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בשיקגו משיח שבת
שבעים ולציון הקהל שנת לרגל

אדמו"ר כ"ק לביקור שנים וחמש
בפעם בעיר תתקיים בשיקגו, הריי"צ
בש"פ משיח, שכולה שבת הראשונה

שלוחים בהשתתפות שבט, ו' בא,
הברית ארצות רחבי מכל ופעילים

לנדא זלמן הרב בהשתתפות: וקנדה.
לפרטים רוטנשטיין. מרדכי והרב

773-5627918 קליימן: יוסי והרשמה:
chicago770@gmail.com אימייל

ברוסית קודש אגרות חדש:
ה"אגרות מסדרת כרך יצא-לאור
המשיח מלך אדמו"ר כ"ק של קודש"

הובא הכרך לרוסית. בתרגום שליט"א
תורגמו המכתבים כל כאשר במלואו
לוגוב, שלום הרב ע"י ברורה, בשפה

רבנים עם מדוקדק וייעוץ הגהה ועבר
ע"י לאור יצא הספר רבים. ושלוחים

.077-5123-770 לפרטים: 'ממש'.

ה׳ צבאות חיילות שבת
צבאות חיילות של השנתי המפגש

הקהל כמעמד השנה התקיים השם
השם צבאות שבת ועוצמתי: ענק

מסניפי "חיילות" 1000 של בהשתתפות
מכל ה"מפקדות" ומאות השם צבאות
בהתקשרות גדושה שבת הארץ. רחבי

שליט"א. המשיח מלך לרבי רבה

רוצה המשיח, מלך שליט״א הרבי והוא ההתגלות את ביותר רוצים אנו גאולתנו. של סיפורה זהו
ממש. עכשיו התגלות את לפעול הנער״, את ערב ״עבדך הפנימית ההכרזה של בכוחה יותר. עוד בה

טובות חדשות

שמביאה ההחלטה
מיד! ההתגלות את

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

אימרה הושמעה מאז הזמן. עם לחיות צריך
רבי הזקן אדמו"ר ע"י לראשונה, זו יחודית
ערוך, והשולחן התניא בעל זלמן שניאור
פרשת עם לחיות ה', בעבודת חדש צינור נפתח
לרבדיה היטב, אותה ללמוד רק לא השבוע.
את לחיות אלא שבה, לפרד"ס ועד השונים

ממש. עכשווית כמציאות הפרשה,

הפרשה, משיאי שאחד הרי זו, מבחינה
החשובות מהוראותיה אחת את גם הכולל

נמצא עבורנו, ביותר
גורלי במפגש בתחילתה,
יהודה". אליו "ויגש של
שהגביע לאחר זה היה
יוסף, מבית ש"נגנב"
בנימין באמתחת נמצא
כעבד להשאר עליו ולכן
ניגש יהודה ליוסף.
כמלך עוצמתו כל עם
קשות לדבר השבטים,
למלך משנה יוסף, עם
הסיפור. כל על מצרים,

אישית ערבות
להבהיר היא התקיפים בדבריו יהודה מטרת
להשאיר מתכוונים לא הם בנימין שאת
לי יש הנער", את ערב "עבדך במצרים.
בשם יהודה אומר אישית, וערבות התחייבות

לאביו. ושלם בריא להביאו אחיו, כל

את המגדיר הזוהר מעיד המפגש, עוצמת על
מפגש בעלמא", עלמא כ"תקרובתא המפגש
פרטי מפגש זה אין עולמות. שני בין והתקרבות
מבניה שאחד משפחה של מצוקתה לפתרון
לכל הנוגע עניין כאן מתרחש "בגניבה". נתפס
שלפני המעטות בשניות לנו, ובפרט הדורות

ההתגלות.

הגדולה שאיפתו
הייתה יוסף של ביותר
היה לאחיו. להתגלות

עם אותם שזיהה הראשון מהרגע כבר זה
דבר, עליהם בליבו אין למצרים. כניסתם
חשבה "אלוקים כי נוכח כמוהו מי שהרי
רק לא הצלה הביאה לעבד מכירתו לטובה".
ואחיו לאביו גם אלא בכלל ולעולם למצרים

עצמו. לו וגם ומשפחותיהם

אחיו. צווארי על להתרפק כבר רצה כמה
תשובת נעשתה לא עדיין שמא הידיעה רק
להיענש הם עלולים ושמא בשלימות האחים
זו היא מכירתו, על
את ש"הקפיאה"
ואיפשרה לבבו, רגשי
אחיו, את להביא לו
עד אמיתית לתשובה

נפש. מסירות כדי

עכשיו גאולה
מיהודה מששמע כעת
את ערב "ועבדך
נא ישב ועתה הנער..
עבד הנער תחת עבדך
היה יכל לא לאדוני.."
כזו יותר. להתאפק
אחיו אל יוסף "ויאמר תשובה.. של שלימות

התגשמה. המיוחלת ההתגלות יוסף". אני

זהו למעשה בעבר, שהתרחש סיפור זה אין
ביותר רוצים מצדנו אנו גאולתנו. של סיפורה
המשיח, מלך שליט"א הרבי והוא ההתגלות את
עדותו שעפ"י בפרט יותר, עוד בה רוצה
לגאולה, ישראל מעם הנדרשת התשובה הנה
לעשות שעלינו כל ובשלימות. נעשתה כבר
מי כל כלפי הערבות, רגש את לגלות הוא
ומצות לתורה אביו", "אל לקרבו שביכולתנו
משיח. של תורתו זו החסידות לתורת ובפרט
מאתנו אחד כל של הפנימית ההכרזה עצם
את לפעול בכוחה יש הנער", את ערב "עבדך
עכשיו המשיח מלך שליט"א הרבי התגלות

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש

וגמל ריקשות על האור שיירת

ומסרי חנוכיות עם מקומית, האור שיירת על ויתרו לא שבהודו, בפושקר חב״ד בבית
מאירה. חנוכיה ועליו גמל צעד השיירה כשבראש מקומיות ריקשות גבי על החג,

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 .

הצדיקר' קדמי  במקווה יוסף הצדיק יוסף במקווה קדמי ר'
ברכהבמעיין בהר ברכה בהר במעיין

בחנוכה האור אופני שיירות

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

החינוך בעבודת מהבעיות להתפעל לא
עם בקשר עליך יד הרים שהוא מי אשר מוזרה שמועה הגיעתני
הרי שהודיעוני, וכפי הקודש... טהרת על חנוך בקדש עבודתך

וכו'. הקדש קנאת קנא כאילו יד, המרים
הרים עליך לא הרי הענין בפנימיות כי עליך, רוחך נפל לא ובודאי
של מהותו דבר על רז"ל בדברי אמורה מלתו הרי אז (שגם יד
ואם עלי. יד הרים גם הרי דידן בנדון כי ישראל), בן על יד המרים
שהנ"ל וכמו שלוחי. אלא אינך ואתה עלי בעיקרו - לומר תרצה
חזקה תקותי הרי בכלל, העבודה להחליש רושם עלי עשה לא
אומץ תוסיף עוד ואדרבה בעבודתך עליך חלישות יפעול שלא
זה ידי ועל גדולה, בהצלחה יצליחך ית' והשם בזה. והתעוררות

