
לטוס היה יכול שלא למי
התאפשר שלא השליחים לכל

הנערך העולמי השלוחים לכנוס לטוס
מתקיים שבבל, רבינו בית - ב770
במוצאי הקודש בארץ מקביל כינוס

ב-770 20:30 בשעה שרה", "חיי ש"ק
חגיגי, דינר בתוכנית: חב"ד. בכפר

וזמרה", שירה "ברוב מוסיקלית תוכנית
הצגת שלוחים פאנל וידיאו, מצגות

בעבודת מרעננים וחידושים פרוייקטים
לברכה משותף פ"נ כתיבת השליחות,

העיקרי בעניין ובמיוחד בגו"ר והצלחה
שמחה מתוך צדקנו משיח פני קבלת

"תשורה" למשתתפים לבב. וטוב
.052-857-2770 יחודית.

achdut.mashiach770@gmail.com

ישראל לעם ישראל ארץ

של האסונית הצהרתו לנוכח
עמים, לשני מדינות שתי בדבר רה"מ

פרומר שמואל הרב ביוזמת הופקו
צדקנו משיח מדרש בבית משפיע
מדבקות 600,000 שמואל, בקרית

האמיתית המציאות להבהרת צבעוניות
ישראל ארץ - ספק כל הסר ולמען

בעיקר חולקו המדבקות ישראל. לעם
הבאים ברוכים - הקהל בכינוס

בלוודר באולמי מרחשון בכ' שהתקיים
בראשל"צ.

של האופי קווי מתגלים אליעזר של שליחותו בסיפור המשיח, מלך שליט״א הרבי מבאר
המשלח כוונת כפי השליחות למילוי כולה הבטלה עצמאית, מציאות האמיתי. השליח

טובות חדשות

של האופי קווי
הנכון! השליח

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

"ירושלים" ולכן מהותו. על מעיד דבר של שמו
יחודה על מעיד והמקדש, הקודש עיר של שמה
מלשון "יעקב" היראה. שלימות שלם" "ירא
כשאחז לידתו סיפור את מכיל רק לא "עקב"
את להמשיך ליכולתו עדות אלא אחיו, בעקב
ל"עקב" עד שבאצילות, החכמה דרגת י' בחינת
הספר של שמו גם ביותר. הנמוכות לדרגות
"תורה" - ישראל לעם שניתן האלוקי החוקים
ה'. בעבודת הוראות ספר מהותה, על מעיד

הוראה. לשון תורה

ה"עליהום מכאן
כל של הקושייתי"
השבוע בפרשת הקורא
המפורטת החזרה את
אליעזר. שבסיפור
התורה מתארת תחילה
משביע אברהם כיצד
על אליעזר עבדו את
ולבל השליחות מילוי
זו משליחות דבר ישנה
ומלוויו אליעזר והכנת
נהריים. לארם לנסיעה

אליעזר מבחן

לתאר התורה ממשיכה לחרן הגיע משכבר כעת
השליחות. של מוצלח למילוי תפילתו את
הוראה קבל ללא לבד! להחליט עליו לראשונה
ביותר, המהותי ובעניין מהמשלח, משמעית חד
הנמצא הוא אדוניו. לבן המתאים השידוך
ההחלטה את לקבל צריך מאדונו, עצום במרחק
ועד ישראל. עם המשכיות תלויה בה הגורלית
אליעזר" "מבחן במוחו, הנזרק הרעיון לתיאור

ליצחק. תתאים אשר הנערה לזיהוי

מסתפקת לא בזה גם אך
וממשיכה התורה
עם המפגש את לתאר
כאן גם משפחתה.
בדברי התורה מאריכה

פרטי כל את שוב בפניהם ומספר החוזר אליעזר
לא כאילו שבשליחותו, הגלויה הפרטית ההשגחה
חז"ל: שהעידו הוא כן. לפני כבר זה את קראנו
בנים, של מתורתן אבות עבדי של שיחתן "יפה
והרבה בתורה כפולה אליעזר של פרשה שהרי

ומדוע? ברמיזה" אלא נתנו לא תורה גופי

בשיחתו המשיח מלך שליט"א הרבי מבאר
הוא אותה תשנ"ב, שרה חיי לפרשת הידועה
שבת. באותה המתקיים השלוחים לכינוס מייחד
של שליחותו בסיפור
קווי מתגלים אליעזר
השליח של האופי
עצמאית מציאות הנכון.
למילוי כולה הבטלה
כוונת כפי השליחות

המשלח.

ההתגלות להביא
חייב שליח לראש, לכל
אדם של מציאות להיות
שיקול בעל שכל, בר
עם יחד עצמאי. דעת
בטל להיות עליו זאת
המשלח. ע"י עליו שהוטלה השליחות למסגרת
מילוי על הושבענו אנו גם דבר. לשנות מבלי
למציאות ונזרקנו הכוחות לנו הוענקו השליחות,
למילוי מאתנו מצפים בו השלב זה "חרן". של
בעולם", בפועל ההתגלות "להביא השליחות
וגאולה, משיח ענייני ללמוד רבים שנקהיל ע"י
פרסום טובים, ובמעשים ומצות בתורה להוסיף
עם יחד שלו. הגאולה ובשורת משיח של זהותו
של כדרכו חדשים, רעיונות לגלות ליזום, זאת
אלא שמריו, על שוקט אינו אשר חי דבר כל
בנקודת ולמקד להקהיל כיצד ומתפתח, הולך
משפחתו, את עצמו, את אחד כל השליחות
כדי והכל ועירו שכונתו תושבי לעבודה, חבריו
הרבי של והמושלמת המלאה להתגלות להביא
ומתוך ממש ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א

לבב. וטוב שמחה

היהודי העם כל של - חברון

מערת רכישת על מסופר בה השבוע פרשת לציון לחברון השבת יגיעו רבבות

השבוע בביקור מרוסיה יהודים מפתח אישי בתמונה: אבינו. אברהם ע״י המכפלה

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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הקהל שנת (6.11.15) ה'תשע"ו מר-חשוון כ"ד שרה, חיי 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

טוב מזל
שי' ורעיתו חיים הרב למשפחת
יצחק לוי הת' הבן לבוא פרסיקו
רבקה מ' עב"ג שידוכין בקשרי

אמיתי ורעיתו שלמה הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

  
    
     
  

   
   

   
    
    

   
   

ה'תשנ"ב) שרה (חיי

ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהי
א) כג, (בראשית שנים ושבע שנה
בשבת-מברכים נקראת שרה חיי פרשת
אלא מיקרי, אינו זה צירוף כסלו. חודש
שם ואומנם בהשגחה-פרטית. מכוון
חנוכה, - החודש וחג כסלו - החודש

חיי-שרה. לפרשת קשורים

של חייה שנות בציון פותחת הפרשה
כאשר ושבע! עשרים מאה - אימנו שרה
(עם בגימטריא "כסלו", החודש שם גם
בפרשה .127 = בדיוק הוא הכולל)
שרה לאמהות שארע הנס אודות מסופר
הספיק שלהן, נרות-השבת שמן ורבקה.
כאשר אחד, ליום במקום הימים לשבעה
לערב שבת מערב דולקים היו נרותיהן
במנורת השמן פך נס כמו בדיוק שבת.

הזה. בזמן ההם ובימים המקדש.

המעיין) מן (עפ"י

נתן לאברהם אשר הפילגשים ולבני
ו) כה, (בראשית מתנות אברהם

ישמעאל בני באו מוקדון, אלכסנדר בימי

והלך הבכורה על ישראל עם לעורר

טענותיהם. על להשיב קוסם בן גביעה

אנו המלך, לאלכסנדר ישמעאל בני אמרו

כתיב באים, אנו ומתורתן מידן תובעין

השנואה בן הבכור בן את "כי יז) כא, (דברים

בדין וישמעאל שניים", פי לו לתת יכיר

שניים. פי שיטול הוא

אין המלך, אדוני קוסם: בן גביעה השיב

אמר כרצונו? בניו בין חפציו עושה אדם

אברהם "ויתן נאמר: הרי כן אם הן, - לו

והיכן לו אמר ליצחק". לו אשר כל את

"ולבני לו אמר קטורה? לבני נותן הוא

אברהם נתן לאברהם אשר הפלגשים

ישמעאל בני משם ונסתלקו מתנות".

