
לאורחים פנים קבלת
בימים נערכים חב"ד במוקדי
פנים קבלת והתוועדויות אירועי אלה
שהו שם מ-770 ששבו הרבים לאורחים
למען מהאגודה החגים. חודש במהלך
כי נמסר והשלימה האמיתית הגאולה
ארצי אירוע של קיומו לקראת נערכים

יבואו. פרטים שנה. כמידי מרכזי

לבנה קידוש קמפיין
מעמדי יתקיימו כשבוע, בעוד
לרגל ובריקודים בשמחה לבנה" "קידוש
המשיח מלך שליט"א הרבי של בקשתו
מיוחדת בכוונה אלו לבנה קידושי לערוך
זאת לעשות השלמה. הגאולה לזירוז
וברוב ברחוב וחשובים, נאים בבגדים
לקידוש המיוחד המטה מלך. הדרת עם
צפון למושבי חב"ד "מרכז מטעם לבנה
טיסה כרטיס על הגרלה יערוך הנגב"
פרשיות שיחות ליקוטי סט ל770!
לשלוח יש טהור. מכסף קידוש וגביע
פרטים עם 054-238-770 למספר sms
לבנה קידוש עשיתי ולהוסיף: מלאים
לזירוז משיח פני לקבלת מיוחדת בכוונה

השלמה. הגאולה

ב׳ תשמ״ט משיח דברי
משיח" "דברי בסדרת ה-15 הכרך
דברי כל בכרך אלו, בימים אור ראה
המשיח מלך שליט"א הרבי של תורתו
הספר בסוף תשמ"ט. שבט ועד מחשון
זה כרך להזמנת ועוד. יומן הוספות,

058-535-8770 והקודמים:

טובות חדשות

הארצית להתוועדות היכונו

מ-770 הבאים ברוכים
בקרוב פרטים

עדים אנו בהם אלו, בימים מציינים רבים
טכנולוגיה של תקדים חסרת להתפתחות
המפורסמת הנבואה את נוספים, ופיתוחים
הפסוק על הקדוש הזוהר בספר המופיעה
נח... לחיי שנה מאות שש "בשנת בפרשתינו:
השמים וארובות רבה תהום מעיינות כל נבקעו
"במאה (בתרגום): שם נאמר וכך נפתחו",
החכמה שערי ייפתחו השישי לאלף השישית
יתתקן והעולם למטה, החכמה ומעיינות למעלה

השביעי". האלף אל להיכנס

הדורות עדים ואכן,
לאותה האחרונים
'שערי של פתיחה
- העליונה' החכמה
החסידות תורת התגלות
כשלש לפני שהחלה
הביאה שנה, מאות
עצום וידע תורני לשפע
רבותינו ידי על שנחשף
כיום כאשר נשאינו,
(וצריך) יכול אחד כל
סודות את ולהבין ללמוד
היה שלא באופן התורה,

מעולם. כדוגמתו

החכמה 'מעיינות גם כך
הרומזים התחתונה',

במקביל, העולם על העוברים המואצים לשינויים
מהירים ענק בצעדי צועד כולו העולם כאשר
חלם לא איש עליהם טכנולוגיים בשיכלולים

שנים. עשרות ואפילו מאות לפני

סודות בלי
העובר הכללי מהתהליך חלק הינם אלו, גילויים
הגאולה לקראת והגשמי, הרוחני העולם, על
והשלימה, האמיתית
"ולא נאמר: עליה
מוריך", עוד יכנף
בקרוב תשתנה כאשר
בו העול, מציאות

לעיני נראה ואינו הבורא, כביכול מסתתר
הצימצומים הסרת עם ממש, כשבקרוב הנברא,
מציאותה תיחשף האמת, על ומעלימים המכסים
המלכים מלך של שמו - הבריאה של האמיתית

הקב"ה.

כל על כולה הבריאה את יקיף זה וגילוי מאחר
החכמה בהתגלות לכך, ההכנה שגם הרי פרטיה,
לרובד הן המנוגעת התגלות הינה המרובה,
הגשמי ברובד והן התורה סודות וגילוי הרוחני

הטכנולוגיה. בהתפתחות

חדשה מציאות
מלך שליט"א הרבי
הסיבה כי מסביר המשיח
להתפתחות האמיתית
המדעיות ההמצאות
הינה בעולם, החדשות
שיכלולים ידי שעל כדי
מצבים המגלים אלו,
מתווסף בעולם, חדשים
אם ההלכות. בחידושי
לחשוב היה מופרך בעבר
הלכתיות שאלות על
נסיעה עקב המתעוררות
שעל הרי (לדוגמא) לירח
האפשרות התפתחות ידי
בתורה ולחדש בכך לדון שיש הרי כיום, המעשית

נתגלתה. לא שעדיין הלכתית מציאות

הליכות תקרי "אל בתפילה אנו אומרים יום מידי
מעשינו בכל כי לדעת ועלינו הלכות", אלא עולם
ולמצוא לחוש יש עולם", "הליכות היום במשך
הקב"ה של מציאותו את ולגלות ה"הלכות" את

בחיינו. פרט בכל

הדרך זו חיינו, לתוך הגאולה הכנסת של הדרך זו
להביא ובכך גאולה של ליום יום כל להפיכת
הרבי בהתגלות והשלימה, האמיתית לגאולה
"והיה היעוד: כשיקוים המשיח, מלך שליט"א
אחד ה' יהי' ההוא ביום הארץ, כל על למלך ה'

ממש. ומיד ותיכף אחד", ושמו

החכמה מבול
הדעת את מרחיב
במקביל אחד, כל ידי על להבנה הניתנים חסידות, דברי של עצום בשפע הרוחנית, החכמה התגלות
והשלימה. האמיתית בגאולה בקרוב, הגדול לגילוי הכנה הינם בעולם, הכללית החכמה להתפתחות
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משיח מבית לשלום צאתכם

מרוממת בראשית שבת לאחר ,770 חיינו בית את גודשים רבים אלפים
למקומם. חזרה צאתם טרם המשיח, מלך שליט״א הרבי במחיצת

ג׳רופי יוסי אינפו, חב״ד צילום:



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

ריבק שיחיו ציפורה ופייגא יעקב ר' למשפחת
שיחי' דוד משה הת' הבן לבוא

תחי' חנה מרת עב"ג השידוכין בקשרי
ברוך שיחיו וויקטוריה יצחק ר' למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

דורון שיחי' גיטה ומרת יצחק לוי ר' למשפחת
שתחי' רחל חנה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת

חב"ד. כפר מאיר צבי ור' ים, בת דורון טוביה ר' ולזקניהם:

הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב טובמזל מזל

  
   
   
    
   
   
    
  
   
   
    
  

 
    

ברית לאות . . בענן נתתי קשתי את
יג-טו) ט, (בראשית

הקשת אות כי נאמר דורות שני לגבי
המלך של דורו בימיהם: הופיעה לא
הגנה זכותם רשב"י. של ודורו חזקיהו
לאות נזקקו שלא כך דורם, בני על

הקשת.

הגאולה. הוא אלה, לשנים משותף מכנה
הארץ "הוטבלה" שבמבול, כשם
של לדרגה שהתעלתה ועד ונטהרה,
נזכה הגאולה, בזמן גם כך חדש". "עולם
"השמים - של מהותית להתחדשות

החדשה". והארץ החדשים

חזקיהו על להשוואה: נוספת נקודה
ועל משיח לעשותו הקב"ה שרצה נאמר
שבזכותו נאמר: הזוהר וספרו רשב"י

ברחמים. הגלות מן ישראל בני יצאו

גאולה) (פניני

יהיה ולא . . בענן נתתי קשתי את
למבול המים יג-טו)עוד ט, (בראשית

מבול: עוד יהיה שלא מציינת הקשת

עד כבדה כה עננות הייתה המבול לפני

להשתקף היה יכול לא השמש שאור

שזיכך המבול קשת. נוצרה לא וכך בהם

ואז העננים את גם זיכך העולם את

להופעת הטבעית האפשרות נוצרה

הקשת.

תאיר הגאולה שבזמן לכך הסיבה גם זו

והעולם היות גווניה, במלוא הקשת

מזוכך. כבר יהא
רבתי) (בראשית

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:27 16:14 ירושלים

17:28 16:29 תל-אביב

17:27 16:19 חיפה

17:30 16:33 באר-שבע

18:33 17:35 ניו-יורק

ה'. מרחמך אמר - עקרה רוני :
י) - א נד, (ישעיה

והילל שיבח העולם כשכל

מלך דבר

נח פרשת

נח

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

03-658-4633 טלפקס
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

שבבריאת המדרש אומר המבול, לסיפור בקשר
כל היה היבשה) נבראה לא עדיין (כאשר העולם
והילל שיבח כולו העולם ואז מים, כולו העולם
מן עולה הקב"ה של "קילוסו כי הקב"ה את
הלכו הדורות במשך כאשר אך דווקא". המים
הוא שכעת הקב"ה אמר בה', ומרדו האדם בני
מוצף יהיה העולם זה וע"י לעולם מבול יביא

העולם. כבבריאת כבתחילה, במים

המבול של שתוכנו מובן הללו, המדרש דברי לפי
העולם שכל כך לידי להביא – ורצוי חיובי הוא
העולם. שנברא בעת שהיה כפי הקב"ה את יקלס
הפשט עם מתאים זה כיצד הסבר דרוש אך

בשר"?! כל "לשחת בא שהמבול – הפשוט

רצוי בלתי אין
יסודי ענין כאן מלמדנו שהמדרש לומר ויש

לתורה: בשייכות וכללי

תורה קדמה שנה ש"אלפיים חז"ל מאמר ידוע
בתורה הכתוב לפשטות שבנוסף כלומר, לעולם",
גם ישנו הגשמי, הזה בעולם נלמדת שהיא כפי
נלמדת שהתורה כפי ורוחני, פנימי - נוסף פן
לציוויים בנוגע שזה וכפי עליונים. בעולמות
שגם התורה, לסיפורי בנוגע הוא גם כך שבתורה,
התורה למציאות בהתאם רוחני תוכן מכילים הם

העליונים. בעולמות

רצויים, בלתי עניינים אין הקב"ה ואצל ומאחר
בתורה שמופיעים דברים שגם לומר צריך לכן
מתפרשים הם למעלה הרי רצויים, לא כדברים

וקדוש. טוב באופן רק

במבול הטוב הצד
המבול: מי אודות המדרש דברי יובנו זה ולפי

החוטאים האנשים את להעניש בא שהמבול זה
נלמדת שהתורה כפי רק זה הרי הדור אותו של
מכיוון אבל "למטה". כפשוטו – ב"תחתונים"
זה שעניין לומר בהכרח בתורה, סיפור שזהו
לא ששם ב"עליונים" שהיא כפי בתורה גם קיים

וחטא. רע של ענין שום שייך

כל את שכיסו המבול שמי המדרש אומר ולכן
כך לידי מביאים הם כי ורצוי, טוב דבר הם הארץ
העולם כאשר (כי הקב"ה את יהלל העולם שכל
את מהלל העולם כל המבול, במי מוצף כולו
המים מן עולה הקב"ה של "קילוסו כי הקב"ה

דווקא").

למי בנוגע הזקן, אדמו"ר שמסביר מה גם וזה
את לטהר שבא מקווה בדוגמת היו שהם המבול,

יום, ארבעים במשך היה המבול ולכן העולם,
במקווה. שיש סאה ארבעים כנגד

בזה: וההסבר

שמי מקוואות, הלכות בסוף כותב הרמב"ם
שע"י וכמו הטהור" הדעת ל"מי רומזים המקווה
כך במים, כולו מתכסה האדם במקווה הטבילה
צריך הוא הדעת", ב"מי שקוע האדם כאשר גם

לגמרי. כולו כל שקוע להיות

מכסים לים כמים
הארץ שכל – המבול של הפנימי התוכן וזהו
שכותב וכפי הדעת", "מי – במים שקועה תהיה
ש"לא והשלימה האמיתית לגאולה בנוגע הרמב"ם
. בלבד. ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה
מכסים", לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי
במצב העולם כל יהיה שבגאולה אומרת, זאת
החיובית), (במשמעותו המבול של לזה דומה

ה'". את ב"דעה שקוע יהיה העולם שכל

המבול ימי ארבעים סיום לאחר זאת, עם אך
מבול עוד יהיה שלא - אוסיף" "לא הקב"ה נשבע
והחיובי הרוחני ברובד גם - הארץ את לשחת
היא העולם בריאת של התכלית כי המבול. של
רק יישאר לא – לאלוקות העולם של שהביטול
גם שיחדור אם כי במים, מוצף שהעולם בעת
מצד ה'" את ב"דעה תתמלא היא שגם ב"ארץ",

עצמה.

"מלאה שאז הגאולה לזמן הכנה היווה המבול
לים כמים ה' את דעה המים) רק (לא הארץ

מכסים".

נח) לפ׳ שיחה ל׳ חלק שיחות לקוטי (ע״פ



בארץ כאן המפלגות ידי על נתמכת המאה", "הסכם למימוש יפעלו כי ונציגיה ארה"ב ממשלת הצהרת
האזרחים והפקרת סוריה מצפון ארה"ב חיילי של המפתיעה נסיגתם עם האחרון, שבחודש אלא הקודש.
בהתחייבויותיה לעמוד ארה"ב של כוחה בספק הועמד להם, שניתנו ההבטחות חרף - לגורלם הכורדים
שכזה. מקרה על המשיח מלך שליט"א הרבי של הק' שיחתו להלן מוקדמים. סיכומים של במקרים לסייע

להתחייבותםאין ערך להתחייבותם ערך אין
שיכולים מכיון תוקף, אין שבכתב (שלדבר כך ...על
לרמות וירצו הדיפלומטים יתווכחו להיפך) מיד לחתום
זה כיצד יטענו: והם כך. זה שאין ה"עולם-גולם" את
לא - עדות תהי' זה עם וביחד - ויחתמו כשיכתבו יתכן?
- הקיצין" כל "כלו - זה כנגד כלום לעשות שייך יהי'

רגוע! לישון ויכולים

שבכתב: דבר של חשיבותו מהי בשר בעיני הראו אך

- וחתומה כתובה התחייבות היתה שם "טייואן": למדינת בנוגע והוא,
- שנים וכמה שלושים עליה שמרו והם (ארה"ב), אדירה מלכות שהתחייבה
מדוע סיבה שישנה (ודאי גלויות סיבות שום ללא עבר", רגע "בין ופתאום,
באופן הכריזו גלוי׳ה) סיבה אין אך מסובב, אין סיבה ללא הרי כי זאת, עשו

ההיא. המדינה במציאות ההכרה את שמבטלים רשמי

או אחד כך על שהחליטו בגלוי שנראה כפי הדעת, ישוב ללא זאת ועשו
דעת על החליט לא כך שהחליט מי ומסתמא - אנשים שלשה או שניים
"דיון שנקרא מה הצבעה, ובלי - וכו' ולוחצים יועצים לו שיש מכיון עצמו

ההתחייבויות. כל את בטלו בבת-אחת - כאמור אלא, דמוקרטי",

מכיון ההסברה מהי נפקא-מינה כל אין אך - כך על יסבירו מה יודע אני
ההתחייבויות. כל את בטלו בפועל שבמעשה

הסובייטים נגד להרויח כדי הכל לעשות מוכרחים שהיו כשיסבירו אפילו
וכך כך באופן וירויחו וכו', מטוסים עם גדול צבא להם שיש (רוסיא)
מבטל זה אין אבל - בעיתונים) תודפס זו הסברה ימים כמה בעוד (ומסתמא
אבד": לילה ש"בין ובאופן ההתחייבויות! כל את שבטלו בפועל: המעשה את
אלא - לפני-כן והודעה שקלא-וטריא כל וללא זה, לפני פרסום כל ללא

ההתחייבויות! כל שהתבטלו מכחיש לא אחד ואף בפתאומיות!

עכשיו דווקא קרה זה
את שכיבדו שנים עשרות כמה עברו הרי לשאול: יכולים לכאורה יג.
"שלום") עושה שישראל (לפני עכשיו דווקא מדוע אם-כן ההתחיבויות,
עם השקלא-וטריא כשתסתיים שבועיים בעוד ולא האמור, העניין אירע
לסמוך (שאי-אפשר בעיתונים עליו שנכתב מה יודע אחד אותו הרי ישראל,
תסמוך לא ישראל טייואן עם כזה מעשה יעשה וכשהוא - שלו) המילה על

עליו?!

ליהודים קוראים ולאחר-מכן גלי, ובריש עכשיו, אירע זה ואף-על-פי-כן
הכללים! כל לפי קיים הוא - כתוב שדבר להם ומסבירים

והסיבה הטבע, מדרך שלמעלה נס כאן שאירע הוא, בזה הביאור אלא -
המוסר: בדרך להסביר יכולים - עכשיו אירע זה מדוע לומר שניתן הגלוי'ה
ועל-אחת-כמה-וכמה נייר על לחתום הולך שהוא שלפני ידע שיהודי בכדי
התחייבות לך שיש השני ואת עצמו את לרמות וברצונו מעשה, לעשות
לקח שהוא כשרים) בלתי עדים (או כשרים עדים ובמעמד בכתב, חתומה
נהי'ה מה בשר בעיני ראו הנה - שבעולם ההתחייבויות כל את על-עצמו

בכתב! מהתחייבות

שכעת מכיון זה: לזמן מתאימה - ל"טייואן" בנוגע שההכרזה וכאמור,
ובחברון, בשכם העתיקה, בירושלים ברמאללה, עושים הערבים מה רואים
שהם מכיון זאת עושים הם לעיל, וכמדובר ומשם. משם המובילים ובדרכים
יהודי ישנו וכאשר - העתיקה בירושלים להתיישב מפחד שיהודי רואים
לו מניח ולא שלשה) או שניים (או שני יהודי מגיע זאת, לעשות שרוצה

לשם. להיכנס

תשל״ט) כסלו י״ט משיחת (חלק

רב אנטיזדה, משה הרב מספר
בנתניה: אירן יוצאי קהילת

שיחת מקבל אני הימים "באחד
שאמורה משפחה הקו על טלפון,
של החתונה את ערב באותו לחגוג

שיחי'. בתם

בדחיפות להגיע ממני מבקשים הם
בעיה. להם ויש מאחר לביתם,
האם, לי סיפרה לביתם כשהגעתי

לחופה. להגיע חוששת היא כי

הסבירה: והיא שאלתי, מדוע?
שאנו הרביעית החתונה זו ה', "ברוך
הורי אשר המנהג הוא ידוע עושים,
עם יחד מסובבים והכלה, החתן
שבע החופה תחת החתן, את הכלה
כאשר הראשונה בחתונה פעמים,
ההקפות, את לעשות התחלנו

ועד בטוב לא חשתי
תחת שהתעלפתי

כולם. מול החופה,

רב לצער גרם שזה מובן
ולמרות נפש, ולעגמת
שמהרמאודהתאוששתי
בחופה להמשיך ויכלו
הדאיגה שהתקרית הרי

כולנו. את מאוד

שאמר לרופא, הלכתי
כנראה לכן בלחץ, והייתי שהיות
כדורים לי נתן ואף עלי, השפיע זה

הלחץ. את שיפחיתו

לחץ שבמקרי הוא שמוזר מה
לעילפון, מעולם הגעתי לא אחרים
לי. אירע הדבר החופה תחת ורק

עצמו על חזר הדבר בכך, די לא אם
את התחלנו השנייה, בחתונה גם
לקראת ובאמצע, כרגיל, ההקפות
ארצה צנחתי הרביעי הסיבוב
החתונה היה גם כך מתעלפת.
ואילו במספר, השלישית הקודמת,
לחתונה מתכוננים כשאנו כעת
צריכה אני המספר, הרביעית הערב,
מאומה, לי יקרה שלא מיוחדת ברכה
והחתונה החופה את לעבור ואכל
ללא מלאה. בריאות ומתוך בשלום

התעלפות".

לרבי נכתוב כעת "בואי לה: אמרתי
את ונבקש המשיח מלך שליט"א
כרך לתוך המכתב בהכנסת ברכתו
בטוחני שברשותי. קודש אגרות של

תוושעי". ברכתו שבזכות

המכתב שהוכנס לאחר ואכן,
התשובה את לקרוא התחלתי

שליט"א הרבי כי לגלות והפתעתי
ידי יצא כי לה כותב המשיח מלך
פחות שהגיעו בכך נפש עגמת חובת

לאירוע. אנשים

אתם אנשים לכמה אותם, שאלתי
השיבו הם היום? בחתונה מצפים
מאות כשלש יגיעו שלהערכתם

מוזמנים. וחמישים

ז"ל, חכמינו מאמר על להם סיפרתי
קטטה של ענין יש חופה בכל אשר
כתובה "ליכא נאמר: שבת [במסכת
כתובה (=אין תגרה" בה רמו דלא
עלולים חופה ובכל מחלוקת)]. ללא

נפש. עגמת של ענינים למצוא

חובת ידי הפעם שתצאו תראו אתם
אורחים מספר שיגיעו בכך הצער
מתכננים. שאתם ממה פחות מעט

שאגיע ממני ביקשו הם
לנו שיש "כעת לחתונה,
שליט"א מהרבי ברכה
מאוד אנו המשיח, מלך
אתה שגם שמחים היינו
לצערי אני אך תגיע",
קודם כבר התחייבתי
בהתוועדות להופיע
דברים נשאתי שם
להשתתף ממני ונבצר

בשמחתם.

את פוגש אני בבוקר למחרת
ממני מבקש אשר המשפחה אבי
את לשמוע כדי לביתם לסור
הוא שאם הבנתי הסיפור. המשך
בשורות שהיו בוודאי אותי מזמין

טובות...

האם, לי סיפרה ושם לביתם הגעתי
חששה היא החופה, כשהתחילה כי
וכשהתחילו מהסיבובים, מאוד
בלחץ היתה הוא כנהוג, ההקפות
אני "וכך תתעלף לא שהיא גדול
לשמחתי אך כולי, לחוצה שם הולכת
שני ראשון, סיבוב להשלים מצליחה
הבנתי לרביעי וכשהגעתי שלישי
לסיים מצליחה אני ב"ה שהפעם
היה, אכן וכך ההקפות..." כל את
לב לשמחת בשלום עברה והחופה

כולם.

מנות כמה אותם, שאלתי לי, "תגידו
הגיעו אורחים כמה יצאו, בסוף

לחתונה?"

שלש רק בסוף הגיעו השיבו: והם
גדולה לשמחה זכינו אך איש. מאות

ב"ה.

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

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

ומזיק.. חובל הלכות
א. פרק אלו. בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ג-ה. פרק ביאה, איסורי הלכות

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

טו-יז. פרק

יח-כ. פרק

בפרקים אסורות.. מאכלות הלכות כא-כב. פרק
א. פרק אלו.

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לחופה מתחת ברכה

לא שהיהודים רואים וכשאומות-העולם
אלא בפועל, מעשה של עניין לעשות נותנים

אינם וכתב שדיבור יודעים והם - בכתב או בדיבור מסתפקים
שע"י מוחלטת גמורה הוכחה להם מהווה זה - כלום שווים

תשל"ט) כסלו (י"ט הכל. משיגים לחץ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אכפת שלא יודעים האומות

אנטיזדה משה הרב

נשמת לזכות

ז"ל טאוב (אבי) אברהם ר' הרה"ח
שיחי' (חנן) חונא ר' יבלחט"א בן
ה'תש"פ תשרי כ"ט נפ'

