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ברק בבני הקהל
באולם התכנסו שעבר בשבוע

לכנס חסידים מאות ברק, בבני 'ממש'
עיוני בשיעור שהחל מיוחד, "הקהל"

הקהל בענין ויצהנדלר שמעון הרב מפי
נערכה ערבית, תפילת לאחר בדורנו.
יום לרגל מצוה סעודת - התוועדות

של החתונה יום כסלו, י"ד הבהיר
והרבנית. שליט"א המשיח מלך הרבי

שעורר נוטיק, זלמן הרב התוועד
הרבי אל ולנסוע להתקשר כולם את
יהודים, שיותר כמה עם המשיח מלך

כרטיסי על יהודים בהחתמת ולהשתדל
הצטרף מיודובניק, עופר הרה"ח הקהל.

של הקטנות השעות עד להתוועדות
הלילה.

לרכב מדליקה חנוכיה
ניסא לפירסומי חדש פטנט

פוסטר / שלט חדשה. בטכנולוגיה
ולוכד אנימציה עם שמאיר חנוכיה של

השלט ושבים. העוברים מבטי את
פחות בעובי גמיש מפלסטיק עשוי

גרם. מ300 פחות ושוקל ממילימטר

לדופן בקלות השלט את להצמיד ניתן
סרט מגנט, באמצעות הרכב חלון או

מופעל בוואקום. סיליקון או דבק
ידנית והדלקה לכיבוי מפסק ידי על

זמין המוצר הרכב, למצת וחיבור
0542577062 לפרטים: שפות. במספר

העבודה שהמשך מובן ומזה המשיח. לביאת מוכן הכל הענינים... כל ונשלמו נגמרו כבר
בעולם. בפועל ההתגלות להביא מיוחדת עבודה אלא הבירורים״.. ״עבודת אינו .. זה שלאחרי

טובות חדשות

ההתגלות להביא
! בעולם בפועל

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

בפרשתנו, הצדיק יוסף רואה הידוע, בחלומו
והנה בשדה אלומים מאלמים ואחיו הוא כיצד
אחיו של ואלומותיהם ניצבה וגם אלומתו קמה
והקבלה החסידות בתורת לאלומתו. משתחוות
בשדה" אלומים "מאלמים של זו עבודה מוגדרת

הבירורים". כ"עבודת

החלק בין ומפרידים מבררים הבירור בפעולת
כך הפסולת. חלק טוב, הלא החלק לבין הטוב
הגלמי הכסף גוש את להתיך צורף, של דרכו

הנקי הכסף בין ולהפריד
והפסולת. הסיגים לבין

האלוקי העניין
הדעת, עץ חטא מאז
למעורב עולמנו נעשה
בכל כאשר ורע, טוב
חלק קיים בבריאה פרט
הניצוץ רע. וחלק טוב
בכל הקיים האלוקי
הטוב, החלק הינו נברא,
וכלוא מכוסה שהוא אלא
והחומרי הגשמי ברובד
הרע החלק את המייצג

ריבוי הנברא משדר זה, רובד בגין שבנברא.
המשדר האלוקי הניצוץ לעומת ונפרדות,

הקדושה. תחום את המאפיינת "אחדות"

את לראות הגשמית לעין רשות ניתנה אילו
נפרדות הייתה לא דבר, שבכל האלוקי הניצוץ
בדבר רואים היינו לעינינו, בולטת הנבראים
מגמתה המאחד. האלוקי הענין את מיד הגשמי
העניין את לגלות היא הבירורים, עבודת של
ע"י האחדות, נקודת את שבנברא, האלוקי
חולין בענייני גם או מצוה לעשיית בו שימוש
הצד את ולדחות שמים, לשם הנעשים אבל
צד והתאוותי, החומרי

שבו. הנפרדות

עבודה תיאור גם מכאן
אלומים". כ"מאלמים זו

זו נפרדות שיבלים מלקטים האלומה, בעשיית
כאשר אחת. לאלומה אותם וקושרים מזו
מצוה לצורך הגשמי בדבר משתמשים אנו
הצד את מגלים אנו לקדושה, כמסייע או
הניצוץ את גואלים האחדות, צד שבו, האלוקי
גלויה לדביקות דהיינו לשורשו, אותו ומעלים

באלוקות.

להעלות יכול הקדושה ניצוצות שאת העובדה
התפזרו ישראל שבני לכך הביאה יהודי, רק
כשהם תבל, קצווי בכל
מקום בכל מקיימים
אורח את ומקום
תורה כשומרי חייהם
שהם כך ומצות,
ניצוצות את מעלים

לשורשם. הקדושה

גאולה להביא
שבת וישלח, בפרשת
הרבי הכריז קודמת,
המשיח, מלך שליט"א
ונשלמו נגמרו "כבר
והכל הענינים.. כל
המשיח. לביאת מוכן
.. זה שלאחרי העבודה שהמשך מובן ומזה
מיוחדת עבודה אלא הבירורים".. "עבודת אינו

בעולם". בפועל ההתגלות להביא

ההתגלות", להביא מיוחדת "עבודה של זו הגדרה
בגילויו לעסוק העבודה. של אופיה על מלמדת
תורתו: לימוד זהותו, גילוי את הכולל משיח, של
דבר התוועדויות, שיחות, ליקוטי מאמרים,
והפרטיות, הכלליות הוראותיו פרסום מלכות,
בהדגשת אליו, ההתקשרות אמצעי פרסום
אליו הנסיעה עידוד קודש. באגרות השימוש
שבניו 770 - שבבבל רבינו בית קדשו במכון
פרסום "הקהל". שנת זו בשנה בפרט יורק,
ועד שעשה והמופתים האותות נבואותיו,
עדי העכשוויים, והנפלאות הניסים לפרסום

ושמח. מאיר חנוכה ממש. בקרוב התגלותו

חוצות בקמפיין מצוות שבע

מצוות שבע לקיום הקוראים ערביים, בישובים השבוע, נתלו ענקיים פרסום שלטי
הטרור. לעצירת יביא הפרסום כי מסביר קלי, בועז הרב היוזם אדוננו״. ו״יחי נח בני

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 שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי 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'

בגידה אלא - כניעה אינה זו

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

הנפש לפיזור מביא הרך בגיל שידוך
שי'. בנו עם שידוך לעשות טוב אולי

כשמתחילים אשר מקומות ובכמה דכאן בהאברכים ראיתי והנה
הנפש לפזור ומיד תכף מביא זה הרי כהנ"ל, מענינים עמהם לדבר

תועלת, ללא זה הרי תכופות הכי ולפעמים
הענין ויהי' מתאימה הצעה שמוצאים עד זמן כמה שנמשך כיון
הוא הנ"ל חשש הרי שי' בנו של הרך לגילו ובהתאם לפועל, נוגע

יותר, עוד בתוקף
על לחשוב הזמן יבוא תורתו כבוד דעת שלפי לאחרי לדעתי שלכן
באם להתבונן יש אזי בפועל, הצעה תהי' וכן בפועל חתונה דבר

תיכף. לו להציע
ו׳תכ״ב) (מאגרת

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (4.12.15) ה'תשע"ו כסלו כ"ב וישב, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1073

המדינית תכניתו בגידה. אלא כניעה, אינה זו
עשרות מסירת בדבר רה"מ, של החדשה
כניעה רק אינה לפלסטינים, דונם אלפי!!!
בגב סכין תקיעת אלא הפלסטיני, לטירור
זה את לומר וצריך כולו. היהודי הישוב

וברור. רם בקול

באמצעי פורסמה, שעבר שבוע בסוף
רה"מ של האסונית תוכניתו התקשורת
"לפי שקט". תמורת "נסיגה שכותרתה:
המנהל במשרדי שהתגבשה התוכנית
יועברו דונם !!! אלף 40 ביו"ש, האזרחי
המועצה ראש בידיעה. נאמר הרשות", לידי
לרה"מ פנה דגן יוסי שומרון האיזורית
הפעילות את לאלתר להפסיק בדרישה
לרשות, השטחים מסירת של התיכנונית
מכין האזרחי המנהל כי לו שנודע לאחר
זו לדרישתו רה"מ. בהוראת כאלה מפות

הממשלה. משרי כמה גם הצטרפו

ההלכתי להיבט מעבר
חמורה ידיעה זו, מזעזעת לידיעה קדמה
והיא ניסוי, כבלון שימשה אשר פחות לא
מרכז, פיקוד אלוף של ההזויה הודעתו
להשקטת שלו המדהים" "הפתרון בדבר
תוספת להם לתת - הפלסטיני הטירור

ותחמושת.. נשק,

אם גם ביותר לחמור נחשב הבגידה פשע
כתקונם. ובימים השורה מן אדם ע"י נעשה
ע"י נעשה הוא כאשר וכמה, כמה אחת על
את ציני באופן המנצלים מרעיו, וחבר רה"מ
לשמור כדי העם ע"י להם שניתנה הסמכות
עמם, בני חיי בבטחון ופוגעים בניה, חיי על

דמים. מאבק של בעיצומו

הוכיח העבר נסיוןן ההלכתי, להיבט מעבר
ויתור כל מחווה, כל כי ברור הכי באופן
המאבק להגברת הפלסטינים ידי על תורגם
היהודים אלפי ישראל. בארץ היהודי בישוב
הסכמי מאז הפלסטינים, ע"י הי"ד שנהרגו

וחותכת. צורבת עדות מהווים אוסלו,

טירור מעודדת ממשלה
"אינתיפאדה" מול כיום נמצא היהודי הישוב
בחודשיים רק שגבתה פלסטינית,
יהודים עשרות של חייהם את האחרונים,
קשה באופן חלקם פצועים, ומאות הי"ד
הכוללת יומית, יום אינתיפאדה מאוד.
ברכבים דריסה סכינים דקירות ירי, פיגועי
זה, דמים מאבק של בעיצומו אבנים. ויידויי
בממשלה, ההחלטות מקבלי קבוצת מוליכה
לידי נוספים שטחים מסירת של מהלך

מזה גדול עידוד לך יש הפלסטינים!!!
לטירור?!

רה"מ "הכחיש" בו חלושה, הענות קול
עשרות מסירת תכנית את השבוע, בתחילת
כי מלמד הפלסטינים, לידי דונם אלפי!!!
הן שהידיעות היטב יודע עצמו רה"מ
בממשלה שרים גם כך על העידו נכונות.
הכחשת פלסטינים. מקורות גם ולצערנו
הציבור. בעיני חול לזרות רק נועדה רה"מ

דוד בית מלכות
שליט"א הרבי התריע הזדמנויות בכמה
וההצהרות הדיבורים עצם כי המשיח, מלך
מוכנות על המדינה, ממייצגי המגיעות
עידוד מהווים שטחים, ולמסירת לויתורים

ח"ו. לטירור, ותמריץ

את לממש שלמד הפלסטיני, הרחוב
בהסכמה החינוך במוסדות שלובתה שנאתו,
הסכינאות בפיגועי ישראל, של שבשתיקה
הממשלה חולשת את בקלות קורא והדריסה,
הרחוב בטירור. במלחמה נחרצותה והעדר
הולכת בישראל הממשלה כי חש הפלסטיני
ע"י שנקבעים כפי המשחק לכללי ונכנעת

הפלסטיני. הצד

הרבי של הברורה בנבואתו בטחוננו גדול
זמן הגיע כבר אשר המשיח, מלך שליט"א
החידלון, ממשלת של ובמקומה הגאולה
ועומד דוד בית למלכות ממש בקרוב נזכה
המשיח, מלך שליט"א הרבי בראשה,
והשלימה האמיתית לגאולה שיוליכינו

ממש. בקרוב

פלסטינית משטרה



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
תהילה מרת וזוגתו אריאל ר' למשפחת

שיחיו לוזון
שיח' מרדכי ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

כאשר חסידים, בקרב מקובל
של הקדושה בתמונתו מסתכלים
הוא המשיח, מלך שליט"א הרבי
כוחות מעורר וזה חזרה, מביט
כזו אישית חוויה על נעלמים.
מישיבת ברוך מנדי הת' מספר

שמואל. בקרית חב"ד
התקיימה שעבר, שני ביום
כסלו י' לרגל התוועדות בישיבה
האמצעי, אדמו"ר של הגאולה חג
חב"ד. ומייסד התניא בעל של בנו
רבות דובר ההתוועדות במהלך
לרבי ההתקשרות חשיבות על
מלימוד החל המשיח, מלך שליט"א
קודש, שיחות (מאמרים, תורתו
וכו'), קודש אגרות התוועדויות,

באורחותיו, הליכה
הוראותיו מילוי
ועד הקדושות
תמונתו לנשיאת

הקדושה.
ההחלטות אחת
באותה שהתקבלה
הייתה, התוועדות
לפני ערב מידי אשר
שעל שמע קריאת
עריכת ולפני המיטה
מכל נפש החשבון
במשך שעבר מה
להתבונן היום,

לתאר ואפילו הקדושה בתמונתו
במהלך שנעשו הטובות מהפעולות

היום.
הקפדתי זו, מהחלטה כתוצאה
באופן איתי לשאת יותר, עוד כעת

הקדושה. תמונתו את קבוע,
למרכז יצאתי שלישי יום למחרת,
למבצע ים בקרית ניצן, העסקים
אנו כלל בדרך "פרטי". תפילין
הישיבה מטעם ל"מבצעים" יוצאים
הפעמים שבאחת אלא שישי, בימי
להגיע שנהגתי חנות בעל לי אמר
תפילין, בהנחת אותו ולזכות אליו
ימי בשאר גם אלי תגיע "אם

תפילין". אניח כן גם אזי השבוע
אבל קטן, לא אתגר זה היה
בקשתי זה. עם להתמודד החלטתי
לצאת מהישיבה מיוחד רשות
ולהגיע הצהרים הפסקת בשעת
האישור את קבלתי יהודי. לאותו
הגעתי כסלו, י"א שני ביום וכך

תפילין. לו והנחתי אליו
יהודי לבקר עלהבדעתי משסיימתי,

בסמיכות הייתה שחנותו נוסף
שנהגתי ארוכה תקופה מזה מקום.
להציע שישי, יום בכל אליו להגיע
הקבועה תגובתו תפילין. להניח
ולהתראות". מעוניין "לא הייתה:

עמדתו זו אבל, נעימה לא תשובה
באיזור, כבר אני כך "בין עתה. לעת
שוב", היום ננסה להיות, יכול מה

בליבי. הרהרתי
ובברכת רחב בחיוך לחנותו נכנסתי
המשיח". המלך ויחי עליכם "שלום
ציפה לא מופתע. דיי היה היהודי
אחי "נו השבוע. באמצע גם שאגיע

תפילין". תניח בוא היקר,
כדרכו: לי אמר ואז שקט היה לרגע
כמה כבר לך "אמרתי
לא אני פעמים,
ולהתראות". מעוניין
אותך שולח מי "אגב,
לנסות הזמן, כל אלי
תפילין?!". לי להניח
חייב נשארתי לא
מיידית: לו ועניתי
שליט"א "הרבי
מלך מליובאוויטש

המשיח"
שאל. זה? "מי

לו, אמרתי "הנה"
הקדושה תמונתו את שולף כשאני
את בפניו ומציג חליפתי מכיס
מלך שליט"א הרבי של תמונתו

המשיח.
והמשיך אמר מכיר" אני כן "אהה,
שבידי. בתמונה ארוכות להתבוננן
אותן כל ארוכה, שתיקה הייתה
יכול לא וכאילו התבונן בהם שניות
מהתמונה, עיניו את להוריד היה

מוכן". אני "כן אמר שלפתע עד
שהוא לעכל שניות כמה לי לקח
את הפשיל מיד מסכים. אכן

תפילין. לו והנחתי שרוולו
את קורא בעודו בו התבוננתי
מנסה כשאני שמע, הקריאת
זה כיצד כאן. שהתרחש את לעכל
היה לא בה ארוכה תקופה שלאחר
חתך אלא בנושא, לשוחח גם מוכן
ולהתראות", מעוניין, "לא ואמר
בתמונת התבוננות לאחר וכעת
הנה המשיח, מלך שליט"א הרבי

מסכים". הוא הסבר, כל ללא
מילים. אלף ששווה אחת תמונה

  
    
     
    

     
     
      
    
     
   

   
    
   

  

...ויאמר מידם ויצילהו ראובן וישמע
הבור אל אתו ...השליכו נפש נכנו לא
יג) כה, (ויצא

עושה שכשהאדם ארץ, דרך תורה למדתך
שאילו שמח. בלב אותה עושה יהא מצוה

אחריו כותב שהקב"ה ראובן יודע היה
בכתפיו מידם", ויצילהו ראובן "וישמע

היה לשעבר אביו. אצל ומוליכו טוענו היה
אותה כותבין והנביאים מצוה עושה אדם
והקב"ה ומשיח אליהו כותב? מי ועכשיו...
שמעוני) (ילקוט חותם.

א) לח, (וישב יהודה וירד ההיא בעת ויהי
יוסף, של במכירתו עסוקין היו שבטים

ויהודה ובתעניתו בשקו עסוק היה ראובן
של אורו מביא והקב"ה אשה לו ליקח ירד

שלמא, נחשון, רם, חצרון, (פרץ, משיח.
ושלמה). דוד ישי, עובד, בועז,

שמעוני) (ילקוט

דכליא עד ... חמה משתשקע מצותה
ב) כא, (שבת דתרמודא ריגלא

שמים במלכות המורדים הם תרמודאי
חנוכה נר וע"י מורדת), אותיות (תרמוד
ובשניים: דתרמודאי, ריגלא כליא נעשה

את ומבטל מכלה חנוכה נר שאור א.
חנוכה נר שאור ב. דתרמודאי. הריגלא
הנפש), כלות מלשון (כליא כליון פועל
שהיו אלה שגם דתרמודאי, בריגלא גם

הנפש. כלות לבחינת יבואו מורדים
חוצה, המעיינות להפצת בנוגע מובן מזה

הכי חוצה של במצב שהם אלה שגם
הנה ר"ל, מרידה של ענין גם כולל ירוד,

כל מתבטלת חוצה, המעיינות הפצת ע"י
היעוד: קיום עדי כמורדים, מציאותם
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "ואת

"אז ט) ג, (צפניה - מזה ויתרה ב) יג, (זכריה
אחד".. שכם לעבדו עמים... אל אהפוך

שיחות) (ליקוט

מוצש"ק הדלק"נ חורף! שעון לפי

17:15 15:59 ירושלים
17:16 16:13 תל-אביב
17:14 16:03 חיפה
17:18 16:18 באר-שבע
17:14 16:11 ניו-יורק

       :
א-ח). ג, - ו-טז ב, (עמוס

טבת חודש : 
חל' 12 דק', 19 ,7 שעה ו', ליל המולד:

וראשון שבת ביום חודש: ראש

הדור נשיא הרבי אל להשתחוות

חלומותיו על מסופר פרשתנו בבתחילת
"הנה ז) לז, (וישב האחד החלום יוסף. של

והנה השדה בתוך אלומים מאלמים אנחנו
אלומותיכם תסובינה והנה ... אלומתי קמה
"והנה השני: והחלום לאלומתי", ותשתחוין

לי". משתחוים כוכבים עשר ואחד והירח השמש
עבודה, עם מיד מתחילים יוסף של חלומותיו

אלו שחלומות העובדה את בכך מבטאים כשהם
קבלת ב"קליפה" רק הקדושה. מתחום הינם
לעומת בקדושה, (כביכול). חינם היא השפע
רק תאמין". ומצאתי "יגעתי הוא הכלל זאת

ה"ומצאתי", אל להגיע ניתן ה"יגעתי" באמצעות
- עליהם חשבו לא שכלל כאלה לדרגות

הינה העבודה הדעת. בהיסח שמוצאים כמציאה
הקב"ה. עם ומתקשר האדם מתעלה בו הסולם

עבודה ע״י רק
אלומים"! "מאלמים - העבודה? מתבטאת ובמה

מהם אחד שכל הוא, השבלים צמיחת טבע
מזה. זה חלוקים והם נפרדת ובגומא לחוד צומח

ללקטם "השדה", אל לרדת היא האדם ועבודת
ל"אלומים". ולאחדם

יורדת שנשמתו יהודי, כל של עבודתו הרי זו
פירוד, של מקום לעולם-הזה, למטה ל"שדה",
שדה"), איש ("עשו אחרא וסטרא קליפות של
שהם הבהמית ונפש בגוף מתלבשת היא וכאן

ב"שדה", היא והעבודה - לעצמם ומציאות יש

הגוף מן הנובעים והפירוד הישות את לבטל
כוחותיו כל את ולאחד לאסוף הבהמית, והנפש

אלמים". "מאלמים - ה' לעבודת

עליה ישנה אלומים" ה"מאלמים שלעבודת אלא
של העבודה לבוא צריכה ולאחריה והמשכיות
וההתבטלות ההשתחויה לאלמתי" "ותשתחוין

כל הצדיק. יוסף של ל"אלומה"
וכשם שלימה". "קומה מהווים הרי ישראל בני

בטלים להיות האברים כל צריכים האדם, שבגוף

ליבא (מוחא א) קנג, ב חלק (זוהר שליטין" ל"תלת
וכבד לב מוח האברים, ראשי שלושת - וכבדא
של הביטול להיות צריך ובעיקר הגוף) שליטי

גוף הוא אז שדוקא הראש, אל האברים כל
כלל של שלימה" ב"קומה גם הוא כך בריא;

ישראל.

לאלומתי ותשתחוינה
"מאלמים עבודת את עושה שהאדם בכך די אין
הבהמית ונפש הגוף כחות את שמבטל אלמים",

נעשה שהוא לאחר ה'; לעבודת אותם ומאחד
יוסף של ל"אלומה" בטל להיות עליו ל"אלומה",

קומת ראש שהוא הדור, נשיא לרבי, הצדיק,
ישראל, כל את ומנהיג הוראות הנותן ישראל,

הגוף. אברי כל את מנהיג שהראש כשם

עדיין נמצא הוא הרי העבודה כל לאחר ברם
ואילו יוסף). של הראשון (חלומו השדה", "בתוך

הגוף. מהגבלות לגמרי לצאת היא, הכוונה
כמבואר "תשובה" של האמיתי מובנה זהו

ענין שפנימיות האזינו), פרשת (תחילת תורה בלקוטי
אשר האלקים אל תשוב "והרוח הוא התשובה

לאותה לשוב האדם נשמת על ז). יב, (קהלת נתנה"
שגם דהיינו לגוף, ירדה בטרם שהיתה כפי דרגא

כלל, הגוף יעלים לא בגוף למטה כאן בהיותה
שגם למטה: הנשמה ירידת כל היתה כך שלשם
"אשר הקב"ה עם להתאחד תוכל בגוף בהיותה

הירידה. לפני שהיתה כפי נתנה",

הקליפה כנגד דקדושה אחדות
שמים. בעניני מדובר בו השני, החלום ענין וזהו

את השלים הוא יצא; כבר הוא מה"שדה"
אסיפת ב"מאלמים", הארציים, בענינים עבודתו

בעניני רק היא עתה עבודתו נפרדים. דברים
נתנה". אשר האלקים אל תשוב -"והרוח שמים
אל האדם, מהות כל ביטול של שהעבודה אלא

"ואחד - השני בחלום גם נשנית הדור נשיא
נחשוב, שלא לי"; משתחוים כוכבים עשר

כשהעבודה רק נדרש ליוסף הפנימי שהביטול
שם פירוד, של במקום השדה", "בתוך נעשית

אבל לקליפה. יניקה תהא שלא להזהר צריכים
אין "כוכבים", שמים בעניני רק כשעוסקים

- זה לביטול הכרח כביכול
"ואחד השני: שבחלום ההוראה באה כך על

שההשתחוואה לי", משתחוים כוכבים עשר
אפילו להיות מוכרחים הצדיק ליוסף והביטול

השמימה". מגיע "וראשו של לעבודה כשמגיעים
ישראל. ומנהיג לראש ההתבטלות להיות צריכה

תש״מ) וירא ש״פ שיחת (ע״פ

וישב, פרשת משבת המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחות
החנוכה, חג לרגל ה׳תשנ״ב, טבת, החודש מברכין כסלו, כ״ג
ניסא״, ב״פרסומי במיוחד לעסוק העכשווית החובה דבר על
נושא הודגש לא בעבר לנו. עושה שהקב״ה הניסים את לפרסם
הניסים, את להדגיש יש כיום אך החב״די, בחינוך המופתים,

והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז

אחד כל חובת הניסים, פרסום
לה' וההודאה ההכרה להיות צריכה ראשית, ..

עושה. שהוא הניסים על

החנוכה לימי בסמיכות עומדים כאשר כפרט
ב כא, (שבת ניסא" "פירסומי הוא שענינם
אם-תימצי-לומר אפילו ממילא - וכפרש"י)
כזו להיות צריכה לא השנה ימי שבשאר
מזה (כדמוכח ניסא פירסומי של כענין הדגשה
וכיוצא ופורים חנוכה של ענינם שזהו גופא

שזה לומר, ויש ניסא, פירסומי להיות צריך חנוכה בימי הרי - בזה)
אלא השמן) פך (של החנוכה ונס המלחמה נס את רק לא כולל
"בימים - ישראל לבני עושה שהקב"ה הניסים בכל ניסא פרסומי

הזה". בזמן ההם

הניסים על לה' השבח ונתינת וההודאה ההכרה העיקר: והוא ועוד
נוגע גם ה"ז - טובה הכרת של ענין היותם על נוסף עושה, שהוא
שהגמרא כפי והשלימה, האמיתית בגאולה צדקנו משיח לביאת
. . משיח חזקי' לעשות הקב"ה "ביקש א.): צד, (סנהדרין אומרת
הללו הניסים כל לו עשית חזקי' . . הקב"ה לפני הדין מידת אמרה
לפניך שירה אמר ולא שם) (פרש"י מחליו ונתרפא מסנחריב (שניצל

משיח". תעשהו

שעושה הניסים של ניסא שפירסומי בעניננו, מובן זה על-פי
והשלמה האמיתית הגאולה להבאת נוגע זה הרי בזמננו הקב"ה

! ממש בפועל

הגאולה את מזרז הניסים, פרסום
הוראה מתקבלת ומזה

עיקרית:

עומדים שכבר מאחר
הענינים, כל לאחרי
לא עדיין והגאולה
נכון דבר - באה
לעסוק הוא ביותר

ובכל הזולת, ואצל עצמו אצל לפרסם ניסא", "פירסומי של בענין
ידיעה מתוך עימנו, עושה שהקב"ה הניסים את - ומקום מקום

והשלימה, האמיתית הגאולה קשורה שבזה

ניסא" "פירסומי הוא שענינם החנוכה, בימי ועל-אחת-כמה-וכמה
ומבצעי הפעולות לכל נוסף אלו, ימים לנצל לראות יש - כנ"ל
בלשון לזה לקרוא [או חסידים התוועדויות לערוך כדי - גם חנוכה,
יום בכל בנימוסי"'], הלך לקרתא "אזלת ענינו, לפי מקום בכל אחר,
התורה, ופנימיות דתורה נגלה תורה, דברי שם ולדבר החנוכה, מימי
מוסיף של ובאופן ומצוות, תורה עניני בכל טובות החלטות ולקבל
בענין לדבר - ועיקר ועוד חנוכה), לנרות (בהתאם ואור והולך

הזה". בזמן ההם "בימים הניסים ניסא, פירסומי

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ח. פרק וחרמין ערכין הל'

א. פרק כלאים הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

י-יב. פרקים כוכבים עבודת הלכות

א-ג. פרקים תשובה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

א-ב. פרקים שמע קריאת הלכות י. פרק

א. פרק וברכות תפלה הלכות ג-ד. פרקים

ב-ד. פרקים

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מילים אלף ששווה אחת תמונה

וישב פרשת

וישב

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

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
ז"ל לאון יהודה ב"ר יורם ר' הרה"ח

אמור
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 שליט"אחומש ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

תפילין של ימות המשיח  
הספר שמבאר את ענין 

הנחת ד' זוגות תפילין



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
תהילה מרת וזוגתו אריאל ר' למשפחת

שיחיו לוזון
שיח' מרדכי ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

כאשר חסידים, בקרב מקובל
של הקדושה בתמונתו מסתכלים
הוא המשיח, מלך שליט"א הרבי
כוחות מעורר וזה חזרה, מביט
כזו אישית חוויה על נעלמים.
מישיבת ברוך מנדי הת' מספר

שמואל. בקרית חב"ד
התקיימה שעבר, שני ביום
כסלו י' לרגל התוועדות בישיבה
האמצעי, אדמו"ר של הגאולה חג
חב"ד. ומייסד התניא בעל של בנו
רבות דובר ההתוועדות במהלך
לרבי ההתקשרות חשיבות על
מלימוד החל המשיח, מלך שליט"א
קודש, שיחות (מאמרים, תורתו
וכו'), קודש אגרות התוועדויות,

באורחותיו, הליכה
הוראותיו מילוי
ועד הקדושות
תמונתו לנשיאת

הקדושה.
ההחלטות אחת
באותה שהתקבלה
הייתה, התוועדות
לפני ערב מידי אשר
שעל שמע קריאת
עריכת ולפני המיטה
מכל נפש החשבון
במשך שעבר מה
להתבונן היום,

לתאר ואפילו הקדושה בתמונתו
במהלך שנעשו הטובות מהפעולות

היום.
הקפדתי זו, מהחלטה כתוצאה
באופן איתי לשאת יותר, עוד כעת

הקדושה. תמונתו את קבוע,
למרכז יצאתי שלישי יום למחרת,
למבצע ים בקרית ניצן, העסקים
אנו כלל בדרך "פרטי". תפילין
הישיבה מטעם ל"מבצעים" יוצאים
הפעמים שבאחת אלא שישי, בימי
להגיע שנהגתי חנות בעל לי אמר
תפילין, בהנחת אותו ולזכות אליו
ימי בשאר גם אלי תגיע "אם

תפילין". אניח כן גם אזי השבוע
אבל קטן, לא אתגר זה היה
בקשתי זה. עם להתמודד החלטתי
לצאת מהישיבה מיוחד רשות
ולהגיע הצהרים הפסקת בשעת
האישור את קבלתי יהודי. לאותו
הגעתי כסלו, י"א שני ביום וכך

תפילין. לו והנחתי אליו
יהודי לבקר עלהבדעתי משסיימתי,

בסמיכות הייתה שחנותו נוסף
שנהגתי ארוכה תקופה מזה מקום.
להציע שישי, יום בכל אליו להגיע
הקבועה תגובתו תפילין. להניח
ולהתראות". מעוניין "לא הייתה:

עמדתו זו אבל, נעימה לא תשובה
באיזור, כבר אני כך "בין עתה. לעת
שוב", היום ננסה להיות, יכול מה

בליבי. הרהרתי
ובברכת רחב בחיוך לחנותו נכנסתי
המשיח". המלך ויחי עליכם "שלום
ציפה לא מופתע. דיי היה היהודי
אחי "נו השבוע. באמצע גם שאגיע

תפילין". תניח בוא היקר,
כדרכו: לי אמר ואז שקט היה לרגע
כמה כבר לך "אמרתי
לא אני פעמים,
ולהתראות". מעוניין
אותך שולח מי "אגב,
לנסות הזמן, כל אלי
תפילין?!". לי להניח
חייב נשארתי לא
מיידית: לו ועניתי
שליט"א "הרבי
מלך מליובאוויטש

המשיח"
שאל. זה? "מי

לו, אמרתי "הנה"
הקדושה תמונתו את שולף כשאני
את בפניו ומציג חליפתי מכיס
מלך שליט"א הרבי של תמונתו

המשיח.
והמשיך אמר מכיר" אני כן "אהה,
שבידי. בתמונה ארוכות להתבוננן
אותן כל ארוכה, שתיקה הייתה
יכול לא וכאילו התבונן בהם שניות
מהתמונה, עיניו את להוריד היה

מוכן". אני "כן אמר שלפתע עד
שהוא לעכל שניות כמה לי לקח
את הפשיל מיד מסכים. אכן

תפילין. לו והנחתי שרוולו
את קורא בעודו בו התבוננתי
מנסה כשאני שמע, הקריאת
זה כיצד כאן. שהתרחש את לעכל
היה לא בה ארוכה תקופה שלאחר
חתך אלא בנושא, לשוחח גם מוכן
ולהתראות", מעוניין, "לא ואמר
בתמונת התבוננות לאחר וכעת
הנה המשיח, מלך שליט"א הרבי

מסכים". הוא הסבר, כל ללא
מילים. אלף ששווה אחת תמונה

  
    
     
    

     
     
      
    
     
   

   
    
   

  

...ויאמר מידם ויצילהו ראובן וישמע
הבור אל אתו ...השליכו נפש נכנו לא
יג) כה, (ויצא

עושה שכשהאדם ארץ, דרך תורה למדתך
שאילו שמח. בלב אותה עושה יהא מצוה

אחריו כותב שהקב"ה ראובן יודע היה
בכתפיו מידם", ויצילהו ראובן "וישמע

היה לשעבר אביו. אצל ומוליכו טוענו היה
אותה כותבין והנביאים מצוה עושה אדם
והקב"ה ומשיח אליהו כותב? מי ועכשיו...
שמעוני) (ילקוט חותם.

א) לח, (וישב יהודה וירד ההיא בעת ויהי
יוסף, של במכירתו עסוקין היו שבטים

ויהודה ובתעניתו בשקו עסוק היה ראובן
של אורו מביא והקב"ה אשה לו ליקח ירד

שלמא, נחשון, רם, חצרון, (פרץ, משיח.
ושלמה). דוד ישי, עובד, בועז,

שמעוני) (ילקוט

דכליא עד ... חמה משתשקע מצותה
ב) כא, (שבת דתרמודא ריגלא

שמים במלכות המורדים הם תרמודאי
חנוכה נר וע"י מורדת), אותיות (תרמוד
ובשניים: דתרמודאי, ריגלא כליא נעשה

את ומבטל מכלה חנוכה נר שאור א.
חנוכה נר שאור ב. דתרמודאי. הריגלא
הנפש), כלות מלשון (כליא כליון פועל
שהיו אלה שגם דתרמודאי, בריגלא גם

הנפש. כלות לבחינת יבואו מורדים
חוצה, המעיינות להפצת בנוגע מובן מזה

הכי חוצה של במצב שהם אלה שגם
הנה ר"ל, מרידה של ענין גם כולל ירוד,

כל מתבטלת חוצה, המעיינות הפצת ע"י
היעוד: קיום עדי כמורדים, מציאותם
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "ואת

"אז ט) ג, (צפניה - מזה ויתרה ב) יג, (זכריה
אחד".. שכם לעבדו עמים... אל אהפוך

שיחות) (ליקוט

מוצש"ק הדלק"נ חורף! שעון לפי

17:15 15:59 ירושלים
17:16 16:13 תל-אביב
17:14 16:03 חיפה
17:18 16:18 באר-שבע
17:14 16:11 ניו-יורק

       :
א-ח). ג, - ו-טז ב, (עמוס

הדור נשיא הרבי אל להשתחוות

חלומותיו על מסופר פרשתנו בבתחילת
"הנה ז) לז, (וישב האחד החלום יוסף. של

והנה השדה בתוך אלומים מאלמים אנחנו
אלומותיכם תסובינה והנה ... אלומתי קמה
"והנה השני: והחלום לאלומתי", ותשתחוין

לי". משתחוים כוכבים עשר ואחד והירח השמש
עבודה, עם מיד מתחילים יוסף של חלומותיו

אלו שחלומות העובדה את בכך מבטאים כשהם
קבלת ב"קליפה" רק הקדושה. מתחום הינם
לעומת בקדושה, (כביכול). חינם היא השפע
רק תאמין". ומצאתי "יגעתי הוא הכלל זאת

ה"ומצאתי", אל להגיע ניתן ה"יגעתי" באמצעות
- עליהם חשבו לא שכלל כאלה לדרגות

הינה העבודה הדעת. בהיסח שמוצאים כמציאה
הקב"ה. עם ומתקשר האדם מתעלה בו הסולם

עבודה ע״י רק
אלומים"! "מאלמים - העבודה? מתבטאת ובמה

מהם אחד שכל הוא, השבלים צמיחת טבע
מזה. זה חלוקים והם נפרדת ובגומא לחוד צומח

ללקטם "השדה", אל לרדת היא האדם ועבודת
ל"אלומים". ולאחדם

יורדת שנשמתו יהודי, כל של עבודתו הרי זו
פירוד, של מקום לעולם-הזה, למטה ל"שדה",
שדה"), איש ("עשו אחרא וסטרא קליפות של
שהם הבהמית ונפש בגוף מתלבשת היא וכאן

ב"שדה", היא והעבודה - לעצמם ומציאות יש

הגוף מן הנובעים והפירוד הישות את לבטל
כוחותיו כל את ולאחד לאסוף הבהמית, והנפש

אלמים". "מאלמים - ה' לעבודת

עליה ישנה אלומים" ה"מאלמים שלעבודת אלא
של העבודה לבוא צריכה ולאחריה והמשכיות
וההתבטלות ההשתחויה לאלמתי" "ותשתחוין

כל הצדיק. יוסף של ל"אלומה"
וכשם שלימה". "קומה מהווים הרי ישראל בני

בטלים להיות האברים כל צריכים האדם, שבגוף

ליבא (מוחא א) קנג, ב חלק (זוהר שליטין" ל"תלת
וכבד לב מוח האברים, ראשי שלושת - וכבדא
של הביטול להיות צריך ובעיקר הגוף) שליטי

גוף הוא אז שדוקא הראש, אל האברים כל
כלל של שלימה" ב"קומה גם הוא כך בריא;

ישראל.

לאלומתי ותשתחוינה
"מאלמים עבודת את עושה שהאדם בכך די אין
הבהמית ונפש הגוף כחות את שמבטל אלמים",

נעשה שהוא לאחר ה'; לעבודת אותם ומאחד
יוסף של ל"אלומה" בטל להיות עליו ל"אלומה",

קומת ראש שהוא הדור, נשיא לרבי, הצדיק,
ישראל, כל את ומנהיג הוראות הנותן ישראל,

הגוף. אברי כל את מנהיג שהראש כשם

עדיין נמצא הוא הרי העבודה כל לאחר ברם
ואילו יוסף). של הראשון (חלומו השדה", "בתוך

הגוף. מהגבלות לגמרי לצאת היא, הכוונה
כמבואר "תשובה" של האמיתי מובנה זהו

ענין שפנימיות האזינו), פרשת (תחילת תורה בלקוטי
אשר האלקים אל תשוב "והרוח הוא התשובה

לאותה לשוב האדם נשמת על ז). יב, (קהלת נתנה"
שגם דהיינו לגוף, ירדה בטרם שהיתה כפי דרגא

כלל, הגוף יעלים לא בגוף למטה כאן בהיותה
שגם למטה: הנשמה ירידת כל היתה כך שלשם
"אשר הקב"ה עם להתאחד תוכל בגוף בהיותה

הירידה. לפני שהיתה כפי נתנה",

הקליפה כנגד דקדושה אחדות
שמים. בעניני מדובר בו השני, החלום ענין וזהו

את השלים הוא יצא; כבר הוא מה"שדה"
אסיפת ב"מאלמים", הארציים, בענינים עבודתו

בעניני רק היא עתה עבודתו נפרדים. דברים
נתנה". אשר האלקים אל תשוב -"והרוח שמים
אל האדם, מהות כל ביטול של שהעבודה אלא

"ואחד - השני בחלום גם נשנית הדור נשיא
נחשוב, שלא לי"; משתחוים כוכבים עשר

כשהעבודה רק נדרש ליוסף הפנימי שהביטול
שם פירוד, של במקום השדה", "בתוך נעשית

אבל לקליפה. יניקה תהא שלא להזהר צריכים
אין "כוכבים", שמים בעניני רק כשעוסקים

- זה לביטול הכרח כביכול
"ואחד השני: שבחלום ההוראה באה כך על

שההשתחוואה לי", משתחוים כוכבים עשר
אפילו להיות מוכרחים הצדיק ליוסף והביטול

השמימה". מגיע "וראשו של לעבודה כשמגיעים
ישראל. ומנהיג לראש ההתבטלות להיות צריכה

תש״מ) וירא ש״פ שיחת (ע״פ

וישב, פרשת משבת המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחות
החנוכה, חג לרגל ה׳תשנ״ב, טבת, החודש מברכין כסלו, כ״ג
ניסא״, ב״פרסומי במיוחד לעסוק העכשווית החובה דבר על
נושא הודגש לא בעבר לנו. עושה שהקב״ה הניסים את לפרסם
הניסים, את להדגיש יש כיום אך החב״די, בחינוך המופתים,

והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז

אחד כל חובת הניסים, פרסום
לה' וההודאה ההכרה להיות צריכה ראשית, ..

עושה. שהוא הניסים על

החנוכה לימי בסמיכות עומדים כאשר כפרט
ב כא, (שבת ניסא" "פירסומי הוא שענינם
אם-תימצי-לומר אפילו ממילא - וכפרש"י)
כזו להיות צריכה לא השנה ימי שבשאר
מזה (כדמוכח ניסא פירסומי של כענין הדגשה
וכיוצא ופורים חנוכה של ענינם שזהו גופא

שזה לומר, ויש ניסא, פירסומי להיות צריך חנוכה בימי הרי - בזה)
אלא השמן) פך (של החנוכה ונס המלחמה נס את רק לא כולל
"בימים - ישראל לבני עושה שהקב"ה הניסים בכל ניסא פרסומי

הזה". בזמן ההם

הניסים על לה' השבח ונתינת וההודאה ההכרה העיקר: והוא ועוד
נוגע גם ה"ז - טובה הכרת של ענין היותם על נוסף עושה, שהוא
שהגמרא כפי והשלימה, האמיתית בגאולה צדקנו משיח לביאת
. . משיח חזקי' לעשות הקב"ה "ביקש א.): צד, (סנהדרין אומרת
הללו הניסים כל לו עשית חזקי' . . הקב"ה לפני הדין מידת אמרה
לפניך שירה אמר ולא שם) (פרש"י מחליו ונתרפא מסנחריב (שניצל

משיח". תעשהו

שעושה הניסים של ניסא שפירסומי בעניננו, מובן זה על-פי
והשלמה האמיתית הגאולה להבאת נוגע זה הרי בזמננו הקב"ה

! ממש בפועל

הגאולה את מזרז הניסים, פרסום
הוראה מתקבלת ומזה

עיקרית:

עומדים שכבר מאחר
הענינים, כל לאחרי
לא עדיין והגאולה
נכון דבר - באה
לעסוק הוא ביותר

ובכל הזולת, ואצל עצמו אצל לפרסם ניסא", "פירסומי של בענין
ידיעה מתוך עימנו, עושה שהקב"ה הניסים את - ומקום מקום

והשלימה, האמיתית הגאולה קשורה שבזה

ניסא" "פירסומי הוא שענינם החנוכה, בימי ועל-אחת-כמה-וכמה
ומבצעי הפעולות לכל נוסף אלו, ימים לנצל לראות יש - כנ"ל
בלשון לזה לקרוא [או חסידים התוועדויות לערוך כדי - גם חנוכה,
יום בכל בנימוסי"'], הלך לקרתא "אזלת ענינו, לפי מקום בכל אחר,
התורה, ופנימיות דתורה נגלה תורה, דברי שם ולדבר החנוכה, מימי
מוסיף של ובאופן ומצוות, תורה עניני בכל טובות החלטות ולקבל
בענין לדבר - ועיקר ועוד חנוכה), לנרות (בהתאם ואור והולך

הזה". בזמן ההם "בימים הניסים ניסא, פירסומי

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ח. פרק וחרמין ערכין הל'

א. פרק כלאים הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

י-יב. פרקים כוכבים עבודת הלכות

א-ג. פרקים תשובה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

א-ב. פרקים שמע קריאת הלכות י. פרק

א. פרק וברכות תפלה הלכות ג-ד. פרקים

ב-ד. פרקים

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מילים אלף ששווה אחת תמונה

וישב פרשת

וישב

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

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
ז"ל לאון יהודה ב"ר יורם ר' הרה"ח

אמור
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 שליט"אחומש ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

תפילין של ימות המשיח
הספר שמבאר את ענין 

הנחת ד' זוגות תפילין



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

ברק בבני הקהל
באולם התכנסו שעבר בשבוע

לכנס חסידים מאות ברק, בבני 'ממש'
עיוני בשיעור שהחל מיוחד, "הקהל"

הקהל בענין ויצהנדלר שמעון הרב מפי
נערכה ערבית, תפילת לאחר בדורנו.
יום לרגל מצוה סעודת - התוועדות

של החתונה יום כסלו, י"ד הבהיר
והרבנית. שליט"א המשיח מלך הרבי

שעורר נוטיק, זלמן הרב התוועד
הרבי אל ולנסוע להתקשר כולם את
יהודים, שיותר כמה עם המשיח מלך

כרטיסי על יהודים בהחתמת ולהשתדל
הצטרף מיודובניק, עופר הרה"ח הקהל.

של הקטנות השעות עד להתוועדות
הלילה.

לרכב מדליקה חנוכיה
ניסא לפירסומי חדש פטנט

פוסטר / שלט חדשה. בטכנולוגיה
ולוכד אנימציה עם שמאיר חנוכיה של

השלט ושבים. העוברים מבטי את
פחות בעובי גמיש מפלסטיק עשוי

גרם. מ300 פחות ושוקל ממילימטר

לדופן בקלות השלט את להצמיד ניתן
סרט מגנט, באמצעות הרכב חלון או

מופעל בוואקום. סיליקון או דבק
ידנית והדלקה לכיבוי מפסק ידי על

זמין המוצר הרכב, למצת וחיבור
0542577062 לפרטים: שפות. במספר

העבודה שהמשך מובן ומזה המשיח. לביאת מוכן הכל הענינים... כל ונשלמו נגמרו כבר
בעולם. בפועל ההתגלות להביא מיוחדת עבודה אלא הבירורים״.. ״עבודת אינו .. זה שלאחרי

טובות חדשות

ההתגלות להביא
! בעולם בפועל

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

בפרשתנו, הצדיק יוסף רואה הידוע, בחלומו
והנה בשדה אלומים מאלמים ואחיו הוא כיצד
אחיו של ואלומותיהם ניצבה וגם אלומתו קמה
והקבלה החסידות בתורת לאלומתו. משתחוות
בשדה" אלומים "מאלמים של זו עבודה מוגדרת

הבירורים". כ"עבודת

החלק בין ומפרידים מבררים הבירור בפעולת
כך הפסולת. חלק טוב, הלא החלק לבין הטוב
הגלמי הכסף גוש את להתיך צורף, של דרכו

הנקי הכסף בין ולהפריד
והפסולת. הסיגים לבין

האלוקי העניין
הדעת, עץ חטא מאז
למעורב עולמנו נעשה
בכל כאשר ורע, טוב
חלק קיים בבריאה פרט
הניצוץ רע. וחלק טוב
בכל הקיים האלוקי
הטוב, החלק הינו נברא,
וכלוא מכוסה שהוא אלא
והחומרי הגשמי ברובד
הרע החלק את המייצג

ריבוי הנברא משדר זה, רובד בגין שבנברא.
המשדר האלוקי הניצוץ לעומת ונפרדות,

הקדושה. תחום את המאפיינת "אחדות"

את לראות הגשמית לעין רשות ניתנה אילו
נפרדות הייתה לא דבר, שבכל האלוקי הניצוץ
בדבר רואים היינו לעינינו, בולטת הנבראים
מגמתה המאחד. האלוקי הענין את מיד הגשמי
העניין את לגלות היא הבירורים, עבודת של
ע"י האחדות, נקודת את שבנברא, האלוקי
חולין בענייני גם או מצוה לעשיית בו שימוש
הצד את ולדחות שמים, לשם הנעשים אבל
צד והתאוותי, החומרי

שבו. הנפרדות

עבודה תיאור גם מכאן
אלומים". כ"מאלמים זו

זו נפרדות שיבלים מלקטים האלומה, בעשיית
כאשר אחת. לאלומה אותם וקושרים מזו
מצוה לצורך הגשמי בדבר משתמשים אנו
הצד את מגלים אנו לקדושה, כמסייע או
הניצוץ את גואלים האחדות, צד שבו, האלוקי
גלויה לדביקות דהיינו לשורשו, אותו ומעלים

באלוקות.

להעלות יכול הקדושה ניצוצות שאת העובדה
התפזרו ישראל שבני לכך הביאה יהודי, רק
כשהם תבל, קצווי בכל
מקום בכל מקיימים
אורח את ומקום
תורה כשומרי חייהם
שהם כך ומצות,
ניצוצות את מעלים

לשורשם. הקדושה

גאולה להביא
שבת וישלח, בפרשת
הרבי הכריז קודמת,
המשיח, מלך שליט"א
ונשלמו נגמרו "כבר
והכל הענינים.. כל
המשיח. לביאת מוכן
.. זה שלאחרי העבודה שהמשך מובן ומזה
מיוחדת עבודה אלא הבירורים".. "עבודת אינו

בעולם". בפועל ההתגלות להביא

ההתגלות", להביא מיוחדת "עבודה של זו הגדרה
בגילויו לעסוק העבודה. של אופיה על מלמדת
תורתו: לימוד זהותו, גילוי את הכולל משיח, של
דבר התוועדויות, שיחות, ליקוטי מאמרים,
והפרטיות, הכלליות הוראותיו פרסום מלכות,
בהדגשת אליו, ההתקשרות אמצעי פרסום
אליו הנסיעה עידוד קודש. באגרות השימוש
שבניו 770 - שבבבל רבינו בית קדשו במכון
פרסום "הקהל". שנת זו בשנה בפרט יורק,
ועד שעשה והמופתים האותות נבואותיו,
עדי העכשוויים, והנפלאות הניסים לפרסום

ושמח. מאיר חנוכה ממש. בקרוב התגלותו

חוצות בקמפיין מצוות שבע

מצוות שבע לקיום הקוראים ערביים, בישובים השבוע, נתלו ענקיים פרסום שלטי
הטרור. לעצירת יביא הפרסום כי מסביר קלי, בועז הרב היוזם אדוננו״. ו״יחי נח בני

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 שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי 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'

בגידה אלא - כניעה אינה זו

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

הנפש לפיזור מביא הרך בגיל שידוך
שי'. בנו עם שידוך לעשות טוב אולי

כשמתחילים אשר מקומות ובכמה דכאן בהאברכים ראיתי והנה
הנפש לפזור ומיד תכף מביא זה הרי כהנ"ל, מענינים עמהם לדבר

תועלת, ללא זה הרי תכופות הכי ולפעמים
הענין ויהי' מתאימה הצעה שמוצאים עד זמן כמה שנמשך כיון
הוא הנ"ל חשש הרי שי' בנו של הרך לגילו ובהתאם לפועל, נוגע

יותר, עוד בתוקף
על לחשוב הזמן יבוא תורתו כבוד דעת שלפי לאחרי לדעתי שלכן
באם להתבונן יש אזי בפועל, הצעה תהי' וכן בפועל חתונה דבר

תיכף. לו להציע
ו׳תכ״ב) (מאגרת

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (4.12.15) ה'תשע"ו כסלו כ"ב וישב, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1073

המדינית תכניתו בגידה. אלא כניעה, אינה זו
עשרות מסירת בדבר רה"מ, של החדשה
כניעה רק אינה לפלסטינים, דונם אלפי!!!
בגב סכין תקיעת אלא הפלסטיני, לטירור
זה את לומר וצריך כולו. היהודי הישוב

וברור. רם בקול

באמצעי פורסמה, שעבר שבוע בסוף
רה"מ של האסונית תוכניתו התקשורת
"לפי שקט". תמורת "נסיגה שכותרתה:
המנהל במשרדי שהתגבשה התוכנית
יועברו דונם !!! אלף 40 ביו"ש, האזרחי
המועצה ראש בידיעה. נאמר הרשות", לידי
לרה"מ פנה דגן יוסי שומרון האיזורית
הפעילות את לאלתר להפסיק בדרישה
לרשות, השטחים מסירת של התיכנונית
מכין האזרחי המנהל כי לו שנודע לאחר
זו לדרישתו רה"מ. בהוראת כאלה מפות

הממשלה. משרי כמה גם הצטרפו

ההלכתי להיבט מעבר
חמורה ידיעה זו, מזעזעת לידיעה קדמה
והיא ניסוי, כבלון שימשה אשר פחות לא
מרכז, פיקוד אלוף של ההזויה הודעתו
להשקטת שלו המדהים" "הפתרון בדבר
תוספת להם לתת - הפלסטיני הטירור

ותחמושת.. נשק,

אם גם ביותר לחמור נחשב הבגידה פשע
כתקונם. ובימים השורה מן אדם ע"י נעשה
ע"י נעשה הוא כאשר וכמה, כמה אחת על
את ציני באופן המנצלים מרעיו, וחבר רה"מ
לשמור כדי העם ע"י להם שניתנה הסמכות
עמם, בני חיי בבטחון ופוגעים בניה, חיי על

דמים. מאבק של בעיצומו

הוכיח העבר נסיוןן ההלכתי, להיבט מעבר
ויתור כל מחווה, כל כי ברור הכי באופן
המאבק להגברת הפלסטינים ידי על תורגם
היהודים אלפי ישראל. בארץ היהודי בישוב
הסכמי מאז הפלסטינים, ע"י הי"ד שנהרגו

וחותכת. צורבת עדות מהווים אוסלו,

טירור מעודדת ממשלה
"אינתיפאדה" מול כיום נמצא היהודי הישוב
בחודשיים רק שגבתה פלסטינית,
יהודים עשרות של חייהם את האחרונים,
קשה באופן חלקם פצועים, ומאות הי"ד
הכוללת יומית, יום אינתיפאדה מאוד.
ברכבים דריסה סכינים דקירות ירי, פיגועי
זה, דמים מאבק של בעיצומו אבנים. ויידויי
בממשלה, ההחלטות מקבלי קבוצת מוליכה
לידי נוספים שטחים מסירת של מהלך

מזה גדול עידוד לך יש הפלסטינים!!!
לטירור?!

רה"מ "הכחיש" בו חלושה, הענות קול
עשרות מסירת תכנית את השבוע, בתחילת
כי מלמד הפלסטינים, לידי דונם אלפי!!!
הן שהידיעות היטב יודע עצמו רה"מ
בממשלה שרים גם כך על העידו נכונות.
הכחשת פלסטינים. מקורות גם ולצערנו
הציבור. בעיני חול לזרות רק נועדה רה"מ

דוד בית מלכות
שליט"א הרבי התריע הזדמנויות בכמה
וההצהרות הדיבורים עצם כי המשיח, מלך
מוכנות על המדינה, ממייצגי המגיעות
עידוד מהווים שטחים, ולמסירת לויתורים

ח"ו. לטירור, ותמריץ

את לממש שלמד הפלסטיני, הרחוב
בהסכמה החינוך במוסדות שלובתה שנאתו,
הסכינאות בפיגועי ישראל, של שבשתיקה
הממשלה חולשת את בקלות קורא והדריסה,
הרחוב בטירור. במלחמה נחרצותה והעדר
הולכת בישראל הממשלה כי חש הפלסטיני
ע"י שנקבעים כפי המשחק לכללי ונכנעת

הפלסטיני. הצד

הרבי של הברורה בנבואתו בטחוננו גדול
זמן הגיע כבר אשר המשיח, מלך שליט"א
החידלון, ממשלת של ובמקומה הגאולה
ועומד דוד בית למלכות ממש בקרוב נזכה
המשיח, מלך שליט"א הרבי בראשה,
והשלימה האמיתית לגאולה שיוליכינו

ממש. בקרוב

פלסטינית משטרה
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