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הבאים ברוכים כנס
הבאים' 'ברוכים ההתוועדות

ההתגלות "להביא בסימן הארצית,
תתקיים חשון, כ' ולרגל בעולם", בפועל

כ' שני, ביום ערוכים, שולחנות לצד -
"בלוודר", באולמי 18:30 בשעה חשוון,

לציון. ראשון ,4 ישראלי שמעון רח'
.03-658-4633 לפרטים

השלוחים לכינוס הכנות
העולמי השלוחים לכינוס ההכנות

בין אי"ה יתקיים הכינוס בעיצומן.
בשכונת מר-חשון כ"ב-כ"ו התאריכים

קראון- הברכה, את ה' ציוה "כאן המלך
"העולם בסימן יתקיים הכינוס היטס.

יעסקו והתוכניות הדיונים לגאולה" מוכן
זה. בתחום השלוחים בעבודת

בארץ בביקור ביפן השליח
הקודש, בארץ מבקר אלה בימים

הרבי שליח אדרעי, בנימין הרב
במסגרת ביפן. המשיח מלך שליט"א

בנימין הרב מבקר בארה"ק ביקורו
כלואים שהיו האסירים משפחות אצל
שהותם במהלך לישראל. והועברו ביפן

הן שנים, ארבע במשך בהם טיפל בכלא,
יום- בביקורים והן המשפטי במישור
ותשמישי כשר מזון והעברת יומיים

לקראת להכנות מנוצל הביקור קדושה.
ביפן. פעילות שנות 13 שיציין ה'דינר'

.054-420-5379 טל': לפרטים

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

הבאים"כולנו לכינוס "ברוכים הבאים" "ברוכים לכינוס כולנו
בעמ'פרטים בעמ' 44 פרטים

ב"ה

919 (26.10.12) ה'תשע"ג חשון, מר י' לך-לך, פרשת קודש שבת ערב

הוכשר העולם הרוחנית, תעודתו את ישראל עם ביצע במהלכם שנה, אלפי חלפו אבינו אברהם מאז
! ההתגלות את בעקשנות לדרוש וכעת בעצמו. המשיח מלך שליט״א הרבי כך על מעיד לגאולה.

להבאת עקשנות
! עכשיו הגאולה

הידוע פתגמו השבוע, פרשת עם הזמן, עם לחיות
הדגש השבוע מקבל חב"ד, מייסד הזקן אדמו"ר של
אנו לך", "לך פרשת של זה בשבוע יום בכל מיוחד.
שמתוך הראשון, היהודי אבינו, אברהם עם "חיים"

פרסום על נפשו את מוסר קדושה, של עקשנות
בעולם. אלוקות

ומנתח: חושב בדעתו", "משוטט היה בילדותו כבר
את ותפעיל שתקיים זה כיצד זו, משוכללת בריאה
לתכונותיו שבה פרט כל שתגביל זה כיצד עצמה?

"השיג ולחקור לחקור שבעקשנותו עד המסויימות?
ברא והוא אחד.. אלוה שם שיש וידע האמת.. דרך

ממנו..". חוץ אלוה הנמצא בכל ואין הכל
ולעיסוקו, לאביו מוותר אינו הוא זו עקשנות מתוך

פרובקטיבי. באופן ששוברם עד פסלים, מכירת
נמרוד לדרישת נכנע אינו הוא עקשנות מאותה

ולקבל מדיעותיו לחדול
האלילי. התכתיב את

הרף ללא
באופן ממשיך אברהם

באמונתו. לדבוק עיקש
לכבשן מושלך הוא

בדרך ניצל אבל האש,
נאלץ נמרוד נס.

בעל יש - להודות
מעתה לבריאה. הבית

את לעבוד יכול אברהם
הידיעה אך במנוחה, ה'
מאחור, עדיין שהעולם
מניחה אינה באלילות,

חייבת האנושות לו.
בבורא ההכרה את לקבל

ומנהיגו. עולם
ממשיך הוא ליאות וללא בהתמדה יזומה, בפעילות

הרמב"ם: ובלשון האמונה. בהפצת בעקשנות
העולם לכל גדול בקול ולקרוא לעמוד "והתחיל
שם שיש ולהודיעם

העולם לכל אחד אלוה
והיה לעבוד, ראוי ולו
ומקבץ וקורא מהלך

לעיר מעיר העם

ויקרא כנען.. לארץ שהגיע עד לממלכה ומממלכה
אלפים אליו שנתקבצו עד עולם.. אל ה' בשם שם

הזה". הגדול העיקר בלבם ושתל ורבבות..
הראשון, מאבינו מהאב, נלקחות הבנים תכונות
שם על בפרשתנו, שנקרא כפי העברי", "אברם

אחד", מעבר והוא אחד מעבר כולו העולם "שכל
בעבודתו המשיך להתפעל מבלי זאת ולמרות

בה' האמונה את בעולם שהחדיר עד עד הקדושה,
העקשנות את יהודי, כל ירש אבינו מאברהם אחד.

פרסום על נפש, המסירות כח את דקדושה,
בעולם. האלוקות

למעליותא עקשנות
שליט"א הרבי תובע זו, רוחנית ירושה של מכחה
תנש"א, ניסן מכ"ח הידועה בשיחתו המשיח, מלך
מכל נחרץ, הכי באופן
כל לעשות ואחד אחד
להביא ביכולתו, אשר

הגאולה את בפועל
והשלימה האמיתית

כאשר ממש. ומיד תיכף
הדרך כי מבהיר גם הוא

עקשנות! - הינה לכך
"ויהי הק': וכלשונו

עשרה שימצאו רצון
ש"יתעקשו" מישראל
לפעול מוכרחים שהם

ובודאי הקב"ה, אצל
כמו הקב"ה אצל יפעלו

קשה עם 'כי שנאמר:
למעליותא". הוא', עורף
חלפו אבינו אברהם מאז

תעודתו את ישראל עם ביצע במהלכם שנה, אלפי
לגאולה. הוכשר העולם הגאולה, להבאת הרוחנית

בעצמו. המשיח מלך שליט"א הרבי כך על מעיד
תורה, בלימוד ההוספה עם יחד אלה, בימים

המצות בקיום הידור משיח, של תורתו בפרט
לדרוש ואחד, אחד כל שחובת הרי טובים ומעשים
ומנהיגו, עולם מבורא נחרצת, ובתביעה בעקשנות
בהתגלות בפועל, והשלימה האמיתית הגאולה את

ממש. עכשיו המשיח מלך שליט"א הרבי

הקהל יוצא המשיח, מלך שליט״א הרבי עם ב-770, התפילות לאחרי
והשלמה האמיתית הגאולה לזירוז משיח, דגלי בליווי אדוננו״ ״יחי בשירת

ב-770 הגאולה שמחת



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

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

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

תניא תהלים חומש

דואני שיחיו ושולמית ירון ר' למשפחת
כחלון שיחי' אהרון ר' ולסב

ה' בצבאות החיילת הבת-נכדה להולדת
שתחי' אלין

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

שיחיו לאה ודבורה אליהו ר' למשפחת
חביב

ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
שתחי' מושקא חיה

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

 
     

    
   

    
    

    
     
    
    

    

האדמה משפחות כל בך ונברכו
ט) ו, (בראשית

(ישעיהו כדכתיב לבוא, לעתיד בך ונברכו
וצאצאיהם זרעם בגוים "ונודע ט), סא,

ברך. זרע הם כי עמים בתוך
לך) לך הגדול (מדרש

לברכן. לך שואלין שיהיו בך ונברכו
כ"י) החפץ (מדרש

ה) טו, לך (לך זרעך יהיה כה
הצבי מה ט) ב, (שה"ש לצבי דודי דומה
לגדר, ומגדר למקום, ממקום מקפץ הזה
כך לסוכה, ומסוכה לאילן, ומאילן
לכנסת זו מכנסת ומקפץ מדלג הקב"ה
ישראל, את לברך בשביל למה? כך כל זו,

את אזכיר אשר המקום בכל שנאמר
בזכות זכות? זו באי כד) כ, (שמות שמי
תברכו כה דכתיב אבינו אברהם של

זרעך". יהי'ה כה כד"א כג) ו, (במדבר

יא) רבה (במדבר

ו) טו, לך (לך בה׳ והאמין

עתידין ח) ד, (שה"ש אמנה מראש תשורי
לבוא, לעתיד שירה לומר ישראל
נפלאות כי חדש שיר לה' "שירו שנאמר
זכות ובאיזה א), צח, (תהילים עשה"
אברהם בזכות שירה, אומרים ישראל
בה' והאמין שנאמר במקום, שהאמין
בה, ישראל שנוחלין האמנה היא וגו',
"וצדיק ד) ב, (חבקוק אומר הכתוב ועליו

יחיה". באמונתו

ה') כג, רבה (שמות

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:31 4:19 ירושלים
5:33 4:34 תל-אביב
5:31 4:24 חיפה
5:34 4:37 באר-שבע
6:40 5:41 ניו-יורק
בקדוש - יעקב תאמר למה 

תתהלל. ישראל
טז) מא, - כז מ, (ישעיה

הזאת הארץ את נתתי לזרעך

הבטחת פעמים, מספר אמורה לך" "לך בפרשת
ארץ את ולבניו לו לתת לאברהם, הקב"ה

להלן: כמפורט ישראל,
אברהם אל ה' "וירא נאמר: הפרשה בתחילת
לאחר הזאת". הארץ את אתן לזרעך ויאמר

ממנו, נפרד לוט כאשר ממצרים, בלכתו מכן,
אתה אשר הארץ כל את "כי הקב"ה: לו אמר

"קום עולם". עד ולזרעך אתננה לך רואה
אתננה". לך כי ולרחבה לארכה בארץ התהלך
הבתרים בין בברית נאמרה, נוספת הבטחה

לאמר ברית אברם את ה' כרת ההוא "ביום -
מצרים מנהר הזאת הארץ את נתתי לזרעך

הפסוקים ובהמשך פרת", נהר הגדול הנהר עד
האומות". "עשר כל מפורטים

וירושה מתנה ישראל: ארץ
שתי הוא: הקב"ה הבטחות בין הכללי ההבדל
הארץ את אתן ("לזרעך הראשונות ההבטחות
נאמרו לא עתיד) בלשון אתננה", "לך הזאת",

ואילו אברהם, של פעולה או לדיבור בקשר
נאמרה עבר) (בלשון נתתי" "לזרעך ההבטחה
של ולרחבה לארכה אברהם שהתהלך לאחר

הארץ.
לאמירה כהמשך הקב"ה ע"י נאמרה זו הבטחה
לרשתה", הזאת הארץ את לך "לתת הקודמת

כי אדע "במה אברהם לשאלת וכתשובה
אירשנה".

להבדלי הסיבה את מסביר הרוגוצ'ובי הגאון
את הקב"ה אמר השלישית שבהבטחה הלשון,
זו בלשון שאל אברהם (וגם "לרשתה" הביטוי
בפסוקים הביטוי ואילו אירשנה"), כי .. במה

אתננה", "לך אתן..", "לזרעך הוא הקודמים
ישראל ארץ במסירת דרכים שתי הם שאלה

ירושה". ו"בגדר מתנה" "בגדר הקב"ה: ע"י
הראשון הכיבוש בין כללי באופן ההבדל וזהו
עזרא בעליית שני לכיבוש יהושע בזמן שהיה
בגדר הוא הראשון הכיבוש - בבל גלות לאחר

ירושה". גדר "הוי השני והכיבוש מתנה

השתנתה לא הבעלות
ישראל, ארץ לגבי ירושה לבין מתנה בין ההבדל

בכניסת שחלה הארץ לקדושת באשר רק הוא
הייתה הראשונה שהקדושה - לארץ ישראל
ענין נוסף השניה ובקדושה מתנה, של באופן

הפסק. לה שאין הירושה
תמיד היא הארץ על ישראל בעלות אבל

הארץ את נתן שהקב"ה מאז בהחלט, מושלמת
"כנחלת הבתרים בין בברית אבינו, לאברהם

והפסק. שינוי יתכן לא ברית ובכריתת עולם",
ישראל: של במצבם תלוי הדבר אין ולפיכך,

מארצנו גלינו חטאינו "מפני של במצב אפילו
ישראל ארץ אז גם אדמתנו", מעל ונתרחקנו

הגמרא שאומרת וכפי ו"אדמתנו". "ארצנו" היא
מאברהם מאבותיכם", לכם היא ש"ירושה

העגל חטא בנתיים שהיה למרות אבינו,
.. והמרגלים

עולם לעם עולם נחלת
יתכן שלא ענין על כאן שמודבר מובן, מכך

ישראל ארץ כל שהרי וכדו'. "מסחר" בו
נהר הגדול הנהר עד מצרים "מנהר לגבולותיה

יהודי, ולכל ישראל לעם ירושה היא פרת",
חלקו על לוותר ח"ו יכול אחד אף אין ולפיכך

מארץ חלקים ח"ו למסור והרצון ישראל, בארץ
לנו", נתנה "ברצונו אשר ה', לרצון נוגד ישראל

עולם. כנחלת
הדרוש, בתוקף כך על עומדים יהודים וכאשר

שזוהי מפני אלא ידי", ועוצם "כחי מצד לא
לעם העולם אלוקי הקב"ה של עולם", "נחלת

- בכך מצליחים אזי עולם,
אומניך מלכים "והיו הייעוד מתממש אשר עד
יעזרו העולם שאומות מניקותיך", ושרותיהם

זה ובענין בכלל ה' רצון את לקיים לישראל
שאז צדקנו, משיח ביאת את מזרז וזה במיוחד.

קיני כולל ישראל, ארץ כל לישראל תשתייך
שפה עמים אל אהפוך ו"אז וקדמוני, קניזי
שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה

ממש. בימינו במהרה אחד",
תשל״ח, ראה ומוצש״ק מנ״א כ״ף (משיחות
תשכ״ד) השואבה בית שמחת

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



שליט"א הרבי של פרטית התגלות
גווני מכל יהודים המשיח. מלך

להתגלויות זכו כי מדווחים הקשת,
עזרא ר' שונות. בסיטואציות כאלה

תקוה בפתח גנים מכפר עזריה
בפשטות. כך על מדבר

בנה התלונן וחצי, כשנה לפני
על משה יאיר דודותי בת של

סובל הוא כי התברר באוזן. כאב
רבקה מרת אימו חריפה. מדלקת

לטיפול הרפואה לבית אותו לוקחת
שוחרר כשבסיומו למדי שיגרתי

החל, "הסיפור" הבייתה.
הוא כיומיים כשלאחר

הכרתו. את לפתע איבד
כי גילתה .c.t בדיקת

ונוצר הסתבכה הדלקת
נפיחות מוחי, אבצס
הוא כעת מוגלתית.

נמרץ לטיפול הועבר
"הדסה הרפואה בבית

החל שם כרם", עין
של גדולות כמויות לקבל

מצב לווריד. ישירות אנטיביוטיקה
כשבחסדי חצי, כחודש נמשך זה

משתפר. מצבו השי"ת,
החיפוש היה, העיקרי הקושי

חדש ווריד אחר המתמיד
הוחלט זאת לנוכח לאינפוזיה.

בווריד קבוע צינור להחדיר
שזה אלא הראשי, לעורק שיתחבר

דודתי בת בהרדמה. ניתוח דרש
משבאו בפרט שבורה, הייתה

הניתוח. לחדר לקחתו
חרדית, אשה אליה ניגשה לפתע
למחלקה, יום באותו הגיע שבנה

ברכה בבקשת עזרתה את והציעה
"תני המשיח. מלך שליט"א מהרבי
אמרה. הבן", ושם שמך את רק לי
ורצה השמות את מסרה דודתי בת

במשך בנה. הובל לשם למעלית
לצאת עד רב במתח הייתה הניתוח
הניתוח כי שבישרה האחיות אחת
יוצא הוא וכי ב"ה, כשורה הסתיים

תוכלי "שם התאוששות. לחדר
אל אגב, שיתעורר. עד לידו להיות

ההתעוררות בשלב אם תתרגשי
התופעה מוזרים. דברים ידבר הוא
נעשית ילדים אצל הרדמה ידועה.

שונה". הרדמה וחומר שונה בשיטה
משה יאיר כשעתיים לאחר

דברים מדבר החל ואכן התעורר
עין לך יש "אמא מצחיקים.

מצביע כשהוא שאל שלישית?",
האחות ו"את מצחה. אמצע על

שאל, לניתוח?" אותי שהכנסת
האחות כך? כל הזדקנת למה "אז

חייכה. מראש, שהתריעה
ידו את מנופף החל הוא לפתע ואז
נראה. בלתי מישהו לעבר לשלום,

לא אך עבר לכל הסתכלה אימו
והאחות. מלבדה אחד אף ראתה
כבוד נותנת לא את למה "אמא

שיהיה לי אמר "הוא שאל, לרבי!"
לא את למה שלימה! רפואה לי
מספיחי "עוד שלום?" לו עושה
בלבה. הירהרה ההתאוששות"

כבר מכן לאחר כשבוע
כעת ב"ה. לביתו, שוחרר
החוויות את לפרוק החלו

האחרונים. השבועות
האם, שאלה זוכר, "אתה

ההתאוששות שבחדר
שלוש לי שיש אמרת
את ושאלת עיניים?

כך כל היא למה האחות,
זקנה?

לחלוטין. מופתע היה משה יאיר
כאלה. מילים שאמר זכר לא כלל

הכי באופן זוכר, כן שאני "מה
הרבי! את לפתע שראיתי זה ברור,
מרגיע בקול לי ואומר לידי עומד
רפואת שלמה, רפואה לך "יהיה

ללכת וכשפנה הגוף". ורפואת הנפש
שלא מה לשלום. בידי לו נופפתי

הגבת? לא את מדוע הבנתי,
הגיע נדב ואחיו ימים כמה חלפו
החלו השניים לבקרו. מהישיבה

זרק משה יאיר כשלפתע לשוחח,
בא הרבי יודע, "אתה אחיו לעבר
עליו הסתכל אחיו אותי". לבקר

מוזר. במבט
והכובע השחור המעיל עם "כן,

משה יאיר זה בשלב כזה..". שלו,
את קימט נדב, של כובעו את תפס
כשהוא מטה, כלפי הקדמיים שוליו
הידועה הטיפוסית הצורה את יוצר
מלך שליט"א הרבי של כובעו של

לך "יהיה לי אמר והוא המשיח.
הנפש רפואת שלימה, רפואה

הגוף".. ורפואת
הבן לדעתה זכה במה לשאלה

יודע "מי האם: נענית כזו, להתגלות
חב"דניקית אשה אותה בזכות אולי
שבעלי בגלל ואולי עבורו. שביקשה

חינוכי במוסד בצעירותו למד
כולנו נזכה שכבר והעיקר חב"די.

והמושלמת המלאה להתגלותו
לבב. וטוב שמחה מתוך

הגאולה עיר ים בת דורון, טוביה הרב עם

משיח בוחרים - בטהרתו י"א
השלם הראשון היום הי״א, בחודש הי״א יום שבט, לי״א נקבעו הבחירות
משיח! בוחרים בטהרתו. י״א - מכונה מלכות שבדבר השביעי״, ״דור של

הפרק על שנה. עשרה שבע לפני סיון י"א תשנ"ו, בחירות
"ברע לבחור האם ההתלבטות לפרס. ביבי בין ההתמודדות
עלולה הבחירה - אי שאז לבחור, לא או ביבי, במיעוטו",

פרס. את לשלטון להעלות
פיקוח ל"קצת" אפילו שותף להיות שאסור היה, שלי החשבון
שנכרים ה', פרק התורה יסודי הל' ברמב"ם כהלכה נפש,
ואל כולם ימסרו כולכם, את שנהרוג או מכם, אחד לנו תנו ליהודים שאמרו

