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ניתן כך ממנה. ללמוד שיש מפתיעה, התנהלות
צרפת של האיתנה עמידתה את להגדיר בהחלט

פועלת שאירן שנים מזה האירני. הגרעין בסוגיית
הלוחמניות להצהרות במקביל גרעיני, נשק לייצור

נקטו אירן, על לחץ כאמצעי שלה. והלאומניות
סנקציות של בשרשרת וארה"ב אירופה מדינות

ויוחמרו, שיימשכו שככל פעולות מולה. כלכליות
פעמיים. ולחשוב לעצור לאירנים לגרום כדי בהן יש

סנקציות הצבאית, האופציה ותופעל במידה (גם
יעזרו). רק אלו

הממשל שינה לאחרונה
פנים מסיבות בארה"ב,
את ואחרות, פוליטיות

אירן, כלפי מדיניותו
הסכם על לחתימה במגמה

עימה.
כצפוי, נתפס זה שינוי

כחולשה, האירנים בעיני
החליטו ממנו וכתוצאה

אוחזת האחת כשידם שגם
הסכם על לחתימה בעט

ידה הנה ארה"ב, עם
הליך את מגבירה השנית

הגרעיני. הנשק יצור

רבה הערכה
הולנד, פרנסואה צרפת נשיא לפתע, הופיע כאן

זמן כל הסכם, על לדבר אין וברורה: חדה בדרישה
פשוט הגיוני, הגרעין". תכנית את בטלה לא שאירן

רק אינה אירן, בידי גרעיני שבנשק הסכנה ונכון.
כולו. העולם את מסכנת אלא ישראל, של בעיה

ואף צרפת, נשיא עמדת את מאוד אהבו בישראל
הסכימו. הכל לא בחו"ל אבל בפומבי. כך על לו הודו

שאת ההצגה, את לה קילקלו מאוד, כעסה ארה"ב
אחרים. על להטיל רוצה היא מחירה

שהגיע צרפת נשיא
בישראל, לביקור

התקבל השבוע, בתחילת
בפרט רבה בהערכה כאן
החמות הצהרותיו לנוכח

מאיראן: גרעיני נשק למניעת ארצו מחוייבות בדבר
לביטחונה הכול ותעשה זה לאיום תיכנע לא "צרפת

תחזיק שאיראן לעולם נקבל "לא ישראל". של
ישראל של לבטחונה איום שזהו מכיוון גרעיני בנשק

עדיפה שהדיפלומטיה סבורים "אנו כולו", והעולם
אפשרי יהיה שכזה הסכם אבל האחרות. הדרכים על

הגרעיני". הנשק על לעד תוותר איראן אם ורק אך
בהשגחה הינו דבר שכל הבעש"ט תורת מעיקרי

בעולם רבות למדינות הנוגע עניין בוודאי פרטית,
ישראל. לעם וביותר

צרפת שנשיא העובדה
ישראל על להגן יוצא

להסכם בהתנגדותו
בשבוע בדיוק אירן, עם

ומגיע וישלח, פרשת
וישב, בפרשת לישראל

מיקרית. אינה

ברורה נבואה
אלו, פרשיות בשתי

שליט"א הרבי מסביר
בשיחותיו המשיח מלך

תשנ"ב, בשנת הקדושות
של ומעלתה יחודה את

לעומת בתקופתנו צרפת
והשולחן התניא בעל הזקן אדמו"ר בתקופת מצבה
בג' כולנו נחגוג כסלו, י"ט גאולתו חג שאת ערוך,
ביום קודש, שבת בליל חסידותיות: התוועדויות
חלקה את הבהיר כן כמו שבת. ובמוצאי השבת
והשלימה האמיתית בגאולה צרפת, של המיוחד

נשלם (770 (בגימטריא צרפת של בבירורה ואשר
כולו. העולם בירור

ממנה לנדרש התואמת צרפת, של זו התנהלותה
"והיו של באופן ועד נח, בני מצות שבע במסגרת
שליט"א הרבי מהכרזת כתוצאה אומניך", מלכים
את ומזמינה קוראת שנה, 22 לפני המשיח מלך
מלכותו, לקבלת הן גם להצטרף האומות שאר

עדי ישראל, עם והגנת שמירה תפקידם, במילוי
ומיד תיכף ממש בפועל והשלימה האמיתית הגאולה

ממש.

