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

הגאולה חג התוועדויות
הגאולה חג את מציינים זו, בשבת

דובער, רבי האמצעי, האדמו"ר של
ברוסיה ממאסרו לחירות שיצא

ויום ההילולא יום א', ביום הצארית.
יצויינו אלו מועדים שלו. ההולדת

חב"ד, במוקדי חסידיות בהתוועדויות
הרבי של הוראתו רקע על במיוחד
חשיבות על המשיח, מלך שליט"א
בשנת קדושה, לדברי התכנסות כל

י"ד יום יצויין השבוע בהמשך "הקהל".
שליט"א הרבי של החתונה יום כסלו.
מושקא. חי' הרבנית עם המשיח מלך

באירופה משיח קונגרס
אי"ה יתקיים עשר, הששה בפעם
באירופה, משיח קונגרס הבא, בשבוע
האירוע אנגליה. בלונדון, משיח בבית

הגאולה לחג הסמוכים בימים שיתקיים
משפיעים בהשתתפות כסלו, י"ט
את יתן העולם, מרחבי ושלוחים

למרות ביבשת, האור להפצת התנופה
בעקבות שם השורר המתוח המצב

האירועים.

באור מוסיפים בצרפת
המשיח, מלך שליט"א הרבי שלוחי
בהשבוע הגבירו צרפת, ברחבי הפזורים

בהנחת הרוחנית, ההגנה פעילות את
ועידוד ומזוזות תפילין בדיקת תפילין,

המדינה. לתושבי

וברוחניות בגשמיות מעולה שמירה ממשיכים הם כאשר ונעשים״, נזכרים האלה ״והימים
התורה בפנימיות ובפרט בתורה להוספה רצון עת שמהווים ועד הוא, באשר יהודי לכל

טובות חדשות

הגאולה חודש
האירופאי בראי

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

הכל הגאולה לקראת גילוי. לשון גאולה
האירופאי האיחוד תמך שנים, במשך מתגלה.
ישראל את האשים בפלסטינים, בוטה באופן
הפלסטינים, אלו ה"קורבן" כלפי כ"תוקפן"
ידם על שבוצעו הפיגועים ממאות והתעלם
נשים אנשים, הי"ד, יהודים, אלפי נרצחו בהם

רחם. ללא וטף,

הבנה האירופאי האיחוד גילה שנים במשך
מתורתו כוחו את השואב הפלסטיני, לטירור

ומדרשות האיסלמית
במסגדים, האיממים
לעומתה ישראל כאשר
נוקבת לביקורת זוכה
בצעדי לאיומים ועד
תגובתיה על ענישה
(ראה הטירור למעשי
מוצרים החרמת
משטחי ישראליים
גילו האירופאים יו"ש).
לרצח להסתה הבנה
במוסדות המתנהלת
הפלסטינים החינוך
כמו הגן מגילאי כבר
המתנהלת להסתה גם

גלי. בריש ובמסגדים, בתקשורת

גילוי לשון גאולה
"לעוני" האירופאי האיחוד הבין שנים במשך
אדירה כספית בתמיכה בהם ותמך הפלסטיני
למשכורות הבכירים, לכיסי מיידית שנותבה
הרש"פ של ולחימושה הטירור, לפעילי
ורקטות פצמ"רים ייצור לחימה, באמצעי
מנהרות בניית עזה, עוטף ישובי לעבר שנורו
שימש שנים במשך בישין. מרעין ושאר תופת
האירופאי האיחוד
של המדינית כמטריה
שחרתו הפלסטינים,
המאבק את דגלם על
היהודי בישוב המזויין

כאמור, אך ח"ו. להיעלמותו, עד ישראל, בארץ
מתחילים והאירופאים גילוי, לשון גאולה
ו"אהבת "השלום" מגמות של טיבם את לגלות
ויותר יותר נפגשים הם האיסלם, עפ"י האדם"
המכריזים המוסלמים, המהגרים ב"נחמדות"
שייכת אירופה כי חשש, וללא גלי בריש
מוכנים הם "אצילותם" שברוב ורק למוסלמים.

להתאסלם. לאירופאים כעת) (עכ"פ לאפשר

רצון עת
הנורא הטבח מעשה
בשבת בפריז שהתרחש
נרצחו בו האחרונה,
איש, מ-130 למעלה
צרפת את בהלם הכה
קולות כולה. ואירופה
מוסלמים של השמחה
ובערים פריז, בפרברי
על באירופה, אחרות
מצביעים רק הרצח,
השנאה של עומקה על
האוכלוסיה בקרב

המוסלמית.

אלה כל מבחינתנו,
יחול כסלו ט' השבת הגאולה. מסימני הינם
אדמו"ר של הסתלקותו ויום הולדתו יום
כשלמחרת התניא, בעל של בנו האמצעי
ימים על גם גאולתו. חג הוא ראשון ביום
נזכרים האלה "והימים הפסוק: נרמז אלה
מעולה שמירה ממשיכים הם כאשר ונעשים",
הוא, באשר יהודי לכל וברוחניות בגשמיות
ובפרט בתורה להוספה רצון עת שמהווים ועד
של תורתו החסידות תורת זו התורה בפנימיות
טובים, ומעשים המצות בקיום הוספה משיח,
עריכת הכוללת "הקהל" בפעילות הוספה
יראת האמונה, לחיזוק שינוצלו התכנסויות
לזירוז הגאולה, בשורת להפצת ובעיקר ה'
ממש ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה

לבב. וטוב שמחה ומתוך

לארץ... בדרכו 20 מס' טנק

שנרכש (20 (מס׳ החדש הטנק לצד הקודש, בארץ חב״ד ניידות יו״ר נחשון, דוד הרב
יורק. בניו המשיח מלך שליט״א הרבי של ביתו ליד עוצר ארצה, ובדרכו לאחרונה,

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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

חברוןר' קדמי  ב אבנר בן נר - חברון - נר בן אבנר ב קדמי ר'

הקהל בשנת היומי הרמב"ם סיום

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

דחוק כשהמצב מעשר
הפרנסה כשמצב לצדקה מעשר הפרשת אודות מ"ש
והחצי בפועל יתן הנ"ל מן שהחצי ינהג הנה דחוק,
יסלקו.... ולכשירחיב הצדקה לקופת כחוב ע"ע יזקוף
ו׳תי״ג) (מאגרת

מענדל לשם בהנוגע
מענדל מנחם שהשם ידוע הנה מענדל, להשם בהנוגע
בכתיבת מעודי נהגתי וכן צדק, צמח בגימטריא הוא

פשוט הרי אבל האמורה, לגימט' מתאים מענדל
בחתימתו, ותלוי כרצונו שמו להחזיק יכול אדם שכל
לתורה, שיקראוהו שמבקש באופן גם מקרים ובכמה
ולעשות החתימה לראות יש בודאי דידי' בנדון וגם

ו׳תי״ט) (מאגרת לה.... מתאים

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 (20.11.15) ה'תשע"ו כסלו ח' ויצא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1071

הפתיע תשד"מ, פסח של אחרון בהתוועדות
העולם את המשיח מלך שליט"א הרבי
הרמב"ם לימוד תקנת על כשהכריז היהודי,
את לאחד במגמה שנקבעה תקנה היומי.
נפש, לכל השווה הרובד בלימוד ישראל עם
בספר ודווקא שבתורה, ההלכתי הרובד
"מקבץ המהווה - תורה משנה - הרמב"ם
בזמן ההלכות כולל כולה", פה שבעל לתורה
נערכה מכן לאחר שנה קיים. המקדש שבית
והדר. פאר ברוב הראשונה, "הסיום" חגיגת
ישראל עם זכה כסלו ו' השבוע, רביעי ביום
הל"ד במחזור היומי הרמב"ם את לסיים

הל"ה. המחזור החל כשלמחרת

במהלכם התקנה, הוכרזה מאז חלפו שנה 32
לקבל הקשת, גוני מכל יהודים רבבות זכו
משימה היומי. הרמב"ם לימוד את עצמם על
עם בקרב נפלאה אחדות שיצרה זו רוחנית
למימוש נוסף ביטוי למעשה היוותה ישראל,
הכנת המשיח, מלך שליט"א הרבי של תפקידו

והשלימה. האמיתית לגאולה ישראל עם

מסלולים ג׳
מסלולים: שלשה קיימים היומי בלימוד
פרק שנתי. במסלול ליום, פרקים שלשה
ספר ולימוד שנתי, תלת במסלול ליום
השנתי, במסלול הוא גם לרמב"ם המצוות
הנלמד בנושא העוסקות המצוות בלימוד

פרקים. שלושה של במסלול היום באותו

כבר היו זו, לתקנה ראשונים ניצנים
במהלכה כסלו כ' "וישב" שבת בהתוועדות
הגיע שכבר המשיח מלך שליט"א הרבי עורר
הש"ס לחלוקת דומה חלוקה לערוך הזמן

בהמשך להרמב"ם. משנה-תורה ספר בלימוד
בקזבלנקה חב"ד בישיבת הוחלט אלו לדברים
כל בקרב הרמב"ם לימוד את לחלק שבמרוקו
פסח, של באחרון אך במרוקו. התורה לומדי
שהכוונה המשיח מלך שליט"א הרבי הבהיר
לשיעורים הרמב"ם לימוד את לחלק היא
אחד שכל באופן ביומו, יום מדי קבועים

הספרים. י"ד כל את ילמד בעצמו

הסדר עפ״י דווקא
אחד כל על מדוע הבהיר, דבריו בהמשך
עפ"י ודווקא הרמב"ם חלקי כל את ללמוד
מה על סומך שהרמב"ם הכלל "ידוע הסדר:
שכתב מה על ולא זה שלפני בהלכות שכתב
שלימוד מובן, ומזה זה. שלאחרי בהלכות
- דווקא הסדר על להיות צריך הרמב"ם
דברי מסתימת לדייק הוא עלול כן, לא דאם
בשעה בה וכך, כך היא שההלכה הרמב"ם
מכיון נכון, אינו זה דיוק דבר של שלאמיתו

שלפני בהלכות מ"ש על הסתמך שהרמב"ם
שהתקיימה לאורחים הכללית ביחידות זה".
וציין הוסיף הפסח. חג לאחר ספורים ימים
יפעל ההלכות כל את ילמדו כולם שכאשר
למציאת יוביל והדבר נפלאה אחדות הדבר
שיוכלו הלומדים בין משותפת לימודית שפה
נכנסה אז או עניין. באותו ולחדש להתפלפל
ההמונים לתודעת הרמב"ם לימוד תקנת
הלימוד לשעורי החלוקה את לדרך. ויצאה

המשיח. מלך שליט"א הרבי ערך

״הסיום״ חגיגות
שליט"א הרבי קבע מיוחדת התייחסות
יחד הלימוד "סיום" לעריכת המשיח מלך
האירוע. לכבוד מיוחדת חגיגה עריכת עם

את ציין לכך בהקשר
היא) (תורה ישראל מנהג
של לגמרה שמחה לעשות
לימוד בסיום ובפרט תורה
לתורה ש"מקבץ הרמב"ם
ידי על כולה" פה שבעל

מישראל. רבים

השמחה כי הבהיר, כן כמו
ללומדים גם היא תורה משנה של לגמרה
של לגמרה שהשמחה ועד המסלולים. בשאר
שלעת-עתה לאלה גם שייכת תורה משנה
ברמב"ם, יומי שיעור בלימוד משתתפים אינם
נתפשט שנה בכל תורה משנה שלימוד דכיון
שמחה הוא הסיום הרי ישראל, בתפוצות
במוקדי יתפרסמו אלה בימים ישראל. דכלל
המקומיות החגיגות אודות פרטים חב"ד

היומי. הרמב"ם לסיום

במרוקו הרמב״ם בבית הרמב״ם לימוד סיום



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

טוב מזל
שיחי' בלומה ורעיתו יעקב ר' למשפחת

לנדא
תחי' יהודית בצ"ה החיילת הבת להולדת

ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלה יזכו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך טובים

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

שהקב"ה הניסים את לפרסם חשוב
אומר זו, בתקופה בפרט לנו עושה
בזה יש המשיח, מלך שליט"א הרבי
האמיתית הגאולה את לזרז כדי
דניאל של הצלתו סיפור והשלימה.
הדקירות בפיגוע ברק, מבני כהן
להתפרסם זכה כבר לציון, בראשון
התקשורת ובאפיקי nrg באתר

רב. הד ועורר השונים

לחמישה, ואב נשוי כהן, דניאל ר'
המועצה מטעם כשרות משגיח
בפיגוע קשה במצב נדקר דתית,
שמתברר, אלא לציון. בראשון
בחייו, לו עלה שכמעט שהפיגוע

חייו. להצלת בעקיפין הביא

כ' שני ביום התרחש הפיגוע
המרכזית לתחנה בסמוך מרחשון,

המחבל, הישנה.
,20 כבן חברון תושב
ברחוב אישה דקר
ולאחר שבעיר, הרצל
בריצה המשיך מכן
בצומת כהן את ודקר
תרמ"ב. רחוב עם
המחבל נכנס בהמשך
כאשר בגדים, לחנות
אשה זה, בשלב
סגרה במקום שהייתה

הדלת. את עליו

בראשון העבודה באמצע "הייתי
האירוע את כהן שיחזר לציון",
"חיכיתי חי". "קול ברדיו בראיון
חיכיתי פנימי. לקו המרכזית בתחנה
חשוד. משהו ראיתי ולא לאוטובוס
וחנק המפגע אותי תקף לפתע

אותי".

עוד שלי שהמפרקת "הרגשתי
רגעי על כהן סיפר יוצאת", מעט
הסכין את הוציא "הוא האימה.
הוא הראש. את לי לערוף וניסה
בגרון. הסכין את לי לתקוע רצה
פגע הוא ואז הראש את הטיתי
הפיל הוא האוזן. ליד בלסת, לי
מספר אותי דקר ואז לרצפה אותי
הגוף של שמאל צד לאורך דקירות

בכתף. בבטן בחזה, -

וניסיתי הרגל את לו "תפסתי
לא אבל מכות לו נתתי לקום.
הסכין. את ממנו לקחת הצלחתי
אשפה פח לזרוק ניסה אורח עובר
ואני ברח המחבל ואז לכיווננו
מאוד. קשה במצב הייתי גם. ברחתי

לי שיפתח לנהג דפקתי מכן לאחר
אותי הכניס הנהג האוטובוס. את
על רכנתי לאוטובוס. במהירות
את לי לעצור ניסו האחורי. הכסא
התחלתי מכאבים. גנחתי הדימום.

ישראל. שמע לומר

בהכרה עוד הייתי הגיעו כשמד"א
אסף הרפואה לבית שנכנסתי עד
אותי", הרדימו שם - הרופא
של לניתוח "נכנסתי היום. סיפר
בשלום, עבר הניתוח שעות. 4
לי התבררה הניתוח לאחר רק אבל

שלי. הגדולה ההצלה

באיברים טיפלו שהם כדי תוך
ונאלצו במהדקירות, שנפגעו
חתיכה הטחול, את לי להוציא
הנה נפגעו. המעיים וגם מהכבד
הם הניתוח במהלך
הגס המעי מעל גילו
הרופאים גידול. ...
החלטה קבלו
את להוריד שחייבים
לא שאפילו הגידול,
ורק קיומו. כל ידעתי
שהתעוררתי לאחר
סיפרו והתאוששתי
הגידול על לי
השם וברוך שהוצא.
שתוך למצב הגעתי
אמרו טוב. במצב אני ימים שבוע
תוך זה את לי שגילו שב"ה לי
היה יכול זה אחרת הניתוח. כדי

להחמיר".

פעמיים למעשה ניצלו שחייו כהן,
בתקופה "הרגשתי עוד: סיפר
אבל במעיים כאבים האחרונה
זמן לי היה לא כי זה את דחיתי
את לי הציל הפיגוע בזה. להתעסק
את לי זימן עולם בורא החיים.
וגם חיי, את להציל כדי הניתוח
פגע לא שהוא בכך מהפיגוע ניצלתי
קרה ולא יותר, חמורים באיברים לי
שהפיגוע נכון ר"ל. לצמח שהפכתי
החיים את קיבלתי אבל קשה היה
אהיה שלא הכיוונים. מכל במתנה

השם". ברוך המחלה, עם

ביום התרחש שהפיגוע העובדה
הולדת יום מרחשון כ' כפול: סגולה
החמישי הנשיא הרש"ב, אדמו"ר
התקיים בו וביום חב"ד, בשושלת
"ברוכים הארצי ה"הקהל" כינוס
תרמו לציון, בראשון הבאים"
הכפול. הצלתו לנס כן גם בוודאי

   
   
    

    
    
   
    

   
    
  

   
    
    

השמים שער וזה
יז) כח, (בראשית

הזה השער "עתיד אחא רבי אמר
בך". כיוצא צדיקים להרבה להפתח

"אין יוחאי: בן שמעון רבי אמר
גבוה מעלן של בית-המקדש
מיל, י"ח אלא מטה של מבית-המקדש

השמים". שער "וזה טעמא? מאי
ליעקב הקב"ה שהראה מלמד אחר, דבר
ויירא ובנוי וחרב בנוי בית-המקדש
בנוי, זה הזה המקום נורא מה ויאמר
ממקדשיך" אלהים "נורא שכתוב: כמו

סח) (תהלים

זה "על שנאמר: כמו חרב, הרי זה ואין
עינינו" חשכו אלה על לבנו דוה היה
בנוי אלהים אם-בית כי ה) (איכה

לבא, לעתיד ומשוכלל

שעריך" בריחי חזק "כי שנאמר: כמו
רבה) (בראשית קמז). (תהלים

אבי בית אל בשלום ושבתי
כא) כח, (בראשית

"נטל לוי: רבי בשם דסכנין יהושע רבי
אבות של שיחתן הקדוש-ברוך-הוא

בנים: של לגאולתן מפתח ועשאן
והיה אמרת "אתה הקב"ה לו אמר
וברכות טובות כל חייך לאלהים לי
נותנן איני לבניך נותן שאני ונחמות

הזה, בלשון אלא
מים יצאו ההוא ביום "והיה שנאמר:
ביום "והיה יד) (זכריה מירושלים" חיים
את לקנות ידו שנית ה' יוסיף ההוא
ההוא ביום "והיה יא) (ישעיה עמו" שאר
ביום "והיה ד) (יואל עסיס" ההרים יטפו
(ישעיה וגו'" גדול בשופר יתקע ההוא
רבה) (בראשית כז).

מוצש"ק הדלק"נ חורף! שעון לפי

17:16 16:02 ירושלים
17:18 16:16 תל-אביב
17:16 16:06 חיפה
17:19 16:21 באר-שבע
17:18 16:17 ניו-יורק
       :
      

פרק יג-טו, יב פרק (הושע   
א-י). יד פרק א-טו, יג

להתעלות? מתאים הכי איפה

שהייתו דבר על באריכות מספרת פרשתנו
שבמשך שנה, עשרים לבן בבית יעקב של

של באהלה נמצא היה לא לכאורה, זה, זמן
ארבע-עשרה שהיה מידה (באותה תורה
שם של בישבתו לשם, לבואו קודם שנים
של הצאן במרעה עסוק היה אלא ועבר),

עסוק היה התורה, לדיני ובהתאם לבן,
גו' ביום גו' עבדתי כחי "בכל של באופן

יעקב שמהנהגת רואים שאנו (וכמו בלילה"
עבודת להיות צריכה כיצד למדים לבן, בבית

הפועל).

בחרן דווקא הצלחה
באותו שדווקא בלבד, זו לא זאת, למרות

- מאד" מאד האיש ל"ויפרוץ זכה זמן
(פעמיים והגבלה ממדידה למעלה הצלחה

- (ואדרבה גם כולל שזה ומובן, - "מאד")
שהמדובר (ובפרט רוחנית הצלחה בעיקר)
בבחינת היו שהם נאמר שעליהם בהאבות,

אצל ואם ימיהם. כל העליון לרצון "מרכבה"
אינם שחייהם נאמר, הצדיקים שאר כל

יש אזי רוחניים, חיים אלא בשריים, חיים
האבות). עבודת גודל את מכאן ללמוד

יעקב העמיד לבן, בבית שדווקא ועוד: זאת

את ויסד מבנימין), (לבד ישראל שבטי את
מהם, ואחד אחד שכל ישראל, בית ביתו,

יעקב בנשמת וכלולה קדושה נשמה לו יש
האבות" "בחיר יעקב, של מעלתו שזוהי -
אברהם כמו שלא שלימה", "מטתו שהיתה

ועשו. ישמעאל מהם" ש"יצאו ויצחק
הרוחנית שלהצלחה זה איך מובן: ואינו

אלא) כו' בתורה עסקו בזמן (לא יעקב הגיע
לבן! ובבית פועל בהיותו דווקא

תחתון הכי במקום
בזה: הביאור נקודת שזוהי לומר, ויש
דומין . . "צדיקים ז"ל: חכמינו אמרו

"עיקר ענין שהסברת מובן, שמזה לבוראן",
למבואר בהתאם היא יעקב של דירתו"
הוא. ברוך הקדוש של "דירתו" בענין

הקב"ה "נתאוה חז"ל שאמרו מה ידוע והנה
"דירתו" כלומר, בתחתונים", דירה לו להיות

שהם עליונים, בעולמות אינה הקב"ה של
הזה בעולם דווקא אלא רוחניים, עולמות

רבינו שכתב כמו ועד, התחתון, הגשמי
הזה) (=העולם ש"הוא התניא, בספר הזקן

למטה תחתון שאין במדריגה התחתון

ממנו".
בני עבודת של והמטרה הכוונה וזוהי
הזמן משך בכל ובפרט בכלל, ישראל

עבודתם שע"י השני, המקדש בית מחורבן
מצוות (בעשיית העולם וזיכוך ב'בירור'
מעשיך "כל ובעשיית גשמיים, בדברים

דברים מקדשים זה שעל-ידי שמים", לשם
נעשה השם), את עובדים שבהם הגשמיים

ובגמר העליונה, לקדושה הראוי כלי העולם
העולם כל יהיה המשיח) (בביאת זו עבודה

להקב"ה. "דירה" כולו

בעולם אור להוסיף
בני של לרובם בפועל במעשה וההוראה

אינו בדרך-כלל, עבודתם, שאופן - ישראל
באופן אלא אומנותם", כ"תורתם מתאפיין

בצרכי עוסקים (וגם עסקים בעלי של
צריכים לראש, לכל זה): בכלל הם ציבור

והקביעות לתורה, עתים בקביעות להוסיף
וביום בנפש. דקביעות באופן להיות צריכה
התפלה בעבודת לעסוק גם צריכים השבת,

באריכות.
העיקרית שליחותם על נוסף דבר זה ואין

אלא ית', לו זבול" "בית העולם את לעשות
זבול", "בית של העילוי בזה: זה קשורים
גילוי לידי בא עבודתם, על-ידי שנעשה

בתפלה, ובעבודתם תורתם בלימוד אצלם
השבת. ביום בהאריכות ובפרט

יום בוא את יותר עוד מקרבים זה ועל-ידי
במהרה העולמים, לחיי ומנוחה שבת שכולו
מ״ג) סוכות ה׳ ליל מ״ב, ויקרא (ע״פ ממש. בימינו

בכינוס הקודש, בארץ חב"ד מזקני ליסון, אברהם הרב מדברי
לציון. בראשון מרחשון בכ' שנערך הארצי, הבאים ברוכים "הקהל"

מקיפים בשני הראש בכיסוי להתחזק
לתפילה. הקשור מסויים בעניין לחזק רציתי ...
התפילה לפני הנה להקב"ה, מתפלל יהודי כאשר
מי הוא, ושפלותו הבורא בגדולת להתבונן עליו

וכו'. אני

לתפילה.. כהכנות דברים, ששה מונה הרמב"ם
יניקה תהיה שלא שכדי ובחסידות, בקבלה ידוע
ב"שני ומברכים שמתפללים עניין יש לחיצוניים,
הטלית). ועליה כיפה בתפילה =) מקיפים"
"חיה" כנגד האחד העליון, ומקיף התחתון מקיף
יחידה, נקרא החיה פנימית "יחידה". כנגד והאחד

בתניא. כמבואר חיה. נקרא היחידה וחיצוניות

במקיף המתפללים שישנם קורה וכך שני, טבע נעשה נפסד שהרגל יש ...
טלית ובלא בכיפה אחד, במקיף "עמידה" או שמע" "קריאת אפילו אחד,

הזה. הדבר את לחזק צריך מקיפים... שני בלי הראש, על

טומאה, ולא רעב ולא הרע יצר יהיה לא בה מציאות למשיח. מחכים כולנו
יראה אחד כל ששלילי. מה כל יתבטל החטא, לפני הראשון אדם כמו
קצת להתקרב יותר, או פחות כלים שנהיה כדי אז בשר. בעיני אלוקות
להיות אשר וידוע עול". "קבלת צריך ולזה השכל. שמעל עניינים לאותם
עצמו, על חושב אינו הוא עול. וקבלת ביטול עצמותו, הנחת זה "תמים"
את לקיים איך הזקן, אדמו"ר ערוך בשולחן בתורה, שכתוב מה עושה הוא

יותר. בעומק ההלכות

שיחיה המשיח מלך כ"ק הנה יחיו, גאולה משיח לזירוז הדואגים לכל ולכן,
התגלותו, איחור עיכוב לסיבת פוסקים הבלתי במאמציו נצחיים, בחיים
שמוכרח כדבעי, הגאולה את מבקשים שאין בגלל אשר, מפורשות דיבר
כזה.. ונעלה נשגב לדבר פנימי והרגש ברצון עצמותי, בכל דווקא שיהיה
השלימה, לתשובתנו הקב"ה מצפה עדיין אלה, געגועים בשורש חסר משהו
הרב'ה, אמר וכו' באמת צועקים היו ואילו דלי'ה, שיעוריה לפון אחד מכל

מזמן. בא היה משיח שכבר

מעבודת חיות, תוספת כל זה", ל"לעומת תהיה שלא באופן לנהוג עלינו
ברכה בשעת הן מקיפים. בשני הראש את לכסות עלינו ולכן שלנו. הבורא

וסובב. ממלא אור, שפע חיות של המשכה ובכל

עול עליהם לקבל הרוצים ולכן - כסלו מי"ט הריי"צ אדמו"ר לשון וזה
מכסים פנימית, לכוונה מכוונים דבריהם כל שיהיה שלמה, שמים מלכות
שמע בקריאת עליון בגד אודות להדגיש למותר מקיפים". ב"שני ראשם
גם עליו שנשוי ולמי המטה על שמע בקריאת בתפילה המזון, בברכת

(=אבנט). "גארטל" לחגור

אפשרות ובכל במקומו אחד כל להאיר, נרות להיות מאתנו דרשו הרביים
מן היוצאים בדברים היסוס, וללא ולפרסם בסביבתנו להשפיע שמזדמנת,

לפנינו. משיח הגאולה, הנה הלב,

בפרט ההשפעה צינור לחזק חזק. יאמר ולאחיו יעזורו רעהו את איש ולכן
לתזוזה מחכה בדלת, כבר משיח, הרבי בנסתרות. עסק כאן אין ובכלל.
כולו. ולעולם לעמנו למשפחה, פנימה לבית אותו נמשוך ואחד, אחד מכל
בפעילות בעולם מחלקך לפרוטה פרוטה אני? ומה אני מי תאמר אל
על המשיח, ניצוץ היחידה ובכח המשיח במלך ונאמנה הטהורה שבאמונה
את מכריע הרמב"ם: וכפסק גדול" ל"חשבון הפרוטות מצטרפות זה, כל ידי
וברחמים בחסד מר, קאתי אריבער לכתחילה והצלה. לתשועה העולם כל

בריא. ותמיד בריא חורף ממש. מיד המשיח מלך
ועד! לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

עכשיו נפלאות

מלך דבר

העם... את הקהל

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד. פרק נזירות הל'

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י פרק

עשה. מצוות

תעשה. לא מצוות

לחלק... וראיתי

א-ג. פרקים התורה יסודי הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

א-ב פרקים דעות הלכות י. פרקים
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חיי" את הצילה "הדקירה

ויצא פרשת

ויצא

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 שיחי' אסתר מרת וזוגתו זלמן שניאור לר'

מצווה הבר חגיגת לרגל זהב משי למשפ'

שיחי' מענדל מנחם 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 אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

NRG זליגר יוסי צילום: כהן דניאל

נחום ארי צ: ליסון אברהם הרב

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת



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

טוב מזל
שיחי' בלומה ורעיתו יעקב ר' למשפחת

לנדא
תחי' יהודית בצ"ה החיילת הבת להולדת

ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלה יזכו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך טובים

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

שהקב"ה הניסים את לפרסם חשוב
אומר זו, בתקופה בפרט לנו עושה
בזה יש המשיח, מלך שליט"א הרבי
האמיתית הגאולה את לזרז כדי
דניאל של הצלתו סיפור והשלימה.
הדקירות בפיגוע ברק, מבני כהן
להתפרסם זכה כבר לציון, בראשון
התקשורת ובאפיקי nrg באתר

רב. הד ועורר השונים

לחמישה, ואב נשוי כהן, דניאל ר'
המועצה מטעם כשרות משגיח
בפיגוע קשה במצב נדקר דתית,
שמתברר, אלא לציון. בראשון
בחייו, לו עלה שכמעט שהפיגוע

חייו. להצלת בעקיפין הביא

כ' שני ביום התרחש הפיגוע
המרכזית לתחנה בסמוך מרחשון,

המחבל, הישנה.
,20 כבן חברון תושב
ברחוב אישה דקר
ולאחר שבעיר, הרצל
בריצה המשיך מכן
בצומת כהן את ודקר
תרמ"ב. רחוב עם
המחבל נכנס בהמשך
כאשר בגדים, לחנות
אשה זה, בשלב
סגרה במקום שהייתה

הדלת. את עליו

בראשון העבודה באמצע "הייתי
האירוע את כהן שיחזר לציון",
"חיכיתי חי". "קול ברדיו בראיון
חיכיתי פנימי. לקו המרכזית בתחנה
חשוד. משהו ראיתי ולא לאוטובוס
וחנק המפגע אותי תקף לפתע

אותי".

עוד שלי שהמפרקת "הרגשתי
רגעי על כהן סיפר יוצאת", מעט
הסכין את הוציא "הוא האימה.
הוא הראש. את לי לערוף וניסה
בגרון. הסכין את לי לתקוע רצה
פגע הוא ואז הראש את הטיתי
הפיל הוא האוזן. ליד בלסת, לי
מספר אותי דקר ואז לרצפה אותי
הגוף של שמאל צד לאורך דקירות

בכתף. בבטן בחזה, -

וניסיתי הרגל את לו "תפסתי
לא אבל מכות לו נתתי לקום.
הסכין. את ממנו לקחת הצלחתי
אשפה פח לזרוק ניסה אורח עובר
ואני ברח המחבל ואז לכיווננו
מאוד. קשה במצב הייתי גם. ברחתי

לי שיפתח לנהג דפקתי מכן לאחר
אותי הכניס הנהג האוטובוס. את
על רכנתי לאוטובוס. במהירות
את לי לעצור ניסו האחורי. הכסא
התחלתי מכאבים. גנחתי הדימום.

ישראל. שמע לומר

בהכרה עוד הייתי הגיעו כשמד"א
אסף הרפואה לבית שנכנסתי עד
אותי", הרדימו שם - הרופא
של לניתוח "נכנסתי היום. סיפר
בשלום, עבר הניתוח שעות. 4
לי התבררה הניתוח לאחר רק אבל

שלי. הגדולה ההצלה

באיברים טיפלו שהם כדי תוך
ונאלצו במהדקירות, שנפגעו
חתיכה הטחול, את לי להוציא
הנה נפגעו. המעיים וגם מהכבד
הם הניתוח במהלך
הגס המעי מעל גילו
הרופאים גידול. ...
החלטה קבלו
את להוריד שחייבים
לא שאפילו הגידול,
ורק קיומו. כל ידעתי
שהתעוררתי לאחר
סיפרו והתאוששתי
הגידול על לי
השם וברוך שהוצא.
שתוך למצב הגעתי
אמרו טוב. במצב אני ימים שבוע
תוך זה את לי שגילו שב"ה לי
היה יכול זה אחרת הניתוח. כדי

להחמיר".

פעמיים למעשה ניצלו שחייו כהן,
בתקופה "הרגשתי עוד: סיפר
אבל במעיים כאבים האחרונה
זמן לי היה לא כי זה את דחיתי
את לי הציל הפיגוע בזה. להתעסק
את לי זימן עולם בורא החיים.
וגם חיי, את להציל כדי הניתוח
פגע לא שהוא בכך מהפיגוע ניצלתי
קרה ולא יותר, חמורים באיברים לי
שהפיגוע נכון ר"ל. לצמח שהפכתי
החיים את קיבלתי אבל קשה היה
אהיה שלא הכיוונים. מכל במתנה

השם". ברוך המחלה, עם

ביום התרחש שהפיגוע העובדה
הולדת יום מרחשון כ' כפול: סגולה
החמישי הנשיא הרש"ב, אדמו"ר
התקיים בו וביום חב"ד, בשושלת
"ברוכים הארצי ה"הקהל" כינוס
תרמו לציון, בראשון הבאים"
הכפול. הצלתו לנס כן גם בוודאי

   
   
    

    
    
   
    

   
    
  

   
    
    

השמים שער וזה
יז) כח, (בראשית

הזה השער "עתיד אחא רבי אמר
בך". כיוצא צדיקים להרבה להפתח

"אין יוחאי: בן שמעון רבי אמר
גבוה מעלן של בית-המקדש
מיל, י"ח אלא מטה של מבית-המקדש

השמים". שער "וזה טעמא? מאי
ליעקב הקב"ה שהראה מלמד אחר, דבר
ויירא ובנוי וחרב בנוי בית-המקדש
בנוי, זה הזה המקום נורא מה ויאמר
ממקדשיך" אלהים "נורא שכתוב: כמו

סח) (תהלים

זה "על שנאמר: כמו חרב, הרי זה ואין
עינינו" חשכו אלה על לבנו דוה היה
בנוי אלהים אם-בית כי ה) (איכה

לבא, לעתיד ומשוכלל

שעריך" בריחי חזק "כי שנאמר: כמו
רבה) (בראשית קמז). (תהלים

אבי בית אל בשלום ושבתי
כא) כח, (בראשית

"נטל לוי: רבי בשם דסכנין יהושע רבי
אבות של שיחתן הקדוש-ברוך-הוא

בנים: של לגאולתן מפתח ועשאן
והיה אמרת "אתה הקב"ה לו אמר
וברכות טובות כל חייך לאלהים לי
נותנן איני לבניך נותן שאני ונחמות

הזה, בלשון אלא
מים יצאו ההוא ביום "והיה שנאמר:
ביום "והיה יד) (זכריה מירושלים" חיים
את לקנות ידו שנית ה' יוסיף ההוא
ההוא ביום "והיה יא) (ישעיה עמו" שאר
ביום "והיה ד) (יואל עסיס" ההרים יטפו
(ישעיה וגו'" גדול בשופר יתקע ההוא
רבה) (בראשית כז).

מוצש"ק הדלק"נ חורף! שעון לפי

17:16 16:02 ירושלים
17:18 16:16 תל-אביב
17:16 16:06 חיפה
17:19 16:21 באר-שבע
17:18 16:17 ניו-יורק
       :
      

פרק יג-טו, יב פרק (הושע   
א-י). יד פרק א-טו, יג

להתעלות? מתאים הכי איפה

שהייתו דבר על באריכות מספרת פרשתנו
שבמשך שנה, עשרים לבן בבית יעקב של

של באהלה נמצא היה לא לכאורה, זה, זמן
ארבע-עשרה שהיה מידה (באותה תורה
שם של בישבתו לשם, לבואו קודם שנים
של הצאן במרעה עסוק היה אלא ועבר),

עסוק היה התורה, לדיני ובהתאם לבן,
גו' ביום גו' עבדתי כחי "בכל של באופן

יעקב שמהנהגת רואים שאנו (וכמו בלילה"
עבודת להיות צריכה כיצד למדים לבן, בבית

הפועל).

בחרן דווקא הצלחה
באותו שדווקא בלבד, זו לא זאת, למרות

- מאד" מאד האיש ל"ויפרוץ זכה זמן
(פעמיים והגבלה ממדידה למעלה הצלחה

- (ואדרבה גם כולל שזה ומובן, - "מאד")
שהמדובר (ובפרט רוחנית הצלחה בעיקר)
בבחינת היו שהם נאמר שעליהם בהאבות,

אצל ואם ימיהם. כל העליון לרצון "מרכבה"
אינם שחייהם נאמר, הצדיקים שאר כל

יש אזי רוחניים, חיים אלא בשריים, חיים
האבות). עבודת גודל את מכאן ללמוד

יעקב העמיד לבן, בבית שדווקא ועוד: זאת

את ויסד מבנימין), (לבד ישראל שבטי את
מהם, ואחד אחד שכל ישראל, בית ביתו,

יעקב בנשמת וכלולה קדושה נשמה לו יש
האבות" "בחיר יעקב, של מעלתו שזוהי -
אברהם כמו שלא שלימה", "מטתו שהיתה

ועשו. ישמעאל מהם" ש"יצאו ויצחק
הרוחנית שלהצלחה זה איך מובן: ואינו

אלא) כו' בתורה עסקו בזמן (לא יעקב הגיע
לבן! ובבית פועל בהיותו דווקא

תחתון הכי במקום
בזה: הביאור נקודת שזוהי לומר, ויש
דומין . . "צדיקים ז"ל: חכמינו אמרו

"עיקר ענין שהסברת מובן, שמזה לבוראן",
למבואר בהתאם היא יעקב של דירתו"
הוא. ברוך הקדוש של "דירתו" בענין

הקב"ה "נתאוה חז"ל שאמרו מה ידוע והנה
"דירתו" כלומר, בתחתונים", דירה לו להיות

שהם עליונים, בעולמות אינה הקב"ה של
הזה בעולם דווקא אלא רוחניים, עולמות

רבינו שכתב כמו ועד, התחתון, הגשמי
הזה) (=העולם ש"הוא התניא, בספר הזקן

למטה תחתון שאין במדריגה התחתון

ממנו".
בני עבודת של והמטרה הכוונה וזוהי
הזמן משך בכל ובפרט בכלל, ישראל

עבודתם שע"י השני, המקדש בית מחורבן
מצוות (בעשיית העולם וזיכוך ב'בירור'
מעשיך "כל ובעשיית גשמיים, בדברים

דברים מקדשים זה שעל-ידי שמים", לשם
נעשה השם), את עובדים שבהם הגשמיים

ובגמר העליונה, לקדושה הראוי כלי העולם
העולם כל יהיה המשיח) (בביאת זו עבודה

להקב"ה. "דירה" כולו

בעולם אור להוסיף
בני של לרובם בפועל במעשה וההוראה

אינו בדרך-כלל, עבודתם, שאופן - ישראל
באופן אלא אומנותם", כ"תורתם מתאפיין

בצרכי עוסקים (וגם עסקים בעלי של
צריכים לראש, לכל זה): בכלל הם ציבור

והקביעות לתורה, עתים בקביעות להוסיף
וביום בנפש. דקביעות באופן להיות צריכה
התפלה בעבודת לעסוק גם צריכים השבת,

באריכות.
העיקרית שליחותם על נוסף דבר זה ואין

אלא ית', לו זבול" "בית העולם את לעשות
זבול", "בית של העילוי בזה: זה קשורים
גילוי לידי בא עבודתם, על-ידי שנעשה

בתפלה, ובעבודתם תורתם בלימוד אצלם
השבת. ביום בהאריכות ובפרט

יום בוא את יותר עוד מקרבים זה ועל-ידי
במהרה העולמים, לחיי ומנוחה שבת שכולו
מ״ג) סוכות ה׳ ליל מ״ב, ויקרא (ע״פ ממש. בימינו

בכינוס הקודש, בארץ חב"ד מזקני ליסון, אברהם הרב מדברי
לציון. בראשון מרחשון בכ' שנערך הארצי, הבאים ברוכים "הקהל"

מקיפים בשני הראש בכיסוי להתחזק
לתפילה. הקשור מסויים בעניין לחזק רציתי ...
התפילה לפני הנה להקב"ה, מתפלל יהודי כאשר
מי הוא, ושפלותו הבורא בגדולת להתבונן עליו

וכו'. אני

לתפילה.. כהכנות דברים, ששה מונה הרמב"ם
יניקה תהיה שלא שכדי ובחסידות, בקבלה ידוע
ב"שני ומברכים שמתפללים עניין יש לחיצוניים,
הטלית). ועליה כיפה בתפילה =) מקיפים"
"חיה" כנגד האחד העליון, ומקיף התחתון מקיף
יחידה, נקרא החיה פנימית "יחידה". כנגד והאחד

בתניא. כמבואר חיה. נקרא היחידה וחיצוניות

במקיף המתפללים שישנם קורה וכך שני, טבע נעשה נפסד שהרגל יש ...
טלית ובלא בכיפה אחד, במקיף "עמידה" או שמע" "קריאת אפילו אחד,

הזה. הדבר את לחזק צריך מקיפים... שני בלי הראש, על

טומאה, ולא רעב ולא הרע יצר יהיה לא בה מציאות למשיח. מחכים כולנו
יראה אחד כל ששלילי. מה כל יתבטל החטא, לפני הראשון אדם כמו
קצת להתקרב יותר, או פחות כלים שנהיה כדי אז בשר. בעיני אלוקות
להיות אשר וידוע עול". "קבלת צריך ולזה השכל. שמעל עניינים לאותם
עצמו, על חושב אינו הוא עול. וקבלת ביטול עצמותו, הנחת זה "תמים"
את לקיים איך הזקן, אדמו"ר ערוך בשולחן בתורה, שכתוב מה עושה הוא

יותר. בעומק ההלכות

שיחיה המשיח מלך כ"ק הנה יחיו, גאולה משיח לזירוז הדואגים לכל ולכן,
התגלותו, איחור עיכוב לסיבת פוסקים הבלתי במאמציו נצחיים, בחיים
שמוכרח כדבעי, הגאולה את מבקשים שאין בגלל אשר, מפורשות דיבר
כזה.. ונעלה נשגב לדבר פנימי והרגש ברצון עצמותי, בכל דווקא שיהיה
השלימה, לתשובתנו הקב"ה מצפה עדיין אלה, געגועים בשורש חסר משהו
הרב'ה, אמר וכו' באמת צועקים היו ואילו דלי'ה, שיעוריה לפון אחד מכל

מזמן. בא היה משיח שכבר

מעבודת חיות, תוספת כל זה", ל"לעומת תהיה שלא באופן לנהוג עלינו
ברכה בשעת הן מקיפים. בשני הראש את לכסות עלינו ולכן שלנו. הבורא

וסובב. ממלא אור, שפע חיות של המשכה ובכל

עול עליהם לקבל הרוצים ולכן - כסלו מי"ט הריי"צ אדמו"ר לשון וזה
מכסים פנימית, לכוונה מכוונים דבריהם כל שיהיה שלמה, שמים מלכות
שמע בקריאת עליון בגד אודות להדגיש למותר מקיפים". ב"שני ראשם
גם עליו שנשוי ולמי המטה על שמע בקריאת בתפילה המזון, בברכת

(=אבנט). "גארטל" לחגור

אפשרות ובכל במקומו אחד כל להאיר, נרות להיות מאתנו דרשו הרביים
מן היוצאים בדברים היסוס, וללא ולפרסם בסביבתנו להשפיע שמזדמנת,

לפנינו. משיח הגאולה, הנה הלב,

בפרט ההשפעה צינור לחזק חזק. יאמר ולאחיו יעזורו רעהו את איש ולכן
לתזוזה מחכה בדלת, כבר משיח, הרבי בנסתרות. עסק כאן אין ובכלל.
כולו. ולעולם לעמנו למשפחה, פנימה לבית אותו נמשוך ואחד, אחד מכל
בפעילות בעולם מחלקך לפרוטה פרוטה אני? ומה אני מי תאמר אל
על המשיח, ניצוץ היחידה ובכח המשיח במלך ונאמנה הטהורה שבאמונה
את מכריע הרמב"ם: וכפסק גדול" ל"חשבון הפרוטות מצטרפות זה, כל ידי
וברחמים בחסד מר, קאתי אריבער לכתחילה והצלה. לתשועה העולם כל

בריא. ותמיד בריא חורף ממש. מיד המשיח מלך
ועד! לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

עכשיו נפלאות

מלך דבר

העם... את הקהל

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד. פרק נזירות הל'

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י פרק

עשה. מצוות

תעשה. לא מצוות

לחלק... וראיתי

א-ג. פרקים התורה יסודי הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

א-ב פרקים דעות הלכות י. פרקים
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י
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חיי" את הצילה "הדקירה

ויצא פרשת

ויצא

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 שיחי' אסתר מרת וזוגתו זלמן שניאור לר'

מצווה הבר חגיגת לרגל זהב משי למשפ'

שיחי' מענדל מנחם 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 אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

NRG זליגר יוסי צילום: כהן דניאל

נחום ארי צ: ליסון אברהם הרב

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת



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

הגאולה חג התוועדויות
הגאולה חג את מציינים זו, בשבת

דובער, רבי האמצעי, האדמו"ר של
ברוסיה ממאסרו לחירות שיצא

ויום ההילולא יום א', ביום הצארית.
יצויינו אלו מועדים שלו. ההולדת

חב"ד, במוקדי חסידיות בהתוועדויות
הרבי של הוראתו רקע על במיוחד
חשיבות על המשיח, מלך שליט"א
בשנת קדושה, לדברי התכנסות כל

י"ד יום יצויין השבוע בהמשך "הקהל".
שליט"א הרבי של החתונה יום כסלו.
מושקא. חי' הרבנית עם המשיח מלך

באירופה משיח קונגרס
אי"ה יתקיים עשר, הששה בפעם
באירופה, משיח קונגרס הבא, בשבוע
האירוע אנגליה. בלונדון, משיח בבית

הגאולה לחג הסמוכים בימים שיתקיים
משפיעים בהשתתפות כסלו, י"ט
את יתן העולם, מרחבי ושלוחים

למרות ביבשת, האור להפצת התנופה
בעקבות שם השורר המתוח המצב

האירועים.

באור מוסיפים בצרפת
המשיח, מלך שליט"א הרבי שלוחי
בהשבוע הגבירו צרפת, ברחבי הפזורים

בהנחת הרוחנית, ההגנה פעילות את
ועידוד ומזוזות תפילין בדיקת תפילין,

המדינה. לתושבי

וברוחניות בגשמיות מעולה שמירה ממשיכים הם כאשר ונעשים״, נזכרים האלה ״והימים
התורה בפנימיות ובפרט בתורה להוספה רצון עת שמהווים ועד הוא, באשר יהודי לכל

טובות חדשות

הגאולה חודש
האירופאי בראי

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

הכל הגאולה לקראת גילוי. לשון גאולה
האירופאי האיחוד תמך שנים, במשך מתגלה.
ישראל את האשים בפלסטינים, בוטה באופן
הפלסטינים, אלו ה"קורבן" כלפי כ"תוקפן"
ידם על שבוצעו הפיגועים ממאות והתעלם
נשים אנשים, הי"ד, יהודים, אלפי נרצחו בהם

רחם. ללא וטף,

הבנה האירופאי האיחוד גילה שנים במשך
מתורתו כוחו את השואב הפלסטיני, לטירור

ומדרשות האיסלמית
במסגדים, האיממים
לעומתה ישראל כאשר
נוקבת לביקורת זוכה
בצעדי לאיומים ועד
תגובתיה על ענישה
(ראה הטירור למעשי
מוצרים החרמת
משטחי ישראליים
גילו האירופאים יו"ש).
לרצח להסתה הבנה
במוסדות המתנהלת
הפלסטינים החינוך
כמו הגן מגילאי כבר
המתנהלת להסתה גם

גלי. בריש ובמסגדים, בתקשורת

גילוי לשון גאולה
"לעוני" האירופאי האיחוד הבין שנים במשך
אדירה כספית בתמיכה בהם ותמך הפלסטיני
למשכורות הבכירים, לכיסי מיידית שנותבה
הרש"פ של ולחימושה הטירור, לפעילי
ורקטות פצמ"רים ייצור לחימה, באמצעי
מנהרות בניית עזה, עוטף ישובי לעבר שנורו
שימש שנים במשך בישין. מרעין ושאר תופת
האירופאי האיחוד
של המדינית כמטריה
שחרתו הפלסטינים,
המאבק את דגלם על
היהודי בישוב המזויין

כאמור, אך ח"ו. להיעלמותו, עד ישראל, בארץ
מתחילים והאירופאים גילוי, לשון גאולה
ו"אהבת "השלום" מגמות של טיבם את לגלות
ויותר יותר נפגשים הם האיסלם, עפ"י האדם"
המכריזים המוסלמים, המהגרים ב"נחמדות"
שייכת אירופה כי חשש, וללא גלי בריש
מוכנים הם "אצילותם" שברוב ורק למוסלמים.

להתאסלם. לאירופאים כעת) (עכ"פ לאפשר

רצון עת
הנורא הטבח מעשה
בשבת בפריז שהתרחש
נרצחו בו האחרונה,
איש, מ-130 למעלה
צרפת את בהלם הכה
קולות כולה. ואירופה
מוסלמים של השמחה
ובערים פריז, בפרברי
על באירופה, אחרות
מצביעים רק הרצח,
השנאה של עומקה על
האוכלוסיה בקרב

המוסלמית.

אלה כל מבחינתנו,
יחול כסלו ט' השבת הגאולה. מסימני הינם
אדמו"ר של הסתלקותו ויום הולדתו יום
כשלמחרת התניא, בעל של בנו האמצעי
ימים על גם גאולתו. חג הוא ראשון ביום
נזכרים האלה "והימים הפסוק: נרמז אלה
מעולה שמירה ממשיכים הם כאשר ונעשים",
הוא, באשר יהודי לכל וברוחניות בגשמיות
ובפרט בתורה להוספה רצון עת שמהווים ועד
של תורתו החסידות תורת זו התורה בפנימיות
טובים, ומעשים המצות בקיום הוספה משיח,
עריכת הכוללת "הקהל" בפעילות הוספה
יראת האמונה, לחיזוק שינוצלו התכנסויות
לזירוז הגאולה, בשורת להפצת ובעיקר ה'
ממש ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה

לבב. וטוב שמחה ומתוך

לארץ... בדרכו 20 מס' טנק

שנרכש (20 (מס׳ החדש הטנק לצד הקודש, בארץ חב״ד ניידות יו״ר נחשון, דוד הרב
יורק. בניו המשיח מלך שליט״א הרבי של ביתו ליד עוצר ארצה, ובדרכו לאחרונה,

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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

חברוןר' קדמי  ב אבנר בן נר - חברון - נר בן אבנר ב קדמי ר'

הקהל בשנת היומי הרמב"ם סיום

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

דחוק כשהמצב מעשר
הפרנסה כשמצב לצדקה מעשר הפרשת אודות מ"ש
והחצי בפועל יתן הנ"ל מן שהחצי ינהג הנה דחוק,
יסלקו.... ולכשירחיב הצדקה לקופת כחוב ע"ע יזקוף
ו׳תי״ג) (מאגרת

מענדל לשם בהנוגע
מענדל מנחם שהשם ידוע הנה מענדל, להשם בהנוגע
בכתיבת מעודי נהגתי וכן צדק, צמח בגימטריא הוא

פשוט הרי אבל האמורה, לגימט' מתאים מענדל
בחתימתו, ותלוי כרצונו שמו להחזיק יכול אדם שכל
לתורה, שיקראוהו שמבקש באופן גם מקרים ובכמה
ולעשות החתימה לראות יש בודאי דידי' בנדון וגם

ו׳תי״ט) (מאגרת לה.... מתאים

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 (20.11.15) ה'תשע"ו כסלו ח' ויצא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1071

הפתיע תשד"מ, פסח של אחרון בהתוועדות
העולם את המשיח מלך שליט"א הרבי
הרמב"ם לימוד תקנת על כשהכריז היהודי,
את לאחד במגמה שנקבעה תקנה היומי.
נפש, לכל השווה הרובד בלימוד ישראל עם
בספר ודווקא שבתורה, ההלכתי הרובד
"מקבץ המהווה - תורה משנה - הרמב"ם
בזמן ההלכות כולל כולה", פה שבעל לתורה
נערכה מכן לאחר שנה קיים. המקדש שבית
והדר. פאר ברוב הראשונה, "הסיום" חגיגת
ישראל עם זכה כסלו ו' השבוע, רביעי ביום
הל"ד במחזור היומי הרמב"ם את לסיים

הל"ה. המחזור החל כשלמחרת

במהלכם התקנה, הוכרזה מאז חלפו שנה 32
לקבל הקשת, גוני מכל יהודים רבבות זכו
משימה היומי. הרמב"ם לימוד את עצמם על
עם בקרב נפלאה אחדות שיצרה זו רוחנית
למימוש נוסף ביטוי למעשה היוותה ישראל,
הכנת המשיח, מלך שליט"א הרבי של תפקידו

והשלימה. האמיתית לגאולה ישראל עם

מסלולים ג׳
מסלולים: שלשה קיימים היומי בלימוד
פרק שנתי. במסלול ליום, פרקים שלשה
ספר ולימוד שנתי, תלת במסלול ליום
השנתי, במסלול הוא גם לרמב"ם המצוות
הנלמד בנושא העוסקות המצוות בלימוד

פרקים. שלושה של במסלול היום באותו

כבר היו זו, לתקנה ראשונים ניצנים
במהלכה כסלו כ' "וישב" שבת בהתוועדות
הגיע שכבר המשיח מלך שליט"א הרבי עורר
הש"ס לחלוקת דומה חלוקה לערוך הזמן

בהמשך להרמב"ם. משנה-תורה ספר בלימוד
בקזבלנקה חב"ד בישיבת הוחלט אלו לדברים
כל בקרב הרמב"ם לימוד את לחלק שבמרוקו
פסח, של באחרון אך במרוקו. התורה לומדי
שהכוונה המשיח מלך שליט"א הרבי הבהיר
לשיעורים הרמב"ם לימוד את לחלק היא
אחד שכל באופן ביומו, יום מדי קבועים

הספרים. י"ד כל את ילמד בעצמו

הסדר עפ״י דווקא
אחד כל על מדוע הבהיר, דבריו בהמשך
עפ"י ודווקא הרמב"ם חלקי כל את ללמוד
מה על סומך שהרמב"ם הכלל "ידוע הסדר:
שכתב מה על ולא זה שלפני בהלכות שכתב
שלימוד מובן, ומזה זה. שלאחרי בהלכות
- דווקא הסדר על להיות צריך הרמב"ם
דברי מסתימת לדייק הוא עלול כן, לא דאם
בשעה בה וכך, כך היא שההלכה הרמב"ם
מכיון נכון, אינו זה דיוק דבר של שלאמיתו

שלפני בהלכות מ"ש על הסתמך שהרמב"ם
שהתקיימה לאורחים הכללית ביחידות זה".
וציין הוסיף הפסח. חג לאחר ספורים ימים
יפעל ההלכות כל את ילמדו כולם שכאשר
למציאת יוביל והדבר נפלאה אחדות הדבר
שיוכלו הלומדים בין משותפת לימודית שפה
נכנסה אז או עניין. באותו ולחדש להתפלפל
ההמונים לתודעת הרמב"ם לימוד תקנת
הלימוד לשעורי החלוקה את לדרך. ויצאה

המשיח. מלך שליט"א הרבי ערך

״הסיום״ חגיגות
שליט"א הרבי קבע מיוחדת התייחסות
יחד הלימוד "סיום" לעריכת המשיח מלך
האירוע. לכבוד מיוחדת חגיגה עריכת עם

את ציין לכך בהקשר
היא) (תורה ישראל מנהג
של לגמרה שמחה לעשות
לימוד בסיום ובפרט תורה
לתורה ש"מקבץ הרמב"ם
ידי על כולה" פה שבעל

מישראל. רבים

השמחה כי הבהיר, כן כמו
ללומדים גם היא תורה משנה של לגמרה
של לגמרה שהשמחה ועד המסלולים. בשאר
שלעת-עתה לאלה גם שייכת תורה משנה
ברמב"ם, יומי שיעור בלימוד משתתפים אינם
נתפשט שנה בכל תורה משנה שלימוד דכיון
שמחה הוא הסיום הרי ישראל, בתפוצות
במוקדי יתפרסמו אלה בימים ישראל. דכלל
המקומיות החגיגות אודות פרטים חב"ד

היומי. הרמב"ם לסיום

במרוקו הרמב״ם בבית הרמב״ם לימוד סיום
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