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לתחבורה גאולה מדבקת
בשורת לפרסום אביזר עוד

מנס פולומבו עובדיה הרב הגאולה.
בענייני הנמרצים הפעילים אחד ציונה,

מדבקה הפקת יזם וגאולה, משיח
והגואל. הגאולה בשורת להפצת חדשה

מלך שליט"א הרבי תמונת במרכזה
טוב "תחשוב הכיתוב עם המשיח
אדוננו". "יחי והכרזת טוב" יהיה

כגון: גדולים, לרכבים מיועדת המדבקה
מסחריות, שירות, מוניות אוטובוסים,

גודל ומשאיות. טנקים שאטלים,
להזמנות ס"מ. 70 על 40 המדבקה:

054-554-9232 נוסף: ולמידע

תורה ספרי ששה
העולמי השלוחים הכינוס במהלך

רבינו בבית אלה, בימים שנערך
ספרי ששה הכנסת התקיים שבבבל

שליט"א הרבי של הכנסת בבית תורה
ה"ההקפות" ריקודי המשיח. מלך

והתמימים השלוחים אלפי בהשתתפות
שמחת בשירי רבה בשמחה נערכו

ספרי רב. זמן משיח, ודגלי הגאולה
ר' הנגיד ביוזמת ונתרמו נכתבו התורה
פרקש (לאונדרו) דוד אברהם ב"ר הלל
שלוחים עבור נכתבו הספרים מצ'ילי.

תבל. במרחבי

ובאם אחד, מה׳ הוא ארץ-ישראל של ביטחון המשיח: מלך שליט״א הרבי זועק לזכור, צריך
ארץ-ישראל!״ לביטחון בנוגע לדאוג מה אין אז שצריכים, כפי הדרוש התוקף בכל בהתאם יתנהגו

טובות חדשות

ישראל ארץ
ישראל! לעם

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

.('92 (ינואר תשנ"ב שבט י' רביעי, ביום זה היה
מבית לצאת עמד המשיח מלך שליט"א הרבי
ישראל בממשלת התחבורה שר כאשר מדרשו,
כי היה נדמה תחילה אליו. ניגש לביקור, שהגיע
ברכה, מילות בכמה שיסתכם קצר מפגש זה יהא
המשיח, מלך שליט"א הרבי פתח שאז אלא
ביותר הנוקבות הקדושות משיחותיו באחת

ישראל. עם ובטחון הארץ שלימות בנושא

בנוגע ומבהילה מוזרה שמועה לאחרונה "שמעתי
של והחלטה לדיבורים
ישראל, בארץ הממשלה
חלקים מסירת אודות

ישראל... מארץ

אודות אלו דיבורים
הינם האוטונומיה תוכנית
למסירת ראשון צעד
ישראל, מארץ חלקים
קטנים חלקים רק ולא
כמו גדולים חלקים אלא
עזה, שומרון, יהודה,
וכו', וירושלים חברון
פיקוח של עניין זה והרי

ממש!". נפשות

לחץ גורר לחץ
מינהל באוטונומיה, אלא מדובר שאין הטיעון
והחקלאות, החינוך בתחום רק זה וגם - עצמי
אומות וגם הערבים שגם משום רלוונטי, אינו
הקמת היא ההסכם שמשמעות יודעים העולם
שהיהודים מה משנה "לא ח"ו: פלסטינית, מדינה
איך אלא זה את ומסבירים ואומרים חושבים
מפרשים והם זאת, מפרשים העולם שאומות
מסירת שסופה תוכנית אודות שמדובר זאת
מדינה והקמת בפועל ישראל מארץ חלקים

פלסטינאית.

ערבית, מבין הרי אתה
לערבים תשאל אז
שהם ותראה שם הגרים

פירושו אוטונומיה... על שמדברים לך... יגידו
כדי מארץ-ישראל חלקים להם שמוסרים בפועל

פלסטינאית. מדינה להקים

לערבויות זקוקים ש... שאומרים לזה ובנוגע
במה מתחשבים ולכן וכו' דארה"ב מהממשל
הצעד זהו בפועל הרי ארה"ב, ממשלת שתאמר
ראי'ה והא ישראל. מארץ חלקים למסור הראשון
הוא זה שעושים שמה אומרים עצמם הם שהרי
וכפי סוף, לדבר ואין וכו'... לחץ שיש בגלל..
בעבר בפועל זאת שראו
הרי ללחץ שכשנכנעים

לחץ". עוד מביא זה

אמיתי בטחון
הרבי זועק לזכור, צריך
המשיח: מלך שליט"א
ארץ של "ביטחון
אחד, מה' הוא ישראל
בהתאם יתנהגו ובאם
כפי הדרוש התוקף בכל
מה אין אז שצריכים
לביטחון בנוגע לדאוג
ובנוגע ישראל!". ארץ
הרבי ממשיך לפועל,
לפועל "ובנוגע ועונה: המשיח מלך שליט"א
את מיד יבטל ש... לראות צריכים - לדעתי

אוטונומיה". אודות והדיבורים ההחלטה

על הריבונות והחלת הרש"פ, של פירוקה רק
להפסקת יביאו בידינו, שנמסרו השטחים כל
איום ולהפסקת עזה מרצועת הרקטות ירי
לפלסטינאים יבהיר כזה נחרץ מהלך המנהרות.
ישראל לעם שייכת ישראל שארץ כולו ולעולם

מוחלטת. לרגיעה ויביא בלבד,

להוסיף עלינו זה, מהלך התגשמות לזירוז
"הקהל" בפעולות ובפרט בכלל ומצות בתורה
ומשיח גאולה עניני בלימוד רבים ולאחד לכנס
הרבי התגלות עדי הגאולה, בשורת ובהפצת

ממש. עכשיו המשיח מלך שליט"א

. . . לצדק גבהה דין בית

בניה. היתר שום ללא C בשטח שנבנה בבורין המסגד על הריסה צו שהוציא בג״צ למה
.C בשטחי בהיתר שנבנה זאב בגבעת השחר איילת הכנסת בית על כמו נלחם, לא

הרבי בקשת פי על
מלך שליט״א
להרשם יש המשיח,
באמצעות ל״הקהל״
על (״טפח הכרטיס
בזה. המצורף טפח״)

כרטיס לצלם ניתן
יהודים בו ולזכות זה
נוספים.

את למלא נא
ולשלוח הפרטים
שע״י הקהל למטה
למען האגודה
האמיתית הגאולה
בפקס: והשלימה.
03-657-3816

הקהל כרטיס
שמטרתו ה"הקהל", במפעל ישראל, עם לאחדות בזה מצטרף הנני
אהבת מתוך ומצותיה התורה קיום ה', ויראת האמונה חיזוק
האמיתית הגאולה לזירוז בזה, נדר, בלי לפעול ואשתדל ישראל.

המשיח. מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה

________________ האם שם __________________ פרטי שם

_______ גיל _____________________________ משפחה שם

E-mail__________________ _____________ טלפון

____________________________________________ כתובת
ישוב מס' רח'

האישיים. פרטיך את מלא לך, המתאימים הסעיפים את סמן

השנה. במהלך אי"ה שיערכו "הקהל" לכנסי להזמנני אבקש #

השפעתי את ולהפעיל אלי, הקרובים את לזמן מזמן לאסוף מוכן אני #
"הקהל". של בערכים יחד להתחזק עליהם,

הפעולות. על פרטים לקבל לחודש אחת אלי שתתקשרו אשמח #

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

חברוןר' קדמי  ב אבנר בן נר - חברון - נר בן אבנר ב קדמי ר'

תשע"ו לשנת הראשון ארצי הקהל

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

לחסידות במסביב להשתדל
וכן בזה ממשיך ובודאי שי' מר... עם לימודו אודות
השתתפותו ע"י חב"ד בעניני יותר להמשיכו משתדל
פון ארום דעם הכללי, בשם הנקרא וכיו"ב בהתועדות

המערכת)... לחסידות (מסביב חסידות,

מתאים בזה הכללית הנקודה לימוד, סדר אודות ובמ"ש
למותר ...ובודאי חפץ, שלבו במקום חז"ל, להודעת
חסידות בתורת צ"ל הלימודים אחד שעכ"פ לבאר
שלבו ענינים ימצא שם וגם כנ"ל היא רחבה אשר חב"ד
ובטח בשיחות, ולימוד הקריאה ע"ד לעוררו וכן חפץ,

בעצמו שיקראם ויותר די מספיקה הנ"ל השגת

העוסקים אלו כל ולפני לפניו יביא הקשה דבר ורק
ו׳ת) (מאגרת בקביעות.. החסידות בתורת

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (13.11.15) ה'תשע"ו כסלו א' שרה, חיי פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1070

ע"י מרחשון בכ' שנערך הארצי ה"הקהל" כנס
והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה
אלפי סחף בראשל"צ, בלוודר באולמי
לקבל שבאו וטף" נשים "אנשים, משתתפים
ב-770. החגים מחודש הבאים פני את
כרטיסי אלפי לצד האולם, שעיטרו השלטים
והגליונות השולחנות על שפוזרו ההקהל
ישמעו", "למען ההקהל עלון של הטריים

כולו. האירוע של יחודו את הבהירו

בנצי הרב המנחה, של הפתיחה דברי לאחר
- בבת חב"ד חינוך מוסדות מנהל פרישמן
ליסון אברהם הרב הנואמים, לדוכן עולה ים,
אודות במונולוג ופותח החסידים, מזקני
הרבי של הנצחיים בחייו החסידים אמונת
הרבי בהוראות וממשיך המשיח, מלך שליט"א

חשון. כ"ף - ההולדת יום בעל הרש"ב

מלך שליט"א הרבי של התהילים פרק את
מנהל סימון, אסף הרב מקריא המשיח
רמת ליובאוויטש מודעות במרכז הפעילות
המשיח מלך שליט"א הרבי הזמנת את גן.
בית מנהל כפרא אפרים הרב עורך למעמד,
אמרו ה' צבאות חיילי ברחובות. משיח
נערך כן לפני כאשר הפסוקים, י"ב את
שלום ה' בצבאות לחייל "אופשיערניש"
ע"ה בז'ה משה הרב של נכדו ויצמן, דובער

ים. בת של הטנקיסט

שמחה מתוך גאולה
הרב עילית, בנצרת חב"ד קהילת משפיע
ב-770, תשרי באי לכל המוכר קעניג, אלעזר
מתאר החגים, בתפילות הציבור כשליח
ב"770", תשרי של יחודו את עזים בצבעים
שמחה. מתוך הגאולה את לדרוש עלינו וכיצד

חיים הרב מביא הארץ, שלימות זעקת את
נעמד הקהל דבריו בסיום עלית. מביתר ששון,
מהליכי כל כנגד מוחים" "אנו בתוקף והכריז
באירוע ישראל. עם את המסכנים הממשלה
ישראל "ארץ מדבקות 600,000 הפצת החלה
שמואל הרב המשפיע ביוזמת ישראל", לעם

שמואל. מקרית פרומר

ב-770 ביקור רשמי
מלך שליט"א לרבי הארמון אודות דברים
שניאורסון, שניאור הרב מוסר המשיח,
הזמר עם וזמרה, שירה ברוב יוצא והקהל
ליפסקר, אהרלה ומלווהו שיף אוריה החסידי
"המכבסה" את במעט המזכיר ענק למעגל
ב-770. הריקודים מעגל של המפורסמת
רחב מגוון לתשרי הגיעו ההקהל שנת בזכות
צלם אופיר סיון ר' אורחים. קבוצות של
מקורבים קבוצת על מספר מרחובות חבד"י
ישראל נבחרת מאמן את ביניהם שהביא,

דברים הנושא צימקינד אריאל מר בהיאבקות
הביקור. בו שהותיר העז מהרושם נרגשים
ישראל הרב מביא שבתורה, ההקהל את
שבתורה" "מאור הספר עורך דוברוסקין,
המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת לאור
הצמח הרבי של התורה" "אור את ללמוד
ונערכת נאספים ההגרלה כרטיסי שוברי צדק.
הרב זוכה הטיסה בכרטיס כאשר הגרלה,

הבאר. קניון חב"ד בית מנהל ממן, פנחס

האומות בקרב גם הקהל
בני מצוות שבע מטה יו"ר קלי, בועז הרב
פוסטרים - החדש הפרוייקט את מציג נח,
במצוות להוספה הקוראים הערבית בשפה
ומוסיף המשיח. ביאת לזירוז טובים ומעשים

אלו פעולות כי
את בעבר הוכיחו
בהרגעת השפעתם
הרב טירור. מעשי
אהרוניאן, אברהם
כפר העיר מרכז רב
על מדבר סבא,

הרבי אל דווקא חסיד, של הנסיעה נקודת
צדדיים. לדברים ולא המשיח, מלך שליט"א

מהישוב מור, אברהם מאיר מר מספר לסיום
אישי נס באמונה, רפואה על האורנים, כפר
הרבי ברכת בזכות לאחרונה, לו שאירע
האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א
עכשיו). נפלאות מדור פנים, ע' (ראה קודש
הכינוס החלטות בהקראת נחתם האירוע
הרב עם חסידית בהתוועדות מכן ולאחר
הרבי התגלות בסימן האגודה, יו"ר ציק זמרוני

ממש. בקרוב המשיח מלך שליט"א

המשיח מלך שליט״א הרבי אצל ב770 החגים מחודש הבאים פני את מקבלים



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

טוב מזל
שיחי' שרה ורעיתו גדליה ר' למשפחת

לבקוביץ
חנה בצ"ה החיילת הבת להולדת

ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלה יזכו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך טובים

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

והברכה התודה
ה'תשע"ו - הבאים" "ברוכים הכנס להצלחת המסייעים לכל

הי"ו, שאער ראובן הרב
והשלמה: האמיתית הגאולה למען האגודה לצוות
רווה, מנחם הרב פרישמן, בנצי הרב רחימי, יצחק הרב

כהן, אמין חיים הרב נחום, אריאל הרב ציק, חיים הרב

שסייע. ואנ"ש התמימים וכל והפעילים, הרכזים קנטור גיא הרב

ציק זמרוני הרב

המשיח, ימות בתקופתנו, הניסים
כינוס ויותר. יותר גלויים נעשים
הבאים ברוכים הארצי ההקהל
בלוודר באולמי השבוע שהתקיים
טובה הזדמנות היווה בראשל"צ,
אישית, בעדות כזה נס על לשמוע
מהנדס מור, מאיר אברהם של מפיו
טיולים מדריך לאומי בבנק מחשבים

טבעית. לבריאות ויועץ

רכוב יצאתי וחצי כחודשים "לפני
האורנים בכפר מביתנו אופני על
שלא כנראה מודיעין. לכביש
לקראת חרוש שהכביש הבחנתי
המשקל שיווי את איבדתי שיפוץ,
השמאלית. הכתף על לארץ ונפלתי
פינו וכך הכאבים מעוצמת התעלפתי

הרופא. אסף הרפואה לבית אותי

ראשונות בדיקות
קשות, שנחבלתי גילו
פרקתי שברתי,
הכתף את וקרעתי
הרופאים השמאלית.
הכתף את החזירו
ולאחר למקומה
לי נערך שהתעוררתי,
שזיהה C.T. צילום
מנותק שבר, בכתף

בתזוזה!

לעבור עלי כי הייתה הרופאים חוו"ד
"אין השבר. לאיחוי בדחיפות ניתוח
אחרת" אפשרות על לדבר מה על
בניתוח הסיכון מה כששאלתי אמרו.
דלקת עיצבית, פגיעה נענתי: כזה,
וכמו שנה, מעל ארוכה, החלמה בגוף,

להסתבך. יכול גם זה ניתוח, כל

משמעית חד הודעתי הדברים לשמע
תקופה באותה להתייעץ... שברצוני
אפיק של האפשרות על שמעתי כבר
מלך שליט"א לרבי ההתקשרות
קודש. האגרות באמצעות המשיח,
לחב"ד שהתקרב שי' בן לנו יש
האפיק על בעיקר שמעתי וממנו
לנוכח קודש". "אגרות של הניסי
שאני לי ברור היה הנ"ל הסיכונים
ברורה הוראה בלי לניתוח, הולך לא

המשיח. מלך שליט"א מהרבי
בישוב, שלנו המקומי לשליח פניתי
הדריך אשר סגל, שניאור זלמן הרב
לי וייעץ המכתב, בכתיבת אותי
טובה. החלטה איזו עצמי על לקחת

לו: עניתי ומיד לרגע הירהרתי

המכה את קבלתי ביותר. גלוי "זה

מניחים בה היד בדיוק זו שמאל, ביד
את הנחתי לא כה עד לצערי תפילין.
התפילין את להניח נהגתי התפילין,
עצמי על אקח מעתה אבל ב...ארון!

יום". כל תפילין להניח

כולל המכתב, לכתיבת ניגשנו כעת
שאלתי כשבסיום הטובה ההחלטה

לא. או הניתוח את לעשות האם

עם התעצמתי הספר, פתיחת לפני
עצמי על מקבל שאני המחשבה,
ואשר בהקב"ה פשוטה אמונה מתוך
הוא המשיח מלך שליט"א הרבי
התשובה, שתהיה שמה שליחו,
יקרה הדבר בוודאי וכך אעשה כך

בפועל.

הרב "לכבוד נפתח התשובה מכתב
בו זה מפתיח כבר זלמן...". שניאור
הרב של שמו אוזכר
את כתבתי אצלו סגל
עד ראיתי המכתב,
הינה התשובה כמה

ומדוייקת. עכשווית

הייתה בהמשך
להחלטה התייחסות
ברורה המלצה טובה,
על איתן לעמוד
שיהיו והבטחה דעתי
עבורי טובות. בשורות
שאין הבנתי והותר. די בזה היה
בשורות לי ויהיו בניתוח, צורך

הכתף. לגבי טובות

והודעתי הרפואה לבית חזרתי
בכוונתי שאין לרופאים חגיגית
נאלצתי מעתה ניתוח. לעשות
מצבי, עם לבד להתמודד להתחיל

ידי. את להזיז מסוגל לאו כשאני

לא כי נענתי אך פזיוטרפיה ביקשתי
בלית הקרוב. בזמן תור לקבל ניתן
פרטי באופן לטיפול פניתי ברירה
ליכולת לי לגרום הצליח שאכן

מגופי. ס"מ כעשרה ידי את להזיז

להניח להתחיל החלטתי כעת
בתוך הנס. התרחש וכאן תפילין
השתחררה היד ימים שלושה
ידי את להרים הצלחתי לחלוטין,

ניתוח. וללא ב"ה הגבלה, ללא

לביקורת. חזרתי חודש, לאחר
בהלם ונותר צילום לי עשה הרופא
"איחוי מילמל להיות" יכול לא "זה
בהתפעלות והיה לבד?" מושלם,

ממש. כפשוטו נס גדולה.

   
   

   
  

    
   
  
  

   
  

    
   


     

יט) כה, (בראשית יצחק תולדות ואלה

דמעשינו הענין כללות זהו "תולדות"
צדיקים של ("תולדותיהם ועבודתינו
נעשה זה ידי על ודוקא טובים"), מעשים
האמיתית הגאולה ביאת יצחק", "תולדות
של הענין שלימות יהיה שאז והשלימה,
שחוק ימלא ו"אז לי", יצחק השומע "כל
פינו" "שחוק שאז בלבד זו שלא - פינו"
למלא מוכרחים נהיה אז אלא אפשרי, יהיה

פינו"!... "שחוק
מוגה) בלתי - תשנ״ב תולדות ש״פ שיחת (עפ״י

כא) כה, (בראשית לה׳ יצחק ויעתר
הגאולה שתבוא ("ויעתר") מתפלל הצדיק
אצל והצחוק השמחה את יהי'ה שאז
כמו בשלימות, לה'") ("יצחק הקב"ה

במעשיו". ה' "ישמח יעקב)שכתוב (קול

את אתן ולזרעך לך כי . . בארץ שכון
ב-ד) כו, (בראשית הארצות כל

ישראל בארץ שכונה עשה - בארץ שכון
אחר דבר נציב. הוי זורע, הוי נוטע, הוי

בארץ. השכינה את שכן בארץ שכון
את הושעיה: רבי אמר - הזאת בארץ גור
חוץ יצאת אם עולה מה תמימה עולה
יצאת אם את אף נפסלת היא לקלעים

נפסלת. לארץ חוץ
האל הארצות כל את אתן ולזרעך לך כי
לקח" הארץ אילי "ואת שנאמר: כמו -
נאמר לא למה אחר: דבר . יז) (יחזקאל
נותן אני מקצתן לומר "האל" אלא האלה
לעתיד השאר את נותן אני ואימתי לך,

לבא.
רבה) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף! שעון לפי

17:19 16:06 ירושלים
17:20 16:20 תל-אביב
17:19 16:10 חיפה
17:22 16:24 באר-שבע
17:22 16:22 ניו-יורק
הוא. צבאות ה' ה'- דבר משא :

א'-ב'). פרק (מלאכי

לשמחה שמביא הפחד

דבר מצינו יצחק של ועבודתו לענינו בנוגע
והיפוכו:

כמו היראה, מדת היא יצחק של שמדתו ידוע
עבודתו בין ההבדל שזהו יצחק". "ופחד שנאמר

במדת היא אברהם עבודת יצחק: לשל אברהם של
- יצחק ושל אוהבי", "אברהם והחסד, האהבה

והפחד. היראה במדת
בחייו מהותיים פרטים כמה מצאנו זאת ובכל

הופכית למידה דווקא אותו המשייכים יצחק, של
מלשון "יצחק" שמו: גם ובהם הפחד. ממידת

ענין אלקים", לי עשה "צחוק שם על - "צחוק"
ממדת הפוכה תנועה היא שמחה והרי שמחה. של
בשם יצחק נקרא כן פי על ואף - והפחד היראה

שמחה. על המורה

יצחק שיטת או אברהם שיטת
הידוע, על-פי זאת לבאר היה אפשר לכאורה,

קוים בשני היו ויצחק אברהם של שהעבודות שזה
עבודתו שעיקר בזה הכוונה - הפכיים וגם שונים
שהיתה לא אבל החסד, במדת היתה אברהם של

ממדת גם כלולה היתה אלא בה רק מוגבלת
"עתה - אברהם אצל וכמפורש והיראה, הגבורה

ביצחק, הוא כן וכמו אתה"; אלקים ירא כי ידעתי
אלא החסד, ממדת גם כלולה היתה שעבודתו

היראה. במדת היתה העיקרית שעבודתו

בתחילת הכתוב שאמר שזה לפרש יש זה ולפי
שהפירוש יצחק", את הוליד "אברהם פרשתנו
יצחק של פניו קלסתר "צר שהקב"ה הוא בזה

פניו לתואר רק לא בזה הכוונה - לאברהם" דומה
- כלומר הרוחני, פניו" ל"קלסתר גם אלא הגשמי,
יצחק של בעבודתו כי ללמדנו ובא ועבודתו, מדתו

אברהם). (של האהבה עבודת ישנה
מאחר כי מספיק, ביאור זה אין לכאורה אמנם,

שם על הוא ותמיד כל בפי יצחק של ששמו

שזהו לומר אנו חייבים כן על דוקא, השמחה
יצחק. של ענינו עיקר

לשמחה הנכונה ההקדמה
(מדתו אהבה שבין מהחילוקים הענין: וביאור
ענינה יצחק): של (מדתו ליראה אברהם) של

שאין הנאהב, אל האוהב קירוב הוא אהבה של
הנאהב, כלפי האוהב התבטלות של תנועה בזה

שהוא האוהב, מציאות מורגשת באהבה אדרבה,
מתבטל שהאדם - ענינה יראה ואילו קרוב; נעשה

ממנו. שירא זה כלפי ומציאותו תוקפו ומאבד
ועבד: בן בין החילוק — לדבר דוגמא

האהבה ברגש (בעיקר) יסודו לאביו בן בין היחס
אינה אביו אל הבן אהבת והרי — שביניהם

שהוא כפי אלא הבן, של "מציאותו" מבטלת
אך אביו; אל (ואהבה) קירוב לו יש במציאותו
במדת (בעיקר) קשור לאדונו העבד של היחס

ופעולתה שענינה מאדונו), העבד (יראת היראה
וכפוף אדונו עול את עליו שמקבל - הביטול הוא

אליו. ובטל
האם יהודי, מכל הנדרשת בעבודה ההבדל גם וזהו

כעבד. שמא או כבן, עבודתו את עובד
היתה יצחק, אצל היראה ליצחק: בנוגע גם וכך
בעבודת הלב ופתיחת להשמחה והכשרה הכנה

נקרא ולכן הביטול. הקדמת ע"י הבאה השם,
על המורה ושמחה, צחוק מלשון - יצחק בשם

בה שאין להתפשטות (עד והתפשטות התרחבות
כי - הגדרים) כל פורצת ששמחה כידוע הגבלה,
החיות, תגבורת מתגלה יצחק של וביטול ביראה

בתורתך"). לבי ("פתח דקדושה האמיתית הרחבות

ברכות של שפע
ממדת הפוך ענין אינה יצחק של היראה מדת

של ותכליתה ענינה שהרי - אברהם של האהבה
תגבורת אצלו שתאיר כדי הוא והביטול היראה
שאת ביתר השם אל ויתקרב שלמעלה, החסד

לאדונו). המתקרב העבד (כביטול עז ויתר
הברכה ענין מצינו יצחק אצל שדוקא הטעם וזהו

באברהם לא כאלה ברכות ענין מצינו ש"לא בריבוי
היראה מדת ידי על דוקא כי - כנ"ל ביעקב" ולא
ממדידה שלמעלה השפע תגבורת נמשכת דיצחק

כרוב . ישראל. לבית טוב "רב ברכת - והגבלה
ובגשמיות רוחני, טוב ורב גשמי טוב רב חסדיו",
דוקא, והנגלה הנראה ובטוב יחד, גם וברוחניות

ממש. כפשוטו טפחים, מעשרה למטה
תשמ״א) אחרי ש״פ שיחת (עפ״י

בכ' שנערך הבאים, ברוכים הארצי, הקהל בכינוס הדוברים אחד
ותיק צלם סיון, אופיר ר' היה בראשל"צ, בלוודר באולמי מרחשון
ישראל נבחרת מאמן את עימו להביא השנה שזכה ברחובות,

ב"770". לתשרי נסיעתו על שסיפר צימקינד, אריאל ר' בהיאבקות

החבר׳ה עם יחד בבייסמנט
לשתף רוצה אני מכיר, שאני מי כלל בדרך ...
את שהתחלתי לפני החסידית. באש אותו
חסידים אצל שראיתי מה בתשובה, דרכי
אני שבוערת. החסידית האש זה אותי, והדליק
שבוערת החסידית האש אבל במקור.. ירושלמי

ורע. אח לה אין בליובאוויטש,

שאני מה ומצות, תורה לשמור כשהתחלתי
חברים. "להדביק" כמובן זה לעשות, משתדל
מציעים המשיח, מלך שליט"א לרבי וכשנוסעים

כן. גם שיבוא שאפשר, למי

לפני ברחובות, חב"ד כנסת מבית מכיר אני צמיקינד אריאל את
התוועדויות ביחד, חגים חוגגים מאוד. קרוב קשר ביננו נוצר כשנתיים.
לרב'ה? בא אתה "אריאל אותו: שאלתי לתשרי הנסיעה ולקראת ביחד.

לנסוע". מוכן אני איתך מה, יודע "אתה לי ענה להפתעתי

ישראל נבחרת מאמן אופן בכל יסתדר. הוא כיצד חששות לי היו
'משפיעים' כמה עם התייעצתי אבל כוכבים.. 5 של למלונות שרגיל
החבר'ה". של בבייסמנט אתכם שיהיה בשבילו, טוב "הכי לי: שאמרו

על מזרונים, על יישנו כוכבים, 5 של מלון לנו היה לא אכן וב"ה
היינו תורה בשמחת בישיבה. ת' בחור של כמו "ביטושים" הרצפה,
הרוקדים (במעגל למטה ב"מכבסה" אלא למעלה, הטריבונות על לא
תהלוכה בבוקר, 6 עד ריקודים הכווצי'ם, כל עם ביותר), הדחוס
אברכים איתו וסחב הלך ורבע שעתים פרידמן, יהודה לרב למילבייסן

ב"ה. על. בכושר ממש, הכתפיים על

לשחזר אפשר אי כשחוזרים אבל ב"770", העצומה ההתרגשות למרות
מבין לא אני תספר.. לך היה?" "איך אותנו: שואלים ההתרגשות. את
נזכה זה, בהקהל ועוד לאלוקות. קרוב הכי היה זה לי אבל באלוקות,

רב. בכבוד אריאל ועכשיו ממש. ומיד תיכף ההתגלות את לראות

ב-770 הקהל של בתשרי ישראל, נבחרת מאמן
פגישות הרבה כך כל לי יהיו לרב'ה הנסיעה שלאחר ציפתי לא

אני מדבר, שאני פעם וכל זה. על והתוועדויות
לרב'ה. צמוד יותר שאני מרגיש

כוכבים. 16 למלון הגענו ל-770. נסעתי בסוכות
אותה שאנחנו והרגשתי בחדר, גרנו חבר'ה 16
זקוק שהייתי זמן כל יחד. כולנו היינו משפחה.
יכול הוא במה ושאל מישהו מגיע היה לעזרה,
רוחני. ויותר חויות יותר הרגשתי יום כל לעזור.

רגיל. בלתי באופן בשמחה הייתי

היה במקום. נמצא שהרב'ה הרגשתי ראשון מיום כבר הכנסת, בבית
הזמן כל מרגיש, אני היום עד ממני. חוץ להבין, אפשר שאי כזה רגש

חזק. ויותר חזק יותר זה את מרגיש אני שהיה. מה

לארץ שאבוא חלמתי מזמן כבר לחב"ד. שער לי שפתח לסיון תודה
מקווה ואני טובות, תוצאות ישנם בספורט וב"ה ליהודים לעזור

ישראל. לעם וגם הפרטיים בחיים גם טובות לתוצאות

את מחזק הוא יום כל עצומה, עבודה עושה שהרב'ה להגיד רוצה אני
הרגשתי הכנסת בית בתוך גם מיוחדת. הרגשה שם יש ישראל. עם

לכולם. תודה חיובי! וכח כוח מקבל שאני

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

עכשיו נפלאות

מלך דבר

העם... את הקהל

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
י. פרק נדרים הל'

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

א. פרק נזירות הל'

ב. פרק

ג פרק

ט-יא פרקים אבל הלכות

יב-יד. פרקים

א-ג פרקים ומלחמותיהם מלכים הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט פרקים

י-יב. פרקים

המצוות... כל וגו'. אז

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ל

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

באמונה רפואה

תולדות פרשת

תולדות

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

אודות מדובר שכאשר ברור, לדעת צריכים
מהם אחד שכל יהודים מאות של נפש פיקוח

צריך חיים ותורת אמת תורת פי על אז - מלא" "עולם הוא
המומחים הם דידן שבנדון בזה, המומחים הוראת כפי לעשות

תשל"ח) ויצא ש"פ (מוצאי מלחמה. בתכסיסי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

קובעים המומחים רק שיחי' מיטל ורעיתו שמחה ר' למשפחת
אילאייב

תהילה בצ"ה החיילת הבת להולדת
ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלה יזכו

