
לציווי הראשון היהודי זכה השבוע, ראשון ביום
ראשון ביום לך". לך אברהם אל ה' "ויאמר הראשון

לפתגמו הנצחי, יום" "היום בלוח זכינו השבוע
התניא בעל חב"ד, מייסד הזקן אדמו"ר של הידוע

וזמנו הזמן", עם לחיות ש"צריך ערוך, והשולחן
הוראות שתי שילוב השבוע. פרשת זו יהודי של

עם לחיות היכולת את אחד לכל מעניק אלו,
הכיצד?! לך". "לך - הראשון האלוקי הציווי

וכלשון עולמו, את הקב"ה ברא מאמרות בעשרה
"הוא ישראל: זמרות נעים
שאמר בשעה ויהי". אמר

נהיה אור" "יהי הקב"ה
"יהי שאמר ובשעה האור,

מה הרקיע. נהיה רקיע"
שאמר בשעה כן, אם נהיה

לך"? "לך אבינו לאברהם

מהלך להיות
בנפשו הוטבעה זה בציווי
היכולת אבינו, אברהם של
ה'. בעבודת מהלך, להיות

קופא סטאטי, עוד לא
ומסתפק נייח שמריו, על

להיות אלא במצבו,
הרף, ללא ומתקדם נע

רצונו לעשיית עד חדשים הישגים למימוש שואף
אפילו לזנק, צריך כך לשם אם גם בשלימות, ית'

רמא. לאיגרא עמיקתא מבירא
שהוענקה ה', בעבודת מהלך להיות זו יכולת

במהלך ידו על והופנמה מומשה אבינו, לאברהם
לעמוד נדרש בהם הנסיונות בכל ועמידתו עבודתו

בגנים העביר זו תכונתו את חייו. שנות במהלך
יצחק אברהם בני אחריו, לבניו שלו הרוחניים

שבישראל. לאחרון עד ויעקב,
אודות חז"ל סיפור את כדוגמא, להבין ניתן כך רק
מי דורדיא, בן אליעזר
ותחתית בשפל שהיה
הרוחניות. המדרגות
אירוע שבעקבות עד

התעורר מסויים

שני בין וישב הלך דליבא. מעומקא לתשובה
עד בבכיה וגעה ברכיו בין ראשו הניח הרים

רבי ואמרה: קול בת יצאה בטהרה. נשמתו שיצאה
שמע הבא. העולם לחיי מזומן דורדיא בן אליעזר

עולמו קונה "יש ואמר בכה הקדוש רבינו זאת
מתחתית תשובה, של אדיר זינוק אחת". בשעה

המעלה. לרום עד שבתחתית
נמצא יהודי, בכל זו ליכולת מאלף הלכתי ביטוי

בקידושין והתנה אשה הנושא אודות הגמרא בדברי
שאני מנת על תנאי: אלו

אומרת גמור. צדיק
רשע אפילו הגמרא,

שמא מקודשת, - גמור
בדעתו. תשובה הרהר

קובעת אלו במילים
זו שיכולת התורה

בתשובה לזנק ביהודי,
של ממצב אחד, ברגע

גמור, לצדיק גמור רשע
תיאורטית רעיונית אינה

ממשית. יכולת אלא

עצמותית זעקה
מומשה שנים אלפי

יהודי. כל של הפרטית בעבודתו בעיקר זו, יכולת
כעדות הגאולה, ובזמן המשיח בימות בעמדנו כעת
לממשה, שעלינו הרי המשיח, מלך שליט"א הרבי

הוספה ע"י והשלימה האמיתית הגאולה לזירוז
של בתורתו ובפרט וחסידות נגלה תורה, בלימוד

הוראתיו פרסום המצוות, בקיום הידור משיח,
האפשרות עם יחד הגאולה, ובשורת הקדושות

האגרות באמצעות והדרכתו עצתו ברכתו לקבלת
קודש.

נמסרה הוא, באשר יהודי לכל שניתנה זו יכולת
מקורה אך אבינו, מאברהם בירושה אומנם לנו

הבלתי עוצמתה גם מכאן ית'. ומהותו בעצמותו
הבלתי ודרישתנו זעקתנו גם מכאן גבולית.

