
לבנה קידוש מעמדי
שליט"א הרבי של להוראתו בהתאם
מלכות' ה'דבר בשיחת המשיח מלך
בקיום להדר ה'תשנ"ב, נח פר' שבת
נאים, ובבגדים עם ברוב לבנה, קידוש
וזמרה, שירה ומתוך עיר של ברחובה
מעמדים זו, שבת במוצאי יתקיימו
הערים במרכזי המצווה לקיום המוניים
חלק ליטול מוזמן הציבור העולם. ברחבי
שליט"א הרבי פני לקבלת באירועים

חב"ד. במוקדי פרטים צדקנו. משיח

הבאים ברוכים כנס
של הולדתו יום חשון, כ"ף יום לרגל
התוועדות אי"ה תתקיים הרש"ב הרבי
השבים פני קבלת בסימן ארצית
במהלך שהו שם קודשינו מחצרות
רבנים דברי בתכנית: החגים. חודש
ב-770, תשרי בחודש שהיו ואורחים
עם וריקודים ניגונים ערוכים, שולחנות
בית שמחת את שליווה כהן לוי הזמר
לילה. מידי הייטס בקראון השואבה
הגאולה למען באגודה נוספים פרטים

.03-658-4633 והשלימה: האמיתית

אברהם ר׳ על חדש ספר
היארצייט יום חשוון ב' לקראת
חותנו שניאורסאהן, אברהם הרב של
הרבית של סבה הריי"צ, אדמו"ר של
מלך אדמו"ר אשת מושקא חי' מרת
מחלקת ע"י לאור יצא שליט"א, המשיח
ומעיינות אחים עזרת של לאור ההוצאה

תולדותיו. סיפור עם ספר הרז"א

טובות חדשות

כולנו במוצאי-שבת
לבנה קידוש במעמדי
חב"ד במוקדי פרטים

בשבוע הטרור, מדינת מנהיג של המוצלח חיסולו
העולם טיהור של נוסף שלב סימלה שעבר,
היתה לא כבר מדינתו איום אמנם מהמזיקים.
להתבטא שהעז מי של מציאותו עצם אך קיימת,
הם, באשר האדם בני כנגד ובמעשים במילים
הינו, בלעדיו, כיום העולם ומשכך סכנה, היוותה

יותר. טוב מקום ספק, ללא

המצע בוצע בו מהעיתוי להתעלם אפשר אי
על קראנו בו השבוע בתחילת בדיוק הצבאי,
הוא שם, בבבל. נמרוד של ממלכתו הקמת

לפני שלטה בו המקום
מדינת ספורות, שנים
פעולותיה שבין הטרור,
השמדת מבצעי היו
אלפי שעמדו העתיקות
לעבודה זכר שנים,
של מזמנו עוד הזרה
העיר אבינו. אברהם
בפרשת המוזכרת אכד,
מלאה שהייתה עיר נח,
ופסילים, גילולים
בשנים כליל נמחקה
מי על האחרונות
מוגר דבר של שבסופו
גדיה", "חד מין בעצמו.
עומד כידוע, שבסופו

לחלוטין. הרוע כל את ומעלים בעצמו הקב"ה
אעביר הטומאה רוח "את היעוד מקיום מתחיל
דברי של הקרובה להתממשות ועד הארץ", מן
הרע ליצר הקב"ה מביאו לבוא "לעתיד הגמרא

ושוחטו".

מהארץ״ גילולים ״להעביר
לאותן שייך אינו זה גיאוגרפי שטח למעשה
פרשתנו כיום. בו המחזיקות ומדינות מעצמות
על לדורות מעידה
הקב"ה שכרת הברית
אבינו, אברהם עם
הראשון היהודי
את נתתי "לזרעך

נהר הגדול הנהר ועד מצרים מנהר הזאת הארץ
שכבשו למי ולא זו ארץ שייכת להם לא פרת".
ישראל, לעם הנבחר לעם אלא מידיהם, אותה
את הטוב, מרצונם הגויים ימסרו ממש ובקרוב
ישראל, לבני הללו המובטחות הארצות שלשת

שלום. ובדרכי נועם בדרכי

המתחוללים ההליכים בכל לראות יש משכך,
הממקד זה, ארץ בחבל האחרונות בשנים
סביבו, העולם עיני את האחרונים בשבועות
ארץ של גבולותיה הרחבת לשלב מעשית כהכנה
על ממש בקרוב ישראל
אין צדקנו. משיח ידי
המחבלים שחיסול ספק
שם, האירועים ושאר

זה. מהליך חלק הינם

המעשי בשלב
אנו נדרשים ובנתיים
את בתוכנו למצוא
כיבוש של הליך אותו
והפיכתן הארצות עשר
במילוי קדושה. לארץ
על המוטלת השליחות
את לכבוש יהודי, כל
המלוות המידות שבעת
ואף פעולותיו כל את
המרמזות הארצות שלשת את גם ולהפוך להוסיף
הראש והבאת והדעת הבינה החכמה, כיבוש על
בצורה התורה בלימוד תפקידו למילוי היהודי
שצריך, כפי הלימוד שבעקבות ועד מיטבית
אותם. ומפרסמים בתורה חידושים אף מוצאים

המעשי בשלב שנמצאת צדקנו משיח פני קבלת
שבת במוצאי מיוחד באופן מתבטאת והמכריע,
להשתתף עיר של לרחובה נצא עת הקרוב,
הלבנה קידוש מצוות בקיום השכינה פני בקבלת
אנו זה במעמד וזמרה. שירה ומתוך עם ברוב
ה' את "ובקשו הנאמר את ביטוי לידי מביאים
ומיד ותיכף אמן", מלכם, דוד ואת אלוקיהם

ממש. ממש

קבלת לקראת
הארצות שלשת

ימוגרו בו הבא, השלב לקראת הכנה הינם היום, של ועיראק בסוריה מתחוללים הדרסטיים השינויים
ממש. בקרוב שלום, ובדרכי נועם בדרכי יועברו לנו המובטחות הארצות ושלשת ישראל, שונאי כל
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קהילות הקהלת קמפיין

לעורר במטרה ארצי, בקמפיין יצא העולמי, קהילות הקהלת מטה
הכנסת. בבתי חסידות חוזרים במסגרתו במבצע, המונית השתתפות



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

לרגל גוזלי שיחיו ואסתר יצחק ר' למשפחת
מרת עב"ג שיחי' אור זלמן שניאור הת' הבן נישואי
מרדכי מנחם ר' למשפחת תחי' שטערנא שיינא

טוב בן שיחיו ויעל
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

ע"ה הרץ ב"ר יעקב ר' הרה"ח
שיניים') בלי ('אריה ז"ל ברוכמן

ה׳תש״פ בתשרי י״ז נפ'

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

טוב נשמתמזל לזכות

 
     

    

     

    

    

     

    

    

 
   

אשר הארץ אל .. מארצך לך לך
א) יב, לך (לך אראך

בגיל היא מחרן אברהם של יציאתו
אין מדוע אז? עד היה ומה שנה, 75
חיי שנות 75 אותם על מספרת התורה

אברהם?

ישראל לארץ אברהם של לצאתו עד
שהוא כזה באופן עבודתו הייתה
מציאויות שתי היו סביבו והעולם
שינוי פעלה לא ועבודתו נפרדות,

במושפעיו. אמיתי

לך.." "לך הציווי קיום ע"י דווקא
המדידות מכל ויצא השתחרר הוא
אז. עד בעבודתו ורגילותו וההגבלות
"לך", של באופן העבודה התחדשה בזה
-הליכה פירושה אמיתית שהליכה
ה׳תשנ״ב) לך (לך ערוך. באין

א) יב, לך (לך אראך אשר הארץ אל ..

לגילוי הבטחה ישנה ה' ציווי בקיום

התורה. בלימוד גם כך האדם. עצמות

להוסיף ועליו בתורה, לחדש יהודי על

גבול. בלי חידוש של לאופן עד בזה

מצבו את לגמרי לעזוב האדם על

דקדושה, רגילות אפילו , ורגילותו

וכן קודם, שחידש החידושים כולל

עד קודם, שחשב המחשבה מהלך את

הוא אראך" אשר הארץ "אל שמגיע

היכולת כל את בעצמותך, אותך מגלה

אחד שאף הנעלמים, כוחותיו גם שלו,

שיער ולא ידע לא עצמו( הוא )כולל

כוחות. כאלה לו שיש
ה׳תנש״א) לך (לך

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:22 16:09 ירושלים

17:23 16:23 תל-אביב

17:22 16:13 חיפה

17:25 16:27 באר-שבע

17:26 16:27 ניו-יורק

בקדוש - יעקב תאמר למה 
טז) מא, - כז מ, (ישעיה, תתהלל. ישראל

אחד כל של ה'לך-לך'

מלך דבר

לך לך פרשת
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

03-658-4633 טלפקס
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

היום לחיי כללית הוראה הוא בתורה סיפור כל
פרשת – לפרשתנו בנוגע גם וכך יהודי. של יום
לעניני בנוגע הוראה ללמוד צריכים לך, לך

ה'. עבודת

מאחר ועיקרית, כללית פרשה היא לך לך פרשת
– הראשון היהודי של התקופה מתחילה ובה
הארץ אל .. לך "לך מהציווי החל אבינו, אברהם
למתן ההכנה תחילת שהייתה אראך", אשר
את אתן "לזרעך הקב"ה הבטחת כך ואחר תורה,

וכו'. וכו' הבתרים בין ברית הזאת", הארץ

כעת? מה התורה, את קיבלנו
לאחר – אלינו ההוראה מהי להבין: וצריך
"לך של זה מסיפור – תורה מתן היה שכבר
את מקבלים אנו תורה, מתן שמאז ובפרט לך"?,
ממתן עילוי אחר בעילוי מחדש יום בכל התורה
ההכנה כעת לנו נוגע מה כן ואם הראשון, תורה

אבינו? אברהם ע"י תורה למתן שקדמה

מצריכה ויום יום בכל התורה קבלת שאכן אלא
– היומי תורה למתן והקדמה כהכנה עבודה גם

דומה: שאלה ובהקדים להלן. שיבואר כפי

לאברהם העניק שהקב"ה בפרשה למסופר בנוגע
– כיום לנו נוגע מה – ישראל ארץ את אבינו
ארץ את בפועל לנו נתן כבר שהקב"ה לאחרי

לארץ נכנסו כבר שבנ"י לאחרי ועאכו"כ, ישראל,
נוגע מה – ועזרא יהושוע בימי בפועל וכבשוה

וקניינה? הארץ קבלת של העניין כיום לנו

קודם האחרונים ברגעים עומדים שכבר ובפרט
הרבה כבר ואוחזים והשלימה, האמיתית הגאולה

ברוחניות הארץ כיבוש תחילת של השלב אחרי
עכשיו? אלינו נוגע זה כל מה כן ואם הענינים,

לכבוש להמשיך צריך
בזה: והביאור

ארץ את אבינו לאברם העניק הקב"ה כאשר
הארצות, שבע את רק לו העניק לא הוא ישראל,
הקיני, ארץ כולל – הארצות עשר כל את אם כי
המזרחי. הירדן בעבר הנמצאות וקדמוני קניזי
שבע את רק בנ"י כבשו ובגלוי שבפועל אלא
לירש עתידים הארצות ג' את ואילו הארצות,

המשיח". המלך "בימי

לאחר שאוחזים שלמרות מובן, זה ומכל
עדיין בפועל, הארץ כיבוש לאחר ואף ההבטחה,
לא עדיין ישראל בני כי הארץ, כל בקניין חסר
נוגע עדיין ולכן הארצות, עשר כל את ירשו

קניין – אראך" הארץ אל לך "לך של העבודה
הארץ.

ובגאולה –מאחר תורה למתן להכנה בנוגע גם וכך
מתן של השלימות את נקבל והשלימה האמיתית
בקבלת חסר עדיין לכן חדשה", "תורה – תורה
ולכן סיני, בהר תורה במתן שהייתה כפי התורה
- תורה למתן ההכנה של העבודה נוגע כעת גם

והשלימה. האמיתית בגאולה

בני לכן שיבוא" יום בכל לו ש"אחכה ומכיוון
לקניין לזכות הדורות בכל השתוקקו ישראל
עכשיו, בפרט נוגע זה ודבר כולן. הארצות עשר
דורנו ונשיא ממש, כפשוטו הקיצין" כל ש"כלו
הכפתורים" את "לצחצח סיימו שאפילו העיד
הראשון הדור הוא דורנו הסימנים כל ולפי
את לערוך יש שכעת מובן וממילא לגאולה,
כולם, הארצות עשר כל לקניין בפועל ההכנות

הבתרים. בין ברית מאז אבותינו נחלת שהם

בדרגה עולים
את ימסרו העולם שאומות יהיה כעת והחידוש
ישראל, לבני – הטוב מרצונם – הארצות ג'

שלום. ובדרכי נועם בדרכי

זה: מכל הלימוד

על דרגא, אל מדרגא בהליכה להיות צריך יהודי
בלימוד ובפרט ומצוות תורה בקיום הוספה ידי

תצא". מאיתי חדשה ל"תורה כהכנה התורה

אליו ל"וירא ממש בקרוב עוברים לך" ומ"לך
ומיד תיכף – והשלימה האמיתית בגאולה ה'"

ממש.

תשנ״ב) לך לך מלכות דבר (ע״פ



לך" "לך פרשת זו ש"ק במוצאי בעזה"י, יערך, אשר לבנה" "קידוש למבצע כהכנה מוגש
מלכא מימון ליאור ר' הנגב, בצפון המשיח מלך שליט"א הרבי שליח מאת:

המשיחלתת כח למלך המשיח למלך כח לתת
לזמן העולם את מכינים אנו המבצעים" "עשרת בכל
כל שנחבר רוצה המשיח מלך שליט"א הרבי הגאולה.
שייכות לו שיהיה מנת על מסוימת במצווה לאלוקות יהודי
הגויים להבדיל, נח", בני מצוות 7" במבצע בגלוי. לאלוקות
וש'העולם ש-ד-י במלכות להכיר מתחילים כולו והעולם

ג'ונגל'. אינו

המשיח מלך שליט"א הרבי זה במבצע לבנה". "קידוש מבצע ומיוחד שונה
בשיחה . עצמו. המשיח למלך וכח חיים לתת העם, את אותנו, מעודד
..." המשיח: מלך שליט"א הרבי מדגיש התשנ"ב נח בפרשת הגאולה אודות
בתוספת להתבטא הדבר צריך - עצמו צדקנו במשיח אלא תלוי הדבר אין
המשקל כובד כל וברורות: פשוטות במילים לבנה..". בקידוש והידור זהירות

לבנה. קידוש במבצע הוא עצמו, צדקנו במשיח תלוי

"הקידוש לעניין כהקדמה ומוסיף בכך מסתפק לא המשיח מלך שליט"א הרבי
בהסתכלות ישראל. כלל של נפש וחשבון אישי צדק חשבון עשיית גם לבנה"
ולא בפרט רק זה חסרון יש (ואם הגאולה כלפי שלמים שהם ישראל כל על
כן וכמו הגאולה..." לבוא צריכה ומיד ש"תיכף למסקנה: מגיע ומיד בכלל)
הדבר שאין למסקנה ובאים בעולם... לעבודה צדק... חשבון "...שכשעושים
והידור זהירות בתוספת להתבטא הדבר צריך עצמו צדקנו במשיח אלא תלוי
"עשיית לאחר בא לבנה קידוש של זה שמבצע כלומר, לבנה..". בקידוש
חשיבה לאחר שבא מבצע אם כי רגיל מבצע עוד לא זהו צדק"... חשבון

המתבקשת. למסקנה באים ואז מיוחדת

הבלתי האלוקי הגילוי שהוא "הוי'", שם את השמש מסמלת הקבלה פי על
הצמצום הדין, מידת שהיא "אלוקים", שם את מסמלת הלבנה ואילו מוגבל,
החודש בסוף שנתמעטה אחרי חודש בכל מתחדשת שהלבנה וכשם וההסתר.
השמש בין החיבור השלמה. בגאולה להתחדש ישראל עתידים כך הקודם,
– "אלוקים" שם בתוך "הוי'" שם יאיר שבגאולה העובדה את מסמל ללבנה

המוגבל. עולמנו בתוך יאיר מוגבל הבלתי האלוקי הגילוי

הוא "הוי' בהכרזת בדרמטיות דבריו את סיים המשיח מלך שליט"א הרבי
הכיפורים, ביום נעילה תפילת בסיום שנאמרת הכרזה פעמים, 7 האלוקים"
ניצחון, של "מארש" בניגון הקהל פרץ ומיד התפילות, של לשיא כשמגיעים
של זה עניין וחשוב נוגע כמה עד מוכיח הדבר הכיפורים. יום בסיום כנהוג

הגאולה. לזירוז שליט"א המשיח מלך הרבי של לעבודתו קידוש-לבנה

וקיים" חי ישראל מלך "דוד
"מלכותו כי לבנה, בקידוש וקיים" חי ישראל מלך "דוד בהכרזת הטעם
שהכוונה התניא בעל מוסיף כמותה". להתחדש עתיד והוא ללבנה נמשלה
שמו. על ונקרא המלך דוד מזרע שהוא המשיח, למלך בעיקר היא זו בהכרזה
האמונה נדרשת אז - ונעלם נסתר הוא בה ממש, הגאולה שלפני בתקופה

הגאולה. את לכולנו להביא עומד והוא וקיים חי הוא כי וההכרזה

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

ועד". לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי ולהכריז:

מבאר קופצ'יק אהרון הרב מספר
בשם יקר יהודי יש "בעירנו שבע:
מלאכה בית לו יש אוחנה, ישי ר'
בחורים מיני כל וישנם לברזל,
לוקח הוא אותם עבודה המחפשים
קשר על איתם שומר ובכך למפעלו,
שאלו לאחר גם הממשיך קשר רציף.

ומתחתנים. מתבגרים

לישיבה ישי ר' נכנס מה, זמן לפני
הרבי ברכת את לבקש מנת על
בשם לבחור המשיח מלך שליט"א
המלאכה בית מבוגרי עזרן, עדי
ימים באותם ונסע להתחתן שעומד

המשיח. מלך שליט"א לרבי

את לקבל תיכנן הוא השאר בין
העומדים גבירים של הברוכה עזרתם
בישראל. בית שמקים למי לסייע

ברכה ישי ר' ביקש כעת
בכך... שיצליח עבורו

בישיבה, עומד בעודי
קופצ'יק, הרב מספר
את ישי ר' לי מראה
לי ומסביר התשובה
אמורים. דברים במה
פלפול הכיל המכתב
בו נראה שלא תורני,
אך לבקשתו, קשר
ממוען שהוא לב שמתי

ר. יצחק בשם לרב

בשם רב מכיר "אני מייד: לו אמרתי
יגש שעדי לדעתי פארק, בבורו זה

לחתונה". עזרתו את לקבל אליו

עם הודעה לו שלח הוא במקום, בו
שעה באותה שהיה עדי המידע.
לו להסביר יוכל מי חיפש ב-770
רב, אותו את למצוא ניתן היכן

במכתב. המוזכר

משפיע לנדא, זלמן לרב ניגש הוא
באותה שהיה ברעננה, משיח בית

חיינו. בבית שעה

שהוא לו לספר מתחיל בעודו
ועוד תרומות מחפש והוא חתן
של שמו את לומר הספיק בטרם
הפתיע מחפש, הוא אותו ר. הרב
מכיסו כשהוציא לנדא הרב אותו
באומרו, לידיו לו ומסר כסף סכום
שליט"א הרבי את ראיתי "הבוקר
את 'לרוקן לי: שאמר המשיח מלך

לחתן'...". ולתת הכיסים

כי ואמר לחלוטין מופתע עמד עדי
אלא תרומה לבקש התכוון לא הוא
על שמע הוא האם אותו לשאול

אליו. להגיע ניתן וכיצד רב, אותו

של שמו את בשומעו לנדא הרב
לך שמסרתי "הכסף לו: אמר הרב,
אצלו הייתי רב. מאותו תרומה הוא
ותרומה מוקדמת, בוקר בשעת היום
אליך". כעת הגיעה לידי שהעביר זו

את החתן מיודענו משביקש כעת
לפגוש מנת על הרב, של כתובתו
מכיסו ושלף לנדא, הרב הזדרז אותו,
הרב של כתובתו רשומה עליו פתק,
אליו. ההגעה ודרכי פארק, בבורו

זלמן, הרב הוסיף תתמהמה, "אל
אצלו הקהל שקבלת משער אני
תזדרז קצר, זמן בעוד מסתיימת

בהקדם". אליו להגיע

החתן, מספר רב, לאותו "הגעתי
חתונה צורכי לי שיש כששמע ומיד
שטר מכיסו הוציא וכו'
ומסרו דולר חמישים של
שאני מייד לו אמרתי לי.
בזכות אליו הגעתי
הרבי של התשובה
המשיח מלך שליט"א
ובשמעו קודש, באגרות
את הרב הכפיל זה, את

עשר...". פי תרומתו

הסתיים לא בכך
וסיפר ל-770, חזרתי הסיפור,
שם, שהיו מהחבר'ה לכמה זאת
בוראנסי השליח יזהר, שמואל הרב
ממנו ביקש זאת, בשומעו שבהודו

אליו. ונסע הרב של כתובתו את

בחודש ל-770 עדי כשנסע השנה,
בית בשמחת שם פגש תשרי,
כי לו שסיפר יזהר הרב את השואבה
תרומה ר' מהרב קיבל הוא בזכותו
לבניית שהביאה ביותר נכבדה

בוראנסי. מפוארת טהרה מקווה

שמעתי קופצ'יק, הרב מסיים
ויצא החגים לאחר הסיפור את
תוך מקומות בכמה זאת שסיפרתי
המיוחד המופת על מצביע שאני
מלך שליט"א הרבי של והנס
קשר ליצור בדעתי עלה המשיח,
מנת על הגאולה שיחת מערכת עם
הדבר אך הסיפור, את להם להעביר
שעבר בשבוע פועל. לידי יצא לא
זמרוני הרב את רואה שאני חלמתי
בחלומי לו שסיפרתי לאחר ציק,
אמר הוא פרטיו כל על הסיפור את
לשיחת זה את להעביר צריך "נו לי:

הגאולה...".

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ח. פרק
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תרומות ושרשרת אחד מכתב

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

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

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

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקדושה להיפך עקשנות

קופצ׳יק אהרון הרב

השאלות על התשובות
הגאולה: באתר חדש

וקיים" "חי בנושא הסימפוזיון של חוזר שידור
הרב ויצהנדלר, שמעון הרב עם ב-770 שנערך
קורנווייץ משה והרב פרידמן מענדל מנחם

www.hageula.com



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

החבילות את לפרוק

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

את "לפרוק הוא אלו בימים שגור ביטוי
האורחים אלפי של להגעתם ביחס החבילות"
מלך שליט"א הרבי אצל תשרי בחודש ששהו
יהודי). כל על אלא עליהם רק (ולא המשיח,

שבו 'יריד', בבחינת היא תשרי חודש תקופת
אנו יריד אותו במהלך מרובה. סחורה קונים
בבית מעמידתנו סחורה, של בשפע מצטיידים
ומעמד השנה בראש התקיעות בעת הכנסת
התשובה עבודת שמים, מלכות עול קבלת
בשנה ביותר הקדוש ביום שנעשית האישית
החג ואוירת השמחה ריקודי הכיפורים, יום-
להקפות ועד בסוכה, ביושבינו אותנו שמקיפה
עצרת שמיני חג בעת בידינו התורה ספרי על
למקום מה'יריד' חזרתנו עם תורה. ושמחת
חבילות את לפרק מתחילים אנו מושבנו
ולהשתמש החוש במהלך שרכשנו הסחורה
השנה. ימות במשך - שרכשנו מה בכל בתבונה

היא שזו יהודי, כל כלפי אמורים הדברים ואם
שעל הרי החולין, לימי בהגיענו כעת עבודתו
אלו כלפי מדוברים הדברים וכמה כמה אחד
נדרשים אלו שבבבל. רבינו בבית להיות שזכו
היקרים באוצרות מקומם אנשי את לשתף

בנסיעתם. שצברו

משובע חודש
לכך מתייחס המשיח מלך שליט"א הרבי
ואחת אחד בכל הוא "כן קודש: באגרות
בכל משובע שהוא השביעי, בחודש מישראל:
להתפרנס במה 'סחורה' ולנו להם נותנים טוב,
האמתחות, לפתוח צריך אבל כולה, השנה כל
מה את בסחורה ולעשות החבילות את לפרוק

לעשות. שצריכים

יום- ראש-השנה, - המועדים ימי בחתימת

ושמחת- שמיני-עצרת חג-הסוכות, הכיפורים,
בימי להיכנס צריך הישראלי ואיש - תורה
החורף, דימי החול בימי - זה על ונוסף החול,
לקחת הוא צריך הרי - רגלים בלא שנה כחצי
ייתנו אשר והמשכות כוחות - לדרך' 'צידה עמו
לדרכו', הלך 'ויעקב הציווי בקיימו כי היכולת לו
הדרכים כל כי אף דרכו, לבטח ללכת יוכל

יח). עמ' ד, קודש (אגרות סכנה" בחזקת

לדרכו הלך ויעקב
הכנסת בבית הנעשית בהכרזה לכך לביטוי מעבר
ונוח בראשית ובשבתות תורה שמחת במוצאי
הרי זה, מעבר המסמלת לדרכו" הלך "ויעקב
לערות החסידים ימי דברי בתולדות שהונהג
החבילות. את לפרוק מטרה מתוך התוועדויות

איש הנסיעה כאשר עברו, דורות החלה זו הנהגה
עיירות דרך עוברת היתה מגוריו, למקום איש
בעגלות והנוסעים הצועדים היום בהם שונות,
על עוצרים מספר) שבועות במשך (לעיתים

דרכם. להמשך כוחות לאגור מנת

אלו המקומיים, ידי על נוצלו אלו עצירות
מהנוסעים לשמוע כדי אז, הרבי אצל היו שלא
היו להם וההנהגות החסידות דברי את הטריים

ביקורם. בימי עדים

מהרבי החזרה בעת כי נהוג היום עד וכך
החסידים מתוועדים המשיח מלך שליט"א
ששמעו מה על וחוזרים עיניהם שראו מה על
המשתתפים את הנוסע משתף פעם לא ב-770.
(חתיכת מה'לקעח' עוגה בפיסת בהתוועדויות
או כיפור יום בערב קיבל אותה דבש) עוגת
או המשיח, מלך שליט"א מהרבי רבה בהושענא
הק'. מידיו שקיבל מהבקבוק 'משקה' בטיפות

השנה לכל ממשיכים
ארצי כינוס גם נערך אלו, לאירועים במקביל
וכפי הקודש, ארץ תושבי כלל בעבור זו למטרה
קודש בשיחת המשיח מלך שליט"א הרבי שאומר

תשמ"ח: חשוון ט"ו

לארצנו "...בשובם
מתאספים הקדושה
"לחיות כדי יחדיו כולם
רגעי את מחדש"
וההתעוררות ההתעלות

השנה ובכל על להמשיכם מנת על המיוחדים,
טובות החלטות קבלת ע"י ובמיוחד כולל כולה,
ועד . . יעזורו רעהו את ד"איש באופן ברבים,
השליחות דעבודת הכוונה תכלית את שפועלים
- "משיח" בגימטריא יו"ד בתוספת "שליח" -

משיחא". מלכא דוד ביאת

באירועים חלק ליטול מוזמנים ואחת אחד כל
ראשון ביום הארצית בהתוועדות ובמיוחד אלו
4 ישראלי שמעון בלוודר, באולמי חשוון י"ט

לציון. ראשון

באנטיביוטיקה ״להפריז״ לא
גם ומקבל שקבל ומסיים שי', בנו אודות ...כותב

אנטיבייטיקה. גלולי יום בכל עתה

הלהיטות פגה כבר הברית שבארצות לו ידוע בודאי -
משימוש להסתייג ומתחילים אלו, גלולות אחרי
התחילו - יותר עוד שנוגע ומה מהם, "מופרז"
מובן רצויות, בלתי צדדיות בתוצאות להבחין
לעורר, אלא באה ולא כלל, בדרך רק היא זו שהערה
ועיון לב שימת על המטפל הרופא עם לדבר שכדאי
האמורות בגלולות השימוש המשך הרצוי - הראוי,
שעסקו אלו אצל בזה שיחקור לעוררו טוב ומה וכו'.
- רוב שעל-פי אחרי זה, בשטח בחקר במיוחד
לחקירות, כל-כך פנוי זמנם אין המטפלים רופאים
כמובן, הגלולות, המיצרים חרושת בתי אשר ובפרט

הנ"ל. מחקירות נוחה דעתם אין
ז׳קכט) (מאגרת

מתאימה חינוך מסגרת
להמשך בהנוגע אצלו הספק על ביותר גדולה פליאה
הראה שהרי הקרוב, בעתיד בנו חינוך של ולהמסגרת
היראת מדת בעיקר נוגעת דא בכגון אשר הנסיון
הרי בזה טוב יהי' שלא ככל כי בחנוך, אשר שמים
בהיראת למעט פועלים גורמים כמה ועוד הרחוב
לא - מזכיר אודותם הספר בתי ב' ובעוה"ר שמים,
שיראתם עליהם שיתאונן שהוא מי שיהי' נשמע

"מופרזת". במדה

באופן לזמן ומזמן האמור בכל לבשו"ט ובברכה בכבוד
כב"ה שהלכה אלו חנוכה ימי וכהוראת והולך דמוסיף
ז׳קכט) (מאגרת ואור. דמוסיף

החבילות את לפרוק התוועדות רבים: מני אחת

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים
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קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

במזרח הגאולה הפצת

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


