
עם ברוב - לבנה קידושי
מלך שליט"א הרבי הוראת לאור
שבת של מלכות" ב"דבר המשיח
הדבר שאין "וכיוון תשנ"ב: נח פר'
עצמו צדקינו משיח בידי אלא תלוי
בתוספת להתבטא הדבר צריך –
יתקיימו לבנה", בקידוש זהירות
במוקדי הקרובה, השבת במוצאי
עם בשילוב המוניים אירועים חב"ד
הערים ברחובות "הקהל", מעמד

וזמרה. שירה וברוב

העולמי השבת פרוייקט
– 2015 השבת "פרויקט
KEEPING יחד" אותה "שומרים
ברחבי ייערך "IT TOGETHER
בתאריכים השנייה, השנה זו העולם
הפרטית היוזמה .24-23.10.2015
בראשם אפריקה, דרום יהודי של
החלה גולדשטיין, וורן הראשי הרב
יהודים, כ-55,000 אז שנתיים, לפני
במקביל שמרו דתיים, לא מרביתם
על סולדריות. של כאקט אחת שבת
ממליון למעלה הפרויקט, מטה פי
בשנה במקביל השבת את שמרו יהודים
כמה שיצטרפו מקווים והשנה שעברה
אחדות. של אחת לשבת יהודים שיותר
מתמיד, יותר היום, שדווקא "מרגישים
עיריות עשרות ל'ביחד'". זקוקים אנחנו
מגוון ויקיימו לפרויקט הצטרפו ומועצות
ראשי עם שישי ארוחות בהן פעילויות,
והבדלה. חלה הפרשת אירועי הערים,

הרבי של הברורות הוראותיו את ומאמצת הזויות הצהרות מאותם בה חוזרת היא כי להצהיר הממשלה על
שהיא כל פלסטינית רשות או אוטונומיה כל לבטל יש ישראל, בארץ ויתורים על לדבר אין המשיח: מלך שליט״א

טובות חדשות

וחייבים אפשרי
הטירור את לנצח

נרשמת כבר האם
ל"הקהל"? בכרטיס

אדמו"ר של הידוע פתגמו הזמן. עם לחיות צריך
כי שהבהיר ערוך, והשולחן התניא בעל הזקן
יש עימה השבוע, פרשת זו יהודי של הזמן
מאיזור שבאו המלכים, ארבע מלחמת לחיות.
אחד הינה מאיזורנו, המלכים חמשת כנגד בבל,
המלכים ארבעת בפרשתנו. המרכזיים האירועים
לוקחים הם במהלכה זו, במלחמה המנצחים הם

בשבי. אברהם, של אחיו בן לוט את

כולו מתגייס הוא לאברהם נודע משהדבר
"וירק אחיו: בן להצלת
עד וירדוף .. חניכיו את
לילה.. עליהם ויחלק דן.
את וישב וירדפם.. ויכם
לוט את וגם הרכוש כל
אמירה כאן יש אחיו". בן
כאשר נחרצת. ואמירה
ויש בסכנה נמצא יהודי
לא זה להצילו, ביכולתך
לגמגום להססנות, זמן
זהו פוליטי, ולמשחק
ועשיה עשיה של זמן

נחרצת.

היוזמה העברת
עורך אינו לו. אשר כל עם כולו, מתגייס אברהם
מול ביתו, וילידי הוא כוחות, מאזן חישובי
לנגד היטב. ומאומנים חמושים צבאות ארבע
כל (עם אחיו בן הצלת ברורה, מטרה עינייו
כי לציין, יש בעיקר כלפיו). לו שיש הביקורת
אלא טובה, לשינה הלילה את מנצל אינו הוא
אליו. היוזמה את להעביר כדי בלילה משתמש
אברהם מובס, האוייב וברורה. חדה התוצאה
והרכוש.. האנשים השבי, כל את להחזיר מצליח

הטירור מול בישראל הממשלה של התנהלותה
מדהימה הגואה, הערבי
כסהרורית בחולשתה,
שאין התנהלות ממש.
לא ובוודאי אמירה בה
ובעיקר נחרצת אמירה

בארץ יהודי כל של שלימותו על הגנה כל בה אין
היוזמה את מותירה האנמית התנהלותה הקודש.
הטירור מעצבי בידי המשחק, כללי קביעת ואת
מעצם אלא אינה חיותם שכל הערבי, ברחוב

הדמים. שפיכות

מכה, מביא הקב"ה שאין בחז"ל, הוא ידוע כלל
את לעצור ניתן תרופה. לה הקדים כן אם אלא
הרבי הבהיר שנים, לפני כבר בהחלט. הטירור
שואב הערבי הטירור כי המשיח, מלך שליט"א
מעצם כוחו, את כיום
הממשלה הצהרת
מוכנות על וקודמותיה
על מו"מ לניהול
ישראל בארץ ויתורים
בהצהרה יותר ועוד -
שתי בדבר האסונית
- עמים לשני מדינות
המהוות הצהרות ח"ו.
והעידוד התמריץ את
לטירור. ביותר הגדול

חזקה יד רק
הטירור. את לעצור ניתן
להצהיר הממשלה על
הזויות הצהרות מאותם בה חוזרת היא כי
הרבי של הברורות הוראותיו את ומאמצת
ויתורים על לדבר שאין המשיח, מלך שליט"א
או אוטונומיה כל לבטל יש וכי ישראל, בארץ
תהיה כזה, באופן רק שהיא. כל פלסטינית רשות
שליט"א הרבי ניצחת. השפעה בשטח לפעילות
גורמי כלפי חזקה יד רק כי הבטיח המשיח מלך
האמירה עצם לרגיעה. שתביא זו היא הטירור
שתביא זו היא מעשית, בהבהרה שתלווה
"הקהל", שנת זו בשנה בפרט הטירור. לרגיעת
לקיומם רגילות בלתי עוצמות בחובה הנושאת
ישראל, עם אחדות למען הקהל כנוסי של
ולזירוז ומתנקם אוייב כל מול איתנה לעמידה
עבדיו דם כי עמו גויים "הרנינו היעוד קיום
עמו", אדמתו וכיפר לצריו ישיב ונקם יקום

ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית בגאולה

הצדיק יוסף קבר

גזולים להם לומר יכולות העולם אומות אין מקומות ״שלושה רבה: בראשית
ובית-המקדש״. יוסף של וקבורתו המכפלה מערת הן: ואלו בידכם, הם

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

שדמי ורעיתו אליהו הרב למשפחת
רחלי מרת הבת לבוא

יואל הת' עב"ג השידוכין בקשרי
אורבך ורעיתו יעקב הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל

 
    
    

   
    
   

 

    
    

    
    

     

האדמה משפחות כל בך ונברכו
ט) ו, (בראשית

(ישעיהו כדכתיב לבוא, לעתיד בך ונברכו
וצאצאיהם זרעם בגוים "ונודע ט), סא,

ברך. זרע הם כי עמים בתוך

לך) לך הגדול (מדרש

לברכן. לך שואלין שיהיו בך ונברכו

כ"י) החפץ (מדרש

ה) טו, לך (לך זרעך יהיה כה

הצבי מה ט) ב, (שה"ש לצבי דודי דומה

לגדר, ומגדר למקום, ממקום מקפץ הזה

כך לסוכה, ומסוכה לאילן, ומאילן

לכנסת זו מכנסת ומקפץ מדלג הקב"ה

ישראל, את לברך בשביל למה? כך כל זו,

את אזכיר אשר המקום בכל שנאמר

בזכות זכות? זו באי כד) כ, (שמות שמי

תברכו כה דכתיב אבינו אברהם של

זרעך". יהי'ה כה כד"א כג) ו, (במדבר

יא) רבה (במדבר

ו) טו, לך (לך בה׳ והאמין

עתידין ח) ד, (שה"ש אמנה מראש תשורי
לבוא, לעתיד שירה לומר ישראל
נפלאות כי חדש שיר לה' "שירו שנאמר
זכות ובאיזה א), צח, (תהילים עשה"
אברהם בזכות שירה, אומרים ישראל
בה' והאמין שנאמר במקום, שהאמין
בה, ישראל שנוחלין האמנה היא וגו',
"וצדיק ד) ב, (חבקוק אומר הכתוב ועליו

יחיה". באמונתו

ה) כג, רבה (שמות

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:35 17:23 ירושלים

18:36 17:38 תל-אביב

18:35 17:28 חיפה

18:38 17:41 באר-שבע

18:44 17:46 ניו-יורק

בקדוש - יעקב תאמר למה :
תתהלל. ישראל

טז) מא, - כז מ, (ישעיה

הזאת הארץ את נתתי לזרעך

הבטחת פעמים, מספר אמורה לך" "לך בפרשת
ארץ את ולבניו לו לתת לאברהם, הקב"ה

להלן: כמפורט ישראל,

אברהם אל ה' "וירא נאמר: הפרשה בתחילת
לאחר הזאת". הארץ את אתן לזרעך ויאמר
ממנו, נפרד לוט כאשר ממצרים, בלכתו מכן,
אתה אשר הארץ כל את "כי הקב"ה: לו אמר

"קום עולם". עד ולזרעך אתננה לך רואה
אתננה". לך כי ולרחבה לארכה בארץ התהלך

הבתרים בין בברית נאמרה, נוספת הבטחה
לאמר ברית אברם את ה' כרת ההוא "ביום -
מצרים מנהר הזאת הארץ את נתתי לזרעך

הפסוקים ובהמשך פרת", נהר הגדול הנהר עד
האומות". "עשר כל מפורטים

וירושה מתנה ישראל: ארץ
שתי הוא: הקב"ה הבטחות בין הכללי ההבדל
הארץ את אתן ("לזרעך הראשונות ההבטחות
נאמרו לא עתיד) בלשון אתננה", "לך הזאת",
ואילו אברהם, של פעולה או לדיבור בקשר

נאמרה עבר) (בלשון נתתי" "לזרעך ההבטחה
של ולרחבה לארכה אברהם שהתהלך לאחר

הארץ.

לאמירה כהמשך הקב"ה ע"י נאמרה זו הבטחה
לרשתה", הזאת הארץ את לך "לתת הקודמת

כי אדע "במה אברהם לשאלת וכתשובה
אירשנה".

להבדלי הסיבה את מסביר הרוגוצ'ובי הגאון
את הקב"ה אמר השלישית שבהבטחה הלשון,
זו בלשון שאל אברהם (וגם "לרשתה" הביטוי
בפסוקים הביטוי ואילו אירשנה"), כי .. במה
אתננה", "לך אתן..", "לזרעך הוא הקודמים

ישראל ארץ במסירת דרכים שתי הם שאלה
ירושה". ו"בגדר מתנה" "בגדר הקב"ה: ע"י

הראשון הכיבוש בין כללי באופן ההבדל וזהו

עזרא בעליית שני לכיבוש יהושע בזמן שהיה
בגדר הוא הראשון הכיבוש - בבל גלות לאחר

ירושה". גדר "הוי השני והכיבוש מתנה

השתנתה לא הבעלות
ישראל, ארץ לגבי ירושה לבין מתנה בין ההבדל
בכניסת שחלה הארץ לקדושת באשר רק הוא
הייתה הראשונה שהקדושה - לארץ ישראל
ענין נוסף השניה ובקדושה מתנה, של באופן

הפסק. לה שאין הירושה

תמיד היא הארץ על ישראל בעלות אבל
הארץ את נתן שהקב"ה מאז בהחלט, מושלמת

"כנחלת הבתרים בין בברית אבינו, לאברהם
והפסק. שינוי יתכן לא ברית ובכריתת עולם",

ישראל: של במצבם תלוי הדבר אין ולפיכך,
מארצנו גלינו חטאינו "מפני של במצב אפילו
ישראל ארץ אז גם אדמתנו", מעל ונתרחקנו

הגמרא שאומרת וכפי ו"אדמתנו". "ארצנו" היא
מאברהם מאבותיכם", לכם היא ש"ירושה
העגל חטא בנתיים שהיה למרות אבינו,

.. והמרגלים

עולם לעם עולם נחלת
יתכן שלא ענין על כאן שמודבר מובן, מכך

ישראל ארץ כל שהרי וכדו'. "מסחר" בו
נהר הגדול הנהר עד מצרים "מנהר לגבולותיה

יהודי, ולכל ישראל לעם ירושה היא פרת",
חלקו על לוותר ח"ו יכול אחד אף אין ולפיכך

מארץ חלקים ח"ו למסור והרצון ישראל, בארץ
לנו", נתנה "ברצונו אשר ה', לרצון נוגד ישראל

עולם. כנחלת

הדרוש, בתוקף כך על עומדים יהודים וכאשר
שזוהי מפני אלא ידי", ועוצם "כחי מצד לא

לעם העולם אלוקי הקב"ה של עולם", "נחלת
- בכך מצליחים אזי עולם,

אומניך מלכים "והיו הייעוד מתממש אשר עד
יעזרו העולם שאומות מניקותיך", ושרותיהם
זה ובענין בכלל ה' רצון את לקיים לישראל

שאז צדקנו, משיח ביאת את מזרז וזה במיוחד.
קיני כולל ישראל, ארץ כל לישראל תשתייך
שפה עמים אל אהפוך ו"אז וקדמוני, קניזי
שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה

מנ״א כ״ף (משיחות ממש. בימינו במהרה אחד",
תשכ״ד) השואבה בית שמחת תשל״ח, ראה ומוצש״ק

מלך דבר

לך לך פרשת

לך לך

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 ,10 ברדיצ'ב
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

אליעזר אהרון ר' הרה"ת הרה"ח
ע"ה צייטלין העשיל יהושע ב"ר

תשע"ה חשוון ב' נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

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

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

תניא תהלים חומש



בבית ששהו האורחים רבבות
חזרו יורק, בניו "770" חיינו
איתם נוסעים הם כאשר לבתיהם
מעט לא הכולל אדיר, רוחני מטען
שליט"א הרבי על מופתים סיפורי
לשמוע זכו אותם המשיח, מלך

החגים. חודש בהתוועדויות

שבמקורו סיפורים, מאותם אחד
תשמ"ח שנת של ב"הקהל" התרחש
מרחובות. צבי עזריה להרב ושייך
אזרח היה עזריה ר' תקופה באותה
לטוס אישור וביקש צה"ל, עובד

המשיח. מלך שליט"א הרבי אל

לי קרא עבדתי, בו המתקן "מפקד
לבקשתי. הרקע את לברר וניסה
הוא רצוני את שהסברתי לאחר
מתוך ולדבריו בשלילה לי ענה
שנה לפני "רק לי: "לעזור" רצון

רוצה ואתה התחתנת,
אשתך, את גם לקחת
התינוקת את וגם
יודע אתה שלכם,
לך? יעלה זה כמה
נורמאלי?"...אני אתה

לך!.. מאשר לא

החלטתי יום לאחר
שוב אליו לגשת
עיסקה. לו ולהציע
בגיל כבר היה הוא
לפרישה קרוב

כך כל הייתה לא אשתו גם מהצבא,
בילדים. התברכו לא ועדיין צעירה
משחרר והוא שבמידה הצעתי
מבטיח אני ימים לעשרה אותי
מהרבי עבורו מיוחדת ברכה לבקש

לילדים. המשיח, מלך שליט"א

לכמה הרצין הוא הדברים לשמע
"אוקיי אמר כשלפתע שניות
הבטחה עזריה, אבל עסק, עשינו

הבטחה"! זו

ואת ואמה אשתו שם את לקחתי
הגענו ב"ה. וטסנו, אימו ושם שמו
ראשון וביום תמוז, ח' חמישי ביום
דולרים חלוקת הייתה השבת לאחר

מצוה. שליחות

מול עמדתי כבר 3 בשעה לערך
שמסר המשיח, מלך שליט"א הרבי
אשתי. עבור ואחד עבורי דולר לי
הרגשתי עצומה. בהתרגשות הייתי

רצון. עת שזו

צבאי בבסיס נמצא שאני אמרתי

ברכה דולר לי נתן ומיד מסויים
שלך השליחות עבור "זה ואמר נוסף
שמפקד הסברתי ואז ."... בבסיס
לי אישר נמצא, אני בו המתקן
ברכה שאבקש בתנאי הנסיעה את

לילדים. עבורו

2 לקח המשיח מלך שליט"א הרבי
הסטנדר על מונחים שהיו דולרים
"זה אומר: כשהוא אותם לי ומסר

אשתו". עבור וזה המפקד עבור

מבטים. של שיח דו החל ואז
על אחד דולר הניח גורנר הרב
מלך שליט"א והרבי הסטנדר
הרב על להסתכל ממשיך המשיח
הניח גרונר הרב חודר. במבט גרונר
וכך נותר המבט ועדיין שני דולר
עד רביעי ודולר שלישי דולר הניח

דולרים.. שבעה

מלך שליט"א הרבי
דולר 2 נטל המשיח
אותם והניח קיפל
2 לקח הסטנדר, על
כנ"ל וקיפל נוספים
3 את לקח ואח"כ
ושם קיפל הנותרים
3 את לי מסר ואז
"זה ואמר הקבוצות
הייתי הילדים". עבור

בעננים.

המפקד. ידידינו אל והגעתי חזרתי
ואת המעשה כל את לו וספרתי
שני את לו מסרתי הדולרים סדר
אשתך. ועבור עבורך "זה הדולרים
הברכה וזו דולרים שבעה יש וכאן

לילדים..". שלכם

"בטוח הוספתי המום. היה המפקד
"שבעה ונפלאות". ניסים שתראה
"קבלת לו אמרתי שאל. ילדים?"

דולרים..". שבעה הרי

הוא מכן לאחר שבועות מספר
בהתרגשות וסיפר למשרדו לי קרא
כשמונה טובות.. בשורות ישנם כי
לי הודיעו מכן לאחר חדשים
כשנפגשנו אותי מחפש שהוא
"נולדו אותי ולנשק לחבק התחיל
על קיבל הוא ב"ה". תאומות לנו

תפילין. להניח להתחיל עצמו

להם נולד מכן לאחר וחצי כשנה
מכן ולאחר תאומות זוג עוד
ברוך בנים, שלישיה! נולדה כמובן..

השם!

וחשיבות חובת אודות המשיח מלך שליט״א הרבי משיחות
הבאה תשע״ו, - הנוכחית השנה זו הקהל״, ב״שנת השמחה

שמיטה. שנת לאחר

שמחה מתוך הקהל
כמה ומצד - שמחה עם קשור ה"הקהל" ענין

ענינים:

ישראל כל היו ההקהל שבזמן לפי לראש, לכל
ומטבע יחד, מתאספים והטף") והנשים ("אנשים
[או התראו לא רב שזמן יהודים נפגשו הדברים
להאהבה ביחס מקום, מכל אבל קצר, זמן אפילו
נחשב זה הרי מישראל (ויותר) שנים בין השוררת
הם אמורים זה זמן בפרק שגם משום רב", כ"זמן
ה"הקהל" עצם איפוא פעל - בצוותא] להיות

שמחה. של ענין

נערך שה"הקהל" - ה"זמן" מצד יתירה ושמחה
נוכחים שהיו - ה"מקום" מצד ובפרט שמחתנו", "זמן הסוכות, חג בזמן
המקדש"; בית בנין זה לבו שמחת "וביום נאמר עליו המקדש, בבית אז
תחזינה ביפיו "מלך - המלך מפי) התורה קריאת (שמיעת מצד ובפרט
ענין שעצם גם ומה במקומו", וחדוה "עוז בבחי' הוא ומצבו עיניך",

לב". משמחי ישרים ה' "פקודי - שמחה עם קשור התורה קריאת

היה המקדש שבית בזמן ה"הקהל" במעמד השמחה גודל מובן זה ומכל
קיים.

הזה, בזמן גם - הענינים רוחניות מצד - להיות צריך שכן מובן ומזה
ה"הקהל" בפועל נערך היה שבו הזמן לאחרי כעת שעומדים ובפרט

ונעשים". נזכרים האלה "הימים והרי שמחתנו"), (ב"זמן בביהמ"ק

מוגה)) (בלתי תשמ"א נח ש"פ (משיחת

השנה כל על שמחה
"הקהל": במצות ביותר מודגש השמחה ענין

שמחתנו". "זמן - שענינו הסוכות, בחג היה בפועל "הקהל" מצות קיום
הפסח חג נקרא אעפ"כ אבל לשמחה", "מועדים הם רגלים הג' כל דהנה,
ואילו תורתנו", מתן "זמן בשם נקרא השבועות וחג חרותנו" "זמן בשם
לשמחה" ל"מועדים ביחס - שמחתנו" "זמן בשם נקרא הסוכות חג

גופא.

כולה, השנה כל על נמשכת - הקהל שבמצות שמחתנו" ד"זמן והשמחה
שמחה. מתוך תהיה כולה השנה דכל שהעבודה

וכמה כמה ישנם השמחה שבענין תרנ"ז תשמח שמח בהמשך וכמבואר
ממדידה שלמעלה ושמחה והגבלה, שבמדידה שמחה ובכללות: דרגות,

והגבלה.

עציך ל"חוטב אפילו מישראל, ואחד אחד לכל בפשטות מובן זה וענין
שהוא זמנים שישנם יודע מישראל ואחד אחד כל שהרי - מימיך", ושואב
למעלה היא ששמחתו זמנים וישנם והגבלה, שבמדידה בשמחה שמח
זו ששמחה יחידו, בנו נישואי בעת השמחה ולדוגמא: והגבלה, ממדידה

הנ"ל). בהמשך (כמבואר והגבלה ממדידה למעלה היא

ממדידה שלמעלה באופן נעשית היא הרי בשמחה, היא העבודה וכאשר
תשמ"ח) תצא ש"פ (משיחת והגבלה.

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

א. פרק שבועות הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

א-ג. פרקים סנהדרין הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

טז-יח. פרקים

יט-כא. פרקים

י

יא

יב

יג

יד

טו

טז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הבטחה... זו הבטחה

מתפעלים - גדולה הכי השטות את כעת עושים
חלק ועוד חלק עוד להם ומחזירים ממצרים,

הראה שהקב"ה גלויים בניסים קיבלו שהיהודים מהשטחים
הכי שטות שזהו בעיניהם, חן ימצאו זה שע"י וחושבים להם,

תשל"ט) דברים (ש"פ גדולה.

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגדולה השטות

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 - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י
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לכולם! טוב משיח

מהעבודה להתפטר לא

עתה עובד בו שבמקום בשאלתו למכתבו במענה
שלו, תור הגיע לא אבל פטורים, בפני עתה עומדים
פיצוים לקבל בכדי מעצמו יתפטר האם ושואל
הנה הנשמע שכפי בדבר, פלא וקצת החובות. ולסלק
משתדל שנים, משך משרה לו שיש מי כל ת"ו בארה"ק
לא ודאי והרי הפיצוים. אחר להוט ואינו להחזיקה,
ו׳שעח) (מאגרת זמן. לאחר גם הפיצוים יפסיד

הרבים לטובת - 770 ב ביקור
ור"ה דאלול רצון בימי לבקר הטוב רצונו אודות כותב
שזהו כנראה זה אודות מפרש שאינו ואף בכאן, הבע"ל

שתליט"א, הרבנית זוגתו של המלאה בהסכמתה

נסיעות שכל - דא שבכגון הבקשה לו ידועה בודאי כן
הרבים, תועלת בהן תהיינה כאלו

בשעה הבקור שיהי' רצון יהי הרי הוא, כהנ"ל ואם
והנגלה, הנראה ובטוב הפנימי בטוב ומוצלחת, טובה
ו׳שצב) (מאגרת הנכונה. ובריאות הדעת הרחבת מתוך

הרבים לטובת - ב770 ביקור
קלה ששינתו איך שליט“א, . . . בנם אודות ובמ"ש
לומר מקום יש וכו' לילה כל כמעט ומתעורר ביותר
יתחזקו בודאי החסר וכשימלאו במזונו, מה לו שחסר
אלא יותר, במנוחה לישן שלו) (ניערװען העצבים
לדקדק וכן ישן, בו בחדרו המזוזה גם לבדוק שצריך
ידיי שעל לו, נותנים אשר ומשקים המאכלים בכשרות
ו׳שצד) (מאגרת ושוב. הלוך מצבו ילך זה כל

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

פלמחים, ליד חנן, בית מושב הוקם ביסודו
מבולגריה. שעלו יהודיים מתיישבים ע"י
לפעול הראשוני קושי את גם המסבירה עובדה
מספר למשל, "כך ומצות. תורה בחיזוק שם
ברחובות, חב"ד מקהילת צבי עזריה הרב
"בית לראשונה, המושב עם "כשנפגשתי
לשנה אחת רק שם, נפתח היה הכנסת"
שמע? מי תורה, שיעורי על הכיפורים.. ביום
הרבה עם האחרונות, בשנים יסודית פעילות
את פעלה ישראל אהבת והרבה סבלנות
של מגוונת רשימה לציין ניתן כיום פעולתה.
בישוב. המתקיימות יהדות בנושאי פעילויות

המוות ממלכודת הצלה
בקרית למד סרוגה" "כיפה כחניך בצעירותו
החל הצבאי שירותו את בירושלים. נוער
פרצה מכן לאחר קצר זמן כאשר כעתודאי,
ניסים עם נפגש כאן הגליל". "שלום מלחמת
האמונה. נקודת את אצלו שחיזקו ניסים, וניסי
לתוך נזרקנו הטירונות לאחר ומיד "גוייסנו
הנקרה, לראש הגענו הגליל. שלום מלחמת
ניגשתי ואני נשק על לחתום נגשו החבר'ה
נשק אין כי התברר כשסיימתי להתפלל.
M16 רובה קבלתי מאמצים לאחר רק עבורי!
"מטאטא"). לכנותו נהגו (חבר'ה ארוך קנה עם
מעלתו. וזו "מדוייק" אבל קל, לא נוח, לא

מהרכב ירדתי מסויים בשלב למשימה. יצאנו
דורך שאני חשתי כשלפתע רגלית, ונעתי
שקע, הכל לפתע ואז ספוגית קרקע על
שהיה הנשק נפלאה, פרטית כשבהשגחה
צידי שני על נתפס החגור, על לרוחב תפוס
זו הייתה עיני, וחשכו למטה הסתכלתי הבור.
שיפודי הוצבו הבור בתחתית מוות. מלכודות
הרובה את לי נתנה עליונה ההשגחה יד ברזל.

המוות. לבור נפילתי את לעצור כדי הארוך
הדרך. כל לאורך אותי ליוו הניסים

דוד ברמת בטייסת שובצתי יותר מאוחר
היה עלי האחראי מסווג. מיכשור בתיפעול
העמק, במגדל שליח כיום ברדוגו משה
חב"ד תורת את להכיר התחלתי באמצעותו
לצידו עבדתי זו בתקופה לתוכה. ונשאבתי
הדוק קשר ביננו נוצר ארד. רון הנווט של
פעמים. כמה תפילין איתו להניח זכיתי ואף
מאוד תניא, לעצמי לומד שאני כשראה
נוף לתל עברתי יותר מאוחר בזה. התעניין
הרב שמסר חסידות שיעורי עם נפגשתי כאן
חסידיות, בהנהגות התחלתי שחר. אלימלך

סרוגה. כיפה עדיין חבשתי לראשי כי אם

הלבושים החלפת
הראשונה בנסיעתי היה זה בתחום גם השינוי
תשמ"ח, בשנת המשיח מלך שליט"א לרבי
לאחר הראשונה השבת במוצאי הקהל. שנת
תתקיים ערבית שתפילת הודיעו שהגענו,

בזריזות טיספתי למעלה. (אולם) בזאל
החסידים באחד נתקלתי כשלפתע במדרגות,
"מארץ וכשעניתי אני מהיכן ושאל שעצר
קעלר, "שמי ואמר ביותר שמח הקודש"
במניין ה"הבדלה" את עושה אני כלל בדרך
עלי כעת אך המשיח, מלך שליט"א הרבי של
ההבדלה... את אתה תעשה בדחיפות, לרוץ
ובפרט אני? פתאום מה מבולבל, הייתי

חבדניק. נראה איני שעדיין

תפילין עצמם על קבלו
לזאל. הצדדית מהכניסה לתפילה נכנסתי
ולפתע שקט נהיה עמידה, תפילת לאחר
מסתכל המשיח מלך שליט"א שהרבי הבחנתי
עצמי את ומצאתי שביל כעין נוצר עלי.
קליין בנימין הרב למזכיר פנה הוא מולו.
אלי וחזר יצא בנימין הרב משהו. לו ואמר
להבדלה סט היה האחד על מגשים שני עם
מיד הורדתי ומגבעת. שחורה כיפה והשנית
הכיפה את ולבשתי הסרוגה הכיפה את
הספסל על עליתי המגבעת. ואת לי שניתנה
את לומר והתחלתי עצומה בהתרגשות הסמוך
מהיכן בעצמי יודע שאינני במנגינה ההבדלה
גילוי עבורי היה המעשה כל אותה. ידעתי

קודשו. רוח של אדיר

בתניא, שבועי שיעור במושב מקיים אני כיום
חסידות שיעורי מקיים מצוה, לבר ילדים מכין
במושב תתקיים בקרוב לנשים, וכן לגברים
ל"ג לתהלוכת זוכה המושב תורה. ספר הכנסת
בדיקת בית, ביקורי שניות, הקפות בעומר,
על שקבלו כאלה כבר יש ומזוזות. תפילין
כבר שכולם והעיקר תפילין. הנחת עצמם
שליט"א הרבי להתגלות רוח בקוצר מחכים

המשיח. מלך

צבי עזריה הרב
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