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הרובד את בקושי מכירים שאנחנו לומר, רגילים
גלוי העליון, קצהו שרק כקרחון עצמנו. של העליון
מתחת עומק נמצא המוחלט ורובו המים פני מעל

לנו. שיש מה את קצת, להכיר כדאי אז המים. לפני
מכיר הוא אותם נפשיים, כוחות ישנם יהודי לכל
ביצוע. יכולת רגשיות, נטיות שכל, להם. ומודע

שלהם. הגבול איזור את מכירים גם אנו כלל בדרך
ונסתרים, נעלמים נפש כוחות גם ישנם אבל

אלא יום, היום בחיי סתם מתגלים שאינם כאלה
או ומצוקה לחץ מצבי מיוחדים. ברגעים דווקא

אותם את לגלות מסייעים צפויה, בלתי התרגשות
הבלתי עוצמתם את לשער אין כי שמתברר כוחות,

מוגבלת.
ניתן לא למשל, כך

מלחמת את להסביר
ביוונים, החשמונאים

אותם בגילוי אלא
בהגיון, נעלמים. כוחות

סיכוי כל היה לא
החשמונאי למתתיהו
יחידים קומץ ובניו,

מאומן אדיר צבא כנגד
גזירות עובדה! ומחומש.

שנים, נמשכו היוונים
כנגד. קם לא אחד ואף
פרץ החשמונאים מרד

נפש, המסירות בכח רק
הנשמה. מעצם שנבע

רובדים כמה
מוסבר החסידות בתורת

אשר רובדים, כמה קיימים יהודי כל של בנפשו כי
לה, נקראו שמות חמשה משלהם. לשמות זכו אף

נפש, חז"ל: כלשון והם שבנו הנשמתית להוויה
של שמה הוא "יחידה" יחידה. חי'ה, נשמה, רוח,
אינה באלוקות שהתקשרותה זו הנשמה", "עצם
ודעת, מטעם למעלה אלא הגיון, על מושתתת

עצמותי בקשר קשורה
בחינת ית'. עצמותו עם

שבכל משיח ניצוץ
הארבעה יהודי.שאר

הנשמה. מעצם הנמשכות "הארות" רק הינם
לגזירות עד להמתין עלינו האם היא, והשאלה
כוחות אותם את לגלות כדי ח"ו, לחץ, ומצבי
יזום? באופן לגלותם בידנו שיש או נעלמים,

בשיחתו המשיח מלך שליט"א הרבי כך על עונה
בהחלט ניתן "תולדות". לפרשתנו הקדושה

חודש. ראש בערב בעומדנו בפרט זה, את ליזום
הלבנה, מולד חידוש "חידוש", מלשון "חודש"

רק שאפשרי ה' בעבודת האמיתי לחידוש הרומז
הק': ובלשונו הנשמה. עצם של בהתגלותה

משיח ניצוץ ואחד אחד בכל מתגלה חודש בראש
זה וגילוי משיח, של נשמתו היחידה, בחי׳ שבו,
שנעשים עניניו ובכל מציאותו בכל חידוש פועל

בבחינת חדורים
זה ענין יחידה...

בר״ח ביותר מודגש
נתקבל שכבר כסלו...

בתפוצות ונתפשט
והולך) (ומוסיף ישראל

נקרא כסלו שחודש
הגאולה״״. ״חודש

ומהות עצמות
לעסוק עלינו במקביל,

התורה, בפנימיות
החסידות תורת זו
שבתורה, "יחידה"

הרבי של בתורתו בפרט
צדקנו: משיח שליט"א

ליקוטי מאמרים,
התוועדויות, שיחות,
התחלת את המהווים מלכות, ודבר קודש אגרות
"תורה העיקריים הגאולה מיעודי אחד של הגילוי
ית', ומהותו מעצמותו היינו תצא", מאתי חדשה
שעתיד המשיח, מלך שליט"א ברבי שמתגלה כפי

לקיום ועד ישראל, לכל תורה אותה את ללמד
ואיש רעהו את איש עוד ילמדו "ולא היעוד

אותי ידעו כולם כי ה' את דעו לאמור אחיו את
ומהות עצמות ית' שהוא גדלם", ועד למקטנם

בגאולה יהודי, בכל להתגלות עתיד ב"ה, אין-סוף
ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית

העולמי השלוחים כינוס
1:30 בשעה השבת, של בעיצומה
להתוועדותו הקבועה השעה בצהריים,

המשיח, מלך שליט"א הרבי של הק'
כינוס יורק, שבניו ב-770 יפתח

שהגיעו השלוחים העולמי. השלוחים
משתתפים המיוחד, לכינוס אלו בימים

ואירועים שיעורים סדנאות, בשלל
שתיערך ב-770, חגיגית ערב ובארוחת
הכינוס. וועד ע"י השבת במוצאי אי"ה
וחמישים מאה צפויים האירוע במהלך

אלף של מיוחד במענק לזכות מהשלוחים
בפעילותם. כהשתתפות דולר

חוזר המחזמר
הארץ את שכבש החסידי המחזמר

שישי לסבב יוצא בעיירה" "הרפתקה
השדרוגים במסגרת ה'תשע"א. בחנוכה

השחקן את המספר בצלאל המפיק צירף
הראשי התפקיד את שיגלם וייגל, מיכאל

והרקדנים. השחקנים למיטב ויצטרף
לפרטים מוגבל. למחזמר, ההזמנות מס'

.050-718-5093 נוספים:

חיוך עם משיח מופע
שחקן ישי, בן מוטי ר' הסטנדפיסט,
הופעות לסבב יוצא והטלוויזיה, הקולנוע

החנוכה. לימי הסמוכים בימים יחיד
וקטעי משיח" "סיירת מערכון בתכנית:

לפרטים חסידי-יהודי. במסר צחוק
054-782-8907 והזמנות:

קודש אגרות התוועדויות, שיחות, ליקוטי מאמרים, צדקנו: משיח שליט״א הרבי של תורתו לימוד
תצא״. מאתי חדשה ״תורה העיקריים, הגאולה מיעוד אחד של הגילוי התחלת מהווה מלכות, ודבר

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

(5.11.10) ה'תשע"א חשון כ"ח תולדות, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

לכסלו נכנסים
הגאולה חודש

821

שנערכה הארצית וההתוועדות הכינוס משתתפי את אפפה עצומה שמחה
פורמנסקי יוסי צילום: ב-770. תשרי מחודש השבים פני לקבלת

הגאולה שמחת ריקודי



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

מרום שיחי' יצחק יוסף הת' למשפחת
ב"ג עם השידוכין בקשרי בואו לרגל

בן-יעקב שתחי' אפרת
של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

והשלימה האמיתית הגאולה זמן

שרון, שיחי' גדעון הרב למשפחת
שיחי' מענדל מנחם הת' הבן לבוא

שתחי' מושקא חיה עב"ג השידוכין בקשרי
פיזם שיחי' זאב משה הרב למשפחת

של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן

טוב מזל ברכת טוב מזל אלפים:ברכת שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

   
  

   
    
   
   

   
    

    
  

    

יט) כה, (בראשית יצחק תולדות ואלה

דמעשינו הענין כללות זהו "תולדות"
צדיקים של ("תולדותיהם ועבודתינו
נעשה זה ידי על ודוקא טובים"), מעשים
האמיתית הגאולה ביאת יצחק", "תולדות
של הענין שלימות יהיה שאז והשלימה,
שחוק ימלא ו"אז לי", יצחק השומע "כל
פינו" "שחוק שאז בלבד זו שלא - פינו"
למלא מוכרחים נהיה אז אלא אפשרי, יהיה

פינו"!... "שחוק
מוגה) בלתי - תשנ״ב תולדות ש״פ שיחת (עפ״י

כא) כה, (בראשית לה׳ יצחק ויעתר
הגאולה שתבוא ("ויעתר") מתפלל הצדיק
אצל והצחוק השמחה את יהי'ה שאז
כמו בשלימות, לה'") ("יצחק הקב"ה

במעשיו". ה' "ישמח יעקב)שכתוב (קול

את אתן ולזרעך לך כי . . בארץ שכון
ב-ד) כו, (בראשית הארצות כל

ישראל בארץ שכונה עשה - בארץ שכון
אחר דבר נציב. הוי זורע, הוי נוטע, הוי

בארץ. השכינה את שכן בארץ שכון
את הושעיה: רבי אמר - הזאת בארץ גור
חוץ יצאת אם עולה מה תמימה עולה
יצאת אם את אף נפסלת היא לקלעים

נפסלת. לארץ חוץ
האל הארצות כל את אתן ולזרעך לך כי
לקח" הארץ אילי "ואת שנאמר: כמו -
נאמר לא למה אחר: דבר . יז) (יחזקאל
נותן אני מקצתן לומר "האל" אלא האלה
לעתיד השאר את נותן אני ואימתי לך,

לבא.
רבה) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:24 4:11 ירושלים
5:25 4:25 תל-אביב
5:23 4:15 חיפה
5:27 4:29 באר-שבע
6:30 5:30 ניו-יורק

מב) - יח כ, (שמואל-א חודש מחר 

   
חלקים ו-3 דק' 4 ,9 שעה ראשון ליל המולד:

שני וביום ראשון ביום חודש: ראש

לשמחה שמביאים ויראה פחד

דבר מצינו יצחק של ועבודתו לענינו בנוגע
והיפוכו:

כמו היראה, מדת היא יצחק של שמדתו ידוע
עבודתו בין ההבדל שזהו יצחק". "ופחד שנאמר

במדת היא אברהם עבודת יצחק: לשל אברהם של
- יצחק ושל אוהבי", "אברהם והחסד, האהבה

והפחד. היראה במדת
בחייו מהותיים פרטים כמה מצאנו זאת ובכל

הופכית למידה דווקא אותו המשייכים יצחק, של
מלשון "יצחק" שמו: גם ובהם הפחד. ממידת

ענין אלקים", לי עשה "צחוק שם על - "צחוק"
ממדת הפוכה תנועה היא שמחה והרי שמחה. של
בשם יצחק נקרא כן פי על ואף - והפחד היראה

שמחה. על המורה

יצחק שיטת או אברהם שיטת
הידוע, על-פי זאת לבאר היה אפשר לכאורה,
בשני היו ויצחק אברהם של שהעבודות שזה

שעיקר בזה הכוונה - הפכיים וגם שונים קוים
לא אבל החסד, במדת היתה אברהם של עבודתו

גם כלולה היתה אלא בה רק מוגבלת שהיתה
- אברהם אצל וכמפורש והיראה, הגבורה ממדת
הוא כן וכמו אתה"; אלקים ירא כי ידעתי "עתה
החסד, ממדת גם כלולה היתה שעבודתו ביצחק,

היראה. במדת היתה העיקרית שעבודתו אלא

בתחילת הכתוב שאמר שזה לפרש יש זה ולפי
שהפירוש יצחק", את הוליד "אברהם פרשתנו
יצחק של פניו קלסתר "צר שהקב"ה הוא בזה

פניו לתואר רק לא בזה הכוונה - לאברהם" דומה
כלומר הרוחני, פניו" ל"קלסתר גם אלא הגשמי,
של בעבודתו כי ללמדנו ובא ועבודתו, מדתו -

אברהם). (של האהבה עבודת ישנה יצחק
מאחר כי מספיק, ביאור זה אין לכאורה אמנם,

שם על הוא ותמיד כל בפי יצחק של ששמו
שזהו לומר אנו חייבים כן על דוקא, השמחה

יצחק. של ענינו עיקר

לשמחה הנכונה ההקדמה
(מדתו אהבה שבין מהחילוקים הענין: וביאור
ענינה יצחק): של (מדתו ליראה אברהם) של

שאין הנאהב, אל האוהב קירוב הוא אהבה של
הנאהב, כלפי האוהב התבטלות של תנועה בזה

שהוא האוהב, מציאות מורגשת באהבה אדרבה,
מתבטל שהאדם - ענינה יראה ואילו קרוב; נעשה

ממנו. שירא זה כלפי ומציאותו תוקפו ומאבד
ועבד: בן בין החילוק — לדבר דוגמא

האהבה ברגש (בעיקר) יסודו לאביו בן בין היחס
אינה אביו אל הבן אהבת והרי — שביניהם
שהוא כפי אלא הבן, של "מציאותו" מבטלת

אך אביו; אל (ואהבה) קירוב לו יש במציאותו
במדת (בעיקר) קשור לאדונו העבד של היחס

ופעולתה שענינה מאדונו), העבד (יראת היראה
וכפוף אדונו עול את עליו שמקבל - הביטול הוא

אליו. ובטל
האם יהודי, מכל הנדרשת בעבודה ההבדל גם וזהו

כעבד. שמא או כבן, עבודתו את עובד
היתה יצחק, אצל היראה ליצחק: בנוגע גם וכך
בעבודת הלב ופתיחת להשמחה והכשרה הכנה

נקרא ולכן הביטול. הקדמת ע"י הבאה השם,
על המורה ושמחה, צחוק מלשון - יצחק בשם

שאין להתפשטות (עד והתפשטות התרחבות
הגדרים) כל פורצת ששמחה כידוע הגבלה, בה
תגבורת מתגלה יצחק של וביטול ביראה כי -

לבי ("פתח דקדושה האמיתית הרחבות החיות,
בתורתך").

ברכות של שפע
ממדת הפוך ענין אינה יצחק של היראה מדת

של ותכליתה ענינה שהרי - אברהם של האהבה
תגבורת אצלו שתאיר כדי הוא והביטול היראה
שאת ביתר השם אל ויתקרב שלמעלה, החסד

לאדונו). המתקרב העבד (כביטול עז ויתר
ענין מצינו יצחק אצל שדוקא הטעם וזהו

כאלה ברכות ענין מצינו ש"לא בריבוי הברכה
על דוקא כי - כנ"ל ביעקב" ולא באברהם לא

השפע תגבורת נמשכת דיצחק היראה מדת ידי
לבית טוב "רב ברכת - והגבלה ממדידה שלמעלה

טוב ורב גשמי טוב רב חסדיו", כרוב . ישראל.
הנראה ובטוב יחד, גם וברוחניות ובגשמיות רוחני,

כפשוטו טפחים, מעשרה למטה דוקא, והנגלה
תשמ״א)ממש. אחרי ש״פ שיחת (עפ״י

מלך דבר

תולדות פרשת

תולדות

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
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"חי הרגשת של האדירה התחושה
כל את אפפה גשמי" בגוף וקיים

הארצית, והתוועדות הכנס משתתפי
באולמי שעבר, שלישי ביום שנערכה

באזור. ברכות" "שפע
לאחר שנה, מידי המתקיים הכנס

ב"קבלת מתאפיינים החגים, חודש
לאותם הנערכת המיוחדת הפנים"
נוסעים שנה, שמידי נוסעים אלפי
לשהות החגים, לחודש בהמוניהם

המשיח. מלך שליט"א הרבי במחיצת
כל של דבריהם לאורך

והמשפיעים הרבנים
במהלך דברים שנשאו

עלתה ושוב שוב הערב,
סמך על הפשוטה, האמונה

הרבי של הברורים דבריו
בדבר המשיח מלך שליט"א

ומקומו הנצחיים חייו
.770 - הנצחי

אותם לעבר מבט בהעפת די
וגדושים, מלאים החוזרים נוסעים
עוצמות על במעט ולו לעמוד כדי

את הסובבים והבטחון האמונה
הנוסעים.

הרב בדבריו, זו, תחושה לבטא הטיב
משפיע ברק, מבני לנדא זלמן שלמה

משיח" "בית חב"ד בקהילת חסידי
בבני ה' שיכון חב"ד ובבית ברעננה

ברק.
נוכח שבעצמו לנדא, הרב

באותם פעם לא לראות
מהרבי מיוחדים גילויים

המשיח, מלך שליט"א
שאמנם סיפור, סיפר

וכמה כמה לפני התרחש
בצורה מבטא, אך שנים,

בחייו הבטחון את מוחשית
- הדור נשיא של הנצחיים
המשיח. מלך שליט"א הרבי

של שליח הינו מטוסוב, ראובן הרב
בצרפת. המשיח מלך שליט"א הרבי

בני בקרב מוכר הוא ידוע כחסיד
הופתעו שלא המקומית, הקהילה
הוא הקרובים בימים כי לשמוע

ל-770. לנסוע מתכונן
כרגיל, הכל היה נראה שלהם בעוד

בהתלבטות מטוסוב, הרב היה
לעשות עליו וכיצד מה עצומה,

למקום. בבואו
הימים, עליו עברו לשם, מכאן
והגיע בעניניו, שקוע כשהוא

היה ומדובר מאחר לחזור, זמנו
בעוד כאשר אלול, חודש בימי

השנה, ראש יחול ספורים ימים
לעשות שעליו ראובן הרב הרגיש
אצלו שיבטא כזה מיוחד, מעשה

מלך שליט"א שהרבי העובדה את
מברך כיום וגם וקיים, חי המשיח

העם. כל את כרגיל
באחת התיישב עברו, משנים כהרגלו
לכתוב מנת על הכנסת בית מפינות

פ"נ.
מתייחס נפש, פדיון = פ"נ המושג

אותה מיוחדת, ברכה לבקשת
בהזדמנויות מגישים

שליט"א לרבי מיוחדות
שהנהיג המשיח, מלך

מהאלפים פ"נים" "קבלת
ראש שלפני בימים גם

השנה.
מונחים אף פ"נים אותם

במהלך יותר מאוחר
ליד השנה ראש תפילות

שליט"א הרבי וכאשר תפילתו, מקום
בשופר, לתקוע עולה המשיח מלך
והוא השופרות, לצד הם מונחים
זו. מיוחדת רצון בשעת מברכם

לא הפ"נ, כתיבת את שסיים לאחר
הפ"נ עם כעת לעשות עליו מה ידע

מספר שעות בעוד הלא שבידיו,
ראש בערב כאן יהיה ולא טס, הוא

השנה...
הק' חדרו ליד לעלות החליט הוא
מלך שליט"א הרבי של

את שם ולקרוא המשיח
הפ"נ.

הסמוך למקום כשהגיע
עדן "גן המכונה לחדר
הבחין הוא התחתון"

למסדרון הפונה שהדלת
הק', לחדר המוביל

פתוחה. - שונות מסיבות
והחל מיוחד סימן בכך ראה הוא
ובהרגשה סיים הפ"נ. את לקרוא

התעופה. שדה לעבר פנה יותר קלה
מבני אחד אותו פוגש למחרת, יום

חלמתי מה תאמין "לא הקהילה:
המתין ולא הלה אמר בלילה..."

שליט"א הרבי את "ראיתי למענה
שלום דרישת שמסר המשיח מלך

ובמילים לך, ובמיוחד הקהילה, לכל
כאן אצלי אותו ראיתי "הרי האלה:

אתמול..."
מספיק. היה זה מטוסוב, ראובן לרב

מהרבי וטריה חמה שלום דרישת
המשיח. מלך שליט"א

n

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
משיחת חלקים - יורק שבניו ב-770 אלו בימים המתקיים העולמי" השלוחים "כינוס לרגל
תשלח") ביד נא "שלח (קונטרס ה'תשנ"ב בשנת שנאמרה העלומי, השלוחים כינוס פתיחת

היחידההשליחות היחידה השליחות
השלוחים כינוס של ובפתיחתו בהתחלתו בעמדנו
אדמו"ר מו"ח כ"ק של שיחיו השלוחים - העולמי
הארץ כנפות בארבע תבל, מרחבי בכל דורנו, נשיא
ולבטא היסוד, את ובראשונה, בראש להזכיר, צריך -
ובפרט בכלל, זה בדורנו השלוחים של התפקיד את
בעבודת האחרון בזמן במיוחד שנתוסף החידוש
והשלימה. האמיתית בגאולה צדקנו משיח פני את לקבל - השליחות
בשליחות, כלל) (או פרט רק שאינו ועיקרי, כללי חידוש ...שזהו
- בתורה כללי הכי הענין שהוא ועד ביותר, כללי וענין עיקר הוא אלא
עבודת של והפרטים הנקודות כל את שמקיף - המשיח לביאת הכנה

השליחות.
האחרונים), והשבועות בחודשים (ובפרט רבות פעמים דובר שכבר וכפי
מו"ח כ"ק של וההודעה הקיצין", כל "כלו שכבר חז"ל הודעת שעל-פי
את סיימו שכבר עד גם-כן, תשובה עשו שכבר דורנו, נשיא אדמו"ר
מוכנים ועומדים הכפתורים"), את "לצחצח (אפילו העבודה עניני כל
להיות היא: עכשיו והשליחות העבודה הרי - צדקנו משיח פני לקבלת

ממש! בפועל צדקנו משיח פני לקבלת בפועל מוכנים
מתבטאת הנוכחי העולמי השלוחים כינוס של שהמטרה מובן, מזה
לקיימן מנת על טובות החלטות ולקבל ביחד להתדבר - זו בנקודה
פני קבלת שלנו: הזמן של המיוחדת השליחות את לבצע כיצד בפועל,

צדקנו. משיח

צדקנוקבלת פני משיח צדקנו משיח פני קבלת
אפילו - ליהודי להסביר יותר קל נעשה שעכשיו בפועל, ...רואים
לעבודתו שבנוסף - לכך שייכות בגלוי לו היתה לא זה שלפני כזה
(ממעלותיו להשפיע "שליח", להיות אחריות עליו מוטלת האישית,
מי וכל וידידיו, חבריו ביתו, בבני החל אחרים, על וכו‘) וידיעותיו

אליהם. להגיע יכול שהוא
עם-ישראל שמתוך זכו, אשר לאלה בנוגע - בזה מיוחדת ותוספת
בכל עבודתם וכל דורנו, נשיא של שלוחים להיות נבחרו הם גופא
והיהדות התורה בהפצת שליחותם למילוי מוקדשת כולו המעת-לעת

הגאולה. ובהבאת חוצה, המעינות והפצת
התחלת מילוי לאחר מזמן כבר עומדים שהשלוחים שמאחר ...מובן,
חוצה, המעינות והפצת והיהדות התורה בהפצת השליחות עבודת
השליחות את סיימו שכבר עד השליחות, עבודת אמצע לאחר ומזמן
בפועל באה לא עדיין ואף-על-פי-כן הנ"ל), דורנו נשיא (כהודעת
משהו נשאר שעדיין לומר, צריך - והשלימה האמיתית הגאולה ממש

ממש. בפועל הגאולה את להביא כדי לעשות
שהוא יהודה מזרע א' נולד ודור דור ש"בכל הידוע על-פי והוא:
וכשיגיע גואל להיות מצדקתו הראוי "א' לישראל", משיח להיות ראוי
מו"ח כ"ק הודעת ועל-פי כו'", וישלחו ית' השם אליו יגלה הזמן
שבדורנו, היחיד והמשיח שבדורנו, היחיד השליח דורנו, נשיא אדמו"ר
ה"שלח להתקיים שמתחיל מובן, הרי - העבודה כל את סיימו שכבר
שהדבר מובן, ומזה אדמו"ר. מו"ח כ"ק של השליחות תשלח", ביד נא
משיח פני את לקבל - הוא השליחות, בעבודת עכשיו שנשאר היחיד
ולהוציא בפועל שליחותו את לקיים שיוכל כדי ממש, בפועל צדקנו

מהגלות! ישראל כל את

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ז. פרק מעילה. הל'

ח. פרק

קרבן הל' הקרבנות. ספר
א. פרק פסח.

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ג-ה. פרק מת. טומאת הל'

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

טו-יז. פרק

יח-כ. פרק

כא-כג. פרק
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אתמול כאן אותו ראיתי

הזמן עם לחיות

לעד", יקום אלוקינו ש"דבר לדעת צריכים
כי יקום ולא דבר דברו ותופר עצה "עוצו

מיהודי באה זו "עצה כאשר גם - זה וכל א-ל", עמנו
לאדם המתאימה מההנהגה הפכי באופן היא שהנהגתו

ונבון"... חכם ל"עם תשמ"ג)השייך דסוכות ג' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שכזה מיהודי עצות לא בכנסגם שנשאו מהנאומים הוידאו בקטעי לצפות ניתן
מ-770" הבאים "ברוכים הארצית וההתוועדות

שיחיו והמשפיעים הרבנים ע"י

הגאולה: באתר הוידאו במדור
www.hageula.com

מטוסוב ראובן הרב

לנדא זלמן הרב



העין בגלגל מאבחן *
נטורופתיה *

הומאופתיה *
דיקור *

נוספים: ופרטים תור לקביעת

קליניקה054-7825567054-7825567
בצפת

אביב ובתל

ומוכחות רבות הצלחות

מאנ"ש רבנים בהמלצת

שונות: מסיבות גב כאבי
ש.) (אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה בחודש טיפולים שלושה "...אחרי

וראייה: עיניים בעיות
לאחר מניתוח. ניצל התשע בן בני המנתח הרופא לתדהמת .."

ל-6/6" מ-80/6 השתפרה ראייתו נברו ד"ר אצל טיפולים ארבעה
ע.) (עומר

פוריות: בעיות
ילד" חובקים אנחנו בזכותך לך, מודים נברו משה "...ד"ר

ובעלה) (ליאת במיומה: מוכח טיפול
נעלמה חודשים, שלושה ואחרי מיומה לי "היתה

ע.) (אורה לחלוטין"

חיינו מבית הבאים ברוכים

ב״ה כותב הוא הרי
לאלו היחס אודות בלבבו ספק מנקר אשר כותב

שבכתב בתורה אשר בענינים וכופרים המכחישים
וכו'. פה שבעל בתורה אשר או

אומרת זאת "ב"ה", במכתבו שמתחיל כיון ולפלא,
חיים תורת התורה, נותן שהוא השם, ברוך

ישראל, כלל בתוך מאתנו ואחת אחד לכל ומצותיה,
בשאלתו גם הרי בחיים, הוראה הנותנת תורה
ומפורסמת הקדושה בתורתנו מפורשת הוראה

זו הוראה ונמצאת אפשרי? לספק מקום ומה היא,
והוא מהם, אחד פנים כל על ואסמן מקומות. בכמה

וי"ד. ח' הלכה ג' פרק תשובה הלכות ברמב"ם
שבו תקותי אבל בתורתנו, לימודו סדר כותב אינו

בחיי הצריכות הלכות לימוד - מתאים מקום תופס

יעשו אשר המעשה את לדעת בכדי יומים, היום
העיקרי תפקידו זהו והרי תעשינה. לא אשר ואלה
ירא האלקים את שכתוב: כמו הישראלי, איש של
משפיע ובטח האדם. כל זה כי שמור מצותיו ואת

זה. בענין שי' חביריו על ו׳תקמח)גם (מאגרת

הרבנים של תפקידם
ארצות-הברית רבני שאר גם יעשו וכן יראו ...ממנו

עדתם בני קירוב האמיתי תפקידם את בהכירם
עניניהם שאר שכל בפועל, ומצותיה התורה לקיום
אינם בזה) וכיוצא בעלי-בית בקורי דרשות (וכמו
ידוע והרי האמור, תפקיד למילוי ודרך טפל אלא

כחוט אפילו בכיוון חסרון הנה הרבים, בענין אשר
ומאות לעשיריות שחסר ע"י כמה פי נכפל השערה,

וק"ל. אנשים,
ו׳תקמט) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ח"י שעבר, שלישי ביום גדשו משתתפים המוני
ברכות" "שפע אולמי את ה'תשע"א, מרחשון

הוראת עפ"י שנערכה ארצית בהתוועדות באזור,
פנים כקבלת המשיח, מלך שליט"א הרבי

ב–770. החגים בחודש ששהו לאורחים
גאולה "יריד דוכני קדמו המשתתפים פני את
הנפלאה לעשיה מסויים ביטוי שהיוו ומשיח"

וגאולה. משיח בתחום והולכת הגדלה
מיד ערבית, בתפילת נפתחה ההתוועדות

בדברים פרישמן בנצי הרב המנחה פתח לאחריה
מרחשון. ח"י והעיתוי ההתוועדות, של פשרה על

מנחלת- צירקוס יעקב הרב את מזמין כשהוא
הרבי של הפרק ק"ט, פרק לאמירת הר-חב"ד

המשיח. מלך שליט"א

החבילות את לפרוק
בנימין לרב ולהאזין רגליו על לעמוד נותר הקהל
קרא אשר העין, בראש חב"ד בית מנהל עקיבא,

המשיח, מלך שליט"א לרבי ההזמנה נוסח את
כל את שהדביקה פנימית ובהתרגשות בהטעמה
לריקוד שוב הקהל יצא ההזמנה בסיום הקהל.
צבאות חיילי י"ב התארגנו בנתיים גאולה. של

מתוך שנאמרו הפסוקים י"ב לאמירת השם,
חיות.

מצפת פוזן חיים הרב הנואמים לדוכן הוזמן כעת
מלכות. הדבר מתוך נקודה למסור

משפיע גינזבורג, יצחק לוי חיים הרב עלה אחריו
מ-770 ד"ש שמסר בראשל"צ, חב"ד ישיבת

חווייתי בתיאור מתאר כשהוא תשרי, מחודש
המשיח. מלך שליט"א הרבי אצל תשרי את

מרדכי הרב המשפיע הוזמן מכן לאחר
מדגיש כשהוא בעמנואל. מהמדרשה רוטנשטיין,

בשיחות. כמובא ההתגלות" כבר "ישנה כי

שליט"א הרבי שליח גולדשטיין שמשון הרב
מלכנו את לראות מכון ומנהל המשיח, מלך
בשליחותו נחשף להם אפיזודות כמה מספר

על מספר הוא מכן לאחר האחרון. תשרי בחודש
דא"ח". "רואים החדש הפרוייקט

שמעון הרב עלה הנאומים לשלל חלקי כסיכום
שאף לציון בראשון חב"ד ישיבת ראש ויצהנדלר
שהוא תוך משיח, בבית תשרי בחודש שהה הוא
ארצה והחזרה הנסיעה בעניין הקהל את משתף

החבילות". את "לפרוק מנת על
סוערים שמחה בריקודי שוב פוצחים זה בשלב

ולצידו דניאל שמשון מופקד הקלידים כשעל
מצטרף אליהם סיטבון. דוד ר' החסידי הזמר

מענדי ר' החסידי הזמר גם שירים למספר הפעם
ג'ייקובס.

העיקרית הנקודה
אנ"ש קהילת משפיע לנדא, זלמן שלמה הרב

ברק, בבני ה' ושיכון ברעננה משיח "בית
אומרים מצידם כשהם הנוכחים, עם מתוועד

המוצבים הבקבוקים מתוך "לחיים" העת כל
על לנדא הרב מספר בדבריו השולחנות. על

המשיח. מלך שליט"א מהרבי מיוחדים "גילויים"
לנצ'נר, יעקב הרב - העיקר הוא המעשה

החדש המבצע על מספר ונשמע" "נחייג מנהל
וטסים". "מתקשרים

והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה יו"ר
האחת הדרישה על מדבר ציק, זמרוני הרב

שליט"א הרבי של המלאה התגלותו - והיחידה
שכל לאירוע זאת מקשר שהוא תוך המשיח, מלך

בצ'ילה. הכורים חילוץ - אליו עד היה העולם
הקלידן עם יחד סיטבון דוד ר' זה, בשלב

עם יחד התוועדות בניגוני פוצחים שמשון,
מאמין"... "אני נפשי" לך "צמאה הקהל,

חסידית התוועדות
דברים נושא הארץ, שלימות של הבוער בנושא

יחזקאל הרב שבשומרון, באיתמר השליח
בשטח, הנעשית הפעילות על המספר נואמה
לתושבים חב"ד חסידי שמפזרים העידוד ועל

באיזורו.
הרב דברים, לשאת מוזמנים הסיום, לפני רגע

הגאולה" "נבואת הספר מחבר חרותי, רפאל
מהרבי שקיבל מיוחדת תשובה על המספר

ולאחריו זהותו. לפרסום המשיח מלך שליט"א
יו"ר קלי בועז הרב הרשמי החלק את חותם
ליטול אחד כל המזמין נח בני מצוות 7 מטה

חינם. - להפצה עלונים עשרות
יוצאות הרבות ההסעות בעוד נשלם. ולא תם

השולחנות סביב מתיישבים הארץ, לחלקי
הרב עם הלילה לתוך חסידית להתוועדות

נחשון דוד הרב בהודו, השליח קופצ'יק בצלאל
מירושלים, לוי אריה הרב חב"ד, ניידות מנהל

ועוד. הראל שמריה הרב שאער, ראובן הרב

פורמנסקי יוסי צילום: באירוע. הרב מהקהל חלק

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:


