
חדשה מהדורה מלכות דבר
מלכות", "דבר של חדשה מהדורה
ממש. הפצה מרכז ע"י אלה בימים י"ל
הקודש שיחות של החדשה המהדורה
מהשנים המשיח מלך שליט"א הרבי
וגאולה, משיח שעיקרן תנש"א-תשנ"ב,
מנוקדת, מהודרים, כרכים בשני י"ל
ללא עינים, ומאיר מרהיב גדול, עימוד
המילים כל של ובתרגום תיבות ראשי

להזמנות: ומארמית. מאידיש

.WWW.MAMESH.ORG 077-5123-770

ולמה מה על לבנה קידוש
יערך, לך" "לך פרשת זו, ש"ק במוצאי
בשמחה לבנה" "קידוש מבצע בעזה"י,
הפזורים חב"ד בתי ע"י ובריקודים
בסמיכות המבצע "תזמון" לרגל בתבל.
שליט"א הרבי של הקדושה לשיחתו
"קידוש חשיבות על "נח" בפרשת
למושבי חב"ד "מרכז הו"ל הלבנה",
מימון ליאור השליח בניהול הנגב", צפון
הלבנה קידוש על הסברה עלון מלכא,
הרחב, לציבור מותאם העלון והגאולה.
הגדולה השמחה ולמה" מה "על להבין

זה. במבצע היתרה והזהירות

מלך שליט"א הרבי בקשת את לציין יש
הלבנה" "קידוש את לערוך המשיח,
ביאת ומיד תיכף לפעול מיוחדת בכוונה
הגאולה ולזירוז משיחא מלכא דוד
נאים בבגדים זאת לעשות השלמה.
מלך. הדרת עם וברוב ברחוב וחשובים,
במייל: וכן 052-8572770 העלון: להשגת
achdut.mashiach770@gmail.com

הגאולה: מאתר להורידו או
www.hageula.com

טובות חדשות

לכינוס וטף נשים אנשים,

מ-770 הבאים ברוכים

ראשל"צ בראשיתה' ב'אולמי חשון י"ט

ינוע, תנודות כמה ברוח, המתנדנד גבעול גם
בהשגחה הוא זה כל עוצמה, ובאיזו כיון לאיזה
בתכלית. ומדוייקת ית' מאתו מכוונית פרטית
עד וחומר, וקל שכן בכל להסיק נוכל רק מכאן
שבתורה מלה בכל האלוקי הדיוק גדול כמה

ית'. ומהותו עצמותו ידי על שנכתבה

ממפרשי רבים קושיית מובנת זה רקע על
לפתיחה התורה
פרשתנו: של החריגה
אברם אל ה' "ויאמר
מדוע מארצך..". לך לך
לך"? "לך המלה כפל
לכאורה. מיותר נשמע
היה פשוט יותר הרבה
.".. מארצך "לך לומר

התשובות אחת
מאמרי בהרבה המובאת
הנ"ל לשאלה חסידות
משה רבי מדברי היא
פירוש בעל אלשיך,
התורה, על האלשיך
לך לך.. "לך המבאר:

לעצמך".

שליט"א הרבי מסביר
על אינה לך" "לך הציווי כוונת המשיח, מלך
איכותי שינוי בעיקר אלא גיאוגרפי, שינוי
הנשמתי "העצם" אל להגיע ה'. בעבודת מהותי
"יחידה" בחינת הנשמה, עצם את לגלות שלך.
עיקרון הפנמת ע"י היא לכך הדרך ה'. בעבודת
ממצב יציאה פוסקת. בלתי התקדמות ההליכה,
הרבה נעלה למצב שיהיה, ככל נעלה נתון,

יותר.

מסודר באופן אלוקות הפצת
כשדים, מאור צאתו לאחר אבינו אברהם
נמרוד ע"י נרדף שם
לכבשן שהושלך ועד
בנס, וניצל האש
הוא כאן לחרן. מגיע
עבודתו את מתחיל

באופן ומנהיגו, עולם בבורא האמונה בהפצת
אברהם בחרן", עשו אשר הנפש "ואת מסודר.
אומרים הנשים, את ושרה האנשים את מגייר

חז"ל.

הרצאות של סדרות לקיים מתחיל אברהם
העולם בורא יחיד בא-ל האמונה בנושא
הכתב, על דבריו את מעלה הוא ומנהיגו.
את מפיצים תלמידיו
החדשניים. רעיונותיו
סביבו להתרקם מתחיל
חברתי-אמוני גרעין
מתחילה חרן וגדל. הולך
הגדול השינוי את להבין
בזכותו בה, שמתחולל

אבינו. אברהם של

 ואז, בנקודת שיא זו,
 כאשר נראה שאברהם
 כבר התבסס בגשמיות
 וברוחניות ונראה
 שהדרך להצלחה פתוחה
 ורק לנסוע קדימה, הנה
 לפתע מגיעה הודעה

אלוקית "לך לך".

קדימה זינוק
השלב אל העכשווית, ההישגיות מנקודת צא
לא כה עד ההישגים כל המשימה. מילוי של הבא
שבשלב הכוונה ואין הבא. לשלב הכנה אלא היו
עליך יהא אז גם בכורסא... להתרווח תוכל הבא
נפשית בתנועה להיות הלאה. וללכת להתקדם
עשיית היעוד השלמת עדי מתמדת. הליכה של
התחתון. הזה בעולם בתחתונים, ית' לו דירה

אנו כבנים נקראים. אנו ויעקב, יצחק אברהם בני
עצם לגילוי היכולת כולל האב, בהישיגי זוכים
שליט"א הרבי של דורו בדורנו ובפרט הנשמה,
אשר הכללית, ה"יחידה" בעל המשיח, מלך
הקדושות הוראותיו ומילוי מלכותו קבלת ע"י
אנו טובים, ומעשים ומצוות בתורה בהוספה
הגאולה עדי הפרטית, ה"יחידה" לגילוי זוכים

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית

גילוי - לך! לך
הנשמה! עצם

הנשמה, עצם לגילוי היכולת כולל האב, בהישיגי זוכים אנו כבנים נקראים. אנו ויעקב יצחק אברהם בני
הפרטית. ה״יחידה״ לגילוי זוכים אנו מלכותו, בקבלת הכללית. ה״יחידה״ בעל המשיח, של בדורו ובפרט

בדרישה מפגינים עציון שבגוש אלעזר בישוב האבות נתיב שכונת תושבי
היהודי) הקול (צילום: המשפחות. וגירוש השכונה בתי 17 הרס את למנוע

! יהודים ולגרש להרוס די ביבי,

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

(27.10.17) ה'תשע"ח מר-חשוון 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

שיחיו טליה ומרת אריאל ר' הרב למשפחת
נחום

תחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

ז"ל שאול ב"ר סנדר ר'

רוטשטיין
ה'תשע"ח מר-חשוון א' נלב"ע

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

טוב נשמתמזל לזכר

 
    

    
     

   
    

    
     

   
   


   

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

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:31 17:19 ירושלים

18:32 17:33 תל-אביב

18:31 17:23 חיפה

18:34 17:37 באר-שבע

18:39 17:40 ניו-יורק

     
טז) מא, - כז מ, (ישעיה,  

    
   

פרת... נהר עד - "המטרה"

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 ,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

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.
מקדושת גדולה - המקדש קדושת ועאכו"כ

- פרת מנהר ובוודאי ישראל, ארץ חלקי שאר
מירושלים. ריחוקו את המדגיש

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



העניפה פעילותה במסגרת
בבית ב"770" הנשים, בעזרת
עוסקת יורק, בניו שבבבל, רבינו
פני בקבלת גם חדש, שרית מרת
בבית לביקור המגיעות האורחות
בכתיבת להן מסייעת היא חיינו.
מלך שליט"א לרבי הברכה בקשות
נחשפת היא בכך כאשר המשיח,
בהקשר ונפלאות לניסים אחת לא

הברכה. לבקשות

מועדי סיום עם ימים, כמה "לפני
ניגשת שרית, מספרת תשרי,
דוברת אשה הנשים בעזרת אלי
איתה שאכתוב ומבקשת צרפתית
תוך בריאותי, לנושא ברכה בקשת

לי מזכירה שהיא כדי
כתבתי שנה לפני שגם

איתה....

