
עמונה למען השבת
חסידי של המאבק מטה מטעם
השבת כי נמסר, עמונה להצלת חב"ד
המחאה להדגשת רבות בקהילות תוקדש
תושבי את לפנות הממשלה כוונת כנגד
לידי השטח ומסירת בתיהם הרס עמונה
לציין ביקשו המטה מטעם ח"ו. הערבים,
המשיח מלך שליט"א הרבי עמדת את
בשולחן ברורה ההלכה על המבוססת
מסירת האוסרת שכ"ט סימן ערוך
בריבונותנו הנמצא שהוא שטח כל
עיירות על שצרו "נכרים הגויים: לידי
זיין.. בכלי עליהם יוצאים ישראל..
רוצים אינן אפי' לספר הסמוכה ובעיר
מחללים וקש תבן עסקי על אלא לבוא

השבת..". את עלהם

רוסית לדוברי כסלו י״ט
(18.12.16) כסלו ח"י ראשון ביום
לדוברי התוועדות בעזהשי"ת תתקיים
מטעם הגאולה, עיר ים בבת רוסית
חב"ד. בית שע"י הרוסית לדוברי האגף
"שלום באולמי תתקיים ההתוועדות
.20:00 בשעה 17 העצמאות שד' ורעות"
חיים הרב הרצאת לצד עשיר, כיבוד
לוגוב שלום והרב מירושלים ניסליביץ
י"ט של האקטואליה על חב"ד, מכפר
התניא בעל הזקן אדמו"ר גאולת חג כסלו
ינעימו ברוסיה. ממאסרו ערוך והשולחן
חב"ד בניגוני מוסיקלי צוות הערב את
תוענק למשתתפים ומשיח. גאולה ושירי
הפעילות רכזי חנוכה. ערכת תשורה
שמחה והרב ריסקה לייב יהודה הרב
השיעורים מסגרת את יציגו אילאיב,

רוסית. לדוברי והפעילויות,

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

הזקן אדמו"ר על ננעלה השחורה, המרכבה דלת
החיילים ופלוגת ערוך, והשולחן התניא בעל
פטרבורג. העיר לכיוון יצאה לאסרו שבאה
מרידה - הרבי על אז העלילו כבדה עלילה
יום, 53 שחלפו לאחר כסלו, בי"ט במלכות.
הוא וכי לאור יצאה צדקתו כי הרבי נתבשר
לחג זכה ישראל ועם הוסר הקטרוג חופשי.

כסלו. י"ט-כ' הגאולה חג חדש,

האריז"ל וכפירוש ונעשים. נזכרים האלה והימים
בשנה, שנה מידי אשר
חג כל של זמנו בהגיע
וניעורת חוזרת ומועד
ראשונית. המשכה אותה

הבא שבוע בתחילת
כאשר אלו, חג ימי יחולו
עימהם נושאים הם
הגאולה. בשורת את
הזקן אדמו"ר ומגאולת
נזכה החסידות תורת וכל
הגירוש גזירת לביטול

עמונה. והרס

לפנות! אסור
את לגרש אסור שהיא, זוית שמכל לדעת צריך
צורך אין הצדקה. כל לזה ואין עמונה תושבי
תורנית-הלכתית, הצדקה כל לזה שאין לומר
אפילו אלא בטחונית, הצדקה כל לזה ואין
צריך ולא הצדקה. כל לזה אין משפטית מבחינה
העוול את להבין כדי במשפטים, בכיר להיות

כאן. הנעשה המשפטי

את המהווה התורנית, מהבחינה לראש לכל
ישראל ארץ הקודש. בארץ כאן לקיומנו הבסיס
הבתרים בין בברית ישראל, לעם לנו, ניתנה
למסור הזכות את למישהו ואין עולם לנחלת
למי חלקים ממנה
ובוודאי מהאומות
ממנה לתת שלא
שבאוייבינו. לגרועים

לחלוטין. הזוי

ביטוי שמוצא כפי הבטחוני העניין מצטרף לזה
ערוך, בשולחן ברורה בהלכה שכ"ט בסימן
בידינו, הנמצא שהוא כל שטח למסור האוסרת
מגמת לחיזוק לשמש עלול והדבר מאחר

כנגדנו. והכיבוש הלחימה

המשפטית! מהבחינה גם
הנמכרת זו אפילו המשפטית, מהבחינה גם
שבג"צ והראיה מקום. לזה אין הבג"צ, ע"י לנו
הנוגע בכל עצמו
מאדמות ערבים לפינוי
יהודים בבעלות
מגלה הוא מוכחת,
ואמפטיה אנושיות
כל את ומוצא מדהימה,
המשפטיים הניסוחים
שבעולם והנימוקים
בעוד לפנות. שלא מדוע
תושבי לגירוש שביחס
הוא היהודים, עמונה
יקוב של באופן נוהג
כל ללא ההר, את הדין

והנחות. ויתורים

לממשלה, ביחס כנ"ל
לפניה מונחים שעדיין
ערבים/בידואים בתי של והריסה פינוי צווי
יהודית בבעלות אדמות או כחוק, שלא שנבנו
הממשלה זאת ולמרות בכח, ידם על שנתפסו
אינה לרשותה, העומדת הבטחון מערכת כל עם

צווים. אותם את אוכפת

הגאולה, לחג הפך הזקן אדמו"ר של מאסרו
תהיה כן הקרוב. שני-שלישי ביום השנה שיחול
עמונה והרס גירוש וגזירת בעזהשי"ת לנו,
ולהצביע למחות עלינו העניין, לזירוז תתבטל.
לחזק המתיישבים, את לחזק שבדבר, הסכנה על
כל שבתוך הפרטית ישראל ארץ שמירת את
שיעורים ומצות, בתורה הוספה ע"י ואחד, אחד
עדי ומשיח, גאולה בענייני ובמיוחד בחסידות,
הרבי בהתגלות והשלימה, האמיתית הגאולה

ממש. עכשיו המשיח מלך שליט"א

הגאולה מחג
עמונה לגאולת

אישיות, חנוכיות וערכת ענק, חנוכיות ניסא״ ״פירסומא מוצרי שוק
בארגון ועוד. עלונים, ונרות, לפידים, חנוכה, דמי ומטבעות סביבונים,

077-5123770 לפרטים: ברק בני 16 ממתיהו רח התצוגה באולם ממ״ש

לשלוחים חנוכה לפעילות שוק

תתבטל. עמונה גירוש וגזירת בעזהשי״ת לנו, תהיה כן הגאולה. לחג הפך הזקן אדמו״ר של מאסרו
ומשיח גאולה ענייני בלימוד במיוחד להוסיף המתיישבים. את ולחזק למחות עלינו העניין, לזירוז
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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

שיחיו הודיה מרת וזוגתו מענדל מנחם להרב

קדוש
שי' דובער הת' להולדת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

נשמת לזכות
ע"ה חיים ב"ר משה ר'

ערב
תשע"ז חשון כ"ה

עפר שוכני ורננו והקיצו היעוד לקיום ויזכה

ממש ומיד תיכף

  
המשיח ימות    
    

    
   

   
    
   

    
    
    


      

ד) לב, (וישלח מלאכים יעקב וישלח
כפשוטו ד"וישלח" הענין גם להיות צריך
נשיא של בשליחותו אחרים גם לשלוח -

הדור:

שליחותו במקום השליח של עבודתו
(בכמות גדול בריבוי להיות צריכה
לעשות יכול שאינו עד כך, כל ובאיכות)
לעשות שצריכים הפעולות כל את בעצמו
עוד לשלוח מוכרח ובמילא, זה, במקום
הם שגם שליח", עושה "שליח שלוחים,
התורה דהפצת השליחות במילוי יעסקו
הן חוצה, המעיינות והפצת והיהדות
בכל אחרים, במקומות והן זה במקום

כולה. הסביבה

השליחות עבודת את ממלא זה ידי ועל
חוצה והמעיינות והיהדות התורה דהפצת
יעקב", ד"ויצא הענין הן - בשלימותה
ד"וישלח הענין והן לשליחות, לצאת

כאמור, שלוחים, שולח הוא שגם יעקב",
לאחרים. בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן

ה׳תשמ״ז) וישלח ש״פ (משיחות

לחסידות השנה ראש - כסלו י״ט

בשלום פדה אשר החג . . כסלו י"ט . .
היום לנו, ניתן נפשנו וחיות ואור נפשנו
(=דברי לדא"ח השנה ראש הוא הזה
הנחילונו אשר חסידות) - חיים אלוקים
זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הקדושים אבותינו

ז"ל. הבעל-שם-טוב תורת היא והיא
הכוונה שלימות מעשיך, תחלת היום זה
ארץ, עלי האדם בבריאת האמיתית
תורתינו פנימיות אור גילוי להמשיך
בבחינת הזה ביום נמשך אשר הקדושה,
ועלינו השנה, כללות על כללית המשכה
ורצון חפץ בבחינת הזה ביום לבבנו להעיר
שיאיר לבבנו, נקודת באמיתת ועצמי פנימי

יתברך... תורתו פנימיות באור נפשנו
יום...׳) ׳היום בהקדמת מובא הרש״ב, (אדמו״ר

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:18 16:02 ירושלים

17:19 16:16 תל-אביב

17:17 16:05 חיפה

17:21 16:20 באר-שבע

17:16 16:12 ניו-יורק

      
יב פרק (הושע     

א-י) יד פרק א-טו, יג פרק יג-טו,

להעלם סוף שיביא הגילוי

מלך דבר

וישלח פרשת

וישלח

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

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

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

תניא תהלים חומש

אחיו עם יעקב של פגישתו על מספרת פרשתנו

לארץ בדרכו לבן בית את עזב שיעקב לאחר עשו.

מלאכים יעקב "וישלח התורה: לנו מספרת כנען,

כה "לעשו לומר מהם מבקש ויעקב אחיו" עשו אל

גרתי". לבן עם יעקב עבדך אמר

"ותרי"ג רש"י: מסביר גרתי" לבן "עם הפסוק את

לבן עם שגרתי למרות כלומר - שמרתי" מצוות

למדתי ולא התורה ציוויי כל את שמרתי הרשע,

הרעים. ממעשיו

הסבר: וטעונים שאלות מספר מעלים רש"י דברי

"גר" הוא הפשוט שפירושה גרתי המילה כיצד א.

שמירת על רש"י של ההסבר עם מסתדרת זר, -

להודיע צריך יעקב מה לשם ב. המצוות. תרי"ג

לבן. אצל המצוות תרי"ג את שמר שהוא לעשו

זה? מכל לגבינו למדים אנו מה ג.

יעקב אצל וטפל עיקר
גרתי", לבן "עם הפסוק: בהסברת יתבארו השאלות

כמו הארמי", "לבן של דבריו שכל במשמעותם

החפצים ושאר ושפחה" ועבד צאן וחמור "שור

ליעקב ("גרתי") זרים היו כולם הגשמיים,

החשובים הדברים יעקב, בעיני כי ממנו. ומרוחקים

קדושה. ענייני ושאר המצוות התורה, הנשמה, הם:

את המתארים התורה מדברי ללמוד גם ניתן כך

לעצמו - בית" "לו שבנה יעקב, של פעולותיו

שיוכלו כדי קבע דירת והכין בנה ולמשפחתו

ואילו הפרעות. ללא מצוות ולקיים תורה ללמוד

ענייני שאר כל בשביל - סכות" עשה "ולמקנהו

ארעי. דבר - סוכות בנה העולם,

"גרתי" - הפשוט הפירוש בין הקשר מובן זה לפי

רש"י של דבריו לבין זרות - גרות של מלשון

מתוך שכן, המצוות. לתרי"ג זאת מילה המקשר

שמירה מתאפשרת זרים, העולם שענייני ההרגשה

שענייני מבלי והמצוות התורה של יותר מדוקדקת

יפריעו. העולם

בעולם לשקוע לא
אצל נחשבים ועניניו העולם כאשר לזה, נוסף

הוא שאין רק לא הרי 'גרות', בבחינת האדם

הגשמיות על משפיעה אף שהרוחניות אלא מפריע,

רוחניים לעניינים הופכת שהגשמיות כך כדי עד

וחמור שור לי "ויהי הפסוק: הסבר וזהו וקדושים.

יעקב אצל הגשמיים שהדברים ושפחה" ועבד צאן

כשייכים נחשבו הם - 'לי' של לדרגה עלו אבינו

מגשמיות עלו - ברוחניות השקוע עצמו ליעקב

לרוחניות.

וחמור..." שור לי "ויהי הפסוק: מוסבר רבה במדרש

המשיח מלך זה 'חמור' - הגאולה על רמז בתור

חמור". על ורוכב "עני שנאמר

יהודי שכל בכך תלויה המשיח שביאת אומרת זאת

חלקו שהם - הבהמית ונפשו גופו את ויזכך 'יברר'

את ימשיך שהוא הרי לקדושה, וינצלם בעולם

לבוא. שלעתיד הגילויים

לגאולה מוכן
לבן "עם הפסוקים בין הקשר מתחדד המדרש לפי

יעקב שאצל משום וחמור", שור לי ל"ויהי גרתי"

ושימשו 'גרות' בבחינת הגשמיים הדברים היו

לקבלת מוכן היה מצדו הוא כי לאלוקות 'כלים'

משיח. פני

להודיעו כדי לעשו, מלאכים יעקב שלח ולכן

בוצעו יעקב) (על עליו המוטלים שהבירורים

משיח. פני לקבלת מוכן הוא הרי וממילא במלואם,

במצב עשו שגם הנחה מתוך עשה הוא זאת ואת

לגאולה. אפשרות כבר יש מצדו וגם דומה

אל אחיך, אל "באנו המלאכים תשובת באה זה על

במחשבה לעשו, ידך על נשלחנו כלומר - עשו"

עדיין שרוי הוא אבל לגאולה. מוכן כמוך, שהוא

כרגע ולכן העצמי והתיקון הבירור קודם של במצב

אפשרית. הגאולה אין

שגם לדעת יהודי על זה: מכל הנובעת ההוראה

שתבוא מוכן סביבו שהעולם לו נראה לא אם

ביתו בני עצמו, את להכין מחויב הוא הרי הגאולה,

בידיעה היא וההכנה יעקב. כמו אליו הקשור וכל

זמני דבר אלא אינם ומלואו העולם אשר הברורה

בארץ". אנכי "גר הפסוק וכלשון
פרשתנו) א, שיחות לקוטי פי (על



מלך שליט"א הרבי תשובות
קודש" ה"אגרות באמצעות
מחדש, פעם בכל מפתיעות
לפני שנכתב מכתב כאשר
תשובה מכיל בשנים, עשרות
אקטואלית שיגרתית, בלתי

מאלפת.

הרב שהה שבועות מספר לפני
הקהילה רב אנטיזדה, משה
בחצרות בנתניה, האירנית
במוצאי שם ,"770" - קדשנו
כזו תשובה על סיפר וירא שבת

ותוצאותיה.

לעשות נהגתי "בזמנו,
בעיקר "מבצעים",
תפילין בהנחת
היהלומים במלטשות
בנתניה, שהיו הרבות
"עיר אז שכונתה
נוצר כך היהלומים".
כמה עם טוב קשר
המלטשות, מבעלי
חלק לסגירת עד
בשנים מהם גדול

שמדינות (לאחר האחרונות
משכו יותר זול עבודה כח בעלות

הליטוש). תחום את אליהם

אחד אלי התקשר זמן לפני
שהכרתי בעיר, המלטשות מבעלי
להגיע וביקש תקופה מאותה

אלי.

הוא כי סיפר בביתי בפגישה
והוצע שלו, המלטשה את מכר
מחוץ גדול מבנה לרכוש כעת לו
כחנות להפעילו מנת על לעיר,
שאין העובדה לממתקים. גדולה
מבטיחה כזו, חנות האיזור בכל
ובכלל גדולה הכנסה תהיה שזו
הוא כדאית. נראית העיסקה
אבל החוזה, את לסגור עומד
ברכת את לקבל ברצונו אופן בכל

המשיח. מלך שליט"א הרבי

ואת נפש) (פדיון פ"נ כתבנו
לאחד הכנסנו הברכה בקשת
לאחר קודש, האגרות מכרכי

אדוננו". "יחי הכרזת

גילה שהתקבלה בתשובה עיון
וכלל. כלל חלק לא שהעניין
את לבדוק שיש צויין בתשובה

העסק... של המסמכים

שנראה לידידי אמרתי זאת לנוכח
לו כדאי ולדעתי בעיה איזו שיש

הזה. הסיפור מכל לרדת

בכל החליט המלטשה בעל ידידי
וניגש ענין את לבדוק אופן
לברר בעיריה המחלקות לאחת
התשובה המדובר. המבנה אודות
בעיה כל שאין הייתה, שקיבל
המבנה.. את לרכוש יכול והוא

והכל טאבו ויש רישיון לזה יש
תקין.

כן אם אלי חזר הוא זה בשלב
שממנה תשובה התקבלה מדוע
לא משהו שיש להבין היה ניתן
בדקתי "הנה תקין?
אמר. בסדר..", והכל

ימים מספר חלפו
אלי מתקשר וחברי
ומספר: ביותר נרגש

שבבדיקה למרות
לי אמרו הראשונה
לא בסדר. שהכל
הלכתי רגוע. הייתי
אני ואז שוב לעיריה
טוב חבר שם פוגש

ילדות. חבר שלי,

לי התברר הפגישה במהלך
ובתפקיד בעיריה עובד שחברי
תוכל אולי אז כך "אם בכיר.
לו וסיפרתי כן" גם דעה לחוות
על לרכישה לי המוצע המבנה על
ממתקים כחנות להפעילו מנת

גדולה.

את חברי בפני ציינתי כאשר
החנות של המדוייק המיקום
מה "על מייד לי הגיב הוא
עומד הזה המבנה מדבר? אתה

הריסה.. צו לו יש להריסה,

מיידית. הגבתי יתכן, לא זה "אבל
לי ואמרו ... במחלקת "הייתי

תקין.. שהכל

למח' קשור זה יודעים, אינם הם
לך שכדאי לך אומר ואני אחרת
המבנה הזה, הסיפור מכל לצאת
לך. ואראה בוא להריסה. עומד

למשרדו אותי הכניס חברי
כי התיקים, באחד לי והראה
הריסה..". צו יש המדובר למבנה

משה, הרב מספר תראה, "כעת
המשיח מלך שליט"א הרבי ממה
התשובה ידי על אותך, הציל

קודש. באגרות

החסידי. המשפיע דונין ראובן ר' של התוועדות מתוך קטעים
החשיבות על החריף", "החסידי - הידוע בסיגננו דיבר בהם

משיח. דיגלון עם ללכת

משיח מותג - דגלו על איש
מלך שליט"א שהרבי שמהרגע ראובן הרב אמר ההתוועדות במהלך
אפשר אי בא', משיח הנה 'הנה – הנושא הפצת על דיבר המשיח

בזה. לפעול וחייבים כך, על לדבר לרגע להפסיק

שצורתו המקדש, בבית המזרק שבעניין "כמו
כדי אותו, להניח אפשר שאי כזאת היא
צריך למרס, הזמן כל צריך ייקרש.. לא שהדם
השלמת עד משיח, עם להתעסק הזמן כל
– אבל אחד, לאף לוותר אפשר אי הפעולה.

באהבה. וברחמים, בחסד

אישי מבחן כן גם פה שיש חושב אני ולכן
ערימת כל את ניקח מאתנו. אחד לכל קטן
האמת את ותדבר ה'דגלון'? עם הולך לא אתה למה – שלך התירוצים
שקוראים העניין עם ח"ו תקוע לא אתה לי. תסביר אל – הקב"ה מול
את תעשה ... יש, סיבה איזה ... המלעיגים'? מפני יבוש 'אל לו:

ה'דגלון'. עם ללכת – הזה המינימום

באותיות להם, חרוט שלהם הכובע שעל ביננו, חברה יש כמה
כובעים. של חברה איזה של "גוי", איזה של פירמה איזה "מוזהבות",
מפורסמת פירמה איזה שזה בזה, מתגאים שאפילו כאלה ישנם אז
איזה או הכובע, על כפתור איזה שם לו שיש או משהו. או יקרה או
הבעיה מה אז מתבייש. לא הוא [בזה] אז מה?. יודע אני [פפיון] עניבה

ה'דגלון'? עם שלך

ה[משיחיסטים]... עם מזוהה זה מזוהה... ש]זה שלך? התירוץ מה [אלא
אני הקדוש, והקהל הרבנים וכבוד הבית כבוד משום אומרים? איך
[אז] 'מזוהה', זה אם אבל... בערבית. ולא ברוסית לא להגיב, רוצה לא
יימח-שמם הנאצים עם ש'מזוהה' בבית, חשמלי מכשיר שום לך אין
וחיפשת לקנות הלכת ההיפך, בזה, להשתמש לך מפריע ולא וזכרם?
מה לך". מסתדר "וזה האלה, החולרות של משהו ולקחת טוב משהו
(ולך ג'וק, איזה לו שיש להיות יכול שאחיך... לך? מסתדר לא "פה"

ג'וקים?). אין

– התחמקות זה בפשטות הזה, ה'מזוהה' שכל חושב: אני לכן אז

לטוב זכור חרבונא וגם
אכפת [באמת] כמה עד עצמו את לבחון צריך אחד שכל אמר בהמשך
למילוי עושה הוא ומה המשיח מלך שליט"א הרבי של מהעניינים לו

וגאולה? משיח להבאת הק' רצונו

על ואיש מחנהו על איש ... תהיה שפשוט כזה, מינימום אפילו "אז
וציורים צבעים לדגלים והיה בתורה, שישנו דבר זה מה? אז "דגלו",
דגל לקחת יכול לא אתה אז – מטר כמה של דגל על אותם והרימו
יש הסבר איזה עצמך? על זה את ולשים משיח עליו שכתוב קטן כזה

חופשית". בחירה יש – אבל לזה?

"אל יגיע... המשיח מלך שליט"א שהרבי שברגע לזכור צריך ורק
ואלו אגרא' צערא ''לפום כי ובבבבב... תבואו אל אז", תתלקקו
... והאחרים? המשיח, עם ירקדו אלה – אלו עניינים על שהלכו
הם "גם" זה מה מבין אתה לטוב, זכור חרבונא וגם ירקדו'... הם גם

ירקדו?".
מהקלטה) תמליל (מתוך

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק כסלו - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ט. פרק ממון נזקי הל'

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

א. פרק גניבה הל'

ה-ז. פרקים ומצה חמץ הלכות

א-ב. פרקים שופר הלכות ההגדה. נוסח ח. פרק

ג-ה. פרקים שופר הלכות

ו-ח. פרקים

א-ג פרקים שקלים הלכות

א-ב פרקים החודש קדוש הלכות ד. פרק

ג-ה. פרקים

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הדפים בין מתגלגלים ניסים

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
ענינים לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

כאשר וגם ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם
הם ממשיכים - הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים

ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם,
תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

טעות כשרואים גם בעקשנות

אנטיזדה הרב

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 - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

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

67 העצמאות שד'



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

ל

ב"ה

תיווךתיווך

טובסימן טוב סימן
054-720-7165. ים בת 33 בלפור .

לבית הדרך את לך מאירים

הנחה 25%25%
משיח לחיילי

השליחות במקום כשנמצאים משפיעים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

על מדווחים בישראל, הכלכלה עיתוני
יזמים ויותר יותר בהרחבה. התופעה
בסטארט-אפים משקיעים יפנים
תופעה שגם מתברר בישראל. ישראליים
לא?). (ואיך וגאולה למשיח קשורה זו
אבטחת הינו, המרכזי ההתעניינות תחום
תנועה לבקרת תוכנה טכנולוגית סייבר,
יפניות חברות השקעות תקשורת. ושבבי
הדו"ח ע"פ ישראלי סטארט-אפ בחברות
בשנת יפן של המרכזי הבנק של הסטטיסטי
5 פי - $ מיליון -45 ב הסתכמו 2015
מאשר יותר פעם -25 ו 2013 בשנת מאשר

.2012 בשנת

שהגיע היפנית מהחברה שהגיע מידע לפי
חוץ, סחר של הפיתוח את לקדם כדי
נציגויות שפתחו היפניות החברות מספר
ל-50. -35 מ השנה במהלך עלה בישראל
ישראליות חברות רכשו רבות יפניות חברות
"סוני" הודיעה 2015 בינואר וסטארטאפים.
שבבי לייצור ישראלית חברה רכישת על

דולר. מיליון 212 עבור תקשורת

המהפך? מאחורי עומד מה
יש שליפן העובדה, לנוכח מאוד בולט השינוי
בעולם, מהמתקדמות ידע עתירות תעשיות
מאד חשדנים שהם יודע יפנים, שמכיר ומי
ובפרט פעולה, לשתף מוכנים ולא זרים כלפי
הפעולה ששיתוף טכנולוגיים, בתחומים
להשאיר שעלול טכנולוגי, ידע חשיפת מחייב
הגידול את להסביר ניתן איך מאחור. אותם
ישראל? בארץ היפניות בהשקעות המדהים

הזה? בזמן קרה מה

את לציין יש המהלכים, פנים של להבנה
בהתפתחותה החשובות הזמן מנקודות אחת

.2011 צונאמי - התופעה שלח

אדמה רעידת 2011 בשנת התחוללה כזכור
ענק צונאמי לגל שהביאה ביפן חזקה
הצפוניים באיים מסיבי להרס שהביאה
מליובאוויטש הרבי שליח הארכיפלג. של
בנימין הרב ביפן, המשיח מלך שליט"א
נסע ואדרבא תפקידו את עזב לא אדרעי,
סנדאי. לתושבי לסייע כדי ק"מ מאות
של כבוד תעודת קיבל הוא יולי, בחודש
והערכה תודה כאות סנדאי של המחוז מושל
שעברה, בשנה האסון. לסייע מאמציו על

יפן. של הראשי לרב התמנה

ביפן ראשונות צדקה קופות
מצוות שבע בהפצת החל אדרעי הרב
היחידה הדרך היפני, העם בקרב נח בני
כפי האנושית, החברה של קיומה להבטחת
רבים אגב, בתורתו. הקב"ה ע"י שנקבעה
על חתמו כבר המודרני העולם ממנהיגי
בני מצוות שבע והפצת לשמירת האמנה
היפני העם בשם חתם יפן שגריר גם נח.

י' כינוס משתתפי אלפי בפני זו אמנה על
שנערך הגאולה" למען "האגודה של שבט
בת"א, התרבות" ב"היכל שנים מספר לפני
היא גם השפיעה שבוודאי רוחנית פעולה

הענינים. מהלך על

העבודות שאחת סיפר, אדרעי בנימין הרב
את להגביר היתה הצונאמי, לאחר שלו
החל הוא ביפן. לזולת העזרה מודעות
חסד מוסדות עבור צדקה קופות בהפצת
וכיו"ב ומרכולים ציבוריים במקומות יפניים
מכאן כן. לפני בנמצא היה שלא -דבר

יפן. בכל התופעה התפשטה

העיסקית המסקנה
מלך שליט"א הרבי תש"נ, בעומר ל"ג בשיחת
והתפרצות אדמה שרעידות מסביר המשיח
לאנשים לאותת נועדו וכיו"ב געש הר
ללמדם היהודים ועל ה', לעבודת מחוייבותם
באופן נח, בני מצוות שבע את לקיים איך

עמם. בתוך זה את יפיצו הם זה שאחרי

הצונאמי לאחר וחצי שכשנה אכן, רואים
לגדול החל ביפן,
של האינטרס
יפניות חברות
באופן בישראל
, י ת ו ע מ ש מ
מעבודת כתוצאה
מלך הרבי שליח
המסקנה המשיח.
ככל - העיסקית
השפעת שתגדל

יגדל כך העמים, על נח בני מצוות שבע
לבני העולם אומות בין הפעולה שיתוף

ישראל.

הממשל אנשי עם אדרעי בנימין הרב

בצונמי פועל אדרעי הרב

גשמית לפרנסה הבטוח הצינור
שהוא, מי ולצער העבר, על לצעוק כוונתי שאין מובן ...
גם הנראה - באצבע ולהורות להבא, על לעורר אם כי

בשר, לעיני

גשמיית, פרנסה לעניני בטוח הכי והכלים הצנור שאחד
ברוחניות, פרנסה בעניני ההתעסקות היא

וכנוסח שמים, בידי היא גשמית פרנסה - ואדרבה
כולו העולם את הזן מדאורייתא, שהיא המזון ברכת
לעשות האדם שעל [אלא וברחמים ובחסד בחן בטובו

בטבע], כלים

שהרי האדם, ביד כולה ברוחניות, פרנסה כן שאין מה
נתתי ראה ונאמר שמים, מיראת חוץ שמים בידי הכל

- מידי לא ותו לפניך

באדם תלוי הוא ובחרת, כן שאין מה

לטהר הבא מלמעלה, סיוע בזה שמוסיפין [אלא
אותו]. מסייעין

עיקרית מהזזה טוב יבשר ממש שבקרוב רצון ויהי
בהנ"ל.

כסלו, די"ט יום סגולה לימי אנו שמתקרבים ובפרט
החסידות, ודרכי החסידות תורת אור נצחון

מיום אור להוסיף שענינם אליו, הסמוכים חנוכה וימי
והולך, דמוסיף הלל כבית הלכה שהרי ליום,

תורת זוהי שבתורה ומאור אור תורה מצוה בנר
ועניני'. החסידות

האמור. בכל לבשו"ט בברכה

ו׳תקצד) (מאגרת
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