
חוזרים השלוחים
השלוחים כינוס ימי סיום עם
השלוחים אלפי חוזרים ב-770, העולמי
במהלך העולם. ברחבי שליחותם למקום
מלך שליט"א הרבי במחיצת הכינוס
המיוחדת בעבודה התחזקו המשיח,
ממש. בפועל צדקנו משיח פני קבלת

קהילות הקהלת עלון
– העולמי קהילות הקהלת 'מטה
מרחבי רבות תגובות על מדווח '770
הוראתו לקיום רבה והתעוררות העולם
לחזור המשיח מלך שליט"א הרבי של
בשבתות. הכנסת בבתי חסידות דברי על
שבועי עלון אור רואה שבוע מידי
כנסיות. ובבתי בישיבות המופץ בנושא
וואטסאפ שלחו להפצה להצטרפות

.054-770-4375 למס'

יהודית משפחה להציל
מהודרת חדשה מהדורה הודפסה
המנגישה לטוהר", "צוהר החוברת של
שליחות, המשפחה'. 'טהרת מבצע את
ברחבי טהרה מוסדות ומנהלות מדריכות
החוברת את רוכשות והעולם הארץ
ומסופקות עליה, ממליצות הנהדרת,
האוצר את לחשוף הזמן זה מהתוצאות.
ארגון ממש. נפשות ולהציל היהודי,
רחב הפצה במבצע יוצא שבך" "החן
או 03-9601981 עכשיו: התקשרי היקף.

ateret770@gmail.com באימייל:

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

ידע בעל רב ניצב הכנסת, בבית התפילה בשעת
מכבר לא שזה קטן ילד ולצידו עמוקה, והבנה
שניהם כראוי. התפילה מילות את להתפלל למד
כשהם הבורא, את ולשבח בתפילתם לכוון רוצים

בקשותיהם. את בפניו שוטחים

ביניהם יש הרי זהה, תהיה הכוונה שתוצאת אף
אל בתפילתו לכוון ברצותו הרב עצום. הבדל
כל את במחשבתו "לשלול" נדרש הקב"ה,
שהרי בספרים, למד אודותם והמעלות הדרגות
להשיג יוכל לא שהוא ברור להבין, שיוכל ככל

ענינו את במחשבתו
הבורא של האמיתי
ומהות עצמות הנאצל,
נדרש הוא ולכן ב"ה.
את ממחשבתו להסיר
רכש, אותו הידע כל
מחשבתו את ולכוון
ניתנת שאינה ל'נקודה'
הילד לעומתו להבנה.
שתפילתו מכוון הקטן
הקב"ה לפני תעלה
צורך ללא טבעי, באופן
מחשבתי הליך באותו

מהגדול. הנדרש

תינוק כמו
הטמונות טבעיות תכונות ישנן כי מתברר,
אותם ההישגים כל על העולות היהודי, בקרב
גם להבין נוכל זה, באופן עבודתו. במהלך ישיג
נולד. עתה שזה הקט, התינוק של מעלתו את
מכיל כבר הוא למעשה, בו. מאיר כבר הפוטנציאל

העתידיות. ומעלותיו תכונותיו כל את בתוכו

עתה זה חודש. בראש ביטוי לידי בא זה הליך
ימים עוד ויחלפו הארתה, בראשית הלבנה נראתה
בו החודש לאמצע עד
במלוא הירח מאיר
כעת, כבר אך אורו,
כשאותו זה, ברגע
התלוי דקיק חרמש

ירח. - בשמו לו לקרוא ניתן כבר השמים, ברקיע
- החודש תחילת לימי שניתן השם גם ומכאן
ניהול את המכיל האדם, ראש כמו חודש, ראש
של הראשונים ברגעים כך בתוכו, הגוף מערכות
כבר כי להבין ניתן התינוק, בלידת או החודש,

בעתיד. שיתגלו והתכונות הכוחות קיימים

הכל את שמשנה רגע
שהתקיים העולמי השלוחים כינוס בימי השבוע,
הקודש בארץ מהשלוחים שניים הביאו ב-770,
הערים' 'מפתחות את
מלך שליט"א לרבי
(המצטרפים המשיח
הועברו שכבר לעשרות
סמלי לאקט היום). עד
משמעותי ביטוי יש זה,
העיר פעילות כל על
ראשוני רגע מעין בעתיד.
כל את בתוכו הטומן
וכך הלאה. שיקרה מה
מלך שליט"א הרבי אמר
מסירת בעת המשיח
בעבר: המפתחות אחד
- מפתח "בנתינת
הבעלות את מעניקים
שזה הענין ועל העיר על
הציבור, בדעת מתחשב אני בכלל שלו. המפתח
אדגיש רק המושב, בהנהלת אתערב לא לכן
הענינים בכל חזק לעמוד שיש מיוחדת הדגשה
בשלימות כן גם תלוי וזה התורה, שלימות של
החזקת על-ידי ישראל, עם ובשלימות הארץ

התורה..."

לפני ועוד משנתו, בקומו מיד מאיתנו, אחד כל
"מודה שאמר לפני אפילו עבודתו, את שהתחיל
בו, הטמון הבורא כוח את מגלה כבר אני...",
המורגש משיח של אוירו את לנשום יכול וכבר
לנו יש כסלו, לחודש משנכנסנו כעת, בעולם.
(דרגת העצם נקודת את לגלות האפשרות את
היום במשך ביטוי לו לתת שבתוכנו, היחידה)

גאולה. של באור הסביבה את ולהאיר כולו,

כבר גאולה
הראשון מהרגע
הראשון ברגע יהודי כל כך בעתיד, שיתגלו התכונות כל את מכיל נולד, עתה שזה קטן שתינוק כפי

והשלימה. האמיתית הגאולה את ולהביא בו, הטמונים הכוחות מלא את לגלות יכול כבר בבוקר, שמתעורר
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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

שיחיו רבקה ומרת שמואל ר' למשפחת
הפרצי

שתחי' מוסיה חיה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

שיחיו תהילה ומרת ליאור ר' למשפחת
שבו בן

שתחי' חנה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב טובמזל מזל

   
   
   
  
    
   
  
  
   
   
    
   

     

יט) כה, (בראשית יצחק תולדות ואלה

דמעשינו הענין כללות זהו "תולדות"
צדיקים של ("תולדותיהם ועבודתינו
נעשה זה ידי על ודוקא טובים"), מעשים
האמיתית הגאולה ביאת יצחק", "תולדות
של הענין שלימות יהיה שאז והשלימה,
שחוק ימלא ו"אז לי", יצחק השומע "כל
פינו" "שחוק שאז בלבד זו שלא - פינו"
למלא מוכרחים נהיה אז אלא אפשרי, יהיה

פינו"!... "שחוק
מוגה) בלתי - תשנ״ב תולדות ש״פ שיחת (עפ״י

כא) כה, (בראשית לה׳ יצחק ויעתר

שתבוא ("ויעתר") מתפלל הצדיק
והצחוק השמחה את יהי'ה שאז הגאולה,
כמו בשלימות, לה'") ("יצחק הקב"ה אצל

במעשיו". ה' "ישמח יעקב)שכתוב (קול

את אתן ולזרעך לך כי . . בארץ שכון
ב-ד) כו, (בראשית הארצות כל

ישראל בארץ שכונה עשה - בארץ" "שכון
אחר דבר נציב. הוי זורע, הוי נוטע, הוי

בארץ. השכינה את שכן בארץ", "שכון

הושעיה: רבי אמר - הזאת" בארץ "גור
חוץ יצאת אם עולה מה תמימה. עולה את
יצאת אם את אף נפסלת, היא לקלעים

נפסלת. לארץ חוץ

האל הארצות כל את אתן ולזרעך לך כי
לקח" הארץ אילי "ואת שנאמר: כמו -
נאמר לא למה אחר: דבר . יז) (יחזקאל

נותן אני מקצתן לומר "האל", אלא האלה
לעתיד השאר את נותן אני ואימתי לך,

לבא.
רבה) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:14 16:00 ירושלים

17:15 16:16 תל-אביב

17:13 16:07 חיפה

17:17 16:18 באר-שבע

17:14 16:12 ניו-יורק

הוא. צבאות ה' - ה' דבר משא :
א'-ב'). פרק (מלאכי

לגאולה משתנה עולם

מלך דבר

תולדות פרשת
תולדות

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

רש"י מפרש יצחק" תולדות "ואלה הפסוק על
בפרשה". האמורים ועשיו "יעקב

אופנים בשני לפרש ניתן 'תולדות' המילה את
חייו קורות דהיינו יצחק, של תולדותיו (א) –
בנים. מלשון – כפשוטו תולדות (ב) ופעולותיו.
ועשיו "יעקב בפירושו להדגיש רש"י רוצה זה ואת
"תולדות", המילה שפירוש בפרשה", האמורים

ועשיו. יעקב – יצחק של לבניו הכוונה

ההבטחה התממשות
לומר ניתן והלא כך? לפרש רש"י את מכריח מה
של חייו לקורות הכוונה יצחק" ש"תולדות

יצחק?

"ואלה בלשון משתמש שהפסוק מאחר אלא
על מוסיף - ש"ואלה האומר כלל וישנו תולדות",
משתמשת התורה שכאשר דהיינו, הראשונים",
קודם המסופר על מוסיפה היא "ואלה", במילה
על מסופר הקודמת שבפרשה ומכיוון לכן,
רש"י מפרש לכן בנים, – ישמעאל" "תולדות
של לבנים היא ב"תולדות" הכוונה כאן שגם

חייו. לקורות ולא יצחק,

ותולדות ישמעאל תולדות – אלו תיאורים שני
בעצם מהווים שניהם כי לזה, זה קשורים – יצחק
אבינו: לאברהם הקב"ה של הבטחותיו קיום את
"ולישמעאל ההבטחה קיום זה ישמעאל תולדות

ותולדות יוליד". נשיאים עשר שנים .. שמעתיך
זרע" לך יקרא "ביצחק ההבטחה קיום זה יצחק
דווקא מתקיים שזה נתתיך", גויים המון ו"אב

יצחק. ע"י

מוסיף התורה" "אור בספרו צדק" ה"צמח אדמו"ר
ש"ואלה" תולדות", "ואלה הפסוק בכוונת ביאור
ידי על – וזאת הקדושה, גבול את ומרחיב מוסיף
לקדושה. והעלאתן מהקליפות הניצוצות בירור
בפרשה" האמורים ועשיו "יעקב רש"י אומר ולכן
גבול של ההוספה כי ועשיו, יעקב את ומקדים
עשיו, את מברר שיעקב זה ידי על הוא הקדושה

לקדושה. אותו והופך

לאומות מישראל
שייך – עשיו את מברר שיעקב – לעיל האמור

זה: לדורנו במיוחד

לגאולה, הראשון הדור הוא זה שדורנו מכיוון
בני של ההשפעה עניין בדורנו מודגש לכן
בכל (עשיו) העולם אומות על (יעקב) ישראל
מצוות שבע קיום ע"י ויושר, צדק טוב, עניני
אל אהפוך "אז היעוד לקיום כהכנה – נח בני
האמיתית בגאולה אחד" שכם לעבדו .. עמים

והשלימה.

הדפסת פעולת את בדורנו לראות שניתן וכפי

כדי לשון, לשבעים תרגום עם חסידות ספרי
בה'. אמונה עניני ללמוד יוכלו הגוים שגם

– העולם אומות של הבירור את שרואים וכפי
אלה: בימינו – המשיח לימות כהכנה

לזמן) מזמן והולך (ומוסיף האחרונות בשנים
הקצה מן קיצוניות מהפיכות בעולם מתרחשות
שפיכות ללא מתרחשות הן ה' ובחסדי הקצה, אל
עד הקודמים), בדורות שהיה (כפי מרובה דמים
ועולם כרגיל, נמשכים היום־יום שחיי כך כדי

נוהג. כמנהגו

עם גדולות במדינות מתרחשות אלו ומהפיכות
על משפיעות שהן ועד אנשים, של עצום ריבוי
הן זאת ולמרות העולם, שבכל האנשים רוב
דמים שפיכות וללא ובמנוחה, בשקט מתרחשות

רבה.

ישראל בשביל הכל
ישראל? לבני נוגע זה כל ומה

הוספה ו(ב) הקב"ה. של גדולתו הכרת (א)
הן אלה מהפיכות שכן המשיח, בביאת באמונה
התקופה על חז"ל במדרשי שכתובים מהסימנים
המהפיכות את רואים וכאשר הגאולה, שקודם
שאנו ברור סימן זה הרי כעת, מתרחשות הללו

הגאולה. לפני האחרונים ברגעים נמצאים

הן בעולם המתרחשות המאורעות כל נוסף: עניין
כאשר ולכן, ישראל, בני של מההנהגה כתוצאה
והמצוות, התורה בקיום מוסיפים ישראל בני
העולם אומות על ממילא בדרך פועל זה הרי

מהם. הנדרש כפי שיתנהגו

לעבדו .. עמים אל אהפוך "אז היעוד לקיום ועד
תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה אחד" שכם
תש״נ) תולדות ש״פ שיחת (ע״פ ממש. ומיד



נשיאנו רבותינו מתורת כסלו בחודש יום בכל ללמוד המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת פי על

המשיח מלך
לתקן מישראל אחד כל צריך הבעל-שם-טוב:

לנשמתו". השייך משיח קומת "חלק ולהכין
קעט) הוספות, טוב שם (כתר

שכולו בדור אלא בא דוד בן אין ממעזריטש: המגיד
אינהו כי ידוע כי פירוש: - חייב, כולו או זכאי
חייבים כולם וכשיהיו עלמין, כל סובב [=שהוא]
השם אל יותר קרוב שם ותחתונה פחותה היותר למדריגה ויבואו
תקח) אות ליעקב, דבריו (מגיד יתברך.

מלך. ונקרא רב נקרא משיח הזקן: אדמו״ר כ״ק

"חכמה בחינת תורה, טעמי ישראל את ילמד ובינתו חכמתו ברוח - ׳רב׳
סתומה".

ישראל. נשמות כללות על מקיף בחינת בהעלם אצלו תשאר - ׳מלך׳
גזירת בבחינת תהי' והיא לקבל, ישראל יוכלו לא זו על-שכלית בחינה

בלבד. מלך

הוא משיח שרש שכן א), צז, (סנהדרין הדעת בהיסח בא שמשיח זהו
ז) עמ' נביאים, - הזקן אדמו"ר (מאמרי ודעת. לשכל שמעל מלך, בחינת

אחת, ומדריגה בענין הם ומשיח דמשה ידוע הנה האמצעי: אדמו״ר כ״ק
ידי שעל רק, משיח. זה טוב" ו"יקבל משה זה טוב" "יבא רז"ל ומאמר
- ורע טוב הדעת עץ את לברר לנו בנגלות - לנו" ציוה "תורה משה;
משיח ידי ועל כו', שמו מה והוא - דוקא [=מתברר] אתברי דבחכמה
פיהו מנשיקות ישקני בענין כידוע - ומצוות התורה טעמי לנו יתגלה
(48 עמ' ר"ה ראש (עטרת לבא. לעתיד -

בעצמו סוף האין אתה כו', נתת במשיח כן שאין מה הצ״צ: אדמו״ר כ״ק
אבל מצוות, טעמי שיהיו הגם ישראל על מלך בחינת יהי' זה ומצד כו'
לישראל שיגלה מה מפני ומלך, רב נקרא ולכן לו. שיתגלה מה כל לא
מקיף בחינת שישאר מה ומפני רב, נקרא יהי' בהשגה מצוות טעמי
קיא) ע' מלך, מינוי מצוות מצוותיך, (דרך מלך. נקרא עליהם

וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל "הנה כתיב ולכן המהר״ש: אדמו״ר כ״ק
הראשון אדם כמו יהיה שמשיח היינו אדם אותיות 'מאד' - מאד"
מאד, גבוה היה החטא לפני הראשון שאדם מובן וממילא החטא לפני
מפני והיינו, החטא, לפני הראשון אדם כמו יהיה משיח עליית שתכלית
ספירות העשר כל בחינת היינו גבוה היותר באופן נברא העולם כל כי
קמד) עמ' תרכ"ו שמואל, (תורת כו'. עילאין

ב"יפוצו מרובה במידה תלוי' המשיח ביאת נ״ע: (מהורש״ב) אדמו״ר כ״ק
שזהו המשיח, לביאת תביא המעיינות הפצת שכן, חוצה". מעינותיך

דוד. בן משיח של אורו גילוי דוד", "בית
(1205 עמ' ח"ה לה"ק, דיבורים (לקוטי

שיהי' אף מופלגת. בענוותנות יצטיין משיח מהוריי״צ: אדמו״ר כ״ק
יהי' אף רבינו, משה ועם האבות עם תורה וילמד הרוממות בתכלית

פשוטים. אנשים עם אנשים גם וילמד הרוממות בתכלית עניו

מלך דוד "ועבדי כד) לז, (יחזקאל כנאמר דוד, שם על המשיח נקרא לכן
ישראל, מלך היותו עם אלו: תכונות שתי התמזגו בדוד גם עליהם".

יח). מ, (תהילים ואביון" עני "ואני עצמו על אמר
(194 עמ' תרצ"ט המאמרים (ספר

הי', כבר משיחא מלכא דדוד המינוי המשיח: מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק
להיות רק צריכה משחתיו", קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי שנאמר כמו
הגילוי. בשלימות העם בין וההתקשרות העם, ידי על מלכותו קבלת

מאידית) תרגום - ה'תנש"א אדר מבה"ח שקלים פ' משפטים, ש"פ (משיחת

לפני שמעון: בן אברהם הרב מספר
את לוגוב שלום הרב הקים שנים
מלך שליט"א לרבי לכתיבה האתר
עם www.igrot.com המשיח
האפשרות על המונים למדו השנים
ומשתמשים הק', ברכתו את לקבל
ההחלטות את לקבל כדי זו באופציה

בחייהם. החשובות

מספרי מופיעים האתר בתפריט
לפונים המסייעים רבנים, של טלפון
מזדקקים פעם לא התשובה. בהבנת
הכתוב, מילות את לפרש הכותבים
שמי גם וכדומה. מאידיש תרגום או
ואני הנ"ל, הרבנים ברשימת מופיע

לפונים. מענה לתת משתדל

אחד קשר איתי יוצר כשנה לפני
בהבנת עזרתי את ומבקש הגולשים,

שקיבל. התשובה

לצאת ברכה "ביקשתי
בפרנסה מהבעיות
אמר אצלי" שהתעוררו
את לו הקראתי ואני לי,

לו. שיצאה התשובה

עסקה התשובה
בעיות לו שיש באדם
שליט"א והרבי שונות,
מברכו המשיח מלך

בה', ובבטחון באמונה בהתחזקות
שער את ללמוד לו מורה ואף

הלבבות. חובות בספר הבטחון

הלימוד למציאת אותו כיוונתי
חוזר הוא ימים מספר ותוך המוזכר,
כל ב"ה כי בהתרגשות לי ומספר

נפתרו. הבעיות

לשמור המשיך הוא ואילך, מכאן
בעצמי אני קשר. על איתי
בעיה בכל כיצד השתוממתי,
לרבי כותב הוא אצלו, שמתעוררת
ולאחר המשיח, מלך שליט"א
הוא התשובה, את קוראים שהיינו
עיכוב, ללא ההוראות את מבצע מיד
מיוחדות לברכות זוכה ותמיד

הבעיות. מכל ויציאה

שהרבי לב שמתי התקופה לאורך
מעוררו המשיח מלך שליט"א
והפצת המעינות בהפצת להוסיף
לו הסברתי והמצוות. התורה
מעצמו לתרום גם ממנו שנדרש

לברכה'. ה'כלי את ולהרחיב

את ולקבל להמשיך שלך "הדרך
לקיים שתתמסר בכך הינה הברכות

בהתמסרותך ובעיקר הוראותיו, את
הרבי לך כותב עליהם אלו, בנושאים

המשיח". מלך שליט"א

צלצל. והטלפון ימים, מספר חלפו
מיודענו, של מספרו הופיע הצג על

שאלתו. את שומע ואני

נוספת חברה מול הצעה לנו "יש
עמהם, ההתקשרות את בודק שאני
לחו"ל. לנסוע אצטרך כך ולצורך
מלך שליט"א הרבי את שאלתי
בכרך התשובה את וקבלתי המשיח,
שהיא אלא תקב-תקג, בעמודים ד'

מדבר". שאיני באידיש, כתובה

אותם בעמודים הספר את פתחתי
תוכן את בזריזות ובדקתי ציין, הוא
אוכל האם למצוא כדי המכתב,
אותה לתשובה לכוונו

מחפש. הוא

באותם שהמכתבים אלא
לועד ממוענים עמודים
והוראה הכנסת בית
פעילותם, להרחבת
על מדבר נוסף ומכתב
שתביא רוחנית הוספה

בגשמיות. הברכה את

לו לומר ניסיתי תחילה
התייחסות מוצא שאינני
שמכיון היא הכוונה ואולי לשאלתו,
לא המשיח מלך שליט"א שהרבי
כדאי לא זה שבשלב הרי מתייחס,

שכזה. חשוב צעד לעשות

שאתרגם זאת בכל ממני ביקש הוא
ומיד התשובה, תוכן את לו
מפיו נפלטה להקריא, כשהתחלתי
יודע הוא "איך התפעלות: קריאת

הכל?!"

אני נרגשות, סיפר הוא תאמין", "לא
צופים בישוב הכנסת בית בועד חבר
החלטנו והשבוע מתגורר, אני שם
הקבועה הפעילות את להפסיק
הכנסת, בבית שהתקיימה לילדים
מאפשרת לא שעבודתי בגלל בעיקר
כשקיבלתי כעת בכך. להתמיד לי
מאוד טוב מבין אני התשובה, את

לעשות". צריך אני מה

את לראות כבר הספיק הוא מאז
בהחלטות הברכות התממשות
וכו', דירה מעבר כמו בחייו, נוספות
שעלינו כל שלפעמים למדתי, כשאני
התשובה את להעביר הוא לעשות,

שהיא..." כמו

עכשיו נפלאות נשיאנו רבותינו פתגמי

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

ח. פרק מכירה. הלכות

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

ערכין הלכות ט-י. פרקים נזירות הלכות
א. פרק אלו. בפרקים וחרמין..

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

פרקים אלו. בפרקים כלאים.. הלכות ח. פרק
א-ב.

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

אלו. בפרקים .. עניים מתנות הלכות ט-י. פרק
א. פרק

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הכל?!" יודע הוא "איך

אודות מדובר שכאשר ברור, לדעת צריכים
מהם אחד שכל יהודים מאות של נפש פיקוח

צריך חיים ותורת אמת תורת פי על אז - מלא" "עולם הוא
המומחים הם דידן שבנדון בזה, המומחים הוראת כפי לעשות
תשל"ח) ויצא ש"פ (מוצאי מלחמה. בתכסיסי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

המומחים לפי

שמעון בן אברהם הרב

המשיח" לימות להביא חייך ימי "כל
פרטי בכל - עצמו יום ובכל חייך, ימי ובכל העבודה עניני "כל
המשיח" לימות ב"להביא חדורים להיות צריכים היום ושעות

ה'תשנ"ב) שרה חיי (ש"פ

היום את לפתוח
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי עם:

באתר: ראה בנושא להרחבה
www.hageula.com/study/law/15032.htm
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המהפיכה בלב גאולתית פעילות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בדרום בוליביה במדינת המתחוללת המהפיכה
הנס את מזכירה האחרון, בחודש אמריקה
מלך שליט"א הרבי מצביע עליו העצום והפלא
שהפיכות לעבר בניגוד בנושא. בשיחתו המשיח,
הרי המוני, דמים במרחץ לוו קיצוניות שלטוניות
בצורה מתנהלים לכת מרחיקי שינויים שכיום

הדמים. מעגל של ביותר המקטינה

המשיח, מלך שליט"א הרבי אומר זו, בהכרה ויש
בגדולתו הכרה ראשית, עיקריים. ענינים שני
הפיכות שנית, עולמו. את המנהל הבורא של

המשיח. ביאת מסימני הינן אלה

בעייתים חוקים
אוו של שלטונו שנות עשרה כחמש לאחר
תקופת להדיחו. בקריאה המונים יצאו מוראלס,
ישראל, עם היחסים בניתוק התאפיינה שלטונו
וונצואלה, כמו שונאינו למדינות והתקרבות
תוכניתו בנוסף, ועוד. סוריה אירן, קובה,
רבים להפסדים גרמה הסוציאלית הכלכלית

המקומית. היהודית לקהילה

עיר בלה-פז, השליח קופצ׳יק, יצחק יוסף הרב
ההיבט על מספר שנים, שמונה מזה הבירה
פעילות על שהקשו הבעייתיים, לחוקיו הנלווה

חב"ד:

למדינה. מאכל דברי ייבוא על מאוד הקשה "הוא
אנחנו לנוסע. מזון ק"ג חמש רק להביא מותר
כשר! מזון של ק"ג עשרות לייבא צריכים הרי
ק"ג מאות לפסח להביא צריכים היינו וכאשר
להבריחן איך מתח סיפורי צריכים היינו - מצות

הלאה". וכן למדינה,

כנגד המונית תסיסה החלה מחודש פחות לפני
השנים לאורך שחשו אנשים שלטונו. המשך
להתקיים עליהם מקשים החדשים החוקים כי

איכות ירידת את רואים הם בעוד כלכלית,
סיום עת משתגיע כי העת כל קיוו החיים,
את יפנה הוא בחוק, הקבועה השניה הקדנציה

ארציות. בבחירות מקומו

מתפעלים לא
ושוב שוב אחרות, תוכניות היו למוראלס אך
את להמשיך וניסה לטובתו החוקה את שינה
הבחירות. תוצאות של בולט זיוף תוך שלטונו,

ענק. בהפגנות ומחו לרחובות יצאו ההמונים

אנו בה הבירה, "עיר קופצ'יק: הרב מספר
ארוכות. שבועות במשך לגמרי נחסמה נמצאים,
מאולתר, מחסום הוקם רחובות מספר בכל
לצד להתגורר עברו פשוט רבים ותושבים

ברחוב. החסימות

הרחובות כל מעל החולף ברכבל להשתמש עברנו
מדירת להגיע יום מידי הצלחנו כך והחסימות.
דקות 30 שבמקום רק חב"ד. לבית המגורים

וחצי. שעה הדרך אורכת

שלא צרה כל על ובמוצרים באוכל הצטיידנו

מידי פעיל להיות ממשיך חב"ד בית וב"ה תבוא,
אירחנו שבת בכל התקופה. כל במשך ביומו, יום
אנחנו חב"ד, בית לפעילות בנוסף עשרות.
היהודית הקהילה עבור קבועה פעילות מקיימים
הקהילה, במתחם מתגוררים ואנו המקומית,
בו מתקיימים לא שלבינתיים כנסת בית שכולל
דרך המתפללים בהגעת הקושי עקב מניינים,

החסומים. הרחובות

פרטית השגחה
איתי נסע הוא מהמצב. נלחץ די מענדל'ה בני
בהפגנות וחזה הרחובות, דרך מההתוועדות
שליט"א לרבי כתב כחסיד, החנויות. ובזיזת
שנפתחה התשובה כשהגענו. מיד המשיח מלך
התמימים לתלמידי היתה קודש, באגרות

הדרומית. מאמריקה המגיעים

שבאותם היות פרטית, השגחה ממש בכך ראינו
לכינוס לנסיעה איתי) (יחד התכונן הוא ימים
כדי הכנה, בתור ב-770. השבוע השלוחים
סדרת עצמו על לקח הוא לנסיעה, ראוי שיהיה
לתמים כיאה והנהגות, לימודים על החלטות

הרבי והנה צעיר.
המשיח מלך שליט"א
תמימים על מבשר
מאמריקה המגיעים

הדרומית!

עדים אנו יום בכל כמעט
פעם הפרטית, להשגחה

תפסתי מעבר, דרך ללא כשנתקעתי לילה בשעת
גם כעת ועוד. מקומי, אופנוע רוכב עם טרמפ
המהפיכה בהתממשות לראות מחכים אצלנו
שליט"א הרבי התגלות - הקרובה העולמית

המשיח". מלך

העבר בהישגי להסתפק לא
אם לדעת ואתענין ללונדון, צלחה הגיע שבטח תקותי
- וב"ב יפה זלמן שניאור מר עם התראה הנסיעה במשך
הזדמנות היתה אם כן אחת. באניה הם שנוסעים כיון שי',
וכמה כמה זה וכמדובר חוצה, המעינות להפיץ דא בכגון
בכיוון והזדמנות ענין כל לנצל הנחיצות אודות פעמים
דבני בהענין כמבואר הבעש"ט, תורת פי על ובפרט זה.
הוצאת לקו"ת בסו"ס (נדפס בארצות התועים ישראל

קה"ת)..

ומהענינים מכאן שלום פרישת על נוסף ידבר, בודאי ...
אודות הערב, לישיבות בהנוגע דכאן, בההתועדויות
שינוי זה שעורר ואיך הענין, וגודל הטובות הפעולות
לנהוג ואין וכו', וכו' סביבתם כל ועל בהתלמידים מהות
ואתהלכה נאמר דא כגון על שהרי ענוה, של בנוהג בזה

לפועל מינה ונפקא לפועל כשנוגע וביחוד ברחבה,
בלונדון. הערב לישיבות בהנוגע העבודה ולתוצאות
וכו' הטענות באות צד מאיזה דא בכגון הבחינה וידועה

סיון). כ"ג יום בהיום (נדפס

בהנוגע עמו שדברתי למה סתירה, בהאמור שאין פשוט
קדושה בעניני -שהרי מחדר, לפנים בחדר הערב, לישיבות
בהישגים כלל להסתפק ושלא בקדש, להעלות נצטוינו
רבנו בלשון הרי, קדושה ובעניני בהווה. ואפילו שבעבר
ומוחין ראש בחי' י"ג: פרק סוף שלו התניא בספר הזקן
ורגלי עקביים מבחי' למטה הן תחתונות מדרגות של
ומייסד בזה, הזקן רבנו נסתפק ולא מהן. עליונות מדרגות
כנגד החיות רגלי רז"ל וכמאמר וכסיומו: יותר, עוד הענין
מודגש בנוסח שקדמו, מה על בביאור בא והענין כולם.
כאין הם שלמטה ומדרגות מעלות "כל אשר יותר, עוד
ז׳קמב) (מאגרת מהן". שלמעלה ומדרגות מעלות לגבי

בבוליביה היהודית הקהילה באירוע קופציק הרב

יהודים מטיילים עם

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

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

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

במזרח הגאולה הפצת

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


