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

אחדות כינוסי החלו
מלך שליט"א הרבי בקשת לאור

עם אחדות, כינוסי לקיים המשיח
קדשנו מחצרות האורחים חזרת

חב"ד במוקדי החלו יורק, מניו 770
וההקהל. האחדות כינוסי את לקיים

על האורחים יספרו הכינוסים במהלך
ב"770". החגים מחודש חוויותיהם

השליחים, עבור מהווים אלה כינוסים
המיוחדת לפעילות הזינוק נקודת את

והפצת המעיינות בהפצת הקהל, לשנת
חוצה. הגאולה בשורת

הבטחון כוחות בקרב פועלים
ניידות את הביא הטרור, גל
את במהירות לפתוח באה"ק חב"ד
הטנקים ידי על שנפרס חב"ד חפ"ק
הביטחון, כחות פועלים בהם באזורים
המאוייש טנק מוצב מקום בכל כאשר
לשמירה ערכות עם בטנקיסטים
וכמובן הביטחון, לכחות לחלוקה

היקף. רחב תפילין במבצע פועלים

הודיה סעודת ויעשו בנס ניצלו
רבינו בבית חב"ד מישיבת ת' שני
יהודים לזיכוי בפעילות שהיו שבבבל,
בסוף ניצלו במנהטן, תפילין בהנחת
לעברם. שנזרק תבערה מבקבוק שבוע
סעודת לקיים הבטיחו הם השבוע

הנס. על להשי"ת הודיה

גדלו את קבע שאף המשיח מלך שליט״א הרבי של מיוחדת להתייחסות זכה ההקהל, כרטיס
בהקהל לפעול והמוכנות ישראל עם לאחדות להצטרף הרצון על הצהרה בכרטיס ותוכנו.

טובות חדשות

ההקהל לקראת
ה'תשע"ו הגדול

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

של נשיאותו בתקופת חלו "הקהל", שנות עשר
תשי"ג זו. לשנה עד המשיח מלך שליט"א הרבי
עלייתו (מאז הראשונה ה"הקהל" שנת הייתה
חלה העשירית כאשר תש"י), בשנת לנשיאות
מתוכם "הקהל", שנות עשר תשע"ו. השנה,
מיוחדות הוראות של לגודש תשמ"ח שנת זכתה
עשרת בדוגמת הקהל", "מבצע את שעיצבו

הידועים. המבצעים

המשיח מלך שליט"א הרבי ביקש לראש, לכל
ה"הקהל" את לקיים
יהודים כינוס של במובן
בתורה להתחזק כדי
קיומה היה כך ומצות.
בבית "הקהל" מצות של
ישראל, עם כל המקדש.
הסוכות בחג מתקהל היה
כדי המקדש, בבית
קורא המלך את לשמוע
"למען בתורה בפניהם
ילמדו ולמען ישמעו
גם כך ה'". את ויראו
המבצע: של עיקרו כיום,
הרבה שיותר ככל לכנס
דברים לשמיעת יהודים
ומצות. בתורה המחזקים

הולדת ליום ועד שבת משולחן
יזום כינוס אופנים: בשני בזה לפעול ניתן
להכתיר ניתן גם כן כמו "הקהל", לשם ומיוחד
בשם כן גם הכי, בלאו מתקיימת שכבר התכנסות
בפני לציין הוא לעשות שיש כל הקהל. כינוס
את התכנסות לכל יש זו בשנה כי הנאספים
הקהל" "כינוס של המוסף, בערך לזכות היכולת
רעיון בשמיעת קצר, לזמן ולוא שמתמקדים ע"י
ה"ויאמינו לחיזוק תורני

עבדו". ובמשה בה'

בפנינו יש זו, מבחינה
בלתי וכמעט רחב מגוון
אפשרויות של מוגבל

המשפחתי, שבת משולחן החל "הקהל". לכינוסי
כאשר נישואין, יום או הולדת יום למסיבת ועד
הרבי מתורת רעיון על חוזרים האירוע במהלך
סגולי באופן הפועל המשיח, מלך שליט"א
תוך ה'", את ויראו ילמדו ולמען ישמעו "למען

ביתי. הקהל" "מבצע שזהו שמציינים

העבודה מקום את גם לנצל ניתן זו בגישה
העבודה ישיבות את לפתוח ניתן הקהל. למבצע
שנת זו כי שמאזכרים תוך קצר, תורה בדבר
ברכה וישנה "הקהל"
משהו לשמוע נפלאה
כך משיח. של מתורתו
האוכל הפסקות את גם
הפסקות את ואפילו

העישון..

ההקהל כרטיס
נוספת יסודית הוראה
זהו ההקהל, במבצע
למבצע הרישום
בכרטיס הקהל. בכרטיס
להתייחסות שזכה זה,
הרבי של מיוחדת
ותוכנו, גדלו את קבע שאף המשיח מלך שליט"א
מצהיר הוא זה ברישום למבצע. האדם נרשם
במפעל ישראל עם לאחדות להצטרף רצונו על
הקהל בכינוסי להשתתף מוכנותו ועל ההקהל
הקהל כינוס לקיים מוכנותו על גם או שייערכו.

בסביבתו.

הטלפון מס' את בכרטיס האדם מציין כן כמו
לחודש אחת אליו להתקשר יהיה שניתן כדי שלו,
ה"הקהל". בנושא העשיה להמשך אותו ולעודד

העשירי! ה"הקהל" חל זו שבשנה העובדה
עצומה כח נתינת מהווה קודש", יהיה "העשירי
האמיתית בגאולה הגדול, ההקהל של לקיומו
הנה" ישובו גדול "קהל היעוד כלשון והשלימה,
עכשיו המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ממש.

המלך במעמד - התורה וזאת

משיח׳ ׳ספר-תורה , שבבבל-770 רבינו בית תשע״ו הסוכות בחג הקהל
הכטמן) מנדי (צילום: המשיח. מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק עם בתפילה

הרבי בקשת פי על
מלך שליט״א
להרשם יש המשיח,
באמצעות ל״הקהל״
על (״טפח הכרטיס
בזה. המצורף טפח״)

כרטיס לצלם ניתן
יהודים בו ולזכות זה
נוספים.

את למלא נא
ולשלוח הפרטים
שע״י הקהל למטה
למען האגודה
האמיתית הגאולה
בפקס: והשלימה.
03-657-3816

הקהל כרטיס
שמטרתו ה"הקהל", במפעל ישראל, עם לאחדות בזה מצטרף הנני
אהבת מתוך ומצותיה התורה קיום ה', ויראת האמונה חיזוק
האמיתית הגאולה לזירוז בזה, נדר, בלי לפעול ואשתדל ישראל.

המשיח. מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה

________________ האם שם __________________ פרטי שם

_______ גיל _____________________________ משפחה שם

E-mail__________________ _____________ טלפון

____________________________________________ כתובת
ישוב מס' רח'

האישיים. פרטיך את מלא לך, המתאימים הסעיפים את סמן

השנה. במהלך אי"ה שיערכו "הקהל" לכנסי להזמנני אבקש #

השפעתי את ולהפעיל אלי, הקרובים את לזמן מזמן לאסוף מוכן אני #
"הקהל". של בערכים יחד להתחזק עליהם,

הפעולות. על פרטים לקבל לחודש אחת אלי שתתקשרו אשמח #

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

להשתתף מוזמן - וטף נשים אנשים, הרחב, הציבור
המשיח מלך שליט"א הרבי פני לקבלת "הקהל"ארצי בהתוועדות

(2.11.15) תשע"ג חשוון מר כ"ף שני, יום
18:30 בשעה לציון, ראשון ,4 שמעון ישראלי רח' בלוודר, אולמי

- יבואו נוספים פרטים -
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

הבהת

משיח בית - 770 - חיינו מבית

הבאים ברוכים

עפולה באיזור משיח פעילות

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

בציצית תכלת
ותכלת חלזון דבר על שכתב במה

הרעישו אשר ידוע הרי - בציצית עתה לפועל בהנוגע
בעת עולם גדולי נגלה, פי על וגם לזה, והתנגדו זה על

מראדזין. זה חידוש יצא

על הסכים לא נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק וגם
בזה. מכתבו ידי תחת עתה ואין אופן. בשום החידוש
התכלת ענין יהי' קבלה פי שעל שמביא זכורני אבל

לבא. לעתיד רק

נ"ע. אדמו"ר כ"ק דברי אלא לנו אין ואנו

כו' מהדר הוה אליעזר רבי סע"ב: לב, סוכה ג"כ ועיין
ו׳שפב) (מאגרת כהנא. דרב מפומי' ונפיק הואיל

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (16.10.15) ה'תשע"ו מר-חשוון ג' נח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1066

"ים את אשר הוא, חסידים בקרב ידוע פתגם
אשר היא כשהכוונה המשיח" ימיס הקרח
כאלה על גם לפעול יצליח המשיח מלך רק
הנלהב מאופיה רחוקים הטבעי שבאופיים
(32) ורטהיים חיים אור אכן החסידות. של
התחתון, בגליל דבורה שדמות מהמושב
בבית החינוך שכזה. למהפך חיה עדות מהווה
העליונה ההשגחה דרכי אבל ייקי, חינוך היה
לרבי של נלהב חסיד להיותו עד אותו הובילו

המשיח. מלך שליט"א

מספר. הוא דבורה, שדמות במושב "נולדתי
מגרמניה עולים "ייקים" ע"י שהוקם מושב
הריאלי בי"ס כדורי, בבי"ס למדתי .'39 בשנת
בצנחנים עשיתי הצבאי שירותי את בחיפה.
את לחפש נסעתי וכרבים כמ"מ השתחררתי
מכירות איש בארה"|ב עבדתי בחו"ל. מזלי
בקניונים "עגלות" הפעלתי רבים וכישראלים

השונים.

נבדה מדבר באמצע
להפתעתי אבל דתי, חינוך על גדלתי לא עבודה
אותי מלוווה העליונה ההשגחה כיצד חשתי
עם עבדתי מסויימת בתקופה בחיי. צעד בכל
עבודה ארה"ב, רחבי בכל בהובלות משאית
ממש. בסכנות אחת לא כרוכה שהייתה
נקלעתי יום, 11 שנמשכה מנסיעותיי באחת
נגמרו הברקסים נבדה, במדבר אדירה לסופה
על חלפנו בעוצמה. בנו היכתה צד רוח לי,
הרוח, מעוצמת שהתהפכו סמיטרליירים פני
יד כאילו כשורה, זורם הכל אצלנו ואילו
"תשמע, לחברי אמרתי עלינו. הגנה נעלמה
יתכן". לא זה אחרת עלינו, שומר מישהו

אצלי. להתעורר החל משהו

מולדתו, למושב הקודש לארץ חוזר חיים אור
לראשונה פוגש הוא שם דבורה, שדמות
רבקי של אחיה רונזברג, שמואל הרב את
התגורר שמואל הרב בהודו. שנהרגה הי"ד
גם תורה שיעורי מסר אך תבור בכפר
שלו לשיעורים "נצמדתי דבורה. בשדמות
חב"ד. תורת מהי קצת להכיר והתחלתי
מידע, מערכות למדתי אומנם תקופה באותה
תורה, של לעומקה יותר שנחשפתי ככל אך
נכנסתי ואכן לישיבה להכנס הרצון בי גבר כך

אביב. רמת בישיבת ללמוד

קודש באגרות התשובה
הרבי את שאלתי שכאשר היה, מעניין
האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א
ללמוד כניסה של האפשרות על קודש,
תחילה למדי. מתונה הייתה התשובה בישיבה,
שהכוונה הבנתי מיידית. לקפוץ ולא לבדוק
רגעית התלהבות זו האם אצלי, לבדוק היא

בישיבה למדתי עכ"פ מבוסס. כבר משהו או
חני. מרת זוגתי עם לשידוך עד וחצי כשנה

למדתי רבים כאברכים החתונה, לאחר
ואף ברחובות, אהרון מאיר הרב של ב"כולל"
והתחלתי למושב חזרנו כעת "סמיכה". עשיתי
הרב מסויים בשלב תכנה. הנדסת ללמוד
השליחים נעשנו ואנו עזב רונזברג שמואל

כשנתיים. למשך המקומיים

מניין הכנסת, בית היה שלנו הפעילות מרכז
את אך וחגים, בשבתות רק בו התקיים
לאחר במרץ. שם קיימנו שלנו הפעילות

יבניאל. לישוב עברנו שנתיים

מאושרים ההורים גם
ה"מבצעים". במסגרת היא כיום פעילותי עיקר
תפילין, למבצע זמן מקדיש אני שישי בימי
התחנה באיזור להתמקד התחלתי ולאחרונה
סיפור התרחש גם שם בעפולה, המרכזית

במקום התפילין הנחת
לבצע המחבלת ניסתה בו

פנימי). ע' (ראה פיגוע

הגיבו כיצד לשאלה
כי לדעת כשנוכחו ההורים
הוא לחב"ד, התקרב הוא
בתחילה, שאומנם עונה
ללכת לשכנעו ניסו הם
יותר, "לייט" משהו על

והם זמן שחלף ככל אך
הזוג, בני של הפנימית החלטתם שזו עיכלו
גם כך מאושר, דווקא שבנם לגלות החלו הם

מאושרים. נעשו הם גם ובמילא ילדיהם

ילדים בגני שופר מבצע

ה׳עירוב׳ את בודקים



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

שיחי' יעל מרת וזוגתו רונן לר'

מצווה הבר חגיגת לרגל שובל למשפ'

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

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

טוב מזל

אור מספר ימים, כחודש "לפני
בישוב המתגורר חב"ד, איש ורטהיים
לרבי מסויים בנושא כתבתי יבניאל,
והתשובה המשיח מלך שליט"א
סגולת על חז"ל מאמר את איזכרה
- הגויים על פחד בהפלת התפילין
נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו
אליעזר רבי אמר ממך" ויראו עליך

שבראש". תפילין אלו

אותי המריצה מאוד התשובה
את יותר עוד ולחזק להמשיך
באיזור תפילין, במבצע פעילותי
שם בעפולה, המרכזית התחנה
שישי בימי בעיקר לעמוד נהגתי
תפילין. בהנחת הרבים את ולזכות

הטירור מעשי התגברות עם
חשתי האחרונים, בימים והפיגועים,
זו, חשובה בפעילות להוסיף שעלי

הסתפקתי ולא
בהנחת רק
עם התפילין
ושבים העוברים
עסקתי גם אלא
האנשים בעידוד

לדוכן. שהגיעו

גישתו על ספרתי
של המיוחדת
שליט"א הרבי
המשיח, מלך

סגולה גם התפילין בהנחת הרואה
כיצד סיפרתי והצלה. הגנה לשמירה
מלחמת ערב התפילין" ב"מבצע יצא
הנחת בזכות כי ואמר הימים, ששת
אוייבי על פחד יפול התפילין
בחרדה היו הכל בעוד ואכן ישראל.
כי ההמתנה" "תקופת בכל גדולה
כי קודשו, דברי הנה אז, נקרא שזה
היו גדולים ניסים ויהיו לחשוש אין

באפילה. אור כקרן

יצאתי תשרי, כ"ו שעבר שיש ביום
למבצע המרכזית, לתחנה כדרכי
למבצע שיש חשתי התפילין.
משום דווקא מיוחדת חשיבות
הדקירה פיגוע למחרת יום זה שהיה
ערבי כאשר חמישי, ביום שהיה
ארלוזרוב ברחוב חייל על התנפל
פעמים. כמה אותו ודקר בעפולה,
להשתלט הצליחו אורח עוברי

עליו.

והתחלתי התחנה באיזור התמקמתי
תוך התפילין, במצוות יהודים לזכות
זו במצוה יש כי בפניהם מציין שאני

אדם. חיי הצלת של סגולה את גם
מהחבר'ה אחד לי אמר דברי לשמע
מהסכין אותי יציל "זה להניח: שבאו

הבאה?!"

הרבה! אלא אותך, רק "לא לו אמרתי
יהודים".

יהודים כמה לזכות הספקתי
הודעה קבלתי 13:00 בשעה כאשר
שאעבור שבקשה מאשתי טלפונית
לקחת העמק במגדל בקיינטרינג

הזמנה. משם

סוגרים הם כי בבקשה, תזדרז "רק
שעה חצי לי נותרה .13:30 בשעה
התחלתי לשם. להגיע להספיק

לחוץ. קצת להיות

ואז התפילין, את לקפל התחלתי
להניח שרוצה יהודי מגיע בדיוק
וכי נו תפילין..
אחרת. אפשר
מיד פתחתי
התפילין, את
אלא לו. והנחתי
כשכבר שגם
מבחין אני סיים
מלמלמל שהוא
התקרבתי משהו.
אותו ושמעתי
מונה פשוט
כן גם לקח וזה צדיקים של שמות

לחוץ. ממש הייתי כבר דקות כמה

מהתחנה במהירות די יוצא אני
מחוץ שחונה לרכב רץ 13:10 בשעה
בשעה ב"ה, להגיע ומצליח לתחנה
אומר המוכר ואז לקייטרינג. 13:30
נסיון היה בדיוק עכשיו "שמעת? לי:
את ותפסו המרכזית, בתחנה דקירה

המחבלת..".

שאני לחבר'ה ספרתי השבת במהלך
חלק היה התפילין שלמבצע בטוח
ולא התמהמה שהמחבלת בכך גדול

במזימתה. הצליחה

את לי מראה מישהו שבת במוצאי
כיצד כולם, ראו שכבר הסרטון
המחבלת מול עומדים מג"ב לוחמי
הסכין את שתוריד לעברה צועקים
והיא בה יורים הם מסרבת ומשהיא
ולא בסרטון מסתכל אני נופלת.
עמדתי בו המקום בדיוק זה מאמין..
בהנחת לכן, קודם דקות כמה
ש"עיכב" יהודי אותו עם התפילין

שלו... התפילין בהנחת אותי

  
   

    
    

    
   
    
    
     
   

     
    
   

ברית לאות . . בענן נתתי קשתי את
יג-טו) ט, (בראשית

הקשת אות כי נאמר דורות שני לגבי
המלך של דורו בימיהם: הופיעה לא
הגנה זכותם רשב"י. של ודורו חזקיהו
לאות נזקקו שלא כך דורם, בני על

הקשת.

הגאולה. הוא אלה, לשנים משותף מכנה
הארץ "הוטבלה" שבמבול, כשם
של לדרגה שהתעלתה ועד ונטהרה,
נזכה הגאולה, בזמן גם כך חדש". "עולם
"השמים - של מהותית להתחדשות

החדשה". והארץ החדשים

חזקיהו על להשוואה: נוספת נקודה
ועל משיח לעשותו הקב"ה שרצה נאמר
שבזכותו נאמר: הזוהר וספרו רשב"י

ברחמים. הגלות מן ישראל בני יצאו

גאולה) (פניני

יהיה ולא . . בענן נתתי קשתי את
למבול המים יג-טו)עוד ט, (בראשית

מבול: עוד יהיה שלא מציינת הקשת
עד כבדה כה עננות הייתה המבול לפני
להשתקף היה יכול לא השמש שאור
שזיכך המבול קשת. נוצרה לא וכך בהם
ואז העננים את גם זיכך העולם את
להופעת הטבעית האפשרות נוצרה

הקשת.

תאיר הגאולה שבזמן לכך הסיבה גם זו
והעולם היות גווניה, במלוא הקשת

מזוכך. כבר יהא
רבתי) (בראשית

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:42 17:31 ירושלים
18:44 17:46 תל-אביב
18:43 17:36 חיפה
18:45 17:49 באר-שבע
18:54 17:57 ניו-יורק

ה'. מרחמך אמר - עקרה רוני :
ט) - א נד, (ישעיה

מכסים לים כמים - המבול

לא עולם של ברייתו "מתחילת במדרש: איתא
המים", מן אלא עולה הקב"ה של קלוסו היה
אמר . בו. ומרד המבול דור ש"עמד ולאחרי

שישבו אותן ויבואו ויעמדו אלו יפנו הקב"ה
הארץ על הגשם "ויהי שכתוב וזהו מקודם בהן

לילה". וארבעים יום ארבעים
מוצף בהיותו העולם של שמצבו מובן, זה לפי

ברייתו", ב"תחילת למצבו דומה המבול במי
שזהו במים", מים כולו העולם "כל היה שאז

הקב"ה את המקלס עולם - ביותר גדול עילוי
דוקא). המים מן עולה הקב"ה" של (ש"קלוסו

זה ענין מתאים איך מובן: אינו זה ענין ולכאורה
שבאו בפשטות, ענינם תוכן עם המבול שבמי

בשר"? כל "לשחת

למעלה רע אין
ענין נרמז האלה המדרש שבדברי לומר, ויש
ובהקדמה: - לתורה בשייכות וכללי יסודי
מהדברים היא שהתורה חז"ל מאמר ידוע

שנה "אלפיים שאמרו וכפי לעולם", ש"קדמו
מקרא שאין למרות כלומר, לעולם". תורה קדמה
הוא תורה דברי של ו"פשוטן" פשוטו, מידי יוצא

דוקא הגשמי הזה בעולם נלמדת שהתורה כפי
תיבה בכל כי לעולם", תורה "קדמה מקום מכל

ורוחני, פנימי פירוש (גם) יש שבתורה ותיבה

רוחניים עליונים בעולמות נלמדת שהתורה כפי
גשמיים). מענינים מעלה (שלמעלה

דיחד התורה. חלקי כל על חל זה שכלל ומובן,
בכל בפשטות אירע שבתורה סיפור שכל זה עם

מכיון מקום, מכל בתורה, המסופר כפי פרטיו
סיפורי שגם לומר צריך לעולם, קדמה שהתורה

למציאות בהתאם רוחני תוכן מכילים התורה
עליונים. בעולמות התורה

טוב הכל - בפנימיות
הקב"ה שאצל מכיון נוסף: ענין למדים ונמצינו

אלו ענינים שגם לומר, עלינו לכן רע. אין

בלתי ענינים הם הפשוט פירושם שלפי שבתורה
הרי וכו'), עונשים טובים, לא (מעשים רצויים
בהם יתכן (שלא בעליונים שהיא כפי בתורה

שכולם באופן המה מתפרשים רע) של מציאות
וטוב. קודש

הזקן רבינו הבא: הסיפור את מבאר זה יסוד
היה לא אחת פעם בתורה. הקורא בעצמו היה
האמצעי אדמו"ר ושמע תבוא, בשבת בעיירתו
מאחר. התורה קריאת את - ילד עדיין שאז -

לכאב הביאתו שבתוכחה מהקללות נפש העגמת
אם הזקן רבינו נסתפק כיפור שביום עד לב,

האמצעי, אדמו"ר את כששאלו להתענות. יוכל
כשאבא ענה: זו, פרשה קוראים שנה בכל הרי

קללות". נשמע לא "זה קורא
קרא הזקן רבינו כאשר ביאור: דורש ולכאורה

הקריאה של תוכנה נשמע בודאי בתורה,
בדבריו. הפירוש איפוא, ומהו, כפשוטו

הפשוט במובנן הקללות ענין הנ"ל: לפי והביאור
הפשט. בעולם למטה נלמד שהענין כפי רק הוא
בעולם בעליונים", מדברת ש"התורה כפי אמנם

של למציאות שייכות לה שאין קדושה שכולו
גם הנה — רע) על להעונש לא גם (ובמילא רע

קדושה ורק אך תוכנם (הקללות) אלו ענינים
וברכה.

בתורה, קורא היה הזקן אדמו"ר כאשר ולכן,
האמצעי) אדמו"ר (אצל בקריאתו נשמע היה

מדברת ש"התורה כפי הדברים פירוש תוכן
מיסודה היא התוכחה (גם) ששם בעליונים",

וברכה. טוב שכולו ענין

צריך אחד כל
מי אודות המדרש בדברי הביאור הוא וכך

דור אנשי את להעניש בא שהמבול זה המבול:
חטאי מטומאת הארץ את לטהר וגם המבול,

למטה הוא שהענין כפי רק זה הרי המבול, דור
דוגמא - קדושה כולו הוא עינינו אבל וכפשוטו;
העולם "כל כאשר עולם", של ברייתו ל"תחילת
הקב"ה של קלוסו היה "לא כי במים", מים כולו

של עבודתו גם וזוהי המים". מן אלא עולה
עדי בעולם דבר שבכל הטוב את לגלות היהודי

כש"מלאה והשלימה האמיתית לגאולה נזכה
מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ

תשמ״ו) מרחשון דר״ח א׳ שיחת (על-פי

מלך שליט״א הרבי ק׳ משיחת להלן הבטחוני, המצב לנוכח
ה'תשל"ד. במדבר פרשת בשבת הידועים. המבצעים חמשת על המשיח

וההצלה הגנה שמירה מבצעי
שצריך העיקר על נוסף — אלו ..מצות
הם — הקב"ה של מצותיו להיותם לקיימם
ישראל בני את ומצילים ומגינים שומרים גם
להקל וח"ו ח"ו ואסור שמסביבם. מהאויבים
מונעים עי״ז כי אלו, במבצעים ולזלזל
ישראל בני של ושמירתם הגנתם את חיו
בני את הקב״ה ישמור שבודאי (ואף שליט"א
ישראל שומר יישן ולא ינום ולא ישראל
הוא ומלחמה הגנה בתכסיסי הסדר הרי —
תורתנו וע״פ — מתכת" "כובע שלובשים

: הם המבצעים וכו'. נפש) פקוח זו הקדושה

הארץ עמי כל "וראו מש"נ רז"ל3 דרשו ראש) (של תפילין שעל תפילין, מבצע
מורא נופל תפילין מצות קיום שע״י והיינו ממך", ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי

ישראל. מבני שיראו העולם אומות על ופחד
האפשרי, ככל תורה, ילמוד ישראל מבני ואחד אחד שכל תורה, מבצע
טוב ומה ומצלא"4... מגנא כו׳ ו"תורה יום, בכל אחדים רגעים ועכ״פ
שיזכרם בע"פ גם תורה דברי ידע ואחד אחד שכל לפעול שישתדלו
בלקו״ת וכמבואר בזכרונו, תמיד חקוקים אלו תורה דברי שאז, תמיד,

והדרת. ד"ה

נקבעה (שבו הבית על רק לא היא שומרת מזוזה שמצות מזוזה, מבצע
דלתות שומר — ש-ד-י המזוזה: על הנכתב השם של וכהר"ת המזוזה),
עליהם שומרת שהמזוזה מהבית, היוצאים האנשים על גם אלא ישראל*5,
שעז"נ מזוזה למצות בנוגע בזהר6, וכמבואר ובבואם, הבית מן בצאתם
שהיא היינו עולם", ועד מעתה היא) (והשמירה ובואך צאתך ישמר הוי׳

עולם. עד ובבואו בצאתו הקב״ה ע"י נשמר יהי׳ שהאדם פועלת
יהודי בית שבכל השתדלות .. וכן צדקה, נתינת על לעורר צדקה, מבצע
צדקה, לנתינת ומעורר המצוה7 זכות מזכיר שזה צדקה של קופסא תהי'
היתה עני של נפשו הקב"ה אמר חז"ל: שאמרו וכמו שמירה, היא שצדקה
שאני חייך אותו, והחיית פרנסה לו ונתת הרעב מן לצאת מפרכסת
אני אזכור כו׳ לידי באין בתך או בנך למחר נפש, תחת נפש לך מחזיר

כו'. אותם אני ומציל העני עם שעשית המצוה את להם
תהלים חומש, (עכ״פ קודש ספרי יהי׳ בית שבכל להשתדל ספרים, מבצע

ואנשיו. הבית בשמירת מוסיף זה שגם וכו'), תפלה סידור
את שמקיים זה יהודי של רק לא השמירה פועלים הנ״ל ענינים כל
שעדייו אלו גם שהם, מקום בכל ישראל לכל גם אלא הנ״ל, המצות
השני, את פוטר אינו האחד של המצות קיום שבודאי [אף המצות את קיימו לא
זב״ז9 ערבים ישראל כל הרי כי — יקיימם] השני שגם להשתדל ומחוייבים
הנ״ל מצות קיום לכן לכולנה10, אחד ואב הם אחים ישראל שכל ובפרט
פס"ד ע״פ ובמיוחד ישראל. בני כל עבור שמירה פועל יחיד כל של
חציו כאילו כולה השנה כל עצמו שיראה אדם כל ש״צריך הרמב״ם11
הרי אחת מצוה עשה כו׳ וחציו זכאי חציו העולם12 כל וכן כו׳ וחציו זכאי
תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע

כו׳׳׳. והצלה
סידור (5• ה"י. פ"ב, לאדה״ז ת"ת הל׳ ראה (5 א. נא, סוטה (4 וש״נ. א. ו, ברכות (3
שומר מזוזה: הל' בו ובכל מ"ט. פ"ג מזוזה מס' חסידים משנת מזוזה). (כוונת האריז"ל
בתנ״ך מצאתי שלא דירה משא"כ תורה לשון הוא — דלת אשר ולהעיר ישראל. דירות
א (ששכח. מימין מזוזה ד"ה אוה"ת ג"כ וראה מזוזה). במצות הם תנאי ששניהם (אף
עד רפ״ג: יומא ראה (7 ב. רסג, ח"ג (6 למזוזה. בשייכות "דלת" תיבת ביאור ואילך)
לב. פרק תניא ראה (10 וש"נ. א. לט, שבועות (9 טו. משפטים תנחומא (8 חברון.
"כל . שמסיים ובפרט ."כולו", כאן גם כתב שלא צע"ג (12 ה״ד. פ"ג תשובה הל' (11

"כולו". שנדפס מובא רנב" שלפני "ספרד ומדפוס — כולו". העולם

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק מר-חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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בעפולה גם הארץ.. עמי כל וראו

נח פרשת

נח

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

אודות מדובר שכאשר ברור, לדעת צריכים
מהם אחד שכל יהודים מאות של נפש פיקוח

צריך חיים ותורת אמת תורת פי על אז - מלא" "עולם הוא
המומחים הם דידן שבנדון בזה, המומחים הוראת כפי לעשות

תשל"ח) ויצא ש"פ (מוצאי מלחמה. בתכסיסי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

קובעים המומחים רק ז"ל יעקב ב"ר ישראל ר' הרה"ח

קונסטנטיני
ה'תשע"ו תשרי י"ז נלב"ע

והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

נשמת לזכות

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'

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

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

תניא תהלים חומש



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

שיחי' יעל מרת וזוגתו רונן לר'

מצווה הבר חגיגת לרגל שובל למשפ'

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

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

טוב מזל

אור מספר ימים, כחודש "לפני
בישוב המתגורר חב"ד, איש ורטהיים
לרבי מסויים בנושא כתבתי יבניאל,
והתשובה המשיח מלך שליט"א
סגולת על חז"ל מאמר את איזכרה
- הגויים על פחד בהפלת התפילין
נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו
אליעזר רבי אמר ממך" ויראו עליך

שבראש". תפילין אלו

אותי המריצה מאוד התשובה
את יותר עוד ולחזק להמשיך
באיזור תפילין, במבצע פעילותי
שם בעפולה, המרכזית התחנה
שישי בימי בעיקר לעמוד נהגתי
תפילין. בהנחת הרבים את ולזכות

הטירור מעשי התגברות עם
חשתי האחרונים, בימים והפיגועים,
זו, חשובה בפעילות להוסיף שעלי

הסתפקתי ולא
בהנחת רק
עם התפילין
ושבים העוברים
עסקתי גם אלא
האנשים בעידוד

לדוכן. שהגיעו

גישתו על ספרתי
של המיוחדת
שליט"א הרבי
המשיח, מלך

סגולה גם התפילין בהנחת הרואה
כיצד סיפרתי והצלה. הגנה לשמירה
מלחמת ערב התפילין" ב"מבצע יצא
הנחת בזכות כי ואמר הימים, ששת
אוייבי על פחד יפול התפילין
בחרדה היו הכל בעוד ואכן ישראל.
כי ההמתנה" "תקופת בכל גדולה
כי קודשו, דברי הנה אז, נקרא שזה
היו גדולים ניסים ויהיו לחשוש אין

באפילה. אור כקרן

יצאתי תשרי, כ"ו שעבר שיש ביום
למבצע המרכזית, לתחנה כדרכי
למבצע שיש חשתי התפילין.
משום דווקא מיוחדת חשיבות
הדקירה פיגוע למחרת יום זה שהיה
ערבי כאשר חמישי, ביום שהיה
ארלוזרוב ברחוב חייל על התנפל
פעמים. כמה אותו ודקר בעפולה,
להשתלט הצליחו אורח עוברי

עליו.

והתחלתי התחנה באיזור התמקמתי
תוך התפילין, במצוות יהודים לזכות
זו במצוה יש כי בפניהם מציין שאני

אדם. חיי הצלת של סגולה את גם
מהחבר'ה אחד לי אמר דברי לשמע
מהסכין אותי יציל "זה להניח: שבאו

הבאה?!"

הרבה! אלא אותך, רק "לא לו אמרתי
יהודים".

יהודים כמה לזכות הספקתי
הודעה קבלתי 13:00 בשעה כאשר
שאעבור שבקשה מאשתי טלפונית
לקחת העמק במגדל בקיינטרינג

הזמנה. משם

סוגרים הם כי בבקשה, תזדרז "רק
שעה חצי לי נותרה .13:30 בשעה
התחלתי לשם. להגיע להספיק

לחוץ. קצת להיות

ואז התפילין, את לקפל התחלתי
להניח שרוצה יהודי מגיע בדיוק
וכי נו תפילין..
אחרת. אפשר
מיד פתחתי
התפילין, את
אלא לו. והנחתי
כשכבר שגם
מבחין אני סיים
מלמלמל שהוא
התקרבתי משהו.
אותו ושמעתי
מונה פשוט
כן גם לקח וזה צדיקים של שמות

לחוץ. ממש הייתי כבר דקות כמה

מהתחנה במהירות די יוצא אני
מחוץ שחונה לרכב רץ 13:10 בשעה
בשעה ב"ה, להגיע ומצליח לתחנה
אומר המוכר ואז לקייטרינג. 13:30
נסיון היה בדיוק עכשיו "שמעת? לי:
את ותפסו המרכזית, בתחנה דקירה

המחבלת..".

שאני לחבר'ה ספרתי השבת במהלך
חלק היה התפילין שלמבצע בטוח
ולא התמהמה שהמחבלת בכך גדול

במזימתה. הצליחה

את לי מראה מישהו שבת במוצאי
כיצד כולם, ראו שכבר הסרטון
המחבלת מול עומדים מג"ב לוחמי
הסכין את שתוריד לעברה צועקים
והיא בה יורים הם מסרבת ומשהיא
ולא בסרטון מסתכל אני נופלת.
עמדתי בו המקום בדיוק זה מאמין..
בהנחת לכן, קודם דקות כמה
ש"עיכב" יהודי אותו עם התפילין

שלו... התפילין בהנחת אותי

  
   

    
    

    
   
    
    
     
   

     
    
   

ברית לאות . . בענן נתתי קשתי את
יג-טו) ט, (בראשית

הקשת אות כי נאמר דורות שני לגבי
המלך של דורו בימיהם: הופיעה לא
הגנה זכותם רשב"י. של ודורו חזקיהו
לאות נזקקו שלא כך דורם, בני על

הקשת.

הגאולה. הוא אלה, לשנים משותף מכנה
הארץ "הוטבלה" שבמבול, כשם
של לדרגה שהתעלתה ועד ונטהרה,
נזכה הגאולה, בזמן גם כך חדש". "עולם
"השמים - של מהותית להתחדשות

החדשה". והארץ החדשים

חזקיהו על להשוואה: נוספת נקודה
ועל משיח לעשותו הקב"ה שרצה נאמר
שבזכותו נאמר: הזוהר וספרו רשב"י

ברחמים. הגלות מן ישראל בני יצאו

גאולה) (פניני

יהיה ולא . . בענן נתתי קשתי את
למבול המים יג-טו)עוד ט, (בראשית

מבול: עוד יהיה שלא מציינת הקשת
עד כבדה כה עננות הייתה המבול לפני
להשתקף היה יכול לא השמש שאור
שזיכך המבול קשת. נוצרה לא וכך בהם
ואז העננים את גם זיכך העולם את
להופעת הטבעית האפשרות נוצרה

הקשת.

תאיר הגאולה שבזמן לכך הסיבה גם זו
והעולם היות גווניה, במלוא הקשת

מזוכך. כבר יהא
רבתי) (בראשית

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:42 17:31 ירושלים
18:44 17:46 תל-אביב
18:43 17:36 חיפה
18:45 17:49 באר-שבע
18:54 17:57 ניו-יורק

ה'. מרחמך אמר - עקרה רוני :
ט) - א נד, (ישעיה

מכסים לים כמים - המבול

לא עולם של ברייתו "מתחילת במדרש: איתא
המים", מן אלא עולה הקב"ה של קלוסו היה
אמר . בו. ומרד המבול דור ש"עמד ולאחרי

שישבו אותן ויבואו ויעמדו אלו יפנו הקב"ה
הארץ על הגשם "ויהי שכתוב וזהו מקודם בהן

לילה". וארבעים יום ארבעים
מוצף בהיותו העולם של שמצבו מובן, זה לפי

ברייתו", ב"תחילת למצבו דומה המבול במי
שזהו במים", מים כולו העולם "כל היה שאז

הקב"ה את המקלס עולם - ביותר גדול עילוי
דוקא). המים מן עולה הקב"ה" של (ש"קלוסו

זה ענין מתאים איך מובן: אינו זה ענין ולכאורה
שבאו בפשטות, ענינם תוכן עם המבול שבמי

בשר"? כל "לשחת

למעלה רע אין
ענין נרמז האלה המדרש שבדברי לומר, ויש
ובהקדמה: - לתורה בשייכות וכללי יסודי
מהדברים היא שהתורה חז"ל מאמר ידוע

שנה "אלפיים שאמרו וכפי לעולם", ש"קדמו
מקרא שאין למרות כלומר, לעולם". תורה קדמה
הוא תורה דברי של ו"פשוטן" פשוטו, מידי יוצא

דוקא הגשמי הזה בעולם נלמדת שהתורה כפי
תיבה בכל כי לעולם", תורה "קדמה מקום מכל

ורוחני, פנימי פירוש (גם) יש שבתורה ותיבה

רוחניים עליונים בעולמות נלמדת שהתורה כפי
גשמיים). מענינים מעלה (שלמעלה

דיחד התורה. חלקי כל על חל זה שכלל ומובן,
בכל בפשטות אירע שבתורה סיפור שכל זה עם

מכיון מקום, מכל בתורה, המסופר כפי פרטיו
סיפורי שגם לומר צריך לעולם, קדמה שהתורה

למציאות בהתאם רוחני תוכן מכילים התורה
עליונים. בעולמות התורה

טוב הכל - בפנימיות
הקב"ה שאצל מכיון נוסף: ענין למדים ונמצינו

אלו ענינים שגם לומר, עלינו לכן רע. אין

בלתי ענינים הם הפשוט פירושם שלפי שבתורה
הרי וכו'), עונשים טובים, לא (מעשים רצויים
בהם יתכן (שלא בעליונים שהיא כפי בתורה

שכולם באופן המה מתפרשים רע) של מציאות
וטוב. קודש

הזקן רבינו הבא: הסיפור את מבאר זה יסוד
היה לא אחת פעם בתורה. הקורא בעצמו היה
האמצעי אדמו"ר ושמע תבוא, בשבת בעיירתו
מאחר. התורה קריאת את - ילד עדיין שאז -

לכאב הביאתו שבתוכחה מהקללות נפש העגמת
אם הזקן רבינו נסתפק כיפור שביום עד לב,

האמצעי, אדמו"ר את כששאלו להתענות. יוכל
כשאבא ענה: זו, פרשה קוראים שנה בכל הרי

קללות". נשמע לא "זה קורא
קרא הזקן רבינו כאשר ביאור: דורש ולכאורה

הקריאה של תוכנה נשמע בודאי בתורה,
בדבריו. הפירוש איפוא, ומהו, כפשוטו

הפשוט במובנן הקללות ענין הנ"ל: לפי והביאור
הפשט. בעולם למטה נלמד שהענין כפי רק הוא
בעולם בעליונים", מדברת ש"התורה כפי אמנם

של למציאות שייכות לה שאין קדושה שכולו
גם הנה — רע) על להעונש לא גם (ובמילא רע

קדושה ורק אך תוכנם (הקללות) אלו ענינים
וברכה.

בתורה, קורא היה הזקן אדמו"ר כאשר ולכן,
האמצעי) אדמו"ר (אצל בקריאתו נשמע היה

מדברת ש"התורה כפי הדברים פירוש תוכן
מיסודה היא התוכחה (גם) ששם בעליונים",

וברכה. טוב שכולו ענין

צריך אחד כל
מי אודות המדרש בדברי הביאור הוא וכך

דור אנשי את להעניש בא שהמבול זה המבול:
חטאי מטומאת הארץ את לטהר וגם המבול,

למטה הוא שהענין כפי רק זה הרי המבול, דור
דוגמא - קדושה כולו הוא עינינו אבל וכפשוטו;
העולם "כל כאשר עולם", של ברייתו ל"תחילת
הקב"ה של קלוסו היה "לא כי במים", מים כולו

של עבודתו גם וזוהי המים". מן אלא עולה
עדי בעולם דבר שבכל הטוב את לגלות היהודי

כש"מלאה והשלימה האמיתית לגאולה נזכה
מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ

תשמ״ו) מרחשון דר״ח א׳ שיחת (על-פי

מלך שליט״א הרבי ק׳ משיחת להלן הבטחוני, המצב לנוכח
ה'תשל"ד. במדבר פרשת בשבת הידועים. המבצעים חמשת על המשיח

וההצלה הגנה שמירה מבצעי
שצריך העיקר על נוסף — אלו ..מצות
הם — הקב"ה של מצותיו להיותם לקיימם
ישראל בני את ומצילים ומגינים שומרים גם
להקל וח"ו ח"ו ואסור שמסביבם. מהאויבים
מונעים עי״ז כי אלו, במבצעים ולזלזל
ישראל בני של ושמירתם הגנתם את חיו
בני את הקב״ה ישמור שבודאי (ואף שליט"א
ישראל שומר יישן ולא ינום ולא ישראל
הוא ומלחמה הגנה בתכסיסי הסדר הרי —
תורתנו וע״פ — מתכת" "כובע שלובשים

: הם המבצעים וכו'. נפש) פקוח זו הקדושה

הארץ עמי כל "וראו מש"נ רז"ל3 דרשו ראש) (של תפילין שעל תפילין, מבצע
מורא נופל תפילין מצות קיום שע״י והיינו ממך", ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי

ישראל. מבני שיראו העולם אומות על ופחד
האפשרי, ככל תורה, ילמוד ישראל מבני ואחד אחד שכל תורה, מבצע
טוב ומה ומצלא"4... מגנא כו׳ ו"תורה יום, בכל אחדים רגעים ועכ״פ
שיזכרם בע"פ גם תורה דברי ידע ואחד אחד שכל לפעול שישתדלו
בלקו״ת וכמבואר בזכרונו, תמיד חקוקים אלו תורה דברי שאז, תמיד,

והדרת. ד"ה

נקבעה (שבו הבית על רק לא היא שומרת מזוזה שמצות מזוזה, מבצע
דלתות שומר — ש-ד-י המזוזה: על הנכתב השם של וכהר"ת המזוזה),
עליהם שומרת שהמזוזה מהבית, היוצאים האנשים על גם אלא ישראל*5,
שעז"נ מזוזה למצות בנוגע בזהר6, וכמבואר ובבואם, הבית מן בצאתם
שהיא היינו עולם", ועד מעתה היא) (והשמירה ובואך צאתך ישמר הוי׳

עולם. עד ובבואו בצאתו הקב״ה ע"י נשמר יהי׳ שהאדם פועלת
יהודי בית שבכל השתדלות .. וכן צדקה, נתינת על לעורר צדקה, מבצע
צדקה, לנתינת ומעורר המצוה7 זכות מזכיר שזה צדקה של קופסא תהי'
היתה עני של נפשו הקב"ה אמר חז"ל: שאמרו וכמו שמירה, היא שצדקה
שאני חייך אותו, והחיית פרנסה לו ונתת הרעב מן לצאת מפרכסת
אני אזכור כו׳ לידי באין בתך או בנך למחר נפש, תחת נפש לך מחזיר

כו'. אותם אני ומציל העני עם שעשית המצוה את להם
תהלים חומש, (עכ״פ קודש ספרי יהי׳ בית שבכל להשתדל ספרים, מבצע

ואנשיו. הבית בשמירת מוסיף זה שגם וכו'), תפלה סידור
את שמקיים זה יהודי של רק לא השמירה פועלים הנ״ל ענינים כל
שעדייו אלו גם שהם, מקום בכל ישראל לכל גם אלא הנ״ל, המצות
השני, את פוטר אינו האחד של המצות קיום שבודאי [אף המצות את קיימו לא
זב״ז9 ערבים ישראל כל הרי כי — יקיימם] השני שגם להשתדל ומחוייבים
הנ״ל מצות קיום לכן לכולנה10, אחד ואב הם אחים ישראל שכל ובפרט
פס"ד ע״פ ובמיוחד ישראל. בני כל עבור שמירה פועל יחיד כל של
חציו כאילו כולה השנה כל עצמו שיראה אדם כל ש״צריך הרמב״ם11
הרי אחת מצוה עשה כו׳ וחציו זכאי חציו העולם12 כל וכן כו׳ וחציו זכאי
תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע

כו׳׳׳. והצלה
סידור (5• ה"י. פ"ב, לאדה״ז ת"ת הל׳ ראה (5 א. נא, סוטה (4 וש״נ. א. ו, ברכות (3
שומר מזוזה: הל' בו ובכל מ"ט. פ"ג מזוזה מס' חסידים משנת מזוזה). (כוונת האריז"ל
בתנ״ך מצאתי שלא דירה משא"כ תורה לשון הוא — דלת אשר ולהעיר ישראל. דירות
א (ששכח. מימין מזוזה ד"ה אוה"ת ג"כ וראה מזוזה). במצות הם תנאי ששניהם (אף
עד רפ״ג: יומא ראה (7 ב. רסג, ח"ג (6 למזוזה. בשייכות "דלת" תיבת ביאור ואילך)
לב. פרק תניא ראה (10 וש"נ. א. לט, שבועות (9 טו. משפטים תנחומא (8 חברון.
"כל . שמסיים ובפרט ."כולו", כאן גם כתב שלא צע"ג (12 ה״ד. פ"ג תשובה הל' (11

"כולו". שנדפס מובא רנב" שלפני "ספרד ומדפוס — כולו". העולם

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק מר-חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ח. פרק שחיטה הל'

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

ז-ט. פרקים ונטען טוען הלכות

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

א-ב. פרקים נחלות הלכות טז. פרק ונטען טוען

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בעפולה גם הארץ.. עמי כל וראו

נח פרשת

נח

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

אודות מדובר שכאשר ברור, לדעת צריכים
מהם אחד שכל יהודים מאות של נפש פיקוח

צריך חיים ותורת אמת תורת פי על אז - מלא" "עולם הוא
המומחים הם דידן שבנדון בזה, המומחים הוראת כפי לעשות

תשל"ח) ויצא ש"פ (מוצאי מלחמה. בתכסיסי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

קובעים המומחים רק ז"ל יעקב ב"ר ישראל ר' הרה"ח

קונסטנטיני
ה'תשע"ו תשרי י"ז נלב"ע

והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

נשמת לזכות

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'

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

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

תניא תהלים חומש



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

אחדות כינוסי החלו
מלך שליט"א הרבי בקשת לאור

עם אחדות, כינוסי לקיים המשיח
קדשנו מחצרות האורחים חזרת

חב"ד במוקדי החלו יורק, מניו 770
וההקהל. האחדות כינוסי את לקיים

על האורחים יספרו הכינוסים במהלך
ב"770". החגים מחודש חוויותיהם

השליחים, עבור מהווים אלה כינוסים
המיוחדת לפעילות הזינוק נקודת את

והפצת המעיינות בהפצת הקהל, לשנת
חוצה. הגאולה בשורת

הבטחון כוחות בקרב פועלים
ניידות את הביא הטרור, גל
את במהירות לפתוח באה"ק חב"ד
הטנקים ידי על שנפרס חב"ד חפ"ק
הביטחון, כחות פועלים בהם באזורים
המאוייש טנק מוצב מקום בכל כאשר
לשמירה ערכות עם בטנקיסטים
וכמובן הביטחון, לכחות לחלוקה

היקף. רחב תפילין במבצע פועלים

הודיה סעודת ויעשו בנס ניצלו
רבינו בבית חב"ד מישיבת ת' שני
יהודים לזיכוי בפעילות שהיו שבבבל,
בסוף ניצלו במנהטן, תפילין בהנחת
לעברם. שנזרק תבערה מבקבוק שבוע
סעודת לקיים הבטיחו הם השבוע

הנס. על להשי"ת הודיה

גדלו את קבע שאף המשיח מלך שליט״א הרבי של מיוחדת להתייחסות זכה ההקהל, כרטיס
בהקהל לפעול והמוכנות ישראל עם לאחדות להצטרף הרצון על הצהרה בכרטיס ותוכנו.

טובות חדשות

ההקהל לקראת
ה'תשע"ו הגדול

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

של נשיאותו בתקופת חלו "הקהל", שנות עשר
תשי"ג זו. לשנה עד המשיח מלך שליט"א הרבי
עלייתו (מאז הראשונה ה"הקהל" שנת הייתה
חלה העשירית כאשר תש"י), בשנת לנשיאות
מתוכם "הקהל", שנות עשר תשע"ו. השנה,
מיוחדות הוראות של לגודש תשמ"ח שנת זכתה
עשרת בדוגמת הקהל", "מבצע את שעיצבו

הידועים. המבצעים

המשיח מלך שליט"א הרבי ביקש לראש, לכל
ה"הקהל" את לקיים
יהודים כינוס של במובן
בתורה להתחזק כדי
קיומה היה כך ומצות.
בבית "הקהל" מצות של
ישראל, עם כל המקדש.
הסוכות בחג מתקהל היה
כדי המקדש, בבית
קורא המלך את לשמוע
"למען בתורה בפניהם
ילמדו ולמען ישמעו
גם כך ה'". את ויראו
המבצע: של עיקרו כיום,
הרבה שיותר ככל לכנס
דברים לשמיעת יהודים
ומצות. בתורה המחזקים

הולדת ליום ועד שבת משולחן
יזום כינוס אופנים: בשני בזה לפעול ניתן
להכתיר ניתן גם כן כמו "הקהל", לשם ומיוחד
בשם כן גם הכי, בלאו מתקיימת שכבר התכנסות
בפני לציין הוא לעשות שיש כל הקהל. כינוס
את התכנסות לכל יש זו בשנה כי הנאספים
הקהל" "כינוס של המוסף, בערך לזכות היכולת
רעיון בשמיעת קצר, לזמן ולוא שמתמקדים ע"י
ה"ויאמינו לחיזוק תורני

עבדו". ובמשה בה'

בפנינו יש זו, מבחינה
בלתי וכמעט רחב מגוון
אפשרויות של מוגבל

המשפחתי, שבת משולחן החל "הקהל". לכינוסי
כאשר נישואין, יום או הולדת יום למסיבת ועד
הרבי מתורת רעיון על חוזרים האירוע במהלך
סגולי באופן הפועל המשיח, מלך שליט"א
תוך ה'", את ויראו ילמדו ולמען ישמעו "למען

ביתי. הקהל" "מבצע שזהו שמציינים

העבודה מקום את גם לנצל ניתן זו בגישה
העבודה ישיבות את לפתוח ניתן הקהל. למבצע
שנת זו כי שמאזכרים תוך קצר, תורה בדבר
ברכה וישנה "הקהל"
משהו לשמוע נפלאה
כך משיח. של מתורתו
האוכל הפסקות את גם
הפסקות את ואפילו

העישון..

ההקהל כרטיס
נוספת יסודית הוראה
זהו ההקהל, במבצע
למבצע הרישום
בכרטיס הקהל. בכרטיס
להתייחסות שזכה זה,
הרבי של מיוחדת
ותוכנו, גדלו את קבע שאף המשיח מלך שליט"א
מצהיר הוא זה ברישום למבצע. האדם נרשם
במפעל ישראל עם לאחדות להצטרף רצונו על
הקהל בכינוסי להשתתף מוכנותו ועל ההקהל
הקהל כינוס לקיים מוכנותו על גם או שייערכו.

בסביבתו.

הטלפון מס' את בכרטיס האדם מציין כן כמו
לחודש אחת אליו להתקשר יהיה שניתן כדי שלו,
ה"הקהל". בנושא העשיה להמשך אותו ולעודד

העשירי! ה"הקהל" חל זו שבשנה העובדה
עצומה כח נתינת מהווה קודש", יהיה "העשירי
האמיתית בגאולה הגדול, ההקהל של לקיומו
הנה" ישובו גדול "קהל היעוד כלשון והשלימה,
עכשיו המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ממש.

המלך במעמד - התורה וזאת

משיח׳ ׳ספר-תורה , שבבבל-770 רבינו בית תשע״ו הסוכות בחג הקהל
הכטמן) מנדי (צילום: המשיח. מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק עם בתפילה

הרבי בקשת פי על
מלך שליט״א
להרשם יש המשיח,
באמצעות ל״הקהל״
על (״טפח הכרטיס
בזה. המצורף טפח״)

כרטיס לצלם ניתן
יהודים בו ולזכות זה
נוספים.

את למלא נא
ולשלוח הפרטים
שע״י הקהל למטה
למען האגודה
האמיתית הגאולה
בפקס: והשלימה.
03-657-3816

הקהל כרטיס
שמטרתו ה"הקהל", במפעל ישראל, עם לאחדות בזה מצטרף הנני
אהבת מתוך ומצותיה התורה קיום ה', ויראת האמונה חיזוק
האמיתית הגאולה לזירוז בזה, נדר, בלי לפעול ואשתדל ישראל.

המשיח. מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה

________________ האם שם __________________ פרטי שם

_______ גיל _____________________________ משפחה שם

E-mail__________________ _____________ טלפון

____________________________________________ כתובת
ישוב מס' רח'

האישיים. פרטיך את מלא לך, המתאימים הסעיפים את סמן

השנה. במהלך אי"ה שיערכו "הקהל" לכנסי להזמנני אבקש #

השפעתי את ולהפעיל אלי, הקרובים את לזמן מזמן לאסוף מוכן אני #
"הקהל". של בערכים יחד להתחזק עליהם,

הפעולות. על פרטים לקבל לחודש אחת אלי שתתקשרו אשמח #

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

להשתתף מוזמן - וטף נשים אנשים, הרחב, הציבור
המשיח מלך שליט"א הרבי פני לקבלת "הקהל"ארצי בהתוועדות

(2.11.15) תשע"ג חשוון מר כ"ף שני, יום
18:30 בשעה לציון, ראשון ,4 שמעון ישראלי רח' בלוודר, אולמי

- יבואו נוספים פרטים -
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

הבהת

משיח בית - 770 - חיינו מבית

הבאים ברוכים

עפולה באיזור משיח פעילות

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

בציצית תכלת
ותכלת חלזון דבר על שכתב במה

הרעישו אשר ידוע הרי - בציצית עתה לפועל בהנוגע
בעת עולם גדולי נגלה, פי על וגם לזה, והתנגדו זה על

מראדזין. זה חידוש יצא

על הסכים לא נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק וגם
בזה. מכתבו ידי תחת עתה ואין אופן. בשום החידוש
התכלת ענין יהי' קבלה פי שעל שמביא זכורני אבל

לבא. לעתיד רק

נ"ע. אדמו"ר כ"ק דברי אלא לנו אין ואנו

כו' מהדר הוה אליעזר רבי סע"ב: לב, סוכה ג"כ ועיין
ו׳שפב) (מאגרת כהנא. דרב מפומי' ונפיק הואיל

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (16.10.15) ה'תשע"ו מר-חשוון ג' נח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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"ים את אשר הוא, חסידים בקרב ידוע פתגם
אשר היא כשהכוונה המשיח" ימיס הקרח
כאלה על גם לפעול יצליח המשיח מלך רק
הנלהב מאופיה רחוקים הטבעי שבאופיים
(32) ורטהיים חיים אור אכן החסידות. של
התחתון, בגליל דבורה שדמות מהמושב
בבית החינוך שכזה. למהפך חיה עדות מהווה
העליונה ההשגחה דרכי אבל ייקי, חינוך היה
לרבי של נלהב חסיד להיותו עד אותו הובילו

המשיח. מלך שליט"א

מספר. הוא דבורה, שדמות במושב "נולדתי
מגרמניה עולים "ייקים" ע"י שהוקם מושב
הריאלי בי"ס כדורי, בבי"ס למדתי .'39 בשנת
בצנחנים עשיתי הצבאי שירותי את בחיפה.
את לחפש נסעתי וכרבים כמ"מ השתחררתי
מכירות איש בארה"|ב עבדתי בחו"ל. מזלי
בקניונים "עגלות" הפעלתי רבים וכישראלים

השונים.

נבדה מדבר באמצע
להפתעתי אבל דתי, חינוך על גדלתי לא עבודה
אותי מלוווה העליונה ההשגחה כיצד חשתי
עם עבדתי מסויימת בתקופה בחיי. צעד בכל
עבודה ארה"ב, רחבי בכל בהובלות משאית
ממש. בסכנות אחת לא כרוכה שהייתה
נקלעתי יום, 11 שנמשכה מנסיעותיי באחת
נגמרו הברקסים נבדה, במדבר אדירה לסופה
על חלפנו בעוצמה. בנו היכתה צד רוח לי,
הרוח, מעוצמת שהתהפכו סמיטרליירים פני
יד כאילו כשורה, זורם הכל אצלנו ואילו
"תשמע, לחברי אמרתי עלינו. הגנה נעלמה
יתכן". לא זה אחרת עלינו, שומר מישהו

אצלי. להתעורר החל משהו

מולדתו, למושב הקודש לארץ חוזר חיים אור
לראשונה פוגש הוא שם דבורה, שדמות
רבקי של אחיה רונזברג, שמואל הרב את
התגורר שמואל הרב בהודו. שנהרגה הי"ד
גם תורה שיעורי מסר אך תבור בכפר
שלו לשיעורים "נצמדתי דבורה. בשדמות
חב"ד. תורת מהי קצת להכיר והתחלתי
מידע, מערכות למדתי אומנם תקופה באותה
תורה, של לעומקה יותר שנחשפתי ככל אך
נכנסתי ואכן לישיבה להכנס הרצון בי גבר כך

אביב. רמת בישיבת ללמוד

קודש באגרות התשובה
הרבי את שאלתי שכאשר היה, מעניין
האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א
ללמוד כניסה של האפשרות על קודש,
תחילה למדי. מתונה הייתה התשובה בישיבה,
שהכוונה הבנתי מיידית. לקפוץ ולא לבדוק
רגעית התלהבות זו האם אצלי, לבדוק היא

בישיבה למדתי עכ"פ מבוסס. כבר משהו או
חני. מרת זוגתי עם לשידוך עד וחצי כשנה

למדתי רבים כאברכים החתונה, לאחר
ואף ברחובות, אהרון מאיר הרב של ב"כולל"
והתחלתי למושב חזרנו כעת "סמיכה". עשיתי
הרב מסויים בשלב תכנה. הנדסת ללמוד
השליחים נעשנו ואנו עזב רונזברג שמואל

כשנתיים. למשך המקומיים

מניין הכנסת, בית היה שלנו הפעילות מרכז
את אך וחגים, בשבתות רק בו התקיים
לאחר במרץ. שם קיימנו שלנו הפעילות

יבניאל. לישוב עברנו שנתיים

מאושרים ההורים גם
ה"מבצעים". במסגרת היא כיום פעילותי עיקר
תפילין, למבצע זמן מקדיש אני שישי בימי
התחנה באיזור להתמקד התחלתי ולאחרונה
סיפור התרחש גם שם בעפולה, המרכזית

במקום התפילין הנחת
לבצע המחבלת ניסתה בו

פנימי). ע' (ראה פיגוע

הגיבו כיצד לשאלה
כי לדעת כשנוכחו ההורים
הוא לחב"ד, התקרב הוא
בתחילה, שאומנם עונה
ללכת לשכנעו ניסו הם
יותר, "לייט" משהו על

והם זמן שחלף ככל אך
הזוג, בני של הפנימית החלטתם שזו עיכלו
גם כך מאושר, דווקא שבנם לגלות החלו הם

מאושרים. נעשו הם גם ובמילא ילדיהם

ילדים בגני שופר מבצע

ה׳עירוב׳ את בודקים
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