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שכילתה בכרמל, הגדולה השריפה בתחומי עדיין
הליך נוקבות. שאלות כמה הותירה אך הכל, כמעט

האש, מלכודת לתוך הצוערים אוטובוס ניתוב
כאשר הישראלים, הכיבוי מטוסי בהפעלת האיחור

דקות 7 רק נמצא במגידו הכיבוי מטוסי מתחם
חומרים של מספקת כמות העדר השריפה, ממקום

ועדת שכל ממה חלק רק אלה כל בעירה, מעכבי
להתמודד. תצטרך שהיא, בדיקה

בכרמל, השריפה אירוע להדגיש, שצריך אלא
הכבאות מערך היערכות העדר את בעיקר שחשף
שאר של התרחשותם "סוד" את מבהיר רק כולו,
בארץ. השלטון מערכת של המתמשכים מחדליה

שלטונית. מהפקרות הנובעים מחדלים

שלטוני רקב
השריפה מחדל מרכיבי

ידועים היו בכרמל,
תכתובת מראש. שנים

בין התנהלה עניפה
מקבלי הגורמים. כל

היטב ידעו ההחלטות
הזנחתה הסכנה. על

ערכים מסולם נובעת
התנהלות מעוות.

בהעדפת המונחית
האישית התועלת
פני על והמיידית,

אמיתית התמסרות
הרבים. לצורכי

מושחתת התנהלות
כשהיא בארץ, השלטון במערך שהשתרשה זו

והמערכת המשפט מערכת התקשורת, ע"י נתמכת
פשע את השאר, בין שאיפשרה היא הפרלמנטרית,

בוהה, ומביט עומד שלם עם כאשר ההתנתקות,
משפחות אלפי עוקרים הבטחון כוחות כיצד

מוסדות הורסים בתיהם. את הורסים מאדמתם
מפעלי כנסת, בתי חינוך,

וחקלאות. תעשיה,
ארץ חבל מחריבים

אותו ומוסרים פורח
שבאוייבינו, לגרועים

!!! אחד אדם של הפלילית הצלתו לשם זה וכל
לאחר אדם, בחיי שעלתה שלטונית הפקירות

לירי שהביא טרור, למרחב הפך קטיף גוש שאיזור
המערבי. והנגב עזה עוטף על רקטות של מסיבי
לבכירי הבהירה ההתנתקות, בביצוע ה"הצלחה"

"העולם אכן כי הקהל דעת ולמעצבי השלטון
התרחשה מכן לאחר שנה להמשיך. וניתן גולם"

ה"צבא כשלון את שחשפה השניה, לבנון מלחמת
שהצליח טרור, אירגון מול התיכון" במזרח החזק

של לפינוייה לגרום בצדנו, הרבים לנפגעים להביא
למרות עצום. כלכלי ולנזק הארץ צפון אוכלוסיית

רקב להתפטר. דעתו על רה"מ העלה לא זאת,
אדם. בחיי לנו שעלה שלטוני

עיניים פתיחת
ה"פרשיות" מטר

הציבור נבחרי בקרב
רק בהמשך, שבא

הרקבון כי המחיש
הפכו והשחיתות

שלטונית. לנורמה
לפתוח בדחיפות צריך
השריפה העיניים, את

חלק אלא אינה בכרמל
שחת. ערמת באותה

היחיד, הפתרון
כולנו של הדרישה

שמיא וכלפי כלפינו
של התגלותו -

האמיתי, המנהיג
להצלתו נפשו המוסר המשיח, מלך שליט"א הרבי

זו בשבת והכלל. היחיד של והרוחנית הגשמית
בראשית ספר קריאת את ישראל בקהילות יסיימו
הכרזה ונתחזק". חזק "חזק ישראל כמנהג ויכריזו

הרבי הוראות בביצוע להתחזק עלינו כי המבהירה
מצוות בתורה, הוספה המשיח: מלך שליט"א

"בפרט ומשיח גאולה ענייני לימוד טובים, ומעשים
נמצאים שבהם המשיח, ימות - אלה בימינו

ואז העיניים" את "לפתוח רק וצריכים עכשיו,
והשלימה, האמיתית הגאולה כבר שנמצאת רואים

לבב. וטוב שמחה מתוך והכל בפשטות".

