
לצפיה המחזמר
הארצית לפעילות שנה 15 לרגל
המחזמר וייסוד המספר בצלאל של
לבקשת הועלו, הראשון, החסידי
סרטים כ-10 חינמית לצפייה הצופים,
עכשיו כבר מלא. באורך שמע ודיסקי
הסיפור על שונות הצגות 2 לראות ניתן
המפורסם השלאגר ואת חנוכה של
זאת כל בעיירה' 'הרפתקאה המחזמר
המספר' 'בצלאל הקלקת ע"י ועוד
מחנכים הורים, ביוטיוב. בחיפוש
הלינק את להפיץ מוזמנים ושלוחים
הרשת אפשרויות ושאר בווצאפ לצפיה
ביותר הגדול חנוכה למבצע ולהצטרף
שליט"א הרבי וכדברי הזמנים כל של
ילדים.. בכינוסי "להרבות המשיח מלך
מתחפשים הצגות עושים מקומן ובאיזהו
תשד"מ, (התועדויות וכו'" לחשמונאים

החינוך'). 'אגרת בספר הובא

לגאולה מוכנה העיר
בכר רחמים עמרי התמים הבחור
מדבקות ומוכר מפיץ לציון מראשון
למשיח" מוכנה "העיר הרחב לקהל
של להתגלות להביא מטרתם אשר
על לפרטים המשיח. מלך שליט"א הרבי
אפשר ומחיר הצעות, המדבקה, מראה

.050-9414-579 במספרו להתעדכן

גאולה של חנוכה
ימי במהלך יפעילו חב"ד, מוקדי
כהוראת חנוכה, מבצע את החנוכה,
במסגרת המשיח. מלך שליט"א הרבי
במרכזי ענק חנוכיות יודלקו המבצע
חלקי כל עם פעילות לצד הערים,

האוכלוסיה.

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

של החלל סוכנות ע"י הירח על אדם הנחתת
דרשה ,"11 "אפולו מבצע במסגרת ארה"ב,
וטכנולוגיה. מדע של שונים תחומים של שילוב
של הביאולוגי התחום על אחראי שהיה מי
ממינסוטה. גרין וולף זאב פרופ' היה המבצע,
שליח עם נפגש הוא המדעית, עבודתו במהלך
אותו לקשר שהצליח פלר, משה הרב חב"ד
החלה מכאן המשיח. מלך שליט"א הרבי אל

ומצות. לתורה הגלויה התקרבותו

שהחל לאחר באוניברסיטה, מהרצאותיו באחת
פתקים כמה לו הוגשו לראשו, כיפה לחבוש

מתוכן שאלות עם
פתק ביניהם הרצאתו,
"אדוני שגרתי לא
יודעים אנחנו הפרופסר
אינך וגם כומר שאינך
אם הצופים, בתנועת
הקטן הכובע מהו כן

ראשך?" שעל

המוצא נקודת
החליט גרין פרופ'
במתן להתחיל
דווקא התשובות
וענה: זו לשאלה
היצור הוא "האדם

ראש גופו. כל מעל מתנשא שראש היחיד
לטעות האדם עלול מכאן השכל. משכן הוא
להתמודד ביכולתו השכל שבאמצעות ולחשוב
הראש, על משהו שים לו אומרים הכל. עם
יש אלוקות, יש בורא, יש להזכירך, הכיפה, זו

השכל".. מעל שהוא משהו

השכל, למעלה שהוא משהו שיש זו, נקודה
המוצא נקודת זו יהודי אצל ההגיון. מעל
נצחון שאת היוונים, אצל ההתחלה. נקודת
הקרוב, בשבוע חוגגים אנו עליהם החשמונאים
היה ההגיון, השכל,
חכמת השיא. ה"טופ",
אנושית כחכמה יוון,
מגבלותיה, כל על

בהיותה הנבואה, עניין את להכחיש רצתה
בין בגלוי המקשרת מובהקת, אלוקית תופעה

והנברא. הבורא

היהודים, אצל העל-טבעי העניין ליוונים,
זאת לעומת להם, שהפריע מה בדיוק היה
ממנו המקור היה זה דווקא לחשמונאים,
רבים" נגד "מעטים ולהלחם לצאת כח, שאבו

לנצח. גם ית' ובעזרתו

המנורה, להדלקת בטחונם מקור היה גם זהו
להדליק כדי בו היה שלא קטן שמן פך באותו
ממנו הדליקו הגיון, כל וכנגד אחד ליום אלא
שידלק בטחון מתוך

ימים. שמונה

נקודת בדיוק גם זו
חג בכסלו י"ט-כ'
אדמו"ר של הגאולה
תורת וכל הזקן,
בערב שחל החסידות
את לגלות זו. שבת
יהודי. בכל העל-טבעי

להגיון מעל
חז"ל ממאמרי אחד
ביאת אודות הידועים
שמשיח הוא, משיח
הדעת. בהיסח בא
ביום, פעמים שלוש והלא קשה, ולכאורה
עבדך דוד צמח "את ומבקש מתפלל יהודי
"היסח יתכן כן אם כיצד תצמיח..", מהרה

וגאולה? ממשיח הדעת"

שהכוונה המשיח מלך שליט"א הרבי מסביר
לטעם מעל להתעלות היא הדעת", ב"היסח
של בעקשנות לדבוק ההגיון. מעל ודעת,
המשימה במילוי למעליותא, עורף" קשה "עם
והשלימה, האמיתית הגאולה הבאת העיקרית
ובמעשים ומצות בתורה הוספה ע"י ומבחינתנו,
הגאולה בשורת והפצת פרסום עם יחד טובים,
ומיד תיכף ההתגלות עדי מלכותו, וקבלת שלו

הגאולה שמחת ומתוך ממש

העל-טבעי העניין
יהודי! בכל שיש
בעקשנות לדבוק ההגיון. מעל ודעת, לטעם מעל להתעלות היא הכוונה הדעת, בהיסח בא משיח
והשלימה האמיתית הגאולה הבאת העיקרית המשימה במילוי למעליותא, עורף״ קשה ״עם של

מידי מצויין חב״ד, חסידות מייסד זלמן, שניאור רבי של הגאולה חג
בעולם. מקום בכל חסידיות בהתוועדויות כסלו, י״ט-כ׳ בימים שנה,

לחסידות השנה ראש כסלו: י"ט-כ'

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

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

(8.12.17) ה'תשע"ח הגאולה חודש כסלו כ' וישב, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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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

מושקא חיה ומרת מענדל מנחם ר' למשפחת
שי'דורון שמואל ה' בצבאות החייל הבן הרחבהלהולדת מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו רוחויזכו נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן המשיחשל מלך שליט"א ורדלרבי ומרת אברהם ר' מצווהלמשפחת הבר חגיגת לרגל שיחי'אקרמן יצחק יוסף הת' בנם הרחבהשל מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ומתוךויזכה והשלימה האמיתית הגאולה זמן המשיחשל מלך שליט"א לרבי רוח נחת טוב טובמזל מזל

  
    
     
    

      
     
   
    
    

    
    

   
   

א) לח, (בראשית ההיא בעת ויהי
אנוכי "כי פתח נחמן בר שמואל רבי
יא). כט, (ירמיהו המחשבות" את ידעתי

ובתעניתו, בשקו עסוק היה ראובן
ובתעניתו, בשקו עסוק היה יעקב
אשה, לו ליקח עסוק היה יהודה
מלך של אורו בורא עוסק והקב"ה

המשיח.
פה) פרשה רבה, (בראשית

אשר ומטך ופתילך חותמך ותאמר
יח) לח, (בראשית בידך
רוח בה נצנצה ... יוחנן רבי אמר

הקודש.
אם "כי כנאמר: מלכות זה 'חותמך'
יהודה מלך יהויקים בן יכניהו יהיה

כד), כב, (ירמיהו ימיני" על חותם
מצויין שהן סנהדרין זו 'ופתילך'

הכנף ציצית על "ונתנו כנאמר: בפתיל
לח), טו, (במדבר תכלת" פתיל

המשיח מלך זה בידך אשר 'ומטך'
מציון" ה' ישלח עוזך "מטה כנאמר:

ב). קי, (תהילים

שמעוני) (ילקוט

יא) מ, (בראשית בידי פרעה וכוס

ד' כנגד : אמר נחמן בר שמואל ר'
פרעה "וכוס כאן, שנאמרו כוסות
כוס אל אותם ואתן "ואשחט בידי",
פרעה", כף על הכוס את ואתן פרעה",

בידו". פרעה כוס "ונתת
כוסות ארבע כנגד אמר לוי בן יהושע ר'
להשקות הקב"ה שעתיד תרעלה של
הקב"ה וכנגדן העולם.. אומות את
של כוסות ארבע ישראל את משקה
מנת "ה' שנאמר לבוא לעתיד ישועה

וכוסי". חלקי
(מדרש)

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:15 16:00 ירושלים

17:17 16:14 תל-אביב

17:14 16:03 חיפה

17:19 16:18 באר-שבע

17:14 16:11 ניו-יורק

ינבא. לא מי גו' ה' אמר כה 
ח.) ג: - י ב: פרק (עמוס

העבודה את לעשות מוטל עליך

מלך דבר

וישב פרשת

וישב

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

ומעשיו אבינו יעקב של בסיפורו פותחת פרשתנו
"וישב הפסוק: וכלשון כנען לארץ שובו לאחר
לז, (בראשית כנען" בארץ אביו מגורי בארץ יעקב

א).

דובער, (רבינו ממזריטש המגיד פירשו זה, פסוק
קבע - יעקב" "וישב הבעש"ט): של ממשיכו
(כלומר ובגשמיות בארציות - "בארץ" מושבו,
הגשמיים בעניינים והתעסק השתקע אבינו יעקב
מ"מגורי" ללקט כדי זאת וכל והפשוטים),
הקדושה ניצוצות את מהבית) (מהמגורים,

הגשמיות. בתוך בעולם ומוסתרים ה'טמונים'

והעלה הניצוצות, את ובירר אסף הוא כלומר,
הוא. ברוך הקדוש - ל"אביו" לקדושה אותם

בצבא כמו
(עבודת ה' עבודת - עבודתו את עשה יעקב
הפסולת מתוך הטוב הוצאת - הניצוצות בירור
מתוך העולם) גשמיות מתוך הקדושה וחלק
- ה' רצון שזהו בגלל רק ותמימות, פשיטות
רווח איזה בשביל לא יותר. טוב יהיה שהעולם
("משכורת") גשמי שכר קבלת או כלשהו, אישי

רוחני. תענוג איזה בשביל לחלופין או

האדמו"ר יצחק, יוסף (רבי הריי"צ אדמו"ר וכדברי
מדרגת על חב"ד), נשיאות בשלשלת הששי

אנשים של "הפשיטות פשיטות מתוך עבודה
(ספר העצמות" פשיטות עם מתקשרת פשוטים
מגיעה כזאת עבודה (205 עמ' ה'תש"ט המאמרים

והבנה. שכליים שיקולים ללא עול, קבלת מתוך

מא). יב, (שמות ה'" "צבאות בשם נקרא ישראל עם
דעתו, שיקול את להפעיל נדרש לא החייל בצבא,
מסבירים לא לחייל ההוראות. את למלא אלא
מדוע או מסוימת לפעולה שנבחר זה הוא מדוע

תפקידו אחרת. בדרך ולא זו בדרך לפעול עליו
גם כך עול. קבלת מתוך לציית הוא החייל של
אותם למלא ועליו ה', ציוויי את מקבל יהודי כל
יהיה שהעולם ה' של רצונו זהו כי בשלימות,

יותר. טוב

המדרש מבית לצאת
מבאר יעקב "ויצא ויצא: בפרשת שנאמר וכפי
יצא אבינו, יעקב י) כח, (בראשית חרנה" וילך שבע
לבן אצל בחרן כשהיה וגם ל'חרן', שבע' מ'באר
העולם. ותיקון בירור עם התעסק הוא הארמי,

לחרן. ללכת עליו דווקא מדוע שאל לא יעקב
לגור יכולים היו לא ועשו שהוא הדבר אמנם נכון
יהיה לא שעשו למה אבל מקום, באותו ביחד

שבע בבאר ישאר ויעקב לחרן ללכת שצריך זה
ט) כח, בראשית ברש"י (כמובא עבר של מדרשו בבית

בתורה. שם ויעסוק

את לבצע הלך הוא שאלות. שאל לא יעקב אך
הוא זאת עם וביחד עול, קבלת מתוך שליחותו
מצווה. של שמחה - שמחה מתוך זה את עשה

ולהתעלות לעלות
הלימוד את לעזוב ירידה. היא לחרן ההליכה
עם להתעסק וללכת התורה עם וההתעסקות
לעלות לנסות אותם ודווקא העולם ענייני
הפחיתה שלא רק לא הירידה אולם לקדושה.
(כוחות והתעלות עליה לו גרמה אלא בדרגתו
ולמרות העולם עם להתעסק להצליח ויכולת
כל למרות לה'), ונאמן מאמין להישאר זאת
ולעלות להעלות ועוד ביושר לסחור הקשיים

ברוחניות. מדרגות

הזקן") "אבינו נאמר (עליו אבינו, יעקב של מדרכו
ישראל, מעם אחד (לכל יהודי לכל הוראה נלמדת
פעולות לחפש צורך שאין אבינו), יעקב של בניו
ממנו, שנדרש במה לעסוק יהודי על גדולות.
הניצוצות את בהם ולברר הפשוטים בדברים
(קבלת התמסרות מתוך בהם החבויים הקדושה

הוא. ברוך הקדוש של לשמו עול)

בכל היהודים כל ע"י שנעשתה זו עבודה ובזכות
מאפשרים ובכך יותר, לטוב העולם הופך הדורות
בגלוי יהיה שזה בעולם, לשרות להקב"ה
כלשון והשלימה, האמיתית בגאולה ובשלימות

ה). מ, (ישעיהו ה'" כבוד "ונגלה ישעיהו: הנביא
וישב) א, שיחות לקוטי פי (על



חיינו על תהלתך, ונספר לך "נודה
נשמותינו ועל בידך, המסורים
להשם מודה יהודי לך". הפקודות
בכל פעמים שלוש לפחות יתברך
היות עצם על חיותו, עצם על יום
שוכחים לא אנו אבל ונושם. חי
היום "הקטנים" הניסים את גם
"ועל אותם גם ומציינים יומיים,

עימנו". יום שבכל ניסיך

ברחובות קודש אגרות מרכז
הרבנית וזוגתו הרצל הרב בראשות
וידאו בצילום תיעדו בורוכוב חגית
העלו כאלה, מופת סיפורי כמה
וניתן האינטרנט לרשת אותם
אחד על ביוטיוב. בהם לצפות

מספרת ניסים, מאותם
מרת המצלמה מול

ריינוולד. אורנה

מספרת כהקדמה
שהקשר אורנה מרת
הרב משפ' עם שלה
כאשר נוצר בורוכוב,
למקום הגיעו הם
שהם וסיפרו עבודתה
תורה שיעורי מארגנים
ולשאר לה והציעו
כמו להצטרף. הבנות
גם יש כי אמרו כן

שליט"א לרבי לכתוב אפשרות
ולבקש המשיח מלך מליובאוויטש

הקדושה. ועצתו ברכתו את

תמוה, לנו נראה שהכל "כמובן
מציאותי. ולא אורנה, מרת מספרת
חגית הרבנית אבל השתכנענו. ולא
הרבנית חודש כל הרפתה. לא
אותנו ולהזמין להתקשר נהגה
שאירגנה, חודש ראש למסיבת

נענינו". לא בקביעות ואנחנו

שאינה לתעמולה חזקה אבל
הרבנית של דבריה ריקם. חוזרת

פעלו. כן דבר של בסופו חגית

להריוני, השישי בחודש "כשהייתי
חגית הרבנית אורנה, מרת ממשיכה
מאוד שכדאי ואמרה איתי דברה
ואכן הסכמתי המזוזות. את לבדוק
הגיעו בורוכוב הרב ובעלה היא
בבית. המזוזות את בדק והוא
וגם פסולות היו שהמזוזות התברר

מזוזות". כמה חסרות היו

חגית הרבנית הזדמנות, באותה
שתכתוב אורנה למרת הציעה
המשיח מלך שליט"א לרבי ותבשר

מהודרות מזוזות קבעו שהם
עליה הסתכלה אורנה מרת בבית.
אינה שהיא והעירה בתמיהה,
כותבים? ואיך למי עדיין מבינה

גם כי לה הסבירה חגית הרבנית
שליט"א לרבי להתקשר ניתן כיום
האגרות באמצעות המשיח מלך
הקדושה. ברכתו את ולקבל קודש

מכרכי אחד את הוציאה היא
ברשותה, שהיה קודש האגרות
שתכתוב אורנה למרת והציעה
תיווכח ובעצמה כעת, בעצמה

הכתיבה. בתוצאות

לבעלי פונה בהלצה, ככה "ואני
עתה וזה קבע, בצבא ששירת
רב דרגת את קיבל
אתה לו, ואומרת סרן,
שתקבל שאכתוב רוצה
עונה והוא אלוף? סגן
למה כן! בפשטות, לי

לא?!

מעודדת חגית והרבנית
כן ואומרת, אותי
סגן יקבל שהוא תרשמי

אלוף..

היה לא הגיונית מבחינה
בתחום כלל. מקום לזה
בצה"ל יש בדרגה, עליה של זה
זמן פרק - פז"ם שנקראת הגדרה
שחייב שקובעת הגדרה מינמלי,
לקבל כדי מסויים, זמן פרק לעבור
סגן לדרגת ובעליה בדרגה. עליה
בין של פרק זהו כלל בדרך אלוף,

שנים. לארבע שלוש

כתבנו ביותר. מפתיע היה ההמשך,
להריוני השישי בחודש המכתב את
חודשים! משמונה פחות והנה
הדרגת את קיבל הוא מכן, לאחר

אלוף.. סגן

נס ממש מבחינתי מוזר, היה זה
פלאי".

עוד היה זו ראשונית לכתיבה
להגיע החלה אורנה מרת המשך.
אצל תורה, לשיעורי בקביעות
התורה שיעורי בורוכוב. משפ'
ובפרט אותה חיזקו מאוד
מלך שליט"א לרבי בהתקשרותה

המשיח.

ושעל צעד עושה אינני "וכיום
ברכתו את לקבל בלי משמעותיים,

הקדושה".

סבא כפר חב"ד ישיבת ראש איפרגון, אבישי הרב מאת

מסווג) בתפקיד בצה"ל בעבר שירת (הכותב

כסלו וי"ט CIACIA ה ה"מוסד" הישראלי , ה , הישראלי ה"מוסד"
תש"נ, תולדות פרשת משבת הקדושה בשיחתו
הפצת כי המשיח, מלך שליט"א הרבי מסביר
שהביאה היא העולם, בכל והחסידות היהדות
(וממשיכים אז שהתחוללו האדירים לשינויים
המהפיכות את וציין עוז), וביתר שאת ביתר
גם גדולות, במדינות שלטון סדרי ושינוי

וכו'). אדמה (רעידות הטבע בעולם

תורה הפצת של פעולה שכל מבואר בחסידות
שניתן הקליפות את המברר לעולם, וקדוש גדול אור מביאה וחסידות,
היא מדהימה עובדה לבררן. ניתן שלא הקליפות את ומבטל לבררן,
החסידיים והמועדים ישראל בחגי בדיוק התרחשו אלו, שאירועים
– (תניא ונעלה קדוש אלוקי אור אותו לעולם ויורד נשפע שבהם –

כ"ח). הקודש אגרת

חיזבאללה רמטכ״ל חיסול
עימאד היה האחרונות, השנים בעשרות הטרוריסטים מבכירי אחד
בצור צה"ל מפקדת לפיצוץ ישיר אחראי שהיה ימ"ש, מורניה
היה הי"ד. ואזרחים חיילים 60 נהרגו בו תשד"מ, בשנת (שבלבנון)
ובבניין בארגנטינה, ישראל בשגרירות הגדולים לפיגועים אחראי
ולתקיפות הי"ד), הרוגים 86) איירס בבואנוס היהודיות הקהילות
למלחמת שהובילה החיילים לחטיפת גם כמו צה"ל, חיילי נגד רבות
הישיר האחראי שהיה – הרקטי הנשק הופעל שבה השניה, לבנון
המארינס ומפקדת ארה"ב שגרירות לפיצוץ אחראי היה לפיתוחו.

הצרפתים. הצנחנים מפקדת ופיצוץ הרוגים), (מאות בלבנון

בתאריך הנה מוצלחות, לא התנקשויות של שנים עשרות לאחר
שניאורסון יצחק יוסף רבי של ההילולא יום – תשס"ח שבט י׳
אויביך כל יאבדו "כן דמשק. בלב האיש חוסל הקודם), (האדמו"ר

. CIA וה- ה"מוסד" ע"י זרים, פרסומים ע"פ ביצוע, ה'...".

ביכולתכם״ אשר כל ״עשו – ניסן כ״ח
לפיגוע שנחשב במה בארה"ב, התאומים בניני הופלו תשס"א, באלול
ימ"ש. לאדן בן היה הישיר האחראי בהיסטוריה. ביותר הקטלני
רק האיש. על ידה להניח ארה"ב הצליחה לא רבים מאמצים למרות
המיוחד כהיום שמצויין תשע"א, ניסן כ״ח בתאריך שנים, עשר לאחר
שכמנו על הגאולה הבאת את המשיח מלך שליט"א הרבי הטיל בו
ביותר המסוכן לטרוריסט שנחשב מי חוסל - הידועה בשיחתו

בעולם.

– הרבי של הנשיאות" "קבלת יום – שבט י״א נוספות: דוגמאות
מובארכ הפלת – תשע"א באדר ז׳ הערבי". ה"אביב מאורעות פרוץ
המשטר נפילת – תשע"ב תורה שמחת משטרו. וקריסת מצרים נשיא
של (בתקופה מת סטאלין הרודן – תשי"ד פורים בלוב. הרודני
כאשר ובדיוק ברוסיה, הוביל שהוא האנטישמית הרופאים" "עלילת
מאמר ואומר גדולה התוועדות עורך המשיח מלך שליט"א הרבי

לפעול...). הצדיקים של כוחם על חסידות

שבמלחמת חוסיין, סדאם העיראקי הרודן תשס"ד כסלו י״ט בליל
סקאד טילי עשרות ישראל לעבר שיגר (תשנ"א) הראשונה המפרץ
את ממחישים אלה מאורעות האמריקני. הקומנדו ע"י נתפס –
עימם, מביאים החסידיים והמועדים ישראל שחגי העצומה הברכה
ישראל עם של ולטובתו גשמיים, בענינים והן רוחניים, בענינים הן

כולו.

עכשיו נפלאות וגאולה בטחון צבא,

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

יא. פרק ברכות הלכות

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

ומזוזה תפילין הלכות
א. פרק

ב. פרק

יא-יג. אישות הלכות

יד-טז. פרקים

יז-יט. פרקים

כ-כב. פרקים
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א-ג. גירושין הלכות

ד-ו. פרקים
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המשיח ימות של פז"ם

ומתווכחים - נפש פיקוח של ענין על מדובר
לרמות שצריכים או זה, את לגלות מותר האם

על-ידי יהיה קיימא של ששלום ולרמות עליך", ש"שלום
ישראל, מתורת ענינים עוד ישראל, מארץ שטח עוד שימסרו

ישראל! מבני ענינים ועוד
תשכ"ט) תמוז (ממכתב,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לצמיתות רוחני- כיבוש

בורוכוב הרצל הרב שליט"א 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

מוחרס באיסלה וגאולה טהרה אלוקות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

איסלה-מוחרס האי של החוף רצועת לאורך
תיירות אתרי נמצאים מקסיקו, מזרח בדרום
רגועים, שקופים, כמעט צלולים, מים עם
העולם, מכל מטיילים אלפי עשרות שמושכים
עובדה ישראלים. ומטיילים יהודים כולל
השאלה חב"ד, בית הקמת את שהבטיחה
שנים 5 כ לפני זמן. של שאלה רק הייתה
המשיח, מלך שליט"א הרבי שליחי לשם הגיעו
שמעון בן רבקה מרת ורעייתו יצחק יוסף הרב
דיין רוחמה חיה ורעייתו מנדל מנחם והרב

במקום. לפעול והחלו

מטיילים לאלפי חם בית
את כבשו השליחים, של והשמחה הלבביות
אור ומגדל חם לבית הפך המקום המטיילים.
הגאולה ובשורת חסידות יהדות, להפצת
מתארחים למקום. המגיעים היהודים לאלפי
בו המקום היה זה כי הודו, מעטים לא
השיעור גם כמו לראשונה. תפילין הניחו
והתחברו ששמעו בחייהם הראשון חסידות
של לחווייה הפכו וחג שבת סעודות לזה.
גם נמשך הטוב הקשר ואחדות. התקשרות

לארץ. חזרו המטיילים כאשר

המרשימה הרוחנית הפעילות הצלחת על
הצורך טהרה. מקווה אין באי אחד, עניין העיב
היהודית הקהילה אצל שנים מזה קיים היה
אל יום מדי המגיעים יהודיים וזוגות המקומית
טהורים, צלולים, מים עם טהרה מקווה האי.

וטהרה. קדושה של מים

לבנות ההחלטה התקבלה שנים כשלוש לפני
השלוחים. מספרים טהרה, מקווה באי
עיקריות. נקודות בשתי התמקדו הקשיים
באי מקווה לבניית שטח מציאת האחת,
איסלה האי לבנייתו. כספים גיוס והשנייה

כשבע על ק"מ כ-7 גדלו קטן, אי הינו מוחרס
התיירותית ההתפתחות עם מטר!. מאות
קשה בו, אמריקאיים משקיעים של והבנייה
לבניית מתאים אחד שמצד שטח למצוא
שכן עבורנו, כספית השגה בר שני ומצד מקווה
מחירי שכזה ובמצב מהביקוש קטן ההיצע

תדיר. עולים הקרקעות

הכל את אמרו התשובות
רבות, מענות קבלנו קודש האגרות באמצעות
חשיבות על המשיח מלך שליט"א מהרבי
המשפחה טהרת וחשיבות טהרה, מקווה בניית
והתחלנו מעשה לעשות שחייבים הבנו וכיו"ב.

למקווה. ראוי שטח אחרי תרים

רק נותרה באי. שטח מצאנו כשנה לפני
הפסח חג לקראת הבעלים. את לאתר הבעיה
אשה היא המקום שבעלת לנו נודע האחרון,
קדום), מקומי (שבט ה'מאיה' מבני מקומית
היא בתחילה הסמוכה. בקנקון המתגוררת
רק השטח, מכירת על לשמוע סירבו ובנה
נפלה, "כבדה" אמריקאית שהצעה לאחר

שליט"א "הרבי אותנו. לשמוע ניאותה היא
הרב מספר אותנו", מלווה המשיח מלך
רק ועלינו נסיון אלא זה שאין ידענו יוסי,
של וסיבוב פרטית השגחה ואכן להתקדם.
יותר מוצלחת לעסקה הביאו הסיבות, מסובב
ובנה האשה בתחילה. שהשגנו שחשבנו ממה
מה רק יותר, זולה שהיתה להצעתנו הסכימו
את להשיג בתנאי לעמוד עלינו היה שנותר
כסלו, מח"י יאוחר ולא האפשרי בהקדם הכסף

בכסלו. י"ט הגאולה חג ערב

מהמגירות העבודה תכניות את הוצאנו
מחדש, עלויות הערכנו הנתון. לזמן להתאימן
כספים וגיוס פרסום דרכי יעד, קהלי בחנו

ובחו"ל. ישראל בארץ

ב״ה ביותר, הצליחה המגבית
שעבר בשבוע
מגבית קיימנו
השטח. לרכישת
השי"ת ובחסדי
היעד. את סגרנו
להיות ניתן עדיין
במקווה. שותפים
אחד! בדולר אפילו

להלן:

https://shekel.
c l ick/m ikvah
054- חייג: לתרומה

+972-545864030 בהוואטספ: או 586-4030
habadisla@gmail.com פייפל :PayPal

בנק 19620077 חשבון בנקאית: להעברה
חב״ד ידידי ע״ש ירושלים 903 סניף 10 לאומי

בישראל. מוחרס איסלה

הודיה סעודת ענין
הודאה, בסעודת מאסיפתם נודעתי בנועם

בזה, עיקרים ענינים שני אשר

בתורה, גדול כלל שהוא כמוך, לרעך ואהבת

חסדו לה' יודו חסדו, לעולם כי טוב כי לה' והודאה
אדם, לבני ונפלאותיו

אפשר זה ידי שעל העולם, דחדוש היסוד אומרת זאת
אדם לבני נפלאות עשיית והטבע המערכות שדוד

זה. בעולם

הזקן, רבנו והוראת פסק פי על אשר רצון ויהי
לגמרי לבוריו חוזר אשר על והוכחה מורה שהודאה

רז"ל בדברי ומיוסד ה' י"ג פרק הנהנין ברכות (סדר
ראשונים*).

ועד השלימה רפואה זו הודאה סעודת ידי על ימשיכו
המובנים, בכל לאיתנו שיחזור

אלא מדה כנגד מדה שהיא הקב"ה של במדתו ושכרם
בזה, הקב"ה של הנהגתו באופן ככה, פעמים שכמה

ודלא רופאך, ה' אני כי (מלכתחלה) עליך אשים לא
בזה. ז"ל רבותינו כדרשת ודם, בשר רפואת כסגנון

משמחות בשורות אך ולהבא שמכאן ובברכה בכבוד
כלל בתוך ויתבשרו יבשרו והנגלה הנראה בטוב

ישראל.

רי"ט סימן החיים אור ערוך לשולחן זקנים עטרת *)ראה
ועוד. ורש"י. ממכילתא

ו׳תשמב) (מאגרת

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

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

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

הגאולה מטוסי
בפעולה

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

דיין מנחם והרב שמעון בן יוסף הרב

חב"ד" ה"בית בנין

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ט לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן
המשיחמדליה הרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א הרבי מדליה

1996- משנת הממשלתית החברה בהנפקת
(זהב-750) זהב גרם 41.46

! יחידות 999 מתוך מדליה

04-8622-442 בע"מ המצליח

מחיר

מיוחד!


