
חדשים גאולה ספרי
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טובות חדשות

הנשיאות קבלת יום - שבט י'
המרכזית ההתוועדות

(24.1.18) ה'תשע"ח שבט ח' רביעי, יום
ראשל"צ בראשיתה אולמי

"זאת חנוכה, של שמיני נר טבת, ב' רביעי, יום
מדליק ישראל שעם ימים שמונה כבר חנוכה".
ראשון יום בקודש, ומעלין החנוכה נרות את
נרות שלוש שלישי יום שנים, שני יום אחד, נר
הימים, שמונת במשך משתדלים הלאה. וכן
שעדיין מי את הנרות בהדלקת לזכות גם
גדולות חנוכיות מדליקים להדליק, זכו לא
שנעשו הניסים את לפרסם כדי הערים, במרכזי

הזה. ובזמן ההם בימים לאבותינו

ככל וגדלים הולכים והשמחה האור תחושת
גדל, הנרות שמספר
הציפיה גדלה איתם יחד
לנס בהחלט כן לנס,
וגאולה. הגדולשלמשיח
יותר מתאים זמן אין
שהרי חנוכה, מאשר
אותיות "חשמונאי"
הרי ובכלל נאו". "משיח
בשם לברך נצטווינו
שעשה "ברוך.. ומלכות
בימים לאבותינו ניסים
לא הזה". ובזמן ההם
ברכה תהא שזו יתכן

ח"ו. לבטלה,

אורות הבזקי
קצר זמן בעוד הצהריים, אחר שעות רביעי, יום
הלילה, שעות כבר הקודש בארץ החג. יסתיים
חנוכה. שלאחרי היום המחר, ליום מתכוננים
מלווה סיום של תחושה מעטים לא בקרב
החג, ימי שמונת עברו כבר מסויימת. באכזבה
ואף הנרות, שמונת כל הודלקו כבר בחנוכיה
הגדול הנס את רואים לא ועדיין לדלוק, סיימו
והשלימה האמיתית הגאולה מחכים, כולנו לו

שנים. לפני כבר הובטחנו עליה

מתחילים לחלוטין, צפוי בלתי מכיוון ואז
מסרונים אורות, הבזקי
שמתקשים תוכן עם
"רובשקין להבין:
טראמפ השתחרר!

סדר. קצת לעשות מנסים אותו". לשחרר החליט
נידון החסד, איש רובשקין מרדכי שלום הרב
הגדולה הכשרה הבשר משחטת בגין למאסר,
נמצאו המשטרה בפשיטת שהפעיל. בעולם,
של נסיונות הרקע: וכספים. רישוי עבירות בה
השחיטה את לשנות בארה"ב מסויימים גורמים
כחסידו שרובשקין משהבינו הכשרה. היהודית
דבר ישנה לא המשיח, מלך שליט"א הרבי של
להורידו. פשוט והחליטו הכשרה בשחיטה
הבלתי הדין לגזר התירוץ את היוו העבירות
בכלא. שנה 27 מידתי,

נפלאה אחדות
ברחבי יהודים רבבות
הזדהות חשו העולם,
ראו עימו. עצומה
של נסיון בענישה
מידי ביהדות. פגיעה
רבבות העתירו יום
למען העולם ברחבי
בשורת שיחרורו.
בשמחה הציפה גאולתו,
קהילות את עצומה
העולם ברחבי ישראל
גוני מכל אלפים כולו.
יצאו היהודית הקשת
אחדות של מדהימה תופעה וריקודים. בשירה
ישראל עם בתולדות נראתה שלא נפלאה

האחרונים. בדורות

והשלימה. האמיתית בגאולה יהיה בדיוק כך
מלך שליט״א הרבי - ההודעה תשמע פתאום,
פרץ משניים. יהיו ההסברים כל התגלה! המשיח
כל את יקיף נפלאה ואחדות שמחה של אדיר
ממש בפועל פניו להקביל שיצאו ישראל, עם
נכסף רגע לזירוז אדירה. אדוננו" "יחי בשירת
חנוכה נס את שיותר ככל לפרסם עלינו זה,
לחזק שנועדו פרטית וגאולה מאסר תשע"ח.
בגאולה והבטחון האמונה את ישראל בעם
הכוונה שיבוא" יום בכל לו וש"אחכה הכללית,

הגאולה. שמחת ומתוך ממש כפשוטו היא

פרטית מגאולה
כללית לגאולה
אדיר פרץ משניים. יהיו ההסברים התגלה! המשיח מלך שליט״א הרבי - ההודעה תשמע פתאום,
אדוננו״ ״יחי בשירת פניו להקביל שיצאו ישראל, עם כל את יקיף נפלאה ואחדות שמחה של

נושא שעבר, בשבוע במפתיע שהשתחרר רובשקין, שלום הרב
ב-770. טבת, ה׳ לרגל המרכזית בהתוועדות דברים

ב-770 נצח דידן חוגגים

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(29.12.17) ה'תשע"ח טבת י"א ויחי, פרשת קודש שבת ערב
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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

שיחיו מושקא חיה ומרת שמואל ר' הרב למשפחת
קנייה. ניירובי, המלך: שליחי נוטיק

שי' זלמן שניאור ה' בצבאות החייל להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

ארנברג למשפחת
שיחי' בנימין הת' הבן לבוא

שתחי' רבקה עב"ג השידוכין בקשרי
קירשנזפט יגאל הרב למשפחת

עד עדי בנין - ביתם יהא
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב טובמזל מזל

 
    

    
   
   

    
     

      
    

   
    

    

    

ט) מט, (בראשית יהודה אריה גור

וחוצפה ארי של גבורה לו שנתן מלמד
של מטרפו עלית" בני "מטרף גוריו. של
תמר של מטרפו ונתעלית. עלית יוסף
עד מפרץ רבץ" "כרע ונתעלית. עלית
יש צדקיהו. עד מדוד שכב" "כרע דוד,
צדקיהו עד מפרץ רבץ כרע אומרים
המשיח. מלך עד מצדקיהו שכב כרע
לעתיד שכב כרע הזה בעולם רבץ כרע
שונאים שאין בשעה רבץ כרע לבא
עמד שונאים לו שיש בשעה שכב כרע.

שונאים. לקבל
רבה) (בראשית

ימים שבעת אבל לאביו ויעש
י) נ, (בראשית

ימי שבעה כנגד שבעה? עושים ולמה
הוא ברוך הקדוש להם אומר המשתה.

הזה הצדיק עם נצטערתם הזה בעולם
לעולם ימים שבעת אבל לו ושמרתם
לשמחה האבל אותו מחזיר אני הבא
אבלם "והפכתי לא) (ירמיה שנאמר
מיגונם" ושמחתים ונחמתים לששון
מנחם אני כך אתכם מנחם שאני כשם
שנאמר כענין חרבותיה ולכל לציון
כל נחם ציון ה' נחם "כי נא) (ישעיה

וערבתה כעדן מדברה וישם חרבותיה
תודה בה ימצא ושמחה ששון ה' כגן

זמרה". רבה)וקול (בראשית

כא) נ, (בראשית ליבם על וידבר

יוסף ומה וחומר קל דברים והרי
שבטים של לבן על רכים דברים שדיבר
את לנחם הקב"ה לכשיבא ניחמו כך
כמו וכמה כמה אחת על ירושלים

וגו'". נחמו "נחמו מ) (ישעיהו שכתוב
רבה) (בראשית

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:25 16:09 ירושלים

17:26 16:23 תל-אביב

17:24 16:12 חיפה

17:28 16:27 באר-שבע

17:23 16:19 ניו-יורק

מלכותו תכון גו' דוד ימי ויקרבו 

יא) - א ב: פרק א (מלכים מאוד.

שצריך כמו לחיות אפשר מתי

מלך דבר

(חזק) 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

זו פרשה "למה רש"י: מפרש פרשתנו בתחילת
נסתמו אבינו יעקב שנפטר שכיון לפי סתומה,
השעבוד מצרת ישראל של ולבם עיניהם

מובן: אינו לכאורה לשעבדם". שהתחילו

מן שאחד זמן ש"כל רש"י כותב וארא בפרשת
גם כן ואם שעבוד", הי'ה לא קיים השבטים
ובפרט קיימים השבטים הרי יעקב, כשנפטר
שבלעדו הארץ", על "השליט בעצמו, יוסף
ארץ בכל רגלו ואת ידו את איש ירים "לא

מצרים"'?!.

לחשש שגרמו השינוים
לאחר שחלו בשינויים נעוץ העניין ביאור
ביחס וכן והאחים יוסף ביחס יעקב פטירת
יעקב פטירת לאחר ישראל. לבני המצריים
ומפרש אביהם" מת כי יוסף אחי "ויראו נאמר
לסעוד רגילים שהיו ויראו... "מהו רש"י:
בשביל מקרבן והי'ה יוסף, של שולחנו על
היינו, קרבן", לא יעקב ומשמת אביהם, כבוד
מסויימת במדה - לניתוק גרמה יעקב שפטירת

לשבטים. יוסף בין -

בנוגע - וחומר וקל שכן במכל - גם מובן ומזה
שיעקב שבזמן ישראל, לבני המצריים ליחס
שבאה "לפי ביעקב כבוד שנהגו מכיון חי,
נילוס מי והיו הרעב שכלה לרגלו ברכה להם

ומשפחותיהם, בניו בכבוד גם נזהרו מתברכין",
יחסם נשתנה יעקב פטירת לאחרי משא"כ

ישראל. לבני

היחס שינוי את בעיניהם השבטים בראות ולכן,
המצרים השתלטות כנסיון המצריים מצד
יוסף של יחסו גם שנשתנה ומכיון עליהם,
מעיר עוד יבוא שלא לחשוש מקום יש אליהם,
גושן, בארץ מצבם את ולראות לבקרם הבירה
רגש על גם פעלה זו וראיה וכו' להם לעזור

השעבוד "צרת כמו אצלם נרגש שיהי'ה הלב,
לשעבדם".. שהתחילו

העבודות את לחבר
הענינים: בפנימיות בזה והביאור

היתה לשעבדם" שהתחילו השעבוד "צרת
וענינו להשבטים, יוסף בין מניתוק כתוצאה
שנוצר בחסידות המבואר ע"פ - האדם בעבודת
השבטים" ל"עבודת יוסף" "עבודת בין נתק
של באופן היתה השבטים עבודת (והאבות):
במרעה עסקו שלכן, העולם, מעניני התבודדות
בשלימות. בה' דבוקים להיות שיוכלו כדי צאן
השליט "הוא - הפכי מצב היה יוסף אצל ואילו
ידו את איש ירים "לא שבלעדו עד הארץ", על

הי'ה זה, עם וביחד מצרים" ארץ בכל רגלו ואת
לאלקות. הדביקות בתכלית

להשאר ניתן לא - מצרים לארץ כשבאים ואכן
כל שהרי, מהעולם, התבודדות של במצב
ובמילא, העולם, בירור בשביל היא הירידה
ב' של והחיבור הקשר אצלם שיהא בהכרח
ועבודת השבטים עבודת - אלו עבודה אופני

יוסף.

כפי השבטים, עם יוסף בין זה וחיבור קשר
שהעסק - להורות כוונתו יעקב, בחיי שהיה
שפועל באופן הוא יעקב) של (ענינו בתורה
העולם, בעניני העבודה אופן על ומשפיע
יעקב", "ויחי מצרים" "בארץ גם נעשה שעי"ז

התורה. ע"פ אמיתיים, חיים

נח בני מצוות שבע כולל
לפעול שכדי - אלו לימינו בנוגע גם מובן עפ"ז
אמיתיים חיים יעקב", "ויחי של מצב שיהיה
כפשוטם, טובים חיים גם כולל התורה, ע"פ
שאת ביתר התורה בלימוד ההוספה ע"י זה הרי
התורה שלימוד - ובמיוחד כולל עוז, וביתר
בעניני בעבודתו גם וחודר שמשפיע באופן הוא

העולם.

את לקיים העולם אומות על ההשפעה כולל
ש"צוה הרמב"ם כפסק-דין נח, בני מצוות שבע
באי כל את לכוף הגבורה מפי רבינו משה
אשר, נח", בני שנצטוו מצוות לקבל העולם
אומות של והסיוע בהעזר גם ניתוסף עי"ז
"והיו היעוד ודוגמת מעין ישראל, לבני העולם
יעקב ד"ויחי מצב להיות שיוכל אומניך", מלכים
גם טובים חיים ד"טוב", באופן מצרים" בארץ

ממש. כפשוטו בגשמיות
תשמ"ט) ויחי ש"פ (עפ"י



שנים, מ-10 פחות קצת לפני
בארה"ב ההגירה משטרת פשטה
הגדולה הכשרה המשחטה על
שלום הרב של שבבעלותו בעולם
שנערכה בפשיטה רובשקין. מרדכי
מאות נעצרו גדולים בכוחות
אשרות בידיהם היו שלא עובדים

ועבודה. שהייה

לכתב נוספו המשפט במהלך
הלבנת בדבר סעיפים גם האישום
ההגנה אך בנקים והונאת הון
האישום. סעיפי רוב את הפריכה

פעמים מספר התלוננה הסנגוריה
שחבר בטענה המשפט במהלך
מהשופטים חלק ואף המושבעים
משנאה המונעים אנטישמיים הינם

ומחפשים וקנאה
של צעדיו את להצר
ומחפשים רובשקין,
מפעלי את לסגור

הכשר. הבשר

תש"ע תמוז י' ביום
על השופטת גזרה
שנים 27 רובשקין
31 של וקנס בכלא
שישולם דולרים מיליון

מיידי. באופן

השופטת, פסיקת נגד יצאו רבים
המשפטית הוועדה חבר ביניהם
דלנט, ביל האמריקני, הקונגרס של

נוספים. קוננגרס חברי וארבעה

הדין, גזר על ערערו הדין עורכי
השופטת אך חוזר. משפט וביקשו
לפסול שלא החליטה רייד לינדה
משפט לאפשר ולא עצמה את
לבית ערערו הדין עורכי חוזר.
אולם השופטת, פסיקת על משפט
דחה לערעורים פדרלי משפט בית

הבקשה. את

משמעות את היטב ידע רובשקין
היה נראה הטבע בדרכי הדחיה,
גדול אך לשיחרורו. סיכוי כל שאין
שליט"א הרבי בברכת בטחונו היה
ישתחרר הוא כי המשיח מלך

בקרוב.

בכלא היותו עובדת את ראה בכלל,
תורה אסירים לימד כשליחות.
ושמחה תקוה בהם הפיח וחסידות,
בשורת את שם גם והפיץ חסידית
מלך שליט"א הרבי של הגאולה

המשיח.

לאות זכה שבועות כשלושה לפני

להתגשם. עומדת תקוותו כי ראשון
הגאולה חג כסלו, י"ט ביום זה היה
בחלומו כאשר הזקן, אדמו"ר של
מלך שליט"א הרבי את ראה
השמחה את בפניו שציין המשיח
הסבא, אצל זה ביום שיש הגדולה
כי הוחלט ואשר הזקן אדמו"ר
את "ותכין בקרוב משתחרר הוא

עצמך".

מהחלום התעורר מרדכי שלום ר'
ומחכה ביותר, נרעש כשהוא

לבאות. בדריכות

שלישי ביום מכן, לאחר ימים מספר
את לראות זכה טבת, חודש ראש
בהקיץ המשיח, מלך שליט"א הרבי
התפילין את קח לו אומר כשהוא

יוצא!! אתה

הנס. התגלה למחרת
נשיא טראמפ מר
לפניות נענה ארה"ב
סנטורים, עשרות של
שופטים הצטרפו להם
לשעבר, בכירים
ואישי בכירים פקידים
שטענו נכבדים ציבור
של דינו בגזר כי
עונש ניתן רובשקין
ונעשה מידתי שאינו
טראמפ הנשיא בעליל. עוול כאן
את הקוצב נשיאותי צו על חתם
כבר והוא והיות שנים ל-8 עונשו
הרי שנים, 8 מאשר יותר בכלא ישב

מיידי. באופן להשתחרר שעליו

תאוצה תפס שחרורו מהלך זה מרגע
דקות, כארבעים בתוך רגילה. בלתי
של תאו דלת את הסוהר פתח
החוצה, לצאת עליו ופקד רובשקין
טראמפ הנשיא כי לו, הודיעו שם
הוא וכי עונשו את לקצוב החליט

מיידית. משתחרר

חנוכה", "זאת טבת, ב' רביעי ביום
האסיר חנוכה, של שמיני נר
שלום הרב המפורסם החב"די
את מכלאו. יצא רובשקין מרדכי
שכבות כל את שהקיף השמחה פרץ
דבר היוודע עם היהודי, הציבור
העולם לתאר. קשה שיחרורו,
החב"די והעולם בכלל החרדי
המשמחת הבשורה את קיבל בפרט
מקום כשבכל רבה, בהתרגשות
לה' והודיה וריקודים בשירה יצאו
אחד את המהווה הגדול, הנס על

הגאולה. זמן של הניסים

רובשקין, את שייצג אפל יוסף חיים ר' עו"ד דברי מתוך
• הסוהר מבית שיחרורו לאחר ההודאה, בסעודת שנאמרו

הגדול השם קידוש
שאני הראשונה המחשבה זה. ברגע מחשבות הרבה כך כל לי "יש

האחרון רביעי שביום אתכם, לחלוק רוצה
מהבית הטלפון את לקבל הזכות לי היתה
ארה"ב נשיא אפל, מר לי: והודיעו הלבן
של המשפט לגבי הצהרה על עכשיו חתם
חופשי שהוא רובשקין, מר שלך, הלקוח

לביתו. ללכת

לראות זכות לי שנתן לקב"ה, הודיתי ממש
העיניים. מול ממש גלוי, נס

לבדי לרקוד התחלתי ראשון דבר עשיתי? מה
זה אחרי מזה. יודע לא מרדכי שלום עכשיו שעד להיות יכול במשרד.

אמת". תהילים. לומר והתחלתי תהילים ספר הוצאתי

מלך שליט"א שהרבי לו אמר מרדכי שלום הרב כי סיפר אפל עו"ד
"אני גדול. ה' קידוש יעשה עוד שהוא קודש) (באגרות לו אמר המשיח
חזרה ב"ה שאתה זה אבל ה'. הקידוש על חשבת אתה מה יודע לא

אפל. עו"ד אמר ה'", הקידוש זה בבית,

במקום קיים זה שאדם קדושה מעשי על אתכם לחלוק רוצה רק אני
לי היתה זאת. סיפרתי לא מעולם מרדכי, שלום לך גם ממש. טומאה
שישה וכל שעתיים, של לשיחה שבוע בכל כמעט החוקית, הזכות
לפעמים יום, שם והייתי יורק לניו אנג'לס מלוס טסתי בערך, שבועות
מאד, אותי הפליא זה הסוהר. בית שנקרא במקום בפגישות יומיים,
איך, להזכיר אפילו רוצה לא שאני באופן איתך שנפגשתי פעם שכל
כל טומאה. במקום אפילו קדוש, איש עם מדבר שאני ידעתי אני אבל
דבר כל רעיון כל תורה, כל קדוש. איש עם מדבר שאני ידעתי פעם,
ככה. אמר הרבי ככה, אמר הרבי הרבי, שיחות הרבי. בשם ציטט הוא

לליובאוויטש. אהבתי על מרדכי לשלום מודה אני שאמרתי, וכפי

בכלא בריתות שש ערך
הזכות לו היתה מרדכי ששלום יודעים כאן אנשים אם יודע, לא אני
למנות, יכולים שאתם חושב לא אני מילה! בריתות שש בכלא לעשות
מרדכי, לשלום תודות תפילין להניח שהתחילו היהודים מספר את

זה. על לי סיפר לא מעולם הוא אגב, ודרך

ניסינו אובמה, מינהל בזמן שנתיים לפני כי זה, את יודע שאני הסיבה
במהירות להביא נדרשנו כך לשם בכלא, הזמן קיצור לקבל לדחוף
עצמו. מהכלא מידע וקיבלנו עונשו. את לקצר אמורים מה בזכות מידע
חשוב, ויותר אזהרה. לא אפילו כללים, הפרת שום היתה לא לרובשקין
לו היו יותר. הרבה זה שעכשיו בטוח ואני שנתיים, מלפני מידע וזה
מהם אחד מה? על הסוהר. בית מהנהלת המלצה מכתבי עשר חמשה
ושלום כהנים, שם היו הכהנים" ברכת של היהודית הקבוצה "לימוד –
שיעורים, נתן הוא בשבוע פעמיים כהנים. ברכת אותם לימד מרדכי
"לימוד בשבוע פעמיים תניא". – הקלאסי החסידי בספר "שיעורים
שהוא החיזוק לכל בנוסף השבוע". פרשת - חומש - השבוע בפרשת

ליחידים. נתן

תפקיד, יש יהודי לכל מכאן. ללמוד צריכים שכולנו השיעור הלקח,
תמיד נמצאים. איפה משנה לא ולהכיר, לקב"ה להודות צריכים אנו
מרדכי משלום השיעור עבורי וזה שמים. שם לקדש אפשרות יש

הזה". הגלוי הנס את עשה הקב"ה למה והסיבה רובאשקין,

- הגאולה באתר ללה"ק, בתרגום המלא בנאום לצפות ניתן -

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק טבת - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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בין מקום, בכל אלה, לימינו בפועל דין בפסק ה'תשל"ט)ובאחרונים תמוז י"ג (משיחת ישראל. בארץ ובין בחו"ל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לשתוק אסור

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

אושקי) (צילום.מ רובשקין שלום הרב

משמאל. אפל עו״ד מימין. רובשקין הרב

י)
ק
ש
או

מ
ם.
לו
צי
)



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

לגאולה נשמות מדליקה האור שיירת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

קבוצת מסורת, כמעט כבר זה האחרונות, בשנים
בניו ב"770" המרכזית חב"ד מישיבת התמימים
העושה אור, שיירת בחנוכה מקיימת יורק,
גם בארה"ב. מדינות וכמה כמה לאורך דרכה
יוסי היזם השתתפו: בה השיירה נערכה השנה
ישראל שיטרית, בן אהרוני רחימי, יוסף ויינר,
השנה שניאור. שמוליק כץ, שמוליק אזדבה,
מפילדלפיה מוכר. בלתי חדש, מסלול על הוחלט
וירג'יניה, מערב דרך פנסלבניה, שבמדינת
רשמה השיירה טנסי. אינדאינה, קונטקי,
כמו חנוכה נרות הדלקות של מרשימה הצלחה
את והאירה מעטות לא נשמות "הדלקת" גם
המשיח. מלך שליט"א הרבי פני לקבלת העולם

השיירה: ממארגני רחימי יוסף הת' מדווח

סמויים שליחים
נמצאים בהם קניונים בין בעיקר נעה השיירה
ע"י המופעלים מכירה) (=דוכני "עגלות"
במבצע איתם לפעול ההזדמנות זו ישראלים.
ישראלים, זיהינו לא הקניונים, "באחד חנוכה.
שנקנה אותנו שיגע העגלות, אחת מפעיל אבל
של (אמא שלו שסבתא התברר כשלבסוף מוצר
עם שהתחתנה ירושלים ממזרח יהודיה אמא)
בסתר... שבת נרות מדליקה והייתה מוסלמי
אותו זיכינו תפילין הניח לא שבחיים משהבנו

ישראל". ו"שמע ראש של תפילין בהנחת

לשליחים להיכנס משתדלים אנו בדרך
לא מוצ"ש והתרעננות. לחיזוק המקומיים
בקניון קאנטאקי בסוף ואז ישראלים מצאנו
שנים, כמה פה שגר ישראלי מצאנו האחרון
חבר עוד עם בביתו התוועדנו מאוד. התרגש

המשיח. מלך שליט"א לרבי כתבו ישראלי,

שיש הבנו בטנסי. התחלנו שלמחרת הבוקר את

דבר שום אבל עליו, מדברים שכולם גדול קניון
50 אחת. וחנות עגלות ל-15 אותנו הכין לא
נרות תפילין של עצומה כמות לערך, חבר'ה
התוועדנו גדולה. שמחה הייתה וחנוכה שבת
המשיח? את להביא כדי עושים מה איתם
של בביתו התוועדות לעוד אח"כ המשכנו
תורה וחידושי להתוועד "עגלות" מנהל שבתאי
החלטה לקח אחד כל הגאולה. לזירוז נפלאים.
תפילין בחודש! פעם שבת שמירת טובה:
יהודי הוא המנהל שבתאי בשבוע! פעמיים
על פעל בשבת. שלו העגלות את שסוגר מקורב
שבת וסעודת ל"מניין" להגיע שלו העובדים

סמוי. שליח ב"ה. גדולה

לגאולה מוכנים מקומות עוד
אל קפצנו החנוכיות. לנו נגמרו מסויים בשלב
ושוקלדים בחלב אותו פינקנו המקומי, השליח

זמן... הרבה כשר חלב ראו שלא לילדים

קניון רק שיש מסתבר ורג'יניה, בוואסט
אותנו, לפגוש שנדהמו ישראלים, עם אחד
ביהודים. נפגשו שלא ארוכה תקופה לאחר

במדינת גדול קניון עוד הספקנו הסגירה לפני
צוידו שכולם כמובן במספר, עגלות 6 קונטאקי
צדקה, קופות סטיקרים, הדלקות, בחנוכיות,
לשים התרצה אחת חנות בעל זמן. פסק וכמובן

לגאולה!! מוכן מקום ועוד בחנות מזוזה

הישראליות אחת בקונטקי, הקנינונים באחד
החנוכיה את כשראתה ממש לבכות החלה
מלך שליט"א הרבי תמונת את וכשראתה
"קרובת שהיא בהתרגשות ציינה המשיח,
חבר'ה פגשנו המקומות, באחד משפחתו".
ומההתוועדות שעברה משנה אותנו שזכרו

בדירתם. שעשינו

שלג עם 3 במינוס טבילה
הקשיים, על דובר לא
מקווה מהיכן לדוגמא
בוואסט למשל בדרך?
לאחר וורג'יניה,
במספר חיפושים
על הוחלט מקומות,
שחוצה בנהר טבילה
30 (רוחבו המדינה את
לראות הזוי היה מטר).

3 מינוס כשבחוץ בנהר טובלים התמימים את
ממש!! נפש מסירות פוסק. בלתי ושלג

מלך שליט"א כשהרבי אישית, בנימה אסיים
עמוד ז כרך קודש באגרות לי כתב המשיח
אכן הנעלמים.. הכוחות את לגלות מ-מא
חדשים קשיים עם חדש מסלול לפתוח כדי
מלך שליט"א הרבי איך הרגשתי בהחלט וכו',
עדי הנעלמים, הכוחות את בנו מגלה המשיח,

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית הגאולה

דתי שאינו אברך עם שידוך
זמן משך אשר כותבת 3/12 מיום למכתבה במענה
אבל לזה, זה שנתקרבו תקופה והיתה אברך, הכירה
הביא וזה דתי, אינו שהאברך מה יותר להתקרב מונע
הקיץ שבסוף אלא שביניהם, בהפגישות להפסק כן גם

וכו', לה כתב

- שמטרתו ענין זה אין וחתונה שידוך בכלל והנה
מתקרבים אנשים שכששני שפשוט אף אשר חינוך,
חבירו, על האחד ישפיע שלא אפשר אי ומתחתנים
להשקפת לו יתאים שחבירו ירצה שלא אפשר ואי
ולהתאמה, לפרטים בהנוגע ענין הוא זה אבל עולמו,
השקפת של הקצה אל הקצה מן לשינוי לא אבל

בזה. וכיוצא יומים היום בחיי הנהגה העולם

אומר שבפירוש הוא, שלה בנדון עוד שמוסיף מה

ויהי' לדת בהנוגע ילמוד עמה, שיתחתן לאחרי שרק
עושה שאין מודיע שמלכתחלה אחרות, במלות דתי,
הדת, ותקיפות יציבות מובן (שמזה בשבילה אלא זה
שדת שכיון ועוד דתי). להיות מביא האמור כשרק
אפשר אי יום, יום וסיגים פעולות כמה דורשת ישראל
הוא שמביא ברעיונו, יעלה תקופות הכי שלפעמים
מהם, נוחה דעתו שאין ענינים ועושה בשבילה קרבן
לתוצאות מקום נותן כזה ורעיון לו, שמפריעים או

שביניהם. בהיחסים כלל רצויות בלתי

לקוות יש לראותו, הפסיקה כבר העבר שבקיץ וכיון
(לכל הענין להפסיק ותחליט בהאמור שכשתתבונן
זמן משך מתנהג בפועל, דתי שיעשה עד הפחות,
שנושא היא ותווכח הוא ויווכח דתיים, חיים באורח
הצעד שזהו בקל תווכח - זה) חיים אורח בעיניו חן
ו׳תשנ) (מאגרת שניהם. ולטובת לעשות, עלי' הנכון

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

משיח. ודגל חנוכיה, - בקניון התמימים קבוצת

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
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