
מקשרים כולנו
לנשיאות השבעים שנת לרגל
הוכנה שליט''א, המשיח מלך הרבי
ואחת אחד לכל הפצה ערכת ב'ממש'
הקרובה הסביבה את להכין שתסייע
בערכה: והשלמה. האמיתית לגאולה
על להדבקה איכותי פלסטיק שלט
שלט (כמו מבפנים הרכב/חלון שימשת
לימוד עלוני משיח, מדבקות חדש), נהג
איכותיות. הסברה וחוברות ותוכן
להזמנות מסובסד. במחיר מופצת הערכה

.077-5123-770 - 'ממש'

2 וממריאים מתקשרים
במבצע יוצאת ונשמע נחייג מערכת
מהתאריך צ"ה. וחיילות לחיילי ענק
י"א ועד הנשיאות קבלת יום שבט י'
טריוויה ממבצע הילדים ייהנו ניסן,
מעניינות שאלות מ-3000 למעלה עם
מאות על להגרלות ויכנסו ומאתגרות,
זה? בשביל צריך מה ערך! יקרי פרסים
,08-9493-770 למס': להתקשר פשוט
ולהתחיל (716-2294-770 (בארה"ב:

תשובות! לענות

ברוסית משיח סטיקר
לרבדים חודרת הגאולה בשורת
עניני הפצת מתנופת כחלק נוספים.
השפה דוברי בקרב וגאולה משיח
להוצאה ובהמשך בישראל, הרוסית
משיח, בעניני הסברה חוברות של לאור
המלך "יחי סטיקר כעת לאור יצא
לפרטים הרוסית. בשפה המשיח"

.058-7490-770 והזמנות: נוספים

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

קבוצות, לארבע נחלק כולו העם התלהט, הויכוח
עומדים בעודם הצדק. מי עם לראות היה ניתן לא
המר, האוייב ניצב מאחוריהם כאשר הים, שפת על
הדעות העבדות. עול את הסירו עתה זה רק כאשר

לבעיה. הפתרון את למצוא ביקשו השונות

לנו אין למצרים", "ניפול טוענים: הראשונים בעוד
וטענו: אחרים עמדו לידיהם, נשוב הבה סיכוי,
לא זו טענה המצרים". כנגד למלחמה נצא "הבה
"וחמושים נאמר כבר והלוא יסוד, משוללת הייתה

מארץ ישראל בני עלו
כנגדם גם אך מצרים",
עם אחרת קבוצה קמה
"ניפול לגמרי: אחר רעיון
לגמרי נסמוך אנו לים",
אין כך גם הנס, על רק
האחרונים סיכוי, שום לנו
וביקשו בתוקף עמדו
לשאת כולו לעם לקרוא
לעמוד הזמן זה תפילה,
למרום עיניים ולשאת

ישועתו. את ולבקש

שוטח צד כל צודק? מי אז
דעה לכל טענותיו, את
כל להסמך, מה על לה יש
הוא מעוגן שכזה רעיון

עם לדעת קשה כי ונדמה ואחרות כאלו בסברות
הצדק. מי

הצודק? מי אז
רבינו, משה אל נשואות העיניים שכאלו ברגעים
לעם ימליץ הוא מה ממצרים, אותנו שהוציא האיש
תיראו אל העם אל משה "ויאמר הצודק? מי לנהוג,
על לחשוב מה (אין ה' ישועת את וראו התיצבו
ראיתם אשר כי היום לכם יעשה אשר לים) נפילה
עולם עד עוד לראתם תסיפו לא היום מצרים את
לכם ילחם ה' לחזור?). חושבים אתם בכלל (למי
במלחמתכם) צורך (אין
זה (אין תחרישון ואתם
תפילה)". לשאת הזמן
נדרש מה כן, אם אז

טועים? שכולם מצב להיות יכול לעשות? מאיתנו
על הנכונה, הדרך על להצביע יכול מי אז כן, ואם

זה? ברגע הנדרש הנכון המעשה

אחת: במילה הקב"ה אומר לכך התשובה את
לצאת הזמן הגיע ויסעו", - ישראל בני אל "דבר
כל את מאחור להשאיר הזמן זה קדימה, ולנסוע
אתם האם הוא המבחן כאן היום, עד שידעתם מה
הרצונות כל את ולזנוח קדימה לנוע מסוגלים
ולהצמד הקודמות התובנות כל את האישיים,
להוראות ורק אך מעתה

רבינו. משה - המנהיג

נדרש עצמו את רק לא
את אלא לשנות האדם
להסתפק לא סביבתו. כל
בגילוי האישי, בשינוי
הפרטית, הישרה הדרך
שביל לסלול עליו אלא
הים בתוככי ובטוח, מאיר
היבשה, בתוך הסוער,
ולהעביר סביבתו, כל עבור

איתו. יחד כולם את

קדימה לקפוץ
את העולם ציין השבוע
הרבי של הנשיאות יום
אנשי בעבורינו, שחולל יום המשיח, מלך שליט"א
ואילך זה מיום ביותר. הגדול השינוי את הדור,
פקפוק. ללא הדור, מנהיג אחרי לצעוד אנו נדרשים
ממשה שמע כאשר למים שקפץ עמינדב בן כנחשון
הדור מאנשי אחד כל גם כך קדימה, להמשיך שצריך
חוף אל ולהגיע הכל מעל לדלג קדימה, לקפוץ נדרש

לעין. הנראה המבטחים

לראות גורמת מאיתנו, הנדרשת העיניים פקיחת
היא האמת שהיא, כמות האמיתית המציאות את
כל ממש. כפשוטו כאן כבר הגאולה עניני שכל
הרבי של נשיאותו שנות עשרות על שמסתכל מי
העצום, השינוי את רואה המשיח, מלך שליט"א
תורה בקיום יהודי לכל מסייע כיום העולם כיצד
מקבלים - אנו גם כעת מוכן, כבר העולם ומצוות,

ממש. בפועל המשיח מלך שליט"א הרבי פני

היחידה: התשובה
קדימה! לנסוע

רבינו משה של קולו ניצב לעשות, כעת נדרש מה הים, שפת על בויכוח שנחלקו הקבוצות ארבעת מול
והשלימה האמיתית הגאולה אל - קדימה ולהמשיך מהעבר לצאת צריך ״ויסעו״! הקב״ה: מפי המצווה

לאילנות השנה ראש

המשיח. מלך שליט״א הרבי עם בשבט, עשר חמישה התוועדות

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

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

ז"ל מאיר ב"ר יונה ר' הרב הרה"ח

אבצן
ה'תשע"ט שבט ג' נלב"ע

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

אפרת ומרת אלעד ר' למשפחת
קנטור

שיחי' יצחק לוי ה' בצבאות החייל הבן להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

נשמת לזכר טוב מזל
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ואנווהו א-לי זה
א) טו, (שמות

לפניו אעשה אומר, דורמסקית יוסי ר'
המקדש, בית אל נאה ואין נאה, מקדש
השמו", נווהו "ואת עט) (תהילים שנאמר:
מועדנו קרית ציון "חזה לג) (ישעיהו ואומר

שאנן". נוה ירושלים תראינה עיניך
(מכילתא)

ופחד אימתה עליהם תיפול
טז) טו, (שמות

כאבן", "ידמו וכן, עתיד, לשון 'תפול' אמר
עליהם שנפל שכשם בקשה, לשון שזה לפי
כן - ופחד אימה - מצרים ביציאת - אז
ז"ל, רבותינו שדרשו וזהו לעתיד. יהיה
- זו הנ"ל) (בפסוק ה'" עמך יעבור "עד
יעבור "עד יהושע, בזמן ראשונה ביאה

שניה. ביאה – זו כו'"

נחל) ערבי (עפ״י

עמלק זכר את אמחה מחה
יד) יז (שמות

בכבודו שהקב"ה אמחה, אומר אחד כתוב
כה, (תצא, תמחה, אומר אחד וכתוב ימחה,

למחותו? ישראל על שמצוה יט)

בזבול ידו שפשט קודם - כאן קשייא, לא
שיפשוט קודם כלומר: המקדש), (בית
הקב"ה מצוה המקדש, בית להחריב ידו
שפשט לאחר אבל עמלק, זכר את שימחו
בכבודו הוא הקב"ה הנה המקדש בבית ידו

ימחה.

"כי וכתיב אמחה", מחה "כי שאמר, וזהו
מדור בעמלק לה' מלחמה יה כס על יד
ישראל בעד עמו מלחמה ויעשה דור"

אמן. שמו, למען
התורה) על (הרא״ש

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:40 16:25 ירושלים
17:41 16:39 תל-אביב
17:39 16:28 חיפה
17:43 16:43 באר-שבע
17:42 16:39 ניו-יורק
     
  יט) יז, - כה פרק (דברים

   
- גו' נביאה אשה ודבורה 
ה,לא) ד- ד, פרק (שופטים שנה. ארבעים
      

סוף בים שרו הם מה על

מלך דבר

שירה) (שבת בשלח

בשלח

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

מכון נחלתך בהר ותטעמו "תביאמו הפסוק על
ידיך" כוננו א-דני מקדש ה' פעלת לשבתך
מחלוקת קיימת בפרשתנו, הים בשירת המופיע
הכוונה האם הפסוק כוונת על המפרשים בין
הקב"ה ע"י ייבנה שאכן השלישי, המקדש לבית
כידוע שנבנה הראשון, המקדש לבית שמא או
כהשיטה סובר בפרשתינו רש"י אדם. בני ע"י
שייבנה המקדש לבית שהכוונה – הראשונה
בגמרא רבים במקומות גם וכך הקב"ה. ידי על
בידי ייבנה המקדש שבית רש"י סובר ובמדרשים,

למטה. ומשוכלל בנוי וירד שמיים

נצחית גאולה רוצים
משמעות את מבאר תמיד רש"י להבין, צריך אבל
הפשוט, לפירוש ביותר הקרובה בשיטה הכתובים
בני שכוונת ברור הלא כי זה, פירושו תמוה כן ואם
הראשון, המקדש לבית הייתה בשירתם ישראל
לבית ולא לארץ, ייכנסו כאשר מתכוננים הם אליו

שנים? אלפי עוד שייבנה השלישי

על שרו ישראל שבני לומר קשה ההיגיון לפי וגם
מדגישים הם בכך הרי כי השלישי, המקדש בית

ליחרב. עומד לארץ בכניסתם שיבנה שהבית

שתי את משלב רש"י של שפירושו לומר, יש אלא
כוננו א-דני "מקדש הכתוב פירוש על הדעות

היא הכוונה שרו, ישראל כשבני אמנם ידיך":
בכניסתם להיבנות שעתיד הראשון המקדש לבית
מקדש בית שאותו הייתה כוונתם אולם לארץ,
בני זכו שאילו ידוע שהרי הקב"ה, ידי על ייבנה
נצחית, גאולה ממצריים הגאולה הייתה ישראל

נחרב. היה לא כלל המקדש ובית

דעות שילוב
כתובות כולן שירות, כמה מופיעים בכתובים
במילים פעם מידי עצמה הכופלת מיוחדת בלשון
"מכון ולדוגמא: כפולים. ומשפטים נרדפות

ידיך". כוננו א-דני מקדש ה', פעלת לשבתך

בפסוקים הכפל את לפרש כיצד דעות כמה ישנם
שדרך סוברת אחת שיטה השירות: שבאותן
כמליצה רק נכתב וזה ושיר במשל היא הכתובים
דרך (על סוברת אחרת שיטה לעומתם בלבד. ויופי

לעצמו. לימוד קובע בשירה כפל שכל הדרש)

על השיטות לשתי מקבילות אלו שיטות ושתי
ידיך": כוננו א-דני "מקדש הכתוב משמעות
המקדש לבניית שהכווונה הסוברת השיטה
הפסוק שכפל לדעה תואמת ישראל בני בידי
הפסוק שסיום מובן לכן אשר מליצה, רק הינו
המקדש בניית על המדבר הפסוק, לתחילת תואם

המקדש שבית הסוברת השיטה ואילו הראשון.
הפסוק שכפל לדעה תואמת הקב"ה, בידי ייבנה

השלישי. המקדש – חדש עניין הוא

אחד מצד הדעות: שתי את משלבת רש"י ושיטת
לגמרי חדש לא אך נוסף, עניין הוא הפסוק כפל
בבית מדובר שאכן – נושא באותו עוסק אם כי
שבית – חידוש כאן יש זאת עם אך הראשון

הקב"ה. בידי ייבנה המקדש

בגלוי המנהיג
מה מובן לא כלל לכאורה להבין: צריך עדיין אבל
ים קריעת של הנס על והודאה שירה בין הקשר

המקדש? בית לבין סוף,

הים שירת של הפנימית משמעותה שכל אלא
ידו שעל סוף ים קריעת על להקב"ה שבח היא:
בעולם. הקב"ה של ושליטתו מלכותו התגלתה
ושליטת מלכות התגלות של השלימות ותכלית
– המקדש בבית דווקא מתבטאת בעולם הקב"ה

הגשמי. בעולמנו כאן הקב"ה שוכן שבו בית

התבטלו שהם ניסים עשרה היו המקדש בבית
כוחו בעולם נתגלה בעצם וכך הטבע, הגבלות
שם שרק הסיבה גם וזו הקב"ה. של ושליטתו
הייתה שם כי ככתבו, ה' של שמו את קוראים היו

בעולם. מלכותו התגלות

השני) (וכן הראשון המקדש בית זאת למרות אבל
שלימות הייתה לא שם גם הכל אחרי כי חרבו,
בבית דווקא בעולם. ה' מלכות של ההתגלות
בעולם, הקב"ה יתגלה והנצחי השלישי המקדש
ועד" לעולם ימלוך "ה' השירה שמסתיימת כפי
ממש. ומייד תיכף והשלימה האמיתית בגאולה

בשלח) לפ׳ ג׳ שיחה ל״א חלק שיחות לקוטי (ע״פ



השנה ראש - בשבט ט״ו יום לרגל המשיח, מלך שליט״א הרבי שיחות קודש מתוך

שבט לחודש ומנהגים הלכות בלקט הובא לאילן,

אחדשבעת המינים שבכל אחד שבכל המינים שבעת
המבואר על מיוסד האדם בעבודת המינים דשבעת הענינים לפרטי זה ביאור
ורמון ותאנה וגפן ושעורה ״חטה קבלה על-פי להאריז״ל תורה בלקוטי

ודבש״: שמן זית ארץ גם זה ולאחרי

חיטה

על רומז - כבשרו ובשר דם שנעשה אדם, מאכל
ואחד אחד שבכל האלקית לנפש ששייכת העבודה

שבו). (ה"אדם" מישראל

שעורה

לנפש ששייכת העבודה על רומז - בהמה1 מאכל
שבו). (ה"בהמה" מישראל ואחד אחד שבכל הבהמית

גפן

עניני בכל השמחה הוספת על שרומז - ואנשים"2 אלקים המשמח "תירושי
העבודה.

תאנה

גו' ש"ויעש וממשיך חגורות"3, להם ויעשו תאנה עלה "ויתפרו כמ"ש
ועד האדם של הלבושים דבירור העבודה על מורה וילבישם"- עור כתנות

באל"ף. אור" ד"כתנות באופן הבירור לשלימות

רמון

שבהם העולם עניני דבירור העבודה על מורה - כרמון"5 מצוות "מלאים4
המצוות. מקיימים

זית

- למזון מר דבר הפיכת על חז"ל6 כלשון מרירות, של באופן מזון על מורה
לשון מטעמים", לי "ועשה הפסוק בפירוש התניא7 בספר הזקן רבינו כמ"ש
או חריפים "דברים גם ישנם ומתוקים", ערבים "מאכלים על שנוסף רבים,
להשיב מעדנים שנעשו עד היטב ומתוקנים מתובלים שהם רק חמוצים

הנפש".

דבש

על שמורה שנה, שבעים לאחרי היא ה"תמרים" שצמיחת - תמרים) (דבש
ה"דבש", נעשה דוקא ועי"ז הפירות, משאר יותר והיגיעה העבודה ריבוי
הפסוק9 על חז"ל8 כדרשת התורה, דפנימיות הגילוי שלימות על שרומז

לבוא. לעתיד לשונך" תחת וחלב "דבש

ח׳) אות ואילך, 193 ע׳ 19 התוועדויות ה׳תשנ״ב, בשבט ט״ו שיחות (עפ״י

______

רפ"ב. סוטה .1

יג. ט, שופטים ספר .2

ז. ג, בראשית .3

ג. ד, השירים שיר .4

תרי"ג, הוא הרמון גרעיני שמספר ג) ד, שה"ש עה"פ (מלבי"ם בספרים שאיתא להעיר, .5
עשה מצוות רמ"ח כנגד רמ"ח, הוא הגרעינים שמספר אומרים ויש מצוות, תרי"ג כנגד

שלילי). באופן שקיומן תעשה לא מצוות שס"ה (משא"כ חיובי באופן שקיומן

סע"ב. יח, עירובין .6

ז"ך. פרק .7

א. יג, חגיגה .8

יא. ד, השירים שיר .9

שאקבל חשבתי לא יאמן! "לא
חי המשיח מלך הרבי תשובה! כזה
קפץ הבחור שאמרת!" כמו וקיים
קודש האגרות בספר מנופף מכסאו
מדביק הסובבים, כל את ומקפיץ
את הגיש הוא בהתלהבותו. אותם
שכיוון החב"די הבחור אל הספר
לא התלהב וזה בכתיבה אותו

פחות.

שהוקם חב"ד דוכן במסגרת זה היה
בד' בנתיבות סאלי הבבא בהילולת
לרבי כתבו יהודים מאות שבט,
בעזרת המשיח מלך שליט"א
המקום את שאיישו התמימים
התקבלו טובות החלטות ואלפי
(ראה התגלגלו לאינספור ומופתים

אחורי). עמוד

התגלגל זה סיפור
לוי התמים ידי על
מישיבת זלמנוב
צפת, חח"ל
מהפעילים, אחד
את שהזמין
להכנס הבחור
ולכתוב למאהל
שליט"א לרבי
המשיח. מלך

והתמים בחיוב נענה הבחור
ידים ליטול אותו הדריך לוי

ולהתיישב.

הילולות' חב"ד 'בית "במסגרת
לכתיבה מיוחדים דפים מודפסים
מצוין שבראשיתם לוי, מספר לרבי,
המשיח מלך אדמו"ר כ"ק 'לכבוד
מלא' 'שם למילוי שורה שליט"א',
מצויה ובתחתיתם האם', ו'שם
כ'כלי טובה החלטה לקבלת הפניה

לברכה'.

כיפה, חבוש שהיה לבחור, הגשתי
משמעות על לו והסברתי הדף את
המשיח מלך שליט"א לרבי הכתיבה
הוא הטובה. ההחלטה ומשמעות
קבלה איזו אותי ושאל בדעתו חכך

לדעתי. עצמו, על לקבל עליו

שיקבע מאוד כדאי כי לו השבתי
בספר שורות מספר של יומי לימוד
לכל יסודי ספר להיותו התניא,
נענה הבחור הוא. באשר יהודי
את לבצע יוכל כיצד ושאל ברצון
את רגע "תביא הזו. המשימה
דקה ותוך אמרתי שלך" הטלפון
ללימוד אפליקציה במכשירו שכנה

התניא. בספר היומי

הכתב על והעלה התיישב הבחור
את הכניס אחר בקשתו, את
באגרות ז' כרך דפי לבין המכתב
ופתח אדוננו' 'יחי הכריז קודש,

הספר. את

הוא מה להבין דקה כחצי לו לקח
החליף הוא ואז עיניו, מול רואה
צעק הוא יאמן!" לא "זה צבעים,
גבי על שחור שם, כתוב היה וקפץ.

ברורות: מילים לבן,

(=פרישת פ"ש קבלתי "בנועם
שי' . . האברך ע"י ממנו שלום)
הוטב לא-ל) (=תודה ת"ל אשר
ובטח עיניו. וראיית בריאותו מצב
להבא על גם
את ישמור
שכתבתי הענינים
ומה אודותם. לו
שיוסיף טוב
יום בכל ללמוד
לפניו שילמדו או
שורות איזה
הזהר בספר
ואיזה הקדוש
בספר שורות
אשר הק' התניא
(=בוא חזי תא הלשון מורגל בהם
הק' תורתנו ציווי שזהו וראה)
גם שזהו במוחש אלקות שיראו
העינים למאור ותרופה סגולה כן
איך ולראות כדבעי הגשמיים
ה' דבר ידי על ומתקיימים שנתהוו

בנפעל. הפועל כח

ולאריכות לרפואה בברכה
בגשמיות טובות ושנים ימים

וברוחניות."

של מההתיחסות התפעלתי אני
לקביעת המשיח מלך שליט"א הרבי
הוא אבל התניא, בספר הלימוד
הבנתי לא שעדיין לי הסביר מיד
כתבתי?" מה על יודע "אתה הכל,
בעיה לי "יש נרגש, אמר הוא
זה!" עבור ברכה ביקשתי בעינים,
נוספת בפעם להבין לי וגרם אמר
המשיח מלך שליט"א שהרבי הערב
כאן גם עצמותו בכל מתגלה פשוט

מבקש. שרק מי לכל בנתיבות

לאלו סיפר הוא שיצא, לפני רגע
אחרת יוצא הוא כי בפתח, שעמדו

ב"ה. נכנס. שהוא מאיך לגמרי

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ו. פרק הקרבנות מעשה הלכות

ז. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

ג-ה. פרקים בכורים הלכות

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

א-ב. פרקים ויובל שמיטה הלכות יב. פרק

ג-ד. פרקים

ה-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

העינים ומאור התורה מאור

היו לא - בתוקף מלכתחילה עומדים היו אם

יהיה, מה יותר ברור כעת אבל לכך, מגיעים

שום אין עכשיו: להציע שרוצים הנוסח על יחתמו באם

נפש. פיקוח של הענין את יגדיל שזה ספיקא וספק ספק
תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נפש לפיקוח יוביל זה

בנתיבות הדוכן פעילות ממראות

העולם את מאירים

הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:



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

בנתיבות סאלי בבא אצל הגאולה בשורת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

1800 מעל תפילין, הנחות מ-1250 למעלה
11,000 המשיח, מלך שליט"א לרבי מכתבים
ואינספור משיח כרטיסי אלפי מיוחדים, עלונים
המערך כל על אחת. ביממה - טובות החלטות
במסירות שהגיעו פעילים כעשרים חולשים
פני על הכל בסך שמתפרש הפעילות לדוכן
דוכן של סיפורו זהו מרובעים. מטרים עשרה

בנתיבות. סאלי הבבא בהילולת חב"ד

סאלי הבבא של קברו למתחם כשמתקרבים
של עצום בליל ממרחק שומעים בשבט, ד' בליל
מהבולטים, מהם, אחד רועשים. שמחה קולות
'יחי מנגן בתווך, שעומד מבצעים' מ'טנק בוקע
לכתוב העצום הקהל את ומזמין ברמה אדוננו'
ברכתו את ולקבל המשיח מלך שליט"א לרבי
כי מתברר קודש'. ה'אגרות באמצעות הקדושה
ביום הצדיק ידי על להתברך מהעולים רבים
לעצור קבוע, מנהג לעצמם עשו כבר הילולתו,
של ברכתו את ולקבל קודש' ה'אגרות בדוכן

המשיח. מלך שליט"א הרבי - הדור נשיא

ממלא שהוקם, האוהל את בהמוניו גודש הקהל
ומעסיק שם שהוצבו והשולחנות הכיסאות את

הפעילים. צוות את הרף ללא

בגודלה השניה
'סידנא של הילולתו רשמיים, אומדנים לפי
השניה ההילולא היא בנתיבות סאלי' באבא
מליון כרבע המבקרים, מספר מבחינת בארץ
ד' - היום בתוך המקום את פוקדים יהודים

הצדיק. של קברו על ומתפללים בשבט

חב"ד דוכן את המפעיל הילולות', חב"ד 'בית גם
בהילולות ההמוניות ההתכנסויות במתחמי
ובתכונה מתוגבר בהרכב שם, נמצא הצדיקים,
בהיקף קודם שבועות שתוכנן במבצע צפופה.

הרב של ובסיועו בהכוונתו ש"ח, כ-13,000 של
מענדי התמימים של ובהפקתם שארף חיים

צפת. חח"ל מישיבת חזן ואברהם איתן

הדרך לאורך ניסים
לשטח. הגעתם לפני עוד מתחילים הניסים
מלווה המשיח מלך שליט"א הרבי של ברכתו
השגת בשלבי סופו, ועד מתחילתו המבצע את
נתיבות עירית עם ובמגעים לדוכן האישורים
יחיאל מר עצמו העיר לראש עד שהגיעו
וגם הכניסה. את ענין של בסופו שאישר זוהר,
למקום הפעילים ראשוני כשהגיעו ממש, בפועל
ביוקרטיים בקשיים ונתקלו הציוד נגרר בלווית
עמד נס בדרך בשטח, פקידים עליהם שהערימו
עד שקט ולא נח שלא הקצינים אחד לימינם

תילו. על עמד שהדוכן

את הנושא מיוחד עלון הופק ההילולא לכבוד
על ומספר המשיח" ומלך סאלי "הבבא השם,
שליט"א לרבי סאלי הבבא בין המיוחד הקשר
סאלי הבבא בכלל. ולחסידות המשיח מלך

המשיח, מלך שליט"א הרבי את והעריץ התייעץ
על באזניו כשדיברו הכל" לו "נאה כי התבטא
בהתלהבות ותמך המשיח, כמלך שליט"א הרבי
עותקים באלפי חולק זה עלון הק'. במבצעים

הגאולה'. 'שיחת גליונות לצד

צפת, חח"ל מישיבת שהגיעו הפעילים, עשרות
תות"ל מישיבת ראשל"צ, תות"ל מישיבת
את הנחו ברחובות, 'דעת' ומישיבת שבע באר
- ונשים לגברים המחולק - למאהל הנכנסים
ליטול המשיח, מלך שליט"א לרבי לכתוב כיצד
ולהכריז טובה החלטה עליהם לקבל ידיהם, את
מלאו וידיהם התגלותו, לזירוז אדוננו' 'יחי

מנוחה. של רגע ללא עבודה

עבודה של יממה
התגלגלו מדהימות ותשובות מופתים סיפורי
נפעמים יצאו רבים ואנשים ספור לאין שם

מענות עם ומחוזקים
בזה שקיבלו והוראות
שליט"א מהרבי הרגע
ועם המשיח מלך
שקיבלו טובות החלטות

עצמם. על

בוקר, של ראשון אור עם
ארוך לילה של בסיומו
עשרות נשלפו ופורה,

במבצע גם לרחוש החל והדוכן תפילין זוגות
ולאלפים. למאות תפילין

הדוכן, פעילות את בסיפוק מציינים הפעילים
מבחינתם, נוסף בשלב מדובר כי ומדגישים
הרבי של התגלותו - המטרה להשגת בדרך
האמיתית בגאולה המשיח, מלך שליט"א

ממש. ומיד תיכף והשלימה,

לגילוי נעלמים כוחות הבאת
שאפילו פשוט, וגם מובן - ירידה מצב אודות במ"ש

לענין התקון אין זו, בהערכה ח"ו נכונה אם

וכו' נחיתות נמיכות או רוח נפילת של בהרגש

כחות והבאת נוסף אומץ לעורר צריך אדרבה אם כי
ועד הירידה, על להתגבר גילוי לידי נעלמים פנימים
וכתפקיד הירידה, שלפני המצב בערך גם להוסיף כדי
מחיל ללכת חייו, ימי כל הוא צריך אשר האדם של
של תפקיד שזהו וכיון קדימה מהלך להיות חיל, אל
מלכתחלה לו נותן האדם בורא אשר בודאי האדם,

הדרוש. ככל זה תפקידו למלאות הכחות

פתרון בה שגם ואפשר במכתבה, חסרה חשובה נקודה
כותבת אודותן רצויות, בלתי מהתופעות לחלק עכ"פ

במכתבה,

וכן ביותר ולהקרובים למשפחתה שלה היחסים והיא,
... שידוכין, לשטח בהנוגע

השכל של להתחומין בהנוגע מכתבה בסיום לשאלתה
הרגש, את לדכא אין כי בהנחה צודקת הרגש, ושל
לעלות בכדי בו גם לפעול האדם עניני ככל אם כי

הדרושה, להשלימות

השגחת תחת להיות צריכה הרגש שפעולת אלא
צריך המוח חז"ל, בסגנון אחרות, במלות השכל.

הלב, על שליט להיות

ב) שליט, להיות צריך שהמוח א) בזה: דיוקים ששני
המוח. שלטון שתחת אלא לפעול, צריך שהלב

בתורה הוראה למצוא יש תמיד האדם עניני בכל ..וכמו
ולהגדיר פלוני במאורע להתנהג פלוני אדם על איך
ותשועה נאמר כבר הרי ספק ובמקום בהאמור, גבולים

ו׳תתקס) (מאגרת וידידים,... מכירים עם יועץ ברוב

המשיח מלך שליט״א לרבי הכתיבה לפני קצר הסבר

הארצי המרכז

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

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

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

בבא ׳סידנא העלון
המשיח׳ ומלך סאלי

הזקן אדמו"ר בציון קדמי


