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

הגאולה נבואות אלבום
שליט"א הרבי של הגאולה נבואות
מלחמת ניסי אודות המשיח, מלך
לימים עד הגאולה ומהלכי המפרץ
עם העימות מדינות קריסת כולל אלה,
מהודרת, אלבומית בחוברת י"ל ישראל,
החוברת יחודיים. בתצלומים עטורה
ופרשנות סקירות מכילה האלבומית
מאת ומספרים, בדוחות מעוגנת צבאית
בתפקיד ששירת איפרגון, אבישי הרב
מנות למשלוח לצרף בצה"ל.ניתן מסווג
מיכלא שמורות למצות או חסידי,
ובמשה בה' האמונה לחיזוק דמהימנותא
מטה באמצעות ההפצה שבדור. רבנו

.03-960-7922 טל': משיח,

לילדים המצות מאפיות
חב"ד מוקדי נמצאים אלה בימים
ההכנות של בעיצומן הארץ, ברחבי
מצות מאפיות מאות של להפעלתם
במסגרת ה'. צבאות חיילי לילדים,
הגנים ילדי לומדים ב"מאפיות", הביקור
ההתנסות חוויית מתוך הספר ובתי
החל המצות, אפיית הליך את אישית,
והקמח שלנו" מה"מים הבצק הכנת
הרידוד, הלישה, שלב דרך "השמור".
לומדים במקביל, בתנור. והאפיה חירור
נקיון לפסח, ההכנות סדר את המבקרים
עצמו. הסדר לליל ועד הבית והכשרת
גם שאפה, למצה בנוסף זוכה מבקר כל
ומצוותיו. החג, מהות על הסברה לחומר
יש ה', צבאות במאפיות ביקור לתיאום

הארץ. ברחבי חב"ד למוקדי לפנות

שזכינו הדור, אנשי לכל לפרסם ״שצריכים הקדושים: דבריו יותר, מובנים כעת דווקא
הדור״ מאנשי נעלה בערך שלא הוא עצמו שמצד בעל-בחירה, ומינה בחר שהקב״ה

טובות חדשות

את לממש צריך
לפרסם! הזכות

בשמחת ממשיכים
אדר חודש

שלושה ב"ה. הסתיים, הרשע מהמן המיידי האיום
את המן מצא בנצחונו, בטוח שהיה לאחר ימים
נשמו יהודים רבבות גבוה. עץ על תלוי עצמו,
וכעת נפטרנו מהמן הנס. דבר בהיוודע לרווחה,
לכל שנשלחו אגרותיו לביטול בעיה כל תהיה לא

חשבו. עכ"פ כך המדינות.

שונה קצת שזה התברר השעות, משחלפו
המלך בשם נכתב אשר "כתב קיים. עדיין והאיום

המלך בטבעת ונחתום
המן אגרות להשיב". אין
המלך בטבעת שנחתמו
לביטול. ניתנות לא
היא היחידה האפשרות
שרק אחרות אגרות
"להקהל ליהודים מתירות
הזכות נפשם". על ולעמוד

להתגונן.

חוץ מחשבת בלי
שונאי עם העימות סכנת
באדר י"ג ביום היהודים,
נותרה עדיין הבאה, שנה
ישראל שונאי בעינה.
כשהם חופשי הסתובבו

מלכות בכל יהודים על אימים להלך מנסים
היה שניתן אדיר, מתח של שנה אחשורוש.
לסניף לגשת רק יש בקלות. ממנו להשתמט
מוצא ח"ו. דת, המרת על ולהודיע הקרוב "ההמני"
והשאלה הגזירה. אימת את מעליהם מסיר שהיה
ח"ו. זה, במוצא שבחרו כאלה היו אכן האם היא,

בספרו כך על עונה התניא, בעל הזקן, אדמו"ר
הבטול למדריגת ישראל אז "וזכו אור: תורה
שהרי השם קדוש על הנפש מסירת ע"י הגדול
להם עושה המן היה לא דתם, להמיר רצו אם
אלא גזר שלא כלום,
שהם אלא היהודים, על
כל למות עצמן מסרו
עלה ולא כולה השנה
ח"ו". חוץ מחשבת להם

א. ובשניים: הזקן אדמו"ר של מדהימה קביעה
גם ב. בפועל. דת בהמרת נכשלו לא יהודים
זאת ולכאורה, להם. הייתה לא בכיוון, מחשבה
של ולב, כליות בוחן להיות צריך כך לשם מניין?
להיות צריך לפניו... שנה מאלפיים יותר שחיו מי
הייתיו", "ידעתיו בבחינת ית' אתו גמורה באחדות

במחשבותיהם. טמון מה בוודאות לקבוע כדי

הרבי של להכרזתו ביחס נשאלת דומה, שאלה
המשיח מלך שליט"א
אשר הזדמנויות, בכמה
עבודת "הסתיימה
כל כלומר הבירורים"
שירדו הקדושה ניצוצות
שבו: דרגות בד' לעולם
החי הצומח, הדומם,

נתבררו. והמדבר,

ולכאורה,מנייןהוודאות?
עניין כאן שאין ובוודאי
אלא הסתברות, של
שיכולה וודאית קביעה
שמחובר ממי רק לבוא
עם היחוד, בתכלית
ומנהיגו, עולם בורא
כל יודע עצמו שבידיעת
אי עדיין נותרו והאם הזדככותם ומצב הנבראים

נתבררו. שלא ניצוצות כמה שם,

ית׳ לעצמותו לחיבור זכה אכו
שזכה במי מדובר אכן היא, להנ"ל התשובה
וקוב"ה "ישראל בבחינת ית', לעצמותו בחיבור
הקדושים דבריו יותר מובנים גם מכאן חד". כולא
אנשי לכל לפרסם "צריכים שופטים: מפרשת
בעל-בחירה, ומינה בחר שהקב״ה שזכינו הדור,
הדור, מאנשי נעלה בערך שלא הוא עצמו שמצד
עד הדור.. ונביא ו"יועציך" ה"שופטיך" שיהי'ה
בא". (משיח) זה "הנה .. - העיקרית הנבואה -
שאכן ולפרסם זו זכות לממש עלינו ומשזכינו,
להתגלות עומד המשיח, מלך שליט"א הרבי

ממש. עכשיו עולמים, גאולת ולגאלנו

ברשב"י גאולה לדרוש

במירון, רשב״י בציון התקיימה רבינו, משה הילולת באדר ז׳ יום לרגל
הגאולה. לזירוז ודרישה מה״מ, שליט״א הרבי אל להתקשרות עניפה פעילות

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

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

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

טט ל ששל טט ככ טטטוחססס הב ענפפפ ככככל ששששששלנו טטטוח הב סססססוכככנותתתתת

הקןר' קדמי  במצוות שילוח הקן שילוח במצוות קדמי ר'

המשיח ימות של אפליקציות

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

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 (25.3.16) ה'תשע"ו פורים, ב'-שושן אדר ט"ו צו, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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שעבר, שבוע בתחילת שנערך משיח קונגרס
ואמצעי לחידושים טבעית כבמה גם שימש
הגאולה. בשורת הפצת השליחות, בעבודת עזר
ע"י החדישות התוכנות פיתוחי להצגת כהקדמה
מלאכי. בקרית חב"ד הר מנחלת יצהר מרדכי הרב
ממאפייני "אחד שמעון: בן אבי הרב המנחה ציין
אלא החומר, את שוברים שלא - הוא הגאולה
שהחומר הכלי, של העצמית המהות את מגלים

הגאולה". לבשורת כלי הוא עצמו
למשרד הנייד הטלפון הופך האחרונות, בשנים
פעילים, מידע מאגרי היד. בכף הנמצא שלם,
בנקאיות, פעולות ביצוע משרדית, תכתובת
תפנית ועוד. ועוד שיקים הפקדת אפילו כולל
הגורמים בין היא, גם הייתה זו משמעותית
אתרים בפיתוח העוסק יצהר הרב את שהאיצו
תואמות אפליקציות ליצירת בנושא, ומרצה
נמצאות שהקים 770Apps באתר הנייד. לטלפון

להורדה. וניתנות שפיתח השונות האפליקציות

חכם פעילות ניהול
לעבודת מאוד השימושיות האפליקציות אחת
- ChabadUo אפ חב״ד בשם ידועה השליחות,
לניהול מיועדת חב"ד, לבתי חכם פעילות ניהול
מרוכזים המידע במאגר מקורבים. מול עבודה
הקשר אנשי קבוצת של הרלוונטים הנתונים
תאריכי עפ"י גם לקבלם ניתן כאשר הרצויים,
משלוח לדוגמא, המאפשרת עובדה הולדת. ימי
יום מכתב בקבוצה, נמען לכל הטלפון, ממכשיר
מלך שליט"א הרבי הנחיות את הכולל הולדת
האישי התהילים פרק כולל הולדת, לימי המשיח
הקרוב. ההולדת מיום לומר מתחיל הוא אותו
פעיל, לכל יומי עבודה תכנון יוצרת האפליקציה

אמת. בזמן והתעדכניות דיווחים כולל

באמצעות בעולם. חב"ד זו נוספת אפליקציה
את מנגישה המערכת חב"ד-אינפו, אתר עם שת"פ
כנסיות, בתי חב"ד, בתי בעולם: חב"ד מוסדות כל
מזהה המערכת לאפליקציה כניסה עם מקוואות.
חב"ד בתי את ומציגה המכשיר מיקום את
לבית GPSב ניווט השלוחים. ותמונות הקרובים,
אמצעי - חב"ד הבית של הפרטים כל חב"ד.
האפשרות כולל כתובות. מיילים טלפון, קשר,
מאוד להקל אמור הפיתוח פרטים. ולעדכן לערוך
בכ-30,000 השתמשו עכשיו עד השלוחים! על

חב"ד. ובתי שלוחים של חיפושים

ובצליל באומר הפסוקים י״ב
למעלה על ומדווחת מאוד מבוקשת אפליקציה
הפסוקים י"ב של אפליקציה זו הפעלות, ממליון
מכל המשיח, מלך שליט"א הרבי מבקש (אותם
הורדתה בע"פ). וללמוד לשנן ישראל בעם ילד
ולהשמיע לשמוע מאפשרת הטלפון למכשיר
בהברה הפסוקים, י"ב את שונות, במנגינות ואף
השפות בכל לכולם. נגיש אשכנזית. או ספרדית

זבולון ר' עשה הקלטות את בעולם. היהודים לכל
נצלה שבתו לאחר לעניין עצמו את שתרם נתנוב,
כניסות. כמליון על המערכת מדווחת כה עד בנס.
שמספרים העולם מקצה דיווחים מקבל "אני

הפסוקים". את שם שמשמיעים בהתרגשות
בפיתוח ומשפחותיהם. אנ"ש של הטל' ספר
חיפש מי לדעת שיאפשר - ניהול ממשק נמצא
מקום ובאיזה יותר, אותך מחפשים מאיפה אותך,
אתר כעת נמצא כן כמו בפרסום. יותר להשקיע
בסיס על חב"ד, של הגוגל - בבניה אינטרנט

הזאת. האפליקציה

מלכות דבר
מלכות" ה"דבר אפליקציית היא הכותרת גולת
השיחות את ורק אך הכולל המקורי, (הלבן) -

תשנ"א-תשנ"ב מהשנים
ומאפשרת תוספות. כל ללא
מלכות" ה"דבר את לקבל
תאריכים), עפ"י (בבחירה
לקליטת מקום. בכל
נעזר הוא עצמו החומר
ממ"ש ההפצה במרכז
קנטור. אלעד הרב בראשות
"יפוצו של אפיק עוד
לזירוז חוצה" מעינותיך
שליט"א הרבי התגלות
הכתובת המשיח. מלך

החומש שיעורי כולל האפליקציה, להורדת
https://play.google.com/store/ והתניא:

apps/details?id=com.ssa.dvarmalchus
053-426-1676 ובירורים: לפניות טל'

א. נחום צילום משיח בקונגרס האפליקציה את מציג (מימין) יצהר מרדכי ר׳

לאפליקציה הצצה

לך? איכפת מה באמונה, ספיקות
כנה אמונה שכשאין במכתבו, ראשונה הבא על במענה

כו'. בדכאון שרוי ולזה כו' בלב
חסיד התאונן שפעם אדמו"ר מו"ח מכ"ק סיפור שמעתי
ספיקות לו שנופלים על צדק הצמח אדמו"ר כ"ק לפני

באמונה,
לך? איכפת מה צדק: הצמח אותו ושאל

שאלה זו מה וכי גדולה, הכי בהתרגשות החסיד וענה
וכו'. כו' הרי לי, איכפת מה

מצבך על ההוכחה גופא זה הרי צדק: הצמח לו אמר ואז
וכו'. אתה שמאמין

כמה ללמוד יש זה מסיפור גם צדיקים סיפורי וככל

אמונה חוסר על הדאגה דידן, לנידון ובהנוגע דברים.
אלא הנפש, בפנימיות שישנה הוכחה גופא זה הרי כנה,
החסידות, לשון בסגנון או עלי', מכסה שהוא שמה

והחיצוניות. הפנימיות בין מפסיק
מכוונת זו והכרה ידיעה הרי המצב, שזהו וכשיודעים
שלא פשיטא אבל וביטולו. ההפסק להסרת העבודה את
יוסר - פעולות מרץ לחלישות המביא דכאון ידי על

ואדרבה. תתמעט, לא ואפילו והמחיצה ההפסק
הקודם, במכתבי שכתבתי מה בו שיקוים רצון ויהי
שאפילו ובפרט לבב, ובטוב בשמחה השי"ת שיעבוד
השליליים, בצדדים מהתבוננות מונע זה אין לדידי'
לנצלו שאפשר הזמן על שחבל אלא בתניא, כמבואר
שמאל בצד בטיפול אותו לבלות ימין שמצד בענינים

פועל. ואינו שינה בבחינת הוא באם
ו׳תעה) (מאגרת

ח י

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

א-ד לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ז לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
ממשיכים

בהצלחה!

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
www.hageula.com@gmail.comwww.hageula.com@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
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טובה ורעיתו שמעון לרב

שי' בלינצקי
תחי' רבקה ה' בצבאות החיילת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת
הת' הבן בא לרגל קזידו גדליה ר' למשפחת
תחי' מושקא חיה עב"ג שידוכין בקשרי שי' זבולון

שי' ערנטרויי יוסף ישראל ר' למשפחת

הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת

הידועות הברכה ממטבעות אחת
המשיח מלך שליט"א הרבי של
ומזוניי חיי ל"בניי, הברכה זו
עשירה ברכה רוויחא". ובכולן
האדם צורכי שלוש את הכוללת
חיי- בניי-בנים, העיקריים:
ובכולם ומזוניי-פרנסה, בריאות
הנ"ל כל שיהיו - "רוויחא"

אמיתית. בהרחבה

עוצמת את לראות שזכו כאלה יש
ג' מתוך באחד הקדושות ברכותיו
קליימן, יוסי הרב מספר תחומים,
עברית לדוברי משיח בית מנהל

גם יש אבל בשיקאגו,
מאשר ליותר שזכו

אחד. תחום

פעילותנו במהלך
קשר נוצר בשיקאגו,
תורה שומרי זוג עם
מרדכי ר' ומצוות,
שהתברר חנה, וזוגתו
נשואים היו הם כי
ועדיין שנים כמה כבר
בטן. בפרי נפקדו לא

על מאתנו ששמעו הזוג בני
שליט"א לרבי ההתקשרות אפיק
האגרות באמצעות המשיח מלך
הסברתי לכתוב. החליטו קודש
איזו לקבל תחילה שכדאי להם
על קבלו הזוג בני טובה. החלטה
את ובקשו טובה, החלטה עצמם
הם ב"ה, ואכן הקדושה, ברכתו
בתם את ללידת שנה בתוך זכו

שתחי'.

עבד מרדכי ר' תקופה באותה
כשרה, יהודית במסעדה כטבח
נסגר המקום זמן שלאחר אלא
פרנסה, מקור ללא נותר והוא

חודשים. כמה נמשך דבר

הצעת קיבל הוא כשנה, לפני
בחברת מתחיל כטבח עבודה,
לכמה אוכל שהכינה קייטרינג,
בשיקאגו. יהודיים חינוך מוסדות

ההצעה עצם על שמח מרדכי ר'
היו המשכורת שתנאי אלא
הניסיון לנוכח בפרט נמוכים,
מעלות כטבח, שלו והמומחיות
במשכורת ביטוי לידי באו שלא
הצעה גם אך העבודה. ובתנאי

הייתה. לא אחרת

פרטי את יחד שנכתוב סוכם
מלך שליט"א לרבי ההצעה
ועצתו ברכתו את ונבקש המשיח

הקדושה.

באגרות שהתקבלה בתשובה
התייחסות הייתה הקודש
ההתחלות "כל חז"ל למאמר
שליט"א הרבי כאשר קשות",
כי בתשובתו, מדגיש המשיח מלך
לאחר אך קשה, היא ההתחלה רק
יותר. קל ההמשך ההתחלה, שלב

רק לא כאן שיש דעתי חיוותי
הצעת לקבלת חיובית תשובה
גם אלא העבודה,
הבטחהשבקרובביותר
לעבודה כניסתו לאחר
מהותי שינוי יחול

עבודתו. בתנאי

החל מרדכי ר'
כטבח, בעבודתו,
התברר מהר שחיש
קשה, היא אכן כי
התברר כלל. קלה ולא
מגושם, גוי הינו המטבח שמנהל
העובדים כלפי גס באופן שהתנהג
יחס גילה כלפיו ובפרט בכלל
עליו חזקה אבל במיוחד. שלילי
הרבי הבטחת מרדכי ר' על
רק כי המשיח, מלך שליט"א

קשות. ההתחלות

ובאחת רב זמן חלף לא
על התפרץ הגוי ההזדמנויות
העובדים, כל לפני מרדכי ר'
בכינויי אותו מכנה שהוא תוך
כמה כבר כאן אנטישמיים. גנאי
את לשאת יכלו לא מהעובדים
החברה, לבעל ביוזמתם ופנו זה
והודיע הגוי את אליו זימן שאכן

מפוטר. הוא כי לו

ר' זומן מכן, לאחר ימים כשבוע
החברה בעל של למשרדו מרדכי
את מקבל הוא כי לו נודע ושם
ניהול וכל הראשי הטבח משרת
ובהתאם לסמכותו עובר המטבח
לתנאי משכורתו תוגדל לזה

החדשים. עבודתו

המשיח מלך שליט"א הרבי ברכת
ההתחלות "רק במדוייק התקיימו
קל נעשה זה מכן ולאחר קשות"

יותר.

  
    

   
    
     
   

  
   

   
    

   
   

     

לא המזבח על תוקד תמיד אש
ו) ו, (צו תכבה

על השמים מן האש לירידת כהכנה
משלהם. אש הכהנים העלו המזבח,

הייתה הכהנים שהעלו זו אש אומנם
נבראים אדם, בני ע"י ונוצרה מוגבלת
היא זו עבודה דווקא אולם, מוגבלים.

משמים. האש לירידת הכנה שהיוותה
- שביכולתו את האדם עושה כאשר
מלמעלה, כוחות הקב"ה לו ומוסיף נותן
נעלית תמיד - תמיד" "אש שנעשית עד
חי) (מעיין מהגבלה.

צוותו... ביום לעולה... התורה זאת
לז-לח) (צוז, קורבניהם את להקריב

למד להקריב" .. צוותו "ביום הדגש מן
להקריב יש הקורבנות שאת הרמב"ם
אומר זאת עם בלילה. ולא ביום דוקא
ואיברים אימורין להקריב מותר הרמב"ם:

שקרבו מהאיברים הנותר כלומר בלילה".
קרבים צורכם, כל באש אוכלו ולא ביום
פרט כל כמו זו, בהלכה הלילה. כל במשך

פנימית: ומשמעות תוכן גם יש בתורה,
גם קיימת לה' הבהמה הקרבת עבודת
את לה' להקריב עליו האדם. בנפש
כבהמה הנמשך היצר את הבהמית, נפשו
יהודי של מתפקידו העולם. לתאוות
לה' ול"הקריבה" שבליבו ב"בהמה" למשול

לקדושה. התאוה כח הפניית ע"י
ב"יום" לעשות יש ההקרבה עבודת ואת
וברוחניות, בגשמיות מואר, באופן היינו -
ובנשמה בגוף והרחבה בריאות מתוך

הבורא. עם ומאיר גלוי קשר ומתוך
של במצבים גם כי הוכיח ישראל עם אך
כאשר ההקרבה, בעבודת המשיך "לילה"
לאור, החושך את הפך עצמה זו בעבודה

יאיר". כיום "לילה היעוד לקיום המביא
גאולה) פניני (עפ״י

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:32 18:18 ירושלים
19:34 18:34 תל-אביב
19:33 18:25 חיפה
19:34 18:36 באר-שבע
19:48 18:56 ניו-יורק

      
     

      
      

נפסק שאינו חיבור

לומר למשה הקב"ה ציווה ציווי של לשונות בשלש
שנאמרו אלו גם אומנם ו"צו". "אמור", "דבר", לישראל:
שאינם משום "מצוה", נקראות ו"אמור", "דבר" בלשון
אעפ"כ, ופקודה. ציווי אם כי סתמית, אמירה או דבור
של מסוים בסוג רק "צו" בלשון משתמשת והתורה מכיון
מבמצוות יותר הציווי ענין מודגש ,שבהם מובן מצוות,

ו"אמור". "דבר" בלשון הנאמרות
פרשתנו שבתחילת הפסוק על כהנים, בתורת נאמר לכן
לשון אלא צו ״אין אהרן": את צו ... משה אל ה' "וידבר
דבר לעשות מצווים כאשר כי (רש"י), ולדורות״ מיד זירוז
הציווי ענין בזה מתבטא ולדורות" מיד ב"זירוז מסוים

יותר. בגלוי
וחיבור צוותא לשון

"צוותא מלשון הוא ש"מצוה" מוסבר, החסידות תורת
מתקשרים ידם שעל הוא, המצוות ענין כי - וחיבור"

בהקב"ה. כביכול, ו"מתחברים",
לשון וגם ציווי לשון - "מצוה" בתיבת אלה פירושים שני
של וחיבור הצוותא בשני: אחד קשורים - וחיבור צוותא
כאשר דוקא הוא המצוות, קיום ע"י הבא הקב"ה עם יהודי
אלא וכיו"ב, הרגש השכל, מחמת לא כ-ציווי, מקיימם
מתאחד הוא בכך - עול) (בקבלת הקב"ה ציווי מחמת

המצוות. מצוה הקב"ה עם וחיבור) (צוותא
בהם בא "צו", בלשון נאמרו אשר שמצוות אפוא, מובן,
ובהם מכיון וחיבור", ה"צוותא ענין ביטוי לידי יותר

הציווי. יותר מתבטא

ערך כל אין עצמם, מצד ובורא נברא הבהרה: לתוספת
אין הבורא, ל"מציאות" שבהשוואה כך - ביניהם ויחס
תורת שמבארת וכפי כלל. במציאות קיימים הנבראים
והיינו ... גדול חכם שהוא "מי במשל בארוכה החסידות
הנה כאלה, חכמים אצל חכמתו... כח בעצם חכם שהוא
כלל, לאדם נחשב אינו במושכלות... עוסק שאינו האדם
שעוסק זה רק הוא החכמים בעיני האדם של מהותו כי

במושכלות".
חכם לגבי הפשוט האיש בהשוואת הדבר הוא כך ואם
ובורא, לנברא בנוגע עאכו"כ נבראים, ששניהם אף - גדול

בתכלית כשהוא (גם הנברא אין - הבורא מציאות שלגבי
קיים חכמה) בנבראים ביותר הנעלית בדרגה השלימות,

כלל. במציאות

הציווי עצם
צוותא (מלשון מצוה ע"י הנוצר הקשר כי מובן הנ"ל לאור
הציווי. עצם מחמת הוא לישראל, הקב"ה בין וחיבור)
את יוצר הציווי, עצם גם אלא המצוה, קיום רק לא כלומר,

- המצוה הקב"ה אל (הנבראים) המצווים שבין הקשר
שכן הציווי, על עובר שהנברא בשעה גם נשאר זה קשר
הרי במצוה, ח"ו ומורד הציווי על עובר שהנברא בשעה
פועל הוא - הבורא עם מהצוותא מושלל עי"כ נעשה הוא
עליו לומר ששייך זו עובדה אולם הבורא. רצון היפך
שייכות לו שיש הוכחה היא הרי הרצון, היפך שעושה

שלילי. באופן היא ששייכותו אלא הבורא, לרצון
א) מד, (סנהדרין נאמר יהודי על מדוע מובן גם מכאן
בדרגא נשאר החטא למרות הוא", ישראל שחטא, "אע"פ
לא אוה"ע על העולם: מאומות נעלית באין-ערוך שהיא
שהרי הרצון, היפך "חטא", המלה את לומר כלל שייך
שלילה, בדרך לא גם הבורא, לרצון שייכות כל להם אין
בדרך לא גם - הרצון היפך המושג בהם שייך לא וממילא

השלילה.
שחטא, אע"פ מצות, תרי"ג על שנצטוה ישראל משא"כ
- לתורה אותיות ריבוא שישים "יש ר"ת ישראל: הוא
גם (ובמילא ומצוות בתורה הקשורה מציאות הוא עדיין
כזה במצב ששייכותו אלא המצוות), ומצוה התורה בנותן

שלילית. בדרך היא

ממש של חיבור - צו
וחיבור" ה"צוותא ישנו המצות שבכל אף כי יובן גם עפ"ז
וחיבור הצוותא ענין עיקר ברם, עליהם, הציווי עם מיד
או ש"אמור" משום "צו": בלשון שנאמרו במצות הוא -
כפי לעשות הברירה את האדם בידי משאירים "דבר"
את משאירה אינה ציווי, של באופן פקודה ואילו רצונו;
את למלאות מכריחה כאילו אלא - כלל בידיו הדבר

הציווי.
והם היות ו"אמור", "דבר" בלשון שנאמרו מצות ולכן,
ה"צוותא לכן - לקיימם הבחירה את ישראל ביד משאירות
והאמירות הדברות ע"י הנוצר ה"מצוה") (ענין וחיבור"
עצם ע"י שנעשה החיבור אותו רק הוא - קיומם) (לפני

בלבד: הציווי
וכבר מאחר "צו", הלשון בהם שנאמר המצות משא"כ
אלו בציוויים - יקיימום שישראל בטוחים הציווי, ע"י
על - חיוב בדרך הקיום, לפני עוד וחיבור הצוותא מתבצע

המצוה. קיום בעת הנגרמת וחיבור הצוותא דרך
תשכ״ה) צו פרשת (שבת

שירת סבא, בכפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון אבישי הרב עם
בצה"ל. מסווג בתפקיד

דמשקבקרוב נפילת דמשק נפילת בקרוב
פוטין הודיע ובישראל, בעולם המודיעין גורמי כל להערכות בניגוד
האינטרסים שמירת מלבד מסוריה, הכוחות רוב הסגת על שעבר בשבוע
מסוריה כוחותיה את הסיגה כבר איראן לדמשק. קשורים שלא הרוסים
של וחלש הקטן צבאו עם ביחד המרוסק, החיזבאללה כשנה. לפני
"המורדים" של בהרבה עדיפים כוחות מול זמן לאורך יעמדו לא אסד,
המדרש, אומר זה ועל דמשק. לכיבוש שמתקרבים ודאעש למיניהם

נופל. זה קם שזה מקדש, לשון "דמשק"
בסוריה המלחמה פוטין, לגבי
רק מצווה", "מלחמת איננה
רוסיים אינטרסים על שמירה
שאינם סוריה מערב בצפון
הזו המלחמה לדמשק. קשורים
4000 לרוסים. מאד יקרה היתה
בסוריה, נמצאים רוסים חיילים
בסוריה בצע הרוסי האוויר חיל
מאז הפצצה גיחות כ-9000
מחדש לשלוט לאסד ועזר ,2015 לספטמבר ב-30 מעורבותו תחילת
שלמות ערים של ומחיקה טוטלי הרס תוך בסוריה אתרים 400 על

מהמפה.
חדשים נשק בכלי שימוש של בשטח ניסיון הרוויח רוסיה צבא
עשו השחורה העבודה את מידיי. רבות אבדות בלי ורובוטיים,
קשות. אבדות הזמן כל שסופגים סוריה וצבא החיזבאללה, האיראנים,
מיליון ל-4 2.3 בין נע ליום בסוריה הרוסיות האוויריות התקיפות עלות
של בעלות מונחים בטילים בעיקר השתמש הרוסי האוויר חיל דולר.
בשאר של עורו על לשמור בשביל מידיי יקר ליחידה, דולר מיליון 1.2

זמן. לאורך אסד
לא החיזבאללה כי טוענת ניוז אוריינט - הסורית הטלוויזיה רשת
החלקיים, לפחות כוחותיו, נסיגת בדבר פוטין מהודעת כלל הופתע
עוד מסוריה כוחותיו בהשגת החל החיזבאללה הרשת לדברי מסוריה.
פוטין. של הדרמטית הודעתו לפני לפני מיום יותר בבוקר, ראשון ביום
משנה פחות של שהות אחרי השתלמה. ההוצאה "פרייר". לא פוטין
שדה בלטקיה, ימי נמל עוד בטרטוס, ימי נמל לרוסיה יש בסוריה,
חומס. העיר באזור אחד ועוד ללטקיה, מצפון בחמימים צבאי תעופה
רוסיה, של הצארים חלמו זה על דרדנלים". "עוקף אומר זה לרוסיה
תוך פוטין השיג זה ואת שקרסה, לפני בשעתה המועצות ברית וגם
יכול הוא עובדות, שקבע לאחר כעת, אסד. של הקשה מצבו ניצול

כוחות. להסיג

מקדש אותיות - דמשק
בקרוב משמים המקדש בית ירידת של לשלב אותנו מכינה דמשק נפילת
"דמשק" שהרי א) מא, סוכה במסכת והתוספות רש"י (כדברי ממש,
"וזה במדרש: נאמר דמשק, של נפילתה חשיבות על "מקדש". אותיות
בני מלכות נפלה שבדמשק המזרחי נירון שנפל רואה בשאתה האות לך
הרבי דרישת גם זו למגמה תאמה לישראל..". הישועה תצמח ואז מזרח
ולוא דמשק לכיבוש הכיפורים, יום במלחמת המשיח מלך שליט"א
ודמשק "חדרך הפסוק על חז"ל, דברי את מציין הוא כאשר קצר, לזמן
ו"רך" העולם לאומות "חד" שהוא המשיח, מלך זהו "חדרך" מנוחתו".
דמשק". עד שתתפשט ירושלים ש"עתידה מנוחתו, ודמשק לישראל,

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק ב' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ט. פרק המקדש ביאת הל'

א. פרק מזבח איסורי הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז-ט. פרקים תרומות הלכות

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

א-ג. פרקים מעשר

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים
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קשות ההתחלות רק

צו פרשת
צו

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 ,67 עצמאות

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

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

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

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

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

התורה אומרת מה
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

קליימן יוסי הרב

"מבצעים" לפעילות (פרטי) רכב דרוש
054-435-7706 לפרטים:

מלך שליט"א הרבי אצל והצלחה לברכה יוזכרו התורמים
הגאולה בשורת הפצת פעילות לזכותם ויעמוד המשיח

הגאולה למען האגודה
והשלמה האמיתית



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

טובה ורעיתו שמעון לרב

שי' בלינצקי
תחי' רבקה ה' בצבאות החיילת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת
הת' הבן בא לרגל קזידו גדליה ר' למשפחת
תחי' מושקא חיה עב"ג שידוכין בקשרי שי' זבולון

שי' ערנטרויי יוסף ישראל ר' למשפחת

הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת

הידועות הברכה ממטבעות אחת
המשיח מלך שליט"א הרבי של
ומזוניי חיי ל"בניי, הברכה זו
עשירה ברכה רוויחא". ובכולן
האדם צורכי שלוש את הכוללת
חיי- בניי-בנים, העיקריים:
ובכולם ומזוניי-פרנסה, בריאות
הנ"ל כל שיהיו - "רוויחא"

אמיתית. בהרחבה

עוצמת את לראות שזכו כאלה יש
ג' מתוך באחד הקדושות ברכותיו
קליימן, יוסי הרב מספר תחומים,
עברית לדוברי משיח בית מנהל

גם יש אבל בשיקאגו,
מאשר ליותר שזכו

אחד. תחום

פעילותנו במהלך
קשר נוצר בשיקאגו,
תורה שומרי זוג עם
מרדכי ר' ומצוות,
שהתברר חנה, וזוגתו
נשואים היו הם כי
ועדיין שנים כמה כבר
בטן. בפרי נפקדו לא

על מאתנו ששמעו הזוג בני
שליט"א לרבי ההתקשרות אפיק
האגרות באמצעות המשיח מלך
הסברתי לכתוב. החליטו קודש
איזו לקבל תחילה שכדאי להם
על קבלו הזוג בני טובה. החלטה
את ובקשו טובה, החלטה עצמם
הם ב"ה, ואכן הקדושה, ברכתו
בתם את ללידת שנה בתוך זכו

שתחי'.

עבד מרדכי ר' תקופה באותה
כשרה, יהודית במסעדה כטבח
נסגר המקום זמן שלאחר אלא
פרנסה, מקור ללא נותר והוא

חודשים. כמה נמשך דבר

הצעת קיבל הוא כשנה, לפני
בחברת מתחיל כטבח עבודה,
לכמה אוכל שהכינה קייטרינג,
בשיקאגו. יהודיים חינוך מוסדות

ההצעה עצם על שמח מרדכי ר'
היו המשכורת שתנאי אלא
הניסיון לנוכח בפרט נמוכים,
מעלות כטבח, שלו והמומחיות
במשכורת ביטוי לידי באו שלא
הצעה גם אך העבודה. ובתנאי

הייתה. לא אחרת

פרטי את יחד שנכתוב סוכם
מלך שליט"א לרבי ההצעה
ועצתו ברכתו את ונבקש המשיח

הקדושה.

באגרות שהתקבלה בתשובה
התייחסות הייתה הקודש
ההתחלות "כל חז"ל למאמר
שליט"א הרבי כאשר קשות",
כי בתשובתו, מדגיש המשיח מלך
לאחר אך קשה, היא ההתחלה רק
יותר. קל ההמשך ההתחלה, שלב

רק לא כאן שיש דעתי חיוותי
הצעת לקבלת חיובית תשובה
גם אלא העבודה,
הבטחהשבקרובביותר
לעבודה כניסתו לאחר
מהותי שינוי יחול

עבודתו. בתנאי

החל מרדכי ר'
כטבח, בעבודתו,
התברר מהר שחיש
קשה, היא אכן כי
התברר כלל. קלה ולא
מגושם, גוי הינו המטבח שמנהל
העובדים כלפי גס באופן שהתנהג
יחס גילה כלפיו ובפרט בכלל
עליו חזקה אבל במיוחד. שלילי
הרבי הבטחת מרדכי ר' על
רק כי המשיח, מלך שליט"א

קשות. ההתחלות

ובאחת רב זמן חלף לא
על התפרץ הגוי ההזדמנויות
העובדים, כל לפני מרדכי ר'
בכינויי אותו מכנה שהוא תוך
כמה כבר כאן אנטישמיים. גנאי
את לשאת יכלו לא מהעובדים
החברה, לבעל ביוזמתם ופנו זה
והודיע הגוי את אליו זימן שאכן

מפוטר. הוא כי לו

ר' זומן מכן, לאחר ימים כשבוע
החברה בעל של למשרדו מרדכי
את מקבל הוא כי לו נודע ושם
ניהול וכל הראשי הטבח משרת
ובהתאם לסמכותו עובר המטבח
לתנאי משכורתו תוגדל לזה

החדשים. עבודתו

המשיח מלך שליט"א הרבי ברכת
ההתחלות "רק במדוייק התקיימו
קל נעשה זה מכן ולאחר קשות"

יותר.

  
    

   
    
     
   

  
   

   
    

   
   

     

לא המזבח על תוקד תמיד אש
ו) ו, (צו תכבה

על השמים מן האש לירידת כהכנה
משלהם. אש הכהנים העלו המזבח,

הייתה הכהנים שהעלו זו אש אומנם
נבראים אדם, בני ע"י ונוצרה מוגבלת
היא זו עבודה דווקא אולם, מוגבלים.

משמים. האש לירידת הכנה שהיוותה
- שביכולתו את האדם עושה כאשר
מלמעלה, כוחות הקב"ה לו ומוסיף נותן
נעלית תמיד - תמיד" "אש שנעשית עד
חי) (מעיין מהגבלה.

צוותו... ביום לעולה... התורה זאת
לז-לח) (צוז, קורבניהם את להקריב

למד להקריב" .. צוותו "ביום הדגש מן
להקריב יש הקורבנות שאת הרמב"ם
אומר זאת עם בלילה. ולא ביום דוקא
ואיברים אימורין להקריב מותר הרמב"ם:

שקרבו מהאיברים הנותר כלומר בלילה".
קרבים צורכם, כל באש אוכלו ולא ביום
פרט כל כמו זו, בהלכה הלילה. כל במשך

פנימית: ומשמעות תוכן גם יש בתורה,
גם קיימת לה' הבהמה הקרבת עבודת
את לה' להקריב עליו האדם. בנפש
כבהמה הנמשך היצר את הבהמית, נפשו
יהודי של מתפקידו העולם. לתאוות
לה' ול"הקריבה" שבליבו ב"בהמה" למשול

לקדושה. התאוה כח הפניית ע"י
ב"יום" לעשות יש ההקרבה עבודת ואת
וברוחניות, בגשמיות מואר, באופן היינו -
ובנשמה בגוף והרחבה בריאות מתוך

הבורא. עם ומאיר גלוי קשר ומתוך
של במצבים גם כי הוכיח ישראל עם אך
כאשר ההקרבה, בעבודת המשיך "לילה"
לאור, החושך את הפך עצמה זו בעבודה

יאיר". כיום "לילה היעוד לקיום המביא
גאולה) פניני (עפ״י

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:32 18:18 ירושלים
19:34 18:34 תל-אביב
19:33 18:25 חיפה
19:34 18:36 באר-שבע
19:48 18:56 ניו-יורק

      
     

      
      

נפסק שאינו חיבור

לומר למשה הקב"ה ציווה ציווי של לשונות בשלש
שנאמרו אלו גם אומנם ו"צו". "אמור", "דבר", לישראל:
שאינם משום "מצוה", נקראות ו"אמור", "דבר" בלשון
אעפ"כ, ופקודה. ציווי אם כי סתמית, אמירה או דבור
של מסוים בסוג רק "צו" בלשון משתמשת והתורה מכיון
מבמצוות יותר הציווי ענין מודגש ,שבהם מובן מצוות,

ו"אמור". "דבר" בלשון הנאמרות
פרשתנו שבתחילת הפסוק על כהנים, בתורת נאמר לכן
לשון אלא צו ״אין אהרן": את צו ... משה אל ה' "וידבר
דבר לעשות מצווים כאשר כי (רש"י), ולדורות״ מיד זירוז
הציווי ענין בזה מתבטא ולדורות" מיד ב"זירוז מסוים

יותר. בגלוי
וחיבור צוותא לשון

"צוותא מלשון הוא ש"מצוה" מוסבר, החסידות תורת
מתקשרים ידם שעל הוא, המצוות ענין כי - וחיבור"

בהקב"ה. כביכול, ו"מתחברים",
לשון וגם ציווי לשון - "מצוה" בתיבת אלה פירושים שני
של וחיבור הצוותא בשני: אחד קשורים - וחיבור צוותא
כאשר דוקא הוא המצוות, קיום ע"י הבא הקב"ה עם יהודי
אלא וכיו"ב, הרגש השכל, מחמת לא כ-ציווי, מקיימם
מתאחד הוא בכך - עול) (בקבלת הקב"ה ציווי מחמת

המצוות. מצוה הקב"ה עם וחיבור) (צוותא
בהם בא "צו", בלשון נאמרו אשר שמצוות אפוא, מובן,
ובהם מכיון וחיבור", ה"צוותא ענין ביטוי לידי יותר

הציווי. יותר מתבטא

ערך כל אין עצמם, מצד ובורא נברא הבהרה: לתוספת
אין הבורא, ל"מציאות" שבהשוואה כך - ביניהם ויחס
תורת שמבארת וכפי כלל. במציאות קיימים הנבראים
והיינו ... גדול חכם שהוא "מי במשל בארוכה החסידות
הנה כאלה, חכמים אצל חכמתו... כח בעצם חכם שהוא
כלל, לאדם נחשב אינו במושכלות... עוסק שאינו האדם
שעוסק זה רק הוא החכמים בעיני האדם של מהותו כי

במושכלות".
חכם לגבי הפשוט האיש בהשוואת הדבר הוא כך ואם
ובורא, לנברא בנוגע עאכו"כ נבראים, ששניהם אף - גדול

בתכלית כשהוא (גם הנברא אין - הבורא מציאות שלגבי
קיים חכמה) בנבראים ביותר הנעלית בדרגה השלימות,

כלל. במציאות

הציווי עצם
צוותא (מלשון מצוה ע"י הנוצר הקשר כי מובן הנ"ל לאור
הציווי. עצם מחמת הוא לישראל, הקב"ה בין וחיבור)
את יוצר הציווי, עצם גם אלא המצוה, קיום רק לא כלומר,

- המצוה הקב"ה אל (הנבראים) המצווים שבין הקשר
שכן הציווי, על עובר שהנברא בשעה גם נשאר זה קשר
הרי במצוה, ח"ו ומורד הציווי על עובר שהנברא בשעה
פועל הוא - הבורא עם מהצוותא מושלל עי"כ נעשה הוא
עליו לומר ששייך זו עובדה אולם הבורא. רצון היפך
שייכות לו שיש הוכחה היא הרי הרצון, היפך שעושה

שלילי. באופן היא ששייכותו אלא הבורא, לרצון
א) מד, (סנהדרין נאמר יהודי על מדוע מובן גם מכאן
בדרגא נשאר החטא למרות הוא", ישראל שחטא, "אע"פ
לא אוה"ע על העולם: מאומות נעלית באין-ערוך שהיא
שהרי הרצון, היפך "חטא", המלה את לומר כלל שייך
שלילה, בדרך לא גם הבורא, לרצון שייכות כל להם אין
בדרך לא גם - הרצון היפך המושג בהם שייך לא וממילא

השלילה.
שחטא, אע"פ מצות, תרי"ג על שנצטוה ישראל משא"כ
- לתורה אותיות ריבוא שישים "יש ר"ת ישראל: הוא
גם (ובמילא ומצוות בתורה הקשורה מציאות הוא עדיין
כזה במצב ששייכותו אלא המצוות), ומצוה התורה בנותן

שלילית. בדרך היא

ממש של חיבור - צו
וחיבור" ה"צוותא ישנו המצות שבכל אף כי יובן גם עפ"ז
וחיבור הצוותא ענין עיקר ברם, עליהם, הציווי עם מיד
או ש"אמור" משום "צו": בלשון שנאמרו במצות הוא -
כפי לעשות הברירה את האדם בידי משאירים "דבר"
את משאירה אינה ציווי, של באופן פקודה ואילו רצונו;
את למלאות מכריחה כאילו אלא - כלל בידיו הדבר

הציווי.
והם היות ו"אמור", "דבר" בלשון שנאמרו מצות ולכן,
ה"צוותא לכן - לקיימם הבחירה את ישראל ביד משאירות
והאמירות הדברות ע"י הנוצר ה"מצוה") (ענין וחיבור"
עצם ע"י שנעשה החיבור אותו רק הוא - קיומם) (לפני

בלבד: הציווי
וכבר מאחר "צו", הלשון בהם שנאמר המצות משא"כ
אלו בציוויים - יקיימום שישראל בטוחים הציווי, ע"י
על - חיוב בדרך הקיום, לפני עוד וחיבור הצוותא מתבצע

המצוה. קיום בעת הנגרמת וחיבור הצוותא דרך
תשכ״ה) צו פרשת (שבת

שירת סבא, בכפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון אבישי הרב עם
בצה"ל. מסווג בתפקיד

דמשקבקרוב נפילת דמשק נפילת בקרוב
פוטין הודיע ובישראל, בעולם המודיעין גורמי כל להערכות בניגוד
האינטרסים שמירת מלבד מסוריה, הכוחות רוב הסגת על שעבר בשבוע
מסוריה כוחותיה את הסיגה כבר איראן לדמשק. קשורים שלא הרוסים
של וחלש הקטן צבאו עם ביחד המרוסק, החיזבאללה כשנה. לפני
"המורדים" של בהרבה עדיפים כוחות מול זמן לאורך יעמדו לא אסד,
המדרש, אומר זה ועל דמשק. לכיבוש שמתקרבים ודאעש למיניהם

נופל. זה קם שזה מקדש, לשון "דמשק"
בסוריה המלחמה פוטין, לגבי
רק מצווה", "מלחמת איננה
רוסיים אינטרסים על שמירה
שאינם סוריה מערב בצפון
הזו המלחמה לדמשק. קשורים
4000 לרוסים. מאד יקרה היתה
בסוריה, נמצאים רוסים חיילים
בסוריה בצע הרוסי האוויר חיל
מאז הפצצה גיחות כ-9000
מחדש לשלוט לאסד ועזר ,2015 לספטמבר ב-30 מעורבותו תחילת
שלמות ערים של ומחיקה טוטלי הרס תוך בסוריה אתרים 400 על

מהמפה.
חדשים נשק בכלי שימוש של בשטח ניסיון הרוויח רוסיה צבא
עשו השחורה העבודה את מידיי. רבות אבדות בלי ורובוטיים,
קשות. אבדות הזמן כל שסופגים סוריה וצבא החיזבאללה, האיראנים,
מיליון ל-4 2.3 בין נע ליום בסוריה הרוסיות האוויריות התקיפות עלות
של בעלות מונחים בטילים בעיקר השתמש הרוסי האוויר חיל דולר.
בשאר של עורו על לשמור בשביל מידיי יקר ליחידה, דולר מיליון 1.2

זמן. לאורך אסד
לא החיזבאללה כי טוענת ניוז אוריינט - הסורית הטלוויזיה רשת
החלקיים, לפחות כוחותיו, נסיגת בדבר פוטין מהודעת כלל הופתע
עוד מסוריה כוחותיו בהשגת החל החיזבאללה הרשת לדברי מסוריה.
פוטין. של הדרמטית הודעתו לפני לפני מיום יותר בבוקר, ראשון ביום
משנה פחות של שהות אחרי השתלמה. ההוצאה "פרייר". לא פוטין
שדה בלטקיה, ימי נמל עוד בטרטוס, ימי נמל לרוסיה יש בסוריה,
חומס. העיר באזור אחד ועוד ללטקיה, מצפון בחמימים צבאי תעופה
רוסיה, של הצארים חלמו זה על דרדנלים". "עוקף אומר זה לרוסיה
תוך פוטין השיג זה ואת שקרסה, לפני בשעתה המועצות ברית וגם
יכול הוא עובדות, שקבע לאחר כעת, אסד. של הקשה מצבו ניצול

כוחות. להסיג

מקדש אותיות - דמשק
בקרוב משמים המקדש בית ירידת של לשלב אותנו מכינה דמשק נפילת
"דמשק" שהרי א) מא, סוכה במסכת והתוספות רש"י (כדברי ממש,
"וזה במדרש: נאמר דמשק, של נפילתה חשיבות על "מקדש". אותיות
בני מלכות נפלה שבדמשק המזרחי נירון שנפל רואה בשאתה האות לך
הרבי דרישת גם זו למגמה תאמה לישראל..". הישועה תצמח ואז מזרח
ולוא דמשק לכיבוש הכיפורים, יום במלחמת המשיח מלך שליט"א
ודמשק "חדרך הפסוק על חז"ל, דברי את מציין הוא כאשר קצר, לזמן
ו"רך" העולם לאומות "חד" שהוא המשיח, מלך זהו "חדרך" מנוחתו".
דמשק". עד שתתפשט ירושלים ש"עתידה מנוחתו, ודמשק לישראל,

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה
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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 ,67 עצמאות

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

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

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

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

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

התורה אומרת מה
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

קליימן יוסי הרב

"מבצעים" לפעילות (פרטי) רכב דרוש
054-435-7706 לפרטים:

מלך שליט"א הרבי אצל והצלחה לברכה יוזכרו התורמים
הגאולה בשורת הפצת פעילות לזכותם ויעמוד המשיח

הגאולה למען האגודה
והשלמה האמיתית



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

הגאולה נבואות אלבום
שליט"א הרבי של הגאולה נבואות
מלחמת ניסי אודות המשיח, מלך
לימים עד הגאולה ומהלכי המפרץ
עם העימות מדינות קריסת כולל אלה,
מהודרת, אלבומית בחוברת י"ל ישראל,
החוברת יחודיים. בתצלומים עטורה
ופרשנות סקירות מכילה האלבומית
מאת ומספרים, בדוחות מעוגנת צבאית
בתפקיד ששירת איפרגון, אבישי הרב
מנות למשלוח לצרף בצה"ל.ניתן מסווג
מיכלא שמורות למצות או חסידי,
ובמשה בה' האמונה לחיזוק דמהימנותא
מטה באמצעות ההפצה שבדור. רבנו

.03-960-7922 טל': משיח,

לילדים המצות מאפיות
חב"ד מוקדי נמצאים אלה בימים
ההכנות של בעיצומן הארץ, ברחבי
מצות מאפיות מאות של להפעלתם
במסגרת ה'. צבאות חיילי לילדים,
הגנים ילדי לומדים ב"מאפיות", הביקור
ההתנסות חוויית מתוך הספר ובתי
החל המצות, אפיית הליך את אישית,
והקמח שלנו" מה"מים הבצק הכנת
הרידוד, הלישה, שלב דרך "השמור".
לומדים במקביל, בתנור. והאפיה חירור
נקיון לפסח, ההכנות סדר את המבקרים
עצמו. הסדר לליל ועד הבית והכשרת
גם שאפה, למצה בנוסף זוכה מבקר כל
ומצוותיו. החג, מהות על הסברה לחומר
יש ה', צבאות במאפיות ביקור לתיאום

הארץ. ברחבי חב"ד למוקדי לפנות

שזכינו הדור, אנשי לכל לפרסם ״שצריכים הקדושים: דבריו יותר, מובנים כעת דווקא
הדור״ מאנשי נעלה בערך שלא הוא עצמו שמצד בעל-בחירה, ומינה בחר שהקב״ה

טובות חדשות

את לממש צריך
לפרסם! הזכות

בשמחת ממשיכים
אדר חודש

שלושה ב"ה. הסתיים, הרשע מהמן המיידי האיום
את המן מצא בנצחונו, בטוח שהיה לאחר ימים
נשמו יהודים רבבות גבוה. עץ על תלוי עצמו,
וכעת נפטרנו מהמן הנס. דבר בהיוודע לרווחה,
לכל שנשלחו אגרותיו לביטול בעיה כל תהיה לא

חשבו. עכ"פ כך המדינות.

שונה קצת שזה התברר השעות, משחלפו
המלך בשם נכתב אשר "כתב קיים. עדיין והאיום

המלך בטבעת ונחתום
המן אגרות להשיב". אין
המלך בטבעת שנחתמו
לביטול. ניתנות לא
היא היחידה האפשרות
שרק אחרות אגרות
"להקהל ליהודים מתירות
הזכות נפשם". על ולעמוד

להתגונן.

חוץ מחשבת בלי
שונאי עם העימות סכנת
באדר י"ג ביום היהודים,
נותרה עדיין הבאה, שנה
ישראל שונאי בעינה.
כשהם חופשי הסתובבו

מלכות בכל יהודים על אימים להלך מנסים
היה שניתן אדיר, מתח של שנה אחשורוש.
לסניף לגשת רק יש בקלות. ממנו להשתמט
מוצא ח"ו. דת, המרת על ולהודיע הקרוב "ההמני"
והשאלה הגזירה. אימת את מעליהם מסיר שהיה
ח"ו. זה, במוצא שבחרו כאלה היו אכן האם היא,

בספרו כך על עונה התניא, בעל הזקן, אדמו"ר
הבטול למדריגת ישראל אז "וזכו אור: תורה
שהרי השם קדוש על הנפש מסירת ע"י הגדול
להם עושה המן היה לא דתם, להמיר רצו אם
אלא גזר שלא כלום,
שהם אלא היהודים, על
כל למות עצמן מסרו
עלה ולא כולה השנה
ח"ו". חוץ מחשבת להם

א. ובשניים: הזקן אדמו"ר של מדהימה קביעה
גם ב. בפועל. דת בהמרת נכשלו לא יהודים
זאת ולכאורה, להם. הייתה לא בכיוון, מחשבה
של ולב, כליות בוחן להיות צריך כך לשם מניין?
להיות צריך לפניו... שנה מאלפיים יותר שחיו מי
הייתיו", "ידעתיו בבחינת ית' אתו גמורה באחדות

במחשבותיהם. טמון מה בוודאות לקבוע כדי

הרבי של להכרזתו ביחס נשאלת דומה, שאלה
המשיח מלך שליט"א
אשר הזדמנויות, בכמה
עבודת "הסתיימה
כל כלומר הבירורים"
שירדו הקדושה ניצוצות
שבו: דרגות בד' לעולם
החי הצומח, הדומם,

נתבררו. והמדבר,

ולכאורה,מנייןהוודאות?
עניין כאן שאין ובוודאי
אלא הסתברות, של
שיכולה וודאית קביעה
שמחובר ממי רק לבוא
עם היחוד, בתכלית
ומנהיגו, עולם בורא
כל יודע עצמו שבידיעת
אי עדיין נותרו והאם הזדככותם ומצב הנבראים

נתבררו. שלא ניצוצות כמה שם,

ית׳ לעצמותו לחיבור זכה אכו
שזכה במי מדובר אכן היא, להנ"ל התשובה
וקוב"ה "ישראל בבחינת ית', לעצמותו בחיבור
הקדושים דבריו יותר מובנים גם מכאן חד". כולא
אנשי לכל לפרסם "צריכים שופטים: מפרשת
בעל-בחירה, ומינה בחר שהקב״ה שזכינו הדור,
הדור, מאנשי נעלה בערך שלא הוא עצמו שמצד
עד הדור.. ונביא ו"יועציך" ה"שופטיך" שיהי'ה
בא". (משיח) זה "הנה .. - העיקרית הנבואה -
שאכן ולפרסם זו זכות לממש עלינו ומשזכינו,
להתגלות עומד המשיח, מלך שליט"א הרבי

ממש. עכשיו עולמים, גאולת ולגאלנו

ברשב"י גאולה לדרוש

במירון, רשב״י בציון התקיימה רבינו, משה הילולת באדר ז׳ יום לרגל
הגאולה. לזירוז ודרישה מה״מ, שליט״א הרבי אל להתקשרות עניפה פעילות

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

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

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

טט ל ששל טט ככ טטטוחססס הב ענפפפ ככככל ששששששלנו טטטוח הב סססססוכככנותתתתת

הקןר' קדמי  במצוות שילוח הקן שילוח במצוות קדמי ר'

המשיח ימות של אפליקציות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (25.3.16) ה'תשע"ו פורים, ב'-שושן אדר ט"ו צו, פרשת קודש שבת ערב
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שעבר, שבוע בתחילת שנערך משיח קונגרס
ואמצעי לחידושים טבעית כבמה גם שימש
הגאולה. בשורת הפצת השליחות, בעבודת עזר
ע"י החדישות התוכנות פיתוחי להצגת כהקדמה
מלאכי. בקרית חב"ד הר מנחלת יצהר מרדכי הרב
ממאפייני "אחד שמעון: בן אבי הרב המנחה ציין
אלא החומר, את שוברים שלא - הוא הגאולה
שהחומר הכלי, של העצמית המהות את מגלים

הגאולה". לבשורת כלי הוא עצמו
למשרד הנייד הטלפון הופך האחרונות, בשנים
פעילים, מידע מאגרי היד. בכף הנמצא שלם,
בנקאיות, פעולות ביצוע משרדית, תכתובת
תפנית ועוד. ועוד שיקים הפקדת אפילו כולל
הגורמים בין היא, גם הייתה זו משמעותית
אתרים בפיתוח העוסק יצהר הרב את שהאיצו
תואמות אפליקציות ליצירת בנושא, ומרצה
נמצאות שהקים 770Apps באתר הנייד. לטלפון

להורדה. וניתנות שפיתח השונות האפליקציות

חכם פעילות ניהול
לעבודת מאוד השימושיות האפליקציות אחת
- ChabadUo אפ חב״ד בשם ידועה השליחות,
לניהול מיועדת חב"ד, לבתי חכם פעילות ניהול
מרוכזים המידע במאגר מקורבים. מול עבודה
הקשר אנשי קבוצת של הרלוונטים הנתונים
תאריכי עפ"י גם לקבלם ניתן כאשר הרצויים,
משלוח לדוגמא, המאפשרת עובדה הולדת. ימי
יום מכתב בקבוצה, נמען לכל הטלפון, ממכשיר
מלך שליט"א הרבי הנחיות את הכולל הולדת
האישי התהילים פרק כולל הולדת, לימי המשיח
הקרוב. ההולדת מיום לומר מתחיל הוא אותו
פעיל, לכל יומי עבודה תכנון יוצרת האפליקציה

אמת. בזמן והתעדכניות דיווחים כולל

באמצעות בעולם. חב"ד זו נוספת אפליקציה
את מנגישה המערכת חב"ד-אינפו, אתר עם שת"פ
כנסיות, בתי חב"ד, בתי בעולם: חב"ד מוסדות כל
מזהה המערכת לאפליקציה כניסה עם מקוואות.
חב"ד בתי את ומציגה המכשיר מיקום את
לבית GPSב ניווט השלוחים. ותמונות הקרובים,
אמצעי - חב"ד הבית של הפרטים כל חב"ד.
האפשרות כולל כתובות. מיילים טלפון, קשר,
מאוד להקל אמור הפיתוח פרטים. ולעדכן לערוך
בכ-30,000 השתמשו עכשיו עד השלוחים! על

חב"ד. ובתי שלוחים של חיפושים

ובצליל באומר הפסוקים י״ב
למעלה על ומדווחת מאוד מבוקשת אפליקציה
הפסוקים י"ב של אפליקציה זו הפעלות, ממליון
מכל המשיח, מלך שליט"א הרבי מבקש (אותם
הורדתה בע"פ). וללמוד לשנן ישראל בעם ילד
ולהשמיע לשמוע מאפשרת הטלפון למכשיר
בהברה הפסוקים, י"ב את שונות, במנגינות ואף
השפות בכל לכולם. נגיש אשכנזית. או ספרדית

זבולון ר' עשה הקלטות את בעולם. היהודים לכל
נצלה שבתו לאחר לעניין עצמו את שתרם נתנוב,
כניסות. כמליון על המערכת מדווחת כה עד בנס.
שמספרים העולם מקצה דיווחים מקבל "אני

הפסוקים". את שם שמשמיעים בהתרגשות
בפיתוח ומשפחותיהם. אנ"ש של הטל' ספר
חיפש מי לדעת שיאפשר - ניהול ממשק נמצא
מקום ובאיזה יותר, אותך מחפשים מאיפה אותך,
אתר כעת נמצא כן כמו בפרסום. יותר להשקיע
בסיס על חב"ד, של הגוגל - בבניה אינטרנט

הזאת. האפליקציה

מלכות דבר
מלכות" ה"דבר אפליקציית היא הכותרת גולת
השיחות את ורק אך הכולל המקורי, (הלבן) -

תשנ"א-תשנ"ב מהשנים
ומאפשרת תוספות. כל ללא
מלכות" ה"דבר את לקבל
תאריכים), עפ"י (בבחירה
לקליטת מקום. בכל
נעזר הוא עצמו החומר
ממ"ש ההפצה במרכז
קנטור. אלעד הרב בראשות
"יפוצו של אפיק עוד
לזירוז חוצה" מעינותיך
שליט"א הרבי התגלות
הכתובת המשיח. מלך

החומש שיעורי כולל האפליקציה, להורדת
https://play.google.com/store/ והתניא:

apps/details?id=com.ssa.dvarmalchus
053-426-1676 ובירורים: לפניות טל'

א. נחום צילום משיח בקונגרס האפליקציה את מציג (מימין) יצהר מרדכי ר׳

לאפליקציה הצצה

לך? איכפת מה באמונה, ספיקות
כנה אמונה שכשאין במכתבו, ראשונה הבא על במענה

כו'. בדכאון שרוי ולזה כו' בלב
חסיד התאונן שפעם אדמו"ר מו"ח מכ"ק סיפור שמעתי
ספיקות לו שנופלים על צדק הצמח אדמו"ר כ"ק לפני

באמונה,
לך? איכפת מה צדק: הצמח אותו ושאל

שאלה זו מה וכי גדולה, הכי בהתרגשות החסיד וענה
וכו'. כו' הרי לי, איכפת מה

מצבך על ההוכחה גופא זה הרי צדק: הצמח לו אמר ואז
וכו'. אתה שמאמין

כמה ללמוד יש זה מסיפור גם צדיקים סיפורי וככל

אמונה חוסר על הדאגה דידן, לנידון ובהנוגע דברים.
אלא הנפש, בפנימיות שישנה הוכחה גופא זה הרי כנה,
החסידות, לשון בסגנון או עלי', מכסה שהוא שמה

והחיצוניות. הפנימיות בין מפסיק
מכוונת זו והכרה ידיעה הרי המצב, שזהו וכשיודעים
שלא פשיטא אבל וביטולו. ההפסק להסרת העבודה את
יוסר - פעולות מרץ לחלישות המביא דכאון ידי על

ואדרבה. תתמעט, לא ואפילו והמחיצה ההפסק
הקודם, במכתבי שכתבתי מה בו שיקוים רצון ויהי
שאפילו ובפרט לבב, ובטוב בשמחה השי"ת שיעבוד
השליליים, בצדדים מהתבוננות מונע זה אין לדידי'
לנצלו שאפשר הזמן על שחבל אלא בתניא, כמבואר
שמאל בצד בטיפול אותו לבלות ימין שמצד בענינים

פועל. ואינו שינה בבחינת הוא באם
ו׳תעה) (מאגרת

ח י

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

א-ד לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ז לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
ממשיכים

בהצלחה!

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
www.hageula.com@gmail.comwww.hageula.com@gmail.com
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