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הניסים על - הרצאות
וחנוכה, כסלו חודש לקראת

האחרונה, בתקופה המצב רקע ועל
ראש - אפרגון אבישי הרב מקיים

בצה"ל (שירת סבא, כפר חב"ד ישיבת
בליווי הרצאות מסווג), בתפקיד
מלחמת נסי .1 יחודיות: מצגות

תקופה, באותה הרבי ונבואות המפרץ
בקרוב ולגאולה לאיראן, והשייכות
בעולם בזמננו, האירועים .2 ממש.

בשבועות ובארץ התיכון ובמזרח בכלל,
לגאולה ושייכותם בפרט, האחרונים

הרבי שיחות ע"פ - ממש בקרוב
חז"ל ומקורות המשיח מלך שליט"א
.054-728-1770 לתיאום: והנביאים.

לעשות ושמרו - חדש עלון
לעשות" "ושמרו בשם חדש עלון
ע"י חב"ד, מוקדי בקרב והופץ הופק

האמיתית הגאולה למען האגודה
ל"מבצע המודעות להגברת והשלימה,

כינוס לקראת שי"ל בעלון הקהל".
הקרוב, שני ביום הבאים" "ברוכים

המשיח מלך שליט"א הרבי משיחות
הקהל, ופעילות הכינוס חשיבות אודות

בעלון כן כמו ההקהל. כרטיס כולל
אודות ומשפיעים רבנים מפי דברים

על ההגרלה על ופרטים הקהל" "מבצע
אי"ה שתיערך ל"770" טיסה כרטיס

והזמנות: לפרטים הכינוס. במהלך
077-912-2770

ארץ כי ועדה עם קבל להכריז כדי אמיתית, בחיות ב״הקהל״ לפעול כדי שם, נהיה כולנו בעזהשי״ת
ממש עכשיו המשיח, מלך שליט״א הרבי התגלות את ולתבוע ישראל, לעם ורק אך שייכת ישראל

טובות חדשות

בהקהל מתוועדים
ההתגלות להבאת

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

למתרחש הנוגע בכל סדר, קצת לעשות הזמן זה
למי עובדות לכמה ותחילה לו. וסביב הבית בהר
הר בירושלים, הבית הר כלל. ידע לא או ששכח
אבינו אברהם נצטווה בו המקום הינו המוריה,
שהטביע העקידה, נסיון בנו. יצחק את לעקוד

נפש. המסירות כח את יהודי בכל

בחלומו ורואה אבינו יעקב בו המקום בדיוק זה
השמימה". מגיע וראשו ארצה מוצב ה"סולם את
ליעקב ישראל ארץ כל את הקב"ה הבטיח כאן

הארץ הוי'.. "אני וזרעו:
לך עליה שוכב אתה אשר
גם כאן ולזרעך". אתננה
זרעך "והיה ה' מבטיחו
ימה ופרצת הארץ כעפר

ונגבה". וצפונה וקדמה

המקדש מקום
נבנה בו המקום בדיוק זה
הראשון. המקדש בית
ישראל עם עלה לכאן
שלוש בשנים, מאות
לראות בשנה פעמים
כאן ית'. לפניו ולהראות
השני המקדש בית נבנה

נשואות אליו המקום זה גלות. שנות 70 לאחר
בכל שנה, אלפי כבר בעולם, יהודי כל של פניו
מקומו בדיוק זה והארץ. האומה לב ביום. תפילה
"אין הרמב"ם: כפסק השלישי, המקדש בית של
בלבד בירושלים אלא הדורות לדורי בית שם

המוריה". ובהר

למצבנו עד שהובילה הטעויות לשרשת וכעת
הימים, ששת מלחמת של בשיאה האבסורדי.
היה טבעי אך זרים. מעול ושוחרר הבית הר נכבש
אחד אף ביותר. אז שנדרשה מציאות את ליצור
הבית, להר עולה לא
לא נקודה. לגאולה. עד
להבדיל. גוי, ולא יהודי
מחשש יעלה, לא יהודי
שאין למקומות כניסה

ששום וכמה! כמה אחת ועל טהרה, בלא להיכנס
מעוות, שבמהלך אלא הבית. להר יעלה לא גוי
לידי הבית הר ניהול נמסר רואי, וקצר דעה חסר
העוול ממעשי אחד הממשלה. באישור הוואקף,
והארץ האומה לב היהודי. לעם שנעשו הגדולים

שבאוייבינו. הגרועים לידי נמסר

הגאולה את שיביא ה״הקהל״
יהודי סממן כל הרס ההידרדרות. החלה מכאן
נשק צבירת הבית. בהר
תת באולמות ואמל"ח
יצירת בהר. קרקעיים
לחיכוך. קבוע מוקד
על אבנים זריקת
עד בכותל, המתפללים
הינו שהכותל להכרזה
ועד אקצא, מאל חלק
האחרון הכניעה למהלך
ביקש בו רה"מ, של
על ריבונותנו על לוותר

ח"ו. הבית, הר

את לשנות ביכולתנו
בפרט המצב, תמונת
הקהל" "שנת זו בשנה
התכנסות לכל אלוקית עוצמה להעניק שסגולתה
תורה יהדות, של עניין כל חיזוק שמטרתה
מרחשון כ' הקרוב, שני ביום וגאולה. ומצות
בעזהשי"ת תתקיים הרש"ב, אדמו"ר הולדת יום
הארצית ההתוועדות בראשל"צ, בלוודר באולמי
פני לקבלת הבאים", "ברוכים של השנתית
שם ששהו לאחר ,"770" קדשנו מחצרות השבים
ארצי "הקהל" של אדיר מעמד החגים. בחודש
הגאולה. ושמחת אחדות מתוך זו, בשנה ראשון

לפעול כדי מאוחדים שם, נהיה כולנו בעזהשי"ת
כדי אמיתית, חיות מתוך הקהל" "מבצע את
שייכת ישראל ארץ כי ועדה עם קבל להכריז
התגלות את לתבוע וכדי ישראל, לעם ורק אך
ומתוך ממש עכשיו המשיח, מלך שליט"א הרבי

לבב. וטוב שמחה

משיח". טובים. במעשים "הוסף קמפיין

סגן קרא איוב מר עם נח, בני מצות שבע להפצת המטה יו״ר קלי בועז הרב
הערבית. בשפה החדש, הסברה הקמפיין בפתיחת איזורי, לשיתוף השר

הפיגועים את לעצור עצרת

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

חובות בגלל דירה למכור לא
בקשר להם שנכנס לחובות בהנוגע מצבו אודות כותב
לצאת איך בתמי' ועומד זמן, לפני הדירה לקיחת עם

זו. ממצוקה
ולקחת עתה דירתם למכור שכותב שהקס"ד מובן אבל
הוא גם שמזכיר שכפי מלבד הנה קטנה, יותר דירה
הנסיון שהראה וכפי נכרים בהפסדים כרוכה במכתבו,
העיקר והוא עוד חובות, ממצוקת יוצאים לא גם עי"ז
העתק הרי עתה, כמו בדירה זמן כמה שגרים שלאחרי

וכו' רוח לנמיכת מביאה קטנה, יותר לדירה
דברים שלשה וכמר[ז"ל] בזה לטוב מהתנועה וכמובן

אדם. של דעתו מרחיבין
יותר ארוך לזמן הלואה להשיג להשתדל הי' צריך ולכן

לאט לאט יוכל ועי"ז יותר נוחים תשלומין ובתנאי
מבלי חיצונים ובענינים בחוץ אשר המצוקה מן לצאת
בזה הקשורה הדעת ובהרחבת בפנים בדירתו לנגוע

כנ"ל.
דברים בג' הדרוש במרץ ישתדל אשר רצון ויהי
ברוחניות בהענינים האמור רז"ל במאמר המוזכרי[ם]
כלים לבו. נאה, דירה ב) (כ"ב ו' תקון בתקו"ז וכמבואר
שאז שם, יעויין נשמתו, נאה, אשה דילי. אברים נאים,

אמיתית. הדעת להרחבת באים
אשר התורה פנימיות בלימוד עתים שקובע תקותי

החסידות... בתורת נתגלתה בדורנו
ותניא תהלים דחומש השיעורים משלשת יודע בודאי
לכמה וסגולה נפש לכל הם שוים אשר הידועים...
ו׳שצז) (מאגרת ענינים...
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (30.10.15) ה'תשע"ו מר-חשוון י"ז וירא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1068

ביום התקיימה הפיגועים, גל של בעיצומו
עצרת בירושלים, שעבר בשבוע שלישי
כשנת השנה של יחודה את ששילבה יחודית
מצות שבע של עכשווית הפצה עם "הקהל"
הערבית, האוכלוסיה בקרב בעיקר נח, בני

הפיגועים. את לעצור במגמה

מצות 7 על חוצות שלטי
השנה, מתחילת בעיקר הטירור גל "לנוכח
משיח מרכז מנהל אורן דורון הרב אומר
פעולה ליזום, רצינו בירושלים, וגאולה
הטירור. לצמיחת מונע" "טיפול שתהווה
עולם בבורא ההכרה על המבוסס טיפול
אדם לכל המקנות היסוד מצוות ו-7 ומנהיגו
בשנת שאנו העובדה קיומו. זכות את בבריאה
כינוס כל להצלחת סיוע מהווה "הקהל",
ומצוות. בתורה והתחזקות אחדות שמטרתו

בראשות נח בני מצוות 7 הפצת למטה חברנו
הוחלט ויחד שמואל, מקרית קלי בועז הרב
עיר, של ברחובה העצרת של קיומה על

ג'ורג. המלך ברחוב המשביר ברחבת

מצוות "שבע מטה ע"י הוכרז הערב במהלך
חדשני הסברה מבצע על אומות" לשבעים
המצות שבע של חוצות פרסום הכולל
המשיח מלך הרבי תמונת בשילוב בערבית,
חברת זכתה החוצות בפרסום שליט"א.
מ-1400 למעלה לה אשר ערבית פרסום
הערביים. בישובים חוצות פרסום שלטי
ומודעות הסברה מודעות יתלו לכך בנוסף
בריכוזיים ובעיקר הארץ ברחבי הסברה
חסד במעשי להוסיף הקוראים הערביים,

נח. בני מצוות שבע על ושמירה

ברחבי רבים שייחים כבר הצטרפו בעבר,
אלה בימים המקבלת זו להכרזה הארץ
למנוע יכולתה לנוכח קריטית חשיבות

דמים. שפיכות

פיגועים שמנע המבצע
הפיגועים בתקופת כי מציין קלי בועז הרב
שבע במטה הוחלט עשורים, שני לפני
בסמיכות הארץ ברחבי לפרסם נח בני מצוות
בשפה חוצות שלטי הערביים לריכוזים
מצוות שבע על לשמירה הקוראים הערבית,
יצאו לא ריכוזים מאותם ב"ה אכן, נח. בני

פיגועים.

צבי יוסף הרב דברים: נשאו הערב במהלך
מענדל מנחם אור ביכהנ"ס רב צירקוס,
על השמירה כי הדגיש אשר בירושלים,
עם על השמירה את פועלת – הארץ שלימות
השמירה ח"ו. יהודי אף יפגע שלא ישראל,

– "הקהל" ע"י בפרט העם, שלימות על
ארץ על ושומרת הארץ שלימות את פועלת
הר בשכונת שליח הרפז, נועם הרב ישראל.
מתקיים האירוע כי ציין בירושלים: הזיתים
היום מרחשוון- ז' במוצאי פרטית בהשגחה
הסוכות, לחג לירושלים העליה מסתיימת בו
לפעול כוחות שואבים בו במיוחד, שמח יום
האחדות את להמשיך מנת על השנה בכל

כולה. השנה לאורך

בערבית אדוננו״ ״יחי
המצוות 7 בהפצת כי הדגיש עמית: רונן הרב
השלום את מבטיחים אנו הגויים, בקרב
את הקריא - רוזנבלט שאול הרב לעולם.
מלך הוא שליט"א הרבי כי הקובע פסה"ד
ממש. ומיד תיכף ויגאלנו שיבוא המשיח
בלימוד התחזקות על דיבר שוורץ, יואל הרב
איוב מר לגויים. המצוות 7 והפצת התורה
כי אמר - איזורי לשיתוף השר סגן קרא,
נח בני מצוות 7 שמירת הוא, היחיד הפתרון

ישראל ארץ וכי
לעם שייכת
כיוון ישראל,
הבטחה שזו
ולכן אלוקית,
שלנו הנצחון
מראש! מובטח
מסיים כשהוא

המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי מכריז
בועז הרב הקהל. עם בערבית ועד", לעולם
"הוסף החדש הקמפיין את תיאר - קלי
זירוז את יפעל שבוודאי טובים" במעשים
למעוניינים והשלימה. האמיתית הגאולה

.052-570-7707 טל': בפרוייקט, לסייע

באירוע נואם איזורי, לשיתוף השר סגן קרא, איוב
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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

שי' הודיה ורעייתו מענדל מנחם להרב

קדוש
שי' יצחק לוי ה' בצבאות החייל להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל

בפרט האינתיפאדה אירועי
לרציחתם הביאו השנה, מתחילת
קדושי הי"ד, יהודים, וכמה כמה של
להצלת נפשם את שמסרו עליון
עם יחד ציבור. עולת בבחינת הכלל,
מהניסים להתעלם אפשר אי זאת
כאשר שכזה, אירוע לכל שנילוו
ימ"ש, המחבלים תכניות עפ"י
הייתה המציאות בשטח, והנתונים
ח"ו. יותר, הרבה קשה להיות עלולה
הביאו מופלאות פרטיות השגחות
יהודים. של רבות עשרות להצלת

השיעור בזכות
חודש דראש א' שלישי, ביום
ערבי ביצע ,(13.10.15) מרחשון
דריסה פיגוע ירושלים ממזרח
ישראל מלכי ברח' אוטובוס בתחנת
הוא הדריסה לאחר גאולה. בשכונת

והחל מהרכב יצא
שנוטרל עד לדקור,

בירי.

האבטחה מצלמות
המקורי יעדו כי חשפו
הרב של היומי שיעורו
רייזמן ישראל משה
'בית המדרש בבית
מנחת ברחוב יהושע'
בו בירושלים, יצחק
כ-200 משתתפים
תצפת המחבל איש.

ימים. כמה כבר המקום על

הוא בקיץ, כי מספר רייזמן הרב
הציבור. את לחזק לאנטוורפן, הוזמן
אולם להתחמק ניסה בתחילה
הבטיח שהוא עד הרפה, לא המזמין
יום חשון". חודש לראש להגיע לו
רייזמן הרב ניסה הטיסה לפני
ומשלא לשיעור מחליף לחפש
השיעור. ביטול על הודיעו נמצא,
היעודה בשעה הגיע אכן הערבי
איש, שאין להפתעתו גילה אך
בתחנה ופגע להמשיך החליט ולכן
המשתתפים המוני ישראל. במלכי

ב"ה. ניצלו, הגיעו, שלא בשיעור,

העיתונאי המחבל
(16.10.15) מרחשון ג' שישי יום
לקרית בסמוך דקירה פיגוע אירע
ערבי מחבל ע"י נדקר חייל ארבע.
באירוע עיתונות. לצלם שהתחפש
עיתונאים ע"י לפרטיו שצולם
את דוקר הערבי כיצד רואים זרים,

מניף המחבל ארצה, הנופל החייל
באיזור המוות למכת הפגיון את
שניה באותה בדיוק ואז החזה, בית
הצה"לי הג'יפ מאחורי לוחם מגיע

אותו. ומנטרל במחבל ויורה

הצלתו שבנס הפרטית ההשגחה על
בומנדיל ירדן שנפצע החייל מספר
בראיון ניל"י, גבעת ממושב
חב"ד-אינפו: באתר שהתפרסם
כשראה הזדמנות ניצל "המחבל
אותי. ודקר בסביבה אחד אף שאין
הגב עם אך בסמוך שהיה חייל
והציל במחבל וירה התעשת אלינו,
היה זה, שחייל הוא המיוחד אותי.
אולץ אך בחופשה, להיות אמור
בשיחה לשבת. להישאר בפקודה
אחיו בפני החייל התלונן טלפונית
על תכעס "אל לו: שענה כך, על
אותך שהשאיר זה הוא לא המפקד,
הקב"ה אם כי לשבת,
נפש להציל בשביל

מישראל!"...

שמש בבית נס
ט' חמישי ביום
(22.10.15) מרחשון
בבוקר 7 בשעה
רמת תושבי הבחינו
בשני ג', שמש בית
חשודים. ערבים
ניסו הם בתחילה
ילדיםאךמשצעקו לעלותעלהסעת
עדכנו תושבים ירדו.. הם עליהם
זו אך החשודים, על המשטרה את
החלו החשודים הגיעה. לא עדיין
האוטובוסים, תחנות בין להסתובב
גם ביניהם ילדים המוני עמדו בהם

וחיכו... מורות

והמורות הילדים 19 קו כשהגיע
שראה הנהג לאוטובוס. עלו
הדלת את סגר מלא, שהאוטובוס
פנו זה בשלב החשודים. בפני
יהודה" "קול לביכנ"ס השניים
את ודקרו יחזקאל ברחוב הסמוך
בדיוק שיצא. המתפללים אחד
ונטלו השוטרים הגיעו זה רגע
כארבעים במשך בירי. השניים את
מבלי השניים הסתובבו דקות
העליונה ההשגחה יד שיופרעו,
רק פיגוע. כל מלבצע מהם מנעה
הם הגיעה, כבר שהמשטרה ברגע
נוטרלו ואז זממם את לבצע פנו

ה'. אויביך כל יאבדו כן בירי.

 
    

    
   
    

     
    
    
    
   
    
   

    

ד) יח, (וירא מים מעט נא יוקח
בלשון בו "יקח" אמרת אתה הקב"ה, אמר
"ולקחתי שנאמר: בניך את גואל אני
בעולם- הרי ז), ו, (שמות לעם" לי אתכם
"ולקחתי שנאמר: מנין? בעוה"ב הזה,

יד). ג, (ירמיהו מעיר" אחד אתכם
שמעוני) (ילקוט

ד) כ, (וירא מרחוק המקום את וירא
שמתחלה מלמד מרחוק? נראה והיאך
הקדוש שאמר כיון עמוק. מקום היה
ולעשות עליו שכינתו לשרות הוא ברוך
בעמק לשכון מלך דרך אין אמר, מקדש,
ונראה ומיופה ומעלה גבוה במקום אלא

לכל,
העמק לסביבות יתברך הקב"ה רמז מיד
לעשות אחד למקום ההרים שיתקבצו
המוריה הר נקרא לפיכך השכינה, מקום

יתברך הוא ברוך הקדוש של שמיראתו
הר. (תנחומא)נעשה

ח) כא, (וירא משתה אברהם ויעש ויגמל
לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה עתיד
- יצחק של לזרעו חסד שיגמול ביום
ושותין, שאוכלין לאחר הגאולה. זמן הוא
והוא לברך, ברכה של כוס לאברהם נותנין
ישמעאל. ממני שיצא מברך, איני משיב:
איני משיב: והוא וברך, טול ליצחק אומר
טול ליעקב אומר עשיו. ממני שיצא מברך
שנשאתי מברך איני משיב, והוא וברך,
טול למשה אומר בחייהם. אחיות שתי
זכיתי שלא מברך איני משיב, והוא וברך,
במותי. ולא בחיי לא ישראל לארץ להכנס
איני משיב והוא וברך, טול ליהושע אומר
טול לדוד אומר לבן. זכיתי שלא מברך
נאה ולי אברך אני משיב: והוא וברך אתה
(תהילים אשא" ישועות "כוס שנאמר: לברך
פסחים) (מסכת יג) קטז,

מוצש"ק הדלק"נ חורף! שעון לפי

17:29 16:16 ירושלים
17:30 16:31 תל-אביב
17:28 16:21 חיפה
17:31 16:34 באר-שבע
18:36 17:37 ניו-יורק*

קיץ! שעון *

בנה את ותשא - גו' אחת ואשה :
לז) - א ד, (מלכים-ב' ותצא.

מצב... בכל לגילוי להתכונן

התגלה שהקב"ה מסופר פרשתנו בתחילת
ה', אליו "וירא הפסוק: וכלשון אבינו לאברהם
כחום פתח-האהל, יושב והוא ממרא, באלוני

בהמשך מופיעות אלו מילים א). יח, (בראשית היום"
שאברהם לך-לך, הקודמת, הפרשה בסוף למסופר

הזכרים, ביתו ולבני לעצמו מילה ברית עשה אבינו
זה. פסוק על בפירושו רש"י זאת שמסביר כפי

הקב״ה של חולים ביקור
שלום (=רבי הרש"ב הרבי היה שכאשר מסופר

נכנס שנים, חמש או ארבע בן מליובאוויטש) בער
ה"צמח הרבי לסבו וירא פרשת בשבת ליחידות
הולדתו יום לרגל ברכתו את לבקש (כדי צדק"

שאל בבכי. פרץ בהיכנסו, חשוון). כ' בתאריך שחל
הרש"ב הרבי השיב בוכה"? הנך "מדוע סבו: אותו

אברהם אל ה' נראה מה "מפני בשאלה: וענה
נראה"? אינו ולנו אבינו

בן צדיק, כשיהודי " צדק: הצמח הרבי ויענהו
את למול צריך שהוא מחליט שנים ותשע תשעים

יתגלה הוא ברוך שהקדוש הוא ראוי אז עצמו,
בפרשת דווקא למה מובן לא זה, אליו".בסיפור

התגלה שה' כך על בבכי הרש"ב הרבי פרץ וירא
ה' התגלה לך-לך בפרשת כבר הרי אבינו; לאברהם

פעמים. כמה אבינו אברהם אל
הצמח הרבי תשובת מדוע להבין: צריך כן כמו

בפרשתנו, המסופרת ההתגלות על רק הייתה צדק
הקודמות. ההתגלויות על ולא

את ידע הרש"ב שהרבי מכיון לזה: וההסבר
- ה'" אליו "וירא הפסוק על רש"י של ההסבר

זו בפעם אבינו לאברהם התגלה שה' הסיבה שכל
א). יח, בראשית (רש"י החולה" את "לבקר בשביל היה

מתעוררת בכלל הייתה לא רש"י פירוש (ללא
היה לא שהוא מכיוון הרש"ב, הרבי אצל טענה

הוא כאשר אבל אבינו. לאברהם עצמו את משווה
שאברהם הבין הוא הקודמת, הפרשה את למד

ה'). לגילוי זכה הגבוהה ודרגתו מעלתו בגלל אבינו

לגילוי מוכן להיות
זכה אבינו שאברהם מסופר בפרשתנו, אולם

מצד אלא ודרגתו, מעלתו גודל מצד לא ה' לגילוי
של 'גמילות-חסדים' מידת שזוהי חולים' 'ביקור

אם וטען: בבכי הרש"ב הרבי פרץ לכן הקב"ה.
לא אנו גם מדוע חסדו, מצד הוא ה' של הגילוי

לזה? זוכים
הגילוי אמנם צדק': ה'צמח הרבי לו ענה כך על

שהיא - אבינו אברהם של מעלתו מצד לא הוא
חסדים הגמילות מצד אלא נשגבה, ומדרגה מעלה

זה לגילוי לזכות בשביל עם-כל-זאת אך ה'. של
עצמו) את (=להכין כלי" "להיות צריך ה' של

שבגיל צדיק אבינו, אברהם כמו ההתגלות, לקבלת
עצמו. את ומל הסכים ותשע תשעים

הדרך - שה"כלי" לנכדו הסביר צדק הצמח הרבי
דרגה שבכל ההחלטה היא ה' להתגלות לזכות
נעלית כך כל בדרגה אפילו האדם, יהיה שבה

"למול צריך עדיין ותשע' תשעים בן 'צדיק של
בענייניו לתקן עליו עוד מה לבדוק - עצמו" את
בכדי לעבוד צורך עוד יש במה וכמובן הפרטיים

העולם. את ולזכך לברר

גיל בכל - ברית
הכנסת אודות הפרשה בהמשך מוצאים שאנו כמו
בבאר אשל, "ויטע אברהם: אצל שהיתה האורחים
כא, (בראשית עולם" א-ל ה' בשם שם ויקרא שבע,
ולימד ושב עובר כל והשקה האכיל שאברהם לג),

צריך אותו ורק בעולם אלוקים שיש כולם את
לעבוד.

העולם את ולזכך לברר תפקידנו אנו, גם כך
מצוות בתורה, הוספה ידי על הגאולה, לקראת

חסד. ומעשה
שהוא מוצאים אנחנו אבינו אברהם שאצל למרות
הסיבה אך ותשע, תשעים בגיל רק עצמו את מל

למול ה' ציווי את קיבל הוא אז שרק היא לכך
קיום אבל זרעו. כל את בעתיד ולמול עצמו את
כמו ימים שמונה מגיל כבר למול היא המצווה
כל-זכר לכם ימול ימים, "ובן-שמנת שכתוב:

לא שעדיין שמי וכמובן יב) יז, (בראשית לדורותיכם"
לזה. האפשרות ניתנת תמיד אז מל

כ) חלק שיחות לקוטי פי (על

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 חשוון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ח. פרק שבועות הל'

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

א. פרק נדרים הל'

ב. פרק

כב-כד. פרקים סנהדרין הלכות

א. פרק עדות הלכות כה-כו. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

יד-טז. פרקים

י

יא

יב

יג

יד

טו

טז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המאורעות בתוך גם ונפלאות ניסים

וירא פרשת

וירא

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

להטעות מישהו של בדעתו עולה כיצד
ש"עולם בחושבו - כולו העולם את

יהודה ברחבי יהודים עשרות שהריגת - גולם"...
בעלמא?! "מקרה" אלא אינה ושומרון

תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקרה! אינו - ביו"ש הריגות יעקב חכם ר' הרה"ח
ע"ה מיכאלשוילי

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

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

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

תניא תהלים שליט"אחומש ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת

j.salhab צ. חייל דוקר ערבי עיתונאי



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

שי' הודיה ורעייתו מענדל מנחם להרב

קדוש
שי' יצחק לוי ה' בצבאות החייל להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל

בפרט האינתיפאדה אירועי
לרציחתם הביאו השנה, מתחילת
קדושי הי"ד, יהודים, וכמה כמה של
להצלת נפשם את שמסרו עליון
עם יחד ציבור. עולת בבחינת הכלל,
מהניסים להתעלם אפשר אי זאת
כאשר שכזה, אירוע לכל שנילוו
ימ"ש, המחבלים תכניות עפ"י
הייתה המציאות בשטח, והנתונים
ח"ו. יותר, הרבה קשה להיות עלולה
הביאו מופלאות פרטיות השגחות
יהודים. של רבות עשרות להצלת

השיעור בזכות
חודש דראש א' שלישי, ביום
ערבי ביצע ,(13.10.15) מרחשון
דריסה פיגוע ירושלים ממזרח
ישראל מלכי ברח' אוטובוס בתחנת
הוא הדריסה לאחר גאולה. בשכונת

והחל מהרכב יצא
שנוטרל עד לדקור,

בירי.

האבטחה מצלמות
המקורי יעדו כי חשפו
הרב של היומי שיעורו
רייזמן ישראל משה
'בית המדרש בבית
מנחת ברחוב יהושע'
בו בירושלים, יצחק
כ-200 משתתפים
תצפת המחבל איש.

ימים. כמה כבר המקום על

הוא בקיץ, כי מספר רייזמן הרב
הציבור. את לחזק לאנטוורפן, הוזמן
אולם להתחמק ניסה בתחילה
הבטיח שהוא עד הרפה, לא המזמין
יום חשון". חודש לראש להגיע לו
רייזמן הרב ניסה הטיסה לפני
ומשלא לשיעור מחליף לחפש
השיעור. ביטול על הודיעו נמצא,
היעודה בשעה הגיע אכן הערבי
איש, שאין להפתעתו גילה אך
בתחנה ופגע להמשיך החליט ולכן
המשתתפים המוני ישראל. במלכי

ב"ה. ניצלו, הגיעו, שלא בשיעור,

העיתונאי המחבל
(16.10.15) מרחשון ג' שישי יום
לקרית בסמוך דקירה פיגוע אירע
ערבי מחבל ע"י נדקר חייל ארבע.
באירוע עיתונות. לצלם שהתחפש
עיתונאים ע"י לפרטיו שצולם
את דוקר הערבי כיצד רואים זרים,

מניף המחבל ארצה, הנופל החייל
באיזור המוות למכת הפגיון את
שניה באותה בדיוק ואז החזה, בית
הצה"לי הג'יפ מאחורי לוחם מגיע

אותו. ומנטרל במחבל ויורה

הצלתו שבנס הפרטית ההשגחה על
בומנדיל ירדן שנפצע החייל מספר
בראיון ניל"י, גבעת ממושב
חב"ד-אינפו: באתר שהתפרסם
כשראה הזדמנות ניצל "המחבל
אותי. ודקר בסביבה אחד אף שאין
הגב עם אך בסמוך שהיה חייל
והציל במחבל וירה התעשת אלינו,
היה זה, שחייל הוא המיוחד אותי.
אולץ אך בחופשה, להיות אמור
בשיחה לשבת. להישאר בפקודה
אחיו בפני החייל התלונן טלפונית
על תכעס "אל לו: שענה כך, על
אותך שהשאיר זה הוא לא המפקד,
הקב"ה אם כי לשבת,
נפש להציל בשביל

מישראל!"...

שמש בבית נס
ט' חמישי ביום
(22.10.15) מרחשון
בבוקר 7 בשעה
רמת תושבי הבחינו
בשני ג', שמש בית
חשודים. ערבים
ניסו הם בתחילה
ילדיםאךמשצעקו לעלותעלהסעת
עדכנו תושבים ירדו.. הם עליהם
זו אך החשודים, על המשטרה את
החלו החשודים הגיעה. לא עדיין
האוטובוסים, תחנות בין להסתובב
גם ביניהם ילדים המוני עמדו בהם

וחיכו... מורות

והמורות הילדים 19 קו כשהגיע
שראה הנהג לאוטובוס. עלו
הדלת את סגר מלא, שהאוטובוס
פנו זה בשלב החשודים. בפני
יהודה" "קול לביכנ"ס השניים
את ודקרו יחזקאל ברחוב הסמוך
בדיוק שיצא. המתפללים אחד
ונטלו השוטרים הגיעו זה רגע
כארבעים במשך בירי. השניים את
מבלי השניים הסתובבו דקות
העליונה ההשגחה יד שיופרעו,
רק פיגוע. כל מלבצע מהם מנעה
הם הגיעה, כבר שהמשטרה ברגע
נוטרלו ואז זממם את לבצע פנו

ה'. אויביך כל יאבדו כן בירי.

 
    

    
   
    

     
    
    
    
   
    
   

    

ד) יח, (וירא מים מעט נא יוקח
בלשון בו "יקח" אמרת אתה הקב"ה, אמר
"ולקחתי שנאמר: בניך את גואל אני
בעולם- הרי ז), ו, (שמות לעם" לי אתכם
"ולקחתי שנאמר: מנין? בעוה"ב הזה,

יד). ג, (ירמיהו מעיר" אחד אתכם
שמעוני) (ילקוט

ד) כ, (וירא מרחוק המקום את וירא
שמתחלה מלמד מרחוק? נראה והיאך
הקדוש שאמר כיון עמוק. מקום היה
ולעשות עליו שכינתו לשרות הוא ברוך
בעמק לשכון מלך דרך אין אמר, מקדש,
ונראה ומיופה ומעלה גבוה במקום אלא

לכל,
העמק לסביבות יתברך הקב"ה רמז מיד
לעשות אחד למקום ההרים שיתקבצו
המוריה הר נקרא לפיכך השכינה, מקום

יתברך הוא ברוך הקדוש של שמיראתו
הר. (תנחומא)נעשה

ח) כא, (וירא משתה אברהם ויעש ויגמל
לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה עתיד
- יצחק של לזרעו חסד שיגמול ביום
ושותין, שאוכלין לאחר הגאולה. זמן הוא
והוא לברך, ברכה של כוס לאברהם נותנין
ישמעאל. ממני שיצא מברך, איני משיב:
איני משיב: והוא וברך, טול ליצחק אומר
טול ליעקב אומר עשיו. ממני שיצא מברך
שנשאתי מברך איני משיב, והוא וברך,
טול למשה אומר בחייהם. אחיות שתי
זכיתי שלא מברך איני משיב, והוא וברך,
במותי. ולא בחיי לא ישראל לארץ להכנס
איני משיב והוא וברך, טול ליהושע אומר
טול לדוד אומר לבן. זכיתי שלא מברך
נאה ולי אברך אני משיב: והוא וברך אתה
(תהילים אשא" ישועות "כוס שנאמר: לברך
פסחים) (מסכת יג) קטז,

מוצש"ק הדלק"נ חורף! שעון לפי

17:29 16:16 ירושלים
17:30 16:31 תל-אביב
17:28 16:21 חיפה
17:31 16:34 באר-שבע
18:36 17:37 ניו-יורק*

קיץ! שעון *

בנה את ותשא - גו' אחת ואשה :
לז) - א ד, (מלכים-ב' ותצא.

מצב... בכל לגילוי להתכונן

התגלה שהקב"ה מסופר פרשתנו בתחילת
ה', אליו "וירא הפסוק: וכלשון אבינו לאברהם
כחום פתח-האהל, יושב והוא ממרא, באלוני

בהמשך מופיעות אלו מילים א). יח, (בראשית היום"
שאברהם לך-לך, הקודמת, הפרשה בסוף למסופר

הזכרים, ביתו ולבני לעצמו מילה ברית עשה אבינו
זה. פסוק על בפירושו רש"י זאת שמסביר כפי

הקב״ה של חולים ביקור
שלום (=רבי הרש"ב הרבי היה שכאשר מסופר

נכנס שנים, חמש או ארבע בן מליובאוויטש) בער
ה"צמח הרבי לסבו וירא פרשת בשבת ליחידות
הולדתו יום לרגל ברכתו את לבקש (כדי צדק"

שאל בבכי. פרץ בהיכנסו, חשוון). כ' בתאריך שחל
הרש"ב הרבי השיב בוכה"? הנך "מדוע סבו: אותו

אברהם אל ה' נראה מה "מפני בשאלה: וענה
נראה"? אינו ולנו אבינו

בן צדיק, כשיהודי " צדק: הצמח הרבי ויענהו
את למול צריך שהוא מחליט שנים ותשע תשעים

יתגלה הוא ברוך שהקדוש הוא ראוי אז עצמו,
בפרשת דווקא למה מובן לא זה, אליו".בסיפור

התגלה שה' כך על בבכי הרש"ב הרבי פרץ וירא
ה' התגלה לך-לך בפרשת כבר הרי אבינו; לאברהם

פעמים. כמה אבינו אברהם אל
הצמח הרבי תשובת מדוע להבין: צריך כן כמו

בפרשתנו, המסופרת ההתגלות על רק הייתה צדק
הקודמות. ההתגלויות על ולא

את ידע הרש"ב שהרבי מכיון לזה: וההסבר
- ה'" אליו "וירא הפסוק על רש"י של ההסבר

זו בפעם אבינו לאברהם התגלה שה' הסיבה שכל
א). יח, בראשית (רש"י החולה" את "לבקר בשביל היה

מתעוררת בכלל הייתה לא רש"י פירוש (ללא
היה לא שהוא מכיוון הרש"ב, הרבי אצל טענה

הוא כאשר אבל אבינו. לאברהם עצמו את משווה
שאברהם הבין הוא הקודמת, הפרשה את למד

ה'). לגילוי זכה הגבוהה ודרגתו מעלתו בגלל אבינו

לגילוי מוכן להיות
זכה אבינו שאברהם מסופר בפרשתנו, אולם

מצד אלא ודרגתו, מעלתו גודל מצד לא ה' לגילוי
של 'גמילות-חסדים' מידת שזוהי חולים' 'ביקור

אם וטען: בבכי הרש"ב הרבי פרץ לכן הקב"ה.
לא אנו גם מדוע חסדו, מצד הוא ה' של הגילוי

לזה? זוכים
הגילוי אמנם צדק': ה'צמח הרבי לו ענה כך על

שהיא - אבינו אברהם של מעלתו מצד לא הוא
חסדים הגמילות מצד אלא נשגבה, ומדרגה מעלה

זה לגילוי לזכות בשביל עם-כל-זאת אך ה'. של
עצמו) את (=להכין כלי" "להיות צריך ה' של

שבגיל צדיק אבינו, אברהם כמו ההתגלות, לקבלת
עצמו. את ומל הסכים ותשע תשעים

הדרך - שה"כלי" לנכדו הסביר צדק הצמח הרבי
דרגה שבכל ההחלטה היא ה' להתגלות לזכות
נעלית כך כל בדרגה אפילו האדם, יהיה שבה

"למול צריך עדיין ותשע' תשעים בן 'צדיק של
בענייניו לתקן עליו עוד מה לבדוק - עצמו" את
בכדי לעבוד צורך עוד יש במה וכמובן הפרטיים

העולם. את ולזכך לברר

גיל בכל - ברית
הכנסת אודות הפרשה בהמשך מוצאים שאנו כמו
בבאר אשל, "ויטע אברהם: אצל שהיתה האורחים
כא, (בראשית עולם" א-ל ה' בשם שם ויקרא שבע,
ולימד ושב עובר כל והשקה האכיל שאברהם לג),

צריך אותו ורק בעולם אלוקים שיש כולם את
לעבוד.

העולם את ולזכך לברר תפקידנו אנו, גם כך
מצוות בתורה, הוספה ידי על הגאולה, לקראת

חסד. ומעשה
שהוא מוצאים אנחנו אבינו אברהם שאצל למרות
הסיבה אך ותשע, תשעים בגיל רק עצמו את מל

למול ה' ציווי את קיבל הוא אז שרק היא לכך
קיום אבל זרעו. כל את בעתיד ולמול עצמו את
כמו ימים שמונה מגיל כבר למול היא המצווה
כל-זכר לכם ימול ימים, "ובן-שמנת שכתוב:

לא שעדיין שמי וכמובן יב) יז, (בראשית לדורותיכם"
לזה. האפשרות ניתנת תמיד אז מל

כ) חלק שיחות לקוטי פי (על

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 חשוון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ח. פרק שבועות הל'

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

א. פרק נדרים הל'

ב. פרק

כב-כד. פרקים סנהדרין הלכות

א. פרק עדות הלכות כה-כו. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

יד-טז. פרקים

י

יא

יב

יג

יד

טו

טז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המאורעות בתוך גם ונפלאות ניסים

וירא פרשת

וירא

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

להטעות מישהו של בדעתו עולה כיצד
ש"עולם בחושבו - כולו העולם את

יהודה ברחבי יהודים עשרות שהריגת - גולם"...
בעלמא?! "מקרה" אלא אינה ושומרון

תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקרה! אינו - ביו"ש הריגות יעקב חכם ר' הרה"ח
ע"ה מיכאלשוילי

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

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

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

תניא תהלים שליט"אחומש ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת

j.salhab צ. חייל דוקר ערבי עיתונאי



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

הניסים על - הרצאות
וחנוכה, כסלו חודש לקראת

האחרונה, בתקופה המצב רקע ועל
ראש - אפרגון אבישי הרב מקיים

בצה"ל (שירת סבא, כפר חב"ד ישיבת
בליווי הרצאות מסווג), בתפקיד
מלחמת נסי .1 יחודיות: מצגות

תקופה, באותה הרבי ונבואות המפרץ
בקרוב ולגאולה לאיראן, והשייכות
בעולם בזמננו, האירועים .2 ממש.

