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מעיקרי תורת הבעש"ט, אשר מכל דבר שאדם 
רואה או שומע, עליו ללמוד איזו הוראה בעבודת 
ה', שהרי השגחתו ית' היא על כל דבר. "השגחה 

פרטית" זו, כוללת ללא ספק גם את ההחלטה 
על... "הקדמת הבחירות" ל-תשס"ט. החלטה 

שכמו הזרימה כמויות ענק של אנדרלין לורידי 
המערכת הפוליטית הכושלת, כאן בישראל. כמו 

קמו לתחיה, צוותי היגוי, מועמדים מאובקים, 
תאים מפלגתיים מקומיים, גיוס פעילים, קביעת 

יעדים פרסומיים ובקרוב -יציאה לשטח, הכוללת 
את אפיק הפעולה - הכנסים, חוגי בית, כנסים 

מקומיים עם אישי מפתח מפלגתיים, כנסים 
איזוריים וארציים. הכל לקראת "הרגע המכריע".

הכל נאספים
השנה הנוכחית הינה 

שנה שלאחר שנת 
שמיטה, ונקראת "שנת 
הקהל" על שם מצוות 

"הקהל" הנוהגת בה 
בזמן שבית המקדש 

קיים.
במצוה זו נצטוו כל 

ישראל, אנשים נשים 
וטף, לעלות לרגל לבית 

המקדש בחג הסוכות. 
שם ביום ראשון של 

חול המועד, התאספו 
כל ישראל !! כבמעמד 

הר סיני. במרכז העזרה 
עץ ועליה  ניצבה בימת

היה המלך קורא בפני העם פרשיות מתוך ספר 
התורה "ליראה את ה'", להתחזק בתורה ומצוות, 

לחזק את הקשר שבין ישראל להשי"ת, ובין כל 
יהודי ליהודי. מעמד עוצמתי שהותיר את רישומו 

העמוק עד לשנת ה"הקהל" הבאה.
מבחינה מעשית כיום, 

איננו יכולים לקיים 
את מעמד ההקהל 

בהגדרתו ההלכתית, 

אך מהבחינה הרעיונית, נצחיות התורה מאפשרת 
לנו בהחלט לקיים גם היום את "שנת ה"הקהל"

ולהפיץ את ערכיה. מבחינה זו, עניינה המרכזי של 
(קטנים  אחדות שנת ה"הקהל" הוא עריכת כינוסי
או גדולים, החל מהרמה האישית וביתית כגון ימי 
הולדת וימי נישואין ועד לרמה הארצית). כינוסים 

שמטרתם התחזקות ביראת ה', בתורה ומצוות, 
ובבשורת הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח.

הראשון הארצי ב״הקהל״
אלא שרצה הקב"ה לזכות את ישראל ולהמחיש 

ב"הקהל",  צריך לפעול באיזו התלהבות ועניין להם
(בפרט השנה), לפיכך הרבה עליהם "בחירות"

בהם החבר'ה מגיעים 
לשיאים של מרץ, 
התלהבות ויוזמה. 
עמידה של שעות 

בדוכני הסברה, חוגי 
בית, סבבי שיכנוע 
טלפוניים, נסיעות 

הכרזה ברכבים, "שילוט" 
בתים וצמתים, הפצת 

עלונים ומודעות, 
חלוקת דיסקים ועוד. 
כמעט כיעודי הגאולה 

כאשר "הקטן יהיה 
לאלף" ו"החלש יאמר 

גיבור אני".
ומכאן, ההוראה: 

לכל אחד מאתנו יש 
מעגל חברתי בו הוא 

("המלך"), לאב השפעה על משפחתו,  "המשפיע"
למנהל על עובדיו, מורה על תלמידיו, זכותנו 

וחובתנו לממש השפעה זו, לחזקם בתורה ומצוות 
ובעיקר באמונה הטהורה כי הרבי שליט"א מלך 

המשיח בא וגואלנו בקרוב ממש. ביום ראשון 
ח"י מרחשון בערב, יתקיים אי"ה, בגני איצטרובל 

בת"א כינוס "הקהל" ארצי, ראשון בשנה זו. כולנו, 
אנשים נשים וטף מוזמנים להשתתף בו, לזירוז 

ה"הקהל" הגדול "קהל גדול ישובו הנה", בגאולה 
האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

הקהל כנס א׳: ביום
בשעה 6:30 ביום ראשון הקרוב,

יתאספו באולמי "גני איצטרובל" אחה"צ,
הקהל ארצי"  ל"כנס המוני בית ישראל,

מלך  הרבי שליט"א שיערך כהוראת
"ברוכים  הכנס ישמש גם מעמד המשיח.

לחוזרים מחודש החגים בבית  הבאים"
חיינו. מקומות מיוחדים לנשים. הסעות 

רחבי הארץ לפרטים  יצאו בעז"ה מכל
- מוקד ארצי: 03-658-4633

הקהל עלוני חדש:
למען האגודה אגף הקהל שע"י
האמיתית והשלימה, הוציא הגאולה

הכנס הארצי  לקראת לאור בימים אלה,
עלון מהודר  - הבא בשבוע שיתקיים

גאולה",  של בהקהל וצבעוני "להתאחד
בשפה ברורה  המביא את מסר ההקהל

לציבור הרחב, יחד עם מסרי זמן 
באמצעות  החדש יופץ, העלון הגאולה.
עותקים,  בעשרות אלפי חב"ד, מוקדי
לצד כרטיסי הקהל, שיוחתמו על ידי 

למוקדי ההקהל.  הציבור הרחב, ויעברו
מרכז ההפצה: 077-5132-770. להזמנות,

הגאולה בכולל התרחבות
ללימודים בעקבות הביקוש הגבוה

בכפר חב"ד, ב"כולל משיח וגאולה"
הציבור,  לעזרת המארגנים פונים

תרומתו של כל אחד  את ומבקשים
טלפון: 054-3144613. ואחת. לפרטים

זו,  השפעה לממש וחובתנו זכותנו (״המלך״), ״המשפיע״ הוא בו חברתי יש מעגל מאתנו אחד לכל
גואלנו בקרוב ממש המשיח מלך שליט״א שהרבי הגאולה ובעיקר בבשורת ומצוות בתורה להתחזק

חדשות טובות
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ה'תשס"ט (7.11.08) פרשת וירא, ט"ז חשוון,                              ערב שבת קודש

ביום ראשון - כולנו
לכנס הקהל הארצי!

ב"ה

לדרך יוצאים
במבצע "הקהל"
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עם המתקדמים״ בשיחות ה״מגעים על השבוע גילתה החוץ שרת בעוד
חזרו ושומרון, יהודה חלקי מכל להתפנות דרש הממשלה וראש הפלסטינים,
טילים... עשרות וירו בעזה לפעילות הסדירה המחבלים בשבוע האחרון

בדרום של קסאמים שבוע עוד

שנת הקהל
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ה׳ וירא אליו
א) (בראשית יח,

לבוש שום בלי  לעתיד  הנגלה  ה'  אור 
(פירוש  מוריך עוד  יכנף ולא  כדכתיב 
והיו  ולבוש) בכנף ממך  יתכסה  שלא 

עיניך רואות את מוריך...
כשיחיו  ובפרט  המשיח  שימות  ונודע 
בריאות  ושלימות  תכלית  הם  המתים 

נברא מתחילתו עולם הזה שלכך
בשעת  זה כבר היה לעולמים מעין וגם
לדעת  מתן תורה כדכתיב: "אתה הראת
מלבדו"  עוד  אין האלהים  הוא  ה'  כי 
כדכתיב:  חושיית  בראיה  ממש  הראת 
רואים  רואים את הקולות" "וכל העם 
ז"ל:  רבותינו  ופירשו הנשמע  את 
הדבור  את "מסתכלים למזרח ושומעין

אנכי" כו' יוצא
לו) פרק (תניא

אברהם ויעש ויגמל ויגדל הילד
גדול ח)משתה (בראשית כא,

עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים
 - שיגמול חסד לזרעו של יצחק ביום

הוא זמן הגאולה.
נותנין לאברהם  לאחר שאוכלין ושותין,
איני  ברכה לברך, והוא משיב: של כוס
והוא  וברך, טול  ליצחק  אומר  מברך...
טול  ליעקב  אומר  מברך...  איני  משיב:

איני מברך... משיב, וברך, והוא
איני  משיב, אומר למשה טול וברך, והוא
מברך שלא זכיתי להכנס לארץ ישראל 
ליהושע טול  במותי. אומר לא בחיי ולא
איני מברך שלא זכיתי  וברך, והוא משיב
והוא  וברך טול אתה  לדוד אומר  לבן. 
שנאמר:  ולי נאה לברך משיב: אני אברך

אשא, ובשם ה' אקרא". "כוס ישועות
פסחים) (מסכת

מוצש"ק הדלק"נ שעון חורף  לפי

5:18  4:05 ירושלים 
5:20  4:19 תל אביב
5:18  4:09 חיפה
5:21  4:23 באר שבע 
5:20  4:20 יורק  ניו

 ˙‡ ‡˘˙Â - 'Â‚ ˙Á‡ ‰˘‡Â :‰¯ËÙ‰
א-לז) ד Â˙ˆ‡ (מלכים ב, ‰·

הקב"ה נשבע עליה ההבטחה

וירא עיניו את אברהם "וישא הכתוב: על
מפרש  בנו", והנה איל . . ויעלהו לעולה תחת

מאחר שכתוב ויעלהו לעולה  "תחת בנו, רש"י:
בנו, על כל  לא חסר המקרא כלום, מהו תחת
שעשה ממנו היה מתפלל ואומר יהי  עבודה

כאלו בני  כאלו היא עשויה בבני, זו רצון שתהא
כאלו  מופשט כאלו בני כאלו דמו זרוק שחוט,

נקטר ונעשה דשן".  הוא
להבין: הלא מקודם על הפסוק "קח  וצריך
והעלהו שם לעולה" פרש"י  . . בנך את נא

שחטהו לפי שלא היה  לו "והעלהו, לא אמר
חפץ הקב"ה לשחטו אלא להעלהו להר לעשותו 

אמר לו הורידהו". ודבר זה  ומשהעלהו עולה
לאחר זה, כפי שהובא  הודיע הקב"ה לאברהם
ידך אל  "ויאמר אל תשלח הפסוק על ברש"י
ידעתי...",  תעש לו מאומה כי עתה הנער ואל
אחלל בריתי  אמר לו לאברהם "לא שהקב"ה

מוצא  קח לך כשאמרתי שפתי לא אשנה ומוצא
שחטהו אלא  לך שפתי לא אשנה לא אמרתי

העלהו...".

אברהם? התכוון מה
חפץ "שלא היה אברהם שכבר ידע ומכיון

להעלהו" - ועד שאי  הקב"ה לשחטו אלא
אפשר להיות באופן אחר, כי הקב"ה הבטיח 

זרע" - צריך  לך יקרא ביצחק לאברהם "כי
"תחת  העלה אברהם את האיל להבין מדוע

שחוט כו'",  כאלו בני . . בנו", ש"היה מתפלל
חפץ . . לא לשחטו"?  הרי הקב"ה "היה

הקרבן לאחר דווקא
ענין  תחילה להבין עלינו בכדי להבין זאת,

בפרשתינו: מסופר, שכאשר שלח "אברהם  נוסף
אליו מלאך ה'  בנו" קרא את לשחוט . את ידו.

גו' כי עתה  ידך אל הנער "ויאמר אל תשלח
בנך  את ידעתי כי ירא אלקים אתה ולא חשכת

שראה אברהם את  את יחידך ממני", ולאחרי
אליו  "ויעלהו לעולה תחת בנו", קרא האיל

מלאך ה' "שנית מן השמים, ויאמר בי נשבעתי 
הדבר הזה  את נאום ה' כי יען אשר עשית

ברך אברכך  כי בנך את יחידך, את ולא חשכת
והתברכו בזרעך גו'".  והרבה ארבה את זרעך גו'

אליו  לקרוא מדוע הוצרך המלאך ואינו מובן
המגיעות לו,  שנית למסור לו את כל הברכות

בקריאה הראשונה?  אמר לו זאת ולא
"יען אשר  התורה: בדברי מופיע וההסבר לזה
בנך את  את הדבר הזה ולא חשכת את עשית

קיבל אברהם את  שדווקא כעת הסיבה יחידך".
הראשונה  שבועת הקב"ה, מופיעה בשבועתו
לאחר  המופיעה בתורה אצל נח, הקב"ה של
שניתנה לו בעת שהקריב קרבנותיו. המבול,
דבר גם כאן: זה שהקב"ה נשבע על  ואותו
הברכות הוא בעקבות קרבנו של אברהם 

ולכן באה שבועה זו רק  (בהקרבת האיל).
בקריאה ה"שנית", לאחרי העלאת האיל.

ההבטחה נצחיות
להקריב את אברהם הטעם שרצה גם וזהו
"תחת בנו" - כי כדי שקרבנו יפעול  האיל
(שהם ענינים  שהברכות על נסיון העקידה

יובטחו לו  ישראל) עם של עיקריים לקיומו
וקשר בין  בשבועה, היה צריך להיות שייכות
בקרבנותיו של  שנאמר הקרבן והנסיון. וכמו

צאתו  לאחרי שהקריבם תיכף זה על נח, שנוסף
ובהמשך להמבול), הנה  (בסמיכות מן התיבה
שניצלו מן  עצמם היו מבהמות אלו הקרבנות
קרבן  שכדי לקשר בעניננו, כן המבול - וכמו

האיל  את אברהם הקריב זה עם עקידת יצחק
"תחת בנו". 

שע"י  מביא רש"י את תפילת אברהם, ולכן
נחשב "כאילו  יהיה והתעוררות זו מחשבה

היא עשויה בבני", אברהם רצה לזכות בעילוי 
בפועל;  שבהקרבה

(על ידי המלאך) - "בי  ועל זה בא מענה השם
הדבר  את נשבעתי נאום ה' כי יען אשר עשית
ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך  כי הזה גו'

וירש זרעך את שער אויביו",  גו'
שזה יקויים ובמילואו "בגאולה העתידה לנו", 

תשל״ז) במהרה בימינו ממש. וירא ש״פ (משיחת

דבר מלך

וירא פרשת

וירא

היום יותר מתמיד, רואים

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

אגרות הקודש חייגו לברכה
למקוד הברכות: 050-8080-770

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

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

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

תניא תהלים חומש
קופצ'יק ורחל בצלאל למשפחת הרב

חב"ד פונה, הודו בית
יצחק יוסף הת' לבוא הבן

עב"ג חיה מושקא השידוכין בקשרי
למשפחת הרב עוזי ודבורה חנה שנאן

מתוך הרחבה של זמן הגאולה יהא ביתם-בנין עדי עד,

מזל טוב ברכת
פייגי ציפורה למרת רחל בת

חשוון מר ג' - ליום הולדתה
פייגי  ציפורה יהודה בן ולר' אריה

חשוון מר ליום הולדתו - ח"י
השליחות  וקיום ימים ושנים טובות, יזכו לאריכות
מתוך הצלחה, בריאות  משיח צדקנו, לקבל פני -

והרחבה של זמן הגאולה.

מזל טוב ברכת

השבת ח  לו



  הרב דוד לסלבוים, תושב כפר
מזה עשרות שנים  חב"ד, פועל

הצרפתית תושבי  בקרב הקהילה
השנים זכה  במהלכך ארץ הקודש.

ר' דוד לקבל עשרות מכתבים 
מלך המשיח,  מהרבי שליט"א

בקלסר מיוחד  אותם הוא שומר
בביתו. אלא שסיפורו של המכתב 

האחרון שקיבל, מפתיע במיוחד.
התאריך כ"ט  את המכתב נושא
ולא, זו לא טעות,  ניסן תשל"ג.

תייק  האחרון שר' דוד המכתב זה
המיוחדת. בתיקיה

השתשלות המכתב,  סיפור את
מספר בעל המעשה, הרב לסלבוים 

כשנה וחצי, בעת  "לפני בעצמו:
החלטתי,  הפסח, ההכנות לחג
בבית,  במסגרת הנקיון הכללי

לעבור ו'לנקות' גם את המחשב 
האישי. הגעתי לתוכנת הדואר 

והתחלתי  האלקטרוני,
שאינם  מוחק הודעות

יותר. נחוצות
מוחק  תוך כדי שאני

נתקל  ההודעות, אני את
שקיבלתי  בהודעה,

ידיד  בשעתו מיהודי,
שלי, החי בצרפת,  קרוב

ובמסגרת עבודתו 
כגרפיקאי, יצא לנו לעבוד 

השנים  במשותף רבות. במהלך
ביננו קשר חם. כותרת  נוצר

שלבטח  "משהו הייתה: ההודעה
יעניין אותך!".

ממנו אי פעם  שקיבלתי זכרתי לא
אולי היה שכזה. אימייל עם נושא
הבחנתי בה בלחץ  זו הודעה שלא

העבודה, וכעת, הרשיתי לעצמי 
ולקרוא את  להקיש על הכותרת

תוכנה.
שלחו לידידי  מסתבר, שבאותו זמן,

ספר חדש לעימוד ועיצוב, ספר 
הרבי שליט"א  של קודש, אגרות

מלך המשיח המכיל מכתבים 
הצרפתית. המתורגמים לשפה

מכתב שיועד  המכתבים, היה אחד
"הרב דוד אברהם  לאדם בשם
שיחיה", כשלמטה צויין ששם 

משפחתו הוא... לסלבוים מכפר 
חב"ד.

ואין עוד אדם העונה לשם  מאחר
חב"ד הוא  המתגורר בפכר זה,

מיהר לשלוח לי בשמחה צילום 

של המכתב.
לזכור  ניסיתי להזכר, ולא הצלחתי
זה. גם עילעול  מתי קיבלתי מכתב
גילה לי על  לא המכתבים, בקלסר

המכתב.
זאת, נראה כי מדובר  למרות
במכתב שהוכן בזמנו על ידי 

מלך  הרבי שליט"א של המזכירות
המשיח, כמובן בהוראתו, במילים 
הגיע אלי  לא המכתב אותם כתב.

מעולם.
הגיע  בדיוק איך מושג, לי לכן, אין
אך בשוליו  הספר, המכתב לעורכי

הבאות:  מופיעות המילים
בברכת הצלחה רבה בהפצת  ..."

היהדות ולבשורות טובות.
500 לירות ישראליות  –

מכאן בכיסוי החובות (השתתפות
דההוצאה לאור דהשיחות)".

לקבל  שמחתי מאוד
את העידוד והברכה, 

אותה ראיתי גם כברכה 
שקיבלתי כעת  עכשווית

מלך  מהרבי שליט"א
המשיח.

הסיפור לא נסתיים 
לאחר  כאן. מספר ימים

שמצאתי את המכתב 
אלי,  שלי, נכנס באימייל
גרינוולד, הגר בשכנותי,  הרב צבי

סכום גבוה. הוא  עם ובידו צ'ק
וסיפר לי כי מדובר  פנה אלי
אותו הוא  בתרומה מיוחדת

קיבל על מנת לחלקו בין פעילים 
"אני צריך שתפרוט לי את  שונים:

500 ש"ח  הצ'ק, ותשאיר אצליך
לפעילותך".

באותו רגע, צפה במוחי שורת 
לפני  שנכתב מכתב, הסיום מאותו

מלך המשיח  30 שנה, בו הרבי
השתתפות  כותב ששולח שליט"א
מאוד  לירות... התרגשתי 500 בסך

וסיפרתי לו בהתרגשות לאיזה 
נהיה שותף. מופת הוא

מלך  ברור, שהרבי שליט"א זה לי
יגיע אלי  המשיח רצה שהמכתב

ולא רק זה, אלא  באותה עת,
האימייל האבוד  את שאמצא

פשוט כדי  מלפני מספר חודשים,
לי, מי אכן דאג  להראות ולהוכיח
הרבי  לכך שאקבל את התרומה.
מלך המשיח תמיד עם שליט"א

השלוחים".

צריכים להוכיח כדי להשיג משהו בארה"ב,
מתכוונים לוותר, ולא שתקיפים בדעות ושלא

יכול להיות. מפני שאחרת לא אלא אותם, להכעיס בכדי
היפך אפשר לדרוש מארץ ישראל לעשות משהו שהוא אי

והחיות שלה! הקיום
תש"נ) (בחלוקת הדולרים, חודש חשון

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

המשיח הרבי שליט"א מלך מתוך שיחות קודש

לקבלת  מרחשון ל-כ"ף בסמיכות כינוס לערוך הונהג  האחרונות  בשנים 
בד'  החגים בחודש הסתופפו אשר ,"770" קודשנו  מחצרות הבאים פני
בהתוועדויות, בתפילות, השתתפו המשיח, הרבי שליט"א מלך של אמותיו

מר  ט"ו  וירא,  פרשת  משבת הק'  שיחתו מתוך  להלן  . וכו' וכו' ב"הקפות"
זה: ה'תשמ"ח, בנושא חשון

כל יהודי הוא שליחכל יהודי הוא שליח
כולם  מתאספים הקדושה  לארצנו "בשובם
ההתעלות  רגעי  את מחדש" "לחיות כדי  יחדיו 
להמשיכם  מנת על  המיוחדים,  וההתעוררות 
קבלת  ע"י ובמיוחד  כולל כולה, השנה ובכל  על 
רעהו  אם ד"איש באופן ברבים, טובות  החלטות 

ו). (ישעיהו מא, יעזורו"
הענינים  מודגשים שני זה מובן, שבכינוס ומזה 
 - מרחשון דט"ו השלימות  (א)  לעיל: האמורים 
השנה כולה,  חודש תשרי על ובכל להמשיך עניני
דכ"ק  ההולדת מרחשון - יום (ב) הענין דכ"ף הכינוס, שזוהי מטרת
החמישי בשושלת  הנשיא דובער רבי שלום הרש"ב (אדמו"ר אדנ"ע

חב"ד).
 - הענינים העיקריים בהכינוס ועוד ענין עיקרי בנוגע להכינוס: אחד
השלוחים  של החל מכינוסם מיוחדת בנוגע לענין ה"שליחות", הדגשה
השלוחים  והן שלפנ"ז,  בשנים ונתמנו שזכו  השלוחים הן  שליט"א, 
שאת  ביתר  להוסיף  כיצד ביניהם  להתייעץ לאחרונה,  ונתמנו  שזכו 
יעשו רבים,  יראו וכן עוז בעבודת השליחות, כולל גם - שמהם וביתר

השליחות. שגם הם יצטרפו לעבודת
יותר - בנוגע לעבודת השליחות: ובפרטיות

(העליון) כמותו"  "שלוחו של אדם - הוא ואחד מישראל כל אחד
ג),  א, ויקרא  תורה  (לקוטי  ממש" דהמשלח  "כמותו  ועד ב),  לד, (ברכות
סוף קידושין), ע"י (משנה לשמש את קוני" "אני נבראתי - היא ושליחותו
ויגש  (תנחומא שהן שלוחי" קיום התורה ומצות, "היו מכבדין את המצוות
הכוונה העליונה לעשות לו ית' דירה בתחתונים,  את ו'), ועד שמשלים
מציאותו האמיתית - "כל מה  את ודבר שבעולם עי"ז שמגלה בכל דבר

ו'). סוף פרק (אבות לכבודו" בראו אלא לא שברא הקב"ה בעולמו
מישראל היא  אחד ואחד השליחות דכל השלימות דעבודת ותכלית
כבוד ה' וראו כל בשר  - בימות המשיח, שאז, יקויים היעוד "ונגלה

יחדיו כי פי ה' דיבר", גילוי אלקות בכל העולם כולו, דירה לו ית'.

בתוספת י' = משיחשליח בתוספת י' = משיח שליח
יו"ד בגימטריא "משיח":  ש"שליח" בתוספת ועפ"ז יש לבאר הרמז
כחות נפשו לעבודת  היינו, שמצרף את עשר יו"ד, ה"שליח" מצרף כאשר
ועיקר, שממלא את שליחותו לפעול גם על הזולת, עד  השליחות, ועוד
פרשת  (תחילת סוגים בכללות לעשר בכל ישראל שנחלקים לפעולה
השלימות  השליחות בתכלית ומטרת תכלית נצבים) - אזי נתמלאת

משיח. - ביאת
הדבר  אלא, שמודגש לכל אחד ואחד מישראל, וכאמור, ענין זה שייך
שנקראים "שלוחים" בגלל התעסקותם בכל  ובגלוי אצל אלו בפועל

הנ"ל בפועל ממש.
ועידוד  חיזוק  יתוסף  זה  כינוס  - שע"י  העיקר והוא   - רצון ויהי 
שפועלים את תכלית  השליחות ביתר שאת וביתר עוז.. ועד בעבודת
"שליח" בתוספת יו"ד בגימטריא "משיח"  - הכוונה דעבודת השליחות

מלכא משיחא". ביאת דוד -

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי חשון  פרק ליום
שכנים הל' ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

ו פרק

ז פרק

ח פרק

המקדש פרק ו-ח                    הל' כלי

א פרק ביאת המקדש, ט-י, הל' פרק

פרק ב-ד

פרק ה-ז

א פרק מזבח, פרק ח-ט, הל' איסורי

פרק ב-ד

פרק ה-ז

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בדיוק בזמן הנכון

ארה"ב עם הדרך לדבר
שבויים פדיון

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 1 נתניה, או לעו"ד אורי רודני,

רח' שמואל הנציב 42 א נתניה.

דוד לסלבוים הרב
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הקווין שלשת עם הקהל כינוס
מקום ומקום  להנהיג כן בכל ביותר ונכון ראוי

ישתדלו גם בטובתו  - שכאשר יהודים נועדים יחדיו,
ידי זה  על ממצות הצדקה, של יהודי נוסף, החל

שנותנים איש לרעהו שליחות-מצוה לתת לצדקה, 
המאחדת את שניהם במצוות הצדקה. פעולה

לקשר  - הקהל בשנה זו, שנת יתירה ובהדגשה
הכינוס גם עם מצוות הצדקה, ומה טוב לקשר עם 

וצדקה תפילה דתורה קווין כל הג'
תשמ״ח) בא (משיחת ש״פ

גם בבית - הקהל כינוס
וטף,  ואחת ישתדל להקהיל אנשים נשים שכל אחד

מעט" - כולל גם - בית  "מקדש קדוש, במקום

תורה תפילה  הפרטי, לאחרי שעושה ממנו בית
"בית חב"ד", בדוגמת "מקדש מעט" וגמילות חסדים,
תשמ״ח) שיחת ש״פ בראשית (ע״פ

אצל הילדים - הקהל
ולהיזכר יחד לבין עצמם על ילדים להתקהל בינם

שהיה בבית המקדש, וללמוד  במעמד "הקהל"
פרשה מהתורה. ולשמוע

נועם באהבה  בדרכי על כל ילד וילדה להשפיע
לאלו שלא  גם וחיבה וללמד את ענינו של "הקהל"
שמחה. כך. ולעשות זאת מתוך יודעים עדיין אודות

שמחה גדולה, "ישמח ה'  תהיה להקב"ה (וממילא
ההקהל מתוך שמחה) שעושים את במעשיו", ובפרט,
תשמ״ח) הסוכות ו׳ דחג יום שיחת (ע״פ

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

פרשת השבוע פותחת ועוסקת ביהודי הראשון 
בעולם - אברהם אבינו. התורה מספרת כי כדי 

להפיץ את שם הקב"ה בעולם, יצא אברהם 
למקומות בהם חלפו שיירות עוברי דרכים והקים 

מקום לימוד אלוקות: "ויטע אשל בבאר  שם
בשם ה' א-ל עולם". למעשה,  שם ויקרא שבע

"בית חב"ד" ראשון  אברהם אבינו פתח מעין
שמתאימה הגימטריה  בהיסטוריה, וכפי מסוגו
ל- (הערך המספרי) של המילים "ויטע אשל"

חב"ד"... "בית
שוכן  בוליביה, אמריקה, במדינת בדרום אי שם,
"רורה-נבאקה". מיקומו  לו כפר קטן ונידח בשם
המקיפים  ק"מ של עצים המיוחד, בינות לעשרות
ההגעה המשובשות מקשות  העיירה, כשדרכי את

ומאידך הקרבה על המבקשים להגיע למקום,
המקסימלית לחיי הג'ונגל, הפכו את המקום 

ישראלים  מטיילים לאלפי ממש לאטרקציה של
מידי שנה. למקום המגיעים

ומתבקש, שיפתח במקום בית  היה זה טבעי
עונת הטיולים, בסוף החורף  תחילת עם חב"ד.

"תמימים" תלמידי  נחתו במקום שני שעבר,
בפעילות. שפתחו ישיבת חב"ד

צמודה הדרכה
בשבוע שעבר, הם 'סגרו מעגל' כשלבית המדרש
אותו  770 שבניו יורק, הגיעו דפי ספר התניא,

הם הדפיסו ברורה-נבאקה, כשהספרים ישלחו 
וילמדו על  בעז"ה כשהם כרוכים למקום חזרה

ידי המטיילים.

פעילותם במקום, מספרים השלוחים, יהושוע  על
רותם: "לאחר שביררנו על המקום, ושניאור גור
ועל התנאים בו, והערכנו את אפשרותינו לגייס

ברכת  את האמצעים ולצאת למקום, ביקשנו את
באמצעות מלך המשיח, הרבי שליט"א והסכמת

שקיבלנו עודדה אותנו  האגרות קודש. הברכה
לצאת למקום, כשלאורך כל הדרך אנו מקבלים 

והדרכות. עצות
שלשה חודשים במקום,  כך היה למשל לאחר

מקום חדש במרכז הכפר, מענה לחפש כשקיבלנו
בפעילות. מה שהביא בפועל לחיזוק משמעותי

חג הפסח נס
בתקופה הראשונה, הגיעו לסייע לנו במקום גם 
שור שהיו עמנו גם בהכנות  ארז ותמר הזוג בני

הסדר. המפרכות לליל
מקום  ליצור תוך זמן קצר מבואנו הצלחנו ב"ה

מסביר פנים על שפת הנהר בו התקיימו כל
ערב במהלכן נחשפו  שיעורים וארוחות יום

המטיילים ללימוד עניני הגאולה, כתיבה באגרות 
הקודש וכמובן סיפורי ניסים שהרבה מהם 

הפעילות השוטפת. תוך כדי במקום מתרחשים

הסדר  היה הגעת המצות לליל מכולם הנס הגדול
מובן מאליו כלל וכלל. המשלוח  והדבר אינו

שהיה אמור להגיע מארגנטינה התעכב ובדרך 
גברת  עם ניסית לחלוטין, יהושוע גור יצר קשר

מלך  מהרבי פרטית הוראה נקש ממיאמי שקיבלה
המשיח שליט"א לדאוג לעניין מצה שמורה לחג 

תוך השקעה עצומה של  יממה, הפסח ובתוך
דרך בית  מצות שמורות כסף ומשאבים, הגיעו
שהספיקו  קליין, יותם חב"ד בבוליביה של הרב

הסדר. משתתפי בדיוק לכמאה וחמישים

בג׳ונגל ״משיח״ שירת
(כלי ל"ג בעומר צויין בתהלוכת... אופנועים
במקום). אמנם, תהלוכה במדינת  התחבורה

שבשגרה. אבל תהלוכה  בוליביה היא דבר
הכפר ברורה-נבאקה לא ראו  שכזו, אפילו זקני
שעות שלטים  במשך הכינו מימיהם. המטיילים

לתהלוכה הגדולה שאספה את המטיילים הרבים 
ברגל  שברחובות הכפר. עשרות מטיילים, חלקם
כולם נשמעת  כשמפי באופנועים, צעדו וחלקם

השירה האדירה "אנחנו מאמינים..." "משיח, 
משיח, משיח..." כשהדי התהלוכה המשיכו 

שהיו גדושים  חדשי הקיץ כל במשך להשפיע
במטיילים.

הראשונה  העונה את מספר שבועות סיימנו לפני
שבעה חודשי פעילות אינטנסיביים בהצלחה  של

הבית את סגרנו מרובה, במוצאי ראש השנה
בכפר רורה,  התמעטות המטיילים חב"ד בעקבות

נעשה כבר  מקווים שאת העונה הבאה ואנחנו
בבית המקדש השלישי בירושלים.

הרבי  של אבל במקרה והתגלותו השלימה
נפתח  תתעכב חלילה, אנו מלך המשיח שליט"א

חב"ד בעונה הבאה, מייד עם  בעז"ה את בית
לפני פורים. חדשי החורף קצת סיום

בעומר בל״ג השלטים את שהכינו המטיילים עם השלוחים

האמיתית והשלימההאגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה למען הגאולה האגודה
טל': 03-658-4633 העצמאות 67 בת ים. שד'

שתתקיים אי“ה ביום ראשון ח“י מרחשון ה‘תשס“ט
4 (16.11.08) באולמי ”גני איצטרובל“, רח‘ יוניצמן

(צומת גלילות) ת“א, בשעה 6:30 בערב

בהשתתפות רבנים, משפיעים, שלוחים, אישי ציבור 
והמוני בית ישראל אנשים, נשים וטף

על פי הוראת הרבי שליט“א מלך המשיח
הציבור הרחב מוזמן להתוועדות

ברוכים הבאים
מחצרות קודשנו, בית חיינו - 770 בית משיח

בתכנית:
דבר מלכות

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

l יריד מרכזי להפקות משיח וגאולה 
l תשורה לכל משתתף:

    הסינגל ”הקהל את העם“
l כניסה חופשית l עזרת נשים

הסעות ממוקדי חב"ד ברחבי הארץ.
לפרטים - מוקד ארצי: 03-658-4633

יחי אדוננו מורנו ורבינו 
מלך המשיח לעולם ועד


