
מתחולל שמשהו לב שם מישהו כאשר החל הכל
מלך שליט"א הרבי שבחצר ליובאוויטש בספריית
וליהדות לחסידות ערך יקרי קודש ספרי המשיח.
על נדירה פרשנות הכוללים כאלה בתוכם כולה,
ספרי על מופלאים פירושים גם כמו קבלה ספרי

ספרים כי נודע במקביל, המדפים. מן נעלמו תנ"ך,
עתיקים, ספרים סוחרי אצל למכירה מוצעים אלו

ביותר. גבוהים במחירים
להעלמת האחראי את חשפה יסודית חקירה
את לתבוע החליט הגנתו שלצרכי הספרים,

רכושו הינם הספרים כי בטענה בגלוי, הספרים
יצחק יוסף רבי הקודם, האדמו"ר של הפרטי
מדין להם זכאי משפחה כבן והוא שניאורסון,

קיבלה מעתה ירושה.
ומימד אופי הפרשיה

עוד לא לחלוטין. שונה
בנושא משפטי דיון

אלא רכוש, על בעלות
במשמעות מהותי דיון
והיחס "רבי" המושג
וחסידים". "רבי שבין

גורמים אחד ואכן
לנצחון רבות שתרמו

היו הספרים", ב"משפט
הרבנית של עדותה דברי

אשת - מושקא חי'ה
מלך שליט"א הרבי

כי שאמרה - המשיח
שייכים והספרים "הרבי

לחסידים".

נצח דידן
הסתיימה תשמ"ה, בשנת שהחל הספרים פרשת
(=הצד נצח" ב"דידן ,(87') תשמ"ז טבת ה' ביום

טיעוני את קיבל השופט כאשר ניצח), שלנו
היו יצחק יוסף אדמו"ר של חייו שכל החסידים,

הדין בפסק וקבע לכלל, ומוקדשים נתונים מסורים
ליובאוויטש שספריית
ציבורית ספרייה הינה
חסידי לאגודת ושייכת
חוייב הנאשם חב"ד.

שהיו והחפצים הספרים כל את מיד להחזיר
חגי לאוצר ברשות. שלא ניטלו ואשר ברשותו,

גאולת חג חדש, חג נוסף ישראל עם של הגאולה
לא מכן, לאחר שהוגשו העירעור נסיונות הספרים.

נצח! דידן - אושרר ופסק-הדין ב"ה צלחו,

יפרוץ וכן ירבה כן
שליט"א הרבי אמר הנצחון, לאחר הק' בשיחתו
לכל להתייחס כיצד ללמוד יש כי המשיח, מלך
המאסר פרשת - דומה מאירוע הספרים, פרשת
שם גם חב"ד. מייסד הזקן, אדמו"ר של והגאולה

דבר של בסופו הסתיים גדולה כתביעה שהחל מה
כסלו. י"ט הגאולה חג - אדיר בנצחון

הזקן שאדמו"ר כשם
וגאולתו, במאסרו ראה

להביא שנועד גורם
בהפצת להוספה

החסידות מעיינות
בכמות הוספה חוצה,
בנידון גם כך ובאיכות,

דידן.
האלוקית ההוראה
הספרים" מ"משפט

להוסיף ברורה:
קודש. ספרי ברכישת
האנשים, כולנו, על

להגביר והטף, הנשים
הלימוד את יותר עוד
בכלל. הקודש בספרי
לקבוע וללמד. ללמוד

בתורת שיעורים
ספריו - משיח של בתורתו ובמיוחד החסידות

לקוטי המשיח: מלך שליט"א הרבי של הקדושים
קודש אגרות התוועדויות, מאמרים, שיחות,

תנש"א- מהשנים הקדושות בשיחותיו ובעיקר
יום לקראת מלכות". "דבר בשם הידועים תשנ"ב,
שמחה של יום ומועד, חג ליום שנקבע בטבת ה'

"דידן של יום תבל, קצווי בכל והתוועדויות
המלאה להתגלות הזמן זה העולמות, בכל נצח"

שיבוא המשיח, מלך שליט"א הרבי של והמושלמת
ממש. עכשיו לארצנו קוממיות ויוליכנו ויגאלנו

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

נצח״ ״דידן
את מציינים טבת, ה' זו, בשבת

"לעיני בגלוי, נפסק בו נצח" "דידן יום
כי בארה"ב, המשפט בבית העמים"
לרבי שייכת תשאר חב"ד ספריית

מצויין זה יום המשיח. מלך שליט"א
הק' כהוראתו חסידיות. בהתוועדויות

קודש ספרי ברכישת זה ביום משתדלים
מעניקים לאור ההוצאה ומרכזי רבים,
אלו בימים לרוכשים מיוחדות הנחות

הספרים. את

ממש ספרי על הנחות
ממש, - הקודש בארץ ההפצה מרכז
של שורה על טבת, ה' יום לרגל מכריז

שראו הספרים שלל של מיוחדות הנחות
ניתן היתר בין המכון. בהוצאת אור

פיענוחים", עם מלכות "דבר את לרכוש
העוסקים הספרים ושאר משיח, אלבום
צלצלו: להזמנות וגאולה. משיח בעניני

.077-5123-770

הנשיאות ליום מתכוננים
"אחות העל-יסודי הספר בתי ארגון

היקף רחב במבצע יוצא התמימים"
במבצע שבט. י' הנשיאות יום לקראת

הארץ, רחבי מכל בנות אלפי חלק יטלו
לרבי טיסה בכרטיסי יזכו בסופו כאשר

קודש ספרי המשיח, מלך שליט"א
ערך. יקרי נוספים ופרסים

את יותר עוד להגביר והטף, הנשים האנשים, כולנו, על ברורה: הספרים״ מ״משפט האלוקית ההוראה
משיח של בתורתו ובמיוחד החסידות בתורת שיעורים ולקבוע וללמד ללמוד בכלל, הקודש בספרי הלימוד

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

הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

שבת - טבת ה'
! גאולה של

879 (31.12.11) ה'תשע"ב טבת ד' ויגש, פרשת קודש שבת ערב

הוזמן שבפלורידה, לודרדייל בפורט משיח ממרכז ענתי מוטי הרב
חנוכה, נרות את העיר ראש הדליק שם (היהודי), העיר ראש של ללשכתו
כשרה. מזוזה ולקבוע תפילין להניח ההזדמנות את מנצל הוא כשכמובן

מדליק העיר ראש



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה
והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 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
ה' צבאות חיילי הילדים,

שיחיו שמעון וגרשון שמואל
ינקוביץ

הגאולה בזמן הצלחה לשנת הולדם, יום לרגל
מלך שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה, האמיתית

ממש ומיד תיכף המשיח

אופן שיחיו מושקא וחיה ישראל ר' למשפחת
ה' בצבאות החייל הבן להולדת
שיחי' אבא זלמן שניאור

של הרחבה נחת מתוך ולמדן, שמים ירא חסיד להיות יגדל
שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה, האמיתית הגאולה זמן

ממש ומיד תיכף המשיח מלך

טובלזכות מזל ברכת

 
   
     
    
  

      
    

    
    

   


    

יח) מד, (ויגש יהודה אליו ויגש
בתחלה היה דיהודה ההגשה ענין עיקר
לגבי למעלה מלמטה התעוררות של באופן
שיהיה כדי רק היה זה שכל אלא יוסף.
[=יהודה] המלכות לבחינת הכל נשאר
יסוד מבחינת למעלה לבא לעתיד שתעלה
כדי היה דיהודה, זאת הגשה כי [=יוסף].
וכמו כך, אחר ביהודה יוסף בחינת ליכלל
וראיה גו‘“. להם נשיא עבדי ”ודוד שכתוב
לא יהודה דברי בכלות שמיד ממה לזה

אחיו. אל ונתוודע להתאפק יוסף יכול
ד) צג, חיים (תורת

יח) מד, (ויגש יהודה אליו ויגש
של באופן מתנהג שיהודי זה ידי על
יהדות לעניני שבנוגע יהודה", אליו "ויגש
והבע"ב'ישקייט התוקף את מראה הוא
ש"בשביל יהודי, בהיותו (=והבעלות)

מביא גופא זה העולם, נברא ישראל"
לעולם". להם נשיא עבדי ש"ודוד

(225 ע׳ תשנ״ב השיחות (ספר

יוסף בהתוודע אתו איש עמד ולא
א) מה, (ויגש אחיו אל
דרך על הקב"ה, על (=מדבר) קאי 'יוסף'
ענין והוא ידו", שנית ה' "יוסיף שכתוב מה
מעלה שלמעלה אורות תוספת המשכת
למטה אלקות גילוי שיומשך מהשתלשלות
שיהיו לבא לעתיד שיהיה דרך ועל ממש.
בלא האלקי מתענוג ויחיו בגופים נשמות
אתו איש עמד "ולא וזהו ושתיה. אכילה
בהגלות היינו - אחיו" אל יוסף בהתוודע
אחיו" "אל סוף, אין אור עצמיות נגלות
וריעים' 'אחים שנקראו ישראל נשמות -
"ולא אזי ורעי", אחי "למען שכתוב כמו
כי המלאכים, אפילו - אתו" איש עמד
ממחיצתן לפנים שיעמדו צדיקים עתידים

המלאכים. שסג)של ע׳ תרכ״ט המאמרים (ספר

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:25 4:09 ירושלים
5:26 4:23 תל-אביב
5:24 4:12 חיפה
5:28 4:28 באר-שבע
5:23 4:19 ניו-יורק

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

מצרים שליט מול נפש מסירות

לאחר השבטים עם הקורה על מספרת פרשתנו
מושל של גביעו מציאת בעקבות מצרימה, שובם

בנימין. של בשקו (יוסף) מצרים
הורה שיוסף מסופר, הקודמת הפרשה בסוף

ידיעתו, מבלי הקטן, אחיו של בשקו להחביא
לרדוף מכן ולאחר שלו האישי הכסף גביע את
אצלו שיימצא מי כי להם ולהודיע אחריהם,
מצרים. מושל אצל אסיר עבד, יהיה הגביע
באו מצרים וחיילי המשימה בוצעה כאשר

האחים השיבו האחים. אצל חיפוש את לערוך
אתו ימצא "אשר הגביע: בגניבת להאשמתם

לעבדים", לאדני נהיה אנחנו וגם - ומת מעבדיך
ואתם עבד לי יהיה אתו ימצא "אשר נענו: כך ועל

נקים". תהיו

בנימין את תופסים
אמתחתו איש "ויפתחו ומתארת: התורה ממשיכה

הגביע וימצא כלה, ובקטן החל בגדול ויחפש
בנימין". באמתחת

האחים, של מסירותם ביטוי לידי מגיעה כאן
החמורים על שקיהם את מעמיסים הם כאשר
כדי למצרים האסיר בנימין עם יחד וחוזרים
מסירותו בולטת שמעליהם אלא לו, לדאוג

רדתם לפני ליעקב שהבטיח יהודה, של המיוחדת

תבקשנו". מידי אערבנו, "אנכי למצרים:
"ויאמר מצרים, שליט יוסף לפני מגיעים כשהם
נצטדק ומה נדבר מה לאדני נאמר מה יהודה

לאדני עבדים הננו עבדיך עון את מצא האלקים
יוסף אך בידו". הגביע נמצא אשר גם אנחנו גם

האיש זאת מעשות לי "חלילה ואומר: מסכים לא
ואתם עבד לי יהיה הוא בידו הגביע נמצא אשר

אביכם". אל לשלום עלו

למלחמה יוצא יהודה
לא יהודה כאשר פרשתינו, נפתחת זה במצב

במצרים עבד ישאר בנימין בו זה, למצב מסכים
בתוקף ניגש יהודה לארץ. יחזרו האחים ושאר

יהודה". אליו "ויגש ליוסף
היה הוא ליוסף, ניגש שכשיהודה מסבירים חז"ל
את לשחרר כדי שידרש מה לכל מצידו מוכן היה
בצורת מתבטא זה דבר למלחמה. אפילו בנימין,
להודיע או תור לקבוע בלי יהודה, של הגישה

רגשית. התפרצות במין אלא מראש
את סיכן יהודה מדוע השאלה: נשאלת כך ועל
בדעתו העלה הוא בכלל ואיך כזו בצורה עצמו

ואחיו יהודה הרי יוסף, עם למלחמה מוכן להיות
הוא יוסף ואילו אנשים של קטן מספר שם, עמדו

