
לדרכו״ הלך ״ויעקב
בבתי מכריזים המנהג, פי על
ושבת תורה שמחת במוצאי הכנסיות,
כל את המעמידה (השבת בראשית
הלך "ויעקב ההכרזה: את השנה),
מחודש ה'יציאה' את המסמלת לדרכו"

החולין. לימי החגים

פנים קבלת התוועדויות
יוצאים החגים, ימי סיום עם
בית ב-770, ששהו האורחים אלפי
המשיח מלך שליט"א הרבי של מדרשו
המגורים למקומות ושבים יורק, בניו
בכל מקימים כנהוג, העולם. ברחבי
פני לקבלת מיוחדות התוועדויות מקום
הביקור מחויות מספרים שם האורחים,
כמידי טובות. החלטות ומתקבלות
הגאולה למען האגודה עורכת שנה
לקבלת ארצי כנס והשלימה, האמיתית
יפרסמו נוספים פרטים האורחים. פני

אי"ה. בהמשך

תשרי חודש עם לחיות
שיעורים לצד הרצאות מאות
חודש ימי את המקיפים והתוועדויות
ב"נחייג להאזנה עלו ב-770, תשרי,
הכנסים הוקלטו החודש במשך ונשמע".
הלילות לתוך התוועדויות המרכזיים,
וגאולה חסידות שיעורי הארוכים,
והכל שונים לקהלים המתואמים ומשיח
ומרצים. רבנים של רחב מגוון מפי
הטלפון: במספר מהתפריט להאזין ניתן

.08-9493-770

טובות חדשות

מכריזים: בראשית שבת במוצאי

לדרכו" הלך "ויעקב

הוא ההורה, של בחייו המרגשים הרגעים אחד
המנהג ב"חדר". ללימודים הקטן בנו כניסת בעת
נכנס הילד, של בשלותו עם שלש, גיל שלאחר
טקס תורה. בתלמוד המלמד אצל ללמוד הוא
במהלכו דורות, מזה במסורת העובר חגיגי
הא-ב אותיות מעל הדבש את הפעוט מלקק
מלמעלה, סוכריות עליו נזרקות המתוקות,
מיוחדים פסוקים עם מסורתיים מאכלים ואף

לו. מוגשים

רוחשות הוריו שפתי
שזה חרישית, תפילה
עתה הנכנס הילד
לימוד עולם בשערי
לתורה, יגדל התורה
טובים, ולמעשים לחופה
לאהוב תמיד שימשיך
והמצוות. התורה את

כי מציינים, רבותינו
ישראל שעם בעת
את לקבל הסכים
להם עשה התורה,
דומה, מעמד הקב"ה,
האותיות את לימדם בו
הניקוד, ואת הקדושות
שנלמדות כפי בדיוק

היום. גם האותיות

בשבת ושנה, שנה בכל אלא אז, רק ולא
בבתי ישראל עם מתכנס כאשר בראשית,
ונרגש שמח מתחילתה, התורה לקריאת הכנסת,
התורה ללימוד אהוביו בניו את להכניס הקב"ה
בנו את המכניס האב כמו ממש הקדושה,

התורה. לתלמוד

הקב״ה של התשובה
האותיות את למד כבר שהילד לאחר קצר זמן
הוא מתחיל והקריאה,
פסוקי התורה. בלימוד
פירוש עם החומש
זה, פירוש רש"י.
החומשים, בכל הנפוץ

באתי לא "ואני בעצמו: המפרש של כדבריו הינו
עומד פעם לא מקרא". של פשוטו אלא לפרש,
חמש ל"בן שיובנו כזה, באופן הסבריו, על רש"י
את יבין התורה בלימוד מתחיל שכל למקרא"
רבים. עומקים של רובדים גם המכיל פירושו,

על רש"י עומד הראשון, בפסוק מיד ואכן,
התורה, הקטן: הילד אצל המתעוררת שאלה
ללמד היא ומטרתה הוראה, מלשון היא הלא
צריכים אנו אותן המצוות את ישראל בני את
כן, אם מדוע לקיים.
בסיפור התורה נפתחת
העולם? ומעשה הבריאה
במצווה שתתחיל
בה שנצטוו הראשונה
צאתם טרם ישראל, בני
קידוש מצוות ממצרים,

החודש!

בשם רש"י משיב כך ועל
"כח "משום יצחק: רבי
לתת לעמו, הגיד מעשיו
שאם גוים", נחלת להם
העולם אומות יאמרו
אתם, לסטים לישראל
שבעה ארצות שכבשתם
להם: אומרים הם גוים,
ונתנה בראה, הוא היא, הקב"ה של הארץ כל
וברצונו להם נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר

לנו". ונתנה מהם נטלה

בתוקף לעמוד
מורה המשיח, מלך שליט"א שהרבי המענה זהו
התקיף המענה העולם. אומות בפני להציב
חלקים לנתינת הצעה כל השולחן מעל שיסיר
הקב"ה של הארץ האומות: לידי ישראל מארץ

בידינו! אותה נתן אשר והוא היא

העם התורה, שלימות על בתוקף עמידה רק
השלמת עדי בביטחה אותנו תוביל והארץ,
בתחתונים", דירה לו "לעשות הבריאה: כוונת
שליט"א הרבי ע"י והשלימה האמיתית בגאולה

ממש. ומיד תיכף המשיח, מלך

בתוקף עמידה
לגאולה שתוביל

להתחזק הזמן זה התורה. לתלמוד בנו את המכניס אב כמו ישראל, בעם הקב״ה שמח בראשית בשבת
והשלימה האמיתית לגאולה שתוביל תקיפות העולם. אומות טענת כנגד בתורתו הקב״ה שנתן בתשובה

בששון מים ושאבתם

המשיכו סוכות, בלילות שנים נראה לא כמותו סוחף, מטר תחת
הייטס. קראון ברחובות השואבה בית שמחת בריקודי האלפים
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ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(5.10.18) ה'תשע"ט תשרי, כ"ו בראשית, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1214
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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

שיחיו מרים ומרת חיים ר' למשפחת
פילצר

שי' זלמן משה הת' הבן של המצווה בר לרגל
ה'תשע"ט תורה שמחת תשרי, כ"ב

מתוך טובים, ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

p

שיחיו טליה ומרת אריאל ר' למשפחת
נחום

שתי' חנה בצבאותה' החיילת הבת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל טוב מזל

   

   
   
   
   
  
   
   

  
   

השמים את אלוקים ברא בראשית
א) א, (בראשית הארץ ואת

יש העולם, לבריאת קדמו דברים שישה
במחשבה שעלו מהן ויש שנבראו מהם
נבראו... הכבוד וכסא התורה להבראות.

של ושמו המקדש ובית וישראל האבות
להבראות... במחשבה עלו משיח

עב) (תהילים שנאמר מנין? משיח של שמו
שמו". ינון שמש לפני לעולם שמו "יהי

רבה) (בראשית

השמים את אלוקים ברא בראשית
א) א, (בראשית הארץ ואת

השלימה הגאולה על הלז בפסוק רמז
על למלך ה' שיהיה בעת לבוא, העתידה
בבחינה וארץ שמים יהיה ואז הארץ, כל
ה' יהיה ההוא "ביום הכתוב בסוד אחת

אחד". ושמו אחד

את אלוקים ברא "בראשית שאמר וזה
שיהיו זה גם כלומר הארץ", ואת השמים
"הודו להיות אחת בבחינה וארץ שמים
דירה לו היות בשוה, ושמים" ארץ על

בעליונים. כמו בתחתונים

ותקות וארץ שמים מעשה כל תכלית שזהו
הלז. הראשון במאמר נכלל הכל מקום כל
חיים) מים (באר

השמים את אלוקים ברא בראשית
א) א, (בראשית הארץ ואת

מלשון והוא תשי"ר א"ב אותיות 'בראשית'
התורה עסק שע"י אמנה", מראש "תשורי
הרחמן אב אבינו בעין עין לראות תזכה
עיניך "והיו ויתקיים ברינה לציון בשובו

תשי"ר. א"ב והיינו מוריך" את רואות

הבושם) (ערוגות

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:55 17:44 ירושלים
18:56 17:59 תל-אביב
18:56 17:49 חיפה
18:57 18:01 באר-שבע
19:10 18:13 ניו-יורק
      

כ) - ה מב, (ישעיה
  

דק'1, ,9 שעה רביעי ליל המולד:
.11 חלקים

ורביעי. שלישי ביום חודש: ראש

והעולם עצמו עם עבודה

מלך דבר

בראשית

בראשית

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

מספרת וכו', ואדם העולם בריאת סיפור לאחר
היות למרות אשר ושת, קין אודות התורה
מבטאים שהם הרי הראשון, אדם בני שניהם
קוטבי. באופן לזה זה ומנוגדים שונים עניינים
בכך העולם, בנין היפך על מורה שקין בעוד
ד, (בראשית בארץ ונד נע והי'ה הבל, את שהרג
העולם, הושתת ממנו הרי שת ואילו ואילך) יב

נח, ע"י העולם בנין הי'ה המבול לאחר כאשר
שת. של מזרעו

שונה עבודה שם, אותו
צאצא הי'ה שלשניהם פלא, דבר בזה מצינו והנה
בשניהם כאשר יח) ה, - יז ד, (בראשית חנוך בשם
בנו לחנוך בקשר מאביהם: הפכי תוכן מודגש
עיר בונה (קין) "ויהי יז) ד, (בראשית נאמר קין של
המדגיש דבר חנוך", בנו כשם העיר שם ויקרא
בחנוך ואילו קין), של ענינו (היפך וקיום "בנין"
חנוך "ויתהלך כד) ה, (בראשית נאמר שת מצאצאי
הפוך אלקים", אותו לקח כי ואיננו האלקים את
זמנו, לפני שנלקח כיון "ואיננו", קיום. מענין

רש"י. כפירוש

היא 'תורה' הזהר וע"פ היות היא, והשאלה
לדורות? בזה ההוראה מהי הוראה, מלשון

ותלד גו' קין "וידע זה פסוק לומר: יש בפשטות

לסיפור בהמשך בא גו'" עיר בונה ויהי חנוך את
מנשוא" עוני "גדול יג) (ד, שאמר קין תשובת
שיצא טז) (ד, גו'" ה' מלפני קין "ויצא וכו' ועונשו

תשובתו. שנתקבלה שמח

בנו חנוך הולדת בסיפור הכתוב שמלמדנו וזהו
מספיק אינו התשובה שבעבודת העיר, ובנין
וגם מנשוא"), עוני ("גדול החטא והכרת וידוי
"וישב לגלות ועד ה' מאת עליו שנגזר העונש לא

(ד, שם" נדים הגולים שכל בארץ - נוד בארץ
שגורמת מפני עון מכפרת "שגלות ובפרש"י), טז,
הרמב"ם (ל' רוח" ושפל עניו ולהיות להכנע לו
פעולה לעשות צריך אלא - ה"ד) פ"ב תשובה הל'

שעשה... העבירה אל הפכית מצוה איזו "לעשות
שאיבד שלאחרי יקר), (כלי עוותו" יתוקן בזה כי
את קין "וידע אחרת נפש הוליד - אחת נפש

חנוך". את ותלד ותהר אשתו

בעולם בנין לפעול
בונה "ויהי העולם את ובונה שהולך מזו, ויתירה
שהדגיש חנוך", בנו כשם העיר שם ויקרא עיר
ש"צועק מספיק שאינו התשובה, סדר ופרסם
הרמב"ם (ל' כו'" ובתחנונים בבכי השם לפני תמיד

בעולם "בנין" לפעול צריך אלא שם), תשובה הל'

מהכנעת הפכית תנועה דורש שזה הימנו, שמחוץ
תשובה. דבעל רוח ושפלות

(כדאי' התשובה ענין עצם ממנו שלמדים וכשם
הראשון שאדם יג) פכ"ג רבה (בראשית במדרש
התוכן הוא עד"ז תשובה"), של "כחה מקין למד
תשובה. דרך לומדים שממנו זה דכתוב וההמשך

שת, מצאצאי השני, בחנוך הניגוד גם יובן עתה
כי ואיננו האלקים את חנוך "ויתהלך נאמר עליו
ה', עובד היה אמנם חנוך אלקים". אותו לקח
באופן ה' עבודת לעצמו, עבודה זו שהייתה אלא
הנהגת שכאשר ללמדנו, בזה הכתוב ובא אישי,
עבודה זו אין "לעצמו", של באופן רק היא האדם
שימיו ועד בעולם, פעולה מזה שאין הרצוי'ה,
שנלקח ההוא, שבזמן אדם בני משאר קצרים היו

ומדרשים). (רש"י זמנו קודם

אמיתי חנוך
"חינוך". מלשון "חנוך", בשם הרמז גם יובן בכך
שאח"כ כדי הוא החינוך שעיקר נראה בחיצוניות
בפנימיות, אך בדבר, מחוייב בתור מצוות יקיים
לנער "חנוך - האדם חיי לכל יסוד הוא החינוך
כב, (משלי ממנה" יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על
להקנות רק לא הוא החינוך ענין אמיתית כי ו).
שענינה לקדושה, והכניסה הרגילות אלא למידה,
שלכן והקב"ה, הקדושה עם נפשו התקשרות
המצות, וקיום ה' בעבודת ועולה יזקין" כי "גם
והחוזק הקיום נותן זה והרי ממנה", יסור "לא
בהיותו המצבים, בכל שלו ומצות התורה בקיום

להקב"ה. עצמית והתקשרות פנימי בביטול
ה׳תשל״ב) אב מנחם כ׳ (משיחת



מאדרוה

לטולוז שלט

ק"מ 150

וכו'\ שם שנרצח אחרי

בלילה 10 הגנו

בגוגל לנו שיחפשו התקשרנו

ה ד ע ס מ

כשרה

מואים לא

עשרות ה'תשע"ט, הסוכות חג
רבינו בית את גודשים אלפים
בניו משיח בית - 770 - שבבבל
ניכרת העולם רחבי מכל יורק.
את במעט, ולו המזכירה נהירה

המקדש. לבית לרגל, העליה

שעשה מהנוכחים אחד לכל כמעט
יש הקדוש, למקום להגיע מאמץ
חלקם הגעתו. על מופת סיפור
שנה מידי זו, נסיעה על מקפידים
פעם בכל רואים הם ואף בשנה,
ית', מהבורא והעזרה הסיוע את
ולחוות המניעות, על להתגבר
הנעלה, החודש רגעי את שוב,
הרבי אצל חלקו, את לפחות או

המשיח. מלך שליט"א

האורחים זרם תורה, שמת לקראת
השנה, שלראש בעוד מתגבר.

תלמידי בעיקר מגיעים
שעשו השונות, השיבות
להשיג רבים מאמצים
הטיסה, כרטיס את
לימוד ידי על בעיקר
מבצעי במסגרת ושינון
הרי בישיבות. הלימוד
האחרונים החג שלימי
ושמחת עצרת שמיני
נסיעת מוגשת תורה
ובעלי האברכים

המשפחות.

הוא אלפים, עשרות מאותם אחד
שבהתוועדות לוגוב, שלום הרב
,770 בסוכת שנערכה ספונטנית
בשנה שלו, הנסיעה נס על סיפר

זו:

לפני יום הסוכות, חג ביום זה "היה
שליט"א לרבי המתוכננת הטיסה
ללא לפתע, כאשר המשיח. מלך
התחלתי לעין, הנראית סיבה כל

ברגלי. עזים כאבים לחוש

הציקו שבתחילה הכאבים,
שעות בתוך התגברו קצת, רק
לבית הגעתי שכאשר כך ספורות,
מצאתי מנחה, לתפילת הכנסת
לעמוד מצליח בקושי אני כי
מכן לאחר ומיד העמידה, לתפילת

במקומי. תשוש התיישבתי

במאמצים פסעתי, התפילה, לאחר
לביתי, ארוך זמן ובמשך גדולים
ללא המיטה, על נשכבתי שם
שרק כאבים ועם לזוז יכולת

ומתגברים. הולכים

הרי מהמצב, הטבעי הלחץ לצד
מיידי, באופן לחשוש שהתחלתי

למחרת. הטיסה עם יהיה מה

רעייתי עם יחד לנסוע החלטתי
בשעות הפועל החירום למוקד
לה: אומר אני כשבדרך הערב,
שנותנים זריקה שיש "שמעתי
מהירה חזרה ומאפשרת גב לכאבי
שאני מה זה אולי רגיל, למסלול

צריך?".

את לבקש פניתי הנסיעה, במהלך
מלך שליט"א הרבי של ברכתו
החלטות מקבל שאני תוך המשיח.
ברכה בקשת שולח אני טובות,
האינטרנט, באתר כתבתי אותה
את במקום ומקבל igrot.com
שנפתחה התשובה
ש"ו: עמ' ט', בכרך
ואת אזכירו "כבקשתו
ולקראת . . שיחיו ב"ב
הבאה החדשה השנה
ישראל כל ועל עלינו
הנני ולברכה, לטובה
לו ברכתי להביע בזה
ברכת לו, אשר ולכל
טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

וברוחניות". בגשמיות

באותם מזה. יותר צריך היייתי לא
לפחות הכאבים התחילו רגעים
אותי בדק התורן הרופא במהירות.
פנימית, בדלקת מדובר כי ואיבחן
שלש כדורים ליטול לי והמליץ
עלי כי לו הסברתי ביום, פעמים
מלך שליט"א לרבי למחרת לטוס
לקחת לי הציע והוא המשיח,
שאכן שקויתי), (כפי זריקה
הכאב שאריות את גם הורידה
עליתי למחרת בהם. חשתי שעדיין

לטיסה. האדם כאחד

גם הינה זו, בשנה שלי הנסיעה
מתוך שלי, הנס על פרטית הודיה

יתברך. לה' והודיה שבח

* * *

מצערת טעות נפלה הקודם בגליון
שתחי׳. אדרעי סימי הרבנית כלפי
אריכות לה מאחלת המערכת
בריאות מתוך טובות, ושנים ימים
שליט"א הרבי פני וקבלת איתנה
ממש! ומיד תיכף המשיח מלך

מסווג בתפקיד בצה״ל שירת רעננה, חב״ד ישיבת ראש אפרגון. אבישי הרב מאת:

הכיפורים יום למלחמת שנה 4545
עמד בה למלחמה, שנה 45 מציינים אנו השנה
בתולדותיו. הקשים האיומים אחד מול ישראל עם
לפרסום, שאושרו צה"ל, של הרשמיים המחקרים
לחימת את האיום, גודל את להבין לנו מאפשרים

האלוקית. ההצלה נסי גודל ואת הגבורה,

חי"ר חיילי 200 כ- פרוסים היו הגולן רמת בכל
6 הראשון בקו הסורים הציבו מולם נ"ט). נשק (ללא
חיילים, כ-10,000 בסה"כ וסיור. נ"ט, בקומנדו, מתוגברות חי"ר חטיבות
הסורים פרסו ישראלית, ארטילריה קני 44 מול אחד! נגד 50 של יחס

קנים. ל-1000 קרוב

קשות ונפגעה החרמון מוצב נכבש המתקפה מפתיחת שעות מספר תוך
אחריות קיבלה 188 חטיבה פגזים! 25,000 כ- הומטרו המודיעין. יכולת
בגבורה הבכא". "עמק בקרבות בצפונה, לחמה 7 וחטיבה הרמה, דרום על
הרמה, בדרום הסורי. השטפון מול הסדיר לוחמי קומץ ניצבו עילאית
פלדה נחשול מול עמדו אווירי, סיוע ללא כמעט ישראלים, טנקים 60 כ-

אש. יורק

מאוד, רבים נגד ביותר מעטים מופלאה, דשמיא ובסייעתא נפש במסירות
מזרימים הערב, בשעות אולם, הראשון. שבגל הסורי השריון רוב נפגע
מול טנקים, 330 כ- ולהן רעננות, חטיבות 4 הרמה לדרום הסורים
גם מצטרפת הבוקר, לקראת בחזית! שנותרו כשירים טנקים כ-20-30
נוספים! טנקים כ-330 ולהן 47 חטיבה ואיתה ,1 מספר השריון דיוויזית

להתפנות. נאלצו צה"ל ומפקדי בנפח, העיקרית למפקדה הגיעו הסורים
(מוצאי 04:30 בשעה הי"ד. האג"ם, וקצין סגנו, ,188 מח"ט נהרגו בקרבות
הסודי החומר את לשרוף ברמה צה"ל למחנות הוראה ניתנה יוהכ"פ)
בחומרת שנוכח הבטחון, שר הסורים. בידי לנפילה מחשש וכו') (מפות
מהשתלטות כבד חשש בשל לפיצוץ, הירדן גשרי את להכין הורה המצב,

סורית.

מדהים הנגד. מתקפת הצלחת עם בחזית, המפנה היה תשרי י"ג ביום רק
"מלכתחילה הייתה שדרכו מהר"ש, הרבי של ההילולא יום שזהו לציין

המכשולים. מעל ולדלג קדימה לפרוץ – [=מלמעלה] אריבער"

לכינרת? הסורים ירדו לא מדוע
תכננו לא שהסורים שטענו, היו היום. עד ברורה תשובה אין זו לשאלה
ובנוסף, היסודיים, הלחימה מעקרונות הינו הצלחה ניצול אולם זאת.
בבירור מוצגות שלל, מפות על המסתמך צה"ל, של הרשמי במחקר
לכינרת. והגעה הירדן, גשרי על השתלטות שכללו הסוריות התכניות
הטילו שהסורים העובדה אולם הדלק". "נגמר שלסורים היה נוסף תירוץ
עצר לא האוויר חיל גם זה. הסבר שוללת רעננים טנקים מאות לקרב
כוחות ניידות. SA– 6 סוללות בחיפוי להתקדם יכלו והם הסורים, את
לו הסורים, מול לעמוד יכולים היו לא טיפין, טיפין שהגיעו המילואים,

קדימה. ולפרוץ הצלחתם את לנצל בחרו

ניצבו במעוזים, הלוחמים 450 הדרום. בחזית מתעוררת דומה שאלה
הראשון הקרבות ביום אחד!!! נגד 200 של יחס – לוחמים כ-90,000 מול
לפרוץ יכל המצרי והשריון ,(300 (מתוך ישראלים טנקים 200 נפגעו

נעצר... אבל – נייד 6-SA טק"א בחיפוי קדימה,

מליובאוויטש שליט"א הרבי אמר הקרבות פרוץ שעם היא מדהימה עובדה
ואכן, הימים. ששת במלחמת מאשר יותר גדולים נסים שיהיו המשיח, מלך
– נשחקו כשכוחותינו וגם בהרבה, גרועים היו במלחמה הכוחות יחסי

נעצר... האויב

שבו היום תשרי, כ' ביום היה – הצליחה מבצע – המצרית בחזית המפנה
שביחד הסבירו שהאדמו"רים [כידוע החסידי האושפיז הינו מהר"ש הרבי
אדמו"רי גם מגיעים וכו', יצחק אברהם, – הכלליים האושפיזין עם

ה'. וחסדי ניסי וכו']. הבעש"ט – החסידות

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק תשרי היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ט. פרק עניים מתנות הל'

י פרק

א. פרק תרומות הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ימלוך העם.. נהגו ב-ג. פרקים מילה הלכות
עלינו..

שלום. עושה התפילה.. ברכות

א-ב. פרקים שבת הלכות המזון. ברכת

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

כו

כז

כח

כט

ל

א

ב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אותם" מביא "הנני

וטעות שגיאה שעשו כבר מפרסמים כעת
השלום", "חוזה בחתימת ביותר חמורה

מה כל על תמורה שום קיבלו שלא כבר שרואים מאחר
לדבר שלא משתדלים כן פי על אף אבל לערבים- שנתנו

זה... על
תשמ"ב) נח ש"פ (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

תמורה בלי ויתורים

לוגוב שלום הרב

העולם את מאירים

בכיכר: משיח עצרת מהחלטות

למפיצים! הופכים
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

054-764-1900 לפרטים:



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

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ט 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' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

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

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

וטף, נשים אנשים - הרחב הציבור
ארצית בהתוועדות להשתתף מוזמנים

770 חיינו מבית הבאים ברוכים
הרש"ב אדמו"ר כ"ק הולדת יום חשון כ"ף לרגל

ציבור ואישי רבנים במעמד

יבואו פרטים
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

הגאולה בשורת מעיינות לכשיפוצו

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מסועפת הפצה מערכת בחודש, עלונים 80,000
אזוריים אחראים מ-50 למעלה הכוללת
קבועה לפעילות היוצאים צוותים וכעשרה
חסידי, ומידע שיעורים קו רכבים, באמצעות
בשנה, מסובסדים חסידות ספרי ירידי שני
הקשת גווני מכל ומקשיבים קוראים ואלפי

החרדית.

המזוהה האחרונות, בשנים שקם האירגון זהו
'לכשיפוצו המלא בשמו או 'יפוצו', בשמו
ושיטתי עמוק שחודר הארגון מעינותיך',
מחלוקת נח. ולא החרדי הציבור לתוככי
מהפקת התוועדויות, לעריכת ועד עלונים
ומעומק ענק לירידי ועד וספרים חוברות
גאולה לפניני ועד הזקן רבינו של תורתו
הברור כשהיעד עכשווית. בתורניות מוגשים
הציבור בקרב גם הגאולה, בשורת הפצת הוא

ומצוות. תורה שמירת על המקפידים

מוכנים כולם
עצמם המעינות הגשת דגלו על חרת 'יפוצו'
הקודש הכרזת מופיעה פירסומיו על חוצה,
וחדורים ספוגים תכניו וכל אדוננו...' 'יחי
רבות פעולות כמו - הוא גם ומשיח. בגאולה
ומשיח גאולה כי מוכיח - וברוכות נוספות
מקרבים אך הדור נשיא של חייו ונצחיות
יואיל רק אם - יהודי כל אצל ומתקבלים

אזנו. להטות

מנחם ר' נמנה הארגון מאחורי העומדים בין
הפועלים שכחבריו צעיר אברך אלקיים, מענדל
ומטלות פרנסה בין זמנם את מחלקים עימו
התקציב. והשגת המערכת הפעלת לבין ביתם
לפעילות, הקודש במלאכת השותפים יחס על
האחראים רשת פרושה "מתחתם מספר: הוא
כי 'נציגים' ולא 'אחראים' שנקראים האזוריים

בתוך ללקוחותיו הממתין כמוכר אינו תפקידם
אחרי המחזר מכירות סוכן כאותו אלא חנותו
הממונעים הצוותים את המפעילים והם קוניו.
המתאימות השעות לפי מקום לכל שיוצאים

חסידות". ומחלקים לו

עותקים אלפי עשרות
העלון ספק ללא הוא הארגון של החנית חוד
כאמור שמודפס הימים', 'אחרית השבועי,
קהילות בעשרות ומופץ עותקים ב-80,000
האזוריים האחראים ע"י ובעולם בארץ
משקיע שלם צוות הממונעים. והצוותים
לתוצאה עד התוצר של בהכנתו רבות שעות
עמודי בארבעת הציבור. בקרב המתקבלת
של מתורתו נבחרים קטעים נכללים העלון
נפש, לכל השווה באופן מוגשים - הזקן רבינו
הרבי של מתורתו המכילים גאולה', 'פניני
וגאולה משיח בעניני המשיח מלך שליט"א
מלכות הדבר מתוך ביאורים - העיקרים ועיקר
להיות שהופכת - משיח של תורתו - השבועי

הארגון. של בסיועו הכלל נחלת

סדרת היא 'יפוצו' מבית איכות תוצר עוד
אל הישר המכוונת באמת', 'לעבדך החוברות
לסלול ה'מבקש' החסידי הקהל של ליבו לב
מקיפים אלו קונטרסים ה'. בעבודת דרכו לבטח
מעבודת החל ה', בעבודת נושאים מגוון
אותם ומגישים השמחה לעבודת ועד התשובה
במאור מוארים שהם כפי כסף של מגש על
חסידות - החסידות תורת זוהי תורה של
הקונטרסים בין בין העובר השני קו חב"ד.
פני קבלת - השביעי הדור - דורנו עבודת הוא
נושאים מקבלים מיוחד ומקום צדקנו, משיח

ומשיח. בגאולה העוסקים שלמים

של מורחב צוות עובד אלו חוברות על
ללא מהווים והם ורבנים אברכים תמימים,
תוכן, מבחינת איכותית, מופת יצירת ספק

וחזות. הגשה

מקום לכל מגיעים
מצפון שוטף באופן מקיפה הארגון פעילות

ואת דרומה ועד הארץ
החסידים קהילות מרבית
סטייט יורק ניו באזור
היהודיים והאזורים
קהילות עשרות המכילים
כנסיות, בתי ומאות
יותר כיום המוכנים
הרבי פני לקבלת מתמיד
המשיח, מלך שליט"א

ממש. ומיד תיכף

באמצעות לתרומות
יפוצו בנקאיות: העברות

חשבון: מס' ליובאוויטש, חב"ד מעיינותיך
מזרחי בנק מלאכי, קריית 450 סניף ,315056

טפחות.

כספים מעשר
בו אליו, המצורף עם הרביעי מיום למכתבו במענה
להפריש שנה, ל"ז משך זה הטוב מנהגו ע"ד כותב
הכנסה תתצמצם שבעתיד כיון ואשר לצדקה, מעשר
שואל לצדקה המעשר להפריש לו יהי' אפשר ואי שלו,

וכו'. לא או התרה צריך ובאם להתנהג איך עצה

בשעה בה הפלפולא, בכל להכנס לו למה גדול ולפלא
במנהגו להמשיך היעוצה והעצה טוב הכי שהמוצא
היכולת לו שיתן ומנהיגו עולם מבורא ולתבוע הטוב,
הנכונה בבריאות הדעת הרחבת מתוך האמור לעשות
מרע, דסור בהקו דין הפסק וע"ד לבב. ובטוב ובשמחה
ולא אדם של שנותיו רוב שיצאו כיון רז"ל, דאמרו
לועשה בהנוגע גם הוא עד"ז חוטא אינו שוב חטא
מסיום וכדמוכח התורה, מן רובא בתר דאזלינן טוב,

ג'). פרק סוף (יומא שם הסוגיא וסיום שם הכתוב

אדמו"ר מו"ח כ"ק ובסגנון האמור בכל לבשו"ט בברכה
(תרגום זומער געזונטען א צו זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

בריא). לקיץ חופשי

כיון בהיתר-נדר רצונו שאין במש"כ - ההלכה בגוף
לא - בעבר הנהגתו על בחרטה ח"ו רוצה שאין
על כ"א עצמה, המעשה על החרטה אין שהרי הבנתי,
נדרים התרת מנוסח ג"כ ולהעיר שבזה. הנדר ענין
היתר שבלי ג"כ מובן ומשם בסידורו. אדה"ז שקבע

ג"פ. טוב ממנהג גרע דלא דפשיטא א"א,

- וכיו"ב בית במכירת מעשר מפרישין האם במש"כ
ממעות הבית קנו באם כי והספק, שאלתו ביאר לא
מהריוח אלא להפריש מחויב שאין מובן - מעושרים
ו׳תתעג) (מאגרת שיקבל. הסכום מכל ולא

המשיח מלך שליט״א מהרבי וידאו הקרנת

מאות מתוך אחת
החוברות


