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לא ישראל. לארץ הראשון היהודי הגיע השבוע
בטחוניים, או חברתיים כלכליים, אילוצים בגלל

מארצך.. לך "לך האלוקי לציוי היענות מתוך אלא
משרדי ולא סוכנות לא אראך". אשר הארץ אל

זאת ועם מאחוריו, עמדו העליה לקליטת ממשלה
- שליחותו למילוי אמונה בלהט חדור כולו כל

עולם. בבורא וההכרה האמונה הפצת
למצרים, ירידה רעב, הנסיונות. חדלו לא כאן גם

לוט, של שיחרורו המלכים, ארבעת כנגד המלחמה
מתרחש מקודם, שהיה מה מכל במנותק כמו ואז

בתולדות ביותר המשמעותיים האירועים אחד
הבתרים. בין ברית - בכלל והעולם עמנו

את המייצג אבינו אברהם עם ברית כורת הקב"ה
הישראלית האומה

הוא בכך כאשר כולה,
את לראשונה, חושף
שבין המיוחד הקשר

השניים.

אוהבי אברהם
התקשרות ברית במהלך

כי להודעה מעבר זו,
בבן לזכות עתיד הוא

מאשר יותר ולצאצאים
מודיע השמים, כוכבי

ארץ נתינת על הקב"ה
לעם השלימה ישראל
ההוא "ביום - ישראל

ברית אברם את ה' כרת
נתתי לזרעך לאמר

מנהר הזאת הארץ את
ברמת הבטחה פרת..". נהר הגדול הנהר עד מצרים

ברית". "כריתת של
נעשית ברית כריתת כי מוסבר, החסידות בתורת
בלתי תוקף להעניק רצון מתוך אוהבים, שני בין

דווקא הנובע רצון שביניהם. האהבה ליחס מוגבל
הטבע שבדרך משום
להיווצר היו עלולים
היו שיכולים גורמים

האהבה יחס על להעיב

אהבתם את השניים מקבעים ולכן שביניהם,
לבטלה. יוכל לא גורם ששום כך ב"ברית",
לאברהם הקב"ה שבין האהבה ביחס גם כך

הפצת על מקטנות, כבר נפשו את המוסר אבינו
ומגלה וממשיך ומנהיגו עולם בבורא האמונה

ושעל. צעד כל על להשי"ת ונאמנותו אהבתו את
את רק לא הקב"ה רואה זה בשלב דווקא אך

עד אחריו צאצאיו את גם אלא אוהבי", "אברהם
יהיו אלו, דורות במהלך משיח. של דורו לדורנו

איננה כאילו נראית תהא אהבה אותה בהם מצבים
ה' כרת בעיקר אלה דורות כלפי לגמרי. ונעלמה

מטעם שלמעלה התקשרות אותה את הברית, את
ודעת.

ונעשים נזכרים
מבטיחה הברית כריתת

ארץ שנתינת רק לא
ישראל, לעם ישראל

גם אלא ניצחית, הינה
יהודי כל של שהקשר

הינו ישראל, לארץ
שאינו עצמותי קשר

לביטול. ניתן
מנסה שוב אלה בימים

את לרופף הממשלה
ישראל עם שבין הקשר

הי'ה ישראל, לארץ
כבר אך תהי'ה. לא

"הימים כי הובטחנו
ונעשים" נזכרים האלה

הדברים קריאת וע"י
שליט"א הרבי של מלכות" ב"דבר ולימודם בתורה

את מחדש וחושפים מעוררים המשיח, מלך
ישראל ארץ על ישראל עם של הבלעדית בעלותו

מטעם למעלה "ברית" של ובאופן לגבולותיה,
בידינו שימסרו הם העולם אומות אשר ועד ודעת,
שטחי כולל שבידם השטחים כל את הטוב מרצונם

הארצות ג' את הכוללים המובטחת, ישראל ארץ
האמיתית בגאולה והקדמוני", הקניזי "הקיני

לבב. וטוב שמחה מתוך והשלימה

הבאים״ ״ברוכים כנס
האמיתית הגאולה למען "האגודה

ח"י ג', ביום אי"ה תקיים והשלימה"
כינוס את (26.10) ה'תשע"א חשון

כ' לרגל והתוועדות הבאים" "ברוכים
ערוכים, שולחנות ליד ההתוועדות חשון.

משפיעים רבנים, במעמד תתקיים
הסעות פתוחה. נשים עזרת ושלוחים.
.03-658-4633 לפרטים: הארץ. מכל

חב״ד בישיבת מתחדשים
נערכת סבא, כפר חב"ד ישיבת

שנת של אי"ה הקרובה לפתיחה
בנוסף והפעם, תשע"א. הלימודים
ו"סמיכה גמרא שחיטה, למגמות

אמנות את ללמוד גם ניתן יהיה לרבנות",
תפילין תורה, ספרי לכתיבת ה"סופרות"

להרשם ניתן בביקוש). (תלוי ומזוזות
.054-728-1770 בטלפון: ללימודים

תשרי את ולשמוע לראות
תשע"א תשרי את ולשמוע לראות

770Live.com אתר בליובאוויטש.
"נחייג בטלפון חב"ד מרכז עם בשיתוף

"תשרי פרויקט את משיק ונשמע"
את לשמוע ניתן להאזנה", בליובאוויטש

עם וההתוועדיות השיעורים הכנסים,
חב"ד למרכז חייגו להאזנה האורחים.

הראשי בתפריט 08-9493-770 בטלפון
.770live.com לצפיה: .65 הקישו

הרבי של מלכות״ ב״דבר ולימודם בתורה הדברים בקריאת ונעשים״. נזכרים האלה ״הימים כי הובטחנו
ישראל ארץ על ישראל עם של הבלעדית בעלותו את מחדש וחושפים מעוררים המשיח, מלך שליט״א

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(15.10.10) ה'תשע"א חשון ז' לך-לך, פרשת קודש שבת ערב

כולנו - חשון ח"י ג', ביום

הבאים" "ברוכים לכינוס
האחורי בעמוד פרטים

ב"ה

הבתרים בין ברית
ששכח למי גם

818

הזאת הארץ את נתתי לזרעך לאמר ברית אברם את ה׳ כרת ההוא ״ביום
יח) טו, לך-לך (פרשת פרת...״ נהר הגדל הנהר עד מצרים מנהר

המובטחת הארץ גבולות



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

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

ע"ה רגינה בת מרים מרת
תשרי ד' נלב"ע

ה'תשע"א

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

שיחיו ורות לוי שמואל הרב למשפחת
ברדוגו

ה' בצבאות החיילת - שתחי' חנה בתם להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוה
הגאולה זמן של אמיתית הרחבה מתוך

שיחיו ונועה שמואל הרב למשפחת
מחפוץ

בצ"ה חיילת - שתחי' מושקא חיה בתם להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוה
הגאולה זמן של אמיתית הרחבה מתוך

נשמת לעילוי טוב מזל טובברכת מזל ברכת

  
  

   
     
    

     
   
   

  
   

    


    

את . . הזאת הארץ את נתתי לזרעך
הקדמוני ואת הקניזי ואת הקיני

יח-יט) טו, (בראשית

ולא כאן יש אומות עשר - הקיני את
אדום והשלשה גוים, שבעה אלא נתנם
וקדמוני קניזי קיני והם ועמון, ומואב
שנאמר לעתיד, ירושה להיות עתידים
ידם משלוח ומואב "אדום יד) יא, (ישעיה

משמעתם". עמון ובני
הפסוק) על (רש״י

ברית אברהם את ה׳ כרת ההוא ביום
הזאת הארץ את נתתי לזרעך לאמר

יח) טו, (בראשית

יוחנן רבי בשם אבא רבי בשם חלבו רבי
להם להנחיל מקום של בדעתו עלה כך
הקיני את עממים, עשרה ארץ לישראל
להם נתן ולא הקדמוני, ואת הקנזי, ואת

