ערוך  -פוסק בנגלה דתורה -
שנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה שאז גם
לימודו ופעולותיו יצליחו אלף פעמים ככה.

)מאגרת ז׳קנט(

הצלחה בפעילות מביאה שמחה

כיון שרואה הצלחה בהתפתחות בית הספר
ובהתלמידים כפי שכותב ,כן בודאי בהתפתחות
הלימודים ,בודאי ובודאי שזה צריך להוסיף בו
עידוד רוח והרמת רוח ושמחה אמתית ,שהרי עפ"י
האמור "ואהבת את ה' אלקיך" אין לך שמחה גדולה
)מאגרת ז׳קסז(
מענין המביא שמחה למעלה.

ביטוחים
קדמי
סוכנות הביטוח שלנו  -כל ענפי הביטוח
ביטוח רכב
ביטוח עסק
ביטוח משכנתא

ביטוח דירה
ביטוח חיים
ביטוח בריאות

מבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ
מתקשרים ומרוויחים03-5017702 :