לפעוטות חדש ספר
חדש ספר לאור יצא טבת ה' לקראת
"חסידונים". - הרך הגיל לילדי ומהודר

חסידיים מושגים מוצגים בספר
וחפצים הפעוט, של הקרובה מסביבתו

המושגים עולם את להרחיב שנועדו
ביותר. גבוהה ברמה הופק הספר שלו.
בלמינציה מצופים עמודים 20 בספר
המובחרות. בחנויות להשיג קשיחה.

ממש: ההפצה מרכז - והזמנות לפרטים
.077-5123-770

היהודי הבית קדושת
"אור במכללת נפתח אלה בימים

"קדושת קורס: בירושלים חיה"
טהרת הלכות הכולל היהודי", הבית

המרצים טובי עם בית ושלום המשפחה
תקבל הקורס מסיימת והמדריכים.

ולהרשמה לפרטים כלות. למנחת תעודה
.1700-70-72-82 בטלפון:

הצדעה מפגן ה׳: ביום
טבת, ט"ז הקרוב, חמישי ביום
מטות ע"י יתקיים בערב, 7 בשעה

מפגן ושומרון, יהודה למען הפעולה
וירושלים שומרון ליהודה ענק הצדעה

הזמר ענקי עם שבירושלים, ציון בכיכר
מנדי לפידות, ישי זילבר, אריאל היהודי

הפעולה מטות לפרטים, אלבז. וגד ג'רופי
.08-8584353 ושומרון: יהודה למען

המנהיג של התגלותו - שמיא כלפי והן עצמנו כלפי הן כולנו של הדרישה היחיד, הפתרון
והכלל. היחיד של והרוחנית הגשמית להצלתו נפשו המוסר המשיח, מלך שליט״א הרבי האמיתי,

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

(17.12.10) ה'תשע"א טבת י' ויחי, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

חזק של שבת
! ונתחזק חזק

827

החודשי. לממוצע כמעט שמגיעה גשם כמות השבוע ירדה בארץ רבים באזורים
ירד כאשר ״כי הנביא: כדברי והשלימה, האמיתית לגאולה טוב סימן מהווים גשמים

תובלון...״ ובשלום תצאו בשמחה כי .. דברי יהיה כן השמים... מן והשלג הגשם

הגשם ומוריד הרוח משיב



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

שתחי' לב אסתר מרת
וילדיה:

שתחי' רוסו ליאת-נעמי
שיחי' רוסו שמואל-צדיק
שיחי' רוסו דניאל-ניסים

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

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

תניא תהלים חומש

רבקה רוסיא מרת
יעקב נחמן ר' הרה"ח בת
ע"ה מלכה אסתר ומרת

תשנ"ח חנוכה ד' כסלו, כ"ח מקץ ש"ק ליל נפ'
בתוכם, והיא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

   
      

     
      

     
    
      

      
      

     
      

       
    
     

   

כח) מז, (בראשית יעקב ויחי

עם קשור וישב-ויחי הפרשיות המשך
"ביקש יעקב", "וישב הגאולה: ענין
השלוה שלימות - בשלוה" לישב יעקב
כבר מוכן הי‘ שמצדו כיון המשיח, דימות
הימין. וקץ הימים קץ - "מקץ" להגאולה.
סמיכת ענין - ליוסף יהודה הגשת ”ויגש",
לחיבור ועד (יהודה), לתפלה (יוסף) גאולה
בידי אחד והיו אחד ”לעץ ויוסף דיהודה
”ויחי לעולם". להם נשיא עבדי ודוד ..
(כאו"א דיעקב נצחיים חיים - יעקב"
וישראל) יעקב שם על שנקרא מישראל

התחיה. בעולם
תשנ״ב) ויחי מלכות״ (״דבר

בקבורתם וקברתני ממצרים ונשאתני
ל) כח, (בראשית

חלבו רבי בשם דברים שני רבותינו אמרו

שמתי א"י קבורת מחבבין האבות למה
המשיח בימות תחלה חיים ישראל ארץ

המשיח... שנות ואוכלין
הצדיקים הפסידו כן אם סימון רבי אמר
מה, אלא לארץ, בחוצה קבורים שהם
בארץ מחילות להן עושה עושה הקב"ה
מתגלגלין והן הללו כמערות אותן ועושה
ישראל לארץ מגיעין שהם עד ובאים
של רוח בהם נותן הוא ברוך והקדוש

עומדין. והן חיים
אני "הנה לז) (יחזקאל כתיב שכן, מנין
אתכם והעליתי קברותיכם את פותח
אל אתכם והבאתי עמי מקברותיכם
רוחי "ונתתי כך ואחר ישראל" אדמת

וחייתם". בכם
שכיון הוא מלא מקרא לקיש ריש אמר
נותן הקב"ה ישראל לארץ מגיעין שהן
"נותן מב) (ישעיה שנאמר נשמה בהם

עליה". לעם נשמה
רבה) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:18 4:02 ירושלים
5:19 4:16 תל-אביב
5:17 4:05 חיפה
5:21 4:21 באר-שבע
5:15 4:12 ניו-יורק

ותכון - דוד ימי ויקרבו 
מאוד. מלכותו

יב) - א ב, (מלכים-א

בנו מיוסף יעקב של בקשתו

אבינו יעקב דברי את מוצאים אנו השבוע בפרשת
לאחר להעלותו ממנו מבקש כשהוא בנו, ליוסף
המכפלה: במערת וקברו ישראל לארץ פטירתו

ואקברה בדרך.. רחל.. עלי מתה מפדן בבואי "ואני
וגו', מפדן בבואי "ואני רש"י ופרש בדרך..", שם
להקבר להוליכני עליך מטריח שאני פי על ואף

מתה שהרי לאמך עשיתי כך ולא כנען בארץ
הולכתיה ולא שם, ואקברה . לחם. לבית סמוך
שיש וידעתי לארץ להכניסה לחם לבית אפילו
קברתיה הדיבור פי שעל לך דע אבל עלי בלבך

נבוזראדן אותם כשיגלה לבניה לעזרה שתהא שם
ובוכה קברה על רחל יצאת שם דרך עוברים והיו

ברמה "קול שנאמר רחמים עליהם ומבקשת
לפעולתך שכר "יש משיבה והקב"ה וגו'" נשמע

לגבולם". בנים ושבו וגו' ה' נאום

עכשיו רק לכעוס למה
של דבריו את המפרשים אחרים למפרשים בניגוד
את לקבור באפשרותו היה שלא כהתנצלות יעקב,
יכל לא והוא הדרך, באמצע זה שהיה מאחר רחל,

האבל, לאור ובמיוחד ורכושו, בניו את לעזוב
על המספרת האגדה דרך פירוש את רש"י בוחר
ליד רחל את שיקבור ליעקב, שנאמרה הנבואה

בעבור לתפילה הימים בבוא שתעמוד לחם, בית
הגאולה. על ותתחנן ישראל בני

עלינו בפירושו, רש"י של זו בחירה להבין וכדי
אמר שיעקב בדבריו, נוסף עניין תחילה להבין
אינו שלכאורה עלי", בלבך שיש "ידעתי ליוסף

מובן:
כל במשך יוסף לפני התנצל לא שיעקב מזה
שעיקר מובן בדרך, רחל קבורת על השנים

שהשביעו לאחרי התעוררה יוסף של התרעומת
שם, ולקוברו כנען לארץ להוליכו לטרוח יעקב

של רגש כמו נראה זה שהרי תמוה, ולכאורה
ליוסף היתה לא הדבר עצם שמצד ח"ו, נקמה

לארץ להוליכו כשהטריחו ורק יעקב, על תרעומת
שלא על תרעומת של רגש אצלו נתעורר אזי כנען
חשד וכי - המכפלה במערת רחל את לקבור טרח

בכך? יוסף את יעקב

לבדה נקברת רחל
שיש ב"ידעתי רש"י כוונת שאין לומר עלינו ולכן

חלילה שהלא - תרעומת של לענין עלי" בלבך
שלא על ליעקב טענה לו שהיתה יוסף את לחשוד

הבין ודאי כי המכפלה, במערת רחל את קבר
את לקבור יכולתו ככל עושה היה שיעקב יוסף

עמו), ביחד קבורה (שתהיה המכפלה במערת רחל

ואם לרחל, יעקב של אהבתו גודל בידעו ובפרט
- כלל בזה אשם שאינו ודאי כן יעקב עשה לא

שהוא היות עם עלי": בלבך "יש הוא הדיוק אלא
מקום מכל יעקב, את להאשים שאין בשכלו מבין
של זו מעלה רחל אצל חסרה דבר של בסופו הרי

קיים, שהחסרון וכיון המכפלה, במערת קבורה
הכאב שהרגש יעקב, על יוסף של בלבו" "יש

תקבר שלא רחל של חלקה יגרע למה נשאר, שלב
והאמהות? האבות שאר כמו המכפלה במערת
כשיעקב בחוזקה יוסף אצל התעורר זה ורגש
במערת כנען בארץ להקבר להוליכו לו אמר

שבקבורה המעלה גודל את מדגיש שזה המכפלה,
יוסף את מטריח זה שבגלל עד המכפלה, במערת
הרגשת את ביותר מגדיל הרי זה - לשם להוליכו

שם. להקבר זכתה שלא רחל אצל החסרון

רחל של תפקידה
יעקב אמר יוסף, של מלבו זה רגש לבטל וכדי

שיעקב וכפרש"י שם...", ואקברה בבואי.. "ואני
שתהא שם קברתיה הדבור פי "שעל ליוסף הסביר

כו'". לבניה לעזרה
ולא זה, פירוש דוקא שהביא רש"י של טעמו וזהו

כאן אין לפירושם כי - אחרים כמפרשים פירש
בזה, אשם היה לא שיעקב התנצלות דברי אלא

של שב"לבו" מה לבטל כדי אלו בדברים ואין
שרחל לכך סיבה יש אלו דברים לפי ורק יוסף;
ובעיקר, לבניה...", לעזרה "שתהא בדרך, נקברה

הזה הרגש את המסלקת מספקת תשובה זה
דוקא -שהיא ברחל מיוחדת מעלה ומדגיש שבלב

- לגבולם" בנים "ושבו הקב"ה הבטחת הביאה
והשלימה. האמיתית בגאולה

ויחי) ל, שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

ויחי פרשת

ויחי

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:
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ניסא, פרסומי של חג חנוכה,
בכל כמו שכזו, ובהזדמנות

לפספס אפשר אי דומה, הזדמנות
טרי. מופת סיפור

בהתוועדות נשמע שכזה סיפור
החג, מלילות באחת שהתקיימה

מבת- בלוך זלמן שניאור הרב מפי
ים:

לעיר הגעתי עבודתי, "במסגרת
נדרשתי שם ספר, קרית החרדית

כלי מחנויות לאחת לקפוץ
מסויים חומר לרכוש כדי העבודה,

העבודה. באמצע לי שאזל
ולצאת, להכנס שאוכל חשבתי אם

הפתעה. לי ציפתה
בעודף קלה בעיה זה היה בתחילה

כשלאחר המוכר, עם לי שהייתה
רוצה "אני המוכר: לי אומר מכן

משהו". לך לומר
עמדת למין נכנסתי כבר אני

הוא "בטח חושב: כשאני התגוננות
החיים מתובנות לי להסביר רוצה

וכו'..." שלו
אותי הפתיע שהוא אלא

הפתיחה: במשפט כבר
שאתה מבין "אני

לזהות אפשר חב"דניק,
ה"יחי כיפת לפי זאת
ראשך". שעל אדוננו"

זאת, שאישרתי כמובן
לי לספר ביקש והוא

לו שאירע מיוחד מופת
שהדברים מציין כשהוא לאחרונה,

מקומי. בעלון גם פורסמו
לאחת משתייך הוא כי מתברר
ולדבריו האחרות, החסידויות

לרעייתו, או לו, היה לא מעולם
מעבר חב"ד, עם מיוחד קשר
בפעילות אקראיים למפגשים

מקום. בכל שמתקיימת
לדירה ב"ה עברו הם לאחרונה

עוד כמובן שכונה. באותה חדשה
לרכוש דאג הוא הכניסה לפני

מסופר וחדשות כשרות מזוזות
המזוזות את נתן ואף שמים ירא

להגהה.
הוא לבית הכניסה לאחר מייד

בעצמו. המזוזות את קבע
רעייתו קמה כשבועיים לפני

מיוחד חלום לו ומספרת בבוקר
היא חלמה. שהיא שגרתי ובלתי

מלך שליט"א הרבי את ראתה

לביתם. מגיע המשיח
כתר עם אותו ראתה היא לדבריה
עובר כשהוא לראשו, מעל מלכותי
שהיא תוך מאירות, בפנים בבית,
לראות מהצד ומסתכלת מתפלאה

קורה. מה
ניגש המשיח מלך שליט"א הרבי
הק' ידו את והניח הבית לפתחי

הבית. מזוזות על
ושאלתי אותו הפסקתי כאן אגב,

גם או הניח רק הוא האם אותו
לי אמר והוא המזוזות, את נישק
היה זה ופרט הניח, רק שבבירור

אכן שכך לו הסברתי לו. מוזר אכן
המשיח מלך שליט"א הרבי נוהג
ולגעת היד את להניח רק תמיד,

במזוזה.
הרבי את ראתה היא כך בפועל
מסתובב המשיח מלך שליט"א

נעצר הוא פתח כשבכל הבית, בכל
והיא המזוזה, על ידו את ומניח

במחזה. ומתבוננת אחריו הולכת
היא למטבח, כשהגיע

הק' שפניו הבחינה
הרבי לרציניות, הופכות

המשיח מלך שליט"א
ואמר לעברה הסתובב

כאן "המזוזה לה:
הפוכה"!

מספרת היא זה כל את
כשהוא בוקר, באותו לו

לו שלא שוב, מדגיש
אירוע בעבר אירע לאשתו ולא
עם קשר להם שהיה או דומה

המשיח. מלך שליט"א הרבי
הוא שלה, לחלום האמנתי "לא
לה, להוכיח החלטתי לי, מספר

ידברו". שווא ש"חלומות במעשים
מנת על בידי, כשמברג פניתי

בו חיצונית, בצורה ולבדוק להוריד
בבית. המזוזות כל את במקום
פתח אחרי פתח עברנו ביחד

על גמור בסדר מונח ב"ה כשהכל
ההלכה. פי

המזוזה בית את כשפתחתי
לגמרי. מופתע נעצרתי במטבח,

המזוזה עמדה המזוזה, בית בתוך
היחידה הפוכה! - כשהיא עצמה,

הבית". מזוזות כל מבין
ידו על פורסם הסיפור כאמור
לעיתון הגיע ואף העיר ברחבי

הנס. לפרסום nהמקומי

ליבסקינד קלמן של מאמרו מתוך
שקובע אנחנו", רעים ה"איזה מסדרת סקר עוד לדמוקרטיה הישראלי המכון פרסם לאחרונה
שהם רוצים לא הערבים, את כאן רוצים לא מהתוצאות, מתברר רובנו, גזענים. שאנחנו שוב
התמצית. יותר, או פחות זאת, שלנו. שכנים יהיו שהם רוצים ולא גורליות בהכרעות חלק יטלו

התקשורת...מה לא סיפרה התקשורת... סיפרה לא מה
תקשורת כלי כמה פצחו הסקר פרסום אחרי רגע
לי, המדאיגים". "הממצאים בעקבות צפוי בנהי
זאת, ובכל מדויקות. שהתוצאות ספק אין כשלעצמי,
אחת, שאלה לסקר להוסיף מציע הייתי הבאה בפעם
לנו יש מה "למה? נשאלת. לא פעם אף מה שמשום
אפול ובמקרה שלי ההצעה תתקבל לו הערבים"? נגד
להקדיש ממנו אבקש מהסוקר, לטלפון ואזכה במדגם

דברים. כמה לו להסביר שאוכל כדי דקות, כמה לי
צעדו יצוקה" שב"עופרת ברמלה, שלי השכנים על לדוגמא, לו, אספר
את באזניו אמנה ואש. בדם פלשתין את לפדות והבטיחו חמא"ס דגלי עם
זועבי. חנין את לו אצטט טרור. בפעולות שמעורבים ישראל ערביי רשימת
כחולה זהות תעודת למחזיקי להתייחס לי מציע הוא איך אותו אשאל
שלנו. האויבים עדיין זכרוני למיטב שהם כפלסטינים, עצמם את שמגדירים
לו אספר בעכו. פרעו וכיצד אוקטובר במהומות פה עשו הם מה לו אזכיר
לפנות שבאים שוטרים באבנים לקדם שלהם היומין עתיקת המסורת על
מקום מספיק לו שיהיה אקווה סמים. לחפש או דרכים בתאונות נפגעים

זה. כל את לרשום כדי בשורה
שכנים מחפש לא אני שבגללה הסיבה לו, אסביר אחת, רגל על זאת,
גזענות של תוצאה לא שזו לי נדמה כמוני, חושב הציבור רוב ואם ערבים.
עצמם את שרואים למי להתחבר שמבקש מי כי הנפש. בריאות של אלא

דפוק. אצלו משהו שלו, כאויבים
מרתקים נתונים כמה עוד בו שמסתתרים מגלה בסקר עיון זאת, ובכל
שמלמד הנתון את לדוגמא קחו איכשהו. עליהם פסח התקשורתי שהסיקור
ציטטו כולם כאמור, זה, את ערבי. שכן רוצים לא מהיהודים ש46% כך על
מי "את הכותרת תחת צבעונית טבלה הכינו אפילו ב'הארץ' בחדווה.

כשכנים". רוצים אינם היהודים
זאת לידה. בסקר שמופיעה הטבלה יותר עניינה שאותי היא האמת
אינם הערבים מי "את בשאלה שעוסקת זו בה. הבחינו לא שב'הארץ'
מצטיירים היהודים הערבי, מהמגזר לממצאים בהשוואה כי כשכנים". רוצים
את אחת רגל על לסכם צריך אם הערבים, אדמות. עלי הסובלני כציבור
לא שהוא מי כל ליד לגור רוצים לא לכם, סיפר לא אחד אף שכמעט מה
נפש, חולי מאתיופיה, עולים יהודים, בשכנותם רוצים לא מהם 50% ערבי.
חרדים שלהם... הבית ליד רוצים לא ויותר 65% זרים. ועובדים מפגרים

לא?... מעניין, העמים. מחבר ועולים

בחינםבושהר בחינם בושהר
ארוכה תקופה כבר בושהר"? תמורת "יצהר הסיסמה את זוכרים
ניתן לא מההתנחלויות ניסוג לא שאם האמריקאים אותנו מלחיצים
'וויקיליקס' השבוע שחשף המסמכים איראן. נגד קואליציה לגייס יהיה
הפעילה הזה השקר סמך על וכיצד האמריקאים לנו שיקרו כיצד גילו
מלך סעודיה, מלך נתניהו. על מיותר לחץ הישראלית התקשורת
קטאר ממשלת ראש המצרי, הנשיא דאבי, אבו של העצר יורש בחריין,
שהאמריקאים מתפללים במסמכים, נתגלה כולם, ירדן, ממשלת וראש
עם יצהר, עם מתחננים, הם אותם", "תפציצו בראש. לאיראנים יתנו

כבר". "נו גלעד, חוות ועם איתמר

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
כפרה. מחוסרי הל'

ה. פרק
א. פרק תמורה. הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק
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הגאולה באור תניא

"קעמפ-דיויד", הסכמי חתימת עם תיכף
זו היתה ולא ההסכם. את המצרים הפרו

אלא - מסוימת הבטחה של הפרה גרידא, הסכם הפרת
ממש. נפשות פיקוח עם הקשורים בטחון בעניני הפרה

תשמ"ג) כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

העבר מטעויות התניאללמוד 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

דמון כלא מחבלי
פינויים בעת צוהלים,

השריפה מאזור

בלוך שניאור הרב



דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי
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

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

גן ברמת רמה עולה

הבאות הדת מלחמות את למנוע
האחרונות בשנים הנה נכונות, שלי הידיעות באם

בשטח ת"ו בארץ-הקודש קצת משמח שנוי יש
נגד תגובה היתה שנים כמה מלפני והוא: האמור,

והצעירים, הנוער בתוככי אומרת זאת "למטה", הדת
ברצון מהם אחריהם, נסחפו בראש והעומדים
אחרונות הכי בשנים דוקא אבל באונס. ומהם
לשיבה הדרך לחפש התחילו והצעירים הנוער
המנגדים מהם אלה ואפילו והדת, האמונה אל

הרי ישראל לדת או מעשיות למצוות לעת-עתה
מאשר ידיעה חוסר מתוך יותר היא זו התנגדות

אלה הנה גדול, הכי שלצערנו אלא בעצם, התנגדות
אוחזים עדיין ומנהיגיהם להם ממעל העומדים

ובעניניה, בדת ונלחמים שמלפנים ושיטות בדרכים
המנויות כאלה בתופעות זה מתבטא לזמן ומזמן

רצוני, ונגד מתפקידי, אין וכהנה, כהנה ועוד לעיל
בארץ שלהנמצאים ובפרט כו', של עוונותיהם למנות

יותר. עוד וברורים ידועים הענינים - ת"ו הקודש
יום. יולד מה מה יודע ומי

הרי מועד, בעוד בזה ועושה כו' המקדים כל ולכן
שולל אלא עתה, שעד התופעות מחליש לבד לא

בזה. חדשות ו׳תקסג)נקודות (מאגרת

נכון לא תפילין שהניח למי תיקון
מוחין... המשכת הוא תפלין מצות שענין ...כיון

זאת המוחין, בהמשכת להוסיף צריך שלתיקון מובן
בלי לימוד ושקידה בהתמדה התורה לימוד אומרת.

המשכתן קודם לעצמן כשהם מוחין שזהו פניות, כל
ע"י למטה להמשיכם צריך ושמשם במדות, למטה

משובח. זה הרי בזה המוסיף וכל המצוה, קיום
ו׳תקסח) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

שלו היום-יום בחיי עסוק שלכאורה חסיד גם
הזמן את למצוא יכול שלה, את הדורשת בעבודה

היהדות ומעיינות הגאולה בשורת את להפיץ
אסף בר' כשנפגשים שמקבלים המסר זה "חוצה".

גן. מרמת סימון
וסוקר לאחור מביט הוא לחייו העשרים בשנות

בניצוץ שהתחילה שלו הרוחנית המהפכה את
של לאבוקה אלו בימים והופכת בליבו שנדלק

ומעשים בפעולות שמאירה העיר, בלב אור
והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז

שחקן הייתי "בצעירותי מספר: הוא המהפך על
העתידית. הצלחתו את חזו שהכל כדור-רגל
רצינית מעט בצורה נפצעתי מסויים בשלב

לשלב הפכה מלשחק, נמנעתי שבה והתקופה
לשמור התחלתי מעצמי רוחנית. התעוררות של
זמן קורה זה כשכל שונות, מצוות ולקיים שבת

לצבא. גיוסי לפני קצר

לספרים מהסירים
מהארץ "ברחתי" מהצבא, שחרורי לאחר שבוע
רחוק ולהכי מכאן, לטוס צורך הרגשתי פשוט

אלא שבאוסטרליה, בסידני נחתתי שאפשר,
את קרוב להכיר לי התאפשר שם שדווקא

הרבי של הגדול אורו ואת החסידות מעיינות
חב"ד לבית התחברתי המשיח. מלך שליט"א

חזי, אלון הרב השליח, שם שמפעיל למטיילים
סעודות את שבוע מידי לבשל עצמי על ולקחתי

משתתפים. לכמאה השבת
עם ולומד יושב עצמי את מצאתי העבודות בין
ללמוד נכנסתי להתחזקותי כשבמקביל השליח,

מכן לאחר קצר זמן המקומית. החב"דית בישיבה
שגם טל, רעייתי עם ה"לחיים" את חגגנו כבר

והקמנו לארץ, הגענו חב"ד, בבית התקרבה היא
העליונה שההשגחה אלא בעכו, ביתנו את

גן, רמת - ילדותי לעיר לשוב דרכנו את סובבה
הכוונה ללא גדלתי בה עיר באותה שכאן, כדי
והחסידות". היהדות את בעצמי אפיץ רוחנית,

דקדושה תוקף
הזמן את אסף ר' מוצא "סלקום", בחברת כעובד
הוא כך נרחבת, ובצורה "מבצעים" גם להספיק
לבנה קידוש מעמד האחרונים בחודשים מקיים
לקיום נחשפים כשמאות העיר בלב עם" "ברוב

המשיח. מלך שליט"א הרבי של הוראתו
בחודש שקיימנו באירוע מספר, הוא "אגב,
המשטרה את השכנות אחת הזמינה שעבר,

התיאומים למרות לה, יפריע האירוע כי בתואנה
האירוע פתיחת וברגע כלום, לנו עזר לא מראש,

את לסגור בתקיפות שדרש ופקח שוטר הגיעו
ההגברה. מערכת

לו להסביר שייך לא כי וכשראיתי ויתרתי, לא
אליו ניגשתי קשיחותו, בגלל רגילה, בצורה

הרבי של בהוראה מדובר "תראה, לו: ואמרתי
את לעשות לנו שאמר המשיח מלך שליט"א

פה יהיה זה עיר" של ברחובה לבנה" ה"קידוש
לא ואם ללכת, יכול אתה רוצה אתה אם עכשיו,

קורה". זה את ולראות כאן לשבת יכול אתה
בעיה" "אין אמר הוא רגע שבאותו היה, הפלא
האירוע כי המתלוננת לשכנה זאת הסביר ואף

מה". ויהי יתקיים

הדרך אם על
כך מתגלגלים. פשוט והניסים המופתים סיפורי
האחרון, כיפור יום ערב על מספר הוא לדוגמא

יהודים לזכות ארוכות שעות במשך עמד כשהוא
הוא מסויים בשלב כפרות, ופדיון תפילין בהנחת

לדוכן, ובשובו הקטנה, הילדה את לבית החזיר
אופנוע. בנהג הבחין הכביש את חוצה בעודו
השיב התבלבל, הלה היום?" תפילין "הנחת

את מפשיל כשהוא האופנוע את והחנה בשלילה,
אתם-החב"דניקים "מה המצווה. לקיום שרוולו
הסביר אסף ור' הנהג, שאל מקום?" בכל עושים
מלך שליט"א הרבי תמונת את רואה "אתה לו:
בכל יהיו שהשלוחים שדואג זה הוא המשיח?

הייתי כעת אמר, הוא תאמין, לא "אתה מקום".
וממתקים. שתיה לרכוש הסמוך לקיוסק בדרכי
שלא האחרונה השנה משברי בעקבות החלטתי

דעתי". את שיניתי כעת הקדוש, ביום לצום
ההזדמנות את אסף ר' מוצא העבודה במקום גם

צפון בסניף הוצבתי "בתחילה יהדות: להפיץ
לתפילות. יומי מנין לקיים לפעול הצלחתי שם

שגדל בבחור פגשתי אביב בתל בעבודתי
לפעול הצלחתי עזבו, אך חסידי בבית בילדותו

בסניף כעת גם וכו'. חסידות וללמוד לחזור עליו
חלקם העובדים, הושפעו ברק, לבני הסמוך

כשרה סוכה יחד להקים וחרדים דתיים הגדול
בשורת ולהפצת לולב למבצע שימשה שכמובן

והשלימה". האמיתית הגאולה

גן ברמת הגאולה חנוכיית ליד אסף ר׳

טבת: ה' לרגל ממש ספרי כל על מבצע
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