בשבועות ובארץ התיכון ובמזרח בכלל,
לגאולה ושייכותם בפרט, האחרונים

הרבי שיחות ע"פ - ממש בקרוב
חז"ל ומקורות המשיח מלך שליט"א
.054-728-1770 לתיאום: והנביאים.

לעשות ושמרו - חדש עלון
לעשות" "ושמרו בשם חדש עלון
ע"י חב"ד, מוקדי בקרב והופץ הופק

האמיתית הגאולה למען האגודה
ל"מבצע המודעות להגברת והשלימה,

כינוס לקראת שי"ל בעלון הקהל".
הקרוב, שני ביום הבאים" "ברוכים

המשיח מלך שליט"א הרבי משיחות
הקהל, ופעילות הכינוס חשיבות אודות

בעלון כן כמו ההקהל. כרטיס כולל
אודות ומשפיעים רבנים מפי דברים

על ההגרלה על ופרטים הקהל" "מבצע
אי"ה שתיערך ל"770" טיסה כרטיס

והזמנות: לפרטים הכינוס. במהלך
077-912-2770

ארץ כי ועדה עם קבל להכריז כדי אמיתית, בחיות ב״הקהל״ לפעול כדי שם, נהיה כולנו בעזהשי״ת
ממש עכשיו המשיח, מלך שליט״א הרבי התגלות את ולתבוע ישראל, לעם ורק אך שייכת ישראל

טובות חדשות

בהקהל מתוועדים
ההתגלות להבאת

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

למתרחש הנוגע בכל סדר, קצת לעשות הזמן זה
למי עובדות לכמה ותחילה לו. וסביב הבית בהר
הר בירושלים, הבית הר כלל. ידע לא או ששכח
אבינו אברהם נצטווה בו המקום הינו המוריה,
שהטביע העקידה, נסיון בנו. יצחק את לעקוד

נפש. המסירות כח את יהודי בכל

בחלומו ורואה אבינו יעקב בו המקום בדיוק זה
השמימה". מגיע וראשו ארצה מוצב ה"סולם את
ליעקב ישראל ארץ כל את הקב"ה הבטיח כאן

הארץ הוי'.. "אני וזרעו:
לך עליה שוכב אתה אשר
גם כאן ולזרעך". אתננה
זרעך "והיה ה' מבטיחו
ימה ופרצת הארץ כעפר

ונגבה". וצפונה וקדמה

המקדש מקום
נבנה בו המקום בדיוק זה
הראשון. המקדש בית
ישראל עם עלה לכאן
שלוש בשנים, מאות
לראות בשנה פעמים
כאן ית'. לפניו ולהראות
השני המקדש בית נבנה

נשואות אליו המקום זה גלות. שנות 70 לאחר
בכל שנה, אלפי כבר בעולם, יהודי כל של פניו
מקומו בדיוק זה והארץ. האומה לב ביום. תפילה
"אין הרמב"ם: כפסק השלישי, המקדש בית של
בלבד בירושלים אלא הדורות לדורי בית שם

המוריה". ובהר

למצבנו עד שהובילה הטעויות לשרשת וכעת
הימים, ששת מלחמת של בשיאה האבסורדי.
היה טבעי אך זרים. מעול ושוחרר הבית הר נכבש
אחד אף ביותר. אז שנדרשה מציאות את ליצור
הבית, להר עולה לא
לא נקודה. לגאולה. עד
להבדיל. גוי, ולא יהודי
מחשש יעלה, לא יהודי
שאין למקומות כניסה

ששום וכמה! כמה אחת ועל טהרה, בלא להיכנס
מעוות, שבמהלך אלא הבית. להר יעלה לא גוי
לידי הבית הר ניהול נמסר רואי, וקצר דעה חסר
העוול ממעשי אחד הממשלה. באישור הוואקף,
והארץ האומה לב היהודי. לעם שנעשו הגדולים

שבאוייבינו. הגרועים לידי נמסר

הגאולה את שיביא ה״הקהל״
יהודי סממן כל הרס ההידרדרות. החלה מכאן
נשק צבירת הבית. בהר
תת באולמות ואמל"ח
יצירת בהר. קרקעיים
לחיכוך. קבוע מוקד
על אבנים זריקת
עד בכותל, המתפללים
הינו שהכותל להכרזה
ועד אקצא, מאל חלק
האחרון הכניעה למהלך
ביקש בו רה"מ, של
על ריבונותנו על לוותר

ח"ו. הבית, הר

את לשנות ביכולתנו
בפרט המצב, תמונת
הקהל" "שנת זו בשנה
התכנסות לכל אלוקית עוצמה להעניק שסגולתה
תורה יהדות, של עניין כל חיזוק שמטרתה
מרחשון כ' הקרוב, שני ביום וגאולה. ומצות
בעזהשי"ת תתקיים הרש"ב, אדמו"ר הולדת יום
הארצית ההתוועדות בראשל"צ, בלוודר באולמי
פני לקבלת הבאים", "ברוכים של השנתית
שם ששהו לאחר ,"770" קדשנו מחצרות השבים
ארצי "הקהל" של אדיר מעמד החגים. בחודש
הגאולה. ושמחת אחדות מתוך זו, בשנה ראשון

לפעול כדי מאוחדים שם, נהיה כולנו בעזהשי"ת
כדי אמיתית, חיות מתוך הקהל" "מבצע את
שייכת ישראל ארץ כי ועדה עם קבל להכריז
התגלות את לתבוע וכדי ישראל, לעם ורק אך
ומתוך ממש עכשיו המשיח, מלך שליט"א הרבי

לבב. וטוב שמחה

משיח". טובים. במעשים "הוסף קמפיין

סגן קרא איוב מר עם נח, בני מצות שבע להפצת המטה יו״ר קלי בועז הרב
הערבית. בשפה החדש, הסברה הקמפיין בפתיחת איזורי, לשיתוף השר

הפיגועים את לעצור עצרת

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

חובות בגלל דירה למכור לא
בקשר להם שנכנס לחובות בהנוגע מצבו אודות כותב
לצאת איך בתמי' ועומד זמן, לפני הדירה לקיחת עם

זו. ממצוקה
ולקחת עתה דירתם למכור שכותב שהקס"ד מובן אבל
הוא גם שמזכיר שכפי מלבד הנה קטנה, יותר דירה
הנסיון שהראה וכפי נכרים בהפסדים כרוכה במכתבו,
העיקר והוא עוד חובות, ממצוקת יוצאים לא גם עי"ז
העתק הרי עתה, כמו בדירה זמן כמה שגרים שלאחרי

וכו' רוח לנמיכת מביאה קטנה, יותר לדירה
דברים שלשה וכמר[ז"ל] בזה לטוב מהתנועה וכמובן

אדם. של דעתו מרחיבין
יותר ארוך לזמן הלואה להשיג להשתדל הי' צריך ולכן

לאט לאט יוכל ועי"ז יותר נוחים תשלומין ובתנאי
מבלי חיצונים ובענינים בחוץ אשר המצוקה מן לצאת
בזה הקשורה הדעת ובהרחבת בפנים בדירתו לנגוע

כנ"ל.
דברים בג' הדרוש במרץ ישתדל אשר רצון ויהי
ברוחניות בהענינים האמור רז"ל במאמר המוזכרי[ם]
כלים לבו. נאה, דירה ב) (כ"ב ו' תקון בתקו"ז וכמבואר
שאז שם, יעויין נשמתו, נאה, אשה דילי. אברים נאים,

אמיתית. הדעת להרחבת באים
אשר התורה פנימיות בלימוד עתים שקובע תקותי

החסידות... בתורת נתגלתה בדורנו
ותניא תהלים דחומש השיעורים משלשת יודע בודאי
לכמה וסגולה נפש לכל הם שוים אשר הידועים...
ו׳שצז) (מאגרת ענינים...

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

הקהל שנת (30.10.15) ה'תשע"ו מר-חשוון י"ז וירא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1068

ביום התקיימה הפיגועים, גל של בעיצומו
עצרת בירושלים, שעבר בשבוע שלישי
כשנת השנה של יחודה את ששילבה יחודית
מצות שבע של עכשווית הפצה עם "הקהל"
הערבית, האוכלוסיה בקרב בעיקר נח, בני

הפיגועים. את לעצור במגמה

מצות 7 על חוצות שלטי
השנה, מתחילת בעיקר הטירור גל "לנוכח
משיח מרכז מנהל אורן דורון הרב אומר
פעולה ליזום, רצינו בירושלים, וגאולה
הטירור. לצמיחת מונע" "טיפול שתהווה
עולם בבורא ההכרה על המבוסס טיפול
אדם לכל המקנות היסוד מצוות ו-7 ומנהיגו
בשנת שאנו העובדה קיומו. זכות את בבריאה
כינוס כל להצלחת סיוע מהווה "הקהל",
ומצוות. בתורה והתחזקות אחדות שמטרתו

בראשות נח בני מצוות 7 הפצת למטה חברנו
הוחלט ויחד שמואל, מקרית קלי בועז הרב
עיר, של ברחובה העצרת של קיומה על

ג'ורג. המלך ברחוב המשביר ברחבת

מצוות "שבע מטה ע"י הוכרז הערב במהלך
חדשני הסברה מבצע על אומות" לשבעים
המצות שבע של חוצות פרסום הכולל
המשיח מלך הרבי תמונת בשילוב בערבית,
חברת זכתה החוצות בפרסום שליט"א.
מ-1400 למעלה לה אשר ערבית פרסום
הערביים. בישובים חוצות פרסום שלטי
ומודעות הסברה מודעות יתלו לכך בנוסף
בריכוזיים ובעיקר הארץ ברחבי הסברה
חסד במעשי להוסיף הקוראים הערביים,

נח. בני מצוות שבע על ושמירה

ברחבי רבים שייחים כבר הצטרפו בעבר,
אלה בימים המקבלת זו להכרזה הארץ
למנוע יכולתה לנוכח קריטית חשיבות

דמים. שפיכות

פיגועים שמנע המבצע
הפיגועים בתקופת כי מציין קלי בועז הרב
שבע במטה הוחלט עשורים, שני לפני
בסמיכות הארץ ברחבי לפרסם נח בני מצוות
בשפה חוצות שלטי הערביים לריכוזים
מצוות שבע על לשמירה הקוראים הערבית,
יצאו לא ריכוזים מאותם ב"ה אכן, נח. בני

פיגועים.

צבי יוסף הרב דברים: נשאו הערב במהלך
מענדל מנחם אור ביכהנ"ס רב צירקוס,
על השמירה כי הדגיש אשר בירושלים,
עם על השמירה את פועלת – הארץ שלימות
השמירה ח"ו. יהודי אף יפגע שלא ישראל,

– "הקהל" ע"י בפרט העם, שלימות על
ארץ על ושומרת הארץ שלימות את פועלת
הר בשכונת שליח הרפז, נועם הרב ישראל.
מתקיים האירוע כי ציין בירושלים: הזיתים
היום מרחשוון- ז' במוצאי פרטית בהשגחה
הסוכות, לחג לירושלים העליה מסתיימת בו
לפעול כוחות שואבים בו במיוחד, שמח יום
האחדות את להמשיך מנת על השנה בכל

כולה. השנה לאורך

בערבית אדוננו״ ״יחי
המצוות 7 בהפצת כי הדגיש עמית: רונן הרב
השלום את מבטיחים אנו הגויים, בקרב
את הקריא - רוזנבלט שאול הרב לעולם.
מלך הוא שליט"א הרבי כי הקובע פסה"ד
ממש. ומיד תיכף ויגאלנו שיבוא המשיח
בלימוד התחזקות על דיבר שוורץ, יואל הרב
איוב מר לגויים. המצוות 7 והפצת התורה
כי אמר - איזורי לשיתוף השר סגן קרא,
נח בני מצוות 7 שמירת הוא, היחיד הפתרון

ישראל ארץ וכי
לעם שייכת
כיוון ישראל,
הבטחה שזו
ולכן אלוקית,
שלנו הנצחון
מראש! מובטח
מסיים כשהוא

המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי מכריז
בועז הרב הקהל. עם בערבית ועד", לעולם
"הוסף החדש הקמפיין את תיאר - קלי
זירוז את יפעל שבוודאי טובים" במעשים
למעוניינים והשלימה. האמיתית הגאולה

.052-570-7707 טל': בפרוייקט, לסייע

באירוע נואם איזורי, לשיתוף השר סגן קרא, איוב
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