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בשריפה עסוקים היינו עדיין השבוע בתחילת
הזמן הגיע כעת דעכה. כבר שב"ה בכרמל, הגדולה

מכל הבעש"ט: תורת מעיקרי אחד את לממש
הוראה ללמוד עליו שומע, או רואה שיהודי מה

ה'. בעבודת
לכל קשות, לתוצאות הביאה הגדולה השריפה

שתפילתנו ולפצועים ה"י הנפשות, לאובדן לראש
לנזק השריפה גרמה לזה מעבר השלימה. לרפואתם

שנהרסו, תשתיות שנפגעו, ישובים עצום, כספי
שכילו ענק להבות

של שטח עצים, מליוני
דונם, אלפי עשרות

כליל. שנשרף
ההתייחסות עם יחד

שגרמה הסביבתי להרס
הגדולה, השריפה

לעצמנו לציין צריך
המאלפת, העובדה את
כתוצאה ארע זה שכל
קטנטן, ממש ממשהו

גחלים כמה או גחל
!!! לא ותו בודדים
שבין העצום הפער

הקטן השלילי המעשה
לבין כשלעצמו, ומוגבל
שנגרמו, ההרס מימדי

חיובי. משהו ודווקא ללמד, כדי הרבה בו יש

טובה מדה
המופיע העיקרון ביותר, מודגש החסידות בתורת

פורעניות", ממדת טובה מדה "מרובה בחז"ל:
להישגים עדים אנו השלילי בתחום אם וכוונתו,

הזוכה והחיובי, הטוב שבתחום הרי וכאלה, כאלה
שנזכה וכמה כמה אחת על דשמיא, לסייעתא גם

יותר. הרבה גדולים להישגים
חסר של ממעשהו אחד ניצוץ אם דידן, ובנידון

שטח להבעיר יכול דעת
מטרופולין, של בגודלה
וחיובי טוב שניצוץ הרי

גם להאיר יכול אחד,

שלם. עולם וגם שלמה מדינה
מלך שליט"א הרבי מדגיש הקדושות בשיחותיו

גם טוב מעשה כל של וחשיבותו ערכו את המשיח
מרבה שהוא תוך ויחיד, אחד במעשה כשמדובר
הרמב"ם מדברי לכך, ההלכתי הבסיס את לציין
עצמו... שיראה אדם כל "צריך תשובה: בהלכות

חציו העולם כל וכן חייב, וחציו זכאי חציו כאילו
את הכריע הרי אחת מצוה עשה חייב.. וחציו זכאי
ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו

והצלה". תשועה
מסקנתו גם מכאן
כפי לפועל, בנוגע
ביטוי, לידי שבאה

בהתוועדות כדוגמא,
תשמ"ז: פורים

יש - לפועל "בנוגע
שאת ביתר לפרסם,

שהענין עד עוז, וביתר
כל של לידיעתו יגיע
מישראל, ואחד אחד
אחד מעשה ע״י אשר

אחד דיבור ויחיד,
מחשבה או ויחיד,

ביכולתו יחידה, אחת
והצלה ישועה להביא

לעולם".

CNN-ברשת גם
פנה ראשון, בימי הדולרים חלוקת ממעמדי באחד

המשיח מלך שליט"א הרבי אל CNN רשת כתב
משיח, אודות לעולם שלו המסר מהו לדעת וביקש
שמשיח ואמור חזור ..." : חופשי) (בתרגום ונענה

הוא לעשות, לנו שנותר ומה עכשיו, לבוא מוכן
שהאנשים וחסד... טוב של בשטח יותר להרבות

מיד!". יבוא ואז יותר, קצת וחסד טוב יעשו
כבר בעומדנו מיוחד, תוקף מקבלים אלה דברים
שהיא הוספה שכל הרי ממש", הגאולה "בשלב

את בוודאי תביא טובים, ומעשים מצוות בתורה,
המשיח, מלך שליט"א הרבי של המלאה התגלותו

שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף ויגאלנו שיבוא
והשלימה. האמיתית הגאולה שמחת של עצומה

נצח״ ״דידן
יום יחול הקרוב, ראשון ביום

הנצחון את מציינים בו יום טבת, ה'
23 לפני שהתנהל הספרים, במשפט

ניהול כנגד הברית, בארצות שנה
המשיח מלך שליט"א הרבי של ספרייתו

המכונה זה, ביום ב-770. והשארתו
התוועדויות מתקיימות נצח" "דידן

החנויות בכל ספרים מכירות וכן שמחה
בהנחות חב"ד ספרי מגוון על החב"דיות

חב"ד. במוקדי פרטים משמעותיות.

ב״ממש״ הנחות
ה' לרגל יוצא 'ממש' ההפצה מרכז

מגוון על גדול מכירות במבצע טבת,
והסברת בלימוד העוסקים הספרים

המהדורה גם ובינהם ומשיח גאולה עניני
פיענוחים". עם מלכות "דבר של החדשה

הספרים כל עם קטלוג לקבל ניתן
ולפרטים להזמנות עתה. עד לאור שיצאו

.077-5123-770 טלפון: נוספים,

חב״ד בכפר ספרים
"חיש של השנתית הספרים מכירת
תתקיים טבת, ה' לרגל המעינות" הפצת

ה-ז שלישי, עד ראשון בימים אי"ה
בחצר ,10:00-21:00 השעות בין טבת,

חב"ד. כפר (33 (משק רייכמן מש'
.03-9600-770 לפרטים:

נענה: משיח, אודות לעולם שלו המסר מהו המשיח, מלך שליט״א הרבי את ששאל CNN רשת כתב
מיד!״ יבוא ואז יותר, קצת וחסד טוב יעשו שהאנשים עכשיו... לבוא מוכן שמשיח ואמור חזור ״...

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

(10.12.10) ה'תשע"א טבת ג' ויגש, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

העולם את להאיר
! אחד במעשה

826

משיח ב״קונגרס שעבר, בשבוע השתתפו העולם, רחבי מכל שלוחים
שבלונדון. משיח״ ב״בית האחת-עשרה, בפעם שהתקיים האירופאי״

האירופאי משיח קונגרס



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

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

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

תניא תהלים חומש
הכהן אריה בן צבי אליהו הר'

בורוכוב
ה'תשס"ד טבת ה' נלב"ע

ת.נ.צ.ב.ה.
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ע"ה בנימין הר'
שיחי' חונא ר' בן

טאוב
ה'תשס"ז טבת ז' נלב"ע

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

נשמת נשמתלעילוי לעילוי

 
    
    

    
    
   
    

   
    

    
 

     

לפניכם אלקים שלחני למחיה כי
ז) מה, (בראשית,

הסתר עוצם מחמת הנה הגלות בזמן
הלחץ מצד בנשמות-ישראל, האלקות
שעבוד וכובד בפרנסה הלבבות ודוחק
גמורה נפילה ח"ו היה וכהאי-גוונא, הגלות
גמור וריחוק פירוד בבחינת ישראל בכנסת
ולבם מנפשם נשכח שהיה עד מאלקות,
ביחודא-עילאה אלקות השגות כח לגמרי
בהם נמצא היה שלא עד ויחודא-תתאה
גם הנ"ל אהבות מב' בעלמא רושם אפילו
כלות מפני ומועדים, בשבת כמו לפרקים

ח"ו. בעצמם כחם
בחינת להם שלח עליהם ה' בחמלת אך
ישראל לנשמות להיות צדיק-עליון יוסף
ממש, למחיה בגופים דור בכל הנמצאים
אלקים שלחני למחיה כי יוסף שאמר וזהו
מלבם ישכח שלא הגלות, זמן משך בכל

אהבות ב' בעוז כחם יכלה ולא ונפשם
עילאה ביחודא אלקות ובהשגות הנ"ל
תורת-חיים) האמצעי, (אדמו״ר ויחודא-תתאה.
ההפטרה) (מן עליהם מלך דוד ועבדי
ע"ה המלך לדוד מתייחס המשיח מלך
דהגם הענוה, הוא העצמי דמעלתו דווקא,
ואביון, עני עצמו קרא בישראל, מלך שהיה
חסיד, נקרא ולכן הביטול בתכלית והיה
דהגם עניו, שיהיה המשיח מעלת הוא וכן
שכתוב וכמו הגדלות, בתכלית שיהיה
עם תורה וילמוד ה'..." רוח עליו "ונחה
יהיה זאת ובכל ע"ה, רבינו ומשה האבות
עם גם ללמוד והביטול הענוה בתכלית
יתגלה המשיח דבביאת פשוטים, אנשים
בעבודתם שיש והתמימות הפשטות מעלת
ואומרים שמתפללים פשוטים אנשים של
המשיח מלך נקרא ולכן בתמימות, תהלים
ובביטול. בענוה מופלא שהיה דוד, שם על
המאמרים-תרצ״ט) ספר הריי״צ, (אדמו״ר

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:16 4:00 ירושלים
5:17 4:14 תל-אביב
5:15 4:03 חיפה
5:19 4:19 באר-שבע
5:14 4:10 ניו-יורק

לעולם. בתוכם - ה' דבר ויהי 
טו-לח) לז, (יחזקאל

חי? אבי העוד

על בסיפור בפרשתנו עולה גדולה תמיהה
הפסוקים מספרים כאשר לאחיו, יוסף התוודעות

- חי" אבי העוד יוסף "אני לאחיו אמר שיוסף
השאלה: מיד מתעוררת

יהודה דברי הוא עתה עד הפרשה של תוכנה
בנימין את לשלוח יעקב של סירובו על ליוסף

ומת") אביו את "ועזב של החשש (מפני למצרים
את יוסף ישאיר שאם יהודה, של חששו ועל

"והיה בכך לעמוד יעקב יוכל לא אצלו, בנימין
היטב קלט יוסף ומת". הנער אין כי כראותו

כך כדי עד ללבו נגעו והם הללו הדברים כל את
יתכן כיצד כך, אם להתאפק...". יוסף יכול ש"ולא

חי"? אבי "העוד עדיין ישאל הוא זאת כל שלאחר
מוצא שאינו רש"י, על בעיקר היא זו, ותמיהה

פי על בפרשתינו. כאן זו שאלה על לענות לנכון
זו, שאלה על ענה כבר שהוא לומר יש רש"י כללי
שעליה התשובה, נמצאת שם קודמים, בפסוקים

תירוץ כאן מביא שאינו בכך רש"י מתבסס
"בן של אפילו בדעתו שעולה זו פשוטה לתמיהה

למקרא"... חמש

לתשובה מחכה לא
חיכה שיוסף מוצאים, איננו להבין: יש כן

מיד חי". אבי "העוד שאלתו על אחיו לתשובת

כי אותו לענות אחיו יכלו ש"ולא שראה לאחר
.. "ויאמר - אליהם לדבר המשיך מפניו", נבהלו
להם וסיפר יוסף...", אני ויאמר . . אלי נא גשו
וסיים מצרים, ארץ כל על למושל נתמנה כיצד

והביאו אבי...״ אל ועלו "מהרו במילים דבריו את
מצרים. לארץ אותו

חי שאביו בוודאות ידע שיוסף לומר כן אם הכרח
אחרת. כוונה מסתתרת חי" אבי "העוד ובמילים

נפשות סכנת
בפשטות: בזה, והביאור

"וימאן הפסוק על רש"י מפרש לכן קודם כבר
החי על תנחומין מקבל אדם אין להתנחם":

מן שישתכח גזירה נגזרה המת שעל שמת, וסבור
על (יעקב) "ויתאבל - ולפיכך החי". על ולא הלב

רבים". ימים בנו
(ולכן יוסף "אני לאחיו: יוסף דברי כוונת וזוהי

ש"אני כיוון - חי"! אבי "העוד התמיהה) קיימת
שנים ושתים שעשרים יוצא חי, יוסף - יוסף"

מכך יותר ואפילו - עליו יעקב הצטער רצופות
צער - בניו" מכל יותר אותו אהב כי "ויתאבל",
פלא זה הרי כן, ואם וכלל. כלל רגיל בלתי נורא,

גדול צער לשאת יעקב היה יכול כיצד ביותר גדול

להשאר הכל ולמרות רבות, שנים במשך כל-כך -
בחיים.

