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אחד מיעודי הגאולה הידועים, שיתממשו בוודאי 
בקרוב, הוא נביעתו המפתיעה של מעיין פלאי 
מתוך קודש הקודשים שבבית המקדש השלישי 

בירושלים. עפ"י יעוד זה, הנזכר בדברי הנביא יואל 
"ומעין יצא מבית ה' והשקה את נחל השיטים", 
הרי שנביעת אותו מעיין הינה רק תחילתו של 

הסיפור. מימיו של המעיין יזרמו תחילה בזרזיף 
דק, אך בצאתם מן המקדש יתגברו לנחל שוטף 

עד אשר.. יציפו את תוואי "נחל השיטים", 
שיכוסה לחלוטין במים החדשים שמקורם בקודש 

הקודשים.
שמו של תוואי הנחל "שיטים" מלשון "שטות" 
(כמבואר בחסידות) מלמד קצת יותר ממשהו 

על תכונתו. מקום 
בו "השטות" ו"חוסר 
הדעת" הינם מערכי 

היסוד. ואותם יצטרך 
כנראה אותו מעיין 

להשקות ולשטוף עם 
הרבה הרבה מים.

העובדה שקשה לנו 
לאתר בוודאות את 

מקומה של "שיטים" 
התנכי"ת, אינה צריכה 

להטריד אותנו במיוחד, 
כיון שבהתנהלותה 

חסרת הדעת ומרובת 
השטות של כנופיית 

השלטון בישראל, היא 
זכאית בהחלט לתואר 

"ממשלת השיטים 
והשוטים". שטות דקליפה, שהלוואי ותשטף כבר 

במימי אותו מעיין שיצא מבית ה'.

חלמאות, אטימות ורוח שטות
ורק על קצה המזלג, מאירועי הימים האחרונים. 
בעיצומו של מרחץ 
הדמים בבית חב"ד 
בבומביי שבהודו, 

קיימו נציגי הממשלה 

מפגש עם יו"ר הרשות הפלסטינית. (לא אחת 
התריע הרבי שליט"א מלך המשיח, שהדיבור עם 

הפלסטינים מגבה ומעודד את הטירור).
בעיצומה של לוויית הקדושים הי"ד, כאשר ליבו 

של עם ישראל כולו שותת דם,  פנתה מרת 
הולצברג, אמה של הרבנית רבקה הי"ד ובקשה 

בתחנונים משר הבטחון שישהה את פינוי הבית 
בחברון. אך שיקולי פריימריז ורייטינג גברו ועם 

ישראל ספג מכה נוספת, והפעם מ"כוחות הבטחון 
שלנו", שבנחישות (כלפי היהודים) וברגישות 

(כלפי הערבים) גרשו שוב יהודים מביתם.
אלא שבזה לא תמו מעלליה של ממשלה 

שהחליטה השבוע 
על שיחרורם של 

230 מחבלים, כצעד 
בונה ותומך בטירור 

הפלסטיני, על חשבון 
חייהם של יהודים, ה"י.

שטות דקדושה
ובנגב המערבי, תקופת 
"הרגיעה" פורחת. יבול 

הקסאמים השבועי 
הגיע כבר למאות, 

כשכל העת הוא מגדיל 
טווח וכולל ישובים 

חדשים. וכך אנו 
שומעים על כניסתם 

של: אשדוד (כולל 
נמל אשדוד), קרית גת

וקרית מלאכי וכל הישובים הסמוכים להם, למעגל 
הטירור המעופף.

כנגד שטות דקליפה, מוסבר בתורת החסידות, אין 
מוצא ותיקון אלא "שטות דקדושה". התמסרות 

לקיום רצונו ית' למעלה מטעם ודעת, ע"י 
גילוי עצם הנשמה, "יחידה" שבנפש. התמסרות 

האפשרית רק ע"י לימוד תורתו, הליכה באורחותיו 
וקיום הוראותיו הקדושות של הרבי שליט"א 

מלך המשיח, "היחידה" הכללית של כלל נשמות 
ישראל, שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש.

התוועדות פעילים
הגאולה, חג לקראת   כמידי שנה,

השנה לחסידות, י"ט כסלו, ראש
האמיתית  למען הגאולה האגודה מארגנת
לשלוחים  והשלימה, התוועדות מיוחדת

אי"ה ביום שלישי,  ולפעילים , שתתקיים
 23.00 בשעה י"ט כסלו חג הגאולה,

העצמאות 67  בבית-הכנסת חב"ד, שד'
עיר הגאולה. בבת-ים, (בפסאג')

משיח בערבית
מצוות בני נח הדפיס  7   מטה

אלה את עלוני ההסברה בימים מחדש
וכן כרטיסי  ברוסית ובערבית הצבעוניים

באנגלית ובערבית, שמסבירים  משיח
אודות שבע המצוות. כמו כן הדפיס 

בערבית.  המטה את "דגל משיח" החדש
ההפצה  מרכז אל לפנות להזמנות ניתן

.077-5123-770 ממש:

הטנקים שיירת
נערכות ההכנות    בימים אלה

האחרונות לקראת שיירת הטנקים
בהשגחה פרטית, לכבוד  השנה, ה-17.

שנת 'הקהל', שיירת הטנקים המסורתית
שני הטנקים  של מיוחד חיזוק תקבל

לטנקים הוותיקים,  החדשים שיצטרפו
השיירה  לקראת ששופצו וחודשו במיוחד

ובשורת הגאולה  חנוכה נס את שתפיץ
מרכזיות ברחבי הארץ. לפרטים  בערים

ולפעולות: 0549-770-474.

ודעת, ע״י  רצונו ית׳ למעלה מטעם לקיום התמסרות דקדושה. ״שטות״ אין מוצא ותיקון אלא
הכללית ״היחידה״ המשיח, התקשרות לרבי שליט״א מלך שבנפש, ע״י ״יחידה״ הנשמה עצם גילוי

חדשות טובות
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ה'תשס"ט (12.12.08) חודש הגאולה, כסלו, פרשת וישלח, ט"ו                          ערב שבת קודש

גוט יום טוב!
לשנה טובה בלימוד החסידות

ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו

ב"ה

המעיין שישטוף את
מממשלת השיטים
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המשיח, הרבי שליט״א מלך של שנה ליום חתונתו נחגגו 80 י״ד כסלו, ביום השבוע
קידושין) שקישר אותי איתכם ואתכם איתי״ (בתמונה: בסידור ״היום שעליו אמר:

שנה לקשר המיוחד 80

שנת "ַהְקֵהל"
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ברכתי (בראשית לג, יא) את נא קח
יעקב אבינו הדורונות, שנתן כל אותן
להחזירן  העולם אומות עתידין לעשו 
למלך המשיח לעתיד לבא. מאי טעמיה 
מנחה  ואיים תרשיש מלכי עב)  (שם
אלא  כאן,  כתיב  אין יביאו  ישיבו 
רבה) (בראשית ישיבו.

אדוני (בראשית לג, יד) נא יעבור

לעשות לפני  יש עכשיו עד לו אמר
המקדש.  ומלאכת  המשכן מלאכת
הילדים אמר לו עד עכשיו יש לי  לרגל
ועזריה, שנאמר  מישאל חנניה להעמיד
מום".  כל  בהם  אין  אשר "ילדים  בהן 
להעמיד מלך  לי יש עכשיו עד דבר אחר

לנו". "כי ילד יולד בו שכתוב המשיח,
שמעוני) (ילקוט

אדום (בראשית לו, מג) אלה אלופי
מריבים זה עם זה. התבן והקש והמוץ
וזה  השדה  נזרעה  בשבילי  אומר  זה 
אמרו  השדה, נזרעה בשבילי אומר 
ואנו  הגורן שתבואו עד החטים המתינו
באו  השדה.  נזרעה  מה  בשביל  יודעין 
הבית לזרותה, הלך לו  ויצא בעל לגורן
והשליכו על  נטל את התבן ברוח, המוץ
ושרפו, נטל את  ונטל את הקש הארץ,
אותן כרי, וכל מי שרואה  החטים ועשה
אומרים  עשיו]  [בני  כך מנשקן.  אותן 
[ישראל]  בשבילנו נברא העולם, והללו
אמרו  העולם נברא בשבילנו  אומרים 
היום..  המתינו עד שיגיע  ישראל להם
כתנור" ועליהם  "כי הנה היום בא בוער
תשאם וסערה  הוא אומר "תזרם ורוח
תגיל  "ואתה ישראל תפיץ אותם", אבל

תתהלל".  קדוש ישראל בה'
רבה) (בראשית

מוצש"ק הדלק"נ שעון חורף  לפי

5:16  4:01 ירושלים
5:18 4:15 תל-אביב 
5:15  4:04 חיפה
5:20  4:19 באר-שבע 
5:14  4:10 ניו-יורק
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א) ‰ÎÂÏÓ‰ (עובדיה

שנעלמו אנשי המלחמה

שקודמים  עדים לרגעים, פרשתנו, אנו בתחילת
יעקב מתכונן  לעשו. למפגש בין יעקב

עשו,  ואילו באמצעות דורון, תפילה ומלחמה,
יעקב כשהוא מלווה  מצידו, מתקדם לעבר
שהייתה  מאנשיו. הפגישה, בארבע מאות

שונה  באופן עלולה להיות הרת אסון, התנהלה
צווארו של  על זה ושני האחים נפלו מן הצפוי,
ואילו  יעקב לדרכו, המשיך לאחר מכן, האחר.
ביום  "וישב בפסוק כנאמר עשו שב למקומו,

ההוא עשו לדרכו שעירה".
אתר, מסביר כי כוונת  על רש"י, בפירושו

היא, שעשו שב למקומו לבדו. לאן  הפסוק
שהיו איתו? על כך  מאות האנשים נעלמו ארבע
משיב רש"י, כי במהלך השתלשלות האירועים, 

חמקו האנשים אחד אחד ועזבו את עשו.
מנין לרש"י דברים אלה?  השאלה: צצה כאן

לומד רש"י, שעשו לא היה מלווה  מהיכן
שהיה בדרכו  מאות אנשיו כשחזר, כפי בארבע

עזבו  האחרונים משום שאלה בהלוך, וזאת
אותו אחד אחד?

השנאה? חלפה האם
כוונתו של עשו בעת הסברת יובן לאחר העניין

הליכתו לפגוש את יעקב:

הסיבה, שבגללה יצא עשו לדרכו, ובליווי של 
שהיה ברצונו  איש, היא מפני ארבע מאות

הברכות. מצינו ביטוי  גניבת על ביעקב לנקום
בפסוקים  ליעקב שרחש עשו העזה, לשנאה
יעקב . . ויאמר . . אהרגה  את "וישטום עשו

פגע עשו ביעקב,  לא את יעקב". אך, למעשה,
ביניהם, הוא סב על עקביו  המפגש ומיד לאחר
משום האהבה ליעקב  זה לביתו. לא היה ושב

שראהו, כי  שהתעוררה בליבו פתאום בעת
שעה, והיא לא השפיעה  היתה זו אהבה רק לפי

על כוונותיו השליליות של עשו. גם לאחריה 
שאף עשו להיפרע מיעקב.

פחד שנטע אירוע
ניתן למצוא להנהגה  אם-כן, איזה הסבר

מוכרחים אנו לומר, כי למרות  זו? מפתיעה
ביכולתו  ביעקב, לא היה לפגוע רצונו של עשו

הכח, שעליו משום שפג זממו, את לבצע
מזימתו. פלוגתו על כל  תכנון הסתמך בשעת

לפתע. מאות אנשיה התפזרה ארבע

היתה שבעקבותיה התפזרו האנשים, הסיבה,
תקפו  שקרה להם בדרכם, שבמהלכו אירוע

והיכום. ניסיונות  קבוצות של מלאכים אותם
"אנשיו של עשו  שלהם באומרם ההתגוננות
בנו של אברהם" בן יצחק, של - בנו אנחנו
יעקב  של "אחיו כי לא הועילו. רק בציינם

נטעה  זו תקרית המלאכים. הרפו מהם הוא",
בליבם של האנשים פחד מיעקב, בראותם 

העזו לסייע  לא את גדולתו והשפעתו, והם
במלחמתו נגד יעקב. בעקבות יראתם גם  לעשו
מעשו, בהיותו אדונם, הם לא עזבוהו כקבוצה 

חמקו והלכו כבודדים. מאורגנת, אלא

שהופכת פעולה
- יום שחרורו  לי"ט בכסלו גם מתקשר זה ענין

מליאדי, בעל  ממאסר של רבי שניאור זלמן
ומייסד חסידות חב"ד, שנאסר בעקבות  התניא

החסידות. הפצת תורת
על-אף השנאה  כי מצינו במהלך הדברים,

שרחש עשו ליעקב, בכל-זאת, בעת המפגש 
אהבה ליעקב, חיבקו  הראה עשו גילויי עימו,

מאמר  עם בבד ונישקו. בזה מודגש שבד
ליעקב",  שעשו שונא בידוע חכמינו "הלכה היא

עשו, שיתהפך לאוהב (אך  על לפעול ניתן
- להפוך את המנגד  דבר זה באופן זמני).

תורת  ניתן לעשות באמצעות - לאוהב
הבלתי- מפני שבה מתגלה כוחו החסידות,

לאחר  הקדוש-ברוך-הוא. וכיום, של מוגבל
תורת החסידות, ראויים אנו לגאולה  שהופצה

והשלימה מיד ממש. האמיתית

ותשמ״ה) פרשת וישלח תשל״ג שבת (עפ״י שיחות

 

דבר מלך

פרשת וישלח

וישלח

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
לחתן הת' מנחם מענדל וילנקין

השידוכין בקשרי לרגל בואו
סידס פייגא חוה עב"ג

ומוצלחת טובה בשעה
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - יהא ביתם

והשלימה האמיתית זמן הגאולה

מזל טוב ברכת
יום עצמו ימי חייך, ובכל ובכל העבודה "כל עניני
חדורים להיות צריכים היום, ושעות פרטי - בכל
שרה ה'תשנ"ב) (ש"פ חיי המשיח" לימות ב"להביא

היום לפתוח את
עם

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי
www.geocities.com/yechilifneimode

"כל ימי חייך להביא לימות המשיח"

השבת לוח



קראוס, השליח באי   הרב יואל
מוכר לרבים  ספרד, איביזה שליד

בזכות הסיפור אודות התרומה 
המופלאה של שני מיליון דולר, 
לפני  שהיו אמורים להגיע אליו

רבים  אלא, שלא משנה. יותר
אילוצים  מודעים לכך שבשל

כלכליים, נאלץ התורם למשוך 
דבר, של בסופו והתרומה, את ידו,

לידי השליח. הגיעה לא מעולם
הדברים,  השתלשלות על המשך

קראוס: "לאחר  סיפר השבוע הרב
התייאשתי, חלילה.  לא המקרה,

הרגשתי כי מדובר בניסיון, 
והחלטתי, למרות מה שקרה, 

עברו  השליחות. להתחזק בעבודת
חיינו  ימים קשים, שבהם עלינו

כשאך בקושי  קטנה, בדירת חדר
בפעילות  הצלחנו להחזיק מעמד

השוטפת במקום.
יום, שבו  באותו

מהבניין  אותנו הוציאו
חב"ד בעקבות  של בית

אי תשלום, חלם 
גפני  יוסף יצחק הרב
נמצא  מצפת, שהוא

"כוס  במעמד חלוקת
הרבי  ברכה" אצל של

שליט"א מלך המשיח, ובעוד שכל 
קיבל לכוסו מעט יין, הרי  אחד

שהרבי מלך המשיח שליט"א מזג 
לכוס  לו יין עד שהם נשפכו מעל
באיביזה  "יש לי שליח לו: ואמר

תגיד  פערל, בן שקוראים לו יואל
בכלל, כי  לדאוג מה לו לו שאין

בלתי  אליו ממקור הכסף יגיע
צפוי".

וללא שיהיה לו  בהשגחה פרטית,
שלי, הוא הצליח  את מס' הטלפון

חבר, את  להעביר לי, באמצעות
אותי רבות,  המיוחד, שהרגיע המסר
שהמשכתי לקבל כל  לצד התשובות

קודש. באמצעות האגרות הזמן
עברנו תקופה לא פשוטה, 

ניסה אחד המקורבים  שבמהלכה
המבקרים  לעניין את אחד

הקבועים במקום, יהודי בעל 
לנו. אבל  אמצעים, שיעזור ויסייע

הפגישה לא יצאה אל הפועל.
חודשים,  לאחר שלשה חזרנו לארץ

כיצד נמשיך  כשאיננו יודעים
הרבי מלך  בשליחות. רק תשובות

באמצעות האגרות  המשיח שליט"א
קודש, עודדו אותנו לצאת שוב 

מסייעים לנו  לשליחות, כשהפעם

עמית  והרב אריה הרצוג יעקב הרב
משיח. מעמותת חמ"ל

האחרון, הגענו  בתחילת הקיץ
לשוב  לאי, בעודי מתאווה כל הזמן
ולרכוש את המקום בסכום האגדי 

של שני מליון דולר, בית ממנו 
הוציאו אותנו, כזכור.

במקביל, הלכנו על פעילות גדולה 
שב"ה הגיעה לעשרות  ביותר,

ומאות מיהודי המקום, שגילו את 
לראשונה  בקרבם הניצוץ היהודי

רבים מהם הניחו תפילין  בחייהם.
בפעם הראשונה, ובפתחי עשרות 

וחנויות נקבעו מזוזות. בתים
אלפי  שראו את גם לא יהודים,

הרבי מלך המשיח  תמונות
שליט"א, שהפצנו במקום, הגיעו 
הסבר  על-מנת לקבל לבית חב"ד

אודות שבע מצוות בני נח.
אחד הרגעים 

המרגשים היה 
כאשר  השנה, בראש

לאחר עשרות 
– ואולי אף  שנים

– מאז  שנים מאות
גירוש יהודי ספרד, 
מניינים  שהתקיימו

לתפילות.
עימי קשר  לאחר החגים, שוב יצר

אמצעים, שלא  אותו יהודי בעל
עימו בעונת  להפגש הצלחתי

התעניין  הקודמת. הלה הפעילות
הפעילות במקום,  אודות ושמע

יוכל לעשות  מה והודיע לי, שיראה,
בנושא.

מכתב מהרבי  במקביל, קיבלתי
שליט"א מלך המשיח בכרך ה' 

מברך  באיגרות קודש, שבו הוא
"לרגל העתקת המקום" וחגיגת 

הבית ביו"ד כסלו... חנוכת
שנחפש  רוצה, שהרבי הבנתי

להתעניין,  אחר. התחלתי מקום
הרבה  מרווח ב"ה, מקום מצאתי,

שהיה  יותר מהמקום הקודם,
במיקום נח לפעילות, אלא  ממוקם
שהשכירות במקום הייתה למעלה 

מכוחותינו.
צלצלתי לאותו יהודי, שאמר לי 

עתה, לתת לנו שהוא החליט לעת
את הוצאות השכירות, עד שנמצא 

חודש כסלו,  ובראש מקום לרכישה.
החדש. חגגנו את חנוכת בית חב"ד

בהוצאות  לתרומות והשתתפות
- טל': 052-6770-775 הפעילות

שאז הרי מארץ-ישראל,  חלק מוסרים  כאשר
העולם  בכל היהודים ולכל  יהודי לכל מזיקים 

לכל  שייכת  שארץ-ישראל  מאחר  יימצאו, שרק  היכן  כולו, 
להם  נתן כיוון שהקב"ה קצווי תבל,  בכל ולכל היהודים יהודי

זאת!
פרשת ויקרא תשמ"א) (שבת

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

שמידע ש. האמיתית והשלימה" מאת מתוך הספר "הגאולה

והגאולהתורת החסידות והגאולה  תורת החסידות
התורה. ובימינו, דור ראשון  היא פנימיות חסידות
אפשר להיות  אי כי חייבים ללמוד חסידות, לגאולה,
חסידות והליכה  לימוד באמת בלי ירא ה' ואוהבו
ונשמה,  גוף  יש נברא, לכל כמו  לתורה,  בדרכיה.
נגלה (פשט) וסוד. החסידות,  חיצוניות ופנימיות,
ההסבר לקבלה  האחרונים, היא שנתגלתה בדורות
לקבלה,  בניגוד  אופן, בכל לכך.  מעבר והרבה 
ערוך  בשולחן (כמבואר  ליחידים רק  שנועדה
לאנשים, לנשים  קבלה), הרי שחסידות נועדה לכול: ללימוד התנאים
לגאולה, שעניינה גילוי  אותנו מכינה חסידות, שעניינה אלוקות, ולטף.
הזמן  אלוקות, כמו שכתוב בסוף הלכות מלכים להרמב"ם: ש"באותו

לדעת את ה' בלבד". עסק כל העולם אלא יהיה לא
ממנו, ו"טועמיה  חסידות היא מעין והכנה לתורתו של משיח וטעימה
והשלמה,  טרם הגאולה האמיתית חייבים לטעום ממנה חיים זכו". לכן,
ומכופל,  כפול החושך  שלנו  שבדור  גם,  מה  לה.  מוכנים להיות  כדי 
חסידות. וכידוע, הסיפור  לימוד וחייבים להאיר את החושך הזה על ידי
משיח,  של  להיכלו  והגיע  נשמה  עליית  שעשה  הבעל-שם-טוב, על 
'לכשיפוצו  המשיח:  לו וענה מר?'  'אימתי קאתי המשיח: את ושאל

מעיינותיך חוצה'. 
ומשיח,  גאולה  ענייני  וכמוה לימוד. וצריכה   - תורה היא חסידות 
שהגואל הראשון  שהם שני דברים הקשורים זה בזה ועניינם אחד. וכמו
פנימיות  התורה, כך המשיח, גואל אחרון, מלמדנו הוא נותן ממצרים
יסוד עולם, שהוא המשיח שבדור, דור יש צדיק שכידוע, בכל התורה,

שאין בו כמשה... שאין דור משה רבינו שבדור,

ב-הגאולה תבוא דווקא ב-770770 דווקא הגאולה תבוא
קובץ שיחות של הרבי שליט"א  בקונטרס 'בית רבינו שבבבל', שהוא
שגלו  מקום שלכל  מסביר  בסידורו,  מחזיק  הוא  אותו  המשיח,  מלך 
ורוב בניין של עם  מניין שבדורנו רוב - שכינה עמהם. ומכיון, ישראל
חי שם,  הדור  נשיא  שגם לכך  הטעמים  זהו אחד באמריקה,  ישראל 
עוסק בהפצת התורה והיהדות ובהפצת המעיינות חוצה בכל  ומשם
ושלוחיו  תלמידיו על-ידי  ישראל, בני  באו שם  הארצות אשר שאר 

בכל קצווי תבל...
הוא להיותו מקומו הקבוע של  בית רבינו שבבבל של ועוד, שהעילוי
הוא הכל", שכולל את כל הדור; ויש בו השראה  נשיא הדור, "הנשיא
לכל העולם,  יוצאה המקדש, שממנו אורה כמו בבית וגילוי השכינה
נמשכת  וממנו שבירושלים), המקדש מקדש וישב שם" (במקום "שנסע

שבכל העולם. השראת השכינה בכל בתי-כנסיות ובתי-מדרשות
משיח,  בית   = בגימטריא  770 כי זה,  בקונטרס  הרבי  אומר ועוד 
מתחילה ונעשית גאולת  שמ-770 והוא מקום המקדש גופיה דלעתיד,
העתיד; ויתירה מזו, שהמקדש לעתיד יתגלה  עניין מקדש השכינה וזהו

ישוב לירושלים. 770, ומשם ב- תחילה
בסוף  הרמב"ם שמציין  ממה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי ומדייק 
במקומו.  מקדש המשיח: ובנה כאחד הסימנים של המלך מלכים הלכות
במקומו?  הוא  המקדש  שבניין  כאן,  להשמיענו הצורך  מהו  ושואל:
בירושלים"?  מקדש  "ובנה - מפרש המקום אינו למה  זאת ולעומת 
בזמן הגלות  המשיח רומז גם על מקומו של מלך ומסביר, שבמקומו
היינו, ששם יושב וממתין לגאול את  בוודאי). (לפני שהרי זה משיח
מעין  מקדש מעט, שהוא המשיח בונה מלך עמהם, בני ישראל ושכינה
שיתגלה  העתיד,  למקדש הכנה בתור  שבירושלים,  המקדש ודוגמת

ובני ישראל לירושלים. הקב"ה עם ומשם ישוב תחילה שם,

עכשיו נפלאות שיח חסידים

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי כסלו  פרק ליום
ו פרק

ז פרק

ח פרק

ט פרק

שכירות  הל' משפטים, ספר
א פרק
ב פרק

ג פרק

פרקים ג-ה

ו-ח פרקים

א חגיגה,    פרק הל' ט-י, פרקים

א הל' בכורות,  פרק ב-ד, פרקים

פרקים ב-ד

ה-ז פרקים

שגגות,          פרקים א-ב הל' ח, פרק

טו

טז
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יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ניסים באי הספרדי

לכל היהודים סכנה
דחופה נדרשת עזרה

קשה  כלכלי ובריאותי הנמצא במצב ליהודי מאנ"ש
להפקיד: לעזרה. תרומות ניתן במיוחד, וזקוק

747747 סניף 342040342040 בבנק הפועלים בח-ןבח-ן 
צפת, צפת ,60216021 לת.ד.או לת.ד.  או

את הגאולהגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה צדקה שמקרבת גדולה

פסח קרבן עבדיםהל' הל'

חב״ד בית קראוס בפתח הרב

הזקן אדמו״ר
חב״ד חסידות מייסד



עם השלוחים בהודו כולנו

קרוב לשידוך
המתאים, שלכשתנשא,  בתוקף עליה להחליט א)

ביתה כראוי לבת ישראל, שכל אחת מהן  תנהג
טהרת  שרה, רבקה, רחל ולאה, בשמירת בת נקראת

בתוך  שבת, אכילת כשר וכו' שמירת המשפחה,
והשם יתברך הרואה ללבב  שאר מצוות התורה,

זיווגה  לה ימציא תנהג כן, באמת וגם אשר החליטה
וברוחניות גם יחד. המתאים לפניה בגשמיות

ב) יש להכיר את המציאות כמו שהיא, שאין שלימות 
חסרונות  לחפש ולחטט אחרי ולכן אין בעולם,

עמהם בהיכירות, ובפרט בהביא  שבאים של אלה
השלימות  אינו בתכלית המחפש בחשבון, שגם

יפה על בני ישראל ומשימים לב  וכשמסתכלים בעין
בדרך הישרה היא דרך  הנהגה להעיקר (מדות טובות,

ממילא רואים איך  בדרך התורה והמצוה וכו') אזי
מקום יותר מערכו  לתפוס דטפל אין צריך שהטפל

הרי זה מכריע לאמירת הן. וכשהעיקר הוא בשלימות
(מאגרת ז׳צא)

המעיינות מהפצת להרתע לא
לפני  כותב אשר בקשוהו לקרות הרצאה בחוג, אשר

הרצה לפניהם. כשנתים, כבר

הרצה  שפעם אחת מובן הספק, כיון והנה אינו
עתה,  כן למה לא יעשה רבים, אנשים ובמעמד

לנצל  והרי בטח יכול קטנה, ובפרט כשהמסגרת יותר
הזדמנות זו לדבר על דבר השקפת תורתנו הקדושה 

עבודתו את  האדם אופן תפקיד על תורת חיים
וכו'. (מאגרת ז׳פ)הבורא

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

חב"ד  שאירע בבית והמזעזע, הנורא הפיגוע
אלפי כלי  של תשומת-הלב את בבומבי, הפנה

יהודים,  ומהעולם ושל מליוני תקשורת מהארץ
הרבי שליט"א מלך המשיח  שלוחי אל פעילות

ובמיוחד במדינת הודו, שם פועלים  כולו, בעולם
חב"ד. שלשה עשר בתי

איזו נימה של  מי שציפה, אולי, לשמוע לרגע
פחד או חדלון, חלילה, הופתע לראות את  יאוש,
השלוחים מתייצבים ומודיעים, כי הם מתכוונים 

פעילותם. את רק להרחיב
כאשר פעולות  עברו, בשנים כמו-כן, כפי שהיה

הפעילות החב"דית,  את אימו להכירע עוינות
הרבי שליט"א מלך המשיח והורה להרחיב  עמד
הפעילות ולהעמיקה. כך גם הפעם: בשבוע  את

והחליטו להגדיל שעבר, התאספו השלוחים
חב"ד  את הפעילות, ואף לפתוח את בית

הארבע-עשר בהודו.

אסיפת חירום
השלוחים בהודו. של אסיפה לא היתה זו עוד

הרבי מלך המשיח  של בלב כבד נאספו שלוחיו
לדון  על-מנת דופן, שליט"א למפגש יוצא

שהתרחשו בבומבי. השמועות,  הקשים באירועים
חב"ד  עקבו אחר בית שאומרות כאילו המחבלים

היכו  זמן את החדירה למקום, ותכננו במשך
הפכו  ייתכן חלילה, שכעת שהבינו כי בשלוחים,
האיסלאם הקיצוני,  חב"ד ליעד של ארגוני בתי

היל"ת.
אסיפת החירום כונסה בעקבות החלטת 

המדינה לא  כי בבוקר יום א', בישיבתה הממשלה
השלוחים  על יהיה חב"ד וכי תסייע במיגון בתי
המשך המגעים  לעשות זאת בכוחות עצמם. לצד

ובחו"ל, החליטו  הביטחון בארץ גורמי מול
חב"ד בהודו, שלא להמתין לחסדים  באיגוד בתי

בפעולות למיגון הבתים,  של אחרים ולהתחיל
כדי שלא להישאר חשופים לצריח הטרור. 

דולר במיליון מיגון
הדוברים באסיפת החירום היה השליח  ראשון

לשליחות בבומבי, הרב  הראשון לפונה ושכן
הכרותו עם  על קופצ׳יק, שסיפר בכאב בצלאל

נרקם ביניהם  וכיצד הולצברג הי"ד הרב גבריאל
שבהם  דופן במהלך חמש השנים, קשר יוצא

הכאב הגדול,  למרות הולצברג בהודו. פעל הרב
השלוחים והציע  את עודד בדבריו הרב קופצ'יק
השלוחים בהודו לנקוט  פעולות, שיכולים מספר
הולצברג ורעייתו.  להנציח את זכרו של הרב כדי
השלוחים בנושא הבוער שעומד  מכן, דנו לאחר

במדינה. הרב פרופ'  הפרק: מיגון בתי חב"ד
יו"ר איגוד הידידים של בתי  קאליש, שלמה

יחד עם  חב"ד בהודו, הודיע כי מבירור שערך

עלות  כי עולה, חב"ד בהודו' ב'איגוד בתי גורמים
המיגון עומדת על סכום של למעלה ממיליון 

השלוחים לארגן תוך  על יהיה הכסף את דולר.
חב"ד ללא  כדי לא להשאיר את בתי זמן קצר
השלוחים  בשלב ראשון, החליטו הולם. מענה
מערך אבטחה אלקטרוני, שיכלול  על הקמת

התקנת מצלמות אבטחה וגלאי מתכות בכניסה 
למתחמים החב"דיים בהודו. 

פתוחה הדלת תישאר
באסיפה, הציגו  נוספים, שנטלו חלק שלוחים

הקשר  הפעילות ולהידוק להמשך הצעות מספר
שפועלים במדינה  בין שלשה-עשר בתי חב"ד

להפחית את הסיכון  כיוונים מעשיים כדי והיתוו
מול הטרור האיסלמי. 

האסיפה,  את תקשורת, שהגיעו לסקר כלי
עמדה נחרצת  מהשלוחים לשמוע לא ציפו

מקום  אולם מבחינת השלוחים לא היה שכזו,
שאת.  וביתר תימשך בהודו לשאלה: הפעילות

השלוחים לא יותירו ללא מענה את עשרות 
התרמילאים,  אלפי

מידי שנה  שפוקדים
תת היבשת.  את
האסיפה,  בסיום
השלוחים  יצאו
בקריאה לציבור 

ליטול חלק במימון 
הפעילות  המשך
הגדול ובהקמת 

האדירה של  האבטחה, שיגן על הפעילות מערך
חב"ד בהודו. מעצמת בתי

תרומות והשתתפות ניתן גם להפקיד לעמותת 
סניף 403, בנק  ח-ן 104877, בנינו", "שלום

.02-6490-770 מזרחי, או בטלפון:

הרחב לציבור הקריאה

לאירועים של יוקרה

החופה בגן בוטני מיוחד
אירועים בהשגחת הרב ברוך בועז יורקוביץ

רב קהילת חב"ד בלוד

.   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 הביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

שירות בכל הארץ

מתקשרים מתקשרים 
ומרוויחיםומרוויחים

החירום באסיפת השלוחים

באור!מוסיפים באור! מוסיפים
בבומבי הי"ד השלוחים לע"נ חנוכה מבצע
וההפקות: המוצרים מגוון את להשיג ניתן

לילדים, עלונים הסברה, עלוני פוסטרים, שלטים,
'הקהל' ועלוני חנוכיות של מהודרות ערכות

להזמנות - מרכז ההפצה ממש: 077-5123-770


