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ערב שבת קודש פרשת לך-לך ,ט' חשוון ,ה'תשס"ט )(7.11.08
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רבבות במעמדי
קבלת המלכות

במוצ״ש זו ,ייערכו בעזהשי״ת בקהילות ישראל מעמדי קידוש לבנה של חודש מרחשון ,בהם ידרשו
רבבות עמך ישראל את התגלותו המלאה של דוד מלכא משיחא הוא הרבי שליט״א מלך המשיח
חציית מלכות ישראל לשתי ממלכות ,מהווה את
בתודעת רבים מזוהה חודש מרחשון עם הצבע
תחילת החורבן .עם ישראל יוצא לגלות הארוכה,
האפור ,ולא לחינם .תכלת השמים מתכסה בגוון
לתיקונו האישי ולתיקון העולם .מאז ,חולפים
האפור של ענני הגשם ,מזג האוויר הסגרירי יוצר
כאלפיים שנה של קיום תורה ומצוות במסירות
מצב רוח כזה שתואם לאופיו הסתווי של החודש
שכולו ימי חולין )מלבד השבתות( ,חודש נטול כל נפש ,בכל המקומות והמצבים האפשריים .עם
חג או יום טוב .ועדיין לא נמנו כל גווניו האפורים ישראל השלים את יעודו הרוחני ועפ"י עדותו של
הרבי שליט"א מלך המשיח ,הינו מוכן לגאולה
של החודש.
לאחר מות שלמה ,והתכנסות שבטי ישראל בשכם האמיתית והשלימה.
ומה בדבר תיקונו של חודש המרידה? בשיחתו הק'
להמלכת רחבעם בנו ,התרחש בחודש זה אחד
בשבת פרשת נח תשנ"ב בתחילת חודש מרחשון,
האירועים הקשים בתולדות עם ישראל .קהל
מקיים הרבי שליט"א מלך המשיח חשבון צדק -
ישראל מבקש מהמלך החדש להפחית את עול
חשבון נוקב ,על כך שהגאולה צריכה לבוא תיכף
המיסים .רחבעם מסרב בפזיזות לבקשה ,דבר
ומיד ממש בפרט "שכבר סיימו כל ענייני העבודה..
שמביא למרד גלוי" .וישיבו העם את המלך דבר
וכבר עשו תשובה
לאמור מה לנו חלק
בדוד ולא נחלה בבן ישי היכונו לחנוכת בית המקדש ועכשיו אין הדבר תלוי
אלא במשיח צדקנו
לאהלך ישראל עתה
עצמו" ,כאשר מסקנתו
ראה ביתך דוד".
המעשית היא :תוספת
רחבעם נס לירושלים,
זהירות בקידוש לבנה..
שם הוא מבסס את
מתוך כוונה מיוחדת
מלכותו על יהודה
למהר ולזרז ולפעול
ובנימין .שאר עשרת
תיכף ומיד ביאת דוד
השבטים ,ממליכים
מלכא משיחא".
עליהם את ירבעם בן
נבט .מלכות עם ישראל
קבלת המלכות
נחלקת מעתה לשניים.
שלימות תיקונו של
חודש המרידה
חודש מרחשון נעשה
פעולתם
נסתיימה
חשוון
שבחודש
״מכיוון
אומר:
המשיח
מלך
שליט״א
הרבי
כבר באלפי מעמדי
כדי לבסס את מלכותו
של בני ישראל בבניין בית-המקדש הראשון  -מובן,
שחודש חשוון הוא "קידוש הלבנה" ,שכל
מנסה
על יתר השבטים,
מסוגל ביותר לבניין בית-המקדש השלישי״.
כולם קבלת מלכותו
ירבעם ליצור מקדש
של דוד מלכא משיחא,
חליפי לזה שבירושלים ,ומכריז על חודש מרחשון
"כסיום וחותם קידוש לבנה" :ובקשו את ה'
כחודש האסיף ועל חמשה עשר בו כחג הסוכות
אלוקיהם ואת דוד מלכם אמן" ועד אשר חנוכת
ה"אמיתי"" :ויעש ירבעם חג בחודש השמיני )=
ביהמ"ק השלישי תהיה ,כהבטחת הקב"ה ,בחודש זה.
מרחשון שמיני מניסן( ..ויעל על המזבח אשר
השמיני
עשה בבית אל בחמישה עשר יום בחודש
במוצאי שבת זו ,ייערכו בעזהשי"ת בקהילות
בחודש אשר בדא מלבו" .קשה לומר ,אך גם אי
ישראל בארץ ובעולם ,מעמדי קידוש לבנה של
אפשר להתעלם,
חודש מרחשון ,בהם ידרשו רבבות עמך ישראל,
מתגלה
חודש מרחשון
את התגלותו המלאה של דוד מלכא משיחא,
כחודש המרידה
הוא הרבי שליט"א מלך המשיח ,שיבוא ויגאלנו
במלכות דוד.
בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, N.Y. U.S.A.

חדשות טובות
קידושי לבמה המוניים
על פי הוראת הרבי שליט"א מלך
המשיח ,יתאספו במוצאי שבת קודש,
בכל מוקדי חב"ד בארץ ובעולם ,המוני
יהודים לערוך את מעמד "ברכת הלבנה"
המסורתית המתקיימת מידי חודש.
למעמד זה ,סגולה מיוחדת בזירוז
הגאולה האמיתית והשלימה.

כנס הקהל ארצי
אחת מהוראות הרבי שליט"א
מלך המשיח בהקשר לשנה זו  -שנת
"הקהל" היא שיש להתאסף מידי פעם
בפעם לכינוסי הקהל על מנת להתחזק
בעניני תורה ומצוות לזירוז הגאולה.
מעמד ארצי שכזה ,מתקיים ע"י האגודה
למען הגאולה האמיתית והשלימה ,ביום
ראשון ח"י מרחשוון ,בשעה  6:30בערב
באולמי "גני איצטרובל" )צומת גלילות(
תל-אביב .באירוע צפויים ליטול חלק
רבנים ואישי ציבור .הסעות מכל רחבי
הארץ ,לפרטים נוספים  -המוקד הארצי:
.03-658-4633

סינגל ״הקהל את העם״
לבאי כנס ברוכים הבאים ,צפויה
הפתעה משמחת ,לצד הופעתו
המוסקלית של הזמר החסידי ר' אבי
פיאמנטה ולהקתו ,יחולק לכל משתתף
דיסק עם השיר החדש "הקהל את העם",
הלהיט משמחת בית השואבה.

כולנו
לכנס הקהל הארצי!
נא לשמור על קדושת הגליון

ללכת קדימה ,גם כשקשה
בתורת החסידות מבואר ,כי שמו של דבר
מבטא את תוכנו ומהותו ,ובוודאי כשמדובר
בשמה של פרשה בתורה .שמות הפרשיות
אומנם לא נזכרו בגמרא ,כפי ששמות ספרי נ"ך
מנויים שם ,אולם ברור הדבר ששמות אלה
הינם שמות תורניים ,מעצם העובדה שמקובל
אצל כלל ישראל לקרוא לפרשיות בשמות אלה,
למעלה מאלף שנה.
מהנ"ל נובע ששמה של פרשת לך-לך נוגע לכל
העניינים שבפרשה ,עד לפסוק האחרון ,אלא
שדווקא עניין זה מעורר שאלה מסויימת.

ללכת ,ולא להפסיק ללכת
משמעותה המקובלת של "הליכה" ביהודי ,החל
מהיהודי הראשון אברהם אבינו  -בפרשתנו,
מורה כמובן ,על אופן בו "הולך" לעיקר
ותכלית בריאתו ,שנברא לשמש את קונו .זאת-
אומרת שבעבודת השם שלו עולה הוא תמיד
למעלה בעילוי אחר עילוי .ובוודאי כשמדובר
בהוראה של "לך לך" ,שפירושו "לך אל עצמך",
שאברהם אבינו ילך ויגיע לעצם שלו ,לשורש
נשמתו  -שהיא בודאי "הליכה" המורה על
עליה נעלית ביותר.
לפי זה נשאלת שאלה :מילא בתחילת הפרשה,
כשמסופר שאברהם מלא את הציווי "לך לך

כך מובא בזוהר ,שירידת אברהם מצרימה הביא
את ענין גלות מצרים  -ומזה מובן ש"ויעל
אברם ממצרים" היווה את הסיבה לעליה
ויציאה ממצרים .גם יציאת אברהם אבינו
ממצרים היתה באופן של "כבד מאוד במקנה
בכסף ובזהב" ,דבר שגרם שגם היציאה מגלות
מצרים תהיה עם רכוש גדול.
לפי זה מובן שגם התוכן הפנימי של "וירד
אברם מצרימה" מרומז ב"לך לך" :היות
והתכלית של "וירד  . .מצרימה" היתה העליה
שבאה לאחר מכן ,העליה של "ויעל אברם
ממצרים  . .כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב".
יוצא איפא שה"וירד" היה באמת ההתחלה של
"ויעל".

מארצך וממולדתך ומבית אביך" והלך לארץ
ישראל ,ובארץ ישראל גופא ,היה אצלו "הלוך
ונסוע הנגבה" שהתקרב לצד ירושלים ובית-
המקדש  -מובן שע"י פרטים אלה מתבטא
ההילוך מחיל אל חיל ,למקום ודרגה נעלית
יותר בקדושה.
אבל מיד לאחר מכן מסופר בפרשה" :ויהי רעב
בארץ וירד אברם מצרימה" ,איך שאברהם

אין יאוש
ההוראה מזה בעבודתנו :בשעה שמתבוננים
בעולם ,עלולה להתגנב מחשבת יאוש
ח"ו :מהיכן נשאב כח ועוז להתגבר על כל
המחשכים ולהאיר את העולם באור התורה
והמצוה?
 התשובה על כך היא ,מכיון שכל הירידות,ההעלמות וההסתרים הם דבר חיצוני בלבד,
אבל בפנימיות ,אדרבה :העולם אינו מתנהג
מעצמו ח"ו אלא הקב"ה מנהיגו ,וברור ,שכוונת
ה' בכל מה שהוא עושה הוא כדי שהעולם
יזדכך ויתעלה עי"ז ולאמיתו של דבר אין
הירידה עצמה אלא הכנה וחלק מהעליה -
נמצא ,שמיום ליום מתעלה העולם ומזדכך ,עד
שיגיע לתכלית השלימות שיהי'ה דירה לו ית',
בגאולה האמיתית והשלימה.

הוכרח לצאת מארץ ישראל ולרדת למצרים -
איך הסיפור על הירידה מתאים להשם "לך לך"
המורה ,להיפך ,על עילוי אחר עילוי?
לאור זה לגמרי לא מובן :איך שייך לקרוא לכל
הענינים הנזכרים ,המסופרים בפרשתינו ,בשם
"לך לך" המורה על עליה מחיל אל חיל?

מהלך מקדים
ובכדי להבין זאת עלינו להקדים את הפירוש
הפנימי ב"מעשה אבות סימן לבנים" ,שאין
זה רק 'סימן' ,שאותם הדברים שקרו לאבות
 קורים גם לבנים ,אלא ש"מעשה אבות"עצמם הם הדברים המביאים למעשים שיקרו
אצל הבנים.

)משיחות חג-השבועות תשי״ג ,כה ,כא(

לוח השבת

פרשת לך-לך
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:09
תל אביב 4:24
4:13
חיפה
באר שבע 4:27
ניו יורק 4:26

מוצש"ק

5:22
5:24
5:22
5:25
5:26

˘Â„˜· - ·˜ÚÈ ¯Ó‡˙ ‰ÓÏ :‰¯ËÙ‰
) ÏÏ‰˙˙ Ï‡¯˘Èישעיהו מ ,כז-לא .מא ,טז(

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

עורך :הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי :יצחק רחימי
רכז המערכת :בנצי פרישמן
משלוחים :מנחם רווה
ברדיצ'ב  ,10בת-ים עיר הגאולה ,ת.ד3084 .
טל'  03-658-4633פקס03-657-3816 :

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :צילום ש .רומני

אימיילsichat@hageula.com :
אינטרנטwww.hageula.com :
www.moshiach.net

ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

לך-לך
והכנעני אז בארץ

)בראשית יב ,ו(

הכנעני היה הולך וכובש את ארץ ישראל
מזרעו של שם ,שבחלקו של שם נפלה,
כשחלק נח את הארץ לבניו ,שנאמר
)בראשית יד ,יח( "ומלכי צדק מלך שלם".
לפיכך "ויאמר אל אברם לזרעך אתן
את הארץ הזאת" ,עתיד אני להחזירה
לבניך ,שהם מזרעו של שם.

'נתתי'.
כך גם בפסוקים הבאים" :יאמרו גאולי
ה' אשר גאלם"' ,גואלם' אין כתיב כאן
אלא 'גאלם'" .כי פדה ה' את יעקב",
'פודה' אין כתיב אלא 'פדה'" .וברא ה'
על מכון הר ציון"' ,ויברא' אין כתיב כאן
אלא 'וברא' כבר היא ברואה ומתוקנת.
)ילקוט שמעוני(

את הקיני ואת הקניזי ו...הקדמוני

)בראשית טו ,יח(

)רש״י(

לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר
מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת

)בראשית טו ,יח(

אמר רבי הונא ורבי דוסתאי בשם רבי
שמואל בר נחמני :מאמרו של הקב"ה
הינו מעשה ,וכמו שנאמר "לזרעך
נתתי את הארץ"' ,אתן' ,לא נאמר אלא

היום יותר מתמיד ,רואים

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

למקוד הברכות050-8080-770 :

או באתר הגאולה www.hageula.com

עשר אומות יש כאן ,ולא נתן להם אלא
שבעה גוים והשלושה :אדום ,מואב
ועמון והם קיני ,קניזי וקדמוני עתידים
להיות ירושה לימות המשיח ,שנאמר
"אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון
משמעתם".

ברכת מזל טוב
למשפחת הרב עמוס מנחם הכהן
וזוגתו חני שיחיו כהן
קראון הייטס ,ניו יורק
להולדת בתם  -החיילת בצבאות ה'
שטערנה שרה שתחי'

יגדלוה לתורה ,חופה ,ומעשים טובים מתוך הרחבה
של זמן הגאולה האמיתית והשלימה

)רש״י(

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

ח

ומש

ת

הלים

ת

ניא

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

דבר מלך
770-Ï ÍÏ-ÍÏ
ÌÈÁ¯Â‡‰ ÏÎÏ ÁÎ ¯˘ÈÈ
˘È„ÈÒÁ‰ ˘‚¯‰ ,¯˘‡ ,‡"ËÈÏ
˘‡·Â ÈÂÏÈ‚· Ì‰· ¯È‡‰ Ì‰Ï
˙‡ ÌÈÈ˜Ï ,˘ÓÓ ÏÚÂÙ È„ÈÏ
È„Î ,"'Â‚ Íˆ¯‡Ó ÍÏ ÍÏ"‰
˙ÒÎ ˙È·) ÂÈ˙ÂÓ‡ '„· ˙ÂÈ‰Ï
 Ï˘ (˘¯„Ó ˙È·Âנשיא הדור,
ÔÓÊ‰ Í˘Ó· ,¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î
˘" Ïהקהל"ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰" ,
..."ÛË‰Â ÌÈ˘‰Â ÌÈ˘‡‰
)(Á"Ó˘˙ ÍÏ ÍÏ Ù"˘ ˙ÂÁÈ˘Ó

ברכת מזל טוב
למשפחת הרב אבי וזוגתו ורד שיחיו

אקרמן

להולדת בתם  -החיילת בצבאות ה'
שטערנה שרה שתחי'
יגדלוה לתורה ,חופה ,ומעשים טובים מתוך הרחבה
ובריאות איתנה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה

נפלאות עכשיו

אגרות מלך

"במידה שאדם מודד בה"...

מאגרות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח
עם סיום ימי חודש תשרי ,כתב הרב זלמן יפה ע"ה ממנצ'סטר מכתב לרבי
שליט"א מלך המשיח ,בהמשך לביקורו ב .770-במכתבו הוא ציין כי האורחים
ששהו ב 770-בחודש תשרי ,חזרו ללונדון "מקוררים" ]=הצטננו[ .במענה,
הרבי מלך המשיח שליט"א כותב לו כי הוא מאוכזב לשמוע שחזרו מ770-
עם קרירות ,בעוד שכרגיל חוזרים מ 770-עם חום...

 770חוזרים עם "חום"
מ770-
מ-
ב"ה ,ד' כסלו תשמ"א
ברוקלין
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
כו' מו"ה שניאור זלמן שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכ' מכ"ד מ"ח וכו'
ודבר בעתו -
בתחלת תקופת ויעקב הלך לדרכו גו'
דשנת הקהל.
הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על הציון
הק'.

צילום המכתב המקורי

בברכה להצלחה ולבשו"ט
)חתימת יד קדשו(
נ.ב .השורות הבאות יבואו באנגלית ,במענה למכתבך באנגלית,
ובמיוחד במענה על ההתבטאות "כמעט כל אלו ששהו בניו יורק
במשך סוכות חזרו עם קור" ]הצטננות[.
אני ,כמובן ,הופתעתי בהתפתחות זו .כאשר ב ,770-במיוחד בתקופת
זמן שמחתנו ,לא ציפיתי שזה יגרום תנועה
רחבה של התקררות )בשם העצם( .אני
רגיל לקבל דיווחים אודות חזרה מ770-
מלאי חום ובוערים בהתלהבות ואנרגיה,
אשר  -אם יש לזה איזה ביטוי גשמי -
ללא ספק הדבר העלה את טמפרטורת הגוף
מעלות ספורות .והרי אפילו באנגלית הדבר
נקרא = מיט היץ )ולא  -קעלט ]קור[(.
אבל לחזור מכאן עם 'קרירות'?! .ידוע
שהאקלים באנגליה קריר במשך כל השנה,
וכן האנגלים בדרך כלל שמרנים וקרי מזג
ואינם מוחצנים .אך חשבתי שדברים השתנו
צילום המכתב
באנגליה בשנים האחרונות.
המקורי בשפה האנגלית
כמובן ,שלא באתי להאשימך ,ועל כל פנים
)עמ׳ (2
הצהרתך היתה בלתי מכוונת .ברם ,החיבור
בין 'קרירות' ו' '770הוא אינו הולם ,במיוחד לאור מה שליובאוויטש
דכאן וכמו כן במנצ'סטר ,אנגליה ובכל מקום אחר בעולם ,הצליחה
בעזר ה' לשבור את עידן הקרח.
כמובן שאין שום קפידא כלל אבל ברוח כמה פדיונות שראיתי,
המבטאים את התפילה והבקשה "שתהיה השפעה עלי ועל אחרים".
מתפלל אני שמה שנאמר לעיל תהיה לו השפעה על עצמי ,שהתנהלותי
לא תשאיר שום מקום לאיזו שהיא קרירות אצל אחרים.
)תרגום מאנגלית(
המטה להצלת העם והארץ ת.ד 6132 .צפת | טל' 050-875-4616

הקהל  -בשלימות הארץ

כשם שמורכחת להיות שלימות העם  -באם
חסר אפילו נפש אחת מישראל ,חסר "עולם
מלא" ,ושלימות התורה  -ספר תורה שלם ,כל האותיות ועם
כל תגיהן ,כמו כן צריכה להיות שלימות הארץ לגבולותיה,
כל שעל ושעל בארץ הקודש.
)ע"פ שיחת עשרה בטבת תשמ"א(

"צריכה להיות ההכרה וההודאה

סגן ראש העיר מיכאל חרל״פ
לה' על הניסים שהוא עושה .ובפרט
וכחלק מהכנותיו לבחירות
כאשר עומדים בסמיכות לימי החנוכה
הפנימיות ,ביקר בבית חב"ד בעיר
שעניינם הוא "פרסומי ניסא"..
ביום הבחירות ,שם שמע גם על
שפרסומי ניסא של הניסים שהקב"ה
האפשרות לבקש את ברכת הרבי
עושה בזמננו  -הרי זה גם נוגע להבאת
שליט"א מלך המשיח באמצעות
הגאולה האמיתית והשלמה".
ספרי ה"אגרות קודש".
)שיחת ש"פ וישב תשנ"ב(
הוא התיישב במקום ,והעלה
* * *
על הכתב את בקשתו להצלחתו
קלחת הבחירות לרשויות
בבחירות הפנימיות שאמורות
המקומיות ,בעיצומה .כמידי
היו להתקיים בשעות הערב ,עם
פעם ,ישנם מועמדים רבים,
כינוסם של הבוחרים.
המבקשים את ברכת הרבי
את המכתב הוא הכניס לתוך
שליט"א מלך המשיח להצלחה
אחד מכרכי סדרת הספרים
בהתמודדותם ,תוך שהם יודעים
"אגרות קודש" המוצבים שם,
כי זו היא הדרך הבטוחה
ופתח את הכרך שבחר בהשגחה
להצלחה.
פרטית באותו עמוד לשם הכניס
התופעה ,כבר מזמן חצתה את
את מכתבו.
כל העדות והמגזרים ,תוך שהיא
כשפתח את הספר ,קרא
אינה פוסחת על ערים
בעמוד את מכתביו
גדולות וקטנות ואפילו
של הרבי שליט"א מלך
רשויות וכפרים.
המשיח הנדפסים שם,
כמו כל יהודי ,טרם
והופתע למצוא מכתב
בקשת הברכה ,מקבלים
המדבר במעלת מצוות
על עצמם המועמדים
הצדקה.
השונים החלטות טובות
הוא מיהר להכניס את
כ"כלי לקבלת הברכה",
ידו לכיסו ושלף משם
מיכאל חרל״פ
אלא שכאן ,רבים מהם
שטר של  50ש"ח אותו
מתחייבים לעזור ולסייע
מיהר להכניס לאחת מקופות
כמידת כח השפעתם על מנת
הצדקה הקבועות במקום.
לחזק את ערכי היהדות וחיזוק
השמירה בעניני התורה והמצוות.
בשלב זה פנה אליו השליח
המקומי ,ומנהל בית חב"ד הרב
לא פעם רואים המועמדים את
ברוך סלונים והעיר לו בחיוך:
ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח
" 50לא מספיק לך ,אתה הרי
מתגשמת ,גם כשמדובר במקרים
רוצה לזכות ביותר מחמישים
המוגדרים "כנגד כל הסיכויים".
אחוז של הקולות"...
* * *
חרל"פ שמע את ההערה והכניס
במסגרת ההכנות לקראת
שוב את ידו לכיסו וחיפש שם
הבחירות שיתקיימו השבוע,
סכום נוסף ,לבסוף שלף משם
נערכו כבר לפני מספר חודשים,
עשרים ואחד ש"ח נוספים ,שיחד
בחירות פנימיות בתוך התנועות
עם החמישים הקודמים השלימו
והמפלגות השונות ,על מנת
את תרומתו לצדקה לסך של
להרכיב את הרשימה שתמודד
שבעים ואחד ש"ח.
למועצה.
בערב ,נערכו הבחירות ,המתח
גם במודיעין ,נערכו בחירות
היה בעיצומו ,ורק עם סיום
שכאלו ,במסגרת סיעת "אחדות"
ספירת הקולות ,נודע כי המנצח
בעיר ,המייצגת את הציבור הדתי
במקום הראשון הינו מיכאל
והחרדי בעיר.
חרל"פ שזכה ב ...שבעים ואחד
על
שהתמודדו
אלו
אחד מאותם
אחוז מהקולות...
המקום הראשון ברשימה ,הוא

פדיון שבויים
בקשת עזרה דחופה עבור א' מאנ"ש שנקלע
לבעיה משפטית קשה ,שלא באשמתו,
וזקוקים לעזרה כספית כדי להושיעו!
תרומות ניתן לשלוח לרב יעקב זלוף ,בית כנסת
באר חיה ,בר אילן  1נתניה ,או לעו"ד אורי רודני,
רח' שמואל הנציב  42א נתניה.

