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עזה, מרצועת הטירור למנהרת משותף. מכנה להם יש
אל"מ ולרצח השלושה, עין לקיבוץ בסמוך שנחשפה

בסוף הירדן, בבקעת הי"ד עופר (יאיא) שריה מיל'
התנהלות - והוא משותף מכנה להם יש שעבר. שבוע
את ובוטה ישיר באופן המעודדת בישראל, הממשלה

הערבי. הטירור פעילות
מנהרת באמצעות נעשתה שליט, גלעד של חטיפתו

מאות של שיחרורם הפלסטינים. ע"י שנחפרה טירור
לשחרורו, המדדמת בעיסקה ורוצחים מחבלים

את היום עד ומהווה היוותה
הגדולים התמריצים אחד
הפלסטיני. לטירור ביותר

תפיסת פשוט, חישוב
מנהרות עשרות! אפילו

זניח עניין הינו כאלה, טירור
הכריה אמצעי (את לחלוטין
המיסים משלם מממן במילא

הישראלי).
עבורם מהווה שליט, תקדים

פעם ולוא להצליח תמריץ
ישראל שמדינת כדי אחת!

תכרע במאוחר, או במוקדם
של לשיחרורם ותסכים ברך

ורוצחים. מחבלים מאות

העימות לקראת
מוכנים אינם הבטחון, ומערכת ישראל ממשלת

הפלסטינים, עם מלחמה של בעיצומה אנו כי להודות
נתפסת בלתי בסלחנות להתייחס וממשיכים

שלו, ההכנה ולפעולות הפלסטיני האוייב להתחמשות
הבא. העימות לקראת

הערבי הטירור לעידוד הממשלתיים והתמריצים
רה"מ נאם כשבועיים לפני רק ממשיכים. העממי,

את ומלואו, עולם קבל לציין שכח לא במהלכו באו"ם
חלוקת כואבים! ויתורים המדינית: אמונתו עיקרי

מדינות שתי לפלסטינים. חלקיה ומסירת ישראל ארץ
הצהרות עם עמים. לשני
רק יכול מאזן אבו כאלה,

שלו השגריר על לברך
באו"ם! שנאם

פיגועי לאלפי התגובה העדר בשטח. נראה גם זה כך
תבערה בקבוקי זריקת דקירה, פיגועי אבנים, ידוי

הטירור. להמשך לפלסטינים מאותת ירי, ואף
בישראל הממשלה שיחררה האחרונים, בשבועות

שהפלסטינים כדי רק ורוצחים, מחבלים מאות
הזוי שטחים. מסירת המשך על... מו"מ לניהול יסכימו
ישראל, בארץ היהודים חיי את ומסכן צורב לחלוטין,

ח"ו.
לפעילות הערבים את שמעודד התמריץ בדיוק זו
אל"מ רצח כמו טירור,
כי הידיעה עופר. שריה
והם גרוע הכי במקרה

לכלא נכנסים הם נתפסים,
לבית מבחינתם הישראלי,
מהווה הישראלי, ההבראה

הבנק לחשבון עצום. תמריץ
מענק לזרום מתחיל שלהם
שנותר וכל מכובד, חודשי

בסבלנות, להמתין הוא להם,
שוב והם הבאה למחווה
נתפס! בלתי ה"י. בחוץ,

חזקה יד רק
הרבי קבע שנים, לפני כבר

כי המשיח מלך שליט"א
חזקה. יד רק - הוא הערבי לטירור היחיד הפתרון

ערוך, בשולחן ברורה הלכה על המבוססת התנהלות
עיירות על שצרו "נכרים שבת: בהלכות שכ"ט סימן

סתם באו ואפילו נפשות עסקי על באו אם מישראל..
עדיין ואפילו נפשות עסקי על באו שמא לחוש ויש

בכלי עליהם יוצאים ובאים ממשמשים אלא באו לא
לספר הסמוכה ובעיר השבת את עליהם ומחללין זיין

ותבן קש עסקי על אלא לבוא רוצים אינן אפילו
ומשם העיר ילכדו שמא השבת את עליהם מחללין

לפניהם". ליכבש נוחה הארץ תהא
שייכת ישראל ארץ אפשרית: דרך בכל לציין הזמן זה
לנו שניתנה הארץ זו בלבד! ישראל לעם בשלימותה,

הזמן זה עולם, בורא ע"י עולם כנחלת עולם לעם
המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות את לדרוש

בגאולה לארצינו קוממיות יוליכינו ויגאלנו שיבוא
ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית

הבאים״ ״ברוכים הארצית להתועדות הסעה מוקדי

050.874.1295 גכטמן זאב אופקים:
054.211.2770 קעניג יצחק אלקנה:
050.781.1492 מלמד גדליה אשקלון:
050.871.7703 קופצ'יק מש' שבע: באר
054.6307.770 בליניציקי ב. שמש: בית
072.298.6770 טוב סימן מש' ברק: בני
050.417.7082 ונטורה צבי ברק: בני
054.7826.770 רווה מנחם בת-ים:
050.775.4731 רומנו אורן דימונה:
052.591.7770 סרוסי שגיב חדרה:
050.477.0029 סודית אסף חולון:
050.542.9791 סתהון דניאל חולון:
054.770.2365 מקמל אליהו חיפה:
077.210.0631 אורן דורון ירושלים:
03.960.1981 קופצ'יק לוי חב"ד: כפר
054.995.0562 יוסף אבישי יונה: כפר
09.768.0050 חב"ד בית סבא: כפר
052.537.1668 בלוך ישראל לוד:
054.244.3770 העמק: מגדל
052.802.7772 חב"ד מרחבים:
054.554.9232 פולומבו ע. : ציונה נס
054.637.7021 משיח מטה עילית: נצרת
052.857.2770 מלכה נתיבות:ליאור
054.392.6493 פרץ משפ' נתניה:
054.805.6107 עמרני דניאל עפולה:
050.228.9770 דוד שהינו עמנואל:
,076.545.5770 אליאס יעקב צפת:
050.875.4616 בלוך שבתי צפת:
054.688.3770 פרסיקו ש. אונו: קריית
050.643.8014 בוטבול א. גת: קריית
050.668.0212 מלאכי: קריית
054.431.5552 עקיבא ב. העין: ראש
050.2279.770 כהן אדם לציון: ראשון
052.708.0583 שבו בן ליאור רחובות:
052.707.3314 סימון אסף גן: רמת
050.240.7706 כהן משה רעננה:
053.421.3588 תמם אליהו יפו: ת"א
054.254.2770 מחפוץ ש. נ-עופר: ת"א

לעם לנו שניתנה הארץ זו בלבד! ישראל לעם בשלימותה, שייכת ישראל ארץ אפשרית: דרך בכל לציין הזמן זה
ממש עכשיו המשיח, מלך שליט״א הרבי התגלות את לדרוש הזמן זה עולם, בורא ע״י עולם כנחלת עולם

טובות חדשות
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(18.10.13) (5774) ה'תשע"ד מר-חשון י"ד וירא, פרשת קודש שבת ערב

הכינוס על פרטים
(עמ' 4) ארצית והתוועדות

ב"ה

הנכון הטיפול
הערבי בטירור

967

במבצע לחברון, מה״מ שליט״א הרבי משלוחי נחשון יוסי הרב
הרב מיוזמת המקום, ממנהלי שוורץ הרב עם יחד רחל, בקבר מזוזה
בארץ הקדושים המקומות למיגון הפועל מניורק ריזל שלמה השליח

אימנו רחל - מרחשון י"א



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

  
דיעודי העיקריים מהעניינים

עוד יכנף ש"לא הגאולה
את רואות עיניך והיו מוריך
של ענין הוא שזה מוריך",
בתכלית הוי'" אליו "וירא

השלימות.
ח"י של הענין תוכן זהו

העולם ענייני שבכל מרחשון,
שבחודש דחול (עובדין

החיות ניכר יהי'ה מרחשון)
דאלוקות. האמיתי (ח"י)

      

ב) יח, (וירא וירא עיניו וישא

עיניהם "תחשכנה חלבו, רבי אמר
(תהילים המעד" תמיד ומתניהם מראות

של עיניהם שמראית לפי כד), סט,
כו' לגיהנם אותם מורידים רשעים

מעלה צדיקים של עיניהם מראית אבל
עיניו "וישא שנאמר עדן לגן אותם

עליו". נצבים אנשים שלשה והנה וירא
ט) פ״ז רבה (אסתר

הכנסת גדולה רב אמר יהודה רבי אמר
דכתיב השכינה, פני מהקבלת אורחין
חן מצאתי נא אם אדני נא "ויאמר
רבי אמר וגו'". תעבור נא על בעיניך
הקב"ה כמדת שלא וראה בא אלעזר

יכול קטן אין ב"ו מדת ודם, בשר מדת
אצלך, שאבוא עד המתן לגדול לומר
אם אדני "ויאמר כתיב בהקב"ה ואילו
קכז.) (שבת מצאתי".. נא

נא "יוקח אמרת אתה הקב"ה לו אמר
הוא לבניך, פורעה שאני חייך מעט"
השירה את ישראל ישיר "אז שכתוב

יז), כא, (במדבר וגו'" באר עלי הזאת
נחלי "ארץ מנין? בארץ במדבר. הרי

"והיה מנין? לעתיד ז). ח, (דברים מים"
יד, (זכריה חיים" מים יצאו ההוא ביום
שאני חייך "ורחצו", אמרת אתה ח).

(יחזקאל במים" "וארחצך לבניך פורעה
"רחצו מנין? בארץ במדבר, הרי ט), טו,
"אם מנין? לעתיד טז), א, (ישעיהו הזכו"

ד), ד, (ישעיהו וגו'" צאת את ה' רחץ
חייך העץ" תחת "והשענו אמרת אתה

למסך. ענן פרש לבניך: פורעה שאני
מ״ח) רבה (בראשית

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

6:39 5:28 ירושלים
6:41 5:43 תל-אביב
6:40 5:33 חיפה
6:42 5:46 באר-שבע
6:52 5:54 ניו-יורק

את ותשא - גו' אחת ואשה 
לז) - א ד, (מלכים-ב' ותצא. בנה

הוי' הגילוי את לדרוש

יום חל מרחשון, כ"ף וירא, פרשת השבת
דובער) שלום (רבי הרש"ב אדמו"ר של הולדתו

לכך בהקשר חב"ד. בשושלת השישי הנשיא
שנים חמש או ארבע כבן בהיותו כי מסופר,
להתברך הצמח-צדק אדמו"ר סבו אל נכנס

לבכות, החל ובכניסתו הולדתו יום לרגל
שהקב"ה ה'", אליו "וירא בחדר שלמד באמרו:

הוא אין אליו ומדוע אבינו, לאברהם נגלה
מתגלה?..

בן צדיק, כשיהודי הצמח-צדק: לו השיב
את למול שעליו מחליט שנים, ותשע תשעים

אליו. יתגלה שהקב"ה לו מגיע עצמו,
נ"ע, הרבי של הולדתו ליום הקשור זה סיפור
אח"כ שהיה מי של בחייו כללי יום המהווה

בנוגע כללית הוראה בוודאי מכיל הדור, לנשיא
יהודי. כל של לעבודתו

החסידות תורת רמב״ם
היא, בכלל חב"ד ונשיאי מעלת העניין: וביאור

להבנה התורה פנימיות את להביא בפעולתם
שכולם באופן ודעת), בינה (חכמה, והשגה

אלוקות אשר עד האנושי, בשכלם להבין יוכלו
הדגשה רואים בזה והנה מוחשי. לענין תהיה

יום בעל של החסידות במאמרי מיוחדת
הידועים החסידות בהמשכי ובמיוחד ההולדת,

את המבארים ותרע"ב, תרס"ו המשך שלו-
באריכות החסידות תורת ועיקרי היסודות

שחסידים עד (דחב"ד), והשגה והבנה ההסברה
תורת של "הרמב"ם קראוהו הראשונים

החסידות".
תומכי ישיבת של ביסודה גם מודגש חידושו

באופן בחסידות לימוד סדר נקבע בה תמימים
הנגלה. תורת כלימוד מסודר

התורה ע״י האלוקות גילוי
- השתוקקותו על מורה נ"ע אדמו"ר של כבכיו

היתה במוחש, אלוקות לראות - קטן כילד עוד
ימי בכל לעבודתו יסוד והנחת והקדמה, הכנה

למטה. כאן במוחש אלקות לגלות - חייו
הוא בעולמנו אלקות גילוי בזה: והביאור

וקוב"ה אורייתא שהרי התורה. וע"י בתורה
"אנא חז"ל וכמאמר א) עג, ג, חלק (זהר חד כולא

עצמו הכניס הקב"ה יהבית", כתבית נפשי
בתורתו.

שהקב"ה תורה, מתן בזמן בגלוי היה אכן כך
"אתה - ובתורה ע"י ראי'ה) של (באופן התגלה

בתניא: כמבואר לה), ד, (ואתחנן גו' לדעת הראת
מפני והיינו כו'. חושית בראי'ה ממש "הראת

כללות שהן הדברות בעשרת ית' רצונו גילוי
ואין וחכמתו ית' רצונו פנימיות שהיא התורה

באור "כי שכתוב כמו כלל, פנים הסתר שם
חיים". תורת לנו נתת פניך

באלקות הנעלות הדרגות גילוי עצמה, בתורה
בנוגע בגלוי מדובר שם התורה, בפנימיות הוא
הנגלה משא"כ וכו' עליונים ויחודים לאלקות

ועניני גשמיים בדברים המתלבש שבתורה
זה הרי - עצמה התורה ובפנימיות הזה. עולם
החסידות בתורת יותר ובגלוי יתירה בהדגשה
החסידות". דתורת "הרמב"ם נ"ע, אדמו"ר של

בבכי השתקפה זו עבודה והתחלת ההכנה
בהיותו עוד ההולדת יום בעל של והתשוקה

שהתגלה כפי אליו יתגלה שהקב"ה ילד,
לראות השתוקק הוא - אבינו לאברהם

אח"כ התבטאה זו תשוקה במוחש. אלקות
יותר עוד הביא בה שלו החסידות בתורת

להבין יוכל אחד שכל כך למטה, אלוקות גילוי
היום-יום לחיי מזה וללמוד בשכלו אלוקות

בפועל. במעשה שלו

הוראה מהווה השאלה גם
נ"ע אדמו"ר של השאלה עצם גם ועיקר: ועוד

יהודי: בחיי כללית הוראה היא
ומצבו, מעמדו על הבט מבלי - יהודי כל

בידיעות או בשנים קטן", "ילד הוא אם אפילו
שהקב"ה בכי, כדי עד להשתוקק וצריך יכול -
של בכיו ובדוגמת הגשמיים. בחייו אליו יתגלה
ועד"ז לבבו. ופנימיות תמימות מתוך שבא ילד
נאמר יהודי כל על שהרי יהודי, כל אצל שייך

ואוהבהו". ישראל "נער - א) יא, (הושע
ה׳תשנ״ב) לך לך פרשת (שבת

מלך דבר

וירא פרשת

וירא

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

שיחי' ורד מרת וזוגתו אברהם לר'

מצווה הבר חגיגת לרגל אקרמן למשפ'

שיחי' זלמן שניאור הת' בנם של
של הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל ברכת
שיחי' אילנה מרת וזוגתו מיכאל לר'

מצווה הבר חגיגת לרגל דורון למשפ'

שיחי' שמואל הת' בנם של
הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

כל ... את אחריך ולזרעך לך ונתתי
ג) יח (וירא עולם לאחוזת כנען ארץ

טוב מזל ברכת

ד) יח (וירא מים מעט נא יוקח



הרבי שליח קליימן, יוסי הרב
פועל המשיח, מלך שליט"א

הקהילה בקרב שנים כמה מזה
שבארה"ב, בשיקגו הישראלית
נשמות. להדליק ב"ה ומצליח

מבצעי מאות באמתחתו,
מקומיים ישראלים עם תפילין,

לעיר, המגיעים מטיילים או
שיעורי ספור, אין התוועדויות
כתיבה מזוזה, מבצעי חסידות,

המשיח מלך שליט"א לרבי
ועוד. קודש האגרות באמצעות

לעשות משתדל
במילוי יכולתו ככל

של השליחות
מלך שליט"א הרבי

למרות המשיח,
לאחרונה הקשיים.

לחיזוק זכה
העמוקה במשמעות

אדם של "שלוחו של
כמותו".

כשנתיים, "לפני
תניא לשיעור להופיע החלו

מרדכי דוב ר' חב"ד, בבית אצלנו
שיעורים מספר לאחר רוזנבלט.
אותו. מטריד שמשהו הבחנתי
ואשתו הוא כי סיפר לשאלתי,

שנים 5 כ כבר נשואים חנה
לילדים. זכו לא ועדיין

הרופאים, שלדברי סיפר הוא
בטן. לפרי סיכוי ואין כמעט

שכאשר ואמרתי אותו עודדתי
מלך שליט"א לרבי כותבים

מסיכוי.. יותר יש אז המשיח,

ואשתו הוא כשבועיים לאחר
דוב ר' לכתוב. באו חנה, מרת
להתברך בקצרה, כתב מרדכי

המכתב את ושם בילדים
הכרזת כדי תוך קודש, באגרות

אדוננו". "יחי

שליט"א הרבי התשובה, במכתב
מהכותב ביקש המשיח מלך

ירחיב אלא בקצרה יכתוב שלא
כעת פרטים. בפרטי ויכתוב
היוזמה את נטלה חנה מרת

לכתוב. והתיישבה

את הסיפור, כל את גוללה היא
עליהם, שעברו הקשיים כל

נפש העגמת את הבדיקות, את
וחצי! שעה לקח הסיפור וכו'.
מדמעות. רטובים היו והדפים

הרבי עניינית. הייתה התשובה
כתב, המשיח מלך שליט"א

פלא! יהי'ה ואז רופא שיחליפו
מנס. יותר

"איתותים". להגיע החלו בנתיים
אלא להריון, נקלטה האשה
הסתיים. לא הוא שלצערם

בראש מכן, לאחר חודשיים
מרדכי דוב ר' ה'תשע"ג השנה
קורא כבעל שימש

ואף חב"ד בבית
במפטיר. התכבד
דקות 35 לו לקח

ההפטרה את לקרוא
דמעות. הרבה עם

סוכות, בשבת
אצלנו התארחו

וכמנהג חבר'ה הרבה
כמה אחרי המקום
כל "לחיים", אמירות
עצמו על לקחת התבקש אחד
ברוחניות. טובה החלטה איזו

דוב ר' של תורו וכשהגיע
לו שאין התנצל הוא מרדכי,

שאני מבקש הוא כן ועל רעיון,
עבורו. רעיון על אחשוב

עצמו, על שיקבל לו, אמרתי
אלא במקווה. יום כל לטבול

קשה שזה לטעון התחיל שהוא
פשוט שהיצר הרגשתי וכו'.

עליו. עובד

שיכנועים במסע התחלתי
שלפתע עד דקות, כ-10 שנמשך

לו: לומר פנימי דחף הרגשתי
מלך שליט"א הרבי תשמע,
בשיקגו אותי שם המשיח

אז כמותו", אדם של ו"שלוחו
לך מבטיח אני המשלח בכח

ההחלטה את לוקח אתה שאם
ילד. לכם יהי'ה השנה הזאת,

כ"ב בבוקר, עצרת ,בשמיני ב"ה
לאה יפה נולדה השנה, תשרי
הוריה ויזכו רוזנבלט. שתחי'

ולמעשים חופה לתורה לגדלה
זמן של הרחבה מתוך טובים
והשלימה האמיתית הגאולה

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש שיחות מתוך
ה'תשמ"ח וירא ש"פ

מרחשון בכ״ף כינוס לערוך הונהג
מרחשון בכ"ף כינוס לערוך הונהג האחרונות בשנים
שליט"א האורחים של לשובם ובשייכות בקשר
אמותיו בד' השביעי130 חודש את לחגוג מנסיעתם
להשתתף דורנו... נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של
לארצנו ובשובם וכו', וכו' ובהתוועדויות בתפלות
מחדש" "לחיות כדי יחדיו כולם מתאספים הקדושה
על המיוחדים, וההתעוררות ההתעלות רגעי את
וכמיוחד כולל כולה, השנה ובכל על להמשיכם מנת
את ד"איש באופן ברבים, טובות החלטות קבלת ע"י

יעזורו"131... רעהו
ה"שליחות", לענין בנוגע מיוחדת הדגשה - בהכינוס העיקריים הענינים א'
כשנים ונתמנו שזכו השלוחים הן שליט"א, השלוחים של מכינוסם החל
כיצד ביניהם להתייעץ לאחרונה, ונתמנו שזכו השלוחים והן שלפנ"ז,
יראו שמהם - גם כולל השליחות, בעבודת עוז וביתר שאת ביתר להוסיף

השליחות. לעבודת יצטרפו הם שגם רבים, יעשו וכן
הוא מישראל ואחד אחד כל : השליחות132 לעבודת בנוגע - יותר ובפרטיות
ממש"134, דהמשלח "כמותו ועד כמותו"133, (העליון) אדם של "שלוחו -
"היו התומ"צ, קיום ע"י קוני"135, את לשמש נבראתי "אני - היא ושליחותו
העליונה הכוונה את שמשלים ועד שלוחי"136, שהן המצוות את מכבדין
שבעולם ודבר דבר בכל שמגלה עי"ז בתחתונים, דירה ית' לו לעשות
אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל - האמיתית מציאותו את

לכבודו"137.?

״שליחות״ - בהכינוס עיקרי ענין
בימות - היא מישראל דכאו"א השליחות דעבודת השלימות ותכלית
ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה היעוד38 יקויים שאז, המשיח,

ית'. לו דירה כולו, העולם בכל אלקות גילוי דיבר",
"משיח"138 בגימטריא יו"ד בתוספת ש"שליח" הרמז לבאר יש ועפ"ז
לעבודת נפשו139 כחות עשר את שמצרף היינו, יו"ד, מצרף ה"שליח" כאשר
עד הזולת140 על גם לפעול שליחותו את שממלא ועיקר, ועוד השליחות,
נתמלאת אזי - סוגים141 לעשר בכללות שנחלקים ישראל בכל לפעולה

משיח. ביאת - השלימות בתכלית השליחות ומטרת תכלית
ובגלוי בפועל הדבר שמודגש אלא, מישראל, לכאו"א שייך זה ענין וכאמור,
ממש. בפועל הנ"ל בכל התעסקותם בגלל "שלוחים" שנקראים אלו אצל

בעבודת ועידוד חיזוק יתוסף זה כינוס שע"י - העיקר והוא - רצון ויהי
הכוונה תכלית את שפועלים ועד עוז... וביתר שאת ביתר השליחות
ביאת - "משיח" בגימטריא יו"ד בתוספת "שליח" - השליחות דעבודת

משיחא. מלכא _______________דוד
ראה (132 ו. מא, ישעי' (131 מרחשון. דט"ו השלימות גם כולל במרחשון, שבעה עד (130
א, ויקרא לקו"ת וראה וש"נ. במשנה. - ב לד, ברכות (133 ועוד. .329 ע' חכ"ה לקו"ש גם
סוף וברייתא משנה (135 ועוד. סרכ"ח. הריב"ש שו"ת וראה שם. לקו"ת (134 ובכ"מ. ג.
שמח"ת ליל שיחת גם ראה (138 ספ"ו. אבות (137 וא"ו. ויגש תנחומא (136 קידושין. מס'
בנו יצחק יוסף ר' הרה"ק עם הסיפור כידוע - שבו הפרטי ה"ציבור" (139 ועוד. תשמ"ו.
ענינה בציבור שתפלה שאמר, שמו), על שנקרא אדמו"ר, מו"ח כ"ק של (זקנו הצ"צ של
לקו"ש ואילך. א] [עה, מה ס"ע ח"ב "התמים" (ראה שלו הנפש כחות עשר את "לצבור"
בהתחלת שגם ולהעיר. (140 א. פפ"ד. לב"ר מהרז"ו פי' גם וראה ואילך). 477 ע' ח"ב
שמים מלכות עול דקבלת הענין רק לא מודגש - שמע" את קורין "מאימתי - העבודה
ביתך מזוזות על "וכתבתם גם אלא עצמו, עבודת שני'). לפרשה ראשונה פרשה (קדימת
פב, זח"ב ראה (141 בעולם. גם הפעולה היינו, כו', והמדינה העיר שערי כולל ובשעריך".

ובכ"מ. נצבים. ר"פ לקו"ת א.

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק מר-חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
מת טומאת הלכות

טו פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

כ. פרק

כא. פרק

ומזיק חובל הלכות
א-ג פרקים

. ד-ו פרקים
ז-ח. פרקים

א פרק נפש ושמירת רוצח הלכות

ב-ד. פרקים

. ה-ז פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

טובה החלטה של ברכה

מירושלים יהודים גירשו לא אמנם עתה, עד
בכך ה"גירוש" מתבטא בנתיים, העתיקה,

יהודים של הישבותם את ולהרחיב להגדיל מאפשרים שלא
הטבעית הילודה ריבוי שמצד בשעה בה . . העתיקה בירושלים

הערבים! של מספרם וגדל הולך
תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

העתיקה מירושלים ה"גירוש"

קליימן יוסי הרב

מוהל
נתב״ג חב״ד בבית שליח אור בן גיא

חב"ד כמנהג בריתות ועורך מוהל
המשיח מלך שליט"א הרבי כהוראת בנפרד •• פריעה
מהיר לריפוי טבעית אבקה • במחט שימוש ללא •

052-7723-298
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מהפיכה שחולל לנשים השיעור

כלענה מרה אחריתו עובר תענוג
ומצותיה חיים תורת תורתנו לדרך לשוב ללבו ...שם
שנדמה ממה יתרשם שלא רצון ויהי זו. בדרך ונקלט

זו, בדרך בהליכה קישוים איזה שיש לפעמים לו
בהמעט ואפילו דמיון אלא זה אין דרובא ברובא כי

יותר ומעטים הוא פחות בהעלם מציאות איזה שיש
אחרת, מבדרך המניעות

איש אשר אפשר אי ה' תורת דרך לא שהדרך כיון
כיון נפשי), סיפוק גם כולל (שזה בה יצליח הישראלי

האמיתי, טבעו היפך שזה
עיני מעוור - עובר דתענוג השוחד שלפעמים אף

מרה אחריתו - הוא רצון ששבע ונדמה חכמים
רואים יותר ועוד מקומות, בכמה וכמבואר כלענה,

במוחש,

והמצוה. התורה בדרך עתה הוא הולך אשר ואשריו
ה׳תתסד) (מאגרת

חברו פני להלבנת תיקון
מחל, שהחבר לאחרי חברו, פני להלבנת תיקון אודות

אדם שבין ענין ישנו לעיל בהנזכר אשר הדבר אמת
למקום, אדם בין וגם לחברו

להיות צריך התיקונים עניני וככל תיקון, צריך זה ועל
להוסיף אומרת זאת הקלקול, היה בו פרט באותו

בפרט, חברים ובכבוד בכלל הבריות בכבוד
הוא חברו פני הלבנת סיבת דרובא שברובא וכיון

צריכים בזה גם הגאוה או הכעס במידת קשור
יותר האחרון בקצה להנהגה

ב'. פרק דיעות הלכות ברמב"ם שכתוב ממה וכמובן
ה׳תתסג) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

השכונה איכלוס בירושלים. חומה הר שכונת
כיום כאשר שנה, עשרה כחמש לפני החל

כ"י. יהודים, מ-24,000 למעלה בה ממתגוררים
בשכונה נפתח שנים, משבע יותר קצת לפני
משפחת בבית התניא בספר חסידות שיעור

ממש. של מהפכה חולל הוא מאז ציון,
מודעות תליתי הראשון השיעור "לקראת

ואשה ציון, הילה מרת מספרת השכונה", בכל
ופירסמה התלהבה מאד היא הגיעה. אחת

שהוא ביקשה המקומי בעיתון השיעור את
לכיבוד. דואגת כשהיא בביתה יתקיים

מביתר מגיעה נווה רבקה גב' השיעור מוסרת
לידות ארבע של קצרות בהפסקות בהתנדבות,

נשים אלו. שנים במהלך לה שהיו טוב, למזל
בכמות שבוע מידי גדל והשיעור להגיע החלו

נשאר לא המשיח מלך שליט"א הרבי ובאיכות.
מדהים באופן נושעה הבית ובעלת חייב,

ושל שלה הפרטיים בענינים השיעור בעזרת
משפחתה.

במקום אלוקות מרגישים
לביתי. חזר השיעור חודשים מספר לאחר

ממניין יותר של מגובשת קבוצה כבר היינו
לבית. מחוץ לפעילות מקום וחיפשנו נשים,

מתגוררים, אנו בו המשותף הבניין בחצר
שאלנו שימוש. ללא וחניה מחסנים שני היו
את לסגור לו אכפת האם המקום בעל את

הסכים, הוא תורה, שיעורי לטובת המתחם
לנו שעזרו השכנים, משאר גם רשות קיבלנו

חשמל, ריהוט, גבס, בקירות המקום את לסגור
"בית קם כך וכו', ספרים, קודש, ארון צבע,
המשיכו התניא שיעורי חומה. בהר משיח"

ולהתקשרות חסידות ללימוד הבסיס להיות
אלוקות מרגישים המשיח. מלך שליט"א לרבי

להסביר. אפשר שאי דבר במקום,
כאלה גם החוגים, מכל מגיעות המשתתפות
כבת המשתתפות אחת דתי. רקע להן שאין
ממשלתי, מוסד של עירוני סניף מנהלת ,45

עליו המוסד ניהול ואת חייה אורח את שינתה
רצתה למוסד, לראשונה כשנכנסה הופקדה.

ושאלה שם, שראתה מה בגלל לעזוב מיד
באגרות המשיח מלך שליט"א הרבי את

שלה, השליחות שזו הייתה, התשובה קודש.
להשאר. כמובן והחליטה

היום? עד לנו גילו לא למה
כל את שם שינתה היא ארוך, לא זמן בתוך

כשרות רק לשם מכניסים היום הסדרים.
מלך שליט"א הרבי תמונות פינה בכל מהודרת,
חת"ת צדקה, קופות בדוקות, מזוזות המשיח,
"למה לי אמרה היא השני, בשיעור כבר וכו'.

כל הייתן איפוא זה, את לנו גילו לא היום עד
השנים?".

שינוי על מדברת לשיעורים שמגיעה מי כל
את גילו שלא מצטערות וכולן בחייה, עצום

התנתקה האחת לפני... שנים כמה הזה האוצר
את העבירה השניה בטלוויזיה, מה"סדרות"
לארגן בעצמה והחלה בחב"ד ללמוד ילדיה
נוספת, ומשתתפת לילדים, שבת" "מסיבות

שליט"א הרבי של תמונות מפיצים כבר ילדיה
ועוד. המשיח, מלך

מספר מה, משום פחת האחרונה בשנה
רבקה לגב' רוח למורת שגרם מה המשתתפות,
מזג בכל נפש במסירות לשיעור המגיעה נווה

שמרטף. עם קטנים ילדים ומשאירה אוויר,
הרעיון את העלתה היא מסויים בשלב

חדש שיעור ולפתוח השיעור את להפסיק
יותר יגיעו ובטח לביתה יותר קרוב במקום

נשים.

מהמערכה לסגת לא
באגרות המשיח, מלך שליט"א הרבי תשובת
לסגת שרוצה נבהלתי נחרצת: הייתה קודש

ברור היה יוסיף...". ואדרבה מהמערכה,
נולד כך בענין. ולהוסיף להמשיך שחייבים
(בתשלום) מיוחדת סדנה להקמת הרעיון
תלמידה כל בה התשובה", "אגרת ללימוד

ומסוכם. כתוב וחומר תניא ספר תקבל
נשים, מעשר למעלה נרשמו להפתעתה,

לשגשג. חזר והשיעור
לא - הענין מכל שנלמד החשוב המסר

שליט"א המשיח מלך הרבי אם להתייאש!
ולא קשיים יש אם גם בשליחות, מישהו מציב

מצויה. הברכה מיד, פירות רואים תמיד
להשתתף בעליהן את הביאו מהנשים חלק
מהם אחד מאלף, פרט לגברים. בשיעורים

הים, פני מעל האיזור של בגובהו שמתמצא
הוא הים פני מעל משיח הבית שגובה אמר
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