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התקופה, אמצע שנות החמישים. המסתננים 
(הפדאיון) החודרים מירדן ומצרים, הגבירו את 
פעולות האיבה, וממעשי שוד עברו כבר לרצח. 

אחד המוקדים, כפר חב"ד, נפגע גם הוא ממעשי 
האיבה. הישוב החב"די שרק לפני שנים אחדות 

עלה לקרקע, שכל את טובי בניו. ההלם, הזעזוע 
והחשש מפני הבאות היו קשים ביותר. מצבם 

הכלכלי הקשה של תושביו, שזה עתה עלו מעבר 
לחומת הברזל וסבלו עדיין מקשיי התאקלמות, 
בעיות הדיור וכו' הוחמרו עתה פי כמה וסכנת 

עזיבה של חלק מהתושבים נראתה מוחשית.
תשובת הרבי שליט"א מלך המשיח, לאחר האסון 

הנורא, הכילה דברי עידוד וניחום, אך בעיקר 
הכילה הוראה, מה 
לעשות - להתחזק 

בלימוד תורת 
החסידות, להרחיב, 

לבנות להוסיף ולפתח, 
להגדיל את מספר 
התושבים ואדרבא 
דווקא שם "כי שם 
דוקא יצוה הוי' את 

הברכה והרחמים נחלה 
בלי מצרים".

נחלה בלי מצרים
ולמי אשר "נפל רוחו 
בקרבו אחרי המאורע 

הידוע הי"ד", הרי שהוא 
מצטט את ביאורו 
של אדמו"ר הזקן 

בעל התניא והשולחן-ערוך למאמר קדושי עליון 
ש"אחר שריפה מתעשרים", "יען כי השתלשלות 

מדות העליונות הקדושות וסדרן כך חסד דין 
רחמים ולזאת אחר מדת הדין מתעוררת מדת 
הרחמים שהיא גדולה ממדת החסד שבתחלה 

כנודע שהיא מדתו של יעקב נחלה בלי מצרים..".
בסיומו של שבוע 

שעבר התרחש הפיגוע 
הקשה בבית חב"ד 
במומביי שבהודו. 

התנהלותו של האירוע החבלני שנמשך שלושה 
ימים, ב"הילוך איטי" לעיני מצלמות כל העולם, 
הביאו את עוצמת המכה, כמעט לכל בית, כאילו 

היינו שם. ליבו של העם היהודי כולו, החסיר יותר 
מפעימה. התנודות בין "הם חיים" לבין "קיים 

חשש כבד לחייהם", בין השמחה שבסיום פעולת 
אנשי הקומנדו בבית, לבין הזוועה שהתגלתה, 

החמירו את ההלם, הזעזוע אצל הכל.
מעבר לאסון האישי הנורא למשפחות הקדושים 

הי"ד, יש בפיגוע גם פן כללי, הנוגע לכל אחד 
מאתנו. העובדה שהפיגוע התרחש בבית חב"ד, 
מוסד של שליחות, חושפת את הנסיון לפגוע 
ולהחליש את עניין השליחות בכלל, ח"ו. אך 

גם כאן נכונה הייתה 
כבר תשובת הרבי 

שליט"א מלך המשיח 
- להתחזק, להתעודד 

ולהגדיל. ואשר יחד עם 
נקיטת אמצעי בטחון 

בדרכי הטבע, הרי 
ש"יתחזקו באמונתם 
בהוי' ובמשה עבדו", 

בחיזוק ופיתוח 
שליחותם.

ויפרוץ כן ירבה
בשיחותיו הקדושות 

מבהיר הרבי שליט"א 
מלך המשיח כי למעשה 

כל אחד ואחד מאתנו 
הוא שליח, שליחו של 

אדון כל, לגלות אלוקותו ית' בעולם. ובנידון דידן, 
אשר כל אחד מאנשי הדור הינו שליח להבאת 
הגאולה האמיתית והשלימה. ומכאן ההוראה 

לכל אחד מאתנו, להגביר את ההתמסרות למילוי 
"השליחות העיקרית", בחיזוקם של בתי חב"ד 

והשלוחים בכלל ובפרט באלה הנמצאים בהודו. 
הוספה בהתקשרות למשלח, הוא הרבי שליט"א 

מלך המשיח. בלימוד תורתו, הפצת בשורת 
הגאולה וקבלת מלכותו יחד עם הזעקה, דרישה 

ותביעה להתגלותו תיכף ומיד ממש.

בהודו לשלוחים עזרה
כשבועיים, יצא מארץ הקודש    בעוד
משלוח של מכולות להודו עם כל מוצרי
עבור תריסר  הפסח ומצרכים לפעילות

במדינה. ניתן לתרום לאגודת  בתי חב"ד
104877, בנק  הודו', ח-ן 'ידידי חב"ד

סניף 003, או בטלפון: מזרחי,
.02-6490-770

הגאולה חג
חב"ד את השבת מציינים בריכוזי
פטירתו של אדמו"ר הולדתו ויום יום
יציינו את חג  ראשון האמצעי. ביום

שמחה  הגאולה שלו בהתוועדויות
מיוחדות.

עלונים לחנוכה
'האגודה מפיקה   לקראת חנוכה,
האמיתית והשלימה' למען הגאולה

חנוכיה, עלוני  מוצרים לפעילים: ערכת
ושלטים.  חג, עלונים לילדים, פוסטרים

להזמנות: 077-5123-770.

בצפון משיח קמפיין
מוקד פרסום של   לאחר חודש

(050-8080-770) ברדיו בצפון הברכות
מהשבוע, כמאה אוטובוסים  הארץ. החל
שלטי פרסום של מוקד הברכות  יישאו

הקמפיין מוקדש  וברוסית. בעברית
במומבאי. לעילוי נשמת השלוחים

לתרומות: 052-760-7743

בכלל  והשלוחים בתי חב״ד של העיקרית״, בחיזוקם ״השליחות למילוי להגביר את ההתמסרות
מלך המשיח.  שליט״א הוא הרבי למשלח, בהתקשרות הוספה בהודו. באלה הנמצאים ובפרט

חדשות טובות
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חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

של הרבי שליחים
שליט"א מלך המשיח 
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נאספו בראשית הודו, מלך המשיח במדינת שליט״א שלוחי הרבי תריסר
והתושבים בקרב המטיילים הפעילות להגדיל את והחליטו השבוע,

בשליחות מתחזקים

שנת "ַהְקֵהל"
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השמים וזה שער
(בראשית כח, יז)

הזה השער  "עתיד  אחא  רבי  אמר
להפתח להרבה צדיקים כיוצא בך".

"אין  יוחאי: בן שמעון רבי אמר 
גבוה  מעלן של  בית-המקדש
מיל,  מטה אלא י"ח של מבית-המקדש

"וזה שער השמים". מאי טעמא?
מלמד שהראה הקב"ה ליעקב  דבר אחר,
ויירא  ובנוי  וחרב  בנוי  בית-המקדש
בנוי,  זה  הזה  המקום  נורא  מה  ויאמר 
ממקדשיך"  שכתוב: "נורא אלהים כמו

(תהלים סח)

שנאמר: "על זה  חרב, כמו ואין זה הרי
עינינו"  חשכו  אלה  על  לבנו  דוה  היה 
בנוי  אלהים אם-בית כי  ה)  (איכה
שנאמר: "כי  לבא, כמו לעתיד ומשוכלל

חזק בריחי שעריך" (תהלים קמז).
(בראשית רבה)

אבי בית אל בשלום ושבתי
(בראשית כח, כא)

"נטל בשם רבי לוי: רבי יהושע דסכנין
אבות  של שיחתן הקדוש-ברוך-הוא

מפתח לגאולתן של בנים: ועשאן
והיה  אמרת "אתה  הקב"ה  לו  אמר 
וברכות  טובות  כל  חייך לאלהים לי 
נותנן  איני  לבניך נותן שאני  ונחמות 
ביום  "והיה שנאמר: אלא בלשון הזה,
חיים מירושלים" (זכריה  יצאו מים ההוא
ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו  יד) "והיה
עמו" (ישעיה יא) "והיה  לקנות את שאר
ד)  יטפו ההרים עסיס" (יואל ביום ההוא
גדול  בשופר יתקע ההוא  ביום "והיה

וגו'" (ישעיה כז).
(בראשית רבה)

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 
5:13  4:10 ניו-יורק 
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להתעלות? הכי מתאים איפה

שהייתו  פרשתנו מספרת באריכות על דבר
שנה, שבמשך זמן  עשרים יעקב בבית לבן של
תורה  של באהלה זה, לכאורה, לא היה נמצא

קודם  שהיה ארבע-עשרה שנים (באותה מידה
לשם, בישבתו של שם ועבר), אלא  לבואו
לבן, ובהתאם  של עסוק במרעה הצאן היה

"בכל כחי  של באופן לדיני התורה, היה עסוק
שאנו רואים  (וכמו ביום גו' בלילה" עבדתי גו'
כיצד צריכה  למדים יעקב בבית לבן, שמהנהגת

להיות עבודת הפועל).

דווקא בחרן הצלחה
שדווקא באותו זמן  בלבד, זו לא למרות זאת,

מאד" - הצלחה  האיש מאד זכה ל"ויפרוץ
(פעמיים "מאד")  למעלה ממדידה והגבלה
(ואדרבה - בעיקר)  גם כולל - ומובן, שזה
בהאבות,  הצלחה רוחנית (ובפרט שהמדובר
"מרכבה"  בבחינת נאמר שהם היו שעליהם
אצל כל שאר  העליון כל ימיהם. ואם לר צון

חיים בשריים,  הצדיקים נאמר, שחייהם אינם
ללמוד מכאן את  אזי יש רוחניים, אלא חיים

גודל עבודת האבות).
יעקב  העמיד שדווקא בבית לבן, זאת ועוד:
(לבד מבנימין), ויסד את  ישראל את שבטי

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

ה אבות" שהיתה  "בחיר יעקב, של מעלתו
שלימה", שלא כמו אברהם ויצחק  "מטתו

מהם" ישמעאל ועשו.  ש"יצאו
הרוחנית הגיע  איך זה שלהצלחה ואינו מובן:
אלא) דווקא  עסקו בתורה כו' יעקב (לא בזמן

פועל ובבית לבן! בהיותו

תחתון הכי במקום
ויש לומר, שזוהי נקודת הביאור בזה: 

"צדיקים . . דומין לבוראן",  אמרו חכמינו ז"ל:
דירתו" של  "עיקר שמזה מובן, שהסברת ענין
יעקב היא בהתאם למבואר בענין "דירתו" של 

ברוך הוא. הקדוש
חז"ל "נתאוה הקב"ה  שאמרו מה והנה ידוע
"דירתו"  בתחתונים", כלומר, להיות לו דירה

בעולמות עליונים, שהם  של הקב"ה אינה
עולמות רוחניים, אלא דווקא בעולם הזה 

הזקן  רבינו ועד, כמו שכתב הגשמי התחתון,
הזה) התחתון  (=העולם בספר התניא, ש"הוא

למטה ממנו".  תחתון במדריגה שאין
והמטרה של עבודת בני ישראל  וזוהי הכוונה

הזמן מחורבן בית  בכלל, ובפרט בכל משך
שע"י עבודתם ב'בירור' וזיכוך  השני, המקדש

(בעשיית מצוות בדברים גשמיים,  העולם
שעל-ידי  ובעשיית "כל מעשיך לשם שמים",
שבהם עובדים  זה מקדשים דברים הגשמיים
נעשה העולם כלי הראוי לקדושה  השם), את
העליונה, ובגמר עבודה זו (בביאת המשיח) 

להקב"ה.  כולו "דירה" העולם כל יהיה

בעולם אור להוסיף
וההוראה במעשה בפועל לרובם של בני ישראל

מתאפיין  עבודתם, בדרך-כלל, אינו שאופן -
בעלי של באופן כ"תורתם אומנותם", אלא

בכלל  הם ציבור בצרכי (וגם עוסקים עסקים
בקביעות  זה): לכל לראש, צריכים להוסיף

עתים לתורה, והקביעות צריכה להיות באופן 
צריכים גם  השבת, וביום בנפש. דקביעות

לעסוק בעבודת התפלה באריכות. 
העיקרית  ואין זה דבר נוסף על שליחותם

ית', אלא  לו זבול" לעשות את העולם "בית
"בית זבול",  של קשורים זה בזה: העילוי

אצלם  גילוי שנעשה על-ידי עבודתם, בא לידי
בלימוד תורתם ובעבודתם בתפלה, ובפרט 

ביום השבת.  בהאריכות
ועל-ידי זה מקרבים עוד יותר את בוא יום 
שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, במהרה 

בימינו ממש. 
תשמ״ב, ויקרא שיחות ש״פ פי (על
תשמ״ג) ה׳ דסוכות ליל

 

דבר מלך

פרשת ויצא

ויצא

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו 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

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

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

תניא תהלים חומש
ניסן בן מתתיהו

גולדיאן
ב' כסלו ה'תשס"ט בשבת קודש, נלב"ע

"והקיצו ורננו שוכני עפר"
בגאולה האמיתית והשלימה בתוכם והוא

לעילוי נשמת
נח הי"ד הולצברג הק' גבריאל
נחמן שיחי' יבלחט"א הרב בן

וזוגתו הק' רבקה הי"ד
שמעון שיחי' יבלחט"א הרב בת

שנעקדו על קידוש ה', "והקיצו ורננו שוכני עפר"
הרבי שליט"א מלך המשיח בהתגלות

לעילוי נשמת

השבת לוח



טכנולוגי, גם כמו כל פיתוח
גילויו, האינטרנט, מנוצל מאז

התורה והיהדות, בהתאם  להפצת
הרבי שליט"א מלך  להוראות

המשיח.
הותיקים,  אחד מהאתרים

רבות  המושכים מידי יום מאות
האתר אגרות.קום  כניסות, הוא של

www.igrot.com המספק את
לרבי  באון ליין האפשרות לכתיבה

שליט"א מלך המשיח.
בעברית, אנגלית  באתר, המופעל

ניתן למלא את השם  ורוסית,
תוכן הבקשה,  האם, ואת ושם
לקבל  הבאה ניתן כשבלחיצה

מתוך  צילום עמודים אקראיים
מעשרים ושלשה הכרכים של  אחד

קודש. האגרות
גוביץ,  פנחס יזם ר' את האתר

לוגוב,  שלום ומפעילו הוא הרב
שמזה  חב"ד, מכפר

שנים מתפעל 
האתר. את ומתחזק

מספר על  הוא
הפניות הרבות 
המגיעות אליו, 

כמו גם על סיפורי 
ניסים לא מעטים, 

שהתרחשו לאנשים 
שאפשרות  שונים, ברחבי העולם,

הדרך לקבלת הברכה  הייתה זו,
מהרבי שליט"א מלך המשיח.

לאתר אגרות.קום אני  "במקביל
מפעיל גם אתר פעיל לדוברי 

וגאולה, תחת  רוסית, לעניני משיח
אליו  ,www.moshiach.ru השם

מידי פעם מאמרים  אני מקבל
וכתבות לפרסום.

מאמר  הימים קיבלתי באחד
לפרסום. מסיבות שונות,  מסויים

התעוררו בליבי ספקות, האם 
כמות  המאמר את לפרסם ראוי

ובמיוחד שבתוך הכתבה,  שהוא,
הרבי מלך  דברים בשם צוטטו

דברים אותם לא  המשיח שליט"א,
לאמת. הצלחתי

שטוב למאות  החלטתי, שמה
אחרים, להם אני ממליץ לכתוב 

טוב גם בעבורי. האתר, באמצעות
הקלדתי את  לאתר, נכנסתי

השאלה, ולחצתי "שלח", תוך 
שניות  בתוך מספר שאני מצפה

מולי. לראות את התשובה מופיעה

להפתעתי, הודיע האתר, כי 
י', אך  התשובה נתקבלה בכרך

העמודים לא נראו, כנראה עקב 
איזה בעיה של סריקה וכדומה.

והחלטתי  התלבטתי מעט,
ללחוץ על הכפתור "רענון הדף", 

האתר לבחירה  את שמביא מה
ה"אגרות  במאגר אקראית חדשה

קודש", קיים סיכוי של אחד 
לעשרות אלפים ששוב אקבל את 

אותם עמודים. אך להפתעתי, 
יצאו שוב  המחשב הודיע כי אכן,

אותם עמודים.
לא הבנתי מה קורה, ופניתי לבדוק 

תקלה באתר. חזרתי  קיימת האם
הקודם, של מילוי הטופס,  לדף

שוב על  ומבלי למלאותו, לחצתי
הפעם הכל פעל ללא כל  "שלח",

בעיה, הבנתי כי לא לחינם מקודם 
לא ראיתי תשובה.

זאת,  למרות
החלטתי לשאול 
באמצעות  שוב,

האתר את השאלה, 
האם לפרסם את 
המאמר, למרות 

חששותי, או שלא?
הפעם כבר קיבלתי 
ט"ז,  צילום של שני עמודים, מכרך

מתוך האגרות  עמוד י', הסרוקים
מייד כשהתחלתי לקרוא,  קודש,

היה זה  מוכר לי, ראיתי שהטקסט
לכן,  שמספר ימים קודם מכתב,
הרוסית,  אותו לשפה תירגמתי
מייד נכתב:  העמוד כשבתחילת
זה?" והרבי  "למה ברח בניסוח
שליט"א מלך המשיח מסביר 

אינו מתאים לא בתוכנו  זה שנוסח
ולא בצורתו.

לאחר תשובה זו, איבדתי  כי ברור
האם יש טעם לפרסם את  כל ספק,

באתר. אותו מאמר
אך לצד איבוד הספק, מצאתי 
לרבי שליט"א מלך  כי וגיליתי

דרכים שונות להעביר  המשיח,
התשובה, וגם כשאין תשובה,  את
היא, שבעצם כבר  אז המשמעות

קיבלתי את התשובה.
מכן,  אגב, שבועות מספר לאחר
מאמר  עם בעיה דומה לי היתה
הפעם  התלבטתי, אחר, אודותיו

עדיף להשתמש  כי תשובה קיבלתי
חסידיים-אוטנטיים. רק במקורות

אודות מדובר  שכאשר  ברור,  לדעת צריכים 
מהם  אחד  שכל  יהודים  מאות  של  נפש  פיקוח 

צריך  חיים  ותורת  אמת  תורת  פי  על אז  - מלא" "עולם  הוא 
המומחים  הם  דידן  שבנדון  בזה, המומחים הוראת  כפי  לעשות 

בתכסיסי מלחמה.
ויצא תשל"ח) (מוצאי ש"פ

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

המשיח הרבי שליט"א מלך משיחות קודש

מספיק מסירות נפש!מספיק מסירות נפש!
של  מאורע  זו  בשכונה  היה  האחרונים ...בימים

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

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

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

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

קטנים?!... צעירה אמא לילדים

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

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

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

והשלימה...
ענין  כללות השם - שהרי ושלימות הענין דקידוש יהיה אמיתת ואז
בקרא "שמי הגדול המחולל  השם, כמפורש קידוש הוא היפך הגלות
אלה ומארצו  ה' עם עליהם בגוים", "ומהו החילול, באמור אויביהם
שמו ית'  ואת ארצו", וקידוש בידו להציל את עמו יכולת יצאו ולא היה
שמי הגדול גו' וידעו את נעשה ע"י הגאולה, כהמשך הכתוב "וקדשתי

אתכם  ש)ולקחתי זה בהקדשי בכם לעיניכם (על ידי . . אני ה' כי הגוים
אתכם אל אדמתכם",  מכל הארצות והבאתי וקבצתי אתכם הגוים מן

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

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי כסלו  פרק ליום
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תשובה ללא מענה

המומחים קובעים רק
מטה 'הקהל'

שע"י 'האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה'

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

המוקדשין פסולי הל' שלוחין הל'
ושותפין



החנוכה נס את הילדים חווים

משותפת אחת - החלטה הקהל
ולהדגיש עוד יותר את העובדה שכל בני כדי לחזק
(בה' הידיעה), קהל אחד, מהווים "הקהל" ישראל

מאד, שנוסף על עבודת  הרצוי היה מן הראוי ומן
לכשרונותיו  בהתאם השם המלאה של כל אחד

ואפשרויותיו המיוחדים, יקבלו כל אחד ואחת על 
להוסיף בקיום דבר-מצווה אחד  נדר, עצמו, בלי

שהוא  השנה ובשמחה - דבר מימי ואחיד - בכל יום
ולתת  השבוע מפרשת ללמוד ענין שוה לכל נפש:

השבת  וחג - גם עבור (ובימי ערב שבת - לצדקה
טוב - במספר של עשרה, בהתאם  והחג), ומה

יחד את ה"הקהל" של בני  המרכיבים לעשרה הסוגים
ישראל,

משמחי  והרי על התורה נאמר: "פקודי השם ישרים,
צדקה. וכך גם לגבי לב",

תשמ״א) ז׳ מרחשון כללי (מכתב

ב״הקהל״ ולהרבות להוסיף
'הקהל', כמודגש כמה פעמים שנה זו היא שנת

והטף גו'  "הקהל את העם האנשים והנשים - בכתוב
למען ישמעו ולמען ילמדו גו' ושמרו לעשות את כל 

דברי התורה הזאת".

חזקה שהפעולות בכיוון  תקותי ובהתאם לזה,
נמשכת הפועלת -  פעולה של באופן הן האמור

חיים על  כהמשך הכתוב - על "כל הימים אשר אתם
האדמה". ולא עוד אלא שהן באופן של מוסיף והולך, 

הכללית בכל עניני טוב וקדושה... כהוראה
כסלו תשכ״ז) כא (ממכתב,

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

'הקהל' בה  מסממניה הבולטים של שנת אחד
הילדים. עוד  עם אנו נמצאים הוא הפעילות

בבית-המקדש נקראו האנשים והנשים להגיע גם 
לבית-המקדש  - עם ה"טף" - הילדים הרכים

על-מנת להתחזק בשמירת המצוות.
הרבי שליט"א מלך המשיח את  מדגיש גם כיום

'הקהל', ומעלה  הפעילות עם הילדים בשנת
מראה יחס מיוחד  שהוא עצמו אותה על נס, תוך

לפעילות זו.
הרבי שליט"א מלך המשיח מעורר לפעול 

אפשרית, וכחלק  ולהשפיע על ילדים בכל מדיה
מקומות את  במספר אלה, הוא מעודד מאמצעים

ההצגות החינוכיות לילדים.
הרבי  החנוכה, מעורר חג לקראת מידי שנה,

מלך המשיח שליט"א בשיחותיו, לפעול ולערוך 
מקום. כינוסי ילדים בכל

אלה, היוו את הבסיס  למעשה, שיחות ומענות
המספר", להפיק את המחזמר  של "בצלאל

לפני כארבע שנים. כשכתב על  החסידי לחנוכה
באמצעות אגרות  המשיח לרבי שליט"א מלך כך

קיבל מענות מעודדות. הקודש,

היובל הופעת
צוות המחזמר בפעם הרביעית, מתכונן השנה,
החמישים במספר, תוך  בהצגת לעלות לבמה

רבים. שהם משלבים חידושים

הרמה  את ניתן היה לחוש "אם בשנים קודמות
דגש, הרי שהשנה  המקצועית, שעליה אנו שמים

הכפלנו את אפקטי התאורה וההגברה, רכשנו 
אלפי שקלים, עיצבנו עוד  עוד תפאורה בשווי

רקעים, שכל אחד מהם מגיע לגודל של שמונה 
לדוגמא, בסצנה של מציאת פך  מטרים... כך,

לאווירת  בבית-המקדש, נכנסים הילדים השמן

המיוחדת. באמצעות התפאורה בית-המקדש

שיפורים נרחבים
התפשרנו והוספנו, לא התלבושות בתחום "גם

היוונים, גם  והלוחמים בגדי המכבים לצד
תלבושות חדשות לכהנים ולשחקנים האחרים.

באמצעות  "באחד הקטעים לומדים הילדים
הבמה עולות  החג, כשאל שיר מיוחד על מצוֹות

סופגניה  בובות ענק של לביבה, דמי חנוכה,
ועוד".

השנה שחקנים  המספר", יעלו בנוסף ל"בצלאל
ועוד  מנחם שרון אהוב הילדים, נוספים כמו

בית-ספר למשחק ובעלי  בוגרי מספר שחקנים
הקולנוע והתקשורת. שם מעולם התיאטרון,

לעצמינו מטרה:  "השנה שנת 'הקהל' והיצבנו
מספר הצופים מהשנים הקודמות.  את לעבור

עמד על כעשרת- מספר הצופים שעברה בשנה
אלפים!

ביישובי  "בשנים האחרונות נערכו הופעות
השנה  מתוכננות שם אילת שבדרום, הצפון ועד
הקולנוע הגדול בעיר  באולם שתי הופעות ענק

לשם כך במיוחד. שנשכר
בשנה שעברה, כשהמונים  "דבר מיוחד קרה

הדרומית וביקשו לצפות  הצטופפו באולם בעיר
בעוד שחלקם נאלצו לשבת על  בהופעה,

העדר המקום. המדרגות מפאת

למכבים להצטרף
חודש  באפקטים ובתלבושות, החידושים לצד
עובד ושופץ על-ידי  התסריט, אשר גם השנה

אנשי מקצוע, שהוסיפו לו חלקים ושירים 
חדשים.

במסגרת ההופעה, אנו משלבים גם את אמירת 
חנוכיה,  הדלקת יחד עם הילדים, 12 הפסוקים
הרבי שליט"א מלך המשיח, ומחדירים  כהוראת
וגאולה, בטקסט  ענייני משיח של את המסרים

ובשירים.
לאור על-גבי  כמו-כן, צילום של ההופעה, שיצא

תקליטור, זכה לביקוש גבוה, 
בקרב הקטנים. והפך ללהיט
הקרוב, גם אתם  אז בחנוכה

לדניאל,  מוזמנים להצטרף
חברו של יהודה המכבי, 

... הוא הצליח  שנמשך לתרבות יוון עד אשר
השמן  פך לפסל. להשתחוות בניסיון ולא לעמוד
הסוף המרתק תוכלו  את מצילו... הקטן שבליבו

לראות במחזמר.
בודדות (מתאים בעיקר  מספר הזמנות נותרו
לאירועים וכינוסים גדולים): 050-718-5093.

ממראות המחזמר

לאירועים של יוקרה

החופה בגן בוטני מיוחד
ברוך בועז יורקוביץ הרב אירועים בהשגחת

רב קהילת חב"ד בלוד

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

052-447-7751   03-699-3487 טל:

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 הביטוח 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

האולמות המלאים