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



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

ממש ומיד תיכף

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

אלפי חיים בו וגדוש מלא חודש לסכם קשה
לרבי התקשרות ויחיד: אחד ענין סביב האורחים
בהתגלותו לוהטת ואמונה המשיח מלך שליט"א
כ'צידה משיח. בית ב–770 והמושלמת המליאה
האירוע התקיים החודש, סיום לפני רגע לדרך'
ערוכים. שולחנות לצד מפואר באולם המרכזי

השתלב ממש', ומיד 'תיכף הכנס כותרת
לתוכניות ועד הרבנים מנאומי הכינוס, בתוכנית
חדורי יצאו המשתתפים כלל המולטימדיה.
שליט"א הרבי של המיידית בהתגלותו הרגשה

ממש". ומיד "תיכף המתגשמת המשיח מלך

וזמרה שירה ברוב
מאיר יצחק הרב המנחה פתח הכינוס את
אודות תקווה, פתח תות"ל מישיבת מיידנצ'יק,
הוא כאשר ממש', ומיד 'תיכף הכינוס נושא

תוכנו. את מסביר

ע"י נאמר המשיח מלך שליט"א הרבי של פרקו
'אש"ל הנהלת וחבר אנ"ש מזקני חן, מוט'ל הרב
פרצה מכן לאחר מיד כאשר אורחים', הכנסת
אלי ר' החסידי הזמר עם חסידית מחרוזת

גרוזמן. שמוליק הקלידן לצד מרקוס,

בהם קודש', 'מראות הוקרנו המסכים גבי על
אודות המשיח מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק מעורר
ממש רגע שבכל יהודי כל של והציפייה האמונה

והשלימה. האמיתית הגאולה מגיעה

אהרון יצחק הרב פתח הנאומים סדרת את
תקווה, פתח תות"ל ישיבת ראש אקסלרוד,
לחסיד להיות שצריכה הבעירה אודות בנאום
מלך שליט"א הרבי של המיידית התגלותו על

המשיח.

שהופק בסרטון התמימים צפו דבריו, סיום עם
מעשרה למעלה רואיינו בו הכינוס, עבור במיוחד

שליט"א הרבי של ההתגלות אודות חסידים
מרגישים כיצד ממש', ומיד 'תיכף המשיח מלך
יום. היום לחיי זאת מורידים ואף זאת וחשים

השיחות כל לאורך
שמעון הרב בדברים פתח מכן לאחר מיד
ראשון תמימים תומכי ישיבת ראש וויצנדהלר,
הנשיאות שנות כל לאורך הקו אודות לציון,
בנוגע המשיח מלך שליט"א הרבי של בתורתו
כאשר הנעלה, והזמן הגאולה ביאת לעכשוויות
"שנות בשיחות תוקף משנה הדבר מקבל

תש"נ-נ"ב. - הנפלאות"

שניה, ומנה ניגונים של קצרה אתנחתא לאחר
הכנסת 'אש"ל ארגון יו"ר דברים לשאת הוזמן
בסיום הענדל הכהן מענדל מנחם הרב אורחים'
הכנסת 'אש"ל ארגון לידידי העניק דבריו,
– 'אש"ל מבית יוקרתית חג מתנת אורחים'

אורחים'. הכנסת

נועם הרב עם וידיאו מוקרן המסכים על
הוא בו יוהנסבורג, תות"ל ישיבת ראש ווגנר,

הרבי של והחיות הלהט את חם ברגש מגולל
סביב הנפלאות בשנות המשיח מלך שליט"א
מספר הוא המרכזי בחלקו כאשר הגאולה, נושא
להמשיך האישית החלטתו על אישית מזווית

זה. בקו הבעירה בשיא

טובות החלטות 20,000
מענדל מנחם הרב עלה חותם, לנאום
הוא בו חיפה, חח"ל ישיבת ראש ווילשאנסקי,
הפשוטה והאמונה המלא הביטחון את העביר
מלך שליט"א הרבי של המושלמת בהתגלותו
מחזק הוא כאשר ממש", ומיד "תיכף המשיח
המושלמת המוכנות הכרח ואת בסיפורים

לכך. ראויים להיות מצידינו

את"ה השיק הכינוס, תום טרם מספר דקות
החבילות" את "פורקים מבצע את העולמי
על לוקחים התמימים בו תש"פ, תשרי של

שיחות לימוד עצמם
מידי ומשיח בגאולה
כסלו לי"ט עד שבוע
נחלק המבצע הבעל"ט.
מסלולים, לשלושה
זהב במסלול כאשר
שיחות 3 לקחת ניתן
2 כסף ובמסלול לשבוע,

לשבוע. אחת שיחה נחושת ובסלול לשבוע, שני
המידע התקבל ההחלטות לקיחת בסיכום
20,000 – ל קרוב שנלקחו את"ה ממשרדי
תש"פ. כסלו לי"ט עד ומשיח בגאולה שיחות

במרכז לוהטים שמחה בריקודי נחתם הכנס
התקיימה מכן לאחר מיד כאשר האולם,
הרב עם משיח, בית 770 – ב כללית התוועדות

ווילשאנסקי. מענדל מנחם

לא.. שעדיין מי ע״י חסידות הפצת
חב"ד תורת בהפצת יתעסק איך ששואל ...במה
קיים לא שעדיין כיון - והנהגותי'ה הדרכותי'ה
אפשר אי והוא: בשתים, זה על המענה עצמך, קשוט
שבסביבתו, מאלו האמורה דתורה הידיעה למנוע
בזה, אשמים אינם הם שהרי כדבעי, אינו שהוא מפני
הצורך, ככל עצמו מתקן אינו באם הנקודה על נוסף
עוד זה על להוסיף צריך שאין פשוט חסר, ועדיין
הפצה ענין ומגודל (=חסידות), דא"ח בהפצת הגרעון
וכו' הרבים וזיכה זכה משנה, דבר קאי זה על (שגם זו
בענין והרי ח"ו, ההיפך מובן בו), תלוי הרבים זכות
אופנים כל ולמצוא לחפש האדם צריך עצמך דקשוט
ולכשידע בזה, הצלחה להגדיל האפשרים ואמצעים
לפני חשובים ענינים דבר על שעה בעוד לדבר שעליו

יקל שזהו ובודאי בודאי פנים-אל-פנים, וכמה כמה
הנצחון. ויקרב האמורה המלחמה

ז׳קכח) (מאגרת

מצוה בר מנהגי
לא - מצוה, בבר קשורים מנהגים אודות שכתב ובמה
אשר יום, בהיום הנדפס לבד הוראות, בזה שמעתי
שבועות קודם, חדשים שני תפילין להניח מתחילים
בברכה, בהנחתם, וכשמתרגל ברכה, בלא אחדים
בזה שנהגו איך להם ידוע שאולי אנ"ש אצל וישאל

לפנים. במדינתנו במקומם

דיבור המאמר הבר-מצווה - לחזור מהנכון כן
פה, בעל ללמדו וקל תהלים, במדרש איתא המתחיל

כן. יעשה בנו וגם
ז׳קלד) (מאגרת

הנאומים בעת
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הריקודים

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

הבעש"ט בציון קדמי

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח

ובכל על להמשיכם מנת על המיוחדים, וההתעוררות ההתעלות רגעי את מחדש" "לחיות כדי יחדיו כולם מתאספים הקדושה לארצנו "בשובם

(458 ע' תשמ"ח, התוועדויות מרחשון, ט"ו וירא, (ש"פ יעזורו" רעהו את ד"איש באופן ברבים, טובות החלטות קבלת ע"י ובמיוחד כולל כולה, השנה

ארצית להתוועדות היכונו

הרש"ב אדמו"ר כ"ק הולדת יום חשון כ"ף לרגל
וטף נשים אנשים ישראל, בית והמוני ציבור ואישי רבנים במעמד

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

(458 ע ח, תשמ ות עדו

770 חיינו הבאיםברוכים הבאים מבית ברוכים
פרטים
יבואו
שירה ברוב
וזמרה


