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הארצי הכנס שני: ביום
הגאולה למען האגודה ביוזמת

גם אי"ה, יתקיים והשלימה, האמיתית
לקבלת ארצית, והתוועדות כינוס השנה
ברוכים המשיח: מלך שליט"א הרבי פני

בית 770 קדשנו מחצרות - הבאים
הצפויה בהשתתפותם חיינו, בית משיח,

ואישי שלוחים משפיעים, רבנים, של
אנשים, - ישראל בית והמוני ציבור
בשעה חשון כ' שני, ביום וטף. נשים
שמעון רח' 'בלוודר', באולמי 18:30

שירה "ברוב ילוה הערב את .4 ישראלי
ג'רופי מענדי החסידי הזמר וזמרה",
דברים גם תכלול התכנית ותזמורתו.

עם ובטחון הארץ שלימות בנושא
יריד מהשטח, דיווחים נפלאות, ישראל,
מכל יצאו הסעות וגאולה. משיח מוצרי

.03-658-4633 טל': הארץ! רחבי

חשוון כ׳ התוועדויות
הולדתו יום יצויין הקרוב שני ביום

בער) שלום (רבי הרש"ב אדמו"ר של
חב"ד חסידות של החמישי האדמו"ר

זה יום תמימים. תומכי ישיבות ומייסד
ובמשך הקרובה השבת במהלך גם יצויין

בבתי חסידיות בהתוועדויות השבוע
ישיבות סניפי במאות ובמיוחד הכנסת
הרבי העולם. ברחבי תמימים" "תומכי

יום לנצל מורה אף המשיח מלך שליט"א
אלו. בישיבות ללימודים זה

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

הבאים"כולנו לכינוס "ברוכים הבאים" "ברוכים לכינוס כולנו
בעמ'פרטים בעמ' 44 פרטים

ב"ה

920 (2.11.12) ה'תשע"ג מר-חשון, י"ז וירא, פרשת קודש שבת ערב

מקור תמימים״, ״תומכי ישיבות מייסד דובער, שלום רבי הרש״ב, אדמו״ר הולדת יום מרחשון, כ׳
והשלימה האמיתית הגאולה להבאת נפש, במסירות הפועלים דוד, בית חיילי של לידתם

מהטבע למעלה
אנחנו זה - בטבע

סיפר בארה"ב, מהשתלמות שחזר ישראלי קצין
והשתתף הצבאית באקדמיה גם שם שביקר

בעולם. שונים קרבות נלמדו בהם הרצאות, בכמה
קרבות על גם מלמדים לא מדוע למדריך, לשאלתו

שלכם "קרבות המדריך לו השיב ישראלים?
הטקטיקה כללי פי על אינם שלכם, ונצחונות

טנקים כמה הטבע. שמעל משהו הם הצבאית.
צבאות את לנצח ימים בשישה מאות! כנגד בודדים

לימודי במסגרת ללמד אפשר אי זה את ערב!
הצבאית... הטקטיקה

נכונה, זו אמת מדריך: לאותו קטנה הערה רק
היא התחומים. בכל אלא הצבאי בתחום רק לא

מראשית אלא צה"ל, הקמת עם החלה לא גם
שנה, אלפי לפני עמנו של העל-טבעית לידתו

השבוע בפרשיות כמתואר
האחרונות.

טבעי על קיום
נאמר אימנו שרה על

"ושרי נח: פרשת בסיום
מגלים ולד", לה אין עקרה
אין ולד בית "אפילו חז"ל:
!! רחם לה היה שלא לה...
נראה הזה, העולם במושגי

עם של סיפורו סוף שזה
שהחל. לפני עוד ישראל,
הקב"ה מבטיח ואעפי"כ

לך" "לך בפרשת לאברהם
"וברכתי מכן: שלאחר

מלכי לגוים והיתה .. בן לך ממנה נתתי וגם אותה
בהגבלות מוגבל אינו ישראל עם יהיו". ממנה עמים

