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מסופר שבתקופת מאסרו של אדמו"ר הזקן, בעל 
התניא והשולחן-ערוך, הגיע לתאו אחד משרי 
הצאר הנכבדים ששמע על גדולת הרבי וביקש 

לעמוד על כך מקרוב. במהלך השיחה שאל השר 
הגוי את הרבי שאלה בפרשת בראשית, אך לפני 

שהרבי ענה הוא הקדים ושאל את השר "המאמין 
אתה שהתורה נצחית וישנה בכל זמן ובכל דור 

ובכל אדם? רק לאחר שהשר ענה בחיוב כי הוא 
מאמין בזה, ענה לו אדמו"ר הזקן על שאלתו 

ובאופן שהשר התפעל והודה כי דבריו הם 
"אלוקות ממש".

בשבת זו מתחילים בקהילות ישראל לקרוא 
את התורה מחדש, בפרשת בראשית. תחילתה 

של התורה בפרשת 
הבריאה "בראשית ברא 

אלוקים את השמים 
ואת הארץ", אינה 

פרק בהסטוריה של 
בריאת העולם, אלא 

מהווה עניין נצחי 
ולכל באי עולם - יש 
בורא ומנהיג לעולם, 

כאשר בתורת החסידות 
מדגישים שיש "בורא" 
לא בלשון עבר, אלא 
בורא! בכל רגע ורגע, 

כמאמר "המחדש בטובו 
בכל יום תמיד מעשה 

בראשית".

יסוד אבן
הכרה זו קריטית לכל אומות העולם, באשר היא 

אבן היסוד לשבע מצות בני נח הכוללים את 
האיסור עבודה זרה, איסור "ברכת ה'" (בלשון 

סגי-נהור), איסור אכילת אבר מן החי טרם שמת, 
חיוב לנהל מערכת משפט לחיי צדק ויושר, איסור 
גזל, איסור הרג ואיסור גילוי עריות, המהוים את 

בסיס קיומה של 
האנושות. 

להכרה זו התכווין 

רש"י בתשובה לשאלתו על הפסוק הראשון 
בתורה: היות ועיקר התורה ('תורה' לשון הוראה) 
להורות לאדם את רצונו ית', ואם כן ראוי להתחיל 
במצווה הראשונה שנצטוו ישראל "ומה טעם פתח 

בבראשית?"? 
להם  לתת לעמו מעשיו הגיד משום "כח ותשובתו:
נחלת גויים", שאם יאמרו אומות העולם לישראל, 
ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם 

אומרים להם, כל הארץ, של הקב"ה היא, הוא 
בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם 

וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

אמיתי שותף לעניין להיות
להכרה זו משמעות

כפולה ומכופלת 
עבור הישוב היהודי, 

כאן בארץ הקודש, 
ובפרט לנוכח מאמציה 

של חבורת השלטון 
הנוכחית, להקמת 
ממשלה בשיתוף 

המפלגות הדתיות 
והחרדיות, ממשלה 

שחרתה על דגלה 
את מכירת ארץ 

ישראל, לידי הגרועים 
שבאוייבינו ובזה כל 

הישיגיה. בפני מפלגות 
אלה ובפני כל מי 

שמאמין בבורא עולם 
ומנהיגו, יש לציין 

את דברי הרבי שליט"א מלך המשיח בי' שבט 
ה'תשנ"ב, שהתריע: "לא יתכן שיהודי המאמין בה' 
ובתורתו יהיה חס ושלום שותף לענינים כאלו (= 
דיבורים על מסירת שטחים) ולתת חתימה לענין 
כזה" . הענין שיהודי כן נדרש להיות שותף, הוא 
הבאת הגאולה האמיתית והשלימה, ע"י איחוד 

סביבתו ב"הקהל", הוספה בתורה ומצוות, הפצת 
בשורת הגאולה ופרסום הוראותיו הק' של הרבי 
שליט"א מלך המשיח שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד 

ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

אוצרות ההקהל
"קהל גדול"    יצא לאור הספר
– הקהל, המכיל 432 מלך אוצרות

הספר  הקהל. – עמודים שכל כולם
עין, מחולק לשנים עשר פרקים  מרהיב
אדמו"ר מלך  שתוכנם תורתו של כ"ק
בנושא, עם הוספות  המשיח שליט"א

הספר  הקהל. מגוונות על מצות
בעריכת הרב שמעון ויצהנדלר ויוצא 

לאור בהוצאת ממ"ש (מכון מלכות 
שבתפארת). להזמנות: 077-5123-770.

לדרכו״ הלך ״ויעקב
מתחילים  תשרי, ימי חודש   עם סיום

ב-770 בית המוני האורחים ששהו
שליט"א מלך המשיח  מדרשו של הרבי
לצאת לדרכם ארצה. בימים  יורק, בניו

בכל בתי  הקרובים צפויים להתקיים
מקומיות  התוועדויות כנסת חב"ד

הבאים" לקבלת פני האורחים.  "ברוכים
אי"ה  ארצי לקבלת הפנים יתקיים כנס

למען  האגודה הבאים, מטעם בשבועות
והשלימה. הגאולה האמיתית

מקורות לקוטי
מחדש הספר הפופולרי "לקוטי    י"ל

נשיא של מקורות" בענין נצחיות חייו
במהדורה החדשה והמתוקנת  הדור.

מ-240 עמודים הכוללים גם את  למעלה
בעריכת הרב  צילומי כל המקורות. הספר

חנה". שלמה מאיעסקי, מנהל מכון

יהיה חס  ובתורתו המאמין בה׳ שיהודי יתכן ״לא התריע: המשיח מלך שליט״א הרבי
. לענין כזה״ חתימה ולתת מסירת שטחים) על דיבורים =) ושלום שותף לענינים כאלו

חדשות טובות
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שנת הקהל ה'תשס"ט (24.10.08)  תשרי, בראשית, כ"ה קודש פרשת                              ערב שבת

היכונו
לכנס הקהל מרכזי 

ב"ה

שותף להיות אסור
בממשלה כזאת
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במחיצת הרבי שליט״א מתפילות ערבית מהקהל העצום באחת חלק
תשס״ט.  תשרי המשיח, בחודש מלך

עם מלך המשיח מתפללים
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שבת בראשית
שבת  - חב"ד  נשיאי  פתגם  ידוע

בראשית נוגעת לכל השנה כולה, וכפי 
בשבת זו  התנהגותו את שהאדם קובע

השנה. - כך היא ההנהגה בכל
שיחות) (לקוטי

כי טוב האור את וירא אלוקים
ד) א, (בראשית

הקב"ה שברא  אור אלעזר:  רבי  אמר
מסוף העולם  בו אדם צופה ביום ראשון,
בדור  הקב"ה  שנסתכל  כיון סופו.  ועד 
שמעשיהם  ובדור הפלגה וראה המבול 
שנאמר:  מהם,  וגנזו  עמד  מקולקלים 
גנזו?  ולמי  אורם". מרשעים  "וימנע 
"וירא  לבוא, שנאמר:  לצדיקים לעתיד 
טוב  ואין  טוב", כי האור את  אלוקים 
כי  צדיק  "אמרו שנאמר: צדיק,  אלא 

חגיגה) (מסכת טוב".

את ומילאו ... פרו ורבו אותם ויברך
 הארץ וכבשוה (בראשית א, כח)

שמביאה לידתו של ילד הנחת והברכה
להורים  רק מכוונת אינה  נוסף יהודי 
עם  לכל  אלא  הקרובה, ולמשפחה 

ישראל.
דוד  בן  "אין  הגמרא  ממאמר  עולה כך
שבגוף".  הנשמות כל  שיכלו  עד  בא 
"גוף",  נקרא  למעלה  הנשמות  אוצר 
וירדו  ה"גוף"  מן  הנשמות  כל וכשיכלו 
של  בגופותיהם  לשכון  לעולם-הזה 

משיח צדקנו. יהודים, יבוא
נוסף  יהודי ילד של  לידה  שכל הרי 
בן  משיח  ביאת את  ומזרזת  ממהרת
ונחת  ברכה כמובן, שבעקבותיה  דוד, 
גאולה) לכל עם ישראל. (פניני
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בראשית הכח של שבת

חודש  המשך למועדי מהווה שבת בראשית
תורה  ושמחת ולשמיני עצרת בכלל תשרי
במיוחד. וכותב אדמו"ר מוהריי"צ, אודות 

בשבת בראשית "כעין השלמה  שבת זו: שיהיה
לימי השמחה שעברו. אור כי טוב" ותוספות
מודגשים כאן שני ענינים: השלמה ותוספות, 
להשלים את  - "השלמה" כשההבדל ביניהם:

האדם  ו"תוספות" - אף כשהשלים החסר עדיין,
מה שהוטל עליו, הרי שעליו להוסיף בזה.

ולהוסיף להשלים
ומשמעות המילים "וכעין השלמה ותוספות". 

במדה ולא הושלם כל מה שיש לפעול  א)
אפשר להשלים זאת - תשרי במשך חודש

בשבת בראשית. ב) גם אם הושלם כל אשר 
האדם  יחשוב אל - תשרי בחודש לפעול צריך
אלא יש  השכר, לקבלת לחכות שתפקידו עתה

לו להוסיף עוד.
אלא יש להוסיף ב"תוספות אור".  ולאדי בכך
והחידוש הוא  היא - אור. ההוספה הנדרשת
קבלת  - עניינה שהרי, עבודת ראש-השנה,
הכפורים - תשובה, סוכות  עול, עבודת יום

שמיני-עצרת ושמחת- ובפרט - זמן שמחתנו
אפשר  עניינים נעלים אלה, למרות תורה. והנה

מקום להוסיף אור. ויש

אותו אור  טוב". כי וצריך שיהיה זה "אור
עליו אמר  שברא הקב"ה וגנזו לעתיד לבוא
הבעל-שם-טוב: "והיכן גנזו? - בתורה!". 
באמצעות  כיום אפשר להגיע, אף כלומר,

שלומדים  לאור שלעתיד-לבוא על ידי התורה,
ומאוחדת  הקב"ה של חכמתו את התורה, שהיא

הווה ויהיה  שהוא היה עימו ממש, וכשם
הינם למעלה  הצדיקים שהם כאחד, כך גם אצל

מהזמן.

מהזמן למעלה
שכתב לגיסו רבי וכפי הסיפור מהבעש"ט

שארע  מעשה מסויים אודות גרשון מקיטוב
גרשון, כי המעשה  גיסו רבי לו והשיב גיסו, עם

בזמן מאוחר  אמנם אירע, אבל עליו הודיעו
המכתב... כתיבת מאשר זמן יותר

ארע,  יכולת זו, לכתוב אודות המעשה עוד טרם
הזמן הוא כללי. הבעש"ט  יותר, כי בעולם נעלה

עשרה  שהה אז בעולם היצירה, בו חמש
משום כך ראה מראש מה  שנה הן בבת אחת,

לאחר מכן. שיארע
זה גם המוסבר בתורת החסידות. בפירוש 

"מאן פני האדון הוי' - דא  מאמר הזהר

"מאן  אפשר לומר לכאורה, כיצד רשב"י",
פני האדון הוי'" על נברא? אלא רשב"י היה 

בטל לגמרי לאלקות ולא היה מציאות לעצמו. 
"מאן פני האדון  לומר עליו ומשום כך אפשר

הוי'".
בצדיקים  גם כך וכשם שהדבר בהקב"ה כביכול,

היה הוה ויהיה כאחד,  של שוררת הבחינה
בזמן  ציין הבעש"ט שהמעשה יארע לא ולפיכך
הדבר  ובדרגתו כבר אירע הואיל יותר, מאוחר

כעת.
באמצעות  לפיכך אפשר אף כיום להגיע,

צדיקים, על-ידי  כי לאור שנגנז לעתיד. התורה.
פנימיות התורה - שבאמצעותה דוקא אפשרית 
ענין צדיק - לא קיימות בהם הגבלות  אמיתות

הזמן.

יכול אחד כל
לצדיקים לעתיד  "גנזו המאמר פירוש זהו

באמצעות  "גנזו". כלומר, לבוא". על ידי
ענין הצדיקים,  להיות פנימיות התורה. אפשר

לאור שלעתיד. ידי כך מגיעים ועל
גלוי לאמור, במאמר הגמרא' "ג' הטעימן  רמז

עולם הבא", והגמרא  הקב"ה בעולם הזה מעין
בתנא דבי אליהו  מצינו מונה את האבות והרי

לומר מתי יגיעו  לו רבה, שכל יהודי אפשר
יצחק ויעקב.  אברהם אבותי למעשי מעשיי

אפשר לו להגיע לכך. היינו שכל אחד
המשמעות בדברי הרבי: "וכעין השלמה  זו

הבעל"ט". בשבת בראשית אור כי טוב ותוספת
לאור  להגיע הבעל"ט. אפשר שבשבת בראשית

והוא הוא  ראשון לאור שנברא ביום כי טוב.
האור שלעתיד.

ה׳תשי״א) שיחת פרשת בראשית (על-פי

 

דבר מלך

השבת ח לו
בראשית פרשת

בראשית

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

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

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

תניא תהלים חומש
ר' זאב ואירנה שיחי' למשפחת

גוט
תחי' ה' חנה החיילת בצבאות בתם, להולדת

ולמעשים טובים לחופה לתורה לגדלה יזכו
והשלימה זמן הגאולה האמיתית של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

מזל טוב ברכת
ז"ל ¯È‡Ó ב"ר Ï‡Ïˆ· 'הרה"ח ר

„ÏÙÈ¯‚
תשרי ה'תשמ"ח כ"ג נלב"ע

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

לעילוי נשמת



תמוז תשס"ח, יום ראשון. ג'
סימה מבית שמש גברת אסתר

ה- בת עומדת ביחד עם בתה שרה
בפתח "770" בני יורק, בהמתנה  12

להיכנס למבוא הכניסה (ההול
המפורסם). שם, מידי יום ראשון, 
הדולרים  חלוקת מתקיים מעמד
הרבי שליט"א מלך המשיח. של
יצחק הלומד בישיבה  הבן יוסף

במקום, הזכיר להן אודות חלוקת 
הרבי שליט"א מלך  של הדולרים
נשים יכולות  גם בו עת המשיח,

המלך ולבקש ברכות בכל  אל לבוא
המצטרך, ובעיקר – לדרוש את 

תיכף ומיד.  ההתגלות
ניתן היה לראות על  עם יציאתן
בלתי  שרה, התרגשות של פניה

רגילה. שרה פנתה אל אמה 
וביקשה ממנה רשות, לחזור 

שוב פנימה ולבקש את ברכתו 
הרבי שליט"א מלך המשיח  של

ובני  חברתה בעבור
אותה  משפחתה.
משפחה זקוקה 

הייתה באופן מיוחד 
בנם,  בעבור לברכה
שנים  שמזה מספר
ועדיין לא הוציא 

מפיו מלים, למרות 
שהרופאים לא ראו 

בעיה. כל
בפעם השניה,  לאחר יציאתה גם

ניתן היה לראות על פניה את 
נדמה  אך התרגשות מיוחדת, אותה

היה כי היא מסתירה משהו...
שעות היא  לאחר מספר רק

אחיה במה את החליטה לשתף
היום  עברתי "כאשר עליה: שעבר

בחלוקת הדולרים, ניגשתי לשולחן 
הרבי  לקבל דולר, ותהיתי – איפה

שליט"א מלך המשיח? נטלתי 
רואה  את הדולר, ולפתע – אני

מעבר  אותו, יושב על כסא פשוט
לשולחן!... 

הרים  המשיח "הרבי שליט"א מלך
את עיניו הק' אלי וחייך, ואז 

דמותו נעלמה ממני... 
"יצאתי החוצה מבולבלת, לא 

שראיתי,  ידעתי אם להאמין למה
חיזיון? החלטתי  רק זה אולי היה

ונזכרתי  לנסות להיכנס שוב,
שחברתי ביקשה ממני להביא 

ניצלתי את ה"תירוץ",  דולר. לה

שברצוני להיכנס ואמרתי לאמא
בעבורם.  שוב

הרבי  את ראיתי לא "הפעם
שליט"א מלך המשיח. ניגשתי 
שברצוני  ואמרתי במחשבתי

ברכה מהרבי שליט"א מלך  לבקש
לחברתי, להוריה ולאחיה  המשיח

שאינו מדבר. נטלתי שלושה  הקטן
אותו  ראיתי דולרים, ואז לפתע

שוב. 
"הפעם הוא עמד והחזיק ספר 
רחב,  חייך שוב חיוך בידו. הוא
לאות עידוד.  והרים את ידו הק'
לתוך  ונכנס לאחר מכן הסתובב

הדלת  שליד חדרו, דרך הפרוזדור
הפתוחה... 

משהו  לראות "הבנתי שזכיתי
והחלטתי  שאחרים לא ראו,

אחרי כמה  אך לשמור זאת לעצמי,
אוכל לכבוש  שעות הרגשתי שלא

אדיר  כה גילוי
בליבי..." 

ביקש  כשיוסי
לתאר  מאחותו

מראה  את לו
הרבי שליט"א

מלך המשיח, היא 
הצביעה על תמונה 

משנת תשנ"ג 
דומה. ואמרה כי היא הכי

ושרה  מכן, אסתר שבועיים לאחר
חזרו לאה"ק, ולפתע  סימה כבר
נזכרה שרה שעדיין לא ביקרה 

אצל חברתה. הרי קיבלתי דולרים 
עבור  המשיח מהרבי שליט"א מלך

חייבת  הרהרה, אני משפחתה,
לבקרם! 

הנה אם  לבית, נכנסו הן כאשר
המשפחה מודיעה בשמחה: 

לפני  "אסתר, את לא תאמיני!
ה"אילם"  שבועיים, התחיל ילדי

וב"ה  מפיו, מספר משפטים להוציא
יותר ויותר, ולדעת  מתקדם הוא
הרופאים, עוד כמה חודשים הוא 

כשאר הילדים שבגילו..."  כבר ידבר
בשמחתה, אך לא  השתתפה אסתר
"מתי בדיוק הוא התחיל  התפעלה.

לדבר?" שאלה. 
"אם את  "לפני שבועיים", השיבה.

בדיוק..."  לדעת באיזה יום רוצה
ביום  היא הרהרה קצרות. "זה היה

תמוז"... ג' ראשון,

(ע"י בגלוי שהמענה האמור נאמר לאחר
יגיע  זה האומות כן למטה), הרי שנאמר בפני

ועל ידי כך יומשך  לשריהם שלמעלה, גם בזריזות, סוף-סוף
שכל ארץ  שגם הם יחליטו, בלב המלכים והשרים שלמטה,

לגבולותיה שייכת לעם ישראל. ישראל
שבת בראשית תשל"ח) (מוצאי

טל' 050-875-4616 | צפת ת.ד. 6132 העם והארץ להצלת המטה

המשיח הרבי שליט"א מלך של שיחותיו הקדושות מתוך
שדהר  ערבי, של החל כמעשה בריונות הכל
שכונה  לתוך  הקדוש יום בעצם  רכבו עם 
חיי  שסיכנה   פרועה  בנהיגה  בעכו,  יהודית 
זמן  בתוך  רעשנית.  במוזיקה מלווה  אדם,
ערבים  פורעים  עשרות  לשכונה  זרמו קצר 
שנקרה  מה  כל  הורסים  כשהם  משולהבים, 
נפתח  המערבי, הגליל  בירת  בעכו  בדרכם.

שלב חדש במאבק על ארץ ישראל.
הבהיר  בגליל,  דומה  באירוע  שנים,  לפני 
מלך המשיח, כי מדובר במרד,  הרבי שליט"א

אינה מיקרית.. והעובדה שהדבר מתרחש בגליל,

בגליל המהומות
המלך״ ״יחי מערכת - בעריכת ללשון הקודש תרגום חפשי

הי'ה מה עכשיו רואים - דבר בגלוי כל רוצה להראות היות והקב"ה
והמשטרה,  הצבא  אנשי נגד  התמרדו שהערבים  ישראל ארץ בצפון 
בארץ  בכל העיתונים, וגם ויצאו בגלוי נגד היהודים - כפי שכבר נדפס

להסתיר את זה. ישראל - מכיון שכבר לא יכלו
ואומרים על- עשו מרד, איך זה קרה שהם לאחר-מכן מתחילים לדון
”אמת -  "אמתלא" הוא במילא שונוה, שהכוונה מני אמתלאות כל זה
פשוט ביותר: באמת זהו דבר אך אחת), לתיבה זה אח (ועד שמצרפים לא"

מניחים  ואינם  בתוקף, עומדים  אינם  רואים שהיהודים  היות שהם 
שייכים לאף אחד, ועד שמחזירים  שאינם בשטחים ליהודים להתיישב
מרד,  עושים הם יפחדו, ולכן אצלם שלא שטח - זה פועל שטה ועוד
- כי דוקא על-ידי  שמזה רואים עוד יותר כמה חשוב לעמוד בתוקף

עמידה בתוקף, מביאים לידי כך שיפחדו מהיהודים.
אינו  ששלום ואומר  מתווכח  לא אחד שאף  פעמים  כמה  וכמדובר
היא מהי הדרך המביאה  השאלה - טוב ודאי דבר שלום הוא דבר  טוב,
בתוקף, או על-ידי שמוותרים ללחץ  על-ידי שעומדים לשלום: האם

וכו'. ולעוד לחץ
ממילא  אחד, זה גורר לחץ נוסף, מובן בפשטות שעל-ידי כניעה ללחץ
לתת (היות שהם  מה שאין כבר שטח, ועד שטח ועוד מוסרים עוד
לתת להם), ואז זו תהי'ה  יתבעו כאלה שטחים שודאי כבר לא יסכימו

! למלחמה, רחמנא-ליצלן שתביא הדרך

משיח מפני ששם יתגלה
יום  הוא  מנחם-אב ה'  (שביום  החי האריז"ל  של מנוחתו מקום 
והרי  בגליל נמצאת שהיא צפת,  הקודש  בעיר  הוא שלו)  ההילולא
וברדב"ז שם) שמשיח  הלכה י"ב הל' סנהדרין  פרק י"ד רמב"ם קיט, א. ועוד. וראה (זהר ח"א ידוע
מדוע המרד של הערבים התרחש  הטעם הפנימי בגליל. וזהו יתגלה
מצד ה"צנזורה" לא פרסמו  אך הי' גם מרד בירושלים, דוקא בגליל.

לאחר זמן, זאת אלא
ידעו על  לא שעל-ידי מניעת הפרסום [אותם "חכמי חלם" חושבים
מעלימים זאת, אבל מהיהודים רק שהתרחש וישכחו מזה, אולם מה
אותם  אחד לשני, וזה מעודד מזה והם מספרים הערבים הרי יודעים

הי'ה בגליל. עיקר המרד אך להמשיך במעשיהם],
הפצת פנימיות התורה,  עם קשור במיוחד והרי ענינו של האריז"ל
מקומות,  (שנדפס בכמה חיים ויטל ההקדמות להרב בשער וכמבואר
ואילך)) שצריך להיות לימוד- והפצה של  61 בקונטרס עץ החיים (ע' גם
סכ"ו  הקודש (אגרת החכמה" התורה, עד לאופן ש"מצוה לגלות זאת פנימיות

שלום ס"ע 112 ואילך). (ראה תורת חב"ד נפעל על-ידי חסידות זה וענין ב), (קמב,

ה׳תשל״ט) דברים משיחת ש״פ (תרגום חפשי

עכשיו נפלאות מבט של משיח

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי תשרי  פרק ליום
מכירה כג            הל' פרק

כד פרק

כה פרק

כו פרק

כז פרק

כח פרק

כט פרק

הל'  מעשר פרק א-ג

פרק ד-ו

פרק ז-ט

פרק י-יב

א פרק רביעי שני ונטע יג-ד הל'  מעשר פרק

פרק ב-ד

פרק ה-ז

כה

כו

כז

כח

כט

ל

א

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בדיוק באותו יום

לענות להם את הרש"י הראשון
שנת הקהל כרטיסי

ניתן להשיג את
"כרטיסי הקהל"
להפצה וחלוקה

ר' שלמה שמידע, טל':052-483-2770

ביום א׳ מצווה דולר שליחות קבלת
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לצילום ציור בין החילוק
אגרת לגולה  מאמר מכתב-עת עתה בא לידי זה

ממנו, תמוז תשי"ז) בצירוף ציורים (באנגלית מח'
רושם דווקא ע"י שמצויירים כמו שהן  שעשו עלי

ואפילו אן קונצען אומנותיים (= אפילו  - אן קונצען
אומנותיות), ללא תוספות

הי'ה - שבאופן כזה יצייר  ומהראוי וגם מהנכון
ולא רק במצבו עתה  חב"ד, שלם של כפר אלבום

בכדי  בואם לשם, אלא גם כמו שהי'ה בתחילת
עד"ז  הכפר וכן שבאלבום זה יראו גם התפתחות

כיון שהתקוה שבקרוב  הכפר עתה, בתועלת צורת
שורת ציורים אלו  יתפתח עוד יותר, ואם תהי'ה

קביעותם בדפוס אם  מוצלחה, יש לחשוב גם ע"ד
בודדות,  בתור אלבום שורת-גלויות או גלויות

שבמציאות הציורים בפשטותם שיבואו והעיקר כנ"ל

שהרי לזה מתאים  שהוא יאמר מי אם יתרשם ולא
ואין צריכים לציור, וכנראה במוחש  פוטו (צילום)
אומן אפילו  פוטו לציור למעשה ידי החילוק בין

באומנות הכי קרובה להמציאות. הנעשה
ה׳תשכא) שליט״א, המשיח מלך קודש הרבי (מאגרות

השינה חסידי לפני סיפור
אודות המחשבות של הסבתא שלו שתליט"א,

עניינים המבלבלים - יש  שמצייירת במחשבתה
בבוקר  בכל יום בחדרה, וכן שתפריש לבדוק המזוזות

איזה פרוטות לצדקה, ומתאים לענייניה תקרא או 
מסיפורי נשיאנו הק'  לפני הליכתה לישון, לה יספרו
ובטח אומרת קריאת-שמע  בכלל, וסיפורי חסידים
פרשה ראשונה וברכת "המפיל".  המטה עכ"פ שעל

(מאגרת ה׳שלח)

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

תופעה מדהימה בכל קנה מידה, מתרחשת 
משיח 770 שבניו יורק. מכל  בימים אלו בבית

אלפי יהודים, על מנת  קצות העולם זורמים
הרבי שליט"א מלך  של מדרשו לשהות בבית

ילדיהם, לצד בחורי  על המשיח. אנשים, נשים
החינוך, אנשים  ישיבה ותלמידות מוסדות

זקני החסידים, לא  ביהדות, לצד בראשית דרכם
מוותרים על זכותם להגיע למקום.

בדבר  המשיח הרבי שליט"א מלך של קריאתו
לבית חיינו, מקבלת משמעות  חשיבות ההגעה

מקיימים  בו בשנת "הקהל" חשובה במיוחד
כמעין ודוגמא לאסיפת בני ישראל בבית 

מתאספים אלפים רבים,  כיום, גם כך המקדש,
השכינה, ושם יתגלה  ל-770, המקום בו שורה

בית המקדש העתידי.

הרוחני גם לפן דואגים
החבד"ית קראון יגיע בחודש זה לשכונה כי זר

השפה  כי לגלות שבברוקלין, יופתע לרגע הייסט
השוטרים  לשון הקודש, כשאפילו הבולטת הינה
סיום  בזמני הרחובות סביב המתייצבים לסיגרת

בשפה. מילים התפילה, לומדים מספר
אש"ל - הכנסת  ארגון של מסודר מערך

אורחים מקבל את פני הבאים, בעמדות רישום 
מיוחדות, ומפנה כל אחד לדירתו המוקצת לו, 

בפני  כשבתים רבים של תושבי השכונה נפתחים
מספק  אוכל ענק, האורחים. כשבמקביל, חדר
אוכל  אלפי מנות חודש ימים יום, במשך מידי

משביעות.
הארגון, חוברות לימוד  גם לפן הרוחני דואג

מיוחדים וסדרי  מיוחדות, לצד שיעורים
יומו של כל אחד  את מצליחים למלא לימוד
שולחנות  ערב, נפתחים בלימוד תורה. מידי
הזדמנות נדירה של  ההתוועדויות, ונוצרת

משפיעים ומושפיעים  של מפגשים מרתקים
מקצוות שונות של העולם.

״יחי״ בשירת אלפים
משתדלים שלא לפספס את  עצמם, האורחים

מידי  הרבי שליט"א מלך המשיח, עם התפילות
יום בשעות הקבועות, מתמלא בית הכנסת 

"יחי  בשירת עד לגדותיו, כשהאלפים פוצחים
לפני ואחרי כל תפילה, המבטאים את  אדוננו"

הרבי מלך המשיח חי וקיים. כי האמונה
קבועים עם  אירועים אחרים במועדים גם כך

הרבי שליט"א מלך המשיח, כהתוועדויות 
לאחריהן עוברים לבקשת  המרכזיות של החגים,

מידי שבת  ההתוועדויות "כוס של ברכה",
בשעות הצהריים, חלוקת דולרים ל"ברכה 

לשנה טובה, חלוקת  קבלת הפ"נים והצלחה",
(לעקאח) לפני יום כיפור או  עוגת דבש פרוסת

הושענה רבה.

מחזה מיוחד הוא לראות את ההמונים נאספים 
השנה לשמיעת התקיעות, במוצאי  בימי ראש

לילה  מארש השמחה, או מידי לשירת כיפור יום
בשעת השיחה, כשכולם חדורים  בחג הסוכות

והבטחון בהתגלותו המיידית של  ברגש האמונה
הרבי שליט"א. - מלך המשיח

ארוכות,  במשך שעות בימי חול המועד, גם כך
הצהריים עוברים  לשלש אחרי בבוקר ועד משבע
הרבי שליט"א  של רבים לזכות לברך על הלולב,

מלך המשיח, המוכן כמידי שנה.

בהמשך השנה גם
חוזר אחרת, האוירה כמעט כל מי שמגיע לשם,

רבים חוזרים שוב  במקום, משפיעה על כל אחד.
מידי שנה במועד החגים. ושוב

הרבי שליט"א מלך  בחלק משנות "הקהל" הורה
הנאמרים  הראת" המשיח להוסיף לפסוקי "אתה

אותם  בשמחת תורה, גם את הפסוק: "הנני מביא
צפון וקיבצתים מירכתי  מארץ

עוור ופסח, הרב ויולדת  בם ארץ,
גדול ישובו הנה",  יחדיו, קהל

ניתן  בו כיום אין מקום כי דומה,
מאשר  קיום היעוד, במעין לראות

הרבי שליט"א  גם ב-770. ואכן
"בית רבינו  בקונטרס המיוחד מציין המשיח מלך

ובשיחות נוספות  היחודית, שבבבל" לתופעה
ברכת "יישר כח" לבאים. מעניק

השנה כולה, צפויים להגיע קבוצות  במהלך
חב"ד ברחבי  מוקדי המועדים, נוספות לימי

הארץ והעולם השוקדים על ארגון הקבוצות, 
מציינים גם הם את חשיבותה של שנת "הקהל" 

המיוחד.  במקום המלך ולהתברך אל לבוא
הרבי  ניתן לפנות לשלוחי לפרטים נוספים

מקום. שליט"א מלך המשיח בכל

מ.הכטמן צילום תשס״ט״ - בית השואבה ״שמחת

של ד׳ מינים על ברכה
מה״מ שליט״א הרבי
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אור יהודה: חנות בית חב"ד – 052.6770.864
באר שבע: קרן המצוות חב"ד – 08.623.0826

בני ברק: מרכז ההפצה – ממש – 077.5123.770
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