הקיבוצים את מאירים
"ופרצת הפעילות במרכז הכנות
יעקב הרב בראשות חב"ד-קיבוצים"

בימים בעיצומן. חנוכה לקראת ארי, בן
לפעילים מיוחדת סדנא נערכה אלה

קיבלו לבסוף בחנוכה. הפעילות בנושא
פרי מושקעת מצגת מתנה, השלוחים

כהן נדב הרב המרצים של עבודתם
השלוחים לשימוש גרידיש, רונן והרב

חנוכה. במסיבות
שליט"א הרבי להוראת בהתאם

והולך", "מוסיף להיות המשיח, מלך
יבקרו השנה כי החלטה, התקבלה

הקיבוצים בתי בכל בחנוכה הפעילים
באור להאירם אילת ועד מהחרמון

הגאולה. אור החנוכה,

שבת בליל מתוועדים
כנסת בבתי מיוחדת תכונה

לקיים ובעולם, הארץ ברחבי חב"ד
שבת בליל "סוערות" התוועדויות

תשד"מ, בשנת כסלו. לכ' אור קודש,
המשיח מלך שליט"א הרבי העיר

נערכו שלא כך על נוקבת, בשיחה
את דוחה כשהוא כאלה, התוועדויות

דבריו כי ומציין האפשריים, התירוצים
כדי נועדו עצמו, השבת ביום שנאמרים
השנה, בעתיד". ח"ו יישנה לא "שהדבר
נוקבת, שיחה לאותה שנה 30 במלאות

להשלים חב"ד מוקדי בכל נערכים
התוועדויות בקיום ולהרבות ולתקן

"סוערות". חסידותיות

כתוצאהמהכרזת מלכיםאומניך״, ל״והיו ועד נח, התואמתלנדרשממנהבשבעמצותבני צרפת, התנהלותהשל
מלכותו לקבלת הן גם להצטרף האומות שאר את מזמינה שנה, 22 לפני המשיח מלך שליט״א הרבי

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

(22.11.13) (5774) ה'תשע"ד כסלו י"ט וישב, פרשת קודש שבת ערב

ותחתמו תכתבו טובה לשנה

החסידות ודרכי החסידות בלימוד

ב"ה

בצרפתית שיעור
המלכות בקבלת

972

לאזורי יצא בפילפינים, המשיח מלך שליט״א הרבי שליח לוי, יוסי הרב
ללא ואלפים מאות והותיר וישובים, כפרים עשרות שמחק הטייפון אסון

לניצולים. ומצרכים מזון בחלוקת לסייע כדי גג, קורת

בפיליפינים מסייעים



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

 
ונתינת וההודאה ההכרה

שהוא הניסים על לה' השבח
של ענין על בנוסף הרי עושה,
נוגע גם זה הרי - טובה הכרת
   ל

מובן ... 
הניסים של ניסא שפרסומי בענינו
זה הרי - בזמננו הקב"ה שעושה

האמיתית הגאולה להבאת נוגע
  !ממש בפועל והשלימה

דבר על "משכיל כ) (טז, במשלי נאמר
אשריו". בה' ובוטח טוב ימצא

אבינו, יעקב זה - דבר על משכיל
שנאמר אביו, אל לשוב משכיל שהיה
בית אל בשלום "ושבתי כא) כח, (בראשית

לאלהים". לי ה' והיה אבי
ישראל, ארץ זה - טוב ימצא

"אל כח) ג, (שמות שנאמר טובה, שנקראה
כח) ג, (דברים ואומר ורחבה", טובה ארץ

והלבנון". הזה הטוב "ההר
ה) לא, (בראשית שנאמר אשריו, בה' ובוטח
שהרי אשריו, עמדי". היה אבי "ואלהי
"וילך ו) לו, (שם שנאמר מפניו, ברח עשו

הוא וכן אחיו", יעקב מפני ארץ אל
רשע". רודף ואין "נסו א) כח, (משלי אומר

צדיקים מקיאתן, ישראל ארץ רשעים
כתיב בעשו קולטתן. ישראל ארץ

ר' אחיו", יעקב מפני ארץ אל "וילך
ר' חוב, שטר מפני אומר: אליעזר

צדיקים הבושה, מפני אומר: יהושע
"וישב דכתיב קולטתן ישראל ארץ

אביו".. מגורי בארץ יעקב
טוב) לקח (מדרש

יא) כט, (ירמיהו פתח נחמן בר שמואל רבי
המחשבות". את ידעתי אנוכי "כי

ובתעניתו, בשקו עסוק היה ראובן
ובתעניתו, בשקו עסוק היה יעקב
אשה, לו ליקח עסוק היה ויהודה

מלך של אורו בורא עוסק והקב"ה
פה) פרשה רבה, (בראשית המשיח..

