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

דברי על ושאל לבעש"ט יהודי הגיע שפעם מסופר,
אשר המשפטים "ואלה פרשתנו: לתחילת הזוהר

הנשמות..", גילגולי סדרי הם אלה לפניהם", תשים
אדם שבין דינים שרובה פרשה בין הקשר "מה

הבעש"ט, השיבו שאל. נשמות? לגילגולי לחברו,
עצמך הסתר פלוני, במקום היער לקרחת מחר צא

כדבר למחרת האיש יצא שתראה. מה ותראה
לקרחת אדם הגיע מסויים בשלב כאשר הבעש"ט,
לדרכו. פנה ומשסיים מה דבר ואכל התיישב היער,

נוסף אדם הגיע זמן לאחר
הוא ואף מקום לאותו

משסיים לאכול. התיישב
בארנק לפתע הבחין

כה האדם פנה תפוח.
האבידה. את להחזיר וכה
את לקח איש ראה משלא

לדרכו. ופנה הארנק
שלישי, אדם הגיע כעת

כדי במקום התיישב
הגיח כשלפתע לאכול,

ופנה הראשון האדם
השלישי לאדם בתביעה

ארנק, כאן מצאת "בוודאי
לא לי. החזירהו ארנקי זו
טענותיו, לשלישי לו עזרו

את לסבול ונאלץ מכלום, יודע אינו שהוא
יפיק שלא נוכח כאשר שרק הראשון, של הכאותיו

ומוכה. חבול לנפשו עזבו ריווח, כל ממנו

האלוקי שבצדק הדיוק
אי כביכול, שראה, וטען לבעש"ט היהודי חזר

ואילו השני מצא הארנק את הבורא. בהנהגת צדק
היתכן?! מכות, ספג ורק דבר לקח לא השלישי
אנשים שני היו שנים לפני הבעש"ט, לו השיב
כאשר לשופט, ופנו ודברים דין ביניהם שהיה

השופט את שיחד האחד
לטובתו פסק שאכן

לשלם נאלץ דינו ובעל
נפטרו לימים כדין. שלא
דין לבית ועלו השלושה

אלא לעולם, שוב לרדת דינם נפסק שם מעלה, של
שלא קודם בגלגול ממונו שהפסיד זה שהפעם,

שהרוויח זה דינרים. מלא בארנק כעת יזכה כדין,
את ואיבד להפסידו הפעם ייאלץ כדין, שלא

ופסק השוחד את שלקח זה השופט ואילו ארנקו.
המכות... את עתה וספג השני, יהיה כדין, שלא
שליט"א הרבי כותב בשנים, עשרות לפני כבר
הפרטיים דורנו, מאירועי שרבים המשיח, מלך

גלגול עפ"י אלא להסביר ניתן לא והכלליים,
רק הרואים אנו נשמות.
והגלוי הנוכחי חלקה את
על תמהים התמונה, של

חריג אירוע של פשרו
אלו אבל אחר. או זה

הנשמות בסוד היודעים
התמונה את רואים
והמושלמת המלאה

העבר את גם הכוללת
כמה עד רואים הרחוק,

מדוייקת. היא

אמונית עדיפות
האר"י כותב לזה בהקשר
גילגול הינו דורנו כי ז"ל
שיצא הדור של נשמות
אמונית עדיפות נמצאה שם המדבר. דור ממצרים,

פרעה לגזירות נכנעו שלא ישראל, ובנות לנשי
בטחונן מגודל תופים, הכינו במצרים בהיותן ועוד

ישראל לעמו ניסים לעשות שעתיד בהקב"ה
בתופים לה' להודות ויוכלו ממצרים ביציאתם

ובמחולות.
והשלימה. האמיתית העכשווית בגאולה גם כך

את שבידינו, הפרסום אמצעי בכל לפרסם עלינו
בתורה להוספה המשיח מלך שליט"א הרבי בקשת
והתוועדויות וחסידות נגלה תורה שיעורי ומצוות,
את מלא, בטחון מתוך לפרסם כן כמו חסידותיות.

הגאולה זמן כבר הגיע שאכן הנבואית, הבטחתו
ברוב שמחה, מתוך זאת ולעשות ממש! בפועל

מן היוצאים "דברים הובטחנו וכבר וזמרה, שירה
פעולתם". ופועלים הלב אל נכנסים הלב,

למשיח גם...מוכנה
תלמידים של מבורכת יוזמה

הוצאה עילית: נצרת חב"ד בישיבת
העיר שם עם מדבקות של לאור

למלך מוכנה העיר) (שם "גם...
משרדים בחניות להפצה המשיח",

היוזמה את להעתיק המעונינים ועוד.
לפנות מוזמנים נוספות לערים

dudi0770@gmail.com:לדוא"ל

חיינו בבית פעילות
הנשים פעילות הורחבה לאחרונה

יורק, שבניו חיינו" בית - ב"770
פעילות חדש. שרית מרת של בריכוזה

המבקרות פני בקבלת המתמקדת
חוץ לפעילויות גם כמו במקום

י' לקראת יורק. ניו ברחבי המתבצעות
נשי לכבוד הגאולה שולחן נפתח שבט

הוכנה למבקרות והאורחות, השכונה
בשפות סידור מיוחדת, תשורה גם

המתפללות על ולהקל לסייע שונות,
מרחבי "770" חיינו לבית המגיעות

sarithadash@gmail.com העולם.

באתיופיה חב״ד בית
שבאדיס חדשים מספר מזה

זוג פועלים אתיופיה, בירת אבבה
ורעייתו, חביב אליהו הרב השליחים

חב"ד בית להקים זכו כבר אשר
מתוך וחסידות יהדות שמפיץ במקום,
לגויים. וגם ליהודים הגאולה בשורת

093-680-9938 לפרטים:

מאירועי רבים כי המשיח, מלך שליט״א הרבי כותב בשנים, עשרות לפני כבר
נשמות. גילגול עפ״י אלא להסביר ניתן לא והכלליים, הפרטיים תקופתנו,

טובות חדשות
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(24.1.14) (5774) ה'תשע"ד שבט כ"ג משפטים, פרשת קודש שבת ערב

בשלימותה ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם שייכת

ב"ה

מתוך לפרסם
גמורה וודאות

981

״אופנועי - הגאולה בשורת לפרסום חדשני שמיזם חדשים מספר מזה
מאחור כתבה ראה הפרוייקט. הרחבת בקרוב השרון. באיזור פועל הגאולה״,

! לגאולה אחרי סע



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

  
  
   

  
   

  
     
   
   

    
    
   

  
    

התפילה, למצוות המקור הוא זה פסוק
להתפלל עשה "מצוות הרמב"ם: וכלשון

ה' את ועבדתם שנאמר יום, בכל
עבודה היא איזו חכמים: אמרו אלוקיכם..

תפילה". זו שבלב?
בחז"ל נאמר כיום, התפילות מעלת על

כלומר תיקנום", תמידין כנגד "תפילות כי
לקרבנות כתחליף באות שהתפילות

הבית. בזמן שהוקרבו
ישראל. מעלת על נפלא לימוד מכאן

להקריב זכו הכהנים רק הבית, בזמן שהרי
ולישראלים ללוויים המזבח. על קרבנות

לכך. אפשרות כל הייתה לא
לוי, כהן, - מישראל אחד כל כיום ואילו
זכאי למשהו, הזקוק - גר ואפילו ישראל,

מקומו את בשלימות בכך ולמלא להתפלל
המזבח"! גבי על ששימש ה"כהן של

תשמ״ה) תמוז ט״ו (משיחת

ירושלים "אחפש יב) א, (צפניה הפסוק על
פרשה רבתי, (פסיקתא במדרש נאמר בנרות",

חופש. מלשון הוא "אחפש" כי ח')

לחירות אותה אני מוצא הקב"ה, אמר
את איש יכה "וכי בתורה שכתבתי כשם

לחפשי ושחתה אמתו עין את או עבדו עין
של עיניהם שני הכיתי ואני ישלחנו",

שני, מקדש ובית ראשון מקדש בית - בני
עליהם ה' נסך "כי י) כט, (ישעיהו שנאמר

בדין אינו עיניהם", את ויעצם תרדמה רוח
צפניה (ילקוט לחפשי?!. שיצא

פסיקתא) בשם ע״ב, פ״ד ד׳,

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:45 4:30 ירושלים
5:47 4:45 תל-אביב
5:45 4:34 חיפה
5:48 4:49 באר-שבע
5:47 4:45 ניו-יורק
ירמיהו אל היה אשר הדבר 

ח לד, (ירמיהו ורחמתים שבותם את - גו'
כו) כה לג, - כב

   
חלקים 7 דק', 26 ,2 שעה ו' ליל :

ושבת שישי ביום  

שבתחתון עליונות לגלות

לפניהם" תשים המשפטים.. "ואלה הפסוק על
רש"י מביא א), (כא, פרשתנו בתחילת הנאמר

אלו אף מסיני, הראשונים "מה חז"ל: דברי את
בפרשה הדברות" ש"עשרת כשם וכוונתו, מסיני",

שנזכרים המצוות גם הנה בסיני, נאמרו קודמת
בסיני. למשה נאמרו הם גם 'משפטים', בפרשת

להבנת מתייחס רש"י, לדברי הפנימי הפירוש
'המשפטים'. שבפרשת המצוות של המאפיין

אדם "בין נזיקין", "דיני - שעיקרן מצוות
איש יתן כי איש", את שור יגח "כי כגון: לחברו",

האיש". מבית וגונב כסף.. רעהו אל

מחייב שההגיון למרות
ציווי בלא שגם בכך, מאופיינות אלה הלכות

את מחייב עצמו האנושי וההגיון השכל עליון,
נכתבו "שאלמלא סז) (יומא הגמרא ובלשון קיומן,

הכתוב של חידושו שייכתב". הוא דין אז) (גם
המשפטים" "ואלה של ה"ואו" תוספת באמצעות

ההגיון משום לא לקיים יש אותם, שגם הוא
מתוך "מסיני", שהם משום אלא בהם, הטמון

הקב"ה. ע"י שנאמרו משום מושלמת, עול קבלת
החולין חיי את לקדושה האדם מעלה זו, בגישה

למי הגשמיים חייו כל את שמקשר ועד שלו,
בסיני. להם שנגלה

למעשה זהו לקדושה, החולין חיי העלאת
במדרש נאמר וכך תורה. מתן של החידוש

אע"פ דוד, "אמר טו): וארא תנחומא ג. י"ב, רבה(פרשה
לבני נתן והארץ לה' שמים השמים הקב"ה שגזר
ראשונה גזירה בטל התורה ליתן כשבקש אדם..
ירדו והעליונים לעליונים יעלו התחתונים ואמר

"וירד כ) יט, (יתרו שנאמר המתחיל ואני לתחתונים
משה "ואל א). כד, (משפטים וכתיב סיני הר על הוי'

הוי'". אל עלה אמר

הגזירה ביטול

הפרדה בבריאה קיימת הייתה תורה, למתן עד
לבין הגשמי, התחום דהיינו "התחתונים", בין

לעיסוק הרוחני. התחום דהיינו ה"עליונים"
חיי את לקדש יכולת הייתה לא הרוחני בתחום

לכך להביא היה ניתן לא האדם. של החולין
"קדוש". יהיה גשמי עניין או שחפץ

יום דבר הינה כזו פעולה תורה, מתן לאחר כיום
קלף דיו, מעט לוקח סת"ם, סופר לדוגמא: יומי.

פרשיות עליו וכותב בהמה של מעור מעובד
ב"בתים" אותם מכניס בתורה, מסויימות

הוא כעת גדרם כאשר "תפילין" לנו והרי מעור
ובעור בקלף קדושה להכניס היכולת "קדוש".

אותה לביטול הביטויים אחד הינה הגשמי,
חיבור ל"תחתונים", "עליונים" בין - מחיצה

הגשמי. הנברא עם הקדושה

התחתון עבודת גם דרושה
מעורר וה"תחתונים" "העליונים" של זה חיבור

בכך להסתפק ניתן לא מדוע שאלה, לכאורה
גם צורך יש מדוע לתחתונים", ירדו ש"עליונים

לעליונים"? יעלו ש"תחתונים התחתון" ב"עליית
האלוקית הכוונה להשלמת הוא, לכך ההסבר

ירדו ש"עליונים בזה די אין תורה, שבמתן
אלא - וגו'" סיני הר על ה' "וירד - לתחתונים"

לעליונים". יעלו "התחתונים שגם צורך יש
נגרמה ולא היות כשלעצמה, ה"עליונים" ירידת
- ה"עליון" מהחלטת נבעה אלא הנבראים, ע"י
בכוחה אין לכן המתחיל", "ואני הקב"ה כשאמר

האלוקות. עם התחתון להתחברות לגרום
של הכנה עבודת ללא העליונים והתגלות ירידת
הנבראים. של מציאותם לביטול גורמת התחתון,
העם "וירא כאשר ישראל, לבני ביחס היה זה כך

ביחס וגם טו) כ, (יתרו מרחוק" ויעמדו וינועו
אלא צווח... לא "צפור העולם כשבכל לעולם

כ"ט). פרשה סוף רבה (שמות שותק..." העולם
תורה, מתן כוונת בשלימות שתתבצע וכדי

ויתאחד יתחבר "תחתון" של כמציאות שהעולם
- האדם בעבודת צורך יש האלוקות עם

באמצעותה שרק - לעליונים" יעלו "התחתונים
ית' לו דירה ועושים כזאת התחברות מתאפשרת

בשלימות.
תשל״ו) ה׳תשכ״ה, משפטים פרשת שיחות עפ״י (מעובד

מלך דבר

משפטים פרשת

משפטים

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

אירית ורעיתו שמואל לר'
שי' אניג'ר

של מצווה הבר חגיגת לרגל
שיחי' לוי והת' דובער שלום הת'

מתוך ולמדנים יראי-שמים חסידים להיות ויזכו
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

סיון ורעיתו דוד לר'

שי' דיין
הבן להולדת

שי' יוסף שמואל ה' בצבאות החייל

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל

כה) כג, (משפטים אלוקיכם ה׳ את ועבדתם

עבדו עין את איש יכה וכי
כו) כא, (משפטים

טוב מזל ברכת



של והנפלאות הניסים שפע
מצבים גם כולל הגאולה, זמן

מודעים היינו לא כלל בהם
בדרך רק יצאנו ממנה לבעיה

הפסוק רומז כאלה לניסים נס.
הוא רק לבדו", נפלאות "לעושה
נחלצנו בעיה מאיזו יודע, לבדו

נס. ובדרך
זרביב, מענדל מנחם הת'

בשליחות שעברה בשנה שהיה
תמימים" "תפארת בישיבת

לטוס החליט אולגה, בגבעת
יום ניסן, י"א לקראת ל"770"

המשיח מלך הרבי הולדת
להמשיך התכווין משם שליט"א.

פעילות לתקופת
במדינת חב"ד בבית
שבמרכז גואטאמלה

אמריקה.
לברר רק לו נותר

צו לו יש האם
יציאה עיכוב

שאריות מהארץ,
דוחות מכמה
שיחה ישנים.

למשרד טלפונית
משמעית, חד לו הבהירה הפנים

יציאה... עיכוב צו כנגדו יש כי
פנה לוותר, לא שהחליט מנחם
בשדה העובד משפחה לקרוב
האין לבדוק ובקשו התעופה
התקבלה למחרת טעות. זו

יסודי בירור ערך כי התשובה,
לטוס. וביכולתו כזה צו כל ואין
מנחם מספר התלבטתי, "עדיין
ואאבד יתכן אופן בכל מענדל,
לכתוב החלטתי הכרטיס". את

שליט"א. המשיח מלך לרבי
ידיים, נטילת ההכנות, לאחר
ונתינת תהילים פרק אמירת

ההתלבטות. את כתבתי צדקה
באגרות ד' לכרך הוכנס המכתב
בעמ' התקבלה והתשובה קודש

בקנז: ותחילתה קנח-קנט
י"א מימי מכתביו על "במענה
אף - שבט וט"ו ד' טבת, וי"ז
ואישרתי במקצת עניתי שכבר
נפש והפדיון הרשימות קבלת
מו"ח כ"ק ציון על שקראתים

רצון". בעת אדמו"ר
שבקשתי אישור כשיש כעת

מלך שליט"א והרבי התקבלה

עבורי, להתפלל הבטיח המשיח
בהכנות והתחלתי נרגעתי

לטיסה. המעשיות
מחשבות וחזרו צצו שחלף בזמן

שעלו פעם בכל אך ספקניות,
התשובה את וקראתי חזרתי

מתוך ונרגעתי, הקודש באגרות
בסדר. יהיה שהכל ביטחון

הביקורת לפני הטיסה, ביום
כי בלחץ, קצת הייתי דרכונים

לפני פעם אותי החזירו כבר
טיסה.

בבידוק לעבור החלטתי
כרטיס, מעביר אני הביומטרי.
ו.. היד את מניח

מתחיל העסק
הצג על להבהב,
הודעה: מופיעה

לעבור נא בעיה "יש
לפקיד".

לחוץ. דיי אני כעת
תמונת את הוצאתי
מלך שליט"א הרבי
הסתכלתי המשיח,

שהכל ובקשתי
בסדר. יהיה

לפקידה הדרכון את הגשתי
ועל עלי להסתכל שהחלה
פעם לבי לחילופין. הדרכון

את להוריד התבקשתי במהירות.
בתמונה מתבוננת כשהיא הכובע

היא לחתום, כשבאה ואז ובי,
ליבי במחשב. לפתע הסתכלה

חותמת היא ואז פעימה. החסיר
ומשחררת בדרכון במהירות

הלאה. אותי
הפסח, וחג ניסן י"א לאחר

לגאטמלאה, התוכנית כפי נסעתי
כשבסיומה מסויימת לתקופה

שכן אלא הקודש. לארץ חזרתי
הגדולה. ההפתעה לי חיכתה

את והגשתי הדרכונים בביקורת
בדרכון הביטה הפקידה הדרכון.
שואלת כשהיא וחזור, הלוך ובי
מהארץ?" יצאת דרכון "באיזה

ישראלי דרכונים שני לי יש
"עם לה עונה אני אז וצרפתי.

הישראלי". הדרכון
אומרת היא להיות", יכול "לא
לא שנה כבר שלך הדרכון לי,

בתוקף!

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

צדקניות נשים בזכות
מפרש ובמחולות" בתפים אחרי'ה הנשים כל "ותצאן הפסוק7 על הנה,
נסים, להם עושה שהקב"ה שבדור צדקניות היו "מובטחות רש"י

ממצרים". תפים והוציאו

הלשון וחידוש: פלא דבר ישנו ובזה
הנשים", כל "ותצאן הוא בפסוק
היו שמובטחות רש"י אומר כך ועל
ע"פ רואים ומכאן שבדור", צדקניות
אפילו - אשה שכל מקרא, של פשוטו
- הכתוב8 שפירסמה דברי בת שלומית

צדקנית! היתה

ש"כימי בתורה הבטחה ישנה והרי
נפלאות"9, אראנו מצרים מארץ צאתך
צדקניות, היו חילוק) (ללא הנשים כל תורה, מתן לפני אז, אם ואדרבה,
משם שיצאו מוחלט בטחון אצלן הי'ה השעבוד קושי על הבט וללא
יצאו כן ד"ואחרי באופן תהי' שהגאולה ידעו הן שהרי שלימה, בגאולה

גדול"10, ברכוש

ובזקנינו ו"בנערינו פרסה"11 תשאר "לא באומרו גילה שמשה וכפי
דעקבתא ובדרא תורה מתן לאחרי היום, עאכו״כ - ובבנותינו"12 בבנינו
ספורים14, במקומות זאת מבארת והחסידות בקבלה13 וכמובא דמשיחא,
שמעון רבי של דורו של) (וגלגול בדוגמת הוא דמשיחא דעקבתא שהדור
מקומות15 בכמה וכמבואר רשב"י, של תורתו תתגלה אז כי יוחאי, בר
בדוגמת הוא שלו הדור כל וכמו"כ רבינו, משה של ניצוץ הוא שרשב"י

רבינו. משה של הדור

בא ודור הולך דור
("כימי מצרים לגאולת העתידה הגאולה את שמשוים לכך הסיבה גם וזו
בא16, ודור הולך שדור כיון - נפלאות") אראנו מצרים מארץ צאתך
והדור דמשיחא דעקבתא לדרא בהנוגע ובפרט בא, - שהולך דור אותו

מצרים17, יוצאי של

באופן (בשלח) בפרשה וכמ"ש גדול", ברכוש "יצאו ממש שבקרוב
של תורתו ללימוד - יתרו לפרשת עוברים מכן ולאחר רמה", ד"יד
לגבי הבל הוא הזה בעולם התורה לימוד שכל בקהלת18, וכמובא משיח,
ה"ישקני שיקויים כיון לבב, ובטוב בשמחה והולכים משיח, של תורתו
הגלות זמן בסיום חוצה מעיינותיך דיפוצו ההכנה ע"י פיהו"19, מנשיקות
נגאלין", הן "מיד - תשובה29 בהל' הרמב"ם וכלשון ממש, בקרוב שיהי'
את תורה וילמד (מלך)21, ונשיא רב רבי, יהי'ה אשר צדקנו, משיח ע"י

כולו. העם כל
מוגה) בלתי - ה'תשכ"ח שבט יו"ד (משיחת

_____________

כ. טו, שם .7
.432 ע' ח"ג תשט"ו 'התוועדויות' וראה יא. כד, אמור פרש"י .8

טו. ז, מיכה .9
יד. טו, לר .10
כו. י, בא .11
ט. שם, .12

סב, עמה"מ .15 .62 הע' 512 ע' ח"ב לקאש ראה .14 א. קנט, א. נח, זח"ג ראה .13
- הכתוב ל' .16 ועוד. רע"ב). שז, סע"ב. (דש, בעומר הל"ג שער סידור וראה ד.
שער - מצרים דיוצאי הדור גלגול הוא דמשיחא דעקבתא שהדור .17 ד. א, קהלת
.18 ד. ג, שמות (להאריז"ל) הליקוטים וספר תורה לקוטי כ. הקדמה הגלגולים
ה"ה. פ"ז .20 ובפרש"י. ב א, שה"ש .19 א. פ"ב, שם ג"כ ועיין ח. פי"א, קה"ר

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
כלים הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

. יג פרק

יד. פרק

כוכבים עבודת הלכות
ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים
תשובה הלכות

א-ג. פרקים

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים
שמע קריאת הלכות י. פרק

א-ב. פרקים
וברכות תפלה הלכות ג-ד. פרקים

א. פרק

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לבדו נפלאות לעושה

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 ליישב
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 .

לל ללל ל

גאולה של אופנועים

הגזירה לרוע יסוד אין
וכו', על הגזירה ברוע שכותבת שמה ומובן
וכיו"ב: כאלו מחשבות לשרש שצריך פשוט

יסוד. להם שאין מפני א)
אחר דור נשיאינו רבותינו הוראת פתגם כידוע ב)

גוט, זיין וועט גוט טראכט דור,
ספק, במקום האדם בהנהגת הבוחן אבן הידוע לפי ג)

הדבר השפעת לראות הוא לא, או הדבר רצוי האם
מחשבות אשר במוחש, ורואים והמעשה, הפועל על
לחלישות מביאות הגזירה), לרוע (בהנוגע כהאמור

האסורים דברים וכו' יאוש לעצבות טובות, בפעולות
דקדושה שכל מצד רק לא ומושללים

לדעתי, הרי זה ותמורת האנושי, שכל מצד גם אלא
חברי כל על קדוש חוב

יוצאי אשר ולהשתדל ולחזור להשתדל המשפחה
בחיי והמצוה התורה בדרך ילכו ע"ה ... הנפטר חלצי

רק ולא הגדול. העיקר שזהו מובן . . . יומים היום
שלא וחשוב להנפטר, בהנוגע גם אלא לעצמם בהנוגע

הנאומים או הנדפסים מהספרים יותר הרבה בערך
דבר בהוכחת צורן איך ובודאי יום, באסיפת

ה׳תתקפט) (מאגרת בביאורו או כזה פשוט

טבריה לחמי בנסיעה הרווח
והשלילים החיובים והצדדים לטבריא הנסיעה אודות
הכרוכה נעימות סליחתה...האי בקשת ...לאחרי שבזה
ככה פעמים כמה להרויח בערך טבריא לחמי בנסיעה
זו נסיעה ע"י לה שיבוא טובות ושנים ימים ולאורך
ה׳תתקצ) (מאגרת שעברה. שנה נוסעת היתה והלואי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

נעים אותם. לראות מתחילים כבר בנתניה
גלגלים, על בוהק צהוב העיר, ברחבי בזריזות

תמונת מעל משיח, דגל מתנופף כשמאחור
למנשא. הדבוקה המשיח מלך שליט"א הרבי

לדברי הגאולה. אופנועי הפרוייקט, שם
בנתניה, התכלת מעין צמח מאיר ר' היוזם

כאלה אופנועים כעשרה עוד בהמתנה ישנם
למפעילים מחכים רק לפעילות, הישיר מוכנים

התחלה. רק וזו מתאימים,

כל "עשו המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת
הגאולה את בפועל ..להביא ביכולתכם אשר

היוותה ממש", ומיד תיכף והשלימה האמיתית
השונות, בפעיליות מנחה קו מאיר ר' עבור
במהלך הגאולה בשורת בהפצת עסק בהם
העליונה ההשגחה אך האחרונות, השנים

חדש. למשהו אותו כיוונה

בא?! הוא מתי אזי
לעצמי רכשתי כשנתיים לפני כאשר החל, "הכל

זמן בתוך מספר. הוא עבודתי, לצורך אופנוע
מן משיח, בסטיקרי מכוסה היה האופנוע קצר

משיח. דגל כשעליו האחורי למנשא ועד הצמיג
כל אחד. לכל מדבר ש"משיח" נוכחתי, אז רק

בנושאי לשיחה הפכה ברמזור, שלי עצירה
עצירה גם לידי. רכבים נהגי עם ומשיח גאולה
בא?!", הוא מתי "אז בתגובות: לוותה קצרצרה

תפילין"? להניח עדיין אפשר "סליחה, או

כמה הכל בסך שאם לעצמי, חשבתי מכן לאחר
חיובית, מהומה כזו לעורר יכולים סטיקרים

לאופנוע כולו האופנוע את להפוך שצריך הרי
ערוך. באין תהיה ההתעוררות ואזי גאולה של

ארגון של אופנוע ראיתי ההזדמנויות באחת
ש"כזה בדעתי ועלה כולו מאובזר "הצלה"

אלה, אופנועים צריכים". אנחנו יפה, ויותר
ישראל". עם של האמיתית ההצלה את יפעלו

יתקבלו התפילות כל
עסקים מבעלי אחד עם נפגשתי כבר למחרת
במימוש להתחיל בי האיץ שהתלהב באיזור,

ראיתי לצידנו. שיעמוד מבטיח כשהוא הרעיון,
נסעתי בינתיים משמים. חיובי איתות בזה

שם החגים, לחודש המשיח מלך שליט"א לרבי
אופנועי על סיפרתי לו גם נוסף. בחבר פגשתי

הגאולה.

שזכיתי גם ספרתי ביננו, השיחה במהלך
פאיד בעיר שנדפס מיוחד סידור להשיג

במלחמת סואץ, תעלת של המערבי בצדה
סידורים על (תשל"ד-73'). הכיפורים יום

כל כי המשיח, מלך שליט"א הרבי אמר אלה,
שבת במוצאי יתקבלו. בהם שיתפללו התפילות
הסידור. את לרכוש שברצונו ואמר הגיע חברי

שלך". והסידור למבצע אופנוע "תן אמרתי
."₪ ל-20,000 יגיע זה "להערכתי שאל. כמה?

העיסקה. את וסגרנו אמר לך" "יש

סוכנות עם קשר ויצרנו הקודש, לארץ חזרתי
ועל התכנית על ספרתי בנתניה. לאופנועים

החליטו בסוכנות שבפרוייקט. הגאולה בשורת
העיסקה ענק. הנחות במבצע לקראתנו, לבוא

על צבועים אופנועים, ארבע רכישת כללה
ועוד. ועוד טובים אחריות תנאי בצהוב, ידם

חזרתי למחרת להירדם. יכולתי לא בלילה
שתקח והצעתי הסוכנות, בעלת עם ונפגשתי

רכישת הייתה התוצאה המבצע. על חסות
מדהימים. בתנאים נוספים, אופנועים ארבעה

לאיושם. רק כעת ממתינים האופנועים

לגאולה משתדרגים
משמעותי, שדרוג כעת עוברים האופנועים
ורמקולים. כריזה מערכת של צירוף כולל

היא מאיר, ר' אומר החדשני, הפרוייקט "מגמת
אופנועי כמה יהיו חב"די מוקד כל של שלצידו

ע"י מאויישים גאולה,
מקומיים. פעילים

להיות צריך פעיל לכל
"מבצעים", מסלול
עוצר הוא במהלכו
מרכזיים במקומות
ומתחיל ובשכונות

הנחת הרבים: בזיכוי
חלוקת תפילין,

ילדים כינוסי עלונים,
כזה אופנוע כל וכו'.

יהדות המפיץ נייד" חב"ד "בית למעשה מהווה
ערב אי"ה ייערך שבט בכ"ח ומשיח. גאולה

האפיק - הגאולה אופנועי עשר! לאחד השקה
הגאולה והבאת המעיינות בהפצת החדש

אופנועית. בזריזות
.050-235-8770 לבירורים: טל'

פעולה לקראת הגאולה אופנועי

צמח מאיר הרב
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