הטבע.
ספק: מחשבת אברהם של במוחו ומשחולפת
תשעים הבת שרה ואם יולד שנה מאה "הלבן

אשתך שרה "אבל בדווקא: הקב"ה, לו משיב תלד",
איתו.. בריתי יצחק.. שמו את וקראת בן לך יולדת

אחריו". לזרעו
והניסים נולד, יצחק

שגמל ביום גדלים. רק
בנו, יצחק את אברהם

מרננים העולם אומות כל היו גדולה, סעודה עשה
מן אסופי שהביאו וזקנה זקן ראיתם ואומרים:
אברהם עשה מה הוא... בנינו ואומרים: השוק
אמנו ושרה הדור, גדולי כל וזימן הלך - אבינו

בנה הביאה ואחת אחת וכל נשותיהם, את זימנה
אמנו בשרה נס ונעשה הביאה, לא ומניקתה עמה

לאברהם מילל "מי שנאמר כולן, את והניקה
שרה". בנים היניקה

בנו שזה היתכן אבל ואומרים, מרננים היו ועדיין
קלסתר נהפך מיד שנה? מאה בן זקן אברהם, של
שהכל עד לאברהם, דומה להיות יצחק של פניו

יצחק". את הוליד "אברהם אמרו

דוד בית לחיילי הולדת יום
את ונושא גדל יצחק

כי מתברר ושוב רבקה,
סיכוי אין הטבע בדרכי
ישראל: עם להמשכיות
לנכח לה' יצחק "ויעתר

לא אשתו על אשתו,
מלמד לנוכח, אלא נאמר

היו". עקורים ששניהם
הסיפור? תם שמא

אל מלמדם, והקב"ה
זוכים אכן הם יאוש.
ותהר ה' לו ל"ויעתר
יעקב אשתו". רבקה
האומה נולד, אבינו

שהורתה הישראלית
יעודה. למילוי יוצאת על-טבעית, ולידתה

הולדת יום מרחשון, כ' יחול השבוע, שני ביום
ישיבות מייסד דובער, שלום רבי הרש"ב, אדמו"ר
דוד, בית חיילי של לידתם מקור תמימים, תומכי

האמיתית הגאולה להבאת נפש, במסירות הפועלים
"ברוכים כינוס אי"ה יתקיים זה, ביום והשלימה.
פני לקבלת בראשל"צ, "בלוודר" באולמי הבאים"

לפעול כדי החגים, בחודש קודשנו, מחצרות השבים
- דתיקון" בכלים אבל, דתוהו, "אורות של באופן
שירה וברוב אחדות מתוך בטבע, מהטבע למעלה
תיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות וזמרה,

לבב. וטוב שמחה מתוך ממש, ומיד

בימים נמצא שבגאוטמלה פעדרו הציורית הנופש בעיירת חב״ד בית
הגאולה בשורת להפצת - שלו הפעילות עונת בשיא אלו

בגואטמלה משיח



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

והבה שיחיו וציפורה טובי ר' למשפחת
בנם של המצווה בר לרגל

שיחי' ישראל יקיר הת'
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

שיחי' רוני ר' לנישואי
שתחי' שירה קרן והכלה

אבלס
הרחבה מתוך יבורך ישרים ולדור עד עד לבנין ויזכו

נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

  
    

   
    

    
    
    
   
    

  
  

ב) יח, (בראשית וירא עיניו וישא
עיניהם "תחשכנה חלבו, רבי אמר
(תהילים המעד" תמיד ומתניהם מראות
של עיניהם שמראית לפי כד), סט,
אבל כו' לגיהנם אותם מורידים רשעים
אותם מעלה צדיקים של עיניהם מראית
והנה וירא עיניו "וישא שנאמר עדן לגן

עליו". נצבים אנשים שלשה
ט) פ"ז רבה (אסתר

בעיניך חן מצאתי נא אם אדני ויאמר
ג) יח (בראשית

הכנסת גדולה רב אמר יהודה רבי אמר
דכתיב השכינה, פני מהקבלת אורחין
חן מצאתי נא אם אדני נא "ויאמר
רבי אמר וגו'". תעבור נא על בעיניך
הקב"ה כמדת שלא וראה בא אלעזר
יכול קטן אין ב"ו מדת ודם, בשר מדת

