
הגאולה חג אירועי
הקרוב, בשבוע ורביעי שלישי ביום

לשיחרורו הגאולה" "חג ימי יצוינו
זלמן, שניאור רבי הזקן, אדמו"ר של
נחגגים אלו ימים ברוסיה. ממאסרו
ואירועים חסידיות בהתוועדויות
מוקדי החסידות. מעיינות להפצת
את מזמינים העולם ברחבי חב"ד

בחגיגות. חלק ליטול הציבור

תניא וחצי דקה
ממשיך הגי דורון ר' החב"די היוצר

למקורבים אנימציה סדרת בהפצת
במהלכה תניא", וחצי "דקה בשם
בספר המרכזיים הרעיונות מוצגים
וקלה פשוטה בשפה קדישא, התניא
לימות כהכנה "ראיה", של ובאופן

לתרומות אלקות. נראה בהם המשיח
באימייל: לפנות ניתן והקדשות

חשבון pneimelech@gmail.com
,12 פועלים בנק הגי, דורון ע"ש בנק

.689211 חשבון מס' ,714 סניף

בעולם חב״ד אפליקציית
הושקה השלוחים בכינוס

מנת על בעולם, חב"ד אפליקציית
שיש בסיסי הכי לצורך מענה לתת
כעת חב"ד. בית המחפש יהודי לכל
בחנות להורדה האפליקציה זמינה
אנדרואיד, למכשירי הוירטואלית

וספרדית. רוסית אנגלית, בעברית,

האישיים הן ״הישיגיו״, כל את הפסיד הוא הנוכחי הטירור בגל כי לדעת צריך הפלסטיני הרחוב
לעבודה יציאה ולא פלסטיניות, ערים בניית לא בטחון, מנגנוני ולא רש״פ לא הציבוריים. והן

טובות חדשות

שבאמת מה
לעשות צריך

כסלו י"ט התוועדות
(4 (עמ המלך לשלוחי

אדמו"ר של הגאולה חג כסלו, י"ט יחול השבוע
התניא בעל מליאדי, זלמן שניאור רבי הזקן
שבהיותו מסופר חב"ד. מייסד ערוך והשולחן
הבעל-שם-טוב בתאו, אליו נגלו במאסר
מדוע לשאלתו, ממעזריטש. המגיד ורבו ומורו
כי לו, הובהר המאסר, עניין כל עליו נגזר
שיטתו על שמימי מקיטרוג נבע המאסר

לרבים. התורה ופנימיות סודות בהפצת

נענה: ומיד שאל. להפסיק? עלי כשאצא "האם
וזו להמשיך עליך שהתחלת, כיון "אדרבא,

עד ה' בעבודת הדרך
צדקנו". משיח ביאת

התורה נצחיות
תורת מגילויי אחד
פתגמו הוא החסידות,
הזקן: אדמו"ר של הידוע
עם לחיות צריך "יהודי
יותר מאוחר הזמן".
"לחיות כוונתו, נודעה
עם לחיות הזמן", עם

השבוע. פרשת

למצוא שניתן זה עניין
שניתנה פרשה, באותה

בנושאים והנחיות הוראות שנה, אלפי לפני כבר
הגילויים אחד את מהווה ובוערים, אקטואלים

התורה. נצחיות של העצומים

מדגישה הבטחונית המצב שתמונת ספק אין
ולא יזום באופן לפעול וההכרח הצורך את
היא, המטרידה השאלה הבא, לאירוע להמתין
ביכולתה?! אשר כל עושה הממשלה האם
חריג. מעשה בסיפור פרשתנו כך על עונה
בת את אנס חמור בן ששכם לאחר זה היה
לאחר קצר זמן לביתו. בכח לקחה ואף יעקב
התגובה. באה מכן
לא התמגננות, לא
תגובה אלא התנצלות,

קשה. ותגובה

למעשה האחראי כלפי הישירה לתגובה מעבר
אנשי כל כלפי ענישה גם הופעלה הנבלה,
גם אלא הנבלה, מעשה את רק לא שגיבו העיר,
ולקחה אחותם דינה את שכם גזל בו השלב את
העובדה בעצם הרמב"ם, פוסק לביתו. בכח
ולא הגזל, ממעשה התנערו לא העיר שאנשי

כולם. נתחייבו שכם, את דנו

הנכונה הישראלית התגובה

בני המשיכו הישירה, התגובה לאחר גם
וביטלו לפעול יעקב
של שהיא ריבונות כל
לא השכמית. החברה
חקלאות, לא חינוך,
שידור. ולא שיטור לא
צריך הפלסטיני הרחוב
הטירור בגל כי לדעת
הפסיד הוא הנוכחי
"הישיגיו", כל את
והן האישיים הן
הן הציבוריים.
המדינייםוהןהצבאיים.
מנגנוני ולא רש"פ לא
ערים בניית לא בטחון,
יציאה ולא פלסטיניות,
חשמל לא לעבודה,
כל את ישראל לממשלת כיום לה יש מים. ולא
נחרצות העדר הנ"ל. למימוש לפעול ההצדקה
כחולשה, האוייב אוכלוסיית בקרב מתפרש
ח"ו. הפגיעה, נסיונות להמשך אותם המאתגר

שדווקא התורה מספרת האומות. תגובת ובדבר
על אלוקי פחד נפל דינה, אחי תגובת לאחר
על אלוקי חתת "ויהי שמסביב: האומות
בני אחרי רדפו ולא סביבותיהם אשר הערים
השכמית החברה הסכימו, האומות יעקב".
הישראלית התגובה אנושיות, בחוסר נהגה
המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת נכונה.
נח, בני מצות שבע את הארץ גויי בקרב להפיץ
עולם באי לכל האמיתי השלום את מבטיחה
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית הגאולה עדי

פאוואר אל בצומת התניא הדפסת

הי״ד, חסנו אשר אברהם של הירצחו מקום פאוואר, אל בצומת תניא הדפסת

בחברון. מהשלוחים נחשון והרב צה״ל לוחמי המשפחה, בני רעייתו, בהשתתפות
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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 יגאל הרב למשפחת
דניאל הת' הבן לבוא הושיאר
תהילה מ' עב"ג שידוכין בקשרי
מזרחי ורעיתו רון הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

  
   

   

     

   

    

   

    

     

      

    

    

   

יא) לג, (בראשית ברכתי את נא קח

יעקב אבינו שנתן הדורונות, אותן כל
להחזירן העולם אומות עתידין לעשו
טעמיה מאי לבא. לעתיד המשיח למלך
מנחה ואיים תרשיש מלכי עב) (שם
אלא כאן, כתיב אין יביאו ישיבו.

ישיבו.

רבה) (בראשית

רבה) (בראשית
יד) לג, (בראשית אדוני נא יעבור

לעשות לפני יש עכשיו עד לו אמר
המקדש. ומלאכת המשכן מלאכת
לי יש עכשיו עד לו אמר הילדים לרגל
שנאמר ועזריה, מישאל חנניה להעמיד
מום". כל בהם אין אשר "ילדים בהן
מלך להעמיד לי יש עכשיו עד אחר דבר
לנו". יולד ילד "כי בו שכתוב המשיח,

שמעוני) (ילקוט

מג) לו, (בראשית אדום אלופי אלה

זה. עם זה מריבים והמוץ והקש התבן
וזה השדה נזרעה בשבילי אומר זה
אמרו השדה, נזרעה בשבילי אומר
ואנו הגורן שתבואו עד המתינו החטים
באו השדה. נזרעה מה בשביל יודעין
לו הלך לזרותה, הבית בעל ויצא לגורן
על והשליכו התבן את נטל ברוח, המוץ
את נטל ושרפו, הקש את ונטל הארץ,
שרואה מי וכל כרי, אותן ועשה החטים
אומרים עשיו] [בני כך מנשקן. אותן
[ישראל] והללו העולם, נברא בשבילנו
אמרו העולם נברא בשבילנו אומרים
היום.. שיגיע עד המתינו ישראל להם
ועליהם כתנור" בוער בא היום הנה "כי
וסערה תשאם ורוח "תזרם אומר הוא
תגיל "ואתה ישראל אבל אותם", תפיץ

תתהלל". ישראל קדוש בה'
רבה) (בראשית

מוצש"ק הדלק"נ חורף! שעון לפי

17:15 16:00 ירושלים

17:16 16:14 תל-אביב

17:14 16:04 חיפה

17:18 16:18 באר-שבע

17:15 16:13 ניו-יורק

     :
א-כא). א פרק (עובדיה 

שנעלמו לוחמים מאות ארבע

שקודמים לרגעים, עדים אנו פרשתנו, בתחילת
מתכונן יעקב לעשו. יעקב בין למפגש

עשו, ואילו ומלחמה, תפילה דורון, באמצעות
מלווה כשהוא יעקב לעבר מתקדם מצידו,
שהייתה הפגישה, מאנשיו. מאות בארבע

שונה באופן התנהלה אסון, הרת להיות עלולה
של צווארו על זה נפלו האחים ושני הצפוי, מן
ואילו לדרכו, יעקב המשיך מכן, לאחר האחר.
ביום "וישב בפסוק כנאמר למקומו, שב עשו

שעירה". לדרכו עשו ההוא

כוונת כי מסביר אתר, על בפירושו רש"י,
לאן לבדו. למקומו שב שעשו היא, הפסוק

כך על איתו? שהיו האנשים מאות ארבע נעלמו
האירועים, השתלשלות במהלך כי רש"י, משיב

עשו. את ועזבו אחד אחד האנשים חמקו

אלה? דברים לרש"י מנין השאלה: צצה כאן
מלווה היה לא שעשו רש"י, לומד מהיכן

בדרכו שהיה כפי כשחזר, אנשיו מאות בארבע
עזבו האחרונים שאלה משום וזאת בהלוך,

אחד? אחד אותו

השנאה? חלפה האם

בעת עשו של כוונתו הסברת לאחר יובן העניין
יעקב: את לפגוש הליכתו

של ובליווי לדרכו, עשו יצא שבגללה הסיבה,
ברצונו שהיה מפני היא איש, מאות ארבע

ביטוי מצינו הברכות. גניבת על ביעקב לנקום
בפסוקים ליעקב עשו שרחש העזה, לשנאה
אהרגה . . ויאמר . . יעקב את עשו "וישטום
ביעקב, עשו פגע לא למעשה, אך, יעקב". את
עקביו על סב הוא ביניהם, המפגש לאחר ומיד
ליעקב האהבה משום זה היה לא לביתו. ושב
כי שראהו, בעת פתאום בליבו שהתעוררה

השפיעה לא והיא שעה, לפי רק אהבה זו היתה
לאחריה גם עשו. של השליליות כוונותיו על

מיעקב. להיפרע עשו שאף

פחד שנטע אירוע

להנהגה למצוא ניתן הסבר איזה אם-כן,
למרות כי לומר, אנו מוכרחים זו? מפתיעה

ביכולתו היה לא ביעקב, לפגוע עשו של רצונו
שעליו הכח, שפג משום זממו, את לבצע

כל על פלוגתו מזימתו. תכנון בשעת הסתמך
לפתע. התפזרה אנשיה מאות ארבע

היתה האנשים, התפזרו שבעקבותיה הסיבה,
תקפו שבמהלכו בדרכם, להם שקרה אירוע

ניסיונות והיכום. מלאכים של קבוצות אותם
עשו של "אנשיו באומרם שלהם ההתגוננות
אברהם" של בנו בן יצחק, של בנו - אנחנו
יעקב של "אחיו כי בציינם רק הועילו. לא

נטעה זו תקרית המלאכים. מהם הרפו הוא",
בראותם מיעקב, פחד האנשים של בליבם
לסייע העזו לא והם והשפעתו, גדולתו את

גם יראתם בעקבות יעקב. נגד במלחמתו לעשו
כקבוצה עזבוהו לא הם אדונם, בהיותו מעשו,

כבודדים. והלכו חמקו אלא מאורגנת,

שהופכת פעולה

שחרורו יום - בכסלו לי"ט גם מתקשר זה ענין
בעל מליאדי, זלמן שניאור רבי של ממאסר

בעקבות שנאסר חב"ד, חסידות ומייסד התניא
החסידות. תורת הפצת

השנאה על-אף כי הדברים, במהלך מצינו
המפגש בעת בכל-זאת, ליעקב, עשו שרחש
חיבקו ליעקב, אהבה גילויי עשו הראה עימו,

מאמר עם בבד שבד מודגש בזה ונישקו.
ליעקב", שונא שעשו בידוע היא "הלכה חכמינו

(אך לאוהב שיתהפך עשו, על לפעול ניתן
המנגד את להפוך - זה דבר זמני). באופן
תורת באמצעות לעשות ניתן - לאוהב

הבלתי- כוחו מתגלה שבה מפני החסידות,
לאחר וכיום, הקדוש-ברוך-הוא. של מוגבל

לגאולה אנו ראויים החסידות, תורת שהופצה
ממש. מיד והשלימה האמיתית

ותשמ״ה) תשל״ג וישלח פרשת שבת שיחות (עפ״י

מלך דבר

וישלח פרשת

וישלח

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 גרשון ב"ר ולדיסלב ר'
פיינשטיין

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

והשלימה האמיתית בגאולה

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

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

תניא תהלים חומש



חב"ד, בית כל של פעילותו
לא בהוצאות כרוכה משיח בית
מכוסות אינם כלל שברך מעטות,
שהם. כל מוסדיים גורמים ע"י
אישית להתמודד נאלץ שליח כל
והאמצעים הכספים השגת עם
החובות גם מכאן לפעילותו.
כל של שבאמתחתו הכספיים

פעיל. שליח

גדולים, לחובות הגעתי אני "גם
משליחי שניאורסון, דוד הרב מספר
בישוב המשיח מלך שליט"א הרבי
שטפחו החובות שבשומרון. איתמר
דבר הפעילות, המשך על הקשו

גדולה. נפש עגמת לי שגרם

לכפר דרכי עשיתי כזה רוח במצב
לקבל אצליח אולי לנסות חב"ד,

שם כלשהי. עזרה שם
מתגוררת שם גדלתי,
שתחי'. עוזית אימי

הנייד הטלפון צליל
מחשבותיי, את קטע
שליח היה הקו על
יחזקאל הרב הישוב
ממני שביקש נואמה,
משהו לעשות לנסות
חב"ד מקווה לטובת
הנמצאת החדשה

שאין אלא האחרונים, בניה בשלבי
לריצוף.. כסף

לעשות" אוכל מה לראות "אנסה
"לעצמי תוהה כשאני לו, השבתי

עזרה...". מצאתי לא עדיין

שהבחינה שתחי' אימי לשאלת
מצב על לה סיפרתי רוחי, במצב
נמצאים אנו בהם הכספיים החובות
כעת, לו שנוספה המשימה על וגם
כעת הנבנית חב"ד למקווה לסייע

איתמר. בישוב

מלך שליט"א לרבי "תכתוב
כך ואכן בפשטות. אמרה המשיח"
תמיהה הכילה התשובה עשיתי.
בו בעירם, מקווה שאין זה כיצד
מקווה יש מקומות שבהרבה בזמן
כך? כל אצלם מתעכב זה ומדוע

עידוד דברי הכיל השני המכתב
בהתוועדות לדבר עליו ואשר
וע"י הצדקה בנושא ובפרט נשים,
הכלליים העניינים כל יסתדרו כך

הפרטיים. כן וגם

אצל רעיון הדליק התשובה תוכן

זה היום אמרה, "תשמע, אימי
ההילולא יום מרחשון י"א בדיוק
הכנסת בבית אימנו, רחל של
של הרצאה תתקיים בכפר המרכזי
ציבור בפני גינזבורג יצחק הרב
לדבר חייב אתה נשים. של גדול
הרבי מתכווין בדיוק לזה שם.

המשיח". מלך שליט"א

קשר ויצרתי השתכנעתי לבסוף
שבעת ובקשתי המארגנים, עם
בפני אדבר בהרצאה, ההפסקה
החדשה חב"ד מקוה אודות הנשים

איתמר. בישוב

ללא נערכה ההרצאה בפועל,
בלילה. מאוחר והסתיימה הפסקה
מוכנות תהייה לא שהנשים חששתי
החלטתי לבסוף אך עוד, להתעכב
השעה. למרות לדבר

דקות, כמה רק דברתי
הרבנית מכן כשלאחר
הציעה אשכנזי, סימה
בכניסה שאשב
תגענה והנשים
זמן בתוך לתרום.
לא סכום נאסף קצר
שהעברתי מבוטל,

נואמה. להרב

ישבתי למחרת
החברותא עם הקבוע לשיעור
רוחי. במצב הוא גם שהבחין שלי,
החובות כמה עד ספרתי לשאלתו
היום כשכל לפעילות מפריעים

לשני. אחד מגמ"ח מתרוצץ אני

"יהיה והפטיר דברי את שמע חברי
מפורטת רשימה תערוך רק בסדר,
הירהרתי בליבי שלך". החובות של
הוא הרי מתכווין, הוא "למה
עכ"פ גדול..". כגביר לי ידוע אינו
שעמדה החובות רשימת לו מסרתי

ש"ח. מ-100,000 למעלה על

הסך על שיק לי מסר הוא למחרת
ל-7 כהלוואה שלנו החובות כל
קצת של חודשי בתשלום שנים,

לחודש. ש"ח מ-1000 למעלה

כעת שמימית. הצלה זו הייתה
ראיתי לפעול. להתחיל יכולנו
הרבי הבטחת קיום את במוחש
הפעילות המשיח, מלך שליט"א
להצלחה תביאה המקווה בנושא
בעניינים וגם הכלליים "בעניינים

הפרטיים".

גאולת חג כסלו, י״ט לרגל המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחות
ערוך, והשולחן התניא בעל מליאדי, זלמן שניאור רבי הזקן אדמו״ר
גליצנשטיין. חנוך הרב בעריכת הזקן, אדמו״ר התולדות ספר עפ״י

הזקן אדמו״ר את שהצילה השאלה
שר אליו בא במאסר, הזקן אדמו"ר בהיות
לחן ה׳ ויתנהו שונים פרטים ממנו לקבל אחד
בחכמה גדול היה זה שר השר. בעיני ולחסד
שאלה לי יש הזקן, לרבנו ואמר בתורה ובקי
שאשאל. מה על לי תענה האם אותך, לשאול

תשאל. מה שאל הזקן: רבנו ויענהו

ה' ״ויקרא - השר שאל - הכתוב פירוש מה
(בראשית איכה״ לו ויאמר האדם אל אלוקים
אדם נמצא היכן הקב״ה ידע לא האם - ט) ג,

איכה? לשאול צריך שהיה הראשון

מה בעצמי אני יודע השר: לו ואמר רש״י. כפירוש לו ענה הזקן רבנו
הרבי. זאת מפרש איך לדעת ברצוני מפרש, שרש״י

בכל וישנה היא נצחית שהתורה - הזקן רבנו שאל - אתה המאמין
בזה. אני מאמין — השר ענה - הן אדם? ובכל דור ובכל זמן

שיטת זוהי כי באלקים, אמונתו על ממנו לשמוע שמח הזקן רבנו
ובכן יותר. קל המשפט יהיה שכך ומכיון נשפט, הוא עליה הבעש״ט
כל אל קורא זמן שבכל הוא הכתוב פירוש - הזקן רבנו לו אמר -
ימים לאדם נקצב הרי בעולם, אתה היכן ״איכה״, לו ואומר אדם
ולכן אנשים, ועם ה' עם הטוב יעשה שנה ובכל יום שבכל ושנים,
באותם עשית ומה עליד עברו שנים כמה בעולמך, אתה היכן התבונן
כך חיית - השר אל הזקן רבנו פנה - אתה ולמשל והשנים, הימים
עשית מה השר) של חייו שנות מספר בדיוק לו אמר (הוא שנים וכך

שהוא? למי הטבת האם בהן,

הניח חייו, שנות למספר בדיוק קלע שהרבי ממה ביותר נתפעל השר
הזקן רבנו את חקר כך, אחר ״הידד״. לו ואמר רבנו כתפי על ידיו
על רבה, בחכמה ושאלה שאלה כל על לו ענה והרבי שונים, בענינים
נפלאים. תירוצים מהגמרא לו ענה ישראל, בתורת הקשורות השאלות

ממש. אלקות שזהו השר אמר התפעלותו וברוב

הוא ברוך סוף אין לעצמות דירה
מסביר (73-75 ע' א, כרך לקו"ש ראה תשח"י. כסלו (י"ט משיחותיו באחת
ותשובת ״איכה״ שאלת שתוכן המשיח, מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק
כי הנפש. מכלות - הזקן רבנו את - אותו הצילה לשר, הזקן רבנו
על נפשו ולמסור להאסר שזכה על רבה בשמחה היה הזקן רבנו
ורק הנפש. לכלות הביאתו זה ותענוגו המגיד, והרב הבעש״ט תורת
מה פעלת האם ״איכה״? אחד כל את שואל שהקב״ה כשהתבונן
ולבצע בגוף, נשמה הזה, בעולם להשאר עליו פעל זה - לפעול שעליך

לבצע. נשמתו על שהוטלו הענינים את

״איכה״, שאלת את שלו הנפש כלות במעמד הרגיש הזקן כשרבנו
לו לעשות הבריאה כונת את ביצעו אם מלמעלה, הנשאלת השאלה
שהם איך שהתחתונים כח, נותן זה הרי - בתחתונים, דירה יתברך

ברוך־הוא. אין־סוף לעצמות לדירה יהיו במציאותם

(של בשליחותו זאת כשעושים כי ההגבלות, כל את הסיר וזה
((ראה הנמנעות נמנע עצמות ״איכה״, שאלת שואל של ובכחו מקום)
מביאים הפכים, ונושא ובכ"מ) סח עמוד להצ"צ החקירה ס' סתי"ח. הרשב"א שו"ת

הסתים את ומגלה מעורר וזה גילוי, לידי דאורייתא הסתים את גם
א). עג, ג חלק ((זהר דקוב״ה בסתים קשור שהוא איך שבנשמה

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

א. פרק וחרמין ערכין הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז פרק

ג-ה. פרקים דעות הלכות

א. פרק תורה תלמוד הלכות ו-ז. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ג. פרקים כוכבים עבודת הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הענינים" בכל "הצלחה

להטעות מישהו של בדעתו עולה כיצד
ש"עולם בחושבו - כולו העולם את

יהודה ברחבי יהודים עשרות שהריגת - גולם"...
בעלמא?! "מקרה" אלא אינה ושומרון

תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקרה! אינו - ביו"ש הריגות

שניאורסון דוד

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



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
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בבייבי-לנד התורה בספר אות

המשיח מלך אדמו״ר כ״ק שהואיל המברק נוסח ב״ה.
לקראת הגדולות בהתוועדויות שי׳ לאנ״ש לשלוח שליט״א

ה׳תשמ״ח כסלו, י״ט הגאולה חג

ותחתמו, תכתבו ודרכי' החסידות בלימוד טובה לשנה
ובתפלה, ובגמ"ח בתורה ובכלל המבצעים, בכל רבה פעילות כולל

וגו', דופרצת באופן זה וכל
ותשמח תישמח והטףמתוך הנשים האנשים דהקהל ובאופן

ולחנוכה, לחנוכה ההכנה לימי זה ומיום
דוד ישראל זמירות נעים בספר היעוד קיום למהר גם זכאין יומין

משיחא: מלכא
וחנני אלי פנה עבדך נפש שמח

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה

החתימה/ /מקום ובברכה בכבוד

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

השנה גם היוותה התורה, בספר אות רכישת
השנתית בתערוכה האטרקציות אחת את
התערוכה גני במתחם "בייבי-לנד", של
אחת הינה התורה בספר אות רכישת בת"א.
מלך שליט"א הרבי של הבטיחות מהוראות
הערבי הטירור גל לנוכח בפרט המשיח,
גם הוסיפה זו עובדה האחרון. פלסטיני,
בספר אות לרכישת המבקרים להיענות היא
נאמר: דניאל בספר האחרון בפרק התורה.
הגדול השר מיכאל יעמוד ההיא "ובעת
לא אשר צרה עת והיתה עמך בני על העומד
ההיא ובעת ההיא העת עד גוי מהיות נהיתה

בספר". כתוב הנמצא כל עמך ימלט

בספר שכתוב מי כל ימלט
שאומנם המשיח מלך שליט"א הרבי מסביר
ישראל", שומר יישן ולא ינום "לא "הנה
בני על העומד הגדול השר ש"מיכאל ובפרט
תמיד לעמוד "רגיל שהוא היינו, - עמך"
המשך הנה ישראל", על סניגורא ללמד
הנמצא כל עמך ימלט ההיא "ובעת - הפסוק
ספר הקב"ה, של ספרו דהיינו בספר", כתוב
הנמצא כל עמך ימלט ההיא ו"בעת התורה.
צרה" מ"העת שימלטו הכוונה בספר", כתוב

תורה! בספר אות להם שיש אלו כל

ואחד אחד שכל ההכרח גודל מובן ועפ"ז
התורה מספרי באחד אות יקנה מישראל
של בסוג נכלל שיהי'ה כדי - (=הכלליים)

בספר". כתוב הנמצא "כל

השנה גם האחרונות, בשנים שנה בכל כמו
הבייבי-לנד בתערוכת חב"ד דוכן הוקם
שלושת במהלך כשבועיים. לפני שהתקיימה

איש, 30,000 כ במקום ביקרו התערוכה ימי
שהציע משוכלל, חב"ד דוכן עמד לרשותם
ותינוקות. בילדים הקשורה וקדושה עשיה
הדוכן, להפעלת ברציפות, השישית השנה זו
בראשות המעיינות' הפצת 'חיש צוות ידי על
ובנות אברכים ובסיוע רייכמן חיים הרב

ות"א. חב"ד מכפר

ואות נש״ק תפילין,
זיכוי הוא הדוכן, של המעשי יעודו עיקר
נרות עלוני הפצת תפילין, בהנחת הרבים
בספר לאות ילדים ורישום קודש, שבת
הניחו התערוכה ימי שלוש במהלך התורה.
מ למעלה וחולקו תפילין אנשים מאות
ליולדת לשמירה המעלות שיר כרטיסי 4,000

המשיח. מלך שליט"א הרבי תמונת עם

למעלה הבנות חילקו התערוכה ימי במהלך
הדלקת וזמני נשק ערכות מ-10,000!

הנקודות לאחד הדוכן הפך מהרה עד נרות.
נעשה טבעי באופן בתערוכה. האטרקטיביות
לתפילות ומניינים תפילה, למקום המקום
הערב, שעות בכל בו נערכו וערבית מנחה
יחד. גם והמבקרים המציגים השתתפו בהם

ספק ללא היא הדוכן של הכותרת גולת
ישראל. ילדי של התורה בספר אות מבצע
הוותיקים הפעילים אחד שניאור ר' "מספר
את לראות מאלף "בתערוכה, בפעילות
החיצוני שהמראה הורים של הרבה, ההיענות
ומצוות, לתורה גלוי קשר משדר אינו שלהם
נושא לכל מיוחד יחס מגלים אופן ובכל

לילדיהם. תורה, בספר האות רכישת

מרשימים המספרים

עברו בשנים ילדיהם את שרשמו מבקרים
הילדים, בחדר האות תעודת את ותלו
לזה, שיש הגלויה החיובית בהשפעה נוכחו
את לרשום טבעי, באופן כבר באים הם

החדשים". התינוקות

למעלה נרשמו השנה, התערוכה ימי במהלך
של התורה לספר חדשים, ילדים 2059 מ
בקניית ההשתתפות את כאשר ישראל, ילדי
הילדים שילשלו שקלים 5 של בסך האות
שהוצבה גדולה צדקה קופת לתוך בעצמם

בדוכן.

את לצלם ונעמדו התרגשו רבים הורים
הצדקה. לקופת כסף משלשלים ילדיהם
מפיק ידי על ומומן הופק כולו הדוכן

חדד. פיליפ ר' התערוכה

בתערוכה תורה בספר אות דוכן
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