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לפני שנים רבות מצא עצמו, אברהם הצעיר בנו של תרח, 
בעיצומה של סערה אמונית שהתחוללה בנפשו. כבר 

מילדות הבין, ידע והכיר כי יש בורא ומנהיג לעולם וכי 
שקר נחלו אבותיו עובדי האלילים. אומנם בידי נמרוד 

המלך ועוזריו העוצמה הכח והשלטון, אך האם יש בכך 
כדי להפוך את השקר לאמת?

בהחלטה אמיצה פנה אברהם אל אלילי אביו וניפץ אותם 
השלטון לא תאחר. אברהם  ברעש גדול, ביודעו כי תגובת

אכן נזרק לכבשן האש, אך לא היה זה הסוף. אברהם 
שעמד בנסיון ניצל, כשהוא חוקק בצאצאיו הקדושים בני 
ישראל, בזכות אותה מסירות נפש, את התכונה היהודית 

את האמת, להילחם עבורה  הדווקאית, שלא להסתיר
באמת זו.  מול עולם שלם שאינו מכיר גם כשנמצאים

וכביאור חז"ל לתואר "אברהם העברי", היות ובאמונתו 
הוא עומד מהעבר האחד 

והעולם כולו מהעבר השני. 

בכותל המחאה
משהו מתכונה דווקאית זו 
שלא להסתיר את האמת, 

עמד לימינם של חיילי גדוד 
שמשון, שחוללו בשבוע 
שעבר סערה שעדיין לא 

שככה.
היה זה בעיצומו של 

הטקס הרשמי הנערך 
בסיום הטירונות בכותל 

המערבי בירושלים, כאשר 
שנים מחיילי הגדוד שלפו 

במפתיע, שלט מחאה 
נגד פינוי הישוב חומש 
המתחדש ופרשו אותו 

מול קהל המשתתפים ואמצעי התקשורת שסקרו את 
האירוע. מעשה פשוט שחשף בפומבי את המציאות 

האבסורדית בה נתונים חיילי הגדוד, שנשלחו לאחרונה 
שוב ושוב לפנות את המתיישבים שעלו לישוב חומש, 

ולהרוס כל סממן של בניה. לעקור
מעשה פשוט ואמיתי 

שחשף את העיוות והסילוף 
לתוכה הוטל צה"ל בשנים 
האחרונות ובעיקר בביצוע 

פשע ההתנתקות.
היו להם לחיילי הגדוד, סיבות רבות שלא לעשות את 

המעשה: העיתוי, המקום, המעמד, תגובת המערכת 
הצבאית, הענישה וכו' אך גם מול כל אלה לא יכלו 

החיילים להסתיר את האמת הכל כך פשוטה וברורה: 
התגייסנו כדי להילחם באוייב ולא כדי להילחם בבני 
כדי להגן על עם ישראל ולא לצורכי  עמנו. התגייסנו

תדמית או הישרדות של אישים פוליטיים כאלה ואחרים. 
את האמת הזו לא ניתן להסתיר. זו האמת שמקננת

בליבו של כל חייל יהודי. זו האמת שתנצח ועל כך מגיע 
להם לחיילי שמשון תשואות חן.

בשיחותיו הקדושות ציין הרבי שליט"א מלך המשיח, 
לא אחת, את העוול העצום שנעשה לחיילי צה"ל, 

כאשר מנצלים את כוחם 
ומסירות נפשם ל...גירוש 

בחלקים  יהודים שהתישבו
שונים בארץ ישראל.

חשוב שחיילי שמשון וכל 
חיילי צה"ל ידעו את זה. 

לפרסם גאולה
מאז עלייתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח 
לנשיאות, הכריז על 

משימת דורנו - הגאולה 
האמיתית והשלימה. הנה, 

אם בשנות הנשיאות 
הראשונות עסק בהכנת 

עם ישראל והעולם 
לגאולה, הרי שמאוחר 
יותר הדגיש בשיחותיו 
הקדושות, את העובדה 
כי נמצאים כבר בימות המשיח וכבר הגיע זמן הגאולה, 

ועד אשר נמצאים בשלב הגאולה ממש. את האמת 
האלוקית הזו איננו יכולים להסתיר, את האמת הנבואית 
הזו נצטוונו לפרסם, כולנו בני ישראל, אנשים נשים וטף, 

ועד אשר הוראה זו מופנית גם לכל אחד מאנשי הדור. 
בחיי יום יום. ללמוד וללמד ענייני  להפנים ולחיות את זה
גאולה ומשיח, להפיץ את בשורת הגאולה והגואל ומתוך 
שמחה עצומה, שמחת הגאולה האמיתית והשלימה תיכף 

ומיד ממש. 

