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מיד עם סיום מלחמת ששת הימים, החלו בתעלת 
למלחמת ההתשה  סואץ תקריות ירי שהתפתחו

הידועה. המצרים בהפגזות כבדות חוזרות ונשנות, 
ניסו להתיש ולאלץ את ישראל לסגת מסיני. התפנית 

חלה, כאשר צה"ל החל בתגובה אווירית בהפצצת 
יעדים אסטרטגיים, וב"פשיטות", שהביאו לבסוף את 

המצרים להסכם הפסקת האש שהוצע ע"י ארה"ב. 
אך גם בממשלת ישראל נטו להסכם. מחיר הדמים 

שהתפרסמו  שנהרגו הי"ד תמונות החיילים היה קשה,
בעתונות היומית יצרו משקע מוראלי. ובפרט 

שארה"ב הבטיחה 
לישראל את מטוסי 
הפנטום החדשים...

לתקוף עכשיו
במקביל למהלכים אלה, 
נשמעה צפירת אזעקה 
לממשלה ולישוב בארץ 

הקודש. היה זה הרבי
שליט"א מלך המשיח 

שהתריע בזעקות שבר 
מפני ההסכם. "המצרים 

יפרו אותו בתוך 24 
שעות, טען. הם יקדמו 

שלהם  מערך הטילים את
לכיוון התעלה. ואזי גם 

מטוסי הפנטום לא יכולו 
לטוס בשמי התעלה...".

ואכן שעות מספר לאחר כניסת הפסקת האש 
לתוקף, ביום שישי (7.8.70), הפרו אותו המצרים 

וקידמו את מערך הטילים לכיון התעלה. גם בהיוודע 
הדבר זעק הרבי שליט"א מלך המשיח כי על ישראל 
פן יהיה מאוחר, אך איש  לתקוף את הטילים כעת,
לא שעה, וכלשונו הק' "למה באתי ואין  בממשלה

איש קראתי ואין עונה". מעתה החלו המצרים 
בהכנות למלחמת יום 
הכיפורים, בה שלמו 

אלפי חיילים את מחיר 
הפסקת האש.

מזה כמה שנים שישובי הנגב המערבי נמצאים 
במלחמת התשה יזומה ע"י הפלסטינים. מלחמה 

שגבתה בקרב הישוב היהודי מחיר דמים של הרוגים 
הי"ד ופצועים ה"י, כאשר הפלסטינים משכללים כל 
העת את כלי הירי שלהם ומרחיבים את מעגל איום 

הקסאמים.
התגובה הישראלית נראתה כפירוטכניקה יותר 

מאשר תגובה צבאית. כשלזה יש להוסיף את שיחרור 
המחבלים, מתן כלי נשק ותחמושת ושריוניות 
לפלסטינים, אספקת חשמל ואמצעים לייצור 

קסאמים, והעלמת 
עין מהברחת אמל"ח 

בכמויות ענק לרצועה. 
מצב הזוי לחלוטין.

חירום כינוס
בשבוע שעבר, נדמה היה
כי חלה תזוזה כל שהיא 
הן  בתגובה הישראלית,

מן האוויר  בחיסולים
והן בפעילות קרקעית 

שהביאה את החמס 
להצהיר על הפסקת 
אש, מה שהעיד על 

מצוקתם, והיה אמור 
להביא להמשך הלחץ 

הצבאי עד לקריסתם. אך 
כצפוי, הממשלה שרואה את יעודה בהקמת המדינה 
הפלסטינית, ה"י, נכשלה גם כאן. הלחץ הצבאי בוטל 

ואת מקומו תפסה החלטת רה"מ לשחרר אסירים 
פלסטינים עם "דם על הידים". ממשלה שמסכנת 

מליוני יהודים, ה"י. 
7 בערב, יתקיים  ביום שלישי הקרוב, כ"ג טבת בשעה
בגן איצטרובל  כינוס חירום למען הצלת העם והארץ,
בת"א. צריך להגיע ולהשתתף כדי למחות על כוונתה 

המעשית של הממשלה למסור את יהודה, שומרון 
וירושלים, אך גם כדי ליטול חלק במאבקו של הרבי 
ה' וינצח"  שליט"א מלך המשיח, ש"ילחם מלחמות

בהתגלותו לעין כל תיכף ומיד ממש.

לבוא לכינוס הרבנים:
קוראים הרבנים   בקריאה מיוחדת,

ולהשתתף והמשפיעים בארץ לבוא
בגן  ג' שיתקיים ביום בכינוס החירום
האיצטרובל בתל אביב. בכינוס: גדולי 

הרבנים ואישי ציבור חשובים ידברו על 
והדרכים לעצור את  מאורעות השעה

יתוו דרכים למאבק על  כן כמו החורבן.
שלימות הארץ. לכל משתתף תחולק 

תקליטור עם שיחות הרבי מלך  תשורה:
בוידאו על שלימות  המשיח שליט"א

אנ"ש  הארץ. הסעות יצאו מכל ריכוזי
בארץ. לפרטים: 08-858-4353.

בחומש ממשיכים
חומש  בישוב הנוער    גרעין בני
המתחדש, ממשיך בפעילותו במקום.
העז השורר בימים אלו  לאור הקור

הסביבה.  בהר, ישנים הנערים במערות
לאורך כל ימי השבוע מתקיימים 

במקום שיעורים, הרצאות והתוועדויות 
צה"ל  כוחות כי חסידיות. יצויין

בהפרעות והתנכלויות ליישוב. ממשיכים

בקניון החדש מזוזות
חב"ד קריית אונו,     פעילי בית
חיים פרסיקו, בראשות השליח הרב
החדש  הקניון קבעו מזוזות בפתח
שעבר בעיר. מנכ"ל  בשבוע שנפתח

בחום  אלבו, הודה אבינועם הקניון מר
שליט"א מלך המשיח על  לשלוחי הרבי

הברוכה.  פעילותם

צריך  בת״א, איצטרובל בגן עם ישראל בטחון למען חירום כינוס הקרוב, יתקיים ביום שלישי
המשיח מלך של חלק במאבקו וליטול להתעורר כדי גם אך למחות כדי ולהשתתף להגיע

חדשות טובות
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ב"ה

עפ"י הבטחון האמיתי
הוראות מלך המשיח

מענדל מלך המשיח בסרי-לנקה, הרב מנחם שליט״א שליח הרבי
מצוות בני נח 7 שחתם על אמנת בישראל, השגריר עם נפגש קרומבי

קוראת לקיום המצוות סרי-לנקה
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ב) (שמות ב, טוב אותו כי ותרא
מטוב לטובים. בא טוב ויקבל טוב

"ותרא  דכתיב  משה,  זה - טוב יבוא 
אותו כי טוב", 

ב)  (משלי ז, - זה תורה דכתיב ויקבל טוב
נתתי לכם",  "כי לקח טוב

קמה,  (תהילים - זה הקב"ה דכתיב מטוב
לכל", ה' "טוב ט)

(תהילים אלו ישראל, דכתיב - לטובים
לטובים". ה' "הטיבה ד) (מנחות)קכה,

ד) (שמות ב,  ותתצב אחותו מרחוק

נביאות, שבע מרחוק.  אחותו  ותתצב 
דבורה וכו'. מרים  מרים, הן: שרה, ואילו
כ) "ותקח מרים הנביאה  טו, (שמות דכתיב

אחות משה? אחות אהרון" ולא

רב: שהיתה מתנבאת  אמר רב נחמן אמר
ואומרת, עתידה  כשהיא אחות אהרון,
ישראל,  את  שיושיע בן שתלד אמי 
כולו  הבית כל  נתמלא  שנולד  ובשעה 
ראשה,  על  ונשקה  אביה  עמד אורה, 

אמר לה, בתי נתקיימה נבואתך,
אביה  עמד ליאור,  שהשליכוהו  וכיון 
בתי, היכן  ואמר לה, ראשה, על וטפח

נבואתך?
בנבואתה  זאת הייתה מתאמצת כל ועם
מה  לדעה  ... אחותו  "ותתצב  דכתיב
ומדרש) מגילה (מסכת לו". יעשה

>

יב) ב, (שמות את המצרי  ויך

את שהכה  עכו"ם חנינא: רב אמר
כה  "ויפן  שנאמר  מיתה,  חייב  ישראל
המצרי  את  ויך  איש  אין כי וירא וכה 
(סנהדרין נח,ב) וגו'.

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:23  4:08 ירושלים 
5:25  4:22 תל אביב 
5:22  4:11 חיפה
5:26 4:26 באר שבע
5:22  4:17 ניו יורק

ואת  - יעקב ישרש ‰ËÙ¯‰: הבאים
יעריצו (ישעיה כז) אלוקי ישראל

בשיא האמונה והבטחון

הראשון שבספר שמות: "ואלה  הפסוק על
מתעוררת מצרימה", הבאים ישראל שמות בני

והרי  נוקט הפסוק בלשון הוה, התמיהה, מדוע
שבני ישראל הגיעו למצרים עשרות  מכיוון

לומר  כן, לכאורה מתאים יותר לפני שנים כבר
שמות בני ישראל אשר באו  "ואלה בלשון עבר,

"איש וביתו באו"? הכתוב: מצרימה", כבסיום
מצרימה, וכי  כך: "הבאים על במדרש נאמר

רבים היו להם משבאו  והלא ימים באים, היום
זמן שיוסף היה קיים לא היה  כל למצרים? אלא,

נתנו עליהם  מצרים, מת יוסף של משאוי להם
אותו יום נכנסו  כאילו משוי, לפיכך הבאים,

למצרים".
ובעיקר יש להבין מהי ההוראה עבורנו בעבודת 

אותו  - "כאילו ה' הנלמדת מעניין זה של
יום נכנסו למצרים", ובפרט לנוכח יחודה של
והעובדה שכולנו  - "ימות המשיח" תקופתנו

צדקנו? לקבל פני משיח עומדים מוכנים

״לי ראש״ אותיות ישראל
וההסבר הוא: כידוע נקראים בני ישראל בשם 

על-שם "כי שרית עם אלוקים ועם  - "ישראל"
המצביע על  כט) דבר (וישלח לב, אנשים ותוכל"

כבן ישראל. יהודי כל של מעלתו
אור"  עפ"י המבואר ב"תורה -  ויתירה מזה

"ישראל" אותיות "לי  לאדמו"ר הזקן, הרי:
ראש", בחינת ה"ראש" כביכול של הקב"ה, 

שבני ישראל "הם נעשים  כשהכוונה היא
כביכול, כיון שמציאותם  להקב"ה בחינת ראש
ובלשון  ית' היא חד ממש עם מהותו ועצמותו
ב) "חלק אלוקה ממעל ורבינו  (איוב לא, הכתוב

תופס  כשאתה אשר, העצם מבאר ממש", הזקן
תופס בכולו". בחלקו אתה

"ישראל" הרי  של זו ומובן שבהתייחס לדרגה
- לשון  מקום לירידה "מצרימה" נתינת שאין

מיצר  "מצרים" מלשון של מדידה והגבלה,
"מצרים" כפשוטו. וגבול, ועל-אחת-כמה-וכמה

בירושה מהאבות מקבלים
שבכל יהודי ישנה המעלה של "שרית עם כיון

(ועל-אחת-כמה-וכמה עם  אלוקים ועם אנשים
נעשה  יהודי ותוכל", ולא עוד אלא שכל מצרים)

ה"ראש" של  שלגבי בבחינת לי "ראש", ובודאי
עניין של  מלכי המלכים הקב"ה לא שייך מלך

מיצר וגבול.
הינם ה"בנים" אך בהיותם  אומנם בני ישראל,

ה"אבות" שייכים  בדרגת "בנים" שלמטה מדרגת

ענייני האבות  כל ומקבלים בירושה הם להאבות
- "ישראל" שבאבות", עד ל"בחור

לכן, שכיוון ש"בני ישראל" מקבלים בירושה 
מציאותם האמיתית,  ענייני האבות שזו הרי כל
כן ביאתם  למצרים, ועל אין להם שייכות כלל

עניין של חידוש אצלם, כיון  - הוא למצרים
אין להם שייכות למצרים. שמצד עצמם

הרי גם כשנמצאים במצרים "ימים  זו מבחינה
למצרים". נכנסו אותו יום הרי זה "כאילו רבים",

ההוראה לתקופתנו
אלה,  ולכן ההוראה בנוגע לתקופתנו ולימינו
היא שעלינו לעמוד בתוקף האמונה והבטחון 

"פקד  ומיד יקיים הקב"ה הבטחתו שתיכף
האמיתית והשלמה. בגאולה אתכם" פקדתי

לאחר ששמענו ממשה רבינו שבדורנו,  ובפרט
ועומדים  ענייני העבודה כל את סיימו שכבר

משיח צדקנו, ועל אחת כמה  מוכנים לקבלת פני
וכמה לאחרי שישנה גם השלימות של ארבעים 

לדעת ועינים לראות  לב ה' לכם שנה, "נתן
ג). (תבוא כט, ואוזנים לשמוע

היא, לעודד ולחזק את  ולכן, העבודה כיום
רוחם של בני ישראל ע"י ההכרזה שהקב"ה 

"פקד פקדתי  ממש אומר בכל יום באופן חדש
בא", ויש  זה אתכם", ומשיח צדקנו "הנה

תורה  פניו ע"י הוספה בקיום את להתכונן לקבל
ההילולא של  (בעל ומצוות, כפסק-דין הרמב"ם
אחת,  "מצוה טבת, החל בימים אלו) שע"י כ"ף

כולו לכף זכות,  העולם כל עצמו ואת את הכריע
ולהם תשועה והצלה". לו וגרם

ה'תנש"א) י"ט טבת (על-פי

דבר מלך

השבת ח ו ל
שמות פרשת

שמות פרשת

È‚„ 'שי Â‰ÈÏ‡ לתמים
הנישואין עב"ג לבואו בקשרי

ÛÂËÚÓ 'תחי ‰ÏÈ‡
בנין עדי עד, מתוך הרחבה  - יהא ביתם
שליט"א  הרבי הגאולה, לנח"ר זמן של

המשיח מלך

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
באם לא נבדקו בי"ב חודש האחרונים

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

גלויים! ניסים
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
לברכה: 03-658-4633 חייגו

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

רווה משלוחים: מנחם
ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,

טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816
רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת

sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
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שליט"א הרבי שלוחי למשפחת
מלך המשיח, בפונה-הודו
˜'ÈˆÙÂ˜ 'שי Ï‡Ïˆ· הרב
ÂÏÈ˘ ÈÁÈ·‡ 'הבן הת לבוא

ירא שמים לחסיד, יגדל המצוות. לגיל
המשיח מלך שליט"א הרבי ולמדן, לנח"ר

ברכת  מזל  טוב



הבחורים נכנסה בריקוד קבוצת
חסידי לתוככי סוכנות הבדים,

הממוקמת ברחוב הראשי בשכונת 
פלאטבו, ברובע ברוקלין שבניו 

יורק.
לעבר  שמח. קראו חג "משה,
באנו להדליק חנוכיה  המוכר,

החג". מצוות את ולקיים
לאחר ההדלקה, השמיע אחד 

שבסיומו  תורה קצר, הבחורים דבר
ה'תמימים'  משה את הפתיע

- בחורי ישיבת חב"ד: "רוצים 
הרבי מלך של לשמוע מופת

המשיח שליט"א?"
ומשה  הם מיהרו להשיב בחיוב,

מספר שבועות נקלעתי  פתח: לפני
לבעיה כספית חמורה, 
כאשר לצורך עיסקה 

עליה חתמתי, נדרשתי 
עשרה אלף  לשלם חמש
שעות  באותם דולר. אך,

שלשת  רק היו בידי
אלפים, עקב בעיות 

בלתי צפויות במכירת 
הסחורה.

ברירות,  לי נותרו לא
נכנסתי לרכבי 

והתחלתי לנסוע. היה 
שעלי לחתום  לי ברור

שעות  בתוך מספר
רצינית, שתכניס  עסקה

לכיסי את הסכום 
החסר.

ההפסד הכספי העצום  "מלבד
שיכל להגרם לי בדחיית תשלום 
תפגע  החוב, הרי שגם אמינותי
בעוד  הרהרתי בעגמה, קשות".

נוסע. רכבי
- הרובע  לצ'יינה טאון הגעתי
באחד  החניתי את רכבי הסיני.

הרחובות ויצאתי רגלית, מקווה 
אוכל לסגור  למצוא מישהו איתו

עיסקה.
עיני חבורת סוחרים  לפתע, קלטו
- ספרדי. למרות  איספאני ממוצא
אפשר  שאי לי קול ההגיון שאמר

איתם עסקים, ניגשתי  לעשות
אליהם.

אפשר לסגור  ואי בדרך כלל כמעט
איתם עיסקאות. הסיבה לכך היא 

מקפידים לסגור את  העובדה שהם
בינם לבין עצמם, ולא  כל העסקים
"מבחוץ"  נותנים אפשרות למישהו

למעגל.. עובדה זו ידועה  להכנס

אני,  אך בעיר, בקרב כל הסוחרים
וכמו שאומרים:  החלטתי לנסות,

"אם לא יועיל לא יזיק..."
והצגתי את עצמי. "אשמח  ניגשתי

תמיד לעשות איתכם עסקים" 
מחלק להם כרטיסי  כשאני אמרתי

ביקור שלי.
להם את הכרטיסים,  בעודי מחלק
הופתעתי  אותם הוצאתי מהארנק,

לשמוע את אחד מהם אומר: 
רואה  הראשונה שאני "זו הפעם

- היא  שתמונה בה ביקור כרטיס
לאות  מישהו מרים את ידו

שבועה..."
למה הוא מתכוון "איזה  הבנתי לא
אני לא מבין על מה אתה שבועה?

מדבר..."
נופף  בתשובה הוא

לעברי בכרטיס משיח, 
אותו החזקתי בארנקי 

קבוע. באופן
לו, את  הסברתי

והחלפתי  ה'טעות' שלי,
הכרטיס, את לו

שלי.  בכרטיס הביקור
בין-לבין, התפתחה 

שבסיומה סגרנו שיחה
עיסקה, ואני יצאתי עם 
במזומן  תשלום ראשון
דולר. על סך עשר-אלף

עמוקות, עזבתי  מופתע
תודה עמוקות  את המקום ברגשות

למלך המשיח.
ראיתי בכך אות וסימן שהרבי 

אותי  מלווה המשיח שליט"א מלך
ומסייע לי.

שכך, נסעתי למקום אחר  מכיוון
בעלי עסקים,  שם מתגוררים כמה

אותם  החייבים לי סכומי כסף,
לא הצלחתי לתפוס מזה תקופה 

ארוכה.
היום  באותו כנראה שזכיתי,

מצאתי אותם, וגביתי מהם עוד 
שיכולתי  כך דולר. חמשת-אלפים

ב"ה, לשלם את העסקה הראשונה, 
בידי כשלשת  ולא זו אלא שנותרו

הבאה. לעסקה אלפים דולר
אני לא יודע מה אתם תגידו, 

משה את סיפורו לבחורים,  סיים
מופת מהרבי  רואה בכל אבל אני

שליט"א מלך המשיח. תגובת 
הבחורים הייתה שירת: "על 

הללו"). (מסיום "הנרות ניסך..."

ממש, בענין הקשור עם שפיכת-דמים
על דם רעך"!  ישנו ציווי "לא תעמוד

- לא  .. ונוסף לזה, בדבר שנוגע וכואב באמת
אם הצעקה תועיל אם לאו, הצעקה היא  מתחשבים
מפני שהדבר נוגע. (זאת חנוכה תשמ"ו)

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

כשכואב - צועקים!
עיר הגאולה - ים חב"ד בת מקוה

יין מלכות
המשיח המלך יחי

אדוננו ועד!!! יחי לעולם מלך המשיח מורנו ורבינו יחי אדוננו
מורנו  אדוננו יחי   !!! ועד  לעולם המשיח מלך  ורבינו מורנו 

ועד !!! ורבינו מלך המשיח לעולם

של בקיום רצונו אתם חלק גם טלו
המשיח שליט"א מלך הרבי

מפואר מקווה טהרה שותפים בבניית היו
והדר! עיר הגאולה, ברוב פאר בבת-ים

הדואר 4.16896.5 ח-ן בנק לתרומות:
www.Mikve.info

תנש"א טבת ז"ך לצדקה, יום ראשון השטרות חלוקת מתוך
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ארץ ישראל היא

ביותר! הבטוח המקום
כ"ק אדמו"ר  נתן בוטמאן שי' שמואל להרב
באמרו:  נוסף, דולר המשיח  מלך  שליט"א

לתושי'. כפליים

אדמו"ר  לכ"ק  שאמר  יהודי הציג הנ"ל 
בנות  שתי לו  שיש  המשיח  מלך  שליט"א

אותם לכאן? להביא בירושלים, ושואל באם

המשיח:  מלך שליט"א  אדמו"ר  כ"ק
ביים  דארטן זיין  דארפן  זיי  חס-ושלום!

דארטן  מען  אויב אלעמאל האט און  הבירה, עיר  אין  אויבערשטן
ושלום! הם צריכים להיות  [=חס איצטער עאכו"כ געדארפט זיין איז
להיות שם,  צריכים  היו תמיד  ואם הבירה,  בעיר  שם אצל הקב"ה 

כעת על אחת כמה וכמה].

הרבי. צריכים את ברכת הנ"ל: אבל

מען  מען האבן... וואס דארף המשיח: אדמו"ר שליט"א מלך כ"ק
דעם אובערשטן אז "ארץ אשר עיני ה"א  פון ברכה האט שוין דעם
א  זיך נאכפרעגן מען ועד אחרית השנה" דארף מראשית השנה בה
טאן?  דארטן זאל  מען וואס להבדיל,  גויים  ביי  אדער  בשר-ודם, 
גו',  אשר תמיד מהקב"ה שארץ ברכה כבר ישנה צריך, מה [=בשביל
יעשו מה גויים להבדיל, או בשר ודם, צריך לשאול אצל אין כן אם

שם].

אמן, בשו"ט  המשיח: וענה הרבי שליט"א מלך ברכה הנ"ל ביקש
הנ"ל  (כל תמיד דברי חכמה... [שתדברו זאלט רעדן קלוגע זאכן! איר
הק', בהבעת פליאה על עצם השאלה  בתנועות חזקות בראשו וידו

– המעתיק)].
• • •

שתוכניתה המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר לכ"ק  שאמרה לאשה
שם. ענה  כעת זה בטוח באה"ק, ושואלת האם מזמן לנסוע להשתקע
בטוח  אם כן! בוודאי! (תרגום מאנגלית): שליט"א מלך המשיח הרבי

בטוח בארץ-ישראל. אזי זה בוודאי מקום אחר בכל
• • •

שליט"א מלך המשיח שבנה הגר לכ"ק אדמו"ר אחת אמרה אשה
כדאי שיחזור כעת? כאן בחו"ל ושואלת האם נמצא כעת באה"ק

המשיח: מכיון שהוא דר בארץ-ישראל  אדמו"ר שליט"א מלך כ"ק
עבור בנה. דולר נוסף לה שהוא יחזור לארץ-ישראל ונתן אזי כדאי

• • •
מלך המשיח אני נוסעת אמרה לכ"ק אדמו"ר שליט"א אשה אחרת

לדעת  ואני מבקשת ב"בית-יעקב", ובתי נכנסת ללמוד לארץ, הלילה
לא?  או לאה"ק המשיח, האם אסע דעתו של הרבי שליט"א מלך מה

ברכה. ואני רוצה

דולר נוסף לתת לצדקה  לה נתן המשיח אדמו"ר שליט"א מלך כ"ק
בתה, שיהי' בשורות טובות. נוסף לצדקה עבור ודולר באה"ק,

עכשיו נפלאות מצמיח ישועות צדקות זורע

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי טבת  פרק ליום
פסולי ד.         הל' פרק
המוקדשין

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

הל' תמידין ומוספין פרק ט-י. הל' פסולי 
א. אלו. פרק המוקדשין.. בפרקים

פרק ב-ד.

פרק ה-ז.

פרק ח-י.

פרק יא-יג.

פרק יד-טז.

פרק יז-יט.
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משיח כרטיס

בעסקים (גם) מסייע מלך המשיח



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

057-770-7702
הודעה חשובה

התפנה מקום בקורס ללימוד אומנות המילה
שע"י ברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 057-770-7702

מסיירים בירושלים של מעלה

7

טוב לכולם טוב! חשוב
- כל וכשמגיע לפועל שמדברים ומדברים לפלא
חושב שהכוונה היא למי שהוא אחר  אחד ואחד

לא אליו!
רבותינו  מובא פתגם-הוראת פעמים כמה וכמה

(=חשוב  גוט, וועט זיין גוט טראכט נשיאנו
שהמחשבה תועיל  - שהכוונה יהיה טוב!") טוב!

 - בזה
"ממציא" מחשבות באופן הפכי,  ובהיפך מזה

שנמצאים בחודש אדר שנצטוינו  ולמרות
תניא בזה)  (עיין שרוי בעצבות להרבות בשמחה,

וכו'
מלכות: טראכט גוט וועט זיין  וחותמים בדבר

-  בנראה ובנגלה.. גוט
ז׳תר״יג) אגרת עפ״י מלך המשיח שיל״ו, קודש הרבי (אגרות

שינוי רהיטים ושיעור
- לכאורה אביב לכתבו אודות העתקה לתל

עכ"פ לעת-עתה, ומה שהדירה  כדאי הענין אין
אפשר לשנות זכרונות וכו' שלהם מעוררת

הרהיטים או גם שימוש החדרים וכיוצא-בזה,
באם רק אפשרי שמזמן לזמן יהי'ה  ועוד ונכון

(של אנשים אחדים  תורה בדירתם לימוד שיעור
שבתורה או בפנימיות התורה  בנגלה אם עכ"פ)
חסידות או בשניהם  שבדורנו נתגלתה בתורת

גם יחד.
ז׳תקנ״ז) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

אירגון  של "ירושלים של מעלה" זהו שמו
הידברות  במטרה לעודד לפני כשנתיים שהוקם

בין חלקי עם ישראל.
מעלה עורכת סיורי קבוצות  של ירושלים
בשכונות השונות  הומוגניות או מזדמנות

הדגש  כאן למיזמים דומים, בירושלים. אך בניגור
הפן החסידי. על המיוחד הוא

שהיא "אורו  ירושלים נאמר כידוע, על העיר
הארגון עמדה המטרה,  מקימי של עולם". בפני

באור היהדות  הרבים להפגיש את המטיילים
חטוף  למפגש מקרוב, לאפשר להם להציץ ולו

העיניים. בגובה ערכי היהדות עם
מדריכים  עומד צוות הרבים לרשות המטיילים

מאוד ואיכותי. כל  מנוסה מקצועי, מיומן,
רחב בנושאי ההדרכה  בעלי ידע המדריכים הינם

השונים.
עד היום, במהלך התקופה הלא-ארוכה בה 

מאלפיים  למעלה הארגון, כבר סיירו דרכו פועל
חיילים,  מאות איש ביניהם קבוצות וחמש

משפחות, קבוצות שונות מהארץ  ועדי עובדים,
ומחו"ל. כשבמקביל פועלת גם תוכנית מיוחדת 

אינם יהודים. של לקבוצות

מלך המשיח ברכת
וגאולה"  הארגון הוקם על ידי "מרכז משיח

"למעשה, מספרת איילת מהמייסדים, הכל החל 
פעילותינו עם הציבור הרחב בירושלים.  בעקבות

אותם  חדשים חיפשנו דרך לפרוץ לקהלי יעד
ועלה רעיון הסיורים.  בדרך כלל, אנו לא פוגשים

הרבי שליט"א מלך המשיח,  ביקשנו את ברכת
בתשובות  באמצעות האגרות קודש, ונענינו

לצאת לדרך עם המיזם. אותנו מפליאות שדרבנו
מקבלים את  השנה אנו כל לאורך למעשה,

הרבי שליט"א מלך המשיח  של ברכותיו

הארגון. אותם יוזם לפרוייקטים

שינוי במזג האויר
מאות משפחות לקראת חנוכה נערכנו לקליטת

עם ילדיהם לסיורים, דבר המצריך הכשרת 
לארח  רבות המוכנות מדריכים, איתור משפחות

מענה  בביתם בזמן הדלקת הנרות, את המטיילים
רבות. טלפוני לפונים הרבים ועוד

לאחר ימים של התארגנות מפרכת, מגיעה  והנה,
בודק  ממוצע, האויר. כל מטייל תחזית מזג
והנה מודיעים על  את מזג האויר הצפוי לו,

המתקרבת לירושלים. הטלפונים  גשמים סערת
מתחילים לצלצל ולהודיע על דחיית הסיור 
וביטולו במקרה הפחות טוב. במקרה הטוב
הרבי מלך המשיח  מיהרנו לבקש את ברכת

זו  "לא התשובה לא הותירה ספיקות: שליט"א.

וידקדק  יהדר בה שגם אלא המצווה בלבד שיקיים
נותנים גמור... חיוב שאינו גם במה עצמו על

מצד ההנהגה  המגיע בעתם גשמיכם רק לא לו
אלא הטבע, מצד הנהגת היינו המחויבת הטבעית,
וגם משורת הדין, לפנים כן גם היא עמו שההנהגה
ינצל ממנה בצרה, הטבע ייפול וחיוב דין עפ״י אם

הטבע... שלמעלה מן נס ע״י
גם שהיה שמלבד חנוכה, הנ״ל בנס נוסף על כל

אשר המלחמה ונס נצחון היינו הנ״ל, עניין על דרך
בה נס עוד יש כו׳. הנה חלשים ביד גבורים מסרת

סימן  – מצרה, כי אם להציל שלא בא – השמן
ישראל בני כדי שיוכלו נס – גדולה לחביבות יותר

עמוד רכ"ד). א' (כרך מצוה..." לקיים
ואכן, הגשמים שירדו בירושלים בחנוכה השנה, 

נהנו  שבת, וכל הסיורים – בליל נפלו בעיתם
ומופלא". אויר נפלא ממזג

מתחבר כל אחד
מחולקים לפי מסלולים שונים, ובכולם  הסיורים

זמן  - ניתן למצוא את השפעות תקופתינו
"בנתיבי  סיור בשם למצוא הגאולה. כך ניתן

בי־ בציונו של דוד המלך, עובר מתחיל הגאולה"
ומסתיים בעניני  לאור הקבלה, שיבות הלומדות

נשים  נוסף הוא "בעקבות בית המקדש. סיור
בעבר ובהווה. הנשים על המספר צדקניות"
בקרוב, הם מקוים להתחיל בפרוייקט חדש 

מלבד  בר-מצווה, שיעניק לכל נער מצווה, סיור
העליה לתורה ברחבת הכותל המערבי, גם 

מושם דגש  בן כמה שעות. בכל הסיורים סיור
כאשר  אורח החיים החסידי, עם במפגש מיוחד
משתתפים בהתוועדות חסידית ואף  המטיילים
באמצעות  לרבי שליט"א מלך המשיח, כותבים

קודש. האגרות
www.geulatour.com :ניתן להתרשם באתר

אורו של עולם״ ״ירושלים

בגליון אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

                            מוקד ארצי:מוקד ארצי:
 052-5587770 052-3477701 054-6354468 08-8584353

פעולות ממשיות בנוגע 
לשלימות הארץ

חיזוק המאחזים ובתי חב"ד 
ביהודה ושומרון

אתה יכול לשנות את המצב!אתה יכול לשנות את המצב!
איש בל יעדר!איש בל יעדר!

מקומות מיוחדים לנשים

sos-israel@012.net.ilsos-israel@012.net.il פקס:פקס: 077-701-0221077-701-0221 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדהמטה העולמי להצלת העם והארץהמטה העולמי להצלת העם והארץ  


