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

והליבוב הלקח
יודאסין סנדר אלכסנדר הרב

בארץ חב"ד רבני מחשובי היה ע"ה
ביפו החסידית הקהילה רב הקודש,
הבית חבר שנים, ליובל קרוב במשך

כסלו, י"ט לקראת ספרים. ומחבר דין
והליבוב" "הלקח ספרו מחדש הודפס

מוקד קדישא. התניא לספר פירושו ובו
.058-4466-770 ארצי:

נצח טבת-דידן ה׳ לקראת
ה' הספרים" "משפט נצחון יום

של כהוראתו מצויין נצח" "דידן טבת
ברכישת המשיח, מלך שליט"א הרבי
ירידי מיוחדות. בהנחות קודש ספרי

חב"ד מוקדי ע"י מתקיים ספרים
נתניה ברק, בבני ובינהם: הארץ, ברחבי
התאריך לרגל בנוסף, ויטראז'. ואולמי

בכל חסידיות התוועדויות יתקיימו
הארץ. רחבי

בקמפיין שותפים כולנו
יצא נח, בני מצוות שבע מטה

ארצי, בקמפיין האחרונים בשבועות
בקריאה הערביים, והישובים בכפרים

תמונת עם נח, בני מצוות שבע לקיום
ונבואת המשיח מלך שליט"א הרבי
המטה יו"ר קלי, בועז הרב הגאולה.
בעלויות חלק ליטול לציבור קורא

.052-570-7707 לתרומות: הגבוהות.

מצוות קיום שבתורה, השמן התורה, פנימיות בלימוד להוסיף טובה, החלטה לקבלת הזמן זה
והרגלנו. מטבענו למעלה אריעבר״. ״לכתחילה של באופן זה וכל הגאולה, בשורת הפצת בהידור,

טובות חדשות

אריבער לכתחילה
החנוכה! ימי של

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

של המובהקים מהמאפיינים הינה ההדרגתיות
"בראשית אלוקים: שם ע"י שנברא זה עולמנו,
אינו ליום, לילה בין המעבר אלוקים". ברא
הדרגתית. בהארה אלא ב"קאט", מתבצע
מוכספת, השמים אפלולית השחר, עלות
פאתי לכרתי, תכלת בין להבחין מתחילים
הכל, על מתפשט עליון לובן מתאדמים, מזרח

תבל. פני להאיר יוצאת השמש אשר ועד

הנברא מוגבלות מעצם נדרשת ההדרגתיות
עוצמות עם להתמודד
מכוחותיו. שלמעלה
הצמיחה תהליך מכאן
בעולם ההדרגתי
גם כמו הצומח,
בן התינוק: בהתפתחות
עשר בן למקרא, חמש
עשרה שלוש בן למשנה,
עשרה חמש בן למצות,
עקרון וכו'. לתלמוד
בתהליכים גם הנשמר

גלובאליים.

לחלוטין הדבר שונה
בנס, שמדובר ברגע
הפועל הוי', שם בגילוי

הכח להתגלות ומאפשר הבריאה בטבע רוממות
בהדרגתיות. הכרח אין כאן בטבע. העל-טבעי
אין-סוף של מוגבל הבלתי מכוחו בא השינוי
של באופן מתרחשים הדברים הוא, ברוך
הגבלה, כל מעל דילוג אריבער" "לכתחילה

מיידיש). חופשי (בתרגום

ובחנוכה בפרשה
"מקץ". בפרשתנו ההתרחשות בדיוק זו
בבור אסיר עדיין הוא היה הבוקר בשעות
תכונה האסורים. בית
שר בכניסת פתאומית
והקריאה הסוהר בית
בזריזות", יוסף.. "יוסף,
חריג. אירוע על העידו

ולהחלפת למרחץ נשלח הוא דקות בתוך
מצרים "מלך מתעדכן, הוא כך כשבתוך הביגוד,
שבסיומו, קצר מפגש אותך". לפגוש מעוניין
שליטה המצרים, למלך משנה ל.. מתמנה יוסף
בשפת המצרית. האימפריה של יכול הכל
(בור עמיקתא מבירא כזה, דילוג החסידות,
"לכתחילה נקרא גבוה), (גג רמה לאיגרא עמוק)

והדרגה. מסדר למעלה אריעבר",

אלוקי תיזמון
החשמונאים, מרד עצם
מעטים ובניו, מתתיהו
מול חלשים רבים, מול
מהווה הוא אף גיבורים,
מכל שלמעלה מעשה
הגיוני, וחישוב סדר
אריבער". "לכתחילה
נצחון נס גם מכאן
מציאת נס המלחמה,
והדלקתו השמן פך
ימים. שמונה במשך
שלמעלה התרחשויות
ודעת, מטעם
אריבער". "|לכתחילה

בשבת אלו אלוקיות התרחשויות שני תזימון
"הקהל", בשנת בפרט מקץ-חנוכה, שבת זו
השמן פך הנשמה, עצם לגילוי כח נתינת מהווה

יהודי. שבכל הרוחני

בלימוד להוסיף טובה, החלטה לקבלת הזמן זה
מצוות קיום שבתורה, השמן התורה, פנימיות
באופן זה וכל הגאולה, בשורת הפצת בהידור,
מטבענו למעלה אריעבר". "לכתחילה של
עד כולו, והעולם עצמנו את להאיר והרגלנו.
גם שתכלה עד דתרמודאי", ריגלא "כליא אשר
אותיות "תרמוד" בה', מרידה של האפשרות
בהם גם לפעול נזכה אשר ועד "מורדת",
הרבי בהתגלות ית', אליו הנפש, כלות "כליא",

זה. בחנוכה עוד המשיח, מלך שליט"א

ב-770 בהדלקה "הקהל"

המשיח. מלך שליט״א הרבי עם במנין ב-770, הנרות הדלקת במעמד אלפים קהל
טויטו חיים צילום: חיינו. לבית החנוכה לימי אורחים המוני הגיעו הקהל, שנת לרגל

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'

הגאולה בשורת בהפצת פעילות שגרת

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

כשמו הוא אביה שם כאשר שידוך
עם נכבדות לו ומציעים התחתן, לא עתה ועד ל' גיל שהוא כותב
עם בקשר ספק אצלו ונתעורר כשמו, הוא אבי' שם אשר בחורה
בנשואין, כך כל שנתאחר כיון והנה החסיד. ר"י בצוואת המבואר
הכשרות ישראל לבנות כראוי ותתנהג ה' יראת המדוברת ואם
המאכלים וכשרות שבת שמירת המשפחה, טהרת שמירת (בדיוק

ישראל), בני מצוות כל בתוככי ומשקים
הדין, ויפסקו הוראה, מורי רבנים שלשה יושיב אשר מהנכון אזי
ומה הנוסף, בשמו גם ויחתום לתורה ויעלה אחר שם לו שיוסיפו
לצוואה כלל זה שייך אין ואזי בראשונה, יהי' הנוסף ששם טוב
בשם יום שלשים חזקתו לאחרי התנאים שיעשו ובלבד האמורה,
כדין כשרין שתהינה שלו התפילין את יבדקו אשר מהנכון ... החדש

לצדקה. פרוטות איזה יפריש הבקר תפלת קודם חול יום ובכל
ו׳תכ״ד) (מאגרת

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 (11.12.15) ה'תשע"ו כסלו כ"ט מקץ, פרשת - חנוכה קודש שבת ערב

ב"ה

1074

העולם". על ולפעול העולם בתוך "להיות
שיגרת זו מנתיבות, ראובן רענן ר' עבור
ברשת עבודתו במסגרת יומית יום פעילות
לקוחות בנתיבות. ביתן", "יינות המזון
בתור שהעמידה כבר, למדו הידוע המרכול
גם משתלמת, אחראי, הוא עליה לקופה

מאירה. וגם מהירה

מספר החשבון, פירוט הגשת עם "יחד
הלקוחות את לצייד משתדל אני רענן, ר'
עשיר שבועי בדף לקופה, אלי המגיעים
תמונת את מציע ומשיח, גאולה בענייני
ססגונית מדבקה המשיח, מלך שליט"א הרבי
לפתוח אפילו יכולים והמעוניינים וכדומה,
וברכה. עצה לקבלת קודש" ב"אגרות אצלי

מחדש". פעם כל מדהימות התשובות

להתנדב המשיך
וארבע עשרים לפני בנתיבות נולד רענן ר'
בילדותו, בנתיבות). שלישי (דור שנים,
התלמוד במסגרת למד חב"דניק, לא עדיין
יורם הרב של בחורים" "תפארת תורה
כמש"ק עשה הצבאי שירותו את אברג'יל.
לראשונה נפגש שם דווקא דרום. בפיקוד דת
באמצעות חב"ד, של הפנימי עולמה עם
פיקוד (רב גודי שי הרב חב"ד איש מפקדו
גם לראשונה שמע ממנו, כיום). העורף

המשיח. מלך שליט"א הרבי בנושא

אז, כבר אותו שליוותה שליחות תחושת
מבוטלת, לא תקופה שבמשך לכך הביאה
הצבא, במסגרת ולפעול להתנדב המשיך
עם חתונתו שיחרורו. לאחר לשנה קרוב
מלכה, ליאור הרב של משפחה קרובת

חיברה הנגב, צפון לישובי חב"ד בית מנהל
שליט"א הרבי של השליחות לעולם אותו
עבודת את להכיר החל כעת המשיח. מלך
בקרית התגוררו בתחילה מקרוב. השליחים
מאירי. הרב אצל חסידות למד שם גת
ללמוד החל מלכה, ליאור הרב באמצעות
להבאת השליחות נושא את מסודר באופן

הגאולה.

הגאולה נושא את לאהיב
מלכה, ליאור הרב עם המשותפת בפעילותו
כולל הגאולה, בשורת בהפצת חלקו את תרם
וענייני בחסידות שיעורים וכמה כמה הקמת
לפני באיזורו. מושבים בכמה ומשיח, גאולה
קופה, כאחראי לעבוד החל חודשים מספר
הצליח שם ביתן". "יינות המזון ברשת
נושא כל את לאהיב יחסית, קצר זמן בתוך
לא המשיח, מלך שליט"א והרבי הגאולה
הלקוחות על גם אך העובדים, צוות על רק

ב"ה. הרבים,

כאחראי לעבוד שהחל לאחר קצר זמן
לשבת נרות של ערכות בחלוקת החל קופה,
באחת שלו. הקופה דרך שעבר למי קודש,
הוא כיצד הסניף מנהלת ראתה ההזדמנויות
מהיוזמה והתלהבה קודש, שבת נרות מחלק
פגש בהמשך הפעילות. להמשך תרמה ואף
רואה הוא כי שהבהיר עצמו הרשת בעלי את

בחיוב פעילותו את

בשליחות מיוחדת חיות
המרכול במתחם הקים מסודרת עבודה לצורך
וספרים בעלונים המצוייד מפואר, משיח דוכן
להפצה, המיועדים ומשיח גאולה בנושא
זמן את בהם. לעיין לוקחים הרשת ולקוחות
חנויות בעלי לזכות כדי מנצל הוא הפסקה

בסביבתו ומסעדות
תפילין. בהנחת

שיתכן דעתו, נתן לימים
נולד שהוא ולעובדה
פרשת בשבת בדיוק
יש תשנ"ב, "תולדות"
לו שיש בכך גדול חלק
בביצוע מיוחדת, חיות
של זו בשבת השליחות.

הבהיר 'תולדות' פרשת תשנ"ב, כסלו ב'
"כל חז"ל במאמר המשיח מלך שליט"א הרבי
היא שהכוונה המשיח" לימות להביא ימיך
בעניין היא האדם חיות שכל ממש, כפשוטו
שתבוא והשלימה, האמיתית הגאולה הבאת

ממש. ומיד תיכף

ראובן רענן ר׳



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

נשמת לעילוי
ז"ל רחמן ב"ר טל מרים מוניר מרת

רחימי
תשע"ו כסלו כ"ד נלב"ע

והיא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

המשיח. מלך שליט"א לרבי נוסעים
אלא זמן, בכל תמיד נכון הדבר
בשנת והכרחי חשוב הדבר שביותר
שנת לאחר שבאה (השנה "הקהל"
השלוחים בהתוועדות שמיטה).
השנה, הגאולה חג כסלו כ' במוצאי
סיפר הגאולה, עיר ים בבת שנערכה

מראשל"צ. נתן אבי הרב

יוסף (רבי הריי"צ אדמו"ר "בזמן
הקודם) הרבי שניאורסון, יצחק
הדרך. מן ירד שבנו אחד חסיד היה
הרבי של עלייתו לאחר שנתיים והנה
לנשיאות, המשיח מלך שליט"א
את לבקש ל-770, והבן האב הגיעו

הקדושה. ברכתו

מלך שליט"א הרבי
את שראה המשיח,
באמצעות שאל הבן,
חמי "האם מזכירו,
הריי"צ) (אדמו"ר
יהודי אותו את ראה
ענה מהדרך?", שירד
בחיוב. המזכיר לו
של שתיקה לאחר
ענה שניות, כמה
הוא כך, "אם ואמר:
ואכן בסדר". יהיה
חזר הבן היה, כך

שלמה. בתשובה

שאל לא המשיח מלך שליט"א הרבי
אם הקודם? הרבי את ראה הבן, אם
הרבי? את קלטו הבן של המוחין
הרבי, "האם הייתה היחידה שאלתו
והרבי והיות אותו? ראה הקודם, הרבי
הסיפור... נגמר פה כן אם אותו, ראה

בסדר, יהיו שלו שהעניינים שרוצה מי
העובדה עצם ל-770. לנסוע צריך
רואה המשיח מלך שליט"א שהרבי

הכל. זה אותך.

אישית התנסות על אספר וכעת
לרבי הנסיעה של במעלתה שלנו
בשנת המשיח. מלך שליט"א
תשס"ט, שנת הקודמת, ה"הקהל"
עיקר המשפחה. כל ל-"770", נסענו
נס על כהודיה הייתה הנסיעה מטרת

שתחי'. אשתי של ההצלה

היא כאשר לידה, לאחרי זה היה
לכמה ונזקקה קשה, למצב נקלעה
כל לאחר בנס. ניצלה וממש ניתוחים
לה שאסור הזהירו הרופאים הסיפור,
גדולה סכנה שזו משום יותר, ללדת
ילדים כמה כבר לנו היו עבורה.

ברגשות התקבלו והדברים שיחיו.
מעורבים.

הודיה. מסיבת עשינו לראש לכל
שלאחר אמרה שתחי' אשתי וכעת
שליט"א לרבי לנסוע צריכים כזה, נס
שנת לאותה ואכן המשיח. מלך
היא שם ובהיותה נסענו "הקהל"
עוד ללדת שרצונה ובקשה התפללה
לה אמרתי כך, על לי כשסיפרה ילדים.
הרופאים לדברי אבל ויפה, טוב הכל

התאבדות.. זו

אינני דבר. שום אותי מעניין "לא
ללדת רצוני כזו, מגזירה לשמוע רוצה
שביכולתי מה אעשה אני ילדים. עוד

יעזור. והשי"ת הטבע, עפ"י

הקודש לארץ חזרנו
רופא לפחות וחפשנו
זה. את שיאשר אחד
שהתנה רופא מצאנו
כל ואכן תנאים. כמה
נס סיפור הייתה לידה
ב"ה, אך עצמו, בפני
עוד לנו שנולדו זכינו

שיחיו. ילדים שני

ה"הקהל" לקראת ואז
אשתי תשע"ו, הנוכחי,
לאחר "נו, אמרה
כולנו כאלה, ניסים
מלך שליט"א לרבי לנסוע צריך
פרי את בפניו להביא כדי המשיח,

הביכורים".

הכספית. השאלה התעוררה כעת
עלות מלבד כולה. במשפחה מדובר
דירה, לשכור צריכים הכרטיסים,
בתחשיב בקיצור וכו' המזון עלות
למעלה של לעלות הגיע כבר זה גס

ש"ח. מ-60,000

הסכום, את נשיג מהיכן טענתי אני
שהרבי והזכירה חזרה היא ואילו
את משלם המשיח מלך שליט"א
אמונתה נצחה לבסוף ההוצאות. כל

החזקה.

לשלוש בתשלומים הלוואה לקחנו
ממש, המשפחה כל נסענו שנים.
לא פרוייקט שיחיו. הילדים כל עם
חדשים, כוחות עם חזרנו אבל קטן,
חדשות, פעילויות להרים זכינו ב"ה,
ב"ה. נפשית, צעירים אותנו עשה זה
בזכות והכל ומאושר. קורן כולו הבית
ראה המשיח מלך שליט״א שהרבי זה

אותנו".

 
    

    
   
   

   
    

    
    

    
    

    
 

    

חולם שנתיים...ופרעה מקץ ויהי
א) מא, (בראשית היאור על עומד והנה

"מעלין של באופן הם יוסף חלומות
הראשון החלום של תחילתו בקודש":

ומהם נפרדים שהם ב"שיבלים",
לענייני ועד "אלומים", יחדיו מתחברים

השני. בחלום שמים
באופן הם זאת, לעומת פרעה חלומות

הוא הראשון החלום והולך": "פוחת של
הוא השני והחלום החי, סוג - ב"פרות"
הצומח. - יותר תחתון סוג "שיבלים",

בין ההבדל את מבטאת זו הבחנה
נצחי קיום יש לקדושה לטומאה. קדושה
באופן רק להיות צריכים שבה והשינויים

בקודש. מעלין - ועליות הוספות של
הם השינויים ב"קליפה" זאת, לעומת

לכך והטעם והולך". "פוחת של באופן
מציאות אינה ש"קליפה" משום הוא,

את לנסות אלא אינה ישותה כל לעצמה,

של פנימיים כוחות בו ולעורר האדם
עליהם, מתגבר שהאדם ככל קדושה.

נחלשת ובמילא בנסיון הצורך פוחת כך
הטומאה רוח "ואת עדי הקליפה. מציאות

הארץ".. מן אעביר
תש״כ) וישב פרשת (שבת

שבע והנה שנית ויחלום וישן
ה) מא, (בראשית שבולים

את רבה באריכות מתארת פרשתנו
מטרת כל כאשר פרעה, של חלומותיו

מינויו על להודיענו אלא אינה החלומות
ולכאורה מצרים. למלך למשנה יוסף של

הרמה, למשרה הגיע הוא כיצד משנה מה
מספרת מה לשם אחרת? או זו בדרך אם

פרעה של חלומותיו אודות התורה
שכל ללמדנו, אלא רבה? כה ובאריכות
יסוד מה"צדיק נובע בעולם המתרחש

עוברות ודרכו הצדיק, היה יוסף עולם",
חי) (מעיין לעולם. ההשפעות כל

מוצש"ק הדלק"נ חורף! שעון לפי

17:16 16:00 ירושלים
17:17 16:14 תל-אביב
17:15 16:04 חיפה
17:19 16:19 באר-שבע
17:14 16:11 ניו-יורק

     
ט) כח (במדבר     

מב) ז (במדבר    
ז) יד-ד ב (זכריה    :

   אחרון: ופסוק -      ראשון: ופסוק
ופסוק     ראשון: ופסוק כד) - א סו (ישעיה, 

מב) - ה כ, א' (שמואל      אחרון:

המורדים את להאיר

פתח "על - מצוותה כי נאמר, חנוכה נר הדלקת לגבי
מן רגל שתכלה "עד - הוא ושיעורה מבחוץ", ביתו

ריגלא דכליא "עד ב) כא, (שבת הגמרא וכלשון השוק",
דתרמודאי".

ריגלא דכליא "עד הגמרא להגדרת כי לומר חייבים
סימן היותה מלבד פנימית משמעות ישנה דתרמודאי",

משום אם שהרי הנרות. הדלקת זמן לשיעור חיצוני
ואין שונים בסימנים זאת לציין היה ניתן בלבד, סימן

דוקא. "תרמודאי" - בסימן צורך

המרידה את לכלות
שלה הפנימית במשמעות זו להגדרה להתייחס החובה
שבכל הבעש"ט, תורת עפ"י בפרט נכונה ה', בעבודת

בעבודתו הוראה ישנה שומע או רואה שיהודי מאורע
זמן למשך שהסימן בתורה לומד שיהודי ומכיון לקונו.
דתרמודאי", ריגלא דכליא "עד הוא חנוכה נר הדלקת
- חנוכה נרות של בעבודה הוראה מהוה שהדבר הרי

דתרמודאי". ריגלא "כליא לפעול שעניינם
"מורדת" מלשון הוא ש"תרמוד" מבואר קבלה בספרי

הדיעות ע"פ גם כאשר ועוד). 'תרמוד' ערך (קה"י
של יחוסם בדבר ב) טז, (יבמות בגמרא השונות

מנישואי או שלמה" "עבדי כצאצאי אם ה"תרמודיים",
כשרותם אין - ירושלים של חורבנה מזמן התערובת

אותיות "תרמודאי", בשם שנקראים ומכיוון חלקה.
המרידה ענין עם קשר להם שיש מובן "מורדת",

דבר לכל והתנגדות מרידה - ברוחניות ועניינו כו'
שבקדושה.

היצר מצד ורק אך האפשרית המרידה, לביטול והעצה
אור", ותורה מצוה "נר של באור להוסיף - היא הרע,

האמיתית מציאותו היהודי אצל ומאיר מתגלה שאז
וכל. מכל המרידה ענין מתבטל ועי"ז האלקית). (נפשו

דכליא "עד שפעולתם חנוכה, דנרות הענין תוכן וזהו
ותורה מצוה ה"נר שאור היינו, - דתרמודאי" ריגלא
"טורי הרבים, ברשות "בחוץ", ומאיר מתפשט אור"

היפך את המאפיין ביטוי הנפרדים. (=הרים דפרודא"
היינו, דתרמודאי". ריגלא "כליא ועי"ז הקדושה),

בנוגע הן המרידה, מציאות כל ומתבטלת שמתכלית
ב"רשות לכן קודם שהי'ה ליהודי בנוגע והן לעצמו,

ח"ו. "תרמודאי" של ומצב במעמד הרבים"

לשרוף ולא להאיר
הרי הרגל, בהדגשת דתרמודאי", ריגלא "כליא ואם

ה"ראש" בחי' ומתבטל שמתכלה וכמה על-אחת-כמה
ד"תרמודאי".

- הוא דתרמודאי" ריגלא ב"כליא הפירוש כאשר
שמתבטלת לא היינו, לקדושה, אותם שמהפכים

נרות באש אותם ש"שורפים" עי"ז לגמרי, מציאותם

שתמורת אלא בקיומם, שנשארים אם כי החנוכה...
(מרידה "תרמודאי" של ומצב במעמד לכן מקודם היותם

חשוכא "אתהפכא של הענין בהם מתקיים בקדושה)
פשט, עפ"י גם כאשר לאור. החושך הפיכת - לנהורא"

שהם היא דתרמודאי", ריגלא דכליא ב"עד הגמרא כוונת
שנכנסים מכיון הרבים", ב"רשות להסתובב מפסיקים

אם כי מציאותם, שמתבטלת שלא ונמצא, לבתיהם.
נכנס מהם אחד וכל הרבים", ב"רשות מסתובבים שאינם

לרשות-היחיד. לביתו
שמפסיקים פירושו, דתרמודאי" ריגלא "כליא - ועפ"ז

שכל מכיון דפרודא", "טורי הרבים", ב"רשות להסתובב
עולם. של יחידו - היחיד" ל"רשות נכנס ואחד אחד

"רשות - הוא מישראל ואחד אחד כל של ביתו דהנה,
הרוחני, ומצבו במעמדו חילוק כל ללא - וזאת היחיד".

היחיד".. ל"רשות ביתו נחשב תמיד

דקדושה הרבים רשות
מותר בשבת, זה לבית נכנס גמור כשצדיק ובפשטות:

שע"פ מכיון כולו, היום כל במשך הבית בכל לטלטל לו
שמצד אומרת, זאת היחיד". ל"רשות ביתו נחשב הלכה
האמיתי מקומו - ביתו הרי הענינים ופנימיות אמיתית

של דיחידו היחיד", "רשות - הוא יהודי כל של -
("רשות מביתו יוצא יהודי לפעמים - מאי אלא עולם.
דפרודא". "טורי הרבים", ב"רשות ומסתובב היחיד"),
פתח על להאיר - חנוכה דנרות הפעולה באה זה ועל

שיהודי היינו, דתרמודאי, ריגלא דכליא עד מבחוץ ביתו
שפועל עד אור", ותורה מצוה ב"נר החוץ את מאיר
("תרמודאי") הרבים" ב"רשות שמסתובבים אלו על
שמהפכים ועד היחיד", ל"רשות - לבתיהם שיחזרו

ועד לקדושה עצמה, הרבים" "רשות של מציאותה את
והשלמה האמיתית בגאולה ית' עצמותו קדושת לגילוי
תשד״מ) מקץ פרשת (עפ״י ממש. ומיד תיכף

הגאולה עיר ים בת דורון, טוביה הרב עם

ברשת? הסתה מעודד מי
של שחרורו על הורתה מעצרים שופטת
הרוצח של סנגורו ברגות, טארק עו"ד
השופטת מנסארה. אחמד ה-13 בן הערבי
לעוצרו המשטרה החלטת על ביקורת מתחה
הוא כי מחבל על כתב בו פוסט בעקבות
במסגרת פרסומים "אלו הגבריות": "שיא

השופטת. אמרה הביטוי", חופש

עבד אליעזר כאשר בסדום, היה זה כך
עליו זרק מקומי סדומי העיר. הפיכת לפני שם לבקר בא אברהם
של המצוות משבע שאחד כידוע, המשפט, לבית הלכו והם אבן,
של באופן החברה את שתציב משפט מערכת להעמיד נח, בני

בראה". לתוהו ולא יצרה "לשבת

שאליעזר מה ידע הוא בשמחה. הלך האבן זורק מסדום המקומי
שהשופט בעליל נראה היה המשפט בתחילת כבר ידע. לא עוד
הקרבן. את ולהאשים האלימות, מעשה עושה את להצדיק נוטה
ממצחו, הדם עם האבן את להוכחה הביא שאליעזר לאחר

הדין. פסק זמן הגיע להגנתו, טען לא כלל והמקומי

החוקים ספר לפי מנומק דין בפסק ראש, בכובד החליט השופט
צריך אברהם עבד שאליעזר לו, בדומה ותקדימים סדום, של

החוק. לפי כסף, שווה או בכסף האבן זורק את לפצות

שכן מי איפוק. על שמר אליעזר הדין, פסק הקראת ברגע
את שכרכם האבן, זורק המקומי הסדומי דווקא היה התרגש,
היה השופט אותו?! דקרתי לא למה אוף!! "אוף!! ואמר פניו,

יותר". לי פוסק

אתם תחליטו סדום? או חלם
אחמד הרוצח הערבי הילד של סנגורו ברגות, טארק עו"ד
כחודש לפני זאב בפסגת הדקירה פיגוע את שביצע מנאסרה

בלבד. קלים בתנאים (רביעי) היום ממעצר שוחרר וחצי,

פוסטים בעקבות והמרדה, להסתה בחשד אמש נעצר ברגות
שופטת הורתה שחרורו על שלו. הפייסבוק בעמוד שפרסם
התנהלות... על חריפה ביקורת מותחת שהיא תוך בירושלים,

המשטרה!!

הסית אכן ברגות שעו"ד בכך ספק הטילה המשפט בית שופטת
או והלל שבח ב"דברי רק מדובר כי וציינה לטרור, או לאלימות
מפורשת קריאה בהם אין אולם טרור, מבצעי מי עם הזדהות

במקור). לא ההדגשות (ציטוט. דומים". מעשים לביצוע

המשפט מבתי שיוצאת 13 בן ערבי ילד של וסכינאות רצח עידוד
שמנסים חלוצים נערים על פלוס אכיפה לעומת הציונות, של

גבית. ברוח הטרור את מעצימה מהטרור, עצמם על להגן

כנגד שלה וההוראה סדום שופטת אותה של הישיר המסר
לשורה מצטרפת ברשתות, הטרור בניטור המשטרה פעולות
על הטרור של עקיף עידוד המהווים דין פסקי של מאד ארוכה

ישראל. מדינת של הנכבדים השופטים ידי

סדום או חלם השופטת? נגד תלונה יגיש מי היא כעת השאלה
אתם! תחליטו -

עכשיו נפלאות

מלך דבר

חסידים שיח

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ז. פרק כלאים הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

א. פרק עניים מתנות הל'

ב. פרק

ג. פרק

ה-ז. פרקים וברכות תפלה הלכות

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

א. פרק ומזוזה תפילין הלכות יד-טו. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

כט

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אותנו יראה המשיח מלך שליט"א שהרבי

מקץ פרשת

מקץ

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

להטעות מישהו של בדעתו עולה כיצד
ש"עולם בחושבו - כולו העולם את

יהודה ברחבי יהודים עשרות שהריגת - גולם"...
בעלמא?! "מקרה" אלא אינה ושומרון

תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקרה! אינו - ביו"ש הריגות
ז"ל יוסף ב"ר זוסיל ר'

פורטמן
והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

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

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

תניא תהלים שליט"אחומש ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת



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

נשמת לעילוי
ז"ל רחמן ב"ר טל מרים מוניר מרת

רחימי
תשע"ו כסלו כ"ד נלב"ע

והיא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

המשיח. מלך שליט"א לרבי נוסעים
אלא זמן, בכל תמיד נכון הדבר
בשנת והכרחי חשוב הדבר שביותר
שנת לאחר שבאה (השנה "הקהל"
השלוחים בהתוועדות שמיטה).
השנה, הגאולה חג כסלו כ' במוצאי
סיפר הגאולה, עיר ים בבת שנערכה

מראשל"צ. נתן אבי הרב

יוסף (רבי הריי"צ אדמו"ר "בזמן
הקודם) הרבי שניאורסון, יצחק
הדרך. מן ירד שבנו אחד חסיד היה
הרבי של עלייתו לאחר שנתיים והנה
לנשיאות, המשיח מלך שליט"א
את לבקש ל-770, והבן האב הגיעו

הקדושה. ברכתו

מלך שליט"א הרבי
את שראה המשיח,
באמצעות שאל הבן,
חמי "האם מזכירו,
הריי"צ) (אדמו"ר
יהודי אותו את ראה
ענה מהדרך?", שירד
בחיוב. המזכיר לו
של שתיקה לאחר
ענה שניות, כמה
הוא כך, "אם ואמר:
ואכן בסדר". יהיה
חזר הבן היה, כך

שלמה. בתשובה

שאל לא המשיח מלך שליט"א הרבי
אם הקודם? הרבי את ראה הבן, אם
הרבי? את קלטו הבן של המוחין
הרבי, "האם הייתה היחידה שאלתו
והרבי והיות אותו? ראה הקודם, הרבי
הסיפור... נגמר פה כן אם אותו, ראה

בסדר, יהיו שלו שהעניינים שרוצה מי
העובדה עצם ל-770. לנסוע צריך
רואה המשיח מלך שליט"א שהרבי

הכל. זה אותך.

אישית התנסות על אספר וכעת
לרבי הנסיעה של במעלתה שלנו
בשנת המשיח. מלך שליט"א
תשס"ט, שנת הקודמת, ה"הקהל"
עיקר המשפחה. כל ל-"770", נסענו
נס על כהודיה הייתה הנסיעה מטרת

שתחי'. אשתי של ההצלה

היא כאשר לידה, לאחרי זה היה
לכמה ונזקקה קשה, למצב נקלעה
כל לאחר בנס. ניצלה וממש ניתוחים
לה שאסור הזהירו הרופאים הסיפור,
גדולה סכנה שזו משום יותר, ללדת
ילדים כמה כבר לנו היו עבורה.

ברגשות התקבלו והדברים שיחיו.
מעורבים.

הודיה. מסיבת עשינו לראש לכל
שלאחר אמרה שתחי' אשתי וכעת
שליט"א לרבי לנסוע צריכים כזה, נס
שנת לאותה ואכן המשיח. מלך
היא שם ובהיותה נסענו "הקהל"
עוד ללדת שרצונה ובקשה התפללה
לה אמרתי כך, על לי כשסיפרה ילדים.
הרופאים לדברי אבל ויפה, טוב הכל

התאבדות.. זו

אינני דבר. שום אותי מעניין "לא
ללדת רצוני כזו, מגזירה לשמוע רוצה
שביכולתי מה אעשה אני ילדים. עוד

יעזור. והשי"ת הטבע, עפ"י

הקודש לארץ חזרנו
רופא לפחות וחפשנו
זה. את שיאשר אחד
שהתנה רופא מצאנו
כל ואכן תנאים. כמה
נס סיפור הייתה לידה
ב"ה, אך עצמו, בפני
עוד לנו שנולדו זכינו

שיחיו. ילדים שני

ה"הקהל" לקראת ואז
אשתי תשע"ו, הנוכחי,
לאחר "נו, אמרה
כולנו כאלה, ניסים
מלך שליט"א לרבי לנסוע צריך
פרי את בפניו להביא כדי המשיח,

הביכורים".

הכספית. השאלה התעוררה כעת
עלות מלבד כולה. במשפחה מדובר
דירה, לשכור צריכים הכרטיסים,
בתחשיב בקיצור וכו' המזון עלות
למעלה של לעלות הגיע כבר זה גס

ש"ח. מ-60,000

הסכום, את נשיג מהיכן טענתי אני
שהרבי והזכירה חזרה היא ואילו
את משלם המשיח מלך שליט"א
אמונתה נצחה לבסוף ההוצאות. כל

החזקה.

לשלוש בתשלומים הלוואה לקחנו
ממש, המשפחה כל נסענו שנים.
לא פרוייקט שיחיו. הילדים כל עם
חדשים, כוחות עם חזרנו אבל קטן,
חדשות, פעילויות להרים זכינו ב"ה,
ב"ה. נפשית, צעירים אותנו עשה זה
בזכות והכל ומאושר. קורן כולו הבית
ראה המשיח מלך שליט״א שהרבי זה

אותנו".

 
    

    
   
   

   
    

    
    

    
    

    
 

    

חולם שנתיים...ופרעה מקץ ויהי
א) מא, (בראשית היאור על עומד והנה

"מעלין של באופן הם יוסף חלומות
הראשון החלום של תחילתו בקודש":

ומהם נפרדים שהם ב"שיבלים",
לענייני ועד "אלומים", יחדיו מתחברים

השני. בחלום שמים
באופן הם זאת, לעומת פרעה חלומות

הוא הראשון החלום והולך": "פוחת של
הוא השני והחלום החי, סוג - ב"פרות"
הצומח. - יותר תחתון סוג "שיבלים",

בין ההבדל את מבטאת זו הבחנה
נצחי קיום יש לקדושה לטומאה. קדושה
באופן רק להיות צריכים שבה והשינויים

בקודש. מעלין - ועליות הוספות של
הם השינויים ב"קליפה" זאת, לעומת

לכך והטעם והולך". "פוחת של באופן
מציאות אינה ש"קליפה" משום הוא,

את לנסות אלא אינה ישותה כל לעצמה,

של פנימיים כוחות בו ולעורר האדם
עליהם, מתגבר שהאדם ככל קדושה.

נחלשת ובמילא בנסיון הצורך פוחת כך
הטומאה רוח "ואת עדי הקליפה. מציאות

הארץ".. מן אעביר
תש״כ) וישב פרשת (שבת

שבע והנה שנית ויחלום וישן
ה) מא, (בראשית שבולים

את רבה באריכות מתארת פרשתנו
מטרת כל כאשר פרעה, של חלומותיו

מינויו על להודיענו אלא אינה החלומות
ולכאורה מצרים. למלך למשנה יוסף של

הרמה, למשרה הגיע הוא כיצד משנה מה
מספרת מה לשם אחרת? או זו בדרך אם

פרעה של חלומותיו אודות התורה
שכל ללמדנו, אלא רבה? כה ובאריכות
יסוד מה"צדיק נובע בעולם המתרחש

עוברות ודרכו הצדיק, היה יוסף עולם",
חי) (מעיין לעולם. ההשפעות כל

מוצש"ק הדלק"נ חורף! שעון לפי

17:16 16:00 ירושלים
17:17 16:14 תל-אביב
17:15 16:04 חיפה
17:19 16:19 באר-שבע
17:14 16:11 ניו-יורק

     
ט) כח (במדבר     

מב) ז (במדבר    
ז) יד-ד ב (זכריה    :

   אחרון: ופסוק -      ראשון: ופסוק
ופסוק     ראשון: ופסוק כד) - א סו (ישעיה, 

מב) - ה כ, א' (שמואל      אחרון:

המורדים את להאיר

פתח "על - מצוותה כי נאמר, חנוכה נר הדלקת לגבי
מן רגל שתכלה "עד - הוא ושיעורה מבחוץ", ביתו

ריגלא דכליא "עד ב) כא, (שבת הגמרא וכלשון השוק",
דתרמודאי".

ריגלא דכליא "עד הגמרא להגדרת כי לומר חייבים
סימן היותה מלבד פנימית משמעות ישנה דתרמודאי",

משום אם שהרי הנרות. הדלקת זמן לשיעור חיצוני
ואין שונים בסימנים זאת לציין היה ניתן בלבד, סימן

דוקא. "תרמודאי" - בסימן צורך

המרידה את לכלות
שלה הפנימית במשמעות זו להגדרה להתייחס החובה
שבכל הבעש"ט, תורת עפ"י בפרט נכונה ה', בעבודת

בעבודתו הוראה ישנה שומע או רואה שיהודי מאורע
זמן למשך שהסימן בתורה לומד שיהודי ומכיון לקונו.
דתרמודאי", ריגלא דכליא "עד הוא חנוכה נר הדלקת
- חנוכה נרות של בעבודה הוראה מהוה שהדבר הרי

דתרמודאי". ריגלא "כליא לפעול שעניינם
"מורדת" מלשון הוא ש"תרמוד" מבואר קבלה בספרי

הדיעות ע"פ גם כאשר ועוד). 'תרמוד' ערך (קה"י
של יחוסם בדבר ב) טז, (יבמות בגמרא השונות

מנישואי או שלמה" "עבדי כצאצאי אם ה"תרמודיים",
כשרותם אין - ירושלים של חורבנה מזמן התערובת

אותיות "תרמודאי", בשם שנקראים ומכיוון חלקה.
המרידה ענין עם קשר להם שיש מובן "מורדת",

דבר לכל והתנגדות מרידה - ברוחניות ועניינו כו'
שבקדושה.

היצר מצד ורק אך האפשרית המרידה, לביטול והעצה
אור", ותורה מצוה "נר של באור להוסיף - היא הרע,

האמיתית מציאותו היהודי אצל ומאיר מתגלה שאז
וכל. מכל המרידה ענין מתבטל ועי"ז האלקית). (נפשו

דכליא "עד שפעולתם חנוכה, דנרות הענין תוכן וזהו
ותורה מצוה ה"נר שאור היינו, - דתרמודאי" ריגלא
"טורי הרבים, ברשות "בחוץ", ומאיר מתפשט אור"

היפך את המאפיין ביטוי הנפרדים. (=הרים דפרודא"
היינו, דתרמודאי". ריגלא "כליא ועי"ז הקדושה),

בנוגע הן המרידה, מציאות כל ומתבטלת שמתכלית
ב"רשות לכן קודם שהי'ה ליהודי בנוגע והן לעצמו,

ח"ו. "תרמודאי" של ומצב במעמד הרבים"

לשרוף ולא להאיר
הרי הרגל, בהדגשת דתרמודאי", ריגלא "כליא ואם

ה"ראש" בחי' ומתבטל שמתכלה וכמה על-אחת-כמה
ד"תרמודאי".

- הוא דתרמודאי" ריגלא ב"כליא הפירוש כאשר
שמתבטלת לא היינו, לקדושה, אותם שמהפכים

נרות באש אותם ש"שורפים" עי"ז לגמרי, מציאותם

שתמורת אלא בקיומם, שנשארים אם כי החנוכה...
(מרידה "תרמודאי" של ומצב במעמד לכן מקודם היותם

חשוכא "אתהפכא של הענין בהם מתקיים בקדושה)
פשט, עפ"י גם כאשר לאור. החושך הפיכת - לנהורא"

שהם היא דתרמודאי", ריגלא דכליא ב"עד הגמרא כוונת
שנכנסים מכיון הרבים", ב"רשות להסתובב מפסיקים

אם כי מציאותם, שמתבטלת שלא ונמצא, לבתיהם.
נכנס מהם אחד וכל הרבים", ב"רשות מסתובבים שאינם

לרשות-היחיד. לביתו
שמפסיקים פירושו, דתרמודאי" ריגלא "כליא - ועפ"ז

שכל מכיון דפרודא", "טורי הרבים", ב"רשות להסתובב
עולם. של יחידו - היחיד" ל"רשות נכנס ואחד אחד

"רשות - הוא מישראל ואחד אחד כל של ביתו דהנה,
הרוחני, ומצבו במעמדו חילוק כל ללא - וזאת היחיד".

היחיד".. ל"רשות ביתו נחשב תמיד

דקדושה הרבים רשות
מותר בשבת, זה לבית נכנס גמור כשצדיק ובפשטות:

שע"פ מכיון כולו, היום כל במשך הבית בכל לטלטל לו
שמצד אומרת, זאת היחיד". ל"רשות ביתו נחשב הלכה
האמיתי מקומו - ביתו הרי הענינים ופנימיות אמיתית

של דיחידו היחיד", "רשות - הוא יהודי כל של -
("רשות מביתו יוצא יהודי לפעמים - מאי אלא עולם.
דפרודא". "טורי הרבים", ב"רשות ומסתובב היחיד"),
פתח על להאיר - חנוכה דנרות הפעולה באה זה ועל

שיהודי היינו, דתרמודאי, ריגלא דכליא עד מבחוץ ביתו
שפועל עד אור", ותורה מצוה ב"נר החוץ את מאיר
("תרמודאי") הרבים" ב"רשות שמסתובבים אלו על
שמהפכים ועד היחיד", ל"רשות - לבתיהם שיחזרו

ועד לקדושה עצמה, הרבים" "רשות של מציאותה את
והשלמה האמיתית בגאולה ית' עצמותו קדושת לגילוי
תשד״מ) מקץ פרשת (עפ״י ממש. ומיד תיכף

הגאולה עיר ים בת דורון, טוביה הרב עם

ברשת? הסתה מעודד מי
של שחרורו על הורתה מעצרים שופטת
הרוצח של סנגורו ברגות, טארק עו"ד
השופטת מנסארה. אחמד ה-13 בן הערבי
לעוצרו המשטרה החלטת על ביקורת מתחה
הוא כי מחבל על כתב בו פוסט בעקבות
במסגרת פרסומים "אלו הגבריות": "שיא

השופטת. אמרה הביטוי", חופש

עבד אליעזר כאשר בסדום, היה זה כך
עליו זרק מקומי סדומי העיר. הפיכת לפני שם לבקר בא אברהם
של המצוות משבע שאחד כידוע, המשפט, לבית הלכו והם אבן,
של באופן החברה את שתציב משפט מערכת להעמיד נח, בני

בראה". לתוהו ולא יצרה "לשבת

שאליעזר מה ידע הוא בשמחה. הלך האבן זורק מסדום המקומי
שהשופט בעליל נראה היה המשפט בתחילת כבר ידע. לא עוד
הקרבן. את ולהאשים האלימות, מעשה עושה את להצדיק נוטה
ממצחו, הדם עם האבן את להוכחה הביא שאליעזר לאחר

הדין. פסק זמן הגיע להגנתו, טען לא כלל והמקומי

החוקים ספר לפי מנומק דין בפסק ראש, בכובד החליט השופט
צריך אברהם עבד שאליעזר לו, בדומה ותקדימים סדום, של

החוק. לפי כסף, שווה או בכסף האבן זורק את לפצות

שכן מי איפוק. על שמר אליעזר הדין, פסק הקראת ברגע
את שכרכם האבן, זורק המקומי הסדומי דווקא היה התרגש,
היה השופט אותו?! דקרתי לא למה אוף!! "אוף!! ואמר פניו,

יותר". לי פוסק

אתם תחליטו סדום? או חלם
אחמד הרוצח הערבי הילד של סנגורו ברגות, טארק עו"ד
כחודש לפני זאב בפסגת הדקירה פיגוע את שביצע מנאסרה

בלבד. קלים בתנאים (רביעי) היום ממעצר שוחרר וחצי,

פוסטים בעקבות והמרדה, להסתה בחשד אמש נעצר ברגות
שופטת הורתה שחרורו על שלו. הפייסבוק בעמוד שפרסם
התנהלות... על חריפה ביקורת מותחת שהיא תוך בירושלים,

המשטרה!!

הסית אכן ברגות שעו"ד בכך ספק הטילה המשפט בית שופטת
או והלל שבח ב"דברי רק מדובר כי וציינה לטרור, או לאלימות
מפורשת קריאה בהם אין אולם טרור, מבצעי מי עם הזדהות

במקור). לא ההדגשות (ציטוט. דומים". מעשים לביצוע

המשפט מבתי שיוצאת 13 בן ערבי ילד של וסכינאות רצח עידוד
שמנסים חלוצים נערים על פלוס אכיפה לעומת הציונות, של

גבית. ברוח הטרור את מעצימה מהטרור, עצמם על להגן

כנגד שלה וההוראה סדום שופטת אותה של הישיר המסר
לשורה מצטרפת ברשתות, הטרור בניטור המשטרה פעולות
על הטרור של עקיף עידוד המהווים דין פסקי של מאד ארוכה

ישראל. מדינת של הנכבדים השופטים ידי

סדום או חלם השופטת? נגד תלונה יגיש מי היא כעת השאלה
אתם! תחליטו -

עכשיו נפלאות

מלך דבר

חסידים שיח

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ז. פרק כלאים הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

א. פרק עניים מתנות הל'

ב. פרק

ג. פרק

ה-ז. פרקים וברכות תפלה הלכות

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

א. פרק ומזוזה תפילין הלכות יד-טו. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

כט

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אותנו יראה המשיח מלך שליט"א שהרבי

מקץ פרשת

מקץ

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

להטעות מישהו של בדעתו עולה כיצד
ש"עולם בחושבו - כולו העולם את

יהודה ברחבי יהודים עשרות שהריגת - גולם"...
בעלמא?! "מקרה" אלא אינה ושומרון

תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקרה! אינו - ביו"ש הריגות
ז"ל יוסף ב"ר זוסיל ר'

פורטמן
והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

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

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

תניא תהלים שליט"אחומש ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת



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

והליבוב הלקח
יודאסין סנדר אלכסנדר הרב

בארץ חב"ד רבני מחשובי היה ע"ה
ביפו החסידית הקהילה רב הקודש,
הבית חבר שנים, ליובל קרוב במשך

כסלו, י"ט לקראת ספרים. ומחבר דין
והליבוב" "הלקח ספרו מחדש הודפס

מוקד קדישא. התניא לספר פירושו ובו
.058-4466-770 ארצי:

נצח טבת-דידן ה׳ לקראת
ה' הספרים" "משפט נצחון יום

של כהוראתו מצויין נצח" "דידן טבת
ברכישת המשיח, מלך שליט"א הרבי
ירידי מיוחדות. בהנחות קודש ספרי

חב"ד מוקדי ע"י מתקיים ספרים
נתניה ברק, בבני ובינהם: הארץ, ברחבי
התאריך לרגל בנוסף, ויטראז'. ואולמי

בכל חסידיות התוועדויות יתקיימו
הארץ. רחבי

בקמפיין שותפים כולנו
יצא נח, בני מצוות שבע מטה

ארצי, בקמפיין האחרונים בשבועות
בקריאה הערביים, והישובים בכפרים

תמונת עם נח, בני מצוות שבע לקיום
ונבואת המשיח מלך שליט"א הרבי
המטה יו"ר קלי, בועז הרב הגאולה.
בעלויות חלק ליטול לציבור קורא

.052-570-7707 לתרומות: הגבוהות.

מצוות קיום שבתורה, השמן התורה, פנימיות בלימוד להוסיף טובה, החלטה לקבלת הזמן זה
והרגלנו. מטבענו למעלה אריעבר״. ״לכתחילה של באופן זה וכל הגאולה, בשורת הפצת בהידור,

טובות חדשות

אריבער לכתחילה
החנוכה! ימי של

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

של המובהקים מהמאפיינים הינה ההדרגתיות
"בראשית אלוקים: שם ע"י שנברא זה עולמנו,
אינו ליום, לילה בין המעבר אלוקים". ברא
הדרגתית. בהארה אלא ב"קאט", מתבצע
מוכספת, השמים אפלולית השחר, עלות
פאתי לכרתי, תכלת בין להבחין מתחילים
הכל, על מתפשט עליון לובן מתאדמים, מזרח

תבל. פני להאיר יוצאת השמש אשר ועד

הנברא מוגבלות מעצם נדרשת ההדרגתיות
עוצמות עם להתמודד
מכוחותיו. שלמעלה
הצמיחה תהליך מכאן
בעולם ההדרגתי
גם כמו הצומח,
בן התינוק: בהתפתחות
עשר בן למקרא, חמש
עשרה שלוש בן למשנה,
עשרה חמש בן למצות,
עקרון וכו'. לתלמוד
בתהליכים גם הנשמר

גלובאליים.

לחלוטין הדבר שונה
בנס, שמדובר ברגע
הפועל הוי', שם בגילוי

הכח להתגלות ומאפשר הבריאה בטבע רוממות
בהדרגתיות. הכרח אין כאן בטבע. העל-טבעי
אין-סוף של מוגבל הבלתי מכוחו בא השינוי
של באופן מתרחשים הדברים הוא, ברוך
הגבלה, כל מעל דילוג אריבער" "לכתחילה

מיידיש). חופשי (בתרגום

ובחנוכה בפרשה
"מקץ". בפרשתנו ההתרחשות בדיוק זו
בבור אסיר עדיין הוא היה הבוקר בשעות
תכונה האסורים. בית
שר בכניסת פתאומית
והקריאה הסוהר בית
בזריזות", יוסף.. "יוסף,
חריג. אירוע על העידו

ולהחלפת למרחץ נשלח הוא דקות בתוך
מצרים "מלך מתעדכן, הוא כך כשבתוך הביגוד,
שבסיומו, קצר מפגש אותך". לפגוש מעוניין
שליטה המצרים, למלך משנה ל.. מתמנה יוסף
בשפת המצרית. האימפריה של יכול הכל
(בור עמיקתא מבירא כזה, דילוג החסידות,
"לכתחילה נקרא גבוה), (גג רמה לאיגרא עמוק)

והדרגה. מסדר למעלה אריעבר",

אלוקי תיזמון
החשמונאים, מרד עצם
מעטים ובניו, מתתיהו
מול חלשים רבים, מול
מהווה הוא אף גיבורים,
מכל שלמעלה מעשה
הגיוני, וחישוב סדר
אריבער". "לכתחילה
נצחון נס גם מכאן
מציאת נס המלחמה,
והדלקתו השמן פך
ימים. שמונה במשך
שלמעלה התרחשויות
ודעת, מטעם
אריבער". "|לכתחילה

בשבת אלו אלוקיות התרחשויות שני תזימון
"הקהל", בשנת בפרט מקץ-חנוכה, שבת זו
השמן פך הנשמה, עצם לגילוי כח נתינת מהווה

יהודי. שבכל הרוחני

בלימוד להוסיף טובה, החלטה לקבלת הזמן זה
מצוות קיום שבתורה, השמן התורה, פנימיות
באופן זה וכל הגאולה, בשורת הפצת בהידור,
מטבענו למעלה אריעבר". "לכתחילה של
עד כולו, והעולם עצמנו את להאיר והרגלנו.
גם שתכלה עד דתרמודאי", ריגלא "כליא אשר
אותיות "תרמוד" בה', מרידה של האפשרות
בהם גם לפעול נזכה אשר ועד "מורדת",
הרבי בהתגלות ית', אליו הנפש, כלות "כליא",

זה. בחנוכה עוד המשיח, מלך שליט"א

ב-770 בהדלקה "הקהל"

המשיח. מלך שליט״א הרבי עם במנין ב-770, הנרות הדלקת במעמד אלפים קהל
טויטו חיים צילום: חיינו. לבית החנוכה לימי אורחים המוני הגיעו הקהל, שנת לרגל

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'

הגאולה בשורת בהפצת פעילות שגרת

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

כשמו הוא אביה שם כאשר שידוך
עם נכבדות לו ומציעים התחתן, לא עתה ועד ל' גיל שהוא כותב
עם בקשר ספק אצלו ונתעורר כשמו, הוא אבי' שם אשר בחורה
בנשואין, כך כל שנתאחר כיון והנה החסיד. ר"י בצוואת המבואר
הכשרות ישראל לבנות כראוי ותתנהג ה' יראת המדוברת ואם
המאכלים וכשרות שבת שמירת המשפחה, טהרת שמירת (בדיוק

ישראל), בני מצוות כל בתוככי ומשקים
הדין, ויפסקו הוראה, מורי רבנים שלשה יושיב אשר מהנכון אזי
ומה הנוסף, בשמו גם ויחתום לתורה ויעלה אחר שם לו שיוסיפו
לצוואה כלל זה שייך אין ואזי בראשונה, יהי' הנוסף ששם טוב
בשם יום שלשים חזקתו לאחרי התנאים שיעשו ובלבד האמורה,
כדין כשרין שתהינה שלו התפילין את יבדקו אשר מהנכון ... החדש

לצדקה. פרוטות איזה יפריש הבקר תפלת קודם חול יום ובכל
ו׳תכ״ד) (מאגרת

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 (11.12.15) ה'תשע"ו כסלו כ"ט מקץ, פרשת - חנוכה קודש שבת ערב
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העולם". על ולפעול העולם בתוך "להיות
שיגרת זו מנתיבות, ראובן רענן ר' עבור
ברשת עבודתו במסגרת יומית יום פעילות
לקוחות בנתיבות. ביתן", "יינות המזון
בתור שהעמידה כבר, למדו הידוע המרכול
גם משתלמת, אחראי, הוא עליה לקופה

מאירה. וגם מהירה

מספר החשבון, פירוט הגשת עם "יחד
הלקוחות את לצייד משתדל אני רענן, ר'
עשיר שבועי בדף לקופה, אלי המגיעים
תמונת את מציע ומשיח, גאולה בענייני
ססגונית מדבקה המשיח, מלך שליט"א הרבי
לפתוח אפילו יכולים והמעוניינים וכדומה,
וברכה. עצה לקבלת קודש" ב"אגרות אצלי

מחדש". פעם כל מדהימות התשובות

להתנדב המשיך
וארבע עשרים לפני בנתיבות נולד רענן ר'
בילדותו, בנתיבות). שלישי (דור שנים,
התלמוד במסגרת למד חב"דניק, לא עדיין
יורם הרב של בחורים" "תפארת תורה
כמש"ק עשה הצבאי שירותו את אברג'יל.
לראשונה נפגש שם דווקא דרום. בפיקוד דת
באמצעות חב"ד, של הפנימי עולמה עם
פיקוד (רב גודי שי הרב חב"ד איש מפקדו
גם לראשונה שמע ממנו, כיום). העורף

המשיח. מלך שליט"א הרבי בנושא

אז, כבר אותו שליוותה שליחות תחושת
מבוטלת, לא תקופה שבמשך לכך הביאה
הצבא, במסגרת ולפעול להתנדב המשיך
עם חתונתו שיחרורו. לאחר לשנה קרוב
מלכה, ליאור הרב של משפחה קרובת

חיברה הנגב, צפון לישובי חב"ד בית מנהל
שליט"א הרבי של השליחות לעולם אותו
עבודת את להכיר החל כעת המשיח. מלך
בקרית התגוררו בתחילה מקרוב. השליחים
מאירי. הרב אצל חסידות למד שם גת
ללמוד החל מלכה, ליאור הרב באמצעות
להבאת השליחות נושא את מסודר באופן

הגאולה.

הגאולה נושא את לאהיב
מלכה, ליאור הרב עם המשותפת בפעילותו
כולל הגאולה, בשורת בהפצת חלקו את תרם
וענייני בחסידות שיעורים וכמה כמה הקמת
לפני באיזורו. מושבים בכמה ומשיח, גאולה
קופה, כאחראי לעבוד החל חודשים מספר
הצליח שם ביתן". "יינות המזון ברשת
נושא כל את לאהיב יחסית, קצר זמן בתוך
לא המשיח, מלך שליט"א והרבי הגאולה
הלקוחות על גם אך העובדים, צוות על רק

ב"ה. הרבים,

כאחראי לעבוד שהחל לאחר קצר זמן
לשבת נרות של ערכות בחלוקת החל קופה,
באחת שלו. הקופה דרך שעבר למי קודש,
הוא כיצד הסניף מנהלת ראתה ההזדמנויות
מהיוזמה והתלהבה קודש, שבת נרות מחלק
פגש בהמשך הפעילות. להמשך תרמה ואף
רואה הוא כי שהבהיר עצמו הרשת בעלי את

בחיוב פעילותו את

בשליחות מיוחדת חיות
המרכול במתחם הקים מסודרת עבודה לצורך
וספרים בעלונים המצוייד מפואר, משיח דוכן
להפצה, המיועדים ומשיח גאולה בנושא
זמן את בהם. לעיין לוקחים הרשת ולקוחות
חנויות בעלי לזכות כדי מנצל הוא הפסקה

בסביבתו ומסעדות
תפילין. בהנחת

שיתכן דעתו, נתן לימים
נולד שהוא ולעובדה
פרשת בשבת בדיוק
יש תשנ"ב, "תולדות"
לו שיש בכך גדול חלק
בביצוע מיוחדת, חיות
של זו בשבת השליחות.

הבהיר 'תולדות' פרשת תשנ"ב, כסלו ב'
"כל חז"ל במאמר המשיח מלך שליט"א הרבי
היא שהכוונה המשיח" לימות להביא ימיך
בעניין היא האדם חיות שכל ממש, כפשוטו
שתבוא והשלימה, האמיתית הגאולה הבאת

ממש. ומיד תיכף

ראובן רענן ר׳
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