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שעבר, שבוע מסוף מצרים, נשיא הצהרת
כפופות אינן החלטותיו כי נשיאותי, בצו שפורסמו
היוותה לעירעור, ניתנות ואינן משפטי גורם לשום

כל כשליט-על, עצמו את להציב מגוחך נסיון
הגדלות" "שגעון הצהרת את שמזכיר משהו יכול.
עשיתיני". ואני יאורי "לי מצרים מלך פרעה של

מקור היאור, יאורי", "לי יותר: פשוטות ובמילים
והעוצמה הכח מקור הוא! לי במצרים שפע

אני! זה במצרים,
אלא עוצר, לא פרעה אבל

לשחקים לנסוק ממשיך
עשיתיני". "ואני ומצהיר:
נבראתי ולא נולדתי לא

אלא אחד, אף ידי על
נהייתי.. מעצמי אני

אז הבין, לא מישהו (אם
עשיתי אני היא) הכוונה

עצמי... את
נסיון של זו, תופעה

היכולת להעצמת
ריכוז השלטונית,

שליט בידי הסמכויות
גאווה ביטויי תוך אחד,
"שגעון על המצביעים

בשנים נחשפה גדלות",
מספר בעוד האחרונות
העולם. ברחבי מדינות

הרף ללא המשחרר האירני, הנשיא גם למשל כך
קטן ש"בורא", מישהו, של והתרברבות רהב דברי

השליט של בסביבתו גם אמרו כבר אבל, עליו.
זמני". רק "זה הצהרתו, את לרכך כשניסו המצרי,

שליטים של זמנם הקליפה, של זמנה תם ואכן
עבר. כבר אלה, מדומיינים

מהם להפרע עתיד
מחיה הקב"ה הגאולה, שלקראת מופיע, הקדוש בזוהר
ישראל צוררי את מחדש

להם ומראה העבר, מן
תוחלתם נכזבה כיצד

ישראל, עם של לחיסולו

לשון וזה לנצח. וקיים חי ישראל עם ואדרבא ח"ו.
עתיד שמעון: רבי אמר חופשי), (בתרגום הזוהר ספר
לישראל שהצרו המלכים אותם לכל להחיות הקב"ה

ועתיד מחדש.. לשלטון ולהעלותם ... ולירושלים
גאונך "וברוב שנאמר בגלוי... מהם להיפרע הקב"ה

משיח..". ביאת לזמן נאמר וזה קמיך" תהרוס
בדיוק אינם בתקופתנו, וחבריהם אלה שליטים אם גם

הרהב שבדברי הרי סנחריב, או פרעה של גילגוליהם
שגיונותיהם ממשיכי בהחלט הם שלהם וההתרברבות
מובטחת מפלתם הם וגם

ממש. בקרוב
הקדושה, בצד כן לא
בתכלית המאופיינת

נמצאת דווקא שם הענווה.
כפירוש האמיתית, הגדלות

אתם "כי לפסוק: רש"י
העמים: מכל המעט

כגון עצמכם, הממעטין
עפר "ואנכי שאמר אברהם,

כנבוכדנצר לא ואפר"...
לעליון".. "אדמה שאמר
אני "אל שאמר וחירם
ישבתי". אלהים מושב

אמתית ענווה
ית', ומהותו מעצמותו כוחה את שואבת זו ענווה

מוצא אתה גדולתו מוצא שאתה "במקום נאמר עליו
של ומלכותו כוחו סוד היא זו, ענווה ענוותנותו".

דניאל הנביא מעיד עליה המשיח, מלך שליט"א הרבי
ענני על בא אדם כבן והנה "ראיתי חופשי) (בתרגום

העמים... וכל ומלכות וכבוד שלטון נתן ולו שמיא.
עולם". שלטון שלטונו יעבדוהו,

גאולת הגאולה, חג יחול כסלו, י"ט הקרוב שני ביום
ממאסרו ערוך, והשולחן התניא בעל הזקן אדמו"ר
תורתו החסידות תורת השתחררה עימה ברוסיה,

זו לנו. וניתנה ועומקיה סודותיה כל על משיח, של
טובות, החלטות לקבלת עבורנו נפלאה הזדמנות

התגלותו עדי בהם ולחיות ומשיח גאולה עניני ללמוד
המשיח, מלך שליט"א הרבי של והמושלמת המלאה

ממש. עכשיו

המלך לשלוחי התוועדות
המלך שלוחי יחד יתוועדו שנה כמידי
הגאולה, חג במוצאי הקודש, ארץ מרחבי

תתקיים ההתוועדות הלילה. תוך אל
בגמר כסלו, כ' שלישי, ביום בעזהשי"ת
11 מהשעה החל המקומיים, האירועים
,67 העצמאות שד' חב"ד, בבית בלילה,

שלוחים בהשתתפות הגאולה. עיר ים בת
ציבור המלך. כיד כיבוד ומשפיעים,

לפרטים: מוזמנים. ומקורביהם השלוחים
.03-658-4633

כסלו י״ט התוועדויות
לקיומה מתארגנים חב"ד בקהילות

חג בימי המסורתית ההתוועדות של
בהשתתפות כסלו, יט-כ' הגאולה,

לפרטים אורחים. ומרצים משפיעים
יתפרסמו הגאולה באתר חב"ד. במוקדי

השונות. ההתוועדויות על הפרטים
לכתובת פרטים ישלחו המעוניינים
tovito770@gmail.com, המייל:

lyy749@gmail.com

לחנוכה הפקות
הפיק ובא, הקרב החנוכה חג לקראת

חדשים, הסברה עלוני ממ"ש, מרכז
ולמבוגרים. לילדים מיוחדת במהדורה

חנוכיות ערכות להשיג ניתן כן כמו
ואמצעי פוסטרים וסביבונים, חדשות
לפרטים המרכזיות. לחנוכיות הדלקה

.077.5123.770 טל':

ממאסרו ערוך, והשולחן התניא בעל הזקן אדמו״ר גאולת הגאולה, חג יחול כסלו, י״ט הקרוב שני ביום
לנו. וניתנה ועומקיה סודותיה כל על משיח, של תורתו החסידות תורת השתחררה עימה ברוסיה,

טובות חדשות
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(30.11.12) (5773) ה'תשע"ג הגאולה, חודש כסלו, ט"ז וישלח, פרשת קודש שבת ערב

ודרכי בלימוד טובה לשנה
תחתמו תכתבו החסידות

ב"ה

העוצמה סוד
המשיח מלך של

924

השליחה נהרגה בה הדירה בקיר נחשפה המשיח, מלך שליט״א הרבי תמונת
חב״ד הר בנחלת בפיגוע - שארף הי״ד רות מירה

צר לו צרתם בכל



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

חיה לורה מרת וזוגתו יורם לר'

שיחי' אמור
הבן להולדת

שיחי' לאון יהודה ה' בצבאות החייל
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת
יעל מרת וזוגתו אפרים רונן לר'

שיחי' שובל
הבת להולדת

תחי' רחל מנוחה ה' בצבאות החיילת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת
סווטלנה אורה מרת וזוגתו אליהו לר'

שיחי' חיילובסקי
הבת להולדת

תחי' גאולה חיה ה' בצבאות החיילת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת

 
    
    
    
     
     
    
    
   
   

   
  

ה) לב, (וישלח גרתי לבן עם

לבן עם כלומר תרי"ג. בגימטריא ״גרתי״
למדתי ולא שמרתי מצות ותרי"ג גרתי

(רש״י) הרעים. ממעשיו

הפשוט פירושה משתלב כיצד ולכאורה,
של במובן שהוא - "גרתי" המלה של

תרי"ג? של הדרשה עם - גירות

כל - גרתי" לבן "עם - הדברים: והסבר
הגשמיים החפצים הארמי", "לבן ענייני
ועבד צאן וחמור, שור העולם-הזה, של

בבחינות יעקב לגבי היו כולם - ושפחה,
לו. היו זרים "גירות",

הינם והמצוות התורה הנשמה, רק - לדידו
זרות מתוך רק אליו. וקרובים לו "ביתיים"

שמירה מתאפשרת - העולם לגשמיות

שתבל מבלי המצוות, תרי"ג של מדוקדקת
לכך. יפריעו ומלואה

נחשבת כשהגשמיות רק כן: על יתר
מפריעה היא שאין רק לא הרי - כ"גירות"