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:16 4:01 ירושלים
5:17 4:15 תל-אביב
5:15 4:05 חיפה
5:19 4:20 באר-שבע
5:17 4:15 ניו-יורק

ינבא. לא -מי ה' אמר כה 
א-ח) ג, - ו-טז ב, (עמוס

מים בלי תורה בור

כד) לז, (וישב מים" בו אין רק "והבור הפסוק על
רק", "והבור שנאמר "ממשמע (ברש"י): נאמר

לומר תלמוד מה אלא מים? בו שאין יודע איני
ועקרבים נחשים אבל בו, אין מים מים", בו "אין

בו". יש
בהקשר טז) פד, פרשה וישב במדרש(רבה. נאמר כן כמו

יעקב. של בורו נתרוקן - רק "והבור זה, לפסוק
למים שנמשלו תורה דברי בו אין - מים בו אין

תורה עפ"י נהגו לא שהשבטים וכוונתו וכו'".
יוסף. כלפי

נמנעת בלתי תוצאה
ניתן אלה, מדרשים בין הרעיוני הקשר את

אלא מים "אין א) יז, קמא (בבא חז"ל במאמר להסביר
דברי בו "אין של במצב כשנמצאים ולכן תורה",

של למצב מיד מגיעים מים") בו ("אין תורה"
ביניים דרגת ואין - בו" יש ועקרבים "נחשים

ביניהם.
רק גורם אינו תורה" דברי בו ה"אין כלומר,

מתהוים מיידית אלא מתורה, ה"בור" לריקנות
לקדושה. המנוגדים דברים ועקרבים" "נחשים בו
תורה, אין שאם לומר מוכרחים מדוע ולכאורה,

"נחשים של מציאות מכך כתוצאה מתחייבת
לתורה? המנוגדים ענינים - ועקרבים"

חז"ל השוו שבגללה בסיבה לעיין עלינו כך לשם
ל"מים". התורה את

לשמן ליין, ללחם; דברים, לכמה נמשלה התורה
אחת מתאר הללו הדברים מן אחד כשכל וכו',
לתורה ה"מים" השוואת על התורה. מתכונות

דברי נמשלו "למה א): ז, (תענית חז"ל אומרים
מקום מניחין מים מה לך: לומר למים... תורה
אין תורה דברי אף נמוך למקום והולכין גבוה

שפלה". שדעתו במי אלא מתקיימין
לעצם דימוי אינם זה, מאמר עפ"י "מים" כלומר,
התורה לומד של להתבטלותו אלא התורה, ענין

בלימוד הנדרשות ולשפלותו, העצמית ממציאותו
התורה.

המים תכונת להם חסרה
"נתרוקן הנ"ל: המדרש דברי את להסביר יש וכך
אחי אצל - תורה" דברי בו אין יעקב... של בורו
אך תורה, ודיני תורה של הענין קיים היה יוסף

רק ("והבור שבתורה ה"מים" ענין להם חסר היה
חסרה הגבוהה, דרגתם ערך לפי מים"), בו אין

נכשלים. היו לא שאז העצמית, ההתבטלות להם
בגלל רק האם השאלה: את מעורר הדבר אומנם
שפלות והרגשת עצמית התבטלות של העדרותם

"נחשים של מציאות תתהווה התורה, בלימוד
התורה? לענין המנוגדים ועקרבים",

שבאמצעות הוא, התורה של עיקרה אלא:
התורה, נותן עם ומתאחדים מתקשרים לימודה

הינה הלומד של העצמית התבטלותו ולפיכך
את היהודי חש עוד כל בלימוד. הכרחי תנאי

בהגבלות מוגבל הוא העצמאית, מציאותו
התורה, נותן עם להתאחד יכול ואינו הנברא,

בלי-גבול. שהוא

התורה נותן עם מתקשרים
התורה, לומד של מוחלטת התבטלות ע"י רק
הוא יכול מהגבלותיו, להשתחררותו המביאה

התורה. נותן של "בלי-גבול" עם להתקשר
כעפר "ונפשי א) יז, (ברכות הבקשה מובנת זה לפי

מוכרח לכאורה, בתורתך": לבי פתח תהיה לכל
התלהבות בהתרגשות, להתלוות התורה לימוד

כששכלו דווקא המתקיימים והשגה, ובהבנה
במציאות מורגשים האדם, של נפשו וכוחות

שוללת תהיה" לכל כעפר "ונפשי הבקשה ואילו
סתירה וזוהי העצמית מציאותו את לכאורה

התורה? לימוד את המלווה להתעוררות
הלומד שלך, תורה בתורתך", ליבי "פתח אלא,
שאיננה הקב"ה, של לתורתו לכלי להפוך יכול

תחילה אצלו קיימת כאשר רק מוגבלת,
זו התבטלות לכל". "כעפר מוחלטת, התבטלות

הקב"ה, של תורתו את לקבל" אותו מכשירה
יגיעתו ע"י - ה"יגעת" מתקיים מכן ולאחר

הקב"ה של תורתו את מקבל הוא שכלו בכח
לבי "פתח - הפנימיים נפשו כוחות באמצעות

ה׳תשל״ו) וישב פרשת (שבת בתורתך".

מלך דבר

וישב פרשת

וישב

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

עדינה מרת וזוגתו דוד לר'

שיחי' דמנשה
תחי' שרה ה' בצבאות החיילת הולדת לרגל

מתוך טובים ומעשים חופה לתורה לגדלה ויזכו
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל ברכת
זהב משי ורעיתו שיחי' צבי להרב

שיחי' לוי הת' הבן לבוא
הכלה ב"ג עם שידוכים בקשרי

כהן למשפחת שתחי' שרה חיה
עד עדי בנין - ביתם יהא

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת

א) לז, (וישב אביו מגורי בארץ יעקב וישב

א) לח, (וישב ההיא בעת ויהי



ה"כיפות ברוח שחונך כמי
דרורי עמיחי שמע סרוגות",

ה"אגרות נושא על מרחובות,
בהמשך לכך. מעבר לא אך קודש",
ישיבת באמצעות לחב"ד התקרב

לאחרונה רק אך ברחובות, "דעת"
ובמידת בעוצמה אישית נוכח

שבזה. הדיוק
עם יחד היה השנה, הסוכות בחג

מלך שליט"א הרבי אצל זוגתו,
יורק. בניו ב"770" המשיח,

פרשת בשבוע חמישי ביום זה "היה
טלפונית הודעה כשקבלתי נח,

כרם". עין בהדסה אושפז, "אבא
רצינית, כך כל הייתה לא הסיבה

חששנו שלא כך
לאחר אך מדי. יותר

התקשרו מה, זמן
חלה כי והודיעו שוב

במצבו. הדרדרות
התחלנו כעת

חזרנו להילחץ.
התאכסנו, בה לדירה

התברר והתקשרנו.
רציני. המצב כי
אמרו הרופאים

שיספיקו "נקוה לנו לקרא שכדאי
לפני...". להגיע

לבקש ל"770", במהירות רצתי
הבחורים אחד יתפללו. שחבר'ה
הציע לחוץ, כך כל אותי שראה

הבטחון. בנושא שיחה שנלמד לי
אצלי בפנים משהו ואכן למדנו

נרגע.
מרחשון דר"ח א' ערב, באותו

המשיח מלך שליט"א לרבי כתבנו
ובקשנו קודש האגרות באמצעות

בכרך התקבלה התשובה ברכה.
ההנחיה, את והכילה נ-נא, ע' טז,

שני על "סומכים ניתוח שלגבי
אך במקצוע", מומחים רופאים

היו: אותנו שתפסו המילים
מצב אודות למכתבו.. "במענה

טוב לבשר יצליחו בריאות..והשי"ת
לבשו"ט". בברכה בהאמור..

שיהיו בטחון מלאי לארה"ק חזרנו
הובטחנו! הרי כך טובות, בשורות
פנינו. על טפחה שהמציאות אלא
המצב כי לנו הודיעו נחיתתנו עם
את לעכל לנו קשה היה החמיר...

זה.
מרחשון. ה' רביעי, ביום זה היה
היה אבא הרפואה. לבית הגענו

קריטי היה מצבו ומונשם. מורדם
בתיאור חסכו לא הרופאים ביותר.
"איך בכתה אחותי הקודר. המצב

נראה המצב להיות...". יכול זה
ההבטחות מול יאוש. כלאחר
מציאות עמדה קודש באגרות

עגומה.
ליד שהינו כאשר הלילה במהלך

את ושוב שוב קראתי מטתו,
הבחנתי לפתע ואז התשובה מכתב

נתבשרנו בו המכתב שתאריך
מרחשון! ו' הוא... טובות בשורות

לילה. אותו של תאריך בדיוק
מתברר עצום. חיזוק בזה ראינו

הובטחנו שנה 56 לפני שכבר
טובות! בבשורות

לזה, זקוקים היינו
ההודעות לנוכח

שהמשיכו הקשות
להגיע.

לומר המשכנו
למשפחה, בעקשנות
המשיח מלך שהרבי

מפספס. לא שליט"א
השיחה את זכרתי

הלילה כל בטחון. על
בשלנו כשאנו והחמיר, הלך המצב

טובות". בשורות "יהיו
התפנית חלה בבוקר למחרת

הבשורות החלו יום ומאותו לטובה
טובות.

הרופאים חיוו ימים, כמה לאחר
קטן. ניתוח לו לערוך שיש דעתם

שהופיעה בהנחיה נזכרנו כעת
על סומכים דא, "שבכגון בתשובה:

במקצוע". מומחים רופאים שני
נוספים. רופאים עם אכן התייעצנו

בהצלחה הניתוח את עבר אבא
ב"ה. עצמו, בכוחות לנשום והחל

קשר לי נוצר כשבועיים לאחר
שהסב קופצ'יק ישראל הרב עם

לא שעדיין לכך ליבי תשומת את
כתבתי למחרת השיפור. על כתבתי

התשובה הכל. על תודה מכתב
אגרת רמו, בע' יב, בכרך התקבלה

ד'סג.
מכתבם.. קבלת הנני "מאשר

הבשורות על חן) (תשואות ות"ח
ומצוה בקודש.. ומעלין טובות..

מצוה". עושי לפרסם
האם התלבטות איזו לי הייתה אם
תשובתו באה הדברים, את לספר

לפרסם.." "ומצוה

המשיח מלך שליט"א הרבי של קודש שיחות מתוך

כסלו כ׳ שבת בליל סוערת התוועדות
ה'תשד"מ וישב פרשת שיחת מתוך

כסלו דכ''ף הקביעות שמעלת מובן, ומזה .."
(ולא שנים בכמה אחת פעם שהיא בשבת, שחל
ימי על רק לא להמשיכה צריכים - שנה) בכל
הבאות, שבשנים הימים על גם אלא זו, שנה
כסלו דכ''ף הקביעות שתהי' הבאה לפעם עד

השבת. ביום

שנה, שבכל כסלו כ' דליל ההתוועדות ולכן,
הן - שאת ביתר זו בשנה להיות הוצרכה
דיום הקביעות מצד שנוסף העילוי עצם מפני
זה עילוי להמשיך שצריכים מפני והן השבת,

שנים. כמה משך על

ההתוועדות את לסדר - מובנים מטעמים - נשיאינו רבותינו נהגו כזו שבקביעות ואף
ההתוועדות היתה לזה ובהתאם שנה), כבכל כ''ף בליל (ולא כסלו י''ט בליל
יארגנו בודאי שהחסידים חזקה התקוה היתה מ''מ, - כסלו י''ט בליל כאן הראשית

ושנה. שנה כבכל כסלו, כ''ף בליל גם עצמם) לבין (בינם התוועדויות

שבת'', קבלת ''שטורעמ'דיקע שלאחרי - הסדר להיות צריך הי'ה לכך, ובהתאם
כסלו, דכ''ף להתוועדות כראוי התוועדויות'', ''שטורעמ'דיקע החסידים יערכו

כו'. שאת ביתר - ואדרבה בשנה, שנה כמידי

לערוך במקום כן: הדברים מצב הי' לא ממש בפועל הנה לדאבוננו, אמנם, ו.
סעודת השבת! סעודת את לסעוד כדי לביתו, כאו''א הלך - חסידים'' ''התוועדות
היא - ישן יין על הקידוש בהקדמת מטעמים, וכל שמן, בשר ''סופ'', דגים, - השבת
אבל השבתות; בכל לנהוג צריכים וכן שבת, עונג מצות ביותר, נעלה ענין אמנם
יערכו שחסידים מתאים הי' - כסלו דכ''ף השבת יום אודות מדובר כאשר אעפ''כ,

שבת!... סעודת לסעוד לבתיהם ירוצו ולא חסידית, התוועדות

משנתם לעוררם כדי בתיהם חלונות את לנפץ
הקהל), את להנהיג שצריכים אלו (או הקהל למנהיגי - היא הטענה ועיקר
משפיע שבשם מי אפילו אלא יקרא, משפיע שבשם מי רק (לא ל''משפיעים''
התוועדות לארגן לנכון מצאו לא שהם היתכן - וכו' הישיבה ולראשי יכונה)

כסלו! כ''ף בליל חסידית

חלונות את לנפץ באו שלא ובוודאי להתוועד, בבקשה אליהם פנו שלא והטענה
במקומה, אינה - שיתוועדו ברוחניות) או (כפשוטה, משנתם לעוררם כד בתיהם
שישפיע, בבקשה אילו שיבואו עד להמתין לא - הוא ה''משפיע'' של תפקידו שהרי
שהעגל ממה יותר חז''ל: ובלשון מעצמו. להשפיע להשתדל עליו אדרבה, אלא

להניק! רוצה הפרה לינק רוצה

– כסלו כ' בליל התוועדו שלא שמדברים היתכן בטענה: שיבואו כאלו יהיו בודאי
מסויים?! במקום התוועדות איזו היתה הרי

היתה הנראה, כפי אבל, – שהוא מקום באיזה התוועדות שהיתה אמנם יתכן
כולם ידעו לא ובודאי בלבד, זיך'') (''געשושקעט התלחשות של באופן זו התוועדות
שפעולתה באופן היתה לא זו שהתוועדות ופשיטא זו, התוועדות של קיומה אודות

להיות! צריכה שהתוועדות כפי ב''חוצה''!... גם ניכרת תהי'

ניט הייטס קראון אבער ''האט – התוועדות שהיא איזו היתה אם אפילו
סערה/רעשה!) לא הייטס (=קראון געשטורעמט''!...

– להבדיל – או אינם-יהודים, דרים שבה השכונה לחלק בנוגע לא – והכוונה
זו, שבשכונה לחסידים היא הכוונה אלא חסידים, אינם שעדיין ליהודים בנוגע
אילו – אחריות כל וללא כסלו! בכ''ף להיות שראוי השטורעם הי' לא שאצלם
להאריך ויש אלי!.. גם מגיעות היו התוועדויות'' ''שטורעמ'דיקע אודות השמועות
דמסיימים באופן רק ולא ישראל, של בשבחן לדבר מוטב אעפ''כ, אבל זה, בכל
בברכה'', ''פותחין – הראשונה באגה''ק הגאולה בעל שמדגיש כפי אלא בטוב,

וברכה טוב של בדבר היא ההתחלה שגם היינו,

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו פרק

טז. פרק

שכירות. הלכות
. י-יב פרקים

ופקדון שאלה הלכות יג. פרק
א-ב. פרקים

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים
ולוה מלוה הלכות

א-ג פרקים

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

יט

כ

כא

כב

כג

כד

כה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לפרסם מצוה

ומתווכחים - נפש פיקוח של ענין על מדובר
לרמות שצריכים או זה, את לגלות מותר האם

על-ידי יהיה קיימא של ששלום ולרמות עליך", ש"שלום
ישראל, מתורת ענינים עוד ישראל, מארץ שטח עוד שימסרו

ישראל! מבני ענינים ועוד
תשכ"ט) תמוז (ממכתב,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לצמיתות רוחני- כיבוש
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

של בציון קדמי ר'
הרב ושו"ע התניא בעל

המשיח ימות של תזונה

התוועדות שמארגן חלקו אשרי
שלא שכתב ומה התועדות, שמארגן חלקו "ואשרי

הרי - וכו', והפירות בזה התוצאות רואה תמיד
דברי שמדברים בודאי עצמה ההתועדות בזמן

דברי =) לדא"ח אפשר אי והרי והתעוררות, תורה
פעולתם, יפעלו שלא חסידות) דברי חיים, אלוקי
שהנשמה הק' נשיאנו רבותינו הודעת ומפורסמת

ובפרט בתכלית.. פשוט לאיש בהנוגע אפילו שומעת
וכו'. תורה בבעלי שהמדובר דידן בנדון

ה׳תתקלח) (מאגרת

ישלימו ומשמים יד לשים רק
כל עשה כסלו די"ט להתועדות שגם חזק בטחוני

בעצמו מרגיש שאינו ומ"ש כראוי, לסידורה בו התלוי

הקדושה בתורתנו רז"ל הורונו כבר הרי וכו', כחות די
של בעניני סיפורים ע"י היא, שנצחית חיים תורת

ומן ידו, לתת רק ממנו שתבעו דוסא, בן חנינא רבי
רבה (שה"ש לירושלים אבן לעלות סייעוהו השמים
נפלא ורמז יעו"ש), בתחלתו, רבה וקהלת בתחלתו
וירושלים האבן דלב מענין המבואר ע"פ בהאמור
וכיו"ב, בהנ"ל התעסקותו זכות וגדול שלם, יראה

עניניהם. בכל יצליחו שי' ב"ב וכל שהוא
ה׳תתקלח) (מאגרת

השמים מן שזיכוהו אשריו
לי'ה וממני לי'ה קזכו שמיא דמן חלקו ואשרי
רצון ויהי ישראל מבני וכמה כמה על להשפיע

במילואה זו השפעתו ולנצל ויזכהו השי"ת שיצליחו
ה׳תתקמ) (מאגרת מסייעתו. הרבים וזכות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

עד שפע כתקופת מאופיינים המשיח ימות
גלוסקאות להוציא ישראל ארץ ש"עתידה

מי ויש משי)". (בגדי מילת וכלי מאפה) (מיני
לטבע. החיבור מודגש זה ביעוד שגם שמציין,
ישירות וכדו'), עוגיות (לחמניות, מאפה מיני

ותוספות עיבוד כל ללא אבל האדמה, מן
טבעי מרפא טאוסון, שאול ר' עבור סינטטיות.

גם אלא יעוד, רק זה אין בירושלים, ותזונאי
עכשווית. שליחות

וחשב בעולם טאוסון שאול ר' הסתובב שנים
מתרבות, חלק זה גורמה אוכל שלאכול

לפשטות, החיבור את שגילה עד וכו'. ממעמד
מאכל צבע תוספי ללא והראשוני, לטבעי

משמר!. וחומר
מסורתית. למשפחה בארגנטינה "נולדתי
תפילין. והניח התפלל ואבי חגים שמרנו

חשתי שם ממשלתי בבי"ס למדתי
חב"ד איש באמצעות החברתית. באנטישמיות
ספר החסידות". את גילתי שלמה מזרחי הרב
עומקים בפניו חשף שרכש בספרדית התניא
בין החיבור אצלו החל כעת ובנשמה. בתורה

לבין הבריאה לטבע הקשור לכל המשיכה
תעודת את קבל בארגנטינה בבורא. ההכרה

טבעי. כמרפא הסמכה

ברורות הנחיות
תשנ"ט, בשנת הקודש לארץ עלייתו לאחר

המשיח מלך שליט"א הרבי ברכת את ביקש
זכה ואכן טבעית ברפואה בשיטתו להצלחה

זמן בתוך ראה תוצאותיה שאת לברכה,
תמציות כרוקח עבודתו במהלך כאשר קצר,
גילה נשימה, ובעיות עור, למחלות מיוחדות

הקשורה רבת-משמעות, רפואית תגלית
את שמשמשות הטבעיות, התמציות בתחום

בעולם. הטבעיים המרפאים
שליט"א מהרבי זכה להם הברורות ההנחיות

מלוות קודש, האגרות באמצעות המשיח, מלך
הבריאות חשיבות הרפואית. בשיטתו אותו

דברי לנוחות. מעבר כידוע, הינה מדגיש, הוא
והשלם בריא הגוף "היות הידועים: הרמב"ם
באגרת בתשובה שקיבל הוא", השם מדרכי

היסודיות התשובות אחת היו יד, בכרך ה'צז
עוסק "האגרת שיטתו. למגמת כאישור שקבל

ועל הגוף, בריאות על השמירה בחשיבות
האגרת תוכן לרוחניות. הגשמיות בין החיבור

ברפואה, שלי בשליחות מאוד אותי חיזק
השם. לעבודת הגוף בריאות שנדרשת בהדגשה

בריאות מתוך קיום
מלך שליט"א הרבי מציין אגרת, באותה

לנפשותיכם" מאוד "ונשמרתם את המשיח
תורה לקיים בכדי הגוף, לבריאות ביחס

וחיות. חוזק בריאות, מתוך ומצוות
שקבלתי, רעא עמוד ז' כרך ב'קלא באגרת
שיש לי מזכיר המשיח מלך שליט"א הרבי

בפרט עצמו, עם צדקה יעשה שאדם עניין
יעשה שהכל ומברך הבהמית ונפשו גופו עם

טובה. בריאות מתוך ויצליח
במשקאות ספוגים שלנו התזונה הרגלי

וריח טעם צבע, מלאי כימיים, צבעוניים,
מלאכותיים וחטיפים ג'נק מיני כל מלאכותיים,

אך המפעלים, בעלי את רק שמעשירים
הגוף על משפעים האדם, בבריאות פוגעים

והנשמה.

ולהתגבר להתאמץ שווה
הרבה העובד ידוע, חסיד אלי הגיע כשנה לפני
תריס מבלוטת מעייפות, סבל הוא קהל. מול

הייתה הסיבה ציפורניים. ומפטרת מאוזנת לא
תקינים. לא תזונה הרגלי מיידית, לי ברורה

לשנות עצמו על קיבל הוא ביננו, שיחה לאחר
קבלת לו הייתה תזונה. הרגלי אותם את

עם מרץ מלא מאוזן, הוא היום גדולה. עול
שווה נפלא. מרגיש ויפות, נקיות ציפורניים

ולהתגבר... להתאמץ,
חסרי ופרסים בחטיפים כיום, מפוטמים ילדים
מנתחים כרוניות, מנזלות סובלים תזונתי, ערך
פתרון שזה כאילו באוזניים, בכפתורים אותם
בכל באקזמות מתגרדים סופיות, אין לדלקות

ארוכה. עוד והרשימה הגוף
אדם. חיי לשנות יכולה ומודרכת טבעית תזונה

ומלא בריא נפלא, טבע עבורנו ברא הקב"ה
עלינו המשיח. בימות ששלימותו טוב מכל
העצום העושר את מעולמנו, להפיק ללמוד

לבניית טוב שליח להיות תפילתי בו. הטמון
נזכה פרטית, ומגאולה בתחתונים ית' לו דירה

יעוץ לפרטים, ושלימה. הכללית לגאולה בקרוב
.050-414-1930 לפנות: ניתן והדרכה

טאוסון שאול ר׳

המלךלשלוחי המלך לשלוחי כסלו יט התוועדות

לשלוחיםבעזהשי"ת כמידי שנה מתקיים התוועדות י"ט כסלו לשלוחים  כסלו י"ט התוועדות מתקיים שנה כמידי בעזהשי"ת
בשעהבמוצאי שבת קודש פר' וישב כ' כסלו בשעה 23:0023:00,,  כסלו כ' וישב פר' קודש שבת במוצאי

העצמאותבבית חב"ד בת ים, שד' העצמאות 6767.. שד' ים, בת חב"ד בבית

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

www.hageula.comwww.hageula.com

טל:טל: 03-658-4633

לגברים

בלבד

עקשנים
לגאולה

ב"חומש" חנוכה
היהודית הנוכחות לחיזוק

בשיתוף אי״ה יתקיים בחומש, ובמיוחד השומרון בצפון
(5.12.13) טבת ב׳ חמישי, ביום תחילה״, ״חומש מטה

השומרון. בצפון לימודי סיור חנוכה,) של (באחרון
שומרון, שבי הישוב אל הארץ, ברחבי מוקדים ממספר היציאה

(סבסטיה) העתיקה שומרון תל אל המשתתפים יצאו משם
חומש. לישוב יעלו ואח"כ

.052-699-4770 לפרטים: הבטחון. כוחות בתיאום הטיול
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