זכרתי לא בתחילה
כתבתי למה בהקשר
שהיא עד איתה,
פרטי את לי הזכירה
נזכרתי. ואז הבקשה

בקשה היא שנה לפני
שליט"א מהרבי ברכה
לבתה המשיח מלך

כשמונה כבר נשואה שהייתה
בטן. לפרי זכתה לא ועדיין שנים

הם כמה עד לשאול ניסיתי
אולי ומצוות, תורה שומרים
אחרת, או זו במצוה לחזקם כדי
שומרי בזוג מדובר כי התברר

ומצוות. תורה

לכתיבה, ההכנה על הדרכה לאחר
צדקה, נתינת ידיים, הנטילת כולל
"יחי והכרזת טובה החלטה קבלת
מכתב את הכניסה האשה אדוננו",
האגרות מכרכי באחד הבקשה

קודש.

התייחסות הכילה התשובה
חשיבותם ועל קלבריא, לאתרוגי
מאתרוגי דווקא לקחת חב"ד (מנהג

מינים). ד' למצות קלבריא

תהיתי התשובה את קוראת בעודי
בזה ראיתי גיסא מחד בליבי,
זה שהרי אקטואלית התייחסות
בירכנו בו הסוכות מחג באנו עתה
והאתרוג המינים ארבעת על
אם תהיתי, עדיין אך בתוכם.
האשה לבקשת התשובה מה כן
כשלפתע וקיימא. חייא לזרעא

במוחי. רעיון הבריק

אתרוגים ריבת של הסגולה "על
שמעת? קלה וללידה לפריון

שאלתי.

לה סיפרתי בשלילה, משנעניתי
איננו בחב"ד כלל שבדרך שהגם
שקיום משום סגולות, מחפשים
"תמים של באופן ומצוות התורה
ובפרט אלוקיך", ה' עם תהיה
בהוראות מודגשים שהם כפי
הם המשיח, מלך שליט"א הרבי
לכל ביותר הטובות הסגולות
מכיוון "אך לאדם, המצטרך
מכתב עסק פרטית שבהשגחה
עלה ע"כ באתרוגים, - התשובה

משהו". לך להציע בדעתי

לך נשאר "האם
הסוכות"? מחג האתרוג

שאלתי.

מהאתרוג תעשי כן אם
לבתך ותתני ריבה, הזה
לאכולמזהובעזהשי"ת,
בשורות לבשר תחזרי

טובות".

שעשיתי, מה זה "אכן
מפריז האורחת החלה
חזרתי בסיפורה.
לנו שהיה מהאתרוג הכנתי לפריז,
ב"ה והנה לבתי ונתתי ריבה בבית
טובות בשורות היו קצר זמן בתוך
קצר זמן לפני וב"ה בהריון שהיא

ב"ה. שתחי', בת ילדה

שליט"א לרבי להודות באתי ולכן
נושא עבור ולבקש המשיח מלך

נוסף. בריאותי

שהיו לאחר מספרת, היא אגב,
בתה אצל טובות בשורות
הנה בהריון, היא כי שהתברר
ל"סופר" שהלכה הפעמים באחד
בהשגחה שם פגשה משהו, לקנות
כן לפני הכירה שלא אשה פרטית
במהלכה ביניהם, שיחה והתפתחה
כבר נשואה האשה כי התברר
בפרי נפקדה לא ועדיין שנים כמה

בטן.

נפלאה" סגולה לי יש אלי, "בואי
האתרוגים... ריבת על לה וסיפרה

ולקחה אליה הגיעה אכן האשה
מה זמן ותוך האתרוגים מריבת
אכן כי להודיע כדי שוב הגיעה
מה זמן ולפני טובות. בשורות יש

ב"ה. ילדה,

הנגב בצפון שליט"א הרבי שליח מלכא, ליאור הרב עם
לך". "לך ש"ק במוצאי בעזה"י, שיערך, לבנה" ל"קידוש כהכנה

עצמומבצע המבצעים: לתת כח למשיח עצמו למשיח כח לתת המבצעים: מבצע
בעיקר מכינים אנו הידועים המבצעים בעשרת
בני מצוות 7" במבצע לגאולה. ישראל עם את
כולו והעולם הגויים את מכינים להבדיל, נוח",
במבצע זאת לעומת ש-ד-י. במלכות להכיר
העם, את מעודד שליט"א הרבי לבנה", "קידוש
וכמבואר עצמו. המשיח למלך וכח חיים לתת
אלא תלוי הדבר שאין ..." התשנ"ב: נח בשיח"ק
במקור) האותיות (הדגש עצמו צדקנו במשיח

במילים לבנה..". בקידוש והידור זהירות בתוספת להתבטא הדבר צריך
הגאולה עניין כל את שם המשיח מלך שליט"א הרבי וברורות: פשוטות

לבנה. קידוש במבצע במשיח, התלוי

צדק החשבון מסקנת
צדק חשבון לעשות שיש המשיח, מלך שליט"א הרבי מציין כהקדמה,
שלמים כבר ישראל כל כי ומציין ישראל כלל של נפש וחשבון אישי
למסקנה: ומגיע בכלל) ולא בפרט רק זה חסרון יש (ואם הגאולה כלפי
חשבון "...שכשעושים כן וכמו הגאולה..." לבוא צריכה ומיד ש"תיכף
במשיח אלא תלוי הדבר שאין למסקנה ובאים בעולם... לעבודה צדק...
בקידוש והידור זהירות בתוספת להתבטא הדבר צריך עצמו צדקנו
חשבון "עשיית לאחר בא לבנה קידוש של זה שמבצע כלומר, לבנה..".

המתבקשת. למסקנה באים ואז צדק"...

האלוקים״! הוא ״הווי׳ פעמים 7 הכרזת
האלוקי הגילוי שהוא "הויה", שם את השמש מסמלת הקבלה פי על
מידת שהיא "אלוקים", שם את מסמלת הלבנה ואילו מוגבל, הבלתי
לאחר חודש בכל מתחדשת שהלבנה וכשם וההסתר. הצמצום הדין,
יאיר בגאולה השלמה. בגאולה להתחדש ישראל עתידים כך מיעוטה,
יאיר מוגבל הבלתי האלוקי הגילוי – "אלוקים" בשם "הויה" שם
בהכרזת דבריו את סיים המשיח מלך שליט"א הרבי המוגבל. בעולמנו
נעילה תפילת בסיום הנאמרת הכרזה פעמים, 7 האלוקים" הוא "הויה
יום בסיום כנהוג ניצחון, ב"מארש" הקהל פרץ לאחריה הכיפורים, ביום
מלך הרבי לעבודת הקידוש-לבנה חשיבות את מוכיח הדבר הכיפורים.

הגאולה. לזירוז שליט"א המשיח

וקיים״ חי ישראל מלך ״דוד
בעל אומר לבנה, בקידוש וקיים" חי ישראל מלך "דוד בכרזת הטעם
דוד מזרע שהוא המשיח, למלך בעיקר היא זו בהכרזה שהכוונה התניא
נסתר הוא בה ממש, הגאולה שלפני בתקופה שמו. על ונקרא המלך
עומד והוא וקיים חי הוא כי וההכרזה האמונה נדרשת אז - ונעלם
מלך שליט"א הרבי מביא למעשה להלכה הגאולה. את לכולנו להביא
שמחות עושין "ולכן ס"ב) סתכ"ו (או"ח הרמ"א דעת את המשיח
הייתה הרמ"א דעת נישואין". שמחת דוגמת החודש בקידוש ריקודין
לבנה בקידוש שמחה ראינו ממש לא זאת כל ועם דורות מזה ידועה
את רואה הגאולה, דור נשיא מה"מ, שליט"א הרבי אולם בחתונה. כמו
חתן כנשואי לבנה" "קידוש במצוות לקב"ה ישראל בין שנוצר החיבור
זה נשואין. בשמחת כמו ממש ולרקוד לשמוח לנו מורה ולכן וכלה,
ברחוב שמחה בריקודי לבנה" "קידוש מבצע את לערוך המתאים הזמן
מזרזים שבזה לכוון מלך. הדרת עם וברוב ונאים, חשובים בבגדים
המשיח. מלך שליט"א הרבי משיחא, מלכא דוד ביאת את ופועלים

ולהכריז: הגאולה זמן את כעת כבר להרגיש

ועד״. לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ב. פרק תורה תלמוד הלכות

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

א. פרק כוכבים עבודת

א-ג. פרקים ברכות הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

א. פרק מילה הלכות י-יא. פרקים

עלינו. ימלוך העם.. נהגו ב-ג. פרקים

שלום. עושה התפילה.. ברכות

א-ב. פרקים שבת הלכות המזון. ברכת

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

האתרוג סגולת על

אומות כולל העולם כל בהכרת שיתוסף
- ישראל של ושבחם במעלתם העולם,

לעם שייכת ישראל שארץ - וכן ישראל", בשביל "בראשית
האמיתית בגאולה בזה, הגילוי שלימות - ועד ישראל,

תשנ"ב) בראשית ש"פ מלכות", ("דבר והשלימה...