השלוחים כינוס
בניו יורק, כשבועיים יפתח   בעוד

המתקיים כינוס השלוחים העולמי,
חודש כסלו.  כמידי שנה בסמיכות לראש

יפתח באופן רשמי בהתוועדות  הכינוס
מלך המשיח,  הרבי שליט"א של הק'

בשעה 1:30.  חיי-שרה, בשבת פרשת
ימי הכינוס יתקיימו סדנאות  במשך

הפצת  להגברת והרצאות רבות, שיכוונו
והגואל ברחבי העולם,  בשורת הגאולה

השלוחים אף  ע"י השלוחים. אלפי
באירוע המיוחד  צפויים ליטול חלק

השליחות  למפעל ה"בנקעט" להצדעה
יורק. שבניו ב-770 שיתקיים, כמידי שנה

הארצי הכנס לקראת
ראשון, כ"א בחשון (8.11.09)   ביום
ע"י האגודה בשעה 18:30 יתקיים אי"ה

האמיתית והשלימה,  למען הגאולה
האורחים ששבו  ארצי לקבלת פני כנס

הרבי  מחודש תשרי מהשהיה אצל
ישאו  מלך המשיח. באירוע שליט"א

דברים: רבנים משפיעים ואישי ציבור. 
את הערב תנעים תזמורת שלאגר.

קמפיין משיח ארצי
  בשבוע שעבר עלה ברחבי הארץ, 

על גבי מאות אוטובוסים ושלטי חוצות
ותרומות  משיח ארצי. לפרטים קמפיין

.052-760-7743 ירון בר-זוהר: הרב

ועד אשר נמצאים  כבר בימות המשיח וכבר הגיע זמן הגאולה, כי נמצאים לא אחת, הודגש  בשיחותיו הק׳
וטף לפרסמה, כולנו אנשים נשים נצטווינו להסתיר, יכולים איננו בשלב הגאולה ממש. את האמת האלוקית הזו

חדשות טובות
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פרשת לך-לך, י"ב מר-חשוון ה'תש"ע (30.10.09)                              ערב שבת קודש

כולנו
לכנס ברוכים הבאים
      כ"א חשון, מרכז אירועים ויטראז'

ב"ה

תשואות חן 
לחיילי שמשון

להפסיק את קוראים בו הם שלט המחאה, שמשון מניפים את חיילי גדוד
חומש. (צילום מרים צחי ״חומש תחילה״) פינוי הישוב

- מול הכותל המערבי מחאה
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לך מארצך לך אברם אל ויאמר ה׳
ח) (בראשית יז,

נכפלו אותיות חמש  אומר:  אליעזר  רבי
לאותיות  (הכוונה גאולה לשון  וכולן

הקודש). בלשון הסיום מנצפ"ך, אותיות
מאור  אברהם אבינו נגאל שבו  - כ״ך

כשדים שנאמר "לך לך מארצך".
פלישתים  מיד יצחק  נגאל בו  - מ״ם
כי  מעימנו  "לך  טז): כו, (בראשית  שנאמר

עצמת ממנו מאוד".
עשיו  מיד יעקב  אבינו נגאל בו   - נ״ן 

"הצילני נא". יא): (בראשית לב, שנאמר
(שמות ג,  פ״ף - בו נגאלו ישראל ממצרים

"פקד פקדתי". טז)

עתיד הקב"ה לגאול את ישראל  בו - צ״ץ
יב): ו, (זכריה בסוף מלכות רביעית שנאמר

ומתחתיו יצמח". "איש צמח שמו
(ילקוט שמעוני)

... כל לך ולזרעך אחריך את ונתתי
ח) (בראשית יז, עולם לאחוזת כנען ארץ
מתנות ג'  על  הבטחה  כאן  יש  והנה,

תפסוק,  שלא  דוד בית  מלכות  גדולות. 
לאחוזת עולם, ועל  שתהיה מתנת הארץ

השכינה שתשרה בישראל.
ממך  "ומלכים  שנאמר,  דוד:  בית מלכות
כתיב ו) והיה בברית, וכן יז, (בראשית יצאו"
"כרתי  ד)  פט, (תהילים דוד בית  במלכות
עבדי...  לדוד  נשבעתי  לבחירי,  ברית 

. סלה" ודור כסאך ובניתי לדור
 ... לזרעך "ונתתי  שנאמר,  הארץ: מתנת 
וכשנשוב  עולם", לאחוזת  כנען  ארץ  את 

עולם. תהיה לנו לאחוזת אליה
שכתוב  כמו  בישראל:  השכינה השראת

"והייתי להם לאלוקים" אמן.
לך) לך סוף (של״ה,

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון  לפי

5:28  4:16 ירושלים
5:30  4:30 תל-אביב 
5:28  4:20 חיפה
5:31  4:34 באר-שבע

קיץ: שעון לפי

6:36 5:37 ניו-יורק 
- בקדוש  תאמר יעקב ‰ËÙ¯‰: למה

תתהלל. Ò)ישראל ‰ÈÚ˘È)

בחו"ל מתגלה - המקדש בית

את הפסוק: "ואהי להם למקדש מעט בארצות
טז) מסבירים  (יחזקאל יא, אשר באו שם"

בחוץ לארץ,  שישנו (רש"י ומצודות) המפרשים
מעין  מעט", "מקדש במקום ובזמן הגלות,

ודוגמת המקדש הגדול שבירושלים.
א) אנו מוצאים  (מסכת מגילה כט, בגמרא

מעט"  אומר שה"מקדש רבי יצחק מחלוקת,
ובתי מדרשות שבבבל, ורבי  הם בתי כנסיות
שמדובר על בית רבינו שבבבל. אליעזר אומר

בדיעותיהם,  אינם חולקים הם לאמיתו של דבר
לדעת  אלא דבריהם משלימים זה את זה:

נקרא בשם  שניהם כל בית כנסת או בית מדרש
מסכים שעיקר  רבי יצחק גם אך מעט", "מקדש

מקדש מעט הוא ב"בית  של הענין ושלימות
רבינו".

המקדש מקום
"בית רבינו" מודגש  של מעלתו המיוחדת

בתפקידו של "רבינו" - רב המלמד תורה ופסקי 
הלכה את התלמידים.

יושבים שם במקומם  בזמן בית המקדש, היו
אנשי  ההלכה לכל שהיו פוסקים את הסנהדרין

עברו אותן ד' אמות של הלכה,  הדור. ועכשיו
השכינה שורה, ל"בית רבינו". מקום שבו אותו

ניתן למצוא בגמרא שם, גם את הדיון, להיכן 
לבית  בדיוק גלתה השכינה לבבל? והמענה,
לבית הכנסת "שף ויתיב"  או בהוצל הכנסת

בסתירה,  זה בנהרדעא, ואומרת הגמרא שאין
כאן שורה השכינה ולפעמים שם. כי לפעמים

מקום מיוחד, שבו  שישנו מובן, מדבריהם
כ"תחליף" והמשך  עיקר השראת וגלוי השכינה,

שהיה בבית המקדש. לגילוי המיוחד
ישנו ב"בית רבינו  ומובן שענין מיוחד זה,

המסויים. בכל דור במקומו שבבבל" כפי שהוא

המקדש לבית מחובר
בזמן  "בית רבינו" תתגלה של מעלתו העיקרית

"עתידין  בגמרא כמובא ישראל, שאז, עם גאולת
ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו  בתי כנסיות

בארץ ישראל".
אותה קדושה ממקומה  תעקור בעת הגאולה,
לארץ  הכנסת יחד עם בית שבחו"ל, ותעבור

לבית המקדש וכמובא  תחובר שם הקודש,
גדול  המקדש יהיה בית "לעתיד לבוא

הזה . . לפי שבירושלים  כירושלים שבעולם
יהיה חוברה לה למקדש יחדיו  לעתיד הבנויה

הזה"  בעולם מקומות של בתי כנסיות שהיו כל
(חידושי אגדות מהרש"א).

מעט" לאור זאת מובן, שמאחר וה"מקדש
הוא גם כעת  לבית המקדש - הרי ממש יחובר

דלעתיד". גופי' (=עצמו) המקדש "מקום
יהיה  לבית המקדש, וחיבור בתי הכנסיות
שבתי  לחילוקי הדרגות שבינהם בהתאם

יהיו  כ"בית רבינו שבבבל" המיוחדים הכנסיות
לבית המקדש, נוגעים ודבוקים  מחוברים ממש

יהיו הפסק בינהם, ובאמצעותם ללא בו
הכנסיות. לבית המקדש כל שאר בתי מחוברים

העולם - לכל מאמריקה
ומשוכלל  (ש"בנוי מקדש העתיד יתרה מכך,

מא))  (רש"י ותוספות, סוכה יגלה ויבוא מן השמים"
השכינה, שבו  יתגלה תחילה במקום בו שורה
יעבור לירושלים. כיום המקדש, ומשם נמצא

השכינה, ימשיך במקום  השראת של זה וגילוי
האמיתית והשלימה, כמו  לאחר הגאולה גם זה,

נאמר "ושב"  "והשיב ה' אלקיך" שלא שנאמר
נמצא יחד  "והשיב" זאת אומרת, שהקב"ה אלא

ומשם הוא גואלם. בני ישראל בכל מקום עם
בזמן שלפני הגאולה שורה ומכיון שעוד

השכינה באופן מיוחד דווקא ב"בית רבינו 
שבבבל", במקום משכנו של "נשיא הדור", לכן 

ממקום זה מתחילה ונעשית גאולת השכינה 
מקדש העתיד. שזהו ענין -

מעלה נפעל דווקא מאמריקה, משם זה וענין
כולו. העולם את הדור, המשיח שבדור, נשיא

קונטרס בענין מקדש מעט זה בית רבינו שבבבל) (עפ״י

 

דבר מלך

פרשת לך-לך

לך-לך

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
hageulacom@gmail.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

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

השבת לוח

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות: 050-8080-770
www.igrot.com :האינטרנט באתר או

שלימה נדפס לרפואה
של מענדל בן טוצה
דורוחונצ'יאנו

וגאולה אמיתית ושלימה לרפואה
ממש ומיד ותיכף

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

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

תניא תהלים חומש
"770"
בגימטריה:
- "פרצת" -

- "בית משיח" -

- הכולל) הגאולה" (עם "שיחת -

נוטריקון 770



סיפורה של משפחת כרמון, כבר
באחד מגליונות  סופר בהרחבה

שיחת הגאולה.

מספר  המשפחה בחרה, לבנות לפני
ביתם הפרטי בגדרה,  את שנים

בנין "770". בדמות

לרעיון הם הגיעו בעקבות המענות 
שקיבלו מהרבי שליט"א מלך 

אז, עם  או הבית, המשיח לבניית
תחילת הבניה החליטו להסב את 

לבית  שתדמה ביתם לצורה חיצונית
יורק. המפורסם מניו

בקשר עם הבניה, מספרים בני 
המשפחה, סיפורי ניסים ומופתים, 

חזית  בעיקר מכאלו אשר נעצרו מול
לאחר  כאשר במקום, הבית ונכנסו,
לרבי  פונים הם שמיעת ההסברים,

שליט"א מלך המשיח.

הכתב נתן אברהם פרסם, 
"בית משיח"  בעיתון
סיפור מיוחד, הקשור 

לבניית הבית, שסופר ע"י 
הבית: ר' נס כרמון, בעל

שנכנסנו  "חודשיים אחרי
בפעם  למבנה, הזדמן לנו

לחוות על  הראשונה
הרבי  בשרינו עד כמה
מלך המשיח שליט"א 

ושעל. הפרויקט בכל צעד את מלווה

לאחר תקופה לא קלה, של  זה היה
לבית  וכניסתנו עיקובים בבניה

בעיצומה של הבניה.

אותי  בסמיכות ושאל מישהו עבר
שמתגורר במקום,  זה אם אני

כשעניתי בחיוב, הזדהה כמי שעובד 
שאחראית  החברה זו ב"זמורה",

לפקח על הבנייה, וטען כי למיטב 
שלנו. מזכויות הבנייה ידיעתו חרגנו

לא ידעתי מאיפה הטענה הזו נוחתת 
עלי שכן היא הייתה משוללת 

היטב  שיביט לו אמרתי יסוד. כל
שאין כל חריגה.  בתוכניות וייווכח

בזה השיחה הסתיימה אך כנראה 
תמה. בחלוף שלושה שבועות  לא

מכתב מזמורה לביתנו;  קיבלנו
בכדי  החברה נקראנו למשרדי

לכאורה,  שהיו, להבהיר את החריגות
בבניה.

המניעות והעיכובים הבנתי שכנראה
עדיין לא  שליוו את הבנייה,

הסתיימו.

לרבי מלך  כתבתי עוד באותו ערב
וביקשתי ברכה.  המשיח שליט"א

באמצעות אחד  התשובה, שהתקבלה
עסקה  קודש, הכרכים של האגרות
הבית. חנוכת התוועדות בחשיבות

עדיין לא ערכתי  שבאמת נזכרתי
יתר על  חנוכת הבית. לא השתהיתי

היום הודעתי  באותו המידה ועוד
ידידיי ומקורביי, שאנחנו  לכל מכריי,

הבית  חנוכת את מציינים בערב
בהתוועדות חסידית בביתנו. 

והייתה  רבים פקדו את הבית ואכן
שמחה גדולה. המשתתפים האצילו 
והייתה אווירה  עלינו מברכותיהם

ומיוחדת. נפלאה

ביום ראשון, היום בו נקבע לי 
בשימוע, הגעתי למשרדם  להתייצב

באמונה שצדקתי תצא לאור, 
האדם  את שם פגשתי

עימו ברחוב.  ששוחחתי

כבר בתחילת השיחה 
שכל מה שאומר  הודיע

נרשם ומתועד.

והסברתי  לא התפעלתי
שאין  לו לפי התוכנית

כל חריגה.

בפגישה זו  להפתעתי,
ומתחשב.  מפויס נשמע היה הוא
כלל למה הזמין  הבנתי לא ממש

אותי.

שאל למה  בסופו של דבר הוא
להתגורר דווקא באותה  בחרתי

ובכך  שכונה. עניתי לו מה שעניתי,
הסתיימה השיחה.

ביקש שאסדר 'טופס  לפני שיצאתי,
שמאפשר לי כניסה חוקית לבית.  '4

שאחד מידידיו לי יותר נודע מאוחר
והוא הודיע  מקורביי, נמנה על חוג

ש"זה  לו שיזהר להקשות עלי משום
הרבי מלך  של פרטי אלא לא בית

המשיח שליט"א..."

בעיה איתנו?  לו איך הוא ידע שיש
רבים  שהזמנתי אותו, כמו מפני
מידידי לחגוג עימנו את חנוכת 

הבית, אך כששמע על הבעיה, נתן 
– וכל זאת בזכות  לו את ה"אזהרה"
לאור הוראתו  הבית שעשינו חנוכת

הרבי מלך המשיח שליט"א  של
nבאגרות הקודש.

"770" המשיח על מעלת מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

לבית המקדש""הכנה לבית המקדש" "הכנה
בית-הכנסת ובית-המדרש, בית  - ומעלה נוספת גם מצד המקום
(=גמילות  גמ"ח על טובות שמגדלין בו תורה ותפלה והחלטות
(=כבוד קדושת מורי וחמי) אדמו"ר  מו"ח ביתו של כ"ק חסדים),
(כמדובר כמה  קשורים עם הגאולה אשר, ב' שמותיו נשיא דורנו,
ועבד  שבו התפלל ולמד בהדגשה יתירה בבית הם ומובן, שכל עניניו פעמים),
ו"קדושה  דין, בעלמא  חיותו  בחיים  שנים האחרונות  במשך עשר עבודתו
הקב"ה, הרי בודאי  של - שכיון שזהו ביתו ממקומה", ועוד ועיקר אינה זזה
מקום  באותו (ביחד עם כל הצדיקים) נמצא נשיא דורנו מו"ח אדמו"ר שכ"ק
מתוך  נער לא ימיש יהושע, "יהושע בן נון מהנהגת כמובן נמצא הקב"ה, שבו
תמיד באותו מקום שבו  להמצא משה רבו, מהנהגת זה האוהל", שבודאי למד
אינה  שכל מציאותו - "ונחנו מה", מצד הביטול דמשה ובפרט נמצא הקב"ה,

המציאות דלמעלה. על אלא "סימן"
מוגה) בלתי _ שובה התש״נ האזינו, שבת (משיחת ש״פ

בבית משולש, בית-הכנסת, בית- ענין זה מתחזק יותר בעמדנו עכשיו [. .]
מכ"ק מו"ח אדמו"ר - ובית מעשים טובים וגמילות חסדים, ובמיוחד המדרש
לבית המקדש השלישי, שאף  והכנה שזה מעין – שבדורנו נשיא דורנו, משה
לשכת  סנהדרין ליד (מקום תורה בית משולש: ביתי בית תפלה, בית הוא

הקרבנות. הקרבת (שנמשך ע"י) ובית גמילות חסדים הגזית)
חזון (תשעה באב נדחה), (משיחות ש״פ דברים,
מוגה, תרגום מאידית) - ה׳תנש״א וי״א אב, יו״ד

ישראל"בית חיינו" של כל בני ישראל "בית חיינו" של כל בני
המדרש  ובית  הכנסת בבית כאן  הנמצאים מאלו  ומתחיל  ובמיוחד  כולל 
מעט . . בית  דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ה"מקדש טובים מעשים ובית
במקום  הנמצאים  בני-ישראל כל  חיינו" של  ה"בית  שהוא  רבינו שבבבל",
נמשכת  הוא הכל", ממנו בני-ישראל בכל הדור כולו, שכן "הנשיא זה וכל
שבית-הכנסת  ובמילא מובן הדור כולו בכל קצוי תבל, השפעת החיות לכל
ע"י  ובפרט  חיינו",  "בית הוא  שלו מעשים-טובים  ובית  ובית-המדרש
חיינו  בהם"), ש"הם "וחי  נאמרו  (שעליהן  ומצוות חיים  מתורת השפעתו

ואורך ימינו".
חיה איך יש לנהוג  דוגמא מראים הנמצאים כאן ידי-זה שבני-ישראל ועל
[ובפרט  זה מבית  והחיות ההשפעה  נמשכת   - דורנו  נשיא  הוראות  לפי 
בבית - עד כמה ששייך בעולם-הזה  שיפורים ושיפוצים שמוסיפים בעת

כולו. העולם קצוי תבל, עד - לכל התחתון] לבני-ישראל עד בכל
מוגה, תרגום מאידית) - ה׳תשנ״ב כ״ף שבט (קטע משיחות ש״פ יתרו,

ענין הגלות וגאולה, כך הוא גם בנוגע ויש לומר, שכשם שזה בנוגע לכללות
(ה"מקדש  כדור התחתון" - שהיות שזה ב"חצי בו להמקום פרטי שנמצאים
בתור  מעט") המקום ששם כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו קבע את מקומו,
בכל העולם כולו, הרי דוקא במקום וממקום  המקור להפצת המעינות חוצה

ידיך" כוננו השלישי, "מקדש אד' המקדש זה נפעלת הגאולה ובנין בית
עיר הקודש, על הר הקודש  בירושלים בארץ הקודש, דאף-על-פי שמקומו
הגלות",  משך זמן כל  ועבודתינו  "מעשינו  על-ידי  נפעל  שזה  כיון  הרי   -
- יש  ע"י העבודה ד"יפוצו מעינותיך חוצה" הגלות זמן של בסיום ובפרט
ההכנה בשלימותה לה"מקדש אד' כוננו  הזה, במקום ודוקא כבר במקום זה,

ידיך",
כוננו ידיך" - שאת  ומיד נעשה במקום זה הגילוי של "מקדש אד' שתיכף עד
לראש  לפועל, שלכל להביא לתבוע דורנו אדמו"ר נשיא כ"ק מו"ח זה יכול
("שבע מאות ושבעים")  ד"מקדש אד' כוננו ידיך" במקום זה נעשה הגילוי
שלו, הסך-הכל דכל  האחרונות עשר שנים עבודתו במשך הוא חי ופעל שבו

(כנ"ל). עבודתו
מוגה, תרגום מאידית) - ה׳תנש״א סיון כ״ח קונטרס (מתוך

גליון 770 המלך״ קונטרס ״יחי קטעי השיחות מתוך *

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי חשוון  פרק ליום
ו. פרק ומצה. חמץ הל'

פרק ז.

ח.  פרק

ההגדה. נוסח

וסוכה ולולב..  שופר הל'
פרק א. אלו. בפרקים

פרק ב.

פרק ג.

יג-טו. פרק מעשה הקרבנות. הלכות

פרק טז-יח.

אלו.  בפרקים תמידין ומוספין.. הלכות יט. פרק
פרק א-ב.
פרק ג-ה.

ו-ח. פרק

בפרקים  המוקדשין.. פסולי הלכות ט-י. פרק
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שיר חנוכת הבית

שומרים" הפקדתי . . "על חומותיך
לזכות בעילום שמו, החפץ ע"י מוקדש זה גליון מיוחד
תמימים תומכי תלמידי ישיבת - התמימים" "תלמידי
על משמרת  העומדים שבניו יורק ב-770 המרכזית
שבבבל" רבינו ב"בית התורה בחיזוק לימוד הקודש

כל של עולם" "נחלת היא ישראל כל ארץ
את שיורש כשם כי מישראל, ואחת אחד

בהיותו בן ישראל, כל ארץ את יורש כמו כן כולה, התורה
ולאה... רבקה רחל שרה ובת ויעקב יצחק אברהם

תשמ"ג)) י"ג תשרי (ליל
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כל אחד פרטית של ירושה
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ל"שבע מאות ושבעים" שנה שבעים

ההזדמנות לנצל את
לפני כותב אשר בקשוהו לקרות הרצאה בחוג, אשר

הרצה לפניהם. כשנתים, כבר
הרצה  שפעם אחת מובן הספק, כיון והנה אינו
עתה,  כן למה לא יעשה רבים, אנשים ובמעמד
יכול  והרי בטח קטנה, ובפרט כשהמסגרת יותר

לדבר על-דבר השקפת תורתנו  זו לנצל הזדמנות
אופן עבודתו  חיים על תפקיד האדם הקדושה תורת

ישאלוהו  שאפשר שכותב את הבורא וכו', ובמה
אצלו תשובה,  מוכנה כמה שאלות, הנה באם תהיה
לאמר  תמיד יכול ובאם לאו הרי אתר מה טוב, על

שלו, יתן התשובה  בגוף ההרצאה השאלה כיון שאין
בכתב וכיוצא בזה. או במועד אחר במסיבה שניה

(מאגרת ז׳פ)

צדקה בתפילה פעמים שלשה
פשוט שכיון שהוא בן ישיבה שעליו ...ומובן וגם

יותר בלימוד התורה בהתמדה ושקידה  להוסיף עוד
והידור בקיום מצותיה שעל ידי-זה יתוסף עוד 

בברכות ה' יתברך בהמצטרך.
מנהג טוב להפריש לצדקה  כיון שמזכיר שנוהג אביו

האריז"ל ובכמה  בכתבי יסודו ב"ויברך דוד", אשר
עתה,  גם האמור מקומות, בטח ימשיך במנהג טוב

לפני התפלה, שעיקר  לצדקה נכלל בהפרשה זה שגם
רבנו  (וכמבואר בהקדמת עשרה שמונה ענינה זוהי
להוסיף על האמור  הזקן לסידורו), אלא שיש לומר

לפני התחלת כל התפלה. וקל-להבין. גם
ז׳צט) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

חיינו  בשנה זו יצויינו שבעים שנה לחנוכת בית
בניו יורק. האירוע שחל בדיוק בשנה בה  770

(=תש"ע), מתחבר  מציינים את שנת "770"
ה- גליון את לגליון זה המציין פרטית בהשגחה

לסמל. הזדמנות להתמקד בבית שהפך ,770
הימים היו ימי מלחמת העולם השניה, אירופה 

העולם), בערה. בניסי-ניסים  (ובעקבותיה כולה
(אדמו"ר הריי"צ),  יצחק רבי יוסף גלויים מצליח,
הנשיא החב"די השישי להמלט מהתופת ולהגיע 

שבארצות הברית. בניו יורק - לחוף מבטחים
רבותינו  מאות שנים של ישיבת אבותיו, לאחר

הריי"צ  נשיאנו ברוסיה ובאירופה, מגיע אדמו"ר
בואו  עם ומייד למקום אחר לגמרי, לאמריקה

המצב הרוחני הירוד שאפיין  עם נאלץ להתמודד
היהודים "שארית  של באותן שנים את מצבם

הפליטה" שהגיעו ליבשת החדשה.
"אמריקה  כי הכריז בואו, עם באסיפה שנערכה
אינה שונה" וכי ראשית ברצונו להקים ישיבת 

במקומות  "תומכי תמימים" שתשפיע כמו "שם"
ליובאוויטש. - חב"ד הקודמים של ממלכת

רוחנית הצלה
לימים התברר כי פעולה זו הייתה קרש 

לכלל יהדות ארצות הברית, אם אז היו  ההצלה
מעטר  כשזקן ברחוב לצעוד מתביישים האברכים

בלתי אפשרי היה  עד את פניהם, אם אז נדיר
שבת, הרי שפריחת היהדות  שומרת למצוא חנות

בעשרות השנים שחלפו מאז בארצות הברית, 
היהודית. הוכיחו את כוחה של המהפיכה

הריי"צ הגיע באותן שנים,  לימינו של אדמו"ר
הרבי שליט"א מלך  חתנו, לימים ממלא מקומו,
בראש  לעמוד התמנה שמייד עם בואו המשיח,

חב"ד ופעולותיה. ארגוני

מספר  הריי"צ את בית בחר לו אדמו"ר במקביל,
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חב"ד בעולם. של לביתו ולמרכז החדש

למקום אחד העולם מכל
בית בן שלש קומות, בבית, מגלה חטוף מבט

שלשה  בגגו מוצבים המצופה בלבנים אדומות,
שלשת  את החסידים מסמלים "שפיצים" שבעיני
לעמודי יסודות  המקבילים העמודים של המקום,

וגמילות חסדים. תפילה העולם - תורה
משפחתו של  בקומות העליונות התגוררה

נקבע בית  הריי"צ, כשבקומת הכניסה אדמו"ר
הרבי שליט"א מלך המשיח  של כנסת, חדרו

היום. עד ה"מזכירות" הפעילים ובצמוד לו חדר
הרבי שליט"א מלך  של הפרטי אגב, ביתם

נקבע שתי רחובות  המשיח ורעייתו הרבנית,
משם ברחוב "פרזידנט" (=הנשיא).

מעגל  מאוחרות יותר, עם התרחבות בשנים
התרחבה האחיזה החב"דית גם בבניין  החסידים,
שלו, הופכת עם השנים  הקרקע הסמוך, כשקומת

התפילות  לבית הכנסת המרכזי, בו מתקיימות
הרבי שליט"א מלך  עם וההתוועדויות הגדולות

המשיח.
לסמל ומושג בפי רבים.  במשך השנים הפך הבית
פיות פונות  כמאמר חז"ל: "תלפיות" - "תל שכל

ניתן לראות את ההמונים  בו". מכל קצווי תבל
("סעוון סעוונטי" באנגלית),  ל"770" מגיעים

בימי ראשון  לצדקה כשמעמדות חלוקת השטרות
שבוע למקום,  מביאים עשרות אלפים מידי
לקבלת הברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח.

לארץ בקרוב מגיע
הרבי שליט"א  הורה במפתיע, בשנת תשמ"ה,

בכפר חב"ד,  בדיוק מלך המשיח לבנות בית דומה
למקומות  פעמים עשרות מאז הועתק הדגם

חב"ד  ניתן למצוא בית שם העולם ברחבי שונים
ל-770. הדומה בצורתו
מאוחרות יותר,  בשנים

הרבי שליט"א מלך  הסביר
המשיח את יחודו של 

המקום, בהיותו ביתו של 
שבחר לקבוע  הדור" "נשיא

נמצא  בה את משכנו במדינה
בימינו הריכוז הגדול ביותר 
ולהשפיע משם. של היהודים

שנים  באותם מרכז האו"ם העולמי קביעת גם
בגלל  מהפן הרוחני, בניו יורק, התרחשה, דווקא

נשיא הדור, כפי שגילה  של נמצא ביתו זו שבעיר
הרבי שליט"א מלך המשיח.

הרבי שליט"א מלך המשיח  בשנת תשמ"ח הניח
"אבן הפינה" להרחבת הבית, שכולנו מצפים  את

לראותו מגיע בקרוב לירושלים כפי שנאמר
בארץ ישראל". "עתידין בתי כנסיות.. שיקבעו

חלק קטן מהעתקים בעולם יורק. משמאל: מימין: 770 בניו

ב״הנחת אבן הפינה״
להרחבת 770


