
דומה, הגדרה כל או עיוורון אטימות, חלמאות,
לבטחון השר התעקשות את להסביר כדי בה אין

האחרונים הימים אירועי את מלהגדיר פנים,
ובקבוקי האבנים פיגועי שלישית. כאינטיפדה

ישיר זיקוקים ירי בליווי התפרעויות התבערה,
בבית לטבח ועד הדריסה, פיגועי חם, לירי ועד
לטעמו אלה כל בירושלים, תורה" "בני הכנסת

את להגדיר כדי בהם אין פנים, לבטחון השר של
שלישית. - כאינטיפדה המתרחש

את מלהגדיר זו עיקשות
כמאבק המצב תמונת

ישראל, בעם גלוי עממי
את לשנות כדי בה אין
בעיצומו אנו העובדות,

לא כללי. דמים מאבק של
אישי. ולא מקומי פרץ
לדבריו היחיד הצידוק

אינטיפדה זו אין אכן הוא,
המשכם אלא חדשה,

תרפ"ט, פרעות של הישיר
בהם תרצ"ו-תרצ"ט,

הי"ד, יהודים מאות נרצחו
ערביים. פורעים ע"י

הזמן עם לחיות
אנו בה השבוע, פרשת זו הזמן, עם לחיות צריך
על עולם, בורא מאת המחודשת להבטחה זוכים

לחרן בדרכו אבינו יעקב ישראל. ארץ על בעלותנו
הידוע, לחיזיון זוכה הוא שם המוריה להר מגיע

אשר הארץ .. הוי' "אני הקב"ה לו מודיע בו
ישראל עם ולזרעך". אתננה לך עליה שוכב אתה
אלא ישראל, ארץ הזו הנפלאה במתנה זוכה אכן

הבית לחורבן גורמת ראויה בלתי שהתנהלות
לשליחותו היוצא מארצו, ישראל עם ולגלות

לגאולה. העולם הכנת הרוחנית,
לנצחון זוכה ישראל עם הימים, ששת במלחמת

שוב ומקבל ניסי
אלוקית, כמתנה

ושומרון יהודה את
העתיקה וירושלים
ועוד... הגולן ורמת

השעה, גודל את מבינה אינה בישראל, המנהיגות
למסור שרוצה להודיע לארה"ב נציגים ושולחת

מלחמה זו בהלם. האמריקאים השטחים. את חזרה
מדוע לכם. שייכים השטחים עליכם, שנכפתה

להחזיר?
בורא והלא יותר: גדול ההלם בשמים, למעלה

שנתן זה והוא הניצחון, היה שבכוחו הוא עולם
עלה כיצד ארץ, חלקי אותם את ישראל לעמו

להחזירם??? שהוא מי בדעת

המגמה שינוי
לא האלוקית התגובה
על הדיבורים אחרה.

גורמים מסיני הנסיגה
מסירת יוה"כ. למלחמת

את מגבירה רק סיני
הסכמי הערבי. הלחץ

הרש"פ והקמת אוסלו
לרגיעה, מביאים אינם

הרוגים למאות אלא
שוב ההתנתקות, הי"ד.

למסירת מגמה מתוך
לידי ארץ חלקי

והתוצאה הפלסטינים
ישראל, ארץ ישובי
הויתור והקטיושות. הקסאמים לטווח נכנסים
מבצעים לאחר גם גובר, הערבי והטירור נמשך

- הוא שלהם המשותף שהמכנה שונים צבאיים
הטירור. את להכריע רוצה אינה הממשלה

תקופה לאחר בא בירושלים הכנסת בבית הטבח
על למו"מ מוכנות על רה"מ הצהרות של ארוכה
הקדושות בשיחותיו לפלסטינים. שונים ויתורים

ויתור כל ואמר, המשיח מלך שליט"א הרבי התריע
טירור. את ומגביר כחולשה מתפרש

והגאולה, הניסים חודש כסלו, לחודש כניסתנו
מלא ציות מעתה, המגמה. לשינוי רצון עת הינה

ובפרט המשיח מלך שליט"א הרבי להוראות
ישראל, עם ובטחון הארץ לשלימות הנוגע בכל

קיום וחסידות, נגלה התורה בלימוד הוספה כולל
הגיע - הנבואית הודעתו ופרסום בהידור המצות
לבב. וטוב שמחה מתוך ממש עכשיו הגאולה, זמן

העולמי השלוחים כינוס
התקיים שעבר שבוע במהלך
העולמי השלוחים כנס יורק בניו

מכל שליט"א הרבי שליחי בהשתתפות
סדנאות, התקיימו במהלכו תבל קצוות

מרצים מפי והרצאות שיעורים
והדרכה רעיונות שנתנו ושלוחים

פני קבלת בסביבתו לקיים לשליח,
שהותם המשיח. מלך שליט"א הרבי
לריבוי הביאה ב770 השלוחים של

חסידיות. התועדויות

הבאים ברוכים כנס נאומי
נאומי את ולשמוע לצפות ניתן

מ770" הבאים "ברוכים בכנס הדוברים
הגאולה. באתר בראשל"צ שהתקיים

www.hageula.com

770 את מרחיבים
שליח שניאורסון שניאור הרב

יזם אביב, רמת מה"מ שליט"א הרבי
שקוראים טפסים על חתימה מבצע

18$ של לתרומה בל"נ התחייבות על
יורק. בניו 770 בניין להרחבת לחודש

"אנשים של הפרטית ההתחייבות
לקיים הרצון את לבטא באה כערכנו",
המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת את
והקדמה קרובה כהכנה הבניין, בהרחבת
התרומה בירושלים. המקדש בית לבניין

העבודות יתחילו כאשר רק תחל
לפרטים:058-404-7770 בפועל.

בשיחותיו לפלסטינים. שונים ויתורים על למו״מ מוכנות על רה״מ הצהרות לאחר בא בירושלים הטבח
טירור את ומגביר כחולשה מתפרש ויתור כל ואמר, המשיח מלך שליט״א הרבי התריע הקדושות

טובות חדשות

על דיבור כל להפסיק
הקודש בארץ ויתורים

השלוחים ״כנס של הבאנקעט המרכזי מעמד התקיים כסלו ר״ח שבת במוצאי
פרל) יעקב .(צילום: המשיח מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק של המדרש בית ב770 העולמי״

770 חיינו בבית הבאנקעט מעמד

בשלימותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

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

(28.11.14) ה'תשע"ה כסלו, ו' ויצא, 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

   
   
    

    
    
   
    

   
    
  

   
    

 
  

יז) כח, (ויצא השמים שער וזה
להפתח הזה השער עתיד אחא, רב אמר
שמעון רבי אמר בו, כיוצא צדיקים לכמה
מעלה של המקדש בית אין יוחאי בר
שמונה אלא מטה של המקדש מבית גבוה
השמים, שער וזה טעם, מה מיל עשר

.(18=) "וזה" מנין
בית הקב"ה שהראהו מלמד אחר, דבר
נורא "מה ובנוי: וחרב בנוי המקדש
(=כמו אמרת כדאת בנוי, הרי הזה" המקום
"אין ממקדשיך". אלוקים "נורא שנאמר)
היה זה "על אמרת כדאת חרב, הרי זה"
בנוי הרי השמים" שער "וזה ליבנו", דוה
"כי אמרת כדאת לבוא, לעתיד ומשוכלל

שעריך". בריחי ז)חיזק סט, רבה (בראשית

יז) כח, (ויצא לאלוקים לי ה׳ והיה
נטל לוי: רבי בשם דסכנין יהושע רבי

מפתח ועשאן אבות של שיחתן הקב"ה
אתה הקב"ה לו אמר בנים. של גאולתן
כל חייך לאלוקים" לי "והיה אמרת
לבניך נותן שאני ונחמות וברכות טובות

הזה. בלשון אלא נותן איני
חיים מים יצאו ההוא ביום "והיה שנאמר
ההוא ביום "והיה יד). (זכריה מירושלים"
עמו" שאר את לקנות ידו שנית ה' יוסיף
ההרים יטפו ההוא ביום "והיה יא), (ישעיה

ד). (יואל עסיס"
ז) סט, רבה (בראשית

הגאולה חג - כסלו י׳
התוועדויות ומקום מקום בכל לארגן
יו"ד של הגאולה בחג החל חסידיות,
בעל של בתורתו שם וללמוד ולדבר כסלו,
לקבוע טובות... החלטות ולקבל הגאולה,
והתוועדויות חסידותיות, התוועדויות
של הגאולה חג כסלו, בי"ט גדולות,

הזקן. ה׳תשנ״ב)אדמו"ר כסלו (ט׳

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:15 16:00 ירושלים
17:16 16:14 תל-אביב
17:14 16:03 חיפה
17:18 16:18 באר-שבע
17:14 16:12 ניו-יורק

      
     

(הושע     
א-י) יד פרק א-טו, יג פרק יג-טו, יב פרק

אבינו יעקב של ההצלחה מקום

יעקב של שהייתו על באריכות מסופר בפרשתנו
לכאורה, זה זמן שבמשך שנה, עשרים לבן בבית

אלא תורה", של ב"אהלה נמצא היה לא הוא
שיעקב, וכמובן לבן, של צאנו במרעה עסוק היה
את עבד אכן התורה דיני לפי ופעל היה שצדיק

ביום... עבדתי... כחי "בכל של באופן עבודתו
הרמב"ם למד יעקב של אלו [שממילים בלילה"

הפועל]. עבודת להיות צריכה כיצד

לבן בבית פועל
תקופה באותה שדוקא בלבד זו לא זאת, ובכל
במצב שהיה עליו תעיד שהתורה ליעקב זכה

למעלה הצלחה מאד", מאד האיש "ויפרוץ של
שזה ומובן, - "מאד") (פעמיים והגבלה ממדידה

רוחנית הצלחה בעיקר) - (ואדרבה גם כולל
שהיו נאמר עליהם בהאבות, שהמדובר (ובפרט

אלא - ימיהם) כל העליון לרצון "מרכבה"
את יעקב העמיד לבן בבית שדוקא זאת, עוד
ביתו, את ויסד מבנימין), (חוץ ישראל שבטי

נשמה לו יש מהם ואחד אחד שכל ישראל, בית
של מעלתו שזוהי - יעקב בנשמת וכלולה קדושה

לא שלימה", "מטתו שהיתה האבות בחיר יעקב,
ועשו. ישמעאל מהם" ש"יצאו ויצחק כאברהם

הכבירה, הרוחנית שלהצלחתו זה איך מובן: ואינו

אברהם האבות אצל לא גם כדוגמתה, שאין
שעסק הזמן בתקופת (לא יעקב הגיע ויצחק,
לבן! ובבית פועל בהיותו דוקא אלא) בתורה,

מספרת התורה כאשר במיוחד, מודגש זה ענין
המסחר, אנשי את המסמל זבולון, של לידתו על
בפרקמטיה ש"עוסק ישכון" ימים לחוף "זבולון

הפעם לאה... "ותאמר נאמר בו דווקא (=מסחר)",
את ותקרא בנים ששה לו ילדתי כי אישי יזבלני

בית . זבול. בית "לשון רש"י ופירש זבולון", שמו

שיש עמי אלא דירתו עיקר תהא לא מעתה מדור,
נשיו". כל כנגד בנים לי

העולם את הפוך
בזה: הביאור נקודת לומר ויש

שמזה לבוראן", דומין . "צדיקים. חז"ל: אמרו
היא יעקב של דירתו" "עיקר ענין שהסברת מובן,

"דירתו" בענין בחסידות שמבואר למה בהתאם
הקב"ה. של

הקב"ה "נתאוה חז"ל: שאמרו מה ידוע והנה
של "דירתו" כלומר, בתחתונים", דירה לו להיות
שהם עליונים, בעולמות אינה הוא ברוך הקדוש

הגשמי הזה בעולם דוקא אלא רוחניים, עולמות
ש"הוא עליו הזקן, רבינו שכתב ועד התחתון,

וכמו ממנו" למטה תחתון שאין במדריגה התחתון
זבולון. ע"י דווקא הנעשית הדירה ענין

ישראל בני עבודת של והמטרה הכוונה וזוהי
לגאולה שקודמת הזמן משך בכל ובפרט בכלל,

בבירור עבודתם שע"י והשלימה, האמיתית
בדברים מצוות עשיית (באמצעות העולם וזיכוך

באופן העת כל מעשיהם עשיית וכן גשמיים,
הם זה ידי שעל - שמים" לשם מעשיך "כל של
עובדים שבהם הגשמיים הדברים את מקדשים
בגלוי המכיל ל"כלי" הופך והעולם השם) את

(בביאת זו עבודה ובגמר העליונה, הקדושה את
להקב"ה. "דירה" כולו העולם כל יהיה המשיח)

לה׳ דירה לעשות
בני של לרובם בפועל במעשה ההוראה וזוהי

בעלי של עבודה הוא עבודתם שאופן - ישראל
בכלל הם ציבור בצרכי עוסקים (וגם עסקים

עתים בקביעות להוסיף צריכים לראש לכל זה):
דקביעות באופן להיות צריכה והקביעות לתורה,
בעבודת לעסוק גם צריכים השבת וביום בנפש,

באריכות, התפלה
לעשות העיקרית שליחותם על נוסף דבר זה ואין

קשורים אלא ית', לו זבול" "בית העולם את
ידי על הנעשה זבול" "בית של העילוי לזה: זה
תורתם בלימוד אצלם גילוי לידי בא עבודתם

השבת. ביום ובפרט בתפלה ובעבודתם
שכולו יום בוא יותר עוד מקרבים זה ידי ועל

ממש. בימינו במהרה העולמים, לחיי ומנוחה שבת
ל) שיחות ליקוטי ויצא, פר׳ שיחת פי (על

מלך דבר

ויצא פרשת

ויצא

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

אלימלך מענדל מנחם ר' למשפחת
שיחי' מושקא חיה ורעיתו

יהודה
יונתן מרדכי בצ"ה החייל הבן להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלו יזכו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת
של מצווה הבר חגיגת לרגל
שיחי' מענדל מנחם הת'

ע"ה אבר אברהם ר' בהרה"ח

שיחי' הכהן ינקוביץ למשפ'
הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

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

טוב מזל ברכת



הרב מספר פעילותנו, "במסגרת
הרבי שליח לגפני מענדל מנחם

לבולטימור, המשיח מלך שליט"א
ישראלים, עם גם בקשר עמדנו

בפרט עסקים, לרגל בעיר ששהו
איתו להניח נהגתי מהם. אחד עם

להתוועדויות להזמינו תפילין,
וכו'.

אליו, בדרכי שישי מימי באחד
נעצר שהוא הודעה קבלתי

שזייפה לקבוצה שהשתייך בחשד
במיוחד חמור דבר דולרים,

בארה"ב.
הראשון בביקור

הוא בכלא, אצלו
העניין כל את סיפר

לזה, התגלגל ואיך
"דע הוסיף: ואז

את שבישל מי לך,
אחד זה העניין כל
להיות מוכן שהיה

הוא מדינה. עד
התיק כל את הפיל

מארץ יהודי על
חזי, בשם הקודש,

קשר כל שאין
על יושב שהוא לך דע לעניין.

כדי הכל תעשה בכפו. עוול לא
מכאן". להוציאו

את ספרתי הבייתה כשחזרתי
רחל, מנוחה לאשתי הסיפור כל
אתו". נפגש "בוא הציעה ושמיד

אומרת אשתי מהביקור כשיצאנו
את רואים אמת. דובר "היהודי לי
עד זה עם ללכת חייבים עליו. זה
זו היא מאז אותו". ולהוציא הסוף
סדיר באופן אותו שנבקר שדאגה

בזכותה). (הכל
אלינו הגיע תקופה באותה

מארה"ק, אנטיזדה משה הרב
הרבי בתשובות בהצלחתו הידוע

באגרות המשיח מלך שליט"א
ההזדמנות את ניצלנו הקודש.

חזי. עבור ברכה ובקשנו
שהגאולה היה, התשובה תוכן
אדמו"ר גאולת דרך על תהיה
בי"ט ממאסרו (=שיצא הזקן

של הגאולות שתי דרך ועל כסלו)
לקבלת ככלי האמצעי. אדמו"ר
(חומש, חת"ת על דובר הברכה

כשר אוכל תניא) תהילים,
ותפילין.

ניתן איך הייתה הגדולה השאלה
היה אסור האמור. את לבצע

שהוא. חפץ כל לו להעביר
מחברי אחת הגיעה במקביל,

במקצועה מומחית עו"ד הקהילה,
אנטיזדה הרב עם להתייעץ

השיחה במהלך מסויימת. בשאלה
לרב טלפונית שיחה התקבלה

הדין עורכת חזי. לאסיר בנוגע
השיחה קטעי את ששמעה

עזרתה. את הציעה
לעיין האישור קבלת לאחר מיד

מהנהלת דרשה היא בתיקו
לאפשר הכלא,

(הוא רפואי טיפול
בסכרת) חולה היה

לבית הועבר הוא
כבר כעת רפואה.

גאולה. ניצני החלו
החדשה במציאות

לו להעביר הצלחנו
החת"ת ספר את

כשר. ואוכל
שמצבו לאחר

הוחזר הוא השתפר
הדין עורכת נדרשה וכעת לכלא
להכניס לו ואושר לפעולה שוב

החת"ת. ספר את
בכלא ישב הוא זה לשלב נכון

לפני כעציר חדשים, שבעה כבר
שמישהו היה נראה כשלא משפט,

שהוא מהרגע מוטרד. במערכת
החלו דברים החת"ת, את קיבל

קבע במהלכו דיון, לו נקבע לנוע.
למעצר משוחרר הוא כי השופט

חב"ד!! לבית בסמיכות בית
התחזק הוא זו תקופה במהלך

ב"ה. יותר, עוד
המהותי. הדיון שלב הגיע ואז

וכתבים צלמים היו כבר באולם
באולם ישבו אתי יחד רבים.

חב"ד בית מחברי וכמה אשתי
הבחין השופט תהילים. ואמרנו

מתפללים. שאנו
הניח השופט ארוך, לא דיון לאחר

"אנחנו ופסק: בצד התיק את
לארצו...". הנאשם את מגרשים

גלוי. היה הנס המומים. היינו
מקבלים כזו עבירה על כלל בדרך

הכתבים כל לעיני חמור. עונש
ולשיר לרקוד התחלנו והצלמים,

אדוננו". "יחי

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

נפש!מספיק מסירות נפש! מסירות מספיק
ע"י ברבים השם קידוש של מאורע זו בשכונה היה האחרונים ...בימים

מישראל. אשה
אף מה", עד יודע אתנו גו' ש"אין - ובהקדמה
וכלל כלל להבין) יכול (ואינו מבין אינו מאתנו אחד
כמה אחת ועל ככה?!... ה' עשה למה הדברים, פשר
קטנים לילדים אמא צעירה, באשה כשמדובר וכמה
שאין אלא אחריה... ויתגעגעו לאמם שצריכים
הקב"ה, כלפי ומענות טענות של בענינים להאריך
יהיו כן "על וגו'", דברים "ברוב הכתוב ובלשון

מעטים". דבריך
דקידוש הענין גודל את להדגיש יש כן, פי על ואף

אריכות על להקב"ה לזעוק ועיקר, ועוד זה, שבמאורע ברבים השם
שתיכף שאפשר מה כל ולעשות ולדרוש ולבקש מתי"... "עד הגלות,
יקויים שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה תבוא ומיד
מיד, לתחיה שקמים מצדיקים ומתחיל עפר", שוכני ורננו "הקיצו היעוד
שתיכף השם, קידוש על שנהרגה צדקנית, האשה ובתחילתם וביניהם
ולגדלם לחנכם ותמשיך וילדיה, משפחתה עם בגוף נשמה תיפגש ומיד

לבב. וטוב שמחה מתוך טובים, ולמעשים לחופה לתורה
כיון ברבים, השם שבקידוש וההפלאות העילויים כל לאחרי ..אבל
ע"י השם קידוש על נפש מסירת והותר") ("די חובת ידי יצאו שכבר
- זה לדורנו עד והארוך, המר הגלות במשך שהיו ושמדות הגזירות
אריכות שלאחרי היתכן מתי"?!... "עד להקב"ה: ישראל בני זועקים
צעירה אשה של השם קידוש על נפש למסירת עדיין זקוקים המר הגלות

קטנים?!... לילדים אמא

בגאולהשלימות מסירות הנפש - בגאולה - הנפש מסירות שלימות
לכך נוסף הרי, - נפש ממסירת רוח" ב"נחת הקב"ה של רצונו אם גם
מספיקה זה, שלפני הדורות כל במשך נפש מסירות חובת ידי יצאו שכבר

בגלות! אחד רגע עוד שנמצאים בכך ישראל בני של נפש המסירת
ומשיח שנה מאות ותשע מאלף יותר בגלות כבר נמצאים ישראל בני
וכבר הגלות, דזמן העבודה עניני כל סיימו כבר בא!... לא עדיין צדקנו
ניתן מה יודעים ולא ... האפשריים האופנים בכל הפעולות כל נעשו
לא ועדיין רגע, ועוד יום עוד שבוע, עוד עובר כן, פי על ואף עוד, לעשות
שניתוסף אלא עוד ולא ממש! בפועל והשלימה האמיתית הגאולה באה
ואם בישראל שאשה - הגלות בזמן להיות שיכול חמור הכי מאורע

השם! קידוש על נפשה למסור צריכה קטנים לילדים
של האחרון המאורע הוא זה שמאורע בכך להתנחם אלא לנו נותר לא
הצדקנית האשה של שבזכותה ועיקר, ועוד השם, קידוש על נפש מסירת
הצדקניות ישראל נשי של זכותן עם ביחד השם, קדושת על נפשה שמסרה
שבדורנו בריא בגוף נשמות הצדקניות ישראל לנשי עד הדורות, שבכל

והשלימה... האמיתית להגאולה ממש ומיד תיכף זוכים זה,
ענין כללות שהרי - השם דקידוש הענין ושלימות אמיתת יהיה ואז
המחולל הגדול "שמי בקרא כמפורש השם, קידוש היפך הוא הגלות
יצאו ומארצו אלה ה' עם עליהם אויביהם באמור החילול, "ומהו בגוים",
נעשה ית' שמו וקידוש ארצו", ואת עמו את להציל בידו יכולת היה ולא
כי הגוים וידעו גו' הגדול שמי את "וקדשתי הכתוב כהמשך הגאולה, ע"י
הגוים מן אתכם ש)ולקחתי זה ידי (על לעיניכם בכם בהקדשי . . ה' אני
"והתגדלתי אדמתכם", אל אתכם והבאתי הארצות מכל אתכם וקבצתי

ה'". אני כי וידעו רבים והתקדשתי גוים לעיני ונודעתי
ה'תשנ"ב) תצוה פרשת (משיחות

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
י פרק פרק אבל הל'
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יד פרק

א פרק מלכים הל'

ב. פרק

ה-ז. פרקים עדות הלכות

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

יד-טז. פרקים

יז-יט. פרקים

כ-כב. פרקים

א-ג. פרקים ממרים הלכות

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

חת"ת עם גאולה

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

גפני מנחם הרב



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

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

הגאולה לזירוז צדקה מבצע

היצר לטענות זמן אין
ומצות תורה בעניני בעלי' שלו מהשתדלות כותב

קרירות ז.א. עמלק. קליפת מעניני וההתנגדות
לזה. העצה ושואל וספיקות.

בכמה בכלל חסידות בספרי אמורה מלתו והרי
כלל לב לשום לא בזה, העיקרית והנקודה מקומות

בטענות להתעסק פנוי זמן לו שאין היצר... לפיתויי
מצוה לקיים צריך ללמוד. הוא שצריך כיון ומענות,

את יעשו הם שגם וידידיו חבריו על להשפיע פלונית
זה,

ואין העולם, לאדון הוא עבד מאתנו אחד כל והרי
מי עם בדברו זמנו לבזבז עצמו ברשות עומד העבד

זו שליחות למלאות עליו העמיס שהאדון כיון שהוא,
ו׳רז) (מאגרת וזו.

מצוה בר לפני תפילין
בנו של תפילין הנחת התחלת ע"ד בו לקרות לי נעם

ומובן שי'. כת"ר בהצעת אליו המכתב בזה ומוסגר שי'
שהרי התפילין הנחת עתה בהתחלתו בנו עשה שטוב

בלוח (הועתק אדמו"ר מו"ח מכ"ק שמענו בפירוש
בהנחת להתחיל לרבים הוראה מנ"א) ב' יום היום

מצוה הבר יום לפני חדשים שני תפילין
זמן מתחילים היו הרב בבית כי לרבים, הלשון [כדיוק
שהוא אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר ופעם לזה. מקודם רב

הי"ב]. בשנת תפילין להניח התחיל
(הובאו מהאחרונים איזה דעת ממני נעלמה לא והנה

שתפילין שכיון ל"ז) סימן סוף או"ח שו"ע בנ"כ
ובפרט בהנחתם, להקדים איך נקי גוף צריכים

מצוה כנ"ל, הורו שבפירוש כיון בכ"ז אלה. בדורותינו
לפרסם כשהורו ובפרט בתראי חכמים דברי לקיים

ו׳רח) (מאגרת לרבים).. האמור (וכלשון בזה דעתם

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מלך שליט"א הרבי הכריז מאז חלפו שנה ארבעים
"עשרת מתוך כאחד צדקה", "מבצע על המשיח

מזוזה תפילין, תורה, (מבצע הידועים המבצעים"
שמעבר הוא מצות, מבצעי של יחודן ועוד).

מיוחדת סגולה בהם יש השי"ת, מצות להיותם
בזיכוי השפעתם ורבה והצלה הגנה שמירה, של

הרבים.
להפיץ היא הצדקה, מבצע של הבסיסית המטרה
ככל רבים לזכות הציבור. בקרב הצדקה מצות את

במסגרת בפועל. הצדקה מצות בקיום שיותר
להגביר מנת על הסברה חומר הופק המבצע

לראש לכל המצוה, חשיבות בדבר המודעות את
יחודה לאור ובפרט השי"ת, מצות היותה מעצם

את היהודי מקבל הצדקה מצות בקיום באשר
ולבריאה אליו אותם המעניק הקב"ה ברכות

הקדושה הפתוחה המלאה מידו צדקה, כמו כולה
והרחבה.

הצדקה שבקופת התזכורת
צדקה, קופות והפצת ביצור הוחל השני בשלב
מיועדת אלא מסויים, למוסד משוייכות שאינן
רשאי הקופה בעל כאשר הצדקה, מצות לקיום

צדקה. של מוסד לכל תוכנה את להעביר
מלך שליט"א הרבי ביקש המבצע, במסגרת

ובהמשך משרד, בכל חנות בית, שבכל המשיח
קופת תהיה וכו') שירותים (מלבד חדר בכל גם
שנוהגים אלו עבור גם תקפה זו בקשה צדקה.
תוך וכד', צדקה לגבאי גדולים סכומים לתרום
כשהיא גם היומית הנתינה חשיבות על הדגשה
קופת של קיומה עצם קטנים. בסכומים נעשית

גדולה וזכות למצוה תזכורת מהווה הצדקה
בה. למחזיקים

על להדפיס הציע המשיח מלך שליט"א הרבי

המצוות', 'מבצעי שאר ציורי את הצדקה, קופות
הצדקה קופת על המסתכלים שאנשים כדי וזאת

הנוספות. במצוות ייזכרו
ראשון, בימי דולרים חלוקת בעת רבות פעמים

דולר לקבלת לפניו שעברו מאנשים ביקש
בעסק, בביתם, צדקה קופת להניח מצוה, שליחות

קבועה תהיה שבמטבח הורה כן וכיו"ב. ברכב
יתברכו הבית בישולי שכל כך צדקה, קופת

המצוה. בברכת

בצדקה ויוזמות פיתוחים
שקופת שכדאי והורה הוסיף השנים במהלך

גם כך, ידי על הבית. בקיר קבועה תהיה הצדקה
הדבר הצדקה. עניין את סופגים הבית קירות

שציין ועד לבית. וגשמית רוחנית יציבות מקנה
ותוכו הבית של איתנה לעמידה סגולה בכך שיש

אדמה. רעידות בעת גם
במגזרים להתקבל המבצע זכה כיצד לראות מאלף

ופיתוחים ביוזמות אותו המשיכו ושאף הרבים
ידו על שהוצע למה מעבר נוספים, חיוביים

במקור.

את האחרונות בשנים לראות ניתן למשל כך
"קופת הידוע הצדקה מוסד של צדקה קופות

על אוטובוסים, לתחנות בריתוך שחוברו העיר",
הנסיעה לפני לתרום לנסיעה לעולים לאפשר מנת

בטוחה. לנסיעה כסגולה לצדקה, פרוטות כמה
מורשים נציגים ע"י יום מידי מרוקנות הקופות
בגיוס העוסקים מוסדות ליעדן. מועבר ותוכנן
למרכולים בסמוך הקימו לנזקקים, מזון מצרכי

הנראים איסוף מתקני גדולות, מזון וחנויות
שם תורמים שאין יחודן, גדולה. צדקה כקופת

מזון. מצרכי אם כי כספים,

בשחקים צדקה
צדקה קופת של אפליקציה פותחה לאחרונה,

coinz.co.il באתר להורדה הניתנת וירטואלית,
סכום כל לתרום מאפשרת הוירטואלית הקופה

התורם. ע"י המועדף המוסד לטובת הנזקף שהוא,
המטבע צליל אפילו נשמע התרומה בפעולת

לקופה. המתגלגל
פותח הצדקה לרעיון ועכשווי מאלף גילגול

צבוריים גופים של בשיתוף
לנזקקים בעזרה העוסקים
התעופה. חברות עם יחד

נוסעי התרמת הרעיון,
שהוא, סכום בכל המטוס

קטן" ב"כסף ובפרט
לשם שמיש. אינו שבמילא

הנושאות מעטפות הופקו כך
תמציתי הסבר גבן על

הנוכחית הצדקה למטרות
את להמעטפה המשלשלים לנוסעים, ומחולקות
ע"י נחיתה לקראת נאספות המעטפות תרומתם.

לזירוז פעולה עוד ליעדן. ומועברות המטוס דיילי
והשלימה. האמיתית הגאולה

אוטובס תחנת קירות על בקיר״ ״קופה מה״מ שליט״א הרבי הוראת

לנייד באפליקציה צדקה

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

ללל ללללללל לללל

בציון קדמי ר׳
המלאך אברהם
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