אצלך, שאבוא עד המתן לגדול לומר
אם אדני "ויאמר כתיב בהקב"ה ואילו
קכז.) (שבת מצאתי". נא

ד) יח, (בראשית מים מעט נא יוקח
נא "יוקח אמרת אתה הקב"ה לו אמר
הוא לבניך, פורעה שאני חייך מעט"
השירה את ישראל ישיר "אז שכתוב
הרי יז), כא, (במדבר וגו'" באר עלי הזאת
מים" נחלי "ארץ מנין? בארץ במדבר.
ביום "והיה מנין? לעתיד ז). ח, (דברים
ח). יד, (זכריה חיים" מים יצאו ההוא
פורעה שאני חייך "ורחצו", אמרת אתה
ט), טו, (יחזקאל במים" "וארחצך לבניך
הזכו" "רחצו מנין? בארץ במדבר, הרי
ה' רחץ "אם מנין? לעתיד טז), א, (ישעיהו
אמרת אתה ד), ד, (ישעיהו וגו'" צאת את
פורעה שאני חייך העץ" תחת "והשענו
מ"ח) רבה (בראשית למסך. ענן פרש לבניך:

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:26 4:13 ירושלים
5:27 4:27 תל-אביב
5:25 4:18 חיפה
5:28 4:31 באר-שבע
6:32 5:33 ניו-יורק
את ותשא - גו' אחת ואשה 

ותצא. בנה
לז) - א ד, (מלכים-ב'

אלוקות לראות דורנו תביעת

הרבי יצחק, יוסף רבי הריי"צ, אדמו"ר סיפר
שלום רבי הרש"ב, אדמו"ר אביו כאשר הקודם:
לסבו נכנס הוא חמש, או ארבע כבן היה דובער,

פרשת קודש בשבת צדק", ה"צמח אדמו"ר
מרחשון, כ' הולדתו ליום ברכה לקבלת וירא,

ענה: בוכה, הוא מדוע סבו לשאלת בבכי. ופרץ
(אליו) אלינו ואילו לאברהם נגלה הקב"ה מדוע

מתגלה? אינו הוא
צדיק יהודי "כאשר צדק": ה"צמח לו ענה

צריך שהוא שנים ותשע תשעים בגיל מחליט
הקב"ה להתגלות ראוי הוא עצמו, את למול

אליו.

מהסיפור ההוראה
שניתן ההוראה על פעמים, כמה דובר כבר
סיפורי ככל ה', לעבודת זה מסיפור ללמוד

אלה ובמיוחד לנו, נודעו אשר רבותינו
ואחד. אחד לכל הוראות המכילים שנתפרסמו,

דייק הסיפור, את כשסיפר הריי"צ אדמו"ר
בן ילד אז היה ההולדת יום שבעל לציין

של דיבור שכל וכיון שנים. חמש או ארבע
לחלוטין, ומדוייק מחושב הוא בישראל נשיא

ומצווה ברבים אומר שהוא דיבור ובמיוחד
לא בסיפור זה פרט שגם לומר, יש להדפיסו,

אלא הרש"ב, הרבי גדולת את להראות רק בא

ואחד אחד כל של ה' לעבודת הוראה כאן יש
בדעת חמש או ארבע כבן שהם לאלה רק ולא
ארבע בן שהם לאלה גם אלא הרוחני, ובמצבם

כפשוטו. שנים וחמש
בגיל גם יהודי, ילד לחנך ניתן היא, וההוראה

התוקף, בכל ידרוש שהוא שנים, חמש או ארבע

בעלת איכפתיות על שמוכיח, - בכי כדי ועד
לגבולות ומעבר מעל שיהא גדולה עוצמה

אליו, יתגלה שהקב"ה - הרגילות אפשרויותיו
אבינו. לאברהם שנגלה כשם

מפני היא אפשרית, זו שדרישה לכך הסיבה
של האבות משלושת אחד הוא אבינו שאברהם
ולכן הדורות, בכל ישראל מבני ואחד אחד כל
שהיו העניינים בירושה יהודי כל אצל קיימים

האבות. אצל

מאבותינו לנו ירושה
דברי לנוכח מודגשת זו, הוראה של מעלתה

חלק), ר"פ סנהדרין שלו המשניות (בפירוש הרמב"ם
עם הלימוד דרך לגבי הדיבור את המרחיב

שהם "בדברים להמריצו שיש ואומר קטן, ילד
לך ואתן קרא שניו.. לקטנות אצלו אהובים

שכלו וחולשת שניו "מיעטו בגלל כי אגוזים...",

דורשים כאן והנה הטוב". מעלת מבין אינו
התגלות אי על בכי כדי עד שיצטער קטן מילד

גשמי. טוב על ולא אליו, הקב"ה
תהא שאלוקות כך הילד את לחנך יש כלומר

אהובים שהם "דברים - מחייו משמעותי חלק
באופן אליו הקב"ה התגלות אי אשר עד אצלו",
לנפשו. מאוד תגע אבינו לאברהם התגלה שהוא

במחנך תלוי הכל
אפשר אי הרבי, אצל זה מאורע התרחש לולא

כזה, רגש לידי יהודי ילד להביא ניתן אם לדעת
לעיל, הרמב"ם כדברי נמשך הוא בטבעו כי
הענינים בעזרת לחנכו ויש גשמים, לדברים

אצלו". אהובים "שהם הללו
לאחר ובמיוחד המאורע, התרחשות לאחר אבל

הרי והדפסתו, הריי"צ אדמו"ר ע"י פרסומו
חדשה ודרך חדש, צינור נפתח שבכך ברור,

ענינים בכמה שמצינו (וע"ד שבזמננו כך בחינוך,
ידי על ניתן הטבעים) שנשתנו - להלכה גם -

של הטבע הגבלות את לפרוץ מתאים חינוך
עד רוחניות, לרצות ולהרגילו היהודי, הילד

תשוקה של בליבו, זה עמוק רגש החדרת כדי
אליו. ה' להתגלות עצומה

התגלות אי על מצטער יהודי ילד אין וכאשר
אליו מדבר אינו שמחכנו משום זה הרי אליו, ה'

בגלל ולא הלב, מן היוצאים בדברים זה בענין
שלו. מגבלותיו

מקיימים מתאים, חינוך ידי על דווקא לאידך,
איתם ישראל, ילדי אלו ה'" "צבאות את

ממש. בקרוב צדקנו משיח פני לקבל יוצאים
ותשל״ז) תשל״ו, מרחשוון, כ׳ וירא, ש״פ שיחת (ע״פ

מלך דבר

וירא פרשת

וירא

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



שליט"א הרבי לטובה". עכבה "כל
זו אימרה מציין המשיח מלך

בכמה ואף ממכתביו וכמה בכמה
אשכנזי ראובן הרב התוועדויות.

על מספר בירושלים, גילה משכונת
בזה. אישית התנסות

משנה, למעלה קצת לפני
קודש לאגרות למרכז התקשרתי
הרצל הרב ע"י המנוהל ברחובות

חגית. הרבנית ואשתו בורוכוב
שאנו במשיבון הודעה השארתי

ע"ה. אמי לרפואת ברכה מבקשים
כשבועיים חלפו בנתיים
כבר אסתר אשתי שלוש.
החודש את ב"ה, סיימה

להריונה. התשיעי
ש"נלחצו" הרופאים

אשתי את הזמינו מאוד
בבית דחופה לביקורת

חולים". "ביקור הרפואה
למחלקת כשהגענו
את קדמו היולדות,
ואחות רופא פנינו

לוחצים כשהם ובוטה, קר ביחס
היא האם מיד, להחליט אשתי על

ניתוח. או "זירוז" על הולכת
פנים בקבלת מבולבלים. דיי היינו
שם. להשאר רצתה לא אשתי כזו,

בעודנו קריטי. וזה יתכן לאידך
אומר כשאני לעשות, מה מתלבטים

אגרות כאן לנו היה לוא לאשתי,
אבל... לשאול, היה אפשר קודש...

שלי. הנייד הטלפון צלצל לפתע
בורוכוב חגית גב' הייתה הקו על
שביקשה קודש, לאגרות מהמרכז

לפני הטלפונית לבקשתי להתייחס
משבועיים. למעלה

"כל המאמר: במימוש נוכחתי כעת
לטובה". עכבה

פרטית!", בהשגחה ממש "התקשרת
תמונת את הסברנו לה. אמרתי
עבורנו שתכתוב בקשנו המצב.
כיוון קודש, האגרות באמצעות

עכשיו". ממש בזה להחליט שעלינו
הבקשה, את כתבה בורוכוב מרת

והיא אדוננו" "יחי יחד אמרנו
"אין התשובה: את לקרוא החלה
או לניתוח, התייחסות שום כאן

כאן יש אמרה. חריג", רפואי טיפול
לא נדרשים לא אתם ברכות. הרבה

דאגה, אל לניתוח. ולא ל"זירוז"
תקין. יהיה הכל

כשאנו ליציאה, להתארגן התחלנו
והאחות הרופא את מעדכנים

פניהם מהבעת נשארת. לא שאשתי
בהלם!. הם כי להבין היה ניתן

על שזה לחתום מאתנו דרשו הם
הבייתה. חזרה נסענו אחריותנו.

הרפואה לבית שוב חזרנו למחרת
אם צירים, החלו כבר לביקורת,
כתבתי היציאה לפני חלשים. כי

וזכינו המשיח מלך שליט"א לרבי
ימלא "השי״ת מדוייקת: לתשובה

ותלד ובנקל כשורה הריונה ימי
וקיימא חייא זרעא ובזמנה בעתה
רגועים. היינו כעת ובקל". כשורה

שונה הייתה הפנים קבלת גם
לחלוטין.

התעוררה שאז אלא
הרופאה חדשה. בעיה

כי אמרה אותה, שבדקה
חייבים במצוקה העובר

קיסרי. ניתוח לעשות
"זירוז", עם אפילו

יהיה הלידה תהליך
ליכולת ביחס ממושך

לשרוד. העובר
בחדר, שנכחה המיילדת לעומתה

יותר, ומנוסה וותיקה שהייתה
ועמדה בניתוח! צורך שאין טענה

הוויכוח ניתוח. לעשות שלא כך על
והגיע והחריף הלך השתיים בין

גבוהים.. לטונים
לי ספרה אשתי יותר מאוחר

הזויה הייתה לידה בחדר שהתמונה
מכאבים נאנקת היא לחלוטין.
בשלב וויכוח. מתנהל ובחדר

נחרצות הודיעה המיילדת מסויים
החלה היא בניתוח. צורך שאין

דקות בתוך כאשר ללידה, לסייע
טוב "מזל לה מבשרת היא ספורות

בת". לך יש טוב, מזל
הרבי תשובת כנוסח בדיוק

"בעתה המשיח: מלך שליט"א
– "כשורה" ! זירוז ללא – ובזמנה

בתוך – "ובקל" ! בניתוח צורך ללא
קצר!. זמן

טובה בשעה הייתה הלידה אגב,
תשע"ב, מרחשון כ' ביום ומוצלחת,
ונקרא הרש"ב, אדמו"ר הולדת יום
שתחי'. מושקא חיה בישראל שמה
במלאת מרחשון, כ' הולדתה וליום

מזל לה מאחלים, אנו שנה, לה
ושנים ימים אריכות טוב, מזל טוב
הוריה ויזכו נצחיים, חיים טובות
ולמעשים לחופה לתורה לגדלה

זמן של הרחבה מתוך טובים,
והשלימה. האמיתית הגאולה

ישראל עם ובטחון הארץ שלימות על המשיח, מלך שליט"א הרבי

בהקמת תמיכה איסור
מו"מ שמנהלת ממשלה

! הערבים עם
ישראל״ ״קול לכתב בשיחתו

ולהרב עמי בן עודד מר בוושינגטון
גור, חסידי נציג ניימן, אלימלך

הרבי מציין ה׳תש״נ, ניסן בחודש
סכנת את המשיח מלך שליט״א

מו״מ ניהול שבעצם העצומה נפשות
לתמוך אסור כן ועל הערבים עם

להלן כזה. מו״מ המנהל גורם בשום
הדברים:

עשיריות כמה זה ומקדם מאז עמדתי
פיקוח שמטעמי אלה- שנים במשך פעמים וכמה כמה נתפרסם וגם - שנים
על- הערבים עם מו"מ המנהלת במפלגה לתמוך אסור הערבים) (מן נפשות
להערבים עזה) שומרון, יהודה - (יש"ע הקודש מארץ שטחים החזרת דבר
והקמת לאירגון בנוגע במנהיגיה תמיכה ואיסור דבחירות, בעם במפלגה -
החזרת הערבים? נגד באחריותם תמיכה זהו בדרך-ממילא אז כי ממשלה.
לא זו ועמדתי שליט"א, ישראל בני של פקוח-נפש - ועוד ויש"ע - שטחים

וכלל. כלל נשתנתה
דפקוח- העניין על יותר עוד שמוסיף - ביותר ועיקרי - הנ"ל על נוסף
והוא ר"ל. דהווה עובדא אלא בכח רק לא - שליט"א ישראל בני של נפש
עמהם מו"מ וניהלו הערבים באי-כח עם נפגשו הנ"ל שהמפלגה שמאז -
והידיעה הקודש), בארץ במכתבי-עת עתה לעת נתפרסמו לא שהפרטים (אף
מזה וכתוצאה הערבים, בין במילא אחרים במכ"ע נתפרסמה זו פגישה ע"ד
בפעולות המשיכו מקומות בכמה שהערבים זה - ושכל טבע ע"פ - מביאות
ליצן רחמנא רצח, לידי ועד שליט"א ישראל בני מאחינו וכמה כמה והזיקו

אחרות, במדינות גם אלא הקודש בארץ רק ולא
לא ממש זה ברגע כו'. פה תפתח לא הרי אלה, דיבורי בעת שבאם יודע ומי
- זה למנוע שבכדי וידוע נטויה ידם עוד כי היל"ת, ליהודי, שהוא מה אירע
וכמו עליהם. חזקה ויד תקיפה, יד לה שיש כזו תהיה הממשלה באם רק זהו
לאותו המומחים ע"י - הקודש בארץ כהנ"ל ע"ד לברר ויכולים בעבר. שראינו
לפקוח-נפשות, תגרום הנ"ל במפלגה בחירה שלעניות-דעתי ומכיוון דבר.
שאסור עד"ז ולעורר הפעם עוד דעתי להביע שולחן-ערוך עפ"י מוכרחני

בהנ"ל.
(83 ע׳ ישועות, מצמיח צדקות זורע (מתוך

ממש! נפשות פקוח של ענין זה הרי
של והחלטה לדיבורים בנוגע ומבהילה מוזרה שמועה לאחרונה שמעתי
משנה לא ישראל... מארץ חלקים מסירת אודות ישראל, בארץ הממשלה
אלו דיבורים בפועל שהרי זה את ומסבירים זה על מדברים אופן באיזה
שום למסור שאסור תחנם" ד"|לא המפורש האיסור בגדר הם אלו וענינים
למסירת סוף סוף יביאו אלו ודיבורים ! העולם לאומות ישראל מארץ חלק

בפועל. ישראל מארץ חלקים
חלקים למסירת ראשון צעד הינם האוטונומיה תכנית אודות אלו דיבורים
שומרון, יהודה, כמו גדולים חלקים אלא קטנים חלקים ולא ישראל מארץ

ממש! נפשות פקוח של ענין זה והרי וכו', וירושלים חברון עזה,
(94 עמ׳ ישועות, מצמיח צדקות (זורע

עכשיו נפלאות המלך זעקת

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

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

בפרקים וחליצה.. יבום הל'
א. פרק אלו.