המשיח, מלך שליט"א הרבי להתגלות מתפשרת
ומתוך ממש ומיד תיכף לארצנו קוממיות שיוליכנו

לבב. וטוב שמחה

הגאולה להפצת המלך גליון
בימי אור ראה "המלך" בשם גליון
האמונה חיזוק ומטרתו: תשרי, חודש

הראשון: בגליון הגאולה. בשורת והפצת
דעות מאמרי פעילות, סיקור ראיונות,
בתקופת דרך וציוני קודש שיחות לצד

האלקטרוני: בדואר לפרטים הגאולה. זמן
גם לפנות ניתן mf7709@gmail.com

.1917.753.909 בוואצאפ:

ולרכב לבית מואר שלט
שלטים של חדשה מהדורה

צבע בטכניקת באלגנטיות מעוצבים
מכובד, מראה על השומר בהיר תנור
"ברוך הגאולה בשורת את הנושאים

לפרסום ומיועדים המשיח" מלך הבא
בשלט הבית. בחזית או הרכב בניעת

המורידים חזקים "לד" אורות מותקנים
ומשאירים והמשקל החשמל צריכת את

אותו המבליט האור עוצמת את
עיני מבט את ותופס רואה כל לעיני

מובנה לרכבים, השלט בתוך הסובבים.
יהיה שניתן לחנוכיה מיוחד בסיס

להזמנות: רבה. בקלות אותה להרכיב
.058-7891-770

מבראשית מתחילים
בסדרת נוסף מאמרים ספר י"ל

לפי המשיח מלך שליט"א הרבי מאמרי
א', בראשית כרך השבוע. פרשיות סדר
- בראשית פרשות על מאמרים כולל
.058-535-8770 להזמנות: חיי-שרה.

הבלתי עוצמתה גם מכאן ית׳. ומהותו בעצמותו מקורה אבינו, מאברהם בירושה לנו שניתנה זו יכולת
ממש עכשיו המשיח, מלך שליט״א הרבי להתגלות מתפשרת הבלתי ודרישתנו זעקתנו גם מכאן גבולית.

טובות חדשות

את יחד לזעוק
עכשיו הגאולה

אברם את ה׳ כרת ההוא ״ביום לך-לך: השבוע בפרשת הבתרים, בין ברית בתיאור
פרת...״ נהר הגדל הנהר עד מצרים מנהר הזאת הארץ את נתתי לזרעך לאמר ברית

עולם" עד ולזרעך אתננה "לך

לכינוס וטף נשים אנשים,

מ-770 הבאים ברוכים
בראשית באולמי חשון י"ט

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

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(31.10.14) ה'תשע"ה מר-חשון, ז' לך, לך פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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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

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

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

תניא תהלים חומש

 
    

    
     

   
    

    
     

   
   


   

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 אראך(לך 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

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:27 16:15 ירושלים
17:29 16:30 תל-אביב
17:27 16:20 חיפה
17:30 16:33 באר-שבע

*18:35 17:36 ניו-יורק
קיץ שעון יורק *ניו

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

    
   

פרת... נהר עד - "המטרה"

נאמר בחשון, שבעה - התאריך של יחודו על
בירושלים, הרגל בסיום כי א), י, (תענית בגמרא

זו תקופה לבתיהם. לחזור ישראל, כל החלו
"אחרון הגיע שאז בחשון, לשבעה עד נמשכה
ביותר הרחוק הישוב פרת", לנהר שבישראל
הגיע שבישראל משאחרון כעת מירושלים.

"ותן בתפילה גשמים לשאול מתחילים לביתו,
לברכה". ומטר טל

אחרון חזר בו בחשון, שבעה זה, תאריך
ישראל, כל עבור למעשה מציין לביתו, שבישראל

והחולין המעשה לחיי הירידה של תחילתה את
הרוחנית העליה לאחר וזאת וזריעה, חרישה -

לירושלים. לרגל בעלייתם זכו, לה הגדולה

בחשון משבעה הירידה
ה' עבודת סדר הבאה: השאלה מתעוררת עפי"ז

(תהילים חיל" אל מחיל "ילכו של באופן הרי הוא
בענייני זו עבודה ואילו בקודש" "מעלין ח) פד,

בחשון בשבעה בעיקרה המתחילה החולין, עולם
ובשתים: ירידה! לכאורה מבטאת

ירושלים, קדושת שכן המקום, לקדושת ביחס א.
שאר מקדושת גדולה - המקדש קדושת ועאכו"כ
המדגיש - פרת מנהר ובוודאי ישראל, ארץ חלקי