אף שהרוחניות, אלא הרוחניות, לענייני
עצמה שהגשמיות עד בגשמיות, משפיעה

וקדושה. לרוחניות הופכת

לי "ויהי : הפסוק סיום משמעות גם זו
הדב־ - ושפחה" ועבד צאן וחמור, שור

נחשבו הם "לי" לדרגת עלו הגשמיים רים
יעקב. של ועיקרו לעצמותו כשייכים

תשט״ז-ח״י) וישלח שבת מהתוועדויות (מלוקט

ו) לב, (וישלח וחמור שור לי ויהי

"בכור שנאמר יוסף, בן משיח זה ״שור״
מלך זה ״חמור״ יז.) לג, (דברים לו" הדר שורו
על ורוכב "עני ט): ט, (זכריה שנאמר המשיח

ו)חמור". עה, רבה, (בראשית

מוצש"ק הדלק"נ

5:15 4:00 ירושלים
5:16 4:14 תל-אביב
5:14 4:03 חיפה
5:18 4:18 באר-שבע
5:14 4:11 ניו-יורק

לה' והיתה גו'- עובדיה חזון 
א-כא). א פרק (עובדיה המלוכה.

נפשי בשלום פדה

החגים'", "חג כסלו, י"ט הגאולה חג של ענינו
זלמן שניאור רבי הזקן אדמו"ר של יציאתו יום

"פדה יט) נה, (תהילים בפסוק מודגש ממאסרו, מליאדי
מדבריו כמובן - עמדי" היו ברבים כי נפשי בשלום

בפסוק תהלים בס' "כשקריתי הידוע במכתבו
שלום". מה' בשלום יצאתי נפשי.... בשלום פדה

ברבים כי לי מקרב נפשי בשלום "פדה זה בפסוק
בנוסף גאולות כמה חז"ל עפ"י נרמזו עמדי", היו

הזקן: אדמו"ר של לגאולתו

השכינה גאולת עד
על המלך דוד אמרו זה, פסוק - המלך דוד גאולת
בעזרתו שהיו הרבים בזכות במלחמותיו הנצחון

(שרדף אבשלום אנשי שאפילו ועד עליו, להתפלל
א). ח, (ברכות דוד של לנצחונו מתפללין היו דוד) אחר
נכלל זה בפסוק כאשר - משיחא מלכא דוד גאולת

של נצחונו העיקרי, נפשי" בשלום ה"פדה גם
ש"ילחם דוד" מבית "מלך - משיחא מלכא דוד

אדמו"ר שמבאר כפי - ש"נצח" עד ה'" מלחמות
"פדה של הענין ושלימות שאמיתת האמצעי

המשיח. בימות יהי'ה נפשי" בשלום
לפסוק א) ח, (ברכות חז"ל כפירוש - השכינה גאולת

ובגמ"ח בתורה העוסק כל הקב"ה "אמר זה:
פדאני כאילו עליו אני מעלה הציבור עם ומתפלל

על היא שהכוונה - העולם" אומות מבין ולבניי לי

בגלות יחד שנמצאים ישראל ובני השכינה פדיית
אלה: גאולות של השייכות ובביאור יחד. ונגאלים

היא כסלו בי"ט הזקן רבינו גאולת של תוכנה
של הענין שעיקר כידוע, חוצה. המעיינות הפצת

יציאה לאחרי התחיל חוצה" מעינותיך "יפוצו
המעיינות הפצת שע"י וכיון בפטרבורג. מהמאסר
הזקן רבינו שגאולת נמצא המשיח, מלך בא חוצה

בשלום") יצאתי נפשי בשלום פדה ("כשקריתי

מלכא דוד של נפשי" בשלום ה"פדה עם קשורה
של נפשי" בשלום ה"פדה עם גם ובמילא משיחא,
אומות מבין ולבני לי "פדאני ישראל, ובני הקב"ה

העולם".

המעיינות הפצת נקודת
הוא חוצה" מעינותיך "יפוצו הרי - יותר בעומק
ישראל, ובני השכינה וגאולת המשיח ביאת תוכן

שמתגלה הוא, חוצה המעיינות הפצת תוכן כי,
יותר וניתוסף שהולך וככל אלקות, ידיעת בעולם

ומתקרבים הולכים בעולם, אלקות ידיעת בהתגלות
לדעת אלא העולם כל עסק יהי'ה ש"לא לזמן יותר
מלאה "כי ט) יא, (ישעיהו שכתוב כמו . . בלבד ה' את

מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ
אלקות על יסתיר לא שהעולם בלבד זו שלא

אדרבה, אלא השכינה). גלות המהווה (דבר
ה'" את ב"דעה לגמרי מכוסה יהי'ה שהעולם

ועאכו"כ השכינה), גאולת של השלימות (תכלית
דעת וישיגו .. גדולים חכמים ש"יהיו ישראל, בני
הקירוב שלימות (תכלית האדם" כח כפי בוראם
עמדי"). היו ... לי "מקרב להקב"ה, ישראל של

היחידה גילוי - גאולה
ש"יפוצו עי"ז צדקנו משיח שביאת לומר, ויש

ל"פדה הפסוק בהמשך מרומזת חוצה" מעינותיך
עמדי": היו ש"ברבים מפני היא נפשי", בשלום

ונתאחדו נתקבצו (לא שישראל פירושו - ״ברבים״
אלא) אחת, מציאות כאחד, לאחדים להיות עדיין
בין ומפורד "מפוזר "רבים", של ומצב במעמד הם

ח) ג, (אסתר העמים"
הוא מה"רבים" אחד שכל - עמדי" "היו ואעפ"כ

מצד הקב"ה, ועם משיחא מלכא דוד עם - "עמדי"
שהיא הנשמה), עצם (זו שבנפשו היחידה בחי'

הכללית יחידה משיחא, מלכא דוד מנשמת ניצוץ
עולם", של "יחידו הקב"ה, עם ומיוחדת שקשורה

חד". כולא וקוב"ה אורייתא) (ע"י ש"ישראל באופן
של אחדותו ומגלים שממשיכים אלא עוד ולא

העסק ע"י - כפשוטו) ("ברבים" בעולם הקב"ה
התורה פנימיות ובפרט התורה, והפצת בלימוד
היחידה בחי' החסידות, בתורת שנתבארה כפי

שבתורה.
במעמד בהיותם שגם עמדי", היו ש"ברבים וכיון
בחי' בהם יש העמים" בין ומפורד ד"מפוזר ומצב

בעולם הקב"ה של אחדותו ומגלים היחידה
גאולה נפשי", בשלום ד"פדה הענין נעשה -

אומות מבין ולבני לי "פדאני והשלימה האמיתית
תשנ״ב) כסלו כ׳ י״ט (ע״פ צדקנו.. משיח ע"י העולם"

מלך דבר

וישלח פרשת

וישלח

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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תניא תהלים חומש
- והתפילין המזוזות בדיקת

האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

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

השנה, לך" "לך פרשת: שבת את
שליח קופצ'יק בצלאל הרב עשה

בפונה המשיח מלך שליט"א הרבי
ברנובר דניאל הרב אצל שהודו,

יורק. בניו הייטס קראון בשכונת

הסערה בהם הימים אלה היו
תאוצה. וצברה הלכה "סנדי",

הישרו בטחון, כוחות התרעות
מאוד. מתוחה אווירה

בנו דניאל, הרב של רוחו מצב
היה לא ברנובר, ירמיהו פרופ' של
סיבה גם לו הייתה ביותר, מרומם

שהמפעל העובדה לכך. טבעית
שבבעלתו, אלקטרוניים לרכיבים

לנחל, מאוד סמוך ג'רסי בניו נמצא
על עלה הסופה ללא גם שבעבר

"הבטיחה" נוכחית הסופה גדותיו,
כולו. האיזור הצפת את

הרב סיפר אלה תחושותיו את
הרב לאורחו דניאל

קופצ'יק. בצלאל
ששמע בצלאל הרב
הפטיר הדברים את

כך, "אם ואמר
לעשות חייבים

התוועדות השבת
כפתגמו רצינית,

אדמו"ר של הידוע
התניא בעל הזקן

"מה ערוך: והשולחן
חסידית שהתוועדות
אפילו לפעול יכולה
אינו מיכאל המלאך

יכול".
"לך לפרשת קודש שבת התוועדות
רבה בהצלחה התקיימה אכן לך",
לב כטוב ארוכות. שעות ונמשכה

בצלאל, הרב סיפר ביין, המתוועדים
המועצות ברית נפילת שלאחר

תנש"א בשנת הקומוניסטי והשלטון
משלוחי כמה שם ביקרו ,('91)

ונפגשו המשיח, מלך שליט"א הרבי
את הסתירו אז שעד יהודים עם

השלטונות. לתגובת מחשש יהדותם,
הדברים את להם סיפר מהם אחד

הבאים.
הריי"צ אדמו"ר צאת לאחר זה היה

שניאורסון יצחק יוסף רבי -
ישבו מרוסיה. - הקודם הרבי

ודברו ההתוועדויות באחת חסידים
שאינם כך ועל הרבי, על בגעגועים

אחד שקם עד לרבי... לנסוע יכולים
אנחנו "חבר'ה, ואמר החסידים

אמירה כדי תוך לרבי!". נוסעים
בשורה הצמיד ולאחריו כסא לקח

הרכבת "זו והכריז: כסאות כמה עוד
יכול שרוצה מי לרבי, שנוסעת

בכסא התיישב החסיד להצטרף".
והחל הרכבת כ"הקטר" הראשון

ציף צ'ף, ציף, של... קולות להשמיע
צ'ף.

העניין, את שקלטו מחבריו כמה
בזריזות ועלו בצהלה הצטרפו

בכסא התיישב אחד כל ל"קרונות".
של כדרכם קדימה לדחפו והחל
לשיר החלו "הנוסעים" הילדים.

כשהם לרבי", נוסעים "אנחנו
החבר'ה, לשאר שלום מנפנפים

שהסתתרה כמי עליהם שהסתכלו
בינתם.

שנסע מי כל יהודי. אותו מספר
לצאת זכה "האמונה", ברכבת

ולהגיע הקשה בתקופה עוד מרוסיה
ה"שפויים", כל לרבי.

אני, גם בתוכם
ברוסיה נותרנו

כיהודים. ובקושי

בצלאל הרב
סיפורו, את סיים
החלו המתוועדים

"לחיים", להרים
בשלום, יעבור שהכל

פצחו נזקים, מבלי
תוך "יחי", בשירת
את מניפים שהם
כמרחיקים ידיהם

כתנועה הסערה... את בידיהם
מלך שליט"א הרבי הזיז בה הידועה
תשנ"ג, בשנת הוריקן, את המשיח

שנה. 20 לפני בדיוק
בצלאל הרב הספיק ראשון ביום

לחתונת האחרונה, בטיסה לצאת
הקודש. בארץ בנו

ימים, מספר לאחר טלפונית בשיחה
הסופה כי דניאל, הרב לו סיפר

שלמעלה במהירות שנעה המטורפת
בגשמים ולוותה קמ"ש, מ-150

ובעיקר המזרחי בחוף הכתה עזים,
כבדים. נזקים והסבה ג'רסי, בניו

הוצפו. שלמים איזורים
הנס התברר הסופה משחלפה רק

היחיד היה שלו המפעל האדיר.
פגע. כל וללא יבש נותר הוצף, שלא

מישהו עליו, דילגה פשוט הסופה
... אותה הרחיק

n

עזה בגבול ההפקרות על זועמים בצה"ל בכירים

הופקרוישובי הדרום הופקרו הדרום ישובי
התעורר לא שעדיין למי

מי כי בעזה יונק כל שבוע לפני עד ידע
מטרים מ-300 היורד למרחק שמתקרב
הכוחות יכלו כך בראשו, דמו מהגדר
נגד ולפעול להבחין בשטח הפועלים
שעדין נכון אז פיגוע. לביצוע אפשרויות
והיו השטח, על ועכבר חתול משחקי היו
שניסו ומחבלים להתקרב, שניסו גורמים
האיסור אך הצליח, וחלקם מטענים להניח
ביותר המינימלי והוא אדם. חיי הציל הזה
פיגוע וניסיונות התרעות ומלא חם לגבול
לצה"ל לקח עזה. כרצועת והסתננות
כל על והקפדה נחושה פעילות של שנים
את להטמיע מנת על זה כלל של נוקשת אכיפה של ושנים לגדר התקרבות

היטב. זו עובדה שידעו עזה לאזרחי כטבע שיהפוך האיסור

גורפת הוראה המדיני הדרג הוריד ענן, עמוד מבצע אחרי יום לפתע והנה
ההנחיה את שקיבלו המפקדים את הדהימה ההוראה האיסור. את המבטלת
להתיישר שיש מדינית בהחלטה מדובר כי מפורשות נאמר עמה ויחד

נקודה! מאחוריה

נפרץ הים גבול גם
הים לעומק הדיג שטח טווח את הרחיבו גם אלא ניתנה, זו הוראה רק לא
להברחת גם ונוספות רבות אפשרויות פתיחת המשמעות שם עזה. לדייגי
על בשליטה בעיה וגם למצרים, כולל הים דרך להסתננות גם הים, דרך נשק

נפץ. ככלי להתברר העלולים שיט כלי

הרבה בצה"ל מזיעים אחד שבוע בתוך מידית. היא ההשפעה שבגדר אלא
ניסיונות ועל בגדר, לחבל ניסיונות על חשודות, דמויות על גדר, התרעות על
כזה אחד להיתפס, מבלי זאת עשו שחלקם מסתננים על גם וכן הסתננות,
חדר שכבר אחרי רק ונהרג ונורה בביתה אזרחית לדקור וניסה הבוקר הגיע

הדקירה. לאחר להימלא וניסה

היא המשמעות וביטחוני, צבאי היגיון לכל בניגוד עומדת החדשה ההוראה
להחזירו מאוד קשה שיהיה מהלך היא המשמעות הקרוב. בטווח פיגוע ביצוע
בכלל. התיכון ובמזרח בפרט הזה באזור קורה מה שלמדנו כפי הקודם מצבו
הקרובים, בימים כבר ייעשה לא אם לקדמותו המצב את להחזיר ניסיון וכל
האש. הפסקת הסכם את מפירה ישראל כי לטעון החמאס בזה ישתמש מיד
ישלמו המחיר את להחליט, שלא יעדיף וכידוע יהסס יתפתל המדיני והדרג

ישראל. ואזרחי צה"ל חיילי

מפקדיהם באוזני והתמרמרות רב זעם מביעים הגדר על המוצבים החיילים
ממש הגדר על עומדים ימים כמה מזה שלה, והמשמעויות ההוראה על
אותם, להתיש בכך ומנסים אותם ומגרים בחיילים המתגרים פרובוקטורים
לחטוף בחמאס יחליטו באם למעשה בערנות. לפגוע ובעיקר במורל, לפגוע
מנהרה, לחפור צריכים הם היו שליט גלעד במקרה שאם הרי ישראלי, חייל
עם ולהיעלם מסכנה גדר מכשול של מטרים 3 לחצות צריכים רק הם היום

(ח"ו). עזה של בבור החייל

חמושים חמאס שוטרי מסיירים ממש הגדר על האחרונים שבימים עוד מה
ג'יאהדיסט או אחד מוח חמום רק צריך צה"ל, מחייל יריקה מרחק ובמדים,
ענן עמוד מבצע לאחר החמאס של זה ישג הראשון. הירי את לבצע בשביל
בגבול צה"ל של והחלשתו ישראל מדינת של והחלשה ברור ניצחון הוא

עזה. רצועת
רוטר.נט) אתר מתוך

עכשיו נפלאות האש הפסקת בעקבות

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

יד פרק ביאה הל'

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

כ. פרק

א-ג. פרקים ומתנה זכיה הלכות

ד-ו פרק
.

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

א-ג פרקים שכנים הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לנס מתוועדים

בארץ חלקים אודות מדובר כאשר ובפרט
מתנה של באופן ישראל לבני שניתנו ישראל

של במתנתו לבעוט ושלום חס הרי גלוים ניסים ..ומתוך
ר"ל... יהודים לאינם ישראל מארץ חלקים ולהחזיר הקב"ה
תשמ"ב) בטבת (עשרה

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקב"ה של מתנה

קופציק בצלאל הרב



הכדכד""אבני הכדכד" "אבני
מסריםהצגה ססגונית חסידית וחדשנית עם מסרים  עם וחדשנית חסידית ססגונית הצגה

לילדיםותפקידים חשובים לילדים חשובים ותפקידים
הגאולההצגה עם סוד נפלא - סוד הגאולה סוד - נפלא סוד עם הצגה

להזמנות:להזמנות: 050-7617-177050-7617-177
הנוספות...)(שאלו על ההצגות הנוספות...) ההצגות על (שאלו

! הסוד של הגילוי

מציג: הגאולה חנוכהתאטרון במבצע האור את מגבירים
שלטים - ענק חנוכיות - סביבונים - חנוכיות - לחג עלונים

077-5123-770 ממש להזמנות:

םםםםםםםםםםםםםייםייייםיםיםיםם טטטטטטטטלטטטטטטטטטטטלטלטלטלטלטלט ש - קקקקקקקקקקקקקנקנק ע ת
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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

לאהל בכניסה קדמי ר'
ניעז'ין האמצעי אדמו"ר

משיח של תורתו להפצת שנה 214

בחו״ל בשליחות פרנסה
שיסע והאפשרית הדחוק פרנסתו אודות ובמ"ש

לחו"ל, זמן לאיזה דתית, ממחלקה בשליחות
רק לא מספיקה זה בעד המשכורת ממכתבו שכנראה

לסילוק כסף שנשאר אלא בהווה, ופרנסה להוצאה
שמקודם החובות

יש כהנ"ל בשליחות הנוסעים הנשמע כפי הנה
מתאים הרוחנים בעינינים להתנהג ביכולתם

לנסיעה מסכימה תחי' וזוגתו הוא וא״כ למצפונם,
רוחנית פרנסה שהרי ובפרט בדבר, להתענין נכון כזו,

סבא ישראל ברוח היהדות להפיץ שיוכל בהענין
יסע. לשם במקומות

ו׳של) (מאגרת בכהנ"ל לבשו"ט בברכה

לשייטל בהנוגע גם גלוי לה יאמרו
שליט"א. .... בנו עבור נכבדות סברת אודות ..כותב

כבת ונתחנכה אלוקים יראת שהיא שכותב וכיון
בזקן שהוא אותו תראה תיכף והרי כשרה, ישראל

(פאה לשייטל בהנוגע גם גלוי לה ויאמרו מגודל
נוכרית),

כי הענין, על הוכחה ישמש בזה שלה המענה הרי
על מראה זה הרי שלם, בלבב האמור על תסכים באם
ששמובן אלא כראווי. להתנהג והחלטתה דעתה תוקף

הפרטים בשאר גם להתענין צריך הנ"ל על שנוסף
הטוב באופן ינחם והשי"ת וכו' לבריאות בהנוגע ז.א.

האמיתי בטוב לפניהם
ו׳שלג) (מאגרת מהכלל. וגם לבשו"ט בברכה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ישראל לבית מתוכנן התוועדויות, גדוש שבוע
שני ביום הגאולה, חג יחול בו הקרוב, בשבוע

כסלו. י"ט-כ' ושלישי,

ביותר הנכבד לאסיר הודיעו מאז חלפו שנה, 214
רבי הזקן, אדמו"ר הצארית, רוסיה בתולדות

היה משוחרר. הוא כי חב"ד, מייסד זלמן שניאור
1798) תקנ"ט בשנת כסלו י"ט שלישי ביום זה

למניינם).

לשיחרורו. עד במאסר הזקן אדמו"ר ישב יום 53
ורבו מורו בתאו, אליו התגלו כן, לפני מה זמן

מעולם הבעש"ט ישראל ורבי ממעזריטש המגיד
העניין, כל עליו נגזר מדוע לשאלתו האמת.

מפיץ שהוא כיון בשמים הקיטרוג שנתחזק נענה,
וכשאצא ובגלוי. הרבה חסידות דברי ומגלה

? חסידות דברי מלומר אפסיק האם - מכאן
ואדרבא תפסיק אל - שהתחלת כיון לו, השיבו

יותר. תאמר מכאן כשתצא

חדשה נשמה
מעתה החסידות. תורת כל ועימו שוחרר הרבי
עדי החסידות, תורת להפצת ירוק" ה"אור ניתן

שלמשימה אלא והשלימה. האמיתית הגאולה
עשרות כבר במינה. מיוחדת נשמה נדרשה זו

של להיכלו לעלות הבעש"ט זכה כן, לפני בשנים
מתי מר? קאתי "אמתי לשאלתו המשיח. מלך

המפורסמת: בתשובה נענה לגאלנו? האדון יבוא
חוצה". מעינותיך "יפוצו

להביא שתוכל נשמה נדרשה זו הוראה למימוש
והכי עמוקים הכי העניינים את ה"מעין"! את
ללמדם ולהפיצם, התורה, שבפנימיות נעלים

ואחד אחד כל של האנושי בשכלו שיובן ובאופן
חוצה שאין "חוצה ביותר, הנמכות לדרגות ועד

נשמה המשיח. מלך שליט"א הרבי כלשון הימנו"
שבאלוקות, עליון הכי מהלמעלה שתמשיך
הכי הכי האנושי לרובד ועד ית' מעצמותו

תחתון.

דורות שבעה
ואין דווקא. חדשה נשמה נדרשה זו למשימה

בעולם כאן הייתה לא שמעולם לנשמה הכוונה
מסוג חדשה לנשמה אלא בגילגול, באה ולא הזה,

האמיתית בגאולה שיתגלו החדשות הנשמות
האריז"ל בכתבי מתואר אודותם והשלימה,

באדם נכללו שלא מה חדשות נשמות "שיומשכו
הוא אלו דנשמות יחידה שבחינת הראשון..

הראשון". שבאדם דאצילות מיחידה גם למעלה
ניתנה חדשות, נשמות של זה מסוג "טעימה"

בשנת הזקן, אדמו"ר של לידתו עם ישראל לעם
שישי!!!) יום חצות לאחר שבת (ערב תק"ה

בהפצת שלבים שבעה מאז. חלפו דורות שבעה

שבעת ע"י החסידות, תורת זו התורה, פנימיות
זלמן שניאור רבי הזקן אדמו"ר נשיאינו: רבותינו

האמצעי אדמו"ר ערוך, והשולחן התניא בעל
מנחם רבי צדק" ה"צמח אדמו"ר דובער, רבינו
אדמו"ר שמואל, רבינו מהר"ש אדמו"ר מענדל,
רבי הריי"צ אדמו"ר דובער, שלום רבי הרש"ב

המשיח. מלך שליט"א לרבי ועד יצחק יוסף

ידי על נכתבו החסידות, בתורת ספרים מאות
ליקוטי התניא, מספר החל נשיאנו רבותינו

יצירתם דרך הזקן, לאדמו"ר אור ותורה תורה
של אלוקית הספרותית

ועד נשיאנו, רבותינו שאר
אגרותיו שיחותיו למאמריו,

מלך שליט"א הרבי של
לכל המאפשרים המשיח,

לעושר להתוודע יהודי,
של באוצרותיו נדלה הבלתי

המלכים. מלכי מלך

משיח עם לחיות
הרבי לימד זה, נושא לטובת

כל את לגייס יש כיצד המשיח מלך שליט"א
כולל המעיינות. להפצת בו ולהשתמש "החוצה"

רשמי-קול במיטבה. הטכנולוגית ההתפתחות
התוועדויותיו את המתעדות טלוויזיה, ומצלמות
לוויינית תשדורת ארה"ב. רחבי מכל ומשודרות
בו שונים למקומות מיוחדים כינוסים להעברת
בטלפוניה שימוש הארץ. כדור פני בעל זמנית

וירטואלים ספר בתי ועידה, בחדרי תורה בלימוד
שידור וירטואליות, ספריות השלוחים, לילדי
לכל המאפשר 770 חיינו מבית שעות 24 חי

בתפילות שבבבל, רבינו בית עם לחיות יהודי
החול. בימות שם בנעשה ובכלל ובהתוועדויות
המשיח. מלך שליט"א הרבי עם לחיות פשוט

הרב ערוך ושולחן התניא בעל הזקן אדמו״ר

התניא ספר שער


