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בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, פנה הרבי 
שליט"א מלך המשיח למפקדי חזית הדרום 

והצפון והאיץ בהם לא להסתפק בהדיפת האוייב, 
אלא להתקדם ולכבוש את קהיר ודמשק. כיבוש 
זה, אמר, אפילו לזמן קצר, יערער לחלוטין את 

יכולתם הצבאית ויסיר את האיום הבטחוני 
מישראל, לשנים רבות. והוסיף והדגיש, כי באם 
הדבר לא ייעשה - מתירוצים שונים ומשונים - 

הרי שבסופו של דבר יהיה "כופין אותו עד שיאמר 
רוצה אני", הם עצמם המצרים והסורים יכפו 

עלינו לעשות זאת.
מבלי להכנס כעת לנושא, כאשר דוחות המודיעין 

מאשרים כי קיימת התחמשות מואצת והכנות 
צבאיות במגמת 

תקיפה על ידי המצרים 
והסורים, הרי שלכל 
הדיעות, דברים אלו 

של הרבי שליט"א מלך 
המשיח, מתממשים 

לנגד עינינו במציאות 
היום-יומית, בנושא 

הפלסטיני.

קודם שעה אחת
ירי הקסאמים 

שהתחדש לאחרונה 
על ישראל, אינו מקרי 

ומקומי, אלא יזום 
ומתוכנן היטב. ירי זה 

הינו תוצאה ידועה 
מראש מאותה "רגיעה" 

שניתנה לפלסטינים ע"י חבורת השלטון בישראל, 
מתוך ידיעה ברורה כי היא תנוצל להתחמשות 

ולהתארגנות מחודשת, לאיש בממשלה לא היה 
ספק בכך.

נסיונה של חבורת השלטון להרוויח זמן. להגיב 
מבלי להגיב, לא 
יועיל לה להסיר 

ממנה את אחריותה 
לקריסה הבטחונית. 

בסופו של דבר, ניאלץ כדברי הרבי שליט"א מלך 
המשיח "לבטל את האוטונמיה", ניאלץ לכבוש 

את הרצועה מחדש ובאופן מוחלט. ההכרח לשעה 
אחת קודם, הינו קריטי.

מול הססנותה והצהרותיה הנבובות של חבורת 
השלטון בישראל, מתכנסים בימים אלה מאות 

משלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח, לכינוס 
ב"770" בניו יורק. כינוס  השלוחים העולמי,

שכל כולו מיוסד על הצהרתו הברורה של הרבי 
שליט"א מלך המשיח, אודות השליחות המיוחדת 

של דורנו, המוטלת על כל אחד ואחד מאנשי 
הדור, אנשים נשים וטף - "קבלת פני משיח 

צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה".
ובלשון קודשו: 

"צריך להזכיר, בראש 
ובראשונה, את היסוד, 

של  את התפקיד ולבטא
השלוחים בדורנו זה 

בכלל, ובפרט החידוש 
שנתוסף במיוחד 

בזמן האחרון בעבודת 
השליחות - לקבל פני 
משיח צדקנו בגאולה 
האמיתית והשלימה...

שליחות מיוחדת, 
שהיא חודרת את כל 
עניני השליחות והיא 
נעשית ה"שער" שעל 

ידו עולים כל עניני 
השליחות..".

בחוד החנית
יחודה של שליחות זו בשנת הקהל, היא הדגשת

מרכזיותו של המלך סביבו נאספים כל העם 
ה'. ממנו דווקא, משום "שהמלך  דבר לשמוע את

שליח הוא להשמיע את דבר הא-ל". ובנידון דידן, 
להדגיש ללא הרף, את מרכזיותו של הרבי שליט"א 

מלך המשיח, בעבודת השליחות, אשר הוא ורק 
הוא, ביכולתו לאחד ולהקהיל את כל עם ישראל, 
ולהביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה 

תיכף ומיד ממש.

השלוחים העולמי כנס
בשעה קודש, ביום שבת   כמידי שנה,
השלוחים כינוס יורק, 13:30, ייפתח בניו

שליט"א מלך בהתוועדות של הרבי
השלוחים בתוכניות  ידונו המשיח. השנה

שהם חדורים  ה"הקהל" תוך שנת
לקיים את ה"שליחות היחידה  בהוראה

- קבלת פני משיח צדקנו".

בערבית משיח דגל
בני נח, הדפיס מצוות   מטה שבע

הערבית. לאחרונה "דגל משיח" בשפה
ציין כי  המטה, בועז קלי, יו"ר הרב

הערביים  ביישובים בעז"ה הדגל יופץ
ערביות.  בארץ הקודש ואולי גם במדינות

יצויין כי עד היום יצא הדגל בעשרות 
בעברית,  שונים אלפי עותקים בגדלים

באנגלית, בצרפתית ובשפות אחרות.

אזהרה למפלגות
  בעקבות ההתפתחויות הפוליטיות

במטה העולמי הוחלט האחרונות,
והארץ לשגר קריאה לכל  להצלת העם

ישבו  לא כי בבקשה להתחייב המפלגות
ומתן  באף קואליציה, שתדבר על משא
תוך הבטחה כי המפלגה  המחבלים, עם

לכך, תזכה לאמונם של עשרות  שתתחייב
מציינים  אלפי נאמני ארץ-ישראל. במטה
כיום ניתן לראות את הסכנה האיומה  כי
בעצם בדיבורים עם לכל יהודי הטמונה

הערבים.

להשמיע את  ש״שליח הוא המלך של היא הדגשת מרכזיותו בשנת הקהל, השליחות עבודת של יחודה
עכשיו ממש האמיתית והשלימה בגאולה ויגאלנו שיבוא המשיח, שליט״א מלך הרבי הא-ל״, דבר

חדשות טובות
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- כיבוש הרצועה
! הכרח קריטי

723

הזכירו למשתתפים את עוצמת בכנס ההקהל הארצי, השבוע השמחה ריקודי
הכטמן) שבו... (צילום מ. משם יורק, שבניו משיח 770 בהקפות בבית השמחה

ב-770... בהקפות כמו

שנת "הקהל"
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בא בימים זקן ואברהם
א) (בראשית כד,

בימים, ואינו  בזקנה  שהוא  אדם  לך  "יש 
כנגד  זקנה כאן  אבל בזקנה,  ואינו  בימים 

(מדרש) כנגד זקנה".  וימים ימים
מושגים  הינם  בימים" ו"בא  "זקן"
האחד  צדיקים. סוגי  לשני  המכוונים
על  והשני  האישית  שלימותו  על  יגע 

שלימות הזולת, הסביבה והעולם.
שלימות  חכמה.  שקנה  זה  הוא  "זקן" 

האישית של הנשמה.
שלימים,  שימיו  זה  הוא  בימים" "בא 
יום אחד בקיום המצוות,  החסיר שלא

ומאיר את העולם במצוות שמקיים. 
בא  "זקן  שהיה אברהם,  של גדולתו
אך  נשמתו,  לשלימות  הגיע  - בימים"
 - לשלימות הביא  סביבתו את  גם 

שהחל להאיר את העולם.
חי) (מעין

ליצחק. לו אשר אברהם ... כל ויתן
מתנות נתן ... הפלגשים ... ולבני

(בראשית כה, ה-ו) יצחק מעל וישלחם
ישראל את  ישמעאל  בני  ובאו מעשה
של:  בטענה מוקדון אלכסנדר  לפני
פי  לתת לו השנואה יכיר בן הבכור "את
הוא שיטול ישמעאל  א"כ בדין שניים"

שניים. פי
להם גביעה בן קוסם: אדוני המלך,  השיב
בין בניו? אמר לו  אין אדם עושה חפצו
... כל  אמר לו והכתיב "ויתן אברהם הן.

אשר לו ליצחק".
קטורה?  לבני נותן  הוא  והיכן  לו  אמר 
אשר לאברהם  "ולבני הפלגשים לו אמר
בבושת  נתן ... מתנות" ונסתלקו משם

פנים.
שמעוני) (ילקוט

מוצש"ק הדלק"נ שעון חורף  לפי

5:16 4:02 ירושלים
5:17 4:16 תל אביב
5:15 4:05 חיפה
5:19 4:20 באר שבע
5:16 4:15 יורק ניו
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א-לא) א, א ÌÏÂÚÏ (מלכים „Â„ ÍÏÓ‰Â

ÂÏÒÎ :̆ „ÂÁ‰ ÌÈÎ¯·Ó
ÌÈ˜ÏÁ 15 ,˙Â˜„ 26 ,3 ‰Ú˘ ,È˘È˘ ÌÂÈ :„ÏÂÓ‰

È˘È˘ ÌÂÈ· :̆ „ÂÁ ˘‡¯

ריקים את הימים להשאיר לא

"ויהיו חיי אומרת התורה בתחילת פרשתנו:
ועלינו,  שרה", חיי שרה מאה שנה . . שני

מספר  כלל, כשנאמר לכאורה, לדייק בזה: בדרך
לשון הכתוב הוא "ויהיו  שני חיי אדם בתורה,

אם-כן, גם כאן  גו'". חיי "(ימי) שני ימי . ." או
שרה"  לכתוב: "ויהיו ימי היה צריך, לכאורה,

הכתוב:  ומהו פשר לשון שרה". או "ויהיו שני
"ויהיו חיי שרה"? 

עיקר החידוש בכתוב  לומר הביאור בזה: ויש
שרה היו ממולאים  להודיע, שכל ימי זה הוא

בעבודת השם בתכלית השלימות, בלשון 
"כשם שהן תמימים  (בראשית רבה): המדרש
(כפי שפירש רש"י)  כך שנותם תמימים", ועד
שמדת ה"טוב" של כל  שוין לטובה", ש"כולן

שווה.  באופן שנותיה היתה

שרה בחיי השינויים
לומר  כיצד אפשר ולכאורה הדברים תמוהים:
שרה היו "שוין  של השנים (127) קכ"ז שכל

שאין להשוות את מעמדה  מובן, לטובה"? הרי
וגם לא בחרן,  כשדים ומצבה בהיותה באור

הארץ  שבאה "אל לגבי מעמדה ומצבה לאחר
נכלל  שנים אלה בקכ"ז - אשר אראך". ובנוסף

אבימלך,  פרעה וכן בבית הזמן שהיתה בבית גם
שלשם נלקחה שלא ברצונה...

אך הביאור בזה בפשטות: "חיי שרה", פירושו 
שרה"  שרה, ו"חיי חייתה העניינים, שבהם
(על  במשך כל שנותיה היו "שוין לטובה",

הזהר בפירוש "בא בימים"  דרך המובא בספר
ויום היה שלם  שנאמר אצל אברהם, שכל יום

ה', כדלהלן). בעבודת

טוב תמיד - האמיתיים בחיים
הרי מובן, שהמשמעות האמיתית של "חיי

(אכילה ושינה  היו חיי הגוף שלה לא שרה"
וכיוצא באלה) - שהרי לא בעניינים אלה 

היתה  "חייתה" שרה אמנו. ובפשטות, כאשר
אבימלך, הרי הצד  בבית פרעה או בבית

שרה"  הבלתי-רצוי שבזה לא היה חלק מ"חיי
ובית  (שהרי אדרבה, היותה סגורה בבית פרעה

גרם לה צער גדול). אבימלך
שלה,  הרוחניים ש"חיי שרה" הם החיים אלא

החל משלוש המצוות המיוחדות לנשי ישראל, 
מערב  בפרשתנו "נר דלוק כמובא בפרוש רש"י

וענן  שבת, וברכה מצויה בעיסה, שבת לערב
במפרשים שהם  (כמבואר קשור על האהל"

שבת, הפרשת חלה  נר הדלקת מצוות: ג' כנגד
ושמירת הלכות נדה). 

ורגע  אלה היו "שוין לטובה" בכל רגע וחיים
בהיותה עלי אדמות. 

— שלמרות  גו'" "ויהיו חיי שרה ההדגשה וזוהי
חילוקים ושינויים  כללו הרבה ושני שרה, שימי
שרה" היו באופן  ובמצבה, עדיין "חיי במעמדה
לטובה".  חייה, "כולן שוין במשך כל ימי שווה

״בא בימים״
בפרשתנו הכתוב את גם אפשר לבאר ובדרך זו,

זקן בא בימים" - שעיקר החידוש  "ואברהם
(כי הוא כבר היה לפני כן  אינו בתיבת "זקן"

שהיה "בא בימים":  זקן), אלא בכך
שלא היה יום אצל אברהם שסתם כך חלף עבר 

לו, כי-אם אברהם בא ונכנס ב"ימיו", לעבוד 
נדרש בכל  את השם בכל יום ויום, כפי שהיה

עניינו.  יום לפי
כלומר: העניין של "בא בימים" לפי פשוטו של 

חייו הגשמיים של אברהם,  על מקרא, מדבר
עליו וכו',  ויום השפיעו שמאורעות כל יום

ואילו בפנימיות התורה, מודגש התוכן הפנימי 
שהם חיי הנשמה ועבודת  של חיי אברהם,

שהם חיי אברהם האמיתיים  השם שלו,
אינם  הצדיק הזקן בתניא "שחיי רבינו [ובלשון

ולכן רוחניים"], חיים בשריים כי אם חיים
ויום  שאברהם בא ונכנס בכל יום מפרש, שזה
עליו הרושם של כל ימי חייו),  שהיה ניכר (עד

ימיו היו ממולאים בעבודת היינו לפי שכל
ויום היה יום "חי".  השם, באופן שכל יום

תשמ״ג ותשמ״ח) שרה חיי ש״פ שיחת (ע״פ

דבר מלך

פרשת חיי-שרה

שרה חיי

היום יותר מתמיד, רואים

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

אגרות הקודש חייגו לברכה
למקוד הברכות: 050-8080-770

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:

פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

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

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

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

תניא תהלים חומש
קרביץ, למשפחת ר' שמוליק
ה' להולדת הבן - החייל בצבאות
וחסיה לוי, ולזקניהם: ר' משה

קרביץ ר' משה ודבורה
טובים, יזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים

מתוך הרחבה של זמן הגאולה

מזל טוב ברכת
לחתן הת' ניר שיחי'

בן ר' שלמה ורעייתו דוננפלד
עם בואו בקשרי השידוכין לרגל
חלי בת ר' זאב ורעייתו אגמי

מתוך הרחבה של זמן הגאולה  עד, עדי בנין יהא ביתם
האמיתית והשלימה

מזל טוב ברכת

השבת ח ו ל

לעילוי נשמת
דניאל בן מרדושי ז"ל לזימי

עפר" תשס"ט  "והקיצו ורננו שוכני נלב"ע ז' חשון



וההודאה ההכרה להיות  "צריכה 
ובפרט עושה.  שהוא  הניסים  על לה'

בסמיכות לימי החנוכה  עומדים כאשר
ניסא"... "פרסומי  הוא שעניינם

שהקב"ה  הניסים  של ניסא שפרסומי 
נוגע להבאת  גם זה בזמננו - הרי עושה

והשלמה". האמיתית הגאולה

וישב תשנ"ב) (שיחת ש"פ

* * *
האחרון. שישי צפת. יום   העיר

14:00. בית משפחת  השעה
המתקרבת  מויאל. ההכנות לשבת

צריך לסדר את  בעיצומן: כאן
סידור  את לסיים החדרים, פה

הכנת  על עמלים הסלון, ובמטבח
השבת. לכבוד המאכלים

אלא שלפתע, ללא כל התראה 
שמחה החלה  רחל מוקדמת, הבת

עזים. להתפתל מכאבי בטן
עמרם  ההורים, הרב

רבקה, מנסים  ורעייתו
לראות במה יוכלו להרגיע 

הכאב  התקפת את
מעלים  בבד החריפה, ובד

השערות, ממה יכולים 
לנבוע הכאבים העזים.

נראה  הסימנים, לפי
היה כי מדובר בהתקפת 

(דלקת  אפנדיציט
התוספתן). ברור היה 

מהיר  שיש להגיע בהקדם לטיפול
בגלל ההכנות  הרפואה, אולם בבית

שייך שהם  נראה היה לא לשבת,
ילוו את הבת.

לאחר  בלחץ הזמן, הם מחליטים
שהאם, רבקה,  התלבטות קלה,

לבית  שמחה, יחד עם רחל תיסע
שהאב,  הרפואה "זיו" בעיר, תוך

ישאר בבית לסיים את  עמרם, הרב
השבת. לקראת ההכנות

הרפואה, כבר ביציאה לכיוון בית
המתח  ניתן היה לראות את אותות

אלא,  על פניהן של השתיים.
מטבע  לווה, הבת, המתח שאצל
קלים. לא הדברים, גם בחששות

שמעו  לאחר שצוות האחיות
האם, הודיעו  על המקרה מפי

הרופאים שיש להיערך לניתוח... 
נחשב לניתוח כלל  אמנם הניתוח

שעצם  לא מסובך, אך, כנראה
הרעיון של ניתוח או המראות 

המתיחות  להגברת מסביב, גרמו
אחרת  שסיבה או אצל הילדה,

גרמה לה, מאותו רגע ואילך, לסרב 
צוות  עם פעולה בתוקף לשתף

הרופאים.
וכך, כאשר ביקשו הרופאים 

לערוך לילדה בדיקת דם פשוטה, 
היא החליטה לסרב בתוקף ואף 

להשתולל ולהתפתל...
שידוליה  העילו לא בשלב זה,

של האם. אפילו טלפון מהאבא, 
שיכנועו  שניסה בכל כושר

הילדה, לא הועיל. על להשפיע
כעת, לא נראה היה כי יש פתרון 
הרופאים, מצידם,  מעשי לבעיה.

הודיעו, כי נראה כי הכאבים 
ולכן אין טעם  פוחתים מעט

מיותרת עם הילדה,  למלחמה
יהיה  ובאם היא תסרב, לא ניתן

לערוך את הטיפול.
כשעה בלבד, עד  נותרה עוד

והאם  השבת, לכניסת
לשוב לביתה  מחליטה
יחד עם הילדה. היא 
לרופאים על  מודיעה

החלטתה, והם מבקשים 
טופס  על לחתום ממנה
שחרור, בו היא מצהירה 

על נטילת אחריות.
"בכל מקרה, מדגישים 

הרופאים, אם הנסיבות 
מחייבות והמצב מחמיר, עליכם 

לשוב לכאן".
הקצר שנותר עד לשבת,  הזמן

ולהדליק  הביתה הספיק להן לשוב
בינתיים, נראה היה  בזמן. נרות

וליל  במעט, שהכאבים פחתו
יחסי. השבת עבר בשקט

למחרת בבית כנסת, ניגשת אחת 
רבקה  אל דאהן, גב' המתפללות,

ילדה בשם  לך ושואלת אותה: "יש
שמחה"? רחל

גב' מויאל המופתעת,  "כן, עונה
למה את שואלת"?

לענות: "אתמול  מיהרה גב' דאהן
בלילה, חלמתי שהרבי שליט"א

תמסרי לגב'  אומר לי, המשיח מלך
שמחה  מויאל שהילדה רחל תהיה

לדאגה...  ואין מקום ובריאה
מאמר  הילדה עם ושתלמד

שאינני  אלא, שלצערי, חסידות...
זוכרת את שם המאמר. אולם, את 

שמחה משום מה זכרתי  השם רחל
היטב..."

בכמה מכיוון שיכולים ליישב את כל הגבולות
- לא  בכמה ימים שעות, או על כל פנים

מהגויים, כי אפילו אם הם ילחצו  נגד זה שום לחץ יועיל
שארץ ישראל תציית ב"תוך כדי  לצפות אינם יכולים הם -

דיבור"...
כסלו תשל"ט) (י"ט

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

המשיח הרבי שליט"א מלך מתוך שיחות קודש

בציורים לילדיםהחינוך בציורים לילדים החינוך
הראיה  ע"י  באדם  שנפעלת  הפעולה,  על-דבר  ספרים  בכמה  מבואר 
בצורות  וההסתכלות  הראיה ע"י  - לטוב הפעולה  הן  וההסתכלות: 
ע"י הראיה וההסתכלות  - והן הפעולה "למוטב" קדושות וכיוצא באלה,

באלה. בצורות של בעלי-חיים טמאים וכיוצא
לברך  כדי מסתכלים  כאשר הדבר  (שונה 
ב"מה להתבונן כדי  או  הבריות"  "משנה 

עניין תורני.  רבו מעשיך וגו'", או להמחיש
מכאן גם מובנת ההליכה לגן חיות וכיוצא 

בזה).
לנער  ו) "חנוך כב, (משלי ועל פי מה שנאמר

צריך להיות  זה יסור ממנה": מובן, שעניין לא יזקין כי גם על פי דרכו
בגיל החינוך, מכיון שכל העניינים  ישראל לילדי בנוגע בהדגשה יתרה
החינוך,  בהיותם בגיל הסתכלות וכו') ראיה, (ע"י במחשבתם הנחקקים

יש להם פעולה והשפעה על כל משך החיים - "גם כי יזקין".
לאוויר העולם - תולים מסביבו  התינוק יוצא שכאשר וכמנהג ישראל,
גם  מובן  ומזה וכו'.  המעלות"  "שיר קדושה,  בעניני אותו ומקיפים 

טמאות... ההשתדלות שהתינוק לא יסתכל בצורות - לאידך
לעיל אודות גודל הפעולה שע"י הראיה, מובן, שכאשר  האמור על-פי
מפני  שיהיה, טעם  (מאיזה  בעל-חי בדמות  צעצוע  לתינוק  נותנים
יש להשתדל לבחור צעצוע שהוא בדמות בעל- ילד קטן) -  שהוא 

בהמה טהורה, עוף טהור, דג טהור, וכיוצא בזה. חיים טהור:
שאז  האותיות,  צורת  ללמוד  ומתחיל מתבגר  כשהילד  זה, דרך  ועל 
- יש  צורת האותיות להקל בתפיסת מראים לו ציורים מסויימים כדי
טהורים.  בעלי-חיים רק אלה יהיו שבציורים להשתדל שבעלי-החיים
דליי  בדוגמת אדם הנושא שני אות אל"ף לדוגמא: כשמציירים לילדים
הציור,  יותר את  וכדי להמחיש  מלמטה),  ואחד מלמעלה  (אחד מים
- חתול וכיוצא בזה, ישתדלו  ועל שפת הנהר דגים, עם מציירים נהר
טהורה. וכיוצא בזה  בהמה או חיה "לזרוק" את החתול ולצייר במקומו

בשאר ציורים.
לציורים של בהמות וחיות טמאות המדוברות  בנוגע לא (ההוראה היא
מציירים ז"ל שמלמדי תינוקות וכיוצא בזה בתנ"ך ובמדרשי רבותינו

כו' או שמעתיקים סיפור מתנ"ך  להקל לימודם עבור התינוקות בכדי
התורה). הרי זה לימוד ופירוש ז"ל, שאז ומדרשי רבותינו

בעולםרוח של טהרה בעולם רוח של טהרה
שיש בהן  חוברות וכיוצא בזה של להוצאה לאור בנוגע וכמו-כן, מובן
לחוברות  בנוגע כמה וכמה בעלי-חיים, ועל אחת של ציורים ותמונות
בציורים  שיש להשתדל שישתמשו - החינוך לילדים בגיל המיועדות

של בעלי-חיים טהורים דווקא.
של...  לקשר עניינים מסויימים עם ציור ישנו, אמנם, "מנהג המדינה"
גם  הדבר  חדר ולדאבוננו,  טהורה,  שאינה  חיה  של או ,(!) "עכבר" 
אלא  הקודש,  טהרת על  בהם  הפרטים ששאר  ובעיתונים  בחוברות 
שיש  לב,  שמו לא  כלל,  מובנת שאינה ומשונה שונה  סיבה שמפני 

(ובפרט ילד קטן) יראה רק דברים טהורים. להשתדל שיהודי
רוח הטומאה  עניין זה מודגש ביותר כשמתכוננים לקיום הייעוד "את
ב) - ביטול והעברת כל העניינים, שהם  יג, (זכריה אעביר מן הארץ"
שישתמשו אך  צריכים לפעול בכל מקום האפשרי, ולכן, היפך הטהרה.

טהרת הקודש.  על - טהורים, ויתרה מזו ורק בציורים
ה׳תשד״מ) כ׳ מר-חשון (משיחת

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי חשון  פרק ליום
שכנים הל' ט פרק

י פרק

יא פרק

יב פרק

יג פרק

יד פרק

א פרק שלוחין ושותפין הל'

מעשה הקרבנות, פרקים א-ג הל'

פרקים ד-ו

פרקים ז-ט

פרקים י-יב

יג-טו פרקים

טז-יח פרקים

הל' תמידין ומוספין, פרקים א-ב פרק יט,

כג

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ברכה באישון לילה

ליישב את הגבולות
שבויים פדיון

בקשת עזרה דחופה עבור א' מאנ"ש שנקלע 
לבעיה משפטית קשה שלא באשמתו, וזקוקים 

לעזרה כספית כדי להושיעו!

תרומות ניתן לשלוח לרב יעקב זלוף, בית כנסת
באר חיה, בר אילן 1 נתניה, או לעו"ד אורי רודני,

רח' שמואל הנציב 42 א נתניה טל': 052-379-5434

מויאל עמרם הרב



מתכנסים ב"הקהל" באווירת 770

7

לעשות! מה יש
שאין לו מה כתבו בעבר, מפני שהעדר ולכתבו

מענה האמורה:  על הפליאה מובנת לעשות וכו',
שרבבות ואלפי בני ישראל באה"ק ת"ו  בה בשעה

נשיאינו  עבדיו גילה ע"י ה' אשר צמאה לדבר נשמתם
היודעים מצמאון  [אף שיש מהם כאלה רבוה"ק

הצמאון, ומובן שעל  על מסתיר שהגוף וכאלה שלהם
בחסד  שזכה הרחמנות גדולה עוד יותר], והוא אלה

שאין  רבותינו נשיאינו, כותב לדעת ע"ד תורת עליון
בזה אך למותר. שהאריכות לעשות! ובודאי מה לו

מכאן ולהבא יתבונן ויפעול  שעכ"פ ...ויהי רצון
האמיתי,  טוב בטוב ויבשר חוצה, בהפצת המעינות

וטוב העושה פירות  וטוב לבריות לשמים טוב
א). ז׳נא)(קדושין מ, (מאגרת

הבעש״ט שיטת נקודת
מלבם היא, להוציא הנקודה הכי מוכרחת להדגיש

ורק,  אך של התועים שכל תורתו של הבעש"ט הוא
כפסק המשנה, אשר  ודלא ח"ו דרחמנא לבא בעי,
באים למסקנא וכו'  המעשה הוא העיקר, ובמילא

הקיל ח"ו הבעש"ט  וכנ"ל מוכרחת ההדגשה שלא
דברי  של קל יו"ד אפילו בדקדוק של כקוצו

ועוד  הכוונה, גודל ענין סופרים, כי אם הוסיף ע"ד
אשר לכאו"א מבני ישראל, ניתנה היכולת המלאה 
[ולא רק  להתאחד עם בוראו ע"י תורתו ומצותיו.

התורה]  שכלי להעמיק בלימוד אלו שנבראו בכשרון
ובמעשה המצות, וכאו"א,  בפועל מחויב כאו"א אבל

ושרש נפשו,  השגתו יכולת רבנו הזקן, כפי בלשון
מחויב גם בפרד"ס שבתורה.

ז׳נב) (מאדרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

חב"ד  חסידי מאות איש מאלף וחמש למעלה
א'  ביום השתתפו נשים וטף, ומקורבים, אנשים,

בגני  ארצי, בכנס הקהל השבוע, ח"י מרחשוון
לאורחים  קבלת פנים בסימן בת"א, איצטרובל
מבית חיינו. שורה של רבנים ומשפיעים פיארו 

הנשיאות ונשאו דברים במקום. שולחן את
יריד מרשים עבור כל בכניסה למקום, הוקם
דוכנים,  משיח וגאולה ובו כעשרים הפקות

הפעולות הנעשות בתחום.  שמייצגים את מגוון
מושב הונחה מעטפה מיוחדת ובה  כל על

הדיסק "הקהל את העם", עלוני הקהל, כרטיסי
ועוד. שונים הקהל להפצה, עלונים

עמנואל,  מועצת שמעון, חבר בן אברהם הרב
הרב בן שמעון הזמין  הכנס. את והנחה פתח

הרבי שליט"א מלך  של לאמירת פרק התהילים
הרפז.  ישראל נועם המשפיע, הרב את המשיח

גינזבורג, משפיע ישיבת  יצחק לוי חיים הרב
הרבי שליט"א מלך  את הזמין חב"ד ראשל"צ,

בהתרגשות:  אחריו כשבסיום הקהל עונה המשיח
"יחי אדוננו...".

ר'  בתום ריקודי השמחה שהוביל הזמר, החסידי
 12 ה' להכרזת חיילי צבאות פיאמנטה, עלו אבי

מנהל בית אלעזר פרץ, ר' בהנחיית הפסוקים,
משיח בנתניה.

״הקהל״ מ-770 לפעילות
פיזם, ראש  יגאל סדרת הנאומים, פתח הרב את

שיחת ה"דבר על בקריות, שחזר ישיבת חב"ד
מכן, הוקרנו מראות  השבועי. לאחר מלכות"

ה'תשמ"ח. הקהל חיינו משנת קודש מבית
קסלמן,  זאב בארץ הקודש, הרב המשפיעים זקן

בחוויות  בכפר חב"ד, עורר את הקהל משפיע
עלה הרב לוי"צ גינזבורג  כשבהמשך לכך, מ- 770

שצריכות  אלה מ- 770 לפעולות וקישר חוויות

בשנת "הקהל". להיעשות
בנו, ילד הפלא, עלה  עם פיאמנטה יחד ר' אבי
העם" שאף את "הקהל לשירת הלהיט החדש
דיסק שהופק במיוחד לכינוס. חולק על-גבי

קופצ׳יק,  יחיאל שלום מיוחדת מסר הרב פריסת
שהעביר את  חמרה, בישוב ראש ישיבת חב"ד

רגשותיו מ- 770.

של 770 אווירה
הנואמים מהאורחים שחזרו  לשורת בהמשך

יו"ר מטה שבע מצוות בני נח, הרב  מ- 770, עלה
עורר גם על  שלצד חוויותיו מ- 770, קלי, בועז

ובמיוחד בהקשר נח פעילות שבע מצוות בני
להוראות המיוחדות של שנת "הקהל".

אסף פרומר,  הנואמים הרב לדוכן אחריו עולה
חב"ד בחיפה, שסוקר את  משפיע בישיבת

השפעת האלבום החדש, "משיח - תמונות 
אותו. לגשת ולרכוש ורגעים", ומאיץ בקהל

הזה, הזכיר המנחה את עלוני "הקהל"  בשלב

הכינוס,  לקראת לאור במיוחד שיצאו החדשים,
אותם בכמות לצורכי להפצה. ושרבים רוכשים

ר' אבי פיאמנטה, הוביל  החסידי, הזמר
הקהל שוב יצא  אתנחתא מוזיקלית בעוד

ריקודים שהזכירו את  ריקודים ענק, במעגל
השמחה ב- 770...

שלמה  ור' עמית, רונן ר' שני דוברים קצרים,
דברים: הראשון אודות מצוות  אוחיון, נשאו

פדיון שבויים לאדם חף מפשע, והשני בסיפור 
באמצעות ארגון  ברית מילה של חיים אישי

יוסף יצחק". "ברית

מתגייסים כולנו
דב שלום כעת עלה לדברים חוצבי להבות, הרב

המטה להצלת העם והארץ,  וולפא, יו"ר בער
הסקת מסקנות אישיות שכל אחד על שדיבר

ולהירתם באופן מלא  לעשות חב"ד צריך מחסידי
הרבי  של הוראותיו ארץ-ישראל לאור לענייני

שליט"א מלך המשיח.
ה'  חב"ד ותנועת הנוער צבאות יו"ר ניידות

נחשון, דיבר על הביטול האישי  באה"ק, הרב דוד
המשיח. את  לרבי שליט"א מלך של כל אחד

וולפא  דבריו הוא פתח בהמשך לדברי הרב
הארץ. בנושא שלימות

מתפזרים בין  הכנס החלו משתתפי בעוד
חלקי הארץ, עלה לדוכן  ההסעות הרבות לכל

צפון  ליאור מלכא, השליח בישובי הנואמים הרב
בדבר החיוב האישי של  דברים הנגב, שנשא
האמיתית  להתגייס להבאת הגאולה כל אחד

והשלימה.
ר' אבי  ליוותה שירתו המסיימת של את היוצאים
במחרוזת מיוחדת משירי "שמחת בית  פיאמנטה

ריקודים  למעגל השואבה", כשרבים מצטרפים
"כי בשמחה תצאו"...

לוי) מקהל האלפים (צילום מרדכי חלק ״הקהל את העם״.

מייצגים את כל חברות הביטוח בארץ
נאים ומחירים אטרקטיביים ביותר ביותרבת ומחירים אטרקטיביים נאים בת
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