מירושלים. ריחוקו את

ראו לרגל בעליה שכן העבודה. לאופן ביחס ב.
אלא אינו עסקם וכל בגלוי, אלוקות ישראל כל
לבתיהם החזרה ואילו ומצוות, תורה בקדושה,
חרישה העולם בענייני התעסקות מהם דרשה

מ- זו בתקופה העילוי מהו כן ואם וכו'. וזריעה
בחשון? שבעה

ישראל בני לכניסת בהקשר קיימת דומה שאלה
הם במדבר ישראל בני בהיות ישראל. לארץ

ניסי באופן הקב"ה מידי צורכיהם כל את קיבלו
שתיית השמים, מן לחם "מן" אכילת ומושלם.

לטיפול זכו בגדיהם ואף מרים, של מבארה מים
ומגהצים מכבסים היו הכבוד ענני כאשר ניסי,

משנכנסו זאת לעומת ד) ח, עקב, (רש"י אותם
ל"הנהגה עימהם ההנהגה השתנתה לארץ,

טבעית".

יהודי של האמיתי התענוג
צורכיהם במילוי לעסוק ישראל נאלצו ומעתה

גדולה, ירידה לכאורה המהווה דבר הטבע, בדרכי
לארץ? שבכניסתם הגדולה הטובה מהי כן ואם

- הוא יהודי של האמיתי התענוג והביאור:
לו אומרים כאשר ולכן בוראו, רצון את לקיים

בענייני לעסוק ירד שהוא הבורא שרצון ליהודי
נתאווה - שהרי כיהודי, יתנהג ושם העולם

ובתחתון בתחתונים, דירה ית' לו להיות הקב"ה
העבודה נעשית מעתה אזי - ממנו למטה שאין

שבעשייתו ביודעו שלו. לתענוג התחתון, עם
ממלא הוא עי"ז ית', לעצמותו דירה מ"תחתונים"

תאוותו את גם אלא רצונו, את רק לא ומשלים
הקב"ה. של

כאשר לישראל, טובה הבשורה מובנת עפי"ז
טובה ל"ארץ ויכנסו מהמדבר שיצאו להם נאמר
לעסוק נאלצו אומנם לארץ בכניסתם ורחבה".
היא עצמה זו ירידה אבל הגשמיים, בעניינים
ממלאים כך רק שכן העילוי לתכלית המביאה

הקב"ה שנתאוה העליונה, הכוונה את ומשלימים
בתחתונים. דירה ית' לו להיות

בבריאה הכוונה תכלית
לסיום עד ישראל היו בו המקום המקדש בית

ביותר המקודש המקום אומנם הינו הרגל,
תואם הוא אין כך משום דווקא אלא בעולם,

הכוונה מושלמת בו ולא "תחתון", של להגדרה
בתחתונים". "דירה של והתכלית

שבעה לאחר החלה בתחתונים, העבודה עיקר
ובמקדש בירושלים העבודה סיום לאחר בחשון:

נעלית לעבודה חיל" אל "מחיל הולכים אזי -
הענין זהו בתחתונים דירה ית' לו לעשות - יותר

הקב"ה. נתאוה - ממנו למעלה שאין נעלה הכי
- שבישראל" ה"אחרון של עבודתו דווקא
הדירה שלימות את פועלת העולם, בענייני

בקרוב והשלמה האמיתית בגאולה ית', לעצמותו
ממש.

ה׳תשמ״ה) לך, לך (פרשת

מלך דבר

לך לך פרשת

לך לך

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

דיקשטיין שיחי' משה הרב למשפחת
שיחי' שלמה הת' הבן לבוא

שתחי' שטערני עב"ג השידוכין בקשרי
שיחי' שמולביץ למשפחת

הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

דליה בן יצחק
חנה בן דוד

רבקה בת דליה
וקרובה שלמה לרפואה

שלמה לרפואה טוב מזל ברכת



לשגרת מהחזרה נפרד בלתי חלק
החגים, ימי לאחר השנה, ימות

הבאים" "ברוכים אירועי הם
האורחים פני לקבלת הנערכים
לאחר קודשנו, מחצרות השבים
הרבי אצל תשרי בחודש ששהו

המשיח. מלך שליט"א
מתקיימות הארצי, הכינוס לצד

בהם מקומיות, התוועדויות
לנסוע שזכו אלו מספרים

את ו"פורקים" מחויותיהם
ספגו אותם הרוחניים המטענים

סביבתם את משתפים כשהם
זכו. הם לו הרוחני באושר

שכזה, אירוע
במוצאי התקיים

בבית האחרון שבת
שם ים, בת חב"ד

קליין, לוי הת' דיבר
חב"ד ישיבת תלמיד

הגיע אשר בצפת,
בארץ, ללימודיו
מנצ'סטר מהעיר

שם שבאנגליה
משפחתו. מתגוררת

סיפר, שעבר, ניסן בחודש
התלמידים כשאר לצאת במקום

הוא הזמנים', בין ל'חופשת
ניסן, י"א לרגל לנסוע העדיף

מלך שליט"א הרבי הולדת יום
את שם לעשות ל-770, המשיח,

הפסח. חג ואת היום
לטוס שהחלטתי שלפני "כמובן

האם רבות, שאלות ועלו צפו
המימון? מהיכן לטוס? כדאי

כך על לשאול החלטתי ועוד...
המשיח", מלך שליט"א הרבי את

והמשיך: לוי סיפר כך
האגרות ספר את "כשפתחתי

מכתבי את הכנסתי לשם קודש,
לנסיעה "בנוגע במילים נתקלתי

מסכום שליש אסלק לכאן...
ההוצאות".

והודעתי הבייתה התקשרתי
הנסיעה מסכום ששליש לאימי,
מלך שליט"א הרבי כבר... לי יש

שליש לי... שיתן הבטיח המשיח
ואני בחסכונותיי לי יש נוסף

בשליש לי שתעזור ממנה מבקש
הסכימה, היא ב"ה ואכן האחרון,

לנסיעה. התכוננתי ואני
כיצד ידעתי לא עוד זה בשלב

שליש אותו את אקבל בדיוק
שאכן רגוע הייתי אך מובטח,

כמובטח. הכסף את אראה
בהכנות בעיקר התמקדתי

עושים אותם הרוחניות
בתפילה בהוספה הנוסעים,

כיאות. ולימוד
אחד כל כמו הטיסה, יום הגיע

למזוודות, חפצי את ארזתי אחד,
התעופה. לשדה ויצאתי

שהגעתי עד כשורה, התנהל הכל
הכרטיס. לאישור לדלפק

בי הביט התעופה חברת איש
לשוחח הצידה שאגש וביקש
על האחראי עם

הטיסה.
לאחראי ניגשתי

תמהה דיי כשאני
לנו "יש העניין. לכל

שגרתי לא עומס
ברצוני הטיסה. על
במקום לך, להציע
היית בה זו טיסה
לניו לטוס אמור
ספרד, דרך יורק

לך מציעים אנו ביניים, בנחיתת
יותר מוקדם (תגיע ישיר כרטיס

נעניק אנו וכפיצוי מהמתוכנן)
ש"ח". 1000 לך

מחשבון צריך הייתי לא נדהמתי,
בדיוק זה ש"ח שאלף לדעת כדי

המוזל הכרטיס ממחיר שליש
שהשגתי.

לך "דע בהתרגשות: לו השבתי
תשובה קיבלתי קצר, זמן שלפני

המשיח, מלך שליט"א מהרבי
מהוצאות שליש לי הבטיח בו

רואה בעצמך אתה והנה הטיסה,
הטיסה לפני אפילו זאת, קיבלתי

עצמה".
והוא אותו, הפתיעו הדברים

מספר להמתין ממני ביקש
עם לעמדה חזר הוא דקות,

על כיפה וביקש ועט חלק דף
ברכת את ולבקש לרשום מנת

המשיח, מלך שליט"א הרבי
שאעביר פתק לו, המצטרך לכל

משיח. בית - ל-770 בהגיעי
בהתממשות לראות זכיתי ואכן
נזכה בקרוב ובוודאי הבטחתו
נבואתו במימוש לחזות כולנו

בא". משיח זה "הנה

זה! בחודש השלישי, המקדש בית בניין
המשיח מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק שיחת מתוך

ה'תשמ"ב מרחשון ג' נח ש"פ

ית' לו לעשות ועבודתינו מעשינו ..כללות
לגילויים הכנה זה הרי בתחתונים, דירה
בנין - ותכליתם שעיקרם לבוא... דלעתיד
ביהמ"ק בנין והנה, השלישי. המקדש בית
מרחשון. לחודש במיוחד שייך השלישי

בזה: והביאור

בראשית ש"פ (שיחת הקודמת בהתוועדות נתבאר
הקודש בלשון מרחשון חודש של ששמו סי"ט)
רמז מלכים (יל"ש במדרש וכמבואר "בול". - הוא

ארבעים כנגד מ', חסר המבול) החל בו חודש =) מבול בירח בול, בירח "מהו קפד)
היו שנה בכל יום מ' אעפ"כ לי", זאת נח מי "כי הקב"ה שנשבע שאע"פ יום,
המקדש, בית את ובנה שלמה שעמד עד בעולם, רושם עושים הימים אותם

שפסקו". יום ארבעים כנגד מ', חסר כתיב לפיכך יום, מ' אותם ופסקו

התחילו (שבהם הימים אותם "היו המלך, שלמה של פעולתו קודם אומרת: זאת
שלמה של ועבודתו מעשיו וע"י בעולם", רושם עושים בתקפם) המבול גשמי

יום". מ' אותם "פסקו ביהמ"ק, בבנין המלך

חודש, י"ב נעול נעשה בול, בירח הבית "משנעשה שם: במדרש וממשיך
המקדש בית שמחת לערב חשב והקב"ה כו', שלמה על ממלמלים הכל והיו
בו שנולד כו' תשרי חודש זה האיתנים בירח אברהם, בו שנולד בחודש

אברהם".

מלאכת נגמר בכסלו "בכ"ה המשכן: במלאכת מצינו שכן במדרש ומבאר
משה על ממלמלין ישראל והיו כו', בניסן אחד עד מקופל ועשה המשכן
שמחת לערב חשב והקב"ה בו, אירע דופי שמא מיד, הוקם לא למה לומר

יצחק". בו שנולד בחודש המשכן

שנסתיימה =) המלאכה בו שנגמרה כסלו הפסיד "ומעתה במדרש: ומסיים
שילם מה לשלם, עלי הקב"ה אמר חנוכתו), בו נעשתה ולא בכסלו, המשכן מלאכת
ומשכן המקדש, בית חנוכת עם [הקשורה חשמונאי חנוכת - הקב"ה לו
לשלם הקב"ה עתיד מרחשון וכן מקדש]. אקרי בכסלו) מלאכתו (שנגמרה

השלישי. המקדש בבית - לו"

לעולמים היה שלא נצחי בית
- מרחשון לחודש שייך השלישי ביהמ"ק דבנין הענין שכללות מובן ועפ"ז
השלישי. ביהמ"ק בבניין מרחשון) (לחודש לו" לשלם הקב"ה "עתיד שהרי
השלישי ביהמ"ק לבנין זוכים תשרי, דחודש העבודה שלימות שלאחרי ..

מרחשון. בחודש

בנין נפעל שבו מאחר מרחשון, חודש מעלת גודל מובנת לעיל... האמור ע"פ
שני, ובית ראשון בית המשכן, ממעלת גדולה שמעלתו השלישי, ביהמ"ק

לעולמים. הי'ה שלא דבר שזהו כו', נצחי בנין שהוא מאחר

הבט ומבלי הראשון, דביהמ"ק המעלה גודל על הבט מבלי אומרת: זאת
הבית כבוד יהי'ה "גדול נאמר זה שעל השני, דביהמ"ק המעלה גודל על
השני ביהמ"ק והן הראשון ביהמ"ק הן הרי - הראשון" מן האחרון הזה
שהוא השלישי, ביהמ"ק מעלת מתבטאת ובזה נצחי: באופן נשארו לא

נצחי. בנין

משה ידי מעשה שהרי הנצחיות, מעלת ישנה למשכן בנוגע שגם ואע"פ
שהמשכן בזה רק מתבטאת משה ידי שבמעשה הנצחיות הנה - כו' נצחיים
זה אין - בעולם המשכן ופעולת להתגלות בנוגע אבל כו', נגנזו וכליו

נצחי: באופן

בנין יהי'ה השלישי שביהמ"ק - המשכן לגבי השלישי ביהמ"ק מעלת וזוהי
השלישי המקדש בעולם...ומבית ופעולה להתגלות בנוגע גם בגלוי, נצחי

כולו. העולם בכל ההשפעה תומשך
(353-4 ע' א', כרך תשמ"ב, (מהתוועדויות

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק מר-חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
. יא פרק עדות הל'

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו פרק

טז. פרק

יז. פרק

א-ג. פרקים ולוה מלוה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרק
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יט-כא פרקים
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הבטוח השליש