ואת הפרזי, ואת החתי, את ז', אלא
ואת הכנעני, ואת האמורי, ואת הרפאים,
אבל . . שבעה הרי היבוסי, ואת הגרגשי,
כדי לישראל ויהיו יחזרו המשיח לימות
עכשיו אבל הקב"ה של מאמרו לקיים
שבעה ז) (דברים שנאמר להם נתן שבעה

ממך. ועצומים רבים גוים
רבה) (בראשית

א) טו, (בראשית אברם תירא אל

לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר
העונות, מן מתיראין אתם הזה בעולם
אתם הרע יצר בו שאין הבא לעולם אבל
שנאמר לכם הצפון הטוב על מתפחדין
ה' את ובקשו ישראל בני ישבו אחר
ואל ה' אל ופחדו מלכם דוד ואת אלהיהם
המקדש בית זה טובו ומהו ג), (הושע טובו
ג). (דברים והלבנון הזה הטוב ההר שנאמר
תנחומא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:43 4:32 ירושלים
5:45 4:46 תל-אביב
5:43 4:37 חיפה
5:46 4:50 באר-שבע

קיץ שעון לפי

6:56 5:59 ניו-יורק
ישראל - יעקב תאמר למה 

טז) מ, - כז מ, (ישעיה תתהלל

?99 גיל עד חיכה אברהם למה

עצמו את מל אבינו שאברהם בתורה המסופר על
אברהם שואלים: שנה, ותשע תשעים לו כשמלאו

ניתנה שלא עד כולה התורה כל קיים הרי אבינו
עד המילה מצות בקיום המתין כן אם מדוע -

כך? על צווהו שהקב"ה
האבות שקיימו המצוות בין ההבדל בהקדים ויובן

בני שמקיימים המצוות לבין תורה מתן לפני
תורה: מתן לאחר ישראל

עצמם. בכוחות היה האבות ידי על המצוות קיום
לקיום מלמעלה מיוחד כוח אותו להם היה לא
שלו הציווי ע"י לישראל הקב"ה שנתן מצוות

תורה. מתן בעת
בגשמיות מצוות קיימו האבות שגם אף לכן,
קדושת את להחדיר יכלו, לא ממש, בפועל

הדברים - שהם הגשמיים, בדברים המצוות
יתקדשו. - הגשמיים

באמצעות אבינו יעקב עבודת למשל (כמו
המשכות אותם את המשיך שבזה ה"מקלות"

ועם התפילין, מצות ע"י ממשיכים שאנו עליונות
הם ה"מקלות", עם עבודתו גמר לאחר זה כל

בהם). קדושה כל ללא מקלות נותרו

אבות מעשה
אחר מקיימים ישראל שבני המצוות זאת לעומת

מהקב"ה, להם שניתן הכח בהם יש מתן-תורה,
בדברים גם קדושה, להמשיך שלו, הציווי ע"י

קדוש. יהיה שה"גשם" הגשמיים,
נעלית בדרגה הן שלנו שהמצוות אף מאידך,

על המצוות קיום דוקא הרי האבות, של מהמצוות
אפשרות לנו נותן מתן-התורה) (לפני האבות יד

זה שעל בגשמיות, המצוות את לקיים שנוכל וכח
האבות שמעשי לבנים" סימן אבות "מעשה נאמר

לבניהם. הדרך סלילת כח, ונתינת סימן הם

לבנים סימן
בא הבנים של המצוות לקיום שהכח כיוון

קיימו, שהאבות המצוות מן אבות", מ"מעשה
תהיה האבות של אחת מצוה שלפחות צריך היה
היינו תורה. מתן שלאחר למצוות לגמרי בדומה
שהוא הגשמי, בדבר בקדושתה תחדור שהמצוה
לאחר גם בו תשאר והקדושה קדוש, יהא עצמו

