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מספרים על החסיד הידוע רבי יקותיאל ליפלער, 
שפעם כאשר רצה רבו אדמו"ר הזקן בעל התניא 

והשו"ע לברכו באריכות ימים, התנה ר' יקותיאל את 
הברכה בכך שלא יהיו אלה "חיים של איכר... שאינם 

רואים ואינם שומעים אלוקות".
הרבי שליט"א מלך המשיח בהתייחסו לסיפור זה, 
תוהה לפשר ה"התניה" שמציב ר' יקותיאל ושואל; 

כשנותנים מתנה לאדם ובפרט מתנה גדולה, הרי אין 
מקום שיאמר שאיננו רוצה בה רק בתנאי שהמתנה 

תהי'ה גדולה עוד יותר, ומכיון שגם אריכות ימים 
כלשעצמה הינה דבר גדול ביותר, איך התנה ר' 

יקותיאל תנאים בברכה?
שבתנאו  אך הביאור בזה,
לא התכווין שיוסיפו לו 

בברכה, כי אם שאריכות 
הימים תהי'ה של ימים 
אמתיים. כי  שהם חיים
היה מונח לו בפשטות 
שימים ושנים בהם אין 

רואים ושומעים אלוקות 
אינם נחשבים למציאות 
חיים כלל, ואדרבה  של

בעיניו. - מאוסים
הרגש כזה, אומר הרבי 
שליט"א מלך המשיח 
יכול לבוא מצד גילוי 

"יחידה" שבנפש, דהיינו 
ענינה  עצם הנשמה, שכל
הוא יחודה בעצמותו ית' 

ללא כל נתינת מקום לאיזה ענין זולתו ית'. מושגים 
של ימות המשיח.

גם מאה שלושים זה לא זה
להרגש כזה.  השבוע זכינו להבין מהיכן שואבים כוח

זה במהלך הפגישה ההיסטורית שבין יעקב  היה
אבינו לפרעה מלך מצרים. פרעה אשר מתרשם 

מאוד מיעקב, מבין 
עפ"י מראהו, כי לפניו 

אדם בגיל מבוגר מאוד, 
ולכן הוא גם מתעניין 

ושואל לגילו של יעקב העונה לו "ימי שני מגורי 
ורעים היו ימי שני חיי...".  מעט שלושים ומאת שנה

 ! תשובת יעקב בלתי מובנת, מאה ושלושים שנה
?! לכאורה היינו מצפים למשהו שונה.  ועדיין מעט

תחילה הודיה לה' על אריכות שנותיו ורק לאחר 
ורעים... מעט מכן, אם בכלל, להשמיע את הערכתו

עונה על כך הרבי שליט"א מלך המשיח. עניינו 
של יעקב - במילא של כל יהודי - הוא הגאולה 

האמיתית והשלימה. ואת זה מבהיר יעקב: כל זמן 
שהגאולה לא באה בפועל, הרי גם אם ינתן להם 

ו"חלב הארץ" עדיין שנות חייו "מעט"  "מיטב הארץ"
וחסרים, כיון שחסר 

בהם העיקר - הגאולה.

פתרון אמיתי
התנהלות החיים שלנו 
דהיום, עלולה לעיתים 
לטעת את התחושה: 

שאם הנושא הבטחוני 
היה אפילו רק "נרגע", 

ובפרנסה היינו מצליחים 
לפחות "לגמור את 
החודש", ובתחום 

(כללי ואישי)  החברתי
היה קצת יותר "שלום 
בית", אזי בעצם המצב 

הוא "פחות או יותר 
בסדר" ואפשר להמשיך 

כך הלאה. על כך אנו 
למדים מיעקב אבינו, להגיב חד משמעית - לא! 

באלף רבתי.
איננו רוצים חלופות או פתרונות ביניים, הציפיה, 
הדרישה והזעקה של כל יהודי היא אחת "גאולה 

אמיתית ושלימה עכשיו ממש". זעקה שצריכה 
להשמע בלימוד התורה שלנו בכלל ובפרט בלימוד 

והפצת פנימיות התורה, בקיום המצוות בהידור, 
ב"מבצעים", בפרסום בשורת הגאולה וקבלת 

המלכות, ובעצם בכל אורחות חיינו, עדי ההתגלות 
המלאה והמושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח 

שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש.

״דידן נצח״!
טבת חל יום  ה' שישי זה,  ביום

נפסק בבית המשפט בו "דידן נצח"
לרבי  שייכת האמריקאי שספריית חב"ד

מאבק  המשיח, לאחר שליט"א מלך
בקהילות  יום זה נחוג ארוך. משפטי

היום  חב"ד בהתוועדויות שמחה, ובניצול
תוך דגש מיוחד על  לרכישת ספרים

ספרי גאולה ומשיח.

שוכני שומרון את פוקדים
עליה תתקיים ביום שלישי בערב,

וכלב בן מיוחדת לציוני יהושע בן נון
להצטרפות: 02-627-7720. יפונה.

בעיתונים פרסום משיח
הגאולה"    ביוזמת עמותת "נבואת

מודעות בכותרת עיתון התפרסמו
רוצה משיח"  "מעריב". בסיסמת: "העם
שליט"א מלך המשיח  עם תמונת הרבי
טלפון ואתר אינטרנט לבקשת ברכה. 

.054-314-4613 - לתרומות

התורה באור גליון
   יצא לאור גליון "באור התורה" 

לאור בעניני המדע העוסק 17 מס'
התורה. בחוברת הנוכחית, 192 עמ' 
שנערכו ע"י פרופ'  האנגלית, בשפה

צריך  העתון: איך ירמיהו ברנובר, נושא
התפתחות  את ספר יהודי ללמד בית

עמדת התורה? החיים, לאור
    להזמנות: 02-642-7521.

יהודי לגאולה האמיתית והשלימה כל הדרישה והזעקה של ביניים. חלופות, או פתרון רוצים איננו
הרבי שליט״א מלך המשיח התגלותו המלאה והמושלמת של עדי חיינו, אורחות צריכה להשמע בכל

חדשות טובות
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חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

במשיח וגאולה
אין פתרון ביניים

חונים פני משיח׳, לקבלת הטנקים ל׳שיירת צאתם לפני רגע
בית אגודת חסידי חב״ד 770 בכפר חב״ד ניידות חב״ד מול

חב"ד מול 770 בכפר הטנקים
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יח) (בראשית מד, יוסף אני . .  ויאמר

בושה להם שהייתה  יוסף שראה  כיון
ויגשו"  אלי  נא "גשו להם  אמר  גדולה
ובוכה  מנשקו  היה  ואחד  אחד  וכל 
ויבך אחיו לכל  "וינשק שנאמר  עליו 

עליהם".
אלא  אחיו  את  יוסף  פייס  שלא וכשם
כשיגאל  כך  שמחה)  (של  בכיה מתוך
הוא  בכיה  מתוך  ישראל את הקב"ה
לא) "בבכי יבואו  (ירמיהו גואלם שנאמר
בדרך  נחלי מים אל ובתחנונים אובילם
לישראל  הייתי  כי  בה,  יכשלו לא ישר

בכורי הוא" ואפרים (תנחומא)לאב

כח) מו (בראשית לפניו שלח ואת יהודה

לציון אירע  טובות ליוסף שאירע  מה 

יפה  יוסף  "ויהי  נאמר:  ביוסף  טובות. 
ז), ובציון  לט, (בראשית תואר ויפה מראה"
כל  משוש  נוף "יפה מח)  (תהילים נאמר

הארץ".
הזה  בבית  גדול "איננו נאמר:  ביוסף 
כבוד  יהיה ב) "גדול (חגי ממנו", ובציון

הזה". הבית
ביוסף נאמר: "ויהי ה' את יוסף", ובציון 

ולבי שם". ז) "והיו עיני (דברי הימים ב,

"ויגלח ויחלף שמלותיו", ביוסף נאמר:
צואת  את ה' רחץ ד) "אם (ישעיהו ובציון

בנות ציון".
אגדל", ובציון  "רק הכסא ביוסף נאמר:
לירושלים  יקראו ג) "עורי עורי (ירמיהו

ה'". כסא
לפניו",  יהודה שלח "ואת  ביוסף כתיב
א) "הנני שולח מלאכי". (מלאכי ג, ובציון
(תנחומא)

מוצש"ק הדלק"נ חורף לפי שעון

5:16  4:02 ירושלים 
5:18 4:15 תל אביב 
5:15  4:05 חיפה 
5:19  4:19 באר שבע 
5:14  4:10 ניו יורק 

מקדשי  - בהיות ה' ‰ËÙ¯‰: ויהי דבר
לח) - לעולם (יחזקאל לז טו בתוכם

רוחני ברעב לתת "אוכל"

כצאן  הפסוק: "רועה ישראל האזינה נוהג על
ב) מפרש רש"י: "כל ישראל  (תהילים פ, יוסף"

שהוא פירנסם וכלכלם  נקראים על שם יוסף לפי
יב):  (בראשית מז, בפרשתנו בימי הרעב", כמפורש
ואת כל בית  "ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו

הטף". אביו לחם לפי
הוא, שישראל נקראו  הסבר הדברים בפשטות

משום שכל  - על שם יוסף - "כצאן יוסף"
תלוי בו. קיומם היה

יוסף? שם על מדוע
שהייתה להבין: האם פעולת יוסף, אלא שיש

למשך זמן מסויים בלבד, יש בה כדי  ארעית ורק
שמו של יוסף לעם ישראל,  להצדיק את מתן

בקביעות?
כצאן  תוכן הכתוב "רועה ישראל האזינה נוהג

 .. "האזינה בקשה מהקב"ה הופיעה" הוא יוסף ..
מיוחסים כאן ליוסף  והעובדה שישראל הופיעה",

מבטאת את מעלתם בגינה הם זכאים למילוי 
אינו  ואם כן לכאורה "האזינה ..הופיעה". הבקשה

בימי  מובן, האם בזה שיוסף "פרנסם וכלכלם
זכות ומעלה לכל ישראל  הרעב", מהוה הדבר

.. והופיעה"? ה"אזינה את לפעול
גשמי נשתלשל ממקורו  וההסבר:  כל דבר

"פירנסם וכלכלם  עניין זה שיוסף גם הרוחני.

בגשמיות - כלומר  בימי הרעב" בפשטות,
שפרנסתם הגשמית של בית ישראל הייתה 

שהוא גם זן ופרנס  תלויה ביוסף, משתלשל מכך
אותם ברוחניות.

קשור לרעב ברוחניות,  רעב בגשמיות
העלם  של דהיינו מצב ברעב רוחני, וכשנמצאים

אינה מאירה, אזי המעלה  כשאלוקות והסתר,
המיוחדת של יוסף היא שבכוחו "לכלכל" 

ברוחניות גם "בימי הרעב".

"הוא פירנסם וכלכלם  של וזהו הפירוש הפנימי
לבית ישראל את  השפיע הרעב": יוסף בימי

והוא החדיר זאת  מעלותיו ותכונותיו הנעלות,
שהשפעה זו  כלומר ש"פרנסם וכלכלם", כך בהם

ובשר כבשרם". התאחדה עימהם ונעשתה "דם
חיובית זו נקראו  השפעה הענקת של ומכוחה

סוף כל הדורות) בשם יוסף. כשבכך  (עד יהודים
בימי הרעב", הוא שתל  "פירנסם וכלכלם שהוא

(עבודת) יוסף. מעלת את לתמיד ישראל בכלל

עד לזמן הגאולה
מדוע יהודים נקראים בשם "יוסף" בכך גם יובן

במזמור זה בהקשר לבקשה זו של  מיוחד באופן
תוכן מזמור זה הוא  "רועה ישראל האזינה וגו'".

תפילה על עם ישראל עדי הגאולה ואכן עד אז, 
יותר  עיקר זכותם של ישראל קשורה עם יוסף,
(רועה ישראל האזינה). "ישראל" המעלה מאשר
שוני באופי עבודת ה' של יוסף  וההסבר: קיים
בעוד שמעלתו היחודית של  לשאר השבטים.

יוסף הייתה, שגם בהיותו במגע מתמיד עם 
ענייני העולם ובפרט בענייני מצרים, הנה בכל 

גרם לו להתנתק מאלוקות, אלא  לא אופן, הדבר
באלוקות. נשאר דבוק עם כל זאת הוא

עבודת השבטים לעומת זאת במרעה כרועי 
ולהתעמק בעבודת  להתבודד צאן, איפשרה להם

ממגע עם  מנותקים הפרעות, בהיותם ללא ה'
העולם.

גאולה של אל״ף
שהיה אצל בעבודת ה' כפי זה ספק כי אופי אין
אין בו כדי לאפשר את ההתמודדות  השבטים,
והחומרי שנכפו על  ענייני העולם הגשמי עם

בני ישראל במהלך הדורות. כל כוחה של עבודת
אינה "מופרעת"  כאשר היא אינה אלא השבטים
ואינו בנמצא  שכמעט שהם, דבר כל ע"י גורמים

לזמן הגאולה אמיתית והשלמה. עדי הגעינו
יכולתו של יוסף,  דווקא נדרשה במהלך הדורות
זאת לא  בתוך העולם ועם להיות של זו יכולת

לו, לא  להכנע לא להתבלבל, לא להתבטל בפניו,
מאלוקות. לאפשר לו לגרום לניתוק

בכח השפעה זו, לא רק שמבטלים את את 
מחדירים  וההסתר על האלוקות, אלא ההעלם
עולם בעולם בגאולה  של אלופו - ה"אל"ף את
משיח צדקנו, אשר הוא והשלימה ע"י האמיתית

עבדי  שלכן "ודוד - מעלה מבחינת יוסף למעלה
לעולם", במהרה בימינו ממש. נשיא להם

תשמ"א) פרשת חוקת (משיחת שבת

דבר מלך

השבת לוח
ויגש פרשת

ויגש פרשת

מרדכי Ï"Ê סיידוף Ô· רוני '¯
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מלך המשיח שהצילה אלפים:לעילוי  נשמת הוראת
צדקה ספר החת"ת וקופת החזקת

- בדיקת המזוזות והתפילין
באם לא נבדקו בי"ב חודש האחרונים

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

רווה משלוחים: מנחם
ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,

טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816
רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת

sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

‰¯˜È‰ ‰„Â„‰Â ‡˙·Ò‰ Ì‡‰ ‰ÈÚ¯‰
גואטה  מרגלית חי'ה ויקטורין

Ï"Ê
Ï"Ê תורה וויקטור אסתר ˙·

Ê"Ò˘˙ ˙·Ë 'Ê Ú"·Ï

לעילוי  נשמת



שליח שפריצר, מספר הרב שמואל
החב"דית יורק ותושב השכונה בניו

הייטס: קראון
ב'השגחה  פגשתי שנים, לפני מספר

הרבי  באחד משלוחי פרטית'
שליט"א מלך המשיח בקליפורניה, 

האקראי, שנוצר ללא כל  המפגש
כוונה מיוחדת הוביל לידידות 
בקשר  בעיקר ארוכה שנשמרה

טלפוני רציף.
אחת למספר ימים או יותר, 

רעהו  בשלום היינו דורשים איש
שהיינו  הטלפון, תוך באמצעות
מתעדכנים בנעשה אצל הזולת.

שיחת טלפון  באחד הימים, בעת
ואמר  נאנח השליח, שכזו, רגילה

שהוא יאלץ לסגור את  לו שנראה
חב"ד. בית

"מדוע?" שאלתי.
"לאחרונה תפחו חובותי 

לסך של מאה  והגיעו
אלף דולר,  וחמישים

אפשר  מושג איך לי אין
'לכסות' כזה סכום. 
אביא כל כך  מאיפה

כסף?". הרבה
ל- בא "ראה, השבתי,

הקרובה,  בהזדמנות 770
ברכת  את פה בקש
הרבי שליט"א מלך 

תראה  המשיח, ובעז"ה,
הישועה". את בקרוב

למרות שהדבר לא כל כך הסתדר 
בחינות, הוא הסכים  לו מכמה

משיח שבניו  ל-770, בית לבוא
הרבי  של מדרשו יורק, בית

שליט"א מלך המשיח.
שמזה תקופה ארוכה  לציין יש

לבקר במקום, לו 'יצא' שלא
מהמראה  וכשהגיע התפעל במיוחד

הטבעי הנגלה לעיני כל מבקר: 
התמימה היוקדת בפשטות  האמונה

בקרב באי המקום.
ה'שביל' המפורסם, המוכן  מראה
לכניסתו  תפילה כל ואחרי לפני
הרבי שליט"א מלך המשיח,  של
ילדי  'יחי אדוננו...' מפי הכרזות

צבאות ה', ועוד...
יודע מה הוא עשה שם כל  אינני

לפני שיצאנו  אך משך שהותו,
הבחנתי באותות ההתפעלות על 
העובדה,  את מדגיש כשהוא פניו,

בקשת הברכה, כאן  בזכות שבעז"ה

במקום, יראה הוא בקרוב את הנס 
האדירים. בו יכוסו החובות

לפני צאתו את האולם הוא  ממש
באחד ממזכירי הרבי שליט"א פוגש

מלך המשיח, הרב יהודה לייב 
"טוב  גרונר, שמיהר לעברו באומרו

אותך. שפגשתי
בימים האחרונים עשיתי סדר 

שנמצאים אצלי,  שונים במסמכים
ישן, מהרבי  ולפתע מצאתי מכתב

שליט"א מלך המשיח הממוען 
למשרדי". אליך. בא עלה

מיוחדות  ברכות המכתב הכיל
חב"ד במקום  לפעילות בית

שאני  לציין מיותר שליחותו.
סימן מיוחד  מיהרתי לראות בזה
בקרוב, אך  להתממשות הברכה
מוטל  שעול החובות היה הוא

ה"המחאה  את לראות עליו, ביקש
נפרעת"...

למקומו,  הוא חזר
מספר ימים, פנה  ולאחר

אליו אחד המקורבים, 
חב"ד  מתומכי בית

הרב,  "כבוד הקבועים:
אני בבעיה..."

"יש בעיה? הוא הגיב 
יכול  ספונטנית, אתה

לרבי  לכתוב כעת
שליט"א מלך המשיח 

באמצעות האגרות 
קודש ולקבל את ברכתו".

בבקשת  אותו תורם, כתב כשהגיע
נקלע לבעיות  הברכה כי הוא
לצאת מהם. כספיות, ומבקש

הרבי שליט"א מלך  בתשובה, כתב
לאדם שנקלע לקשיים  המשיח,

כספיים, ומורה לו להרבות בצורה 
מיוחדת במצוות הצדקה.

הגביר, שעלתה בו מחשבה שאולי 
השליח לא מתרגם את המכתב 

הספר לחנות  עם נכון... יצא
אליו  שחזרו מתרגמים מקצועית
הרבי שליט"א מלך  תשובת עם
המשיח באנגלית, שחור על גבי

לבן...
חזר אל השליח, אני  "אם כך, הוא
החובות, הא לך  כל את לך מכסה

המחאה על סך $150,000"...
______

באדיבות השבועון: הסיפור
חיינו - 770" "חדשות מבית

תודתנו נתונה למערכת.

הארץ "תפתח דבר כדי שלא לעשות
תהיה  זו לפניהם", לבנות על הגבול שאז

היות ואין בונים כדי להרוס  סיבה טובה לא להחזיר,
כדי שלא  . . ולגרש, אלא בונים מבצר על הגבול

תש"מ) לפניהם". (פורים "תפתח הארץ

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

הגבול על לבנות
עיר הגאולה - ים חב"ד בת מקוה

של בקיום רצונו אתם חלק גם טלו
המשיח שליט"א מלך הרבי

מפואר מקווה טהרה שותפים בבניית היו
והדר! עיר הגאולה, ברוב פאר בבת-ים

הדואר 4.16896.5 ח-ן בנק לתרומות:
www.Mikve.info

גינזבורג יצחק לוי חיים עם הרב
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כדי מלך המשיח שליט"א לרבי לכתוב

העליון הרצון את לדעת
המשיחב מלך  שליט"א  הרבי להדגשת  התאם

המתרחשים  הנסים  אודות  שיחה  באותה
ואחריות  דווקא, מוטלת עלינו חובה, זכות בזמננו
ספק ואפילו  אחרי כל מי שיש 'לרדוף' הכי נפלאה,
אותו  ולשכנע ויסכים,  ישמע אולי  ספיקא  ספק 
עצתו  מבלי בחיים  רציני  צעד  שום  יעשה שלא 
שהרבי  לו  ולהסביר  המשיח.  מלך של  וברכתו 
הדרך"  את  "ימצא  בוודאי  המשיח  מלך  שליט"א
ולהשיב לו גם באותם רגעים ספורים  לענות איך

ה'אגרות- באמצעות בשר,  בעיני  ממש  אותו  אנו  רואים  לא  שעדיין 
מקום  המלך המשיח בכל של וכן להפיץ את תמונתו קודש' וכיוצא בזה.

לקשר יהודים אליו.  ובכל דרך אפשרית פינה, ובכל
השאלות והספקות שיש אולי למישהו בדבר כה פשוט, נובעות מטעות 
ושליחותו  ה"יצר-הרע" העושה את עבודתו  קטנה - אחת מתכסיסי
בלבד  ב“גורל" כאן מדובר כאילו החושבים, יש נאמנה: (להסית ולהדיח)
מזה שלא ”ראיה והוכחה" ב"חיפוש סימנים" בעלמא, ולכן מביאים או
פעמים וכמה  כמה היו  כי  אף  תמיד, ופשוט  רגיל  כדבר  - לנו הורו

והן בשיחות ברבים צויין  כאלו הן ביחידות לאנשים פרטיים הוראות
למנהג  תשמ"ט) במדבר ש"פ נח וש"פ בעלמא: (לדוגמא כמה פעמים
קודש  וספק בענייני הרשות, לפתוח ספר ישראל כשמתעוררת שאלה
ש"העובר על הגורל  זה, תוך שהרבי מפנה לדברי הגאונים פי על ולנהוג

עשרת הדיברות.  על כעובר
וברור: לא מדובר  ובאופן היותר פשוט הדברים במפורש, ייאמרו -
בשאלות עצה אלא על יהודים הפונים ”גורלות", ”סימנים" ועל כאן על
הפשוט  דבר  זה  שהיה  וכשם  שליט"א. המשיח  מלך  הרבי אל  וברכה 
מבלי  ולא להרים יד ורגל ובכל נושא אליו תמיד לפנות בשאלות ורגיל
יהודים יתקשרו אליו,  הכל כדי שעוד ועוד לעשות הוראתו, ונצטווינו,
- כך  יכתבו אליו וישאלו אותו, גם ובמיוחד בנוגע לעניניהם הגשמיים

עתה.  גם בדיוק והרבה יותר הם הדברים

לשאול - גם בדברים גשמיים
לענייני ולהסתייג משימוש באגרות-הקודש לחשוש סיבה אין ומאותה

ואף נצטווינו, כנ"ל, להשתמש  שלא חששנו כל השנים, - כשם חולין
ורגל  יד שלא נרים שלנו, חולין קודש הקדשים, גם לענייני עצמו, ברבי

שליט"א.  המשיח הרבי מלך של עצתו וברכתו מבלי
אותו  פשוט ששאלו יהודי אודות וכאותו סיפור חסידותי מפורסם,
בשאלות פשוטות  ומטריד את הרבי לליובאוויטש נוסע לשם מה הוא
אני כדי  החסיד: נוסע לא? - ויען או האם ימכור את הפרה - וגשמיות
הפרה או  את העליון הוא שאמכור האם רצון לדעת מהו רצון העליון,

שלא אמכרנה... 
כדי להשתמש  רק ואינו שואל את הרבי אינו נוסע לרבי כלומר: חסיד
להיפך: מכיוון שרוצה הוא  שלי". ”שיפתור לי את הבעיות הקטנות ברבי
מסור ונתון לאלוקות לגמרי, ומסור ונתון לרבי לגמרי,  יהיה כולו שכל

מבלי לשאול את הרבי... שאין לעשות שום צעד מבין הוא

עכשיו נפלאות שיח חסידים

ליום פרק טבת ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי פרקים ג'
מעשה יט.       הל' פרק
הקרבנות

תמידין ומוספין..  הל'
א. אלו. פרק בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

המקדש הל' ביאת ב-ד. פרק

פרק ה-ז.

א פרק בפרקים אלו. איסורי מזבח.. ח-ט. הל' פרק

פרק ב-ד.

פרק ה-ז.

פרק א-ג. בפרקים אלו. הל' מעשה הקרבנות..

פרק ד-ו.
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שפריצר הרב שמואל

המכתב הגיע במועד...



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

057-770-7702
הודעה חשובה

התפנה מקום בקורס ללימוד אומנות המילה
שע"י ברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 057-770-7702

ה' טבת של ממ"ש

7

אחר חסרונות לחטט לא
שאין  שהיא, המציאות כמו את להכיר יש

אחרי  לחפש ולחטט ולכן אין שלימות בעולם,
חסרונות של אלו שבאים עימהם בהיכרות, 

אינו  המחפש ובפרט בהביא בחשבון שגם
יפה על  וכשמסתכלים בעין בתכלית השלימות
(מידות טובות,  בני ישראל ומשימים לב לעיקר

בדרך ישרה היא דרך התורה והמצוה  הנהגה
דטפל  שהטפל ממילא רואים איך בדרך וכו') אזי
יותר מערכו וכשהעיקר  צריך לתפוס מקום אין

הרי זה מכריע לאמירת הן. הוא בשלימות

מהנכון אשר לאחרי כל הנ"ל, הנה בכל יום 
לצדקה, עד  אחדות בבוקר תפריש פרוטות חול

טובה ומוצלחת.  שתשתדך ותנשא בשעה
ז׳צא) מלך המשיח שיל״ו, מאגרת הרבי קודש (אגרות

טוב טוב ויהיה חשוב
הלוך וטוב, מצב בריאותה רצון אשר ילך ויהי

תוכן  שכתבתי לה כמה פעמים, מה זוכרת ובודאי
זיין גוט  רבותינו נשיאינו, טראכט גוט וועט פתגם

חסדי  שראתה יהיה טוב), ובפרט לאחר (חשוב טוב,
השכל אנושי ואפילו גם השי"ת בעיני בשר שאז

הבהמית, מכריחים, לחשוב - טוב.  השכל דנפש
ז׳ק) (מאגרת

כבן ישיבה
פשוט שכיון שהוא בן ישיבה שעליו ומובן וגם

יותר בלימוד התורה בהתמדה  להוסיף עוד
יתווסף  שעי"ז מצוותיה, בקיום ושקידה והידור

ז׳צט) (מאגרת בברכות השי"ת בהמצטרך". עוד

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

אותו  הספרים" החסידי, בערב שבת זו חל "חג
בהם.  לימוד חוגגים ברכישת ספרים ותוספת

קיטרוג על אחת  לפני 21 שנה, עת היה הכל החל
הרבי  של – ספרייתו בתבל הספריות הנדירות

בברוקלין ניו-יורק. מלך המשיח שליט"א
הטענה שנשמעה בבית המשפט הייתה, אשר 

לאדם פרטי, ולא  הספרים שייכים כביכול
אותם  וחסידיו. לרבי מלך המשיח שליט"א

הרבי מלך  חב"ד. נוראים' בחצר 'ימים ימים היו
יצחק  המשיח שליט"א הסביר שחמיו רבי יוסף
החל את האוסף הנדיר הוא  מליובאוויטש, אשר

נשמה כללית של כל עם ישראל וכל דבר  למעשה
וכללי: שהוא עושה הוא נצחי

הרבי  החסידים אמר בשיחה שנחרטה בליבות
נמצא  "הרבי לחמיו: בנוגע המשיח שליט"א מלך

הוא חי  ובכל רגע ורגע יותר מבעבר, אתנו
לאחת  שהביא מה יותר" ורענן בריא יותר יותר,
המתוחות ביותר, כשהחסידים מבינים  התקופות
שמיימי  רוחני כי מדובר כאן למעשה ב'קיטרוג'

לבית המשפט  התגלגל כנגד החסידות. הדבר
האמריקני, ואכן, בה' טבת תשמ"ז הכריע בית 

והספריה  המשפט העליון בארה"ב אשר הספרים
לרבי מלך המשיח שליט"א וחסידיו.  שייכים
האירוע הוא לא רק נצחון אישי, אלא נצחון 

להעביר את  כוחות שנותן ישראל עם של כללי
והאמונה לכל הדורות הבאים. הידע

גאולה של טכנולוגיה
הרבי הטובות, עליהם מורה מההחלטות חלק

טבת, הוא  ה' בקשר ליום שליט"א מלך המשיח,
הוספה בקניית ספרים חדשים.

האמיתית והשלימה,  בהתקרבנו לגאולה
ומשתכללת. דבר  הולכת הטכנולוגיה העולמית
רבים  ספרים של בהוצאתם לאור גם שמוסיף

ספרי חסידות  ובפרט ביתר מהירות וקלות,
החלוצות בתחום זה היא  וגאולה ומשיח. אחת

לפני  לפעול לאור אשר החלה הוצאה ממ"ש
שנים. כשבע

ספריית גאולה ומשיח
לאור היו אותם הוציאו הראשונים הספרים

"דבר מלכות עם פיענוחים". סדרה המביאה 
תנש"א-נ"ב עם  השנים של הקודש שיחות את

ומרחיב את  מראי-המקומות, דבר המקל פיענוח
ערוך. הלימוד באין

שיחותיו  על לאור ספרים נוספים בהמשך יצאו
הרבי מלך המשיח שליט"א וגם ספרים  של

"בית  סט כלליים בנושאי גאולה ומשיח; כמו:
מקרבך', דבר מלכות  'נביא חיינו", רב-המכר

תוכן וסיכום והספר הפופולארי לילדים 'רק  –

צדיקים עם מסר אחת' השוזר סיפורי משאלה
גאולתי.

לאור והפיק  הוצאה לקראת ה' טבת עמל צוות
לאור  – תורת הגאולה חדשים: ספרים ששה

ללמוד עניני שליט"א, המשיח הרבי מלך הוראת
נערך ליקוט מקיף  חלקי התורה. גאולה מכל

חז"ל מהמשנה והתלמוד, מהמדרשים  ממאמרי
ומהזוהר וכן מספרי השו"ת בענייני גאולה

ומשיח.
ספר זה מצטרף לקודמו  חלק ב׳. – עכשיו נפלאות

מופת מהרבי מלך המשיח 50 סיפורי ואוגר
כתוב  באמצעות אגרות הקודש, הספר שליט"א
המסר שגם  את בלשון בהירה וקולחת ומעביר

ועם מי להתייעץ.  לפנות כתמיד, יש לאן – היום
מתוך "שיחת הגאולה". נלקטו הסיפורים

תיעודים נדירים
ותנועות קודש של – לקט מנהגים מלך מעשה
אוגד שליט"א. הספר המשיח כ"ק אדמו"ר מלך
קודש שיסודותם בהררי  אלפי הנהגות בתוכו

(מתוקנת). המהדורה השניה לו קודש וזו
חלקים) כל  2) – ה׳תשנ״ב – קודש שיחות

יצאו  ה'תשנ"ב, השיחות ודברות הקודש משנת
לאור בהדפסה מחודשת ומאירת עינים. כעת

– תיעוד נדיר! לקט  מצמיח ישועות זורע צדקות
תורה ודברי נבחר של אמרות טהורות דברי

ברכה מהרבי מלך המשיח שליט"א בעת חלוקת 
דולרים.

מהוראתו  אלו, שהינם חלק ספק, שפעולות אין
בדבר  המשיח הרבי שליט"א מלך של הידועה
ה'דרך הישרה' להבאת הגאולה יפעלו פעולתם.

בחנויות הספרים המובחרות או  להשיג ניתן
במרכז ההפצה: 077-5123-770

החדשים אחד מהספרים

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

1                                         התקליטן החרדי מספר

מימון! עמי
gg גרסאות מוסיקה יחודיות gg מסכי וידאו ענקיים מקצועיתמקצועית gg תאורה מרהיבה הגברההגברה

צילום האירוע, שופרות ומתופפים, זיקוקין ופירוטכניקה  ועוד ים אטרקציותצילום האירוע, שופרות ומתופפים, זיקוקין ופירוטכניקה  ועוד ים אטרקציות חדש:חדש:

www.dj-ami.net 050-573-6336

בסיעתא דשמיא

ם י ִר ָד ְת
ותאורה הגברה                     

0523-876875 ב  רן אברמו