בשר. ועד מנפש לך המצטרך בכל יתוסף
הנ"ל. בכל טובות לבשורות בברכה

ו׳תל) (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 (18.12.15) ה'תשע"ו טבת ו ויגש, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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את מגלים ויותר יותר לאופניים. עוברים
תחבורה ככלי באופניים הטמון הפוטנציאל
פולט ואינו בקלות, חונה חסכוני, זול, קל,
למטרות האופניים לניצול ועד מכאן רעלים.
רב. אינו המרחק יהדות והפצת פרסום
הפונטציאל על מכבר זה למדו בחב"ד
כאשר ובפרט באופניים, בהם שטמון העצום

אור. של שיירות באמצעותם יוצרים

לפחות מתקיימות האור, אופני שיירות
בי"א חנוכה, בסוכות, בשנה: פעמים שלוש
המשיח. מלך שליט"א הרבי הולדת יום ניסן
מבחורי מאות יוצאים הנ"ל בתאריכים
בשכונת המרכזית תמימים תומי ישיבת
בקראון-הייטס המשיח מלך שליט"א הרבי
אל משיח, בדגלי עטורה ססגונית בשיירה

יורק. ניו של המונה מנהטן,

מנהטן את להאיר יצאו
בחג למשל כך
בשבוע החנוכה
יוזמי שעבר,
היו השיירה
ם י ד י מ ל ת ה
ם י ל א ר ש י ה
שזכו בישיבה,
תשע"ו". "קבוצה תלמידי הזיהוי לשם כבר
את להאיר שיצאה האור אופני שיירת
בהשפעה רק הסתפקה לא וסביבותיה מנהטן
זוג לכל כאשר בהופעתה, שיש הויזואלית
מוארת חנוכיה הנושא מתקן מחובר אופניים
השיירה לכך, בנוסף כאשר גלגלים, על
הבחורים פעלו שם שונים במקומות חנתה
חולקת באמצעות החג מהות על בהסברה

היה, שניתן בזמנים כן, כמו הסברה. עלוני
בהנחת יהודים זיכו השיירה שמשתתפי הרי
כמאתיים נרשמו החג ימי במשך תפילין.
מאות מארבע פחות ולא תפילין, הנחות

ומרכזיות. פרטיות חנוכיות הדלקת

בניסן י״א לרגל
מהווה שבו, המועד חול ובפרט ניסן חודש
אור, תהלוכת של לקיומה מצויין עיתוי
וכך אביבי, האוויר מזג בחופש, התלמידים
רכובים בחורים מאות דרכם את עושים
והרחובות הפארקים ברחבי אופניים, על
המרהיב המראה יורק. ניו של הראשיים
דרכם את עושים הגאולה אופני מאות של
מוצמד אופניים זוג לכל יורק, ניו למרכז
הגאולה בשורת הגיעה וכך גדול, משיח דגל
יהודים אלפי בהם אדם, בני אלפי לעשרות

החג. לרגל לנפוש שיצאו

הולדת יום לקראת נערכה בישראל, גם
אופני שיירת המשיח, מלך שליט"א הרבי
את ופעלה אביב, תל בעיר שסובבה הגאולה

פעולתה.

הסוכות בחג גם
האחרון, הסוכות חג של המועד בחול
במשך יורק בניו האופניים שיירת התקיימה
בשיירה מיוחד חידוש היה השנה ימים. שני
אופניים - (pedicab) פדי-קאב אופני -
לתיירים. מוניות שירות לעשות נוהגים בהם
רובע בכל שלם יום הסתובבה השיירה
השיירה הסתובבה כשלמחרת ברוקלין.
המינים ארבעת מצוות את הביאו שם במנהטן

י נ ו מ ה ל
יהודים.

ל כ ל
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מצוות את העבירו האופן-סוכה שיירת
אומנם הסוכות בעיר. ליהודים הסוכות חג
שניתן כך בכשרות נעשות הם אך ניידות,
בסוכה ליישב בהן ולברך להכנס בהחלט

וכו'.

האופנים לשיירת יחודית הזדמנות כי יצויין
בהם בימים דווקא שנה מידי מתאפשרת
חנוכה כימי בישיבה, סדירים לימודים אין
פועלות כאלה סוכות המועד. חול או
קנדה, אנגליה, כגון: נוספות, במדינות גם

וצרפת. הולנד אוסטרליה, דנמרק,

במנהטן הגאולה אור אופני שיירת

טויטו חיים צילומים:



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

עליזה מרת וזוגתו ויקטור שגיב הרב למשפחת

שיחיו סרוסי
שיח' שמואל ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

מושקא חיה מרת וזוגתו יצחק יוסף הרב למשפחת

שיחיו טאוב
שיח' דובער ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב טובמזל מזל

נאמר סוף, אין אור של מעלתו על
עד "למעלה הוא כי זוהר, בתיקוני
תכלית". אין עד ולמטה קץ אין
"למטה זה בביטוי הפירושים אחד
אין שאור הוא, תכלית" אין עד
ועל הגבלה בשום מוגבל אינו סוף
גם ולהתגלות, לרדת ביכולתו כן
הוא ואכן ביותר, הנמוכים בדברים
הקטנים בדברים גם ומתגלה יורד

היום-יומיים. חיינו של

רענן ר' מספר כזה, גילוי על
עבודתי "במסגרת מנתיבות. ראובן
רשת של המקומי בסניף כקופאי
להפיץ זכיתי ביטן", "יינות המזון
שליט"א הרבי אל הפניה נושא את

המשיח מלך
עצה, לבקשת
והדרכה, ברכה
ת ו ע צ מ א ב
קודש. האגרות

י נ פ ל
, ם י י ש ד ו ח כ
אחת אלי פנתה
ת ו י א פ ו ק ה

ובפיה בסניף
"טסט" לעבור "שברצונה בקשה:
על ושמעתי והיות ברכב. נהיגה
באמצעות ברכה לקבלת האפשרות
שתפתח רוצה אני קודש האגרות

קודש". באגרות עבורי

גיסא שמחד הרי האמת, על להודות
פנייתה עצם על מאוד שמחתי
מלך שליט"א מהרבי הברכה לבקשת
מקושר", נעשה יהודי "עוד המשיח.
דבר של לאמיתו אך בליבי. הרהרתי
התבטאותה עם נוח הרגשתי לא
היה זה קודש". באגרות "תפתח

והמוני. זול מאוד נשמע

שלא לה הסברתי לראש לכל ולכן
ובטח טכנית, פעולה באיזו מדובר
הימורים באפיק כאן מדובר שאין
של אישית בהתקשרות אלא דתי,
שליט"א הרבי אל השואל האדם
ברצינות. זה את "קחי המשיח. מלך
אל אישית ניגשת שאת לך תארי

המשיח". מלך שליט"א הרבי

רושם. עליה עשו שדברי היה ניכר
לבשה קודש רצינות של ארשת
שמן לה הסברתי כאשר אותה,
איזו עצמה על תקבל שכעת הראוי
בתורה הוספה של טובה החלטה

ומצוות.

את משנה טובה החלטה שכל ידוע
ומשמים האדם, של הזכויות מערך
החלטה כלפי "אדישים" נשארים לא
לבעל "במיטב" משלם והקב"ה כזו.

הטובה. ההחלטה

שלא לה, להציע מה בדעתי שקלתי
לבסוף המידה, על ייתר עליה יכבד
היא האם אותה לשאול החלטתי

שבת? נרות מדליקה

לי הבהירה ההססנית, תשובתה
עצמך, על קחי כן "אם המצב. את
טוב. ויום שבת, בערב נר להדליק
הדלקת לפני צדקה לתת וגם

הנרות".

הרהרה היא
ולבסוף לרגע
ה ע י ד ו ה
היא כי נחרצות
על מקבלת
להדליק עצמה
נר קבוע באופן
ערב בכל שבת,

וחג. שבת

היא אדוננו", "יחי אמירת לאחר
קודש. האגרות כרך את פתחה

הכילה שהתקבלה התשובה
נסיעה לנושא ברורה התייחסות
לגבי טובות ובשורות בטוחה,
כאן שיש לה אמרתי נסיעותיה.
ברור במילא לנסיעות נפלאה ברכה

בטסט. שתצליחי

כ' וביום שבועות מספר חלפו
אלי, פנתה הקופאית האחרון כסלו
היא שאכן לי והודיעה בשמחה

הטסט. את עברה

אם הטובה, הבשורה לשמע שמחתי
יתרה. התפעלות גיליתי לא כי

גודל את מבין לא אפילו "אתה
לנהוג "כשהתחלתי אמרה, הנס",
עצומה, בהתרגשות הייתי בטסט,
כל כמעט עשיתי רעדו. ממש ידיי
בשלב שהבוחן ועד אפשרית. שגיאה
בנסיעתי. התערב אפילו מסויים
גרועה הייתה הטסט לאחר הרגשתי

שנכשלתי. בטוחה הייתי יותר.

שדווקא לי הודיעו פלא, זה ראה אך
רשיון וקבלתי הטסט. את עברתי
קודש באגרות שנכתב כמו נהיגה.
בנוגע טובות בשורות לי שיהיו

לנסיעה".

  
    

   
  

   
    
    

    
   
    

  
    

א) מה, (בראשית להתאפק יוסף יכל ולא

לפייסה הקב"ה יבוא לבוא, לעתיד
לפניו אומרת והיא ישראל, לכנסת

אתנחם? במה עולם, של רבונו

יוסף ודם?! כבשר אפילו לי עשית שלא
שגמלוהו פי על אף ודם בשר שהוא
כשבאו אלא מהם, נקם לא רעות, אחיו
שנאמר עליהם, רחמיו כבש אצלו אחיו
אתה אבל להתאפק", יוסף יכול "ולא
אומנותך והנחת ממני רחמיך כבשת לא

וחנון" רחום א-ל ה' "ה' בך שכתוב
איכה) זוטא, (מדרש

בושה להם שהיתה יוסף שראה כיוון

וכל ויגשו, לי נא גשו להם, אמר גדולה,
עליו, ובוכה מנשקו היה ואחד אחד
עליהם. ויבך אחיו לכל וינשק שנאמר

אלא אחיו את יוסף פייס שלא וכשם
את הקב"ה כשיגאל כך בכיה, מתוך
שנאמר גואלם, הוא בכיה מתוך ישראל
ובתחנונים יבואו "בבכי ט) יא, (ירמיהו

אובילם".
(תנחומא)

ד) מו, (בראשית עלה גם אעלך וואנוכי

"עלה", מצרים. גלות עליית זו "אעלך",
(יש־ שנאמר כמו לבוא, לעתיד עלייה זו
ה' יוסיף ההוא ביום "והיה יא) יא, עיהו

עמו". אשר את לקנות ידו שנית

(מדרש)

מוצש"ק הדלק"נ חורף! שעון לפי

17:18 16:02 ירושלים
17:20 16:16 תל-אביב
17:17 16:06 חיפה
2219 16:21 באר-שבע
17:16 16:13 ניו-יורק

      :
כח). - טו לז, (יחזקאל

יחד ונשיאות מלכות

מלך דוד "ועבדי כד-כה): לז, (יחזקאל פרשתנו בהפטרת
הארץ על וישבו לכולם.. יהי'ה אחד ורועה עליהם
ולכאורה לעולם". להם נשיא עבדי ודוד עולם עד גו'
"ודוד ואח"כ מלך" דוד "ועבדי נאמר בתחילה מדוע

נשיא"? עבדי
מלך של ופעולתו תפקידו בהגדרת העניין: והסבר

ענינים: שני הרמב"ם מבאר המשיח
והמצוה, התורה בדרך לילך ישראל" כל "יכוף א)
נדחי ויקבץ המקדש בית יבנה ה'", מלחמות "ילחם
(הלכות ה' את לעבוד כולו העולם את ויתקן ישראל
בכלל, ישראל מלך של ענינו וזהו - י"א) פרק מלכים

מגמתו "תהי'ה מלך שכל ד') פרק (שם הרמב"ם וכלשון
העולם ולמלאות האמת דת להרים ומחשבתו
מלחמות ולהלחם הרשעים זרוע ולשבור צדק
משפט לעשות אלא תחלה מלך ממליכין שאין ה'

ומלחמות".

אחד רועה
חכמה בעל דוד מזרע שיעמוד המלך "אותו ב)
כל ילמד ולפיכך כו' גדול ונביא משלמה יתר יהי'ה
לשומעו הגוים כל ויבואו ה' דרך אותם ויורה העם
הדעה "תרבה ידו ועל ב), הלכה ט, פרק תשובה (הלכות כו'
את דעה הארץ מלאה כי שנאמר והאמת והחכמה
כו' הזמן ש"באותו דזה מובן, אלה שמדבריו ה'",

יהיו בלבד.. ה' את לדעת העולם.. כל עסק יהי'ה
הסתומים דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל
ה' את דעה הארץ מלאה כו' בוראם דעת וישיגו
המשיח, מלך ידי על יהי'ה זה כל מכסים", לים כמים

העם". כל "ילמד שהוא
בשם משיח ייקרא זה ענין שם שעל לומר, ויש
שראש חכמים, בלשון שמצינו דרך על "נשיא",

בכל נשיא החכמים אותו שקורין "הוא הסנהדרין
הלכות (רמב"ם רבינו" משה תחת העומד והוא מקום
שמשיח שזה לומר, יש ועד"ז ג), הלכה א, פרק סנהדרין

ויורה העם כל "ילמד שהוא לפי הוא "נשיא" נקרא
ה'". דרך אותם

ונשיא מלך
ו"נשיא עליהם" "מלך הכתוב, בלשון השינוי מכאן
מהעם, רוממות בדרך היא המלוכה הנהגת להם":
וזהו העם, מן ונבדל מרומם להיות צריך שהמלך
השפעת משא"כ להם; ממעל שהוא עליהם", "מלך
היא ה', דרך להם ולהורות העם את ללמד הנשיא,
ויקלוט יבין שהעם שמשתדל אליהם, קירוב בדרך
"נשיא" נקרא גדלותו שמצד היות עם ולכן דבריו, את
הוא העם אל יחסו תיאור הרי התנשאות), (מלשון
באופן היא נשיא בתור השפעתו כי להם", "(נשיא)

קירוב. של
בהנהגת המשיח מלך פעולת ביניהם: עיקרי וחילוק
על כי טבע. ע"פ שלא חידוש, בדרך היא מלכותו,
כלשון שהרי כולו, בעולם עיקרי חידוש יהי'ה ידו
ביחד", ה' את לעבוד כולו העולם את "יתקן הרמב"ם
מלחמה ולא רעב לא שם יהי'ה לא הזמן ש"באותו עד
העולם כל עסק יהי'ה ולא כו' ותחרות קנאה ולא
שלא העולם, בהנהגת חידוש ה'", את לדעת אלא
נשיא, בתור השפעתו משא"כ מעולם. כזאת מצינו
אף ה'" דרך אותם ויורה העם כל "ילמד שמשיח זה
זה אין מ"מ כו', הסתומים "דברים גם בזה שנכלל
חידוש להיות אפשר אי בתורה כי ממש, חידוש
לא לה "אין הזאת שתורה הרמב"ם כפסק (אמיתי),

תוספת".. ולא גרעון ולא שינוי

התפקיד עיקר
בענין הוא המשיח מלך של חידושו שעיקר ואע"פ
ענין על הנשיאות בענין עילוי יש מ"מ, המלכות,
דת "להרים כדי הוא במלוכה הצורך המלכות.
הרשעים זרוע ולשבור צדק העולם ולמלאות האמת
שמשיח שלאחרי מובן, ומזה ה'", מלחמות ולהלחם
"ולא ביחד", ה' את לעבוד כולו העולם את "יתקן
בלבד", ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי'ה
מלך, בתור משיח בפעולת כך) (כל צורך אין הרי
העם את ללמד יהי'ה המשיח מלך של תפקידו ועיקר

ה'. דרך ולהורותם
נשיא עבדי "ודוד נאמר הנשיאות בענין דוקא ולכן
אינה משיח מלכות נצחיות עיקר כי לעולם", להם
נשיא, בתור בהשפעתו אלא מלכותו, הנהגת בפעולת

ה'. דרך אותם ויורה העם כל "ילמד שהוא

תשמ״ב) דוד-הב׳ ועבדי ד״ה חשמ״ח; (אחש״פ,

nrg החדשות באתר שהתפרסם מאמר מתוך

אלכסוניים בקנים המנורה תחריט
. הארכיאולוגים את מסעיר הבית, מהר מסתורי חרס .. המנורה של האכסלוניים קניה על לומדים

שנים שלוש לפני שנתגלה עתיק חרס
בעמק הבית מהר העפר סינון במפעל
גרם אלע"ד, עמותת שמפעילה צורים
החרס על קטנה. לא אריכואלוגית לסערה
מציור כחלק מסתורית, חריטה נחשפה
החרס, אלכסוניים. שקניה המקדש, מנורת
מהווה הביזנטית, לתקופה המתוארך

לחוקרים. תעלומה

השערות היו ה'תשע"ב בשנת התגלתה הזו החרס כשפיסת
בממצא, כשהתעמקו אבל אחר. בצמח או בפרח מדובר שאולי
בחריטה מדובר שאכן אישרו אחרים ומומחים הארכיאולוגים

מנורה. של

הזהב למנורת בפירושו מציין התורה, מפרשי ראש רש"י
בציורו הרמב"ם גם כך אלכסוניים. היו המנורה שקני שבמשכן,
דעת את בהחלט תואמת החרס גבי על המנורה צורת המפורסם.

ישרים. היו הקנים לפיה והרמב"ם, רש"י

בתוקף עומד הקדושות, בשיחותיו שליט"א המשיח מלך הרבי
האותנטית. המנורה תבנית שזאת כך על

בו בזמן הגאולה, בזמן דווקא מתרחשת זו שתגלית העובדה
וחוקרים ארכיאולוגים שגם עד הכל את ומגלה חושף הקב"ה
המשיח. מלך שליט"א הרבי של הק' דעתו פי על למסקנה מגיעים
וממצאים עובדות התגלות ע"י אלא שמיימי גילוי ע"י לא וזאת,

לגאולה. ה"דוחף" הגשמי הזה בעולם

הגאולה וזמן התגלית
המשיח מלך שליט"א הרבי תשמ"ב, מסעי מטות פרשת בשבת
במשכן שהייתה המנורה קני לתיאור ביותר נרחבת שיחה הקדיש
היו המנורה שקני בבירור, מוכיח הוא כאשר המקדש, ובבית
באותה שהתגלה הרמב"ם ומציור מרש"י, שמשמע כפי באלכסון,

תקופה.

אז עד שנהגו וארגונים קהילות שינו זו, משיחה יוצא כפועל
בעלת למנורה העגולים, הקנים בעל המנורה בציור להשתמש
בשינוי כי ציין המשיח מלך שליט"א הרבי אלכסוניים. קנים

ישראל עם בניתוק נוסף שלב המנורה, ציורי
שציור משום והשעבוד, הגלות מחשכת
והצער ההשפלה את מזכיר העגולה המנורה
הידוע טיטוס שער מאותו ליהודים שנעשה
קנים בעל המנורה צורת מופיעה (שם לשמצה

עגולים).

שהיות ביקש המשיח מלך שליט"א הרבי
המקדש בבית המנורה את מסמלת והחנוכיה
על גם להיות צריכה זה בנושא שהזהירות הרי

לעבור חשש בכך ואין באלכסון", קניהן לעשות ש"כדאי חנוכיות,
שמונה ישנם כי המקדש, למנורת הדומה כלי יצירת איסור על
להקפיד רבות בקהילות החלו זאת בעקבות השמש. ונוסף קנים,

אלכסוניים. קנים בעלות חנוכיות על

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד. פרק עניים מתנות הלכות

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

א-ג. פרק ציצית. הלכות

א-ג פרק ברכות. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

א. פרק מילה הלכות י-יא. פרק

. . העם נהגו השנה. כל תפילות סדר ב-ג. פרק
וכו'. עלינו ימלוך

נוסח אתה. ברוך (א) התפילה. ברכת נוסח
שלום. עושה הוידוי.
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הקטנים בדברים גם

ויגש פרשת

ויגש

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:
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השבת לוח

לכולם ומסבירים התורה, פי על מתנהגים כאשר
שהיות - יפות פנים בסבר - יהודים) אינם (כולל

ביכולת אין גמורה, במתנה ישראל לבני אלו שטחים נתן והקב"ה
אמיתי! שלום להשכנת הדרך זוהי - וכו' זאת לשנות אחד אף

תשמ"ב) טבת י' (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אמיתי לשלום הדרך
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

עליהם ויבך אחיו לכל וינשק
טו) מה, (בראשית

אילוסטרציה תמונת



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

עליזה מרת וזוגתו ויקטור שגיב הרב למשפחת

שיחיו סרוסי
שיח' שמואל ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

מושקא חיה מרת וזוגתו יצחק יוסף הרב למשפחת

שיחיו טאוב
שיח' דובער ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב טובמזל מזל

נאמר סוף, אין אור של מעלתו על
עד "למעלה הוא כי זוהר, בתיקוני
תכלית". אין עד ולמטה קץ אין
"למטה זה בביטוי הפירושים אחד
אין שאור הוא, תכלית" אין עד
ועל הגבלה בשום מוגבל אינו סוף
גם ולהתגלות, לרדת ביכולתו כן
הוא ואכן ביותר, הנמוכים בדברים
הקטנים בדברים גם ומתגלה יורד

היום-יומיים. חיינו של

רענן ר' מספר כזה, גילוי על
עבודתי "במסגרת מנתיבות. ראובן
רשת של המקומי בסניף כקופאי
להפיץ זכיתי ביטן", "יינות המזון
שליט"א הרבי אל הפניה נושא את

המשיח מלך
עצה, לבקשת
והדרכה, ברכה
ת ו ע צ מ א ב
קודש. האגרות

י נ פ ל
, ם י י ש ד ו ח כ
אחת אלי פנתה
ת ו י א פ ו ק ה

ובפיה בסניף
"טסט" לעבור "שברצונה בקשה:
על ושמעתי והיות ברכב. נהיגה
באמצעות ברכה לקבלת האפשרות
שתפתח רוצה אני קודש האגרות

קודש". באגרות עבורי

גיסא שמחד הרי האמת, על להודות
פנייתה עצם על מאוד שמחתי
מלך שליט"א מהרבי הברכה לבקשת
מקושר", נעשה יהודי "עוד המשיח.
דבר של לאמיתו אך בליבי. הרהרתי
התבטאותה עם נוח הרגשתי לא
היה זה קודש". באגרות "תפתח

והמוני. זול מאוד נשמע

שלא לה הסברתי לראש לכל ולכן
ובטח טכנית, פעולה באיזו מדובר
הימורים באפיק כאן מדובר שאין
של אישית בהתקשרות אלא דתי,
שליט"א הרבי אל השואל האדם
ברצינות. זה את "קחי המשיח. מלך
אל אישית ניגשת שאת לך תארי

המשיח". מלך שליט"א הרבי

רושם. עליה עשו שדברי היה ניכר
לבשה קודש רצינות של ארשת
שמן לה הסברתי כאשר אותה,
איזו עצמה על תקבל שכעת הראוי
בתורה הוספה של טובה החלטה

ומצוות.

את משנה טובה החלטה שכל ידוע
ומשמים האדם, של הזכויות מערך
החלטה כלפי "אדישים" נשארים לא
לבעל "במיטב" משלם והקב"ה כזו.

הטובה. ההחלטה

שלא לה, להציע מה בדעתי שקלתי
לבסוף המידה, על ייתר עליה יכבד
היא האם אותה לשאול החלטתי

שבת? נרות מדליקה

לי הבהירה ההססנית, תשובתה
עצמך, על קחי כן "אם המצב. את
טוב. ויום שבת, בערב נר להדליק
הדלקת לפני צדקה לתת וגם

הנרות".

הרהרה היא
ולבסוף לרגע
ה ע י ד ו ה
היא כי נחרצות
על מקבלת
להדליק עצמה
נר קבוע באופן
ערב בכל שבת,

וחג. שבת

היא אדוננו", "יחי אמירת לאחר
קודש. האגרות כרך את פתחה

הכילה שהתקבלה התשובה
נסיעה לנושא ברורה התייחסות
לגבי טובות ובשורות בטוחה,
כאן שיש לה אמרתי נסיעותיה.
ברור במילא לנסיעות נפלאה ברכה

בטסט. שתצליחי

כ' וביום שבועות מספר חלפו
אלי, פנתה הקופאית האחרון כסלו
היא שאכן לי והודיעה בשמחה

הטסט. את עברה

אם הטובה, הבשורה לשמע שמחתי
יתרה. התפעלות גיליתי לא כי

גודל את מבין לא אפילו "אתה
לנהוג "כשהתחלתי אמרה, הנס",
עצומה, בהתרגשות הייתי בטסט,
כל כמעט עשיתי רעדו. ממש ידיי
בשלב שהבוחן ועד אפשרית. שגיאה
בנסיעתי. התערב אפילו מסויים
גרועה הייתה הטסט לאחר הרגשתי

שנכשלתי. בטוחה הייתי יותר.

שדווקא לי הודיעו פלא, זה ראה אך
רשיון וקבלתי הטסט. את עברתי
קודש באגרות שנכתב כמו נהיגה.
בנוגע טובות בשורות לי שיהיו

לנסיעה".

  
    

   
  

   
    
    

    
   
    

  
    

א) מה, (בראשית להתאפק יוסף יכל ולא

לפייסה הקב"ה יבוא לבוא, לעתיד
לפניו אומרת והיא ישראל, לכנסת

אתנחם? במה עולם, של רבונו

יוסף ודם?! כבשר אפילו לי עשית שלא
שגמלוהו פי על אף ודם בשר שהוא
כשבאו אלא מהם, נקם לא רעות, אחיו
שנאמר עליהם, רחמיו כבש אצלו אחיו
אתה אבל להתאפק", יוסף יכול "ולא
אומנותך והנחת ממני רחמיך כבשת לא

וחנון" רחום א-ל ה' "ה' בך שכתוב
איכה) זוטא, (מדרש

בושה להם שהיתה יוסף שראה כיוון

וכל ויגשו, לי נא גשו להם, אמר גדולה,
עליו, ובוכה מנשקו היה ואחד אחד
עליהם. ויבך אחיו לכל וינשק שנאמר

אלא אחיו את יוסף פייס שלא וכשם
את הקב"ה כשיגאל כך בכיה, מתוך
שנאמר גואלם, הוא בכיה מתוך ישראל
ובתחנונים יבואו "בבכי ט) יא, (ירמיהו

אובילם".
(תנחומא)

ד) מו, (בראשית עלה גם אעלך וואנוכי

"עלה", מצרים. גלות עליית זו "אעלך",
(יש־ שנאמר כמו לבוא, לעתיד עלייה זו
ה' יוסיף ההוא ביום "והיה יא) יא, עיהו

עמו". אשר את לקנות ידו שנית

(מדרש)

מוצש"ק הדלק"נ חורף! שעון לפי

17:18 16:02 ירושלים
17:20 16:16 תל-אביב
17:17 16:06 חיפה
2219 16:21 באר-שבע
17:16 16:13 ניו-יורק

      :
כח). - טו לז, (יחזקאל

יחד ונשיאות מלכות

מלך דוד "ועבדי כד-כה): לז, (יחזקאל פרשתנו בהפטרת
הארץ על וישבו לכולם.. יהי'ה אחד ורועה עליהם
ולכאורה לעולם". להם נשיא עבדי ודוד עולם עד גו'
"ודוד ואח"כ מלך" דוד "ועבדי נאמר בתחילה מדוע

נשיא"? עבדי
מלך של ופעולתו תפקידו בהגדרת העניין: והסבר

ענינים: שני הרמב"ם מבאר המשיח
והמצוה, התורה בדרך לילך ישראל" כל "יכוף א)
נדחי ויקבץ המקדש בית יבנה ה'", מלחמות "ילחם
(הלכות ה' את לעבוד כולו העולם את ויתקן ישראל
בכלל, ישראל מלך של ענינו וזהו - י"א) פרק מלכים

מגמתו "תהי'ה מלך שכל ד') פרק (שם הרמב"ם וכלשון
העולם ולמלאות האמת דת להרים ומחשבתו
מלחמות ולהלחם הרשעים זרוע ולשבור צדק
משפט לעשות אלא תחלה מלך ממליכין שאין ה'

ומלחמות".

אחד רועה
חכמה בעל דוד מזרע שיעמוד המלך "אותו ב)
כל ילמד ולפיכך כו' גדול ונביא משלמה יתר יהי'ה
לשומעו הגוים כל ויבואו ה' דרך אותם ויורה העם
הדעה "תרבה ידו ועל ב), הלכה ט, פרק תשובה (הלכות כו'
את דעה הארץ מלאה כי שנאמר והאמת והחכמה
כו' הזמן ש"באותו דזה מובן, אלה שמדבריו ה'",

יהיו בלבד.. ה' את לדעת העולם.. כל עסק יהי'ה
הסתומים דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל
ה' את דעה הארץ מלאה כו' בוראם דעת וישיגו
המשיח, מלך ידי על יהי'ה זה כל מכסים", לים כמים

העם". כל "ילמד שהוא
בשם משיח ייקרא זה ענין שם שעל לומר, ויש
שראש חכמים, בלשון שמצינו דרך על "נשיא",

בכל נשיא החכמים אותו שקורין "הוא הסנהדרין
הלכות (רמב"ם רבינו" משה תחת העומד והוא מקום
שמשיח שזה לומר, יש ועד"ז ג), הלכה א, פרק סנהדרין

ויורה העם כל "ילמד שהוא לפי הוא "נשיא" נקרא
ה'". דרך אותם

ונשיא מלך
ו"נשיא עליהם" "מלך הכתוב, בלשון השינוי מכאן
מהעם, רוממות בדרך היא המלוכה הנהגת להם":
וזהו העם, מן ונבדל מרומם להיות צריך שהמלך
השפעת משא"כ להם; ממעל שהוא עליהם", "מלך
היא ה', דרך להם ולהורות העם את ללמד הנשיא,
ויקלוט יבין שהעם שמשתדל אליהם, קירוב בדרך
"נשיא" נקרא גדלותו שמצד היות עם ולכן דבריו, את
הוא העם אל יחסו תיאור הרי התנשאות), (מלשון
באופן היא נשיא בתור השפעתו כי להם", "(נשיא)

קירוב. של
בהנהגת המשיח מלך פעולת ביניהם: עיקרי וחילוק
על כי טבע. ע"פ שלא חידוש, בדרך היא מלכותו,
כלשון שהרי כולו, בעולם עיקרי חידוש יהי'ה ידו
ביחד", ה' את לעבוד כולו העולם את "יתקן הרמב"ם
מלחמה ולא רעב לא שם יהי'ה לא הזמן ש"באותו עד
העולם כל עסק יהי'ה ולא כו' ותחרות קנאה ולא
שלא העולם, בהנהגת חידוש ה'", את לדעת אלא
נשיא, בתור השפעתו משא"כ מעולם. כזאת מצינו
אף ה'" דרך אותם ויורה העם כל "ילמד שמשיח זה
זה אין מ"מ כו', הסתומים "דברים גם בזה שנכלל
חידוש להיות אפשר אי בתורה כי ממש, חידוש
לא לה "אין הזאת שתורה הרמב"ם כפסק (אמיתי),

תוספת".. ולא גרעון ולא שינוי

התפקיד עיקר
בענין הוא המשיח מלך של חידושו שעיקר ואע"פ
ענין על הנשיאות בענין עילוי יש מ"מ, המלכות,
דת "להרים כדי הוא במלוכה הצורך המלכות.
הרשעים זרוע ולשבור צדק העולם ולמלאות האמת
שמשיח שלאחרי מובן, ומזה ה'", מלחמות ולהלחם
"ולא ביחד", ה' את לעבוד כולו העולם את "יתקן
בלבד", ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי'ה
מלך, בתור משיח בפעולת כך) (כל צורך אין הרי
העם את ללמד יהי'ה המשיח מלך של תפקידו ועיקר

ה'. דרך ולהורותם
נשיא עבדי "ודוד נאמר הנשיאות בענין דוקא ולכן
אינה משיח מלכות נצחיות עיקר כי לעולם", להם
נשיא, בתור בהשפעתו אלא מלכותו, הנהגת בפעולת

ה'. דרך אותם ויורה העם כל "ילמד שהוא

תשמ״ב) דוד-הב׳ ועבדי ד״ה חשמ״ח; (אחש״פ,

nrg החדשות באתר שהתפרסם מאמר מתוך

אלכסוניים בקנים המנורה תחריט
. הארכיאולוגים את מסעיר הבית, מהר מסתורי חרס .. המנורה של האכסלוניים קניה על לומדים

שנים שלוש לפני שנתגלה עתיק חרס
בעמק הבית מהר העפר סינון במפעל
גרם אלע"ד, עמותת שמפעילה צורים
החרס על קטנה. לא אריכואלוגית לסערה
מציור כחלק מסתורית, חריטה נחשפה
החרס, אלכסוניים. שקניה המקדש, מנורת
מהווה הביזנטית, לתקופה המתוארך

לחוקרים. תעלומה

השערות היו ה'תשע"ב בשנת התגלתה הזו החרס כשפיסת
בממצא, כשהתעמקו אבל אחר. בצמח או בפרח מדובר שאולי
בחריטה מדובר שאכן אישרו אחרים ומומחים הארכיאולוגים

מנורה. של

הזהב למנורת בפירושו מציין התורה, מפרשי ראש רש"י
בציורו הרמב"ם גם כך אלכסוניים. היו המנורה שקני שבמשכן,
דעת את בהחלט תואמת החרס גבי על המנורה צורת המפורסם.

ישרים. היו הקנים לפיה והרמב"ם, רש"י

בתוקף עומד הקדושות, בשיחותיו שליט"א המשיח מלך הרבי
האותנטית. המנורה תבנית שזאת כך על

בו בזמן הגאולה, בזמן דווקא מתרחשת זו שתגלית העובדה
וחוקרים ארכיאולוגים שגם עד הכל את ומגלה חושף הקב"ה
המשיח. מלך שליט"א הרבי של הק' דעתו פי על למסקנה מגיעים
וממצאים עובדות התגלות ע"י אלא שמיימי גילוי ע"י לא וזאת,

לגאולה. ה"דוחף" הגשמי הזה בעולם

הגאולה וזמן התגלית
המשיח מלך שליט"א הרבי תשמ"ב, מסעי מטות פרשת בשבת
במשכן שהייתה המנורה קני לתיאור ביותר נרחבת שיחה הקדיש
היו המנורה שקני בבירור, מוכיח הוא כאשר המקדש, ובבית
באותה שהתגלה הרמב"ם ומציור מרש"י, שמשמע כפי באלכסון,

תקופה.

אז עד שנהגו וארגונים קהילות שינו זו, משיחה יוצא כפועל
בעלת למנורה העגולים, הקנים בעל המנורה בציור להשתמש
בשינוי כי ציין המשיח מלך שליט"א הרבי אלכסוניים. קנים

ישראל עם בניתוק נוסף שלב המנורה, ציורי
שציור משום והשעבוד, הגלות מחשכת
והצער ההשפלה את מזכיר העגולה המנורה
הידוע טיטוס שער מאותו ליהודים שנעשה
קנים בעל המנורה צורת מופיעה (שם לשמצה

עגולים).

שהיות ביקש המשיח מלך שליט"א הרבי
המקדש בבית המנורה את מסמלת והחנוכיה
על גם להיות צריכה זה בנושא שהזהירות הרי

לעבור חשש בכך ואין באלכסון", קניהן לעשות ש"כדאי חנוכיות,
שמונה ישנם כי המקדש, למנורת הדומה כלי יצירת איסור על
להקפיד רבות בקהילות החלו זאת בעקבות השמש. ונוסף קנים,

אלכסוניים. קנים בעלות חנוכיות על

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד. פרק עניים מתנות הלכות

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

א-ג. פרק ציצית. הלכות

א-ג פרק ברכות. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

א. פרק מילה הלכות י-יא. פרק

. . העם נהגו השנה. כל תפילות סדר ב-ג. פרק
וכו'. עלינו ימלוך

נוסח אתה. ברוך (א) התפילה. ברכת נוסח
שלום. עושה הוידוי.

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הקטנים בדברים גם

ויגש פרשת

ויגש

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

לכולם ומסבירים התורה, פי על מתנהגים כאשר
שהיות - יפות פנים בסבר - יהודים) אינם (כולל

ביכולת אין גמורה, במתנה ישראל לבני אלו שטחים נתן והקב"ה
אמיתי! שלום להשכנת הדרך זוהי - וכו' זאת לשנות אחד אף

תשמ"ב) טבת י' (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אמיתי לשלום הדרך
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

עליהם ויבך אחיו לכל וינשק
טו) מה, (בראשית

אילוסטרציה תמונת



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

בשיקגו משיח שבת
שבעים ולציון הקהל שנת לרגל

אדמו"ר כ"ק לביקור שנים וחמש
בפעם בעיר תתקיים בשיקגו, הריי"צ
בש"פ משיח, שכולה שבת הראשונה

שלוחים בהשתתפות שבט, ו' בא,
הברית ארצות רחבי מכל ופעילים

לנדא זלמן הרב בהשתתפות: וקנדה.
לפרטים רוטנשטיין. מרדכי והרב

773-5627918 קליימן: יוסי והרשמה:
chicago770@gmail.com אימייל

ברוסית קודש אגרות חדש:
ה"אגרות מסדרת כרך יצא-לאור
המשיח מלך אדמו"ר כ"ק של קודש"

הובא הכרך לרוסית. בתרגום שליט"א
תורגמו המכתבים כל כאשר במלואו
לוגוב, שלום הרב ע"י ברורה, בשפה

רבנים עם מדוקדק וייעוץ הגהה ועבר
ע"י לאור יצא הספר רבים. ושלוחים

.077-5123-770 לפרטים: 'ממש'.

ה׳ צבאות חיילות שבת
צבאות חיילות של השנתי המפגש

הקהל כמעמד השנה התקיים השם
השם צבאות שבת ועוצמתי: ענק

מסניפי "חיילות" 1000 של בהשתתפות
מכל ה"מפקדות" ומאות השם צבאות
בהתקשרות גדושה שבת הארץ. רחבי

שליט"א. המשיח מלך לרבי רבה

רוצה המשיח, מלך שליט״א הרבי והוא ההתגלות את ביותר רוצים אנו גאולתנו. של סיפורה זהו
ממש. עכשיו התגלות את לפעול הנער״, את ערב ״עבדך הפנימית ההכרזה של בכוחה יותר. עוד בה

טובות חדשות

שמביאה ההחלטה
מיד! ההתגלות את

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

אימרה הושמעה מאז הזמן. עם לחיות צריך
רבי הזקן אדמו"ר ע"י לראשונה, זו יחודית
ערוך, והשולחן התניא בעל זלמן שניאור
פרשת עם לחיות ה', בעבודת חדש צינור נפתח
לרבדיה היטב, אותה ללמוד רק לא השבוע.
את לחיות אלא שבה, לפרד"ס ועד השונים

ממש. עכשווית כמציאות הפרשה,

הפרשה, משיאי שאחד הרי זו, מבחינה
החשובות מהוראותיה אחת את גם הכולל

נמצא עבורנו, ביותר
גורלי במפגש בתחילתה,
יהודה". אליו "ויגש של
שהגביע לאחר זה היה
יוסף, מבית ש"נגנב"
בנימין באמתחת נמצא
כעבד להשאר עליו ולכן
ניגש יהודה ליוסף.
כמלך עוצמתו כל עם
קשות לדבר השבטים,
למלך משנה יוסף, עם
הסיפור. כל על מצרים,

אישית ערבות
להבהיר היא התקיפים בדבריו יהודה מטרת
להשאיר מתכוונים לא הם בנימין שאת
לי יש הנער", את ערב "עבדך במצרים.
בשם יהודה אומר אישית, וערבות התחייבות

לאביו. ושלם בריא להביאו אחיו, כל

את המגדיר הזוהר מעיד המפגש, עוצמת על
מפגש בעלמא", עלמא כ"תקרובתא המפגש
פרטי מפגש זה אין עולמות. שני בין והתקרבות
מבניה שאחד משפחה של מצוקתה לפתרון
לכל הנוגע עניין כאן מתרחש "בגניבה". נתפס
שלפני המעטות בשניות לנו, ובפרט הדורות

ההתגלות.

הגדולה שאיפתו
הייתה יוסף של ביותר
היה לאחיו. להתגלות

עם אותם שזיהה הראשון מהרגע כבר זה
דבר, עליהם בליבו אין למצרים. כניסתם
חשבה "אלוקים כי נוכח כמוהו מי שהרי
רק לא הצלה הביאה לעבד מכירתו לטובה".
ואחיו לאביו גם אלא בכלל ולעולם למצרים

עצמו. לו וגם ומשפחותיהם

אחיו. צווארי על להתרפק כבר רצה כמה
תשובת נעשתה לא עדיין שמא הידיעה רק
להיענש הם עלולים ושמא בשלימות האחים
זו היא מכירתו, על
את ש"הקפיאה"
ואיפשרה לבבו, רגשי
אחיו, את להביא לו
עד אמיתית לתשובה

נפש. מסירות כדי

עכשיו גאולה
מיהודה מששמע כעת
את ערב "ועבדך
נא ישב ועתה הנער..
עבד הנער תחת עבדך
היה יכל לא לאדוני.."
כזו יותר. להתאפק
אחיו אל יוסף "ויאמר תשובה.. של שלימות

התגשמה. המיוחלת ההתגלות יוסף". אני

זהו למעשה בעבר, שהתרחש סיפור זה אין
ביותר רוצים מצדנו אנו גאולתנו. של סיפורה
המשיח, מלך שליט"א הרבי והוא ההתגלות את
עדותו שעפ"י בפרט יותר, עוד בה רוצה
לגאולה, ישראל מעם הנדרשת התשובה הנה
לעשות שעלינו כל ובשלימות. נעשתה כבר
מי כל כלפי הערבות, רגש את לגלות הוא
ומצות לתורה אביו", "אל לקרבו שביכולתנו
משיח. של תורתו זו החסידות לתורת ובפרט
מאתנו אחד כל של הפנימית ההכרזה עצם
את לפעול בכוחה יש הנער", את ערב "עבדך
עכשיו המשיח מלך שליט"א הרבי התגלות

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש

וגמל ריקשות על האור שיירת

ומסרי חנוכיות עם מקומית, האור שיירת על ויתרו לא שבהודו, בפושקר חב״ד בבית
מאירה. חנוכיה ועליו גמל צעד השיירה כשבראש מקומיות ריקשות גבי על החג,

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 .

הצדיקר' קדמי  במקווה יוסף הצדיק יוסף במקווה קדמי ר'
ברכהבמעיין בהר ברכה בהר במעיין

בחנוכה האור אופני שיירות

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

החינוך בעבודת מהבעיות להתפעל לא
עם בקשר עליך יד הרים שהוא מי אשר מוזרה שמועה הגיעתני
הרי שהודיעוני, וכפי הקודש... טהרת על חנוך בקדש עבודתך

וכו'. הקדש קנאת קנא כאילו יד, המרים
הרים עליך לא הרי הענין בפנימיות כי עליך, רוחך נפל לא ובודאי
של מהותו דבר על רז"ל בדברי אמורה מלתו הרי אז (שגם יד
ואם עלי. יד הרים גם הרי דידן בנדון כי ישראל), בן על יד המרים
שהנ"ל וכמו שלוחי. אלא אינך ואתה עלי בעיקרו - לומר תרצה
חזקה תקותי הרי בכלל, העבודה להחליש רושם עלי עשה לא
אומץ תוסיף עוד ואדרבה בעבודתך עליך חלישות יפעול שלא
זה ידי ועל גדולה, בהצלחה יצליחך ית' והשם בזה. והתעוררות

בשר. ועד מנפש לך המצטרך בכל יתוסף
הנ"ל. בכל טובות לבשורות בברכה

ו׳תל) (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 (18.12.15) ה'תשע"ו טבת ו ויגש, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1075

את מגלים ויותר יותר לאופניים. עוברים
תחבורה ככלי באופניים הטמון הפוטנציאל
פולט ואינו בקלות, חונה חסכוני, זול, קל,
למטרות האופניים לניצול ועד מכאן רעלים.
רב. אינו המרחק יהדות והפצת פרסום
הפונטציאל על מכבר זה למדו בחב"ד
כאשר ובפרט באופניים, בהם שטמון העצום

אור. של שיירות באמצעותם יוצרים

לפחות מתקיימות האור, אופני שיירות
בי"א חנוכה, בסוכות, בשנה: פעמים שלוש
המשיח. מלך שליט"א הרבי הולדת יום ניסן
מבחורי מאות יוצאים הנ"ל בתאריכים
בשכונת המרכזית תמימים תומי ישיבת
בקראון-הייטס המשיח מלך שליט"א הרבי
אל משיח, בדגלי עטורה ססגונית בשיירה

יורק. ניו של המונה מנהטן,

מנהטן את להאיר יצאו
בחג למשל כך
בשבוע החנוכה
יוזמי שעבר,
היו השיירה
ם י ד י מ ל ת ה
ם י ל א ר ש י ה
שזכו בישיבה,
תשע"ו". "קבוצה תלמידי הזיהוי לשם כבר
את להאיר שיצאה האור אופני שיירת
בהשפעה רק הסתפקה לא וסביבותיה מנהטן
זוג לכל כאשר בהופעתה, שיש הויזואלית
מוארת חנוכיה הנושא מתקן מחובר אופניים
השיירה לכך, בנוסף כאשר גלגלים, על
הבחורים פעלו שם שונים במקומות חנתה
חולקת באמצעות החג מהות על בהסברה

היה, שניתן בזמנים כן, כמו הסברה. עלוני
בהנחת יהודים זיכו השיירה שמשתתפי הרי
כמאתיים נרשמו החג ימי במשך תפילין.
מאות מארבע פחות ולא תפילין, הנחות

ומרכזיות. פרטיות חנוכיות הדלקת

בניסן י״א לרגל
מהווה שבו, המועד חול ובפרט ניסן חודש
אור, תהלוכת של לקיומה מצויין עיתוי
וכך אביבי, האוויר מזג בחופש, התלמידים
רכובים בחורים מאות דרכם את עושים
והרחובות הפארקים ברחבי אופניים, על
המרהיב המראה יורק. ניו של הראשיים
דרכם את עושים הגאולה אופני מאות של
מוצמד אופניים זוג לכל יורק, ניו למרכז
הגאולה בשורת הגיעה וכך גדול, משיח דגל
יהודים אלפי בהם אדם, בני אלפי לעשרות

החג. לרגל לנפוש שיצאו

הולדת יום לקראת נערכה בישראל, גם
אופני שיירת המשיח, מלך שליט"א הרבי
את ופעלה אביב, תל בעיר שסובבה הגאולה

פעולתה.

הסוכות בחג גם
האחרון, הסוכות חג של המועד בחול
במשך יורק בניו האופניים שיירת התקיימה
בשיירה מיוחד חידוש היה השנה ימים. שני
אופניים - (pedicab) פדי-קאב אופני -
לתיירים. מוניות שירות לעשות נוהגים בהם
רובע בכל שלם יום הסתובבה השיירה
השיירה הסתובבה כשלמחרת ברוקלין.
המינים ארבעת מצוות את הביאו שם במנהטן

י נ ו מ ה ל
יהודים.

ל כ ל
ם י י נ פ ו א
ד מ צ ו ה
סוכה נגרר
, ת ד י י נ

מצוות את העבירו האופן-סוכה שיירת
אומנם הסוכות בעיר. ליהודים הסוכות חג
שניתן כך בכשרות נעשות הם אך ניידות,
בסוכה ליישב בהן ולברך להכנס בהחלט

וכו'.

האופנים לשיירת יחודית הזדמנות כי יצויין
בהם בימים דווקא שנה מידי מתאפשרת
חנוכה כימי בישיבה, סדירים לימודים אין
פועלות כאלה סוכות המועד. חול או
קנדה, אנגליה, כגון: נוספות, במדינות גם

וצרפת. הולנד אוסטרליה, דנמרק,

במנהטן הגאולה אור אופני שיירת

טויטו חיים צילומים:
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