
חיפה בהפועל תניא הדפסת
התקייםמעמד כסלו, י"ט ביוםחמישי
במועדון התניא ספר הדפסת של מיוחד
בהשתתפות חיפה, הפועל כדורגל
אורגנה ההדפסה והשחקנים. המאמן
גרשון והרב קלי בועז הרב ע"י ובוצעה
לחיזוק השנה כל במשך הפועלים פריד,
התנהל האירוע ומצוות. בתורה הקבוצה
יצאו השחקנים כאשר גדולה בשמחה
בשירת פרצו ההדפסה, בעת מגדרם
נלהב. בריקוד ופרצו משיח' 'משיח

שבחוצה. חוצה מעיונותיך, יפוצו

מטר 4.5 בגובה מנורה
בשורת להפצת פעילות במסגרת
ההפצה מרכז ייצר ישראל, בחגי הגאולה
ניסא לפרסומא ענק חנוכיות 'ממש'
חנוכיית נוספה השנה שונים. בגדלים
מטר 4.5 של בגובה מיוחד בגודל
ברחובה מרכזיות להדלקות המיועדת
חנוכיות להשיג ניתן כן כמו עיר. של
בקנים מטר, 1 מ', 1.8 מ', 2.5 בגבהים:
הרבי של קדשו כרצון אלכסוניים
ניתן כן כמו המשיח. מלך שליט"א
וחנוכיות מגוון הסברה חומר להשיג
והזמנות: לפרטים למבצעים. יחודיות

.077.5123.770

הצפון במחוז לממונה תניא
חנה" ב"בית התקיים שעבר שבוע
פרוגרמה אישור הענקת טקס בצפת,
על הספר, לבית נוספות כיתות לבניית
תכנון על הממונה פראג' פראג' מר ידי
החינוך. משרד של צפון במחוז מוסדות
ספר פאראג' למר הוענק הטקס במרכז
לאחרונה. לאור שיצא בערבית, התניא

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

הסתברותי כניתוח לא לגאולה. מוכן העולם
בשיחותיו מוחלטת. אלוקית כקביעה אלא
שבת של מלכות" ב"דבר וביותר הקדושות
שליט"א הרבי אומר וישב, פרשת שבת שעברה
כיום כי ביותר, ברורה בצורה המשיח מלך

לגאולה. מוכן כבר העולם

זו. לקביעה מאלף לביטוי זכינו שעבר, בשבוע
של יחסה את לשדרג שהחליט ארה"ב נשיא
עולם, באי כל בפני הצהיר לירושלים, ארה"ב
את בירושלים רואה הוא ארה"ב כנשיא כי
יורה גם לכך ובהתאם ישראל של הבירה עיר

השגרירות העברת על
לשם. האמריקאית

עשרות בן לעיוות תיקון
נשיאי סירבו בהם שנים
בירושלים להכיר ארה"ב

ישראל. כבירת

אין מסויימת, מבחינה
עבורנו זו בהצהרה בה
שלוש חידוש. כל
כל מצהיר ביום פעמים
עירך "ולירושלים יהודי
ותשכון תשוב, ברחמים
דברת, כאשר בתוכה
מהרה עבדך דוד וכסא
ברוך .. תכין, בתוכה

ומצהיר חוזר הוא כך ירושלים". בונה ה' אתה
"ובנה סעודתו: בסיום המזון בברכת יום בכל
ברוך בימינו במהרה הקודש עיר ירושלים
כיוונו אליה אמן". ירושלים, בונה ה' אתה
אלפי במשך תפילתם, בעת פניהם את יהודים

שנה.

מוחלטת אלוקית בחירה
ומקום הבירה כעיר ירושלים של בחירתה
תלויה אינה המקדש,
האומות. בהחלטת כלל
בחירה הינה בחירתה
מוחלטת אלוקית
לשינוי. ניתנת שאינה

ע"י הנאמרת זו בהצהרה יש זאת, עם יחד
עולם, באי כל מול מעצמת-על, של נשיאה
בהחלט, משמעותית ציון נקודת קביעת
חד באופן ישראל של לצידה הגלויה בעמידה

אומניך". מלכים "והיו - וחלק

זו בהצהרה יש העיר, לירושלים ביחס גם כך
המובהקים, הגאולה מיעודי אחד של התממשות
ותמלא תחזור הקודש עיר ירושלים כאשר
והאנושות ישראל עם כבירת יעודה את
עמים "והלכו ישעיהו: הנביא ובלשון כולה.
מציון כי ה'.. הר אל ונעלה לכו ואמרו רבים
ה' ודבר תורה תצא

מירושלים".

גאולה הצהרת
המדהימה. ולנקודה
משמעותית הצהרה
נקודת גם המהווה זו
היסטורית ציון
באיזורנו, במתרחש
גם השלכות ובעלת
הרחוקות למדינות
גיאוגרפית, מאתנו
בהשגחה הוכרזה
ביום מדהימה, פרטית
העיקרית שהגדרתו

הגאולה. "חג - היא

חמישי יום בליל בדיוק, היה ההצהרה עיתוי
השנה ראש של בכניסתו ישראל), (בארץ שעבר
אדמו"ר של גאולתו חג כסלו, י"ט לחסידות,
הצארית. ברוסיה ממאסרו חב"ד, מייסד הזקן
פנימיות מעיינות להפצת האות ניתן בו היום
הגבלות. כל ללא החסידות תורת זו התורה
החנוכה חג בערב מתרחש שהאירוע העובדה
הניסים פרסום ניסא" ה"פרסומי את המדגיש
שליט"א הרבי הוראת את מאזכרת והיום, דאז
במצוות הרבים בזיכוי לעסוק המשיח, מלך
שהקב"ה הניסים פרסום עם יחד החנוכה
האמיתית הגאולה הגדול הנס עדי לנו, עושה

ממש. עכשיו ממש, בפועל והשלימה

בימים כסלו ניסי
הזה! ובזמן ההם
המשיח, מלך שליט״א הרבי הוראת את מדגיש החנוכה, חג בערב מתרחש שהאירוע העובדה
והשלימה האמיתית הגאולה הגדול הנס עדי לנו, עושה שהקב״ה הניסים בפרסום לעסוק

ש, ה, ג, נ, בחנוכה הסביבונים גבי על שמופיעות האותיות גם
משיח! המילה: של גימטריה ויוצרות הגאולה על מרמזות

נאו משיח = חשמונאי

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

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

(15.12.17) ה'תשע"ח הגאולה חודש חנוכה. כסלו כ"ז מקץ, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

אלינה ומרת רועי ר' למשפחת

שבתוב
שי' לייב אריה ישראל ה' בצבאות החייל הבן להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

ז"ל אבאי ב"ר רות מרת

מיגירוב
ה'תשע"ח כסלו י"ב נלב"ע

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב נשמתמזל לזכר

 
    
    

    
     

     
     

   
    
   

   

מלאת ליוסף היו אוצרות ג' אמרו:
הזה, פסוק של מספרים ג' כנגד בכסף,
אין כי לספור חדל כי עד מאוד "הרבה

ואחת לקורח, נתגלה אחת מספר".
לכורש, ואחת רומי) (קיסר לאנטונינוס

למשיח... שמורה אומרים ויש
טוב) לקח (מדרש

המקדש בית שיבנה לדורות, רמז
חמישה בו ויהיו בנימין, של בחלקו

שכינה, והם: שאת, ביתר דברים
מן ואש נבואה ותומים, אורים ארון,

השמים.

לדבר, רמז שני. בבית שחסרו והם

למספר עולה (14) "יד" פעמים חמש
ושם הארץ עין למקדש רמז ,(70) ע'

מקריבים ושם סנהדרין, שבעים ישיבת
אומות. שבעים כנגד פרים, שבעים

כי בני", יחנך "אלוקים אמר, זה ועל
שנאמר כמו חן לוית בו יש המקדש
הראשה האבן את "והוציא ז): ד (זכריה

יקר) כלי לה".(עפ״י חן חן תשואות

חושדין עם חלקי יהא יוסי רבי אמר
הרי לך, תדע בו. ואין בדבר אותו

מכין והיו בו ואין אותו חשדו בנימין
זכה? מה ולבסוף כתפיו, בין אותו

ידיד ונקרא בחלקו, השכינה ששרתה
לבטח ישכון ה' "ידיד דכתיב מקום של

שכן". כתפיו ובין עליו..
הגדול) מדרש (עפ״י

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:17 16:02 ירושלים
17:19 16:15 תל-אביב
17:16 16:05 חיפה
17:21 16:20 באר-שבע
17:15 16:12 ניו-יורק
שבת.* נרות הדלקת לפני חנוכה, נרות הדלקת *

( לו ל- ז' (במדבר: הרביעי. ביום 
מב) - יח כ: פרק א' (שמואל ושמחי. רוני 

  
חלקים 13 דק', 41 ,13 שעה שני יום :

ושלישי. שני, ביום  

שבת של חנוכה

מלך דבר

(חנוכה) מקץ פרשת
מקץ

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

בתוכה כוללת חנוכה", "שבת הנקראת זו בשבת
הוא שחיובה שבת זו מחד שונים. עניינים שני
הוא שחיובו חנוכה, זהו ומאידך מהתורה,
ואילו מלאכה, עשיית אסורה שבת מדרבנן.
שמצות ועד מלאכה, עשיית מותרת בחנוכה
האסורה מלאכה חנוכה, נר הדלקת היא חנוכה

בשבת.

היא בחנוכה העבודה ה': עבודת מבחינת גם כך
וגם אור", ותורה מצוה ב"נר ה"שוק" את להאיר
עבודת ואילו ("תרמודאי"), בה' המורדים את
וביטול שביתה של באופן דוקא היא השבת
מעובדין ומתעלים ב"שוק", העולם ממלאכת

קדושה. בעניני רק ועוסקים דחול

חנוכה עניני כל עם חנוכה, שבת שזו מכיון אך
יש בוודאי וכו'), התורה קריאת והודאה, (הלל
ללא וחנוכה), (דשבת העבודה אופני ב' את בה
רק הדדית, להשפעה ועד ביניהם, סתירה כל
השבת עניני מסתדרים איך - להבין שצריך

יחד? וחנוכה

בשבת? הקריבו כיצד
ובמקדש שבמשכן יתכן איך - בהקדים זה ויובן
תבערו "לא - אש כהבערת בשבת, מלאכות עשו
לה, (ויקהל השבת", ביום מושבותיכם בכל אש
מבער אתה אבל מבער אתה אי "במושבות ג)

כח, (פנחס הקרבנות: בהקרבת או המקדש", בבית
בכמה הקשורה כבשים" שני השבת "וביום ט)

ועוד. מלאכות,

בשבת, הקרבנות להקרבת הטעם מהו להבין ויש
אז: אסורות המלאכות כשכל

ימים ששת "כי הוא בשבת מלאכה איסור טעם
ביום וינח גו' הארץ ואת השמים את ה' עשה
בשבת החסידות: ובלשון ט), כ, (יתרו גו'" השביעי

המעשה, מעולם שמתעלים העולמות עליית הוא
כך, משום דווקא מלאכה. עשיית אסורה ולכן
במשכן מלאכות יעשו השבת שביום יתכן כיצד

ומקדש?!

שביתה להיות צריך "במושבותיכם" ואם
"וינח של העלי'ה שם נרגש כי בשבת, ממלאכה
להיות צריך שהי'ה בוודאי הרי השביעי", ביום ה'
כמה שם עשו ואעפ"כ - ומקדש במשכן נרגש

מלאכות!

שונה - שמים מלאכת
ומקדש במשכן שהמלאכות מובן, גופא מזה
"במושבותיכם" בכלל, דמלאכה גדר באותו אינם
איסור טעם בזה: והביאור בשבת). (האסורה

ממעשה "נח" הקב"ה כי הוא, בשבת מלאכה
העולם מעניני למעלה ועומד בראשית,

למעלה שהם - שמים למלאכת בנוגע כן שאין מה
- בראשית) במעשה (שנבראו העולם מעניני
פרשה רבה, (בראשית כמחז"ל בשבת, גם שישנם מובן
ממלאכת לא אבל שבת עולמו "ממלאכת י"א)

צדיקים".

השראת היתה שם ומקדש, במשכן החידוש וזהו
והיינו, מעולם. שלמעלה אלקות וגילוי השכינה
ולכן דשבת, הגילוי השבוע) ימי (בכל הי'ה ששם
"מלאכת של בגדר אינם כמשכן, שהיו המלאכות
שדוחה רק שלא שמים", "מלאכת אם כי עולמו",
התוכן זהו - אדרבה אלא בשבת, ומותרת שבת

מעולם. שלמעלה אלקות גילוי דשבת:

(חינוך חנוכה לעבודת בנוגע גם יובן כן כמו
מישראל), ואחד אחד שבכל הפרטי המקדש
את גם להאיר - ועד ואור, והולך דמוסיף באופן

חנוכה: שבת - השבת ביום החוץ

עשויה מלאכתך כל
הגילוי מעין מאיר המקדש) חנוכת (ע"ש בחנוכה
אלקות גילוי - המקדש דחנוכת ובפרט דביהמ"ק,

שמים". "מלאכת מעולם שלמעלה

"כל - בשבת חנוכה: בשבת בהדגשה בא והדבר
השבת שביום הפירוש ואין עשוי'", מלאכתך
(מלאכת "מלאכתך" ע"י הבאים הענינים חסרים
אבל בשלימותם, שישנם אלא, החול, בימי האדם)
"מלאכתך" האדם, ויגיעת עבודת ע"י באים אינם
שמים"". "מלאכת מלמעלה, ש"עשוי'ה" אם כי -

תשמ״ח) חנוכה מקץ, שבת (משיחת

מאוד הרבה הים כחול בר יוסף ויצבור
מט) מא, (מקץ

בנימין באמתחת הגביע וימצא
יב) מד, (מקץ

ידות חמש בנימין... משאת ותרב
מד) מג, (מקץ



הרבי הביע מעטות לא בהזדמנויות
דעתו את שליט"א המשיח מלך
בשולחן ההלכה על המיוסדת

לצבא. נשים גיוס נגד ערוך,

בנות גיוס ששלילת הדגיש בדבריו
יהודי, לצבא במיוחד נוגע לצבא
המותנה האלוקי, הסיוע נדרש בו
הצבא, מחנות קדושת על בשמירה
שבכתב בתורה שמפורש כפי
אלוקיך ה' "כי טו): כג, (דברים
להצילך מחניך, בקרב מתהלך
מחניך והיה לפניך, אויביך ולתת
דבר ערות בך יראה ולא קדוש,

מאחריך". ושב

מקרים כמה התפרסמו לאחרונה
נציגי נקטו בהם
הגיוס מערכת
שונים במהלכים
לנסות כדי ומשונים
בנות על לכפות
אחד על להתגייס.
אלה מסיפורים
חגית מרת מספרת
מהמרכז בורוכוב
קודש, לאגרות

ברחובות.

שנה, כחצי לפני
אחת של נכדתה

אגרות במרכז שלנו מהפעילות
גיוס. צו קבלה ברחובות, קודש

הנכדה שלחה הצו, קבלת עם
את בירושלים, המתגוררת
תוכנה הגיוס. ללשכת הצהרתה
מנועה היא כי הוא, ההצהרה של
מטעמי בטחון בשירות מלשרת
כשרות על שומרת היא וכי דת,
נוסעת ואינה לו ומחוצה בבית

בשבת.

שבזה בטוחה הייתה הנכדה
את תקבל ובקרוב העניין הסתיים
להפתעתה אך רשמי. באופן הפטור

בשלילה. נענתה היא

גרוסמן, לרב פנתה היא זאת לנוכח
לימודיה מתקופת הכירה אותו
והרבנית הרב העמק. במגדל
לא בפועל אך לעזור. השתדלו
הגיוס שלטונות שינוי, כל חל

אותה. לפטור וסירבו התעקשו

כי לראות שנוכחו הגיוס שלטונות
עובדה ניצלו רבנים, מפעילה היא
עליה. ולהערים לנסות כדי זאת
הגיוס לשכת נציג הימים באחד

עצמו את והציג אליה התקשר
שברצונו ואמר הרבנים כאחד
נכנס הוא כזה באופן לה, לעזור
הנכדה, על ללחוץ והחל לביתם,

רוחה. את לשבור כדי

אך נשברה, לא אומנם הנכדה
הגיוס לשכת נציג של איומיו
חשש שהיה ועד פחד בה החדירו
ותמיכה לסיוע תזדקק שהיא

נפשית. בריאותית

לקחת האם החליטה זה בשלב
בבקשתה. לטפל מנת על עו"ד

גיוס. תאריך הגיע שעבר בשבוע
באגרות בכתיבה הרגילה הסבתא
ולנכדתה לבתה הציעה הקודש,
שליט"א לרבי לכתוב
בגלל אך המשיח. מלך
הם האירועים לחץ
והסבתא כתבו לא

עבורם. כתבה

החליטו זה בשלב
שצריך ובתה האם
הגיוס ללשכת לפנות
לעוד דחייה ולבקש

חודשיים.

שמעו הגיוס בלשכת
אך הבקשה, את
מה לה אין כי לקונית לה הודיעו
ללכת יכולה "את כאן, להמתין
לך יודיעו בזה נדון אנחנו הבייתה.

בטלפון". התשובה את

מאוכזבות מאוד היו ואמה הנכדה
כמה כעבור ואז המעטה. בלשון
הגיוס, מלשכת התקשרו שעות
את לה דוחים אינם שהם והודיעו

פטור!! לה יש אלא.. הגיוס,

מצאה כעת כי סיפרה, הסבתא
את ולבתה לאם להקריא לנכון
כתבה כאשר שקבלה התשובה
שלפני ציינה היא הנכדה. עבור
קודש, לאגרות המכתב הכנסת
שהרבי ליבה מקירות ביקשה היא
יהיה הוא המשיח מלך שליט"א

נכדתה. של דין העורך

ע' כ"ג בכרך שהתקבלה התשובה
ח'תשנ"ו, האגרת כאשר פח-פט

הכל: את אמרה

במענה ... מכתבו קבלת הנני מאשר
הרי – תי׳ לבתו בנוגע לשאלותיו:
מה פי (על מגיוס פטורות דתיות
י. כג, שם ה. כב, דברים שנאמר

..״. טו)

לחנוכה. המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחות ניצוצות

והשלימה האמיתית והגאולה חנוכה
מצוה "נר ומצוותי'ה, תורה בעניני יותר שמוסיפים ככל אלה, ובימים

ע"י ובמיוחד כולל אור", ותורה
באופן ובפרט חנוכה, נר הדלקת
העולם, בכל ניסא" "פירסומי של
ומביאים יותר עוד ומזרזים ממהרים

האמיתית. הגאולה את בפועל

ביותר שייכים חנוכה שימי ולהוסיף,
כי, - והשלימה האמיתית לגאולה
נס לזכר היא חנוכה נר הדלקת

החשמונאים, ע"י מחדש כשנתחנך המקדש בית במנורת שהי'ה השמן
השלישי, המקדש בבית המנורה והדלקת וחנוכת לבנין ההכנה וזוהי

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה
ב') כרך ה'תשנ"ב התוועדויות מתוך ה'תשנ"ב. דחנוכה א' (נר

עקרות פקידת – חנוכה של שמיני
זה ענין מצאתי לא [לעת-עתה פולין חסידי של בספרים איתא
דחנוכה, השמיני שיום שם] גם נמצא מסתמא אבל חב"ד, בחסידות

עקרות. לפקידת מסוגל חנוכה", "זאת

ואח"כ לחיים, שיאמרו מהמסובים לכמה רמז שליט"א אדמו"ר [כ"ק
: בזה והענין המשיך:]

הברכה בנוסח יש וכנגדם הרחמים, מדות י"ג מאירים שבחנוכה ידוע
קבע הזקן שאדמו"ר הטעמים א' שזהו - תיבות י"ג חנוכה נר של
כדי חנוכה"), של "נר (ולא חנוכה" נר "להדליק : הברכה נוסח את
למעלה שהם מדה"ר י"ג התגלות ומצד י"ג. יהי' התיבות שמספר

ממש. לו בדומה להוליד ההולדה כח נמשך - מהשתלשלות

יום בכל כי, - דחנוכה השמיני ליום שייך זה הרי יותר ובפרטיות
י"ג כל כלולים ובה מדה"ר, מי"ג א' מדה מאירה חנוכה ימי משמונת
"ונוצר", מזל שהוא השמיני, מזל מאיר דחנוכה שמיני וביום המדות,
דא האם), וטיפת האב טיפת כנגד (שהם ונקה דנוצר הבטישה וע"י

ההולדה. ענין נעשה בדא,
(262 ע' התוועדויות ה'תשי"ג, חנוכה, זאת מקץ, (ש"פ

חנוכה נרות אלו – למשיחי נר ערכתי
שמ"ש מטשערנאביל נחום ר' הצדיק להרב עינים מאור בספר איתא

חנוכה. נרות על קאי למשיחי" נר "ערכתי

המעיינות בהפצת ביותר לעסוק צריכים חנוכה שבימי מובן ומזה
שמצותה שזהו"ע הגלות, חשכת את מאירים שעי"ז החסידות, דתורת
משיח. ביאת ופועלים , דתרמודאי רגלא דכליא עד החמה משתשקע

דחנוכה הענין כללות שהרי - גדול, כהן מתתיהו ע"י נעשה זה וענין
"כהן אם הדעות מב' ולהעיר . גדול" כהן יוחנן בן מתתיהו "בימי הי'
אבל . כה"ג" יוחנן בן) "(מתתיהו יוחנן על או מתתיהו, על קאי גדול"
על דקאי - גדול כהן הי' שמתתיהו להדיא מפורש האריז"ל בכתבי
רבינו, משה של בזמנו כמו - הנשיאים כל את שכולל הדור, נשיא
וכן כולם, את כולל הי' הדור, נשיא רבינו, ומשה נשיאים, י"ב שהיו
כללות שהוא , ודרא דרא שבכל דמשה לאתפשטותא בנוגע הוא
נרות עם להאיר - למשיחי" נר ד"ערכתי הענין את פועל והוא הכל,
להגאולה ההכנה שזוהי דתרמודאי, רגלא דכליא עד מקום, בכל חנוכה

משיח. ע"י השלימה
(263 ע' התוועדויות ה'תשי"ג, חנוכה, זאת מקץ, (ש"פ

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ומזוזה תפילין הלכות
ג. פרק
ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

ז-ט. גירושין הלכות

י-יב. פרקים

א-ב. פרקים וחליצה יבום הלכות יג. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א-ג. פרקים בתולה נערה הלכות

א-ג. פרקים סוטה הלכות
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ה"פטור" בקבלת נפלאות

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

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
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הצפוני לקוטב הגאולה בשורת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הרבי מכריז לגאולה, מוכן כולו העולם
לשבת מלכות" "דבר המשיח, מלך שליט"א
שעדיין ולמי וישב. פרשת שבת שעברה, זו
מגיע הדברים, את ולהפנים לעכל מתקשים
התפזרו הם מארצם, ישראל גלו מאז ההסבר.
בין מתערים הם כאשר ממש, תבל קצוי לכל
יחד אבל שפתם, את מדברים המקום, אנשי
ומצוות, תורה שם לקיים משתדלים זה עם
מצות ז' השפעת כולל הגאולה, בשורת הפצת
מבררים בכך המקום. תושבי לגויים נח בני
האמיתית לגאולה אותו ומכינים המקום את

והשלימה.

מכפר רונן עמית הרב מבהיר "מבחינתי,
זה את ראיתי מוכן", הצפוני הקוטב גם חיים,
קבוצה "היינו ביותר. הצפוניות הישוב בנקודות
הרבה היו פינלנד. לצפון שנסעה ישראלים של
רגעי מבחינתי אבל הזה, במסע התפעלות רגעי
מוכן הרחוק הצפון שגם כשנוכחתי היו השיא

לגאולה.

נח בני מצות שבע כרטיסי
כאשר מקומיים, גויים עם אחת לא בפגישותי
שאברך ממני ביקשו הם יהודי שאני זיהו
הכבוד על הנביאים דברי את למדו כמו אותם..

יהודי. כל כלפי הגויים שירחשו הגדול

לנושא במכוון די מגיע הייתי השיחה, בהמשך
כרטיסי עם מצוייד הגעתי נח. בני מצות שבע
עלוני ועם האנגלית בשפה המצוות" "שבע
פני את לראות זכו הארץ גויי גם כעת הסברה.
לנושא ההיענות המשיח. מלך שליט"א הרבי

חיובית". הייתה

ופרש עמית הרב עמו הביא אותו משיח דגל
לפרץ זוכה כשהוא שונות, בהזדמנויות אותו

היווה זאת עם יחד משיח". "משיח שירת של
הגאולה אודות לשיחה טובה עילה הדגל,

לגויים. והן ליהודים הן הקרבה

40 ל 20 בין נעות בו באיזור "הטמפרטורות
שגדל למי דמיונית מציאות מינוס. מעלות
רוחות אומנם אין הארץ-ישראלי. באקלים
כאן עדיין אך מסויימת, במידה שמקל דבר
הזקן. על ניכר ורישומה משפיעה נשיפה כל
מיד להיות הופך פה והבל מיד קופאים האדים

קרח. של בצורה גשמי

המוחשי באופן הבנו הסרבלים את כשלבשנו
הרבה צריך לא 'מסורבל'. המושג את ביותר
שאי פשוטות פעולות על לחשוב בכדי דמיון

בארץ". רגילים שאנו כפי לבצען אפשר

והקיפאון הקרירות את לנצח
אודות המשיח מלך שליט"א הרבי דברי
בסתירה שאינם המקום, מנהגי חשיבות
מיוחדת. משמעות כאן מקבלים ערוך, לשולחן
במזחלות נעשית זו ארץ בחבלי הנסיעה

הרתומות ובמזחלות אסקים, לכלבים רתומות
לכאן הביאה הטכנולוגית הקידמה לאיילים.
השלג אופנועי את האחרונות, השנים בעשרות
המאפשרים התקשורת אמצעי את גם כמו
לכל אמת בזמן במקום האירועים את להעביר
בעוצמתה רק לא מרשימה חוויה תבל. קצווי
מותירה, שהיא בתובנה בעיקר אלא הפיזית
המתקדמת קרח, שוברת בספינה ההפלגה זו
מתכתי חרטום לה יש ענק. בוכנות באמצעות
אפשר ענק. כסכין הקרח את החותך אדיר

והקפאון. הקרירות את לנצח

מעשה לידי המביאה התבוננות
מדהימות. טבע בתופעות משופע בכלל האיזור
פני על מרצדים שונים בצבעים אורות
"הזוהר בשם הנקראים הלילה, בשמי הרקיע,
כל יחודים, חיים בעלי ציוריים, נופים הצפוני.

חומר מספקים אלה
ארוכה להתבוננות
ה'", מעשיך רבו ב"מה
במימד אלוקות גילויי

הטבעי.

שקפא! מים מפל הנה
שקפא ענק גל הנה
לקרקעית. בדרכו
שכל הוא המאלף הפלא
הזו הקפואה המציאות

והכל חדשים מספר בחלוף תפנית מקבלת
הבא. הקפוא לחורף עד מחדש לזרום מתחיל
בספרו הוכנס שכבר עשיר מחשבתי חומר
לידי המביאה "התבוננות עמית הרב של החדש
המסייעים יחודיים ציורים בליווי מעשה",
והרצאות: הספר על לפרטים התבוננות. לאותה

.050-520-7020

החינוך שטח - לעתיד הסתדרות
עוד ינסה לראש שלכל לעתיד, בהסתדרותו דעתי
בדרכי גם שכנראה ההוראה, בשטח כחו את הפעם
חשוב הכי ענין זה יהי' בשנים רבות עוד הטבע,
לפרנסה טוב מקור גם זה על ונוסף ת"ו באה"ק

כפשוטה. גשמית

שהרי מהעבר, ראי' אין לזה, מוכשר שאינו שכתב ומה
רוצה שאינו להחלטה, ג"כ נמשך ובמילא רצונו, הי' אז
וק"ל. הנפש, כחות בכל מושל הרצון כח והרי בזה,

שבודאי בדבר, נוגעים אין שהם אחרים יעידו באם
אז דעתי), זה אין שכנ"ל (אף להוראה מוכשר אינו

מקצוע. בלימוד יתענין

בנוגע יהי' מה במוחו, מנקרת שמחשבה שכתב בממה
וכו' ואני היות בישראל, בית לבנין

(גם חיים תורת תורתנו הוראת אלא לנו אין אנו
בפני העומד דבר לך שאין זה), בעולמנו כפשוטם
לתשובה, ועד בתשובה דרגות שכמה ובפרט התשובה
וכו' הס"א היא וצלמות צי' בארץ היותו שמתוך
ובפרט ובכ"מ ז' פרק סוף בתניא הענינים כמבואר

.. העבר בתקון תיכף כשיתחיל

והרי תורה, ללמדם בסביבתו השפעתו ע"י והעיקר
תקון שזהו ילדו, כאילו תורה חבירו בן את המלמד
תורה דברי שיהיו כן גם ומוכרח מדה, כנגד מדה

זכרונו במוח חקוקים

פרקים איזה הפחות לכל פה בעל שילמוד ע"י והוא
פ' בלקו"ת גם וכמבואר תניא, פרקים ואיזה משניות
טוב שיבשר רצון ויהי זקן, פני והדרת ד"ה קדושים

האמור. בכל

ו׳תשמב) (מאגרת

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

שקפא המפל

עמית רונן מינוס. 27 של בקור

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ט לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן
המשיחמדליה הרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א הרבי מדליה

1996- משנת הממשלתית החברה בהנפקת
(זהב-750) זהב גרם 41.46

! יחידות 999 מתוך מדליה

04-8622-442 בע"מ המצליח

מחיר

מיוחד!


