
וטסים מקדשים
יערכו הקרובה קודש שבת במוצאי
מלך שליט"א הרבי לבנה. קידוש מעמדי
בכוונה זאת לעשות מעורר המשיח
קידוש מטה הגאולה. לזירוז מיוחדת
הנגב בצפון חב"ד מרכז שע"י לבנה
בכל הלבנה את לקדש במבצע יצא
לזירוז מיוחדת בכוונה - בעולם מקום

וריקודים. בשמחה הגאולה,

הודעת שולחים המצווה ביצוע לאחר
054-230-8770 למס' sms או וואצאפ
כרטיס על להגרלה קישור לקבלת
הגברים כל בין שיוגרל ל-770. טיסה
בין יוגרל נוסף כרטיס המשתתפים.
מעמד המארגנים ופעילים שליחים
תמונות לשלוח עליהם לבנה. קידוש
למס' המעמד מודעת ואת מהאירוע
המטה השתתפות .054-230-8770
רכישת לצורך הינה טיסה בכרטיס
שכבר בכרטיס ולא עתידי כרטיס

נרכש.

הפיענוחים את מדפיסים
מהשוק שאזלה שנים מספר מזה
עם מלכות 'דבר המבוקשת הסדרה
במרכז מקומות'. - המראי פיענוח
את להוציא כעת הוחלט ממש, ההפצה
ההדפסה עלות טבת. ה' לקראת הסט
אחד כל אל ופונים מאוד, גבוהה היא
שכם שיטה ליבו אל יקר שהדבר ואחת
של תורתו להבאת החשובה לפעולה
נוספים לפרטים הציבור. כלל אל משיח
מרכז הספרים. בסדרת הקדשות ונטילת
.077-5123-770 טלפון: ממש. ההפצה

טובות חדשות

הארצית להתוועדות כולנו

מ-770 הבאים ברוכים
בראשיתה אולמי תשע"ט, חשון י"ט

הבטחות ישנן הבטחות. ויש הבטחות יש
אינו האומרם האדם שאפילו דומה שלעתים
הצהרות הן לדבר דוגמא מפיו, ליוצא מאמין
ובמיוחד הממשלה משרי תדיר הנשמעות הסרק
המאיימים הממשלה, וראש הבטחון משר
הפיגועים ימשכו רק שאם לבקרים, חדשות
מי שאין מתברר ולפועל אז... עזה רצועת מכיוון
עזה, עוטף תושבי לא ברצינות, אותם שלוקח
עולים ששדותיהם בשעה מהבטחות השבעים

שחור כולו והאויר באש,
ובעוד השריפות, מפיח
הופכות הגדר פריצות
אפילו מאיימת. לשגרה
שוחקים כבר הערבים
מירושלים כשנשמעות
הלוחמניות, ההצהרות
שאין למדו הם גם
הללו המילים מאחורי

מאומה!

הסרק הבטחות לעומת
אלוקיות, הבטחות ישנן
המתגשמותאחתלאחת,
שכבר אלא בלבד זו ולא
הרי ההבטחות, בעת

מתבצעות! שהן

של האלוקי במחזה השבוע, פוגשים אנו כך
הקב"ה כרת בו מעמד אותו הבתרים', בין 'ברית
שיקרה את לו הראה במהלכה אברהם, עם ברית

והשלימה. האמיתית הגאולה עדי בניו עם

נעלית שלימות
לאמר ברית אברם את ה' כרת ההוא "ביום
הארץ רק ולא הזאת" הארץ את נתתי לזרעך
שניתנה כפי או כיום, לנו המוכרים בגבולותיה
אלא יהושע, בימי העם כניסת בעת בעבר לנו
פרת". נהר הגדול הנהר עד מצרים "מנהר
על תמהים והמפרשים
"לזרעך התורה לשון
מתאים איך נתתי",
"נתתי" עבר לשון

ואפילו הארץ, בפועל ניתנה לא עדיין כאשר
על נולד. טרם אברהם של הנבחר בנו יצחק,
היא כאילו הקב"ה של "אמירתו רש"י: עונה כך
הקב"ה, אצל הדברים הם כך שאכן עשויה",
הרי אלא באויר, התלויה אמירה אינה אמירתו

בפועל. נעשה כבר אשר כמעשה היא

הנהר עד מצרים "מנהר מובטחת, ארץ אותה
עליו השטח את הכוללת פרת" נהר הגדול
(ועוד), ועירק ירדן מדינות כיום עומדים
של גבולותיה הן הן
השטחים ואלו הארץ,
להיות צריכים אשר
לידי ולהגיע משוחררים
ומיד תיכף ישראל, בני
שלימותשתתבטא ממש.
האמיתית בגאולה
לצד כאשר והשלימה,
הגיאוגרפית, ההרחבה
מצב יווצר לראשונה,
מכל ישראל, בני שכל
(ומכל כולו העולם
ויגיעו יעלו הדורות)
של שדרגתה כך ארצה,
לאין תתעלה הארץ

שיעור.

במצוות להדר
עלינו שכזו נעלית ושלימות זו קדושה לדרגת
האומות עשר ארץ האישיים, בחיים גם לשאוף,
הכיבוש על גם רומזים ישראל, לבני שניתנות
ולהגיע בחייו לעשות האדם צריך אותו האישי
שהוא ועד בתורה, והשגה הבנה של למצב

בתורה. מחדש בעצמו

המצוות בקיום בהידור ביטוי, לידי בא הדבר
עתה, עד שהייתה מכפי יותר נעלית בצורה
גבוהה, בדרגה עצמו את מעמיד שאדם באופן
זו, שבת במוצאי לבנה' 'קידוש ממצוות החל
מתוך עיר, של ברחובה עם, ברוב שייערכו
פני לקבלת מיוחדת כוונה ומתוך וזמרה, שירה
ממש. ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי

הנצחית: ההבטחה
הארץ את נתתי לזרעך
מצרים ״מנהר ומקיים. מבטיח שהקב״ה הרי ברצינות, לוקח אינו שאיש והאיומים הסרק הבטחות לעומת
והשלימה האמיתית בגאולה ומיד תיכף שיתגלה כפי אבינו אברהם של לזרעו ניתן הכל - הגדול״ הנהר עד

המובטחת הארץ

הבתרים בין בברית אבינו לאברהם שהובטחה כפי ישראל, ארץ גבולות

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

ז"ל אוסנת בת אסתר מרת
כהן

ה׳תשע״ט בתשרי כ״ט נלב"ע

בתוכם, והיא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ז"ל אורית שרה מרת
מקלר

ה׳תשע״ט בתשרי כ״ה נלב"ע

בתוכם, והיא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת נשמתלעילוי לעילוי

  
    

     

    

   

    

    

    

    

   
    

בארץ אז והכנעני
ו) יב, (בראשית

ישראל ארץ את וכובש הולך היה הכנעני
נפלה, שם של שבחלקו שם, של מזרעו
שנאמר לבניו, הארץ את נח כשחלק
שלם". מלך צדק "ומלכי יח) יד, (בראשית

אתן לזרעך אברם אל "ויאמר לפיכך
להחזירה אני עתיד הזאת", הארץ את

שם. של מזרעו שהם לבניך,

(רש״י)

מנהר הזאת הארץ את נתתי לזרעך
פרת נהר הגדול הנהר עד מצרים

יח) טו, (בראשית

רבי בשם דוסתאי ורבי הונא רבי אמר
הקב"ה של מאמרו נחמני: בר שמואל
"לזרעך שנאמר וכמו מעשה, הינו
אלא נאמר לא 'אתן', הארץ", את נתתי

'נתתי'.

גאולי "יאמרו הבאים: בפסוקים גם כך
כאן כתיב אין 'גואלם' גאלם", אשר ה'
יעקב", את ה' פדה "כי 'גאלם'. אלא
ה' "וברא 'פדה'. אלא כתיב אין 'פודה'
כאן כתיב אין 'ויברא' ציון", הר מכון על
ומתוקנת. ברואה היא כבר 'וברא' אלא

שמעוני) (ילקוט

ו...הקדמוני הקניזי ואת הקיני את
יח) טו, (בראשית

אלא להם נתן ולא כאן, יש אומות עשר
מואב אדום, והשלושה: גוים שבעה
עתידים וקדמוני קניזי קיני, והם ועמון
שנאמר המשיח, לימות ירושה להיות
עמון ובני ידם משלוח ומואב "אדום

משמעתם".
(רש״י)

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:39 17:27 ירושלים

18:40 17:42 תל-אביב

18:39 17:32 חיפה

18:41 17:45 באר-שבע

18:49 17:51 ניו-יורק

- יעקב תאמר למה 
תתהלל. ישראל

טז) מא, - כז מ, (ישעיה

כשקשה גם קדימה, ללכת

מלך דבר

לך לך

לך לך

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

מבטא דבר של שמו כי מבואר, החסידות בתורת
של בשמה כשמדובר ובוודאי ומהותו, תוכנו את
נזכרו לא אומנם הפרשיות שמות בתורה. פרשה
אולם שם, מנויים נ"ך ספרי ששמות כפי בגמרא,
תורניים, שמות הינם אלה ששמות הדבר ברור
לקרוא ישראל כלל אצל שמקובל העובדה מעצם

שנה. מאלף למעלה אלה, בשמות לפרשיות

לכל נוגע לך-לך פרשת של ששמה נובע מהנ"ל
אלא האחרון, לפסוק עד שבפרשה, העניינים

מסויימת. שאלה מעורר זה עניין שדווקא

ללכת להפסיק ולא ללכת,
החל ביהודי, "הליכה" של המקובלת משמעותה
בפרשתנו, - אבינו אברהם הראשון מהיהודי
ותכלית לעיקר "הולך" בו אופן על כמובן, מורה
זאת-אומרת קונו. את לשמש שנברא בריאתו,
למעלה תמיד הוא עולה שלו השם שבעבודת
בהוראה כשמדובר ובוודאי עילוי. אחר בעילוי
שאברהם עצמך", אל "לך שפירושו לך", "לך של
- נשמתו לשורש שלו, לעצם ויגיע ילך אבינו
נעלית עליה על המורה "הליכה" בודאי שהיא

ביותר.

הפרשה, בתחילת מילא שאלה: נשאלת זה לפי
לך "לך הציווי את מלא שאברהם כשמסופר
לארץ והלך אביך" ומבית וממולדתך מארצך

"הלוך אצלו היה גופא, ישראל ובארץ ישראל,
ובית- ירושלים לצד שהתקרב הנגבה" ונסוע
מתבטא אלה פרטים שע"י מובן - המקדש
יותר נעלית ודרגה למקום חיל, אל מחיל ההילוך

בקדושה.

רעב "ויהי בפרשה: מסופר מכן לאחר מיד אבל
שאברהם איך מצרימה", אברם וירד בארץ
- למצרים ולרדת ישראל מארץ לצאת הוכרח
לך" "לך להשם מתאים הירידה על הסיפור איך

עילוי? אחר עילוי על להיפך, המורה,

לכל לקרוא שייך איך מובן: לא לגמרי זה לאור
בשם בפרשתינו, המסופרים הנזכרים, הענינים

חיל? אל מחיל עליה על המורה לך" "לך

מקדים מהלך
הפירוש את להקדים עלינו זאת להבין ובכדי
זה שאין לבנים", סימן אבות ב"מעשה הפנימי
- לאבות שקרו הדברים שאותם 'סימן', רק
עצמם אבות" ש"מעשה אלא לבנים, גם קורים
אצל שיקרו למעשים המביאים הדברים הם

הבנים.

הביא מצרימה אברהם שירידת בזוהר, מובא כך
ש"ויעל מובן ומזה - מצרים גלות ענין את
ויציאה לעליה הסיבה את היווה ממצרים" אברם
היתה ממצרים אבינו אברהם יציאת גם ממצרים.
דבר ובזהב", בכסף במקנה מאוד "כבד של באופן
עם תהיה מצרים מגלות היציאה שגם שגרם

גדול. רכוש

אברם "וירד של הפנימי התוכן שגם מובן זה לפי
של והתכלית היות לך": ב"לך מרומז מצרימה"
לאחר שבאה העליה היתה מצרימה" . . "וירד
כבד . . ממצרים אברם "ויעל של העליה מכן,
שה"וירד" איפא יוצא ובזהב". בכסף במקנה מאוד

"ויעל". של ההתחלה באמת היה

יאוש אין
שמתבוננים בשעה בעבודתנו: מזה ההוראה
ח"ו: יאוש מחשבת להתגנב עלולה בעולם,
המחשכים כל על להתגבר ועוז כח נשאב מהיכן

והמצוה? התורה באור העולם את ולהאיר

הירידות, שכל מכיון היא, כך על התשובה -
בלבד, חיצוני דבר הם וההסתרים ההעלמות
מתנהג אינו העולם אדרבה: בפנימיות, אבל
שכוונת וברור, מנהיגו, הקב"ה אלא ח"ו מעצמו
יזדכך שהעולם כדי הוא עושה שהוא מה בכל ה'
הירידה אין דבר של ולאמיתו עי"ז ויתעלה
נמצא, - מהעליה וחלק הכנה אלא עצמה
שיגיע עד ומזדכך, העולם מתעלה ליום שמיום
בגאולה ית', לו דירה שיהי'ה השלימות לתכלית

והשלימה. האמיתית

כא) כה, תשי״ג, חג-השבועות (משיחות



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

עושה שהקב"ה הניסים פרסום
לה יש ישראל, מעם אחד כל עם
הגאולה לזירוז ושייכות השפעה
ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית

המשיח, מלך שליט"א שהרבי מאז
של המופלא האפיק את לנו העניק
המענות וקבלת הבקשות כתיבת
האגרות באמצעות מיידי, באופן
הכלל, לנחלת הענין הפך קודש,
כיום, יודע מישראל, אחד כל כאשר
בכל להצלחה הבטוחה הדרך כי
בין נמצאים הברכות ומקור מעשה
מוכנסים לשם קודש, האגרות כרכי
מתקבלות ומשם הברכה, בקשות
מלך שליט"א הרבי של מענותיו

ישיר! באופן המשיח

נעשה הדבר כאשר עוד ומה
ללא מקום, מכל עצומה, במהירות

רבים ואכן קל. עיכוב
ישועות לראות זוכים
בבקשות עצומות

שלהם. הברכה

שכזו פרטית גאולה על
מספר לפני שאירעה
ניקול גב' מספרת שנים,
משיכון שתחי' עמרן

בלוד: חב"ד

שלי הטלפון "מספר
פעם, מידי מתפרסם

בקשר, איתי היו אשר כאלו ידי על
באמצעות ישועות לראות כבר וזכו
מפנים הם פעם לא קודש. האגרות
להם, ואומרים נוספים, אנשים אלי
אפשרות ב"ה, לקבל אפשר שאצלי
המענה וקבלת מהירה, לכתיבה

המשיח. מלך שליט"א מהרבי

באחת כאשר הופתעתי שלא כך
צלצל השבת, במוצאי השבועות,
אדם היה הקו על שלי. הטלפון
משפחתו בשם עצמו את שהציג
לטיול נסע בנו כי וסיפר מנדלסון

בירדן.

טרח הוא כך כלל, באשמתו "שלא
בילדה בשוגג פגע הוא לי, לומר
למרות אך לכביש. שהתפרצה
אנשי מסרבים ברורה, שחפותו
ואפילו לשחררו שם השלטון
או בו לפגוש משפחתו לבני לתת
להגיע מטעמנו דין לעורך לאפשר

אליו.

בבקשה המקומי לשגריר גם "פנינו

איננו כאשר זו, בצרה לנו שיסייע
באם בגורלו יעלה מה יודעים
אך למשפט. שם ויעמוד ישאר
ביקור סורב לשגריר אפילו לצערנו

שם. נמק ובננו המעצר, בתא

הרבי ברכת את ובקשי כתבי אנא
סיים לבננו", המשיח מלך שליט"א

בקשתו. את

ואת הכתב, על דבריו את העלתי
עם היד בכתב המלאים הדפים
כ"ג לכרך הכנסתי הברכה, בקשת
ר"פ- בעמוד שנפתח מולי, שעמד

נאמר: שם רפ"א

וברכה! "...שלום

בעתון הידיעה ראיתי עתה זה
לצאת רשיון קבל שי' שאחיו
ת"ו באה"ק להתיישב ממדינתו
תבנה הקודש (=בארץ
שזהו וכנראה ותכונן).
שכתב להידיעה המשך
במכתבו (כבודו) כ' לי
את ואברכה הקודם.
טוב, מזל בברכת כ'
אחד כל שמחת והרי
שמחת היא מישראל
אשר ובפרט הכלל,
מישראל אחת נפש
שזהו כולו, כעולם היא
שנברא מהטעמים

יחידי. האדם

נגיע הפרט מגאולת אשר רצון ויהי
אחיו של ויציאתו הכלל, לגאולת
שערי לפתיחת הקדמה תהי'ה שי'
לרחבה פתיחה ההיא, המדינה
לא כי ה' חסדי ומתוך ובקרוב,

תמו..."

מלך שליט"א הרבי כי לו, הסברתי
ההקלות את רואה רק לא המשיח,
משפחה עם ופגישה המעצר בתנאי
המלא שיחרורו את אלא עו"ד, או
ממש בקרוב והגעתו המעצר מבית

ארצה.

כלי אחרי עוקבת ואינני מאחר
שכעבור ידעתי לא התקשורת,
בפרשה, התפתחות חלה יומיים
טרח הוא שלישי ביום ב"ה, אך
לרבי לבשר ממני, וביקש לצלצל
הבשורות את המשיח מלך שליט"א
המצופה, לכל בניגוד אשר הטובות,
לשחררו במפתיע הירדנים החליטו

ארצה. אותו ולגרש ממעצר

מימון ליאור ר' הנגב, בצפון המשיח מלך שליט"א הרבי שליח מאת:
לך" "לך פרשת זו ש"ק במוצאי לבנה" "קידוש מעמדי לקראת מלכא.

עצמו!קידוש לבנה - לתת כוח למשיח עצמו! למשיח כוח לתת - לבנה קידוש
מבצעי כל את ליישם משתדל מאנ"ש אחד כל
יחד אך המשיח, מלך שליט"א הרבי של הקודש
הוא שבו מבצע יש כשוריו, לפי חסיד, לכל זאת עם

בהחלט! לגיטימי טפי". "זהיר

את מכינים אנו המבצעים שבכל להבין! צריך
לזמן כלים להיות ישראל עמך את ובפרט העולם
לבנה". "קידוש מבצע ומיוחד שונה הגאולה.
לתת העם, את אותנו, מעודד המשיח מלך שליט"א הרבי זה במבצע
בשיחה עצמו. המשיח למלך כוח לתת עצמו. המשיח למלך חיים
תלוי הדבר "...שאין מדגיש: הוא התשנ"ב נח בפרשת הגאולה אודות
זהירות בתוספת להתבטא הדבר צריך עצמו צדקנו במשיח אלא
שליט"א הרבי וברורות: פשוטות במילים לבנה..". בקידוש והידור
עצמו, צדקנו במשיח התלוי המשקל כובד כל את שם המשיח מלך
(באותה תולדות בפרשת הק' וכדבריו לבנה. קידוש במבצע עצמו, הוא

ללבנה". נמשלו ומלכותו "שדוד שנה!)

הנושא את עוזב" "לא ממש המשיח מלך שליט"א הרבי ובכלל
שיחות(!): בשלוש בנושא ומעמיק והולך לבנה קידוש של ה'בוער'
מאוד נוגע לבנה' 'קידוש שנושא משמע וישלח. תולדות, נח, פר'
כ3-4 זאת וכל ישראל. של המציאות ועצם משיח של מציאותו לעצם
שנדע אדר בכ"ז שנה באותה שאירע הבריאותי האירוע לפני חודשים
אדמו"ר כדברי הוא וקיים" חי ישראל מלך ש"דוד ונפנים ונעמיק
בעיקר היא זו בהכרזה שהכוונה ס) עמו' הנביאים על (מאמריו הזקן
שלפני בתקופה שמו. על ונקרא המלך דוד מזרע שהוא המשיח, למלך
כי וההכרזה האמונה נדרשת אז - ונעלם נסתר הוא בה ממש, הגאולה

הגאולה. את לכולנו להביא עומד והוא וקיים חי הוא

בחתונהריקודים ושמחה כמו בחתונה כמו ושמחה ריקודים
לבנה. קידוש מבצע לגבי זהירות" "תוספת במילים נוקט גם הרבי
נאמר לא אבל בכביש" "תזהר ילד נזהיר לדוגמא, ילדים, בחינוך
(ובמהירות) ועובר החולף שדבר משום בית. שיעורי לעשות תזהר
שמע קריאת זמן או מכונית כמו לב לשים ולא לשכוח עלולים אנו
כך לחלוף. עלול שהזמן משום ותפילה"– שמע בקריאת זהיר "הוי
פעם רק ומתבצע בלבד דקות מספר אורך שקיומה לבנה בקידוש גם
ולכן לב! לשים לא עלולים אנו קודש במבצעי טרדות מרוב בחודש.
"תוספת מדגיש ואף "זהירות" המשיח מלך שליט"א הרבי אומר
מתחדשים אנו בה הגאולה זמן אל קרבתנו בגלל זאת וכל זהירות".
עצמו". "למשיח כוח נותנת כנ"ל זו שמצווה ומשום (כלבנה) כמותה

הרמ"א דעת את המשיח מלך שליט"א הרבי מביא למעשה להלכה
החודש בקידוש ריקודין שמחות עושין "ולכן ס"ב) סתכ"ו (או"ח
הדורות בכל ידועה הייתה הרמ"א של דעתו נישואין". שמחת דוגמת
נשואין. בשמחת כמו לבנה בקידוש שמחה ראינו ממש לא זאת כל ועם
להקב"ה ישראל בין שנוצר החיבור את רואה הגאולה, דור נשיא אולם
שהלבנה וכשם וכלה, חתן של נשואין כמו לבנה" "קידוש במצוות
לשמוח הזמן שזה לנו אומר ולכן הגאולה. בזמן יחדיו יתחברו והשמש
הגאולה סף על עומדים אנו כעת, נשואין. בשמחת כמו ממש ולרקוד
באופן - והקב"ה ישראל עם של המושלם החיבור יהיה בה השלמה,
(כנסת כלה... וקול (הקב"ה) חתן קול שמחה וקול ששון "קול של
"קידוש מבצע את לערוך המתאים הזמן באמת זה כעת, ישראל)".
עם וברוב ונאים, חשובים בגדים עם ברחוב שמחה בריקודי לבנה"
משיחא, מלכא דוד ביאת את ופועלים מזרזים שבזה לכוון מלך. הדרת
ולהכריז: הגאולה את כעת כבר להרגיש המשיח. מלך שליט"א הרבי

ועד". לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק מר-חשוון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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בירדן נס

שכתוב כפי ישראל, ארץ כל לשלימות בנוגע גם
על-ידי- החל הארץ שכיבוש ובירושלמי בבבלי

לארכה בארץ התהלך "קום לאברהם אמר שהקב"ה זה
נתתי "לזרעך אמר הקב"ה ואחרי-כן אתננה", לך כי ולרחבה
הקב"ה של "אמירתו מפרש שרש"י כפי הזאת" הארץ את
תשל"ז) נח פ' ועש"'ק ליום (אור עשויה". היא כאילו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הארץ את כבש אברהם

המשיח מלך שליט״א הרבי

מלכא ליאור 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

הלילה כל לילה, כל

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מהווה שמחתנו", "זמן הנקרא הסוכות חג
לשאוב שנה מידי המגיעה מיוחדת הזדמנות
מהמעמדים אחד כולה. השנה לכל שמחה
המקדש, בית בזמן זה בחג שאירעו המיוחדים
השילוח ממימי יום מידי המים שאיבת היה
הבית. בעזרת שעמד המזבח על וניסוכם
מיוחדת, שמחה מתוך נעשית היתה השאיבה
ועל בששון", מים "ושאבתם הנביא כדברי
חז"ל אמרו מעמד באותו ששררה השמחה
ראה לא השואבה, בית שמחת ראה שלא "מי
ברחבת נאספו לילה מידי כאשר מימיו" שמחה
התנאים עם ולשמוח לצפות המונים העזרה

מיוחדת. בהתלהבות מרקדים שהיו

תוכלו ועדה, קהילה בכל כמעט כיום, גם
חול-המועד מערבי באחד 'ערב' על לשמוע
בליווי שמחה, של אירוע מתקיים בו סוכות,

וריקודים. מחולות תזמורת,

מסתפק לא שליט"א המשיח מלך הרבי אך,
מעורר הוא זה, לחג הקדושות בהוראותיו בכך.
החג, מלילות לילה מידי וריקודים שמחה על

הלילה... כל ובמשך

מפנה שהמשטרה עד
של מדרשו בית מ-770 שיצאה זו הוראה
ואלפי-אלפי הפועל, אל אכן יצאה הרבי,
אל הסוכות בחג לילה מידי יוצאים חסידים
שבברוקלין, הייטס בקראון המרכזי הרחוב
ריקודים הרחוב. את ולהאיר ולשמוח, לרקוד
המשטרה כאשר בבוקר 6 בשעה רק המסתיימים

שגרתי. יום עוד לטובת הכביש את מפנה

שבברוקלין, הייטס' 'קראון בשכונת זה כך
התופעה התפשטה השנים, עם רק. לא אך
תבל. ברחבי הפזורות נוספות חב"ד לקהילות

מקיימים שב"ה באלו גם רבים, שבמקומות אלא
מידי שמחה ריקודי ומפעילים ההוראה את
לאורך לריקודים הדברים מגיעים לא לילה,

הלילה. כל

למציאות שהפך חלום
שלום-בער הרב מתגורר צפת, הקודש בעיר
והוראותיו שיחותיו את שלמד ניסילעוויטש
והחליט בנושא המשיח מלך שליט"א הרבי של
הלכה הדברים את ולבצע הכפפה את להרים
ריקוד לו התקיים קודמות בשנים אם למעשה.
הרב של בניצוחו ספורים אנשים עם זעיר
מלרקוד פסקו שלא קומער, מענדל מנחם ברוך
לילה, מידי כיום, הרי חצות-ליל, לאחר גם
עד תזמורת בליווי ריקודים להם מתקיימים
ואף וילדים אנשים בהשתתפות בבוקר(!) 6
מוותרות שלא הנשים יושבות בה נשים עזרת
מהצד, בצפיה לשמחה, הן אף שותפות מלהיות

בבית-המקדש. שהיה כפי

הלילה באמצע ביתו את לעזוב קל אחד לכל לא

כן, ועל לפנות-בוקר, של בשעות קל-וחומר
נערכות בער, שלום ר' של הברוכה ביוזמתו
ותמרוץ לעידוד ערך, יקרי פרסים על הגרלות

הקדוש. הקהל

הגדול האלוקי האור מול גם טוב, דבר כל כמו
רבים ועיכובים מניעות קדוש, כה בענין הטמון
ברכותיו לאור אך היוזמה, של מנת-חלקה היו
מלך שליט"א הרבי של והמעודדות הברורות
ה'אגרות-קודש', באמצעות שהתקבלו המשיח
למעלה הצלחה ראו ואכן המארגנים, נרתעו לא

מהמשוער. לגמרי

ומופת דוגמא
לעבודתו כח מעט לא שואב ניסילעוויטש הרב
אצל שראה חיה מהדוגמא זה, בתחום הרבה
מהראשונים שהיה ע"ה, משה הרב החסיד אביו
רוקד כשהוא בברוקלין, בריקודים שיצאו
ארוכות שעות במשך גדולה בחיות בעצמו
הריקוד אל להצטרף נוספים חסידים ו"מושך"
התרחב אט-אט כאשר ביותר, זעיר כשהיה עוד

הנוכחיים. למימדיו שהגיע עד וגדל המעגל

לעשות, הגדילו השנה,
הוגרלו: הרוקדים ובין
טיסה כרטיסי 2
"לברכה דולר ל-770,
זוגות 2 והצלחה",
מצלמות אופניים,
תכשיטים, איכותיות,
ועוד. ועוד ג'יפים טיול

הבא הריקוד שאת כולם, בלב והבטחון התקוה
נעשה התפוצות, מכל ישראל כלל ישתתפו בו
ותיכף צדקנו משיח שליט"א הרבי בהתגלות

ממש. ומיד

התניא לימוד
עם תניא לימוד השיעור שנפסק מה שמצער מובן
ימצא נפשם, תכונת שבידעו חזקה ותקותי וכו' הבנים

הלימוד לחדש המתאימה גישה

בזמן החסרון למלאות שצריך שמכיון רצון ויהי
רבנו להוראת המתאים באופן החידוש יהי' ההפסק,

ט' פרק התשובה באגרת קדישא תניא בספר הזקן

וכו', דפים ב' יקרא אחד דף לקרות רגיל הי'

שלימוד הלימוד של שבהתוצאות כן גם מובן ומזה
האמור. באופן כן גם יהי' מעשה, לידי מביא

אין שמא בעבודתו להמשיך שמהסס שכתב ומה
בדבר, והספק ההיסוס גדול לפלא ממנה, נוחה הדעת

והרי חיים, תורת בתורתנו מקומות בכמה נצטוינו עלי'
שלו וגמר הסיום אשר התניא בספר גם בדבר יפה רמז

פעמים, מאה אפילו תוכיח הוכח הקדש, באגרת הוא
הקדש באגרת שדוקא זו, הוכחה ענין פנימי כמה ועד
גם והרי גוואלד, גוואלד בלשון, הזקן רבנו מתבטא זו

היא. תורה הקדושה תורתנו בספרי הסדר
ו׳תתעח) (מאגרת

באיטלקית הבנה קלי מאמרים
בסגנונו מצטיין שליט"א אביו אשר מכבר לא שמעתי
לכתיבת מזמנו שיקדיש מקום יש ואולי האטלקית.
לקיום בהנוגע הסגנון) (וקלי ההבנה קלי מאמרים
מסורתי חיים ולאורח דוקא בפועל מעשיות מצות
דוברי והצעירים הנוער בשביל - יום היום בחיי

נפשם. לתכונות ומתאים איטלקית

מאביו הספרים ב' כי - כנ"ל כו' קלות ע"ד הדגשתי
בידיעת הן - יותר הרבה גבוהה לרמה מתאימים -...

ו׳תתעט) (מאגרת בכלל. בידיעות והן השפה

הזריחה אורות ברקע: מהרוקדים. חלק

ארצית והתוועדות לכינוס מוזמן הרחב הציבור
המשיח מלך שליט"א הרבי פני לקבלת

הרש"ב הרבי הולדת יום - חשון כ"ף ולרגל


