
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

משהיא יותר האחרון, בסבב בדרום ההסלמה
את מציגה שהיא הרי בטחונית, בעיה מהווה

בראשה, והעומדים בישראל הממשלה של חידלונה
זו, הסלמה הפלסטינית. הטירור פעילות מול
פלסטיני מהלך אלא מיקרית, התפרצות אינה
בתרחיש וקפדני, מתוכנן באופן המנוהל יזום

יוצרים הם הראשון בשלב מראש. וידוע קבוע
הנוכחי. בסבב שהיה זה כמו פרובקטיבי, פיגוע

באיזור הגבול גדר על שנע גבעתי לוחמי עם ג'יפ
שנורה מטיל ישירה פגיעה ספג עזה, רצועת מרכז

ארבעה פלסטינים. ע"י
כשאחד נפצעו לוחמים

ויזכו קשה. כפצוע מוגדר
שלימה. לרפואה

ישראל השני, בשלב
דבר במשהו, הגיבה

לצד כתירוץ ששימש
לשלב להגיע הפלסטיני,

טילים ירי - השלישי
כשבשלב ופצמרי"ם.

ל-200 קרוב נרשמו זה
לעבר ונפילות" "שיגורים
גם ביניהם הדרום, ישובי

כאשר ישירות, פגיעות
מספר ניסים, בניסי ממש
ב"ה. קטן, היה הנפגעים

היחיד הפתרון
לצבוע השטח, את להבעיר מצליחים שהם לאחר

ב"צבע המדינה מתושבי כמליון של חייהם את
את מקרוב להכיר הדרום לתושבי לתת אדום",
את ללמוד הביוב, לצינורת הישראלי השידרוג

הצהלי"ם, המיגון אמצעי של האפקטיבית היכולת
הישראלי, הצד של הכניעה לאיתותי ממתינים הם

להגיע. שממהר
ההישרדות במלחמת העסוקה בישראל, הממשלה

וחוששת שלה הפוליטית
שתגובה מהאפשרות
מישהו תרגיז צבאית

באיחוד או בארה"ב שם
בבית אולי או האירופאי

בסם הפתרון, את מחפשת בהג, הבינלאומי הדין
בעוד וכך אש". הפסקת "הסכם - בשם הידוע
הרקטות ירי את לספוג נאלצים הדרום תושבי
בישראל הממשלה פונה המתמשך, והפצמרי"ם

אש. הפסקת הסכם שתשיג בבקשה למצרים
של כניעה כתב למעשה המהווה ומבזה, בזוי הסכם

!! הממשלה
להסכם להיענות מוכנים יהיו מצידם, הפלסטינים
הטילים מלאי חידוש להתארגנות, כמובן שינוצל

ותיכנון והפצמרי"ם,
הפתרון הבאה. ההסלמה
להפסקת היחיד! המעשי

הינו הפלסטיני, הירי
רצועת של מחדש כיבוש

פירוקה כולל עזה,
הרשות של המוחלט

הפלסטינית.

עכשיו התגלות
הידועה בשיחתו כבר

('92) תשנ"ב שבט בי'
מלך שליט"א הרבי זעק

רעיון כנגד המשיח,
הפלסטינית, האוטונומיה

נפשות סכנת המהווה
וכי בארץ היהודי לישוב

המוחלט. ביטולה הוא, היחיד הבטחוני המוצא
מופיעה הדברים, פני יהיו כך שאכן נבואית הבטחה

בכתף "ועפו ישעיהו הנביא של הגאולה בנבואת
ישראל וירוצו "יעופו רש"י: מציין ימה", פלישתים

של במערבה הם אשר הפלישתים על אחד שכם
הרד"ק: וכפירוש ארצם", את ויכבוש ישראל ארץ

אותם". ולבזוז "להכותם
הניסים חודש כסלו, לחודש השבוע כניסתנו

הנבואית בהודעתו בטחוננו את מחזקים והגאולה,
זמן הגיע כבר כי המשיח, מלך שליט"א הרבי של

משיח פני לקבל - הוא עלינו שמוטל וכל הגאולה,
טובים, ובמעשים ומצות בתורה בהוספה צדקנו,

עדי ומשיח, גאולה ענייני ולחיות להפנים ללמוד,
לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף התגלותו