חיילותיה. כל על מצרים ארץ כל של המושל

את ליוסף האומר יהודה של תשובתו באה זה על
האחים עם לחזור חייב בנימין שבגללה הסיבה

קשור יעקב בנפשו" קשורה "נפשו הביתה.
מאשתו לו שנשאר היחיד הילד הוא כי לבנימין,
והורידו ומת הנער אין כי כראותו "והיה רחל,
שאלה". ביגון אבינו עבדך שיבת את עבדיך

להחזיר התחייב שהוא שמכיוון יהודה מציע ולכן
במקום עבד הוא, יישב לכן הביתה בנימין את
מתבטאת ובזה אחיו" עם יעל "והנער בנימין

הכל לעשות מוכן שהוא יהודה של נפשו מסירות
ליעקב. צער לגרום שלא כדי

הילד את לשחרר
על האחריות את עצמו על לקח שיהודה בגלל
לו משוחררים. האחים שכל למרות הרי בנימין,

הוא ולכן באחריותו, זה כי מספיק, לא זה אישית
במקום בכלא בישיבתו הנפש את למסור מוכן

תהיה לא יהודי ילד של שנשמתו העיקר בנימין,
ובזה - יעקב של לביתו תחזור אלא בגלות,

יהודה. של נפשו מסירות התבטאה
יהודי ילד לכל לדאוג צריכים אלינו: ההוראה וזו
שצריך. כמו יהודי חינוך שיקבל נפש במסירות
שצריכים לפני עוד כך, על מתעקשים וכאשר

כל מתבטלים כבר נפש מסירות של למצב להגיע
שהוא מזה שכתוצאה יהודה. אצל כמו הבעיות,

להם גילה שיוסף - הישועה להם הגיעה התעקש
אחיהם! שהוא

נפש במסירות לעמוד יצטרכו שלא והעיקר
האמתית לגאולה ישר ומיד תיכף הולכים אלא

צדקנו. משיח ידי על והשלימה
פרשתנו) א, 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:
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וההודאה ההכרה להיות "צריכה
ובפרט עושה. שהוא הניסים על לה'
החנוכה לימי בסמיכות עומדים כאשר
ניסא".. "פרסומי הוא שעניינם
שהקב"ה הניסים של ניסא שפרסומי
להבאת נוגע גם זה הרי - בזמננו עושה

והשלמה". האמיתית הגאולה

תשנ"ב) וישב ש"פ (שיחת

* * *
לאבד אדם בן על נגזר לפעמים

עולמות לגלות כדי רק חשוב, משהו
הרב מספר כך כך. בזכות חדשים

מהר חב"די פעיל ציון, יוסף שלמה
חומה:

שהביא ברכה, דולר ברשותי "יש
כשבע לפני מ-770 שחזר חבר לי

הדולר כשעל שנים,
תשרי כ"א התאריך מופיע

מהרבי ניתן הוא בו תשמ"ז,
המשיח. מלך שליט"א

מאז, אותי מלווה זה דולר
אליו נקשרתי אישי ובאופן

מספר רקע על בעיקר
אישיים מופת סיפורי
שהראשון לי, שאירעו

הנסיעה עצם הוא שבהם
המשיח מלך שליט"א לרבי שלי
בדיוק דבר, של בסופו שאירעה
יום (אותו תשרי כ"א בתאריך
הדולר). התקבל בו כי שכתוב

מכל הדולר על ששמרתי יצא כך
הצמדתי אישי כשבאופן משמר,
שליט"א הרבי של לתמונה אותו
נצמד, ניילון במין המשיח מלך
מנהג בהם לנהוג והשתדלתי

למקומות להכניסם שלא קדושה,
וכו'. לא-טהורים

שהדולר לב שמתי הימים באחד
מאוד נלחצתי טבעי באופן לי. אבד
לחפש להתחיל מהיכן ידעתי ולא
כל על ניערתי ראשית הדולר. את

הוצאו, ספרים הוזזו, חפצים הבית.
את ש"הפכתי" לאחרי גם לשווא אך

את מצאתי לא עדיין כולו, הבית
האבידה.

את איבדתי שאולי בדעתי עלה
כפי טובל, אני בו במקוה, הדולר
לשם ונגשתי בוקר, מידי המנהג,

לחפשו.
תוצאות, החיפוש הניב לא שם גם

לחיפושי לב ששם הבלן אך
במלאכתי, לי לסייע ביקש הרציניים,

מודעה שיתלה ממנו ביקשתי ואני
כדי שלי, והטלפון שמי בציון

יקיים כזה) יש אכן (באם שהמוצא
לי וישיב אבידה" "השבת מצוות את

אבידתי. את
כשאט-אט ימים, מספר חלפו כך

ומגיע הדולר, ממציאת מתייאש אני
את סיים הדולר "בטח כי למסקנה
לחפש ויצא אצלי, שלו השליחות

אחרת..." שליחות
אותי עזבה לא עוד קלושה תקוה

הדולר. את אמצא אחד שיום
הולדתו יום כסלו, ט' בערב זה היה

האמצעי, אדמו"ר של וההילולא
בעודי למקוה, כהרגלי כשנכנסתי

מילים מספר הבלן עם מחליף
את מצא מישהו האם אצלו ומברר

לצלצל התחיל הדולר,
שבכיסי, הסלולרי הטלפון

מספר לענות ניסיתי
קליטה בעיות אך פעמים,

ולא הקול את שיבשו
מי את לשמוע הצלחתי

שדיבר.
התברר שיצאתי, לאחר רק

בקשר מתקשרים, כי
לדולר.

האברכים בכולל פה יושב "אני
ואחזיר לפה תכנס למקוה, הסמוך
מעבר האברך אמר הדולר" את לך

לקו.
גיליתי שם ורק למקום, מיהרתי
שעה במשך הדולר. לי אבד למה
הכולל, אברכי אותי סבבו ארוכה
הלומדים לחוגים שתייכים שאינם

שאלות אותי ושאלו חסידות...
שונות.

תמונתו על גם נסבה השיחה
שליט"א הרבי של המפורסמת

מי את מצייד כשאני המשיח, מלך
משיח". ב"כרטיסי בכך שרוצה
לברר ביקשו מסויימים אברכים
בחב"ד, שונים ענינים על אצלי
בימים כי מציין מהם כשאחד
להשתתף עומד הוא הקרובים
והכלה משפחתו, בת בחתונת

ה"ארבע ינוגנו שבחופתה מבקשת
לו סיפרתי הזקן, אדמו"ר של בבות"
מספר כשלאחר ומעלותיו, הניגון על
בו אחזה שאכן לי, סיפר הוא ימים
את שניגנו בעת גדולה התרגשות

�הניגון..."

המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחות

תשמ"ז בשנת בארה"ב המשפט בבית נפסק בו נצח" "דידן יום את מציינים זו בשבת
בשיחות צויין זה עניין המשיח. מלך שליט"א לרבי שייכת חב"ד ספריית כי ('87)

זו. מפרשיה למעשה' 'הוראות נלמדות בהם הקודש,

נצח דידן
[הרבנית הנפטרת (של האחרונות פעולותיה "בין
מלך שליט"א הרבי של רעייתו מושקא, חיה
שנודעו דין, בעלמא חיותה בחיים המשיח])
הארץ" ל"עמי גם כל, לעיני גלוי באופן ונתפרסמו
מורי- קדושת כבוד אביה, אודות שלה המענה -
בעצמו, הוא הרבי, "אבי, דורנו: נשיא אדמו"ר וחמי

לחסידים". שייך עניניו, וכל ספריו עם ביחד
נשיא של שנשיאותו לכל, גלוי באופן והכריזה הנפטרת, ביטאה זה במענה
מייסד הזקן, אדמו"ר לכ"ק עד נשיאינו, רבותינו של מקומם ממלא - דורנו
- הכללית החסידות תורת מייסד והבעל-שם-טוב, חב"ד, חסידות תורת

צדק. גואל ביאת עד ח"ו) הפסק, בו שייך (שלא נצחי ענין הוא
נתקבל שלה שהמענה - הכי) בלאו וברור (הידוע שבדבר החידוש ועיקר

יקום" ש"כן וכו') הספרים על-דבר פסקו זה יסוד ועל הארץ", "עמי אצל
בפועל". במעשה

תשמ״ח) תרומה פר׳ קודש שבת מוצאי (משיחת

המעיינות בהפצת להוסיף
הרי הזקן, אדמו"ר כבוד-קדושת של וגאולתו מאסרו שבעת "שכמו
המעיינות את שמפיץ על הקטרוג עליו נתחזק אשר - נגדו שהיו מהטענות
יותר עוד להוסיף שצריך - לעבודתו בנוגע ההוראה את הבין - חוצה

דוקא. - חב"ד - והשגה הבנה של באופן חסידות באמירת
הנוכחי, לאירוע בקשר הנצחית האלוקית ההוראה ברורה כל-זה לאור
חי גוף חב"ד" חסידי "אגודת אין כאילו והאשמות מהטיעונים שדוקא
והיא: עתה בעבודתינו הוראה ללמוד יש האלו מהטיעונים דוקא הרי ופעיל,
דמדידה הגדרים כל ביטול גדר, שפורצת שמחה השמחה, גודל עם ביחד
חוצה המעינות הפצת - הטענה היתה שבו בהענין להוסיף יש והגבלה,
עד עוז, וביתר שאת ביתר והיהדות) התורה בהפצת שחודרת כפי (כולל

ערוך. שבאין להוספה
תשמ״ז) טבת ה׳ נצח״, ״דידן יום (משיחת

נצח״ ״דידן לצעוק
צד במשמעות: מנצח, שלנו =) נצח" "דידן עתה זה שהכריזו אלו "כל
מורי-וחמי לכבוד-קדושת - היא ב"דידן" שכוונתם בודאי מנצח), הקדושה
ל"דידן בהמשך שבא מה שכל לדעת עליהם ובמילא, דורנו, נשיא אדמו"ר

דורנו! דנשיא הניצחון זה הרי נצח",
פיקח, הוא חסיד פעמים: כמה דורנו נשיא שאמר הפתגם וכידוע . .
לכתחילה הולך אלא, אחר, באופן אפשר אולי ומנסה ממתין אינו ובמילא,
מורי-וחמי כבוד-קדושת - זה ובדורנו נשיאינו, רבותינו של בדרכם

דורנו. נשיא אדמו"ר
הרוח את ולבטל לנצח כיצד המדרש, מדברי ההוראה באה כך ועל . .
זה ולסייע לעזור מישראל כמה-וכמה שמתאספים על-ידי-זה - הרע
יחדיו וכולם מקודש", עזרך "ישלח מהקב"ה, והסיוע העזר עם ביחד לזה,
כלומר נצח", דידן נצח "דידן וצועקים שבידיהם הכלים כל עם מרעישים
זאת לולי שכן, נצח", דידן נצח "דידן וצעקה ברעש צורך שיש מצב שזהו
על-ידי-זה ואף-על-פי-כן, הרע, הרוח את לנצח מצליחים שהיו דוקא לאו
מנצחים אזי - דורנו נשיא כרצון כדבעי, נצח" דידן נצח "דידן שמכריזים

לגמרי.." אותו ומבטלים הרע הרוח את
תשמ״ז) טבת י״ב (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

43 ראשי בתפריט 08-9493-770 ונשמע" ב"נחייג השיעורים את ללמוד ניתן
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הדולר של הכתובת

טוב מזל ברכת

ליישב מוכרחים לעתיד: בנוגע בעיקר לדבר יש
חדא"! וברגעא חדא "בשעתא הגבולות כל את

שזה הוכח - וכו') לשלום יפריע (שזה שתירצו התירוצים וכל
זה ידי על הבטחון, את להבטיח היחידה הדרך שזו להיפך, בדיוק

נפשם". על "לעמוד החליטו שהיהודים שידעו
תשל"ח) בחוקותי פר' שבת (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בטחון = התיישבות
כהן שיחיו ושרה מנחם הרב למשפחת

ה' בצבאות החייל הבן להולדת
שיחי' זלמן שניאור

של הרחבה נחת מתוך ולמדן, שמים ירא חסיד להיות יגדל
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה, האמיתית הגאולה זמן

ממש ומיד תיכף

ציון יוסף שלמה ר׳

770 ליד הספריה



רפואהבעהי"ת שורשי
ובטוח: טבעי פתרון

כלוסטרול והורדת כבד לניקוי דם, לחץ לסכרת,
קליניים מחקרים על המבוסס מרפא צמחי של מרוכזות תמציות המכיל ייחודי פיתוח

לפריון! מיוחדים מוצרים הגיעו
למהדרין כשר טבעי 100% חינם! 25% *תוספת

050-8353-873 דריוש להזמנות:
דעה" "יורה בד"צ בהשגחת המוצרים

יחודיים מזון תוספי

המעיינות יצאו מביתר כי

לו שקשה למי לימוד
צריך עצמו וזה בריאותו, הטבת על לא-ל תודה
וטוב, הלוך שילך ובטחון שלו בתקוה להוסיף
רואים דקודם ית', בה' בבטחון יותר שיתחזק וככל

הברכה.
(=להירתם) זיך צוטראגין לו שקשה שכותב ובמה
הזמן, במשך יוטב זה גם בטח וכו', הלימוד אל
ובודאי טוב, אינו לגמרי לימוד שהעדר מובן אבל
וטוב קצרות, שעות לכל-הפחות ללמוד עליו שיקל
לו ואין לימודו על הוא חוזר ואם בחבורה, שילמוד
הדברים להוציא טוב ומה מבפנים, דוקא ילמוד חבר,
על ידחוק לא כן לבד, במחשבה להסתפק ולא בדבור
תיכף- ללמוד להתחיל זיך) מיט זיך (שפארין עצמו
ובודאי מעט, מעט יתחיל אם כי ארוכות שעות ומיד

בזה. לו יסייעו הישיבה הנהלת עם בהאמור כשידבר
ז׳א) (מאגרת

חסידות לימוד
בלימוד להדרכה בהנוגע לפנות מי אל כותב

החסידות.
היא, דא בכגון עצתי בעצמו, התניא ללימוד בנוגע ...
היחוד שער זה לאחרי התשובה, אגרת בחלק להתחיל
אשר מהנכון כן ראשון. חלק זה לאחרי ורק והאמונה,
לאדמו"ר מצותיך דרך וספר ומעין קונטרס ישיג
הורגל שלא לזה יותר מתאים שסגנונם צדק, הצמח
לראש העיקר כנ"ל אבל חסידות, בספרי כל-כך
והלימוד חפץ, לבו חז"ל, כעצת שיהיה ולראשונה

ומצאת. יגעת וכהבטחתם בהשתדלות יהיה
ז׳ג) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

יהודה. בהרי והחסידות התורה עיר עילית, ביתר
של למגדלור הופכת כולם, חרדים שתושביה עיר
חב"ד מחסידי כמה ביוזמת הסביבה, לישובי אור

לעשרות יוצאים הפעילים בעיר. המתגוררים
את "המעיינות", את להביא כדי הסביבה, מישובי

טעם. לא שעדיין למי והחסידות היהדות אור
תשובתו הייתה חוצה" מעינותיך "לכשיפוצו

שענה בעת השמיימי, בהיכלו המשיח מלך של
וכדברי יבוא. הוא מתי לשאלתו לבעל-שם-טוב
ב"יפוצו להוסיף יש המשיח, מלך שליט"א הרבי
ל"חוצה". יגיעו שהמעיינות עד חוצה" מעיינותיך

ב"ה מלאה המקומית העירונית המסגרת ואם
לתושבי החסידות אור את המביאה בפעילות

להביא ודואג קדימה, שחושב מי שיש הרי ביתר,
"החוצה". האור את

החוצה יוצאים
שנים, מספר לפני הוקם יהודה, מטה חב"ד בית

מרדכי הרב עם יחד ציטרון, יצחק הרב ע"י
רבות העמלים העיר, תושבי שניהם מרקוביץ,

במטה הישובים(!) ושבעת בחמישים לפעול כדי
יהודה.

ל"ג כמו ביום פשוט. בפרוייקט מדובר ולא
כל את "לכבוש" הפעילים נדרשים בו בעומר,
ילד לכל ולהגיע ספורות שעות תוך היעדים

בו פורים כמו ביום או בתהלוכה, שיצעד יהודי
בכל החג ושמחת מגילה לקריאת להגיע צריך
דורש צבא,הדבר ובסיסי מחנות ובעוד ישוב
בבת יוצאים בה מורכבת, לוגיסטית הערכות
של גדול מספר גבי על פעילים עשרות אחת
המתבקש. ביעד לעמוד כדי מקושטים, רכבים

בשטח, תוצאותיה את נותנת הפעילות
במספר הפכו בחגים החד-פעמיים והביקורים

שלוחים גרים בהם פעילים חב"ד לבתי ישובים
השנה. ימות כל במשך

המרחב את מאירים
מותיר שהוא למרות האחרון, החנוכה חג גם

הערכות דורש שבוע, במשך לפעילות ניכר זמן
זמן המאוייש "חפ"ק" הוקם חג, כמידי משלו.
הפעילים את לגייס שתפקידו לחג, קודם ניכר

המתאימות בשעות ושלבצם ביתר מהעיר
מתואמים כשבמקביל השונים, בישובים לפעילות

את להפיק כדי עצמם, בישובים הביקורים
פרסום גם הכולל בישוב, מהביקור המקסימום

כמובן. מקדים
רכבים שמונה יוצאים החג, במהלך ערב מידי
מוארת חנוכיה מתנוססת עליהם מקושטים
צבא, ומוקדי ישובים ועוד עוד הוא כשהיעד

החג. את להביא יש אליהם
רכבים שיירת כבשה האחרונה, השבת במוצאי

ארוכה שורה רבים, רכבים השתתפו בה מוארת,

הסופי ליעד ועד כשמהיציאה ישובים, של
בישובים הפעילים חולפים האבות, עיר בחברון

עציון. וגוש יהודה ממטה רבים
בביקורים רק מסתפקים לא רבים בישובים
שיעורי נפתחים רבים ובמוקדים החגים, של
קבועים לשיעורים גם נמשכים חלקם תורה,

נפקד לא הנשים של מקומן כשגם שבוע, מידי
נשות מוסרות אותן עבורן, המיועדים בשיעורים

עילית. מביתר חב"ד

מעינותיך לכישיפוצו
שמטרתו מיוחד במבצע פעילים הם אלו בימים
עדיין בו ישוב בכל התניא, הספר את להדפיס

שמונה- מתוכננות זו במסגרת התניא. הודפס לא
החנוכה בחג כשהשבוע שכאלו, הדפסות עשרה

בסדרה. השביעית ההדפסה התקיימה
חנוכה למסיבת הגיעו נחושה מושב תושבי
המרגש ההדפסה באירוע ששולבה מרשימה

שניאור בן מענדל שלום הרב לע"נ שהתקיימה
קלמן בן דוד ר' ולע"נ ע"ה. קלמנסון זלמן
ארגון על פיקד מרדכי שבנו ע"ה מרקוביץ

החשוב. המעמד
שלוחים ציבור, אישי רבנים, חלק נטלו באירוע

קטעי הוקרנו ובמהלכו הארץ מרחבי ואנ"ש
מעודד המשיח מלך שליט"א הרבי בהם וידאו,

בפרט. ותניא בכלל חסידות לימוד
בטוב הערב את הנחה ציטרון יצחק הרב השליח

טובות החלטות עם יצא הקהל ודעת טעם
החסידות. בלימוד להוסיף

חסידי את מציינים יהודה מטה חב"ד בבית
מתוך לפעילות, המתגייסים עילית בביתר חב"ד

האמיתית הגאולה להבאת אישית מחוייבות
ממש. ומיד ותיכף והשלימה

קוטלר דוד צילום: השבוע. התניא בהדפסת

מקור סובל לא כבר "...אני וריכוז/היפראקטיביות קשב הפרעות
צורך וללא רגוע הוא ב"ה רטאלין, לו לתת שרצו שלי הבן וגם לאל, תודה

ג. אליהו המסור" לטיפולך אודות בתרופות
תרופות, צורך איני ועכשיו לי שייעצת למה "...הקשבתי סכרת בעיות

ל. משה במשקל" ירדתי וגם מאוזנת הסכרת
בחודש טיפולים שלושה "...אחרי שונות מסיבות וברכיים גב כאבי

ש. אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה
ד. שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה "...לאחר

לנו שאין אמרו הרופאים ,46 בת ואישתי 53 בן "...אני ולידה הריון
משותפים". טיפולים שלושה אחרי לעזור? תוכל האם לילדים סיכוי

תינוקת לנו נולדה השנה שבראש לכם לבשר שמחים ואנחנו נס לנו "קרה
ס'.צוקר ו א' מקסימה"

"ניסיםוהריונותכנגדכלהסיכויים" בגוגל: חפשו


