
טבת ה׳ חדשות
אלבום טבת: לה' ממ"ש הפקות
שיחות, שנות 40 הסוקר "השליחות"
דורנו. לשליחות וברכות דרישות
עמודים, 240 צבעוני, בפורמט האלבום
הרב ויצהנדלר, שמעון הרב ע"י נערך
טקסטים בר-סלע, ואוהד פרישמן בנצי

קדם. ארי -הרב מקוריים

נוסף אלבומי ספר והילדים", "הרבי
מלך שליט"א הרבי תמונות מקבץ ובו
ילדים. חינוכיים ערכים מול המשיח
עם 'תפילה כגון: 'ערך' היא תמונה כל
וכמובן הרבי' עם חיובית 'חשיבה הרבי',
חינוכי. איור הטקטס חרוזי לצד משיח.

טהרת על האלף-בית ללימוד ספר
מחנכים בהשתתפות עריכתו הקודש.
צורת מרהיבה. גרפיקה מקצוע, ואנשי
מבטאת אות וכל חוויתית הלימוד
הספר בסוף ויהודית. גאולתית משמעות
האותיות לימוד מסורת על מרתק נספח
נשיאינו. רבותינו במשנת והנקודות
בה' התקיימה החדשים הספרים השקת
לפרטים ברק, בבני 'ממש' באולם טבת

.077.5123.770 נוספים:

ה׳ צבאות שבת
ה' צבאות הנוער תנועת ביוזמת
התקיימהבשבתהאחרונה, הקודש, בארץ
מכל בנות למאות ה'" צבאות "שבת
במהלך ביבנה. בקמפוסים הארץ, רחבי
שהעניקו פעילויות התקיימו השבת
פני לקבלת וחיות מיוחדת חויה לבנות

המשיח. מלך שליט"א הרבי

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

של שליטה בין השבוע, שגרתי הבלתי המפגש
ישראל, שבטי אבי לבין מצרים, המעצמת-על,
רגיל. בלתי בפירוט בפרשתנו מתואר אבינו, יעקב
נפגש אבינו יעקב יום. שבכל מחזה זה אין אכן
מתרשם המפגש, במהלך מצרים. מלך פרעה עם
יעקב של ההוד הדורת מאישיותו רק לא פרעה
ימי "כמה שואל הוא ואכן המופלג מגילו גם אלא
שני "ימי יעקב לו עונה בתשובה חייך?". שניי

ו....". מעט שנה ומאת שלושים מגוריי

יעקב של זו תשובה
תמיהה מעוררת אבינו
ושלושים מאה גדולה.
הדיעות, לכל הינן שנה
"מעט". לא שנים מספר
שנה 130 מכך, יתר
מכסת מאשר יותר הינם
הקב"ה שקבע השנים
"והיו בכלל האדם לחיי
שנה". ועשרים מאה ימיו
היה בוודאי עצמו ופרעה
של המופלג לגילו ער
על תמה שלכן , יעקב
שניי ימי "כמה ושאל כך
זה כיצד כן ואם חייך"
מאה את מגדיר שיעקב

"מעט"? אלא שאינן אז, עד חייו שנות ושלושים

הגאולה הבאת - שליחותנו
נכתבה דאז, לפרעה משנאמרה יותר התשובה
ראשון דור זה, לדורנו ובפרט לדורות בתורה
סתמי, מסע אינם הזה, בעולם חיים לגאולה.
ניתנו האדם חיי הזמן. ציר על משמעות, חסר
מאוד ומשימה שליחות של לביצועה ית' מאתו
והמצוה. התורה בדרך הגאולה הבאת מוגדרת,

כל גאולה. - יעודו שליחותו, את חי אבינו יעקב
בהיותו נפשו משאת
הכנה הייתה, לבן אצל
בסיום לכן, לגאולה.
שולח הוא זו תקופה
הוא כי לעשיו להודיע

שור לי ויהי גרתי.. לבן "עם לגאולה. מוכן כבר
"חמור" יוסף, בן משיח בחינת זו "שור" וחמור".
עשיו, שגם תקוותו דוד". בן משיח בחינת זו
ובמילא העולם בגאולת כבר רוצה אומות כנציג
.. עמים אל אהפוך אז "כי היעוד להתקיים יוכל

אחד". שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא

בארץ יעקב "וישב הקודש לארץ בהגיעו גם
לישב יעקב "ביקש חז"ל וכלשון אביו" מגורי
מעש, וחוסר בטלה שחיפש הכוונה אין בשלוה",
ביקש אדרבא ח"ו.
זמן של בשלווה לישב
וכפסק-דין הגאולה
הזמן שבאותו הרמב"ם
רעב לא שם יהיה "לא
הטובה מלחמה.. ולא
הרבה... מושפעת תהיה
כל עסק יהיה ולא
את לדעת אלא העולם
להמשיך רצה יעקב ה'".

בפועל. הגאולה את

לגאולה דרישה
מבטא יעקב זה את
מצרים מלך פרעה בפני
בכיפה", "המושל
גושן בארץ ישראל בני שהושבת יחשוב לבל
תחליף תהווה והארציות, הארץ" "במיטב
האמיתית הגאולה הבאת - העיקרית" ל"נקודה

והשלימה.

רומז "פרעה" שהשם מוסבר החסידות בתורת
"איתפריעו באלוקות ביותר העליונה לבחינה
האורות כל מקור נהורין" כל מיני'ה ואתגליין
תשובתו ית'. לעצמותו היא כשהכוונה והגילויים,
כדי בפינו, שם שהוא המילים הינם יעקב של
חוסר את ית', ומהותו עצמותו כלפי לבטא
בפועל גאולה בלא רגע אפילו לשהות הסכמתנו
שאנו הובטחנו שכבר בפרט נוקבת, דרישה ממש.
הגאולה, זמן והגיע המשיח, בימות כבר נמצאין
והמושלמת המלאה להתגלות הזמן שהגיע הרי
ויגאלנו שיבוא המשיח, מלך שליט"א הרבי של

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף

הנוקבת הדרישה
השלימה לגאולה

קבוצה מול המקומית הקבוצה של משחק התקיים בחיפה באצטדיון
מלך שליט״א הרבי שלוחי אוהדים. 30.000 בהשתתפות מסכנין ערבית

וערבית. בעברית הגאולה ובשורת הנס את פרסמו המשיח

ובערבית בעברית משיח פרסום

את ית׳, ומהותו עצמותו כלפי לבטא כדי בפינו, שם שהוא המילים הינם יעקב של תשובתו
ממש בפועל ההתגלות זמן הגיע ממש. בפועל גאולה בלא רגע אפילו לשהות הסכמתנו חוסר
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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

שיחיו סיגל מרת וזוגתו מאיר להרב

ציק
שי' הבן להולדת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

ע"ה חנה ברכה מרת

הזמי) (לבית ע"ה סאלם ר' בת

עקיבא
ה'תשע"ז כסלו כ"ג ערש"ק נפטרה:

עפר שוכני ורננו והקיצו היעוד לקיום ותזכה
ממש ומיד תיכף

נשמת לזכות טוב מזל

 
   

   
     
   

    
   
   
   
   

  
    

עבדך נא ידבר יהודה... אליו ויגש
יח) מד, (בראשית אדוני באוזני דבר

יוסף רגיל. בלתי לב באומץ נוהג יהודה
מצרים בכל שולט פרעה, של כבא-כחו
ידו "את להרים איש רשאי לא ובלעדו
ראש - בכיפה" "מושל פרעה רגלו". ואת
הארצות, שאר כפופים לה מעצמת-על,
כל למרות כפרעה", "כמוך הוא ויוסף
מדובר כי ידע שלא (למרות יהודה זאת,
לבקש ומבלי מכך מתפעל לא ביוסף)
של ובהגשה ליוסף ניגש הוא רשות

"קשות". עימו ומדבר תוקף

התוקף את ישראל בני ירשו זו מהנהגה
יהיו לא שהם כך במצרים, התיישבותם
אדרבא: אלא מצרים, שליטת תחת
במאוד" וירבו ויפרו בה "ויאחזו

כז). מז, (בראשית

בהפטרה לנאמר המביא הוא זה תוקף

להם נשיא עבדי "ודוד כה): לז, (יחזקאל

והשלמה. האמיתית בגאולה לעולם"

ה׳תשנ״ב) טבת ז׳ (התוועדות

חמורים עשרה כזאת שלח ולאביו
כג) מה, (בראשית מצרים מטוב נושאים

שדעת ישן יין לו ששלח בגמרא "מצינו
(רש"י) הימנו" נוחה זקנים

דווקא, ישן יין אביו ליעקב שולח יוסף
בטחונו גודל את לאביו להראות כדי
היה בהם השנים כ"ב במשך בה'.
(בגין יין שותה לא אכן יוסף במצרים,
מונעו לא הדבר אך הפירוד), על צערו
כה זמן במשך ולשומרו יין מלהכין
מתוך ישן) ליין שנעשה (עד ממושך
להפגש עוד עתיד הוא כי גמור בטחון

ואחיו. אביו עם
חיי) (מעיין

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:31 16:15 ירושלים

17:32 16:29 תל-אביב

17:30 16:18 חיפה

17:34 16:33 באר-שבע

17:29 16:30 ניו-יורק

      
כח) - טו (יחזקאל

במצרים גם אמיתים חיים לחיות

מלך דבר

ויגש פרשת

ויגש

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 ,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

שלח אשר העגלות את "וירא בפרשתנו הפסוק על
במדרש נאמר אביהם" יעקב רוח ותחי גו' יוסף
ליעקב, יוסף ששלח סימן היה שזה ברש"י) (והובא
לו יאמרו חי, שיוסף יעקב להם יאמין לא שאם
בפרשת . . ממך שפרשתי "בשעה לומר: מסר שהוא
העגלות את "וירא (וזהו עוסק" הייתי ערופה עגלה
את המדרש מפרש לזה ובהמשך יוסף"); שלח אשר
חי", בני יוסף עוד רב ישראל "ויאמר הבא הפסוק
צרות שכמה בני יוסף של כוחו "רב יעקב שאמר
כו'". ממני הרבה בצדקו עומד הוא ועדיין הגיעוהו
חי שהוא חי" בני יוסף ש"עוד לומר המדרש וכוונת
רוחניים, חיים בעיקר אלא גשמיים, חיים רק לא

יעקב. של לבנו המתאימים חיים

עגלה ערופה וחיים רוחניים
והנה מזה שהמדרש הביא שני ענינים אלו בסמיכות 
חי"  יוסף  ש"עוד  לאביו  יוסף  שמסר  הסימן   -
בפשטות, ואשר יעקב הכיר שיוסף "עומד בצדקו" 
ואלה הם חייו (זהו ה"חיים" שלו) - מסתבר לומר, 
הסימן  כלומר:  זה-לזה,  שייכים  הענינים  ששני 
יוסף  כי  ליעקב  מההודעה  חוץ   - יוסף  שמסר 
"עומד  שהוא  להוכיח  בעיקר  בא  בגשמיות,  חי 

בצדקו". 

באיזו  זוכר  שיוסף  שזה   — בפשטות  גם  וכמובן 

פרשה בתורה היה עוסק ב שעה שפירש מיעקב (22 
שמורה  שתורתו  הוכחה  הרי-זה  לכן),  קודם  שנה 

אצלו והוא עומד בצדקתו כמקדם. 

אבל עדיין צריך ביאור מה הקשר המיוחד שבפרשת 
גם  לעניין ההוכחה שיוסף נשאר חי  עגלה ערופה 

בחייו הרוחנים? 

״ידינו לא שפכו את הדם״
היא  בתורה  ערופה  עגלה  מצוות  בזה:  לומר  ויש 
חלל  נמצא  בו  למקום  הגדולה,  הסנהדרין  שיצאו 
בשדה, ישחטו עגלת בקר, ויכריזו ויאמרו "ידינו לא 
שפכו את הדם הזה...". וטעם הדבר - כדי שיתפרסם 
המאורע שהיה חלל בשדה, שעל-ידי זה יהיה קל 
יותר למצוא את הרוצח, ועוד, כדי ש"ישמעו ויראו 
גו'", להגיע למצב שמלכתחילה נשללת האפשרות 

של חלל בשדה. 

וביאור הענין - בעבודת ה': 

דביקותו  שנפסקה  זה  הוא  רוחני  במובן  "חלל" 
לזה הוא להיותו  והגורם  בהקב"ה - מקור חיותו. 
נמצא "בשדה" - מקומו של "עשו . . איש שדה", 
שמתנכל לאותם שנמצאים "בשדה" (ולא באוהלה 
של תורה ויהדות) לנתקם ח"ו מדביקותם באלקים 
חיים מקור חיותם ולהפילם חללים ר"ל, או לפחות 

להחליש בהם את ענין הדביקות במקור חייהם - 
הקב"ה. 

אומרת התורה, כי על זקני העיר לצאת ולומר "ידינו 
לא שפכו את הדם הזה", וכפי שמוסבר פסוק זה - 
לא שלחנוהו בלי אוכל ובלי ליווי, וברובד הרוחני 
והלבושים  תורה   - הרוחני  למזון  היא  הכוונה 

הרוחניים - המצוות.

כולנו כיוסף
ולפי זה יש לבאר את הטעם (הפנימי) לזה, שבשעה 
עגלה  בפרשת  עוסקים  היו  מיעקב  יוסף  שפירש 

ערופה דוקא: 

נאמר  עליו  מקום  למצרים,  יוסף  ירידתו של  לפני 
לבין  "נשבה  של  באופן  הארץ", שהיה שם  "ערות 
הגוים" - הרי בזמן ההוא היה צריך יוסף להוספת 
שלמד  וזהו   - בצדקו  שם  לעמוד  כדי  רוחני  כח 
אתו יעקב פרשת עגלה ערופה, שבה מוזהרים זקני 
בלויית האיש ההולך  העיר על תפקידם להתעסק 
היותו  זמן  כל  צרכיו  כל  את  לו  ולתת  ל"שדה" 
לעמוד  ליוסף  כח  הנתינת  שזוהי   - כנ"ל  בשדה, 

בצדקו גם במצרים. 

שהוא  ליעקב  להוכיח  יוסף  רצה  כאשר  ולכן, 
הזה,  ה"סימן"  את  מסר  הרוחני,  במובן  (גם)  חי 
ש"פרשת עגלה ערופה" היתה לנגד עיניו, ובכח זה 
שלם  ונשאר  במצרים  מהסביבה  כלל  הושפע  לא 
בתורתו וצדקתו; וכאשר ראה יעקב "את העגלות 
חיות  שנמשכה  אביהם",  יעקב  רוח  ותחי   - גו' 

חדשה ברוחניותו (רוח) של יעקב.

וכמו יוסף בזמנו - כך גם כל אחד נדרש להוסיף 
לזרז  ובכך  כ"מצרים"  במקום  גם  הרוחניים  בחייו 

את הגאולה האמיתית והשלימה. 
(עפ״י שיחת יום ג׳, ה׳ טבת, תשמ״ז)

 



הרבי של השגרתית המלצתו
בנושאי המשיח מלך שליט"א
אבל לרופא. לפנות היא בריאות,
הקודש באגרות והתשובות פעמים
לתרופות המלצות גם מכילות
המהווים מסויימים ולטיפולים
מומחים. רופאים אצל גם חידוש
מנהל שעתל עמרם הרב מספר

מונד. בתל חב"ד בית

מכאבי סבלתי שנים כשלוש "מזה
והחמירו. שהלכו ופרקים ברכיים
צילום עשיתי וחצי כשנה לפני
הסחוס של שחיקה שהראה

בידיים. וגם במפרקים
חשב הרופא בתחלה
אבל דלקת, שזו
דלקת גם שזה התברר

שחיקה. וגם

של הטיפול כאשר
לא המשפחה רופא
לרופא פנינו עזר
לאחר הוא גם מומחה.
והבדיקות בצילום עיון
לעשות, מה שאין אמר
"אבל טען. הגיל", "זה

הרופא לבדוק". משהו, לך אתן
התרופה את לקחת לי הורה
,Glucosamine גלוקוזמין
המיועדת לשתיה) אבקה (בצורת
לתיקונו, ואף הסחוס לחיזוק
לצערי אך חודשים, 3 למשך
נמשכו. והכאבים עזר לא הטיפול

הוא אך המומחה אל שוב חזרתי
מה לו שאין ואמר ידיים. הרים

לעשות.

המשיח מלך שליט"א לרבי כתבתי
הק'. ועצתו ברכתו את ובקשתי
להצלחת ברכות הכילה התשובה
חיצוני. טיפול רפואי טיפול
שהכוונה הבנתי התשובה מנוסח
פומית לתרופה ולא למשחה היא

שתיה. אבקת או ככדור

באבקה, להשתמש התחלתי כעת
ערבתי לשתותה, שבמקום אלא
על ומרחתי מים טיפות כמה בה
לאחר להפתעתי הכאבים. מקום
הקלה לחוש התחלתי קצר זמן

בולט. ושיפור

שכיום לו ואמרתי לרופא חזרתי
מהרבי תשובות מקבלים אנו
באמצעות המשיח מלך שליט"א
למדתי ומשם קודש האגרות

חיצוני טיפול על היא שההמלצה
ושאלתי כשתיה, ולא כמשחה

כמשחה. התרופה את יש האם

הכבוד כל "עם ואמר חייך הרופא
מדבר יודע לא אני אבל לרבי,
ויתרתי לא כזו!". משחה אין כזה.
אך מרקחת, בתי לכמה ופניתי
התשובה אותה את קבלתי מכולם
הגלוקוזמין את אין כזה. דבר "אין

כמשחה"|.

בכינוס הייתי כאשר השנה
בשלהי העולמי השלוחים
בניו ב"770" מרחשון,
שעברתי הזדמן יורק,
הרב ידידי עם יחד
בית מנהל ימיני יואל
סבא, בכפר חב"ד
המרקחת בית ליד
קינגסטון שברחוב
מונטגומרי, פינת
אמר הוא כשלפתע
לבית להכנס שברצונו
לקנות המרקחת,

משהו.

קנה שהוא בזמן אכן
הרוקח את שאלתי לו, הדרוש את
כאבים כנגד משחה לו יש האם

במפרקים.

אשה מהרהר, הרוקח בעוד
אל פנתה אחרי בתור שעמדה
לך. יש "כן, לו ואמרה הרוקח
שאני המשחה את לו תביא
שבכל לי הסבירה היא לוקחת".
היא מהארץ מגיעה שהיא פעם
את אין כי אצלו, רק זה את קונה

משחה. בצורת בארץ, זה

בבתי להתעניין ניסיתי אגב,
גם אך בשכונה, נוספים מרקחת

הזו. מהמשחה ידעו לא הם

עוד לנסיון אחת אריזה קניתי
ואכן השלוחים כנס ימי במהלך
השפעה לזה שיש ראיתי ב"ה
וקניתי חזרתי הפרקים. על טובה
כאלה משחה שפופרות כמה

בטיפול. והתחלתי

גם ב"ה. מאוד, גדול שיפור חל מאז
נעלמו. הרגל בכף לי שהיו כאבים
לא אני יומי היום בתפיקוד ובכלל
הרבי כברכת ב"ה. כאבים, מרגיש
"הצלחה המשיח מלך שליט"א

הרפואי". בטיפול

תשמ"ז. מרחשון כ' קודש משיחות

שנה 30 לפני כבר המשיח מלך שליט״א הרבי זעקת

החטופים! תימן ילדי על האמת
בעליית שנה שלושים־ארבעים לפני שאירע מה לכל ומפורסם "ידוע
הוריהם עם שעלו קטנים ילדים הקודש: לארץ טהרן וילדי תימן ילדי
מהוריהם, אותם העלימו – הקודש לארץ
חסרי ומשונים שונים תירוצים כדי תוך
רפואי לטיפול זקוקים שהילדים שחר,
להם שהודיעו עד וכו', קשה ומצבם
מכיון – למה זה וכל נפטרו… שהילדים
שהיו הוריהם אצל שיתחנכו רצו שלא
שיוכלו אם, כי ומצוות, תורה שומרי
מוחלט ניתוק כדי תוך כרצונם, לחנכם

היהדות! ממורשת

מהוריהם! ילדים גוזלים – זו מטרה "לצורך
ג׳ ומתפלל תפילין, מניח יהודי – בראש שעמדו אלו בין אז היה ומי
כן, פי על ואף הפרטיים, בחייו ומצוות תורה שומר ביום, פעמים
בין והיה פעולה, שיתף – אדרבה אלא זאת, מנע שלא בלבד זו לא

זה! נורא פשע שעשו בראש העומדים

והיושר, הצדק היפך מעשה זה הרי הייתכן, צעקה, קול הקימו "וכאשר
ולכן, לחיים, ממות אותם הצלנו אנו השיבו: — לגמרי האנושיות היפך
כנעני״, ״עבד שהוא אדם כמו רק ולא לנו… שייכים הם אלו ילדים
רוצה, רק אם אשר, הפרטי, לרכושו השייך חפץ כמו – יותר גרוע אלא
לא ליצלן, רחמנא הילדים, שריפת דידן, ובנדון החפץ, את לשרוף יכול
ליצלן! רחמנא למולך, להעבירם הנשמה, שריפת אלא הגוף, שריפת
הזה היום ועד ההיא, בתקופה עקבותיהם נעלמו קטנים ילדים מאות
היום! נמצאים היכן ילדיהם, של בגורלם עלה מה ההורים יודעים לא

החטופים רשימות את לחשוף
על לעלות אפשרות יש שנה, שלושים־ארבעים לאחרי כיום, "גם
בילדים, שטיפלו משרדים באותם שכן, ילדים, אותם של עקבותיהם
הילדים, כל של שמותיהם מופיעים שבהם מדוייקות רשימות ישנם
של הרשימות את לתת רוצים שלא אבל, היא, הצרה וכו', נשלחו לאן
בתקופה ומצפצף, פה פוצה שאין – גדולה הכי והצרה הילדים, שמות
של הרשימות את שיתנו לדרוש אחדים אמנם נתעוררו האחרונה

חלושה״... ענות ״קול אלא זה היה לא אבל, – הילדים

זה הרי – המצב לתיקון האפשרי ככל עושים שלא זמן כל "ובמילא,
יועיל לא זה שבעניין ומובן, ופשע, עוול אותו לעשות שממשיכים כמו
לכל אבל, קונו, לבין בינו הוא התשובה עניין שכן, – תשובה לעשות
ולאחרי והוריהם! לילדים שנעשה והפשע העול את לתקן יש לראש
שנעשו המעשים על שהתחרטו דעתו על מעלה מישהו אם זה, כל
פעמיים תקום ״לא ושלום, חס עליהם יחזרו שלא ובודאי בעבר,
ולא זה, על מתחרטים שלא בלבד זו לא מרה: טעות לו יש – צרה״
חוזרים הזה היום בעצם – אדרבה אלא וכו', המצב את לתקן מנסים
פוצה ואין יותר, חריפה ובצורה טהרן, לילדי בקשר הדברים ונשנים
של דרישותיה את כביכול, לייצג, שאמורים אלו ובמיוחד ומצפצף, פה

מאומה!! עושים ואינם מנגד, יושבים הם גם – החרדית היהדות

ולעצור למנוע בו התלוי כל לעשות ביכלתו שיש מי כל על קדוש "חוב
גם לתקן להשתדל לזה, ונוסף בהווה, המתרחשת הילדים גזילת את
את יגבירו – זה בעניין לפעול ביכולתם שאין ואלו בעבר. שנעשה מה
חינוך יקבלו ישראל שילדי להשתדל כאמור, החינוך, בעניין הפעילות
שניתן (כפי כו' והשתדלות מאמץ כל לחסוך ולא התורה, ברוח יהודי

פיקוח־נפשות! אודות מדובר שהרי שכנגד…), מהצד ללמוד

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ז. פרק ואבידה גזילה הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

כ-כב. פרקים אישות הלכות

כג-כה. פרקים

א-ג. פרקים גירושין הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

א-ב. פרקים וחליצה יבום הלכות יג. פרק

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשיח מלך ע"י שהומלצה המשחה

השלימה ישראל ארץ על מדברים ...כאשר
של באופן לדבר צריכים . . ירושלים ועל

שהם - תורה שעל-פי הרעש בכל - ו"יהגו" "רגשו"
"ברית של באופן ליהודים נתנה והקב"ה אבות, נחלת
ישראל.. תורת עם ישראל לעם ישראל ארץ - עולם"

תשל"ו) שבט (י'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הרעש בכל

הרב עמרם שעתל

יהודים מתימן עולים ארצה. 
 Kluger Zoltan :צילום

שיעורים מידי יום בגמרא, הלכה, חסידות וכו'
ע"י הרב אהרון הלפרין שליט"א

כל יום משעה 11:00 עד 14:00
 ע"י הרב זמרוני ציק שליט"א כל בוקר בשעה 8:30:  שיעור חסידות 

ביום חמישי בשעה 8:30 בערב:   - דבר מלכות

כולל הדר התמימים
שע"י בית כנסת חב"ד בת-ים
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ל

ב"ה

תיווךתיווך

טובסימן טוב סימן
054-720-7165. ים בת 33 בלפור .

לבית הדרך את לך מאירים

הנחה 25%25%
משיח לחיילי

מטלון בקרית גאולה של פעילות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

כמה חשפה השנה חנוכה מבצע פעילות
הפעילות במפת חדשות אור נקודות וכמה
אור מנקודות אחת הגאולה. בשורת להפצת
בקרית הפעילות הינה החדשות הגאולה
מטלון קריית גהה. לצומת הסמוכה מטלון
עם תקווה בפתח ותיקה מגורים שכונת היא
השכונה של המערבי בחלקה כפרית בניה
המזרחי. בחלקה היי-טק תעשיית ואזור
ז'בוטינסקי, לציר מדרום נמצאת השכונה

שמואל. לגבעת מצפון

הינה בשכונה האור לפעילות האחראית
במהלך בהתנדבות הפועלת שלום משפ'
בשורת ופרסום הרבים לזיכוי השנה, כל
הגדולה החנוכיה לקביעת במקביל הגאולה.
שלום אלירן הרב המשפחה אבי פרסם בכיכר,
דיגיטליות ובהודעות שהודפסו בעלונים
המרכזית ההדלקה על האיטנרט, ברשת
בשעה ואכן רביעי ביום להתקיים האמורה
רבות עשרות של קהל התכנס היעודה
של חמישי נר בהדלקת להשתתף שבאו
חנוכה דמי בסופגניות, זוכים כשהם חנוכה,

גאולה. של חנוכה ובשמחה וסביבונים

ונוסעיהם המכוניות מספר בחשבון בהילקח
שמדובר הרי להאיט, ונאלצו במקום שחלפו
שבוודאי משתתפים של רבות במאות
ראשוני מעמד מאירוע. כן גם התרשמו

בהחלט. מרגש בישוב,

המשיח ימות של שיווק
הייתה זו הדלקה גם שבקדושה דבר ככל
זו והייתה "היות קטן. לא במאמץ כרוכה
לנו הייתה לא בישוב, ראשונית הדלקה
במקומות להשיג ניסינו גדולה. חנוכיה
חב"ד מבתי שאחד עד הצלחה. וללא שונים

לקבל היה צריך כעת גדולה. חנוכיה לנו נתן
לבסוף בכיכר. להצבתה רשמי אישור בעיריה

ב"ה. סודר, הכל

בפרסום, שלום הרב עוסק יום היום בחיי
אלא מוצלח, לשיווק אסטרטגיות בניית
את מנצל הוא עבודתו שלאחר שבשעות
המעיינות והפצת יהדות להפצת יכולותיו
תמי מרת רעייתו לצידו כאשר חוצה,

והבנות. הנשים בקרב הפועלת

ופרסים תהילים
ניהלו כן לפני (גם לחב"ד התקרבותו את
שליט"א לרבי זוקף הוא חרדי) חיים אורח
בשנים עבר שבנו לעובדה וכן המשיח, מלך
לומד וכעת חב"ד בישיבת ללמוד האחרונות
תמימים תומכי ב"ישיבת "קבוצה" בשנת

יורק. שבני ב"770" המרכזית",

ע"י נעשית ביותר חשובה חינוכית פעילות
שבת מועדונית המפעילות המשפחה, בנות
כנסת בבית מתקיימת "הפעילות לתהילים.

מעולם, שלמה הרב מכהן בו משה" "אוהל
לפוסק ונחשב שלמה" "יריעות מחבר בעל
עשרות מגיעים הסת"ם. בתחום מומחה
לחלק שלום. הרב מספר ירבו, כן ילדים,
עם שלהם היחידה המפגש נקודת זו מהם

השבת.

הפסוקים י"ב באמירת הפעילות את פותחים
כל את יודעים כולם ואגב, "יחי". והכרזת
מכן לאחר שלוש! גילאי גם בע"פ הפסוקים
ושומעים תהילים פרקי יחד קוראים הילדים
החג או השבוע לפרשת וסיפור רעיונות

פרסים. ומקבלים הקרב

לילדות חלה הפרשת
לאחד מיוחדת תכנית הכינו הבנות לאחרונה
ולימוד חלה הפרשת שכללה השבוע, מימות
שתי הכינה ילדה כל השבת. חשיבות על
שבת לכבוד מפיות קיפולי למדה חלות,
פמוט קיבלה בת כל מרשמלו. זר והכינה
מלך שליט"א הרבי תמונת עם שבת של
מתכון עם חלה הפרשת של ומגנט המשיח,

לכבוד החלות של
השבת.

המוצלח האירוע
טובים. הדים עורר
מכן, לאחר "קבלנו
שלום, הרב מספר
חמות תגובות
ממשפחות ביותר
על פה בכל שהודו

למסיבות שיש העצומה החיובית ההשפעה
על עליהם, ואף הילדים על אלו שבת
הגאולה לזמן הנביא כהבטחת ההורים.
ממש. בקרוב בנים", על אבות לב "והשיב

מטלון בקרית הגאולה ובשורת חנוכיה

החנוכיה בהדלקת

לעיניים רפואה - חסידות לימוד
הטפול. ותוצאות בריאותו מצב אודות כותב

הק' הציון על שיחיו ב"ב וכן אותו יזכירו רצון ובעת
כאו"א זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק של

כתבו. לתוכן מתאים לו להמצטרך

שליט"א חותנו של לבבו שימת העירותי מזמן זה
וטוב מהנכון אשר בריאותו, מצב אודות לי כשכתב
זוהי שבתורה במאור לימוד יקבע אשר מאד במאד
החסידות, בתורת נתגלתה שבדורנו התורה פנימיות
פעמים איזה וכן לה' הוא קדש אשר הש"ק ביום
איך בכ"מ מבואר והרי יום, בכל טוב ומה בשבוע,
על ונוסף זו, בתקופתנו ובפרט זה לימוד שמוכרח
במאור הלימוד הנה בפרט, לכת"ר בנוגע הנה זה עיקר
מכ"מ שהיא הקב"ה של (במדתו מוסיפה שבתורה

אדם. של עיניו במאור ככה) וכ"פ

שגם אלא בהנ"ל עתים יקבע רק שלא רצון ויהי
מצות זוהי והרי בקדש, דמעלין כהציווי בהם יוסיף
דאורייתא, דרזין רזי בשמן, הי' שהנס חנוכה, וענין

מאד. גדל כי עד והולך מוסיף

ו׳תרטו) (מאגרת

הולדת יום מנהגי
שלו. הולדת יום אודות הודעתו על במענה

ההולדת. ביום האחרון בזמן אנ"ש במנהג ינהג בודאי
בלימוד אצלו הצלחה שנת שתהי' מהשי"ת ויה"ר

בהידור. המצות וקיום התורה

ו׳תרו) (מאגרת

חב ה,ד‘‘חדשות צבאות ,דעות‘,חדשות

מדרש בית ומשיח,מדור גאולה עניני ,מדור

וידאו משפחה,מדור ותשובות,מדור שאלות ,מדור

כפתור בלחיצת שצריך מה .וכל

ד
יי
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ם
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ת
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האדום המייל

ה‘‘ב
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ביטוחיםקדמי ביטוחים ו קדמי שלנוסוכנות הביטוח שלנ הביטוח סוכנות
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קדמי ר' בהנהלת

בארץ-ישראלביטוח צד ג הכי זול בארץ-ישראל  זול הכי ג צד ביטוח

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