כסלו י״ד חוגגים
נשים, קבוצת של יוזמה מתארגנת
רחל ולקבר המכפלה למערת לנסיעה

שליט"א הרבי של החתונה ביום אימנו.
לזירוז לפעול כסלו, י"ד המשיח, מלך

לרפואת ובמיוחד והפרט. הכלל גאולת
רחל. בן גל מרדכי הרב

אי"ה ויתקיים ,18 מגיל לנשים הטיול
יציאה .(28.11.12) כסלו י"ד רביעי ביום

ומהקריות. מרמת-גן בבוקר בשמונה
עדנה, 054-770-2367 לפרטים:

רחל. 052-330-2779

אור״ ״פסטיבל מפעילות
בקרב פעל אור" "פסטיבל צוות

ה"רוחני" הפסטיבל ממשתתפי כ-1500
במצוקי אחרון, שבוע בסוף שהתקיים

במהלך המלח). ים (מעל דרגות
התוועדויות, הצוות קיים הפסטיבל

התורה. וקריאת תפילות שבת, סעודות
ערכות מאות חולקו תפילין, הניחו רבים

הסברה. וחוברות נש"ק
סימן הרב ע"י נמסרו חסידות שיעורי

השליח קדלבורג מיכאל והרב יצחק טוב
את בהתפעלות שציין בפסטיבלים,

הפסטיבל באי בקרב המדהים צימאון
כולם ומשיח. גאולה יהדות, לנושאי

המעונינים להתגלות. ומחכים מוכנים
נא אור" "פסטיבל בפעילות להתנדב

.052-865-1551 בטל: קשר ליצור

רש״י: וכפירוש ימה״, פלישתים בכתף ״ועפו ישעיהו הנביא של הגאולה בנבואת כנזכר הדברים, פני יהיו כך
ארצם״ את ויכבוש ישראל ארץ של במערבה הם אשר הפלישתים על אחד שכם ישראל וירוצו ״יעופו

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

(16.11.12) (5773) ה'תשע"ג הגאולה, חודש כסלו, ב' תולדות, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

בדרום ההסלמה
החידלון וממשלת

922

הפסטיבלים, בקרב המשיח מלך שליט״א הרבי בשליחות הפועל האור״ ״צוות
המלח). ים (מעל דרגות במצוקי בפסטיבל והפעם יהודי. אף על מוותר לא

מדבר בארץ ימצאהו



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

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

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

תניא תהלים חומש

שיחי' פייגה וחיה יעקב ר' למשפחת
רווה

ה' בצבאות החיילת בתם, להולדת
תחי' אלישבע

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

טוב מזל ברכת
הרפז שיחי' ומשפ' ישראל נועם להרב

בנו של מצווה הבר חגיגת לרגל

שיחי' זעליג יהושע מענדל מנחם הת'
של הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה
לרבי רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א

טוב מזל ברכת

   
    

     
    

    
    

    
    

   
    
     

   
  

אברהם בן יצחק תולדות ואלה
יט) כה, (בראשית יצחק את הוליד אברהם

אבינו אברהם היה יכול לא הטבע, פי על
העולם אומות "היו לכן לעולם. בן להביא
עשה "מה יצחק. של לידתו אחרי מרננים"
דומה יצחק של פניו קלסתר צר הקב"ה?
את הוליד אברהם כי הכל והעידו לאברהם

יצחק".
של יכולתו על חלקו לא העולם" "אומות
- הרוחני במובן בנים להוליד אברהם
יכלו לא הם אך וכדומה. טובים מעשים
יוכל העזה, אמונתו בכח שאברהם, להאמין

גשמי. בן כפשוטו, בן להוליד
העולם אומות נוכחו יצחק נולד כאשר
גם אלא יהודי, של נשמתו רק לא כי לדעת
נתונים אינם כאחד שניהם - הגשמי גופו
שבשלמותו דבר הטבע. להגבלות כלל

והשלמה. האמיתית בגאולה יתגלה
הגאולה) (פניני

כה) כה, (בראשית אדמוני הראשון ויצא
ופורע ראשון לכם נגלה אני 'ראשון' בזכות
ומביא 'ראשון' לכם ובונה 'הראשון' מן לכם

'ראשון'. לכם
כג,מ) בזכות(ויקרא ראשון, לכם נגלה אני
אלו - הראשון" ביום לכם "ולקחתם
שנאמר ראשון לכם נגלה אני מינים, ד'

אחרון". ואני ראשון מד,ו)"אני (ישעיה
שנא' עשיו זה - 'הראשון' מן לכם ופורע
ראשון לכם ובונה אדמוני". הראשון "ויצא
"כסא יז,יב): (ירמיה שנא' המקדש בית זה -
ראשון לכם ומביא מראשון". מרום כבוד
נא,נא): (ישעיה שנא' המשיח מלך זה -

הנם". הנה לציון "ראשון
שמעוני) (ילקוט

עליה רבו ולא אחרת באר וחפור
כ) כו, רחובות(בראשית שמה ויקרא

במהרה שיבנה העתיד, לבית רמז הוא
(רמב״ן) ומצה ריב בלא ייעשה והוא בימינו,

מוצש"ק הדלק"נ

5:17 4:04 ירושלים
5:19 4:18 תל-אביב
5:17 4:08 חיפה
5:21 4:22 באר-שבע
5:19 4:19 ניו-יורק

הוא צבא-ות ה' - ה' דבר משא 
א'-ב'). פרק (מלאכי

יצחק את הוליד אברהם

אברהם אברהם בן יצחק תולדות "ואלה הפסוק על
"היו חז"ל: דברי את רש"י מביא יצחק", את הוליד

שרה... נתעברה מאבימלך אומרים, הדור ליצני
דומה יצחק של פניו קלסתר צר הקב"ה עשה מה
יצחק". את הוליד אברהם הכל והעידו לאברהם
ב"צר המיוחד החידוש מהו לכאורה: להבין יש

אך הרי לאברהם"? דומה יצחק של פניו קלסתר
צורך ויש אדרבא, לאביו, דומה שבן הוא טבעי
לו. דומה יהיה לא שהוא כדי מיוחדות, בסיבות

יצחק לפחד אוהבי אברהם בין
בעוד ליצחק. אברהם שבין ההבחנה ידועה

למדת מרכבה אוהבי", "אברהם הינו שאברהם
בגמילות העיקרית עבודתו היתה ולפיכך החסד,

מאופיין יצחק הנה אורחים, והכנסת חסדים
חפר ולכן הגבורה, למדת מרכבה יצחק", כ"פחד

והאבנים העפר הסרת של עבודה - הבארות את
הנובעים החיים המים וגילוי המעין, על המכסים

למעלה. מלמטה

את לצור כביכול, הקב"ה, של ה"קושי" מובן מכאן
לאברהם": דומה יצחק של פניו "קלסתר

ומנשמתו מגופו נובע שהוא משום לאביו, דומה בן
בגופו לו דומה הוא כך משום דווקא האב, של

מנוגדים היו ויצחק אברהם אך נפשו. ובתכונות
במדת אברהם נפשם. בתכונות מזה זה והפוכים
היו זו מסיבה הגבורה. במדת יצחק ואילו החסד

שמאי בית (כדרך השכליים, בכחותיהם גם שונים
משום מחשבתם, בדרך שונים שהיו הלל, ובית

יותר נטו שמאי בית נשמותיהם. בשורש ההבדל
באופן ולכן להקל), נטו הלל בית ואילו להחמיר
שונים להיות אמורים היו ויצחק אברהם טבעי,

מראה פניהם. בקלסתר גם הפוכים, ואף מזה, זה
סבר - חסד לבעל הנפש: לתכונות קשור הפנים
תקיפות פנים - גבורה לבעל ואילו יפות, פנים

וכדומה.

לטבע בניגוד פעל הקב״ה
כיצד אלה בנתונים השאלה: מתעוררת שאז לאלא

שהרי הדור, ליצני טענת את לסתור יהיה ניתן
הפוכים להיות ויצחק אברהם צריכים טבעי באופן
זה נוגדת שהנהגתם כשם פניהם בקלסתר מזה זה

בגבורה? או בחסד לזה,
טענו הדור שליצני כיון חז"ל, אומרים לכן

חידוש, אכן הקב"ה פעל שרה", נתעברה "מאבימלך
של פניו קלסתר "צר עצמו והוא לטבע, בניגוד

לאברהם". דומה יצחק
קלסתר "צר שהקב"ה זה ענין להבהיר: שיש אלא

במראה רק היה לא לאברהם" דומה יצחק של פניו
במראה דומים היו הם אדרבה: אלא שלהם, הגשמי
ברוחניות שלהם הפנים" ש"קלסתר משום החיצוני,

דומה. היה
שחסד למרות מקומות: במספר המבואר לפי וזאת
הן יצחק גבורות זאת בכל לזה, זה מנוגדים וגבורה

כנאמר אברהם, של החסדים של ותוצאה המשך
יצחק. את הוליד אברהם כאן: בפסוקנו

שהרי חסד, הוא לגבורה שהגורם משום רק ולא
ורוב תתקבל, שההשפעה "מעוניינת" החסד מדת
זאת לעשות הכרחי ולכן לקבל, יכולים אין טובה
אלא - השפע צמצום - הגבורה באמצעות דוקא

דוקא בגלוי, חסד הן דיצחק גבורות מכך: יותר אף
בהשפעה, ותוספת ריבוי יש הגבורות באמצעות
על דווקא נאמר ולכן גשמים", ב"גבורות כנרמז

יצחק". את לו ואתן זרעו את "וארבה יצחק

וגבורה מחסד למעלה
שבין - "התכללות" - איחוד לידי להביא זו יכולת

ממקור נובעת דיצחק, וגבורה דאברהם חסד
ולמעלה מחסד למעלה ההשתלשלות, לסדר שמעל

איחוד אפשרי זה, ממקור דווקא ולכן - מגבורה
- יצחק" את הוליד "אברהם מנוגדים. ענינים בין
מ"המשכת" נובעת - וגבורה חסד של ההתכללות

ועד מהשתלשלות, שלמעלה הדרגה אותה
שיתגלה הזה, בעולם כאן ית' עצמותו להמשכת

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה בשלימות
ה'תשכ"ה) תולדות ש"פ שיחת פי (על

מלך דבר

תלדות פרשת

תולדות

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'
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הוצאתו את שיזמה לאחר גם
הפאה" "מעלת הלקט של לאור

the shaitel לאנגלית בתרגום או
עמדתו את המציג , advantage
מלך שליט"א הרבי של הברורה

שבחבישת החשיבות בדבר המשיח
חזן ענת נשואה, לאשה הפאה

יורק, בניו קראון-הייטס משכונת
החיוביות התוצאות את שיערה לא

זו. ליוזמה שיהיו
בקרב החוברת משהופצה רק

החלו שונים, ומגזרים אוכלוסיות
שהתחוללו נפלאות סיפורי לזרום

הפאה. חבישת בעקבות
נכנסו מספרת, היא כשנה, "לפני

נשים. שתי בפאות, עבודתי למקום
שהייתה השכונה, תושבת מהן, אחת

התעניינה בעגלה, תינוק בלוויית
העלתה היא השיחה במהלך בפאה.

שיער בתחום מסויימת שאלה
לה עניתי הפאה.
עוסקת לא שאני

זה, ספציפי בנושא
לחנות קפיצה "תני
ישמחו הם ממול,

את ואגב, לך. לענות
כאן להשאיר יכולה

התינוק. את בינתיים
האשה של חברתה

נראתה שלא
גם עודדה מקומית,

את להשאיר היא
אני "וגם התינוק
כאן". לך אחכה

יצאה האשה
עם לשיחה והתיישבתי מהחנות
דבריה בתחילת שכבר חברתה,
לא אני "תראי חגיגית: הצהירה

חושבת לא וגם פאה, לקנות באתי
פשוט, חברתי מבינה, את פאה! על

אותה". שאלווה ממני בקשה
שבקושי מטפחת הייתה לראשה

שערה. את כיסתה
לשוחח. והתחלנו מדבריה התעלמתי
אחרת ממדינה היא כי סיפרה, היא

יודאיקה חנות להם ויש בארה"ב
לי הראתה ואף יהודית ואומנות

עשתה שהיא אומנות מדברי כמה
בו באיזור כי סיפרה כן כמו בעצמה.
"אגב, יחיד. יהודי זוג הם גרים, הם
פאה, רוצה לא שאני הסיבות אחת
לבדוק שניסיתי פאה שאף מכיוון

לי". תאמה לא בעבר,

מסויים כשבשלב לשוחח, המשכנו
מעיק אשר את לספר החלה היא

מזה נשואים ובעלה היא עליה.
בפרי נפקדו לא ועדיין שנים חמש

לה. מכאיב מאוד והעניין בטן.
כדאי כך, משום דווקא "ואולי

פאה. לחבוש עצמך על שתקבלי
הקב"ה?" מחכה לזה דווקא אולי
את לה הגשתי עבודתי, כדי תוך

וסיפרתי הפאה" "מעלת החוברת
מכסה בהיותה הפאה מעלת על לה

המשכנו השיער. את לחלוטין
להחזיק ממשיכה שהיא תוך לשוחח
שסגולת מתפללת אני ובליבי בלקט.

לשנות עליה תשפיע עצמה הלקט
עמדתה. את

רוצה "את משפט זורקת היא לפתע
לי, מתאימה לא פאה ששום לראות

עלי..." תנסי הנה
שהיו פאות כמה לכיוון הסתובבתי

לקחתי מאחורי,
הפשוטה הפאה את
שם שהייתה ביותר

"הנה לה ואמרתי
תנסי".

שמה שהיא ברגע
לראשה, הפאה את

פרצה עצמה היא
התפעלות, בצעקת
להאמין לה שקשה
מתאים כך כל שזה

בעלה, נכנס ואז לה.
הופתע שלרגע

החדש מהמראה
את הביע מייד אך

ממלמל כשהוא לפאה, הסכמתו
הפנים". על אור ממש "רואים
הם כי החליטו השנים בקיצור,

הפאה. את קונים
אחד כשיום חודשים, כחמשה חלפו
מישהו טלפונית. שיחה מקבלת אני

בהתרגשות לי צועק הקו בקצה
אותי לברך ומתחיל בהריון! "אשתי

האיחולים. מיטב את ולאחל
פרטים, לי והוסיף מעט משנרגע רק

בעלת באשה מדובר. במי נזכרתי
בחנותי שביקרה יודאיקה החנות

שסיפרה נזכרתי פאה. רכשה ולבסוף
שנים חמש לפני נישואיהם, שמאז
מה זמן והנה בטן בפרי נפקדו לא
הפאה, את לחבוש שהחלה לאחר

בטן. לפרי בעלה עם יחד זכתה
n

- סבא כפר חב"ד ישיבת ראש - איפרגון אבישי הרב מאת
מסווג בתפקיד בצה"ל שירת

וינצחילחם מלחמות ה' וינצח ה' מלחמות ילחם
- ב חלק -

העריצות הרודנות, משטרי נפילת של העולמי התהליך
העולם ברחבי האחרונות בשנים רואים אנו אותו והדיכוי,
תש"נ- בשנים כבר למעשה החל ערב) במדינות (ובמיוחד
על המשיח מלך שליט"א הרבי דיבר שנים באותן תשנ"א.
כבר המשיח המלך ואשר הגאולה", ב"דור נמצאים שאנו כך
הקדושים: וכדבריו העולם, אומות על גם בעולם ופועל נמצא
וינצח... ה'... מלחמת ילחום שמשיח... הרמב"ם, דין ""כפסק
- ענינים וכמה בכמה וינצח ה' מלחמת ה"ילחום שנפעל איך בפועל ורואים

התשנ"ב). שרה, חיי פרשת שבת הרבי, (שיחת שלום..." של מלחמה מתוך ודוקא
פירוק ואח"כ הקומוניסטית ברה"מ התפרקות עם הייתה התהליך תחילת
כבירים אירועים – נאט"ו") "ברית מול להילחם (שהתכוננה וורשה" "ברית
דיבר אשר המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י נובאו אותם, חזה לא שאיש אלו,

התרחשותם! לפני שנים שלוש כבר עליהם
עם נמשך והדיכוי, הרשע משטרי נפילת של העולם, חובק האלוקי, התהליך
לטובה המשטר שינוי באפגניסטן, הטאליבן נפילת בעיראק, המשטר נפילת
במדינות לטובה שינויים של שנים) מאותן (שהחל הגואה הגל באינדונזיה,
הלטינית, אמריקה ובמדינות אסיה במזרח וכן ובדרומה, אירופה מזרח

כיום. הערבי-מוסלמי בעולם והמהפכות
בבחירות, הזיופים בשל שנים מספר לפני באיראן שהיו הגדולות ההפגנות
יתכן ומחמיר, ההולך הכלכלי המצב בשל לאחרונה שם שהחלו וההפגנות
אמברגו תחת גם נתון (אשר זה משטר של לקריסתו ה' בעזרת הן אף ויביאו
הרשע משטר של נמנעת והבלתי הקרובה מקריסתו מאוד וחושש מלא, נשק

היחידה). בריתו בת – בסוריה
סמוכים היותנו עובדת של ישירה תוצאה הינן בעולם הללו המהפכות כל
המשיח המלך של הכבירות פעולותיו בשל ובמיוחד הגאולה לזמן כך כל
קודשו בשיחת במפורש שאמר (כפי מליובאוויטש שליט"א הרבי – עצמו
הערבי בעולם המהפכות שתהליך מכך גם ניכרת זו עובדה לעיל). שצויינה
שליט"א הרבי (אדמו"רות) נשיאות החלה בו – שבט י' בתאריך התחיל אף
- יצחק יוסף רבי חמיו של תאריך באותו הסתלקותו (לאחר המשיח מלך
הרבי ע"י הנשיאות לקבלת הששים בשנת וכן חב"ד), של הקודם האדמו"ר

המשיח. מלך שליט"א
הגוש ונפילת להתפוררות בקשר הדגיש עצמו המשיח מלך שליט"א הרבי
יצחק יוסף רבי חמיו כ"ק ליציאת הששים בשנת אירע שזה הקומוניסטי,
פעולותיו בשל היא ברה"מ שהתפוררות כך על מלמד, זה דבר מרוסיה.
והיהדות התורה הפצת למען נפש במסירות שלחם חמיו, כ"ק של הקדושות
ושהתחיל הקומוניסטי, המשטר מצד קשות רדיפות מול ברה"מ, רחבי בכל
אלפי מפיצים ידו על אשר – העולם רחבי בכל הגדול השליחות מפעל את

תבל. קצוות בכל הגלות חשך את ומגרשים הקדושה אור את חב"ד בתי

ושמחה ניסים ומתוך וברחמים בחסד – הגאולה אופן
וברחמים, בחסד תבוא שהגאולה ואמר חזר המשיח מלך מליובאוויטש הרבי
ספר [ראה הנוראה) בשואה (בעיקר עברנו כבר משיח" "חבלי את שגם אמר ואף
וכל ישראל, מעם ואחד אחד שכל לנו מובטח וכי ,[573 עמ' ח"ב, התשמ"ח, השיחות
מישראל ואחד אחד וכל , נידח" ממנו ידח "לא שכתוב וכמו יגאלו, ישראל עם
ההצלה ניסי את רואים גם כולנו תשובה. עשו וכבר תשובה לעשות סופו
הגלוי הנס את וגם הרקטות, איום תחת רבות שנים הנמצאים הדרום בישובי
עלינו ברמה"ג. הבשן" "אלוני בתי בין – התפוצץ שלא המרגמה פגז בנפילת
המצוות, ובקיום התורה בלימוד הוספה ע"י הקרובה הגאולה לקראת להתכונן
הרבי וגילוי הגאולה לזירוז ולהתפלל הרבים, הניסים על יתברך לה' להודות

וברחמים! ובחסד ממש בקרוב צדקנו משיח

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד. פרק סוטה הלכות

א. פרק ביאה איסורי הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ב-ד. פרק נפש. ושמירת רוצח הלכות

ה-ז פרק
.

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

א-ג. פרק מכירה. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו..ההריון הפאה שיעור להם שאין ..דברים

הגאולה אתר של הוידאו במדור

השטחים, כל אחת בבת ליישב הגמור הכרח
ערעור עליהם שיש אותם פנים כל על

שיתאיישו הדרך זו רק ברורה, ולדעתי העולם. מאומות
הרעה... ממזימתם ר"ל ישראל של שונאיהם

תשל"ח) חשון כ"ב (ממכתב

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אחת בבת הבאיםליישב ברוכים כנס
השירה קטעי הנאומים,

לצפיה! והזמרה,
www.hageula.com

  

הפאה״ ״מעלת לקט שער



שליט"א הרבי מדליית
הממשלתית בהוצאה הרשמית המדליה

בהזדמנות נדיר פריט

ארד/כסף/זהב
ה'" "תהילת סידור בכריכת משובצת להשיג ניתן

מטבעות) 5) וסטים בבודדים הבן" "פדיון מטבעות
04-8622-442 בע"מ המצליח

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

המים טעם
מים ומטהרי וקרים רותחים מים בר מערכות משווקת

052-6567047

! מיוחד הנחה מבצע

אביב להזמנות:

ם וקמשווקת ם תתותחחח ר םםםםם מממ בבבבר ערכותת

ואספקה שירות
מסננים של
ולעסק לבית

"תופים" של מגזין

מישראל אחד כל על משגיח הקב״ה
וכלשונו במסחרו מצליח אינו דעתו לפי אשר ..כותב

מזל. בלי אומרת זאת במכתבו,
הקב"ה כי לישראל, מזל אין רז"ל, מאמר ידוע והנה
ואחת אחד כל על המשגיח הוא ומנהיגו עולם בורא

ביתו. ולבני לו המצטרך בכל מישראל
וכן ומצות תורה בעניני להוסיף שעליו מובן ומזה

בברכות יתוסף זה ידי שעל כזה, יעשו ביתו בני שכל
בפרט. פרנסה ובעניני בכלל בהמצטרך השי"ת

מלח חז"ל עצת ידועה ביחוד פרנסה לעניני ובנוגע
בצדקה, להרבות שעליו אומרת זאת חסר, ממון

ומזמנים פעמים, ברבות הצדקה את ולחלק
הבקר. תפלת קודם חול יום בכל הוא לזה המסוגלים

ו׳שכד) (מאגרת

ברצונו אלא תלוי הדבר אין
אינו לדעתו ואשר רוחו מצב אודות למכתבו.. במענה

לידי בא וכמעט וכו' המשפחה) (=פרנסת לענין מסוגל
וכו'. יאוש

התורה היפך שהם הענינים שכל להאריך למותר והנה
ואם מוכרח, גם ובמילא לבטלם הישראלי איש ביד

לחיי מוכשר ושאינו יאוש לידי בא שכותב כמו
שצריך מובן ולכן היצר, מפתויי אלא זה אין משפחה,

אלא עוד [ולא הבורא לרצון מתאים נגדם להלחם
ישמעו שלא כוונתו היצה"ר שגם הק' בזהר מבואר
אלא תלוי הדבר ואין א], קסג, ב' חלק זהר עיין לו,

זאת אין בקישוים הענין קשור דעתו לפי ואם ברצונו,
שיחנא גמלא ולפום הענין שנמנע אומרת

ו׳שכה) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

כשנה, מזה היו"ל המשיח, ימות חדש מגזין
בנושא העוסקים עת כתבי לרשימת הצטרף

האנגלית. בשפה והפעם ומשיח, גאולה
הנושא המגזין של ולהו"ל ליוזמה האחראים

בתרגום "תופים" או tambourines השם את
צעיר בנימינסון, יונה אליהו הרב הם לעברית,
המתגוררים אילנה, מרת וזוגתו מקנדה חב"די

חב"ד. בכפר כיום

במוסד למד בהמשך אך חב"ד, בגן למד בילדותו
בישיבה לימודיו לקראת חב"די. שאינו חינוך

והחל החב"דיים החינוך למוסדות חזר גבוהה,
בניו המרכזית תמימים" "תומכי בישיבת ללמוד
יצא ('04) תשס"ד בשנת לימודיו, לאחר יורק.

ל"שליחות", המשיח מלך שליט"א הרבי כהוראת
הקודש בארץ ביניהם בעולם. מקומות במספר

דרדקי". כ"מלמד שימש גם שם ובצרפת,

הדולרים חלוקת במעמד
מדרשו בבית ללמוד זכה תש"ע, עד תשס"ז בקיץ

משיח ב"בית המשיח, מלך שליט"א הרבי של
בקודש, לשמש זכה זו בתקופה יורק. בניו "770
מלך שליט"א הרבי של דולרים חלוקת במעמד

שהוקם הועד במסגרת ראשון. בימי המשיח
בגיוס ועסק פעל הדולרים, חלוקת מעמד לנושא

הענין. לטובת הכספים

המוני כיצד לראות עבורו, פז הזדמנות זו הייתה
ואמונה עצום ביטול מתוך עוברים ישראל בית

מלך שליט"א הרבי הקודש פני מול תמימה,
לזכות ואף הקדושה ברכתו את לקבל המשיח,
כיצד לראות נפלאה הזדמנות ברכה". ב"דולר

שהרבי הטהורה האמונה את חיים חסידים, אלפי
גשמי, בגוף וקיים" "חי המשיח, מלך שליט"א

את להעביר בצורך חש כעת ממש. כפשוטו

המגזין. נולד כאן היה. שלא מי לכל החוויה
בברכת לארה"ק, הזוג בני עלו חתונתם, לאחר

בכפר דירתם וקבעו המשיח, מלך שליט"א הרבי
הגאולה בנושא שיעסוק המגזין רעיון חב"ד.

הנקודה בהדגשת וגידים, עור קורם החל ומשיח,
ממש". כפשוטו גשמי! בגוף וקיים! "חי החסידית

האנגלית בשפה דווקא
הניעה זו, שפה דוברי הזוג בני ששני העובדה

דוברות הנשים לציבור המגזין, את ליעד אותם
עבורן כותבת אילנה מרת כאשר האנגלית,

הגאולה, בחג י"ל הראשון הגליון מדורים. כמה
שבועיים, כל יו"ל הוא מאז תשע"ב. כסלו י"ט

ואיכותית. כמותית עליה במגמת

המגזין, של הרעיוני החנית חוד כי ספק אין
וקיים! "חי - החסידית האמונה נקודת זו

שיו"ל גליון בכל ממש". כפשוטו גשמי! בגוף
ישראל לנשות הקורא שלם, מרכזי עמוד מוקדש
פורסם גם כך הדולרים. חלוקת במעמד להשתתף

שהרבי דין" ה"פסק 22-23 בגיליון בהרחבה

נשמה גשמיים חיים חי המשיח, מלך שליט"א
כגון: הנצחיות, בהנהגותיו כהרגלו וממשיך בגוף
הציבור עם "תפילה "יחידות", דולרים", "חלוקת

ומשפיעים. רבנים כו"כ בחתימת וכו'",

הגאולה מתכוני גם
מתוך נקודות למצוא ניתן המגזין, מדורי בין

סיפורי הגאולה, נפלאות השבועי. מלכות" ה"דבר
הלכות פרטיות, והשגחות קודש באגרות מופתים
בישול, למתכוני מדור ואפילו הנשים מצוות לגבי

ומשיח. גאולה לענייני הוא גם המנוצל

מלך שליט"א הרבי לתביעת בהקשר למשל, וכך
מציין הוא ומשיח, גאולה ענייני לחיות המשיח,
בעת גם אחד כל אצל להתגלות צריך זה שהרגש

אחד כל כאשר האכילה,
נותר הוא כי לעצמו מציין

הבר שור לסעודת רעב,
להיות שעתידים והלויתן,

לעתיד לצדיקים סעודה
לבוא.

הוגש שלאחריו, בגליון
להכנת בישול מתכון

(חביתיות פנקייק
קמח מעיסת ממותקות
ההסבר בשילוב דלילה),

החביתין מנחת את מאזכרת זה, מאכל שהכנת
יום.... בכל מקריב הגדול שהכהן

שליט"א לרבי מוכנס הדפסתו, טרם גליון כל
כאשר קודש. האגרות באמצעות המשיח, מלך

נכונה לפעול לרגליהם, נר מהוות התשובות
להזמנות והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז

.054-213-6938 יונה: אליהו – ופרטים
. tambourines770@gmail.com

בנימינסון יונה אליהו הרב

לכינוס המסייעים לכל

הבאים" "ברוכים
מרחשון כ'

בראשל"צ. בלוודר באולמי

ציק, חיים הרב רחימי, יצחק הרב
יצחק יוסף הרב פרישמן, בנצי הרב

התמימים ולכל רווה. מנחם הרב לוין,
הכינוס וקיום בארגון שעזרו

אריה הרב שאער, ראובן להרב
לוי הרב שלוש, אבנר הרב לוי,

חדד יוסף הרב ציק, יצחק

והברכההתודה והברכה התודה


