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רעידות אדמה, מלבד היותן אירוע גיאולוגי, הרי 
שעפ"י חז"ל הן מהוות סימן לחילופי מלכות. 

מבחינה זו, נראה, שגם רעידת האדמה הכלכלית, 
שמתחוללת לאחרונה בעולם, זו שהביאה לצניחת 

הבורסות וקריסת חברות ענק, גם היא מהווה 
סימן טוב לבאות, ובעיקר, סימן לגאולה האמיתית 

והשלימה!
מאפיין בולט במשבר הנוכחי הוא העובדה, שגלי 

הצונאמי של המשבר פגעו דווקא בעשירים 
תחילה. הראשונים שצנחו היו דווקא הבורסות, 
הבנקים וחברות ענק, שהונם נמחק בתוך ימים. 

בזמנים עברו, במצבים של מצוקה כלכלית, 
הראשונים שסבלו היו ה"עניים", אלה שנמנים 

על השכבות החלשות. 
אצל העשירים המצוקה 

הורגשה הרבה פחות. 
משבר ההון הנוכחי 
חשף לעיני כל את 

חולשתה וחלישותה 
של אבירות ההון. הן 

של זו הנשענת על 
רווחי הבורסה והן 

של זו המבוססת על 
הנדל"ן. לפתע התברר 

אופיה הווירטואלי 
של העשירות אותה 

הכרנו עד כה: עשירות 
בת-חלוף, בדיוק כמו 
הקיקיון בסיפור יונה 

הנביא, שצמח במפתיע 
ואשר "בין לילה היה 

ובין לילה אבד".

עשירות של ימות המשיח
את מקומה של ה"עשירות" המתניידת, עומדת 

לתפוס עשירות שונה לחלוטין: עשירות, שאינה 
מותנית בהיצע 

וביקוש ולא במדדים 
חיצוניים - עשירות 

של זמן הגאולה, 
שתתגלה לכל לראש 

אצל כל אחד מבני-ישראל שליט"א.
בשיחותיו הקדושות, מסביר הרבי שליט"א 

מלך המשיח, כי כל יהודי הינו עשיר בעשירות 
מופלגה, כיוון שהינו עשיר בעצם. עשירותו 

של כל יהודי הינה לכל לראש עשירות רוחנית 
אינסופית, בהיותו יהודי בעל נשמה קדושה, 

הקשורה בעצמותה ובמהותה לעצמותו ומהותו 
ית'. עשירות אמיתית, שאינה מותנית בשום עניין 

שהוא, "ישראל וקוב"ה כולא חד".
מתוקף עשירות זו, קיימת אצל כל יהודי גם 

עשירות בגשמיות בפועל. עשירות, שהשתלשלה 
ממעלתו הרוחנית, עד לעשירות בגשמיות כפשוטו 

ממש. עשירות, שבעבר כבר התגלתה ביציאת 
(עכ"פ בחלקה),  מצרים

וכדברי חז"ל במדרש, 
אשר "אין לך כל 

אחד ואחד מישראל 
שלא היו עמו תשעים 

חמורים לובים טעונים 
מכספה וזהבה של 

מצרים".

כפשוטו ממש
זה, עאכו"כ בדורנו

אומר הרבי שליט"א 
מלך המשיח, לאחר 

שסיימו הכל, וצריכה 
להיות רק קבלת פני 

משיח צדקנו בפועל, - 
ישנה  יהודי ודאי ש"לכל
עשירות בפועל. ואפילו 
אם זה לא נמצא בגלוי בגשמיות - אין זה משום 

שהיא לא קיימת ח"ו, אלא שיהודי צריך לגלות 
זאת ע"י עבודתו... שיהודי צריך להשתדל להיות 

עשיר בפועל בכל העניינים, מתחיל מעשירות 
ברוחניות, אין עשיר אלא בדעת, להיות עשיר 

בתורה ומצוות, ועד גם - עשירות בגשמיות, בכדי 
שיוכל לקיים תורה ומצוות במנוחת הנפש ומנוחת 
הגוף ויוכל להרבות בנתינת צדקה וקיום המצוות 
בהידור, והידור לפנים מהידור וכו'", עדי הגאולה 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

לחנוכה המחזמר המחודש
המוגברת של    לרגל הפעילות

השנה לשדרג את הוחלט הקהל, שנת
המחזמר,  ה"מחזמר החסידי" לחנוכה.

המספר", שיעלה  בהפקתו של "בצלאל
הרביעית ברציפות,  לבימות זו השנה

בתוכנו ובשיריו, תוך שילוב  חודש
ומפורסמים. גם  מקצועיים שחקנים
וההגברה חודשו  התפאורה, התאורה

מקצועית במיוחד. המחזמר  לרמה
מותאם לאירועים ולכינוסי ענק בלבד. 

נוספים: 050-718-5093. לפרטים

חנוכה לפעילות מערכות
מוצעות למכירה    לקראת חג החנוכה,

לפעילות איכותיות הגברה מערכות
פעילות,  ורכבי מוקדי חב"ד, פעילים

ובשורת הגאולה  שיביאו את אור החנוכה
ניתן  לפרטים נוספים, אל ריכוזי הערים.

לפנות לטל': 052-894-1617.

בשליחות שותפים
הבאה    לקראת עונת הפעילות

ְּברוָרה-נבאקה חב"ד של בית
השלוחים  שבמדינת בוליביה, קוראים
וליטול חלק  לציבור הרחב, להירתם

מערך הפעילות.  של הרבות בהוצאות
מתבקשים ליצור  המעוניינים לסייע,

קשר באמצעות כתובת האימייל: 
.chabadrurre@gmail.com

- להשתדל להיות עשיר  עבודתו ע״י לגלות זאת צריך אלא שיהודי בפועל, לכל יהודי ישנה עשירות
ובמצוות בתורה - להיות עשיר בדעת אלא אין עשיר - ברוחניות בעשירות שזה מתחיל בפועל,

חדשות טובות
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ה'תשס"ט (28.11.08) חודש הגאולה, כסלו, א' קודש פרשת תולדות,                          ערב שבת

חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

בשורת הגאולה
גם בכלכלה
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שבניו יורק, שלוחי הרבי שליט״א מלך המשיח נאספו ב-770 האחרון, בשבוע
פני משיח צדקנו״ ״לקבלת בשליחות השנתי, שהתמקד לכינוס מכל רחבי העולם,

צדקנו" פני משיח "לקבל

שנת "הקהל"

צילום: מנחם קוזלובסקיצילום: מנחם קוזלובסקי
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הראשון אדמוני ויצא
כה) (בראשית כה,

ראשון, לכם  נגלה אני  ראשון "בזכות
לכם  ובונה  הראשון  מן לכם ופורע 

ראשון ומביא לכם ראשון":

הראשון"  ביום לכם  "ולקחתם בזכות 
ואני  ראשון לכם ראשון "אני אני נגלה

אחרון".

הראשון "ויצא הראשון  מן ופורע לכם
אדמוני".

המקדש  בית  זה  ראשון לכם  ובונה
מרום מראשון".  "כסא כבוד שנאמר

מלך המשיח,  זה - לכם ראשון ומביא
שנאמר "ראשון לציון הנה הנם".

רבה) (בראשית

עליה רבו ולא אחרת  ויחפור באר
כ) (בראשית כו, ויקרא שמה רחובות
במהרה שיבנה  העתיד  הבית  הוא

ומצה  ריב בלא  יעשה  והוא  בימינו
... וכתיב בבית  והא-ל ירחיב את גבולנו
ה שלישי ורחבה ונסבה למעלה למעלה 

ופרינו בארץ.
(רמב״ן)

יהיה ברוך  גם
לג) (בראשית כז,

הקדוש-ברוך-הוא, שברכו  מאחר  וכי
"ויקרא  שנאמר  וברכו,  חזר למה  אביו 
יצחק  שראה אלא  יעקב", אל  יצחק 
אומות  בין  להגלות  בניו שעתידין 
ברכה של  אמר לו הוא ואברכך העולם,
ברכות  ומהוא ויקבצך. שיחזור  גלויות
שבירכו - בשש יצילך ובשבע לא יגע 

בך.
(ילקוט שמעוני)

מוצש"ק הדלק"נ שעון חורף  לפי

5:15  4:00 ירושלים 
5:16  4:14 תל-אביב 
5:14  4:03 חיפה 
5:18  4:18 באר-שבע 
5:14  4:11 ניו-יורק
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לעבוד בחפירת הבארות

שחפר בהרחבה על הבארות, מספרת פרשתנו
יצחק. הרמב"ן בפירושו על התורה אומר: 
ואין  "יספר הכתוב ויאריך בענין הבארות

גדול ליצחק,  בפשוטי הספור תועלת ולא כבוד
בדבר  יש אותם בשוה, אבל והוא ואביו עשו
נסתר בתוכו כי בא להודיע דבר העתיד,  ענין
לבית אלקים אשר  ירמוז כי באר מים חיים

חיים  ולכן הזכיר באר מים יעשו בניו של יצחק
וקרא  ה'", חיים את שאמר "מקור מים כמו

... והשני  לבית הראשון ירמוז הראשון עשק
והשלישי  השני ... והוא הבית שטנה. קרא שמה
הבית העתיד, שיבנה במהרה  קרא רחובות הוא

ומצה והא-ל  יעשה בלא ריב בימינו והוא
ה שלישי  ... וכתיב בבית ירחיב את גבולנו

ורחבה ונסבה למעלה למעלה ופרינו בארץ". 
שמפרשים  במקומות אחרים, גם מצאנו אמנם,

שונים מסבירים את המעשים ודברי האבות 
הדבר מופיע  לבתי המקדשות, אך כאן בקשר

שיש בה רמז לעבודת  וחדה, ברורה בצורה
בבנין בית המקדש.  בני-ישראל

ומקוה המקדש בית
שבין בתי תחילה עלינו להבין את הקשר

המקדש לחפירת הבארות:
אופנים:  (בכללות) שני מקוואות מצאנו בדיני

שהוא  ומעין בידי אדם, שנעשה מקוה מים,
אדם.  מעשה ידי בו בידי שמים, ואין

האדם  חפירת יצחק נעשו על ידי בארות
(שזהו  המים בבאר נביעת אך וביגיעה, בעבודה

אינה באה ע"י פעולת האדם,  עיקר עניינו)
כי-אם על-ידי עבודתו בחפירה ובהסרת העפר, 
מתחת לאדמה.  שנמצאים בבאר המים, פורצים

המקדש בית תכלית בנין
לבית בנוגע הדבר הוא שאותו לומר, ויש

עשיית  תכליתה של מצוות המקדש ובניינו:
מקדש  לי "ועשו - וביהמ"ק היא המשכן

השכינה של  בתוכם".  תוכנם הוא ושכנתי
ה' שבהם. ויחד עם זה, נצטווינו "ועשו לי 

מקדש", ולפני ה"ושכנתי" צריכה להיות עשייה
מזו: חיוב זה  האדם - "ועשו"; ויתירה ופעולת
(רק)  והוא אינו רק על הבני', של מעשה האדם
בדרך ממילא,  זה לאחרי לקדושה החלה הכנה

חלות  אלא נצטווינו "ועשו לי מקדש", שגם
ובית המקדש באה ע"י  המשכן על הקדושה

מעשה בני-ישראל.

עיקר  הבארות, שלמרות שהתהוות חפירת כמו
בידי שמים, בכל זאת עניין  (המים) הוא הבאר

נותן לחופר בעלות על המים, כמו  החפירה
"לנו המים".  בפרשתנו: שכתוב

בקבלת עול
ואחת: לעבודה האישית של כל אחד ובנוגע

כאשר עבודתו היא  האדם היא עבודת שלימות
בפני  עצמו למציאות מחשיב שאינו באופן,

מעשי הקב"ה, ושכינה  הם מעשיו עצמו, וכל
ידיו - כמו בעבודת  במעשה בשלימותה שורה

הצדיקים.
החידוש של בית המקדש השלישי לעומת  וזהו

יהיה  (שלכן דווקא הוא בתי המקדש שלפניו
ה') - כי למרות שגם בבית המקדש  מעשה

זאת,  הראשון והשני היו עבודה ועשייה, בכל
שמתאימה  (כפי היתה אז כיוון שעבודת השם

מתוך  למצבם של בני-ישראל באותו זמן)
השם, שמביאה  הבנה והשגה עמוקה בגדלות

מכסה ומלביש  כו' - ושכל ית' לאהבתו ויראתו
העבודה הייתה שכלית, כזו  העצם - הרי את
(שכלו והרגש  האדם שמעורבת בזה מציאות

לבו), ולכן לא היה בגלוי "בניינא דקב"ה";
מאז חורבן בית המקדש  דווקא על-ידי העבודה

קבלת עול  העבודה היא בדרך שעיקר השני,
הרי זה שלימות  מלכות שמים, כמו עבודת עבד,

ידיו  צדיקים" שהם מעשה "מעשה ואמיתית
יבנה  פועל בגילוי שהקב"ה זה של הקב"ה, ולכן
ומיד  וכפי שיהיה תיכף בית". "ה' יבנה בית זה,

ממש.
תש״ל, תשמ״ז) ש״פ חיי שרה פי שיחות (על

דבר מלך

תולדות פרשת

תולדות

היום יותר מתמיד, רואים

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

אגרות הקודש חייגו לברכה
למוקד 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

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

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

תניא תהלים חומש
ורעייתו חוי יצחק למשפחת ר' יוסף

כהן הכהן
הברכה" ה' את צוה "כאן - הייטס קראון
ה' החיילת בצבאות - הבת להולדת

טובים, לתורה, לחופה ולמעשים לגדלה יזכו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

מזל טוב ברכת
של לזכותו מוקדש

החייל
בן אביבה גלעד

בריאות מתוך נועם, בדרכי מהיר, לשחרור
ותיכף ומיד ממש למשפחתו, איתן ויחזור

לזכות

השבת ח ו ל



  בבית משפחת בקוש, השלוחים
א-ל, רגילים לשמוע  ביישוב בית
פעם על סיפורי מופת. לא  מידי

פעם הם מייעצים לפונים אליהם 
לרבי  בקשת הברכה את לכתוב

באמצעות  המשיח שליט"א מלך
"אגרות הקודש" לקבלת הברכה.

שאירע השבוע לאם  הנס,
נעמי בקוש, הותיר  גב' המשפחה,

בהלם  את כל הסובבים אותה
מוחלט.

"הכל  בעלת המעשה: סיפרה וכך
החל במוצאי שמחת תורה, 

חזקים בבטני.  כאבים כשהרגשתי
לבדיקות רפואיות בבית- פניתי
הצופים, שם  הר הרפואה הדסה
באבן בכליות. מדובר כי איבחנו

לעבור  רגע, התחלתי מאותו
רבים, שלא נסתיימו  טילטולים

במשך  למעשה, אלא השבוע.
שבועות, הייתי  כחמישה

יוצאת ונכנסת בבתי-
בהם, כאמור,  הרפואה,

הצופים והמרכז  הר הדסה
שערי צדק  הרפואי

בירושלים.
היה, שיש פתרון  לא נראה
האבן  מלבד ניתוח. כלשהו

נעצרה במקום מסוכן 
גודלה, לא  מחוץ לכליות  ובשל
להוציאה  סיכוי נראה היה שיש

באמצעות  בדרכי הטבע, אלא
ניתוח.

לתת לי  הרופאים, אמנם, ניסו
כדורים מסויימים, שמכילים 

שומנים טבעיים להקלת המצב, 
נראה שיפור, ונקבע לי תור  לא אך

האחרון, כ"ה ראשון לניתוח ליום
מרחשוון.

בינתיים, בביתנו ממשיכות 
חתונתה של בתי  לקראת ההכנות
נודע לחתנה, ומצבי טובה, בשעה

נתנאל אלון, ששוהה ב- 770. הוא 
החליט לנצל את שהותו בביתו של 

הרבי מלך המשיח שליט"א, על 
לבקש דווקא במקום קדוש זה  מנת
את הברכה. את מכתבו הוא הכניס 
כ"ב של אגרות הקודש,  לתוך כרך
שנפתח לו בעמודים רנ"ח-רנ"ט.

להפתעתו, המכתב האחרון בעמוד, 
ישירות על טיפול בבעיית  דיבר

האבן בכליות:
אודות מצב  כותב למכתבו, בו "במענה

הרופאים. ודעת בריאותו
דומים מקרים כמה אשר בכתבו, וצדק

ע"י הרי יותר חמורים, עוד ואולי לשלו
נתוח מבלי מתאימה, יורד האבן הנהגה

אמבטיות גם הוא האמורה ובהנהגה
חשובות, בכמויות השתי'ה חמות

תהי'ה  שבהמשקים נוהגים, שגם אלא
וכדאי וכיו"ב, שומן צמחוני כמות גם

בזה. הרופאים את לשאול
הרופא יתברך) והשי"ת (=והשם ...

ע"י  ירפאהו לעשות ומפליא בשר כל
מתאים. ורופא מתאים טפול

דבר) ע"ד (=על להאריך ובודאי למותר
על  שנוסף תורה ומצות בעניני הוספה

בקדש להעלות עיקר זה וגם הציווי
ההוספה מוסיפה בברכת הרי בכל עת,

להבין). (=וקל וק"ל השי"ת,
דחומש השיעורים משלשת יודע בטח

(=ועל ועכ"פ הידועים ותניא תהלים
עליהם ישמור פנים) כל

ולהבא. מכאן
לבשו"ט (=לבשורות בברכה

בכל האמור". טובות)
הגיע יום ראשון, שבו

לניתוח.  נקבע לי התור
עימי  המכתב את נטלתי

הרפואה, תוך  לבית
באמונה,  שאני מתחזקת

שבעז"ה לא אזדקק לעבור את 
הניתוח.

עמי גם את ספר החת"ת,  נטלתי
שאני מקפידה להשלים את  תוך

לפני  היומיים, עוד השיעורים
הניתוח.

הבדיקות שנעשו לי,  במהלך
בבירור על האבן,  הצביעו הרופאים

שאני  לניתוח, תוך והכינו אותי
הרבי  של להם את התשובה מראה

שליט"א מלך המשיח, ואומרת 
יהיה ניתוח. להם, שלא

לפני שהרופא המרדים נכנס,  רגע
אותי  מהאחיות להוביל ביקשתי

פסקו  לא לצילום חוזר. שפתי
מלבקש מהרבי שליט"א מלך 

המשיח נס גלוי...
דקות אחדות  החוזר, שיצא הצילום

לאחר קודמו, הצביע על כך 
שהאבן נעלמה, ואני לא הרגשתי 
זאת, הגיב:  כלום. הרופא, שראה

"זה הזוי! לא יכול להיות. ואם 
כזה, היו צריכים  בגודל נעלמה אבן

כאבים איומים..." לך להיות

- שבחברון, וחבריו שיחי' שירבו הוא ...
ובתפילה  (הנגלית והחסידות) בתורה

כיבושה יבססו זה ידי שעל בעיר האבות ברעותא דליבא
מבית המונעים לבטל הדרך זוהי גם וככתוב לעיל ברוחניות

לכיבוש לצמיתות כפשוטה...
תמוז תשכ"ט) (ממכתב,

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

מתוך מכתבו של הרב עוזיהו שרבף
כולל "שלהבת תחיית הארץ" שבחברון תושב בית השלום, וראש

גירוש. יש דבר כזה!גירוש. יש דבר כזה!
קדושים,  מקומות הם  מכפלה  ומערת  חברון 
לפני  יהודי. זהו ביתנו. כל חשובים ומיוחדים עבור
מבנה  בכסף מלא, בחברון  רכשנו  שנים,  כשלוש 
כחצי  הממוקם בנייה, בשלבי  אז  שנמצא  ריק, 
קרית-ארבע.  המכפלה משער למערת נסיעה דקה
 .C – שטח ריבוני ישראלי נמצא על שטח המבנה
השלום', כי חשבנו שזכות  'בית בחרנו לקרוא לו
סותר  ישראל, אינו יהודים בכל מקום בעולם, ולבטח בארץ של הקניין
שנה ושמונה חודשים, עברנו עשר  השלום, אלא מקדם אותו. לפני את

להתגורר בביתנו החדש, בבית השלום. משפחות
ובתוך  השלום'  ל'בית פינוי צו  בג"ץ  הוציא  ודרסטי,  קשה בצעד 
אמורים לפנות את ביתנו. הרקע להחלטה:  מדינת  ימים אנו שלושה
לבג"ץ.  עתרנו  כך  על  השלום'.  מ'בית אותנו לפנות  ביקשה  ישראל 
ושתקראו  שהכנו בג"ץ דחה את העתירה, תוך התעלמות מכל הראיות
שאמורה להחליט מה לעשות  בהמשך. הכדור חזר לידיים של המדינה,

עם החלטה זאת.
להעביר,  המתאימה על-מנת מקווה, שמכתב זה יצבור את התאוצה אני

החוק: שלטון להיות שאמור מה כאן, במסגרת שקורה ממה ולו חלק
השלום'  'בית השלום' לא השתלטנו ולא התנחלנו בו. את 'בית על
ובמחיר של מיליון דולר. כל מסמכי הקנייה, החתימות,  בכסף מלא קנינו

ברשותנו ומתועדים בקלטות וידאו.  והחוזים הם חוקיים, נמצאים
שונים  גורמים  החלו  החוקי, קנייננו  השלום', ל'בית הכניסה ברגע
השלום'  'בית את לרוקן  במטרה  נגדנו לפעול אינטרסים ובעלי
כדי  הכל  שיעשה הודיע, פרץ,  עמיר דאז,  הביטחון,  שר  מיהודים. 
משפטי  במאבק  פתחה  המדינה פרקליטות  מיהודים.  זה  בית  לרוקן 
פגם כלשהו, שיהיה  חסר תקדים במספר מישורים, כדי לנסות ולמצוא

היהודים. את אפשר להיאחז בו ולהוציא
החוזרות  החקירות על  התנצלו חדרים בחדרי המשטרה חוקרי 
(כלשון  היה להם שהרכישה "חוקית למהדרין" שברור למרות ונשנות,
מצטערים, ההוראה היא למצוא  אנחנו אמרו: הם במשטרה). בכירים

בחוקיות הרכישה. מחיר פגם בכל
אינם מזויפים.  הפרקליטות הודתה מספר פעמים, שמסמכי הקנייה
מזויפים ,שאינם  מספר מסמכים הודיעו, שנמצאו, לכאורה, הם פתאום
הודיעו זאת בתקשורת, לפני שנתנו לנו  הם קשורים לעצם הרכישה.
מסמכים מדובר, אך הם סירבו  באילו להבין אפשרות להגיב. ביקשנו
שאנחנו מסרנו לידיהם את המסמכים. בסופו  למרות להציגם בפנינו
דבר, הם הראו לנו את המסמכים. באמצעות מומחה לזיופים, ד"ר  של

אינם מזויפים.  המסמכים שנמצאו, הוכחנו, שגם ורדי,
(שהיום  נראה המוכר הערבי העברנו לפרקליטות קלטת וידאו, שבה
שטר  על  וחותם  הכסף  את  סופר  הבית), את  מכר  שלא טוען  הוא
'מכרתי,  גירסתו ואמר: שוב את  המכירה. כעת, המוכר הערבי שינה

בי'.  חזרתי אבל
כיצד המודיעין הפלסטיני  מתאר, הערבי שמע, שבה  הבאנו קלטת
מודה הערבי, שאכן מכר  בבית-המשפט. בקלטת זו, לשקר לוחץ עליו
הקש, מה  עבור איש את הבית, קיבל את הכסף, ואף שיפץ את הבית
לפרקליטות,  מספיק לא זה כל הבית. על נוספת חזקה לנו  שנותן
את  לממש  לנו לאפשר  שמסרבים  הביטחון, ולשר המשפטי  ליועץ
בית למגורים. ולמה? למי יש  בה לרכוש ישראל מדינת זכותנו כאזרחי
לחפות? האם מדינת ישראל  מנסים מה על נגדנו? אינטרס לצאת כיום
כיום,  בית?  לקנות  ליהודי  אסור  שבו  בעולם,  היחידי המקום  היא 

(inn) כזאת גזירה. האנטישמיות ביותר, אין אפילו במדינות

עכשיו נפלאות ישראל הארץ וביטחון עם שלמות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי כסלו  פרק ליום
שלוחין הל' ב פרק
ושותפין

ג פרק

ד פרק

ה פרק

ו פרק

ז פרק

ח פרק

תמידין ומוספין פרקים ג-ה              הל'
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נס בתוך דקות

כיבוש רוחני- לצמיתות
מטה הקהל

שע"י האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

כולנו מתגייסים ל"מבצע הקהל"כולנו מתגייסים ל"מבצע הקהל"
ניתן להשיג את העלונים החדשים

"להתאחד ב'הקהל' של גאולה"

להזמנות חייגו: להזמנות חייגו: 077-5123-770077-5123-770



ה"הקהל" כובש את כולם...
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השפעה בעל אחד כל
ואחד הוא בעל רואים במוחש במדינה זו, שכל אחד

בין אם  חיובי אם השפעה במידה מסויימת - בין
ואחד הוא  המציאות בפועל היא שכל אחד לאו, הרי,
ההשפעה, אם  במדת הוא רק בעל השפעה, והחילוק
להשפיע על ריבוי אנשים או על מיעוט בלבד,  יכול

וכיוצא בזה.

כבוד  (פרנסה, אם הדברים אמורים בענייני העולם,
לנצל  הרי על אחת כמה וכמה, שיש - וכיוצא בזה)
ואחד  ובנידון דידן, שכל אחד זאת לענייני קדושה,

... ליראה  ינצל השפעתו לפעול בענין של "הקהל
ה'". את

בראשית תשמ״ח) ש״פ שיחת (עפ״י

בשבת במיוחד - הקהל לילדים
השנה מעתה והמשך בכל לקיים "הקהל" - החל

ללמוד  - בזמנים מתאימים, ובפרט בשבת: להתאסף
ענין בתורה, ולקבל החלטות טובות  או פרשה

לתוספת יתר בעשיית המצוות.
סוכות תשמ״א) כללי לילדי ישראל- חוה״מ (מכתב

- מתוך שמחה הקהל
נוגע במיוחד לעבודת ההשפעה על ענין השמחה

("הקהל את העם") - כפי שרואים במוחש,  הזולת
בהשפעה על הזולת תלויה גם בגישה  שההצלחה

נועם ודרכי שלום,  בדרכי ומאירות, שמחות בפנים
שלום בעולם". לעשות כדרכי התורה ש"ניתנה

בראשית תשמ״ח) ש״פ (משיחת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

השלישי של  החודש של בפתחו עומדים אנו
השנה גדל  כי ודומה השנה הזו - שנת "הקהל",
המיוחדת. לרגל השנה מספר הפעולות, שנעשות
הרבי שליט"א מלך המשיח להרבות  של קריאתו
מיוחדות כדי לעורר את העם להוספה  בפעולות
ולצד  הדים נרחבים, בתורה ובמצוות, מעוררת

מידי  שלהן אנו עדים הפעולות השגרתיות,
כינוסים גדולים וחלוקת  דוגמת שנת "הקהל",

"הקהל", הרי שהשנה מוצאים שלוחים  כרטיסי
ערכי פעולות  נוספים להגברת רבים, רעיונות

ה"הקהל".
למען הגאולה  האגודה "מטה הקהל" שעל-ידי
עלון צבעוני  האמיתית והשלימה, הפיקו השנה

שמסביר את יחודיותה של השנה, מצוות  מהודר,
"הקהל", והמסר האישי לכל יהודי, כפי שכל אלו 
ברוח זמן הגאולה. בסיום העלון הקורא  חדורים

ולהצטרף  הקהל" מתבקש לחתום על "כרטיס
ניתן להשיג  העלון את ה"הקהל" העולמי. למפעל

בטלפון: 077-5123-770. במרכז ההפצה

אחד לכל כרטיס
הרבי "כרטיסי הקהל" יזם להכנת את הרעיון

מטרת הכרטיס היא  שליט"א מלך המשיח.
יהודים, שמקבלים על  של מוגבר לרישום להביא
העם"  את "הקהל עצמם בלי נדר לעסוק בענייני

ולהשפיע על אחרים בכיוון זה.
עצמו מתבקש הנרשם למלא את שמו  בכרטיס

שלו, על-מנת  ושם אימו, כתובתו ומספר הטלפון
שאכן  ויעזרו לו לעקוב, עימו בקשר שיעמדו
עצמו. על שקיבל מה את בפועל מקיים הוא
אלה, "טפח על טפח",  גודלם של כרטיסים

הרבי שליט"א מלך המשיח, כגודל  הוגדר על-ידי
ההלכה. כללי מחייב לפי

נרחבת פעילות
השנה בתחום זה, המיוחדות אחת היוזמות

עלון מקומי  "בית משיח" בקרית מלאכי. מנפיק
מספר ימים, תחת הכותרת  הופק לפני צבעוני
"כולנו מתאחדים", מביא את מקורות המצווה 

רש"י והרמב"ם.  מהתורה, ומהמפרשים כמו
הרבי שליט"א  מצטט תמצית משיחות העלון

ה"הקהל". רעיון בנושא המשיח מלך
בפעולות מיוחדות.  כבר רגיל משיח" "בית

פעילותו בקרית מלאכי, הוא מצליח  במקום
שאינן רגילות  ציבור שכבות לפעול בקרב

שנושאות  להשתתף בשיעורים או בפעילויות
אופי דתי.

שיעורים  במשך כל ימי השבוע מתקיימים
שמושכים אליהם עשרות ומאות  במקום,

הפעילים  תפילין": משתתפים. כך גם ב"מבצע
"בית משיח",  פש, מנהל בראשותו של הרב שלום

תפילין עם תלמידי בתי-הספר  יוצאים להניח
העל-יסודיים בעיר, שפיתחו קשר מיוחד עם 

החב"דניקים.
שלום פש, "החלטנו על מבצע,  ר' "הפעם," מספר
לרגל שנת  המגזרים ושכבות הגיל כל את שיקיף

עמוד קשיח,  מצורף 'הקהל'". לעלון הצבעוני
ורשימה של 26 שבו "כרטיס ההקהל" לגזירה,

להחלטות טובות. רעיונות
שונים. כך  הרעיונות מותאמים, כאמור, למגזרים

כמו: להניח תפילין  ניתן למצוא שם, רעיונות
לברך על כל מאכל; לתת חינוך לילדים  מידי יום;
ללבוש ציצית  ללמוד רמב"ם יומי, התורה; על-פי
ותפילה.  להקפיד על זמן קריאת שמע או כיפה;

תחום  את למצוא ברשימה זו, יכול כל אחד
נדרש. ההתחזקות, שלו הוא

גם לילדים
מצפה  לאלה שממלאים את "כרטיס ההקהל",
חודש תיערך הגרלה של  הפתעה נעימה: מידי
דולר, שנתקבל מהרבי שליט"א מלך המשיח. 

יזכה בעשרה  התכנסות "הקהל", כל מי שיערוך
כרטיסי הגרלה.

לרגל שנת "הקהל" צפויים  כינוסים מיוחדים
מספר הנרשמים. גם  להתקיים כל השנה, לפי

כינוסים מיוחדים: הם נדרשים  מצפים לילדים
אותיות, שמשלימות את הפסוק  לאסוף כרטיסי
ואלה  העם, האנשים והנשים והטף", את "הקהל

להשלים את המשפט, זוכים בפרסים  שיצליחו
מיוחדים.

התגלותו  את בטוחים, שמבצע זה יזרז "אנחנו
המשיח," מסיים  הרבי שליט"א מלך של המיידית
נוספים: 054-676-1214 שלום פש. לפרטים הרב

בקרית מלאכי בית משיח

לאירועים של יוקרה

החופה בתוך גן בוטני מיוחד
אירועים בהשגחת הרב ברוך בועז יורקוביץ

רב קהילת חב"ד, לוד

.   מבצע חורף הנהלה חב"דית
צומת גלילות, רח' יוניצמן 4 ת"א

טל:  03-699-3487   052-447-7751

מייצגים את כל חברות הביטוח בארץ
תנאים ובמחירים אטרקטיביים ביותר ביותרב נאים ובמחירים אטרקטיביים בת

R חיים R עסקים דירה R הביטוח:כל ענפי הביטוח: R רכב כל ענפי

03-501-770203-501-7702

קדמי קדמי 
ביטוחים
בהנהלת צחי קדמי

סוכנות ביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

שירות בכל הארץ

מתקשרים מתקשרים 
ומרוויחיםומרוויחים

חוגגים אירוע?
יצחק ברוךיצחק ברוך
צילום אירועים
ותהיו מרוצים!

(גם מהשירות, גם מהמחיר)

052-623-7708


