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והגיע למגבית, לחו"ל שיצא הרבנים אחד על מספרים
שמיהר ידוע, גביר של לביתו מושלג חורפי בלילה
אלא להכנס. והזמינו הרב בפני הדלת את לפתוח
כשהקור בכניסה, הגביר עם לדבר התעקש שהרב

דקות כמה לאחר רק פנימה. חודרים והגשם המקפיא
תרומתו, את מסר שהגביר לאחר ונכנס. הרב נעתר

איתו לדבר הרב התעקש מדוע לשאול רק ביקש הוא
שגם לאחר רק הרב, לו נענה המקפיא. בקור בכניסה

והשלג, הגשם העז הקור את אישית הרגשת אתה
עם ולהזדהות להבין יכולת

שקופאים נזקקים אותם
אמצעים. מחוסר מקור,

השי״ת חסדי
אישית שנתקע מי רק
והשלג הגשם בסערת
שבוע בסוף שנחתה

לחוש היה יכול שעבר,
המחדל, של עוצמתו את

יתברך, השם בחסדי שרק
שהסתיים. כפי הסתיים

היו בהם הארוכות, השעות
שנתקעו אותם כל נצורים
לבירה, הראשיים בכבישים

והגליל, ההר גב בישובי
יד חוסר ממש. נפשות סכנת של במצב לעיתים

האיטיות התגובות הסערה. של מתחילתה מכוונית
העדר מאוחר. יותר הרבה שהגיע הסיוע מתן של

מאות רוכזו בו אליו במקום הרשויות של רשמי נציג
לקוי תיכנון על מכל, יותר העידו שחולצו. המשפחות

חירום. מצבי עם להתמודדות היערכות של
המשטרה וראשי הממשלה ראש של הזחוחה הופעתו

בהם היה לא המחומם, באולם העיתונאים במסיבת
שנותרו האלפים עשרות של סבלם את להקל כדי

למשך חימום ואמצעי תקשורת, תאורה, חשמל, ללא
המקפיא. בקור ימים,
בישראל כצפוי, אבל
מתכווין לא אחד אף

ולזכותם אחריות. לקחת
ההחלטות מקבלי של

כבר קדמו שיסמוכו. מי על להם שיש יאמר, רק
מקבלי מבין איש שם שגם ביותר, קשים אירועים
מלחמת מחדל האחריות. את לקח לא ההחלטות
ערב צבאות ב"הפתעה" פלשו בהם הכיפורים יום

ובגולן. בתעלה הצה"לי המערך את ומוטטו לישראל,
שנהרגו, חייל אלפי לשלושת בקרוב שעלה מחדל

הממלכתית החקירה ועדת פצועים. ואלפי הי"ד
מצאה ולא המלחמה, לאחר שהוקמה אגרנט, ועדת

העיקריים: ההחלטות מקבלי של בתיפקודם דופי כל
וראש הבטחון! שר

למעשה סתמה הממשלה!
יכולתה על הגולל, את
הישראלית החברה של

ביקורת עצמה, את לבקר
אמיתית.

והשלג הגשם
שבאו הקשים למחדלים
אוסלו" "הסכמי בהמשך,
הי"ד, הרוגיהם, אלפי על
ועוד, ההתנתקות פשע

להם נערכה לא כבר
חקירה. ועדת אפילו

הנוכחית, בסערה נחמתנו
הנביא, דברי הם

לגאולה ברור כסימן והשלג הגשם על המצביעים
והשלג הגשם ירד כאשר "כי והשלימה. האמיתית

הארץ את הירווה אם כי ישוב לא ושמה השמים מן
לא מפי יצא אשר דברי יהי כן והצמיחה.. והולידה

והצליח אמרתי אשר את עשה אם כי ריקם אלי ישוב
שלחתיו". אשר

בשמחה "כי ריקם? תשוב שלא הבטחתי היא ומה
לפניכם יפצחו והגבעות ההרים תובלון ובשלום תצאו

הרד"ק וכפירוש כף". ימחאו השדה עצי וכל רינה
השדה.. עצי וכל מהגלות... - תצאו בשמחה "כי

כף יכו - כף ימחאו העולם: כל שישמחו לומר רצה
נוסף, חיזוק מכאן המלך". יחי ויאמרו לשמחה...
מלך שליט"א הרבי של הגאולה בשורת לפרסום

שמחה ומתוך גמור בביטול מלכותו וקבלת המשיח
ממש.ל עכשיו הגאולה שמחת עצומה,

משיח שכולה שבת
משיח" "מטה שבט, י' לקראת

משיח שכולה שבת מקיים בארה"ק
במלון בשבט ג' בא, פרשת בשבת

השבת אורח בירושלים. רנסנס רמדה
הרבי שליח זילברשטיין, זושא הרב
במונטריאול, המשיח מלך שליט"א
אורחים משפיעים עם יחד יתוועד
מיועדת השבת נוספים. ושלוחים

תוכניות בה ויתקיימו המשפחה, לכל
לילדים ונפרדות מיוחדות והפעלות
מספר בעיצומה, ההרשמה ולילדות.
והרשמה: לפרטים מוגבל! המקומות

.03-960-7922

בי-ם חסידית שבת
במרכז המשיח" המלך "ישיבת
משיח מרכז ע"י בירושלים, העיר
אורן, דורון הרב בראשות וגאולה
המיועדת חסידית שבת מקיימת

עולמה עם היכרות כשבת לצעירים,
עוד החסידות. תורת של הפנימי
להיערך אמור השבת כניסת לפני

בית למקום בסמוך למשתתפים סיור
מול שבת קבלת מכן ולאחר המקדש

הבית. הר

תערך שבת ליל לסעודת בהמשך
בבוקר, למחרת הלילה. לתוך התוועדות

שחרית תפילת ולאחר חסידות לימוד
לאחר ידועים. משפיעים עם התוועדות

ובמוצאי ניגונים סדר מנחה תפילת
משותפת. מלכה מלווה סעודת שבת

.058-783-8770 לפרטים:

והשלג הגשם ירד כאשר ״כי לגאולה. ברור כסימן והשלג הגשם על המצביעים הנביא, בדברי נחמתנו
שלחתיו״ אשר והצליח אמרתי אשר את עשה אם כי ריקם אלי ישוב לא דברי.. יהי כן השמים... מן

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

(20.12.13) (5774) ה'תשע"ד טבת י"ז שמות, פרשת קודש שבת ערב

המרכזית להתוועדות היכונו
(12.1.14) ה'תשע"ד שבט י"א

ב"ה

שלאחר היום
השלג סערת

976

האיזור, כל את שכיסה השלג את ניצלו ה׳ צבאות ילדי רגע. כל מנצלים
שבבבל. רבנו בית 770 דגם את משלג ובנו ארה״ק, את שפקדה בסערה

משלג בשלג "770" בונים



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

 
   
  

   
   
    
   
    

    
  

  

(התליין) הקוסטינר בא ינאי רבי אמר
החרב וקהית צוארו על החרב ליתן

מקלס ושלמה שיש. של שנעשה מצווארו
ז). השירים (שיר השן" כמגדל "צווארך אותו
שנהפכה אלא עוד ולא אביתר רבי אמר

"ויצילני שנאמר קוסטינר על בחרב
אבל הציל לי משה: אמר פרעה". מחרב

לא. לקוסטינר
משה בדמות ירד מלאך קפרא: בר אמר

משה שהוא במלאך סבורין והיו והבריחו
שמעוני) (ילקוט

כגואל אמר: לוי רבי בשם ברכיה רבי
הראשון הגואל האחרון, גואל כך הראשון

מהם. ונכסה וחזר להם נגלה משה, זה
ג' אמר תנחומא רבי מהם? נכסה כמה

את "ויפגעו דכתיב הוא הדא חודשים.
האחרון גואל אף וגו', אהרון ואת משה

מהם. ונכסה וחוזר להם נגלה
רבה) (במדבר

שהיו מגילות בידן שהיו מלמד
לומר לשבת משבת בהן משתעשעין

בשבת. נחין שהיו לפי גואלן שהקב"ה
(ואל נפישין יהו ואל משתעשעין, יהו ואל

. השבת ביום ינוחו)
רבה) (שמות

במגילות משתעשעין שהיו מלמד
לשבת משבת ומשבחים שבידיהם

תימני) מדרשים (ילקוט גואלם. שהקב"ה

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:20 4:04 ירושלים
5:21 4:17 תל-אביב
5:18 4:07 חיפה
5:23 4:22 באר-שבע
5:17 4:13 ניו-יורק
אלוקי ואת - ישרש הבאים 

כז) (ישעי' יעריצו ישראל

לגאולה הבטחון זכות

שרבו בשנים פגש המצרי, את משה שהרג למחרת
רעך". תכה למה "רשע ואמר: משה העיר ביניהם.

את הרגת כאשר "הלהרגני.. ואמר הלה נענה
הדבר". נודע אכן ויאמר משה "ויירא מיד המצרי",
"וירא" למלת כי מציין, עו) פרשה רבה (בראשית המדרש

ולדעת ופחד", "יראה של פשוטה משמעות גם יש
חוסר על מצביע הדבר המדרש, ממפרשי כמה

לירא", שלא "שהראוי כיוון בה', משה של בטחונו
בה'". בטוח לבו "נכון אלא

ביחס יותר כללי ביאור דורשת זו, נוקבת ביקורת
הלבבות" ב"חובת נצטווינו. עליה הבטחון למידת
סמוך... לבו "שיהי'ה היא, הבטחון שמידת נאמר
עליו". יבטח אשר בענין לו והנכון הטוב שיעשה
ולחלצו להטיבו ה' ביכולת אמונה רק לא כלומר

עד בפועל, יעשה שכן בה' שבוטח אלא כו', מצרה
ולכאורה כלל. דואג ואינו גמורה במנוחה שהוא

זו? לוודאות היסוד מהו

טוב יהיה - טוב חשוב
לאחד הצמח-צדק רבינו מענה ע"פ יובן הדבר

ח"ו מסוכן חולה על רחמים לעורר שהתחנן
טוב ("חשוב גוט" זיין וועט - גוט -"טראכט

לטובה המחשבה שעצם שכוונתו טוב"). ויהי'ה

הנראה (ובטוב טובות לתוצאות תביא (הבטחון)
והנגלה).

בדרך תוצאה רק אינה הבטחון, שחובת כלומר
ושהקב"ה שמים בידי שהכל מהאמונה ממילא

בפני עבודה היא זו חובה אלא ורחום, חנון הוא
וישען יסמוך שהאדם - וגדרה שמהותה עצמה,
כמו השם, ביד גורלו כל שישליך עד הקב"ה, על
לו שאין יהבך", ה' על "השלך כג) נה, (תהילים שכתוב

ית'. בלעדו בעולם משען שום
שהקב"ה האדם של לבטחונו יסוד הוא גופא וזה
ראוי אינו אם גם והנגלה, הנראה בטוב לו ייטיב

זה. לחסד

מדה כנגד מדה
על רק נשמתו ובעומק באמת סומך שהאדם ע"י
התעוררות הרי כלל, דואג שאינו עד לבד, הקב"ה

זה, באופן עמו מתנהג שהקב"ה פועלת גופא זו
לזה). ראוי אינו זאת לולא אם (גם עמו שמטיב
שהאדם ג) לז, (תהילים בה'" "בטח הציווי תוכן וזהו

בטוב לו שייטיב הקב"ה על יהבו את להשליך צריך
הקב"ה על ורק אך סומך וכשהוא והנגלה, הנראה
להנצל לו אפשר אם חשבונות, לעשות (מבלי לבד

כנגד מדה הוא מלמעלה עמו ההנהגה אזי כו'),
ע"פ אם גם עליו ומרחם עליו שומר שהקב"ה מדה,

לכך. ראוי אינו חשבון
הדבר נודע אכן ויאמר משה "ויירא שכתוב וזהו

להרוג ויבקש גו', פרעה וישמע זה) לאחרי (ותיכף
ירא הי'ה שמשה כיון גו'": משה ויברח משה את

ח"ו היזק שום יבוא שלא בהשם בטח ולא לנפשו
מהמצרי ישראל איש על [להגן הטובות מפעולותיו
נצים"], עברים אנשים "שני ולהוכיח אותו, שהכה
הזה הדבר את פרעה ש"וישמע גרם עצמו זה הרי

ממנו. לברוח והוצרך משה" את להרוג ויבקש

בפועל מכאן וההוראה
התורה לשמירת ועיכובים במניעות פוגע כשאדם

ועיכובים מניעות שביטול לדעת, עליו ומצוות,
גמור בטחון לו יש דאם ובהנהגתו. בו תלוי אלו
שהוא עד טוב, שיהי'ה יעזור ית' שהוא בהשם,

ביחד [וכמובן, כלל דאגה שום בלי גמורה במנוחה
לבטל הטבע בדרך בו התלוי כל עושה זה, עם

וועט גוט "טראכט הובטחנו הרי - הללו"] מניעות
המניעות כל שיתבטלו לפועל, יהי'ה שכן גוט", זיין
הנראה בטוב ממש, בפועל לו יהי'ה וטוב ועיכובים,

טפחים. מעשרה למטה בשר, לעיני והנגלה,
תהילים מדרש ע"פ הקמח (כד נאמר מצרים שבגאולת וכשם
ממצרים", ישראל נגאלו הבטחון ש"בזכות כב) מזמור

כדאיתא - האחרון, זה מגלות בהגאולה הוא עד"ז
(עצמו)" הקיווי בשכר לגאולה הן ש"כדאי במדרש"
ישראל בני של הבטחון שבזכות לנו, תהי'ה וכן -
יגאלנו, שהקב"ה זוכים לבוא", ישועתי ש"קרובה

ממש. בימינו במהרה והשלימה, האמיתית בגאולה
תשכ״ג) בשלח תשכ״ו, שמות (משיחות

מלך דבר

שמות פרשת

שמות

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

פראנק ורעיתו שיחי' יצחק שלמה ר' להרב
תחי' מושקא חיה מרת הבת לבוא

ב"ג עם שידוכים בקשרי
ברייט למשפחת שיחי' שמואל הת'

עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

גל ורעיתו שיחי' מרדכי ר' להרב
שיחי'' אברהם הת' הבן לבוא

ב"ג עם שידוכים בקשרי
אראבוב למשפחת תחי דבורה מרת

עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת

פרעה מפני ויברח
ב) טו, (שמות

אהרן ואת משה את ויפגעו
כ) ה, (שמות

ישעו ואל האנשים.. על העבודה תכבד
ט) ה, (שמות שקר בדברי

טוב מזל ברכת



שליט"א הרבי של ברכה דולר "לכל
את יעדו. את יש המשיח, מלך

עד לעבור שעליו המיוחד המסלול
מספרת המפתיע. ליעדו ההגעה

חב"ד הר מנחלת לוי, חסיה מרת
את לראות מדהים מלאכי. בקרית

מחדש. פעם בכל זה
בעזרת יחד עמדנו שעברה בשנה

רבינו בית - ב"770 הנשים
בתפילות משתתפות שבבבל",

תשרי חודש במהלך ובהתוועדויות
המשיח. מלך שליט"א הרבי אצל

שעות יחד דחוסות העמידה
ההכירות את בינינו יצרה ארוכות,

אני הגילאים. הפרשי למרות
לנכדים סבתא כבר
צעירה בחורה והיא
נישאה לא שעדיין

(אז).
השיחות במהלך

אלי פנתה בינינו,
האם ושאלה הבחורה

ברכה דולר לי יש
מלך שליט"א מהרבי
לתת שאוכל המשיח

לה.
הסברתי מזה, התחמקתי איכשהו
וכל בודדים כמה רק לי שיש לה

ביותר. לי חשוב אחד
זמן באותו שוב נפגשנו השנה

של אגף ובאותו מקום, ובאותו
לתפוס שוב נדחפות הנשים עזרת

ושוב הראשונה. בשורה מקום
לקבל נפשה, משאת את הזכירה
מלך שליט"א מהרבי ברכה דולר

המשיח.
אך הסכמתי, כבר אולי בליבי
בו בוקר, לאותו עד ... עדיין

היה המקום הנשים. לעזרת הגעתי
שהגיעו ובחורות, בנשים "מפוצץ"

אחד של שיעורו את לשמוע
המרצים.

לשיעור, עד מה זמן עוד נותר
והחלה הנשים אחת קמה כשלפתע

היא המשתתפות. בפני לדבר
בדיבורה נשמע אך בעברית דברה

את כך כל הבנתי לא זר. היגוי
משפטים מכמה אך שאמרה, מה

מדברת לא שהיא הבנתי ששמעתי,
הרצוי. בכיוון

קבוצת מתוך צעקה נשמעה לפתע
לצעוק: החלה הבנות אחת הבנות.

מלך שליט"א הרבי נכון! לא "זה

ממש! כפשוטו וקיים! חי המשיח
סעוונטי בסוואן כאן גשמי בגוף

בהתרגשות דברה הבחורה ."770"
של הנסיון כנגד רבה, פנימית

"לקרר". אשה אותה
הבחורה זו כי הבחנתי כעת רק
דבריה שנה. לפני כבר שהכרתי
בי עוררו הלב, בצעקת שנאמרו

מלאו ועיני עצומה התרגשות
חבקתי אליה נגשתי בדמעות.

כח" "יישר לה ואמרתי בחום אותה
ברכה דולר ממני לך יש היוזמה. על

המשיח. מלך שליט"א הרבי של
סכמנו גבול. היה לא לשמחתה

מהחדר שבהגיעו מבעלי שאבקש
את יביא התאכסנו בו

מסיבה ברכה. דולר
שכח הוא ברורה לא

לי הייתה לא וכך
להבטיח אלא ברירה
זה את לה שאתן לה
היה הקודש, בארץ

הטיסה לפני כבר זה
לארה"ק. חזרה
לאחר קצר זמן
לארץ שחזרנו

הזמנה מכתב קבלתי הקודש,
על מאמץ עשיתי לחתונתה...

עדיין והכלה כשחתן הגענו להגיע.
היכן התעניינתי היחוד. בחדר

לה למסור ונגשתי הכלה אם היא
מהרבי ברכה דולר כאן "יש מעטפה

אמרתי. המשיח", מלך שליט"א
שבתה וספרה התרגשה האמא

ב"770" אשה שאיזו אמרה,
אכן לה אמרתי דולר.. לה הבטיחה
אמרה יאומן, לא "זה אני. בדיוק זו

זה מה לשמוע חייבת את האם,
ברכה. דולר

מספר נפגשה היא כי התברר
הבחור, עם השידוך לצורך פעמים

וכך ספיקות, לה היו עדיין אך
שבאותו עד ימים. כמה הסתובבה
מלך שליט"א מהרבי בקשה יום,

עבורה, נכון השידוך שאם המשיח,
סימן. לה שיתן אזי

בעזרת "התקרית" התרחשה ואז
אותה וחבקת ניגשת ואת הנשים
ברכה דולר לך שיש לה והודעת

הטוב הסימן היה זה עבורה..
שידוך סגרו הם ואכן עבורה ביותר

החופה...ואת הייתה וכעת ב"ה
לחתונה ברכה הדולר עם מגיעה

...

שיח"ק המשיח מלך שליט"א הרבי שיחת מתוך בחלל. הטיסה על
מוגה בלתי - ה'תשכ"ט ויגש

בחלל טיסה
על מאוישת בלתי חללית סין, הנחיתה השבוע
ארה"ב לאחר השלישית למדינה והייתה הירח,

הירח. על מתנוסס שדגלה המועצות, וברית
13 בן מסע אחרי לירח הגיעה הסינית החללית
רכב בתוכה נושאת כשהיא הארץ, מכדור ימים

הירח. פני בחקירת שהחל רובוטי מחקר
ללמוד עליו שומע או רואה שאדם מה מכל
שניתן מה על הבעש"ט. אומר ה', בעבודת הוראה

המשיח: מלך שליט"א הרבי בשיחת לחלל, מהטיסה ללמוד

הרע. יצר ב) (מלחמה ללא להתרומם
זאת: לעשות אופנים שני היו לחלל, לטוס כיצד לתכנן שהחלו בזמן
דברי בדוגמת באויר, שירחף מהאויר יותר קל דבר ידי על - א' אופן
בנוגע עד"ז מעליהם, שט הוא ולכן מהמים קל שהוא עץ על הרמב"ם
פורח וכך למטה מהאויר עצמו את הדוחף עוף בדוגמת ב': אופן לאויר.

הראשונים. האוירונים טסו שכך וכידוע למעלה, באויר
כלפי האויר דחיפת שע"י אויר, בו שיש במקום מדובר זה שכל אלא
עכ"פ או כלל, אויר בו שאין במקום אך מעלה, כלפי להתרומם ניתן מטה
אין החיצון שבחלל והיות הנ"ל, באופן לטוס אפשר אי אויר, פחות בו יש

אלו. באופנים לטוס בבעי'ה נתקלו אויר, (מספיק)
עצמה שהחללית פעלו ובי'ה. במיני'ה נמצא הבעי'ה פתרון אולם

. למעלה תתרומם היא ידו שעל מלמטה כח תפלוט
מזה: וההוראה

היצר ידי על להיות צריכה הטוב היצר של העלי'ה לעיל, כאמור
ע"י שנעשית העלי'ה בדוגמת מלמטה, אותו הדוחף המנגד שהוא הרע,

האויר. הדחיפה
אור שהוא בזה ישר אור על מעלה בו שיש חוזר, דאור הענין דרך על
הוא (האור) אזי עליו מתגבר והוא מנגד שישנו שעי"ז כיון יותר, חזק
שחמימות - השמש מאור בחסידות המובא הידוע וכמשל יותר. בתוקף
והטעם העליון, באויר מאשר יותר חזקה היא התחתון באויר השמש אור
אין כאשר השאלה: נשאלת חוזר. דאור המעלה ישנה שכאן כיון - לזה

העלי'ה? אז תהיה כיצד כלל, מנגד

העליה לתכלית מגיעים
הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "ואת יקויים לבוא לעתיד דהרי
עליות גופא, בקדושה חיל" אל מחיל "ילכו יהי'ה שאז בחסידות ומובא
עצמה בקדושה עליות לפעמים ישנם היום גם ועד"ז - עצמה בקדושה

מנגד? ללא עלי'ה יתכן כיצד ולכאורה -
מני'ה עליה להיות שיכולה - הנ"ל מענין למדים אנו שזאת אלא

ובי'ה.
שע"י וגבורה, חסד כגון הופכיים, כוחות שישנם היא הכוונה ובעבודה,
גופא. בקדושה העלי'ה נפעלת התפארת ענין שזהו אלו, קוים ב' העבודה
לזה, זה הסותרים ענינים ב' וע"י דעתיק, וב"ן דמ"ה הענין גם שזהו
אורייתא ל"ישראל עד העלי'ה, לתכלית מגיעים ועד"ז העלי'ה. נפעלת
גופא בקדושה העליות כשיהיו לעתיד-לבוא ועד [..] חד כולא וקב"ה

ממש." בקרוב צדקנו משיח בביאת כנ"ל,

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
הטומאות אבות שאר הל'

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

סנהדרין הלכות
יט-כא. פרקים

כב-כד. פרקים

כה-כו. פרקים
א פרק עדות הלכות

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

י

יא

יב

יג

יד

טו

טז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

יעדו את יש ברכה דולר לכל

ומתווכחים - נפש פיקוח של ענין על מדובר
לרמות שצריכים או זה, את לגלות מותר האם

על-ידי יהיה קיימא של ששלום ולרמות עליך", ש"שלום
ישראל, מתורת ענינים עוד ישראל, מארץ שטח עוד שימסרו

ישראל! מבני ענינים ועוד
תשכ"ט) תמוז (ממכתב,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לצמיתות רוחני- כיבוש
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

לללל לללללל לל

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

המרכזיתהתוועדות יא שבט - המרכזית - שבט יא התוועדות
הרמב"םוחגיגת סיום לימוד הרמב"ם לימוד סיום וחגיגת

צדקנולקבלת פני משיח צדקנו משיח פני לקבלת

בשעה) בשעה 19:0019:00,,  (שיתקיים בעזה"י ביום ראשון י"א שבט ה'תשע"ד (12.01.1412.01.14) ה'תשע"ד שבט י"א ראשון ביום בעזה"י שיתקיים

. למציון ראשון א.ת. ישראליבאולמי בלוודר, רח' שמעון ישראלי 44 שמעון רח' בלוודר, באולמי

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

www.hageula.comwww.hageula.com 03-658-463303-658-4633

פרטים
יבואו

יריד
מוצרי

גאולה
ומשיח

הגאולה לקראת תפילין חלוקת

לחנך כמטרה לא נישואין
היא נכבדות...ורואה הצעת למכתבה...אודות במענה
לכור שיבה ע"י יהודי נפש הצלת כפולה מצוה בזה

ומצות והמצוה) התורה פי על חיים (אורח מחצבתה
הנשואין.

עושים אין חז"ל, אמרו כאלו, מצות על בכלל והנה
הן הנשואין אשר , שבעולם והנוהג חבילות, מצות
בכדי לא עאכו"כ זה את זה לחנך בכדי כמטרה לא

השני, הצד בחיי עיקרים ענינים לשנות
כמה המדובר בו שנהג חיים באורח ...שינוי ובפרט
עצמו על לקבל ממנו יודרש פתאום ולפתע שנים,
פעמים כמה ז.א. יומי, היום בחיי ומצות תורה עול

מרגילותו, לשנות ביום
לא זה, שינוי עצמם על כשמקבלים שאפילו וביחוד

שזמן לזה שבדבר הקושי את מראש משערים תמיד
ה׳תתקנו) (מאגרת הופכי. באופן התנהג ארוך

דירה לקניית תנאים
ע"ד מבאר אינו - בית. קנין הצעת אודות ובמ"ש

לתוכה או ממנה שמעתיקים שכונה זוהי אם השכונה
עומדת, במצבה או

הפחות לכל אלא חודשים לאיזה לא בית קנין שהרי
דלא בנכסי מומחה דעת כותב אינו כן שנים, לאיזה

ניידי,
לשתי המענה ובאם הם, טובים הקניה תנאי באם

הדבר לעשות כדי רצון, משביעים הפרטיות השאלות
ה׳תתקנה) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בלתי טלפון בשיחת כשנה, לפני החל "הכל
מחברון. נחשון יוסי הרב מספר שיגרתית,
אבל בכלא, כעת נמצא אני ... כאן "מדבר
היה יוסי הרב לרגע תפילין". זוג צריך אני

יש ואם מהכל להתעלם החליט אבל מופתע.
שליט"א שהרבי בדבר ליהודי לסייע אפשרות
הכל. לעשות יש בו, פועל כך כל המשיח מלך

חם ליהודי לפנות, החלטתי קצר בירור "לאחר
איתו. לדבר מה על שיש שידעתי בצרפת

שיחת אותה על לו ספרתי לצרפת, התקשרתי
שיעזור בקשתי את ושטחתי מהכלא טלפון

בתמיהה הייתה תשובתו אחד! תפילין בזוג לי
אחד! לתומי: ועניתי חזרתי כמה?! מוטעמת:
בטוח?! אתה בהטעמה, שוב שואל הוא ושוב

ולחזור. לברר הבטחתי הססתי, כבר כעת
לו ואמרתי בכלא יהודי אותו עם קשר יצרתי

לתרום מוכן מישהו הזדמנות, כעת יש "תשמע
תפילין להניח ברצינות שרוצה למי זוגות, כמה

חבר'ה עוד יש אם תבדוק ביומו. יום מידי
חמשה הייתה, תשובתו כשחזר, שרוצים".

זוגות!

תפילין זוגות וחמש שלושים
לי עונה החם והיהודי לצרפת, שוב התקשרתי
קל. לא בירוקרטי מסלול החל כעת לך!". "יש
התפילין את להעביר היחידה הדרך כי התברר,

האחראית עמותה באמצעות רק זה ליעדם,
האחראי, עם בשיחה בארץ. הכלא בתי לכל

שם גם הכלא? בתי בשאר אעשה "ומה לי ענה
צריך? כמה כן, "אם לשאלתי תפילין!". רוצים

"שלושים אלי וחזר יסודי בירור ערך הוא
עם התחלתי מעט, נבוך הייתי זוגות!". וחמש

זקוק אני כיומיים בתוך וכעת אחד לזוג בקשה
שלא החלטתי אבל זוגות! וחמש לשלושים

שליחים. רק אנחנו הכל בסך להתפעל,
את ספרתי לצרפת. שוב התקשרתי

"יש שוב הייתה תשובתו הדברים, השתלשלות
לארץ, לבוא רוצה אני הפעם אבל אישור! לך

"בכבוד", התפילין". בחלוקת בעצמי להשתתף
הגיע. אכן והוא עניתי

אבל שקטה ממש. של מהפיכה החלה מכאן
הגיע אכן זיקרי, אליהו הרב ידידנו, עיקבית.

ונסחף. בחלוקה בעצמו השתתף מצרפת,
שקבל למבצע כוחו בכל נרתם הוא מעתה

השליח עם יחד לחייל", "תפילין שמו את כבר
ליאון. בעירו גורביץ, שמואל הרב המקומי

קהילה של פרוייקט
צה"ליות ליחידות גם פניה, ליזום התחלנו כעת

שאכן לוודא, משתדלים אנו כאשר שונות,
כנה היא האסיר, או השוטר החייל, כוונת

השנה במהלך וגדלו. הלכו המספרים ורצינית.
לחיילי שנתרמו תפילין, זוגות האלף את עברנו

הבטחון. ולכוחות צה"ל
הבכיר, והפיקוד והקצינים החיילים היענות

לפעול התחלנו טבעי באופן ביותר. יפה הינה
לפעילותנו הקרוב באיזור התפילין בחלוקת

חברון. איזור עטיה, ויקטור הרב עם השוטפת
לעשרות תפילין חלוקת מבצע נערך לאחרונה

בדרום הבסיסים באחד וטייסים, לוחמים
הארץ.

ובני גורביץ הרב עם יחד הגיע אליהו הרב
דברים נשאו בו ביותר מרגש ובמעמד ביתם,

הרב במשלחת השתתפו הנדיבים. התורמים גם
יחד הצבא, עם הפעילות מתאם אופן שאול

משפחותיהם בני הגיעו מצרפת התורמים עם
בליאון. הקהילה בני נוספים וחברים

השני לאלף עברו כבר
עם יחד המשלחת, חברי עם סייר אופן הרב

עבודת את בפניהם וסקר הבסיס מטייסי אחד
ארוחה לאחר ישראל. עם בטחון למען הטייסת

התקיים הקצינים, של האוכל בחדר חגיגית
חלוקת טקס

התפילין
כנסת. בבית

בימים
מכן שלאחר

חברי המשיכו
המשלחת

יחד מצרפת
יוסי הרב עם

בחלוקת נחשון
עם יחד חברון הר בגזרת ללוחמים התפילין

הרבי בברכות נכנסים כשהם חת"ת, ספרי
השני. לאלף המשיח, מלך שליט"א

ליבו ידבנו אשר לכל קורא הפרוייקט צוות
לפרטים זה. בפרוייקט חשוב חלק להיות

.Nac770@gmail.com והרשמה

תפילין מקבלי חיילים קבוצת

תפילין, בחלוקת זיקרי אליהו הרב
נחשון יוסי הרב לימינו


