
חדשים ילדים ספרי
וקיום נצח' 'דידן טבת, ה' יום לרגל
יצאו המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת
להחדרת חדשים ספרים מספר לאור
הילדים בקרב ומשיח גאולה בעניני חיות
קומיקס המופלא, החלום והנוער:
ר' המשפיע מסיפורי התקשרות של
להביא משתדל שלומי פוטרפס, מענדל
את גאולה. סיפורי והספר הגואל, את
ההפצה במרכז להשיג ניתן הספרים

.077-5123-770 טל': ממש.

לגני׳ ׳באתי מאמרי
שבט, יו"ד הבהיר יום לקראת
הרבי לנשיאות השבעים שנת התחלת
לאור יצא שליט"א, המשיח מלך
תשי"ט באתי-לגני מאמרי קונטרס
מהמשך ט' פרק על המיוסדים ותשל"ט,
זו בשנה הנלמד ה'שי"ת לגני באתי
בראש מופיע (הפרק הרביעית בפעם
מתוך ולהדפיס להוריד ניתן הקונטרס).

www.hageula.com האתר:

ה-70 שנת לאירועי הכנות
עלייתו יום את יציינו כחודש בעוד
המשיח מלך שליט"א הרבי של לנשיאות
לקראת השבעים! שנת שבט) (י'-י"א
בולטות פעולות שורת תתקיימנה זה יום
הגואל ודברי הגאולה בשורת להעמקת
באגודה כולו. הציבור שדרות בקרב
והשלימה, האמיתית הגאולה למען
ביום השבעים' שנת ל'עצרת נערכים
בתוכנית ,(15.1.19) שבט ט' שלישי

בהמשך. שתפורסם מיוחדת

טובות חדשות

שבט י' לאירועי היכונו
השבעים שנת

למתקפה. יוצאים סכנה כשיש צועקים, כשכואב
אחיהם מצרים. שליט מול נעמדו האחים עשרת
הזרה, במדינה לעבד מהם להלקח עומד הקטן
יהודה עומד בראשם זו. פעולה לסכל נדרשים והם
עד ועוזריו, השליט מול המכריע לקרב היוצא

יעקב. אביו לידי בנימין את להשיב שיצליח

השליט כי האחים, יודעים לא עדיין זה, בשלב
ובשרם, עצמם אחיהם אלא אינו שמולם, הקשוח
יוצא וכך, לעבד. שנים לפני שמכרוהו יוסף אותו

שתוצאותיו לקרב, יהודה
קשוח, דיבורו ידועות. לא
למלחמה דרוך כולו כל
מצרים, חילות כל כנגד
הקטן שהאח מטרה מתוך

איתם. ישוב

היא יהודה, של זו גישתו
הפרשה, את הפותחת
של מסר המעבירה והיא
הבאים. לדורות תקיפות
היהודי נתקל כאשר גם
גם ומעכב, מונע מול
שליט למולו עומד כאשר
ליהודי לו שאין הרי תקיף,
ואדרבה, להתפעל, ממה
צריכה הפנימית צעקתו

לפעול הדרך זוהי בפועל. במעשה ביטוי לידי לבוא
העולם. על ולהשפיע

לעולמים היה כבר
ישראל, ממשלת גילתה לגמרי, הפוכה דרך
והדרומי. הצפוני בגבול האחרונות בפעולותיה
היהודי, של הפנימית עוצמתו את לגלות במקום
אותן בסיסיות זכויות על בתוקף לעמוד במקום
בשכל המובן באופן ריבונית, מדינה כל דורשת
ונזהרת ביצים על כמו היא הולכת בסיסי, אנושי
ומתעצם היושב האויב את להרגיז שלא ביותר
אלו ברגעים מולנו

ממש.

עמדה זו, נפסדת גישה
ההחלטה מאחורי

לצאת שלא שנה, וחמש כארבעים לפני האומללה
מחדל נולד וכך האוייב, את ראשונים ולתקוף
המלווה היא זו, נפסדת גישה כיפור. יום מלחמת
שבמקום הממשלה, החלטות מרבית את מאז
על הגנה - תפקידה את ולבצע בתוקף לעמוד
מתגלה ליום שמיום הרי יהודי, כל של חייו
שתואשם זו להיות שלא ונשמרת כנזהרת היא

המערכה. בפתיחת

בשטח, החיילים לאחרוני עד מחלחלת זו גישה
כי מספרים מהם שרבים
לעשות שלא נזהרים הם
משמעותי צעד שום
של בסופו שעלול
כפעולה להתפרש דבר,
אל אותם שתוביל
ובריח, סורג מאחורי
בעבר. אירע שכבר וכפי
לנזקים הגורמת גישה
ישראל בבטחון ממש של

אויביה. מול

בתוקף לעמוד
בימי שנפתח זה, שבוע
על למדנו בהם החנוכה,
זכו לו האלוקי הסיוע
שבוע ה'; בשם למערכה, בצאתם המכבים
היוצא יהודה, של גבורתו בסיפור המסתיים
מעצמת שליט מול איתנים למאבק בתקיפות
וזה אחד, יהודי ילד בשביל והכל דאז, העולם
הגישה את לשנות ללמוד צריכים אנו בו השבוע
שלא ולהשמר האויב על להגן ובמקום לחלוטין,
לעשות בממשלה היושבים מחובת הרי להרגיזו,
אחד, יהודי של ראשו שערת תיפול שלא כדי הכל

אחד. חייל ושל

הנשמתי הקשר את לחזק יש החששות, כל מול
מלך שליט"א לרבי יהודי כל של העוצמתי
ואחת, אחד לכל מברכותיו המשפיע המשיח,
המבצעים בחיזוק ישראל של בביטחונם להוסיף
האמיתית הגאולה ולזירוז והצלה הגנה לשמירה

ממש. ומיד תיכף - והשלימה

בתוקף כשעומדים
מצליחים יהודי

הגישה זו בודד. יהודי להציל בכדי מצרים שליט מול למלחמה שיצא יהודה, של ממעשהו ללמוד עלינו
ושלימה אמיתית גאולה שתביא הגישה זו מישראל. ואחת אחד כל על בהגנה היום גם להתבטא שצריכה

המים מעל ניסא פרסומי

בריחוף ניסא פרסומי את מעביר בידיו, חנוכיה עם כפלין דודי הרב השליח
במקסיקו הנופשים רבים ליהודים החג מצוות קיום על ומזכיר המים מעל

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

ע"ה צבי ר' הרב הרה"ח
שכטר ז"ל שמואל ב"ר
תשע"ו אייר כ"ה נפ'

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ז"ל יוסף ב"ר גבריאל ר'

(תנעמי) עמי בן
תשע"ט כסלו כ' נלב"ע

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת נשמתלזכות לזכות

  
    

   

  

   

    

    

    

   

    

  

    

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)

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:17 16:01 ירושלים

17:18 16:15 תל-אביב

17:16 16:04 חיפה

17:20 16:20 באר-שבע

17:15 16:11 ניו-יורק

     
       

בכה? לא יעקב מדוע

מלך דבר

ויגש

ויגש

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

זהותו את אחיו בפני חושף שיוסף לאחר
צוארי על "ויפול התורה, מספרת האמיתית,

צואריו". על בכה ובנימין ויבך, אחיו בנימין

בכה יוסף בכי, סתם זה היה שלא אומרת הגמרא
בנימין של בחלקו שיהיו המקדש בתי שתי על
על בכה ובנימין ליחרב, ועתידים ישראל בארץ
שאף יוסף של בחלקו להיות שעתיד שילה משכן

יחרב. הוא

שמע בקריאת עוסק
של חלקו על בכה יוסף מדוע ביאור: דורש הדבר
להיחרב עתיד שלו שבחלקו בשעה אחיו בנימין
על בנימין בכה מדוע - לאידך וכן שילה? משכן
והלא אחיו? יוסף של בחלקו לקרות שעתיד מה
ואם המקדש. בתי שתי יחרבו בנימין של בחלקו

השני? של צרתו על הוא בוכה מדוע כן

בכי. איתו שגרר נוסף מפגש מופיע בפרשתנו
רבות לאחר - אביו ויעקב יוסף של בפגישתם
החיים בין שיוסף ידע לא כלל שיעקב בשנים
(של צואריו על (יוסף) "ויפול התורה מספרת -
על נופל יוסף - עוד" צואריו על ויבך יעקב)
כאן יוסף של בכיו גם ובוכה. אביו של צוארו
על בכה שיוסף נאמר בזוהר בכי, סתם היה לא

ליחרב. שעתיד המקדש

חז"ל בכה, לא אביו יעקב יוסף, של בכיו לעומת
לקרוא באמצע שהיה מכיוון זאת מסבירים
מעורר הדבר ראשונית, בהסתכלות שמע. קריאת
לא שיעקב שנים הרבה כך כל לאחר השתאות:
מנת על מפסיק אינו הוא יוסף את כלל ראה
בקריאת ממשיך אלא האובד, בנו כתפי על לבכות

שמע.

שיוסף הזוהר פירוש את לומדים משאנו כעת,
אלא אביו, בראיית ההתרגשות בגלל רק בכה לא
אינו הדבר להיחרב, שעתיד המקדש בית על בכה
יוסף? של לבכיו יעקב הצטרף לא מדוע - מובן

בבכי להסתפק לא
בכי. המושג הבנת פי על יובן הדבר

האדם על להקל מנת על באה (כפשוטו) בכיה
כלשהו בעניין או בצרה נתון אדם כאשר הבוכה.
את לתקן לו יעזור לא כלל הבכי עליו, המעיק
יכול רק הבכי תיקון. הדורשים הדברים אותם
ובלתי קשה מצב באותו הקלה תחושת לו לתת

נתון. הוא בו נעים

המקדש בתי חורבן על בכה יוסף מדוע מובן ולכן
חורבן על לבכות במקום בנימין של בחלקו
אדם כאשר כי להיפך): (וכן שלו בנחלתו המשכן

חוץ הנה תיקון, שדורש משהו השני אצל רואה
נותר לא - נועם בדרכי הדבר על אותו מלהוכיח
של בצערו ולהשתתף מלבכות חוץ לעשות מה לו

יתוקן. שהדבר ולייחל חברו,

במקדש "חורבן" רואה אדם כאשר זאת ולעומת
לתקן עליו בבכי, להסתפק לו אסור שלו, הפרטי
- שלו הפרטי המקדש את מחדש לבנות ולפעול
אם והשלימה. האמיתית הגאולה את שיביא ע"י
לקרות העתיד על האחד בכיים סיבת מובנת כן

עצמם. על לא אבל אחיו, של בחלקו

עשיה ידי על רק
בית חורבן על כלל בכה לא יעקב לעומתם,
המשכן וגם המקדש, בתי שגם מאחר המקדש,
ואם יעקב, של) (בניו של בחלקו נמצאים בשילה
במקום חורבנם. את לתקן יעזור לא הבכי כן
מהותו כל שהרי שמע, בקריאת הוא עוסק לבכות
כמו ממש הקרבנות, הקרבת הוא המקדש בית של
קריאת הקורא "כל נאמר: שעליה שמע קריאת

וזבח". . . עולה הקריב כאילו זה הרי . . שמע

"תורה יהודי, לכל הוראה מהווים התורה סיפורי
הוראה". מלשון

המקדש בית נבנה שלא דור ש"כל אמרו חז"ל
גם הוא וכך החריבו". כאילו עליו מעלה בימיו
נבנה לא שבאם יהודי, בכל השוכן הפרטי במקדש
כאילו עליו מעלה בירושלים, הגדול המקדש בית

חרב. הוא אף הפרטי המקדש הוא

ואנחות, בכי ע"י לא - בזה ההתבוננות וע"י
המקדש בית ייבנה - ועשייה פעולות ע"י אלא

ממש. ומייד תיכף והנצחי השלישי
ח״י) כרך שיחות לקוטי א, ויגש שיחת (עפ״י

עליהם ויבך אחיו לכל וינשק
טו) מה, (בראשית



צרפת בפריז, המשיח מלך שליט"א הרבי שליח פשטר, פנחס הרב של מאמרו מתוך

בעולם האלוקות את לגלות
מצות - לעצמו ותכלית מטרה הוא חסידות לימוד
טבע על הלימוד של הפעולה גם ישנה אלוקות; ידיעת
נקודת הוא חסידות, של העיקרים עיקר אך האדם;

נפש. המסירות

לגמרי מחובר יהודי כל הנפש, שבעעצם הזו הנקודה מצד
מרגישים לא שלפעמים רק מאלוקות, להפרד יכול ואינו
עצם של הלהבה ומבעיר מגלה החסידות ולימוד זה; את

מהיום. ורגע רגע בכל העת, כל גלויה ותהיה שתתפרץ הנשמה

הכנה בעצם היא שחסידות הוא, הללו, הענינים כל של הכללי והתוכן
של עצמותו בעולם פינה בכל תתגלה המשיח בימות המשיח. לימות
נעלה, הכי באופן אלוקות ויתפסו יבינו הגשמי בשכל וגם הקב"ה,
בכח לגאולה, העולם הכנת של הזו הנקודה אלוקות. עניני ממש 'יראו'

שלנו. בדור לשיא הגיעה נשיאנו, ורבותינו החסידות

הרבי תשנ"ב. וישב ש"פ מלכות, הדבר בשיחת הגדול החידוש מגיע כאן
העולם של וההכנה המהפכה של שהסמל אומר המשיח מלך שליט"א
במוחש: זאת לראות יכולים ואנחנו - בצרפת במיוחד מתבטא לגאולה
ידי ועל ומרוסקת, שבורה היתה דורנו של המהפכה לפני צרפת יהדות
נעלה. הכי באופן היהודים לכל עצומה מהפכה התחוללה השלוחים
הרבי של בכוחו ביהדותם, גאים מאושרים, להיות יכולים יהודים כיום

המשיח. מלך שליט"א

לשנות חסידות של בפעולתה השיא את לראות אפשר בכך כשמתבוננים
למטה עד האלוקות עניני את להוריד מבפנים. אותנו להפוך העולם, את
כמושג רק לא ומוחשי. גלוי באופן הניצוצות" "בירור סיום זהו מטה.

צרפת. יהודי של מהחיים כחלק אלא רוחני,

כולנו ושל צרפת של המהפיכה
לא חולל המשיח מלך שליט"א הרבי הזו המהפכה שאת להדגיש, כדאי
יהודי בכל שהתחוללה מהפכה זו כולה; צרפת במדינת כללי, באופן רק

מציאותנו. בכל בליבנו, במוחנו, ויהודי.

והרבי ומרוסקת, שבורה היתה דורנו של המהפכה לפני צרפת יהדות
לפני אם עצומה מהפכה השלוחים ידי על חולל המשיח מלך שליט"א
להיות יכולים היינו שלילי, דבר בתור העולם על הסתכלנו המהפכה
בירור סיום לאחר כיום, - וכדומה ביהדות חולשה מרגישים שאנו במצב
פתאום שבו. הטוב את וענין דבר בכל לראות יכולים אנחנו הניצוצות,
הם - חלום לא הם דבר, בכל שיש והנשמה הטוב האלוקיים, הענינים

למוחשיים. הופכים

בכל בפשטות היום קיים הזה הענין משיח'. של 'אויר של הענין את יש
דבר אותו, להבין שאפשר דבר וממשי, ריאלי דבר זה שמשיח זה העולם.
שקיימת גשמית מציאות היא משיח של שהמציאות זה לקרות; שעומד

ישנו. כבר זה כל - שלנו בעולם

בכך להסתפק לא משיח'. של 'אורו את לגלות לעבוד צריכים אנחנו
עניני בכל אותה לגלות אלא העולם, בכל משיח של המציאות שישנה

ופרט. פרט בכל העולם,

וירגיש ידע ויהודי יהודי שכל צריך הדור, אנשי לכל ולפרסם לדבר צריך
בדברים בפשטות לו ולהגיד ליהודי ללכת צריך משיח'. של 'אורו את
הדלת, מאחורי ממש נמצא משיח יהודי! "שמע ממש: מהלב שיוצאים
ביאתו, את לזרז מצוה עוד עשה לפה. להיכנס אמור הוא ורגע רגע בכל
של הגילוי את עניניך בכל ולחיות להרגיש תתחיל למהפכה, תצטרף
- באמת אותם חיים כשאנחנו באמת, הדברים את כשאומרים משיח!"

ומצטרפים. שומעים אנשים
ב-770) הת׳ ע״י היו״ל מדקדקים, גליון (מתוך

פניו את שקידמה הרבה ההתלהבות
הרבי שליח ברקוביץ, צבי הרב של
בפלורידה, המשיח מלך שליט"א
בכסלו י"ט להתוועדות בהכנסו
עיר בבת-ים שנים כמה לפני
כלל. מובנת הייתה לא הגאולה,
נכנס כשהוא התרגשו הנוכחים
חב"ד בית מנהל - ציק זמרוני והרב
ההתוועדות בראש שישב בעיר
ואמר בשמחה לקראתו קם -
מלך שליט"א "הרבי בהתרגשות,

אותך"... שלח המשיח

* * *

שנים מספר לפני זה "היה
כסלו, לי"ט בסמיכות
ברקוביץ, הרב מספר
גביר ידיד, אלי פנה
שאנחנו מאורלנדו
טובים, בקשרים
להצטרף ממני וביקש
לארץ לנסיעה אליו
התלבטתי הקודש.
לא, או לנסוע האם
לא זה כסלו י"ט
מדובר תאריך', 'עוד
משמעותי ביום
לפעילות מאוד

בכל הנערכות והתוועדויות
אולי הגאולה. חג לרגל מקום
השליחות. במקום להשאר כדאי
שליט"א לרבי שאכתוב לו עניתי
אחזיר מכן ולאחר המשיח מלך
- ברכה אקבל "אם תשובה, לו

איתו. סיכמתי אליך" אצטרף

שליט"א מהרבי שקיבלתי התשובה
וכללה חיובית הייתה המשיח מלך
ההתוועדויות", "לדווחעל הוראה-
הקודש בארץ להתוועד כלומר
עליהן ולכתוב כסלו בי"ט-כ'

דיווח. מכן לאחר

רבה, בשמחה הקודש לארץ נסענו
בארץ למדו מבני שניים זמן באותו
האחד חב"ד. בכפר שניהם הקודש,
והשני תמימים תומכי בישיבת
הרב של 'אור-תמימים' בישיבת
זמן בזבזנו לא גפני. זלמן שניאור

ישיבה. בכל והתוועדנו

בלילה 11:30 באזור הייתה השעה
לכדי הגענו לא שעוד והרגשנו
בדבר שהתקבלה ההוראה קיום
מקום משום כמו ההתוועדויות.
להפתיע "נוסעים הרעיון לפתע צץ

נוסעים ציק", זמרוני הרב את
הפעם התוועדות, עוד להתוועד
מלך שליט"א הרבי הרי בבת-ים.
משמע דיווח, מבקש המשיח
התוועדויות שני להתוועד. שצריך
כך 'חזקה'! צריך עכשיו טוב, זה

חשבתי.

בסביבות בת-ים חב"ד לבית הגענו
פנימה נכנסנו בלילה. 12 השעה
בעיצומה, הייתה ההתוועדות
נרגשת פנים בקבלת והתקבלנו
כאילו בכלל, שגרתית ולא מאוד
קם זמרוני הרב שעות. לנו חיכו
"עכשיו ואמר בשמחה לקראתנו
שליט"א הרבי של הברכה את הבנתי

המשיח". מלך

אני כלום. הבנתי לא
והוראה ברכה קיבלתי
בארץ התוועדויות על
הרב איך הקודש,
לזה... קשור זמרוני
לו סיפרתי לא הרי
אותו! הפתעתי כלום,

זמרוני הרב ואז
זמן לפני "כבר הסביר,
ופירסמנו הודענו רב
שבה זו התוועדות על
אורח משפיע להתוועד היה אמור
כסלו י"ט לפני יומיים אך מיוחד.
הזה, בזמן וביטל. התקשר הוא
קשה היה כבר קצרה, כה בהתראה
להתוועדות. משפיע להשיג מאוד

המשיח, מלך שליט"א לרבי כתבתי
ברכה התקבלה ואכן ברכה ביקשתי
הצד על יסודר שהענין נפלאה
להתוועדות! משפיע ויהיה הטוב

אחד. אף מצאנו ולא חלפו, היומיים
ישבנו ופשוט הגיע התוועדות מועד
בנתיים אורח... בלי להתוועד,
לא ועדיין הלילה לתוך חולף הזמן
אתה פתאום פה... קורה מה הבנו

חבר'ה!" לחיים לחיים נוחת...

מה פה, הולך מה הבנתי פתאום
פירוש מה פרטית, השגחה פירוש
מלך שליט"א הרבי של ברכה
שלו. הוראה פירוש מה המשיח,

הוא שלי, הפעולה את עושה אני
והרבי שלו הפעולה את עושה
מנהל המשיח מלך שליט"א
כמו יתגלגל שהכל הענינים את

שצריך.

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ד. פרק הבחירה בית הלכות

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

א. פרק המקדש כלי

ב. פרק

א-ג. פרקים שבועות הלכות הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים
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אחת התוועדות תשובות, שתי

ישוב של בבטחון חס-ושלום לפגוע ...אסור
בני לישובי בנוגע גם אמור זה שדין יהודי,

לפגוע שאסור כמה-וכמה אחד ועל בחוץ-לארץ, ישראל
ישראל. ארץ של בבטחונה חס-ושלום

תשמ"ג) יום-כיפור (ערב

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקום כל על לשמור

ברקוביץ הרב

פשטר הרב

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

הבירה לעיר המלך משכונת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

המשיח מלך שליט"א הרבי של חתונתו יום
צויין מושקא, חי' מרת הצדקנית הרבנית עם
הבולט המקום התשעים. בפעם כסלו, בחודש
ב-770, כמובן התקיימו זה, יום לחגיגות ביותר
של חסידיות והתוועדויות ריקודים ובמרכזן
המרכזית תמימים תומכי ישיבת תלמידי

במקום. הלומדים

יש כי מהם, כמה החליטו החגיגות, שלצד אלא
זה, יום של המיוחדת ההתעוררות את לנצל
רוחני פרוייקט וליזום זו, כמו מיוחדת ובשנה

התשעים. לשנת כ'מתנה'

הקרוב לחג נקבע המתרקם המבצע עיתוי
בהסטוריה! לראשונה וכך החנוכה. חג ביותר,
רכבים 90 עם מ-770 הישיבה תלמידי יצאו
משיח ודגלי בחנוכיות מעוטרים ו'טנקים'
שבברוקלין הייטס קראון - המלך משכונת

וושינגטון. הבירה עיר את ולהאיר לכבוש

מאפס מתחילים
והגיעה בדרך מדינות בחמש עברה השיירה
גבעת ביניהם בעיר, מרכזיים למקומות
הקונגרס בנין ישראל, שגרירות הקפיטאל,
באלפי נפגשים הם כשבדרכם הלבן. והבית

הגאולה. ולבשורת לחנוכה שנחשפו יהודים

נפשי. וכח ניכר מאמץ נדרש השיירה לארגון
אהרון הת' מספר מאפס, הכל את "התחלנו
עלות השיירה, בארגון ניכר חלק שנטל קעניג,
אלף 25 לכדי דבר של בסופו הגיעה השיירה
ארגונית. וחסות משרדים ללא זאת וכל דולר,

תלמידי התחילו כסלו חודש מראש החל
הגדולה השיירה לקראת להתארגן התמימים
החנוכה חג של ראשון ביום לדרך יצאה שאכן

ובחזרה. washington dc הבירה לעיר עד

הברכה בקשת כמובן היה הראשון השלב
התקבלה הודעתנו המשיח, מלך שליט"א מהרבי

להצלחה". ועידוד נלהבות בברכות

הגדולה השיירה
ההשכרה חברות מול הפרטים שנסגרו לאחר
המיומנים, הנהגים רשימות נוצרו הרכבים, ובעלי
לגגות מאירות חנוכיות עשרות במיוחד יוצרו

מדוקדק. באופן המסלול והוכן הרכבים,

הבירה לעיר עד הייטס קראון משכונת הדרך
אחת דהיינו שעות. וחצי חמש לוקחת וושינגטון
כשלוקחים ושוב. הלוך נסיעה שעות עשרה
מדובר הרי העצומה, הרכבים כמות את בחשבון

פעם. אי ביותר הגדולה החב"דית בשיירה

עם שחרית תפילת לאחר מיד יום של בבוקרו
ה'טנקיסטים' החלו המשיח, מלך שליט"א הרבי
הבירה עיר לכיוון ה'טנקים' 90 עם יחד לנוע

וושינגטון. - ארה"ב של

המוני לזיכוי נוצלה הדרך לאורך עצירה כל
נרות החג, עלוני קבלת תפילין, להנחת יהודים

וזהות הגאולה בשורת על הסבר לצד וחנוכיות
החג. ומצוות הגואל

הבירה לעיר הטנקיסטים הגיעו הערב בשעות
עם מסודר באופן השיירה נערכה בה וושינגטון
היהודיות, בשכונות משיח ושירי יהודית מוזיקה
המוני ההומים העיר של המרכזיים ובאתרים

אדם.

הבירה את מאירים
וקיבלו החג למסרי נחשפו יהודים אלפי עשרות
ה' וקידוש וריקודים שירים מתוך חנוכה ערכות
גויים גם מהמראות, התרגשו מאד רבים עצום.
ועל החנוכה חג על הסבר לשמוע נעצרו רבים
"בימים הנבחר לעם הקב"ה שעשה העצום הנס
הסבר מקבלים שהם כדי תוך הזה", בזמן ההם
אף רבים נח. בני מצוות שבע על ועלונים
המראה את החברתיות ברשתות ופרסמו צילמו

שגרתי. הבלתי

מבקשים המארגנים
מי לכל ולהודות לציין
בהוצאות חלק שנטל
הרב ובראשם הפרויקט
והרב שפריצר שמואל
התורמים. וכל שקד עופר
השיירה משתתפי כן כמו
כח ישר ברכת שולחים

השיירה את ואירגן שיזם קעניג אהרל'ה לת'
ומציינים הסופי. לביצוע ועד מתחילתה
מענדי דניאל, יוחאי התמימים את במיוחד
שנטלו התמימים וכל משען, משה אביעד,
רוח נחת גרם שבוודאי האדיר, במבצע חלק
בהכנת חלק ונוטל המשיח, מלך שליט"א לרבי
להבאת הנעשות בפעולות פניו לקבלת העולם

והשלימה. האמיתית הגאולה

ואחת אחד לכל קריאה
הנפש לפנימיות הפנימית הקריאה הנה זו בשעה
בשורה מהעומדים להיות - היא ואחת אחד כל של
רק ולא תפקידם הממלאים פעילים של ראשונה
הממלאים מלואים בתור גם אלא הפרטית, כחובתם
שנקצצו מעמנו טובים והכי פעילים הכי הכחות את
הערכים חילוף את לשלול רק לא - ההשמדה ידי על

כאמור, הקצה אל הקצה מן

בני עמנו של הנצחיים הערכים את להפיץ גם אלא
עד עלומים, ובכח במרץ מוחלט, הכי באופן ישראל,
נר שלהבת להעלות ניצוץ ישמשו ואחת אחד שכל

בסביבתו. אחד כל של הנשמה

בשכל? לפלפולים העת זו והאומנם

אבדה ושנה, וחדש ושבוע יום אובדים ובינתים

חוזרות! בלתי הזדמנויות ומאבדים חוזרת, שאינה
אחת על ואחד, אחד כל כלפי נאמרה זו דרישה ואם

והצעירים, הנוער כלפי וכמה כמה

הצעיר דור החדש, הדור שבנוגע במוחש רואים כי
גילו, מבני והתלהבות התעוררות דברי הנה והנוער,
איש דברי מאשר יותר הרבה פועלים כמוהו, צעירים
ברצון שמתקבלים אלא עוד ולא בימים, בא זקן

יותר.

תעוררנה - בכמות אלו, מעטות ששורות רצון ויהי
כל של פנימה בנפשו הנמצאים הפנימיים כחות אצלם
ואם וגדלה. ההולכת ובמדה לפועל להוציאם יהודי,
שכרם יהי'ה הנפשי הסיפוק בטח הרי בשכר, צורך
שכרם שיתן ומנהיגו עולם בורא בטוח אבל גדול, הכי
למצבו מתאים ואחת אחד כל הפרטים, בעניניהם גם
ו׳תתצז) (מאגרת וענינו.

בשיירה הרכב כלי מתשעים חלק

הארצי המרכז

משאיות לביטוח
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 סוכנות

ענפי כל
הביטוח

בחזית משיח דגל
הלבן הבית