ידו. על המצוה קיום
שאר לכל גם יש האבות, של זו אחת מצוה וע"י

רק ההמשכות שהמשיכו אף - שלהם המצוות
תורה, מתן שלאחר למצוות שייכות - ברוחניות
על ולהמשיך המצוות לקיים כוח הנותנות שהן

בגשמיות. גם המשכות ידן

היתה אחת מצוה שלפחות זה לענין (דוגמא
מצינו בגשמיות, שתומשך כזו להיות צריכה

לומר לנביא הקב"ה כשהורה הנביאים: אצל גם
פעמים, הרבה הקב"ה, ציווהו מסויימת, נבואה
לנבואה בקשר כגשמיות שונות פעולות לעשות

וכיוצא ימין, צד על שמאל, צד על לשכב -
הנבואה את לכרוך צריך היה מה לשם בזה.

שנבואה בספרים, כך על נאמר גשמית? בפעולה
וכדי ברוחניות), רק (ולהשאר להשתנות עלולה

הקב"ה ציוה הגשמי), (ובעולם תתגשם שהנבואה
עם מהנבואה חלק הפחות לכל לקשור לנביא

גשמיות).

שנשארת קדושה
עצמו בגשמי שפועלת מילה, במצוה אלו מעלות

היו מכן, לאחר גם נמשכת ושהמצוה קדוש שיהא
כשאברהם לפיכך זו. במצוה תורה מתן לפני גם
צריך (שהנשבע אליעזר עבדו את השביע אבינו

מצוה") של "חפץ השבועה בעת בידו לנקוט
קדושת כי ירכי", תחת ידך נא "שים לו אמר
שנעשתה (בגלל לתמיד נשארה המילה מצות

של האישי מרצונו רק נעשתה ולא הקב"ה בציווי
במצוה להשבע אליעזר היה יכול כן ועל אברהם)

זו.
אבינו אברהם המתין מדוע גם יובן זה פי על

כך על צווהו שהקב"ה עד המילה מצות בקיום
שאר כל את שקיים כמו מעצמו אותה קיים ולא

מתן שלאחר למצוות דומה זו מצוה כי - המצוות
ועל עצמו בהגשמי קדושה שממשיכה בכך תורה

מלמעלה. כוח נתינת שהוא ציווי צריך היה כן
לך-לך) ג, שיחות לקוטי (עפ״י

מלך דבר

לך-לך פרשת

לך-לך

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

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

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



תשרי, חודש בהגיע שנה, כמידי
מלך שליט"א לרבי אלפים נוסעים

הכנסת בבית להיות כדי המשיח
אמות" ב"ארבע שלו, המדרש ובית

לרגע. אפילו ולו ב-770 שלו
ש"על לראות מנת על אליו נוסעים

עוד ינחלו ולא זר יישב לא כסאו
קודשך בשם כי כבודו את אחרים
לעולם נרו יכבה שלא לו נשבעת

"מלכא הוא והוא היות ועד",
זה. פסוק אומרים שעליו משיחא"
שעכשיו בטוחים שם, כשנמצאים
מי כל אצל ההתגלות. רגע ממש

מופרך זו, למטרה ל-770 היום שבא
עכשיו. יתגלה לא שמשיח אצלו

בהקיץ, אותו רואים שכן כאלה ויש
הרבים היהודים מלבד בשר. בעיני
שליט"א הרבי את לראות שזוכים
לפעם מפעם בחלום, המשיח מלך

שם, אותו שרואים כאלה גם יש
בזמן כסאו, על במקומו

וההתוועדויות. התפילות
החודש" "פרשת בתפילת
חודש מברכים (שבת –

"יוצרות" לומר נהוג ניסן)
מקהילות כמה מנהג לפי

שבפרשת והיות בישראל,
את מברכים החודש

ובו נגאלו שבו ניסן חודש
מחבר שם הכניס להגאל, עתידים

על רמזים הקליר" אלעזר "ר' הפיוט
שבתקופת המשיח על וגם הגאולה,

רק אותו רואים "נכסה" היותו
מכן לאחר ורק מיוחדים, אנשים

ישראל. עם לכל מתגלה הוא
ה"יחי" כיפות עם הילדים הם כאלה
המשיח מלך שליט"א לרבי שבאים

ורואים. לראות, -
את האורחים אלפי עזיבת לפני רגע
"צאתכם בכינוס ,770 משיח" "בית
הילדים קבוצת נציג עלה לשלום"
את לראות כולנו "שנזכה ואיחל:
כפי המשיח מלך שליט"א הרבי

אתמול, בהתוועדות אותו שראה
אביעד". אלחנן חברי

ילד אותו של המופלא, הסיפור
שליט"א הרבי את לראות שזכה

הענקית בהתוועדות המשיח מלך
בראשית שבת במוצאי שנערכה

בקרב היום לשיחת הפכה ב-770,
תשרי. חודש אורחי

אביעד משפחת של בניה שני

להיות החגים לחודש נסעו מרעננה,
המשיח מלך הרבי של במחיצתו

הצטרף הקטן אלחנן שליט"א.
משיח'. 'מחנה הילדים לקבוצת

של הגדולה ההתוועדות לקראת
בשבת השנה שנערכה תורה, שמחת

העמוד על אלחנן טיפס בראשית,
למקום קרוב הכי ,770 שבמרכז

המשיח מלך הרבי של מושבו
שם. והתבצר בהתוועדות, שליט"א

בימת של האחורי בחלק ממול,
של הפירמידה הוקמה ההתוועדויות

ההתוועדות, בעת משיח". "מחנה
הבחין איבערט מענדי הת' המדריך

ללא בוכה העמוד על שאלחנן
למדריך לחש מיד מענדי הפוגה.
רואה שהוא אחוז 99" שלצידו,
מלך שליט"א הרבי את עכשיו
בכה שלי אח גם ככה המשיח.

מבט זה כנראה לראותו. זכה כשהוא
שכאלה". לרגעים מיוחד

אלחנן ההתוועדות לאחר
סיפר ולא לקבוצה, חזר

המפקדים אך מאומה.
שהתנהגותו הבחינו
אחד מהרגיל. מוזרה

הושיאר דניאל הת' מהם,
לשוחח הוראה קיבל

שלומו. מה ולבדוק איתו
רצה לא אלחנן בתחילה

'נפתח' הוא בהמשך אך לספר,
עיניו. ראו אשר את וסיפר

זעק כשהקהל ההתוועדות, בעת
הרבי את ראה הוא תתגלה', 'רבי

במקומו שליט"א המשיח מלך
בידו. בחזקה הקהל את מעודד

ארוכות, דקות נמשך המחזה
הוא 'יחי' לשירת המשיך וכשהקהל

מעודד. אותו לראות המשיך
ב-770 היו רגעים באותם בדיוק

"הצלה" של בהולות קריאות כמה
מישהו ושוב, הלוך רצו וחובשים

החליט לעמוד מתחת שעמד בקהל
החובשים, לתנועת מפריע שאלחנן

מטה. כלפי אותו למשוך וניסה
לו נתן ולא בכח איתו נלחם אלחנן
הרגעים שאת ידע הוא אותו, להזיז

להפסיד. לו אסור האלו
הרבי את ראה אלחנן לבסוף

לו שולח המשיח מלך שליט"א
של המפורסם בוידיאו (כמו נשיקה

וזהו. בעומר), nל"ג

ישראל עם כי אבינו אברהם - האומה לאבי הקב"ה הבטחת על בתורה, קוראים בו בשבוע דווקא
לידי למסירתה ופועלים זו היסטורית זכות על המוותרים דוברים נשמעו ישראל, ארץ את יקבל
המשיח" מלך "זעקת חוברת מתוך המשיח מלך שליט"א הרבי משיחות שבאוייבנו. הגרועים

לשתוק אסור לפיקוח-נפש כשמגיעים
משום תועיל הצעקה האם נפקא-מינה שום אין
סברה יש שכל שעל-פי משום אינה הצעקה שסיבת
בעניין בלהט יעסקו ומסתמא כואב! שהעניין מחמת אלא יועיל שזה

ה'תשל"ט)זה. מנחם-אב (כ'

שעל אף על לותר שלא ולהשפיע בתוקף לפעול
האחריות יותר עוד מוטלת שעליהם הציבור לעסקני מיוחדת הוראה
בארץ- ציבור לעסקני בנוגע כמה-וכמה אחת ועל ... העדה" "הצילו של
ועד השנה מראשית בה אלוקיך ה' עיני תמיד אשר... "ארץ הקודש,
במילואם לנצלם וצריכים יותר, נעלים כוחות להם שניתנו שנה" אחרית

ובשלמותם.
אפילו ושלום חס לוותר, שלא ולהשפיע בתוקף לפעול ובמיוחד כולל

הקדושה... מארצנו אחד שעל ה'תשל"ט)על מסעי פרשת (שבת

האיום המצב על לזעוק שיתחילו
לפחות ולהבא, מכאן פנים על-כל יעזרו, האמורים שהדברים והלואי
בושה ללא האיום, המצב על לזעוק כמה עוד יצטרפו ואולי במקצת,
יש ואם בארץ-הקודש, הנמצאים אלה בין ובפרט הפרגוד, מאחורי ולא
הארץ בטחון בו שתלוי דבר שזהו לזכור יש השולחן, על לדפוק צורך

כפשוטה!
עוד רחמנא-ליצלן, למסור לא תהיה: המחאה מן המיידית והתוצאה

ישראל. שבידי ה'תשמ"ג)שטחים כסלו (י"ט

השוחד מכספי לבנות אסור הכסא בית אפילו
בשביל כסף שנותנים ידי על שוחד שמקבלים העניין נוסף לאחר-מכן
תורה פי על חינוך לבנות אי-אפשר פעמים, כמה שכמדובר ישיבות.
לבנות ולנו לכם לא "כי יהודי! בדם המוכתמים מכספים שמים ויראת

אלוקינו"! בית את
תלמידים ולחנך ישיבות לבנות אי-אפשר כאלו כספים שעם רק ולא
שאפילו א) יז, (עבודה-זרה אומרת הגמרא מזה: יותר אלא ליראת-שמים,

שכאלה! מכספים לבנות אסור כסא" "בית
מכסף אותם ל"הלעיט" שרוצים מאלה ינצלו הישיבות ושתלמידי

ה'תשמ"ג)כזה! כסלו (י"ט

חריפה הכי מחאה היא עתה העיקר
כפשוטו. הבטחוני למצב נוגע חריפה מחאה היא עתה העיקר ולדעתי,
אחד: שפירושם - הבטחוני במצב הפוגעים הלחצים לכל הויתורים נגד

היה-לא-תהיה. לויתורים, גבול שאין
מידי, יותר אופטימי שאני מפני אולי לדעתי, חשובה נקודה ועוד
גדולה, הכי ובחריפות פוסק בלתי באופן באה זו מחאה הייתה שבאם

הקרוב. ובעתיד מצליחה, סוף-סוף הייתה המצב כדרישת
ה'תשמ"א) שבט כ"ד (ממכתב

יועיל! וזה - למחות צריך מיעוט גם
עליהם - יחידים אפילו או קטן מיעוט הם הצועקים אם וגם סוף! סוף
ממש, נפש ופיקוח נפש, בפיקוח מדובר כאשר תועיל... ומחאתם למחות

שהוא. כמות המצב את שיראו עד לצעוק ה'תש"מ)צריכים תשרי לי"ג (אור

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
המוקדשין. פסולי הל'

י. פרק
יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק
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תחילה... הכירוהו הם

מחדש... לחיות

ושומרון, מיהודה שעל אף למסור אפשר אי
יהודים בפועל בסכנה מעמידים זה ידי על כי

חב"ד וכפר אביב, תל חדרה, ברק, בני בירושלים, הנמצאים
עליה... והדרים ישראל ארץ וכל וכו',

תשל"ח) כסלו (ט'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפועל לדרכו"סכנה הלך "ויעקב

המשיח: מלך אצל תשרי חודש את לחיות
מהכינוסים מקיפות שמע הקלטות תמונות, גלריות

ועוד... וידאו קטעי השונות, וההתוועדויות

www.hageula.com

לשתוק!אסור לשתוק! אסור

אביעד אלחנן



הראל מעבדות להדרכה:
03-5355-389 050-8353-873

דעה" "יורה בד"צ בהשגחת הנ"ל המוצרים

המשפחה לחיי מיוחדים מוצרים

לאמהות גם לתינוקות, גם

עשירים מכבד רבי
עשירים". מכבד "רבי חז"ל למאמר תמהים יש
הנקודות אחת פי על הוא ומבואר מובן ולדידי

ענין כל אשר טוב, שם הבעל שיטת של היסודיות
פרטית, בהשגחה הוא שבקטנים קטן ואפילו בעולם

לרבים. הנוגעים כוללים ענינים ובפרט
בידם נתנה העליונה ההשגחה אשר אנשים עשירים,
הקב"ה, של בעולמו טובות רבות לפעול האמצעים

זה, תפקיד למילוי מתאימים נפשם כוחות גם בודאי
הבינוני איש של תפקידו על כמה פי העולה תפקיד
הקדוש ורבינו העני. איש של וכמה כמה אחת ועל

ישראל עם בחיי מעבר תקופת היתה שתקופתו
ורדיפות, גזירות של לחיים ערך, לפי שלוים, מחיים

עם שיעמוד בכדי הכחות כל את לגייס היה ועליו

היתה עליו ומחוסן, שלם ויצא זה בנסיון ישראל
לנצל ולהשתדל ואחד אחד בכל להתבונן המשימה
כבוד רגש הביע ולכן בו. אשר האפשרויות כל את

יתרה, אפשריות להם נתנו שמלמעלה אלו כלפי
בישראל, הקדוש כל על להגן נוצלה גם בודאי אשר

הק'. רבינו פעולות שאר ככל
לכל אשר בעולם, הכללית להנהגה מתאים אלא,

ה' ומנסה חפשית, בחירה נתנה ישראל מבני אחד
ושומר גו' ה' את אוהב הישנו לדעת אותו אלקים

נתונה הבחירה בזה גם וגו', בקולו ושומע מצוותיו
לפניך נתתי ראה שנאמר וכמו מהעשירים, אחד לכל
בבחירתו, לקיים גו' את הטוב ואת החיים את היום

להיפך. ח"ו או בחיים, ובחרת הכתוב, כסיום
ו׳תקכט) (אגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

נברא "לא - למשיח" אלא עלמא אברי "לא
לפני כבר חכמינו קובעים למשיח", אלא העולם

שנים. אלפי
המשיח, מלך שליט"א הרבי של מהדגשיו אחד
להפצת האפשרויות כל לניצול ההתבוננות הוא
בעולם, רוחני באור ולהוספה חוצה המעיינות

אור - הגדול האור התגלות את מזרזים כשבכך
והשלימה. האמיתית הגאולה

שנוצלה מיוחדת, הזדמנות הייתה שעבר, בשבוע
ענק, תערוכות נערכות פעם מידי זה. לעניין
קידום למטרות במשק הגדולות החברות ע"י
בדרך המנוצל זה, שתחום שחשב מי מכירות.

לתחום" "מחוץ להשאר יכול - נטו' ל'ביזנס כלל
לגלות ניתן שכזה במקום גם כי לגלות הופתע

יהודיים. ניצוצות

הילדים בעיר - משיח
שעבר בשבוע וחמישי רביעי שלישי, בימים

2010 לנד "בייבי תערוכת אביב בתל התקיימה
התערוכה שבדרך". ולהורים להורים התערוכה –

החברות מיטב את אחד מקום לתוך קיבצה
תינוקות. מוצרי בתחום במשק המובילות

השנה זו הנערכת התערוכה ימי שלושת במהלך
איש כ-30,000 ביקרו ברציפות השלישית

גם כי לראות נדהמו למקום הבאים במקום.
עשיה מציע אשר חב"די דוכן הוקם זו בתערוכה

בילדים. הקשורה וקדושה
הפצת – "חיש צוות ידי על ותופעל הוקם הדוכן

אשר רייכמן חיים הרב בראשות המעיינות"
התערוכה ימי שלושת כל במשך הדוכן את איישו

חב"ד. מכפר בנות בסיוע
השנה התקיים בייבילנד יריד התערוכה: על רקע

בתל התערוכה בגני ברציפות השלישית בפעם

ברציפות. הלילה ועד הבוקר משעות אביב,
החברות את המציגים ביתנים מגוון ביריד

בכל והילדים ההורים בשוק המובילות
טיפוח, בטיחות, בריאות, תזונה, התחומים:

ועוד. העשרה
מיוחדות הפעלות במקום מתקיימים בנוסף

לאמהות. וסדנאות לילדים

שונה מסוג ״סחורה״
זלמן שניאור ר' מספר חב"ד, דוכן פעילות על
שאייש המעיינות" הפצת - "חיש מצוות ציק,

מפיק ידי על ומומן הופק כולו "הדוכן הדוכן: את
זמן תקופת לפני שפנה חדד פיליפ ר' התערוכה

הדוכן. בהפקת עזרה וביקש ל"חיש"
מדובר הפעולה. מתווה ברור היה לא בתחילה

שכזה. דוכן מקבל הראשונה שבפעם במקום
את "לבלוע" אמור אותו הפוקד הענק הקהל

מורגל... לא לעיתים הוא בה החדשה ה"סחורה"
המתאים בחומר הצטיידנו היעדים, קביעת לאחר

שליט"א הרבי של ענק תמונת לשטח. ויצאנו
בישרו המבצעים עשרת שמסביבו המשיח מלך

כמות אליו משך שבפועל הדוכן, על לכולם
התערוכה". מארגני את גם שהפתיעה אנשים

מוכן כבר העולם
לכל שהציעו חב"דיות בנות עמדו מקדימה
קודש) שבת (נרות נש"ק ערכת המעוניינת

לגשת מציעות כשהן נרות. וזוג הזמנים שבתוכה
ישראל ילדי של התורה בספר אות ולרכוש

בדוכן.
שלושת במהלך עצמם: בעד מדברים המספרים

תפילין, אנשים מאות הניחו התערוכה ימי
ליולדת המעלות" "שיר כרטיסי 4,000 וחולקו

מלך שליט"א הרבי של תמונה עם והתינוק
נש"ק. ערכות כ-10,000 וכן המשיח,

ילדים רישום הייתה הדוכן של הכותרת גולת
ימי במהלך ישראל. ילדי של התורה בספר לאות
חדשים! ילדים 2,000 ל קרוב נרשמו התערוכה
המשיח מלך שליט"א הרבי של הוראתו פי על
אותה האות על שקלים 5 סך ישלם ילד שכל
גדולה צדקה קופת הדוכן במרכז הונחה קנה

קנו אותה האות עבור בתשלום כובדו והילדים
לקופה. הכסף הכנסת ידי על

יכלו לא למקום, שהגיעו התקשורת כתבי גם
שביקשה האתרים אחד כתבת מהדוכן. להתעלם

הדוכן ליד בהם נתקלה מפורסמים אישים לראיין
ששודרה, בכתבה מעשיהם, לפשר אותם ושאלה

כי מסביר ישראלוף, אסי מהם, אחד נשמע
המשיח מלך שליט"א הרבי של בהוראה מדובר

ילד... לכל התורה בספר לאות
- נוספת הוכחה צריך היה לא בדוכן, שעמד מי

והשלימה! האמיתית לגאולה מוכן העולם

ישראל ילדי של התורה בספר אותיות רוכשים