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

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

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

מור מאיר אברהם



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

טוב מזל
שיחי' שרה ורעיתו גדליה ר' למשפחת

לבקוביץ
חנה בצ"ה החיילת הבת להולדת

ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלה יזכו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך טובים

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

והברכה התודה
ה'תשע"ו - הבאים" "ברוכים הכנס להצלחת המסייעים לכל

הי"ו, שאער ראובן הרב
והשלמה: האמיתית הגאולה למען האגודה לצוות
רווה, מנחם הרב פרישמן, בנצי הרב רחימי, יצחק הרב

כהן, אמין חיים הרב נחום, אריאל הרב ציק, חיים הרב

שסייע. ואנ"ש התמימים וכל והפעילים, הרכזים קנטור גיא הרב

ציק זמרוני הרב

המשיח, ימות בתקופתנו, הניסים
כינוס ויותר. יותר גלויים נעשים
הבאים ברוכים הארצי ההקהל
בלוודר באולמי השבוע שהתקיים
טובה הזדמנות היווה בראשל"צ,
אישית, בעדות כזה נס על לשמוע
מהנדס מור, מאיר אברהם של מפיו
טיולים מדריך לאומי בבנק מחשבים

טבעית. לבריאות ויועץ

רכוב יצאתי וחצי כחודשים "לפני
האורנים בכפר מביתנו אופני על
שלא כנראה מודיעין. לכביש
לקראת חרוש שהכביש הבחנתי
המשקל שיווי את איבדתי שיפוץ,
השמאלית. הכתף על לארץ ונפלתי
פינו וכך הכאבים מעוצמת התעלפתי

הרופא. אסף הרפואה לבית אותי

ראשונות בדיקות
קשות, שנחבלתי גילו
פרקתי שברתי,
הכתף את וקרעתי
הרופאים השמאלית.
הכתף את החזירו
ולאחר למקומה
לי נערך שהתעוררתי,
שזיהה C.T. צילום
מנותק שבר, בכתף

בתזוזה!

לעבור עלי כי הייתה הרופאים חוו"ד
"אין השבר. לאיחוי בדחיפות ניתוח
אחרת" אפשרות על לדבר מה על
בניתוח הסיכון מה כששאלתי אמרו.
דלקת עיצבית, פגיעה נענתי: כזה,
וכמו שנה, מעל ארוכה, החלמה בגוף,

להסתבך. יכול גם זה ניתוח, כל

משמעית חד הודעתי הדברים לשמע
תקופה באותה להתייעץ... שברצוני
אפיק של האפשרות על שמעתי כבר
מלך שליט"א לרבי ההתקשרות
קודש. האגרות באמצעות המשיח,
לחב"ד שהתקרב שי' בן לנו יש
האפיק על בעיקר שמעתי וממנו
לנוכח קודש". "אגרות של הניסי
שאני לי ברור היה הנ"ל הסיכונים
ברורה הוראה בלי לניתוח, הולך לא

המשיח. מלך שליט"א מהרבי
בישוב, שלנו המקומי לשליח פניתי
הדריך אשר סגל, שניאור זלמן הרב
לי וייעץ המכתב, בכתיבת אותי
טובה. החלטה איזו עצמי על לקחת

לו: עניתי ומיד לרגע הירהרתי

המכה את קבלתי ביותר. גלוי "זה

מניחים בה היד בדיוק זו שמאל, ביד
את הנחתי לא כה עד לצערי תפילין.
התפילין את להניח נהגתי התפילין,
עצמי על אקח מעתה אבל ב...ארון!

יום". כל תפילין להניח

כולל המכתב, לכתיבת ניגשנו כעת
שאלתי כשבסיום הטובה ההחלטה

לא. או הניתוח את לעשות האם

עם התעצמתי הספר, פתיחת לפני
עצמי על מקבל שאני המחשבה,
ואשר בהקב"ה פשוטה אמונה מתוך
הוא המשיח מלך שליט"א הרבי
התשובה, שתהיה שמה שליחו,
יקרה הדבר בוודאי וכך אעשה כך

בפועל.

הרב "לכבוד נפתח התשובה מכתב
בו זה מפתיח כבר זלמן...". שניאור
הרב של שמו אוזכר
את כתבתי אצלו סגל
עד ראיתי המכתב,
הינה התשובה כמה

ומדוייקת. עכשווית

הייתה בהמשך
להחלטה התייחסות
ברורה המלצה טובה,
על איתן לעמוד
שיהיו והבטחה דעתי
עבורי טובות. בשורות
שאין הבנתי והותר. די בזה היה
בשורות לי ויהיו בניתוח, צורך

הכתף. לגבי טובות

והודעתי הרפואה לבית חזרתי
בכוונתי שאין לרופאים חגיגית
נאלצתי מעתה ניתוח. לעשות
מצבי, עם לבד להתמודד להתחיל

ידי. את להזיז מסוגל לאו כשאני

לא כי נענתי אך פזיוטרפיה ביקשתי
בלית הקרוב. בזמן תור לקבל ניתן
פרטי באופן לטיפול פניתי ברירה
ליכולת לי לגרום הצליח שאכן

מגופי. ס"מ כעשרה ידי את להזיז

להניח להתחיל החלטתי כעת
בתוך הנס. התרחש וכאן תפילין
השתחררה היד ימים שלושה
ידי את להרים הצלחתי לחלוטין,

ניתוח. וללא ב"ה הגבלה, ללא

לביקורת. חזרתי חודש, לאחר
בהלם ונותר צילום לי עשה הרופא
"איחוי מילמל להיות" יכול לא "זה
בהתפעלות והיה לבד?" מושלם,

ממש. כפשוטו נס גדולה.

   
   

   
  

    
   
  
  

   
  

    
   


     

יט) כה, (בראשית יצחק תולדות ואלה

דמעשינו הענין כללות זהו "תולדות"
צדיקים של ("תולדותיהם ועבודתינו
נעשה זה ידי על ודוקא טובים"), מעשים
האמיתית הגאולה ביאת יצחק", "תולדות
של הענין שלימות יהיה שאז והשלימה,
שחוק ימלא ו"אז לי", יצחק השומע "כל
פינו" "שחוק שאז בלבד זו שלא - פינו"
למלא מוכרחים נהיה אז אלא אפשרי, יהיה

פינו"!... "שחוק
מוגה) בלתי - תשנ״ב תולדות ש״פ שיחת (עפ״י

כא) כה, (בראשית לה׳ יצחק ויעתר
הגאולה שתבוא ("ויעתר") מתפלל הצדיק
אצל והצחוק השמחה את יהי'ה שאז
כמו בשלימות, לה'") ("יצחק הקב"ה

במעשיו". ה' "ישמח יעקב)שכתוב (קול

את אתן ולזרעך לך כי . . בארץ שכון
ב-ד) כו, (בראשית הארצות כל

ישראל בארץ שכונה עשה - בארץ שכון
אחר דבר נציב. הוי זורע, הוי נוטע, הוי

בארץ. השכינה את שכן בארץ שכון
את הושעיה: רבי אמר - הזאת בארץ גור
חוץ יצאת אם עולה מה תמימה עולה
יצאת אם את אף נפסלת היא לקלעים

נפסלת. לארץ חוץ
האל הארצות כל את אתן ולזרעך לך כי
לקח" הארץ אילי "ואת שנאמר: כמו -
נאמר לא למה אחר: דבר . יז) (יחזקאל
נותן אני מקצתן לומר "האל" אלא האלה
לעתיד השאר את נותן אני ואימתי לך,

לבא.
רבה) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף! שעון לפי

17:19 16:06 ירושלים
17:20 16:20 תל-אביב
17:19 16:10 חיפה
17:22 16:24 באר-שבע
17:22 16:22 ניו-יורק
הוא. צבאות ה' ה'- דבר משא :

א'-ב'). פרק (מלאכי

לשמחה שמביא הפחד

דבר מצינו יצחק של ועבודתו לענינו בנוגע
והיפוכו:

כמו היראה, מדת היא יצחק של שמדתו ידוע
עבודתו בין ההבדל שזהו יצחק". "ופחד שנאמר

במדת היא אברהם עבודת יצחק: לשל אברהם של
- יצחק ושל אוהבי", "אברהם והחסד, האהבה

והפחד. היראה במדת
בחייו מהותיים פרטים כמה מצאנו זאת ובכל

הופכית למידה דווקא אותו המשייכים יצחק, של
מלשון "יצחק" שמו: גם ובהם הפחד. ממידת

ענין אלקים", לי עשה "צחוק שם על - "צחוק"
ממדת הפוכה תנועה היא שמחה והרי שמחה. של
בשם יצחק נקרא כן פי על ואף - והפחד היראה

שמחה. על המורה

יצחק שיטת או אברהם שיטת
הידוע, על-פי זאת לבאר היה אפשר לכאורה,

קוים בשני היו ויצחק אברהם של שהעבודות שזה
עבודתו שעיקר בזה הכוונה - הפכיים וגם שונים
שהיתה לא אבל החסד, במדת היתה אברהם של

ממדת גם כלולה היתה אלא בה רק מוגבלת
"עתה - אברהם אצל וכמפורש והיראה, הגבורה

ביצחק, הוא כן וכמו אתה"; אלקים ירא כי ידעתי
אלא החסד, ממדת גם כלולה היתה שעבודתו

היראה. במדת היתה העיקרית שעבודתו

בתחילת הכתוב שאמר שזה לפרש יש זה ולפי
שהפירוש יצחק", את הוליד "אברהם פרשתנו
יצחק של פניו קלסתר "צר שהקב"ה הוא בזה

פניו לתואר רק לא בזה הכוונה - לאברהם" דומה
- כלומר הרוחני, פניו" ל"קלסתר גם אלא הגשמי,
יצחק של בעבודתו כי ללמדנו ובא ועבודתו, מדתו

אברהם). (של האהבה עבודת ישנה
מאחר כי מספיק, ביאור זה אין לכאורה אמנם,

שם על הוא ותמיד כל בפי יצחק של ששמו

שזהו לומר אנו חייבים כן על דוקא, השמחה
יצחק. של ענינו עיקר

לשמחה הנכונה ההקדמה
(מדתו אהבה שבין מהחילוקים הענין: וביאור
ענינה יצחק): של (מדתו ליראה אברהם) של

שאין הנאהב, אל האוהב קירוב הוא אהבה של
הנאהב, כלפי האוהב התבטלות של תנועה בזה

שהוא האוהב, מציאות מורגשת באהבה אדרבה,
מתבטל שהאדם - ענינה יראה ואילו קרוב; נעשה

ממנו. שירא זה כלפי ומציאותו תוקפו ומאבד
ועבד: בן בין החילוק — לדבר דוגמא

האהבה ברגש (בעיקר) יסודו לאביו בן בין היחס
אינה אביו אל הבן אהבת והרי — שביניהם

שהוא כפי אלא הבן, של "מציאותו" מבטלת
אך אביו; אל (ואהבה) קירוב לו יש במציאותו
במדת (בעיקר) קשור לאדונו העבד של היחס

ופעולתה שענינה מאדונו), העבד (יראת היראה
וכפוף אדונו עול את עליו שמקבל - הביטול הוא

אליו. ובטל
האם יהודי, מכל הנדרשת בעבודה ההבדל גם וזהו

כעבד. שמא או כבן, עבודתו את עובד
היתה יצחק, אצל היראה ליצחק: בנוגע גם וכך
בעבודת הלב ופתיחת להשמחה והכשרה הכנה

נקרא ולכן הביטול. הקדמת ע"י הבאה השם,
על המורה ושמחה, צחוק מלשון - יצחק בשם

בה שאין להתפשטות (עד והתפשטות התרחבות
כי - הגדרים) כל פורצת ששמחה כידוע הגבלה,
החיות, תגבורת מתגלה יצחק של וביטול ביראה

בתורתך"). לבי ("פתח דקדושה האמיתית הרחבות

ברכות של שפע
ממדת הפוך ענין אינה יצחק של היראה מדת

של ותכליתה ענינה שהרי - אברהם של האהבה
תגבורת אצלו שתאיר כדי הוא והביטול היראה
שאת ביתר השם אל ויתקרב שלמעלה, החסד

לאדונו). המתקרב העבד (כביטול עז ויתר
הברכה ענין מצינו יצחק אצל שדוקא הטעם וזהו

באברהם לא כאלה ברכות ענין מצינו ש"לא בריבוי
היראה מדת ידי על דוקא כי - כנ"ל ביעקב" ולא
ממדידה שלמעלה השפע תגבורת נמשכת דיצחק

כרוב . ישראל. לבית טוב "רב ברכת - והגבלה
ובגשמיות רוחני, טוב ורב גשמי טוב רב חסדיו",
דוקא, והנגלה הנראה ובטוב יחד, גם וברוחניות

ממש. כפשוטו טפחים, מעשרה למטה
תשמ״א) אחרי ש״פ שיחת (עפ״י

בכ' שנערך הבאים, ברוכים הארצי, הקהל בכינוס הדוברים אחד
ותיק צלם סיון, אופיר ר' היה בראשל"צ, בלוודר באולמי מרחשון
ישראל נבחרת מאמן את עימו להביא השנה שזכה ברחובות,

ב"770". לתשרי נסיעתו על שסיפר צימקינד, אריאל ר' בהיאבקות

החבר׳ה עם יחד בבייסמנט
לשתף רוצה אני מכיר, שאני מי כלל בדרך ...
את שהתחלתי לפני החסידית. באש אותו
חסידים אצל שראיתי מה בתשובה, דרכי
אני שבוערת. החסידית האש זה אותי, והדליק
שבוערת החסידית האש אבל במקור.. ירושלמי

ורע. אח לה אין בליובאוויטש,

שאני מה ומצות, תורה לשמור כשהתחלתי
חברים. "להדביק" כמובן זה לעשות, משתדל
מציעים המשיח, מלך שליט"א לרבי וכשנוסעים

כן. גם שיבוא שאפשר, למי

לפני ברחובות, חב"ד כנסת מבית מכיר אני צמיקינד אריאל את
התוועדויות ביחד, חגים חוגגים מאוד. קרוב קשר ביננו נוצר כשנתיים.
לרב'ה? בא אתה "אריאל אותו: שאלתי לתשרי הנסיעה ולקראת ביחד.

לנסוע". מוכן אני איתך מה, יודע "אתה לי ענה להפתעתי

ישראל נבחרת מאמן אופן בכל יסתדר. הוא כיצד חששות לי היו
'משפיעים' כמה עם התייעצתי אבל כוכבים.. 5 של למלונות שרגיל
החבר'ה". של בבייסמנט אתכם שיהיה בשבילו, טוב "הכי לי: שאמרו

על מזרונים, על יישנו כוכבים, 5 של מלון לנו היה לא אכן וב"ה
היינו תורה בשמחת בישיבה. ת' בחור של כמו "ביטושים" הרצפה,
הרוקדים (במעגל למטה ב"מכבסה" אלא למעלה, הטריבונות על לא
תהלוכה בבוקר, 6 עד ריקודים הכווצי'ם, כל עם ביותר), הדחוס
אברכים איתו וסחב הלך ורבע שעתים פרידמן, יהודה לרב למילבייסן

ב"ה. על. בכושר ממש, הכתפיים על

לשחזר אפשר אי כשחוזרים אבל ב"770", העצומה ההתרגשות למרות
מבין לא אני תספר.. לך היה?" "איך אותנו: שואלים ההתרגשות. את
נזכה זה, בהקהל ועוד לאלוקות. קרוב הכי היה זה לי אבל באלוקות,

רב. בכבוד אריאל ועכשיו ממש. ומיד תיכף ההתגלות את לראות

ב-770 הקהל של בתשרי ישראל, נבחרת מאמן
פגישות הרבה כך כל לי יהיו לרב'ה הנסיעה שלאחר ציפתי לא

אני מדבר, שאני פעם וכל זה. על והתוועדויות
לרב'ה. צמוד יותר שאני מרגיש

כוכבים. 16 למלון הגענו ל-770. נסעתי בסוכות
אותה שאנחנו והרגשתי בחדר, גרנו חבר'ה 16
זקוק שהייתי זמן כל יחד. כולנו היינו משפחה.
יכול הוא במה ושאל מישהו מגיע היה לעזרה,
רוחני. ויותר חויות יותר הרגשתי יום כל לעזור.

רגיל. בלתי באופן בשמחה הייתי

היה במקום. נמצא שהרב'ה הרגשתי ראשון מיום כבר הכנסת, בבית
הזמן כל מרגיש, אני היום עד ממני. חוץ להבין, אפשר שאי כזה רגש

חזק. ויותר חזק יותר זה את מרגיש אני שהיה. מה

לארץ שאבוא חלמתי מזמן כבר לחב"ד. שער לי שפתח לסיון תודה
מקווה ואני טובות, תוצאות ישנם בספורט וב"ה ליהודים לעזור

ישראל. לעם וגם הפרטיים בחיים גם טובות לתוצאות

את מחזק הוא יום כל עצומה, עבודה עושה שהרב'ה להגיד רוצה אני
הרגשתי הכנסת בית בתוך גם מיוחדת. הרגשה שם יש ישראל. עם

לכולם. תודה חיובי! וכח כוח מקבל שאני

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

עכשיו נפלאות

מלך דבר

העם... את הקהל

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
י. פרק נדרים הל'

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

א. פרק נזירות הל'

ב. פרק

ג פרק

ט-יא פרקים אבל הלכות

יב-יד. פרקים

א-ג פרקים ומלחמותיהם מלכים הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט פרקים

י-יב. פרקים

המצוות... כל וגו'. אז

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ל

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

באמונה רפואה

תולדות פרשת

תולדות

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

אודות מדובר שכאשר ברור, לדעת צריכים
מהם אחד שכל יהודים מאות של נפש פיקוח

צריך חיים ותורת אמת תורת פי על אז - מלא" "עולם הוא
המומחים הם דידן שבנדון בזה, המומחים הוראת כפי לעשות

תשל"ח) ויצא ש"פ (מוצאי מלחמה. בתכסיסי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

קובעים המומחים רק שיחי' מיטל ורעיתו שמחה ר' למשפחת
אילאייב

תהילה בצ"ה החיילת הבת להולדת
ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלה יזכו

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

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

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

מור מאיר אברהם



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

לתחבורה גאולה מדבקת
בשורת לפרסום אביזר עוד

מנס פולומבו עובדיה הרב הגאולה.
בענייני הנמרצים הפעילים אחד ציונה,

מדבקה הפקת יזם וגאולה, משיח
והגואל. הגאולה בשורת להפצת חדשה

מלך שליט"א הרבי תמונת במרכזה
טוב "תחשוב הכיתוב עם המשיח
אדוננו". "יחי והכרזת טוב" יהיה

כגון: גדולים, לרכבים מיועדת המדבקה
מסחריות, שירות, מוניות אוטובוסים,

גודל ומשאיות. טנקים שאטלים,
להזמנות ס"מ. 70 על 40 המדבקה:

054-554-9232 נוסף: ולמידע

תורה ספרי ששה
העולמי השלוחים הכינוס במהלך

רבינו בבית אלה, בימים שנערך
ספרי ששה הכנסת התקיים שבבבל

שליט"א הרבי של הכנסת בבית תורה
ה"ההקפות" ריקודי המשיח. מלך

והתמימים השלוחים אלפי בהשתתפות
שמחת בשירי רבה בשמחה נערכו

ספרי רב. זמן משיח, ודגלי הגאולה
ר' הנגיד ביוזמת ונתרמו נכתבו התורה
פרקש (לאונדרו) דוד אברהם ב"ר הלל
שלוחים עבור נכתבו הספרים מצ'ילי.

תבל. במרחבי

ובאם אחד, מה׳ הוא ארץ-ישראל של ביטחון המשיח: מלך שליט״א הרבי זועק לזכור, צריך
ארץ-ישראל!״ לביטחון בנוגע לדאוג מה אין אז שצריכים, כפי הדרוש התוקף בכל בהתאם יתנהגו

טובות חדשות

ישראל ארץ
ישראל! לעם

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

.('92 (ינואר תשנ"ב שבט י' רביעי, ביום זה היה
מבית לצאת עמד המשיח מלך שליט"א הרבי
ישראל בממשלת התחבורה שר כאשר מדרשו,
כי היה נדמה תחילה אליו. ניגש לביקור, שהגיע
ברכה, מילות בכמה שיסתכם קצר מפגש זה יהא
המשיח, מלך שליט"א הרבי פתח שאז אלא
ביותר הנוקבות הקדושות משיחותיו באחת

ישראל. עם ובטחון הארץ שלימות בנושא

בנוגע ומבהילה מוזרה שמועה לאחרונה "שמעתי
של והחלטה לדיבורים
ישראל, בארץ הממשלה
חלקים מסירת אודות

ישראל... מארץ

אודות אלו דיבורים
הינם האוטונומיה תוכנית
למסירת ראשון צעד
ישראל, מארץ חלקים
קטנים חלקים רק ולא
כמו גדולים חלקים אלא
עזה, שומרון, יהודה,
וכו', וירושלים חברון
פיקוח של עניין זה והרי

ממש!". נפשות

לחץ גורר לחץ
מינהל באוטונומיה, אלא מדובר שאין הטיעון
והחקלאות, החינוך בתחום רק זה וגם - עצמי
אומות וגם הערבים שגם משום רלוונטי, אינו
הקמת היא ההסכם שמשמעות יודעים העולם
שהיהודים מה משנה "לא ח"ו: פלסטינית, מדינה
איך אלא זה את ומסבירים ואומרים חושבים
מפרשים והם זאת, מפרשים העולם שאומות
מסירת שסופה תוכנית אודות שמדובר זאת
מדינה והקמת בפועל ישראל מארץ חלקים

פלסטינאית.

ערבית, מבין הרי אתה
לערבים תשאל אז
שהם ותראה שם הגרים

פירושו אוטונומיה... על שמדברים לך... יגידו
כדי מארץ-ישראל חלקים להם שמוסרים בפועל

פלסטינאית. מדינה להקים

לערבויות זקוקים ש... שאומרים לזה ובנוגע
במה מתחשבים ולכן וכו' דארה"ב מהממשל
הצעד זהו בפועל הרי ארה"ב, ממשלת שתאמר
ראי'ה והא ישראל. מארץ חלקים למסור הראשון
הוא זה שעושים שמה אומרים עצמם הם שהרי
וכפי סוף, לדבר ואין וכו'... לחץ שיש בגלל..
בעבר בפועל זאת שראו
הרי ללחץ שכשנכנעים

לחץ". עוד מביא זה

אמיתי בטחון
הרבי זועק לזכור, צריך
המשיח: מלך שליט"א
ארץ של "ביטחון
אחד, מה' הוא ישראל
בהתאם יתנהגו ובאם
כפי הדרוש התוקף בכל
מה אין אז שצריכים
לביטחון בנוגע לדאוג
ובנוגע ישראל!". ארץ
הרבי ממשיך לפועל,
לפועל "ובנוגע ועונה: המשיח מלך שליט"א
את מיד יבטל ש... לראות צריכים - לדעתי

אוטונומיה". אודות והדיבורים ההחלטה

על הריבונות והחלת הרש"פ, של פירוקה רק
להפסקת יביאו בידינו, שנמסרו השטחים כל
איום ולהפסקת עזה מרצועת הרקטות ירי
לפלסטינאים יבהיר כזה נחרץ מהלך המנהרות.
ישראל לעם שייכת ישראל שארץ כולו ולעולם

מוחלטת. לרגיעה ויביא בלבד,

להוסיף עלינו זה, מהלך התגשמות לזירוז
"הקהל" בפעולות ובפרט בכלל ומצות בתורה
ומשיח גאולה עניני בלימוד רבים ולאחד לכנס
הרבי התגלות עדי הגאולה, בשורת ובהפצת

ממש. עכשיו המשיח מלך שליט"א

. . . לצדק גבהה דין בית

בניה. היתר שום ללא C בשטח שנבנה בבורין המסגד על הריסה צו שהוציא בג״צ למה
.C בשטחי בהיתר שנבנה זאב בגבעת השחר איילת הכנסת בית על כמו נלחם, לא

הרבי בקשת פי על
מלך שליט״א
להרשם יש המשיח,
באמצעות ל״הקהל״
על (״טפח הכרטיס
בזה. המצורף טפח״)

כרטיס לצלם ניתן
יהודים בו ולזכות זה
נוספים.

את למלא נא
ולשלוח הפרטים
שע״י הקהל למטה
למען האגודה
האמיתית הגאולה
בפקס: והשלימה.
03-657-3816

הקהל כרטיס
שמטרתו ה"הקהל", במפעל ישראל, עם לאחדות בזה מצטרף הנני
אהבת מתוך ומצותיה התורה קיום ה', ויראת האמונה חיזוק
האמיתית הגאולה לזירוז בזה, נדר, בלי לפעול ואשתדל ישראל.

המשיח. מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה

________________ האם שם __________________ פרטי שם

_______ גיל _____________________________ משפחה שם

E-mail__________________ _____________ טלפון

____________________________________________ כתובת
ישוב מס' רח'

האישיים. פרטיך את מלא לך, המתאימים הסעיפים את סמן

השנה. במהלך אי"ה שיערכו "הקהל" לכנסי להזמנני אבקש #

השפעתי את ולהפעיל אלי, הקרובים את לזמן מזמן לאסוף מוכן אני #
"הקהל". של בערכים יחד להתחזק עליהם,

הפעולות. על פרטים לקבל לחודש אחת אלי שתתקשרו אשמח #

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

חברוןר' קדמי  ב אבנר בן נר - חברון - נר בן אבנר ב קדמי ר'

תשע"ו לשנת הראשון ארצי הקהל

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

לחסידות במסביב להשתדל
וכן בזה ממשיך ובודאי שי' מר... עם לימודו אודות
השתתפותו ע"י חב"ד בעניני יותר להמשיכו משתדל
פון ארום דעם הכללי, בשם הנקרא וכיו"ב בהתועדות

המערכת)... לחסידות (מסביב חסידות,

מתאים בזה הכללית הנקודה לימוד, סדר אודות ובמ"ש
למותר ...ובודאי חפץ, שלבו במקום חז"ל, להודעת
חסידות בתורת צ"ל הלימודים אחד שעכ"פ לבאר
שלבו ענינים ימצא שם וגם כנ"ל היא רחבה אשר חב"ד
ובטח בשיחות, ולימוד הקריאה ע"ד לעוררו וכן חפץ,

בעצמו שיקראם ויותר די מספיקה הנ"ל השגת

העוסקים אלו כל ולפני לפניו יביא הקשה דבר ורק
ו׳ת) (מאגרת בקביעות.. החסידות בתורת

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (13.11.15) ה'תשע"ו כסלו א' שרה, חיי פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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ע"י מרחשון בכ' שנערך הארצי ה"הקהל" כנס
והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה
אלפי סחף בראשל"צ, בלוודר באולמי
לקבל שבאו וטף" נשים "אנשים, משתתפים
ב-770. החגים מחודש הבאים פני את
כרטיסי אלפי לצד האולם, שעיטרו השלטים
והגליונות השולחנות על שפוזרו ההקהל
ישמעו", "למען ההקהל עלון של הטריים

כולו. האירוע של יחודו את הבהירו

בנצי הרב המנחה, של הפתיחה דברי לאחר
- בבת חב"ד חינוך מוסדות מנהל פרישמן
ליסון אברהם הרב הנואמים, לדוכן עולה ים,
אודות במונולוג ופותח החסידים, מזקני
הרבי של הנצחיים בחייו החסידים אמונת
הרבי בהוראות וממשיך המשיח, מלך שליט"א

חשון. כ"ף - ההולדת יום בעל הרש"ב

מלך שליט"א הרבי של התהילים פרק את
מנהל סימון, אסף הרב מקריא המשיח
רמת ליובאוויטש מודעות במרכז הפעילות
המשיח מלך שליט"א הרבי הזמנת את גן.
בית מנהל כפרא אפרים הרב עורך למעמד,
אמרו ה' צבאות חיילי ברחובות. משיח
נערך כן לפני כאשר הפסוקים, י"ב את
שלום ה' בצבאות לחייל "אופשיערניש"
ע"ה בז'ה משה הרב של נכדו ויצמן, דובער

ים. בת של הטנקיסט

שמחה מתוך גאולה
הרב עילית, בנצרת חב"ד קהילת משפיע
ב-770, תשרי באי לכל המוכר קעניג, אלעזר
מתאר החגים, בתפילות הציבור כשליח
ב"770", תשרי של יחודו את עזים בצבעים
שמחה. מתוך הגאולה את לדרוש עלינו וכיצד

חיים הרב מביא הארץ, שלימות זעקת את
נעמד הקהל דבריו בסיום עלית. מביתר ששון,
מהליכי כל כנגד מוחים" "אנו בתוקף והכריז
באירוע ישראל. עם את המסכנים הממשלה
ישראל "ארץ מדבקות 600,000 הפצת החלה
שמואל הרב המשפיע ביוזמת ישראל", לעם

שמואל. מקרית פרומר

ב-770 ביקור רשמי
מלך שליט"א לרבי הארמון אודות דברים
שניאורסון, שניאור הרב מוסר המשיח,
הזמר עם וזמרה, שירה ברוב יוצא והקהל
ליפסקר, אהרלה ומלווהו שיף אוריה החסידי
"המכבסה" את במעט המזכיר ענק למעגל
ב-770. הריקודים מעגל של המפורסמת
רחב מגוון לתשרי הגיעו ההקהל שנת בזכות
צלם אופיר סיון ר' אורחים. קבוצות של
מקורבים קבוצת על מספר מרחובות חבד"י
ישראל נבחרת מאמן את ביניהם שהביא,

דברים הנושא צימקינד אריאל מר בהיאבקות
הביקור. בו שהותיר העז מהרושם נרגשים
ישראל הרב מביא שבתורה, ההקהל את
שבתורה" "מאור הספר עורך דוברוסקין,
המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת לאור
הצמח הרבי של התורה" "אור את ללמוד
ונערכת נאספים ההגרלה כרטיסי שוברי צדק.
הרב זוכה הטיסה בכרטיס כאשר הגרלה,

הבאר. קניון חב"ד בית מנהל ממן, פנחס

האומות בקרב גם הקהל
בני מצוות שבע מטה יו"ר קלי, בועז הרב
פוסטרים - החדש הפרוייקט את מציג נח,
במצוות להוספה הקוראים הערבית בשפה
ומוסיף המשיח. ביאת לזירוז טובים ומעשים

אלו פעולות כי
את בעבר הוכיחו
בהרגעת השפעתם
הרב טירור. מעשי
אהרוניאן, אברהם
כפר העיר מרכז רב
על מדבר סבא,

הרבי אל דווקא חסיד, של הנסיעה נקודת
צדדיים. לדברים ולא המשיח, מלך שליט"א

מהישוב מור, אברהם מאיר מר מספר לסיום
אישי נס באמונה, רפואה על האורנים, כפר
הרבי ברכת בזכות לאחרונה, לו שאירע
האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א
עכשיו). נפלאות מדור פנים, ע' (ראה קודש
הכינוס החלטות בהקראת נחתם האירוע
הרב עם חסידית בהתוועדות מכן ולאחר
הרבי התגלות בסימן האגודה, יו"ר ציק זמרוני

ממש. בקרוב המשיח מלך שליט"א

המשיח מלך שליט״א הרבי אצל ב770 החגים מחודש הבאים פני את מקבלים
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