
החינוך למען מלכה מלוה
למען מיוחד מלכה", "מלוה אירוע
הגאולה, עיר ים בת חב"ד חינוך מוסדות
פר' קודש, שבת במוצאי אי"ה יתקיים
(28.1.17) שבט חודש ראש וארא,
.20:30 בשעה ים, בבת סוסייטי באולמי
ואנשי מרבנים ברכה דברי בתוכנית:
פומבית מכירה מיוחד, מופע חינוך,
מראש ההרשמה אמנותית. ותוכנית

.050-340-2877 טל': חובה!

משיח שכולה שבת
משיח מטה יקיים השנה גם
לקבלת משיח" שכולה "שבת בארה"ק
'גולדן היוקרתי במלון צדקנו משיח פני
השבת: אורח יזרעאל. עמק קראון',
הרבי שליח ווילשאנסקי, סענדר הרב
ישיבת וראש המשיח מלך שליט"א
איטליה.השבת במילאנו מנחם" "היכל
לכל חדשנית במתכונת תתקיים
שבת רבים. והשקעה במאמץ המשפחה
שמות, פרשת שבט, חודש מברכים
לפרטים .(21.1.17) תשע"ז טבת כ"ג

03-960-7770 והרשמה:

בקיבוצים אור
בקיבוצים חב"ד "ופרצת" במרכז
בן-ארי צבי יעקב הרב השליח שע"י
פעילויות תואמו חביב, דובער והרב
מאות בחנוכה. לקיבוצים מיוחדות
מרכזיות, מסיבות עשרות בית, ביקורי
ציבוריות הדלקות לילדים, הפעלות

אבות. בבתי ומסיבות

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

מדווחים בירושלים, הדריסה פיגוע שלאחר ביום
הזוי לשגרה). (חזרה חזל"ש על בצה"ל גורמים
נרצחו לא כאילו דבר. היה לא כאילו לחלוטין.
נדרסו סתם ככה כאילו הי"ד, צה"ל, חיילי ארבעה
חיילים עשר כחמש נפצעו לא כאילו למות.
הפלסטינים, אצל נרשמה לא כאילו ואזרחים.
פיגוע הוזמן לא כאילו נוספת. נצחון נקודת
תגובה העדר לאחר קודמים פיגועים ע"י זה
הפיגוע את מזמין אינו זה פיגוע כאילו מתאימה,

ח"ו. הבא,

קשר אין כאילו חזל"ש,
את ביה"ד הרשעת בין
על אזריה אלאור החייל
שבא במחבל ירה כי
שני פצע ואף לרצוח
תחושת לבין חיילים,
מהחיילים גדול חלק
הדריסה, בפיגוע שהיו
תקין היה הכל כאילו
היחיד והאשם וכשורה,
נשמע שלא "הגורל" הוא

להוראות!

הטיוח שיטת
להתלונן. לנו אל אך

עמוקים ושורשיה היום, נולדה לא הטיוח שיטת
את לטייח שידע מי בשנים. עשרות מזה
למעלה נהרגו בה הכיפורים יום מלחמת מחדלי
ונפצעו הי"ד, צה"ל, חיילי מאות וחמש מאלפיים
אחריות את ולהסיר חייל. אלפים משבעת יותר
וראש לשעבר) (הרמטכ"ל הבטחון משר המחדל
לפרוץ, העומדת המלחמה על שידעה הממשלה

בהמלצות! המחדלים מחדל את ולסכם

בשם הגירוש לפשע ולקרוא לטייח שידע מי
עשרות נהרסו במהלכה "התנתקות", - האנמי
מתיישבים אלפי נעקרו יהודים, ישובים
ואדמותיהם מבתיהם
הגרועים לידי שנמסרו
יניד לא שבאוייבינו,
עפעףכשיקראלחזל"ש
נפגעו בו פיגוע לאחר

חיילי ארבעה רק ונרצחו איש, לעשרים קרוב רק
עיר. של במרכזה היום, בצהרי צה"ל

העצמית הבדיקה מערכת גם הכריזה חזל"ש,
הקבוע ההצטדקות לטיעון שחזרה המשטרתית,
ובפרט למנוע". אפשר אי בודד "מפגע שלה:
קביעה טירור", ארגון לשום משוייך היה "שלא
מקרב האחריות להסרת נועדה שהיא זו מלבד
וגם בעבר שהיה פיגוע כל על ההחלטות, מקבלי

מהמציאות. מתעלמת היא הנה ח"ו, ולהבא,

מתעלמת זו קביעה
הפלסטיני מהחינוך
על המושתת היסודי,
חינוך ישראל. שנאת
פלסטיני לכל הקורא
להשמדת הינקות מגיל
חינוך ח"ו. ישראל,
ה"גן את המבטיח
חינוך שהיד, לכל עדן"
ממשלת ע"י המגובה
ומערכת ישראל
הפלא מה אז הבטחון.
זה גם פלסטיני שצעיר
לארגון משתייך שאינו
לממש מנסה שהוא, כל

ליהודים. שנאתו את

המלכות קבלת רק
מלך שליט"א הרבי זועק הקדושות בשיחותיו
לטירור, העיקריות הסיבות בין אשר המשיח
של אפשרות על שמדברים העובדה עצם זו
שתי על הממשלה ראש הכרזת שטחים. מסירת
שיקרית, הכרזה היותה מלבד עמים, לשני מדינות
שהיא הרי ישראל, ארץ על זכותנו את הדורסת

לטירור. עצום תמריץ מהווה

מלך שליט"א הרבי של מלכותו קבלת רק
הוספה הקדושות, להוראותיו הציות המשיח,
נח בני מצות שבע השפעת כולל ומצות, בתורה
והבטחון השלום את שיביאו הם עולם, באי לכל
בגאולה כולו ולעולם ישראל לעם האמיתי

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית

מקבלים חזל"ש. אין
צדקנו! משיח פני

נשק בכלי חמושים חיילים עשרות למרות אזריה״. משפט ״אפקט
שנפגע אזרח דוקא בירושלים, הפיגוע במקום שנכחו אוטומטיים,

החיילים. ירו מחסניתו שנגמרה לאחר ורק באש, שפתח הוא מהמשאית

ראשון ירה אזרח

היותם מלבד עמים, לשני מדינות שתי על הדיבורים המשיח: מלך שליט״א הרבי זעקת
ח״ו. לטירור, תמריץ מהווה שהם הרי ישראל, ארץ על זכותנו את הדורסים שקר, דברי

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

קירנברג ומינה בצלאל ר' למשפחת
שיחי' זלמן שניאור הבן להולדת

דגן, בית – גרומך שמואל ר' משפחת ולזקניהם:

גילה. – קירנברג משפחת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

זילברמן ורחל אברהם ר' למשפחת
בתל-אביב שלוחים

שיחי' בצ"ה, החייל הבן, להולדת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב טובמזל מזל

   
      

    
    
     

     
      

     
     

      
   

    
  

   

כח) מז, (בראשית יעקב ויחי

עם קשור וישב-ויחי הפרשיות המשך
"ביקש יעקב", "וישב הגאולה: ענין
השלוה שלימות - בשלוה" לישב יעקב
כבר מוכן הי‘ שמצדו כיון המשיח, דימות
הימין. וקץ הימים קץ - "מקץ" להגאולה.
סמיכת ענין - ליוסף יהודה הגשת ”ויגש",
לחיבור ועד (יהודה), לתפלה (יוסף) גאולה
בידי אחד והיו אחד ”לעץ ויוסף דיהודה
”ויחי לעולם". להם נשיא עבדי ודוד ..
(כאו"א דיעקב נצחיים חיים - יעקב"
וישראל) יעקב שם על שנקרא מישראל

