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בחברון שרה חיי שבת
על בתורה קוראים בה זו בשבת

אבינו, אברהם ע"י המכפלה מערת קניין
הישוב את ולחזק להגיע אלפים צפויים

יפגינו המשתתפים האבות. בעיר היהודי
ויצהירו בעיר היהודית הנוכחות את

ההחלטות: למקבלי המסר את בהגעתם
מנחלת ופינוי ויתור על דבור כל לעצור

אבות!

העולמי השלוחים כינוס
השלוחים כינוס מתקיים השבוע
רבינו בבית תשע"ג, שנת של העולמי

הכינוס יורק. בניו 770 – שבבבל
שליט"א הרבי שלוחי אלפי בהשתתפות

יעמוד תבל, קצווי מכל המשיח מלך
לגאולה". מוכן "העולם בסימן השנה
תעמוד השלוחים כינוס של במרכזו

הרבי עם קודש השבת התוועדות
יונקים ממנה המשיח, מלך שליט"א

העניפה לפעילות כוחם את השלוחים
ממש. בפועל הגאולה להבאת

השלוחים כינוס בארץ: גם
העולמי השלוחים לכינוס במקביל
ש"נתקע" למי שלוחים כינוס מתקיים,

להגיע היה יכול ולא הקודש בארץ
הרב ביוזמת הכינוס יורק. בניו לכינוס

לצפון חב"ד בית מנהל מלכה ליאור
שבת במוצאי בעזה"י, יתקיים הנגב,
בכפר "770" בניין שרה". "חיי קודש

חב"ד.
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ב"ה

921 (16.11.12) ה'תשע"ג מר-חשון, כ"ד שרה, חיי פרשת קודש שבת ערב

למסור במגמה הממשיכות והשמאל, הימין ממשלות של האמיתי, פרצופם את חושף מרחשון כ״ה
תהי׳ה! לא והי׳ה ח״ו עמים, לשני מדינות שתי על מו״מ ולנהל ישובים, לעקור ישראל, מארץ חלקים

טובות סיבות יש
! השבת לשמוח

בתורתנו ציווי זהו בשמחה. להיות צריך תמיד
בכלל, הקדושה של אופיה סוד גם זהו הקדושה,
נוספות. טובות סיבות כמה לנו יש השבת, אבל

אותם. מגלה מרחשון, כ"ה השבת תאריך
מצויינים חז"ל, של קדום חיבור תענית", ב"מגילת
משמחים מאורעות אירעו בהם מיוחדים תאריכים

בו מרחשון, כ"ה יום גם מופיע ביניהם ישראל, לעם
שומרון "אחידת - ישראל לעם משמח אירוע חל
השומרון". חומת "כיבוש חופשי ובתרגום שורא",

לארץ הראשונה הגלות כשעלתה יותר: ובפירוט
ונסמכו חומה, עיר "הקיפוה בשומרון, והתיישבו
ערי אותה קורין והיו מישראל, רבות עיירות לה

נברכתא".

אור תורה
החשובים מתואריה אחד

הקדושה, תורתנו של
אור" "תורה התואר זה
מסביר חיים". ו"תורת

מלך שליט"א הרבי
בזה שהכוונה המשיח,
מכילה שהתורה היא
כאן לחיים הוראות

לחיי ועד הזה, בעולם
שהיא בכך יום, היום
שופכת אור", "תורה

ובמילא עניין כל על אור,
לאשורו. המצב את רואים

להיות עלינו כך על וגם
בשמחה.

המשיח, מלך שליט"א הרבי של קודש בשיחות
אור תורה הקדושה, מתורתנו חלק המהווים

הנלמדת להוראה התייחסות נמצאת חיים, ותורת
השומרון", חומת "כיבוש שורא", שומרון מ"אחידת

של הנפשעת התנהלותה על אור השופכת הוראה
של ותוכנה השונים. תומכיה על הנוכחית הממשלה

לשונו בסגנון ההוראה,
יהודים "כאשר הקדוש:

להתיישב מצליחים
- מסויים במקום

ממקום לעשות עליהם

כפשוטה, גשמית "חומה" הן חומה", "עיר זה
"חומה" והן כוי, ומתנקם אויב מפני הגנה כלומר,
את מקיפים וכאשר תורה"..., זו "חומה - רוחנית
עיירות ל" שיסמכו פועלים אזי - ב"חומה" העיר
נברכתא", ערי אותה ש"קורין ועד מישראל, רבות

ברכה". מלשון

לקבל שיסכימו הגויים אחר רצים
מלך שליט"א הרבי ממשיך הבין, לא שעדיין ולמי
במיוחד שייכת זו "הוראה ומפרט: מסביר המשיח
ובמיוחד הקודש, בארץ למצב בקשר - אלו לימים

ושומרון: ביהודה -
שומרון", ד"אחידת באופן ההנהגה שתהי'ה במקום

זכו יהודים שכאשר
חלקים וליישב להתיישב
יקיפום ושומרון, מיהודה
להם ויסמכו חומה, עיר
מישראל; רבות עיירות

כו' ברכה לידי שיביא דבר
אחרי רצים זה במקום -

גוים, סתם ולא (גוים,
ומחבלים, רוצחים אלא)
בעיניהם, חן למצוא כדי
שטחים לקחת שיסכימו

ושומרון! מיהודה"
שלא אלא עוד, ולא

זאת לעשות מתביישים
גלי". ובריש בפירסום

שכ"ה כיון לשמוח, צריך
ממשלות של האמיתי, פרצופם את חושף מרחשון
חלקים למסור במגמה הממשיכות והשמאל, הימין

על מו"מ ולנהל ישובים, לעקור ישראל, מארץ
תהי'ה!. לא הי'ה ח"ו עמים, לשני מדינות שתי

בהקמת התמיכה איסור את מדגיש מרחשון כ"ה
כזו. ממשלה

השלוחים, כינוס בגין לשמוח, צריך ביותר אבל
יורק-"770". שבניו רבינו בבית זו, בשבת המתקיים

הרבי האמיתי, ישראל בני ראש על המצביע כינוס
שיביא הוא דווקא אשר המשיח, מלך שליט"א

הארץ ולשלימות התורה שלימות העם, לשלימות
ממש. עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה

(4 עמ׳ (ראה הבאים״ ״ברוכים לכינוס השבוע שנאספו חב״ד חסידי אלפי
המשיח מלך שליט״א הרבי של המיידית להתגלותו זעקתם את הביעו

מוכנים! אנחנו



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

אביגדור שתחי' ציפורה בת שולמית לגב'

הבן להולדת שיחיו ואודל ליאור ר' ולבנה

שיחי' עובדיה אופיר ה' בצבאות החייל
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

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

סתהון שיחי' ומשפ' דניאל להרב

בנו של מצווה הבר חגיגת לרגל

שיחי' אברהם שמואל הת'
הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה
נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

  
    
     
  

   
   

    
    
     

   
 

ה'תשנ"ב) שרה (חיי

ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהי
א) כג, (בראשית שנים ושבע שנה
בשבת-מברכים נקראת שרה חיי פרשת
אלא מיקרי, אינו זה צירוף כסלו. חודש
שם ואומנם בהשגחה-פרטית. מכוון
חנוכה, - החודש וחג כסלו - החודש

חיי-שרה. לפרשת קשורים

של חייה שנות בציון פותחת הפרשה
כאשר ושבע! עשרים מאה - אימנו שרה
(עם בגימטריא "כסלו", החודש שם גם
בפרשה .127 = בדיוק הוא הכולל)
שרה לאמהות שארע הנס אודות מסופר
הספיק שלהן, נרות-השבת שמן ורבקה.
כאשר אחד, ליום במקום הימים לשבעה
לערב שבת מערב דולקים היו נרותיהן
במנורת השמן פך נס כמו בדיוק שבת.

הזה. בזמן ההם ובימים המקדש.

המעיין) מן (עפ"י

נתן לאברהם אשר הפילגשים ולבני
ו) כה, (בראשית מתנות אברהם
ישמעאל בני באו מוקדון, אלכסנדר בימי
והלך הבכורה על ישראל עם לעורר
טענותיהם. על להשיב קוסם בן גביעה
אנו המלך, לאלכסנדר ישמעאל בני אמרו
כתיב באים, אנו ומתורתן מידן תובעין
השנואה בן הבכור בן את "כי יז) כא, (דברים
בדין וישמעאל שניים", פי לו לתת יכיר

שניים. פי שיטול הוא
אין המלך, אדוני קוסם: בן גביעה השיב
אמר כרצונו? בניו בין חפציו עושה אדם
אברהם "ויתן נאמר: הרי כן אם הן, - לו
והיכן לו אמר ליצחק". לו אשר כל את
"ולבני לו אמר קטורה? לבני נותן הוא
אברהם נתן לאברהם אשר הפלגשים
ישמעאל בני משם ונסתלקו מתנות".
שמעוני) ילקוט (עפ"י פנים. בבושת

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:21 4:08 ירושלים
5:22 4:22 תל-אביב
5:20 4:12 חיפה
5:24 4:26 באר-שבע
5:25 4:25 יורק ניו

אדני יחי - זקן דוד והמלך 
לא) - א א, (מלכים לעולם. דוד המלך

   
חל' 10 דק', 25 ,3 שעה ד', ליל 

חמישי ביום  

ראשונה יהודית חתונה

העניין מוסבר הזקן, לאדמו"ר תורה" ב"לקוטי
הכי כהענין ורבקה, יצחק נישואי של הפנימי

המשקף ההשתלשלות, סדר ובכל בתורה כללי
החסידות ובמושגי האדם, עבודת כללות את

ו"בן". "מה" ליחוד היא הכוונה - והקבלה
הוי' בשם שונות דרגות לשתי היא הכוונה -

ארבעת במילוי 45 (בגימטריא מ"ה שם עצמו.
באופן מאיר הוי' שם כאשר הוי'), שם אותיות
שם ואילו כלפיו, הנבראים לביטול הגורם כזה
הוי' לשם הכוונה (52 במילוי (בגימטריא ב"ן

מותיר עדיין אלא הנ"ל, בעוצמה מאיר כשאינו
עצמית. יישות בתחושת הנברא את

תמימה" "עולה בהיותו "מה" עם מזוהה יצחק
רבקה ואילו לאלוקות מוחלט ביטול המציין

ולבן בתואל אצל (בחו"ל) ארם בפדן שנולדה
בבחינת מזוהה החוחים), בין (כשושנה הארמי

לאלוקות. יותר נמוך ביטול המציינת "בן",

וב״ן מ״ה יחוד
רבקה את להביא הייתה אליעזר שליחות

וב"ן) (מ"ה אחד" לבשר ש"והיו באופן ליצחק,
- הגשמי בעולם-הזה בישראל בית שיבנו
כל באים מהם כפשוטם, "תולדות" להוליד

הדורות. כל סוף עד ישראל
יצחק בסיפור התורה כוונת יותר, כללי במובן

והגוף (מה) הנשמה שבין ליחוד היא ורבקה
אליעזר של שליחותו כאשר יהודי. כל של (בן)

את נתנה בתורה) הכתובה ראשונה (שליחות
השם, בעבודת וב"ן מ"ה יחוד את לפעול הכוח

לזמן נמשך זה ומשם במתן-תורה, שהחל
בגופים, כנשמות זה יחוד שלימות עד ומקום,

והשלמה. האמיתית בגאולה יהי'ה שזה כפי

שהאריכות האמור פי על להבין: יש עדיין אבל
משום היא ורבקה יצחק נישואי בענין בתורה

של הכללי הענין את מבטאים שנישואיהם
עיקר להיות צריכה היתה וב"ן, מ"ה יחוד

ורבקה, יצחק של השידוך בעצם האריכות
כהכנה אליעזר, של ובפעולתו בשליחותו ולא
אם התורה, מאריכה מדוע וב"ן). (מ"ה ליחוד
השביעו שאברהם איך - עצמה בשליחות כן

בפועל? שליחותו את קיים וכיצד וציווהו,

השליחות העיקר
השליחות. היא העיקרית הנקודה שאכן אלא
יחוד של וההמשכה העבודה את לפעול כדי

האדם אצל גם כך להיות צריך וב"ן, מ"ה
מציאות יהי'ה הוא גיסא שמחד זאת. שפועל

ותתאחד תתבטל זו ומציאות (ב"ן), עצמו בפני
(מ"ה). המשלח עם

מחד, א. הפכים: שני - שליח של ענינו וזהו
עצמו; בפני בר-דעת מהמשלח, נפרדת מציאות
ושלוחו שליחו, שהוא להכיר למשלח, בטל ב.
לשנות ולא ממש. כמותו עד כמותו, אדם של

מדעת משנה שהוא ברגע המשלח. ודעת מרצון
שליח. להיות חדל הוא המשלח,

בגאולה השלימות
לכך, להביא וב"ן: מ"ה יחוד התוכן וזהו

המאוחדת מ"ה) בבחינת (שהיא שהנשמה
ע"י תתאחד הקב"ה, עם למעלה בשורשה

(בן), הגוף עם והמצוות, התורה בקיום העבודה
עצמו. בפני ו"יש" מציאות הוא עצמו שמצד

להמשיך והנשמה הגוף שבין נעלית התאחדות
העולם, בגשמיות הקדושה אור את ולגלות
ניכרת תהי'ה עושה, שיהודי ענין שבכל כך

עם וב"ן) (מ"ה וגופו נשמתו של ההתאחדות
עד כמותו", (העליון) אדם של "שלוחו הקב"ה,

ממש". "כמותו
כדי שליח בגדר דווקא אליעזר הי'ה ולכן

אצל שכן ורבקה, יצחק נישואי את לפעול
וב"ן, מ"ה יחוד של השלימות יש שליח

ועל- דהמשלח. כמותו נעשית שלו שהמציאות
אשר "כל אברהם נתן מדוע כן, גם מובן זה פי

ורבקה יצחק נישואי של זו שליחות למילוי לו"
כל את חובק וב"ן מ"ה של היחוד שכן -

התורה וכל ההשתלשלות סדר כל של הענינים
ממנו. חוץ דבר שום שאין כך וכו', ומצוותי'
ליחוד לו" אשר "כל כן לפני אברהם נתן לכן
האמיתית בגאולה תהי' ששלימותו וב"ן מ"ה

ממש. בקרוב והשלימה
ה׳תשנ״ב) שרה חיי פ׳ השלוחים (כינוס

מלך דבר

שרה חיי פרשת

שרה חיי

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
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בעבודת והפעם ונפלאות. ניסים
שגיא הרב מספר עליהם השליחות,

בחדרה. משיח בית מנהל סרוסי

עבור מקום מצאתי כשנתיים, לפני
התשובות בחדרה. משיח" "בית
מלך שליט"א מהרבי החיוביות

המקום - ספק הותירו לא המשיח,
לשלוש חוזה חתמנו עבורנו. נועד
12 מסרתי החוזה במעמד שנים.
ש"ח, 3500 ע"ס שיק כל שקים

אחותי. של היו השקים

התוועדות. ערכנו המקום בחנוכת
חשנו עצומה, הייתה ההתרגשות
שלושה גדול. עניין כאן שנעשה

במהירות, חלפו ראשונים חודשים
לתוכה. אותנו שאבה הפעילות
מוטרדים היינו לא זו בתקופה

בית מידידי אחד השכירות. מנושא
עצמו על קיבל משיח,

השכירות את לשלם
החודשית.

כאשר החלו, הבעיות
ברורות, לא מסיבות

הוא חודשים, 3 לאחר
תמיכתו. את הפסיק
החדש הכספי העול

בקושי עלי. כבד היה
חודש. עוד משכתי

צצים החלו עבר מכל
לא מסויים בשלב חובות ועוד עוד

למשכיר, והודעתי ברירה נותרה
בתשלום לעמוד יכולים איננו כי

השכירות.

עוזבים. שאנו סוכם זו, ברוח
באחד סגרנו והציוד הריהוט את

חדש". שוכר שיימצא "עד החדרים
נותר שהמקום לאחר כחודשיים

את שאוציא ביקש המשכיר פנוי,
כרוכה הייתה המשימה הדברים.
את פינינו לבסוף אך רב, במאמץ

והציוד. הריהוט

התברר המכה. הגיעה שאז אלא
שש את למשוך ניסה המשכיר כי
פרעונם. זמן הגיע שכבר השקים

שוכר מצא לא הוא לטענתו,
השכירות את לשלם עלינו ולכן

חצי עוד לה עברה כך החודשית.
את בבנק הפקיד הוא ושוב שנה,
שכמובן הנוספים, השקים ששת

נמצאים כשאנו כיסוי, מחוסר חזרו
ודברים. בדין העת כל איתו

הרבי תשובות התקופה, כל לאורך
באגרות המשיח מלך שליט"א

טובות, בשורות הכילו הקודש,
לראותם. מייחלים כבר כשאנו

כ-3 לפני נראתה מסויימת תפנית
שניגש להסכמה, הגענו חודשים.
פרדס הישוב רב איזה אצל לדון
הזוית את הסביר אחד כל חנה.

הרב חוות-דעת בסיפור. שלו
לפשרה. להגיע שעלינו הייתה,

שאינו הודיע המשכיר להפתעתי,
ממני ותובע הדברים את מקבל
של כולל סך משמעי חד באופן

נעשתה המצב תמונת .₪ 48,000
חודשים כמה מזה ביותר. קודרת
לתפילה, למניין מקום לנו שאין

וכו', תורה לשיעורי לפעילות,
הכספי... החוב גם וכעת

שדווקא אלא
תחתית בנקודה
הנס. התחולל זו
חזרה בנסיעתנו

הרב, אצל מהמפגש
"נפתח" הוא לפתע

שמפריע שמה והודה
החוב זה באמת, לו

על לעיריה שלו
כבר "יש המקום.

זה ולולא עיקולים
שלכם... החוב על מוותר הייתי

נזכרתי כעת רק בהלם. הייתי לרגע
הגשנו למקום, כניסתנו שעם

שלא אלא מהארנונה, פטור בקשת
אמרתי בזה. להתעסק זמן לי היה
הפטור. את קבלנו וכבר שיתכן לו

התברר בעיריה, שערכתי בבירור
הפטור. לנו אושר מזמן כבר כי

הטובה הבשורה את הודעתי
להחזיר ממני שביקש למשכיר,

וכו', והציוד הריהוט כל את מייד
אישית לנו מסייע עצמו כשהוא

הדברים. בהעברת

גבוהה, בהתרגשות שהיה המשכיר
חוב על מוותר שהוא הודיע

המקום את לנו ונותן השכירות,
תשלום, ללא שנים, כמה למשך

תמו. לא והניסים השם. ברוך

אחת מכן, לאחר אחדים ימים
ששמעה בשיעורים ממשתתפות

ספר לנו שתורמת הודיעה הנס, על
המשיח! ימות של נפלאות תורה!

שירת - סבא כפר חב"ד ישיבת ראש - איפרגון אבישי הרב מאת
מסווג בתפקיד בצה"ל

וינצח ה' מלחמות ילחם
מול נפעם כולו העולם עומד האחרונות וחצי בשנה
הערבי–מוסלמי, העולם את הסוחף המהפכות גל
מאות חיים בהן נוספות מדינות על גם ומשפיע
אלו במדינות ההפגנות רודני. שלטון תחת מיליונים
והניצול, הדיכוי הרשע, ממשטרי חלק להפלת גרמו
אחרים. במשטרים לטובה מופלגים לשינויים והביאו
לא ואשר ההיסטוריה, בכל ורע אח לה שאין זו, מדהימה תופעה כי ספק אין
הקדושה, תורתנו פי על על-טבעי. ממקור נובעת מומחה, שום ע"י נצפתה
לפעול הגאולה בערב כבר מתחיל המשיח שהמלך מכך ישיר באופן הדבר נובע

והאנושות. ישראל אויבי את ולנצח העולם אומות רשעי נגד
וקריסתם ישראל, על גדול איום כלל, בדרך היוו, שנפלו המשטרים כי לזכור, יש
המשטר לגבי מובהק באופן הוא כך האסטרטגי. במצבנו לטובה לשינוי הביאה
קריסתו לגבי ישראל), ארוך-עד לטווח טילים ופיתח כימי נשק (שייצר בלוב
גם וכך הכלכלית, והידרדרותה באיראן ההפגנות הסורי, המשטר הנמשכת
ח"ו, בישראל למלחמה גדול צבא הכין (אשר המצרי המשטר נפילת לגבי
בטוניס גם העדיפויות). סדר בראש הכלכלה את הציב הנוכחי שהממשל בעוד
המפרץ ובמדינות הפרלמנט, לאחרונה פוזר בירדן מהפכות, אירעו ובתימן

האזרחים. לטובת שונות רפורמות נעשו ובמרוקו
שני "ואלה הפסוק מסמיכות כי מבאר הטורים", "בעל הידוע, המקרא פרשן
"ואלה שאחריו: לפסוק יח) כה, (בראשית נפל" אחיו כל פני ישמעאל...על חיי
יצמח אזי הימים באחרית ישמעאל ש"כשיפול אנו למדים יצחק...", תולדות
המשטרים שנפילת ומכאן יצחק". מתולדות שהוא המשיח] [=המלך דוד בן

צדקנו! משיח של הקרובה והתגלותו הגאולה מסימני היא ערב במדינות
מנצח העולם, אומות על שפועל הוא המשיח המלך הקדושה, תורתנו פי על
ה'... מלחמות ילחם המשיח... "המלך הרמב"ם: שכותב וכפי ישראל. שונאי את
וכמובא פי"א), ומלחמות, מלכים הלכות (שופטים, שסביביו" האומות כל ונצח
של מתפקידיו אחד זהו ילחכו". עפר ואויביו ציים יכרעו "לפניו ע"ב: תהלים
חלק וזהו לישראל, המצרות האומות על והנצחון המלחמה - המשיח המלך
באמצעות המשיח המלך ידי על מנוהלת אינה זו מלחמה ה'". "ממלחמות
ארץ דלים...והכה בצדק "ושפט ישעיה: הנביא עליו שאמר כפי אלא טנקים,
תורתו תפילתו, בכח – ד') י"א, (פרק רשע" ימית שפתיו וברוח פיו, בשבט
מצרים אשר העולם, אומות רשעי את המשיח המלך מנצח – הקדוש ודיבורו

שלהם. עמם לבני ואף ישראל לעם
של הדין פסק את קיבל מליובאוויטש שהרבי לאחר תשנ"ב, בשנת ואכן,
הרמב"ם שכתב הסימנים (ע"פ המשיח המלך שהוא פסקו אשר הרבנים מאות
מלך שליט"א הרבי אמר זו, עובדה לפרסם אישר ואף המשיח), המלך לזיהוי
ה'... מלחמת שמשיח...ילחום הרמב"ם, דין "כפסק קודש: בשיחת המשיח
וכמה בכמה וינצח ה' מלחמת ה"ילחום שנפעל איך בפועל ורואים וינצח...
התשנ"ב). שרה, חיי פרשת (שבת שלום..." של מלחמה מתוך ודוקא - ענינים
כבר שהוא עצמו על מעיד הוא כי ברור המשיח מלך הרבי של אלו מדבריו

העולם! אומות מול ה' במלחמות לנצח החל
אפגניסטן, (בברה"מ, הרשע משטרי נפילת נמשכת היום ועד מאז ואכן
מצטרף והוא הקרובה, לגאולה ברור סימן זהו ערב), ובמדינות אינדונזיה
מסכת בסוף (כמובא ההתיקרויות גל ביניהם אחרים, רבים גאולה לסימני
שגרם בארה"ב ההוריקאן וכן יאמיר"), הגאולה-"היוקר לפני יהיה שזה סוטה
בתהלים צ"ג מזמור שע"פ הקודם חב"ד אדמו"ר שכתב כפי נרחבות להצפות
את שיהוו מים הצפות יהיו הגאולה לפני רבים" מים ה'...מקולות נהרות "ישאו
ובמצוות, בתורה להוסיף אותנו לעורר צריך זה כל לגאולה", הפתיחה "אות
המשיח מלך הרבי והתגלות הגאולה לזירוז ובתפילה הנסים, על לה' בהודאה

וברחמים! ובחסד ממש, בקרוב

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

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

וחליצה. יבום הל'
ח. פרק

בתולה.. נערה הל'
א. פרק אלו. בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

בפרקים סוטה.. הל'
א. פרק אלו.

ב. פרק

ג. פרק

ז-ט. פרק ואבידה. גזילה הלכות

י-יב. פרק

יג-טו. פרק

טז-יח. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ומזיק.. חובל הלכות

ד-ו. פרק

א. פרק נפש. ושמירת רוצח הלכות ז-ח. פרק
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ג'

ד'

ה'

הניסים את לפרסם

הגאולה אתר

אודות הפרסום שמתגבר פעם בכל
ועד החבלנות גל מתגבר שטחים החזרת

וכפי הי"ד ת"ו, באה"ק וקרבן בפו"מ חלל להוספת
במוחש... שראו

תשלט) כסלו (מכתב

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

חבלנות גל שטחים... בתוכןהחזרת גדושים מדורים
בנושאי כתבות מאות

המשיח מלך
והשלימה האמיתית והגאולה
www.hageula.com

  

  



המים טעם
מים ומטהרי וקרים רותחים מים בר מערכות משווקת

052-6567047

! מיוחד הנחה מבצע

אביב להזמנות:

ם וקמשווקת ם תותותחחחחחח רר םםםםםםםם מממ בבברבבבר ערכותתת

ואספקה שירות
מסננים של
ולעסק לבית

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

בריאות ביטוח . משכנתא ביטוח .

ביטוחים קדמי

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים
03-501770203-5017702

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

שליט"א הרבי מדליית
הממשלתית בהוצאה הרשמית המדליה

בהזדמנות נדיר פריט

ארד/כסף/זהב
ה'" "תהילת סידור בכריכת משובצת להשיג ניתן

מטבעות) 5) וסטים בבודדים הבן" "פדיון מטבעות
04-8622-442 בע"מ המצליח

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

לעולם פורצים מ-770 הכוחות

בטן פרי
לא שעדיין הפעם עוד כותב בו .. למכתבו במענה

הבטן. בפרי נתברכו
בשנים חדשו חדשים טיפולים שכמה וכיון

מומחה לרופא הפעם עוד שיפנו מהנכון האחרונות,
החדשים. לטיפולים ביחוד ולשאלו זה, במקצוע

ו׳רפב) (מאגרת

הלבושים חשיבות
להחליף מעונינים שיש נכבדות בענין שכתב במה
מקום שאין מובן – יותר למודרנים הלבושים את
מהלך על הוא שמראה כיון כזו, דרישה למלאות

יחד, שניהם של או משפחתה או המדוברת של הנפש

מובן האמורים, תנאים מתנים ענין בהתחלת ואם
והרי ולאחריו, הקרוב בעתיד מזה לצמוח יכול מה
מלחמה של מצב חיפוש לא היא בשידוך הכניסה

ו׳רצא) (מאדרת ומצוותי'ה.. תורה בעניני

החלומות אודות
המזוזות לבדוק צריך – החלומות אודות שכתב במה

אשר וכן תקון, הדורש שם יש שבטח בדירתו
ישראל בנות של הטוב מנהג על תשמור תחי' זוגתו
בכל הנרות הדלקת קודם לצדקה להפריש הכשרות

החול בימות כן ותעשה טוב, יום וערב שבת ערב
להיות צריך זה דכל מובן – בבוקר וחמשי שני ביום

ו׳רפב) (מאגרת נדר. בלי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

גדשו וטף נשים מקורבים, חב"ד, חסידי אלפי
בראשון 'בלוודר' אולמי את השבוע שני ביום
לקבלת הארצי הבאים' 'ברוכים בכינוס לציון,
בחודש ,770 חיינו מבית השבים המלך אורחי
גאולה משיח דוכני קיבלו פניהם את החגים,

טוב. בכל מלאים ושולחנות
בועז הרב המנחה פתח מנחה, תפילת לאחר

כינוס של חשיבותו אודות פתיחה בדברי סגל,
יום חשוון, בכ"ף נערך כשהוא ובמיוחד זה,

הרש"ב. אדמו"ר כ"ק הולדת
מלך שליט"א הרבי של התהלים פרק את

רחובות, מאנ"ש מורדי, משה הרב קרא המשיח,
ירושלים מאנ"ש הרצוג יעקב הרב עלה ולאחריו

המשיח מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק את והזמין
לכינוס.

ר' החסידי הזמר הבמה אל עולה זה בשלב
"שירי למחרוזת תזמורתו בליווי ג׳רופי מענדי

המשתתפים מאות את שמקיפה ומשיח" גאולה
האולם. כל סביב גדול ריקודים במעגל היוצאים

איתנה אמונה
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להכרזת זה אחר בזה עולים הארץ, רחבי
סגל, שיחי' בועז הרב של בהנחייתו הפסוקים,

כפר-חב"ד". חב"ד, תורה בתלמוד רוחני "מנהל
משיח בבית משפיע לנדא, זלמן שלמה הרב

אמונת אודות בדברים הקהל את מלהיב ברעננה
אנ"ש, כללות את המקיפה האיתנה החסידים
לבית שנה מידי האלפים בהגעת המתבטאת

משיח. בית ,770 חיינו
ותזמורתו, ג'רופי מענדי ר' החסידי הזמר

הנשמעת הנרגשת ה"יחי" הכרזת את משלימים
וגאולה, משיח שירי במחרוזת הקהל, מפי

האולם. בפינות נוצרים רבים כשמעגלים

״גאולה״... הלהיט עם
שליט"א הרבי משלוחי ברנשטיין, זלמן הרב

בחודשים כי לקהל, מגלה להודו, המשיח מלך
הספר בהוצאת השתתפותו במסגרת האחרונים,

לאור ההוצאה מכון של צפונותיך" "מסתר
רבנים של גדול מספר עם נפגש ממש, שע"י
הנושא הספר את לקבל שששו ואדמו"רים

על סיפרו אף חלקם הגאולה, בשורת את בגאון
המשיח. מלך שליט"א הרבי עם קשריהם

החוויות את מתאר רחמים זלמן שניאור הילד
חסידי, ילד של ממבטו "תשרי" של הרוחניות

משיח'. 'מחנה הילדים בקעמפ השנה שהשתתף
"שמחת להיטי ממיטב והפעם ניגונים עוד לאחר
"גאולה"... הכובש הניגון ובראשם השואבה" בית

הבאים. הנואמים לשמיעת הקהל עובר
מביא המשיח" מלך עם ל"תשרי נוספת זוית
קעניג, אלעזר הרב הוותיק החסידי המשפיע

להגיע מקפיד שבעצמו ומי עילית בנצרת משפיע
בזעקה המשיח מלך שליט"א הרבי אל שנה מידי

להתגלות כולו העם דרישת את הביא נוקבת
ומיד. תיכף

"תמים" של זויתו את מביא מעברי שילה הת'
ישיבות תלמידי מאחיו אלפי עם יחד הנוסע
יום את מצינים זה (שביום תמימים תומכי

בתיאורים ומוסיף אלו) ישיבות מייסד הולדת
של העצומה הרוחנית מהמפיכה וטריים חיים

יצהר. בישוב שהוקמה החדשה הישיבה
ניגוני והפעם מוזיקלית להפסקה ניתן האות

מענדי הזמר עם יחד הקהל ע"י המושרים נשמה
הרש"ב. הרבי של וניגונו ג'רופי

בשטח פעילות
מהפעילות החדשות את מביא סרוסי שגיב הרב
באיזור מפעילותו ונפלאות ניסים ומעלה בשטח

וסביבתה. חדרה העיר
נח בני מצוות שבע מטה יו"ר קלי בועז הרב

זה בתחום המתרחבת הפעילות את העלה
פרס. משה הרב מוסיף כשלדבריו

האגודה יו"ר ציק, זמרוני הרב עולה ולסיום
בית ומנהל והשלימה האמיתית הגאולה למען
ישראל כלל זעקת אודות לדברים ים בת חב"ד

והשלימה. האמיתית לגאולה
ניגונים במחרוזת חסידי בריקוד נפרד הקהל

נוסף. לסיבוב האולם בפאתי נערכים ובנתיים
לתוך התוועדות לקראת נערכים שולחנות

עם ארוכות שעות שנמשכת התוועדות הלילה,
לפעול, טובות החלטות ובעיקר מופת סיפורי

מלך שליט"א הרבי התגלות את ומיד תיכף
והשלימה. האמיתית בגאולה המשיח

מהקהל חלק




