
שייכת השבוע, ביותר המרכזיות הדמויות אחת
לשליחות היוצא אברהם, עבד לאליעזר, ספק ללא

אליעזר ליצחק. הגון שידוך מציאת החשובה,
כולל לשליחות, המינוי הודעת את מקבל

השליחות למילוי הכוחות את מקבל גבולותיה.
פמלייתו את לוקח לאברהם, שבועתו באמצעות

לדרך. ויוצא בידו אדוניו טוב וכל
כך. כל לא הישום ברורה, בכללותה השליחות
גיאוגרפי לאיזור להגיע אמור שהוא העובדה

די מוכר, בלתי ומשפחתי
המשפחה ובתוך מקשה.
המתאימה מי ידע מניין

ליצחק?

הדרך קפיצת
הצלחת לעצם בנוגע

בטוח אליעזר השליחות,
שהיא המשלח של בכוחו

די הוא כי אם תצליח,
המעשיות, בשאלות טרוד
שהוא העובדה רבות. והן

גמליו! וכל ופמלייתו
הדרך לקפיצת זוכים

נהריים לארם ומגיעים
ממחישה קצר, זמן בתוך

בהתלבטות הוא ועדיין המשלח, של כוחו את לו
הנערה? מי להחליט, ידע כיצד

המשלח. רבו, עם במחשבתו מתעצם הוא לרגע
להתמודדות אותי שולח היה לא שרבי בוודאי

בידי שיש בוודאות ידע אילמלא כזו, משימה עם
צדדי עניין מכל עצמי את לפנות רק עלי לקיימה.

אצלי... נמצא שהפתרון בטוח ולהתמקד,
אומר אשר הנערה "והיה הרעיון: מבריק אכן ואז
גמלך וגם שתה ואמרה ואשתה כדך נא הטי אליה

לא אליעזר יצחק". לעבדך הוכחת אותה אשקה,
את לסיים הספיק

מגיעה. ורבקה דבריו
יוצא אליעזר" "מבחן
עומדת ורבקה לדרך

אליעזר בהצטיינות. בו

עם ההיכרות תור ומגיע מתנות, לה מעניק
אברהם "עבד עצמו את מציג אליעזר המשפחה.

ואנו הנפלא. היום קורות את ומספר אנוכי"
המופלא הסיפור את השניה, בפעם לשמוע זוכים

מתחילתו. לפרוטרוט
זמן. למשוך מנסים רבקה של ואימה אחיה בבוקר,
השושנה את אותה, לשלוף אליעזר על חזקה אך

לפנות כבר ואכן יום. באותו עוד החוחים מבין
הקודש. בארץ יצחק, את לראות זוכה רבקה ערב,

הסיפור כאן עד
הוא בתורה בתמצית,
חלקי רוב על משתרע

תוהים, ואנו הפרשה
לגבינו? ההוראה מהי

אנוכי של הגילוי
הקדושות, בשיחותיו
שליט"א הרבי אומר

כי המשיח, מלך
יצחק בין זה בשידוך
שלב התבצע לרבקה
העולם בהכנת עיקרי

הוסרה בו תורה, למתן
"עליונים" בין המחיצה

אלוקיך" ה' "אנוכי של הגילוי ע"י ל"תחתונים",
השלימה. לגאולה ועד

את מייצג תמימה" "עולה בהיותו אבינו יצחק
מקום מחרן, המגיעה רבקה ואילו "העליונים"

מייצגת בעולם" ה' אף "חרון את המעורר ירוד,
באמצעות בניהם השידוך ביותר. התחתון את
לכל כח נתינת מהווה אליעזר, הנאמן השליח

ית', לו דירה עשיית השליחות, את לפעול יהודי
יום, היום בחיי והחומריות הגשמיות ניצול ע"י

הרבי אצל דווקא ששלימותו חיבור ית'. לעבודתו
לשון החמור, על שרוכב שליט"א, המשיח מלך
ואת שבתורה הנפלאות את לנו ויגלה "חומר",

עלינו זה, נכסף לרגע כהכנה שבאלוקות. הנפלאות
תורתו התורה, פנימיות את ולהפיץ וללמד ללמוד

קבלת על לפרסם ומאמריו, ספריו משיח, של
ממש. בקרוב והמושלמת, המלאה והתגלותו מלכותו

הצדיק יוסף לקבר עלי׳
המתוח הביטחוני המצב למרות

ירושלים, ומזרח ושומרון יהודה ברחבי
לי"ד אור ששי בליל ליוו צה"ל כוחות

(מתחם איש אלף של עלייתם את חשון
הצדיק יוסף קבר אל לנשים) מיוחד

הכניסה את אבטחו צה"ל כוחות בשכם.
בתפילות ליציאתה. ועד מתחילתה

עליה על לפרטים הפרעה. ללא התקיימו
.1-800-800-019 - יוסף לקבר

בבייבילנד חב״ד
הבייבילנד בתערוכת חב"ד דוכן

אשר הדוכן אביב, תל התערוכה בגני
ברציפות החמישית השנה זו הוקם

המעיינות' הפצת 'חיש צוות ידי על
ובסיוע רייכמן חיים הרב בראשות

אביב. ותל חב"ד מכפר ובנות אברכים
נרשמו התערוכה ימי שלוש במהלך

לספר חדשים ילדים מ2,000 למעלה
את כאשר ישראל, ילדי של התורה

5 של בסך האות בקניית ההשתתפות
לתוך בעצמם הילדים שילשלו שקלים

במקום. שהוצבה גדולה צדקה קופת
וחולקו תפילין אנשים מאות הניחו

המעלות שיר כרטיסי 4,000 מ למעלה
10,000 מ ולמעלה ליולדת לשמירה

ומניינים קודש. שבת נרות ערכות
בכל בו נערכו וערבית מנחה לתפילות

הערב. שעות
מפיק ידי על ומומן הופק כולו הדוכן
כח! ישר - חדד. פיליפ ר' התערוכה

אליעזר ע״י לרבקה יצחק בין זה בשידוך כי המשיח, מלך שליט״א הרבי אומר הקדושות, בשיחותיו
ו״תחתונים״ ״עליונים״ בין המחיצה הוסרה בו תורה, למתן העולם בהכנת עיקרי שלב התבצע

טובות חדשות

השידוך השליחות,
השלימה והגאולה

חדד פיליפ ר׳ התערוכה מפיק הקים אביב בתל התערוכה בגני ״בייבילנד״ בתערוכת
. לתפילות ומיקום יהדות להפצת דוכן המעיינות״ הפצת מ״חיש רייכמן הרב בעזרת

לילדים תורה בספר אות רוכשים

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

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

(14.11.14) ה'תשע"ה מר-חשון, כ"א שרה, חיי פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

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

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

תניא תהלים חומש

  
בגימטריא הוא משיח

עשר בתוספת "שליח"
גילוי שלימות שכן -

שהוא עי"ז הוא המשיח
עבודתו את מבצע

עשר כל עם כשליח
מחכמה נפשו, כוחות

מלכות. עד
   

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

חנינא, ב"ר ר"ח בשם לוי ורבי ר"ב
שהתפלל עד שרה נפקדה לא מה מפני
העולם אומות יהיו שלא יצחק? עליה
אלא פירות עשתה תפלתנו אומרים

אשתו". לנוכח לה' יצחק "ויעתר
ס) רבה (בראשית

בימים בימים, ואינו בזקנה שהוא אדם לך ״יש
וימים ימים כנגד זקנה כאן אבל בזקנה, ואינו
(מדרש) זקנה״ כנגד
המכוונים מושגים הינם בימים" ו"בא "זקן"
שלימותו על יגע האחד צדיקים. סוגי לשני
הסביבה הזולת, שלימות על והשני האישית

והעולם.
האישית שלימות חכמה. שקנה זה הוא ״זקן״

הנשמה. של

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

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

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

שניים. פי ישמעאל שיטול הוא
המלך, אדוני קוסם: בן גביעה להם השיב
הן. לו אמר בניו? בין חפצו עושה אדם אין
לו אשר כל ... אברהם "ויתן והכתיב לו אמר
קטורה? לבני נותן הוא והיכן לו אמר ליצחק".
נתן לאברהם אשר הפלגשים "ולבני לו אמר

פנים. בבושת משם ונסתלקו מתנות" ...
שמעוני) (ילקוט

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:18 16:05 ירושלים
17:20 16:19 תל-אביב
17:18 16:09 חיפה
17:22 16:23 באר-שבע
17:22 16:21 ניו-יורק

      
לא) - א א, (מלכים   

השליחות בעבודת תנאים

בלתי באריכות המתואר בפרשתנו מרכזי נושא
הנישואין - ורבקה יצחק נישואי הוא: רגילה,
מאריכה התורה בתורה. הכתובים הראשונים

רק הם שאין משום אלה, נישואין בתיאור
(יצחק יחידים שני בין פרטיים נישואים

הכללי הענין את מהווים הם אלא ורבקה),
זוג של הראשונים הנישואין היו אלה ביותר:

מזו ויתירה מילה), מצוות קיום (אחרי יהודי
קיום המשך את איפשרו הביאו אלו נישואין -

הדורות. כל סוף עד עם-ישראל
התורה מאריכה מדוע מובן אינו שעפי"ז אלא

ההכנה שלבי של המפורט בתיאור גם
אברהם כיצד עצמה: השליחות - המוקדמים
הפרטים כל את ומצווהו אליעזר את השביע
את קיים אליעזר כיצד מכן ולאחר יילך, לאן
השליחות, שנושא בהכרח, בפועל? שליחותו
אלו.. נישואין מעניין נפרד בלתי חלק מהווה

שבשליח הקוטביות
שבאה וכפי "שליח", המאפיינים הדברים אחד
הקיימת הקוטביות זו אליעזר, אצל ביטוי לידי
ביטוי, לידי באה זו קוטביות מציאותו, בעצם

של לקיומו יחד הנדרשים יסודיים תנאים בשני
כשליח. השליח

בר- מהמשלח, נפרדת מציאות להיות עליו א.

יכולת עצמאית חשיבה בעל עצמו; בפני דעת
ויוזמתיות. החלטה

שהוא להכיר למשלח, בטל להיות עליו ב.
המשלח. ודעת מרצון לשנות ולא שלו, שליח

להיות חדל הוא המשלח, מדעת משנה הוא אם
שליח.

למשלח, ביטולו את להפנים עליו כן, על ייתר
למלא הולך שהוא בפשטות, לו ברור אשר עד

מינהו שהמשלח זה בכוח השליחות את

כמותו עד כמותו, אדם של ושלוחו לשליח,
ממש

יהודי כל אצל
יהודי כל אצל למעשה קיימת כזו קוטביות

"אני חז"ל וכלשון כל אדון של שליחו בהיותו
היא כאשר קוני", את לשמש אלא נבראתי לא

מאידך. ונשמתו מחד גופו ע"י מיוצגת
ליישות היא, הגוף של הטבעית נטייתו

ממעלותיו אינה הביטול תכונת כאשר עצמית,
דרישה על היהודי עונה זו ומבחינה הבולטות.

הוא נשמתו, מצד ואילו השליח. אצל א'
לחלוטין כמעט ונעדר לאלוקות, גלוי בביטול
עונה הוא כשבכך העצמית, היישות מתחושת

שני איחוד רק השליח. אצל ב' דרישה על
השליחות. של נכון מילוי מבטיח הקצוות

וההתלהבות ההישגיות תכונות את תורם הגוף
שיהיו אותם מכוונת הנשמה ואילו שבעשיה,

ובמקום בזמן בעוצמה, המשלח. רצון כפי
כל המלווה הפנימית בכוונה ובעיקר הנכונים,

עשיה.
הראשון היהודי הזוג ורבקה, יצחק נישואי

הזה היסודי היחוד את למעשה מבטאים
שבין היחוד יהודי, כל אצל ה' בעבודת הנדרש

לנשמה, רומז יצחק כאשר והגוף, הנשמה
גלוי בביטול וטהור זך תמימה" "עולה בהיותו

עליונים. מעולמות המגיעה כהנשמה לאלוקות,
ירוד מקום - מחרן המגיעה רבקה זאת, לעומת

רומזת שבו, האנושי החומר מבחינת ביותר
לגוף

והנשמה הגוף לאיחוד עד
יצחק לנישואי המביאה אליעזר של שליחותו

למילוי יהודי לכל כח נתינת מהווה ורבקה
שולח כשהקב"ה המתבצעת שליחות שליחותו.

בהיותה שגם כדי גשמי, לעולם נשמתו את
מציאות זו ובגלוי עצמו שמצד הגשמי, בגוף

והגוף הנשמה, אור בו יאיר עצמו, בפני ו"יש"
קיום ע"י להתאחדותם, עד לנשמה, יתבטל

להמשיך הגשמיים, בדברים ומצוות תורה
כך העולם, בגשמיות קדושה אור את ולגלות

נשמתו התאחדות ניכרת תהי'ה עשייה, שבכל
(העליון) אדם של "שלוחו הקב"ה, עם וגופו

בשלימות שיתגלה ממש" "כמותו עד כמותו",
ממש. בקרוב והשלמה האמיתית בגאולה

ה׳תשנ״ב) שרה חיי (התוועדות

מלך דבר

שרה חיי פרשת

שרה חיי

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

ורעיתו (מני) מענדל מנחם ר' למשפחת
צדוק שיחי' נחמה מלכה

גאולה רחל בצ"ה החיילת הבת להולדת
ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלה יזכו

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

(מולע) שמואל ר' הרה"ת הרה"ח
ע"ה אזימוב הלל חיים ב"ר

תשע"ה חשוון י"ג נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי טוב מזל ברכת

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

א) כד, שרה (חיי



רווה מנחם הרב של מיקומו
ים, בת חב"ד בית בקידמת

של מגוון בציבור אותו מפגישה
שליט"א לרבי לכתוב המבקשים

עם גם ובהמשך המשיח, מלך
המפתיעות. התוצאות

מספר לפני הימים, "באחד
אחת מגיעה מספר, הוא שנים,
שמה שמואלי גב' המקורבות,
לעזרה. נואשת בקשה ובפיה

פניה קבלתי השבועות, חג "ערב
בעלת "את מהמשטרה. טלפונית
?.... שמספרו שברולט מסוג רכב

בחיוב משעניתי
השוטר לי הודיע

מעורבת "את
"פגע בתאונת

שהייתה וברח"
בשעה .. בתאריך

ועליך בבוקר. 7:00
החג למחרת להגיע

המשטרה לתחנת
לבירור". ביפו

מעט לא לי לקח
את "לעכל" זמן

כאן שיש לי ברור היה ההודעה.
ולא חדשה נהגת הייתי טעות.
תאונה. בשום מעורבת הייתי
מכינה אני זו שבשעה ובפרט

הספר לבית ליציאה הילדים את
אחר. במקום הייתי ולא

שעודד ממשפחתי לעו"ד פניתי
לחשוש. מה לי שאין ואמר אותי

הכל". וזה האמת את "תאמרי
הגעתי השבועות חג למחרת
שם ביפו, המשטרה לתחנת

כחצי במשך חקירה נחקרתי
שבתאונה אמר החוקר שעה.

אמבולנס הוזמן רגל, הולך נפצע
רכב על שדיווחו עדים ויש

לזה זהה וצבע דגם שברולט,
ברכב לדבריהם שברשותי.

תאם הכל נהגת.. הייתה הפוגע
כי אם אני, לא שזו ידעתי רק ..

לי. האמינו לא במשטרה
לי קראו כשבועיים לאחר

בלחץ. ואני שניה. לחקירה
הכתיבה אפשרות על שמעתי

ע"י המשיח מלך שליט"א לרבי
כאן". אני ולכן הקודש אגרות

כתבה, והיא אותה הדרכתי
ראיתי לא בתשובה כי אם

מיוחדת. התייחסות
זומנה והיא קצר זמן חלף

תחת והפעם שלישית לחקירה
"חשתי סיפרה בהמשך אזהרה.

ואין תיק עלי לסגור שרוצים
חפותי. את להוכיח דרך כל לי

שהם והודיעו לי האמינו לא הם
לפרקליטות. התיק את מעבירים

ולקחתי להסתבך החל העניין
האם לשאלתי אותי. שייצג עו"ד

לפרקליטות, ביוזמתי לפנות
שבשלב ואמר זה את שלל הוא

להמתין אלא לעשות מה אין זה
כתב יוגש האם
לא". או אישום

מכן, לאחר יומיים
שמואלי מרת
ובקשה הגיעה

בדחיפות. לכתוב
את הכילה התשובה

הידועה האימרה
מסירות ש"בגלל

אדמו"ר של נפשו
תורת על הזקן

פסקו החסידות
עניין שבכל מעלה של דין בבית

והולכי מקושריו יד תהיה ..
העליונה". על בעקבותיו

על לקבל שעליה לה הבהרתי
ובכך טובה, החלטה עצמה
תהיה שידה מבטיחה היא

מה אין ובמילא העליונה. על
כתב כנגדך יוגש "לא לדאוג,

אישום".
מספרת. היא בהמשך שארע על
החלטתי העו"ד, אזהרות למרות
לפרקליטות ביוזמתי להתקשר

אשמה. שאינני להסביר ולנסות
הפרקליטה אך התקשרתי, אכן

בבדיקה. עדיין שהתיק לי אמרה
הודעה. ותקבלי תמתיני

התקשרתי מכן, לאחר יומיים
לומר הספקתי בקושי אך שוב.

הקדימה כבר והיא שמי את
זו בסדר, זה את! לא "זו אותי
בסיפרה טעות הייתה את! לא

הרכב את מצאנו האחרונה.
וזו בתאונה מעורב היה שאכן

את". לא
הקלה של דמעות זלגות עיני

על תהיה מקושריו יד ושמחה.
העליונה.

הו"ל לרגל נצרת, חב"ד תמימים תומכי ישיבת קורנוויץ משה הרב עם
- החגים חודש במהלך היחידה, השליחות בטאון "המלך", הבטאון של

ב"770".

יהודי בכל הגדול המאמין
מלך שליט"א הרבי לנשיאות הראשונות בשנים
שעבד גור מחסידי יהודי ל'יחידות' נכנס המשיח,
בלבוש ולא כך ולבוש נראה היה וגם עסקים כאיש
הרבי שאלו ה'יחידות' במהלך המסורתי. החסידי
העולם ברחבי במסעותיו אם המשיח, מלך שליט"א
כשהשיב פלונית. לעיירה מגיע הוא מסחרו לצורך
במקום היהדות ומצב היהודים לכמות שאלו בחיוב,

שם. טהרה מקווה לבניית לפעול ממנו וביקש זה
ל-770 יהודי אותו הזדמן מכן, לאחר שנים עשרות
בתור מקומו את מצא הוא לצדקה. הדולרים חלוקת בעת בשבוע, ראשון ביום
כה שנים שחלפו אחרי בוודאי כי לעצמו הרהר ההמתנה זמן כשבכל הארוך,
לא כעת - לבלי-הכר ומראהו מלבושיו את ושינה החליף שבינתיים בפרט רבות,

לפניו... העובר הוא מי ידע לא וכלל המשיח, מלך שליט"א הרבי אותו יזהה
המשיח, מלך שליט"א הרבי פני על כשעבר ואכן, המשתרך בתור התקדם הוא
'ברכה ואמירת הדולר בהגשת האנשים שאר כל כמו בשווה אליו היחס היה
אותי..." זוכר לא המשיח, מלך שליט"א הרבי בליבו, חשב כבר "הנה, והצלחה'.
מלך שליט"א הרבי לו קרא - בדרכו הלאה המשיך שכבר אחרי רגע, באותו אך
ב.." שתבנה המקווה עבור "זה כי באומרו נוסף דולר לו והגיש חזרה המשיח,

ההיא. ב'יחידות' הרבי ממנו ביקש בה עיירה אותה
המשיח, מלך שליט"א שהרבי רק לא בקרבו. גאתה והתרגשותו התפעלותו
עליה וחזר בקשתו את בדיוק זכר גם הוא החסידיים, במלבושיי אותי זיהה
ה'פני בעל דאז, מגור לאדמו"ר זאת לספר היהודי הלך רגשותיו, בסערת שוב.

מנחם',
אינני כבר הליובאוויטשער-רבי של הקודש' "מה'רוח וביה: מיניה לו שהשיב
משלושים למעלה שאחרי כך על והתפעלותי פליאתי כל-כך, ומתפעל מתפלא
על אותך ומברך דולר לך ונותן מקווה שתבנה בך מאמין עדיין הוא - שנה

זאת..."

הבונה השאלה
שנצליח מאמין אנו, במצבנו בנו, מאמין שהרבי - הזה מהסיפור הברור המסר
המתעצמת נקודה - הקדושים רצונותיו את ולהגשים שליחותו את לקיים
בחודש המלך במחיצת בהימצאנו כעת, דווקא מאיתנו, בתביעתה שבעתיים

החגים.

ומסירות יצחק עקידת פרשת את אנו קוראים שחרית, לתפילת כהכנה יום, מידי
והעצים, האש "הנה לאברהם יצחק של שאלתו את גם אנו שומעים שם נפשו.

בני"... לעולה, השה לו יראה "אלוקים לו משיב כשאביו לעולה?" השה ואיה

בית המלך, בית בחצר כעת בהימצאנו לעצמנו, להפנות שעלינו השאלה זו
הקב"ה את ממליכים אנו בו תשרי ובחודש דלעתיד, גופי'ה המקדש מקום משיח,
וצאן עמו עלינו, - שליט"א המשיח מלך הרבי ידי על בעולם תתגלה שמלכותו
החיות ומתלהטת האש שלהבת כשבוערת כעת - והעצים" האש "הנה מרעיתו.
"ואיה עצמנו את לשאול עלינו שליט"א, הרבי אל להתקשרות הקודש והתלהבות
ומהיקר מעצמנו ניתן מה ו'מקריבים', משקיעים אנחנו מה - לעולה?" השה
ולמילוי הרבי של הקדושות והוראותיו רצונו קיום למען אותו ונקדיש לנו
משיח פני לקבלת כולו העולם ואת עצמנו את להכין עלינו: שהטיל השליחות

ממש! בפועל צדקנו

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק מר-חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ג פרק ממרים הל'

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז פרק

א פרק אבל הל'

ב. פרק

נחלות הלכות טז. פרק ונטען טוען הלכות
א-ב פרקים
ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

א-ג פרקים סנהדרין הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

כא

כב

כג

כד

כה

כו

כז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מעלה של דין בבית נפסק

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

רווה מנחם 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

שלי הבן וגם לאל, "תודה וריכוז/היפראקטיביות קשב הפרעות
אודות בתרופות צורך וללא רגוע הוא ב"ה רטאלין, לו לתת שרצו

ג. אליהו המסור" לטיפולך
וגם המיגרנות טיפולים 6 ומיגרנות."אחרי - הליקובקטור חיידק

בכלל" ביוטיקה באנטי צורך ללא נעלמו הליקובקטור החיידק
ב"ב. ראשית אחות פ. ורד

בחודש טיפולים שלושה "...אחרי שונות מסיבות וברכיים גב כאבי
ש. אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה

ד. שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה "...לאחר
דם, בדיקות "...עשיתי לקויה וספיגה הורמונליות/פוריות בעיות

עייפה. פחות ואני התאזנה התריס בלוטת בסדר. B-12-ה וגם יפה ממש עלה הברזל
על לכם להודיע התקשרתי נברו ד"ר שנה)... כחצי (לאחר מהטיפולים. תוצאות יש

ו. עדנה הקרוב" שישי ביום מילה הברית

פיגועים מטייחת הממשלה

טוב של בענינים להעסיק תעמולה
יותר מצליחים נועם בדרכי שבכלל הראה הנסיון

תעמולה ע"י אשר במוחש רואים כן יותר, ובהקדם
הולכת בה הדרך נכונות אי להוכיח רק לא ז.א. במעשה

לב) משים מבלי (כאילו לה שימציאו ידי על אלא
בזה להתעסק טוב של ענינים

עולולה בזה, לתעמולה צורך מבלי אותה גם ושיענינו
וק"ל, רצוים הבלתי מהדברים יותר לנתקה

של בתנועה יעמוד שהוא שמי נחוץ דא שבכגון ואף
התנהגותה, כנגד מחאה

מצד היא זו מחאה מהמכתבים, אני שרואה כפי הנה
בדרכי בהנהגה שאפילו ובפרט התוקף בכל שי' האב

נועם. בדרכי המחאה ג"כ שולל זה אין נועם
ו׳קצה) (מאגרת

תורה לימוד אחרי הפרנסה הסתדרות
בישיבה, ולומד שנה עשרה שמונה בגיל שהוא כותב

לעתידו. בהנוגע בסביבתו לו שאומרים ומה
בישיבה בלימודי להמשיך שעליו הדבר פשוט והנה

ברכות לקבלה והכלי הצנור היא שהרי תוה"ק לימוד
לכל ומפרנס הזן הוא רק שהוא התורה נותך הקב"ה

וברחמים. ובחסד בחן בטוב
לברכות הוספה ה"ז שלו המצות בקיום שהידור ובודאי

פרנסה של בענינים להסתדרותו בהנוגע גם השי"ת
לזה. הזמן כשיבוא

יותר ועוד בגילו אברכים אלפים אלפים נמצאים והרי
ושקידה בהתמדה תורה הלומדים ממנו מבוגרים

פרנסה של בענינים נסתדרו כבר מהם וכמה ומצליחים,
ראי', צריכות אין והמפורסמות תורה, שלמדו לאחרי

ו׳קצו) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

״פרבדה״ לזה קראו הסובייטית ברוסיה
המפלגה עיתון שם "האמת", שפירושו

שימש שנים עשרות שבמשך הקומוניסטית
הסובייטי השלטון מעללי לכל שיקרי, כיסוי

האמת את אבל עצמם. אזרחיהם כנגד
יותר גדול שקר לך שאין ידעו, כולם לאמיתה

זה היה ערב, במדינות "פרבדה". של מ"האמת"
לשקר שלטון, מונחית תקשורת של רגיל הליך

השלטון. לטובת להמונים,
שבהשוואה בציבור, לטעת ניסו בישראל,

שאצלנו הרי ערב, ובמדינות ברוסיה לנעשה
בכל ולפחות אמת. דיווחי מדווח השלטון

בטחוניים. לאירועים הנוגע
יציאת מסיני, הנסיגה הכיפורים, יום מלחמת

הרש"פ והקמת השלום" "הסכמי מלבנון, צה"ל
ההתנתקות, לפשע ועד ויו"ש, עזה בשטחי

מערכת דיווחי באמינות חמורים סדקים יצרו
הבטחון.

הטיוח שיטת
שיטת סיפקה המערכתי הפתרון את

הועלמו חמורים בטחוניים אירועים הטיווח.
בכותרות שכוסו או הציבור מידיעת לחלוטין
נסיונות לאומני. רקע מכל נקיות "מרגיעות"

העובדות את לשנות יכולים לא אלו, השתקה
הבטחוניים האירועים לצד לכל. הידועות

ע"י בוצעו לטייחם, או להעלימם ניתן שלא
נהרגו בהם פח"ע פעולות מאות הפלסטינים
שהוגדרו פיגועים הי"ד, יהודים מאות ונפצעו

או כתאונות הבטחון, מערכת ע"י במכווין
במכוון המעקרות הגדרות פליליים. כאירועים

כלפיהם. להגיב יכולתנו את
הי"ד, טלבי משה הרב רציחת את להזכיר די

המשטרה התעקשה שנים משלוש יותר כאשר
למרות כהתאבדות, לאירוע להתייחס

ממושך, מאבק לאחר רק בזירה. הממצאים
זה היה כי להודות המדינה פרקליט נאלץ

לאומני. רקע על אירוע
יותר לפני נרצחו בו לפיגוע ביחס גם היה כך
הי"ד. יהונתן ובנו פלמר אשר שנים, משלוש

נציגי כי הודה יהודה בגזרת בכיר קצין כאשר
להודיע האירוע לאחר מיד הונחו צה"ל דובר
דרכים... בתאונת מדובר כי התקשורת בכלי

כפי חבלני פיגוע זה שהיה שידעו למרות וזאת
מכן. לאחר שנקבע

התריע משיח
עם הארץ וגעשה רעשה חדשים, שבעה לפני

במגדל תעשיה באיזור הי"ד, דדון, של רציחתה
גופה. חלקי בכל דקורה נמצאה גופתה העמק.
גרסתה על המשטרה התעקשה ארוכה תקופה
לשלב עד לרצח, לאומני במניע מדובר אין כי

אכן המניע כי להודיע נאלצו הבטחון גורמי בו
טהור. לאומני היה

שלושה פלסטיני דרס שעבר, רביעי ביום
מצלמת עציון. גוש מצומת הרחק לא חיילים
את מסיט הנהג כיצד בבירור מראה האבטחה

וממשיך אותם דורס החיילים לכיוון רכבו
בדהירה.

להוריו: סיפר קשה שנפצע אהרוני משה
ושמעתי הזה הרשע של העיניים את "ראיתי

נכנס שהוא לפני שמאיץ המנוע נהמת את
בשטח מפקדים כי העיד הפצוע אבי בנו".

מובהק. טרור אירוע זה שהיה בפניו הודו -
מעדיפים זאת, לעומת הבטחון במערכת

לטייח. וממשיכים כתאונה האירוע את להגדיר
המשיח, מלך שליט"א הרבי התריע שנים לפני

מזמינה היא כי ואמר זו טיוח מגמת מפני
ח"ו. נוספות, טירור פעולות

הרוחנית האחיזה חיזוק
הממשלה מדיניות שינוי היא, היחידה התשובה
נפשות, בסכנת יהודים, מעמידה כה, עד אשר

יש יום. מידי ה"י,
דיבורים את להפסיק
שטח כל מסירת על

הפלסטינים. לידי שהוא
חזקה יד להפעיל יש
מיידי מחבלים, כלפי

תבערה, ובקבוקי אבנים
למיניהם פורעים

במקביל, ועוזריהם.
אחיזתנו את לחזק יש

בקיום והידור התורה בלימוד הוספה הרוחנית,
בקרב נח בני מצות שבע הפצת כולל המצות,
הבטיחות הוראות על שמירה הארץ. גויי כל
התגלותו עדי המשיח מלך שליט"א הרבי של

ממש. בקרוב

תאונה... הציבור, בהטעיית הממשלה - הדריסה פיגוע

הי״ד טלבי משה הרב

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
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