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שנים באותם השבעים. שנות בתחילת זה היה
שנה מידי לשלוח המשיח, מלך שליט"א הרבי נהג
לראות, הרחוק, במזרח סבב לערוך שליחים צמד

שם. והיהדות היהודים ממצב לו ולדווח להתרשם
המדינות, שאר בין השלוחים ביקרו השנים באחת

עזובה מצאו שם שבאפגניסטן, קאבול בעיר גם
ללא חרבים כנסת בתי ליהדות. הקשור בכל רבה

וכו'. תפילה סידורי קודש, ספרי
המשיח, מלך שליט"א לרבי כך על סיפרו בחזרתם

ראשי את בחדרו כינס יום באותו עוד אשר
את בפניהם תיאר יורק, בניו האפגנית הקהילה

מבני שיארגנו מהם מבקש כשהוא החמור, המצב
בית את לשקם האמצעים את יורק בניו קהילתם

לשם להמציא הכנסת,
וסידורי קודש ספרי

שאם "כדי תפילה
חייל אפילו שם יעבור
במה לו שיהיה אחד,

להתפלל..".
אמר, אבקשכם, "ורק

זאת, עושים אינכם אם
ואעשה הודיעוני נא
חשבוני...". על זאת

אחד בשביל גם
אישית ועריבות אחריות
יהודי לכל נתפסת, בלתי

לאיזו הבחנה כל ללא
יושב משתייך. הוא עדה

שבניו בברוקלין יהודי
שמטריד וכל יורק,

באפגניסטן, קהילה שרידי הם אלו מנוחתו, את
יהדותם, את לחזק עזרה, להם להושיט שחייבים

זאת לעשות אמורים שהיו מי של בכוחם אין ואם
אחריותו את בזה מסיר שאינו הרי טבעי, באופן

על אפילו זאת לעשות לנכון רואה אלא האישית,
ואפילו הפרטי, חשבונו
חייל בשביל רק, זה אם

יעבור שאולי אחד יהודי
פעם.. אי שם

הק', דבריו מדוייקים כמה עד מדהים זאת, עם
לאפגניסטן רוסיה פלישת לפני שנים כמה שנאמרו

פלישת לפני רבות ושנים השבעים שנות בסוף
במהלך שנים. עשר לפני לאפגניסטן ארה"ב צבא
הסתם מן הכנסת לבית הגיעו בוודאי אלו, שנים

שניים. ולא אחד יהודי חייל לא
ראש אצל רק בשלימות שמתגלית אישית, אחריות

כללית, נשמה בהיותו אחרון, גואל ישראל, בני
ענינה את החש זה ישראל. נשמות כל את הכוללת

עצמו. את שחש כמי ונשמה, נשמה כל של
למילוי הזאת, האישית האחריות תחושת את

הגאולה הבאת - והיחידה העיקרית השליחות
והשלימה, האמיתית

שליט"א הרבי מבקש
לעורר המשיח מלך

אחד כל אצל גם
בשבוע בפרט מאתנו.
אודות קוראים אנו בו

הראשונה השליחות
בתורה שמסופרת

שרה", "חיי בפרשתנו
אליעזר של שליחותו

השידוך במציאת
בית נבנה ממנו ליצחק

כולו. ישראל

העיקרי השליח
הרבי לומד זו משליחות

המשיח מלך שליט"א
כל של שליחותו על

בהיותו מישראל אחד
ברורות וקובע כמותו", העליון אדם של "שלוחו

השליחות, בעבודת עכשיו שנשאר היחיד "שהדבר
זאת ממש.. בפועל צדקנו משיח פני לקבל הוא:

הפצת של השליחות בעבודת הפרטים כל אומרת
צריכים חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה

לקבלת מוליך זה כיצד - זו בנקודה חדורים להיות
תביא בזה, אמיתית החלטה כאשר צדקנו". משיח
השליח של הגילוי שלימות את ממש ומיד תיכף

שבא המשיח מלך שליט"א הרבי והאמיתי, העיקרי
ממש. ומיד תיכף אותנו וגואל

הבאות ברוכות כנס
יערך חשוון, כ"ג ראשון, ביום

מבית לחוזרות הבאות" "ברוכות כנס
התמימים "אחות ארגון ע"י חיינו

לתלמידות מיועד הכנס הקודש". בארץ
'בית באולם ויתקיים החינוך, מוסדות
.18:30 בשעה ב, חב"ד בכפר זלאטה'

אודות מרתקת אומנותית תכנית בכנס
כולה. השנה כל על תשרי המשכת

לפרטים משתתפת. לכל יחודית תשורה
.052-8670-773 והסעות:

בחברון חיזוק שבת
זו, בשבת לשבות צפויים אלפים

"שבת לרגל בחברון, - שרה חיי שבת
הכותרת תחת המכפלה", מערת קניין
של בדרכו – הארץ בקניין "ממשיכים

יתארחו השבת במהלך אבינו!". אברהם
בקרית-ארבע שונים במקומות ההמונים
עיר ברחבי סיורים יתקיימו וכן וחברון

חברון. - האבות

הארץ בבניית ממשיכים
הפוגרום לאחר ספורים ימים

במקום אסתר", ב"מעוז הבתים והריסת
מבטון הכנסת ובית חדש בית נבנה
בעז"ה מתכננים כעת מחדש. שופץ

לצורך מבטון בתים כמה עוד לבנות
נוספים לפרטים רב. כסף דרוש כך

.052-720-3708 ולתרומות:

העליון אדם של ״שלוחו בהיותו יהודי כל של לשליחותו ביחס ברורות קובע המשיח מלך שליט״א הרבי
ממש״. בפועל צדקנו משיח פני לקבל הוא: השליחות, בעבודת עכשיו שנשאר היחיד ״הדבר כמותו״,

טובות חדשות

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

(29.10.10) ה'תשע"א חשון כ"א חיי-שרה, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

אישית אחריות
הגאולה להבאת

820

שגיב הרב ע״י חדרה העיר במרכז ה׳ צבאות ילדי עם ״מבצעים״ פעילות
רבן״. בית של תינוקות ״אלו חז״ל ואמרו במשיחי״ תגעו ״אל סרוסי.

רבן בית של תינוקות - משיחי



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

וחיה מענדל מנחם הר' למשפחת
והבה שיחיו מושקא

שיחי' שרגא יחזקאל בצ"ה בנם-חייל להולדת
והבה, שיחיו וציפורה טובי הר' ולזקניהם

פרנקל שיחיו ורבקה הלוי אליעזר אלימלך הר'
טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוהו

מימון שיחיו וזוגתו עמי הר' למשפחת
התאומים בניהם של בר-המצווה לרגל

שיחיו יצחק ויוסף מענדל מנחם הת'

מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלום
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

דביר שיחיו ורחל דוד הר' למשפחת
ה' בצבאות החיילת - בתם להולדת

תחי' חיה רבקה
שיחיו וציפורה יעקב נחמן ר' ולזקניהם

דבורהס
טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוה

טוב מזל ברכת טוב מזל טובברכת מזל ברכת

 
   

   
   

    
  

  
   

    
  

   

א) כד, (בראשית בכל אברהם את ברך וה׳

בעולם הקב"ה הטעימן שלשה רבנן: תנו
אברהם הן: אלו עולם-הבא, מעין הזה,
"וה' בו שנאמר אברהם ויעקב. יצחק
בו שנאמר יצחק בכל". אברהם את ברך
יעקב מכל". ואוכל לי "ויבא לג) כז, (בראשית
כל". לי יש "וכי יא) לג, (בראשית בו שנאמר
א) יז, בתרא (בבא

לגמלים ומקום הבית פיניתי
לא) כד, (בראשית

כך חסידים, ראשונים שצדיקים כשם
אברהם של גמליו חסידות. בהמתן
עבודה בו שיש לבית נכנסו לא אבינו
ומקום הבית פניתי "ואנכי שנאמר זרה,

לגמלים".
נתן) דרבי (אבות

נו) כד, (בראשית דרכי הצליח וה׳
עוד לדרכו, יוצא יהודי שכאשר ללמדנו,
שהיא. פעולה איזו לעשות שמתחיל לפני
דרכי". הצליח "והשם של הענין ישנו

בדבר. פרטים וכמה
הצלחה, של באופן - דרכי" "הצליח א)
באופן אלא היגיעה, ערך לפי רק לא היינו

כלל. ערוך שבאין
רק לא הצלחה - דרכי" הצליח "וה' ב)
דוקא, הוי' משם אלא "אלקים" משם
העלם של והגבלה מדידה מכל שלמעלה

והסתר.
(וירא רש"י כפירוש וא"ו בתוספת "וה'", ג)
ובית הוא והוי' שנאמר מקום "כל ,כ"ד) י"ט
"בית בהסכם הוא זה שענין היינו דינו"
מעכב שאינו בלבד זו ולא מעלה" של דין
בהצלחת ומסיע עוזר אדרבה: אלא כו',

היהודי של תשד״מ)דרכו חשון (כ״ף

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:29 4:17 ירושלים
5:31 4:32 תל-אביב
5:29 4:22 חיפה
5:32 4:35 באר-שבע

קיץ שעון לפי

6:37 5:39 ניו-יורק
אדוני יחי - זקן דוד והמלך 

א-לא) (מלכים-א לעולם דוד המלך

השפחה בן לעומת הנבחר הבן

כסותרים. נראים ותוכנה שרה" "חיי הפרשה שם
הפרשות, בשמות שיש המיוחד העניין כידוע

שמה, בתוך ונמצא מקופל פרשה כל של שתוכנה
שרה" "חיי שהשם בפרשתנו, גם הדבר הוא כך

הפרשה. תוכן לכל רומז
על מדברת אינה כולה הפרשה תמוה: הדבר
אלא שרה", "חיי בתקופת שארעו מאורעות

מות לאחר ארעו הפרשה מאורעות כל להיפך:
שרה.

שרה? של חייה אלו
פטירת לאחר הוא האירועים של זמנם רק ולא

מ"חיי ההיפך היא משמעותם גם אלא שרה,
שרה":

מערת קניית על מסופר הראשונה בפרשיה
שרה. קבורת בשביל אברהם על-ידי המכפלה
ורבקה, יצחק נישואי הוא בפרשה השני הענין

אמו" אחרי יצחק "וינחם הפסוק נכתב שבסיומו
באשתו". מתנחם הוא "ומשמתה -

"ויוסף שבפרשה השלישי הענין ויותר, כך,
תולדות "ואלה וההמשך אשה..." ויקח אברהם
המוחלט ההיפך הוא זה כל אשר ישמעאל...",

שרה) (חיי שרה של מצדה שהרי שרה", "חיי של
בנה"...". ואת הזאת האמה "גרש להיות צריך

הפרשה כל של שתוכנה איפוא, לומר, ניתן כיצד

שרה"? "חיי הוא
המוות לאחר גם נצחיותם - האמיתיים החיים

בגמרא המובא על הפירוש ידוע הוא: לכך ההסבר
הוא אף בחיים זרעו מה . . מת. לא אבינו "יעקב

בחיים":
ואלה נצחיים, חיים הם האמיתיים החיים

מקור שהוא בה', הדבקים אצל רק אפשריים
אמת אלקים "וה' ככתוב: האמיתי, והנצח החיים
אלקיכם בה' הדבקים ו"אתם חיים, אלקים הוא

חיים...".
נצחיים, חיים יעקב חיי של שהיותם מובן מכך

את רואים כאשר ניכרת קדושה, של חיים
מן הנשמה צאת לאחר גם המשכם את נצחיותם,
חיי - בחיים" "זרעו יותר מאוחר גם כאשר הגוף,

יעקב. לחיי שוים זרעו

האמיתיים החיים
חיי מתגלים מתי שרה": "חיי לגבי גם מובן כך

חייה לאחר גם ניכרת השפעתם כאשר שרה?
שלה והקדושה הטוב עניני כאשר הזה, בעולם

שנותיה קכ"ז יכולות אז רק להתקיים. ממשיכים
לשמם, הראויים חיים - שרה" ל"חיי להחשב

אמנו. שרה של האמיתיים החיים
נישואי על המספר בפרשה שהחלק מובן זה לפי

התנהגותו כי הפרשה, לשם מתאים ורבקה יצחק
היא בחיים), (זרעה שרה של בנה יצחק, של
רבקה של התנהגותה גם וכך לחייה, בהתאם

האהלה יצחק "ויביאה ככתוב לאשה, נשא שאותה
שהענינים אמו", שרה היא "והרי - אמו" שרה
לערב- מערב-שבת דלוק (נר לשרה המיוחדים

האהל) על קשור וענן בעיסה מצויה ברכה שבת,
מתגלים אז רק רבקה. על-ידי כך אחר נמשכו

שרה". "חיי של ונצחיותם אמיתותם

בניו לבני כח נתינת
תולדותיו עניין בפרשתנו, השלישי העניין גם כך

כולה, הפרשה כל שבמשך לאחר ישמעאל. של
יצחק של ועליונותו חשיבותו את התורה מדגישה

מסיימת אבינו, אברהם של דרכו ממשיך אבינו,
אברהם, של האחרים בתולדותיו השבוע פרשת

ומשפחתו. יצחק ליד מקום תופסים שאינם
ויקח אברהם "ויוסף התורה שמספרת לאחר

"ויתן נאמר לו...", "ותלד קטורה", ושמה אשה
הפלגשים.. ולבני ליצחק לו אשר כל את אברהם

לגבי גם כך בנו...". יצחק מעל וישלחם מתנות נתן
בן ישמעאל "תולדות שהם למרות ישמעאל, בני
ומדגישה התורה מוסיפה מיד זאת בכל אברהם",

- שרה" שפחת המצרית הגר ילדה "אשר
כל סוף עד תולדותיו וכל ישמעאל, של מציאותו
השוואה ללא שרה" שפחת "ילדה.. היא הדורות

שרה. בן ליצחק כלל
להיות גם צריך שבכתב, בתורה המופיע זה עניין

ארץ על בעלותם על היהודים לתשובת הכח נותן
טמונים שם המכפלה מערת על ובעיקר הקודש,

ויעקב. יצחק טו)אברהם, שיחות לקוטי (עפ״י

מלך דבר

חיי-שרה פרשת

חיי-שרה

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



טבעון, מקרית שרון, גידי הרב מספר
"את משיח": של "אוצרו מכון יו"ר

בהשגחה לשמוע לי יצא הסיפור,
אמינים. מקורות משתי פרטית,

לבקיבקר ברוך הרב הוא הראשון
שפגש ממי זה את ששמע מצפת,

המעשה. בעל את
הרב הייטס, קראון תושב הוא השני,
את לו סיפרתי שכאשר קארפ, לייבל

שאכן, לי ענה בהתפעלות, הסיפור
שפגש ממי הסיפור את שמע הוא גם

המעשה. בעל את
הפסח בחג התרחש, הסיפור

של הכלא מבתי באחד האחרון,
לא מובנים מטעמים הברית, ארצות

האסיר, של שמו, את לחשוף ניתן
סאטמר. חסידות שורות על הנמנה
לשהות עליו נגזר שונות, מסיבות
הפסח, חג החירות, בחג גם בכלא,

שמשפחתו מראש, דואג כשהוא
שיספיקו ויין מצות תעביר

לחג. לו
ותוך מרובים במאמצים
ולחצים קשרים הפעלת

המצות לבסוף לו הוכנסו
מי שהיה אלא והיין,

בית בהנהלת שהחליט,
מנוגד הדבר כי הכלא,

כן, ועל ולתקנות, לחוק
ממנו נלקחו הסדר, ליל לאחר יומיים

היין. ואיתם המצות
בכך, התנחם הוא אך רב, היה צערו

ללילה וכן הסדר, לליל שלפחות
מה עם לו היה בחו"ל הנוהג השני,

החג. מצוות את לקיים
פסח, של האחרון היום בהתקרב

מחדש. לדאוג החל הוא
אאלץ עליהם החג, קידושי "מילא

על יהיה מה אך בלית-ברירה. לוותר
משיח"? "סעודת

הסעודה היא משיח", "סעודת
הפסח, חג צאת לקראת הנאכלת,

פסח" של "אחרון ביום בחו"ל
שייסד הבעש"ט בתקנת במסגרתה,
מצות, על ידיים נוטלים המנהג, את
אדמו"ר של המנהג נוסף כך כשעל

כוסות. ארבע לשתות הרש"ב,
על כאמור נמנה ומיודענו מאחר
קשר ובעקבות חסידית, משפחה
חסידי עם השנים כל שמר שהוא

מיוחד באופן לליבו נגעה חב"ד,
ליטול באפשרותו שאין העובדה

היין את ולשתות מצות על ידיים
הולך שזמנה בפרט משיח" ב"סעודת

ומתקרב.
יושב הוא פסח, של אחרון יום הגיע

כך, כדי כשתוך במחשבות שקוע
הוא בחלומו תנומה. עליו נופלת
של בהתוועדות עצמו, את רואה

המשיח. מלך שליט"א הרבי
לפתע, ההתוועדות, של בעיצומה

מלך שליט"א הרבי אליו פונה
"לחיים". לומר לו ומורה המשיח

לחיים" להגיד אוכל ואיך יין, לי "אין
בחזרה. אומר הוא

משיב שליט"א המשיח מלך הרבי
מה לך אין בשמחה. להיות "עליך לו:

אליך". בדרך והיין המצות לדאוג,
הוא הדברים, חילופי כדי תוך

עצמו את ומוצא משנתו מתעורר
ולתא נפתחת, כשהדלת הכלא, בתא

כשבידיה הסוהרות, אחת נכנסת
והמצות. היין

מה מפיה לדלות וניסה הופתע הוא
לקבל זכה שהוא הסיבה

המיוחדת המתנה את כעת
בשעה זקוק כך כל הוא לה

זו.
סירבה היא בתחילה

שהוא לאחר אך לו. לספר
סיפרה היא בפניה, התחנן
הגיעה היא יום, שבאותו

כמנהלת יום מידי כמנהגה
שהיא כדי תוך הכלא. בבית משמרת
ובחלומה נרדמת היא בחדרה, יושבת
ש"יש לה האומר "ראביי" רואה היא

ויין". מצות שצריך יהודי פה
מצות לי יהיה מאיפה אותו שאלתי
שהמצות לי אמר והוא כשאלה, ויין
במקרר והיין הכלא במחסן נמצאים

הקרוב.
ושם למחסן פניתי משנתי, הקצתי

ויין. מצות שם יש שאכן גיליתי
אותו, ושאלתי הכלא למנהל פניתי

החלום את לו מספרת שאני תוך
ההוראה את לקיים אפשר האם

המצות את לך ולהביא שקיבלתי
לי, אמר הוא בתשובתו והיין.

שומע" ולא רואה "לא מצידו שהוא
רוצה... שאני מה ושאעשה

חסיד אותו פנה החג, לאחר
מהבית שיביאו וביקש למשפחתו
נשיאנו. רבותינו נראים בה תמונה

אותו את לזהות תוכלי "האם
שאל בחלום" אליך שנגלה "ראביי"

הצביעה מייד והיא הסוהרת, את
הרבי של הק' פניו על היסוס ללא

המשיח. מלך nשליט"א

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
מלא, בכסף שבחברון, המכפלה" "מערת רכישת סיפור את בתורה, קוראים בו זה, בשבוע
שהקנתה הקניה, עסקת בפרטי להזכר חשוב אבינו. אברהם - העברית האומה אבי על-ידי

בלבד! ליהודים - המערה את

המכפלה:מערת המכפלה: מערת
בלבד!ליהודים בלבד! ליהודים

ש'הרעישו' ענין אודות להזכיר המקום כאן
יהודים ישנם המכפלה: מערת - לאחרונה אודותיו
יצאו" ממך ומחריבייך "מהרסייך בבחינת שהם -
כמו לערבים שייכת המכפלה שמערת הטוענים -
זה, את להם למסור צריכים ושהיהודים ליהודים,
שהרי היא וסברתם להתפלל, קשיים שם ומערימים
הם הערבים ואם-כן וישמעאל... יצחק בנים, שני היו אבינו לאברהם

המערה. על 'בעלי-בתים' גם
צאצאי אינם היום של שהערבים מה שמלבד היא, האמת אבל
ירדן וחצי לבנון שלשת-רבעי סוריה, חצי מצרים, כל כי ישמעאל,
אומות: מיני כל של רב ערב אלא כלל, ישמעאל צאצאי אינם -
הנה ישמעאלים, הם קטן מיעוט ורק וכו', ארמניה רוסיה, מאפריקה,
כי המכפלה, למערת שייכות אין ישמעאל לצאצאי גם זאת, מלבד
- חת מבני המכפלה מערת את קנה אבינו שאברהם בפרשתנו מסופר
שייכות, שום לערבים אין ולשרה שרה, קבורת עבור - מהערבים לא

להגר. מתייחסים הם שהרי
ורבקה, יצחק שם נקברו ואחר-כך שם, נקבר אברהם גם [אחר-כך
לקבורת ולא שרה קבורת עבור זאת קנו מלכתחילה אבל - ולאה יעקב

אברהם].

חושבאף אחד לא חושב לא אחד אף
בפשטותלענות להם בפשטות להם לענות

בחומש שכתוב כפי - בפשטות להם לענות אחד אף בדעת נופל ולא
שרה! קבורת עבור נקנתה המכפלה שמערת -

נמצא זה [בתורה לאחרונה גילו שהרופאים כפי אזי - כך? זה ומדוע
של רוחו לפי שאינו שדבר בזה] מודים הם גם עתה אבל קודם רב זמן
רוחו, לפי לא שזה מכיון בכל-זאת, מזה, יודע שהוא למרות - אדם
מזה. ויתנער ישכח שהוא פועל זה - וכו' שכלו היפך רצונו, היפך
שוכח הוא במילא רוחו, לפי אינה שהתורה מכיון כאן, ועל-דרך-זה

בה. שכתוב מה
נכתב וזה זה שדבר אומר והוא מאמין, לא שהוא אף-על-פי אבל
אף-על-פי-כן, - וכו' אחרת בתקופה אחר ודבר וזו, זו בתקופה
שהאמת ודאי כך, בתורה כתוב שאם אומר הוא הגוי, את כששואלים

בתנ"ך. כתוב שכך מכיון בזה, לחקור מה ואין כך היא
פוסק שהרמב"ם - מוסלמים הן גויים: גם מאמינים בתנ"ך שהרי
נוצרים והן יהודים, ולא גויים שהם רק עבודה-זרה עובדי שאינם
שמה מודים הם אבל עבודה-זרה, עובדי שהם פוסק שהרמב"ם -
כתוב שכך להם לומר יכולים שכן, ומכיון נכון. זה ב'בייבל' שכתוב

בחומש!
מוגה) בלתי - ה׳תשל״ו כסלו מבה״ח חיי-שרה, ש״פ (משיחת

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
הכפורים. יום עבודת הל'

ה. פרק
א. פרק מעילה. הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ו-ח. פרק שגגות. הל'

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

א-ב. פרק כפרה. מחוסרי הל' טו. פרק

ג-ה. פרק

א-ג. פרק תמורה. הל'

א-ב. פרק מת. טומאת הל' טהרה ספר ד. פרק

כא

כב

כג

כד

כה

כו

כז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הכלא בתא משיח סעודת

לזכות

ומתווכחים - נפש פיקוח של ענין על מדובר
לרמות שצריכים או זה, את לגלות מותר האם

ע"י יושג קיימא של ששלום ולרמות עליך", ש"שלום
ישראל, מתורת ענין עוד ישראל, מארץ שטח עוד שימסרו

ישראל! מבני ענין תשל"ח)ועוד בעומר (ל"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

רמאים של נועהשלום בת אסתר מרת
ולזכות

נעמי ליאת ניסים, דניאל
צדיק ושמואל

ממש בקרוב הגון לשידוך

שרון גידי הרב



לטלפון כן זה - משיח

הכוחות את מנצלים שהיו הלוואי
פרקים ראשי ובו . . מכתבו קבלת הנני מאשר
אשר תמימים" אחי "ישיבת בקדש, מפעולותיו
לפניהם נואם בם להכתות בהנוגע וכן בהנהלתו

ומצות, תורה בעניני
שהרי ומוסיף, הולך אשר בהם טוב שיבשר רצון ויהי

להתגדר מקום יהיה עדיין ההוספה לאחרי אפילו
הלואי מכבר, זה שאמרתי וכמו ומחרתים, למחר
להם שנותנים ההצלחה את - מנצלים אנ"ש היו
והן הכללים הן הענינים מצב היו שאז מלמעלה,
ומובן ולגמרי, לגמרי לטוב שונה באופן הפרטים

כל על לעוררם אלא העבר, על לצעוק כוונתי שאין
מאמר פי על אלא עוד ולא והעתיד, ההוה על פנים
(אשר ישראל בני שעניני כתובות, סוף ז"ל רבותינו

בדוגמת הם נכללים) ישראל ארץ ובשם בענין כולם
שינצלו ע"י הנה לבשרו.. מתאים מתגדל שעורו הצבי

עוד מלמעלה יוסיפו מלמעלה, עתה ההשפעה את
הרי הכללים בענינים והצלחה הצלחה, ועוד הצלחה

וק"ל. הפרטים, בענינים הצלחה גם (ו׳תקמה)מביאה

חברון לכיבוש הדרך
שבחברון, - שיחיו וחבריו הוא שירבו ויהי-רצון

ברעותא-דליבא ובתפילה והחסידות) (הנגלה בתורה
ברוחניות כיבושה יבססו שעל-ידי-זה האבות בעיר

מבית המונעים לבטל הדרך גם זוהי לעיל וככתוב
- אין מבחוץ מונעים (כי כפשוטה לצמיתות לכיבוש

נידף"). עלה "קול אם כי - פנים כל על לעת-עתה
ה׳תשכ״ט) תמוז (ממכתב,

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

שאז מיזם, עלה שנה, מעשרים פחות קצת לפני
קראו ונשמע" "נחייג במיוחד: כשאפתני נשמע

מאזין כל מחובר אחד טלפון כשבמספר לו.
לצד וגאולה, משיח בעניני עצום מידע של לשפע

רבינו בבית והנשמע מהנעשה עדכניים דיווחים
משיח. בית ,770 - שבבבל

והתקשורת האינטרנט בעידן שכיום, שחשב, מי
מושקע, טלפוני במוקד הצורך יעלם החזותית,
המשוכללת המערכת למול מהרה, עד מתבדה
לשפע אותו המפנה מתקשר, כל לאזני הנגלית

ושידורים ניגונים שיעורים, תוכניות, של עצום
וגאולה. משיח נושאי בשלל

לשידור להאזנה המערכת הושקה אף לאחרונה,
ניתן מקום שמכל כך חיינו. מבית היישר החי

אם כעת, הנעשה את ב"לייו" ולחיות להתחבר
מיוחד. כינוס או התוועדות תפילה, זה

מעידים הרבים, המחייגים גם כמו התגובות, זרם
כאן כשגם זה, בתחום הקיים הצמאון על

מעיינות להפצת המתקדמת הטכנולוגיה נרתמת
"חוצה". החסידות

ונגישה קלה אפשרות
נעלמת לא טלפון, שיחת של הנוחות כי מתברר

את המנצלים כאלו ישנם כאשר כיום, גם
קווי להזמין ניתן האחרונות שבשנים העובדה

של מגוון המציעות שונות, מחברות טלפון
אלפי המקנים מסלולים גם וביניהם מסלולים

בחודש. שיחה דקות
מול אל בבית, לשיעור מהאזנה קל, יותר מה
או שנות עבודות כדי תוך או הפתוח הספר
מהטלפון שיחה קלה. באתנחתא לחילופין

הדיבורית, באמצעות נהיגה, כדי תוך הסלולרי,
לימוד של לרגעים כולה הנסיעה את הופכת

מנוצלת וכך וגאולה, משיח בעניני והתבוננות
ידע צבירת או תורני לשיעור פשוטה נסיעה גם

מאלף.

וטסים מחייגים
יוצאת ונשמע" "נחייג מערכת אלו, בימים

במערכת השימוש לעידוד חדש במבצע
כל על המבצע במהלך והמשוכללת, המתחדשת
המאזינים יכנסו דקות (358) 'משיח' של האזנה

משיח בית ל770, טיסה כרטיס על להגרלה
לא הזוכה שהיא סיבה מכל אם שבט. י' לתאריך

.500$ הזכיה תמורת יקבל הוא לטוס, יוכל
כ' שבת למוצאי ועד מעתה שיאזין מצטרף כל
– קצרות שיחות אפילו הלילה. בחצות בכסלו

מצטרפות לשניה ושניה נרשמות, ומעלה משניה
ההגרלה. לכרטיס

שנדרש מה כל במבצע, להשתתף מנת על
,08-9493-770 לטלפון לחייג הוא מהמאזין

הנחיות לפי ולפעול 0 לבחור הראשי בתפריט
הרישום.

הטלפון ממספרי למערכת מתקשרים מכן, לאחר
מספרים לרשום (ניתן למבצע רשמתם אותם

אחד), כמשתתף המשפחה בני שבשימוש שונים
המונה ההרצאות, או לשיעורים האזנה ובזמן
ההגרלה. לכרטיס ודקות שניות וצובר מופעל
358 את העוברים ה"כבדים" המאזינים אגב,

בסכומי נוספים, כרטיסים צוברים הדקות,
כרטיסי לקבל ניתן 358 של הבאים הדקות

נוספים. הגרלה
מלך שליט"א לרבי הטיסה כרטיס על ההגרלה
בחנוכה. בעז"ה תערך שבט, י"א – לי' המשיח

ינתנו – ההגרלה ומקום מועד על סופיים פרטים
המבצע. במדור ונשמע" "נחייג במערכת בעז"ה

אחת טלפון בשיחת
כיום? המערכת מציעה מה

והכל ומגוונים רבים תכנים לשמוע ניתן כאמור,
לקבל וביניהם: - בזק של רגילה שיחה במחיר
באמצעות שליט"א המשיח מלך מהרבי ברכה

המוקלטות השיחות לכל להקשיב הקודש. אגרות
שליט"א. הרבי של

היומי. וברמב"ם בחת"ת לשיעורים להקשיב
חב"ד. ניגוני לאלפי להאזין

לנשים. מיוחדים שיעורים לשמוע
מאות עם ישראל, לילדי ממתין מיוחד מדור

במיוחד. בעבורם המוקלטים שמע סיפורי
האפשרות את למנות ניתן השידורים בתחום

לחדשות או טוב" "מבשר הרדיו לתחנת להאזין
"מבשר של השידורים אולפן מתוך היומיות

טוב".
חי שידור היום, עוד להעביר, מקווים במערכת
לעין המשיח מלך שליט"א הרבי התגלות מרגע

ממש. ומיד תיכף והעיקר, כל.

המיזם מאחורי העומד לנצ׳נר יעקב הרב

דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

לייבר' קדמי על הגשר בו נפגשו ר' זושא ור' לייב ור' זושא ר' נפגשו בו הגשר על קדמי ר'

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

השמחות עונת לקראת

הגאולה שמחת ברכוני
ומהודרת חדשה בגרפיקה

שבת סעודות סדר
גאולה ופניני חב"ד ניגוני עם

שמח! יותר מפואר! יותר חסידי! יותר

077-5123-770 להזמנות:


