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חודשים כשישה וכיבושה, לכווית עירק פלישת
ה'תנש"א בשנת המפרץ מלחמת של תחילתה לפני

מבגדד, הצורר עבור מעודד תמריץ היוו ,('91)
טילי נפילת עם ישראל. על קשים באיומים שהחל
איומיו כי היה נראה בישראל, הראשונים הסקאד
והעדר הראשוני הבילבול קשה. למציאות הופכים

"רואי לתחזיות נוח רקע יצרו ישראלית, תגובה
הולכים וחרדה למתח הביאו שרק השחורות",

בכלל. ובעולם בישראל וגוברים
רק נשמע זו, וקודרת מעורפלת מצב תמונת מול

של והבהיר הצלול קולו
המשיח, מלך שליט"א הרבי

השנה מתחילת כבר אשר
שנת "תהא עליה הכריז
ועתה אראנו", נפלאות

הרף: ללא והדגיש חזר הוסיף
המקום הינה ישראל ארץ
לפחד אין ביותר, הבטוח
ניסים ויראו להפחיד ואין

ונפלאות.
לצאת האם דאז, לשואלים

כי נחרצות, ענה מהארץ,
פחד. וללא להשאר עליהם
פיקוד הוראות היוודע עם

האב"כ, מסכות בדבר העורף
יזדקקו לא כי נחרצות הודיע

להם...

הגאולה זמן
תחילת לפני מה זמן

בכל לפרסם ביקש המלחמה,
בארץ התקשורת, אמצעי

"שנה שמעוני": ב"ילקוט חז"ל דברי את ובעולם,
בנבואה המתארים בו...", נגלה המשיח שמלך

ועד עירק של התוקפנית התנהלותה את מדוייקת
מדינות על גם כמו שכנותיה על מלחמה לפתיחת
במרחק (הנמצאת בישראל גם אשר ועד רחוקות

מעירק) ק"מ מאות של
"להיכן בחרדה אומרים
נבוא להיכן ? ונלך נבוא

."? ונלך

את הקב"ה מרגיע המדרש, עפ"י בו השלב זהו
שעשיתי מה כל תתייראו אל "בניי ואומר ישראל
גאולתכם". זמן הגיע בשבילכם, אלא עשיתי לא
ירה במהלכה המלחמה, נמשכה שבועות שישה
אוכלוסין מרכזי לעבר טילים 39 מבגדד הצורר
ראש בנושא טעון כזה טיל כל כאשר בישראל,

גרמו הטילים נפץ. חומר של ק"ג ! מאות של קרב
השי"ת בחסדי אך ובבניינים, ברכוש גדול להרס

בסעודיה להמחשה, ורק בנפש. נפגעים ללא כמעט
הרוגים. לעשרות אחד, סקאד של פגיעתו הביאה

בשעה המדרש: שאומר הוא
הוא נגלה... המשיח שמלך

ואומר לישראל להם משמיע
גאולתכם. זמן הגיע ענווים

ראו מאמינים אתם אין ואם
על ולא עליכם.. שזרח באורי

העולם. אומות

הגאולה ניסי
בקהילות יברכו השבת
שבט חודש את ישראל
של בתחילתו הבעל"ט.
שנה 20 לפני זה, חודש

המפרץ מלחמת אותה פרצה
כשנת השנה את שסימנה

שליט"א הרבי של התגלותו
כל כאשר המשיח, מלך

העולמיים התקשורת אמצעי
נבואתו: דברי את מפרסמים
יהיו גזים, מלחמת תהיה לא
ניסים ואשר ונפלאות נסים

מניסי הינם אלו ונפלאות
והשלימה. האמיתית הגאולה
לפני לנשיאות, עלייתו חודש גם הינו שבט, חודש
מלכותו" ב"קבלת להתחזק הזמן זה שנה. שישים
משיחא מלכא דדוד המינוי "והרי הק': וכלשונו
בשמן עבדי דוד ״מצאתי שכתוב כמו היה, כבר

מלכותו קבלת להיות רק צריכה משחתיו״, קדשי
- הגילוי בשלימות והעם המלך בין וההתקשרות
תיכף יהי׳ה זה וכל והשלימה, האמיתית בגאולה

