
העולמי השלוחים כינוס
מלך שליט"א הרבי שלוחי אלפי
ב"כינוס אלו בימים משתתפים, המשיח,
ב-770 המתקיים העולמי" השלוחים
הכינוס פתיחת מעמד יורק. שבניו
מלך שליט"א הרבי בהתוועדות
1:30 בשעה קודש השבת ביום המשיח
נערכים הסמוכים בימים בצהריים.
ואירועים סדנאות הרצאות, מפגשים,
והתמקדות השליחות להעצמת שונים
פני "קבלת הכינוס: במטרת השלוחים
יתקיים השבת, במוצאי צדקנו". משיח

ב-770. המרכזי ה'באנקט'

כסלו ר״ח התוועדות
לרגל הודיה וסעודת התוועדות
תיערך כסלו, ראש-חודש הבהיר יום
'ממש' באולם ערוכים לשולחנות מסביב
חמישי ביום ברק בני 16 מתתיהו רח'
7:30 בשעה חודש, לראש אור הקרוב,
בלבד. לגברים - חופשית הכניסה בערב.
ומשפיעים. רבנים יתוועדו הקהל עם
מרכז לפרטים הארץ. רחבי מכל הסעות

.077-5123-770 'ממש' ההפצה

ב-770 לכינוס מתחברים
מהם שנבצר לאלו שלוחים כינוס
במוצאי יתקיים העולמי. לכינוס להגיע
בשעה חב"ד בכפר ב-770 הקרובה שבת
סעודת חגיגי, באנקט בתכנית: .20:30
מרתק פאנל שירה, ברוב מלכה מלווה
משיח. פני לקבלת שליחות של ומאתגר
לשלוח יש לתיאום משתתף. לכל תשורה

.052-8572-770 ל: הודעה

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

המתח את הרגע, גודל את במילים לתאר קשה
אברהם שהטיל שליחות לאותה שנלווה העצום
מהצד למתבונן הנאמן. עבדו אליעזר על אבינו
צעיר שאינו האב מחפש הכל בסך כאילו נדמה
לעת שנולד לבנו ומתאים הגון שידוך בשנים,
את האדון משביע חמורה בשבועה זקנתו.
מוסיף שהוא תוך הארוכה, לדרכו היוצא השליח

שונות. אזהרות לשליחות

יתקיימו שכמותה בשליחות, חשוב כך כל מה
לאורך רבות פעמים
ראה מה ההיסטוריה?
להבטיח אבינו, אברהם
רכושו כל את לבנו
לאליעזר ולאפשר
יצחק כי להתחייב
רכוש לקבל עומד
את לשכנע ובכך עצום
להסכים הכלה משפחת
אם כי זאת אין לשידוך?
מסתתרת זה שבשידוך

כבירה. פעולה

מגלים חז"ל ואכן
הן אלו, שנישואין
עם כל להקמת היסוד
דורותיו, על ישראל

היהודי הזוג של הראשונה החתונה בהיותה
בעלת חתונה מילה. מצות קיום לאחרי הראשון
מכן לאחר שיצאו הדורות כל על כללית השפעה

הדורות. כל סוף עד

וב״ן מ״ה יחוד
בנישואין יותר עמוק רובד מגלה החסידות תורת
אברהם נדרש מדוע לעומק המסביר רובד אלו,
בו התחייבות כתב אליעזר ביד למסור אבינו
שליחותו להצלחת לו אשר כל את מעניק הוא

ורבקה. יצחק בחתונת אליעזר של

יחוד את מסמל יצחק
מסמלת ורבקה מ"ה
ב"ן, יחוד את לעומתו
הק' בשמו יחודים שני

התאחדות את המסמלים ית', הבורא של
והגשמיות הרוחניות התאחדות והגוף, הנשמה
האמיתית בגאולה זו התאחדות לשלימות ועד

והשלימה.

של דבריו במרכז העומד העיקרי המסר זהו
בעלותו מייד המשיח, מלך שליט"א הרבי
דורנו תפקיד את מגדיר כשהוא לנשיאות
יתברך לו "דירה הקמת של לשלימות להביא
כאן לשכון שכינה אתה להמשיך בתחתונים",

הגשמי. הזה בעולם

במרכז עומדת זו קריאה
העולמי השלוחים כינוס
אלו, בימים המתקיים
אחד לכל המסר והיא
נשלחה שנשמתם ואחת
בעולם כאן לשליחות
"כל של העבודה - הזה
לימות להביא חייך, ימי
לעמוד לא המשיח"
ולחכות להמתין מהצד,
אז ורק המשיח לביאת
חלק, וליטול להצטרף
הגאולה קודם עוד אלא
- והשלימה האמיתית
המשיח, לימות להביא
מלך שליט"א הרבי של התגלותו את להביא

המשיח.

השליחות את עשינו
- האמיתי המשלח אל לחזור שלנו הזמן זה
את עשינו לו: ולהודיע ומהות, עצמות הקב"ה,
כביכול שאתה הזמן הגיע עכשיו שליחותינו,
הרבי את לנו שלח - שליחותך את תעשה

ממש. בפועל צדקנו משיח שליט"א

הבעל"ט, כסלו חודש את מברכים אנו זו, בשבת
המציינים בימים הגדוש חודש הגאולה" "חודש
להביא ביותר ומסוגל הדורות לאורך גאולה
מברכים בשבת עוד והשלימה, האמיתית לגאולה
שליט"א הרבי ע"י נצחית בגאולה זה, חודש

ממש. בפועל המשיח מלך

הראשונה מהחתונה
השלימה לגאולה

עם כל על כללית השפעה בעלת אלא הזוג, בני בין פרטי מאורע הייתה לא ורבקה יצחק חתונת
והשלימה האמיתית הגאולה את מהמשלח תובעים בו הגאולה, דור - לדורנו עד לדורותיו, ישראל

משיח פני מקבלים

שמחה השבוע. ראשון ביום הבאים״ ״ברוכים כינוס משתתפי מעגל
שושן. בן יוסי צילום: המשיח. מלך שליט״א הרבי פני לקבלת אדירה

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

שיחי' פנחס ניסן זלמן הרב
רייזל ביילא חנה בן
וקרובה שלימה לרפואה

ישראל חולי שאר בתוך ממש בקרוב

הבן לבוא טורין שיחיו ורעייתו אלי הרב למשפחת
שיחי' נפתלי הת'

למשפחת תחי' מרים שירה עב"ג השידוכין בקשרי
שיחיו פרידמן ורעייתו מענדל מנחם הרב
זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה

טוב לזכותמזל

  
  
  
   
   
   
    

  
    

בימים בימים, ואינו בזקנה שהוא אדם לך ״יש
וימים ימים כנגד זקנה כאן אבל בזקנה, ואינו
(מדרש) זקנה״ כנגד

המכוונים מושגים הינם בימים" ו"בא "זקן"
שלימותו על יגע האחד צדיקים. סוגי לשני
הסביבה הזולת, שלימות על והשני האישית

והעולם.

האישית שלימות חכמה. שקנה זה הוא ״זקן״
הנשמה. של

שלא שלימים, שימיו זה הוא בימים״ ״בא
את ומאיר המצוות, בקיום אחד יום החסיר

שמקיים. במצוות העולם

בימים" בא "זקן שהיה אברהם, של גדולתו
סביבתו את גם אך נשמתו לשלימות הגיע -
העולם. את להאיר שהחל - לשלימות הביא
(מדרש)

יצחק שהתפלל עד רבקה נפקדה לא מה מפני
אומרים: העולם אומות יהיו שלא עליה?
יצחק "ויעתר אלא פירות, עשתה תפילתנו
שמעוני) (ילקוט לה'".

לפני ישראל את ישמעאל בני ובאו ומעשה
בן הבכור "את של: בטענה מוקדון אלכסנדר
בדין א"כ שניים" פי לו לתת יכיר השנואה

שניים. פי ישמעאל שיטול הוא

המלך, אדוני קוסם: בן גביעה להם השיב
הן. לו אמר בניו? בין חפצו עושה אדם אין
אשר כל ... אברהם "ויתן והכתיב לו אמר
לבני נותן הוא והיכן לו אמר ליצחק". לו
אשר הפלגשים "ולבני לו אמר קטורה?
משם ונסתלקו מתנות" ... נתן לאברהם
שמעוני) (ילקוט פנים. בבושת

מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:26 16:13 ירושלים
17:27 16:28 תל-אביב
17:26 16:18 חיפה
17:29 16:32 באר-שבע
18:32 17:33 ניו-יורק
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,9 שעה חמישי יום המולד:

חלקים. 12 דקות, 45
ושישי. חמישי ביום חודש: ראש

השפחה בן לעומת הנבחר הבן

מלך דבר

וירא

שרה חיי

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

כסותרים. נראים ותוכנה שרה" "חיי הפרשה שם
הפרשות, בשמות שיש המיוחד העניין כידוע
שמה, בתוך ונמצא מקופל פרשה כל של שתוכנה
שרה" "חיי שהשם בפרשתנו. גם הדבר הוא כן

הפרשה. תוכן לכל רומז

על מדברת אינה כולה הפרשה תמוה: הדבר
אלא שרה". "חיי בתקופת שארעו מאורעות
מות לאחר ארעו הפרשה מאורעות כל להיפך:

שרה.

שרה? של חייה אלו
פטירת לאחר הוא האירועים של זמנם רק ולא
מ"חיי ההיפך היא משמעותם גם אלא שרה.

שרה":

מערת קניית על מסופר הראשונה בפרשיה
שרה. קבורת בשביל אברהם על-ידי המכפלה
ורבקה. יצחק נישואי הוא בפרשה השני הענין
אמו" אחרי יצחק "וינחם הפסוק נכתב שבסיומו

באשתו". מתנחם הוא "ומשמתה -

"ויוסף שבפרשה השלישי הענין ויותר, כך
תולדות "ואלה וההמשך אשה..." ויקח אברהם
של המוחלט ההיפך הוא זה כל אשר ישמעאל...".
שרה) (חיי שרה של מצדה שהרי שרה", "חיי
כיצד בנה".. ואת הזאת האמה "גרש להיות צריך
הוא הפרשה כל של שתוכנה לומר, איפוא ניתן

שרה? חיי

בגמרא המובא על הפירוש ידוע הוא: לכך ההסבר
הוא אף בחיים זרעו מה . . מת לא אבינו "יעקב

בחיים":

ואלה נצחיים. חיים הם האמיתיים החיים
מקור שהוא בה'. הדבקים אצל רק אפשריים
אמת אלקים "וה' ככתוב: האמיתי. והנצח החיים
אלקיכם בה' הדבקים ו"אתם חיים", אלקים הוא
חיים יעקב חיי של שהיותם מובן מכך חיים...".
רואים כאשר ניכרת קדושה, של חיים נצחיים.

הנשמה צאת לאחר גם המשכם את נצחיותם, את
- בחיים" "זרעו יותר מאוחר גם כאשר הגוף. מן

יעקב. לחיי שוים זרעו חיי

האמתיים החיים
מתגלים מתי שרה": "חיי לגבי גם מובן כך
לאחר גם ניכרת השפעתם כאשר שרה? חיי
והקדושה הטוב עניני כאשר הזה. בעולם חייה
קכ"ז יכולות אז רק להתקיים. ממשיכים שלה
הראויים חיים - שרה" ל"חיי להחשב שנותיה
זה לפי אמנו. שרה של האמיתיים החיים לשמם,
יצחק נישואי על המספר בפרשה שהחלק מובן

של התנהגותו כי הפרשה. לשם מתאים ורבקה
בהתאם היא בחיים). (זרעה שרה של בנה יצחק.
נשא שאותה רבקה של התנהגותה גם וכך לחייה.
אמו" שרה האהלה יצחק "ויביאה ככתוב לאשה.
המיוחדים שהענינים אמו", שרה היא "והרי -
ברכה לערב-שבת. מערב-שבת דלוק (נר לשרה
אחר נמשכו האהל) על קשור וענן בעיסה מצויה
אמיתותם מתגלים אז רק רבקה. על-ידי כך

שרה". "חיי של ונצחיותם

בניו לבני כח נתינת
תולדותיו עניין בפרשתנו, השלישי העניין גם כך
כולה, הפרשה כל שבמשך לאחר ישמעאל. של
של ועליונותו חשיבותו את התורה מדגישה
אבינו, אברהם של דרכו ממשיך אבינו, יצחק
האחרים בתולדותיו השבוע פרשת מסיימת
יצחק ליד מקום תופסים שאינם אברהם, של

ומשפחתו.

ויקח אברהם "ויוסף התורה שמספרת לאחר
"ויתן נאמר לו...". "ותלד קטורה". ושמה אשה
הפלגשים.. ולבני ליצחק לו אשר כל את אברהם
לגבי גם כך בנו...". יצחק מעל וישלחם מתנות נתן
בן ישמעאל "תולדות שהם למרות ישמעאל, בני
ומדגישה התורה מוסיפה מיד זאת בכל אברהם".

- שרה" שפחת המצרית הגר ילדה אשר

כל סוף עד תולדותיו וכל ישמעאל, של מציאותו
השוואה ללא שרה" שפחת "ילדה.. היא הדורות

שרה. בן ליצחק כלל

להיות גם צריך שבכתב, בתורה המופיע זה עניין
ארץ על בעלותם על היהודים לתשובת הכח נותן
טמונים שם המכפלה מערת על ובעיקר הקודש,

טו) חלק שיחות ליקוטי (על-פי
ויעקב. יצחק אברהם.

ולבני ליצחק. לו אשר ..כל אברהם ויתן
וישלחם מתנות ... נתן ... הפלגשים
ה-ו) כה, שרה (חיי יצחק מעל

בימים בא זקן ואברהם
א) כד, שרה (חיי

רבבה לאלפי היי את אחותינו
ס) כד, שרה (חיי



השלוחים כינוס פתיחת המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחת
תשנ"ב. שרה חיי פרשת שבת העולמי,

ואחת אחד כל של השליחות
הודיע, דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח קדושת ...כבוד
עומדים וכבר העבודה, עניני כל את סיימו שכבר
משיח פני לקבלת כולכם", הכן ”עמדו מוכנים,

צדקנו.

מזמן כבר עומדים שהשלוחים שמאחר מובן, ...מזה
התורה בהפצת השליחות עבודת התחלת מילוי לאחר
השליחות, עבודת אמצע לאחר ומזמן חוצה, המעינות והפצת והיהדות
על ואף הנ"ל), דורנו נשיא (כהודעת השליחות את סיימו שכבר עד
צריך – והשלימה האמיתית הגאולה ממש בפועל באה לא עדיין כן פי

בפועל. הגאולה את להביא כדי לעשות משהו נשאר שעדיין לומר,

שהוא יהודה מזרע אחד נולד ודור דור ש"בכל הידוע פי על והוא:
גואל להיות מצדקתו הראוי ”אחד לישראל", משיח להיות ראוי
כבוד הודעת פי ועל כו'", וישלחו ית' השם אליו יגלה הזמן וכשיגיע
המשיח שבדורנו, היחיד השליח דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח קדושת
שמתחיל מובן, הרי – הענינים כל את סיימו שכבר שבדורנו, היחיד
אדמו"ר. מו"ח כ"ק של השליחות תשלח", ביד נא ה"שלח להתקיים
הוא: השליחות, בעבודת עכשיו שנשאר היחיד שהדבר מובן, ומזה
שליחותו את לקיים שיוכל בכדי ממש, בפועל צדקנו משיח פני לקבל

מהגלות! ישראל כל את ולהוציא בפועל

מתקיים (שבה שרה חיי פרשת בשבת יתירה בהדגשה עומד זה דבר
את אברהם ששלח השליחות אודות קראו שבה השלוחים), כינוס
השליחות, עניני כל על כח נותן שזה ורבקה, יצחק לנישואי אליעזר

צדקנו. משיח של השליחות ענין שלימות – ובמיוחד

צדקנו! משיח פני לקבל השליחות: עבודת
בהתחלה עתה בעומדנו להוציא שיש בפועל ההוראה באה ...מזה

העולמי": השלוחים ”כינוס של ובפתיחה

שעבודת השלוחים, לכל ובהודעה בהכרזה לצאת צריך – לראש לכל
שיקבלו – בזה מתבטאת מישראל ואחת אחד כל ושל עכשיו השליחות

צדקנו. משיח פני את

והיהדות התורה הפצת של השליחות בעבודת הפרטים כל כלומר:
זה כיצד – זו בנקודה חדורים להיות צריכים חוצה, המעינות והפצת

צדקנו. משיח לקבלת מוליך

כל המשיח": לימות להביא חייך ימי ”כל – הכינוס בנושא וכמודגש
היום) ושעות פרטי בכל – עצמו יום ובכל חייך, ימי (בכל העבודה עניני
(כפי ”לרבות" רק לא המשיח". לימות ב"להביא חדורים להיות צריכים
יבוא שמשיח ומחכה עומד (השליח) שהוא מקומות), בכמה שכתוב
כל עושה הוא ”להביא”, – אלא וכו', מזה ויהנה בזה חלק יטול הוא ואז
של ההתחלה רק לא רבים, לשון המשיח" לימות ”להביא כדי בו התלוי
כאשר רק (לא המשיח ימות – רבים) (לשון ימות של אלא אחד, יום
השלימות גם – המשיח ימות כל אלא משיח", ”בחזקת הוא המשיח

וכו'). ודאי" ”משיח של

ולהביא לבוא צריכים השלוחים שמכינוס – היא בפשטות והכוונה
כל את ולהכין בעצמו להתכונן צריך שליח כל כיצד טובות החלטות
מסביר שהוא ע"י צדקנו, משיח פני לקבלת וכו' ובעירו במקומו בנ"י
באופן שבעל-פה, ובתורה שבכתב בתורה כמבואר משיח, של ענינו את
ע"י – במיוחד כולל והבנתו, שכלו לפי ואחד אחד כל אצל המתקבל

ודעת. בינה חכמה של באופן ובפרט וגאולה, משיח עניני לימוד

ואחת אחד לכל שייך שזה מובן הרי הזה, בזמן העבודה שזוהי והיות
הכלל. מן יוצא ללא מישראל,

אדרי, מענדל מנחם הת' כשהחליט
כרטיס לרכוש ציון, תל תושב
השנה, ראש אחרי ליומיים טיסה,
במיוחד, זולה חברה חיפש הוא
טיסות שירותי המפעילה כזו
קיימות כיום בשוק קוסט". "לואו
כרטיסים המציעות חברות, מספר
כוללים שאינם במיוחד, זולים
מזוודות כדוגמת טיסה שירותי
עלות את המוזילות ארוחות, או
אלו שירותים (רכישת הנסיעה

נפרד). בתשלום הינה

התעופה, בשדה שהתחולל מה על
הרב מענדל, מנחם של אביו מספר
ביום לשדה, "הגענו אדרי: אליהו
לצאת אמורה כשהטיסה תשרי, ד'

בצהריים. 1:25 בשעה

הביאו שונים עיכובים
לשדה באיחור אותנו
מצאנו וכך התעופה.
רצים עצמינו את
הכרטוס לעמדת
לנו שינפיקו ומבקשים
למטוס. עליה כרטיס
משעה פחות "נותרה
התחשבו אנא להמראה,
בפקידים, הפצרנו בנו",
שאין השיבו שהם אלא
לקבל באפשרותם

מסלול את עברנו טרם אותנו,
הנהלים". "אלו הביטחוני הבידוק

הארוכות ההמתנה לשורות חזרנו
בקשותינו שחרף אלא לבידוק,
מהיר באופן להעבירנו דרך למצוא
את שמצאנו הרי הבידוק, את
החברה, לדלפקי מגיעים עצמינו
שעה מחצי יותר מעט רק כשנותר

להמראה.

לא הפתעה לנו ציפתה שכאן אלא
כבר החברה שדיילי מתברר נעימה.
הטיסה דיילי המקום. את עזבו
התחילו אחרת) (מחברה הבאה
בזריזות ניסינו בדלפקים. להתמקם
דיילי את למצוא ניתן היכן לברר
את שאיחרנו לנו ונאמר החברה,
עד לנו הדפיסו לא הם באם המועד.
למטוס, העליה כרטיסי את עתה
להמשיך אפשרות לנו שאין הרי

מהארץ. היציאה לעמדות

ממה כהוגן. נלחץ מענדל מנחם
כסף כי התברר לברר, שהצלחנו
לגמרי. הופסד הטיסה כרטיס

אפילו אין זו לחברה בלבד זו לא
גם לדבר. ניתן איתם בארץ משרד
החברה למשרדי שיחה ניסיונות

דבר. הניבו לא בנורבגיה,

אנו בהם יקרות, דקות חלפו כך
או לטוס יוכל לא הוא כי מבינים
לתאר נקל חלופי. כרטיס לקבל

הרגשתו... את

"אל לפתע: לו אמרתי אלו ברגעים
עיניך לנגד צייר כאן, שב תתייאש!
מלך שליט"א הרבי של דמותו את
שהינך תניא פרקי אמרו המשיח,
את נראה ה' ובעזרת פה, בעל יודע
תוך עשינו. וכך בקרוב". הישועה
אילנו ניגש שם, יושבים שאנו כדי
טובה "שנה התעופה בשדה עובד
כששמע עצמו. את הציג רבינו",
אמר הבעיה, מה מאיתנו
כעת יקח שהילד לנו"
מודפסים עליו הדף את
ויעבור הטיסה פרטי
המאבטחים את איתו
"אבל, מהארץ". ביציאה
זה לו, לומר ניסיתי
טיסה כרטיס לא אפילו
כרטיס שלא ובטח
אותו למטוס עליה
באופן להציג ידרש הוא
לי אמר הוא מיידי".
ועלינו האחרון המוצא שזה שוב,

זאת. לנסות

נטל בני להפסיד, מה שאין החלטנו
למטוס, העליה תיק הדרכון, את
לשאלת היוצאים, לשער ומיהר
ללא הולך הוא להיכן המאבטחת
את לה הציג למטוס, עליה כרטיס
קצת רק לי "נותרו והתחנן: הדף
את להספיק דקות מעשרים יותר
היא עבדו, והתחנונים הטיסה"...
גמע הוא בריצה לעבור. לו אפשרה
הדרכונים ביקורת בין המרחק את
את פגש שם היציאה, לשער
מגיע לראותו שהופתעו הדיילים
למטוס. עליה כרטיס ללא לטיסה

שליטתו חוסר לטובתו עמדה כאן
מבינים לא כשהם האנגלית, בשפה
בו אליהם. עד הגיע הוא כיצד
עליה כרטיס לו הנפיקו הם במקום
עצמו את מצא והוא חדש, למטוס
את לעכל מנסה במטוס, יושב
האחרונות, בדקות שהתחולל מה

.770 הוא... כשהיעד

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

יב. פרק מעשר הל'

יג. פרק

יד. פרק

א. פרק שני מעשר הל'

ב. פרק
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ד. פרק
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טו-יז. פרקים

א. פרק תענית הלכות יח-יט. פרקים

ב-ד. פרקים
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הטבע מעל לטוס

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
תשל"ח) בעומר (ל"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגדול השקר

אדרי אליהו הרב

העולם את מאירים

הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:



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

מ-770 הנעלים הרגעים את להמשיך

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

אולמי את גודשים אלפים השבוע, ראשון יום
הוראתו לקיום לציון, בראשון בראשיתה
את "לפרוק המשיח מלך שליט"א הרבי של
האורחים איתם שהביאו הרוחניות החבילות"
האמיתית הגאולה למען באגודה ב-770. ששבו
לגאולה זעקה ששילב כנס על עמלו והשלימה,
ד"ש לצד עצומה, שמחה ושלימה, אמיתית
ישראל, בארץ הפגיעה כנגד וזעקה חיינו מבית
צדקנו. משיח שליט"א הרבי פני לקבלת בכנס

קידמו וגאולה, משיח מוצרי למכירת דוכנים
חיכו כבר האולם כשבתוך הבאים, פני את

הארצית. להתוועדות הערוכים השולחנות

ג' אביב ברמת שליח – ליפש יהודה הרב
מטרת על ומסביר ההנחיה שרביט את נוטל
הולדת יום - זה ביום ובמיוחד ההתכנסות

הרש"ב. אדמו"ר

הדור של החידוש
המשיח מלך הרבי של התהילים פרק באמירת
שליח שמידע שלמה הרב מכובד שליט"א,
המשיח מלך הרבי הזמנת את בירושלים.
קלי אברהם הרב בהתרגשות מקריא שליט"א,
ויו"ר אביב בתל צדק נווה בשכונת שליח –

נח. בני מצוות שבע מטה

"בית קהילת משפיע לנדא זלמן שלמה הרב
דורנו של החידוש על מדבר ברעננה, משיח"
הרבי פני לקבלת העולם בהכנת השביעי" "הדור

המשיח. מלך שליט"א

עילית, בנצרת משפיע קעניג, אלעזר הרב
של בחלקם שנפלה העצומה הזכות על מדבר
מלך במחיצת תשרי בחודש לשהות האורחים
קצר קליפ מוקרן לדבריו כהמשך המשיח.
בבית הנעלה החודש מתוך רגעים המלקט

ורבים עוד, של טעם המשאיר קצר קליפ חיינו.
שוב. בו לצפות מבקשים

בשליחות ניסים
מלך שליט"א הרבי משלוחי גרומך, מרדכי הרב
באפיזודות הקהל את משתף בהודו, המשיח
לא עדיין הקידמה בה במדינה משליחותו
שונות נקודות משלב הוא בדבריו הגיעה.
העוסקת השבועית מלכות' ה'דבר משיחת
הציבור את מדהים כשהוא השליחות, בעבודת
הודים. ל... גם אצלם שאירעו מופת בסיפורי

שמזכירים שמחה, בריקודי הקהל יוצא כעת
הייטס. בקראון השואבה בית שמחת לילות את
בלתי במחרוזת הקהל את מקפיץ מימון עמי ר'
מגדרו. יוצא כשהקהל חב"ד, ניגוני של נגמרת
הרבי דברי את מזכיר המנחה לזה בהמשך
הגאולה להבאת הדרך על המשיח מלך שליט"א

בטהרתה. שמחה ידי על

הרבי של דמותו כעת נראית המסכים על
הקודש בשיחות הזועק המשיח מלך שליט"א

שלימות בנושא - שונים אישים עם ובדבריו
לובשת דורנו, נשיא של הנצחית זעקתו הארץ.
שוב נוכחנו לאחרונה רק כאשר מוחשית צורה

הק'. דבריו בצדקת לראות

בישיבת משפיע גינזבורג יצחק לוי חיים הרב
דברים לשאת מוזמן לציון, בראשון תות"ל
בית את קבוע באופן פוקד שנים שמזה כמי
השנים במהלך תשרי על מספר הוא .770 חיינו
לראות לזכות נוקבת בתביעה מסיים כשהוא
מלך שליט"א הרבי של התגלותו את בשר בעיני

כל. לעין המשיח

הלילה לתוך
משתתפי בין הגרלה עורך פרישמן בנצי הרב
משיח", "דברי ספרי סט על הכינוס ותורמי

הוא מכן לאחר
הכינוס את מסכם
וקורא ומטרתו
את לנצל לנאספים
להצטרף השעה
הפצת את ולהגדיל
הגאולה". "שיחת

פוצחים צאתם, טרם
שעה שנמשך חסידי בריקוד שוב המשתתפים
המנצל מימון, עמי ר' של בניצוחו ארוכה,
ובראשם למארגנים להודות ההזדמנות את
האמיתית הגאולה למען האגודה צוות אנשי
ציק חיים והרב רחימי יצחק הרב והשלימה:
שיחיו. והמשתתפים השותפים כל איתם ויחד

עם הלילה, לתוך להתוועדות נשארים רבים
בסימן העומדת התוועדות ציק, חיים הרב
המשיח, מלך שליט"א הרבי פני קבלת - הכנס

ממש. ומיד תיכף

חב״ד בכרם בפעולות פרנסה
שאני מכתבו, סיום על בחזקה להגיב שעלי מובן
וכו', חב"ד בכרם בפעולות המינימלית הפרנסה מקשר
הוא לכל ומפרנס שהזן העיקרית הנקודה על נוסף

ומנהיגו, עולם בורא השי"ת

אחרת) יחשדני לא שאיש (ותקותי ג"כ פשוט הנה ב)
למטה בפועל לכאו"א רוויחי מזוני שיהיו שאיחולי,
ענינים איזה עם זה לקשר ולא טפחים, מעשרה

שיהיו.

הבעת רק היתה הענינים, שני בשייכות שכתבתי ומה
אותו, הנני שרואה כפי להמצב בהנוגע דעתי חוות
בהנוגע רק ולא ח"ו תנאים ומתנה המקשר שאני ולא

כנ"ל. רוויחי למזוני אפילו גם אלא פרנסה לעניני
ו׳תתעה) (מאגרת

וביטחון הלואה
ממון אצלו לוה הישיבה מבני שאחד ובשאלתו

שאמר, הזמן עבר שכבר אף לו פרע לא ועדיין

להכשילו, שלא בכדי במתנה המעות יתן אם ושואל
עוד. יבוא שאפשר או

בתנאי, האמור את לעשות יכול והרי

חז"ל. בסיפורי ונמצאים זה כגון בתנאי ענינים וכמה

הבטחון, ענין אודות שכתב במה

הבטחון. שער הלבבות בחובת יעיין

..

בסדר. שהכל סימן זהו ובטח מסידורו מזכיר אינו

ו׳תתפא) (מאגרת

שושן בן יוסי צילומים: בטהרתה. שמחה

מהמשתתפים חלק

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

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

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה

והברכה התודה
חיינו" מבית הבאים "ברוכים - חשון כ"ף לרגל הארצית ההתוועדות בארגון למסייעים

ולכל פרישמן, בנצי הרב דורון, טוביה הרב ציק, חיים הרב רחימי, יצחק הרב

הנכבדים לדוברים שאער; ראובן הרב הכינוס, לתורמי שסייעו; התמימים

והמסכים ההגברה וצוות מימון עמי הרב ליפש; יהודה הרב הכינוס ולמנחה

הרבים המשתתפים ולכל הרכזים ההסעות, מארגני

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי