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ט-יא. פרק ממון. נזקי הלכות

יב-יד. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים גניבה.. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ואבידה.. גזילה הלכות

ד-ו. פרק

יז
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כג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ובנקל" כשורה ובזמנה "בעתה

הגאולה אתר

שלימות של לענין בנוגע גם זה דרך על ...
מחוץ ישאר לא שעל שאף - הארץ

זהו שכעת פעמים כמה וכמדובר ישראל. ארץ לגבולות
ממש. נפש בפיקוח הקשור ענין

תשל"ח) פנחס ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שעל בתוכןאף גדושים מדורים
בנושאי כתבות מאות

המשיח מלך
והשלימה האמיתית והגאולה
www.hageula.com

  

       



כנסת בתי לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .

בריאות ביטוח . משכנתא ביטוח .

קדמי קדמי 
ביטוחיםביטוחים

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים
03-501770203-5017702

שלנו סוכנות הביטוח שלנו  הביטוח סוכנות
הביטוח - כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

יעקבר׳ קדמי בציון יהודה בן יעקב  בן יהודה בציון קדמי ר׳
–יהוד–יהוד

קצרה הכרזה של כוחה

הכלל אל שייכת - חסידות
אשר העכט תחי' רבקה מרת מהרבנית להודע לי נעם

מלוה לסדר וההחלטה האמורה לתכלית נתאספו
רחב, יותר מחוג ישראל נשי אליה ולהזמין מלכה
המטרות וכן אגודתן ולפרסם להרחיב זה ידי ועל

שלה.
היהדות להפיץ יצליח בידן ה' חפץ אשר רצון ויהי

הפצה ומתרחבים, ההולכים בחוגים המסורה
תתרבה גם זה ידי שעל חסידותי, וחום אור חדורה
תורת מייסד הזקן, רבנו פתגם ידוע והרי ההצלחה,

חוגים בשביל רק אינה זו שיטה אשר חב"ד, חסידות
לכל היא שייכת אם כי ישראל, בני בעמנו מסוימים

כולו. העם

צעד אחר צעד הוא הסדר שבקדושה ענין שככל אלא
הטוב, ונצחון הרע לגירוש בהנוגע הכתוב וכלשון

ו׳רעד) (מאגרת אגרשנו. מעט מעט

עבודה תוספת - הולדת יום
שלו. ההולדת מיום להודעתו במענה

טובות שנים בשנים, רבות שעוד רצון יהי הנה
על שנה מדי יודיע ומצות, תורה של תוכן מלאות

הקדושים תורתנו לציווי ומתאים ההולדת, יום דבר
חיל אל מחיל והולך בקדש מעלה אשר חיים, תורת

בהאמור.
שלכל בודאי זה, על נצטוה מישראל אחד שכל וכיון

ו׳רסח) (מאדרת הציווי. למילוי הכחות נתנו אחד

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

מידי נוהגים חב"ד, של הכנסת מבתי מעט בלא
להקריא מנחה, או שחרית תפילת לאחר יום
מלך שליט"א הרבי של משיחותיו קצר קטע
די שלפעמים וגאולה. משיח בעניני המשיח,

עצומה... מהפיכה להצית כדי שכזה, קצר בקטע
ממחיש מירושלים, סגל דוד הרב של סיפורו

זאת:
היו הורי שנה. 26 לפני בפטרבורג ”נולדתי

ידעתי לא ואני ומצוות תורה חיי מכל רחוקים
פעם לי סיפר שאבי לכך פרט יהדות, על כלל
שאני לי סיפר כשאבי אגב, יהודים. שאנחנו

שלא למרות גדולה, בשמחה התמלאתי יהודי
לי עשו לא מצווה בר המשמעות. את הבנתי

מילה. ברית על לדבר שלא
משמעות את במקצועו, פיזיקאי הוא דוד ר'

לנו "היו בארץ, ביקורו במהלך רק גילה יהדותו
מסוים בשלב הרפינו. ולא שאלות מאד הרבה

שאנחנו למה מעבר הרבה יש ביהדות כי קלטנו
מספר. הוא יודעים..."

מצא ודוד שלהם את עשו הארוכות השיחות
ומקבל מילה ברית עושה בהמשך עצמו את

נולדו יותר מאוחר שנים מצוות. עול עצמו על
כלי את שהדהים באירוע ילדים חמישיית לו

הרבי של ברכותיו בזכות זאת התקשורת
קודש. האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א

קצרה הכרזה
הרבי משיחת קטע הכרזת של כוחה על

כשבועיים לפני סיפר הוא המשיח מלך שליט"א
כמה "לפני ב-770: שנערכה בהתוועדות

בפסגת הכנסת בבית כמנהגי התפללתי שנים
תפילת לאחר מכריז הייתי שם ירושלים, זאב

באחת וגאולה. משיח בעניני קטע שחרית,

בעל בחור פרטית, בהשגחה הגיע השבתות,
בן בשם הליטאי לזרם המשתייך מראה

שבת משיחת קטע מכריז אותי ששמע ציון
העוסק שבת, אותה של תזריע-מצורע פרשת

וגאולה. משיח עניני לימוד בחשיבות
לחזור האם התלבטתי עוד לכן, קודם רגעים

שאני בכך שלהסתפק או הזה, הקטע את
בשנה פעמים מספר הקטע את הכרזתי כבר

שאכריז לעצמי אמרתי שלבסוף, אלא האחרונה,
שצריך ומי ציפיה, שום בלי הזו, השיחה את

המסר. את ויפנים ישמע

מעמיק לימוד
לראשונה אולי הדברים, את ששמע בחור אותו
הכרזתי. בדיוק מה אותי ושאל אלי ניגש בחייו,
לקנטר סתם הגיע שהוא לי היה נדמה בתחילה

לדברים המקור את לו והראיתי בשאלות,
לשאול ממשיך שהוא משראיתי שהכרזתי.

שבת, במוצאי לביתי להגיע לו הצעתי שאלות,
הכתובת. את לו נותן שאני תוך בערב, 9 בשעה

רציני לא הוא שבאם לעצמי אמרתי במחשבתי
ממני". אותו "להוריד הצלחתי שבזה הרי

דפיקות לשמוע הופתעתי שבת שבמוצאי אלא
גאולה עניני ללמוד בא ציון בן הבחור בדלת...
מכן ולאחר שעות, כמה במשך ישבנו ומשיח!

שאלותיו כל על מענה קיבל שהוא עד ושוב שוב
הוא שליט"א הרבי כי המסר את והפנים בנושא

הדור! נביא והוא המשיח מלך

רחבה השפעה
לישיבתו חזר הנושא את שלמד גגולה ציון בן ר'

ראשי את לשאול והתחיל חסידית, שאינה
אינם הם מדוע מענה מבקש כשהוא הישיבה
שיש הפשוטה ההלכתית האמת את מקבלים

של מלכותו את לקבל כעת וצריך בישראל נביא
המשיח?! מלך שליט"א הרבי

לעומק הנושא את למד הבחור כי שגילה רב כל
סתמיות בתשובות אותו לפתור אפשר אי וכי
הבין הוא שלבסוף עד אחר לרב לשולחו ניסה

האמת את לסתור שיכול תורני היבט אין כי
כדי השתמשו בהם הסיסמאות וכל הפשוטה,

תורני בסיס חסרות הינם שאלותיו את להדוף
בביתי. שמע אותם לדברים בניגוד והלכתי,

הוא שנים במשך שמאז, אלא כאן, נעצר לא הוא
ביותר הבכירים גם בהם הרבנים, בבתי עובר
מוכיח, הוא כשלכולם מפורסמים ואדמו"רים

לקבל עליהם כי התורניים המקורות פי על
מלך שליט"א הרבי של מלכותו את עצמם על

אכן רבנים אותם מתוך ניכר חלק המשיח...
"פסק על חותמים ואף ב"ה לדברים מסכימים

המשיח. מלך הוא שליט"א שהרבי הדין"
שמובליה קצרה הכרזה בזכות מתגלגלת פעולה

נאו! - המשיח מלך שליט"א הרבי להתגלות

סגל הלוי דוד הרב