את לגלות יוסף היה צריך מדוע מובן זה לפי
להדגשתו הקדמה היתה זו לאחיו. זו תמיהתו
יעקב הבאת של הדחיפות את דבריו בהמשך

למצרים.
כדי אבי..." אל ועלו ב"מהרו רק איננה המהירות

הבשורה את האפשרי בהקדם ליעקב להודיע
מצערו יחדל ומיד חי, עדיין שיוסף הטובה

"ומהרתם תעמוד" אל אלי "רדה גם אלא עליו,
של ענין שזהו כיוון הנה", אבי את והורדתם

נפשות. סכנת
על יעקב" רוח ב"ותחי די אין שכזה, צער לאחר
צורך יש ועדיין חי" בני יוסף "עוד הבשורה ידי

ואראנו". "אלכה של הענין במהירות גם

מקרבת ימין
ה': בעבודת מכך ההוראה

של בכיוון להשתמש צריך שבהם מקרים ישנם
לדעת צריך אבל ועונש. גבורה - דוחה" "שמאל

להשתמש שלא יתירה זהירות כאן שנדרשת
מגיע כאשר מיד הצורך. מכפי יותר זו במידה

והגבורה, הדחיה את מוכרחים שאין הרגע
חסד של בכיוון לפעול מהירות של באופן חייבים,

מקרבת". "ימין - וקירוב
בודאי זה, באופן השפעה של אלו, פעולות ובזכות
והשלימה, האמיתית הגאולה ומיד תיכף שתבוא,

ממש. דידן בעגלא צדקנו, משיח ע"י
טו) שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

ויגש פרשת

ויגש

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



שלוש, אבנר שר' עת שנה, מידי
החמישי הנר את מדליק מרחובות
המיוחד באירוע נזכר הוא בחנוכה,

בעבר: לו שאירע
בני עם מפעילותי התחיל "הכל

מספר. הוא בעיר. ה"בעייתי" הנוער
התוודעתי עיסוקי במסגרת

הרב ולצמאון האדירה למצוקתם
כאלו אותם אצל גם שקיים,

השונות החינוך ממערכות שנפלטו
קשות. משמעת בעיות בשל

כשאנו פעילות, של שנתיים אחרי
לרעהו, ממקום הזמן כל מתגללים
שהוא באיזה זמני באפו התמקמנו

אחד לפעילות, התוודע צריף,
בעיריה, הסוציאלים מהעובדים

לדאוג צריך כי שהחליט זה והוא
קבע. של למבנה לנו

לתת הרעיון את העלה הוא
אחד את המועדון, לשימוש לנו

באיזור, שוממים שעמדו המקלטים
ההצעה. את אישרה והעיריה

הענין שבפועל אלא
עד והתעקב, נדחה

נכנסנו מאמצים שלאחר
בליל החדש, למקום

חנוכה. של החמישי הנר
חודשים, מספר חלפו

הפורים חג ובליל
להתוועדות 'קפצתי'

הרב של בבית
בערך גולכובסקי.

צורך חשתי בוקר, לפנות 3 בשעה
צח, אויר ולשאוף למטה לרדת

שלש מולי מוצא אני כשלהפתעתי
לנחש קשה כשלא מהחבר'ה,
להתעוללות מועדות שפניהם

תוכנו עם אחד בקנה עולה שאינה
הפורים... חג של

ובאיזה מעט, ודיברנו למטה ישבנו
המשתתפים אחד יורד שלב, שהוא

לא אתם "למה ושואל למטה,
עולים?"

עליהם "ללחוץ" קצת צריך היה
התרצו, הם לבסוף אבל ב"כח"

שעה לאחר ויצאו להתוועדות עלו
בתכנים ספוגים כשהם ארוכה

יותר. טובים
אני הביתה, הנסיעה כדי תוך

אל בליבי פונה עצמי את מוצא
ומבקש המשיח מלך שליט"א הרבי

כל לעידוד סימן לי "תן ממנו:

על ותשמור עושה, שאני הפעולות
להם יאונה שלא האלו הנוער בני
בענינים מסובכים (חלקם רע כל

פלילים...)".
2 למקלט, 'קפצו' למחרת, יום

קרוב, דתי לא ספר מבתי נערים
מגיעים שהם למרות עצמם, כשהם

ללמוד החליטו דתיים לא מבתים
שלנו. במועדון תניא

אחד הביתה, אותם מחזיר כשאני
שליט"א הרבי של דולר שולף מהם

לי. ונותן המשיח מלך
לפני אליו? הגיע הדולר מאיפה
אביו תשנ"ב בשנת שנה, כ-18

ברכת את לבקש יורק, לניו נסע
המשיח, מלך שליט"א הרבי

שם קיבל והוא ילדים, להולדת
ואכן, לברכה, דולרים של רב מספר

היו שלא מנישואיו שנים 9 אחרי
ונולד הזוג, בני נפקדו ילדים לו
את לי מגיש שכעת בחור אותו

הדולר.
המשיח מלך הרבי "קח.

את לך שלח שליט"א
זה!".

חששתי קצת בתחילה
הדולר, את לקחת

נודע ובעבר מאחר
וביקשתי השטרות על

אחד לי שיתן מאביו
לזכות מנת על מהם,
שכזה שטר להחזיק

לא הוא אך אצלי,
ואופן. פנים בשום הסכים

הבין היסוסי, את שראה הבחור
הדולר שאולי חושב אני שכנראה

כשרה" "לא בדרך אליו הגיע
לחשוש. מה לך "אין אותי: והרגיע

שלח שליט"א המשיח מלך הרבי
שאני הסכים שלי אבא זה. את לך

השטר". את לך אתן
הדולר את שלף שאביו מתברר

ערימת מתוך אקראי באופן
מנת על לו ומסר השטרות

השטר. את לי שימסור
בו ומעיף השטר, את לוקח אני

את שקראתי הצמררתי לרגע מבט.
נר - השטר על שכתוב התאריך

חנוכה. של חמישי
את שפתחנו יום אותו בדיוק
זה היה הנוער. לבני המועדון

לבקשתי. nהסימן

אלו. בימים לאור שיצא בנקודה" "הפרשה הספר מתוך "ויגש" לפרשת החסידי להסבר תקציר
השבוע פרשת על עוד שמידע. ש. מאת השבוע. פרשות לכל חסידיים רעיונות כולל הספר
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יהודה...""ויגש אליו יהודה..." אליו "ויגש
להתאחד כדי בביטול אליו וניגש יוסף במעלת מכיר יהודה
משפיע ויהודה, יוסף ההשפעות. כל את ממנו ולקבל עמו

מתאחדים. ותחתונים עליונים וארץ, שמים ומקבל,
"בראשית מהפסוק: - "ארץ"? או "שמים" למה קדם מה
נבראו שמים משמע – הארץ" ואת השמים את אלוקים ברא
– ושמים" ארץ אלוקים ה' עשות "ביום ומהפסוק: תחילה.
קדמה ארץ אבל תחילה, נבראו שמים למעשה, תחילה. נבראה ארץ משמע

במחשבה". תחילה עולה המעשה ש"סוף הכלל לפי במחשבה. לכל
הביטול. תכלית – מה" ל"ונחנו בדומה מה" "חשב אותיות "מחשבה"
– מעלתה זוהי הכל... רגלי כפות תחת מדרס בחינת היא הארץ ואכן
של המדות עבודת תכלית גם זוהי – יתירה מעלה שהיא הביטול מעלת
כדי ל"אין", הנברא" ה"יש את להפוך ומתפלל שואף יהודי כל יהודי... כל
ומגיע התפילה בסולם עולה וכשהוא האמיתי". ה"יש הבורא את לגלות
בביטול הוא אז האצילות, לעולם ומתעלה עשרה, שמונה בתפילת לשיאה
לכן בו. והתכללות והנורא" הגבור הגדול "הא-ל לפני התבטלות – מוחלט
"דומם"). מלשון ("דממה" דוממות באותיות דקה דממה בקול מתפלל הוא
ברוך סוף באין השגה לו שאין מרגיש הוא בהשתחוואות. קומתו ומשפיל

מבין. אינו אך מאמין לך"... אנחנו "מודים אומר: הוא לכן הוא,
מפנה הכלי מחזיק". ריקן ו"כלי ריקן, כלי נעשה הוא מתבטל כשיהודי
אצלו". שבטל דבר על אלא שורה הקב"ה ש"אין השכינה, אור לקבלת מקום
שהשכינה - תהיה" לכל כעפר "ונפשי מתחנן הוא התפילה בסיום לכן

בתורתך". לבי "פתח בו ויתקיים בתוכו לשרות תמשיך
ויכולת כח בארץ יש לכן הקדומה), (במחשבה ביותר נעלה הארץ שורש
שנראית הארץ, מן מקבלים כולם והמדבר, החי הצומח צמחה. להוציא
נעלה ובהתנשאות בגובה הגדל הצומח אמנם ניכרת. חיות בה ואין דומם

הדומם. של הביטול מעלת את בו אין אך הדומם, מן
ו"דומם" "צומח" – ו"ארץ" "שמים" בחינות הם ויהודה יוסף בפרשתנו,
וריבוי) תוספת (לשון יוסף ואותיות). (מידות – ו"מלכות" אנפין" "זעיר –
מעלה מבריח הוא צומח). (בחינת למעלה והגבהה בהגדלה והולך מוסיף
שעולה "יסוד" בחינת יוסף עליון. צדיק – המעלות לרום שעולה עד מעלה
הוא (=ביטול) הודאה מלשון יהודה ה"כתר". עד עולה ו"דעת" ה"דעת", עד

הביטול. שיא – דאצילות ה"דומם" בחינת
מקבלת ה"מלכות" מיהודה. למעלה יוסף עתה, ההשתלשלות בסדר אמנם
והמשפיע המשביר הוא הארץ", על "השליט יוסף אנפין". מ"זעיר שפעה
גדול חבריו"), ישראל ("ושבטי השבטים עשרת שייכים שאליו יוסף לכולם.

מיהודה. ונעלה ורב
ניגשת המלכות בחינת - הצדיק מיוסף השפע את לקבל ניגש יהודה
עלאה. בעלמא מתייחדת תתאה עלמא - אנפין מזעיר השפע את לקבל
בחיבור ביחד יתחברו ויהודה יוסף שאז לבוא. לעתיד של לאיחוד רמז
עבדי ל"ודוד עד יוסף, מבחינת למעלה להיות יהודה יתעלה אז אמיתי.

ישראל". כל על מלך
תתעלה שאז הקב"ה. לבין בינינו הנישואין לקראת מתקדם העולם ב"ה,
כשהחתן היום בעלה. עטרת חיל אשת ותהיה אנפין", "הזעיר על ה"מלכות"
היא לבוא לעתיד אך פיו", יפתח לא "כאילם שותקת היא הכלה את מקדש
יישמע "עוד קולה, יישמע ואז משפיע בבחינת ותהיה מעלה מעלה תעלה
כלה... קול יישמע אז כלה"... וקול חתן קול ירושלים... ובחוצות יהודה בערי
רם... בקול תיאמר עשרה שמונה תפילת גם אז משפיע... בבחינת שתהיה
(02-5666-770 טל׳: הספר (להזמנת

עכשיו נפלאות חסידים שיח
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הגאולה באור תניא

(שאודותיו שבת בהלכות הברור הדין גם כולל
למחבל, מוותרים שאם פעמים) כמה כבר דובר

ואין לפניהם", להכבש נוחה הארץ "תהא ידה שעל הדרך זוהי
בורו-פארק, על או ישראל, ארץ על מדובר אם מינה נפקא כל
בכל - ברק בני או הייטס קראון וויליאמסבורג, קיו-קארדענס,

תשל"ח) ראה (ש"פ דין. אותו זהו מקום

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקום! בכל - התניאהסכנה ללימוד שיעור שבוע מידי
שיחי' הרפז ישראל נועם הרב מפי

הגאולה באתר אלו לשיעורים להאזין ניתן
הבית בדף הגאולה" באור "תניא בקישור או

www.hageula.com

החדש הספר

והצלחה״ ״ברכה



דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי
הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

