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כרגישות נראה היה זה בתחילה אם גדל. המתח
מצבם לנוכח להבינה היה שניתן זרים, כלפי בטחונית
שבאו הדברים הרי האיזור, מדינות של הקטסטרופלי
להפליל מחפשים ברורה: מגמה על הצביעו בהמשך,

ובכוונה. יוסף אחי את אותם,
באמתחת יוסף גביע הטמנת של השקוף התרגיל
כעת הגמל. גב את ששבר הקש את היווה בנימין,

הסיפור כל של נוקב לבירור למצרים חוזרים האחים,
יוסף". ביתה ואחיו יהודה "ויבוא בראשם. ויהודה

לכל האחראי הוא מעתה
משנה מול ההתנהלות

מצרים. למלך

האחריות מחדל
הדברים. כך היו תמיד לא
כאשר שנה, 22 לפני פעם

הייתה ליוסף השינאה
מבין שנים בשיאה,

ממנו, צעירים האחים,
האסונית ההצעה את העלו

ונשליכהו ונהרגהו "לכו
שתק, אז הבורות", באחד

את לקבוע לראובן נתן
מה האחים, התנהלות

לבור. יוסף לזריקת שהביא
את נהרוג כי בצע "מה מכירתו את יזם כאשר גם
גילה ממש לא לישמעאלים" ונמכרנו לכו אחינו..

ישחררו שהאחים כך על לעמוד היה יכול מנהיגות.
לו העירו האחים יותר, מאוחר הצילו. ולא יוסף, את

כך. על
האחריות, מחדל תחושת את ליבו, על נשא שנים

מגיע. זה והנה זה. את לתקן יוכל פעם שאי מקווה
שלא אביו יעקב התעקש ארוכה תקופה במשך

כדרישת למצרים, האחים עם בנימין את לשלוח
"שלחה יהודה דברי לאחר רק הרעב. למרות יוסף,

אערבנו אנכי איתי.. הנער
הסכים תבקשנו", מידי

בנימין, את לשלוח יעקב
יהודה. באחריות

לשלומו האחריות הפרק, על עולה כאשר כעת לכן
פעם, משל שונה התנהגותו בנימין, קטן, האח של
"ויגש בפרשתנו שניגש זה הוא מוחלטת. נחרצות

הבכור, ראובן לפני מחילה, בקשת וללא יהודה", אליו
הוא אחיו, כל ולפני ממנו המבוגרים ולוי שמעון לפני

בגובה מצרים למלך משנה (יוסף) אל שמדבר זה
אתה. לא וזה חי יוצא אחד רק שנינו, מבין העינים.
שיני שנשרו עד אדיר בקול שואג גם אזי צריך, ואם

מכסאו. נפל פרעה ואף של גבוריו
תמה, יוסף, אתה ובאם
לעניין נכנס אני מדוע

זה הרי אחי, משאר יותר
את ערב ש"עבדך משום
במחדלי היה די הנער".
גיליתי לא בו הקודם,

הנדרש הערבות רגש את
קהות גם כמו אחים, בין

של צערו כלפי חושי
גם אוותר לא הפעם אבא.

במחיר כרוך זה יהא אם
כבד.

כולם את לקשר
במהפך שנוכח יוסף
שמתחולל העצום

"כי יהודה: בדברי לשיאו המגיע מהפך עיניו, לנגד
יכול אינו איתי..", איננו והנער אבי אל אעלה איך

אחיו. אל ומתוודע יותר להתאפק
השבוע פרשת עם לחיות פירושו הזמן, עם לחיות
ברורה. עבורנו וההוראה הוראותיה, את ולהפנים

לגלות עלינו הגאולה, ובזמן המשיח בימות בעומדנו
מאחינו ואחד אחד כל כלפי עריבות, של מיוחד רגש

הגשמי שלומו את להבטיח שליט"א. ישראל בני
הרבי של הקדושות הוראותיו מילוי ע"י והרוחני,

האחריות את לגלות ובעיקר המשיח, מלך שליט"א
כל ואת ישראל כלל את אליו לקשר מאתנו הנדרשת
גם לקשר ובאחריותנו שביכולתנו ועד בישראל, יחיד
העולם, אומות כל את גם דהיינו הדור, אנשי כל את

בגאולה התגלותו את לזרז כדי מלכותו, בקבלת
ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית

טבת ה׳ התוועדות
חגיגת לקראת הקדחתניות ההכנות
הבהיר יום בליל המרכזית, נצח דידן
המיוחדת ההתוועדות בשיאן. טבת ה'
ויגש) (פרשת הקרוב במוצש"ק תתקיים
ע"י חב"ד, בכפר מנחם בית בהיכל
פני לקבלת החסידים "התאחדות ארגון
משפיעים רבנים, בהשתתפות משיח"
אה"ק רחבי מכל ישראל. עמך והמוני

האירופאי משיח קורנגס
נחתם וישב, פרשת שבוע בסוף

האירופאי משיח קונגרס בהצלחה
מרחבי אורחים בלונדון. עשרה הארבע

החל הקונגרס לה. ומחוצה היבשת
בתוכנית בכסלו, י"ט ערב חמישי ביום

שנערכה נח, בני מצוות שבע אודות
נשאו לונדון. במערב יוקרתי באולם

אליעזר הרב הקונגרס: במהלך דברים
כהן דוד יעקב הרב משיקגו, - טורין

הרב נח. בני מצוות ל7 המרכז מנהל -
מנהל קלי בועז הרב גליק, צבי גרשון

התוועדו, השבת במהלך .7for70 ארגון
פאריז לוי הרב אסטולין, נפתלי הרב

בשלום', 'פדה מאמר על שחזר
שליח - ליברוב זלמן שניאור הרב
מ"מ חיים שמואל הרב בפלטבוש,

- קלמנסון דובער שלום הרב ליברוב,
כהן יצחק חיים והרב בסינסנטי שליח

ומארגן יוזם בלונדון, משיח בית מנהל
להוסיף - בסימן שעמד הקונגרס,

ההתגלות. לזירוז בפעילות

עריבות, של מיוחד רגש לגלות עלינו הגאולה, ובזמן המשיח בימות בעומדנו ברורה. עבורנו ההוראה
והשלימה האמיתית לגאולה הגעתו להבטיח שליט״א, ישראל בני מאחינו אחד כל כלפי

טובות חדשות
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(6.12.13) (5774) ה'תשע"ד טבת ג' ויגש, פרשת קודש שבת ערב

בשלימותה ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם שייכת

ב"ה

אחד כל לקשר
המשיח למלך

974

באירופה, המשיח מלך שליט״א הרבי כח בא גליק, צבי גרשון הרב
משיח בקונגרס העולם, אומות על לפעול בימינו, יהודי יכול כיצד המחיש

בלונדון. ה-14 בפעם כסלו, בי״ט-כ״א השנה שנערך האירופאי

האירופאי משיח לקונגרס י"ד



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

  
    

   
  
  

    
    

    
   

    
   

בשביל יוסף לפני עצמו השפיל יהודה
באזני דבר עבדך נא "ידבר שנאמר בנימין,

תחת עבדך נא ישב "ועתה וכן אדוני"
הנער".

לו אמר לוי: ר' בשם ברכיה רבי אמר
אחיך לפני עצמך השפלת אתה הקב"ה
שבקטן הקטן אחיך בשביל ממך, הקטן

ויבואו המשכן שיוקם חייך הימך,
מקריב אדם אין קרבנות להקריב השבטים

לפניך. ראשון
ראשון. מקריב ואתה כבוד לך חולק הריני
הראשון ביום המקריב "ויהי שנאמר הוא

הווי יהודה", למטה עמינדב בן נחשון
כבוד". יתמוך רוח "ושפל

ז׳) פרשה רבתי (פיקתא

יעקב ירד הקב"ה שהבטיחו 'עליות' בשני
והשנית ממצרים העליה האחת למצרים.

והשלמה. האמיתית בגאולה העליה
ושאלו: בפרעה אבינו יעקב כשפגש וכך

אל יעקב ויאמר חייך? שני ימי "כמה
ורעים מעט שנה; ומאת שלשים פרעה...

ח-ט).ולכאורה (מז, חיי..." שני ימי היו
שהם שנה ושלושים מאה על ייאמר כיצד

מדור אדם, ימי שאריכות בעוד "מעט",
שנה? ועשרים מאה היא המבול,

שבאבות, השלישי אבינו, שיעקב אלא,
ובית השלישית הגאולה הוא עניינו כל

באה לא עוד כל כן, על השלישי! המקדש
באיכות "מעט" הינם חייו שנות הגאולה,

האמיתית הגאולה העיקר: את וחסרים
נ״ב) מקץ פרשת (שבת ושלימה.

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:15 4:00 ירושלים
5:16 4:14 תל-אביב
5:14 4:03 חיפה
5:18 4:18 באר-שבע
5:13 4:10 ניו-יורק

לעולם -בתוכם ה' דבר ויהי 
כח) - טו לז, (יחזקאל:

העגלות פרשת

יוסף כי אביהם ליעקב ובשרו האחים משחזרו
התקשה עדיין במצרים, מושל הוא וכי חי

יוסף, ששלח העגלות את משראה רק להאמין.
ראה מה ולכאורה יעקב", רוח "ותחי נאמר

בהם?
שלח שיוסף נאמר ג) צד, פרשה רבה (בראשית במדרש
יאמין לא ויעקב במידה כסימן, העגלות את
לומר: מסר שיוסף לו יאמרו חי, שיוסף להם
ערופה עגלה בפרשת ממך.. שפרשתי "בשעה
אשר העגלות את "וירא וזהו עוסק", הייתי

יוסף". שלח
טכני ולא מהותי קשר

המסופרים ובפרט והשבטים, האבות מעשי
שמסר זה שסימן כך בתכלית, מדוייקים בתורה

בעלמא, טכני סימן היווה לא ליעקב יוסף
מתקשרת ערופה, עגלה שפרשת בהכרח אלא

חי". יוסף ש"עוד להודעה מהותית
במקרה עוסקת א) כא, (שופטים ערופה עגלה פרשת
במקרה הכהו. מי נודע ולא בשדה חלל נמצא בו

גדולה, הסנהדרי דהיינו הזקנים, יוצאים כזה
לזירת ביותר הקרובה העיר איזו ומודדים

אל העיר אותה זקני יוצאי מכן לאחר האירוע.
העיר זקני "וכל עגלה שם ועורפים איתן נחל

ידינו ואמרו וענו גו' ידיהם את ירחצו גו' ההיא
גו'". הזה הדם את שפכו לא

רוחני במובן "חלל" ה': בעבודת - הענין וביאור
מקור שהוא בהקב"ה, דביקותו שנפסקה מי הוא

בה' הדבקים "ואתם ד) ד, (ואתחנן וכנאמר חיותו,
לכך הגורם כאשר היום", כולכם חיים אלקיכם

איש "עשו.. של מקומו "בשדה" היותו הוא
הנמצאים לאותם המתנכל כז), כה, (תולדות שדה"

באלקים דביקותם להחליש או לנתקם "בשדה"
- ר"ל חללים ולהפילם חיותם מקור חיים

בשדה". "חלל..

העם זקני אחריות
ואחריותם מתפקידם כי מדגישה, זו פרשה

הדין בית כולל בכלל, ישראל ושופטי זקני של
בהם התלוי כל לעשות שבירושלים, הגדול
"חלל.. של האפשרות את וכל מכל לשלול

"ידינו בהכרזתם ביטוי לידי בא זה דבר בשדה".
"לא רש"י כפירוש - הזה" הדם את שפכו לא
לוי'ה", ובלא מזונות בלא ופטרנוהו ראינוהו

מישראל איש כל ללוות העיר זקני חובת שזו
לדרך, צידה לו ולספק (לשדה) מהעיר היוצא

שנקראת תורה זו מזון, - הרוחני במשמעה גם
עליו להגן כדי המצות, הם - ולבושים 'מזון',

"בשדה". לו האורבות מסכנות
יוסף שפירש שבשעה הפנימי הטעם יובן מכאן

דוקא: ערופה עגלה בפרשת עוסקים היו מיעקב
הוא הארץ", "ערות למצרים, יוסף ירידת לפני

בצדקו שם לעמוד כדי רוחני כח להוספת נדרש
בה ערופה, עגלה פרשת יעקב אתו למד ולכן -
לעסוק ביעקב) (הנרמזים העיר זקני מוזהרים
ל"שדה" ההולך ביוסף) (הנרמז האיש בלויית
שזו בשדה, היותו זמן כל צרכיו כל לו ולתת
במצרים, גם בצדקו לעמוד ליוסף כח נתינת
חי שהוא ליעקב להוכיח יוסף כשרצה ולכן,
"סימן" אחיו ע"י מסר הרוחני, במובן (גם)
היתה ערופה" עגלה ש"פרשת ליעקב, זה

מסביבת כלל הושפע לא זה ובכח עיניו, לנגד
וכאשר ובצדקתו, בתורתו שלם ונשאר המצרים
יעקב רוח ותחי - גו' העגלות "את יעקב ראה

ברוחניותו חדשה חיות שנמשכה אביהם",
יעקב. של (רוח)

לבן האחר את להפוך
בעבודתו החידוש עיקר דבר, של לאמיתו אך

להשמר יכולתו בעצם היה לא יוסף, של
בסביבת הימצאות של שלילית השפעה מפני

ה' "יוסף כד) ל, (ויצא הכתוב כלשון אלא המצרים,
שהוא מי על גם לפעול שביכולתו אחר" בן לי

שיתהפך הרע, בעומק הנמצא כזה 'אחר', בדרגת
שבשמים. לאבינו 'בן' ויהיה הקדושה לצד
אנו שגם הרי לבנים, סימן אבות וכמעשה

מהעולם מושפעים להיות שלא רק לא מצווים
אז "כי היעוד כלשון לקדושה להפכו אלא

בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך
ה׳תשמ״ז) טבת ה׳ (משיחת ממש. בקרוב ה'"

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

שיחיו לאה דבורה מרת וזוגתו יעקב לר'

הרצוג
תחי' נועה ה' בצבאות החיילת ביתם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

נוטיק שיחי' מושקא וחיה שמואל להרב
הבן להולדת

הלפרין ורעיתו שיחי' יצחק ישראל הרב ולסבא

הלפרין ורעיתו שיחי' אהרון הרב רבה ולסבא

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת טוב מזל ברכת

עבדך נא ידבר
יח) מד, (ויגש

עלה גם אעלך ואנוכי
ד) מו, (ויגש



מיוחדת ערב נערך שעבר, שני "ביום
במהלכו ממ"ש, ההפצה מרכז למען

ר' והמוזקאי השחקן דברים נשא
שלמד ביטון, ארז "את שושן. גילי

ברמת חב"ד בישיבת תקופה באותה
אצלנו התארח עת הכרתי אביב,

חלוק לי הרשו שבת. ליל בסעודת
המדהים. סיפורו את הערב, עימכם
וחמש העשרים בשנות צעיר ארז,
יעדו בחו"ל. לטייל החליט לחייו,

את גילה שם ארה"ב, היה הראשון
כשתוך הכלכליים, וכישוריו יכולתו

דוכני 11 לרכוש הצליח קצר זמן
קניונים. במספר ("עגלות") מכירות

זרם הכסף פנים, לו האירה ההצלחה
מידי רבה. במהירות
על לשבת נהג ערב
את ולספור מטתו
היומים המזומנים

משגדל מ"העגלות".
החליט העומס,

חברו את "לייבא"
לו. לעזור מהארץ

עד שגשגו, העסקים
את ששינה לטלפון

הדברים. פני
כי שצרחה אחותו, הייתה הקו על
מגיע "ואתה להתחתן עומדת היא

כשבועיים". בעוד לחתונה
יוכל שלא חש המום, היה ארז

הגדולה. שעתו זו כי לה, להסביר
והחל ברירה לו נותרה לא לבסוף

לארץ. לטיסה להתכונן
בעיה, היוותה מארה"ב היציאה

בלתי הייתה ששהייתו משום
וסיכם לחברו התקשר ארז חוקית.

עיירה דרך לצאת שבכוונתו
"לשם מכסיקו, עם בגבול מסויימת

כדי שבועות, שלוש בעוד תגיע
את תיכנן כך חזרה", אותי להכניס

חוקית. הבלתי חזרתו
טובה, בשעה התקיימה החתונה

חזור, לטיסה התעופה לשדה ב"ה.
בנתיים הזמן. לפני מעט הגיע

של הספרים לחנות להכנס החליט
לקריאה ספר לרכוש סטימצקי,

את שמשך הספר הטיסה. במהלך
מקרבך" "נביא היה, ליבו תשומת

על ביאוגרפיה ממ"ש, בהוצאת
בחזית המשיח, מלך שליט"א הרבי

תמונתו. התנוססה
במכסיקו, הגבול לעיירת בהגיעו

מחכה אינו איש כי לגלות, הופתע
כי הבהיר לחברו, טלפון לו...

לקחתו לבוא מתכווין לא "חברו"
"עקיצה" של בעיצומה הוא וכי

רצינית.
כדי במהירות לפעול החל כעת
המונית נהג הגבול. את לעבור

מקומי צעיר עם אותו חיבר
בשעות הברחות". "מתווך

כמה עם יצאו המוקדמות הבוקר
נסיעה לאחר נוספים. "קליינטים"

הגיעו המדברי, בשטח ארוכה
גדל מכסיקני פגשו שם למערה
לנקודת עד ללותם שאמור גוף

העניינים החלו שכאן אלא האיסוף.
קראו והמתווך המדריך להשתבש.

הוא כי לטעון והחלו לצד לו
F.B.I של משת"פ

את בו והיפלאו
שהוא תוך מכותיהם

נפשו. על מתחנן
הגדולה הפתעה

עת בבוקר, לו חיכתה
הקבוצה כי וגילה קם
במכוון, אותו נטשה
עם נותר.. הוא וכי

מים בקבוק חצי
שקנה. הספר ושקית

נדם שלו, הנייד הטלפון
באיזור. קליטה מחוסר יומיים מזה

מהר, חיש נגמרו בבקבוק המים
הבלתי לעבר במדבר צועד כשהוא

והיובש הקופחת השמש נודע.
לרקד החל הנוף שלהם, את עשו
חגו שחורות צפורים עיניו. לנגד

האחרונים. רגעיו שאלו הבין מעליו.
הוא אותה בשקית הבחין כשלפתע

התבונן הספר את הוציא נושא.
הרבי בתמונה מעולף, כמעט

זועק כשהוא המשיח מלך שליט"א
אותי, תציל רבי, כוחותיו: בשארית

בתשובה". חוזר שאני מבטיח
מכשיר יאומר. הבלתי קרה ואז

באצבעות לחיים. התעורר הטלפון
המשטרה מספר ,911 חייג רועדות

לתוך זועק כשהוא בארה"ב,
המוקדנית אותי!! "תצילו המכשיר
פרטים מעט ממנו לדלות הצליחה

דקות בתוך כאשר מיקומו, על
הסורק מסוק של קולו נשמע

לנופף הצליח בקושי האיזור. את
בבית והתעורר לטייס בחולצתו

לצנורות. מחובר הרפואה
האחות את שמע כשהתעורר

נס". זהו נס "זהו ממלמלת הרפואית
נס איזה "ועוד הירהר ולעצמו

ציק זמרוני הרב עם

השבויים פדיון - טבת ה'
שמשהו לב שם מישהו כאשר החל הכל
שבחצר ליובאוויטש בספריית מתחולל
קודש ספרי המשיח. מלך שליט"א הרבי
בתוכם כולה, וליהדות לחסידות ערך יקרי
ספרי על נדירה פרשנות הכוללים כאלה
על מופלאים פירושים גם כמו קבלה
במקביל, המדפים. מן נעלמו תנ"ך, ספרי
למכירה מוצעים אלו ספרים כי נודע
במחירים עתיקים, ספרים סוחרי אצל

ביותר. גבוהים
שלצרכי הספרים, להעלמת האחראי את חשפה יסודית חקירה
הינם הספרים כי בטענה בגלוי, הספרים את לתבוע החליט הגנתו
שניאורסון, יצחק יוסף רבי הקודם, האדמו"ר של הפרטי רכושו

ירושה. מדין להם זכאי משפחה כבן והוא
דיון עוד לא לחלוטין. שונה ומימד אופי הפרשה קיבלה מעתה
במשמעות מהותי דיון אלא רכוש, על בעלות בנושא משפטי
גורמים אחד אכן וחסידים". "רבי שבין והיחס "רבי" המושג
של עדותה דברי היו הספרים", ב"משפט לנצחון רבות שתרמו
- המשיח מלך שליט"א הרבי אשת - מושקא חי'ה הרבנית

לחסידים". שייכים והספרים "הרבי כי שאמרה

נצח דידן
טבת ה' ביום הסתיימה תשמ"ה, בשנת שהחל הספרים פרשת
את קיבל השופט כאשר ניצח), שלנו (=הצד נצח" ב"דידן תשמ"ז,
מסורים היו יצחק יוסף אדמו"ר של חייו שכל החסידים, טיעוני
ליובאוויטש שספריית הדין בפסק וקבע לכלל, ומוקדשים נתונים
הנאשם חב"ד. חסידי לאגודת ושייכת ציבורית ספרייה הינה
ואשר ברשותו, שהיו והחפצים הספרים כל את מיד להחזיר חוייב
חג נוסף ישראל עם של הגאולה חגי לאוצר ברשות. שלא ניטלו
מכן, לאחר שהוגשו העירעור נסיונות הספרים. גאולת חג חדש,

נצח! דידן - אושרר ופסק-הדין ב"ה צלחו, לא

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

כסלו. י"ט הגאולה חג - אדיר
שנועד גורם וגאולתו, במאסרו ראה הזקן שאדמו"ר כשם
בכמות הוספה חוצה, החסידות מעיינות בהפצת להוספה להביא

דידן. בנידון גם כך ובאיכות,
ברכישת להוסיף ברורה: הספרים" מ"משפט האלוקית ההוראה
יותר עוד להגביר והטף, הנשים האנשים, כולנו, על קודש. ספרי
שיעורים לקבוע וללמד. ללמוד בכלל. הקודש בספרי הלימוד את
הקדושים ספריו - משיח של בתורתו ובמיוחד החסידות בתורת
מאמרים, שיחות, לקוטי המשיח: מלך שליט"א הרבי של
מהשנים הקדושות בשיחותיו ובעיקר קודש אגרות התוועדויות,
ה' יום לקראת מלכות". "דבר בשם הידועים תנש"א-תשנ"ב,
בכל והתוועדויות שמחה של יום ומועד, חג ליום שנקבע בטבת
להתגלות הזמן זה העולמות, בכל נצח" "דידן של יום תבל, קצווי
שיבוא המשיח, מלך שליט"א הרבי של והמושלמת המלאה

ממש. עכשיו לארצנו קוממיות ויוליכנו ויגאלנו

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ומושב משכב מטמאי הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג פרק
הטומאות אבות שאר הל'

. א פרק

ונטען. טוען הלכות
. ד-ו פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים
טז פרק

א-ב פרקים נחלות הלכות

ג-ה. פרקים

. ו-ח פרקים

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הצלה ספר מקרבך" "נביא

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'
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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

והתפתחות וצעצועי תינוקות מוצרי

1800-800-770
הקודש טהרת על מוצריה שכל בעולם היחידה החנות

המשיח מלך שליט"א הרבי כרצון

אוכלכסא בוסטר אוכל בוסטר ג'ירףאוניברסיטת ג'ירףכסא אוניברסיטת

החסידיהמובייל     החסידי המובייל

לעגלהקשת לעגלה קשת

הרב שכונת רחוב כתובתנו:
חב"ד כפר מאוחדת) מרפאת (מול

ממ"ש וגאולה משיח

לסיפורים קדימה
נשיאנו רבותנו אודות סיפורים על ת"ח ..ות"ח

שספר אדמו"ר, מו"ח כ"ק שיחת ומפורסם ידוע וכבר
להספרים והכנה וכהקדמה מקודם בא בראשית

זה, שלאחרי
אין היא תורה שלה הסדר שגם בתורה קדימה והרי

ע"פ קדימה גם אלא ובזמן במקום קדימה רק זה
. ל"ו. פרק בתניא המבואר

ה׳תתקמד) (מאגרת

בעצמו סדר ישליט
רואה אינו וכו' לדאבונו השתנה לא שמצבו ומ"ש

ר"ל. רע בכל ושמצבו התפתחות, שום

שמה ז.א. מתאים, אינו הנ"ל שכל ברורה דעתי הנה
לדאבונו, שמסיים כפי זה אין השתנה, לא שמצבו

אלוקיך ה' וברכך הכתוב שאמר מפני בפשטות אלא
ולא אמיתית, עשי' פירושו ותעשה תעשה, אשר בכל
מה, עשה שכבר לאמר שיכול לחוד, חובתו ידי לצאת

כיון המצב השתנה שלא דאבון בזה אין ובמילא
בכמה כמבואר התורה, שהודיעה עולמינו דרך שזוהי

שצריך כ"ג מאמר ומעיין בקונטרס ומהם מקומות
שבעניני ....ואף האדם עשיית ע"י דוקא להיות

זה גם אבל ........ יגיעה כ"כ דרושה אין הסתדרות
וכאמור, ועשיה כפיך יגיע להיות צריך

בטבעו הלב על שליט שהמוח שכיון רצון ויהיה
...ואז ת"ו באה"ק להסתדר בעצמו ישליט ותלדתו,
ה׳תתקמב) (מאגרת בהקדם בהנ"ל טוב יבשר

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הגאולה בשורת הפצת לחיזוק מיוחד ערב
מרכז – 'ממש' של הברוכות לפעולות וסיוע
שעבר שני ביום נערך הקודש, בארץ ההפצה

מאות ב'. חב"ד בכפר האירועים באולם
וידידים שלוחים רבנים, ביניהם המשתתפים
החשובה בפעילות תמיכתם את לבטא הגיעו

הארגון. של
מרהיבים, תצוגה מתקני קידמו המשתתפים את

של רחבה קשת המשתתפים בפני שפרשו
והעניק בקפידה, מעוצב היה האולם עשיה.

כשברקע לאירוע, ויוקרה חשיבות של תחושה
פיאמנטה אבי ר' של חסידיים ניגונים

שיחה בהקרנת מלכות, בדבר פותחין ותזמורתו.
שליט"א המשיח מלך הרבי של ומרגשת נוקבת

אחד כל של והבקשה הדרישה חובת על
והשלמה. האמיתית הגאולה להבאת

במשיח חדור הכל
יחיאל הרב בכשרון נוטל ההנחיה שרביט את

חיות מתוך הערב את מנווט אשר קופצ'יק,
יוסף הרב הנואמים ראשון מיוחדת. חסידית
בצפת, חב"ד ישיבת ראש ווילשאנסקי, יצחק

הגאולה, בשורת הפצת על רב בלהט מדבר
הוא דבריו בסיום זו. בפעילות שיש והשמחה
ואף בפעילות חלק לקחת למשתתפים קורא

לפעילות. מעשיות הצעות מציין
ציק, זמרוני הרב דברים לשאת מוזמן לאחריו

והשלמה, האמיתית הגאולה למען האגודה יו"ר
המדגיש ההפצה, מרכז של ביחודו המתמקד

המשיח מלך שליט"א הרבי כי פעילותו, באופי
הידועה ההוראה לנוכח בפרט וקיים, חי

צריך שהכל ה'תשנ"ב השלוחים כינוס משיחת
דבריו את וחותם ומשיח. בגאולה חדור להיות
העשיה עזרי על 'ממש' לארגון ובברכה בתודה

השלוחים אנ"ש, לכלל מספקים שהם הרבים
חב"ד. והבתי

חדש ספר גם מושק זה שבערב מציין המנחה
להורים מעשית הדרכה – החינוך" "אגרת

חינוכיים נושאים מאות נלקטו בו ומחנכים.
מלך שליט"א הרבי של ומענות אגרות מתוך

שמעון הרב ע"י ונערך השנים במשך המשיח,
לנעימת מוזמן צוקר בערל ר' החזן ויצהנדלר.

התזמורת. בליווי "שהחיינו" ברכת

מקרבך נביא ניסי
הספר הוא ממ"ש, של החשובים ההישגים אחד
לביקורות וזכה לרב-מכר שהפך מקרבך" "נביא

ממופץ כשהוא הכללית, בתקשורת חיוביות
על הכללי. לציבור המובחרות הספרים ברשתות
והשחקן האמן שמע לספר, בהקשר מאלף מופת

הקהל. את בו לשתף מוזמן והוא שושן גילי
אנשי לכל "לפרסם הידועה ההוראה רקע על
אחד מוזמן הדור, ושופט נביא אודות הדור"

באמצעי הידוע קדמי, צחי ר' הארגון, מידידי
את מתאר צחי ר' שלו. היחודיים הפרסום

מנסיונו שבפרסום החיוביות התוצאות
בפעולות שותפים להיות לכולם וקורא האישי,
והגואל הגאולה בשורת את המביאות הברוכות

וראש פרומר, אסף הרב תבל. קצווי לכל
הקהל, את מרתק הכללי, לציבור התוכן מחלקת

קורא הוא וגם בהומור השזורה מאלפת במסה
בשורת ובפרסום בעשיה חלק לקחת נרגשות

הרבי של הנפש ומסירות העוצמה הגאולה.
אינה הגאולה להבאת המשיח, מלך שליט"א

את חתם הוא אדישים, אותנו להשאיר יכולים
דבריו.

מלאים שותפים להיות
ע"י שהופק 'ממש' פעילות את הסוקר סרט
הפלאזמה.הסרט מסכי על מוקרן לביא, אבי
פעילות. שנות 13 מרובה במקצועיות משקף
דקות במשך כפים ומוחא הקהל נעמד בסיום

ארוכות.
נמכרו הפומבית במכירה למעשה. ומדיבור

הק' מידו שניתנו וקונטרסים ברכה שטרות
המורכב תליון שליט"א, המשיח מלך הרבי של

נושא המכירה במהלך ותמונות. לצדקה ממטבע
הפרסומים ועורך 'ממש' הנהלת חבר דברים

הקורא ויצהנדלר, שמעון הרב הראשי
בפעולות מלאים שותפים להיות למשתתפים
מספר שהוא תוך קבע, הוראת על בחתימה
התרומה חשיבות בדבר נשיאינו מרבותינו

שבדורנו – הנשיא של בענייניו היום-יומית
בעולם. בפועל ההתגלות את לפעול הם הלא
הספר את המשתתפים מקבלים סיום לקראת

ענין מודגש בו גם אשר החינוך", "אגרת החדש
נחתם הערב והנוער. הילדים בחינוך הגאולה
ההתגלות. לזירוז אדירה אדוננו' 'יחי בשירת

והשלימה. האמיתית

ariel nahom צילום בדינר נואם ויצהנדלר שמעון הרב

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר


	974

