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להתנהלות ביותר הטובה ההגדרה זו מאלף, שיעור
בריאה התנהלות ברפיח. השבוע בתחילת המצרית

להגדיר בושה ואינה בטירור הנלחמת מדינה של
בשטחה, גדולה אוכלוסיה בוטה, ובאופן מעשית

הפעילות לגמר עד עכ"פ אוייב, כאוכלוסיית
שהוא. טירור גורם מכל השטח לנקיון הבטחונית

הגואה בטירור נלחמת שמצרים ארוכה תקופה מזה
מארגון מכך, יותר ואף גיבוי המקבל טירור בסיני.
משמעותית תפנית שקבלה פעילות בעזה. החמאס

בשבוע הטירור פיגוע עם
בו עריש לאל סמוך שעבר
מצריים. חיילים 33 נהרגו

נשיא הכריז בתגובה
מצב על א-סיסי, מצרים
ואז חדשים. ל-3 חירום
תמונות של תורן הגיעו
מאות שחשפו הלוויין

מרצועת הברחה, מנהרות
המצרית. לרפיח עזה

האיזור ״שיטוח״
עצמו על שלקח א-סיסי
למלחמת מלאה אחריות
מאז הטרור נגד חורמה

אזור הקמת על והורה היסס לא לשלטון, עלייתו
וברוחב ק"מ כ-14 באורך רצועה - ברפיח החיץ
האיזור, ו"השטחת" החיץ הקמת ק"מ. כחצי של

של בתים כ-1000 של ולפיצוץ לפינוי כבר הובילו
המצרית. ברפיח הנמצאים פלסטינים! תושבים

בשטח מצרים, של המאלפת בטחון רצועת הקמת
מנהרות, חפירת כאתר ונחשד בפלסטינים המיושב

בישראל. הממשלה ע"י להילמד הייתה ראויה
שלום על לשמור החפצה מדינה של בריאה תגובה

אויביה. שלום על בכלל, אם אח"כ, ורק אזרחיה
האנמית להתנהלות נוגע העכשווי המאלף השיעור
מצב כלפי הממשלה של
ומחמיר ההולך הבטחוני

בירושלים. בפרט
של הזויה מציאות

השלכת אבנים, ידוי

חסימות יהודים, בתים כלפי תבערה בקבוקי
לאוטובוסים וסלעים אבנים פיגועי כבישים,

ללינץ' הגיעו כמעט שבחלקם פרטיים, ורכבים
המוניות התפרעויות המוסת. הערבי ההמון בידי

ואף זיקוקים ירי הצתות, ובצפונה, ירושלים במזרח
היום- חלקם מנת את המהווים חם בנשק שימוש

בעיר. רבים תושבים של יומית
הנורא הדריסה בפיגוע לשיאם שהגיעו אירועים
חודשים 3 בת התינוקת נרצחו בו שעבר בשבוע

וקארן בראון זיסל חיה
הי"ד, מוסקרה ימימה
בלב החיסול ובניסיון

יהודה של ירושלים
ביטחונית מציאות גליק.
והדרדרה שהלכה עגומה

האחרונות. בשנתיים

העיתוי חשיבות
הקדושות בשיחותיו

שליט"א הרבי התריע
כל כי המשיח, מלך

לניהול מוכנות או ויתור
הערבים, עם מו"מ

לטירור. תמריץ מהווים
אליה והמסוכנת העגומה הבטחונית המציאות

הצורך את ממחישה בישראל, הממשלה הובילה
בתחום הן הקדושות להוראותיו לציית הקריטי

לערבים שהוא כל לויתור האיסור כולל הבטחוני,
הכולל הרוחני בתחום והן איתם, מו"מ ניהול או

ספר אחזקת לשנה, אחת מזוזות בדיקת את
צדקה, קופת עם רכב ובכל בית בכל החת"ת

תורתו בלימוד הוספה התורה, בספר אות רכישת
בשורת פרסום המצוות, בקיום הידור משיח, של
בכינוס השתתפות גרמא, שהזמן ובעניין הגאולה,

מחצרות השבים פני לקבלת הבאים" "ברוכים
החגים. בחודש קדשנו

באולמי חשון י"ט רביעי ביום אי"ה יתקיים הכינוס
מלך, הדרת עם ברוב לציון, בראשון "בראשית"

את יפעל שבוודאי כינוס וטף. נשים אנשים,
ממש, עכשיו המשיח מלך שליט"א הרבי התגלות

והשלימה. האמיתית הגאולה שמחת מתוך

הבאים ברוכים כנס
המשיח, מלך שליט"א הרבי כהוראת
לכנס וטף, נשים אנשים השבוע יתכנסו

משיח מבית הבאים ברוכים בסימן ארצי
החגים מחודש ששבו לאורחים 770-

שלום פריסת בתכנית: קודשנו. בחצרות
הרוחניות, החבילות פריקת חיינו, מבית
ליד והתוועדות טובות החלטות קבלת
יום - חשוון כ' לרגל ערוכים שוחלנות

רביעי ביום האירוע הרש"ב. הרבי הולדת
בראשית, באולמי 18:30 בשעה הקרוב,
שירה ברוב ראשל"צ. 56 המכבים דרך

חיים. ויוסף שיף אוריה עם וזמרה
- לפרטים הארץ, רחבי מכל הסעות

.03-658-4633 ארצי: מוקד

אעבלין בכפר מצוות 7
שבוע בסוף דופן יוצאת פעילות
שפרעם. שליד אעבלין בכפר שעבר,
חולק נח בני מצוות שבע על חומר
שבע מטה יו"ר קלי בועז הרב ע"י

הספר בית תלמידי לכל נח, בני מצוות
הפעילות. את שליוו הדת ולאנשי
הענין, חשיבות על ששמעו לאחר
על הדת ואנשי התלמידים חתמו

שליט"א והרבי מצוות שבע של אמנה
במטה וכו'. אדוננו יחי המשיח, כמלך
חידוש של הרגשה היתה כי מציינים

בפני מדברים שרבנים מרומם היסטורי
להמשיך ושצריך מוסלמים תלמידים

נוספים. ספר בבתי אלו בפעולות
התעניינה מאוד הערבית התקשורת

בהרחבה. עליו ודיווחה במפגש

הצורך את ממחישה בישראל, הממשלה הובילה אליה והמסוכנת העגומה הבטחונית המציאות
ממש. עכשיו השלימה הגאולה עדי המשיח, מלך שליט״א הרבי להוראות לציית הקריטי

טובות חדשות

המאלף השיעור
מצרים! מנשיא

השבוע נהרסו בתים מאות לעזה. המובילות מנהרות חשיפת בפעולת המצרי הצבא
ההברחה. מאיזור מקומיים תושבים של מואץ פינוי על והוכרז ברפיח

במצרים מתנהגים כך

לכינוס וטף נשים אנשים,

מ-770 הבאים ברוכים
בראשית באולמי חשון י"ט

דיקור ™ הומאופתיה ™ נטורופתיה ™ העין בגלגל מאבחן

ייחודיות בשיטות המטפל רב≠תחומי אלטרנטיבי רופא
כגון∫ מוכחות הצלחות עם שונות בעיות לפתרון

רבנים בהמלצת

נברו משה נברודר‘ משה דר‘
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

קליניקה
ובת“א בצפת

∞µ¥≠∑∏≤µµ∂∑
נוספים∫ ופרטים תור לקביעת

נברו משה דר‘

אלטרנטיבית לרפואה מומחה

לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה ”ÆÆÆאחרי וברכיים∫ פרקים כאבי
Æה שלמה הברך“ את

חובקים אנחנו בזכותך לך¨ מודים נברו משה ”ÆÆÆד“ר פוריות∫ בעיות
ובעלה ליאת ילד“

מביה“ס שלי הבן את לזרוק שרצו ”ÆÆÆהמורים וריכוז∫ קשב בעיות
Æס יצחק לשבחו°“ מפסיקים אינם עכשיו מיוחד¨ לחינוך לביה“ס רגיל

וירדתי סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה ”ÆÆÆשמעתי סכרת∫ בעיות
Æמ במשקל“שלמה

נברו משה נברודר‘ משה NÆDדר‘

כמו .B-12 ה וגם יפה עלה "...הברזל כרונית ועייפות התריס בלוטת
ו. עדנה עייפה". פחות ואני התאזנה התריס בלוטת כן,
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הגאולה בגבעת תמימים תפארת

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

תניא בלימוד למתחילים
שלא אף הנה - התניא ספר בלימוד למתחילים סדר

עונה וכן לי נראה אבל ברורה, הוראה בזה שמעתי
שער כן אחרי התשובה באגרת להתחיל לשואלי, אני

כמובן לבסוף, הקודשק ואגרת א' חלק כן ואחרי היחוד
פעם שלמדו לאחרי אבל למתחילים, אמורים הדברים
גם וכדמוכח הסדר, על לומד ואילך מכאן הרי ושתים,

קודשת כבוד ע"י שנסדר הנדפס שיעור מהמורה כן
נקראים כן שהרי הוא, פשוט וגם אדמו"ר, מורי-וחמי

וכו'. ב' א' החלקים
סברא היתה מתחלה אשר חסידים, מסיפורי ולהעיר
בינונים של הספר לפני יבוא והאמונה היחוד ששער
היחוד, שער בהקדמת מהלשון זה על ראיה ומביאים

בינונים. של בספר נתבארו והדברים שיתבאר, כמו
ו׳קצג) (מאגרת

לארץ לעולה מתאימה התנהגות
בודאי - וכו' בארץ להתנחל שיזכה מכתבו ולסיום

ארץ אשר כמותו) (=לאדם לדכוותי' להאריך למותר
בא השאר וכל קדושה, זה, שם כתוכן ענינה הקודש

לזה, ובהמשך כתוצאה
ואחת אחד כל לארץ בחוץ שאם אומרת זאת

בארץ וביותר וכמה כמה אחת על זה, על מצווה
בה אלוקיך ה' עיני נאמר עליה תבנה-ותכונן הקודש
הקב"ה שאין וכיון שנה, אחרית ועד השנה מראשית

הכחות שניתנו בודאי בריותיו, עם בטרוניא בא
ויהי זו, הקב"ה ובקשת ציווי למלאות והאפשריות

למלאות ית' ה' ובטוח האמור, בכל טוב, שיבשר רצון
גשמיכם ונתתי וגו' תלכו בחקתי בתורתו, שאמור מה

בפרשה. האמורות הברכות ככל גו' בעתם
ו׳קצד) (מאגרת

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(7.11.14) ה'תשע"ה מר-חשון, י"ד וירא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1020

מנחלת ארבוב יוסף הרב אצל הזינוק, נקודת
תשע לפני הייתה מלאכי, בקרית חב"ד הר

היכן התלבט, תקופה באותה (תשס"ז). שנים
שליט"א הרבי בשליחות עצמו את להציב

יחד ניהל כן, לפני שנים מספר המשיח. מלך
החינוכי המוסד את קייקוב יוסף הרב עם

הנגיד של מיסודו מלאכי, בקרית אבנר" "אור
מספר משגדל בזה. הצליחו ואף לבייב, לב

עבר יותר, מאוחר לרמלה. עברו התלמידים,
חיפה. שליד סיטרין לכפר המוסד

משמעיות חד תשובות
פסק על חשבנו ארבוב, הרב מספר "בהמשך,

תחום באיזה עצמינו עם לברר רצינו זמן.
שאלתי מסויימת תקופה לאחר נשארים. אנחנו

באגרות המשיח מלך שליט"א הרבי את
משמעיות, חד היו התשובות כיוון. על הקודש,

הקודש. טהרת על וחינוך חינוך
במוסדות ניהול משרות לאן? הייתה השאלה

התחלנו תפוסות. היו שחיפשנו, כפי חינוך
עם התייעצנו חדש. מוסד פתיחת על לחשוב
עמית והרב עלית מנצרת הראל שמריה הרב

"ישיבה לפתוח הציעו שניהם חיים. מכפר רונן
המתקשים לתלמידים ,(14-17 (גילאי קטנה"

רגילה. ישיבתית במסגרת היום כל ללמוד
כל לא המימון מקורות ברור, היה הרעיון
הרב העלה ואז למים. לקפוץ החלטנו כך.

שאול הרב עם אותנו לשדך הרעיון את עמית
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח אקסלרוד,

אקסלרוד הרב שבחדרה. אולגה בגבעת
ייעזר החדש המוסד ראשון שבשלב הסכים,
הרעיון אט אט ואכן שבניהולו הכנסת בבית

הישיבה, ונפתחה וגידים עור קורם החל
תמימים". "תפארת לשם שזכתה

נדרש תלמידים של כזה סוג שעבור ידענו
קצוות. שני הממזגת מיוחדת, לימודים לתכנית
חינוך – הרוחני היעד על לוותר לא גיסא מחד

הלומדים בחורים "תמימים", לגדל חב"די,
שונה במינון כי אם חסידות, וגם נגלה גם

גם אך רגילות, חב"דיות ישיבתיות ממסגרות
המשיח. מלך שליט"א לרבי ונפש בלב קשורים

הכשלון חוויית את למנוע
שקיימת ידענו תלמידים. להשיג נדרשנו כעת
למסגרת ביותר שזקוקה תלמידים אוכלוסיית
עדכנו בחב"ד, בתלמודי-תורה הסתובבנו כזו.
שאחד הסברנו ח'. כיתות של המחנכים את

היא שלנו, למסגרת שיש החיוביים ההיבטים
הוא הכישלון. חוויית את מהתלמיד שחוסכים

בדרך נפלט היה שממנה לישיבה נכנס אינו
שבזה. נפש העגמת כל עם זמן, לאחר כלל,

החדש והמוסד להגיע החלו התלמידים
השי"ת, בחסדי הצלחנו ב"ה. לפעול, החל

המשימה עם להתמודדות מיומן צוות לרכז
נתמנה אקסלרוד הרב המיוחדת. החינוכית

החינוכי- בפן החיה לרוח והיה הכללי למשפיע
הרוחני הניהול של התפקיד הוטל עלי חסידי,

הקפדנו הגשמי. בניהול עסק קייקוב יוסף והרב
תשומת את להגדיל כדי קטנות, כיתות על
את לקבל זכינו תלמיד. לכל שמוענקת הלב

שלושה ישנם כיום החינוך. משרד הכרת
בתנאי נמצאים והתלמידים א,ב,ג שיעורים

מלאים. פנימיה

ב-770 הישיבה כל
אופי בהתאם עוצבה הלימודים תכנית
לצהריים, עד הבוקר שעות התלמידים.

שליט"א הרבי כבקשת קודש, ללימודי הוקדשו
החוגים נקבעו אחה"צ בשעות המשיח, מלך
קרב כושר, מכון ספורט, מחשבים, השונים:

החוגים במסגרת סוסים. על רכיבה מגע,
עם ראשונה, עזרה להגשת יוכשרו הם השנה,

מוכרת. תעודה
מספר לבוא. אחרו לא החיוביות התוצאות

ב"ה גדל, התלמידים
נדב הרב נוספו ולצוות

כאשדן, טוביה הרב נתן,
ברוצקי, אלישע הרב

מגיעים שנה מידי כאשר
שנת שסיימו שלוחים

ב-770 ב"קבוצה" לימוד
המשיח. מלך שליט"א הרבי אצל יורק, שבניו

משמשים השלוחים אישית, לדוגמא מעבר
לתלמידים. אישיים כמעט כמדריכים

לחג ל-770 הישיבה כל נסעה שעברה בשנה
ההשפעה את ותלמידיה. צוותה על השבועות,

השנה, כל לאורך לזהות היה ניתן החיובית
והשלימה, האמיתית הגאולה עדי ותקוותינו

ממש. בקרוב

770 משיח בית בחזית משותפת בתמונה

בישיבה התוועדות



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

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

המאפיינות התופעות אחת
המשיח, ימות תקופתנו, את
מלך שליט"א לרבי הפניה זו
האגרות באמצעות המשיח
וברכה. עצה לבקשת קודש,

לא גם ולהבדיל יהודים, רבבות
ציון בנקודות נעזרים יהודים,

במרכז זה. פלאי באפיק בחייהם
בניהולו ברחובות, קודש לאגרות
מתרכזים בורוכוב הרצל הרב של
אחד על למכביר, כאלה סיפורים

מספר: הוא מהם
שלנו, מהמקורבות "אחת

שמה, דגנית העיר, מתושבי
עם קשר יצרה

ובקשה חגית, זוגתי
לרבי לכתוב לבוא

מלך שליט"א
המשיח.

כי ספרה דגנית
מאוד מוטרדת היא

רפואית מבעיה
וזקוקה מסויימת
לעצה בדחיפות

וברכה.
ברוך בהריון, היא כי התברר
גילו שבבדיקות אלא השם,
נדבק שהעובר חשש יש כי

לפגוע שעלולה זיהומית במחלה
במקרים התקינה. בהתפתחותו
הרופאים דגנית, אמרה כאלה,
ההריון, הפסקת על ממליצים

ח"ו.
בנפילת היא כי עליה היה ניכר
את לעכל ומתקשה גדולה, רוח

עליה שנחתה קלה הלא הבשורה
בהיר. ביום כרעם

ההריון, את רוצים מאוד "אנחנו
חוו"ד עם להתמודד לי קשה אך

הרופאים".
אותה. עודדה זוגתי לראש, לכל
יותר, קשים מצבים ראינו "כבר
עוד ב"ה. טוב, בכי שהסתיימו

מלך שליט"א לרבי תכתבי מעט
ובוודאי ברכה תקבלי המשיח,

ידיים ליטול תגשי כעת עצה. גם
על ותקבלי המכתב כתיבת לפני

טובה". החלטה איזו עצמך
הכריזה דגנית הכתיבה, בסיום

אדוננו" "יחי הקודש הכרזת את
באחד המכתב את והכניסה

קודש. האגרות מכרכי

בנושא עסקה התשובה
הגאולה חג כסלו, י"ט התוועדות

חב"ד, מייסד הזקן אדמו"ר של
להתחזקות בקשה והכילה

בהדגשה ומצוות בתורה כללית
ומזוזות תפילין בדיקת של:
חת"ת בשיעורי והתחזקות

הידועים. תניא) תהילים, (חומש,
התשובה, את לקרא סיימה זוגתי

והודיעה בשמחה אליה פנתה
הבטחה לך יש לראש "לכל לה

שהרבי העובדה לגאולה.
לך עונה המשיח מלך שליט"א

חודש כסלו, מחודש במכתב
והגאולה, הניסים

הגאולה בחג ועוסק
עובדה כסלו, י"ט
מלמדת עצמה זו

הגדולה הברכה על
ובוודאי לך שניתנה

לגאולה תזכי
בקרוב פרטית

ממש".
היא בהמשך

את לה הסבירה
שיעורי נושא

להתחיל ממנה ובקשה החת"ת
היומי, תהילים באמירת עכ"פ,

החודש. לימות חלוקה עפ"י
של התפילין את לתת וכמובן

שבדירתם והמזוזות בעלה
לבדיקה.

ברורה בצורה הודיעה דגנית
עצמה, על מקבלת אכן היא כי
ההוראות. את לבצע נדר, בלי

שהיא עליה היה ניכר לראשונה
ונרגעה. התעודדה

בדיקות בוצעו הקרובים בימים
החלה ודגנית והתפילין. המזוזות

התהילים. של יומית באמירה
והבשורות שבועות מספר חלפו

שנערכו בבדיקות הגיעו. הטובות
נעלם שהזיהום התברר מחדש,

ב"ה. חשש, מכל ואין
בשעה נולדה תשע"ד, סיון בכ"ז
בריאה תינוקת ומוצלחת, טובה

שמה ונקרא ב"ה, ושלימה
ימים לאריכות עלמה, בישראל

לגדלה הוריה ויזכו טובות ושנים
טובים, ולמעשים חופה לתורה

והשלימה האמיתית הגאולה עדי
ממש. בקרוב
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ה׳ אליו וירא
א) יח, (בראשית

לבוש שום בלי לעתיד הנגלה ה' אור
(פירוש מוריך עוד יכנף ולא כדכתיב
והיו ולבוש) בכנף ממך יתכסה שלא

מוריך... את רואות עיניך
כשיחיו ובפרט המשיח שימות ונודע
בריאות ושלימות תכלית הם המתים

מתחילתו נברא שלכך הזה עולם
בשעת זה מעין לעולמים היה כבר וגם
לדעת הראת "אתה כדכתיב: תורה מתן
מלבדו" עוד אין האלהים הוא ה' כי
כדכתיב: חושיית בראיה ממש הראת
רואים הקולות" את רואים העם "וכל
ז"ל: רבותינו ופירשו הנשמע את
הדבור את ושומעין למזרח "מסתכלים

כו' אנכי" יוצא
לו) פרק (תניא

אברהם ויעש ויגמל הילד ויגדל
גדול ח)משתה כא, (בראשית

לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה עתיד
- יצחק של לזרעו חסד שיגמול ביום

הגאולה. זמן הוא
לאברהם נותנין ושותין, שאוכלין לאחר
איני משיב: והוא לברך, ברכה של כוס
והוא וברך, טול ליצחק אומר מברך...
טול ליעקב אומר מברך... איני משיב:

מברך... איני משיב, והוא וברך,
איני משיב, והוא וברך, טול למשה אומר
ישראל לארץ להכנס זכיתי שלא מברך
טול ליהושע אומר במותי. ולא בחיי לא
זכיתי שלא מברך איני משיב והוא וברך,
והוא וברך אתה טול לדוד אומר לבן.
שנאמר: לברך נאה ולי אברך אני משיב:

אקרא". ה' ובשם אשא, ישועות "כוס
פסחים) (מסכת

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:22 16:09 ירושלים
17:24 16:24 תל-אביב
17:22 16:14 חיפה
17:25 16:28 באר-שבע
17:28 16:28 ניו-יורק

      
א-לז) ד ב, (מלכים  

הקב"ה נשבע עליה ההבטחה

וירא עיניו את אברהם "וישא הכתוב: על
מפרש בנו", תחת לעולה ויעלהו . . איל והנה

לעולה ויעלהו שכתוב מאחר בנו, "תחת רש"י:
כל על בנו, תחת מהו כלום, המקרא חסר לא
יהי ואומר מתפלל היה ממנו שעשה עבודה

בני כאלו בבני, עשויה היא כאלו זו שתהא רצון
כאלו מופשט בני כאלו זרוק דמו כאלו שחוט,

דשן". ונעשה נקטר הוא
"קח הפסוק על מקודם הלא להבין: וצריך
פרש"י לעולה" שם והעלהו . . בנך את נא

היה שלא לפי שחטהו לו אמר לא "והעלהו,
להר להעלותו אלא לשחטו הקב"ה חפץ

הורידהו". לו אמר ומשהעלהו עולה לעשותו
זה, לאחר לאברהם הקב"ה הודיע זה ודבר
אל "ויאמר הפסוק על ברש"י שהובא כפי

כי מאומה לו תעש ואל הנער אל ידך תשלח
"לא לאברהם לו אמר שהקב"ה ידעתי...", עתה
כשאמרתי אשנה לא שפתי ומוצא בריתי אחלל

לך אמרתי לא אשנה לא שפתי מוצא קח לך
העלהו...". אלא שחטהו

אברהם? התכוון מה
חפץ היה "שלא אברהם ידע שכבר ומכיון
שאי ועד - להעלהו" אלא לשחטו הקב"ה

הבטיח הקב"ה כי אחר, באופן להיות אפשר

צריך - זרע" לך יקרא ביצחק "כי לאברהם
"תחת האיל את אברהם כשהעלה מדוע להבין

הרי כו'", שחוט בני כאלו . . מתפלל "היה בנו",
לשחטו"? לא . . חפץ "היה הקב"ה
הקרבן לאחר דווקא

ענין תחילה להבין עלינו זאת, להבין בכדי
"אברהם שלח שכאשר מסופר, בפרשתינו: נוסף
ה' מלאך אליו קרא בנו" את לשחוט . ידו. את

עתה כי גו' הנער אל ידך תשלח אל "ויאמר
בנך את חשכת ולא אתה אלקים ירא כי ידעתי

את אברהם שראה ולאחרי ממני", יחידך את
אליו קרא בנו", תחת לעולה "ויעלהו האיל

נשבעתי בי ויאמר השמים, מן "שנית ה' מלאך
הזה הדבר את עשית אשר יען כי ה' נאום

אברכך ברך כי יחידך, את בנך את חשכת ולא
גו'". בזרעך והתברכו גו' זרעך את ארבה והרבה

אליו לקרוא המלאך הוצרך מדוע מובן, ואינו
לו, המגיעות הברכות כל את לו למסור שנית

הראשונה? בקריאה זאת לו אמר ולא
אשר "יען התורה: בדברי מופיע לזה וההסבר
את בנך את חשכת ולא הזה הדבר את עשית

אברהם קיבל כעת שדווקא הסיבה יחידך".

היא נשבעתי", "בי - בשבועה הברכות את
כך האיל. הקרבת לכך שקדמה משום דווקא

המופיעה הקב"ה של הראשונה בשבועה גם זה
בעת לו שניתנה המבול, לאחר נח, אצל בתורה

קרבנותיו. שהקריב
על נשבע שהקב"ה זה כאן: גם דבר ואותו
אברהם של קרבנו בעקבות הוא הברכות

רק זו שבועה באה ולכן האיל). (בהקרבת
האיל. העלאת לאחרי ה"שנית", בקריאה

ההבטחה נצחיות
את להקריב אברהם שרצה הטעם גם וזהו
יפעול שקרבנו כדי כי - בנו" "תחת האיל
ענינים (שהם העקידה נסיון על שהברכות

לו יובטחו ישראל) עם של לקיומו עיקריים
בין וקשר שייכות להיות צריך היה בשבועה,
של בקרבנותיו שנאמר וכמו והנסיון. הקרבן

צאתו לאחרי תיכף שהקריבם זה על שנוסף נח,
הנה להמבול), ובהמשך (בסמיכות התיבה מן
מן שניצלו אלו מבהמות היו עצמם הקרבנות
קרבן לקשר שכדי בעניננו, כן וכמו - המבול

האיל את אברהם הקריב יצחק עקידת עם זה
בנו". "תחת

שע"י אברהם, תפילת את רש"י מביא ולכן
"כאילו נחשב יהיה זו והתעוררות מחשבה

בעילוי לזכות רצה אברהם בבני", עשויה היא
(על השם מענה בא זה ועל בפועל; שבהקרבה

יען כי ה' נאום נשבעתי "בי - המלאך) ידי
אברכך ברך כי גו' הזה הדבר את עשית אשר

את זרעך וירש גו' זרעך את ארבה והרבה
"בגאולה ובמילואו יקויים שזה אויביו", שער

ממש. בימינו במהרה לנו", העתידה
תשל״ז) וירא ש״פ (משיחת

המשיח מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק מברק
באה״ק חב״ד חסידי של השנתי לכנס

טוב, כי בו שהוכפל השלישי יום ב"ה,
דרכי, הצליח והוי' פ'

י. נ. ברוקלין, ה'תשד"מ. מ"ח, ח"י

של השנתי בכינוס המשתתפים לכל
- הקדושה בארצנו אשר חב"ד, חסידי

שליט"א

מרובה! וברכה רב שלום

אמיתי, כינוס הכינוס שיהא רצון יהי
המשתתפים כל של אמיתית אחדות

כל לאחדות - -ועד שלהם המושפעים כל אחדות - ידם ועל בו,
ישראל,

- בארץ אחד גוי ישראל בשביל אשר לעולם, והנאה להם הנאה
נברא,

כ"ק את הולדת יום מרחשון, לכ"ף אור זכאי ליום זכות ומגלגלין
ובאופן ובתוקף טובות החלטות לקבל גרים קא יומא אדנ"ע,
בכיוון שתכליתן החלטות העיקר, שהוא בפועל, במעשה שתבאונה

אמיתית, ישראל אחדות - האמור

אחת תורה התורה, בעניני המשולשת: בעבודה יותר עוד הוספה ע"י
התורה, ושלימות אחדות - ומצותי'ה והחסידות) (הנגלה

בכל כולו העם כל של יום יום בחיי חסידותיים ואור חיות הכנסת
העם, ושלימות אחדות - מושבותיהם

בה, אחד הוי' עיני תמיד אשר המיוחדה ארץ הארץ, בכל ובפרט
אחדות - לגבולותי' כולה עולם, לעם עולם נחלת נתנה שהוא

הארץ, ושלימות

אמיתי לשלום היחידה הדרך גם היא זו משולשת שלימות אשר
קיימא, ובן

באופן מתכנסים כשהם ובמיוחד והציבור, הרבים וזכות כח וגדול
בעל של - היטב באר - וכהביאור יתיר, ל' - גדול" "קהל שנעשו

המפורסם. אנשים" מאתכם "החלצו שלו בקונטרס ההולדת יום

בפועל שיהי'ה שליט"א מהמתכנסים ואחד אחד בכל שיקויים ויה"ר
אשה, או איש מאתכם" "החלצו של חי' דוגמא

ומצליח ומברך ואתי דקדים א-ל, בעדת (מלך) נצב אלקים ויקוים:
הימים, כל תמיד נמשכת פעולה פעולתו להיות כינוסם את

- הגוים בכל תנחל (אלקים) אתה היעוד: יקויים ממש ובקרוב

ממש. בימינו במהרה צדקנו משיח ע"י והשלימה האמתית בגאולה

ולבשו"ט הצלחה ובברכת בכבוד
שניאורסאהן מנחם

"ויעקב לעבודת זה לקשר ויש - הכנס דיום החומש שיעור דרכי: הצליח והוי׳
עא, סנה' לעולם: .. הנאה נשיאינו. רבותינו בשיחות המבוארת לדרכו" הלך
מכל שנבחרה המיוחדה: ארץ ד. א, ב"ר וראה ד. לו, ויק"ר נברא: .. בשביל סע"ב.
אפשר כולה כיבוש אחר דרק - אחת במציאות ושמיחדה בא) ר"פ (מכילתא הארצות
מלכים הל' ה-ג. פ"א תרומות הל' (רמב"ם ארצות דשאר ישראל עם כיבוש להיות
וכידועה יחיד: ... קהל ז). לא, (ירמי' הכתוב לשון גדול: קהל ת"ו). פ"ה
לקו"ת ועייג"כ החלצו: .. קונטרס אחד. על יחיד - איחוד על היחוד מעלת
אתה א. ו, ברכות ואתי: דקדים א. פב, תהלים א-ל: .. אלקים עה.ט. מטות

בסיומו. פב תהלים הגוים: ..

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק מר-חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
. יח פרק עדות הל'

יט. פרק

כ. פרק

כא. פרק

כב פרק

א פרק ממרים הל'
.

ב. פרק

כב-כד. פרקים ולוה מלוה הלכות

כה-כז. פרקים

א-ג פרקים ונטען טוען הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרק

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

קובעת דעת חוות

וירא פרשת

וירא

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם ענינים
- הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים כאשר וגם
ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם, הם ממשיכים

תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקדושה להיפך עקשנות טויטו שיחי' וקרן שלום ר' למשפחת
הבן להולדת

ה' בצבאות החייל
טובים ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלו יזכו

הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ז"ל רחימי יעקב ב"ר (מוסא) משה ר'
תשע"ה חשוון ד' נלב"ע

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

ממש ומיד תיכף

נשמת לעילוי טוב מזל ברכת

בערוש צילום: בורוכוב. הרצל הרב

רכבכם, את משדרגים אתם אם
הישן הרכב את לתרום באפשרותכם
חב"ד בית של "מבצעים" לפעילות

לפרטים:

050-5831-638

המבצעים בפעילות שותפים
המשיח מלך שליט"א הרבי של



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

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

המאפיינות התופעות אחת
המשיח, ימות תקופתנו, את
מלך שליט"א לרבי הפניה זו
האגרות באמצעות המשיח
וברכה. עצה לבקשת קודש,

לא גם ולהבדיל יהודים, רבבות
ציון בנקודות נעזרים יהודים,

במרכז זה. פלאי באפיק בחייהם
בניהולו ברחובות, קודש לאגרות
מתרכזים בורוכוב הרצל הרב של
אחד על למכביר, כאלה סיפורים

מספר: הוא מהם
שלנו, מהמקורבות "אחת

שמה, דגנית העיר, מתושבי
עם קשר יצרה

ובקשה חגית, זוגתי
לרבי לכתוב לבוא

מלך שליט"א
המשיח.

כי ספרה דגנית
מאוד מוטרדת היא

רפואית מבעיה
וזקוקה מסויימת
לעצה בדחיפות

וברכה.
ברוך בהריון, היא כי התברר
גילו שבבדיקות אלא השם,
נדבק שהעובר חשש יש כי

לפגוע שעלולה זיהומית במחלה
במקרים התקינה. בהתפתחותו
הרופאים דגנית, אמרה כאלה,
ההריון, הפסקת על ממליצים

ח"ו.
בנפילת היא כי עליה היה ניכר
את לעכל ומתקשה גדולה, רוח

עליה שנחתה קלה הלא הבשורה
בהיר. ביום כרעם

ההריון, את רוצים מאוד "אנחנו
חוו"ד עם להתמודד לי קשה אך

הרופאים".
אותה. עודדה זוגתי לראש, לכל
יותר, קשים מצבים ראינו "כבר
עוד ב"ה. טוב, בכי שהסתיימו

מלך שליט"א לרבי תכתבי מעט
ובוודאי ברכה תקבלי המשיח,

ידיים ליטול תגשי כעת עצה. גם
על ותקבלי המכתב כתיבת לפני

טובה". החלטה איזו עצמך
הכריזה דגנית הכתיבה, בסיום

אדוננו" "יחי הקודש הכרזת את
באחד המכתב את והכניסה

קודש. האגרות מכרכי

בנושא עסקה התשובה
הגאולה חג כסלו, י"ט התוועדות

חב"ד, מייסד הזקן אדמו"ר של
להתחזקות בקשה והכילה

בהדגשה ומצוות בתורה כללית
ומזוזות תפילין בדיקת של:
חת"ת בשיעורי והתחזקות

הידועים. תניא) תהילים, (חומש,
התשובה, את לקרא סיימה זוגתי

והודיעה בשמחה אליה פנתה
הבטחה לך יש לראש "לכל לה

שהרבי העובדה לגאולה.
לך עונה המשיח מלך שליט"א

חודש כסלו, מחודש במכתב
והגאולה, הניסים

הגאולה בחג ועוסק
עובדה כסלו, י"ט
מלמדת עצמה זו

הגדולה הברכה על
ובוודאי לך שניתנה

לגאולה תזכי
בקרוב פרטית

ממש".
היא בהמשך

את לה הסבירה
שיעורי נושא

להתחיל ממנה ובקשה החת"ת
היומי, תהילים באמירת עכ"פ,

החודש. לימות חלוקה עפ"י
של התפילין את לתת וכמובן

שבדירתם והמזוזות בעלה
לבדיקה.

ברורה בצורה הודיעה דגנית
עצמה, על מקבלת אכן היא כי
ההוראות. את לבצע נדר, בלי

שהיא עליה היה ניכר לראשונה
ונרגעה. התעודדה

בדיקות בוצעו הקרובים בימים
החלה ודגנית והתפילין. המזוזות

התהילים. של יומית באמירה
והבשורות שבועות מספר חלפו

שנערכו בבדיקות הגיעו. הטובות
נעלם שהזיהום התברר מחדש,

ב"ה. חשש, מכל ואין
בשעה נולדה תשע"ד, סיון בכ"ז
בריאה תינוקת ומוצלחת, טובה

שמה ונקרא ב"ה, ושלימה
ימים לאריכות עלמה, בישראל

לגדלה הוריה ויזכו טובות ושנים
טובים, ולמעשים חופה לתורה

והשלימה האמיתית הגאולה עדי
ממש. בקרוב

 
   

    
ביותר להשתוקק  

    
  
    

     
   

  
   

     

ה׳ אליו וירא
א) יח, (בראשית

לבוש שום בלי לעתיד הנגלה ה' אור
(פירוש מוריך עוד יכנף ולא כדכתיב
והיו ולבוש) בכנף ממך יתכסה שלא

מוריך... את רואות עיניך
כשיחיו ובפרט המשיח שימות ונודע
בריאות ושלימות תכלית הם המתים

מתחילתו נברא שלכך הזה עולם
בשעת זה מעין לעולמים היה כבר וגם
לדעת הראת "אתה כדכתיב: תורה מתן
מלבדו" עוד אין האלהים הוא ה' כי
כדכתיב: חושיית בראיה ממש הראת
רואים הקולות" את רואים העם "וכל
ז"ל: רבותינו ופירשו הנשמע את
הדבור את ושומעין למזרח "מסתכלים

כו' אנכי" יוצא
לו) פרק (תניא

אברהם ויעש ויגמל הילד ויגדל
גדול ח)משתה כא, (בראשית

לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה עתיד
- יצחק של לזרעו חסד שיגמול ביום

הגאולה. זמן הוא
לאברהם נותנין ושותין, שאוכלין לאחר
איני משיב: והוא לברך, ברכה של כוס
והוא וברך, טול ליצחק אומר מברך...
טול ליעקב אומר מברך... איני משיב:

מברך... איני משיב, והוא וברך,
איני משיב, והוא וברך, טול למשה אומר
ישראל לארץ להכנס זכיתי שלא מברך
טול ליהושע אומר במותי. ולא בחיי לא
זכיתי שלא מברך איני משיב והוא וברך,
והוא וברך אתה טול לדוד אומר לבן.
שנאמר: לברך נאה ולי אברך אני משיב:

אקרא". ה' ובשם אשא, ישועות "כוס
פסחים) (מסכת

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:22 16:09 ירושלים
17:24 16:24 תל-אביב
17:22 16:14 חיפה
17:25 16:28 באר-שבע
17:28 16:28 ניו-יורק

      
א-לז) ד ב, (מלכים  

הקב"ה נשבע עליה ההבטחה

וירא עיניו את אברהם "וישא הכתוב: על
מפרש בנו", תחת לעולה ויעלהו . . איל והנה

לעולה ויעלהו שכתוב מאחר בנו, "תחת רש"י:
כל על בנו, תחת מהו כלום, המקרא חסר לא
יהי ואומר מתפלל היה ממנו שעשה עבודה

בני כאלו בבני, עשויה היא כאלו זו שתהא רצון
כאלו מופשט בני כאלו זרוק דמו כאלו שחוט,

דשן". ונעשה נקטר הוא
"קח הפסוק על מקודם הלא להבין: וצריך
פרש"י לעולה" שם והעלהו . . בנך את נא

היה שלא לפי שחטהו לו אמר לא "והעלהו,
להר להעלותו אלא לשחטו הקב"ה חפץ

הורידהו". לו אמר ומשהעלהו עולה לעשותו
זה, לאחר לאברהם הקב"ה הודיע זה ודבר
אל "ויאמר הפסוק על ברש"י שהובא כפי

כי מאומה לו תעש ואל הנער אל ידך תשלח
"לא לאברהם לו אמר שהקב"ה ידעתי...", עתה
כשאמרתי אשנה לא שפתי ומוצא בריתי אחלל

לך אמרתי לא אשנה לא שפתי מוצא קח לך
העלהו...". אלא שחטהו

אברהם? התכוון מה
חפץ היה "שלא אברהם ידע שכבר ומכיון
שאי ועד - להעלהו" אלא לשחטו הקב"ה

הבטיח הקב"ה כי אחר, באופן להיות אפשר

צריך - זרע" לך יקרא ביצחק "כי לאברהם
"תחת האיל את אברהם כשהעלה מדוע להבין

הרי כו'", שחוט בני כאלו . . מתפלל "היה בנו",
לשחטו"? לא . . חפץ "היה הקב"ה
הקרבן לאחר דווקא

ענין תחילה להבין עלינו זאת, להבין בכדי
"אברהם שלח שכאשר מסופר, בפרשתינו: נוסף
ה' מלאך אליו קרא בנו" את לשחוט . ידו. את

עתה כי גו' הנער אל ידך תשלח אל "ויאמר
בנך את חשכת ולא אתה אלקים ירא כי ידעתי

את אברהם שראה ולאחרי ממני", יחידך את
אליו קרא בנו", תחת לעולה "ויעלהו האיל

נשבעתי בי ויאמר השמים, מן "שנית ה' מלאך
הזה הדבר את עשית אשר יען כי ה' נאום

אברכך ברך כי יחידך, את בנך את חשכת ולא
גו'". בזרעך והתברכו גו' זרעך את ארבה והרבה

אליו לקרוא המלאך הוצרך מדוע מובן, ואינו
לו, המגיעות הברכות כל את לו למסור שנית

הראשונה? בקריאה זאת לו אמר ולא
אשר "יען התורה: בדברי מופיע לזה וההסבר
את בנך את חשכת ולא הזה הדבר את עשית

אברהם קיבל כעת שדווקא הסיבה יחידך".

היא נשבעתי", "בי - בשבועה הברכות את
כך האיל. הקרבת לכך שקדמה משום דווקא

המופיעה הקב"ה של הראשונה בשבועה גם זה
בעת לו שניתנה המבול, לאחר נח, אצל בתורה

קרבנותיו. שהקריב
על נשבע שהקב"ה זה כאן: גם דבר ואותו
אברהם של קרבנו בעקבות הוא הברכות

רק זו שבועה באה ולכן האיל). (בהקרבת
האיל. העלאת לאחרי ה"שנית", בקריאה

ההבטחה נצחיות
את להקריב אברהם שרצה הטעם גם וזהו
יפעול שקרבנו כדי כי - בנו" "תחת האיל
ענינים (שהם העקידה נסיון על שהברכות

לו יובטחו ישראל) עם של לקיומו עיקריים
בין וקשר שייכות להיות צריך היה בשבועה,
של בקרבנותיו שנאמר וכמו והנסיון. הקרבן

צאתו לאחרי תיכף שהקריבם זה על שנוסף נח,
הנה להמבול), ובהמשך (בסמיכות התיבה מן
מן שניצלו אלו מבהמות היו עצמם הקרבנות
קרבן לקשר שכדי בעניננו, כן וכמו - המבול

האיל את אברהם הקריב יצחק עקידת עם זה
בנו". "תחת

שע"י אברהם, תפילת את רש"י מביא ולכן
"כאילו נחשב יהיה זו והתעוררות מחשבה

בעילוי לזכות רצה אברהם בבני", עשויה היא
(על השם מענה בא זה ועל בפועל; שבהקרבה

יען כי ה' נאום נשבעתי "בי - המלאך) ידי
אברכך ברך כי גו' הזה הדבר את עשית אשר

את זרעך וירש גו' זרעך את ארבה והרבה
"בגאולה ובמילואו יקויים שזה אויביו", שער

ממש. בימינו במהרה לנו", העתידה
תשל״ז) וירא ש״פ (משיחת

המשיח מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק מברק
באה״ק חב״ד חסידי של השנתי לכנס

טוב, כי בו שהוכפל השלישי יום ב"ה,
דרכי, הצליח והוי' פ'

י. נ. ברוקלין, ה'תשד"מ. מ"ח, ח"י

של השנתי בכינוס המשתתפים לכל
- הקדושה בארצנו אשר חב"ד, חסידי

שליט"א

מרובה! וברכה רב שלום

אמיתי, כינוס הכינוס שיהא רצון יהי
המשתתפים כל של אמיתית אחדות

כל לאחדות - -ועד שלהם המושפעים כל אחדות - ידם ועל בו,
ישראל,

- בארץ אחד גוי ישראל בשביל אשר לעולם, והנאה להם הנאה
נברא,

כ"ק את הולדת יום מרחשון, לכ"ף אור זכאי ליום זכות ומגלגלין
ובאופן ובתוקף טובות החלטות לקבל גרים קא יומא אדנ"ע,
בכיוון שתכליתן החלטות העיקר, שהוא בפועל, במעשה שתבאונה

אמיתית, ישראל אחדות - האמור

אחת תורה התורה, בעניני המשולשת: בעבודה יותר עוד הוספה ע"י
התורה, ושלימות אחדות - ומצותי'ה והחסידות) (הנגלה

בכל כולו העם כל של יום יום בחיי חסידותיים ואור חיות הכנסת
העם, ושלימות אחדות - מושבותיהם

בה, אחד הוי' עיני תמיד אשר המיוחדה ארץ הארץ, בכל ובפרט
אחדות - לגבולותי' כולה עולם, לעם עולם נחלת נתנה שהוא

הארץ, ושלימות

אמיתי לשלום היחידה הדרך גם היא זו משולשת שלימות אשר
קיימא, ובן

באופן מתכנסים כשהם ובמיוחד והציבור, הרבים וזכות כח וגדול
בעל של - היטב באר - וכהביאור יתיר, ל' - גדול" "קהל שנעשו

המפורסם. אנשים" מאתכם "החלצו שלו בקונטרס ההולדת יום

בפועל שיהי'ה שליט"א מהמתכנסים ואחד אחד בכל שיקויים ויה"ר
אשה, או איש מאתכם" "החלצו של חי' דוגמא

ומצליח ומברך ואתי דקדים א-ל, בעדת (מלך) נצב אלקים ויקוים:
הימים, כל תמיד נמשכת פעולה פעולתו להיות כינוסם את

- הגוים בכל תנחל (אלקים) אתה היעוד: יקויים ממש ובקרוב

ממש. בימינו במהרה צדקנו משיח ע"י והשלימה האמתית בגאולה

ולבשו"ט הצלחה ובברכת בכבוד
שניאורסאהן מנחם

"ויעקב לעבודת זה לקשר ויש - הכנס דיום החומש שיעור דרכי: הצליח והוי׳
עא, סנה' לעולם: .. הנאה נשיאינו. רבותינו בשיחות המבוארת לדרכו" הלך
מכל שנבחרה המיוחדה: ארץ ד. א, ב"ר וראה ד. לו, ויק"ר נברא: .. בשביל סע"ב.
אפשר כולה כיבוש אחר דרק - אחת במציאות ושמיחדה בא) ר"פ (מכילתא הארצות
מלכים הל' ה-ג. פ"א תרומות הל' (רמב"ם ארצות דשאר ישראל עם כיבוש להיות
וכידועה יחיד: ... קהל ז). לא, (ירמי' הכתוב לשון גדול: קהל ת"ו). פ"ה
לקו"ת ועייג"כ החלצו: .. קונטרס אחד. על יחיד - איחוד על היחוד מעלת
אתה א. ו, ברכות ואתי: דקדים א. פב, תהלים א-ל: .. אלקים עה.ט. מטות

בסיומו. פב תהלים הגוים: ..

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק מר-חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
. יח פרק עדות הל'

יט. פרק

כ. פרק

כא. פרק

כב פרק

א פרק ממרים הל'
.

ב. פרק

כב-כד. פרקים ולוה מלוה הלכות

כה-כז. פרקים

א-ג פרקים ונטען טוען הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרק

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

קובעת דעת חוות

וירא פרשת

וירא

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם ענינים
- הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים כאשר וגם
ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם, הם ממשיכים

תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקדושה להיפך עקשנות טויטו שיחי' וקרן שלום ר' למשפחת
הבן להולדת

ה' בצבאות החייל
טובים ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלו יזכו

הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ז"ל רחימי יעקב ב"ר (מוסא) משה ר'
תשע"ה חשוון ד' נלב"ע

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

ממש ומיד תיכף

נשמת לעילוי טוב מזל ברכת

בערוש צילום: בורוכוב. הרצל הרב

רכבכם, את משדרגים אתם אם
הישן הרכב את לתרום באפשרותכם
חב"ד בית של "מבצעים" לפעילות

לפרטים:

050-5831-638

המבצעים בפעילות שותפים
המשיח מלך שליט"א הרבי של



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

להתנהלות ביותר הטובה ההגדרה זו מאלף, שיעור
בריאה התנהלות ברפיח. השבוע בתחילת המצרית

להגדיר בושה ואינה בטירור הנלחמת מדינה של
בשטחה, גדולה אוכלוסיה בוטה, ובאופן מעשית

הפעילות לגמר עד עכ"פ אוייב, כאוכלוסיית
שהוא. טירור גורם מכל השטח לנקיון הבטחונית

הגואה בטירור נלחמת שמצרים ארוכה תקופה מזה
מארגון מכך, יותר ואף גיבוי המקבל טירור בסיני.
משמעותית תפנית שקבלה פעילות בעזה. החמאס

בשבוע הטירור פיגוע עם
בו עריש לאל סמוך שעבר
מצריים. חיילים 33 נהרגו

נשיא הכריז בתגובה
מצב על א-סיסי, מצרים
ואז חדשים. ל-3 חירום
תמונות של תורן הגיעו
מאות שחשפו הלוויין

מרצועת הברחה, מנהרות
המצרית. לרפיח עזה

האיזור ״שיטוח״
עצמו על שלקח א-סיסי
למלחמת מלאה אחריות
מאז הטרור נגד חורמה

אזור הקמת על והורה היסס לא לשלטון, עלייתו
וברוחב ק"מ כ-14 באורך רצועה - ברפיח החיץ
האיזור, ו"השטחת" החיץ הקמת ק"מ. כחצי של

של בתים כ-1000 של ולפיצוץ לפינוי כבר הובילו
המצרית. ברפיח הנמצאים פלסטינים! תושבים

בשטח מצרים, של המאלפת בטחון רצועת הקמת
מנהרות, חפירת כאתר ונחשד בפלסטינים המיושב

בישראל. הממשלה ע"י להילמד הייתה ראויה
שלום על לשמור החפצה מדינה של בריאה תגובה

אויביה. שלום על בכלל, אם אח"כ, ורק אזרחיה
האנמית להתנהלות נוגע העכשווי המאלף השיעור
מצב כלפי הממשלה של
ומחמיר ההולך הבטחוני

בירושלים. בפרט
של הזויה מציאות

השלכת אבנים, ידוי

חסימות יהודים, בתים כלפי תבערה בקבוקי
לאוטובוסים וסלעים אבנים פיגועי כבישים,

ללינץ' הגיעו כמעט שבחלקם פרטיים, ורכבים
המוניות התפרעויות המוסת. הערבי ההמון בידי

ואף זיקוקים ירי הצתות, ובצפונה, ירושלים במזרח
היום- חלקם מנת את המהווים חם בנשק שימוש

בעיר. רבים תושבים של יומית
הנורא הדריסה בפיגוע לשיאם שהגיעו אירועים
חודשים 3 בת התינוקת נרצחו בו שעבר בשבוע

וקארן בראון זיסל חיה
הי"ד, מוסקרה ימימה
בלב החיסול ובניסיון

יהודה של ירושלים
ביטחונית מציאות גליק.
והדרדרה שהלכה עגומה

האחרונות. בשנתיים

העיתוי חשיבות
הקדושות בשיחותיו

שליט"א הרבי התריע
כל כי המשיח, מלך

לניהול מוכנות או ויתור
הערבים, עם מו"מ

לטירור. תמריץ מהווים
אליה והמסוכנת העגומה הבטחונית המציאות

הצורך את ממחישה בישראל, הממשלה הובילה
בתחום הן הקדושות להוראותיו לציית הקריטי

לערבים שהוא כל לויתור האיסור כולל הבטחוני,
הכולל הרוחני בתחום והן איתם, מו"מ ניהול או

ספר אחזקת לשנה, אחת מזוזות בדיקת את
צדקה, קופת עם רכב ובכל בית בכל החת"ת

תורתו בלימוד הוספה התורה, בספר אות רכישת
בשורת פרסום המצוות, בקיום הידור משיח, של
בכינוס השתתפות גרמא, שהזמן ובעניין הגאולה,

מחצרות השבים פני לקבלת הבאים" "ברוכים
החגים. בחודש קדשנו

באולמי חשון י"ט רביעי ביום אי"ה יתקיים הכינוס
מלך, הדרת עם ברוב לציון, בראשון "בראשית"

את יפעל שבוודאי כינוס וטף. נשים אנשים,
ממש, עכשיו המשיח מלך שליט"א הרבי התגלות

והשלימה. האמיתית הגאולה שמחת מתוך

הבאים ברוכים כנס
המשיח, מלך שליט"א הרבי כהוראת
לכנס וטף, נשים אנשים השבוע יתכנסו

משיח מבית הבאים ברוכים בסימן ארצי
החגים מחודש ששבו לאורחים 770-

שלום פריסת בתכנית: קודשנו. בחצרות
הרוחניות, החבילות פריקת חיינו, מבית
ליד והתוועדות טובות החלטות קבלת
יום - חשוון כ' לרגל ערוכים שוחלנות

רביעי ביום האירוע הרש"ב. הרבי הולדת
בראשית, באולמי 18:30 בשעה הקרוב,
שירה ברוב ראשל"צ. 56 המכבים דרך

חיים. ויוסף שיף אוריה עם וזמרה
- לפרטים הארץ, רחבי מכל הסעות

.03-658-4633 ארצי: מוקד

אעבלין בכפר מצוות 7
שבוע בסוף דופן יוצאת פעילות
שפרעם. שליד אעבלין בכפר שעבר,
חולק נח בני מצוות שבע על חומר
שבע מטה יו"ר קלי בועז הרב ע"י

הספר בית תלמידי לכל נח, בני מצוות
הפעילות. את שליוו הדת ולאנשי
הענין, חשיבות על ששמעו לאחר
על הדת ואנשי התלמידים חתמו

שליט"א והרבי מצוות שבע של אמנה
במטה וכו'. אדוננו יחי המשיח, כמלך
חידוש של הרגשה היתה כי מציינים

בפני מדברים שרבנים מרומם היסטורי
להמשיך ושצריך מוסלמים תלמידים

נוספים. ספר בבתי אלו בפעולות
התעניינה מאוד הערבית התקשורת

בהרחבה. עליו ודיווחה במפגש

הצורך את ממחישה בישראל, הממשלה הובילה אליה והמסוכנת העגומה הבטחונית המציאות
ממש. עכשיו השלימה הגאולה עדי המשיח, מלך שליט״א הרבי להוראות לציית הקריטי

טובות חדשות

המאלף השיעור
מצרים! מנשיא

השבוע נהרסו בתים מאות לעזה. המובילות מנהרות חשיפת בפעולת המצרי הצבא
ההברחה. מאיזור מקומיים תושבים של מואץ פינוי על והוכרז ברפיח

במצרים מתנהגים כך

לכינוס וטף נשים אנשים,

מ-770 הבאים ברוכים
בראשית באולמי חשון י"ט

דיקור ™ הומאופתיה ™ נטורופתיה ™ העין בגלגל מאבחן

ייחודיות בשיטות המטפל רב≠תחומי אלטרנטיבי רופא
כגון∫ מוכחות הצלחות עם שונות בעיות לפתרון

רבנים בהמלצת

נברו משה נברודר‘ משה דר‘
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

קליניקה
ובת“א בצפת

∞µ¥≠∑∏≤µµ∂∑
נוספים∫ ופרטים תור לקביעת

נברו משה דר‘

אלטרנטיבית לרפואה מומחה

לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה ”ÆÆÆאחרי וברכיים∫ פרקים כאבי
Æה שלמה הברך“ את

חובקים אנחנו בזכותך לך¨ מודים נברו משה ”ÆÆÆד“ר פוריות∫ בעיות
ובעלה ליאת ילד“

מביה“ס שלי הבן את לזרוק שרצו ”ÆÆÆהמורים וריכוז∫ קשב בעיות
Æס יצחק לשבחו°“ מפסיקים אינם עכשיו מיוחד¨ לחינוך לביה“ס רגיל

וירדתי סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה ”ÆÆÆשמעתי סכרת∫ בעיות
Æמ במשקל“שלמה

נברו משה נברודר‘ משה NÆDדר‘

כמו .B-12 ה וגם יפה עלה "...הברזל כרונית ועייפות התריס בלוטת
ו. עדנה עייפה". פחות ואני התאזנה התריס בלוטת כן,
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הגאולה בגבעת תמימים תפארת

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

תניא בלימוד למתחילים
שלא אף הנה - התניא ספר בלימוד למתחילים סדר

עונה וכן לי נראה אבל ברורה, הוראה בזה שמעתי
שער כן אחרי התשובה באגרת להתחיל לשואלי, אני

כמובן לבסוף, הקודשק ואגרת א' חלק כן ואחרי היחוד
פעם שלמדו לאחרי אבל למתחילים, אמורים הדברים
גם וכדמוכח הסדר, על לומד ואילך מכאן הרי ושתים,

קודשת כבוד ע"י שנסדר הנדפס שיעור מהמורה כן
נקראים כן שהרי הוא, פשוט וגם אדמו"ר, מורי-וחמי

וכו'. ב' א' החלקים
סברא היתה מתחלה אשר חסידים, מסיפורי ולהעיר
בינונים של הספר לפני יבוא והאמונה היחוד ששער
היחוד, שער בהקדמת מהלשון זה על ראיה ומביאים

בינונים. של בספר נתבארו והדברים שיתבאר, כמו
ו׳קצג) (מאגרת

לארץ לעולה מתאימה התנהגות
בודאי - וכו' בארץ להתנחל שיזכה מכתבו ולסיום

ארץ אשר כמותו) (=לאדם לדכוותי' להאריך למותר
בא השאר וכל קדושה, זה, שם כתוכן ענינה הקודש

לזה, ובהמשך כתוצאה
ואחת אחד כל לארץ בחוץ שאם אומרת זאת

בארץ וביותר וכמה כמה אחת על זה, על מצווה
בה אלוקיך ה' עיני נאמר עליה תבנה-ותכונן הקודש
הקב"ה שאין וכיון שנה, אחרית ועד השנה מראשית

הכחות שניתנו בודאי בריותיו, עם בטרוניא בא
ויהי זו, הקב"ה ובקשת ציווי למלאות והאפשריות

למלאות ית' ה' ובטוח האמור, בכל טוב, שיבשר רצון
גשמיכם ונתתי וגו' תלכו בחקתי בתורתו, שאמור מה

בפרשה. האמורות הברכות ככל גו' בעתם
ו׳קצד) (מאגרת

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(7.11.14) ה'תשע"ה מר-חשון, י"ד וירא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1020

מנחלת ארבוב יוסף הרב אצל הזינוק, נקודת
תשע לפני הייתה מלאכי, בקרית חב"ד הר

היכן התלבט, תקופה באותה (תשס"ז). שנים
שליט"א הרבי בשליחות עצמו את להציב

יחד ניהל כן, לפני שנים מספר המשיח. מלך
החינוכי המוסד את קייקוב יוסף הרב עם

הנגיד של מיסודו מלאכי, בקרית אבנר" "אור
מספר משגדל בזה. הצליחו ואף לבייב, לב

עבר יותר, מאוחר לרמלה. עברו התלמידים,
חיפה. שליד סיטרין לכפר המוסד

משמעיות חד תשובות
פסק על חשבנו ארבוב, הרב מספר "בהמשך,

תחום באיזה עצמינו עם לברר רצינו זמן.
שאלתי מסויימת תקופה לאחר נשארים. אנחנו

באגרות המשיח מלך שליט"א הרבי את
משמעיות, חד היו התשובות כיוון. על הקודש,

הקודש. טהרת על וחינוך חינוך
במוסדות ניהול משרות לאן? הייתה השאלה

התחלנו תפוסות. היו שחיפשנו, כפי חינוך
עם התייעצנו חדש. מוסד פתיחת על לחשוב
עמית והרב עלית מנצרת הראל שמריה הרב

"ישיבה לפתוח הציעו שניהם חיים. מכפר רונן
המתקשים לתלמידים ,(14-17 (גילאי קטנה"

רגילה. ישיבתית במסגרת היום כל ללמוד
כל לא המימון מקורות ברור, היה הרעיון
הרב העלה ואז למים. לקפוץ החלטנו כך.

שאול הרב עם אותנו לשדך הרעיון את עמית
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח אקסלרוד,

אקסלרוד הרב שבחדרה. אולגה בגבעת
ייעזר החדש המוסד ראשון שבשלב הסכים,
הרעיון אט אט ואכן שבניהולו הכנסת בבית

הישיבה, ונפתחה וגידים עור קורם החל
תמימים". "תפארת לשם שזכתה

נדרש תלמידים של כזה סוג שעבור ידענו
קצוות. שני הממזגת מיוחדת, לימודים לתכנית
חינוך – הרוחני היעד על לוותר לא גיסא מחד

הלומדים בחורים "תמימים", לגדל חב"די,
שונה במינון כי אם חסידות, וגם נגלה גם

גם אך רגילות, חב"דיות ישיבתיות ממסגרות
המשיח. מלך שליט"א לרבי ונפש בלב קשורים

הכשלון חוויית את למנוע
שקיימת ידענו תלמידים. להשיג נדרשנו כעת
למסגרת ביותר שזקוקה תלמידים אוכלוסיית
עדכנו בחב"ד, בתלמודי-תורה הסתובבנו כזו.
שאחד הסברנו ח'. כיתות של המחנכים את

היא שלנו, למסגרת שיש החיוביים ההיבטים
הוא הכישלון. חוויית את מהתלמיד שחוסכים

בדרך נפלט היה שממנה לישיבה נכנס אינו
שבזה. נפש העגמת כל עם זמן, לאחר כלל,

החדש והמוסד להגיע החלו התלמידים
השי"ת, בחסדי הצלחנו ב"ה. לפעול, החל

המשימה עם להתמודדות מיומן צוות לרכז
נתמנה אקסלרוד הרב המיוחדת. החינוכית

החינוכי- בפן החיה לרוח והיה הכללי למשפיע
הרוחני הניהול של התפקיד הוטל עלי חסידי,

הקפדנו הגשמי. בניהול עסק קייקוב יוסף והרב
תשומת את להגדיל כדי קטנות, כיתות על
את לקבל זכינו תלמיד. לכל שמוענקת הלב

שלושה ישנם כיום החינוך. משרד הכרת
בתנאי נמצאים והתלמידים א,ב,ג שיעורים

מלאים. פנימיה

ב-770 הישיבה כל
אופי בהתאם עוצבה הלימודים תכנית
לצהריים, עד הבוקר שעות התלמידים.

שליט"א הרבי כבקשת קודש, ללימודי הוקדשו
החוגים נקבעו אחה"צ בשעות המשיח, מלך
קרב כושר, מכון ספורט, מחשבים, השונים:

החוגים במסגרת סוסים. על רכיבה מגע,
עם ראשונה, עזרה להגשת יוכשרו הם השנה,

מוכרת. תעודה
מספר לבוא. אחרו לא החיוביות התוצאות

ב"ה גדל, התלמידים
נדב הרב נוספו ולצוות

כאשדן, טוביה הרב נתן,
ברוצקי, אלישע הרב

מגיעים שנה מידי כאשר
שנת שסיימו שלוחים

ב-770 ב"קבוצה" לימוד
המשיח. מלך שליט"א הרבי אצל יורק, שבניו

משמשים השלוחים אישית, לדוגמא מעבר
לתלמידים. אישיים כמעט כמדריכים

לחג ל-770 הישיבה כל נסעה שעברה בשנה
ההשפעה את ותלמידיה. צוותה על השבועות,

השנה, כל לאורך לזהות היה ניתן החיובית
והשלימה, האמיתית הגאולה עדי ותקוותינו

ממש. בקרוב

770 משיח בית בחזית משותפת בתמונה

בישיבה התוועדות




