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הקלוקלים הנוהלים את השבוע, התקשורת חשיפת
לצורכי וסגירתם חקירה תיקי בפתיחת במשטרה
היום אין כי ממחישה רק דרגות, וקידום תדמית
יהיו יותר. להסתיר ניתן לא מתגלה הכל סודות,

ההתפתחות כמו חיצוניות בסיבות זה את שיתלו
והציטוט, הצילום מיכשור מיזעור הטכנולוגית,
דבר, של לאמיתו אך התקשורתית, ההתפתחות

הגאולה. לזמן הכניסה היא האמיתית הסיבה
מתגלה. הכל לכן "גילוי", מלשון גאולה

אך רה"מ, ל"רוצח" ראווה משפט לקיים אפשר
הנוקבות השאלות הצגת את למנוע אפשר אי

את המזימים באינטרנט, האוטנטים והתצלומים
תאיר של רציחתה את להלביש אפשר הסיפור.

זר, פועל על ראדה
להעלים אפשר אי אך

הזורם המידע את
סימני על באינטנרט,
הרוצחים של הזיהוי

העדויות ועשרות
שהמשטרה הביולוגיות
מהם. להתעלם מעדיפה

זמן של שאלה רק זו
יתגלו שדברים קצר,

הולכים אנו במלואם.
ויותר. יותר ונחשפים

רציף צילום
פלילים אירועים

בשנים שהתרחשו
עקבות ללא האחרונות,
סיכוי אין כי היה ונדמה

לאירוע כי התברר במהירות. פועחנו לפיענוחם,
מצלמות אך חיה, עדות כל הייתה לא אומנם

פרט. כל תיעדו האבטחה
24 מכוסים עסקים, מרכז וכל חנות כל כמעט
כל את המתעדות מצלמות ע"י ביממה שעות

העוברים כולל להם, ומחוצה המבנים בתוך הנעשה
כך בסמיכות. והשבים
עירוניות בדרכים גם
בצמתים לעיר מחוץ

ועדיין לא. היכן ובעצם

המקיפה הלוויינית הצפייה מערכת על דברנו לא
פיסת כל מצולמת באמצעותה הארץ, כדור את
על דברנו לא כן כמו פרטים. לפרטי עד קרקע

הסלולרי הטלפון באמצעות והגלוי הסמוי המעקב
מפינו, הגה לכל "מצוטטים" אנו באמצעותו שלנו,

רגע. בכל הימצאנו מקום על ו"נצפים"
מה "דע חז"ל למאמר המחשה חיפשנו אם בקיצור,

מעשיך וכל שומעת ואוזן רואה עין ממך. למעלה
יומית היום החיים שמציאות הרי נכתבים" בספר

ביותר. הטובה ההמחשה את מהווה שלנו,

המשיח ימות של אתרים
מלשון היא שגאולה מזה מתחיל הכל כאמור,

יש שלכך אלא "גילוי",
חז"ל דברי את להוסיף

טובה מדה "ומרובה
אם פורעניות". ממדת

חיובים שאינם בדברים
לחשיפה עדים אנו
אחת על גדולה, כה

שמשמים וכמה כמה
אוצרות בפנינו חושפים

אלוקיים. תורניים
הייתה עברו בדורות
את להצניע המגמה

בבחינת התורה, סודות
הסתר אלוקים "כבוד

המגמה כיום אך דבר",
גילוי היא, התורנית
הפנימיים הרובדים
והפצתם שבתורה

שיעורים, של בהיצף ביטוי המוצאת מגמה החוצה.
הגאולה (כבאתר באינטרנט כולל חב"ד מוקדי בכל

לצפות ואף להאזין ניתן בהם ,(hageula.com
החסידות תורת זו התורה בפנימיות בשיעורים
נפלאות סיפורי התוועדויות, משיח, של תורתו

את לשבץ הוא, מאתנו שנדרש כל ועוד. הגאולה
אותנו המכשירים אלה בשיעורים השבוע ימות
בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה של הנכסף לרגע

בגלוי, אלוקות ויחוש יראה הגשמי הבשר יחדיו".
ממש. עכשיו המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

הגאולה חג
יחולו השבוע, ורביעי שלישי בימים

מציינים בהם כסלו, ו-י' ט' התאריכים
יום ואת ופטירתו הולדתו יום את

תאריכים האמצעי. אדמו"ר של גאולתו
חסידיות בהתוועדויות מצויינים אלו

חב"ד. מוקדי בכל

לילדים הגאולה חג
"המאסר השמע דיסק מחדש הופיע

מאסרו סיפורו את המביא והגאולה"
בצורה הזקן אדמו"ר של ושחרורו

שירים בליווי ומשעשעת, עלילתית
לדיסק, במיוחד שנעשתה ומוזיקה

לוזיה יפתח המספר, בצלאל בהשתתפות
משיחות בנקודות משולב הדיסק ועוד.

ובבשורת המשיח מלך שליט"א הרבי
בבודדים: גם להזמין ניתן הגאולה.
בכמויות להזמנה ,052-530-7704

.050-718-5093 בהנחות: (למוסדות)

הגבעות את מחממים
ארגון יוצא ה"הקפאה", גזירות למול

"מחממים מיוחד למבצע מאיר" "חסדי
תנורים, יחולקו במסגרתו הגבעות" את

הגבעות לתושבי ומעילים שמיכות
מהמקומות בחלק נפש. במסירות החיים

נמוכות טמפרטורות החורף בימי שוררים
תסייע החורף ציוד וחלוקת ביותר

הארץ. שלימות על במאבקם רבות בעדם
1800-2000-81 ותרומות: לפרטים

גדולה, כה לחשיפה עדים אנו חיובים שאינם בדברים אם פורעניות״, ממדת טובה מדה ״מרובה
לקחתם. רק יש אלוקיים, תורניים אוצרות בפנינו חושפים שמשמיים וכמה כמה אחת על

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

(12.11.10) ה'תשע"א הגאולה חודש - כסלו ה' ויצא, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

סודות יותר אין
מתגלה הכל

822

- הבהיר״ ״יום לרגל שמחה התוועדויות השבוע התקיימו חב״ד במוקדי
ב-770. המרכזית ההתוועדות בתמונה: כסלו. חודש ראש

כסלו חודש ראש את חוגגים



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

לוי שיחיו ותפארת יצחק יוסף לרב
פיליפינים - המשיח מלך שליט"א הרבי שלוחי

ה' בצבאות החייל - שיחי' בנם להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוהו
הגאולה זמן של אמיתית הרחבה מתוך

רוניה ורונית יצחק לוי הרב למשפחת
ציק שיחיו רבקה

שיחי' בצלאל בנם של המצוה בר לרגל

טובים ולמעשים לחופה לתורה יגדל
הגאולה זמן של אמיתית הרחבה מתוך

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

  
   

     
    
    

    
    

   
   

   
   

   

יז) כח, (בראשית השמים שער וזה

המקדש בית אין יוחאי בן שמעון רבי אמר
מטה של המקדש מבית גבוה מעלה של
שער "וזה טעמא? מאי מיל (18) י"ח אלא

השמים".
רבה) (מדרש

אבי בית אל בשלום ושבתי
כא) כח, (בראשית

כאשר בפשטות: - מזה ...וההוראה
הפצת של השליחות את למלא יוצאים
עד חוצה, המעיינות והפצת התורה
של אף "חרון ממנו, חוצה שאין לחוצה
אינה שהכוונה לזכור יש - בעולם" מקום
נמצא כאשר (גם זה במקום ח"ו, שישאר,
לסיים אם, כי כו'), נעלה ומצב במעמד

אביו, בית אל ולשוב השליחות, מילוי את
בהגאולה - אבי" בית אל בשלום "ושבתי
מארצנו דגלינו מהמצב צדקנו משיח ע"י

אבינו). (בית
תשמ״ח) ויצא ש״פ (משיחות

ב) כט, (בראשית באר והנה וירא

שם והנה ציון, זו - באר והנה וירא
מלכיות שלשה אלו - צאן עדרי שלשה
ישקו ההיא הבאר מן כי ראשונות,
ההקדשות מן שהעשירו - העדרים
פי על גדולה והאבן בלשכות, הצפונות
כל שמה ונאספו אבות, זכות זו - הבאר
מכתבת שהיא רומי מלכות זו - העדרים
את וגללו העולם, אומות מכל טירוניא
הצפונות ההקדשות מן שהעשירו - האבן
הבאר פי על האבן את והשיבו בלשכות,
אבות זכות לבא לעתיד - למקומה

רבה)עומדת. (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:19 4:06 ירושלים
5:21 4:20 תל-אביב
5:19 4:10 חיפה
5:23 4:24 באר-שבע
5:23 4:23 ניו-יורק
תלמי על - גו' תלואים ועמי 

שמר. ובאשה גו' יעקב ויברח שדי
נשמר. ובנביא גו' העלה ובנביא

יד) יב, - ז יא, (הושע

חרנה ללכת שבע, מבאר לצאת

הליכת בסיפור פותחת ויצא, פרשת פרשתנו,
וילך שבע מבאר יעקב "ויצא כנאמר לחרן, יעקב

חרנה".
מצבו לתיאור התורה משתמשת בה המילה, את

שמוצאים כפי "וילך" (ולא "ויצא" יעקב של
היה "(לא רש"י מפרש בתורה) דומים במקומות
הזכיר ולמה חרנה יעקב וילך אלא לכתוב צריך

המקום מן צדיק שיציאת מגיד אלא) יציאתו
הודה הוא בעיר שהצדיק שבזמן רושם, עושה

פנה הודה פנה - משם יצא הדרה, הוא זיוה הוא
האמור המקום" מן "ותצא וכן הדרה, פנה זיוה

ורות". בנעמי

״חרן״? זה מה
הפרטיים לחייו בנוגע בעיקר זה, עניין לבאר ויש

ישראל: מבני ואחת אחד כל של
שהכתוב החיים" "אור בספר שכתוב מה ידוע
רמז הוא חרנה" וילך שבע מבאר יעקב "ויצא

על מדבר שבע" ש"באר בגוף, הנשמה ירידת על
הזה עולם על קאי ו"חרן" למעלה, הנשמה שורש

(בעולם)"). מקום של אף "חרון שם על ("חרן"
הגוף, לתוך למטה הנשמה של ירידתה ע"י ודוקא

יותר למעלה מתעלית היא הרי חרנה", "וילך
הכלל שידוע כפי ירידתה, לפני שהיתה מכפי

עליה". לצורך "ירידה
הנגרמת ירידה אותה שדווקא אומרת, זאת

לעולם, למטה לכאן שליחתה בעקבות לנשמה,
בפועל העבודה של בסופה שגורמת, זו היא
ועד הנשמה, של הגדולה העליה את בעולם,

עליות להשיג יכולה היא בעולם, בעבודתה שכאן,
הירידה. לפני שהייתה מכפי יותר גבוהות

הסיפור עיקר
בפירושו הדברים, בתחילת המובאים רש"י ובדברי

ענין לראות ניתן שבע", מבאר יעקב "ויצא על
יעקב וילך אלא לכתוב צריך היה "לא - בזה נוסף

שבע)"; (מבאר יציאתו הזכיר ולמה חרנה
בזה הוא הנשמה בירידת החידוש עיקר כלומר:

"חרון של למקום הנשמה הליכת חרנה", ש"וילך
והסתרים העלמות שם שיש מקום", של אף

היא אלו כל ולמרות והמצות, התורה קיום על
ועוסקת אלו והסתרים העלמות כל על מתגברת
בירור פועלת שהיא מזו, ויתירה ובמצות, בתורה

בעולם האדם) (של וחלקו והגוף הבהמית נפש
בתחתונים; יתברך לו דירה ועושה

כאן הכתוב מזכיר למה להקשות מקום יש כן ואם
עיקר זהו (שלא שבע מבאר יציאתו ענין את גם

זה בגלל שלא מובן ובמילא הנשמה, של הנסיון
צריך היה הדגש עיקר לכאורה שלה). העליה היא

הירידה ענין על לחרן, ההליכה עניין על להיות
ולפתוח להכניס אם-כן מתאים, ולא לעולם,

משני כענין העומדים שבע" מבאר "ויצא במילים
לחרן. להליכה

"מגיד - בדבריו רש"י מתרץ זו תמיהה ואת
שצריך רושם", עושה המקום מן צדיק שיציאת
למטה, הנשמה ירידת לענין בזה הרמז את לומר

בהקב"ה דביקות של ממצב ה"יציאה" שעצם
רושם" "עושה למטה) ירידתה קודם הייתה (שבו

גדולה. ופעולה למעליותא

היציאה בזכות עליה
אלקינו" "עיר - בעיר הוא הצדיק שכאשר כיון

מציאות שכל הדרה", הוא זיוה הוא הודה "הוא -
ויש השכינה מזיו נהנית שהיא מה היא הנשמה

מאלקות, ויראה אהבה לה
פנה הודה "פנה אלקינו", מ"עיר יציאתה ע"י אך

הנשמה יציאת שעצם הרי - הדרה" פנה זיוה
נפש מסירת היא שבע") ("באר ומקורה משרשה

רושם". "עושה ולכן
כל ראוי עצמה, היציאה שבזכות ברור שכן, וכיון

למקומו יחזירו שהקב"ה לכך מישראל ואחת אחד
לי ה' והיה אבי בית אל בשלום "ושבתי האמיתי,
לחרן, בדרכו יעקב של נדרו (כדברי וגו'" לאלקים
והשלימה האמיתית בגאולה בפרשה), המופיעים

ממש. ומיד תיכף צדקנו, משיח ידי על
תשמ״ח) תשכ״ה, ויצא ש״פ שיחות פי (על

מלך דבר

ויצא פרשת

ויצא

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



מי קירשנזפט, אריה הרב מספר
בית של הפעלתו מאחורי שעומד

לצריפין: בכניסה הפועל חב"ד
חב"ד, בית של למקומו "בסמיכות

מאז התקופה במהלך מסעדה. קיימת
שמתי הפעילות מקום את שפתחנו
קליינטים. אין ריקה, שהמסעדה לב

לבעל פניתי ההזדמנויות באחת
העניין, לפשר אותו ושאלתי המקום

לציין, ומיהר מפנייתי הופתע הוא
בדיוק איתי לשוחח עמד הוא שאכן
בשביל לעשות צריך "מה זה: בנושא

לזוז?" יתחיל שהעסק
לכתוב לו הצעתי שמייד כמובן

המשיח מלך שליט"א לרבי כך על
ואכן קודש" ה"אגרות באמצעות

בחרדת והתיישב להצעה, נענה הוא
הברכה, בקשת את לנסח קודש

אחד לתוך מייד הכניס אותה
חב"ד. בבית הנמצאים מהכרכים

הייתה שהתקבלה בתשובה
לשפר שיש לכך התייחסות
במשפחה, הבית שלום את

ושיפור כבוד נתינת
במשפחה. היחסים מערכת
זה כמה עד מושג לך "אין

כשראה קרא הוא נכון,
התשובה את עיניו במו
תקופה מזה המדוייקת,

פתיחת מאז למעשה ארוכה,
מלהגיע נמנעים הורי המסעדה,

דורכים לא אפילו הם שלי, למסעדה
לברר ניסיתי הסיבה?" "מה בה".

נובע הכל כי השיב והוא בעדינות
להוריו לתת רוצה אינו שהוא מכך
"אני במסעדה רגל דריסת שיחיו
לבד, שלי העסק את לנהל רוצה

מה לי שיתערבו בלי עיני כראות
לעשות!"

הרבי לו, להסביר מיהרתי "תשמע,
את מכוון המשיח מלך שליט"א
אתה כעת אליך, בדיוק תשובתו

העצה את לקבל אם שיכריע הוא
ובטוח סמוך אני הברכה... ואת

הדבר". חשיבות את בעצמך שתבין
קצר כשזמן השיחה, הסתיימה כך

בהם תשרי, חגי ימי חלו מכן לאחר
לרבי שנה, מידי כמנהגי נסעתי אני

המשיח. מלך שליט"א
להכנס לי יצא ארצה, כששבתי רק
ניכר מרחוק שכבר למסעדה, שוב
שהפעם הלקוחות בתנועת שינוי

לעצירה... ניתנת בלתי הייתה
יצא אותי שראה המקום בעל

מצביע שהוא גדול, בחיוך לקראתי
ואומר: במרכז שהיו מבוגרים זוג על
ההורים הם אלו אותם; רואה "אתה

למסעדה נכנסו שהם מהרגע שלי.
מלאה". ב"ה והמסעדה התהפך הכל

* * *
לאחרונה שאירע נוסף סיפור

נמרצת בכניסה התחיל במקום,
חב"ד, לבית ארבעים כבן אדם של
אחד את ומבקש אלי פונה כשהוא

קודש". ה"אגרות מספרי
לרבי בפניה עזרה לו להציע ניסיתי

מיהר הוא אך המשיח, מלך שליט"א
את מכיר "אני בבטחון: לי לענות

והכניס כתב הוא ואכן בסדר" זה זה.
ממני ביקש וכעת לספר הדף את
התשובה את לו ואסביר שאקריא

שהתקבלה.
לצומות ביחס נפתח הראשון המכתב

"אכן בכך. הדרך ושאין וסגופים
עלי שהיה כיוון בצום היום אני

רפואי טיפול היום לעבור
השיב. מסויים"

שהופיע השני הנושא
הוא עמודים באותם

לזולת. להעיר הדרך כיצד
לדבר היא הנכונה הדרך

האיש על ולא הנושא על
בדבר הנוגע האדם ובמילא

לגביו ההוראה את יבין
מלך שליט"א הרבי שם אומר כך -

המשיח.
בהתרגשות האיש אותי הפסיק כאן

יאומן. לא זה "תשמע ואמר:
משטרה תחנת מפקד אני

במסגרת משרתים תחתי גדולה,
לאחרונה איש. כ-600 המשטרתית

בפיקוד עכורה יחסים מערכת נוצרה
את לפתור כדי בתחנה. הבכיר

החלטתי האוירה, את ולצנן הבעיה
לישוב מיוחדת ישיבה לקיים

ההדורים.
חשבתי הטעונה, הישיבה במהלך

הנוגעים את להעמיד שכדאי לעצמי
עצמי את מצאתי וכך במקום, בדבר

כי מהמשתתפים לכמה ישירות מעיר
כשורה. נוהגים אינם הם

וצעקות ויכוחים הייתה התוצאה
תוצאות ללא התפוצצה והישיבה
פעמים כמה עצמו על חזר הדבר
התשובה כאן והנה הועיל. וללא

על להצביע מבלי הנושא על לדבר
יהיה וכך - יתקבלו והדברים האיש
התחנה. מפקד סיים בטוח". אני -n

כי הקובע ההלכה פסק בעקבות ישראל, וערביי הקיצוני השמאל התקפות רקע על
בעיתון הזדמנות צפת, של רבה אליהו, שמואל הרב קיבל לערבים, דירות להשכיר אין
ההלכה. פסק על מחו שמצידם הצפון, מערביי אליו שהופנו לשאלות להשיב "אלסנארה"

שתשיבדע מה שתשיב מה דע
זה איך תנכ״ית. למצווה נחשבת וזולת וגוי שכן לכבד

הערבים? נגד שלך ההצהרות עם מתיישר
בצלם שנברא אדם כל לכבד מצווה שיש בודאי
לכבד מצווה שיש בודאי ערבי. וגם יהודי גם אלוקים,
אם בנו. שנלחם מי את לכבד מצוה אין אבל וגוי שכן
שחרתו והחמאס החיזבאללה עם מזדהים ישראל ערביי

קרוב. שכן בגדר לא כבר הם - אותנו להשמיד דגלם על
בהם העיקר כתב. שאלוקים בתנ"ך מצוות עוד יש זאת מלבד
עם של תהיה ישראל שארץ וליעקב ליצחק לאברהם נשבע שאלוקים
המוסלמים שגם חושב אני האלוקים. רצון את מכבדים אנחנו ישראל.
בשם בקוראן כתב בעצמו מוחמד שגם במיוחד אותו לכבד צריכים

ליהודים... שייכת ישראל ארץ כי א-ללה
עם קיבוץ של הנבואה מתקיימת שבה בתקופה נמצאים אנחנו
בדברי שמאמין אמיתי מוסלמי איך – בעולם מפוזר שהיה ישראל
עם של בחזרתם להלחם אפשר איך אלוקים? נגד ללכת יכול אלוקים

אלוקים? ידי על לו שהובטחה לארץ ישראל
דווקא בצפת...למה בנין ועובדי ומרפאות חולים בבתי ערבים יש

אלו? בהצהרות יצאת עכשיו
שנה עשרים לפני אמרתי הזאת ההלכה את שלי. דברים לא זה
ואלף מאות חמש לפני רבנים אמרו הזאת ההלכה ואת רב. שנהייתי
רשות לנו אין שלנו. דברים לא אלוקים. דברי שהיא הלכה זאת שנה.
אלוקים דברי יהיו לא הם אותם נשנה אם כי אלוקים. דברי את לשנות

אדם. בני דברי אלא
הערבים? לטרנספר וקורא בעד שאתה שלך מההצהרות להבין אפשר

קיום? בדו יחד לחיות יכולים לא אנחנו לדעתך והאם
מדינה ישראל לעם ונתן מדינות ושתים עשרים לערבים נתן אלוקים
מוחמד דברי לפי גם הנבחר. העם ישראל עם של המדינה זאת אחת.
נכון זה כך. על אותו לכבד וצריך הנבחר העם הוא הזה העם בקוראן
והאלוקים שנים הרבה עברו מאז אבל מהארץ וגורש חטא ישראל שעם

הבטיח. שהוא כמו ישראל לארץ אותנו החזיר
לא ישראל לעם מדינות ושלוש עשרים לערבים שיהיו חושב הוא אם

ומיד. ישראל מארץ אותו לגרש צריך – מדינה כלל תהיה
בעד אתה האם היהודית. צפת צביון על לשמור שברצונך הצהרת

הערבי? למשל עכו צביון על לשמור
שם גרים אם גם יהודיות. ערים להיות צריכות וירושלים וצפת ויפו עכו
שהובטחה ישראל מארץ חלק הם הללו הערים – ערביות משפחות עכשיו
את יכבדו למשל בעכו הערבים אם ולכן אלוקים. ידי על ישראל לעם
תושב" "גר בגדר להיות בעתיד יוכלו הם ישראל בארץ ישראל של השלטון
הצביון מקרה בכל ישראל. בארץ לשבת יכול אלוקים של התורה פי שעל

יהודי. דבר של בסופו יהיה ישראל בארץ עיר כל ושל עכו של
להלחם לאדם וחבל אלוקים. בדברי מאמין לא – אחרת שחושב מי

יפסיד. הוא דבר של בסופו אלוקים. בדברי
דבר כי לדעת שצריכים אדם בני כולנו דבר של בסופו לסיכום.
להתקיים נוכל – דבריו את נקיים אם כולנו. מעל הוא האלוקים
ונגד אלוקים נגד ללכת חבל העולם. מן נאבד – נגדו נלך אם בעולם.
המקום תהיה ישראל ארץ כי נשבע שהוא והשבועות שלו ההבטחות

ישראל. עם של

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ו. פרק פסח. קרבן הל'

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

א. פרק חגיגה. הל'

ב. פרק

אדומה. פרה הל' כד-כה. פרק מת. טומאת הל'
א. פרק

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

א. פרק צרעת. טומאת הל' יד-טו. פרק

ב-ד. פרק

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בצריפין מדוייקות תשובות

הזמן עם לחיות

דין על חולק (ואין ערוך בשולחן נפסק
אפילו - מהארץ חלק שכשפותחים זה)

את שפותחת פרצה וזו סכנה, מהווה זה - וטפח שעל
בפניהם. הארץ ה'תשל"ט)כל תמוז ט"ו (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ברורה בכנסהלכה שנשאו מהנאומים הוידאו בקטעי לצפות ניתן
מ-770" הבאים "ברוכים הארצית וההתוועדות

שיחיו והמשפיעים הרבנים ע"י

הגאולה: באתר הוידאו במדור
www.hageula.com

אליהו הרב

קירשנזפט אריה הרב
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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"

שליחותך את עשה - שליחותנו את עשינו

דירה בהעברת מנהגים
להכניס האחרון, בזמן אנ״ש ממנהג יודע ובודאי
תהלים חומש סידור לראש, לכל החדש למקום

ברכה בלי כמובן תיכף, מזוזות לקבוע וכן ותניא,
לקחת יום, שלשים ובמלאת לארץ) לחוץ (=הכוונה
ביותר להחליפה בידו והרשות לבודקה, אחת מזוזה

ואנוהו, א-לי זה ז"ל רבותינו וכדברי ממנה, נאה
ויכוין בברכה, מחוייב ובמילא במצות, לפניו התנאה

המזוזות. שאר כל להוציא
לחנך כדאי ובאים, ממשמשים החנוכה שימי וכיון
המתאים, באופן חסידותית בהתועדות הדירה את
שטעלט מען ווי אז הק׳ רבותינו פתגם ידוע וכבר
מעמיד שהאדם [=כפי דאס גייט אזוי אוועק זיך

בית הבית שיהיה ממשיך], זה כך בהתחלה עצמו
בכל. תשט׳׳ז)חסידותי כסלו כ״ב (ממכתב

קודש ספרי בדירה: ראשון דבר
תהלים חומש סידור לראש לכל להכניס ומנהגנו

בכל הוא פשוט (שכמדומה המנהג על נוסף ותניא,
ומלח. דלחם מקום)

תש״כ) אב מנחם ה׳ (ממכתב

דירה להעברת המתאים היום
אין אם טוב כי בו שהוכפל ביום להעתיק ...ומהנכון

גם להעתיק יוכלו טרחה ישנה ובאם טרחה, בזה
ד')... ב׳ בימי (לבד השבוע ימי בשאר

תשי״ז) אלול ח׳ (ממכתב

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

עבודת את סיימו שכבר מאחר ועיקר "ועוד
האמיתי, המשלח אל שליח כל בא השליחות

ועכשיו שליחותי, את עשיתי ומודיע: הקב"ה,
שליחותך את תעשה כביכול, שאתה הזמן הגיע

משיח את לנו שלח תשלח" ביד נא "שלח . .
שליט"א הרבי (משיחת ממש" בפועל צדקנו

תשנ"ב) העולמי השלוחים לכינוס המשיח מלך
האחרון, שבת במוצאי נחתם זו, באוירה

כינוס של במרכזו העומד המפואר, ה"באנקעט"
ב-770. אלו בימים המתקיים העולמי השלוחים
השבת-קודש, יום בצהרי כנהוג, נפתח הכינוס

מלך שליט"א הרבי של בהתוועדות 1:30 בשעה
ב-770. השלוחים המוני נאספים עת המשיח,

למעמד שלוחים המוני הגיעו שבת במוצאי
מוסד להעצמת המשמש מעמד ה"באנקעט",

המנחים הקוים סביב איתנה ולעמידה השליחות
המשלח ע"י שנקבעו כפי השליחות, לעבודת

עבודת כי שקבע המשיח מלך שליט"א הרבי -
פני קבלת - היא שנותרה היחידה השליחות

צדקנו. משיח

נפש מסירות
שלמה הרב את לשמוע היה ניתן הדוברים בין

העולם, ברחבי במסעותיו שידוע מאיעסקי,
מלכות". ה"דבר שיחת על שחזר

קראון שכונת מרבני שוויי, יעקב אהרן הרב
מדבר הכינוס, מתקיים בה השכונה - הייטס

הכוח על ונרגשות חמות במילים ליבו, מעומק
מלך שליט"א שהרבי והאין-סופי המיוחד

אותו ומלווה ושליח שליח לכל נותן המשיח
היום-יום. בחיי

מענדל שלום הרב חינוך", לעניני ה"מרכז בשם
המשיח מלך שליט"א הרבי של מזכירו סימפסון,

השלוחים לכל בקריאה מרגש נאום נושא
אמיתית. באחדות להתאחד

ללוס-אנג'לס, מהשלוחים אסטולין, נפתלי הרב
ברוסיה שספג הנפש מסירות ניחוח את מביא
לקיים שזכו השלוחים את ומחזק הסובייטית

יהודים לקירוב בעבודה יום מידי נפש" "מסירות
צדקנו. משיח פני לקבלת כולו העולם והכנת

היחידה העבודה
על מדבר בפלטבוש השליח ליברוב, זלמן הרב
משיח: פני קבלת - שנותרה היחידה העבודה

פני קבלת של בעבודה שמתעסק מי הוא "שליח
רב גינזבורג, חיים יוסף הרב אף צדקנו!" משיח

הכינוס. מטרת על מדבר אביב ברמת חב"ד
עושה "שליח הסרט הוקרן האירוע במהלך
השלוחים צבא של השני הדור על שליח"

ומובאים המוכשרים הגלובוס, את הכובשים
עצמם. השלוחים ע"י לשליחות

"יחי של ענק מעגל פורץ ההקרנה, סיום לאחר
דקות במשך שנשאת אדירה בשירה - אדוננו"

סכומי מיוחדת בהגרלה מוענקים, כעת ארוכות.
שניתנים דולר 150,000 של כולל בשווי כסף

לשלוחים!
השליח מוזמן ה'באנקעט', סיום לפני רגעים

משה הרב אוקראינה, של הראשי ורבה לקייב
בוחר הוא אותם דברים לשאת אסמן, ראובן
לסייע והבטחה ה"טנקים" לפעילות להקדיש

אי"ה. חדשים טנקים ברכישת

מקום בכל
האחרונות, בשנים ביטוי המוצאת תופעה
כזמן גם העולמי, הכינוס נושא את מציבה

למצוא ניתן וכך הם, באשר השלוחים לחיזוק
במקביל, המתקיימים מקומיים שלוחים" "כינוסי

מהם, שנבצר שלוחים לאותם בעיקר ומיועדים
בניו בכינוס בעצמם להשתתף שונות מסיבות

יורק.
אחרים, לחסידים מאפשרים גם אלו כינוסים

רשמיים כ"שלוחים" משמשים שאינם כאלו גם
בעבודת חלק ולטול השליחות מאוירת לטעום

המשיח מלך שליט"א הרבי כדברי השליחות
שליח". הוא יהודי ש"כל

שבת, במוצאי התקיים שכזה מרכזי כינוס
גם יורק, שבניו ב-770 הגדול לכינוס במקביל

התכנסו שם חב"ד, בכפר הקיים ההעתק בבניין
לכינוס הארץ רחבי מכל שלוחים עשרות

פני קבלת - היחידה השליחות לחיזוק השלוחים
ברמת בצפון, גם התקיימו דומים כינוסים משיח.

ברחבי חב"ד מישיבות ברבים כמו ועוד, אביב
הארץ.

לגלות הכינוסים כמטרת - העיקרים כל ועיקר
הרבי פני את ולקבל לגאולה מוכנותו את בעולם
ומיד ותיכף - ממש בפועל המשיח מלך שליט"א

ממש.

המפואר באירוע 770 את גודשים השלוחים המוני

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:


