
שנה (90) צדי״ק
המצויינים החסידים הימים במסגרת
הרבי נישואי יום עומד כסלו, בחודש
להבחל"ח עם המשיח מלך שליט"א
י"ד בתאריך מושקא, חיה הרבנית
ההיסטורית לחתונה ימלאו השנה כסלו.
נערכים חב"ד, ובמוקדי שנה, תשעים
בהתוועדויות זה מיוחד תאריך לציין
מקום. בכל אי"ה שייערכו חסידיות

חב"ד. במוקדי נוספים פרטים

לבנות עת
משיח, של תורתו להפצת המכון
של תורתו ספרי את לאור מוציא
בספרי המשיח מלך שליט"א הרבי
כעת משיח. דברי וספרי המאמרים
להדפיס והתוכניות ההתרחבות לרגל
בשנים נוספים ספרים וחמישים כמאה
קבע למבנה לעבור הוחלט הקרובות,
לאור. ההוצאה לפעילות המתאים
על מראש מנוי חותמים המצטרפים
לפרטים לשותפים. והופכים המכון ספרי
יורק: בניו ,058-5353-8770 בישראל:

.718-5603-770

מצוות 7 כרטיסי
הכרטיסים כל מהשוק שאזלו לאחר
והסברת המסר להעברת המיועדים
לכל המיועדים מצוות" "שבע קיום
יהודים) (שאינם נח בני - עולם באי
הוחלט 7for70 בארגון האנגלית, בשפה
חדשים כרטיסים 100,000 הדפסת על
בראש העומד קלי אבי הרב ביוזמת

.077-3014-770 לפרטים: הארגון.

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

הקב"ה מגדיר כך לבן. מאב העוברת כירושה
לנו ציווה "תורה יהודי לכל התורה נתינת את
מלך שליט"א הרבי יעקב". קהילת מורשה משה
לבן ניתנת שהירושה כפי כי מסביר המשיח,
גם כך ביותר, צעיר בגיל הוא אם גם מצב, בכל

נפשנו. נימי בכל התורה אל קשורים אנו
אישי, באופן התורה נתינת דבר, של לאמיתו
אותם מתנות של שלם ממכלול חלק הינה
עומדת ובראשם לידתו, עם היהודי מקבל

"חלק אותו הנשמה,
ממש" ממעל אלו-ה
זאת שמגדיר כפי
אותה הזקן, אדמו"ר
וניתנת העוברת נשמה
שלשת מאז יהודי לכל
יצחק אברהם, האבות
אנו עימם ויעקב,
השבוע בפרשת חיים

אלו. בשבועות
העצומה מסירותם
על האבות שלשת של
יתברך שמו קדושת
העצום ו'ביטולם'
שכל לכך הביא כלפיו,
לקבל זוכים צאצאיהם

בברית הילד אל הנכנסת נשמה אותה את
ספר ליד שמה קריאת בעת הבת ואצל המילה

כנהוג. התורה,

נצחית מלכות
באופן גם הוא כך יהודי, כל אצל שהדבר וכפי
המלך שדוד מאז דוד. בית מלכי אצל מיוחד
היא הרי הבורא, מאת הכהונה מתנת את קיבל
ללא לדור, מדור וצאצאיו בניו אצל עוברת

שינוי. של אפשרות
העומד הסיפור זהו
ההפטרה, של במרכזה
בשבת קראנו אותה
מצביע בה האחרונה,
בנו על המלך, דוד

של כסאו הבטחת לאחר כממשיכו. שלמה
בת של בהכרזתה ההפטרה מסתיימת היורש,

לעולם". דוד המלך אדוני "יחי שבע:
לדורות המסר את להעביר נועדה הכרזתה
מבית הקם המשיח, מלך של לדורו ועד הבאים,
נמשכת מלכותו ענין כי שלמה, ומזרע דוד
הגאולה לפני ולהופיע לחזור ועתידה מצב בכל

והשלימה. האמיתית
המשיח מלך שליט"א הרבי שאומר וכפי
מלכות' ה'דבר בשיחת
תשנ"ב: תולדות ש"פ
שעבר דשבוע "ההפטרה
"יחי בהכרזה מסתיימת
לעולם" דוד המלך אדוני
דוד מלכות נצחיות –
במלכות שנמשכה
ע"י ששלימותה שלמה,
שהוא המשיח המלך
ומזרע דוד "מבית
של שתוכנה – שלמה"
התגלות הוא זו הכרזה
המשיח, דמלך מציאותו
זה ולאחרי זה ידי ועל
כל לעיני התגלותו באה

כו'". פעולותיו" ע"י

הקודש הכרזת
מלך שליט"א הרבי להתגלות דורנו זכה ואכן,
הקודש הכרזת של הגדול ולגילוי המשיח,
מודגשים הדברים התגלותו. את הממהרת
ה'חיים' שנת נמצאים: אנו בה בשנה במיוחד
העם, לנו, יש כעת כאשר לנשיאותו, (68)
הוראותיו, קבלת ידי על בחייו להוסיף הזדמנות
קבוע, באופן תורתו בלימוד ההתקשרות חיזוק
באמצעות בכתיבה ועצותיו ברכותיו קבלת
צדקה, בנתינת הוספה קודש, האגרות ספרי
לפעולה להצטרף סביבתנו על השפעה והעיקר,
בשירה כל לעין התגלותו את ומביאה המכריעה
המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי אדירה:

ועד! לעולם

להתגלות להביא
כל לעין המשיח מלך

בירושה לנו שניתנה הקדושה התורה כמו הקדושים, מהאבות לנו המועברת הטהורה הנשמה כמו
שליט״א המשיח מלך הרבי ע״י דוד, בית מלכות להתגלות להביא הזכות את קיבלנו גם כך רבינו, ממשה

גואל" ומביא אבות חסדי "לזוכר

אלפים עשרות האירוח. שבת בסיום האבות, עיר בחברון שמחה ריקודי
והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז בתפילה והעתירו המקום את פקדו

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

ז"ל יהודה דוד ב"ר אליה ר'
ע"ה הלוי סג"ל

תשע"ט מרחשוון כ"ג נפ'
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

שיחיו איילה ומרת יוסף ר' למשפחת

הכהן קליימן
שי' זליג זמרוני ה' בצבאות החייל הבן להולדת

של הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב נשמתמזל לזכות

   
   
   
  
    
   
  
  
   
   
    
   

     

שום על 'תולדות' נקראת פרשתנו
הרי ולכאורה, תולדות". "ואלה פתיחתה
תולדות ב"אלה מתחילה 'נח' פרשת גם
בשם רק נקראת היא זאת ועם נח",

'נח'? פרשת
'נייחא', מלשון הוא 'נח' וההסבר:
רצון שביעות המבטאות ורגיעה נינוחות
'צחוק' מלשון הוא 'יצחק' ואילו אישית.
"תולדות", להעמיד זוכים כאשר ושמחה
לקיים הסביבה על שמשפיעים בכך
תשד״מ) (התוועדויות ומצוות.. תורה

ועתידין כאן נזכרו הגלויות ארבעת
ישראל. ביד ליפול

"ואת ב) א, (דניאל שנאמר בבל, זו - כליך
אלוהיו". אוצר בית הביא הכלים

"ויתלו ט,) (אסתר שנאמר מדי, זו - תליך
העץ". על המן את

"כי יג) ט, (זכריה שנאמר יון, זו - קשתך
קשת". יהודה לי דרכתי

לב, (בראשית שנאמר אדום, זו - השדה וצא
אדום". שדה שעיר "ארצה ד)

רבה) בראשית (עפ"י

הרמז כאשר ישראל, ביד ליפול ועתידים
הביטוי בתורה נזכר פעמים ב' הוא:

המסורה. עפ"י "וצא",
יצחק בדברי כאן שנאמר השדה" "וצא

לעשיו.
שאמר ט) יז, (שמות בעמלק" הלחם ו"וצא

ליהושע. משה
דכתיב היינו בהם, ילחם שהקב"ה כלומר
הטורים) בעל (ע״פ בעמלק".. הלחם "וצא

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

 ירושלים 16:08 17:21
 תל-אביב 16:22 17:23
 חיפה 16:12 17:21
 באר-שבע 16:26 17:24
 ניו-יורק 16:26 17:25
      

א,א-ב,ז) (מלאכי

הטבע מן למעלה הנשמה עם

מלך דבר

תולדות
תולדות

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד
רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

אברהם אברהם בן יצחק תולדות "ואלה הפסוק על
ושואלים: התורה מפרשי מתעכבים יצחק" את הוליד
לשם אברהם", בן יצחק תולדות "ואלה שנאמר לאחר
כפל והרי יצחק", את הוליד "אברהם שוב נאמר מה

זה? הוא לשון

אחת והוראה הסברים שני
שכל משום זאת, מסבירה א) פז, מציעא (בבא הגמרא
בנו אינו שיצחק ואומרים מרננים היו העולם אומות
יצחק של פניו קלסתר הקב"ה צר לפיכך אברהם, של
בנו הוא שיצחק כולם וראו אברהם, לשל בדיוק דומה
אברהם", בן "יצחק הפסוק: פירוש וזהו אברהם. של
את הוליד ש"אברהם העידו והכל הדבר הוכח שהרי

יצחק".
"יצחק כך: זו, כפילות מוסברת ד) תולדות (תנחומא במדרש
כלומר: - ביצחק", נתעטר ואברהם באברהם נתעטר
בן שהוא והתפאר התעטר יצחק אברהם" בן "יצחק
התעטר אברהם יצחק", את הוליד ו"אברהם אברהם,

יצחק. בבנו והתפאר
הוראה הם הרי התורה סיפורי שכל הידוע עפ"י
ההוראה מהי כן ואם ב) נג, ג חלק (זוהר בעבודתנו
הגמרא עפ"י יצחק" את הוליד ש"אברהם מכך עבורנו
של שבדורו לדעת, לנו חשוב מדוע כן כמו והמדרש?
בנו איננו שיצחק טוענים העולם אומות היו אברהם

אברהם? של

וההסבר:
בפסוק מדובר ובמדרש בגמרא הפירושים שני לפי
היה לא הטבע פי על מהטבע. שלמעלה בעניינים
לא הייתה הטבע הגבלת בן. להוליד יכול אברהם
המזלות גם אם כי עקר, היה הגשמי גופו שמצד רק
נאמר ולכן בן, להוליד ביכולתו שאין הראו העליונים
(שבת רז"ל וכפירוש החוצה" אותו "ויוצא ה) טו, (בראשית
יוכל שאברהם שבכדי שלך", מאצטגננות "צא א) קנו,
להגבלות מעבר החוצה הקב"ה הוציאו בנים להוליד

מהמזלות. הנובעות

הייתה יצחק, בגדולת להתפאר אברהם של יכולתו גם
הולכים הדורות טבע, פי על כי על-טבעי, דבר למעשה
בני ראשונים "אם ב) קיב, (שבת רז"ל כמאמר ומתמעטים

כו'". אנשים בני אנו מלאכים,

לטבע משועבדים לא
בדור שהיה - ביצחק התעטר שאברהם זו ועובדה
שהוסיפו מעלות לו היו כן פי על ואף יותר אוחר
"אברהם פירוש (שזהו אברהם במדרגת לשלימות
זה הרי - בנושאו) יופי המוסיף ככתר ביצחק נתעטר

מהטבע.. שלמעלה ענין

כי לדעת אחד כל שעל עבורנו, ההוראה גם היא וזו
רק לא - הטבע להגבלות משועבדים אינם ישראל בני

גשמיים. בעניינים גם אם כי רוחניים בעניינים
נולד בטרם גם לאברהם לו היו רוחניים "תולדות"
של "שתולדותיהם נח): תחילת (רש"י רז"ל כמאמר יצחק

טובים". מעשים צדיקים,
בגשמיות תולדות לגבי שאפילו חידשה, יצחק לידת

הטבע. בחוקי מוגבל אברהם היה לא

מאברהם רק
שבכל לקדושה (המנגדים הדור "ליצני מופיעים וכאן
בעניינים אומנם מישראל: האדם כלפי וטוענים דור)
נשלטים אינם שהם מפני לפעול, יכול הינך רוחניים
בעניינים מדובר, כאשר אך הטבע, חוקי ידי על
להוליד מסוגל אינך גשמיות, תולדות הרי גשמיים,
מלך שהוא אבימלך של לשליטתו נתון תהיה אם רק
נתעברה "מאבימלך הליצנים אמרו (ולכן המדינה ושר
- הגשמיות ההשפעות כל עוברות שדרכו - שרה")
ועל דרכו אך אבל בלבד,- עוברות רק הן אומנם, נכון,

ידו.
דומה יצחק של פניו קלסתר צר - הקב"ה עשה מה
יצחק", את הוליד ש"אברהם הכל והעידו לאברהם",
יהודי מקבל הגשמיות וההשפעות התולדות את שגם
- מאברהם אלא מייצג, שהוא וממה ח"ו מאבימלך לא

הזוהר). פירוש כפי (הנשמה, מייצג שהוא וממה
עם מתחשב ואינו הנשמה כוחות את מעורר אדם אם
ענייני גם הרי הבהמית, והנפש הגוף של המניעות כל
חוקי לשליטת נתונים אינם הגשמיים ודבריו גופו

הטבע.
ה׳תשכ״א) כסלו מברכים-החודש (שבת

יצחק תולדות ואלה
כה,יט) (תולדות

השדה וצא וקשתך תליך כליך נא שא
צידה לי וצודה

כז,ג) (תולדות



כסלו חודש בימי ללמוד המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
נשאינו'. רבותינו מתורת 'לקט הספר מתוך החסידות. נשיאי כל מתורת

המשיח לימות להביא
הודעת פי על שליט״א: המשיח מלך אדמו״ר כ״ק
שבדורנו, משיח דורנו, נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק
ועומדים העבודה עניני כל ונשלמו נסתיימו שכבר
אלו בימינו הרי צדקנו משיח פני לקבלת מוכנים
שכן וכיון כו' והעיכובים המניעות כל נתבטלו
ההתגלות גם אלא) דמשיח, המציאות רק (לא ישנה
ממש! בפועל צדקנו משיח פני לקבל רק צריכים ועכשיו דמשיח,
מוגה) – ה'תשנ"ב מרחשון ח"י וירא, ש״פ (משיחות

מה וגם רחוקים, באיים הארץ מקומות בכל ישראל נתפזרו הבעל-שם-טוב:
שאוירה העמים ארץ את לטהר כדי הוא בעיירות, להתהלך בדרך שטועים
שהוא אף מישראל ואחד אחד כל בלב הפשוטה באמונתם וישראל טמא,
קלז) סי' טוב, שם לכתר (הוספות האויר. טומאת מטהרת הכי אפילו שינה, בבחינת

בקל הוא הגלות בזמן היום דהנה – רע" משכן "הרחק ממעזריטש: המגיד
אי מלכותו, בבית כשהוא המלך, כמשל הבית. מבזמן יותר הקודש רוח להשיג
מי כל אליו להתקרב יוכל שאז בדרך, שהוא כמו כך כל אליו להתקרב אפשר
ובדרך, מלכותו. בבית המלך לפני לבוא הגון שאינו – כפר בן אפילו שירצה
מחשב כשאדם בגלות, היום כך עמו. ולדבר לפניו לבוא יכול שלו, בפונדק
שירחיק לאדם ראוי לכן, אצלו. ושוכן עמו שורה מיד אזי יתברך, ה' בדביקות
רק אלא, יתברך, ממנו יפרד שלא כדי זרות, ומחשבות התאוות מן עצמו
ששוכן ממי לומר, רוצה – משכן" "הרחק וזהו יתברך, לשמו מעשיו כל יעשה
עז) אות ליעקב, דבריו (מגיד רע". "הרחק – אצלך

ותחיית המשיח ימות של הזה השלימות תכלית והנה הזקן: אדמו״ר כ״ק
במעשינו תלוי הגשמי הזה בעולם הוא ברוך סוף אין אור גילוי שהוא המתים
לז) פרק אמרים, לקוטי (תניא הגלות. משך זמן כל ועבודתינו

שאור משום ביותר, החושך גובר השחר עלות לפני האמצעי: אדמו״ר כ״ק
צרותיה כל על – זו גלות של הגדול החושך גם כן לבוא. קרוב השחר
יותר עוד גדול שהוא אור משיח; של הגדול לאור היא הכנה – העצומות
אחר רפואה, – מכה אחר המידה: היא כך תורה. מתן של בגילוי שהאיר מזה
ב) ה, בינה, (אמרי ונחמה. ישועה – צרה

– בתיובתא' צדיקייא לאתבא אתא 'משיח ה׳צמח-צדק׳: אדמו״ר כ״ק
ואכן ירצו אכן שצדיקים התשובה, קו את בצדיקים יעורר משיח פירוש:
מצב. באותו הי' לא רגע שלפני לדרגא מדרגא בהשגה עלי' תשובה, יעשו
קמז) עמ' ה'ש"ת, (בלה"ק) השיחות (ספר

של העונג הוא – הבא' 'העולם – המצוה שכר המהר״ש: אדמו״ר כ״ק
קיום הוא כביכול, הוא, ברוך הקדוש של הרוח ונחת העונג אך הנברא.
חיי ש"כל מובן לבורא, הנברא בין ערוך שאין וכיון עצמן. המצוות
לעומת כלל ערך להם אין לנבראים, רוח נחת יש שבהם הבא", עולם
הבורא. של הרוח נחת שהם הזה", בעולם טובים ומעשים "תשובה
(244 עמ' ח"ה, (בלה"ק) שיחות (לקוטי

אשר האדם מכל מאד עניו משה "והאיש כתוב מהורש״ב: אדמו״ר כ״ק
וראה משיחא עקבות של הדורות את ראה רבנו משה – האדמה" פני על
העבודה העדר אלא באלוקות, והבנה בהשגה רק לא הגדול, ההעדר את
שמצד רק דאצילות, חכמה הרי הוא השלום עליו רבנו משה בכלל.
דמשיחא. עקבתא דורות של הנפש ממסירות התפעל שלו הענוותנות
כד) עמ' (לה"ק) ה'תש"ג, השיחות (ספר

דבר בכל – המשיח'. לימות להביא חייך ימי 'כל מהוריי״צ: אדמו״ר כ״ק
כל – המשיח. בימות ייראה כיצד להתבונן יש הזה, בזמן בעולם, עתה שישנו
המשיח. לימות להביא זו: לתכלית יהיו מכוונים חייך, ימי שבכל עשיותיך
(73 עמ' ה'תש"ג, השיחות (ספר

מספר אביב מתל עמאר דוד כשמר
המלווה זכה, לו האישי המופת את
נשמע הוא פרטיות, בהשגחות

מתרגש:
השתתפתי רבות שנים "במשך
בבני שישי יום בכל קבוע בשיעור
ממני ביקש הפעמים באחת ברק.
בשיעור איתי יחד הלומד חבר
ברכבי אותו שאקפיץ התורני,
מאושפזת, אימו שם ים, בת לכיוון
לעצור עלינו היה שבדרך אלא
בגדים לאסוף לציון, בראשון בביתו

לשבת.
לי הציע הוא לביתו כשהגענו
הבית. בתוך לו להמתין לעלות
הא, ועל דא על לשוחח התחלנו
כי לו סיפרתי הדברים כשבין
קודם שנים מחמש יותר התחתנתי

ילדים. לנו אין ועדיין לכן,
להגיד, מיהר הוא הבעיה? "מה
שליט"א לרבי כותבים אנחנו כעת

המשיח מלך
ממנו ומקבלים

ברכה".
כתב הוא
בקשתי את
בטן" ל"פרי
ההכנות ולאחר

ת ו מ י א ת מ ה
לתוך איתי יחד הכתב את הכניס
קודש. האגרות מכרכי אחד
מלך שליט"א הרבי כותב בתשובה
ואנו ה'פירות' ענין על המשיח
לבקשת התייחסות בכך ראינו

בטן. לפרי הברכה
באדר, כ"ה בתאריך שנכתב המכתב,

טובות. לבשורות בברכה נחתם
של שורה להתגלגל התחילו כאן
מופלאות... פרטיות השגחות
ר' החב"דניק ידידי זה היה תחילה
להיות לי שהציע לבנהרץ יענקל'ה
הגענו כסגולה, מילה בברית סנדק
שם יצחק, יוסף ברית לארגון
שישים לבן בברית כסנדק שימשתי
המצווה שבזכות מבקש כשאני

טובות. לבשורות אזכה
קשר איתי יוצר ימים מספר כעבור
ישיבת מנהל קאליפא, ירמיהו הרב
התגוררתי שם שבע, בבאר חב"ד
תלמידים שקבוצת לי ומציע בעבר,
להתוועדות. לביתנו יגיעו מהישיבה

ואכן מסרבים, לא שכזו להצעה
הישיבה מתלמידי כארבעים
חמה, להתוועדות הגיעו ורבניה,
ובירך ירמיהו הרב נעמד במהלכה
בשורות בקרוב שנשמע אותנו
הבשורות את כבר לכם "יש טובות.
על לדעת צריכים רק אתם טובות,

בהתלהבות. הכריז הוא זה"
מקבל ואני ימים שבוע חלף
באדר, ז' לרגל להתוועדות הזמנה
רבינו. משה ופטירת הולדת יום
של בביתו שנערכה התוועדות

לבנהרץ. הרב ידידי
לנו הכין יענקל'ה ר' כי התברר
התוועדות רק לא כפולה. הפתעה
קם הוא שבמהלכה אלא מרשימה,
החליטו ואשתו הוא כי לנו וסיפר
לכל נותנים "אנחנו מתנה: לנו לתת
מדובר לברכה". דולר מכם אחד
בעצמם קיבלו הם אותם בשטרות

המשיח. מלך שליט"א מהרבי
לידי כשקיבלתי
השטר, את
בו אחזתי
בהתרגשות...
על הבטתי
וגיליתי הכיתוב
ההשגחה כי
מלווה הפרטית
על גלוי. באופן בחיי צעד כל
ניתן: הוא בו התאריך הופיע השטר
התשובה כמו בדיוק באדר, כ"ה
הברכה את כשביקשתי שקיבלתי

קודש. האגרות באמצעות
קיבלנו ימים כמה בתוך ואכן,
למה שיש לתחושתינו אישור
הטובות הבשורות לצפות...

להשמע... התחילו
את בחרנו ביתנו, לידת לאחר מיד
הסתיים לא בכך אך 'אליה', השם

הסיפור.
הלידה לאחר מחודשיים יותר קצת
הרב של מצווה לסעודת הגעתי
מזה מכיר אני אותו דנינו, יהודה
שלנו הנס על לו סיפרתי תקופה,
התשובה את לו מראה שאני תוך
מלך שליט"א מהרבי שקיבלתי
לי ציין ומייד הביט הוא המשיח,
אלי' בשם לאדם ממוען המכתב כי
רמז גם ראינו בו אליהו, של (קיצור

שתיחי'). הבת של לשמה

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ה. פרק שני מעשר הל' הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

ב-ד. פרקים אישות הלכות
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ומדויק מכוון הכל

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

עמאר דוד ר׳ מחזיק אותו הברכה דולר

העולם את מאירים
הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון
052-677-0778 לפרטים:



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

ג' אביב ברמת גאולה לחיות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

האחרונה בשבת שהגיעו השלוחים אלפי
ממחישים העולמי', השלוחים ל'כינוס ל-770,
את השנה, ימי כל במשך מציאותם בעצם
מלך שליט"א הרבי של האדירה המהפיכה

כולו. בעולם המשיח,
כאן ויבשות. קצוות בין מחבר השנתי, המפגש
שהגיעו הלימודים לספסל חברים למצוא ניתן
המפגש הינו זה, כינוס כאשר נידחות, לפינות
בעבודת מהחיים עצות ולחלוק רעיונות ללבן
והארוחות הסדנאות במסגרת השליחות,

הכינוס. בימי הנערכות החגיגיות
חב"ד בית בראש עומד ליפש, יהודה יוסף הרב
באירוע שנשא, זה היה והוא ג', אביב ברמת
המשא את האחרונה, השבת במוצאי החגיגי
מהפיכת את המתאר הקודש, בלשון המרכזי

זו: בשכונה גם האור

קדושה של מהפיכה
אשתי עם יחד יצאתי תשע"ב, אדר "בי"ב
הראשונות ההחלטות אחת בשכונה, לשליחות
דוכן שישי יום בכל להקים הייתה שקיבלנו,
ונרות תפילין הנחת נציע בו המסחרי, במרכז

למעונינים. שבת
הפקחים מלבד פשוטה. לא תקופה עברנו
את ניצלו שרבים הרי והקנסות, שנשלחו
לא שאפילו שונות, הצקות לגרום ההזדמנות
לצד אחר" "דבר של בשר הנחת כמו לומר, נאה
ועוד פרובוקציות, לצורך ילדים הבאת התפילין,

לוותר? אולי להרהר לי שגרמו מעשים
ההתעקשות הצלחת את לראות ניתן כיום אך,
המשלח כהוראת דבר, בכל גאולה לראות שלנו
בקושי בעבר אם המשיח. מלך שליט"א הרבי -
בודדות כמה ועוד תפילין, מניחים היו עשרה

שכעת הרי הנש"ק, ערכת את נוטלות היו
שבוע, מידי המחולקות ערכות מאות על מדובר
העומדים להמוני מספיק לא התפילין כשזוג

הנחתן. לצורך בדוכן

קרה יאמן הבלתי
ועל פרטיות, בהשגחות משולבים השליחות חיי
כחצי "לפני ליפש: הרב לספר בחר מהן אחת
הישיבה להצלת ענקית מגבית נערכה שנה
לקחת חפצתי הישיבה, בוגרי כל כמו בצפת.
לכל שבניגוד אלא בתרומה, ולהשתתף חלק
פניתי "בגדול" ללכת החלטתי וטבע, הגיון
וביקשתי שלנו הכנסת בבית המתפללים לאחד
והחליט לבקשתי נענה והוא לתרום, ממנו

לישיבה. ש"ח מליון חצי לתרום
כשורה? נהגתי האם מתלבט התחלתי שאז אלא
לרכישת תרומה ממנו לבקש עלי היה ואולי
אני אותו מתפללים, אנו בו הכנסת, בית מבנה

לרכוש? ארוך זמן מזה חפץ
לא המשיח, מלך שליט"א הרבי כידוע, אך

להגיע התחיל מכן לאחר קצר זמן חייב, נשאר
היה נראה לא ראשון שבמבט אדם, לפעילות
אליו התייחסנו אך גדולים, אמצעים כבעל
חלק ליטול אותו הזמנו בחביבות, כמובן

והתפילות. הסדר ליל כמו בפעילות
ביקש כשהוא האחרון השנה ראש בערב זה היה
המשיח. מלך שליט"א לרבי ולכתוב להגיע
קודש, האגרות באמצעות שהתקבלה התשובה
במקום בו החליט והוא כך כל אותו ריגשה
מליון - הבית רכישת מדמי מחצית נותן שהוא
יום. באותו כבר מעביר הוא מזה כשרבע ש"ח,
את סופית לסכם אמורים אנו הבא בשבוע

ה'"! בעזרת הרכישה

לה׳ להודות
המאלף משאו את
ושוב שוב שוזר הוא
אותו העיקרי במסר
שליט"א הרבי
נותן המשיח מלך
"הדבר לשלוחים
שנותר היחיד
השליחות בעבודת
משיח פני קבלת -

לכל מציע כשהוא ממש", בפועל צדקנו
הניסים את לראות העינים, את לפקוח שליח
להשי"ת להודות השליחות, חיי את המלווים
שיחות את ללמוד זאת ולצד הנפלאות על

שבוע. מידי מלכות הדבר
שכאלו בחיים שצריך כמו לחיות נוכל כך רק
אכן נוכל וכך ומסירות התמסרות הדורשים
הרבי פני את ולקבל הנעלית במשימה להצליח

המשיח. מלך שליט"א

לארה״ק קצר לזמן נסיעה
חדשים. איזה למשך ת"ו לאה"ק להנסיעה בהנוגע

המעות ברשותו יש אפילו באם בזה, גדול עיון צריך
וכו' הנסיעה להוצאות הנצרכות

שאינו לנסיעה ולא צדקה, לעניני בהם להשתמש יש
שהות שלאחרי הענין על בדבר.נוסף התועלת מובן
בהנוגע וטריה שקלה ישנה ת"ו באה"ק יום שלשים

משם, ליציאה
באם אפילו וכו' וטריה בשקלה להסתבך להם ומה
ואף פקפוק, בלי לעשות שאפשר המסקנא, תהי'
הספיקות את מבטל זה אין כהנ"ל, עושים שרבים

שבדבר. וטריה והשקלה
הוא תחי' דזוגתו שהטפול נראה מכתבו תוכן מגוף
התימה מתרבה עוד זה ידי ועל באמצע, עדיין

שהיא מ"ש יותר ועוד האמור, דעתך בהקסלקא
שעל להם, כתבתי כבר שכמדומה רוח, וקשת עצובה
לבב, וטוב בשמחה השי"ת את לעבוד הישראלי איש

דעהו. דרכיך בכל ה"ה השי"ת ועבודת
לקבוע ההכרח דבר על עוררתיו כבר לי כמדומה כן
שכדברי דידי' בנדון ובפרט החסידות בתורת לימוד
בנים להולדת הוא סגולה שלו באגה"ק הזקן רבנו
להולדת סגולה ד"ה שערים מאה בסידור (נדפס

בנים).
ו׳תתפז) (מאגרת לבשו"ט. בברכה

החתונה לפני הלימוד
טז-יז הפרקים החתונה) לפני לגמרם (באופן ...ילמוד
דודי לכה ומאמר חכמה. ראשית בס' הקדושה דשער
ו׳תתפד) (מאגרת חתונה... דרושי בקונטרס

ליפש יהודה הרב

חב״ד בבית בהתוועדות

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
ממשיכים

בהצלחה!

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

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה

הברכה על יעמדו ואלה
חיינו" מבית הבאים "ברוכים - חשון כ"ף לרגל הארצית להתוועדות הנכבדים התורמים

ציק; יצחק לוי הרב ציק; לאה הרבנית שאער; ראובן הרב
צדוק; מני הרב אבוטבול; מאיר הרב ברוך; ניסים הרב

ואנ"ש; התמימים השרון; שבולת מאפיית פילוס; מאפיית
ציק חיים הרב

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי




