
משיח שכולה שבת
הכנה – משיח שכולה שבת
שבט) ו' – בא (פרשת שבט ליו"ד
תתקיים עציון, ניר המפואר במלון
חסידית אווירה מתוך המסורת כמיטב
מפרסם וכעת גבוהים. ובסטנדרטים
ברוך הרב השבת אורח את משיח מטה
מלך שליט"א הרבי שליח לידר דוד
לפרטים אוסטרליה. במלבורן, המשיח
טלפון: הקודש, בארץ משיח מטה -

.03-960-7700

שבט י׳ להתוועדות נערכים
האמיתית הגאולה למען באגודה
ההתוועדות לקראת נערכים והשלימה,
ט' שלישי, ביום שתתקיים הארצית
ישאו בלוודר. באולמי (15.1.19) שבט
אישי לצד ומשפיעים רבנים דברים:
ישראל יופיע האומנותי בחלק ציבור.
בש. ישראליק של תזמורתו עם ג'רופי

וההדרכה החינוך כללי
"ונפשו הספר הופיע טבת ה' לרגל
החינוך 'כללי את המגיש בנפשו" קשורה
בשפה – הריי"צ הרבי של וההדרכה'
נפש, לכל השווה ומרתקת, ברורה
בחיי הילדים לחינוך מעשי ובתרגום
הרבי שליח ע"י חובר הספר יום. היום
הכהן מענדל מנחם הרב יהודה, לאור
הסופרת בידי במקצועיות ונערך פרידמן
להסכמתם זכה הספר קרמר. נחמה
ומחנכים משפיעים של והמלצתם

.03-960-0770 להזמנות: חסידיים.

טובות חדשות

המרכזית להתוועדות כולנו
שבט י' - הנשיאות יום לרגל
ראשל"צ בלוודר אולמי

השונים העיתונים את המלווה המוכר הלוגו אילו
נחמדה, בכריכה השבוע מוחלף היה בישראל,
מתפלא היה לא איש הבדיחות', 'ספר שכותרתו
שהפעם, אלא התוכן. אותו את שם למצוא

חשבוננו. על היא הבדיחה לצערינו,

מה בתמהון. עיניהם את משפשפים התושבים
התמונות מעל הרציניות הכותרות אבל כאן? קורה
בבדיחות כאן מדובר לא כי מלמדים, אכן והכתבות,
שמובילה מחושבת במדיניות אלא בהצגות, או

תאומן. בלתי למציאות

חודר מחבל שישי, יום
פוגע, א-ל. בית לישוב
חשופות כמעט בידיים
בעמדת המוצב בחייל
קלה שעה תוך שמירה.
נכנס הוא כי מתברר
בגדר. פרצה בזכות לישוב
הישוב כי מתברר כן,
היא שעלותה גדר מוקף
שמירה לטובת מיליונים
התושבים, על בטחונית
שחשש בצה"ל מישהו אך
המשפט, בית מאמירת
של זכותו על שיעמוד
כדי להכנס עלום ערבי

פרצה בגדר. פרצה השאיר ליפול, מט לבית להגיע
הגדר? כל מה לשם אז הקוראת...

האבסורד תיאטרון
יהודה נצח גדוד חיילי שני מוכים שבת, במוצאי
לפנות שסירבו לאחר מג"ב, שוטרי ידי... על
עדי פי על הטרור. גל כנגד שהפגינו מתיישבים
עיכבו חיילים, שני על התנפלו המג"בניקים ראיה,

נשקיהם. את ולקחו באלימות אותם

זאת. לדמיין היה קשה המציאות, היתה לא זו אם
נרצחו שחבריהם חיילים
נשלחים שבוע, באותו
של הפגנה לפנות כדי
את ומוצאים יהודים
ונעצרים מוכים עצמם

מג"ב?! שוטרי ידי על

נערכת הממשלה, ישיבת טרם ראשון, יום למחרת,
לשנות לשרים, קריאות נשמעו בה בירושלים, הפגנה
הדוברים? בראש עומד ומי הממשלה. מדיניות את

