
וגאולה חנוכה שוק
יוצא 'ממש' מבית המצליח המיזם
אמצעי כל ריכוז הרביעית: בפעם לדרך
הפועלים ולכל לשלוחים ההפצה ועזרי
שליט"א המשיח מלך הרבי בשליחות
לקבלת הסביבה והכנת חנוכה, במבצע
חנוכיות, חנוכה, עלוני צדקנו: משיח פני
וכל מודעות חנוכה" "דמי סביבונים,

חנוכה. למבצע הנצרך

להתרשם למבקרים מאפשרת התערוכה
בנוסף, המוצרים. של המבורך מהיבול
ה'שוק'. לבאי מיוחדים מבצעים ייערכו
מגוון ההפקות, יבול אל יצטרפו השנה
במיוחד המותאם לגני' 'ממש מוצרי
להחדיר בידם לסייע וגננות למלמדים
בשורת את רבן בית של בתינוקות
יתקיים אי"ה חנוכה' 'שוק הגאולה.
חמישי עד משלישי כסלו, מי'-י"ב
עד בצהרים 12 השעות בין השבוע,
רחוב ממ"ש, מרכז באולם בלילה 10
נוספים: ברק.לפרטים בבני 16 מתתיהו

.mamesh.org 077.5123.770

נשיאינו מרבותינו
מלך אדמו"ר כ"ק הוראת פי על
בכל ללמוד תשמ"ט) (בשנת המשיח
אחד כל של מתורתו כסלו בחודש יום
באת"ה לאור הוציאו – מהנשיאים
מתורתם קטעים ובו קובץ המרכזי
ציבור לתועלת נשיאנו רבותינו של
החודש. ימי לפי מחולקים הגולשים,
'מרכז ידי על וסודר נלקט החומר

יורק. בניו בטלפון' תורה שיעורי

כסלו חודש ימי לכל הקובץ להורדת

http://chabad.info באתר

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

אדמו"ר מלמד מהותו", על מעיד דבר של "שמו
אלפי התניא. בספר זלמן, שניאור רבי הזקן
עושה היה מאיר רבי התנא לכן, קודם כבר שנה
וקובע שמות דורש היה כאשר שימוש, בזה
עפ"י שמותיהם. עפ"י גם לאנשים יחסו את
המשיח, מלך שליט"א הרבי מציין זה עקרון
בשמה- שמתבטאת כפי שנה, של סגולתה את
תש"נ שנת על הכריז למשל, כך תאריכה.
באותיות שנרמז כפי בניסים משופעת שתהיה

ניסים". שנת "תהא שמה
באירופה הקומוניזים הוכיחו. בעולם התרחישים

בצ'כסלובקיה, קורס.
רומניה הונגריה, פולין,
חילופי נערכו ועוד,
ללא כמעט שלטון
ניסים דמים. שפיכות

גלויים.

הנפלאות שנת
שלאחריה השנה על
,('91) תשנ"א שנת
שליט"א הרבי העיד
הניסים כי המשיח מלך
שנה תהא וזו יגדלו רק
ונפלאות ניסים של
תהא בשמה: כנרמז

בעולם והתרחישים אראנו נפלאות שנת
מבגדד, הצורר נפילת המפרץ, מלחמת הוכיחו.
הברזל מסך נפילת המועצות, ברית התפרקות

הגדולה. העליה ותחילת

כי העיד עליה ,('92) תשנ"ב בשנת גם כך
שנת תהא בשמה כנרמז יגברו, הנפלאות
הוכיחו. בעולם והתרחישים בכל. נפלאות
המעצמות הסכמי הגרעיני, הנשק צימצום
המשאבים והפניית הלוחמה מצב ביטול על
את שהציפו הברכה גשמי כולל אזרחי, לשימוש
תרחישים הקודש. ארץ
רק המהווים אלוקיים
מנפלאות "טעימה"
האמיתית הגאולה

ויותר יותר ומגלה משתדרג העולם והשלימה.
גם ביטוי לזה לתת וצריך האלוקי. יעודו את

ה'. בעבודת

שליט"א הרבי שנה, באותה 'וישלח' בפרשת
בני עבודת לאחרי נחרצות: קובע המשיח מלך
גילוי לאחר ובמיוחד הדורות, במשך ישראל
מעיינות הופצו בו לדורנו ועד החסידות תורת
כל שהושלם הרי תבל, קצוי בכל החסידות

קודשו: וכלשון הגאולה, להבאת הנדרש

זה שלאחרי העבודה שהמשך מובן "ומזה
סיבה מאיזו מתעכב צדקנו שמשיח זמן (כל
ומובנת ידועה (בלתי
"עבודת אינו כלל))
(שהרי הבירורים"
ונשלמה נסתיימה כבר
הבירורים), עבודת
מיוחדת עבודה אלא,
בפועל ההתגלות להביא

בעולם".

בעולם בפועל
"יהי או איחול לא
קביעה אלא רצון",
הנובעת מוחלטת
מדוייק. אלוקי מידע
עבודת "הסתיימה
מעם שנדרשה הרוחנית המשימה הבירורים".

בוצעה!. ישראל,

להביא מיוחדת "עבודה זו כיום מאתנו הנדרש
פרסום את להגביר בעולם". בפועל ההתגלות
וללמד להפיץ שלו, הגאולה ובשורת זהותו
מצוות ז' כולל משיח", של "תורתו תורתו את
דרכי את להנגיש עולם, באי לכל נח בני
קודש, האגרות אפיק כולל אליו, ההתקשרות
בפועל ההתגלות "להביא מלכותו. וקבלת
ומהותו עצמותו התגלות את להביא בעולם",
ומהותו עצמותו התגלות עדי יהודי, כל של
להתגלות עד המשיח, מלך שליט"א הרבי של
בגאולה בעולם, בפועל ית' ומהותו עצמותו

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית

המיוחדת העבודה
ההתגלות להבאת

הסתיימה מדוייק. אלוקי מידע הנובעת מוחלטת קביעה אלא רצון״, ״יהי או איחול לא
בעולם! בפועל ההתגלות להביא המיוחדת העבודה זו העכשווית, העבודה הבירורים. עבודת

ושמח הופיע יורק בניו ב770 כסלו לחודש לבנה קידוש מעמד במהלך
וסתם. שלומי הצוות הילדים את

ב770 לבנה בקידוש וסתם שלומי

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

גורפינקל שיחי' אלכסנדר הרב למשפחת
שיחי' יצחק יוסף הת' הבן לבוא
שתחי' נחמה עב"ג השידוכין בקשרי

אנדרוטשק למשפחת
עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של הרחבה מתוך

אינגלמן למשפחת
שיחי' רועי הת' הבן לבוא

שתחי' גל עב"ג הנשואין בקשרי
שטיינפלד למשפחת
עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב טובמזל מזל

  
   
   
   
  
   
  

  
   

   

(בראשית במדרש נאמר זה פסוק על
המשיח, מלך זה - "חמור : ו) עה, רבה

על ורוכב עני ט): ט, (זכריה שנאמר
ניצול דורשת המשיח ביאת חמור".
בעולם, וחלקו האדם ענייני כל
"ממשיך" הוא כך ידי על - לקדושה

שלעתיד. הגילוי את

"עם הפסוקים בין הקשר מובן ובכך
וחמור": שור לי "ויהי - גרתי" לבן
היו יעקב שלגבי משום דווקא
"גירות", בבחינת הגשמיים הדברים
יועד בהם והשימוש זר, כדבר
הוא - במילא ית', רצונו לעשיית
המשיח, פני לקבלת מצידו מוכן היה
המשיח". מלך זה - "וחמור כנאמר:
תשט״ז-י״ז) וישלח פרשת, (שבת

שיסורים רואה אני יעקב: ליה אמר
אלא, ילדי, על מפניך לבוא עתידין
בכתרך, ושמש בשרירותך, אתה נהוג
ויקבל מחלצי משיח שיעמוד עד
נא "יעבר שנאמר: ממך, המלכות

שמעוני) (ילקוט עבדו". לפני אדוני

המקרא, כל על חזרנו אבהו: רבי אמר
עשו אצל יעקב שהלך מצינו ולא

מימיו... שעיר להר

לעתיד- אצלו, בא הוא אימתי אלא
א) (עובדיה דכתיב: הוא הדא לבוא,
את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו

שמעוני) (ילקוט עשו". הר

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:15 16:00 ירושלים

17:16 16:14 תל-אביב

17:14 16:03 חיפה

17:18 16:18 באר-שבע

17:14 16:11 ניו-יורק

לה' והיתה גו' עובדיה חזון 
-כא.) א א: פרק (עובדיה המלוכה.

עשיו ונשיקת יעקב חיבוק

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 ,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

ועשיו: יעקב פגישת את המתאר הפסוק על
על ויפול ויחבקהו לקראתו עשו "וירץ
רשב"י דברי את רש"י מביא וישקהו" צוואריו
"אמר ואומר: ליעקב עשיו לנשיקת המתייחס
שעשיו בידוע היא הלכה יוחאי, בן שמעון רבי
באותה רחמיו שנכמרו אלא ליעקב, שונא

לבו". בכל ונשקו שעה

שקשה הפכים ב' מכיל רשב"י של זה פירושו
בידוע היא "הלכה - אחד מצד להבינם:
בכל "נשקו - ולאידך ליעקב" שונא שעשיו

! לבו"

לבו בכל נשקו
יותר מוקשה שבדבר, ההפכים ב' של זה וענין
מכיון שהרי - כו'" היא "הלכה ההגדרה לנוכח
ובפרט הכתובים, פירוש אודות שמדובר
"בידוע לומר מספיק וא"כ, אגדה, של ענין
מציינים מדוע דא), בכגון הרגיל (כלשון כו'"
את להדגיש בזה הכוונה אלא "הלכה" שזו
רק זה שאין ליעקב, עשיו שבשנאת התוקף
"הלכה מזו: יתירה אלא ("בידוע"), ידוע דבר
ד"הלכה", והתוקף הגדר בזה שיש היינו, היא",

כיצד? לבו", בכל "נשקו ואעפ"כ

כשנמצאים שדוקא - בזה הענין ונקודת
לעלי'ה אח"כ באים הירידה תכלית של במצב

ביחס גם וכך העילוי. לתכלית עד יותר, גדולה
שבפרשתנו ד"וישקהו" בפירוש ההפכים לשני
ליעקב", שונא שעשיו בידוע היא "הלכה -

לבו": בכל "נשקו ואעפ"כ,

הגורם הוא יעקב
מהווה אינה רשב"י של בפירושו הקוטביות
והמהפך לשינוי ביטוי מהווה אלא סתירה,
יעקב, כלפי עשיו של ביחסו שחל האדיר

באופן מתרחש שאינו שינוי זה. במפגש
מעמידתו ברורה תוצאה הינו אלא מיקרי,
כן ועל עמד. בהם הנסיונות בכל האיתנה
כלפי עשיו של השלילי יחסו כי מדגיש רשב"י
ומבחינה "הלכה", של בגדר אומנם הינו יעקב
שהוא כל לשינוי לצפות מקום היה לא זו
פעל שאכן הגורם יעקב. כלפי עשיו בגישת

עצמו. יעקב זהו היחס, שינוי את

יהודי של מציאות לפניו רואה עשיו כאשר
ואינו השי"ת רצון את נפש במסירות המבצע
עשיו שנאת אותה מול אל נחלש ואינו נרתע
מתבטל הוא הרי שבקדושה, דבר ולכל ליעקב
אלא ליעקב לו מפריע שאינו רק ולא לפניו,

לבו". בכל "נשקו - מסייע אף

מצב ישנו כאשר יהודי, לכל ההוראה ומכאן
בתוקף הוא זה ומצב ליעקב", שונא ש"עשיו
עוסק ואעפ"כ, היא" "הלכה - תורה ע"פ
התוקף, בכל ומצוותי'ה תורה בעניני יהודי
שמצד והעיכובים מהמניעות להתפעל מבלי
זו לא הרי - ליעקב" שונא ד"עשיו הענין
בעניני עבודתו את למלא מצליח שהוא בלבד
הבירור את שפועל זאת, עוד אלא קדושה,
לטוב, שמהפכו השלימות, בתכלית עשיו של
הנה להורגו, כן לפני שרצה עשיו שאותו עד

לבו". בכל "נשקו עתה

עשיו הר את לשפוט
ציון בהר מושיעים "ועלו הכתוב תוכן וזהו
עוסקים שכאשר - עשיו" הר את לשפוט
להתפעל מבלי חוצה המעיינות בהפצת
מבררים אזי - כו' דעוה"ז והסתר מההעלם
שלא היינו, העולם, חשכת את ומזככים
את ומבטלים עשיו" "הר את עוקרים
את "לשפוט אדרבה: אלא וכל, מכל מציאותו
שמהפכים עד אותו שמבררים - עשיו" הר
יותר גדול לעילוי באים ועי"ז לקדושה, אותו
ד) עבודה (ע"י ציון בהר מושיעים "ועלו -

עשיו". הר את לשפוט

- זריזות מתוך זו בעבודה שמוסיפים וככל
קיום את יותר עוד ומזרזים ממהרים אזי
לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו היעוד
בגאולה המלוכה", לה' והיתה עשיו הר את
- צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית
ממש, בימינו במהרה ד"אחישנה", באופן

ה׳תשמ״ה) וישלח פרשת (שבת דידן. בעגלא

ו) לב, (וישלח וחמור שור לי רכיםויהי הילדים כי יודע אדוני אליו ויאמר
לג,יג) (וישלח

שעירה אדוני אל אבוא אשר עד
יד) לג, (וישלח



בנס מתגוררים אנו בו "לבניין
אזולאי שימי הת' מספר ציונה,
המשיח מלך שליט"א הרבי משליחי
שנה כחצי לפני הגיעה בעיר,
הפעילות עומס חדשה. משפחה
כמרכז המשמש הכנסת בבית שלי
בשכונה, הנוער ובמועדון רוחני
פנוי, זמן לי מותיר לא כמעט
להגדיל הצלחתי לא גם זו מסיבה
החדשה, המשפחה עם הקשר את

לאחרונה.. עד עכ"פ

לפני שבת במוצאי זה היה
תמימים תומכי בישיבת כשבועיים.
כינוס התקיים לציון, בראשון
הישיבה תלמידי של השלוחים

נערכה כשבסיומה
עם חסידית התוועדות
יו"ר ציק זמרוני הרב
הגאולה. למען האגודה

להתוועדות כשהגעתי
להפתעתי שם פגשתי
דוננפלד, ניר הרב את
שליט"א הרבי שליח
סבו באי המשיח מלך
המבקר בפיליפינים,
בארץ אלה בימים
פרטית בהשגחה והגיע
להתוועדות. הוא גם

ריתק דוננפלד הרב הערב בהמשך
פעילותו בתיאור המשתתפים את
בקרב והן היהודים בקרב הן

המקומיים. הגויים

בשעה הסתיימה ההתוועדות
החלטות קבלת ולאחר מאוחרת
על ניר לרב מודה כשאני טובות
פעילותו. על המרתקים הסיפורים

שיחה מקבל אני למחרת בבוקר
שלנו מהמקורבים מאחד טלפונית
אוכל האם ששואל בפעילות,
במצוקה. הנמצאת למישהי לסייע

הטלפון את מסר והוא הסכמתי,
האשה זו כי שהתברר לאשה,
לבניין שהגיעה החדשה מהמשפחה
במה כששאלתי שלנו. המגורים
הספיקה רק היא לה לעזור אוכל
באבא ירו שלי... באבא "ירו לומר
בבכי ופרצה בפיליפינים" שלי.
מעט משנרגעה מעצורים. חסר
שהוא הפיליפינית הגויה כי סיפרה
פעולה אתם משתפת לא איתה, חי
מצבו בדיוק מה יודעים לא והם

לעשות.. וצריך ניתן ומה

אונים. חסר אני גם עמדתי לרגע
יכול אני איך ולפיליפינים. לי מה
ההתוועדות צצה כלפתע לה. לעזור
השליח של והסיפורים מאמש

דוננפלד. ניר הרב בפיליפינים

לי תני רעיון לי יש "אוקיי,
לבדוק".

לנסות טלפונים להרים התחלתי
ניר. הרב של הטלפון את לאתר
הצלחתי שעות כמה לאחר רק
את לו ספרתי קשר. איתו ליצור
ההשגחה את בפניו וציינתי הסיפור
שבפגישה רגילה הבלתי הפרטית
מגיע הבוקר כאשר אמש שלנו

מהפיליפינים.. כזה סיפור

לפעול הבטיח ניר הרב
בתחילה במרץ. בזה
בזה להפעיל חשב
הישראלים, אחד את
העדיף מכן לאחר אך
הוא מקומי. מישהו
הגויים לאחד התקשר
חב"ד בית ממקורבי
את בטלפון לו תיאר
לנסות ובקשו המשימה
הפצוע. את לאתר
ככל אותו ולעדכן

מוקדם. שיותר

על שנמסרו הראשונים בעדכונים
באי התגורר היהודי כי התברר ידו,
בבית ואושפז קולוד בעיר נגרוס
הצליחו הרופאים מקומי. רפואה
הגוי נסע בהמשך מצבו. את לייצב
לעיר האירוע למקום המקורב,
נסיעה. יום של מרחק בקולוד,
במהלך כלפיו בוצע שהירי התברר

בחנותו! בהיותו שוד נסיון

שקרו ביותר הטובים הדברים "אחד
בפיליפינים, והפציעה הירי בגין
ההתקרבות זו אזולאי, הת' מספר
לרבי החדשה המשפחה של
לא היא המשיח. מלך שליט"א
על לנו להודות המילים את מצאה
פרטית בהשגחה שהגיעה העזרה
ומשפחתה האשה כן כמו גלויה.
כדי מאמץ כל לעשות החליטו
לארץ חזרה אביהם את להביא

הקודש.

החסידית לאימרה נוסף פן
חסידית שהתוועדות מה הידועה:
מיכאל המלאך אפילו לפעול יכולה

יכול. אינו

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
יום ולרגל האמצעי, אדמו"ר של ההילולא והיום הולדת יום כסלו ט' לרגל

גאולתו. חג כסלו, י'

האמצעירחובות הנהר של אדמו"ר האמצעי אדמו"ר של הנהר רחובות

עצמו כסלו בחודש החסידות תורת בגילוי
באופן וגשמיות רוחניות של החיבור נפעל -
אדמו"ר של החסידות גילוי אופן על-ידי מיוחד

האמצעי1;

באופן הי'ה חב"ד חסידות תורת שגילוי ידוע
ופעל גילה נשיאינו מרבותינו אחד וכל מסודר,
ההתגלות לסדר בהתאם בגילוי, ודרך שלב עוד
ואיזהו זה שמיהו [אף-על-פי חדש שכל של
אבל החסידות, מאורות בין ולחלק להיכנס

דרגת הוא הזקן אדמו"ר הדרגות]: את גילו עצמם נשיאינו רבותינו
באופן החסידות ענייני את גילה הוא - החסידות תורת של חכמה

נקודה. של

(נקודת הנקודה את הביא - הבינה דרגת - האמצעי אדמו"ר אחריו
והתרחבות, להתפשטות עד והשגה, בהבנה רחב בביאור החכמה)
ממעין הנמשכים (בינה) הנהר מי בדוגמת בינה2, של הנהר" "רחובות
בדרושי שרואים וכפי ומתפשטים. מתרחבים הם שבנהר אלא (חכמה),
בגילוי אצלו באים הזקן, אדמו"ר של החסידות שעניני שלו, החסידות

ובהתרחבות3. בהתפשטות רב,

- דידן ובנידון המושכל, עם השכל יחוד את בשלימות לפעול בכדי
החסידות תורת לימוד על-ידי ה" את "דיעה עם האדם שכל יחוד
באופן בינה, של הבנה גם החכמה, בנקודת להשגה בנוסף נדרשת –

התרחבות. של

(אלקות וגשמיות רוחניות של ליחוד בנוגע גם מובן זה דרך ועל
על-ידי-זה נפעלת בזה שהשלימות חסידות, על-ידי שנעשה והעולם)
הבשריים בחייו גם מתבטא שהדבר [כפי בינה גם יש לחכמה שבנוסף
חותכים היו "באם עליו: הצמח-צדק דברי כידוע4 האמצעי אדמו"ר של
שחייו דהיינו, חסידות", אם כי דם פורץ הי'ה לא אצבע, לחותני
חסידות הי'ה - עצמו הנפש"5 הוא "הדם שלו, הדם - הגשמיים

. (רוחניות)]6

(אינם בינה של הנהר" ש"רחובות משום הוא לזה שהטעם לומר, ויש
נמשכים שהם) משום אלא החכמה, מנקודת ולמטה התפשטות רק
בכוחם יש לכן העצמי, במרחב מחכמה), (שלמעלה הבינה משורש
של הגילוי [ואדרבה: משניהם. למעלה בהיותם וגשמיות, רוחניות לחבר
קראתי המיצר "מן למטה, העבודה על-ידי דוקא בא העצמי המרחב

. כנ"ל] י"ה", במרחב ענני י"ה

(351-3 ע' התוועדויות ה'תשנ"ב, כסלו, ט' ויצא, (ש"פ
_______________

וש"נ. ,349 ע' חכ"ה לקו"ש ראה להלן, בהבא .1

ועוד. א. קמב, זח"ג ראה .2

חידושו עיקר אבל החסידות, בתורת גדולה הרחבה מצינו הצמח-צדק אצל גם .3
חסידות עניני של ותיווך ההשואה וחסידות, דנגלה החיבור ( - הדעת (בספירת הוא
הוא, האמצעי אדמו"ר של החידוש ואילו כו', הנגלה תורת עם וכו' אדה"ז בדרושי

בפועל. כנראה אדה"ז, בדרושי המובאות בהנקודות רחב וביאור גדולה התרחבות

שלט. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי - הקבלה ע"ד בזה הבאור .79 ע' תש"ד השיחות ס' .4
כג. יב, ראה פ' .5

אברכים שני שכאשר רצונו כי פתגמו, כידוע החסידים. על בפעולתו מודגש וכן .6
ועתיק אריך בענין ,(52 ע' תש"א השיחות (ס' חסידות ידברו בשוק, יחדיו נפגשים
יבינו שאברכים - :(13 (ע' תש"ג השיחות וב' (השני')). ה' הערה פ"א ח"ב רבי" ("בית
חסידות שילמדו זה על נוסף היינו, סיפוק". מכך לו יהי'ה האצבעות, בחמשת כמו בכתר
בכח כי - שביד הגשמיות אצבעות בהה' כמו בזה ויבינו בשוק, גם בזה ידברו (בשכל),

וגשמיות. רוחניות ועולם, (אלקות) חסידות בשלימות לחבר הבינה

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ד. פרק ברכות הלכות

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

הלכות יח-יט. פרקים החודש קדוש הלכות
א. פרק תענית

ב-ד. פרקים

א-ב. פרקים וחנוכה מגילה הלכות ה. פרק

א. פרק אישות הלכות ג-ד. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

פועלת חסידית שהתוועדות מה

ומתווכחים - נפש פיקוח של ענין על מדובר
לרמות שצריכים או זה, את לגלות מותר האם

על-ידי יהיה קיימא של ששלום ולרמות עליך", ש"שלום
ישראל, מתורת ענינים עוד ישראל, מארץ שטח עוד שימסרו

ישראל! מבני ענינים ועוד
תשכ"ט) תמוז (ממכתב,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לצמיתות רוחני- כיבוש

אזולאי שימי הת׳

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

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

ל

יחי מכריז האירופאי הפרלמנט נשיא סגן

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

השלוחים בכינוס המרתקים הנאומים אחד
מדרשו בית ב"770" שעבר בשבוע שהתקיים
יורק, בניו המשיח מלך שליט"א הרבי של
(גריק) גיאורגי של נאומו ספק ללא היה
נשיא כסגן המשמש מאוקראינה, לגרינסקי
של התחתון (הבית האירופאי הפרלמנט
האיחוד ממועצת להבחין האירופי, האיחוד
היהודי שמו העליון). הבית שהיא האירופי,
הפרלמנט כחבר גם המשמש גריק, של

לגרינסקי. הירש צבי ר' הוא באוקראינה,

ציין בעברית, שנאמרו דבריו בתחילת כבר
להשמיע לו שניתנה בזכות גאה הוא כי
מדברי בעולם, הגדול הפרלמנטרי בארגון
"שגם ומשתדל המשיח, מלך שליט"א הרבי
האמת זה מה יבינו יהודים ולא היהודים

הזה". בעולם

לישראל עולה
המועצות, בברית נולד (36) לגרינסקי ר'
יהודי, שאני לי "אמרו הסובייטית. ברוסיה
אותנו. ששונאים ידעתי זה. מה ידעתי לא
בגיל בהיותו 1991 בשנת מדוע". הבנתי לא
היתה "לא כנסת. לבית לראשונה הגיע ,12
סוכנות לא ג'וינט, לא ישראל, שגרירות
שליט"א הרבי של שליחים היו אבל יהודית,
קרסיק הרב היה בתוכם המשיח, מלך
הוא היום עד אגב, ילדים. ללמד שהשתדל

הכנסת". בית באותו בקייב בשליחות

החליט כי הוריו לתדהמת הודיע ,12 בגיל
שמחה" "אור לישיבת לישראל, לעלות
חדשה, בארץ ילד קל. לא מעבר חב"ד. בכפר
אלפי של מרחק כשההורים חדשה, מסגרת
לחיים שלי הההדרכה החלה כאן אבל ק"מ.

יהודיים".

דרכים. בפרשת עמד הצעיר גריק ב-1993,
לאוקראינה, לחזור או בישראל, להמשיך האם
לרבי כתב גריק ומשפחתו. להוריו לביתו
בשאלת התשובה המשיח, מלך שליט"א
חב"ד כפר של לפקס התקבלה המעבר,
לנסיעה, "הסכמתי ברורה: הנחיה והכילה
למעשה החלה זה במכתב והצלחה". ברכה

אוקראינה. במדינת שליחותו

במצוות עשיר
לעולם נכנס לאוקראינה, חזרה בהגיעו
דין, עריכת ללמוד ובמקביל העסקים
במדינה, הנבחר עו"ד לתואר זכה בסיומם

.2016 לשנת ועו"ד

בגיל עשיתי שלי הראשון החוזה "את
זה היה היום. עד זוכר אני מצוה. בר
אצל לעיתים התארחנו חב"ד, בכפר בהיותי
הרב עם היכרות לי נוצרה בכפר, משפחות
אחד שיום ב"חיידר", מלמד ניימארק, יוסף
תפילין. לך שאין יודע "אני ואמר לי קרא
לחתום רוצה אני אבל ממני. מקבל אתה

יום כל להניח מתחייב אתה חוזה. איתך
תעשה אתה כסף, לך שיהיה ומתי תפילין,
אחר... ליהודי תפילין תקנה - דבר אותו
כמו נראה חוזה, באמת היה וזה הסכמתי
שם שיש ראיתי כשחתמתי אסתר. מגילת
מצווה אותה את עשה הוא לפני. שמות המון
דרכי, להמשך זה את וזכרתי אנשים!! להמון

במצוות. עשיר זה באמת, שעשיר

שליחות גוררת שליחות
נפגשתי באוקראינה, לפרלמנט כשהגעתי
אף אבל ליהדות, שמתקרב כהן. בשם ביהודי
נזכרתי פתאום תפילין. ראה לא בחיים פעם
התפילין את לקחתי שלי. בהתחייבות

ובהם אצלי שנשמרו
יום, כל הנחתי
אותם, לו ומסרתי
את להמשיך שיניח.
בקדושה השליחות

ורוחניות.

על לי נודע זמן לפני
חמש שסבל יהודי
על בכלא שנים
עשה. שלא עבירה
הבריאותי מצבו

הרופאים הגרוע בריאותי מצבו לנוכח הדרדר.
יהודי. הוא בו. לטפל רצו לא

חייבים! הם כי שהבינו לרופאים הגעתי
ממש ניצל שהוא התברר, מיד. בו לטפל

האחרון. ברגע

הרבי של שליח שהוא לדעת צריך אחד כל
מורנו אדוננו יחי ועד! לעולם המשיח מלך

ועד. לעולם המשיח מלך ורבינו

לגרינסקי (גריק) גיאורגי ר׳

מחנך של השתדלות
בחינוך מהשתדלותו כותב בו ... מכתבו לקבל לי נעם
בכדי אשר לעוררו למותר ובודאי ישראל, בני של דתי
צריך לכשיגדל, והמצוה התורה בדרך ילך שהתלמיד
במדה המצות בקיום והידור שמים יראת להחדירו
רוחות בעוה"ר [אשר לרחוב שיצא לאחר שגם כזו,
שלפעמים בו], נושבות רצויות מצויות-בלתי בלתי
מהשקפתו חלק על מוותר התלמיד הרי קרובות הכי
ישמור זה וויתור לאחר גם הרי הדתי, בחינוך בהיותו

במילואן, והמצוה התורה

מובנת בהתלמיד האמור את להחדיר שצריך וכיון
התלמיד, על והמשפיע המחנך לעמוד צריך עלי' הדרגה
בהחזקת לעשות הרוצה אחד כל שהובטח אלא
אותו.. מסייעין לטהר הבא והמצוה, התורה היהדות

אתם נפגש רק לא אשר ותקותי חב"ד, אנשי עם ..נפגש
שבעתיד עד והדרכותי' זו מתורה מתבשם שגם אלא
שנכנס אלא עמהם נפגש רק שלא לבשר יוכל הקרוב

מהם, כאחד ונעשה שלהם להחבורה

ג"כ זה בכיוון ההשפעה מזה, המידית התוצאה כן ועל
בפני העומד דבר לך אין נאמר, זה על וגם בהסביבה,

הרצון.

קביעות החסידות תורת לימוד אודות שכתב במה
להורות אפשר אי שבזה מובן וכו', בזה שיעורים
פרטים, ופרטי בפרטים הענין תלוי שהרי לים, מעבר

מכירם. אשר חב"ד אנשי עם בזה להתדבר ועליו

בספר בלימוד עתים קביעות על אעוררו זו בהזדמנות
אחר יום בכל לאמר קדמון ישראל מנהג על וכן התניא
לימי שנחלק כפי חדשי, תהלים השיעור הבקר תפלת
ו׳תשמ) (מאגרת החדש.

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

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

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

הגאולה מטוסי
בפעולה

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח