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עולם באי כל וידעו יכירו

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א מרום יעקב הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור בבוקר: 8:30 בשעה יום כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י
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קהילות הקהלת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ו"תמימים" אברכים יוצאים שבת, מידי
משיחות לחזור חב"ד, ישיבות בחורי -
המשיח מלך שליט"א הרבי של קודש
גם שזכה מבצע במסגרת כנסיות, בבתי
לאחר רבינו משה קהילות". "הקהלת לשם
הוראה בזה לקבל זוכה סיני מהר ירידתו
עשה הקב"ה, "אמר ית': מאיתו ישירה
ברבים לפניהם ודרוש גדולות קהילות לך
דורות ממך שילמדו כדי שבת, הלכות
ושבת שבת בכל קהילות להקהיל הבאים
ולהורות ללמד מדרשות בבתי ולכנוס

כו". תורה דברי לישראל

שליט"א הרבי הביע נשיאותו בתחילת כבר
ילכו התלמידים שכל רצונו המשיח מלך
(דברי דא"ח לחזור כנסיות לבתי שבת בכל
הוסיף ועוד חסידות)". - חיים אלוקים
שישמעו למתפללים, הן תועלת שיהי'
שרצונו הוסיף כן לתלמידים. והן דא"ח,
החוזרים הבחורים משמות רשימה לקבל
כנסיות בתי רשימת וכן שבת, בכל דא"ח
ראו כזו רשימה לו כשנתנו אליהם. שהלכו
לראות שצריך אמר אך הנאה. לו שהיתה
פי גדולה רשימה תהיה הבאה שבפעם

כמה...

לחיזוק פעולות
יהודים רבבות זכו הבאות השנים בעשרות
וללמוד לשמוע העלם וברחבי בארץ
"הקהלת אותה במסגרת משיח של מתורתו

קהילות".

ב"770" הישיבה מבחורי כמה ביוזמת השנה
על הוחלט המשיח מלך שליט"א הרבי בחצר
באמצעות המבצע, לחיזוק פעולות מספר
בית ב-770 קהילות" "הקהלת מטה

החב"די הציבור את לעורר במטרה משיח,
ביתר לפעול הישיבות, בחורי וה"תמימים"
'התאחדות ארגון עם בשיתוף בנושא. מרץ
שבועי גליון המארגנים הפיקו החסידים'

עותקים. באלפי המופץ זה, בנושא

שעודדה ההגרלה
של קיומה על המארגנים פרסמו במקביל,
קהילות. להקהיל היוצאים לכל הגרלה
איזכר המלך, בשכונת ההגרלה פרסום
לפעילות לצאת נוספים ואברכים לבחורים
המשיח מלך שליט"א הרבי הגדיר אותה
לויטין: שמואל להרב ב"יחידות" שנים לפני
לחזור הולכים היו האברכים כל ש"אם
היה ובישיבות כנסיות בבתי חסידות
יבוא זאת וכשיעשו מגיע. כבר המשיח

ומיד!". תיכף משיח

בשכונות המבצע במסגרת פועלים כיום
פלטבוש, כגון: יורק, ניו ברחבי רבות
מילבייסין, איילנד, קוני בורו-פארק, מנהטן,
הולך המקומות ומספר ועוד ויליאמסבורג