התחיה. בעולם
תשנ״ב) ויחי מלכות״ (״דבר

בקבורתם וקברתני ממצרים ונשאתני
ל) כח, (בראשית

חלבו רבי בשם דברים שני רבותינו אמרו
שמתי א"י קבורת מחבבין האבות למה

המשיח בימות תחלה חיים ישראל ארץ
המשיח... שנות ואוכלין

הצדיקים הפסידו כן אם סימון רבי אמר
מה, אלא לארץ, בחוצה קבורים שהם
בארץ מחילות להן עושה עושה הקב"ה
מתגלגלין והן הללו כמערות אותן ועושה
ישראל לארץ מגיעין שהם עד ובאים
של רוח בהם נותן הוא ברוך והקדוש

עומדין. והן חיים
אני "הנה לז) (יחזקאל כתיב שכן, מנין
אתכם והעליתי קברותיכם את פותח
אל אתכם והבאתי עמי מקברותיכם
רוחי "ונתתי כך ואחר ישראל" אדמת

וחייתם". בכם
שכיון הוא מלא מקרא לקיש ריש אמר
נותן הקב"ה ישראל לארץ מגיעין שהן
"נותן מב) (ישעיה שנאמר נשמה בהם

עליה". לעם נשמה
רבה) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:36 16:21 ירושלים

17:38 16:35 תל-אביב

17:35 16:24 חיפה

17:40 16:39 באר-שבע

17:36 16:37 ניו-יורק

      
א-יב) ב, א, (מלכים  

יעקב של בקשתו

מלך דבר

ויחי פרשת

ויחי

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 ,67 עצמאות
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

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

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

תניא תהלים חומש

אבינו יעקב דברי את מוצאים אנו השבוע בפרשת
לאחר להעלותו ממנו מבקש כשהוא בנו, ליוסף
המכפלה: במערת וקברו ישראל לארץ פטירתו
ואקברה בדרך.. רחל.. עלי מתה מפדן בבואי "ואני
וגו', מפדן בבואי "ואני רש"י ופרש בדרך..", שם
להקבר להוליכני עליך מטריח שאני פי על ואף
סמוך מתה שהרי לאמך עשיתי כך ולא כנען בארץ
אפילו הולכתיה ולא שם, ואקברה . לחם. לבית
עלי בלבך שיש וידעתי לארץ להכניסה לחם לבית
שתהא שם קברתיה הדיבור פי שעל לך דע אבל
עוברים והיו נבוזראדן אותם כשיגלה לבניה לעזרה
ומבקשת ובוכה קברה על רחל יצאת שם דרך
וגו'" נשמע ברמה "קול שנאמר רחמים עליהם
וגו' ה' נאום לפעולתך שכר "יש משיבה והקב"ה

לגבולם". בנים ושבו

עכשיו רק לכעוס למה
של דבריו את המפרשים אחרים למפרשים בניגוד
את לקבור באפשרותו היה שלא כהתנצלות יעקב,
יכל לא והוא הדרך, באמצע זה שהיה מאחר רחל,

האבל, לאור ובמיוחד ורכושו, בניו את לעזוב

על המספרת האגדה דרך פירוש את רש"י בוחר
ליד רחל את שיקבור ליעקב, שנאמרה הנבואה
בעבור לתפילה הימים בבוא שתעמוד לחם, בית

הגאולה. על ותתחנן ישראל בני

עלינו בפירושו, רש"י של זו בחירה להבין וכדי
אמר שיעקב בדבריו, נוסף עניין תחילה להבין
אינו שלכאורה עלי", בלבך שיש "ידעתי ליוסף

מובן:

השנים כל במשך יוסף לפני התנצל לא שיעקב מזה
של התרעומת שעיקר מובן בדרך, רחל קבורת על

לטרוח יעקב שהשביעו לאחרי התעוררה יוסף
שם, ולקוברו כנען לארץ להוליכו

נקמה של רגש כמו נראה זה שהרי תמוה, ולכאורה
תרעומת ליוסף היתה לא הדבר עצם שמצד ח"ו,
אזי כנען לארץ להוליכו כשהטריחו ורק יעקב, על
טרח שלא על תרעומת של רגש אצלו נתעורר
יעקב חשד וכי - המכפלה במערת רחל את לקבור

בכך? יוסף את

לבדה נקברת רחל
שיש ב"ידעתי רש"י כוונת שאין לומר עלינו ולכן
חלילה שהלא - תרעומת של לענין עלי" בלבך
שלא על ליעקב טענה לו שהיתה יוסף את לחשוד
הבין ודאי כי המכפלה, במערת רחל את קבר
את לקבור יכולתו ככל עושה היה שיעקב יוסף
עמו), ביחד קבורה (שתהיה המכפלה במערת רחל

לא ואם לרחל, יעקב של אהבתו גודל בידעו ובפרט
- כלל בזה אשם שאינו ודאי כן יעקב עשה

שהוא היות עם עלי": בלבך "יש הוא הדיוק אלא
מקום מכל יעקב, את להאשים שאין בשכלו מבין
של זו מעלה רחל אצל חסרה דבר של בסופו הרי
קיים, שהחסרון וכיון המכפלה, במערת קבורה
הכאב שהרגש יעקב, על יוסף של בלבו" "יש
תקבר שלא רחל של חלקה יגרע למה נשאר, שלב

והאמהות? האבות שאר כמו המכפלה במערת

אמר כשיעקב בחוזקה יוסף אצל התעורר זה ורגש
המכפלה, במערת כנען בארץ להקבר להוליכו לו
במערת שבקבורה המעלה גודל את מדגיש שזה
להוליכו יוסף את מטריח זה שבגלל עד המכפלה,
החסרון הרגשת את ביותר מגדיל הרי זה - לשם

שם. להקבר זכתה שלא רחל אצל

רחל של תפקידה
"ואני יעקב אמר יוסף, של מלבו זה רגש לבטל וכדי
הסביר שיעקב וכפרש"י שם...", ואקברה בבואי..
לעזרה שתהא שם קברתיה הדבור פי "שעל ליוסף

כו'". לבניה

ולא זה, פירוש דוקא שהביא רש"י של טעמו וזהו
כאן אין לפירושם כי - אחרים כמפרשים פירש
בזה, אשם היה לא שיעקב התנצלות דברי אלא
יוסף; של שב"לבו" מה לבטל כדי אלו בדברים ואין
נקברה שרחל לכך סיבה יש אלו דברים לפי ורק
תשובה זה ובעיקר, לבניה...", לעזרה "שתהא בדרך,
ומדגיש שבלב הזה הרגש את המסלקת מספקת
הבטחת הביאה דוקא -שהיא ברחל מיוחדת מעלה
האמיתית בגאולה - לגבולם" בנים "ושבו הקב"ה

והשלימה.
ויחי) ל, שיחות לקוטי פי (על



לפרסם .. הוא, ביותר נכון "דבר
ובכל הזולת, ואצל עצמו אצל
הניסים את - ומקום מקום
ידיעה מתוך עימנו, עושה שהקב"ה
האמיתית הגאולה קשורה שבזה

והשלימה".

מרת מספרת האחרונה, "בתקופה
בננו מצפת, רוזנבוים דינה נחמה
וחצי, השנתיים בן דוב-בער ברוך
סיבה כל ללא חולשה, סימני גילה
החמיר המצב כאשר לעין. נראית
"רבקה הרפואה בבית אושפז הוא
דליקת שזו חששו הרופאים זיו",

ריאות.

מכן, לאחר יומיים
התאשפזתי, גםאני
היה לידה. לקראת
י' שישי ביום זה
שעות מרחשון
לאחר ספורות
בתנו, את שילדתי
ממחלקת אלי פנו
לי והודיעו הילדים
הידרדרות שחלה

דוב-בער ברוך בננו של במצבו
ובהרדמה צינטור לו לערוך וחייבים

מלאה.

מאוחר ברירה. בלית הסכמתי
התעורר לא הילד כי התברר יותר
היה שלו הדם ולחץ מהצינטור
לו לעשות צורך והיה מאוד. נמוך

ממש. החיאה

אבל ללחץ, נכנסתי לי נודע כשזה
הרבי תשובת את זכרתי גם אבל
באמצעות המשיח מלך שליט"א
לפני זכיתי לה קודש האגרות
והכילה הלידה, לקראת שאושפזתי
חופה לתורה לגדלו "יזכו הבטחה
יו"ח כלי עם יחד טובים ולמעשים
וכן שיחיו" חלציהם) (=יוצאי
ששון לימי יהפכו אלו "ימים אשר
כתב, רועי בעלי גם ושמחה".
לחג התייחסות הכילה והתשובה

תמוז. י"ב הגאולה

החמיר. הילד מצב השבת במהלך
התוועדות התקיימה שבת במוצאי
אליאס. משפ' בבית נשים
אליאס רחל למרת התקשרתי
בדחיפות משהו שיעשו ובקשתי
עומדים הרופאים בננו. להצלת

אונים. חסרי

החלטות עצמן על קבלו הנשים אכן

המשתתפות כל בשם כתבו טובות.
וכולם המשיח מלך שליט"א לרבי
ושלמה לרפואה הילד את ברכו
חיובית תשובה הייתה וקרובה.

טובות. ובשורות ביותר

מרת מספרת ההתוועדות, "בסיום
בנותי שתי עם ירדתי אליאס, רחל
שאכן וראיתי "זיו" הרפואה לבית

טוב. לא מצבו

המזוזות. את לבדוק לאמא הצעתי
עתה שזה בטענה סירבה בתחילה
לבסוף אך המזוזות, את בדקו
שאחת התברר בבדיקה הסכימה.

הפוכה. הייתה המזוזות

שעליה הערתי
בדחיפות לשקול
הילד העברת את
השומר, לתל
יותר המיומן
כאלה. במקרים
הצוות הגיע בבוקר
והיא הרפואי
תשובות ביקשה
לגבי יותר, ומוגדרות ממוקדות
לעשות. בכוונתם ומה הילד מצב

מיצו הם כי הודו הרופאים
החלו מיד לעזור. יכולתם את
בסיומם טלפוניות, התרוצצויות
לבית בדחיפות הועבר הילד
לאחר שם השומר. תל הרפואה
לב לניתוח הוכנס הוא מצבו, יצוב

פתוח.

הילד של הקשה מצבו דבר
וידידים מכרים בקרב התפרסם
רבים גדולה. התעוררות והחלה
טובות החלטות עצמם על קבלו
ובמעשים ומצוות בתורה להוסיף
הילד אם מספרת "אחי, טובים.
הרב התינוק, דוד דינה, נחמה מרת
סעודת ערך פרידמן יצחק יוסף
בהשתתפות חב"ד, בכפר הודיה
אדמו"ר כלשון ממש ואכן רבים.
היו ברבים "כי גאולתו על הזקן
לו, עמדה הרבים שזכות עמדי",

במוחש. זה את ראינו

ב"ה, בהצלחה עבר הניתוח
שהם אמרו הרופאים כשלאחריו
עד חי הוא כיצד מבינים אינם
סתומים כמעט היו העורקים כה,
מתאושש הוא אלה בימים לגמרי.
וטוב, הולך נעשה ומצבו מהניתוח,

השם. ברוך

מסייע ה' כיצד מרזל, ברוך הרב של המאלף מאמרו מתוך
תקום היא ה' עצת אובמה.. מחשבות כשרבות גם לישראל

אובמה של הטובות״ ״כוונתיו למרות
אובמה. חוסיין ברק של נשיאותו תקופת תסתיים מחודש פחות בעוד
את העביר הוא כי לומר אפשר כהונתו, תקופת את נסכם אם מחד
הסוניות מהמדינות האמריקנית התמיכה
ומצרים, כוויית סעודיה, "מתונות" הכאילו
למדיניות המנוגד מהלך - השיעית לאיראן
גם אובמה כה. עד האמריקנים הנשיאים כל
והפרו-ערבי השמאלני-קיצוני הקו את ייצג
אינה ככלל אשר הדמוקרטית, המפלגה של
הקהילה כנציג ושימש ישראל, את אוהדת
עשרות לפני כבר שכרתה האפרו-אמריקנית,
הייתה פניה על ישראל. שונאי עם ברית שנים
בעבור בלהות חלום להיות אמורה נשיאותו

התוצאות. את נבחן הבה ישראל.

את לפרק הצליח הוא כי לומר אפשר אובמה של נשיאותו שנות אחר
האיום מינימלית, יציבות בעל ערבי משטר אין לרסיסים, הערבי העולם
ישראל על ומצרים לוב לבנון, תימן, עיראק, סוריה, כמו ערב מדינות שהיו
מיליארדים מאות של בעלות בידם שהיה הרב הנשק לחלוטין, כמעט נמוג
מתחת רחשה שבעבר לשיעים, הסונים שבין היריבות פנים, כלפי הופנה
התפרצה מסוימים, באזורים לעתים רק פניו על עולה והייתה השטח לפני
התביעה יודעים. שמוסלמים כמו מדם, עקובה כוללת מלחמה לכדי כעת
נחשבת בינלאומית, מוסכמה בעבר שהייתה הגולן, על סורית לריבונות
כל לעבר טילים לשגר ביכולתו שהתרברב חיזבאללה ארגון בדיחה; כיום
שם וסופג בסוריה אסד שלטון להצלת במלחמה כעת עסוק בישראל עיר
ערבי כוח בלי במקום לה מדשדשת הפלשתינית הרשות רבות, אבדות
יודע ומי ספורים, אבו-מאזן של ימיו כאשר לה, שיסייע משמעות בעל

לכתו. עם לחמאס פת"ח בין צפוי דמים מרחץ איזה

עומדת – ערב ממדינות מרבות סיוע בעבר מקבלת שהייתה בעזה, גם
מדינה של העזרה להפסקת גורמת לה שעוזרת מדינה כל שבו במצב כיום
משגשגת כלכלה יציבות, של אי היא זאת, לעומת ישראל, יריבה. אחרת
וממשלתו, נתניהו של הרופסת ההנהגה ואילולא אירופיים, במונחים אף
אינו זאת כל רבות. שנים למשך הערבי הטרור את למגר בקלות יכלה היא
של חדש" "שחר לערבים שהבטיח אובמה, של מדיניותו של תוצאה אלא
השלטונות נגד בתגובה התמרדו הערבים המוני אדם.. וזכויות דמוקרטיה
משוחררות הטרף" כ"שחיות התיכון, המזרח ששמו ובג'ונגל המושחתים..

כעת. רואים שאנו מה היא התוצאה –

איננו מדמיינים. שאנו למה מעבר הרבה ישראל על שומר שה' הוא הלקח
שונא לקחת אפילו יכול והקב"ה אחר, או כזה נשיא של לבו בטוב תלויים
לרסק כדי לערבים באהבתו דווקא ולהשתמש אובמה, כמו מובהק ישראל
הפוליטיים למנהיגים ראוי לישראל. לעזור ובכך - הערבי העולם את
בה שהורגלו המצומצמת מהפרספקטיבה לצאת למזרחנות, והמומחים
ה' – ולהודות המציאות, על אמתי יהודי במבט מפוכח, במבט ולהתבונן
הוא לעשות שעלינו כל ממילא, עליו... ושומר ישראל עמו את אוהב
שהם אף בו, ביטחון שמביעים דברים אותם את לעשות בו, לבטוח

הערלים. הגויים את מרגיזים

ה"ברית על האשליות כל נגד היוצא. לנשיא להודות עלינו נוסף דבר ועל
ברית בעל אין לישראל כי אובמה כהונת הוכיחה ארה"ב, עם הנצחית"
– ישכון" לבדד עם "הן – מכולן הגדולה הברכה יתברך. ה' מלבד אמתי
ודם, בשר על לסמוך להם שאין מבינים היהודים כאשר דווקא מתקיימת
לטובה. יהפוך הביטחון במועצת ההחלטה את שגם יתברך, ה' על אלא

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק טבת - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

יד. פרק ואבידה גזילה הל'

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

א. פרק ומזיק חובל הלכות

ב. פרק

ג-ה. פרקים וחליצה יבום הלכות

ו-ח. פרקים

א-ג. פרקים בתולה נערה הלכות

א-ג. פרקים סוטה הלכות

ביאה איסורי הלכות קדושה ספר ד פרק
א-ב. פרקים
ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

עמדי היו ברבים כי

"קעמפ-דיויד", הסכמי חתימת עם תיכף
זו היתה ולא ההסכם. את המצרים הפרו

אלא - מסוימת הבטחה של הפרה גרידא, הסכם הפרת
ממש. נפשות פיקוח עם הקשורים בטחון בעניני הפרה

תשמ"ג) כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

העבר מטעויות ללמוד

זיו רפואי מרכז

מרזל ברוך

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

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

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

67 העצמאות שד'



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

ב"ה

תיווךתיווך

טובסימן טוב סימן
054-720-7165. ים בת 33 בלפור .

לבית הדרך את לך מאירים

הנחה 25%25%
משיח לחיילי

בעפולה השוק במתחם הספרים חג

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

יום של למחרתו שעבר, בשבוע רביעי יום
הספרים כחג הידוע נצח, דידן - טבת ה'
ספרים יריד בעפולה התקיים החב"די,
שהצלחתו אירוע ומשיח, גאולה ומוצרי

בע"ה. המשכיות, מבטיחה המרשימה

הצפון מאזור וטף נשים האנשים, מאות אכן
שנעשה בעפולה, השוק מתחם את גדשו
מתוכנם השונה וססגוני עשיר מכירות ליריד
הפירות, דוכני את השוק. ירידי של השגרתי
ושאר בית כלי התכשיטים, הביגוד, הירקות,
עטורי דוכנים תפסו הידועים, השוק מוצרי
ומשיח, גאולה חסידות, ספרי קודש, ספרי
קודש מראות של וידאו קלטות ילדים, ספרי

ומשיח. גאולה תכני טעוני ודיסקים

הלוי אמיר הרב אחראי החשובה ליוזמה
עם בשיתוף בעפולה, "אתחלתא" מרכז מנהל
ליריד שעניקו נתניה, התכלת עין משיח בית
הצפוני". החסידות עולם "יריד שמו את
מהצלחת כוחה את שאבה הנוכחית היוזמה

שעברה. בשנה היריד

באירוע השתתפו המבקרים המוני לצד
גם באירוע חלק נטלו והמושקע החווייתי
העיר ראש סגן ביניהם, ציבור, ואישי רבנים
הביקור במהלך אשר דוד שמואל העיר ורב
מהצלחת התפעלותם הביעו הדוכנים בין
ספרי של העשיר מהמבחר גם כמו המבצע

ביריד. שהוצגו חב"ד

טריק מכל הוראה
ליריד, שהגיעו ה' צבאות חיילי לילדים,
של הפתעה ציפתה המשפחה: לכל ולמעשה
אמן הילדים, חביב מלכה הרב המשיח. ימות
המבקרים, בפני הופיע המשמח, האשליות

"קסמים" מהופעות בשונה בפעלוליו. מדהים
ההופעה במהלך גיא הרב נוהג למיניהם,
בפני לחשוף פרסים, נושאת המשעשעת
כדי המקצועיים, מהסודות כמה הילדים
איזו שום כאן אין למעשה כי להם להבהיר
קוסמות", "שום כאן ואין טבעית, על יכולת
ו"טריקים" ידים זריזות ורק אך אלא
הוא כזה, טריק מכל "אדרבא למיניהם.
בעבודת חסידית הוראה ללמוד ניתן אומר,

הגאולה". ולזירוז ה'

חמה חסידית אוירה
יודאיקה, בדוכני גם שובצו היריד דוכני בין
מהודרת. בכשרות מזון דוכני גם כמו
כלייזמרים ולהקת לקטנטנים יצירה מתחם
את חסידיים, בניגונים שהנעימה אותנטית
אוירה ויצרה הרבים למבקרים השהות

חמה. חסידית

התקיימה המאוחרות, הערב בשעות
יו"ר ציק זמרוני הרב עם חסידית התוועדות
והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה

ויוזם חב"ד הר מנחלת מלכה גיא הרב
מקצת שתיאור הלוי אמיר הרב האירוע
בעיר אתחלתא מרכז של העניפה מהפעילות

הגאולה. ובשורת יהדות בהפצת

כי זמרוני הרב הדגיש ההתועדות במהלך
את מתקיים הגאולתי שהיריד העובדה
השוק, במתחם דווקא פרטית ההשגחה
הגשמי התחום את מכל יותר המבטא מקום
של הידוע משלו את ביותר תואמת בחיינו,

(ליווער). המנוף משל הזקן, אדמו"ר

להגביה רוצים שכאשר הוא המשל תוכן
להגביהו חייבים המנוף, באמצעות בית
חלקיו כל על שכולו כדי דווקא, מתחתיתו
אם זאת לעומת יוגבהו. ביותר, הגבוהים גם
הרי בגובהם, הכתלים את רק יגביה המנוף

למטה. תשאר שהתחתית

העיר כל את להגביה
מתחם את מגביהים כאשר דידן, בנידון גם כך
שממלאים ידי על מאפייניו, כל על השוק
קודש ספרי גלויה, קדושה של בתוכן אותו

כאלה ובעיקרם
פנימיות שתוכנם
הפצת התורה,
מוצרי המעיינות,
ומשיח גאולה
להפצת המשמשים
הגאולה, בשורת
שכל מבטיחים
יוכללו העיר רובדי
הם גם ויוכשרו

המשיח מלך שליט"א הרבי פני לקבלת
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה

ביריד ספרים רוכשים

הלוי אמיר הרב

לשכחה עצה
להחליף בזה, היעוצות מהעצות השכחה, אודות במ"ש

ז.א. לזמן, מזמן הלימוד

אחד, בסגנון או אחד בענין שעות משך ללמוד שלא
להחליף שעה, כחצי או כשעה לימוד לאחרי אם כי
וכהחילוק אחר, בסגנון בלימוד או שני בענין הלימוד
תוכן לרשום מהעצות ועוד וכו' והעמקה דבקיאות

מהם. פרקים ראשי או שלומדים הענינים

האם הנה דשמיא, סייעתא צריכים דבר שלכל ומאחר
ישראל בנות מנהג על תשמרנה והאחות שלה תי'
ערב בכל הנרות הדלקת קודם לצדקה להפריש
בדירתן, המזוזות את ושיבדקו טוב, יום וערב שבת
של התפילין את וכן כדין, כשרות כולן שתהיינה
איזה חול, יום בכל תפריש (הכותבת) והיא שי' הבעל

בבקר. התפלה לפני לצדקה פרוטות
ו׳תרכא) (מאגרת

עדיפה ידידים השפעת
והיחסים תי' לאחותה בהנוגע שכותבת במה
אשר במוחש, רואים דא בכגון בביתה, המשפחתים
של מאשר יותר פועלים ומכירים ידידים דברי
ומכירים ידידים את לבקש צריכים ולכן הקרובים,
באה שממנה יודע לא אשר באופן ומובן בזה שידברו

הבקשה.

על אפילו להקפיד לא האחות, שעל כן גם ומובן
במאה בהם, היא צודקת דעתה לפי אחב,שר ענינים
שכדאי בית, שלום ובפרט השלום גדול והרי אחוז,
להחזיק ובלבד ולהתאפק המדות על מעבירה להיות

השלום.
ו׳תרכא) (מאגרת

חב ה,ד‘‘חדשות צבאות ,דעות‘,חדשות

מדרש בית ומשיח,מדור גאולה עניני ,מדור

וידאו משפחה,מדור ותשובות,מדור שאלות ,מדור

כפתור בלחיצת שצריך מה .וכל

ד
יי
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ם
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ת
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האדום המייל

ה‘‘ב

וועעדד ללעעווללםם ההממששייחח ממללךך ווררבבייננוו ממווררננוו אאדדווננננוו ייחחיי
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ביטוחיםקדמי ביטוחים ו קדמי שלנוסוכנות הביטוח שלנ הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בארץ-ישראלביטוח צד ג הכי זול בארץ-ישראל  זול הכי ג צד ביטוח

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