מישראל. אחד להם ימסרו
והשני וכו' וכו' לערבים שטחים ומסירת חדש, תיכון מזרח על מדבר כשאחד
עם מו"מ וינהל שידבר כן גם ומצהיר בטוח", "שלום על בפירסומות מדבר
בו?! שאבחר בגלל קצת" "רק ימותו אז הולך. זה לאן רואים אז הפלסטינים,
ערבים עם שמדבר במי ילחם שהוא אמר המשיח מלך שליט"א הרבי בכלל,
!? להצביע אפשר איך אז ר"ל, נפש, לפיקוח מביאים הערבים עם ושדיבורים
שמתחנן ע"ה, זיק אדיר הנפלא השדרן את שמעתי הבחירות שלפני ביום
חשבתי, ושוב , לשמוע מאד קשה לי היה ההתיישבות. על לרחם אנא" ל"כגון

אותה. ידע והוא עמדתנו, את לאדיר הסברנו שכבר למרות עושה, אני מה
הצליח שהוא התפאר ועוד חברון, את החזיר כשביבי מכן, לאחר חודשים כמה
שלא כאלה גם שהיו ,7 בערוץ זיק אדיר הודה הצליח, לא שפרס מה לעשות
בפה מודים היו כולם כבר בתשע"ג, שהיום הלוואי צדקו. והם לביבי, האמינו

בטעות.
בוחרים - "משיח" פתק לקלפי להכניס שלנו הראשונה ההזדמנות היתה אז
השאלה עולה אחרת, מסיבה פעם וכל פעם, אחר פעם ושוב, ושוב משיח.

להצביע. ולמי להשתתף, האם

הבלגן כל בתוך ממש
נפש ומסירות וכספם מרצם כל את שמשקיעים יקרים, אחים אומנם ישנם
לאחר אלה, וגם לצערנו! אבל נפש, פיקוח של בענינים מזה ולמעלה וכו'
יוטל מי על להמליץ והתבקשו האחרונות בבחירות כנסת, כחברי שנבחרו
– המליצו? הם מי על ממשלה, ראש יהיה מי דהיינו הממשלה, את להרכיב
מו"מ ולנהל להמשיך היא המוצהרת שעמדתו שידעו למרות ביבי, פעם עוד
המשיח מלך שליט"א הרבי של שמלחמתו שידעו ולמרות הפלסטינים, עם

הערבים. עם הדיבורים עצם על היא
עצם כי שמיר את הזהיר המשיח מלך שליט"א הרבי ה'תשנ"ב-, שבט י'
בדברים זילזל שמיר השם. וחילול סכנה מהווים אוטונומיה על הדיבורים
אי אך גרוע. יותר מישהו יבוא שאחריו ברור שהיה למרות החוצה, ונזרק
בארץ ויתורים על הערבים עם מו"מ לנהל שאסור ההלכה, את לשנות אפשר

איתם. מו"מ לנהל רוצה או שמנהלת במפלגה לתמוך ואסור
הראשון היום י"א, בחודש י"א יום שבט, בי"א ה"בחירות" על הכריזו השנה
לו קרא המשיח מלך שליט"א שהרבי היום השביעי, הדור נשיאות של המלא

בטהרתו". "י"א – מלכות בדבר
בדבר המוסבר דרך ועל זה. ביום לבחור הפור עלינו נפל פרטית בהשגחה
בגוף דווקא הוא היהודי בגוף האלוקית הבחירה שענין בראשית, פ' מלכות
נכנסת ולשם נמוך, הכי בדבר דווקא העולם, אומות לגופי בחומריותו הדומה
- נמוך הכי במקום דווקא אנו, וכך ודרגה, ענין מכל למעלה שהיא – הנשמה
על אפשר שאי ומראים משיח, בוחרים ועמורה, סדום של הבחירות במערכת
שנוסף, משיח פתק כל ונחלתו. לחלקו ה' את לו יבחר דבר של שבסופו יהודי,
האמונה אבדה ב"ה אומנם מאמינים. בני מאמינים שאנו הבלגן, כל בתוך יגלה

משיח. בוחרים במשיח. האמונה נשארה ב"ה, אך במדינה,

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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הרפואה בבית פרטית התגלות

הגאולה אתר

אפילו אמיתי, שלום מציע אינו אחד אף
הסכם לא ואפילו סתם, 'שלום' לא

שהוא אומר הוא פעם בשערה; תלוי זה - אי-לוחמה
הפוך! אומר הוא ופעם ההסכם את יקיים

תשל"ח) שמיני (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שלום מציע אינו אחד בתוכןאף גדושים מדורים
בנושאי כתבות מאות

המשיח מלך
והשלימה האמיתית והגאולה
www.hageula.com

  



ב"ה

הזמנה
שי' ומכירנו לידידנו

כאישית, זו הזמנה לראות נא
תשלחנה. לא אישיות הזמנות

של הנישואין לשמחת להזמינכם הננו
שי' מענדל מנחם הרה"ת בנינו

קירשנזפט תחי' חיה יסכה מרת עב"ג

ביום בע"ה, יתקיימו החתונה וסעודת החופה
ה'תשע"ג מרחשון ט"ז הבעל"ט החמישי
באולם ,18:00 בשעה למינינם) 1.11.12)
ב'. חב"ד כפר רבקה" "בית האירועים

קופצ'יק ורעייתו בצלאל אלתר

הפאה" "מעלת

וברכה למזל הדרך
עליה מה שואלת בו ,5/7 מיום למכתבה במענה

בחיים. מאושרת ותהיה מזלה שיצליח בכדי לעשות
זו, שאלה על ומנהיגו עולם בורא ענה כבר והנה

תשמרו מצותי ואת תלכו בחקתי אם בתורתו, ככתוב
האמורות הברכות וכל וגו' ונתתי אותם, ועשיתם

אם והיה כתיב, ועוד ואילך). ג כו, (ויקרא בפרשה
כל עליך ובאו וגו' אלקיך ה' בקול תשמע שמוע

הרי האמורות ומצות ב). א, כח, (דברים וגו' הברכות
מקומות. ובכמה ערוך בשולחן לפרטיהן הן מפורשות

זה אין הלא וכו', לאיש תנשא מתי ובשאלתה,
תהיה תמים נאמר הרי כי עתידות, לחפש בנוהג

ואשה איש שעל אלא יג), יח, (דברים אלקיך ה' עם

יתברך בהבורא בבטחונם חזקים להיות הישראלים
הם שהרי מאושרים, חיים להם יתן אשר ויתעלה,

ומצותיו. לתורתו לרצונו מתאים יתנהגו מצדם
קיד) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות

וברכה למזל הדרך
התורה. בלימוד להצלחה עצה שואל

זאת תאמין, אל מצאת ולא יגעת אמורה, מלתו כבר
זה על הכחות לו ונתנו תלוי הדבר שבידו אומרת
ההוספה עם ביחד שמים ביראת שירבה ככל אלא
בהאמור, יתברך ה' ברכת תתרבה התורה, בלימוד
לחכמתו, קודמת שיראתו מי כל משנה, דבר והרי

קטז) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות מתקיימת. חכמתו

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

גדולות לפעול בידם יש אשה או איש יחיד, כל
שליט"א הרבי מדגיש היהדות, בחיזוק ונצורות
הוא שנדרש כל הזדמנויות. בכמה המשיח מלך

מובטחת. ההצלחה איתנה, פנימית החלטה
הייטס קראון משכונת חזן ענת מרת נהגה כך

- הלקט של הו"ל את כשיזמה יורק, בניו
the shaitel לאנגלית ובתרגום הפאה" "מעלת
בקרב להפיץ הצליחה ובאמצעותו advantage

של הברורה עמדתו את ישראל, נשות אלפי
כיסוי חשיבות בדבר המשיח, מלך שליט"א הרבי

דווקא. בפאה נשואה, לאשה הראש
חי'ה אלוירה מרת אמי פטירת לאחר החל "הכל
"מניין" התקיים ה"שבעה", במהלך ע"ה. מושקא