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

ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם ענינים
- הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים כאשר וגם
ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם, הם ממשיכים

תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקדושה להיפך עקשנות

קליין לוי הת׳

רכבכם, את משדרגים אתם אם
הישן הרכב את לתרום באפשרותכם
חב"ד בית של "מבצעים" לפעילות

לפרטים:

050-5831-638

המבצעים בפעילות שותפים
המשיח מלך שליט"א הרבי של



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

דיקור ™ הומאופתיה ™ נטורופתיה ™ העין בגלגל מאבחן

ייחודיות בשיטות המטפל רב≠תחומי אלטרנטיבי רופא
כגון∫ מוכחות הצלחות עם שונות בעיות לפתרון

רבנים בהמלצת

נברו משה נברודר‘ משה דר‘
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

קליניקה
ובת“א בצפת

∞µ¥≠∑∏≤µµ∂∑
נוספים∫ ופרטים תור לקביעת

נברו משה דר‘

אלטרנטיבית לרפואה מומחה

לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה ”ÆÆÆאחרי וברכיים∫ פרקים כאבי
Æה שלמה הברך“ את

חובקים אנחנו בזכותך לך¨ מודים נברו משה ”ÆÆÆד“ר פוריות∫ בעיות
ובעלה ליאת ילד“

מביה“ס שלי הבן את לזרוק שרצו ”ÆÆÆהמורים וריכוז∫ קשב בעיות
Æס יצחק לשבחו°“ מפסיקים אינם עכשיו מיוחד¨ לחינוך לביה“ס רגיל

וירדתי סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה ”ÆÆÆשמעתי סכרת∫ בעיות
Æמ במשקל“שלמה

נברו משה נברודר‘ משה NÆDדר‘

כמו .B-12 ה וגם יפה עלה "...הברזל כרונית ועייפות התריס בלוטת
ו. עדנה עייפה". פחות ואני התאזנה התריס בלוטת כן,
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הבירה בניירובי חדש אור

היצר עצת בחו״ל לימוד
ללמוד שליט"א . . . בנו שיסע הקס"ד אודות כותב

כאן. בישיבה
כאלו שמחשבות דא בכגון מאנ"ש לכמה כתבתי וכבר

באופן מלהתבונן לבלבלם היצר מפיתויי אלא אינו
הוא חד דארעא סדנא כי כדבעי, סידור

אלא וארצות, מדינות לגבול מעבר גם נוסע והיצה"ר
השגחה יש להורים מקום בסמיכות נמצאים שכשהם

בנכר. משא"כ הישיבה הנהלת השגחת על נוספת
אין תורה, למקום גולה הוה חז"ל דבר שידוע ואף

הפינוק שאלת לשלול לא הרי כי דידן, לנדון ענין זה
וק"ל. באים,

ו׳קצב) (מאגרת

וגורלי מזלי זה שכותב לפלא
מזלי שזהו כנראה שכותב, מה גם הוא זה דרך ועל

כו', וגורלי
התמימים על וביחוד בכלל אנ"ש על גדול לפלא אשר

ולכותבם, כאלו דברים להרבות
מזל אין דרז"ל את רבותנו פירשו שברור בשעה בה
שאינן כפשוטו, אין כפשוטו, למזל בהנוגע לישראל

במציאות,
ועל לישראל, מזל אין הפירוש האמיתי למזל ובהנוגע

אין. אם עץ בה היש הפסוק על הזהר פירוש דרך
ובענינים הכללים בענינים טובות לבשורות בברכה

תליא. בהא הא אשר הפרטים
ו׳קצב) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שבמזרח בקניה הגדולות הטבע שמורות
רבים תיירים אליהם מושכות אפריקה,

בתחילת הנוחתים בעולם, שונות ממדינות
הגדולות הערים אחת הבירה, בניירובי דרכם

תושבים. מיליון 2.5 מעל עם - באפריקה
התיירים בין האחרונות, שבשנים העובדה

מעטים, לא ישראלים גם מצויים הרבים
במקום, חב"ד בית בהקמת הצורך את הגבירה
העניפה פעילותו את מסכם אלה בימים שאכן

בניירובי. לראשונה תשרי, בחודש
שבועות מספר כבר החלו לפעילות ההכנות

את להקיף במגמה החגים, חודש לפני
השגרירות אנשי כולל בעיר, היהודית הקהילה

והמטיילים העסקים אנשי הישראלית,
האזור. את הפוקדים הרבים הישראלים

נוצות״ ״מריטת מבצע
הרב מספר תשרי, פעילות לקראת ההכנות על

לספק "כדי חב"ד: בית מנהל נוטיק, שמואל
חב"ד, בבית החג לסעודות לקהילה כשר בשר

שליט"א הרבי שליח חביב אליהו לרב פנינו
הגיע שאכן השכנה, באתיופיה המשיח מלך

מהודרת. שחיטה וערך
נוצות את ידנית מורטים עדיין באפריקה
למבצע התגייסה כולה הקהילה העופות.

הכשרת מקומיים. בצירוף הנוצות" "מריטת
נוטיק, והרב חביב הרב ע"י נוהלה הבשר

ג'ונסון. מגי גב' אחראית, הטכני החלק כשעל
מזה כפול. חג היה המקומית, הקהילה עבור

הנסיון בשר. לטעום זכו שלא ארוכים חודשים
חמש מרחק אפריקה, מדרום כשר בשר לייבא

נאלצו האחרון בפסח צלח. לא טיסה שעות
בלבד. בדגים להסתפק

לשליחות צורפו הפעילות, בעומס לעמוד כדי
צוות וולמן. יוחאי והת' פרנסי יצחק יוסף הת'

העיר. את ל"הפוך" שהצליח צעיר
לא סיפור הינה בניירובי, שופר למבצע יציאה

ברחבי מפוזרים היהודים מסוכן. ואף פשוט
בעולם (!) השביעי במקום הממוקמת העיר,
קיימות אינם מדרכות רחוב. שוד באירועי

חוגג. פשוט האוויר וזיהום העיר, חלקי ברוב
ישראל, בשגרירות הביטחון אנשי עם בשיחה
ואף חב"ד, הבית את לאבטח המלצה קיבלנו
לשאת הרשיונות כשאת נשק, עם להסתובב

עבורנו. יוציאו הם נשק

ניירובי בתולדות לראשונה
יומיים של (רצף ב"שלשות" באו השנה החגים

הסעודות הכנת כאלה בתנאים ושבת). חג
חב"ד לבית המגיעים הרבים האורחים עבור
חי'ה מרת השליחה פשוטה. משימה איננה
כל מלאות לסעודות דאגה המסורה, נוטיק

והמטיילים העיר מתושבי עשרות עבור טוב,
והחג. השבת לסעודות חב"ד לבית שהגיעו

התוועדות נערכה העיר, בתולדות לראשונה
של ההילולא יום תשרי, ו' לרגל חגיגית

הרבי - יבדל"ח - של אמו חנה, הרבנית
הקהילה נשות עבור המשיח, מלך שליט"א

אפיית ערב השליחה ערכה בנוסף והשגרירות.
מצוות אודות לימדה במהלכו משותף, חלות

חלה. הפרשת

מינים ד׳ על ברכו מאות
גבי על ניידת סוכה בנינו הסוכות חג לקראת
הרבים היהודים אצל ביקרנו עימה גדול, רכב

בשגרירות העיר. ברחבי עבודתם במקומות
ולשיחה ארוכה להתוועדות התיישבנו ישראל

לבית השגרירות בין הפעולה שיתוף אודות
עד שהגענו האמינו לא מהיהודים רבים חב"ד.

חלקם – לברך להם לאפשר מנת על אליהם
ולולב. סוכה על – בחייהם לראשונה

השנה לראש שנסע הקהילה מאנשי אחד
מינים ד' בחזור עימו הביא הקודש, לארץ

עליהם חב"ד, בית עבור
מאות החג במהלך ברכו

החג במהלך יהודים.
בסוכה הסעודות נערכו
בחצר שנבנתה הגדולה

וסוככה חב"ד בית
הגדלים דקל בענפי
הכנסת. בית בחצר

ה"הקפות" במהלך כמובן היה השמחה שיא
ואמירת הריקודים תורה. שמחת בליל

הקהילה כשאנשי הלילה לתוך נמשכו ה'לחיים'
שמחה יחד שואבים והשלוחים המקומית

נוטיק, הרב מסכם בטוחים, אנו השנה. לכל
את ותביא הכף את תכריע הגדולה, שההצלחה

ממש. בפועל והשלימה האמיתית הגאולה

בקניה כשרה שחיטה

בניירובי מינים ד׳ מבצע
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