לצביעות. גבול אין בעצמם. הממשלה שרי

כי השבוע שמסביר ברמאללה בכיר נמשך. וזה
הגורם הוא העברתו את איפשרה שישראל הכסף
שצה"ל מידע המחבלים. לפיגועי לתקציבים העיקרי
שמתבררים המחבלים בתי הריסת על מפרסם
כהריסת הטוב במקרה
בצידו. קטן קיר איזה
ושואל עומד והציבור
תמשך מתי עד עצמו את

חשבוננו? על הבדיחה

עוד להצהיר הממשלה על
מוחלט שינוי על היום,
הנוכחית המדיניות של
את ומעודדת המאפשרת
הברורה אזהרתו הטרור.
מלך שליט"א הרבי של
דיבורים כי המשיח,
לערבים, ועידודים
נפשות בסכנת מעמדים
מצטרפים יהודים, מיליוני
כי הנחרצים לדבריו
מתפרקת, עצמה את תמצא זו, בדרך שתנהג ממשלה

לעולמים. היה שכבר וכפי

ונתחזק חזק חזק
הכנסת בבתי קודש, בשבת שתשמע הקריאה
יש בראשית, ספר בסיום ונתחזק", חזק "חזק
שאנו לפני רגע יהודי. לכל עידוד של מסר בה
על המספר ספר שמות, בספר בקריאה פותחים
בעבודתנו, להתחזק הכוחות את לנו יש הגאולה,

והשלימה. האמיתית הגאולה רגעי את לזרז

הממשלה, מדיניות כנגד איתן לעמוד מוטל עלינו
היחיד הפתרון כי ולהצהיר מחאתנו את להביע
הכלליות והכלכליות, הבטחוניות הבעיות, לכל
מלך שליט"א הרבי של התגלותו רק - והפרטיות

ממש. ומיד תיכף המשיח,

הנוכחית המדיניות
להשתנות חייבת

לעידוד המובילים האבסורדיים, למחזות האחרונים בימים שהובילה היא ישראל, ממשלת של המדיניות
מיידי. באופן זאת לשנות חייבים נגדה. המפגינים הם שחבריה ממשלה, אותה ידי על הטרור, מעשי

הטרור סייעני את לחסל

בפיגועים, המדרגה ועליית הנוכחי הטרור גל בעקבות שותקים. לא
הטרור. תומכי את לחסל הממשלה נקראה בהם הפגנות נערכו
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

אח"י בנוה גאולה של אור

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

על שנים, מזה מתריעים יש"ע מתושבי רבים
ספק, ללא שגורמים הצבא, מחסומי הסרת
הטרור פיגועי בנסיונות משמעותית לעליה
מילוט דרכי בפתיחת ממשי סיכון מהווים ואף

בטחוניים. אירועים לאחר

רצח לאחר מיד הקימו צוף, נווה בישוב
השכונה את וחצי, כשנה לפני סלומון משפחת
משמעות בשכונה היהודית לנוכחות אח"י. נווה
על החולש הכנסת בית בשל גם אסטרטגית,

לישוב. בכניסה הצומת

בני שלשת של חייהם נגדעו בו הפיגוע כזכור,
שבת, בליל התרחש בחלמיש סולומון משפחת
במהלך .('17 ביולי 21) תשע"ז בתמוז כ"ח
לישוב, בסכין חמוש 19 כבן מחבל חדר הפיגוע
יוסי האב את רצח סולומון, משפחת לבית פרץ
ופצע חיה, הבת ואת אלעד הבן את סולומון,
שמו גם מכאן טובה. המשפחה, אם את קשה
שמם. על יוסי) חיה (אלעד אח"י המאחז של

הכביש על תפילה
התושבים החלו הכנסת, בית פתיחת לאחר מיד
בגופם עצרו ובכך הכביש באמצע מתפללים
פתיחתו את התפילה) בשעות (לפחות
של פיקוח, ללא חופשי, מעבר המאפשרת

לישוביהם. ערבים

פתוח היה הכביש תמיד לא כי מציינים בישוב
הורה הפיגוע לאחר "בתחילה חופשית. לנסיעה
ערבים, בפני הכביש סגירת על הפיקוד אלוף
שבהמשך, אלא מובהקים. בטחוניים מטעמים
על המשפט בית הורה שונות, עתירות לאור
שיש החלטנו ואנו בפניהם, הכביש פתיחת

מעשה. לבצע

הכביש באמצע התפילות נערכות שבת מידי

ובכך הכביש, דרך לעבור לא אותם שמאלץ מה
לאיזור". הבטחון את במעט, להחזיר

ראשון שלב
רק הינו הפיגוע, לאחר מיד הישוב הקמת אגב,
האיזור את המפתחת מקיפה מתוכנית חלק
הפיגוע ממקום התיישבותי רצף ויוצרת כולו
צופית לשכונת ועד סלומון משפחת בבית
גדול ביטחוני מרחב מתאפשר בכך הסמוכה.
לחברי בדרישה הישוב ראשי פנו במקביל יותר.
שכבר השכונות בניית את לאשר הממשלה

שלהם. התב"עות אושרו

אבן הנחת בעת כבר ציינו צוף נווה בישוב
"הנחנו כי הפיגוע בשבוע שהתקיימה הפינה,
בתב"ע מאושרת החדשה. לשכונה פינה אבן
נמסר עוד סופיים". בניה לאישורי ומחכה
החזרת הביטחון ממערכת "נדרשת כי מהיישוב
מרכיבי בהשלמת היישוב, לתושבי הביטחון
והובטחו תוקצבו שכבר מקסימליים ביטחון
כ-7 לפני הקשה השריפה אירוע לאחר

מסרו כן, על בפועל". בוצעו טרם אך חודשים,
יצאו שממנו המזרחי הציר "נסגר מהיישוב,
הנוכחי ובאירוע השריפה באירוע המפגעים
היישוב על מאיים זה ציר פלשתינים. לתנועת
את שהקימו התושבים ידי על חסום הוא וכעת

ההתיישבות". נקודת

רצף יצירת "דרושה כי ביישוב אמרו עוד
משפחת בבית הפיגוע ממקום התיישבותי
הסמוכה צופית לשכונת ועד צוף בנווה סלומון
יותר, גדול ביטחוני מרחב ליצור ובכך, ליישוב.
של בנייה ותחילת אישור להעניק ובמקביל

שאושרו". ביישוב שכונות

התניא את מדפיסים
רבים, אירועים במקום מתקיימים במקביל
חסידיות התוועדויות הינם שבהם כשהבולטים
בי"ט לאחרונה כך חב"ד. בימי המתקיימות

רבות עשרות הגיעו כסלו,
בהתוועדות חלק ליטול
ארוכות, שעות שנמשכה
באיזור, השלוחים ע"י
האויר מזג למרות וזאת
באיזור, ששרר החורפי
התפילה במאהל ואף

המאולתר.

התקיים שבוע באותו עוד
התניא, הדפסת של מיוחד מעמד גם במאחז

נעלה. מהישוב קליימן יוסי הרב ביוזמת

בפעילותם, רואים הם כי כאמור, מציינים במאחז
בפני הכביש סגירת להחזרת ביניים שלב רק
האיזור לכיבוש בדרך הפוטנציאלים, המפגעים
שליט"א הרבי בהתגלות ממש, בקרוב כולו,

והשלימה. האמיתית בגאולה המשיח מלך

בחו״ל בישיבה לימוד
כמה זה ואשר עליו עבר ...מאשר למכתבו במענה
בדעתו עלה ולכן מוחלטת, בבדידות שחי חדשים

וכו'. בחו"ל בישיבה להתקבל שכדאי

בבדידות מלהיות לגמרי דעתו יסיח ישמע, לקולי ואם
בב"א, צדקנו משיח ע"י ת"ו ארץ-הקודש מלעזוב וכן
דתי בקבוץ להשתלב שביכולתו מה כל יעשה אם כי
דתית אוירה עם פרנסה של ענין לשלב כוונתי וכיו"ב,
בחיים ולהכנה נפשו למנוחת יחזור לאט ולאט דוקא.
בהשגחה כאו"א על משגיח עולם בורא שהרי טובים

פרטית,

בישראל, בית לבנין בהנוגע ג"כ יתברר הזמן ובמשך
כ"כ ברור שאינו כיון וכו' או כותב אודותו הענין אם

עתה. מצבו במכתבו

וכשיחקור לגמרי, שלו המרירות על שישכח רצון ויהי
שכותב אלו מעין מאורעות ישנם כו"כ שאצל יראה
אלא עוד ולא מעמד מחזקים זה ובכל אודותם,
גם ועוזרים בחיים מתבססים ארוך לא זמן שבמשך
בכגון יותר גדול סיפוק לך ואין נחשלים, לאחרים
ממה בהקדם זה כל שיהי' יצליחו יתברך והשם זה,

שמשער.

תורתנו הוראות פי על חי ולהבא שמכאן חזקה תקותי
והכלי הצנור זהו והרי יומים, היום בחיי חיים תורת

והולך. דמוסיף באופן השי"ת ברכות לקבלת

כשרות שתהיינה שלו התפילין את יבדקו אשר מהנכון
יפריש הבקר תפלת קודם חול יום בכל אשר וכן כדין

לצדקה. אחדות פרוטות

ו׳תתקז) (מאגרת האמור. בכל לבשו"ט בברכה

הכביש על שניות׳ ׳הקפות ריקודי

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

שגרתית שחרית תפילת
הצומת על
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מתעתעת עליונות
ומערכת ישראל ממשלת של וההבלגה ההכלה מדיניות
יותר ופגיע מדמם ישראל עם את משאירה הביטחון,
ישראל, של המתקדמת הטכנולוגית העליונות ויותר.
בה טמון אך עולמית, והתפעלות השתאות מעוררת

כח. ושיכרון תעתועים חיזיון של מתקתקת סכנה

עפרה בצומת הדמים אירוע את לעכל מנסים אנו בעוד
נטמנת הי"ד ישראל עמיעד הקדוש התינוק של הזעירה גופתו תמונת עם
גבעת בצומת נוסף דמים לאירוע אנו נשאבים הזיתים, הר באדמת
בין הרוצחים... אחר מצוד מנהלת הביטחון מערכת כי ולדיווחים אסף
שני שבועות, 9 לפני שרצח המחבל את הביטחון כוחות מחסלים לבין
רצח ניסיון על שוב, בחדשות ושומעים ברקן, התעשיה באיזור יהודים
נרחב צבאי מבצע באמצע שצה"ל קורה זה וכל שכם, בשער יהודים של
מספר כשלפני החיזבאלה, של תקיפה מנהרות לחשיפת הצפון בגבול
עזה. רצועת מגבול מרגמה ופצצות טילים מתקפת בפני עמדנו שבועות

כך, כל ופגיעה חשופה נותרת ישראל מדינת בו המזעזע, האירועים רצף
דרך, ואובדן מנהיגות חוסר של תחושה מותיר והמרחבים, הגבולות בכל

לזירה... מזירה הישרדותי מענה עם

של התעצמותם עם משתקת, מציאות נוצרה והדרום הצפון בזירות
פועלת ישראל מדינת מסלול. תלול והירי הטילים בתחום הטרור ארגוני
בתחומי בעיקר מתמקדים מצדנו, כשהמאמצים והולך, גובר איום תחת
כאחד. והאזרחי המבצעי המגן אמצעי והגברת המודיעיני הסיכול
מעוררי הינם המנהרות וחשיפת ברזל כיפת בתחומי המבצעיים ההישגים
במדיניותם להמשיך המדיניות קובעי ידי את מחזקים הם אך השתאות,
של המדמם הספיגה כושר מחיר את באדום, מחדש הצובעת המתעתעת,

הנעלם. להמשך בהכרעה הצורך את ומרחיקה ישראל, עם

נפש, במסירות המרחב בכל פועלים הביטחון כוחות ושומרון, ביהודה
מתוחכמים, מבצעים נעשים מגבלות, ללא כמעט מבצעי ממרחב ונהנים
המבצעי, והסיכול המודיעין תחומי בכל מתקדמת טכנולוגית עליונות עם

במצב. שולטים שאנו תחושה ויש

ויותר יותר שנסמכת המבצעית שליטתנו מתעתעת. מציאות יש כאן גם
מדיניות עם בבד בד בשטח, נוכחות ופחות מתקדמת טכנולוגיה על
צירים, ופתיחת מחסומים בהורדת לערבים, הכלכלי החיים מרקם המשך
קיבעון יוצרים הרוצחים מרעיו וחבר מאזן אבו של המשילות חיזוק
אוסלו, בשנות אז קיים שהיה המחשבתי הקיבעון מדומה. מחשבתי
מאזן להוות בכדי מספיקות, המבצעיות ויכולותינו הצבאית שעוצמתנו
על כיום גם משפיעים נוראים, טרור גלי או התקוממות במניעת אימה,

ושומרון. ביהודה המדיניות וקביעת ההחלטות קבלת

הכרעה רוצה ישראל עם
המפורסם משפטו את צ'רצ'יל, וינסטון אמר השניה, העולם מלחמת לפני
היא מלחמה. לבין חרפה בין לבחור יכלה "בריטניה מינכן: הסכם על
במלחמה, חפץ אינו בציון היושב העם במלחמה". ותזכה בחרפה, בחרה

גדולה. אחת חרפה הינה החזיתות בכל היום המציאות אך

של מסלול מחדש. מסלול חישוב לעשות נדרשים, אנו בו למצב הגענו
של כבודו את ויחזיר הזירות, בכל חדשים משחק כללי שיקבע הכרעות,

ממנו. שניטל ישראל עם

הצליחו והכלכליות, החברתיות המחאות כי, היא עובדה הדבר. בידינו
ארגוני הקמת ועל החלטות, שינוי על להשפיע האחרונות שנים בעשר
שבכוחנו נאמין אם יגיע, המציאות שינוי פוליטיות. ותנועות מחאה
ברשתות הציבורי המחאה בשדה הן ביטוי לידי יבוא השינוי שינוי. ליצור
יסייעו השמיים מן כל לנו ומובטח הפוליטי בשדה והן וברחובות

בידינו.

לאחרונה, שהתקיימה בהתוועדות
רב - אנטיזדה משה הרב סיפר

באה"ק: פרס יוצאי קהילת

ב-770, בביקורי השנים, "באחת
גרשון הרב עם להתוועדות הגעתי
הרבי שליח - גרליק מענדל
- לאיטליה המשיח מלך שליט"א
הנקודה על המשתתפים עם שדיבר
וכששליח הבל אלא אינו העולם כי
עם מתעסק העליון' 'אדם של
ופועל מעליו מתרומם הוא העולם
את אומר העולם אם אפילו בו.
דבריו, בהתלהבות בתוקף. דברו
על הנוכחים כל בהדרכתו נעמדו
אינו העולם כי זעקו ויחד רגליהם

הבלים הבל אלא
כמוהו ויצר-הרע

רוח. ורעות הבל

יום של "בבוקרו
שעות כמה שישי,
ההתוועדות" אחרי
משה, הרב משחזר
שני אלי "ניגשו
(תלמידים תמימים
לאחר מהישיבה)
שחרית, תפילת
יש אנטיזדה, "הרב

של הקבוע במסלול יהודי לנו
אנא גויה, עם שחי שלנו ה'מבצעים'
עליו, להשפיע ותנסה איתנו תגיע
על איתו לדבר מצליחים לא אנחנו
אני פתאום? "מה להם, עניתי זה".
מה אותו, מכירים אתם אורח... רק
הם אבל לפעול?" דווקא אני אוכל
שליח אתה אורח, לא "אתה אמרו,
תבוא". בבקשה הדור! נשיא של

הקודש, לשון ידע המדובר היהודי
הבחורים טרחו אליו כשהגענו מיד
גדול רב פה ש'הגיע לו להסביר
שליט"א הרבי של ושליח מהארץ'
כבוד... לו לחלוק ויש המשיח מלך
בשיחה איתו נכנסתי כך בתוך
לבת הדברים את מסובב כשאני

שלו. הזוג

יש מה הזאת, לגויה נדבקת "מה
לו אמרתי יהודי!" אתה ממנה, לך
אני איתה "רק מיד, לי ענה והוא
פעם התחתנתי כמעט מסתדר,
ברגע רבנו אבל יהודיה בחורה עם
עוד עם בקשרים הייתי האחרון...
לא אך רבות, יהודיות בחורות

אחת". אף עם הסתדרתי

מה לי שאין הבנתי רגע באותו
יותר, ומשכנע חכם להיות לנסות
ושליח צינור להיות פשוט עלי אלא

נאמן.

הקודש שיחות על חזרתי בליבי
ולנגד המשיח, מלך שליט"א מהרבי
אמש ההתוועדות מילות חלפו עיני
צעקות עם יחד גרליק, הרב עם
החסידים. כל של הבל!' 'העולם
אמירת השפעת עם שיחד כנראה
לגמרי, חלפה לא שעוד ה'לחיים'
"אתה מהפה, המילים לי יצאו
שהינו יצור עם חי שאתה יודע
הוא "מה?!" - החיים?" בעלי ככל
מבויתת, בע"ח אמנם "כן, נדהם.
מדברת, אינטלגנטית,
מכבסת, אוכל, מכינה
הוא עכשיו אבל..."
לגמרי, התבלבל כבר
שהתחיל נראה אבל
הנקודה. את לקלוט
גדול 'רב זאת, בכל
מולו. עומד מהארץ'

דרש הוא לי!" "תוכיח
שלפתי ומיד בלחץ,
שהיה תניא ספר
מולו ופתחתי אצלי
שאין "מה הנה, א', פרק סוף את
גילולים עובדי אומות נפשות כן
שאין טמאות קליפות משאר הן
על מבין "אתה כלל". טוב בהם
עוד עליו מנחית אני מדובר?!" מה
בריות גם יהיו שלך "הילדים ועוד,
נפש יש ליהודי משמעות, חסרות
ברוך מהקדוש חתיכה אלוקית,

מבין?!" אתה הוא,

אתה "איך נחרד, הוא פתאום!" "מה
מתייחסים ככה אדם, בני על מדבר
הסברתי אותו, הרגעתי ביהדות?!"
מסר. אותו נשאר המסר אבל לו,

אתה "אם אמר, הוא "וואלה"
אתה אני... אמיתי, זה אם צודק...
"לא - בדיחה...?" לא שזה בטוח
בכלל. בדיחה לא צדיק, בדיחה
מין של נפש עם המדבר מין זה
לו אמרתי הבא" שבוע ניפגש החי.

הלאה. והמשכנו

"מה אליו, חזרנו הבא, שישי ביום
"אני אומר, הוא שואל. אני איתך?"
עזבתי ב"ה צודק. אתה שאכן הבנתי
מי עם להיות יכול איני הגויה. את

ממעל". אלו-ה נפש לו שאין

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

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

ג. פרק המקדש כלי

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י-יב. פרקים נדרים הלכות

א-ב. פרקים נזירות הלכות יג. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א. פרק וחרמין ערכין הלכות ט-י. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מהעולם להתפעל לא

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

אנטיזדה 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:

ליבמן יהודה



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 צבי ב"ר ע"ה אורית מרת
תחי' בתיה מרת ותבדלחט"א

אברמוביץ
תשע"ט כסלו י"ט נלב"ע

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

מענדל מנחם ב"ר ע"ה מאיר הת'
שיחי' מלכה ושיינע

טננבום
תשע"ח טבת י"ב ויחי פרשת שבת נלב"ע
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת נשמתלזכות לזכות

 
    
    
   
   
    
     
     
    
   
   
    
    

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

17:20 16:04 ירושלים

17:21 16:18 תל-אביב

17:19 16:07 חיפה

17:23 16:22 באר-שבע

17:18 16:14 ניו-יורק

     
        

הגאולה את שמזרז הגילוי

מלך דבר

ויחי

ויחי

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

קורא הוא יוסף, בני את מברך שיעקב לאחר
את לכם ואגידה "האספו בניו: עשר לשנים
אומרים הימים", באחרית אתכם יקרא אשר
אלא הגאולה קץ את בפניהם לגלות שרצה חז"ל

שכינה. ממנו שנסתלקה

לגלות יעקב של רצונו ביאור: דורש זה סיפור
שרצה כלשהי מתועלת נבע ודאי הקץ, את לבניו
אחריהם. לצאצאיהם או השבטים, – לבניו שתגיע
לבני תצמח תועלת איזו מובן לא כלל כן, ואם
היה ודאי הדבר אדרבה: הקץ? מגילוי ישראל
שהגאולה מכך ייאוש ותחושת חלישות גורם
שנים. אלפי לאחר רק תגיע והשלימה האמיתית

שנים? לאלפי מסר
השאלה את לפתור המנסים מפרשים ישנם
לבניו, רק הקץ את לגלות ביקש יעקב בהנחה
חשש לא כן על אשר גדולים, צדיקים שהיו

הדעת. חלישות אצלם יגרום שהדבר

תועלת איזו עומדת: בעינה השאלה עדיין אך
האמיתית שהגאולה מהידיעה יעקב לבני תצמח
אלפי האחרון, הדור – בדורנו רק תבוא והשלימה

מכן? לאחר (!) שנים

מכון נחלתך בהר ותטעמו "תביאמו הפסוק על
בני זכו שאילו חז"ל אומרים ה'" פעלת לשבתך

לגאולה היישר מצריים מגלות יוצאים היו ישראל,
והשלימה. האמיתית

שביקש שהקץ מובן הרי הנ"ל, חז"ל דרשת ולפי
אילו כי הזמן, לאותו מאוד קרוב היה לגלות יעקב
ולכן נצחית, בגאולה נגאלים היו אז כבר הרי זכו,
בניו: עבור להשיג יעקב שביקש התועלת מובנת
כה שהגאולה הטובה הבשורה את ישמעו כאשר
איזשהו יהיה שלא במאוד הם ישתדלו קרובה,

הקץ. לעיכוב חלילה שיגרום חטא

עצמית עבודה
לגלות יעקב ביקש כאשר להבין: עדיין נותר כעת
עד (בערך) שנה 200 עוד נותרו הקץ את לבניו
הדבר ההוא הדור לאנשי כן, ואם מצריים. ליציאת
לא שהם מכך ועצבות, חלישות גורם היה כן גם
נותרו שהרי והשלימה, האמיתית לגאולה יזכו

מצריים? ליציאת עד שנה מאתיים עוד

בני שכאשר הייתה, יעקב שכוונת לומר יש אלא
עוד הם יוסיפו בהם, תלוי שהדבר ידעו ישראל
את ויזרזו יחישו ובכך שלהם ה' בעבודת ועוד

יותר. עוד הקץ

לא והקץ שכינה ממנו נסתלקה זאת למרות
נתגלה.

שלו בקב רוצה ש"אדם ידוע הוא: לכך ההסבר
שלימות דהיינו: חבירו", של קבין מתשעה
עושה הוא כאשר דווקא היא האדם של העבודה

אחר. מאדם סיוע ללא בעצמו זאת

להבאת ישראל בני של העבודה שלימות גם כך
פעולתם ידי על דווקא להיות צריכה הגאולה,

כביכול. סיוע ללא שלהם

בני הרי הקץ, את להם מגלה היה יעקב באם
להוסיף האפשר ככל משתדלים היו ישראל
להבאת הבירורים את להשלים מנת על בעבודתם
היה שלהם. פעולה זו הייתה לא אך הגאולה,
על מלמעלה שקיבלו והסיוע העזר בזה מעורב

יעקב. של הגילוי ידי

הנשמה את לעורר
– האפשר ככל מהר מהגלות שיצאו רצה יעקב
של בשלימות יחסר כך ידי על שאולי למרות
תהיה שהגאולה רצה הקב"ה אבל עבודתם.
בני שעבודת בכך תלוי שזה – השלימות בתכלית

מלמעלה. סיוע ללא בשלמות, תהיה ישראל

היא יהודי, לכל זה, מסיפור הנלמדת ההוראה
שזה – הקץ שיתגלה ולבקש לרצות צריך שיהודי

ה'. בעבודת רבה עידוד תוספת מביא

לו ואומרים ליהודי פונים שכאשר שרואים כפי
הרי נאו" משיח וואנט "ווי בא", משיח הנה "הנה

ה'. בעבודת להוסיף ועידו חשק פועל זה

הקיצין", כל ש"כלו שהתבשרנו אלה בימינו ובפרט
לראות זוכים ממש ומיד ותיכף ישנו, כבר שהקץ

והשלימה. האמיתית הגאולה – הקץ את
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