המארגנים, אחד מספר כלל, "בדרך וגדל.
את לשמוע מאוד רוצה הציבור רוב
בארץ בהיותי עוד כשנה, לפני הדברים.
הכנסת בתי סבב את סיימתי הקודש.
חזרה ובדרכי שם, לדבר רגיל, שהייתי
ישיבה בחורי של בהתקהלות הבחנתי
התכנסו שהם התברר מסויים. אולם לפני
מראשי אחד מפי דברים לשמוע כדי שם
לנסות להכנס החלטתי הידועים. הישיבה
עצמו הישיבה לראש נגשתי בעזהשי"ת.
שליט"א הרבי בשליחות שאני ואמרתי
קצרה שיחה לומר אפשר ואם המשיח מלך
לשמוע ביקש בתחילה המתכנסים. בפני
ואמר בעיניו והוטבה השיחה תוכן את

לומר. אוכל שבהמשך

משיח! משיח שירת
שיש הודיע הוא ערבית, תפילת לקראת
ואז תורה. דבר שיאמר חב"דניק כאן

אחד קפץ לפתע
ואמר הישיבה מרבני
ברצונו שבתחילה
עבודתם על לספר
שליחי של החשובה
שנפגש וכפי חב"ד
בהיותו אישית בהם
משסיים סין. ב..
התלמידים פרצו
משיח" "משיח בשירת
חזרתי כשבסיומה

מלך שליט"א הרבי של קודש שיחת על
שומעים והרבנים כשהתלמידים המשיח
יש העלון, להזמנת הדברים". את בשקיקה

.058-460-1770 לטלפון: מסרון לשלוח

טויטו) חיים (צילום: 770 ליד במבצע להשתתף הקורא ענק שלט

פשרה ללא - יהודי התואר

מחוגים אפילו לו, יקרה ישראל בני שאחדות מי ...כל
עלי' תוקף בכל להגן מוכרחים לדת, ענין להם שאין

בזה. ופשרה לחלישות מקום נתינת בלי

להודות מוכרח דבר, של באמתו המתבונן שכל ובפרט
שלום לקירוב דרך אינו בשיטות פשרה של ענין שכל
תמידיים לחיכוכים מצב מייסד אדרבה, אלא ואחדות,

וגדלים. והולכים פוסקים בלתי

בתואר שבחרו בזה גדול עוול נעשה לדעתי אגב, ודרך
הערבים בזה נכללו ובמילא ו"ישראלים" "ישראל"
ו"ישראלים", "ישראל" נתיני בתור וכו' והנוצרים

לעיל. מהאמור מובן וטעמי

הדת שענין הטועים כדעת שלא להדגיש, נקודה ועוד

משא“כ בתפוצות, דווקא הקיום לשמירת נוגע הוא
תרבות בשפה, להם די ישראל בארץ המשתקעים

וכו'. והארץ

ישראל בארץ בדת שההכרח ואדרבה, אדרבה ולדעתי
שבתפוצות, מזה גדול עוד

ויאבדו עד וטמיעה התבוללות סכנת יש בחו"ל שאם
ח"ו, הקהל מתוך

שנוצרים כנ"ל, סברה, להיות אפשר ישראל בארץ הרי
ר"ל, ישראל עם בני בתור יזדהו וכו' ומושלמים

באותם מתחנכים עברית, מדברים בארץ, שדרים כיון
וכו', בתרבותה חיים הספר, בתי

הי' המקדש שבית בזמן אפילו הנסיון שהראה וכמו
מבפנים.... באו ומחריביך שמהרסייך קיים,

ו׳תשלג) (מאגרת

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

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

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

הגאולה מטוסי
בפעולה

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

קהילות״ ״הקהלת עלון

תמימים תומכי ישיבת מייסד הרש"ב הרבי הולדת יום חשוון כ' לרגל

(8.11.17) ה'תשע"ח חשוון מר י"ט רביעי יום בעזה"י

לציון ראשון 56 המכבים רח' בראשיתה באולמי 19:00 בשעה

ישראל בית והמוני משפיעים ציבור אישי רבנים בהשתתפות

[] תשע"ח נפלאות [] הארץ שלמות [] החבילות את פורקים []
[] מלך-המשיח שליט"א מהרבי משקה [] בתנופה מלכות דבר []

המשיח מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק הוראת פי על
ארצית להתוועדות מוזמן הרחב הציבור

ומשיח גאולה יריד
לנשים מיוחדים מקומות

חופשית כניסה
ערוכים שולחנות

HAGEULA.COM

03-658-4633 טל: הגאולה. עיר ים, בת 67 העצמאות

וזמרה" שירה "ברוב