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם

ו' ט

פרק ו-ח

ש' י

פרק ט-יא

הל' שמיטה ויובל פרק ז

א' יא פרק יב-יד ,ספר עבודה ,הל' בית הבחירה,
פרק א
ב' יב פרק ב-ד
ג' יג

היומי חשון פרק ליום

פרק ה-ז

ד' יד פרק ח ,הל' כלי המקדש והעובדים בו,
פרק א-ב
ה' טו פרק ג-ה

הל' זכיה ומתנה

פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק א

הל' שכנים

ילדי צבאות ה' ב770-
העומדים בשבוע שעבר ,בשדה התעופה "בן
גוריון" בלוד ,התבלבלו לרגע קט ,כשראו את
הנוחתים הצעירים בארץ הקודש .בזה אחר זה,
יצאו עשרות ילדים ,שזה עתה סיימו את "מחנה
משיח" לילדים מהארץ ,שנסעו לחודש תשרי
ב.770-
הכל החל לפני כעשור .כשאחד מבחורי הישיבה
הלומד ב ,770-ראה שלחודש תשרי הגיעו
מספר ילדים יחד עם הוריהם ,לעשות את
החגים "כמו כולם" אצל הרבי שליט"א מלך
המשיח .הוא פנה להורים והציע להם לאגד את
הילדים לפעילות משותפת ,ולהעביר להם את
חווית השהיה אצל הרבי בתוכן מסודר ברמה
המותאמת בעבורם .הסכמת ההורים ,הובילה
לכך ,שכעבור שנתיים-שלש כבר ניתן היה
להודיע מראש על "מחנה משיח" אליו נרשמים
מידי שנה מספר גדול יותר של ילדים ,כשאת
הניהול נטלו על עצמם ארגון צבאות ה' ו"הכנסת
אורחים".
בשנתיים האחרונות ,אף הופעל מחנה במתכונת
דומה ונפרדת לבנות ,כשגם שם ניתן להצביע
על הענות ורישום גובר מידי שנה ,כששיא
הנרשמים היה השנה " -שנת הקהל".

הילדים לומדים בחצר 770

סדר יומם נפתח בטבילה זריזה במקווה ,שיעור
חסידות ,תפילה עם הרבי מלך המשיח וסדר
לימוד ,כשבשעות אחרי-הצהריים הם מתמרנים
בין פעילות מגוונת לתפילות עם מלך המשיח.

בהתקשרות למלך
מידי יום ביומו ,הם נעמדים ב"רחבת המסדרים"
ליד  ,770שם הם מכריזים את  12הפסוקים
ו"יחי אדוננו" ושרים את המנוני הקעמפ.
המפקדים מצידם ,משתדלים להעניק לילדים את
המירב ,על מנת שיצאו מחודש זה ,עם מטען
גדוש של התקשרות לרבי מלך המשיח שליט"א
"הרמטכ"ל".
בשעות התפילה ,ניתן למצוא אותם ,מתפללים
בדביקות ,במקום המוקצה להם ,למול בימתו
של הרבי שליט"א מלך המשיח ,כשבסיום הם
נעמדים יחד ומכריזים בגרונות ניחרים "יחי

חיילים בצבא
כבר משלב ההמראה ,מתחברים הילדים לטיסה
מיוחדת ,אליה מצטרפים מדריכים שהוכשרו
לתפקיד .עם הנחיתה הם מובאים למקום הלינה
שהוקצה עבורם ,כשסדר יומם הופך באחת
ל"מסגרת צבאית" לכל דבר.
הצעירים ,שלחלקם זו הפעם הראשונה לשהות
בניו יורק ,מתרגלים מהר מאוד לעובדה שכאן
המדריכים הם "מפקדים" ואילו הם עצמם הינם
"חיילים" בצבאות ה' כמובן.

אדוננו" כשקהל האלפים עונה אחריהם.
גם בשעת ההתועדויות המיוחדות הנערכות
ב 770-בהשתתפות הרבי שליט"א מלך המשיח,
ניתן לראות אותם עומדים במשך שעות ,מנגנים
יחד עם הציבור את הניגונים כשכל כולם
חדורים ב"משיח".
הפעילות מסביב ,מגוונת במיוחד ,פעם הם
מתרכזים להתוועדות מיוחדת עם זקני
החסידים המדבר עימם ברמתם ,דבר שלא
זוכים לו במשך השנה .פעם אחרת הם שומעים
ולומדים אודות חלקים שונים ב .770-ופעמים
אחרות הם יוצאים לטיולים קטנים בכרך הגדול.
יציאות נוספות הנחקקות אצלם ,הם מידי ערב
שבת ל"מבצעים" אז הם מצטרפים לבחורי
הישיבה הפושטים על רחבי ניו יורק ,וכמו
הגדולים אף הם מציעים הנחות תפילין ועלונים.

חוזרים אחרת
אחת מהאטרקציות השמורות למחנה ,הוא
"מלחמת ופרצת" כאשר המחנה מחולק לשתי
קבוצות המייצגות בכל שנה ,נושא גאולתי אחר,
ועושות את מירב המאמצים על מנת לגבור על
הקבוצה השניה.
הנצחון תלוי בדרך כלל ,בשינון גבוה של משניות
ושורות תניא בעל פה ,לימוד חומר הלימוד,
והשתתפות פעילה בהעברת המסר ,בהצגות
ומיצגים שונים.
חלק מהילדים שוהים ב 770-אף ללא הוריהם,
כשצוות המחנה ,עושה כמיטב יכולתו על מנת
להעניק להם את המירב.
ההורים מצידם מציינים בסיפוק רב ,את
ההשפעה החיובית של השהות ב 770-על נפשות
הילדים ,החוזרים מלאי חיות גאולתית.
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה
שד' העצמאות  67בת ים .טל'03-658-4633 :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

החיים  -כמו בצבא
מאשר הנני קבלת מכתבו  . .ומובן שנבהלתי לתוכנו
ביותר וביותר ,ועוד יותר מקור הרוח בכתיבתו
אודות העבר עליו ,מאשר על דבר המאורעות עצמן,
ואלא ,כיון שאמרו חז"ל שאין לך דבר העומד בפני
הרצון ,ויגעת ומצאת ,בודאי שבידו ללכת בדרך
המלך מלכו של עולם במלא מובן המלה ,ואדרבה
בנקל יותר להנמצא במסגרת צבאי משך זמן כשנתים
כמו שכותב ,זאת אומרת שבמשך הרבה חדשים
הורגל בהנהגה דקבלת עול ולשמוע בקול מפקד בן
אדם בשר-ודם כמותו ,אף שלעתים קרובות בכמה
פרטים ,עולה הוא על המפקד ,במדות או בשכל או
גם בשניהם יחד ,אלא שזהו קיום הצבא ושמירת
המשטר דוקא ע"י קבלת עול ,ואם בהנוגע לבשר-
על פי הוראת הרבי שליט“א מלך המשיח
הציבור הרחב מוזמן להתוועדות

ברוכים הבאים
מחצרות קודשנו ,בית חיינו  770 -בית משיח

שתתקיים אי“ה ביום ראשון ח“י מרחשון ה‘תשס“ט
) (16.11.08באולמי ”גני איצטרובל“ ,רח‘ יוניצמן 4
)צומת גלילות( ת“א ,בשעה  6:30בערב
בהשתתפות רבנים ,משפיעים ,שלוחים ,אישי ציבור
והמוני בית ישראל אנשים ,נשים וטף
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ודם הדברים אמורים ,על אחת כמה וכמה להבדיל
הבדלות אין קץ ,למלך מלכי המלכים הקב"ה ,ואין
להאריך בדבר הפשוט,
)מאגרות קודש הרבי מלך המשיח שליט״א ,ז׳מב(

כשהשכנים לא כמו שצריך

בשאלתו בשם גיסו שי' ,כיון שדר במקום שתושביו
מתנהגים שלא כדבעי וכו' האם להעתיק לסביבה
דתית וחרדית אף שעל ידי זה יצטרך ללוות מעות.
על פי דברי רבותינו ז"ל )אבות פרק ו' משנה ט'(
ופסק דין הרמב"ם הלכות דיעות ריש פרק ו' ,מובן
שיש להשתדל ככל האפשרי לדור בסביבה של
חרדים לדבר ה' ושומרי תורה ומצוות כדבעי ,ובטח
יוכל לשלם המעות שילוה בתנאים נוחים ,והשם ית'
יצליחו.
)מאגרת ז׳מא(

בתכנית:

דבר מלכות

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד

לחיות עם בית חיינו
”אין לנו אלא דברי בן עמרם“
ממראות בית חיינו  -תשרי
לפרוק את החבילות
הפצת בשורת הגאולה והגואל
שלימות התורה ,העם והארץ

הסעות ממוקדי חב"ד ברחבי הארץ.
לפרטים  -מוקד ארצי03-658-4633 :
 lיריד מרכזי להפקות משיח וגאולה
 lתשורה לכל משתתף:
הסינגל ”הקהל את העם“
 lעזרת נשים  lכניסה חופשית