שמעוני) ילקוט (עפ"י פנים. בבושת

מוצש"ק הדלק"נ חורף! שעון לפי

17:23 16:10 ירושלים

17:25 16:25 תל-אביב

17:23 16:15 חיפה

17:26 16:29 באר-שבע

17:28 16:29 ניו-יורק

אדני יחי - זקן דוד והמלך :
לא) - א א, (מלכים לעולם. דוד המלך

כסלו חודש : 
חל' 11 דק', 35 ,6 שעה ה', ליל המולד:

ושישי חמישי ביום חודש: ראש

בת כל של שבת נר

אמו שרה האהלה יצחק "ויביאה הפסוק על
והרי האהלה "ויביאה רש"י: מפרש סז) כד, (פרשתנו

שרה דוגמת ונעשית כלומר: אמו, שרה היא
דלוק נר היה - קיימת ששרה זמן שכל אמו,
בעיסה מצוי'ה וברכה שבת לערב שבת מערב

פסקו, - ומשמתה האהל, על קשור וענן
חזרו". - רבקה וכשבאת

קודש נרות הדליקה שרבקה מובן אלה מדברים
ותהי רבקה את "ויקח שהרי חתונתה, לפני גם
אצל יצחק שראה לאחר רק היה לאשה...", לו

שבת". לערב שבת מערב דלוק "נר רבקה

רבקה היתה רש"י, דעת לפני מזאת, יתירה
אין שעדיין גיל שנים, שלוש בת הפרק באותו
את קיימה היא זאת ובכל במצוות, חיוב בו

את היוותה אכן וזו שבת. נרות הדלקת מצוות
רבקה אכן כי יצחק עבור העיקרית ההוכחה
של להחלטתו והביאה אמו" ל"שרה דומה

רבקה. את לקחת יצחק

הדליק שאברהם למרות
את קיים הוא כי ידוע אבינו, לאברהם ביחס
(כדברי דרבנן מצוות את וגם כולה, התורה כל

הדין את גם שקיים מכאן ה). כו, תולדות רש"י

בערב נר מדליקה האשה אין שבאם האומר,

על זו חובה מוטלת שהיא, סיבה מכל שבת,
שרה פטירת שמאז כן, אם להניח, יש האיש.

לולא שגם כך שבת, ערב בכל נר אברהם הדליק
בבית. דלוק שבת נר היה רבקה, של הדלקתה
אברהם של בנר רבקה הסתפקה לא זאת בכל

מקובל שהיה באופן במצוות חייב (שהיה אבינו
הצעיר. גילה למרות בעצמה, הדליקה אלא אז)

ילדות שגם ברורה הוראה אפוא, כאן, קיימת
מבינות כבר הן אם ומעלה, שלוש מגיל קטנות,
יש שבת, נר הדלקת של משמעותה את קצת
קודש), שבת (נר נש"ק הדלקת במצוות לחנך

כ"מצווה נר בבית מדליקה האם כאשר גם
ועושה".

רבקה אצל התרחש הפלא
מילדה יותר הרבה נבונה היתה רבקה אמנם,
אליעזר, מקורות שרואים כפי זה, בגיל אחרת
זאת כל למרות אך במעשיה, דיוק מכל שלמד
עליה וחלו שנים, משלוש יותר בת היתה לא

קטנה. של חיובים תורה דין על-פי

נר הדליק אבינו שאברהם הוא ודאי כאמור,

מעידה שהתורה למרות והנה, שבת. ערב בכל
אברהם את ברך וה' בימים "בא היה שהוא עליו
גם היא כאן הכוונה ובודאי א), כד, (פרשתנו בכל"
הפלא בהדלקתו ארע לא זאת בכל לרוחניות,
שהיה שבת", לערב שבת מערב דלוק "נר של
רבקה, אצל ואח"כ שרה של הנרות בהדלקת

שלוש. בגיל להדליק, החילה עם מיד

ולאה רחל רבקה שרה בת
במצוות הטמון העצום הכח את אנו רואים
קטנות גם יהודיות, ילדות של נרות הדלקת
שרה "בת כולן הקרויות שלוש, בנות מאד,

מאירה ידן על הנר שהדלקת ולאה", רחל רבקה
השבוע. כל למשך הבית את

שרה שהדליקו שהנרות בכך, הוא ההבדל
שהרי הבית, גשמיות את בגלוי האירו ורבקה

אך שבת. לערב שבת מערב בנס דלק הנר
יהודיה בת כל אצל זה ענין קיים בפנימיותו

בעיני נראה הדבר שאין למרות נרות, שמדליקה
כח ונתינת "סימן" הוא אבות" "מעשה כי בשר.
המכונה אחת כל אצל קיים ולפיכך ל"בנים",
כל על להשפיע "הכח ... ורבקה שרה "בת

השבת. נרות של המצוה ע"י השבוע

שבהשתדלות הזכות ברורה לעיל האמור מכל
נרות תדליק לחינוך שהגיעה יהודיה ילדה שכל
הדלקת וע"י יו"ט. וערב קדש שבת ערב בכל

ל"נרות שמעוני, בילקוט כנאמר נזכה, שבת נר
בגאולה ממש בקרוב הקב"ה לנו שיראה ציון"

והשלימה. האמיתית

תשל״ה) חיי-שרה, פרשת ושבת מר-חשון כ״ף (משיחות

מלך דבר

שרה חיי פרשת

שרה חיי

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 ,10 ברדיצ'ב
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

ז"ל חנום בת אסתר מרת
חכמיאן

ה'תשע"ו מרחשון ט"ו נלב"ע

והיא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

נשמת לזכות אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש



לנו מזמנת העליונה ההשגחה
במרחק רק שלעיתים מפגשים,
משמעותם. את להבין ניתן זמן של
הרב מספר שנה, כ-16 "לפני
יצהר מצפה מייסד סנדרוי יצחק
עיקר שבה, תמימים תומכי וישיבת
הישוב בחיזוק אז, הייתה פעילותנו

שבשומרון. שאנור

משפחות בהבאת בעיקר עסקנו
לעסוק שנאלצנו משימה לישוב,
ובשעות מאחר בלילות, בעיקר בה
אבנים לידויי צפויים היינו יום
הפלסטינים. מצד ולמטענים
שיירת התארגנה הלילות באחד
משפחות. כמה להבאת מכוניות
במרכזו המעבר היה הרגיש הקטע
קיצוני כפר אדהר סילת הכפר של

מחבלים. שורץ

כשהיינו בדיוק אכן
התפוצץ הכפר במרכז
שלנו הרכב בין מטען
שליווה הסיור לרכב
הסיור מפקד אותנו.
קפץ בחרוב) (סמ"פ
והחל מהרכב מיד
בו מקום לכל יורה
חשששהמחבלים היה
בו. מסתתרים
לנו היו ב"ה, לשמחתנו

והמשכנו. בנפש ולא לרכב נזקים רק

הנס. גודל לנו התברר למחרת רק
היה שהתפוצץ המטען כי התברר
לגרום נועד והוא קדימון, רק
מטען להפעיל ואז לעצור לשיירה
את שיבש הסמ"פ ירי ק"ג... 80 בן

ברחו. והם המחבלים תכניות

את להקים וזכינו שנה 13 חלפו
במצפה חב"ד תמימים תומכי ישיבת
הרוחנית לפעילות במקביל יצהר.
הקמנו הישיבה, בחורי של הנעלית
קפה לשתיית חמה" "פינה גם
בסיור. הנמצאים לחיילים ומזונות
לאיזור, חדש גדוד של כניסתו עם
השטח להכרת המג"ד גם הגיע
החמה". ב"פינה ונפגשנו והתושבים

על בחמימות לי הודה המג"ד
פניו לחייליו. החם והיחס היוזמה
אני שגם וכנראה לי מוכרות היו
מקום, מאיזשהו מוכר לו נראיתי
באותו שנינו נזכרנו שלפתע עד
הצלתנו ובנס הכפר, במרכז לילה
מפגש זה היה שהתפוצץ. מהמטען
בקשר נשארנו בעקבותיו מרגש,

אותו לשתף משתדל כשאני הדוק,
המשיח. מלך שליט"א הרבי במבצעי
וקופת החת"ת בספר זכה למשל כך

לרכבו. צדקה

ב"ה אשתו כי סיפר הימים באחד
שנערכו שבבדיקות אלא בהריון
מתסמונת סובל העובר כי התברר
לתפקד, לי קשה הידיעה "מאז דאון.

אמר. בתפקידי", בפרט

לו לעזור בידי כי לו הסברתי
המשיח מלך שליט"א לרבי בכתיבה
ערב ואכן קודש. אגרות באמצעות
תוכן לכתוב. וישבנו הגיע הוא פסח

אותו. המם התשובה

יש בצבא, שכקצין צויין במכתב
וכו' חייליו על להשפיע יכולת לו
עניינים לחיזוק זאת לנצל ועליו
אני "אבל ביהדות.
מקיים.., אינני בעצמי,
להשפיע?" אוכל כיצד

שאל.

שישנם לו הסברתי
עיקריים עניינים
הוא שגם ויסודיים
אודותם להשפיע יכול
הוא ואכן בסביבתו.
כמה עצמו על קיבל

טובות. החלטות

של למצבה התייחס השני המכתב
פרופ'.. עם אפשרית ולפגישה אשתו
גמורה, בהפתעה היה הוא כאן גם
להגיע אמורה פרופ' אכן כי וסיפר
שהתקבלו הממצאים לנוכח לביתם,

העובר. בדבר

מתקשר הוא המועד, חול לאחר מיד
הפרופ' עצומה. בהתרגשות ומספר
שוב לערוך והחליטה הגיעה אכן
ושהעלתה ויסודית מקיפה בדיקה
שיקרי היה הקודם הדו"ח כי
בריאה ב"ה התינוקת וכי לחלוטין,
תסמונת כל לה ואין לחלוטין

דאון.

הקצין ידידי כי והתברר מה זמן חלף
דולר לו מסרתי חדש לתפקיד עבר
המשיח מלך שליט"א מהרבי ברכה
בשעה תיקחאתזהללידה, "שאשתך
כחצי לפני ואכן ומוצלחת". טובה
ושלמה, בריאה ביתם נולדה שנה
ב"ה, השם, בצבאות נוספת חיילת
האמיתית הגאולה להבאת שתסייע

ממש. עכשיו והשלימה

תשע״ו - הבאים ברוכים - הקהל כינוס החלטות
בראשל״צ בלוודר אולמי באה״ק, חב״ד חסידי של השנתי בכנס

בדברי שלמה אמונתנו כי מבהיר הכינוס ב"ה,
זמן הגיע שאכן המשיח, מלך שליט"א הרבי
שיתגלה המשיח מלך הוא שליט"א והרבי הגאולה
ומכריזים כולו, והעולם ישראל עם את ויגאל
המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי יחד: בזה

ועד". לעולם

ודורשים זועקים להשי"ת, בתפילה פונים אנו
את בשר בעיני כבר לראות עמוק, ולב מקרב
וגואלנו בא כשהוא צדקנו משיח שליט"א הרבי
בתחילתה כבר ממש, ומיד תיכף עולמים גאולת

הקהל. שנת של

קורא: הכינוס

כל ולנצל בהקהל, ולפעול הקהל כשנת השנה של יחודה את לממש *
ענייני בחיזוק - ילדים כולל - רבים ולאחד לכנס להקהיל, אפשרות
במגמה לפעול רבים לעודד הגאולה. ובשורת המעיינות הפצת יהדות

"הקהל. של זו

בבית המשיח מלך שליט"א הרבי אל לנסוע ההקהל שנת במהלך *
שבבבל. רבינו בית "770" חיינו,

הקהל, בכרטיסי ישראל בני מאחינו שיותר ככל ולרשום להרשם *
את לזמן מזמן לעורר שיוכלו כדי המקומיים, הרכזים לידי שיועברו

בהקהל. לפעול הנרשמים

ומשיח, גאולה ענייני ילמדו בהם אתר, בכל נוספים שיעורים לייסד *
והאוזניים, העיניים הלב, את יפתח שזה באופן מלכות", ב"דבר בפרט
הגאולה את העולם בגשמיות ממש, בפשטות ולשמוע לראות להבין

ממש. בפועל והשלמה האמיתית

והפרסומיים התקשורתיים האמצעים את ולהרחיב ולחזק לבסס *
המשיח. מלך שליט"א ברבי האמונה וחיזוק הגאולה בשורת להפצת

בשורת את להביא כדי האישית ההסברה פעילות את להרחיב *
רחוב, דוכני ביקורי-בית, באמצעות: בית, לכל ההקהל בשנת הגאולה

וכדו'. במתנסי"ם פעילות בית, חוגי טנקים,

המשיח מלך שליט"א הרבי אל ההתקשרות אפיק את לפרסם *
הקודש". "אגרות באמצעות

המשיח, מלך שליט"א הרבי של הבטיחות הוראות את לפרסם *
ורישום ומזוזות תפילין בדיקת צדקה, וקופת החת"ת נשיאת בדבר

התורה. בספר אות

לאלתר להפסיק חובתה על ישראל ממשלת בפני מתריע הכינוס .*
הפסקה כולל ישראל. עם ובטחון הארץ בשלימות שהיא פגיעה כל
שהם, כל שטחים מסירת על הפלסטינים עם מו"מ ניהול של מיידית

מהאומות. מי עם או עימהם הקודמים ההסכמים כל וביטול

חזקה ביד לפעול הבטחון ולכוחות ישראל לממשלת קורא הכינוס .*
ח"ו. ביהודים, לפגוע נסיון כל וכנגד הערבית, האינתיפאדה כנגד

המשיח מלך הרבי לקריאת להצטרף ישראל בית לכל קורא הכינוס .*
את להביא - היא דורנו של והיחידה האחת השליחות כי שליט"א,
באמצעות: ממש, עכשיו ממש בפועל והשלמה האמיתית הגאולה
ישראל באהבת הוספה ולסביבתו, לעצמו ומשיח, גאולה ענייני לימוד
הנפשית, המודעות והגברת הגאולה בשורת הפצת טובים. ובמעשים

והשלמה. האמיתית הגאולה בשלב כבר עומדים אנו כי

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

עכשיו נפלאות העם... את הקהל

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

ג. פרק נדרים הל'

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט פרק

יז-יט פרקים עדות הלכות

כ-כב. פרקים

א-ג פרקים ממרים הלכות

ד-ו. פרקים

א-ב פרקים אבל הלכות ז. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח פרקים

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ל

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המאורעות בתוך גם ונפלאות ניסים

אודות מדובר שכאשר ברור, לדעת צריכים
מהם אחד שכל יהודים מאות של נפש פיקוח

צריך חיים ותורת אמת תורת פי על אז - מלא" "עולם הוא
המומחים הם דידן שבנדון בזה, המומחים הוראת כפי לעשות
תשל"ח) ויצא ש"פ (מוצאי מלחמה. בתכסיסי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

קובעים המומחים ממוחהרק מוהל
שליט"א ישראלי מנחם הרב

0534317709
רב נסיון

סנדרוי יצחק הרב



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

הרבי בקשת פי על
מלך שליט״א
להרשם יש המשיח,
באמצעות ל״הקהל״
על (״טפח הכרטיס
בזה. המצורף טפח״)

כרטיס לצלם ניתן
יהודים בו ולזכות זה
נוספים.

את למלא נא
ולשלוח הפרטים
שע״י הקהל למטה
למען האגודה
האמיתית הגאולה
בפקס: והשלימה.
03-657-3816

הקהל כרטיס
שמטרתו ה"הקהל", במפעל ישראל, עם לאחדות בזה מצטרף הנני
אהבת מתוך ומצותיה התורה קיום ה', ויראת האמונה חיזוק
האמיתית הגאולה לזירוז בזה, נדר, בלי לפעול ואשתדל ישראל.

המשיח. מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה

________________ האם שם __________________ פרטי שם

_______ גיל _____________________________ משפחה שם

E-mail__________________ _____________ טלפון

____________________________________________ כתובת
ישוב מס' רח'

האישיים. פרטיך את מלא לך, המתאימים הסעיפים את סמן

השנה. במהלך אי"ה שיערכו "הקהל" לכנסי להזמנני אבקש #

השפעתי את ולהפעיל אלי, הקרובים את לזמן מזמן לאסוף מוכן אני #
"הקהל". של בערכים יחד להתחזק עליהם,

הפעולות. על פרטים לקבל לחודש אחת אלי שתתקשרו אשמח #

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים ו קדמי שלנוסוכנות הביטוח שלנ הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

חברוןר' קדמי  ב אבנר בן נר - חברון - נר בן אבנר ב קדמי ר'

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,

כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
www.hageula.com@gmail.comwww.hageula.com@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

מתקדמת בטכנולוגיה "הקהל"

העולם בכל משפיע - בארה״ב יהדות

הברית בארצות ביהדות שהוספה ברורה אמונתי הנה
כי שם, גם שתשפיע מוכרח והמסורה התורה ברוח
אינם מקום וריחוק גבוליים ענינים הרי רוחניות לגבי
וכמו אחידה, קומה ישראל שכל ובפרט מפסיקים,
באחד חיזוק שמוסיפים שבשעה גשמי בגוף שרואים
שיביא מוכרח מהם, בכמה לומר צריך ואין מאבריו,

הגוף. בכל וחיות האברים בשאר גם חיזוק

הברית ארצות ביהדות חיות כשמוסיפים כן כמו
וחי בהם שכתוב ובמצותי' חיים תורת תורה בעניני
הכי החלק עכשו מהוה ארה"ב שיהדות ובפרט בהם,
לכל חיזוק זה שיביא מוכרח ישראל, עם בכללות חשוב
ו׳שצח) (מאגרת שם. הם באשר ישראל בני אחינו

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

את לממש רק צריך מלך. אחד כל השנה
פשוטות ובמילים בזה. לנו שניתנת העוצמה
להשפיע מאתנו, אחד מכל הבקשה עצם יותר.
החברתית הסביבה את יהדות, בענייני ולחזק
הרבי של ידועה בקשה הינה מצויים, אנו בה
בסיס זה את שהציב המשיח מלך שליט"א
שונה. זה השנה אופן ובכל היהודי. החינוך

צריך השנה, של מיחודה להתרשם, כדי
שבאה זו המקורית, ההקהל" ב"שנת להזכר
המקדש שבית בזמן שמיטה" "שנת לאחר
הסוכות בחג עולה היה היהודי העם כל קיים.
היו בעזרה ושם וטף, נשים אנשים לירושלים,
בפניהם קורא המלך את לשמוע מתכנסים
המקום המעמד, התורה. מתוך פרשיות
את מביאות היו המלך מפי הקריאה ושמיעת
עד שהתבטא עצום רוחני לעילוי המשתתפים

לעשות. ושמרו - העשיה לרובד

המלך את ולראות״ ״לשמוע
"מבצע במסגרת הזה". ובזמן ההם "בימים
תשע"ו, שנת של זה כן העכשווי, הקהל"
אחד מכל המשיח, מלך שליט"א הרבי מבקש
ההקהל מעמד של עיקרו את להמשיך מאתנו
דבר את בפניהם ולהשמיע יהודים לאחד -
את להם משמיע שהיה המלך כמו ממש ה',

ומגוונות. רבות לכך והאפשריות ה'. דבר

הרבי מתייחס הקדושות משיחותיו באחד
הינו אחד שכל לעובדה המשיח מלך שליט"א
שכל זו במדינה במוחש "רואים השפעה: בעל
מסויימת במדה השפעה בעל הוא ואחד אחד
המציאות הרי, לא. או חיובי עניין זה אם בין -
השפעה, בעל הוא ואחד אחד שכל היא בפועל
יכולים אם ההשפעה, במידת רק הוא והחילוק

בלבד, מיעוט על או אנשים ריבוי על להשפיע
העולם בעניני אמורים הדברים אם וכיו"ב.
כמה אחת על הרי - וכיו"ב) כבוד (פרנסה,
ובנידון קדושה, לעיני זאת לנצל שיש וכמה
לפעול השפעתו ינצל ואחד אחד שכל דידן,

ה'". את ליראה גו' ד"הקהל" בעניין

אלקטרוני בדיוור ״הקהל״
באופן בזה, לנו עזרת הטכנולוגית ההתפתחות
הניירת, בסיס על המסורתי, הדואר בעוד נחרץ.
הולך האלקטרוני שהדיוור הרי ונחלש, הולך
חדשים, תקשור אפיקי ומאפשר ומתפתח
זמינות מידע, העברת של גבוהות מהירויות
וקל מיידי אוטומטי תיעוד וקבלה, למשלוח

עין. כהרף יבשות, שחוצה השפעה יותר.

הם אלו האלקטרוני, הדיוור ממעלות אחת
יכול אחד שכל השונות, התפוצה רשימות
קבלת את בחיוב הרואים מנויים בקלות. להכין
ואף קבלתו על שמחים שלנו, היעודי התוכן

תפוצה לרשימות להעבירו למאמץ שותפים
שלהם.

הדבק״ ״העתק באמצעות
קבוצות ליצור ניתן בה היחסית לקלות מעבר
הטכנולוגית שההתפחות הרי תפוצה, ורשימות
ויזאולים תכנים לייצא אחד לכל מאפשרת
וכך הדבק", "העתק של הפשוטים באמצעים
יומיות תוכן מנות יום מידי מקבלים אנו
לפצות כה עד מסוגלים היו שלא מכאלה
והחיבור המקלדת המסך ברבים. ולדבר פה
למנויים לשלוח להם מאפשרים לרשת,
שיעור חסידי, יומי פתגם התפוצה: ברשימות
ה"דבר מתוך רעיון קצר, ויזואלי חסידות

יומית, הלכה מלכות",
הרבי של יומי וידאו
ואף המשיח מלך שליט"א
לא שמעולם למקומות
תורניים לתכנים נחשפו
בכך ולהיעשות כלל,
ממש. של ל"משפיעים"

היומי, הוידאו לקבלת
.058-6878009 ל: סמסו

יומי, טיפ-חינוך לקבלת
.054-3595454 לוואטסאפ: שמכם שלחו

היכולת מאתנו אחד לכל ניתנה זו מבחינה
או הקרובה בסביבתו ומנהיג "מלך" להיות
לפעול כדי זה את לממש צריך הרחוקה.
להם לגלות יהודים בין לאחד כדי בהקהל,
של הברורה נבואתו את לפרסם ה', דבר את
זמן הגיע כבר כי המשיח, מלך שליט"א הרבי

ממש. עכשיו הגאולה

המשיח מלך שליט״א מהרבי וידאו של קצר יומי קטע

בוואצאפ חינוך טיפת
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