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש", ומיד

נפלאות״ ל״אראנו שנה 20
למען באגודה שוקדים אלו, בימים
הפקת על והשלימה, האמיתית הגאולה
קבלת יום לרגל המרכזית ההתוועדות

שתתקיים שבט, יו"ד-י"א הנשיאות
ה'תשע"א שבט י"א ראשון, ביום אי"ה

בראשית באולמי ,18:30 בשעה (16.1.11)
לציון ראשון א.ת. 56 המכבים דרך

רבנים, במעמד ערוכים. שולחנות ליד
הכינוס במרכז ציבור. ואישי שלוחים

למלחמת העשרים שנת את יציינו
ועצומים גלויים ניסים התלוו לה המפרץ
המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י שהוגדרו
נובאו ואף נפלאות" "אראנו משנת כחלק
03-658-4633 לפרטים: מראש. ידו על

מופקרים המגורשים
שלחו קטיף גוש מתישבי וועד

הם ובו הממשלה, לראש מכתב השבוע
עבודת של העיקרי החלק כי מתריעים

קרוב ולא נעשה לא עדיין הממשלה
מודעים בדבר הנוגעים "כל להשלמה:

בחמש קטיף גוש לאנשי שנעשה לעוול
יוכל לא אותו האחרונות השנים וחצי

העתיד לגבי זאת לעומת אך איש. לתקן
ברורה ציבורית אמירה להאמר חייבת

ביצועיות הכרעות כולל רוה"מ של
מוסרי מחוב כחלק שגרתיים לא בכלים
שעקרה לתושבים ישראל ממשלת של

לרה"מ. כתבו לרצונם", בניגוד

ב״קבלת להתחזק הזמן זה שנה. שישים לפני לנשיאות, עלייתו חודש גם הינו שבט, חודש
ממש ומיד תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה - הגילוי בשלימות והעם המלך בין וההתקשרות מלכותו״

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(31.12.10) ה'תשע"א טבת כ"ד וארא, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

שמלך בשעה
נגלה המשיח

829

חסידות מייסד של ההילולא יום חל טבת, כ״ד - קודש שבת בערב
ערוך. והשולחן התניא בעל זלמן, שניאור רבי הזקן האדמו״ר חב״ד,

הזקן אדמו"ר הילולת



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

שיחי' ומירב יצחק אסף ר' למשפחת
סודית

ה' בצבאות החיילת הבת, הולדת לרגל
תחי' רחל שיינא

ומתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה יזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

שיחי' מושקא וחיה מאיר ר' למשפחת
עזיזה

ה' בצבאות החייל הבן, הולדת לרגל

ומתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו יזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

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

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

תניא תהלים חומש

 
    

     
    

     
      

     
    

     
    
   
      
    

    

לבני אמור לכן . . אברהם אל וארא
ה׳ אני ישראל

ג-ו) ו, (שמות

פרשת - השבוע מפרשת נוספת ...והוראה
וארא:

והפצת והיהדות התורה דהפצת הפעולה
של באופן להיות צריכה חוצה המעיינות
עד ויהדות התורה שעניני היינו, - ראיה
המושפע אצל חודרים המעיינות, לבחינת
כאילו אצלו מתאמתים שהדברים באופן

ממש. בעיניו רואה
שבגלוי יהודי פוגשים כאשר ...גם
הירידה, בתכלית הוא נמצא ובחיצוניות
שיכולים בלבד זו לא הרי, הארץ", "בקרב
ומצוותיה, תורה יהדות, לעניני לקרבו
עוד אלא התורה, דפנימיות למעיינות עד
יהיו אלו שענינים לפעול שיכולים זאת,

ראיה. של באופן אצלו
תשמ״ו) וארא (ש״פ

ה׳ אני ישראל לבני אמור לכן
אתכם והוצאתי

ו) ו, (שמות
הם בא, וארא, שמות, הפרשיות שלשת
לפני - הכלליות התקופות שלשת כנגד

לבוא: ולעתיד תורה, מתן תורה, מתן
שעבוד אודות מדובר שבה שמות פרשת
נעשית ידו שעל הברזל" ”כור מצרים,
שלפני ומצב המעמד - תורה למתן ההכנה

תורה; מתן
הוי' אני ישראל לבני ”אמור וארא, פרשת
מתן של הגילוי - הוי'" אני כי וידעתם גו'

תורה;
”אתפריעו פרעה", אל ”בא בא, ופרשת
המעמד - נהורין" כל מיניה ואתגליין

לבוא. דלעתיד ומצב
תשנ״ב) וארא מלכות״ ״דבר פי (על

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:26 4:10 ירושלים
5:27 4:24 תל-אביב
5:25 4:13 חיפה
5:29 4:28 באר-שבע
5:24 4:20 ניו-יורק

ה' אני כי וידעו - ה' אמר כה 
כא) כט, - כה כח, (יחזקאל

    
חלקים 5 דק', 32 ,22 שעה רביעי ליל 

חמישי ביום  

כעת מסתיים האבות, אצל התחיל

אל אברהם אל "וארא נאמר פרשתנו בתחילת
לא הוי' ושמי שד-י בא-ל יעקב ואל יצחק

זה בפסוק ישראל..." לבני אמור לכן להם, נודעתי
הקב"ה של משמותיו בשניים התורה משתמשת
י-ה- הנכתב ה' (=שם ו"הוי'" שד-י", "א-ל –

מסוימת דרגה מבטא אלו משמות אחד כל ו-ה).
הוא הוי' שם כאשר בעולם, האלוקות בהתגלות
שלמעלה אלוקות דרגת יותר: הנעלית ההתגלות
זו ובדרגה המפורש", "שם גם הנקראת מהעולם,

האבות. אל ה' התגלה לא
במילת התורה משתמשת מדוע מובן אינו כך, אם

ישראל לבני הוי' שם גילוי הרי 'לכן', הסיבה
א-ל בשם הקב"ה התגלות של תוצאה אינו
לגבי חידוש זהו – להפך אלא לאבות, שד-י

על מדובר שבה הפרשה מדוע מכך: יתרה האבות!
האבות) אצל הייתה (שלא ישראל לבני ההתגלות

לאבות? ההתגלות שם על 'וארא' נקראת –

מהאבות הכח
הם האבות - אופן שבכל היא, לכך התשובה

מעלה בהם יש הרי להם, ומקור מהבנים, למעלה
אל ש"וארא כך כדי עד - הבנים לגבי ויתרון

הבנים. אצל גם הגילוי שיהיה הגורם הוא האבות"
ישראל בני – שהבנים נראה ראשון במבט אמנם
הוי', שם גילוי יותר: נעלה אלוקות לגילוי זכו –

במתן היה הוי' שם גילוי שכן, האבות, זכו לא לו
מתן שלפני בתקופה חיו האבות ואילו תורה,
ירדו לא ש"עליונים הגזרה שלטה בה תורה,

שגילוי בעוד למעלה", יעלו לא ותחתונים למטה,
('עליונים') קדושה גילוי שיש משמעותו הוי' שם

בעולם. פה

הגילוי התחלת הייתה האבות ידי שעל ידוע אך
שהייתה מילה במצוות כמודגש תורה, מתן של

המצווה כאשר – תורה מתן שלאחר המצוות כמו
בעולם. פה גשמי בחפץ הקדושה את 'ממשיכה'

בהמשכת תורה מתן של שהחידוש – אומרת זאת
ידי על מילה במצוות החל בעולם אלוקות

אבינו! אברהם

לבנים סימן אבות מעשה
על נאמר מדוע השאלה: נשאלת זאת כל לאור

להם"? נודעתי לא הוי' "ושמי האבות
כלומר הקב"ה. של גילוי מבטא הוי' שם כאמור,
וגבול, גדר בשום מוגבל בלתי דבר על מדובר –

מקום. בכל להתגלות יכול הוא לכן ודווקא
הקדושה המשכת האבות שאצל העובדה מן ובכן,
העולם בשאר ואילו מילה, במצוות ורק אך הייתה

שהאבות (למרות הקדושה 'נמשכה' לא כולו
עדיין כי למדים אנו כולה), התורה כל את קיימו
היה עדיין המצב – באמת הוי' שם גילוי היה לא

אם שהרי להם", נודעתי לא הוי' "ושמי בגדר
ולהתבטא להגיע חייב הוא מוגבל, בלתי הגילוי
זו הרי כזה, באופן לא הוא ואם הפרטים, בכל

ה'עצם'. עדיין זה שאין הוכחה
מצד שבאה האבות, של הנפש מסירות אולם

וניתן – נפתח" ש"הצינור לכך גרמה הנפש, עצם
על לעולם קדושה להמשיך ישראל לבני הכח

נתבטלה בה תורה מתן (מאז המצוות קיום ידי
ותחתונים למטה ירדו לא "עליונים של הגזרה

"לכן הביטוי את שמסביר מה למעלה"), יעלו לא
הגורם הם האבות אכן, – ישראל" לבני אמור

בעולם, הוי' שם המשכת לדרגת יגיעו שהבנים
מאז ומצב מקום בכל אלוקות להמשיך ליכולת

תורה. מתן

הגדול לגילוי להתכונן
בכל אדם לכל ושייכת נצחית, הרי היא התורה
לאחר שנים אלפי עתה, שייך מה – כן אם דור,
"שמי של העניין תורה, במתן הוי' שם שנתגלה
מגיעים אנו שכאן אלא להם"? נודעתי לא הוי'

בעולם, הוי' שם התגלות של יותר הגבוהה לדרגה
מתן (מאז היום שלנו הדרגה – אליה שביחס

לבוא לעתיד ה'עצם': כגילוי נחשבת לא תורה)
הקדושה התגלות יותר, נעלה הוי' שם יתגלה

ממש. אלוקות נראה שאכן באופן תהיה
תורה מתן לאחר ישראל בני שעבודת וכשם

שלעתיד השלמות כך האבות, עבודת בכח הייתה
כעת. העבודה בכח תהיה לבוא

תשנ״ב) וארא ש״פ מלכות״ ״דבר פי על (מעובד

מלך דבר

וארא פרשת

וארא

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
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
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



עסקים איש הוא מילר עופר
מצלמות בענף העוסק ישראלי,

שבבעלותו והחברה אבטחה,
למקומות אבטחה שירותי מספקת

רבים.
החברה שמשווקת ייחודי פטנט

המזהות 'חכמות' מצלמות - הוא
של הראיה בשדה המצולמים את

אנשים לזהות ו'יודעות' המצלמה,
בעצמן. חשודים

מספקת עופר של החברה
אבטחה שירותי השאר בין
בעולם, רבות לשגרירויות

לנסוע עופר מרבה עסקיו ובשל
בעולם. רבים למקומות

הוא המסועפים, עסקיו לצד
הלימוד שעת על לשמור מקפיד

יוסי הרב עם שלו המשותפת
מרמת גינזבורג

אביב.
עופר למד הזמן עם
הבטוחה הדרך על
לפתירת והיעילה

שצצות בעיות
כותבים - בחיים

המשיח. למלך
הוא השנים במהלך

לא לראות נוכח
שליט"א הרבי של מנפלאותיו פעם
התשובות באמצעות המשיח מלך

קודש". ב"אגרות
מבעיה סובל שעופר שנים מזה

עם נולד הוא - מולדת בריאותית
מפריעה אינה זו תופעה דליל. דם
אולם כתיקונם, חייו את לנהל לו
התדרדרות לחול עלולה לעיתים
נדרש הוא ואז במצבו, פתאומית

בהקדם. מתאים רפואי טפול לקבל
באחד מוקדמת, התרעה ללא

בתסמינים לחוש החל הוא הימים
שמצבו הבין הוא מוכרים.
במהירות והזמין מתדרדר,

הרפואה. לבית שהחישו אמבולנס
תהליך עבר הוא הרפואה בבית

מהר וחיש קליטה, של מהיר
מצב. הערכת הרופאים ביצעו
הביעו הם ארוך לא זמן בתוך
ביותר, קשה מצבו דעתם: את

ניתוח, מיידי באופן לעבור ועליו
הבעיה. את יפתור שלדעתם

שכזה שבמקרה יודע כבר עופר
'המחלקה את לגייס צריך הוא
טלפון שיחת בתום הרוחנית'.

בדרכו גינזבורג הרב היה קצרה
כמובן כשאיתו הרפואה, לבית

הוא קודש'. 'אגרות מסדרת כרך
שמיהר עופר, של למיטתו הגיע

המשיח. מלך שליט"א לרבי לכתוב
אין כי נכתב שהתקבלה בתשובה
אולם הרפואי, הטיפול את לבצע

ברופא. תפגע שלא בדרך
הרופאים כאשר לאחר-מכן, דקות
של כניסתו את סופית לתאם באו

לחלוטין הופתעו לניתוח, עופר
לא הוא כי מהפציינט שמעו כאשר

בניתוח. מעוניין
"אתה אמרו. נפשות", סכנת "זו

צעד על אחריות לקחת מעז
כי הסביר מצידו עופר שכזה?".
היא בשבילו הקובעת הסמכות

"אני המשיח: מלך שליט"א הרבי
את "אך אמר, דבריכם", את מבין

אעשה". לא הניתוח
היה לא לרופאים

לעשות, מה הרבה
חתם ולבקשתם
מסמך על עופר
והצהרת ויתור

אחריות.
הרופאים תדהמת

מושלמת היתה
עופר השתחרר למחרת כאשר

לחלוטין. ושלם בריא לביתו
לקליניקה פנה הוא הרפואה, מבית
בתחום. המתמחה פרטי רופא של

בדיקה שתבצע מעוניין "אני
מה את בדיוק לי ותסביר מקיפה,

ביקש. כאן", שאירע
הרופא אמר בדיקות, שורת בתום

אתה אם יודע "אינני המומחה:
חייב אני אך לעניין, מודע בעצמך
את מבצע היית אם - לך להבהיר

הרופאים לך שהמליצו כפי הניתוח
היית לא כי בוודאות לי ברור -
בחיים!". הניתוחים מחדר יוצא
חב"ד בישיבת הקרוב בביקורו

את עופר סיפר אביב ברמת
כשאחד הישיבה, לתלמידי הסיפור
הרעיון: את לו להציע מיהר מהם
הרפואה בית את לתבוע "אפשר

ולקבל רפואית רשלנות על
גדולים". פיצויים

ספורות: במילים השיב עופר
אמר המשיח מלך שליט"א "הרבי

יפגע לא הניתוח על שהויתור
nברופא"...

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
וגמ"ח תפלה תורה, בית יעשו שי' ישראל ילדי שכל ההשתדלות על

הילדיםלהעלות את חדר הילדים חדר את להעלות
בנוגע כפולה בבקשה הפעם עוד ולזרז לעורר ...באתי
מקום בכל ישראל, מילדי ואחת אחד שכל המכתב, לתוכן
"מקדש כו' ושולחנו מטתו הפרטי, מחדרו יעשה שהם,
של בחדרו חסדים: וגמילות תפלה תורה, של "בית" מעט",
לעין, ונראה ובולט חשוב במקום יניחו, - וילדה ילד כל

צדקה. קופת (להבדיל) וכן סידור, תורה), של אחר ספר (או חומש
ירשמו וגם דוקא, שלהם יהיו הצדקה וקופת הסידור שהחומש וכדאי
או הסידור התחלת שלפני הדף על ההורים) או בעצמם, (הילדים שמם את
לפני ירשמו - ישראל וכמנהג הצדקה, קופת על גם - אפשר ואם החומש,

לה"ו). -תיבות: בראשי (או ומלואה" הארץ "לה' זה
לעצם בנוגע הן - שבדבר התועלת בגודל להאריך צורך אין ובודאי
תפלה דתורה הדברים ג' ישנם וילדה ילד כל של שבחדרו העובדה

וגמילות-חסדים,
בזה) (וכיוצא בחומש התורה בלימוד יתוסף זה ידי שעל - ועיקר ועוד
זה וכל הצדקה, בנתינת גם - החול ובימות ביומו, יום מידי לה' ובתפלה
וקופת-צדקה סידור בחומש שנעשה מכיון מיוחדת, וחביבות בחיות -

ילדים, של כטבעם להם, שייכים המיוחדים,
שעל - ומלואה" הארץ "לה' לאחרי הילדים של שמם לרשימת בנוגע והן
מילדי ואחד אחד כל של היהודי השם את ומדגישים מזכירים (א) זה ידי
היהודי, בשמם להשתמש מרבים אינם עדיין -עתה שלעת לאלו גם ישראל,
חפץ שכל ולבם במוחם ומחדירים ישראל ילדי את מחנכים ועיקר: (ב)

ומלואה". הארץ "לה' הקב"ה, עם קשור שלהם
ומדריכות, מדריכים ומחנכות, מחנכים להורים, - וכפולה מיוחדת ובקשה
בני כל בתוככי עצמם, שהם לכך נוסף שי': וכיו"ב חינוך מוסדות מנהלי
וגמ"ח, תפלה תורה בית הפרטי מביתם לעשות צריכים ישראל, ובנות
ביחד האחריות, עליהם מוטלת - והכולל הכללי במכתב בארוכה כמבואר
כל שיעשו והילדות הילדים על ולפעול להשפיע גדולה, הכי הזכות עם
כיון - אחריותם וגם המחנכים זכות עוז ויתר שאת ביתר מגדיל וזה הנ"ל...

המחונך/כת. של חייו ימי משך לכל שנוגע
יעוררו כו', והמדריכים המורים שההורים, - כאמור - כפולה ובקשתי
את להילדים שיסבירו - עיקר זה וגם ועוד, הנ"ל, בכל הילדים על וישפיעו
תוכן ונעתק צומצם (ומשם ישראל גדולי קדמונינו בספרי ומפורש המבואר
הדברים ג' את כולל הכללי המקדש שבית - שנקודתו) הארוך, המכתב
בביתו גם להיות צריך זה ומעין וגמ"ח, תפלה תורה עומד, העולם שעליהם
ונשים", טף זקן ועד "מנער מישראל, ואחת אחד כל של אמותיו וארבעת
והבנתם שכלם -ערך לפי המתאימים והאותיות הסגנון את ימצאו ובודאי

וגילם. הילדים של
שי': והילדות הילדים את ישאלו שי' והמדריכות שהמדריכים וכדאי
- ובפרט לזמן מזמן - שלהם הצדקה וקופת חומש בסידור, המשתמשים

זכאין. ביומין
במוחש שרואים כפי - ומופלגה רבה בהצלחה זה בכל יצליחו ...ובודאי
גם כן יהי' ובודאי אלו, בפעולות ההצלחה מדת את האחרונה בתקופה
ושכנתי מקדש לי ועשו המצווה: שהוא הקב"ה שאמר וכפי בעתיד,
"ובחנוני בתוכם): בהדיוק רז"ל פירוש הכללי במכתב (כמועתק בתוכם

בזאת"! נא
בית בנין ולהקדים להחיש זוכים זה ידי שעל — עיקר זה וגם ועוד
בימינו במהרה שיבנה השלישי המקדש בית והעיקרי, הכללי, המקדש

ממש.
ה׳תשמ״ז) אדר וער״ח מבה״ח שקלים פ׳ משפטים, ש״פ משיחת (חלק

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
י. פרק מת. טומאת הל'

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

ד-ו. פרק ואבידה. גזילה הל'

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

יג-טו. פרק

טז-יח. פרק

א-ג. פרק ומזיק. חובל הל'

ד-ו. פרק

כד

כה

כו

כז

כח

כט

א

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ברופא לפגוע בלי ניתוח, בלי

הגאולה את שמקרבת צדקה גדולה

ולהבטיח הסכנה, את למנוע יכולים שעל-ידה היחידה והדרך
היא ישראל, בארץ הנמצאים היהודים של הפיקוח-נפש את

ויעשו ושומרון, מיהודה שעל אף למסור שאי-אפשר בתוקף שיאמרו על-ידי -
זאת ולעשות ושומרון, יהודה בכל יהודים יישוב - בפועל מעשה גם) זה עם (יחד

חדא". ב"יומא ועל-כל-פנים חדא" וברגע חדא "בשעתא
ה'תשל"ח) כסלו (ט'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אחד ברגע - השטחים שוקתליישב בפני עומד כליה, להשתלת בדחיפות הנזקק אדם
עצום, כסף סכום לגייס עליו מוטל כאשר שבורה,

הרפואה בבתי תכופים רפואיים לטיפולים במקביל
לתרומות: רבנים) (בהמלצת

02-6704/02 ח-ן מס' יבנה. ,939 סניף לאומי, בנק

אביב ברמת חב״ד ישיבת



והזהב הכסף בעולם מאירות נשמות

שבט יו״ד להתוועדות להתכונן
שבט, חודש מברכים בשבת בעמדנו לפועל: בנוגע

אחד כל צריך - בשבט העשירי ובמיוחד כולל
וביתר שאת ביתר להוסיף עצמו על לקבל ואחד
ההילולא, בעל של ועבודתו תורתו במעשיו, עוז
ואחת אחד כל . . דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק

קודש נעשים כל, מכל בכל עניניו, וכל מציאותו -
בקיום וחדורים שמלאים זה ידי על הדור, לנשיא

גואל שבדור, רבינו משה - הדור נשיא של שליחותו
"להביא העיקרי שענינו - אחרון גואל הוא ראשון

ממש. בפועל המשיח" לימות
ההתוועדות לעריכת ההכנות דבר על לעורר יש וכן

בעל עם ביחד תהיה שבודאי - בשבט דהעשירי
בראשנו... דורנו נשיא ההילולא,

תשנ״ב) וארא פר׳ שבת (שיחת

מהעתיד דאגות בלי בישיבה ללמוד
תועלת מה כי בוויכוחים, יכנס שלא ביותר שמהנכון מובן

לשמור ללמוד האדם תפקיד והרי ומענות, בטענות
ומובן חיים, אלקים בתורת עלינו כמצוה ולקיים לעשות
כי שהוא, מי עם במחלוקת ח"ו להיות צריך שאין כן גם
וכאלפים והמצוה, התורה בדרך ללכת שרוצה לבאר אם

בארץ הן ישיבות ובשאר ליובאוויטש בישיבות הלומדים
היום כל קדש לימודי לומדים בחו"ל והן ת"ו הקודש

התקופה, שלפני ובדור זו שלפני בתקופה כזה ועשו כולו
פרנסה, של בענין כן גם מסתדר והעת הזמן וכשבא

העולם את ומפרנס הזן שהוא והמצוה התורה נותן ובטוח
הבטחתו, יקיים אשר וברחמים, ובחסד בחן בטובו כולו
בתורה) עמלים שתהיו רז"ל, (ופירשו תלכו בחקתי אם

המנויות הברכות ככל וגו' ונתתי וגו' תשמרו מצותי ואת
ו׳תקעח) (מאגרת לאדם. המצטרך בכל וההצלחה בפרשה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

להתחבר שלא קשה וזהב, בכסף כשעוסקים
מיעודי חלק ומשיח. גאולה לעניני ישירות

שיהיה בעושר עוסקים הכתובים שנבאו הגאולה
והשלימה. האמיתית בגאולה יהודי לכל

בני יציאת על לומדים אנו השבוע בפרשות
התאפיינה זו מגאולה חלק ממצרים. ישראל

וכמאמר ישראל לבני שהייתה עצומה בעשירות
היו שלא מישראל ואחד אחד כל לך "אין חז"ל

טעונים (=מעולים) לובים חמורים תשעים עימו
מצרים". של וזהבה מכספה

הראשונה, הגאולה את שאיפיינה עשירות אותה
יותר, וגדולה מוחשית ובצורה עצמה על תחזור
ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית בגאולה

וחזרה לאוסטרליה
את היום כבר בחייו משלב דאיזדה, יצחק הרב
גאולה. בעניני חיות לצד וזהב בכסף העיסוק
ישראלית למשפחה הקודש, בארץ נולד הוא

כעשרים לפני הצבאי, שירותו לאחר טיפוסית,
כשהועסק המפרץ, מלחמת בתקופת שנה,

אורז עצמו את מצא הוא הארץ, בטחון בתחום
הרחוקה. לאוסטרליה ויוצא תרמיל

של המשך היה שלמעשה מסע, "התחלתי
ותוכן משמעות אחרי החיפוש והתהיות הנדודים

לחו"ל. היציאה את משחזר הוא לחיים".
הרוחני, למהפך זכה הוא שם שדווקא אלא

הוא האישי, הרוחני החיפוש מסע של בעיצומו
ומתחיל חב"ד בית בתוך נוחת עצמו את מצא

המשיח. מלך שליט"א לרבי - הנכון לכיוון מסע
לארץ לחזרה קצרה הייתה כבר הדרך מכאן

חתונה מתאים, שידוך אחרי חיפושים הקודש,
בישראל. נאמן בית והקמת

רכש אותה האומנות בין לשלב התחיל הוא כאן
אמנות והזהב, הכסף בתחום השנים, במהלך

בתחום, מיוחדות ביצירות בעיקר שהתבטאה
ליד צפת, בעיר אז שהוקם לביתו פרנסה לצד

והיצירות. התכשיטים למכירת אמנותית גלריה

היוקרתי במלון
פרנסתו בעקבות עצמו את מצא הוא מצפת,

שם אילת, - ביותר הדרומית לעיר דרומה, יורד
המלונות באחד לאמנות בחנות-גלריה התמקם
"הרודס". - התיכון במזרח ביותר היוקרתיים

מספר, הוא שם, הייתי שנים לעשר "קרוב
מה את לסכם קשה שליחות. שכולה בפרנסה

שועי אליו שמרכז כזה, במקום דווקא שם, שהלך
מצאתי העולם, רחבי מכל אמידים ואנשים ארץ

קירוב של פוסקת בלתי לפעילות נרחב ערוץ
לבבות.

שהקרין וידאו מסך מיקמנו החנות בחזית

מלך שליט"א מהרבי קודש מראות שעות 24
האנשים את לראות מדהים זה היה המשיח.

התרגשות או שמח בריקוד לחנות נכנסים
בוידאו. קצרה צפיה לאחר עמוקה

או כזה סיפור היה מהם אחוז לשמונים כמעט
המשיח. מלך שליט"א הרבי עם מהכרותם אחר,
העולם, קצוות מכל אנשים ופוגש העומד כאדם
מוסלמיות מדינות באירופה, רבות מדינות כולל

בגדלותו להרגיש שלא יכול לא הוא ואחרות,
שבדור. ישראל נשמות רועה של העצומה

לארץ שנה מידי באה שהייתה לקוחה הייתה
רואה "אתה בילדתה. מלווה כשהיא הקודש,
הראשונה, בפעם אותי שאלה היא בתי? את
זה היה עקרות. שנות 10 לאחר נולדה היא

חלמתי אחד, כשלילה שנה כארבע-עשרה לפני
"אל לי: שאמר המשיח מלך שליט"א הרבי את

נולדה זה אחרי שנה ילד". לך יהיה - תדאגי
זו"! ילדה

יחודי פרוייקט
באילת שהשליחות מרגיש הוא זה בשלב

פתח הוא האחרונים כשבחודשים הסתיימה,
קולטים "אנו הארץ. במרכז יחודי בפרוייקט

כסף כלי ויצור בצורפות העוסק האמנות למפעל
החינוך. ממערכות שנפלטו נערים מיני כל וזהב,
בארץ, מסוגו יחיד במפעל שמדובר לומר אפשר

מסודרת במסגרת הנוער, בני שילוב שלצד
כאן ולומדים מקבלים הם פרנסה, ולימוד

עקב להם חסר שהיה יהודי-חסידי מידע גם
החינוך". ממוסדות העדרותם

.08-9159-770 ,052-770-7062 לפרטים:

יצירתו פרי ״נטלן״ לצד דאיזדה הרב
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