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

בפוליןר' קדמי בציון הפרי מגדים בפולין מגדים הפרי בציון קדמי ר'

הראל מעבדות להדרכה:
050-8353-873

דעה" "יורה בד"צ בהשגחת הנ"ל המוצרים

המשפחה לחיי מיוחדים מוצרים

הגאולה תאיר מצפון

מתעשרים שריפה אחרי
עלינו לא השריפה ע"ד במכתבו לקרא נבהלתי

ידו תחת יש אם יודע אינני ובאשר בדירתו, שהיתה
להעתיק הנני (228 עמוד (סוף להצ"צ המצוות ספר
וזה זה, כגון בענין שכתב מה הצ"צ ממכתב קטע זה

לשונו:
נ"ע. כאאזמו"ר מכתב-יד-קודש העתק

דאינשי בפומא מרגלא על עליון קדושי מפי שמעתי
השתלשלות כי יען מתעשרים, השריפה שאחר
דין חסד כך: וסדרן הקדושות העליונות מדות

מתעוררת בשריפה הדין מידת אחר ולזאת רחמים,
שבתחלה החסד ממדת גדולה שהיא הרחמים מדת

מצרים בלי נחלה יעקב של מדתו שהיא כנודע,
הזהב. לשונו כאן עד כו' הקצה מן מבריח

אדמו"ר קדש אגרות שערים מאה בספר כן גם ועיין

ה'. סימן הצ"צ ואדמו"ר ז', סימן האמצעי
אדמו"ר של הנ"ל דין פסק בו שיקויים רצון ויהי

על צדק והצמח האמצעי עליון קדושי פי על הזקן
בזה. טובות בשורות ויודיע מילואו,

תתצא) (מאגרת

צדקה קופת כשאין
שאינו או שוכח שלפעמים לצדקה, הפרוטות בנדון
בפירוש, זה לו כתבתי שכבר כמדומה בביתו, נמצא

כן עשה לא ובאם נדר, דבלי באופן זה להיות שצריך
יעשה ולהבא ומכאן שלשה, בפני הענין יתיר הרי
לתת הדיוק אין הצדקה, שענין מובן כן נדר, בלי
תיכף לתתם או צדקה של בקופה תיכף הפרוטות
יש מהמוכן, הענינים שני אין באם כי לעני, ומיד

כל והרי בזה, וכיוצא מיוחדה במעטפה הכסף להניח
וכו'. בדרך בלכתך גם אפשרי ו׳תקסה)זה (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

חג של הראשון ביומו שפרצה הענק, שריפת
נפשות של ונורא איום מחיר וגבתה החנוכה,

גם החוצה הוציאה לרכוש, אדיר נזק לצד רבות,
בעיתות שמתגלים ישראל בעם חיוביים היבטים

שכאלה.
והבטחון, ההצלה כוחות להתארגנות במקביל
בכותל מקום. בכל לתפילות יהודים, התקבצו

הקריאו שם לתפילה, אלפים התקבצו המערבי
פסק פוסקים "אנו שמיא: כלפי דין פסק הרבנים
הזאת. הגזירה יבטל שמו, ישתבח שהקב"ה, דין
להשתולל". תוסיף ולא שתכבה, הזאת. לאש די

בקשת הופנתה האסון, דבר הוודע עם מייד
באמצעות המשיח מלך שליט"א הרבי אל ברכה

התשובה: התקבלה ט"ו בכרך הקודש, אגרות
ובתקוה האמור, בכל טובות לבשורות "בברכה
ההתקפה לאחר הבריאות הטבת מתוך שתהיה
כותב אודותה ולא-עליכם, לא-עלינו לו שהיה
על הגאולה חג עניני ולהמשכת מכתבו, בסיום

לבב". ובטוב בשמחה כולה השנה כל

מהבעיה מתעלמים
שהופנתה ההחלטות מקבלי כלפי הכעס אגב,
אי- בשל רק הייתה לא רבים, גורמים ידי על

את אי-מניעתם רקע על בעיקר אלא המוכנות,
המסוכן: האוייב סימון ידי על - הבא האסון
אירעו בכרמל, השריפה ימי שלושת במהלך

הצתה מקרי 35 צפון. ועד מדרום הארץ ברחבי
בסמיכות או חורשות יערות, של מכוונת

מרכז של מעקב פי על כך רגישים. למתקנים
המשטרה. של הארצי השליטה

במהלך שאירעו הצפון באזור ההצתה מקרי כל
הערכת פי על בוצעו האחרונים, הימים שלושת

כחולה. ת.ז. בעלי ערבים בידי המשטרה,
על דווח המקרים, ממחצית בלמעלה לפחות

ערבים כפרים תוך אל חשודים הימלטות
ההצתה. לאזור הסמוכים

ערביי מול חזית מלפתוח הפחד בשל רק
ישראל נגד חמישי גיס בפועל המהווים ישראל

פעולה בשיתוף בתקשורת משתיקים מתוכה.
משטרת ובהם האכיפה ומערכות הרשויות של

זה. נושא ישראל

ועידוד נחמה
הפזורים המשיח, מלך שליט"א הרבי שלוחי

במהלך פעלו הבעירה, איזור סביב ובעיקר בצפון,
מיוחדת. במתכונת הבעירה ימי

מבצע להפעלת חב"ד בתי נערכו מלכתחילה אם
שבמשך הרי הבטחון, כוחות את שתכלול חנוכה

את למצוא בשטח הכוחות הופתעו הימים
ריחנית, סופגניה עם אליהם מגיעות החנוכיות
החג. מצוות את לקיים הם גם שיוכלו מנת על

זכו להתפנות, שנאלצו הרבות המשפחות גם
להם שדאגו בשטח, מהפעילים חם, לביקור
שהצטרכו. ככל נוספת ולעזרה החג לצרכי

עזרתם את גם זה, באירוע לראות היה מפליא
כחלק ישראל. עם לעזרת העולם אומות של

ורעו זרים "ועמדו נאמר הגאולה, מיעודי
בצורה לראותו היה שניתן זה עניין צאנכם..."
נרתמים העולם קצוות מכל כאשר מופלאה,

יחד ישראל, לעם לסייע מנת על זרות מדינות
יש זה, לרגע הגענו שבו הרקע על הצער עם

ולקוות שבדבר, החיובי הפן על גם להביט
נזכה והשלימה, האמיתית בגאולה ומייד שתיכף

כל יבואו "אז שמעוני: הילקוט דברי לקיום
ולפני המשיח לפני פניהם על ונופלים העמים,
לעבדים". ולישראל לך נהיה ואומרים: ישראל

בית לכל מיגון
הרבי שלוחי פונים הלהבות, שוך עם כעת
מבצעי את להגביר המשיח, מלך שליט"א

והצלה, הגנה בשמירה, המסייעים המצוות
המזוזות לבדיקת התושבים ערנות את ולהגביר

החודשים ב-12 נבדקו לא באם והתפילין,
הבית, בקירות צדקה קופות לקבוע האחרונים,
מנת על יהודי, בית בכל קודש ספרי ולהכניס

הרוחני. בביצורו לסייע
חלוקת במבצע אלו בימים יוצאים במקביל,

עסק בבתי המשיח מלך שליט"א הרבי תמונות
להתחיל היא התוכנית כאשר מגורים, ובתי

בארץ. מקום לכל ולהגיע להתפשט ומשם בצפון
והמעונינים למבצע רכזים מגוייסים אלו בימים
.052-770-7431 לטל': לפנות יכולים להצטרף

בדברי הוא שכזה, אסון לאחר האמתית הנחמה
שריפה ש"אחרי המשיח, מלך שליט"א הרבי
הוא ושריפה אסונות כשבמקרי מתעשרים"

הצינור נפתח הדין מידת פגיעת שלאחר קובע,
מצפה כולו ישראל עם הרחמים. מידת להשפעות

והחלמה למשפחות נחמה הברכה, להתממשות
והשלימה. האמיתית בגאולה לפצועים, מהירה

היום ישראל צילום: אורן. בית בקיבוץ החורבות בין

פרומנסקי יוסי
שלכםהצלם באירוע שלכם באירוע הצלם

054-614-7788054-614-7788
yossif210@gmail.comyossif210@gmail.com