ה"שבעה" לאחר ענת. מרת מספרת גדול,
מהמתפללים, צדקה כסף שהצטבר כשראיתי

להנצחת להו"ל שברצוני מאיר ר' אבי עם דברתי
מלך שליט"א הרבי מתשובות לקט ע"ה, אימי

זהירה הייתה אמי הפאה. מעלת אודות המשיח
לדעתו התוודעה מאז הפאה, בחבישת מאוד

בנושא. המשיח מלך שליט"א הרבי של הקדושה

מטפחת או בכובע להסתפק לא
גב' בשכונה אנ"ש מנשות לאחת ההתקשרתי

והתחלנו לפרוייקט, שהצטרפה סילברסטיין לאה
ב"אגרות רבות התייחסויות מצאנו חומר. ללקט
עמ' יט, (כרך ז'תכה מאגרת כדוגמא רק קודש",
ולא נכרית, פאה דלבישת הענין "בעצם תכח):

בכמה ההכרח מבואר ומטפחת, בכובע להסתפק
כובע לבישת אשר במוחש, רואים והרי מקומות.

בלתי השער חלק משאירה מטפחת, ואפילו
אומרת זאת קצר. זמן במשך פנים כל על מכוסה
בשולחן דין וכהפסק הגדול האיסור על שעוברים

ע"ה". סימן חיים אורח ערוך
מהשער, מעט גם גילוי חומרת הבהרת עם יחד

"וגודל השכר: גודל את לציין באגרת ממשיך הוא
הציווי קיום בעד השכר מגודל כן גם מובן הענין

מתברך הקדוש, הזוהר וכלשון שנצטווינו, כפי
בעותרא דלתתא בברכאן דלעילא בברכאן בכלא
בכל, מתברך חופשי: ובתרגום בנין..". בבני בבנין
שלמטה ובברכות (ברוחניות) שלמעלה בברכות

בנים. ובני בבנים בעושר (בגשמיות)

פאה ללובשת השכר גודל
לרב הראשוני החומר את מסר דוד ר' בעלי

התייחסויות וציין עליו שעבר הרצל זלמן שניאור
מאידיש. תורגם מהמכתבים חלק נוספות.

סיפורים וכמה כמה גם ללקט, צרפנו כן כמו
שליט"א הרבי של רצונו גודל את הממחישים

התחלנו דווקא. פאה יחבשו שנשים המשיח מלך
חיוביות המגיעות כשהתגובות החוברת, בהפצת
יורק בניו נשים מאירגוני הזמנות הגיעו ביותר.

הנהלת בעולם. שונות וממדינות בארה"ב ואח"כ
אימצה שבברוקלין רבקה" "בית התיכון בי"ס

בהמשך הלימודים. מתכנית כחלק החוברת את

נשים בקרב למעשה השפעה על דיווחים קבלנו
לנהוג והחליטו הדברים את שקראו החוגים מכל
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הקדושה כדעתו

פאה. ולחבוש

פלאות מחוללת
יום פלאות. לחולל החוברת זכתה הו"ל מאז
צילום צוות שלי, הפאות לחנות מגיע אחד
גרמנית, כצעירה שנראה הכתבת מגרמניה.

אודות טלוויזיונית כתבה מכינים שהם הסבירה
לראיין ובקשה יהודיות, נשים בקרב הפאה
סיפרה, ? ולפאה להם מה כששאלתי אותי.

חב"ד בבית ביקרה זמן שלפני לתדהמתי,
the shaitel בשם חוברת קבלה ושם בגרמניה

מצביעה כשהיא הפאה"), (="מעלת advantage
החלה מאז שהפקתי. הלקט שבידה, החוברת על

להפתעתה לה שהתברר עד ביהדות, להתעניין
יהודיה. בעצם היא וכי יהודיה שאמה

הפאה בדבר החוברת, תוכן על הסתכלותה כעת
כתבה לערוך ההחלטה נבעה מכאן שונה. הייתה
לכתבה". חומר לאסוף יורק לניו "וטסתי בנושא
היא מדוע אגב בדרך שאלתי הראיון בסיום רק
חנויות חמשה עוד בדרך יש אלי, דווקא נכנסה

יודעת, אינה בעצמה שהיא וכשענתה לפאה,
עניין כאן שיש בפניה ציינתי יצא", זה כך "פשוט

שהחוברת משום מאלפת, פרטית השגחה של
הראיון להשלמת ידי... על לאור יצאה שבידה,

חנה" מ"מכון מג'סקי הרב אל אותה הפניתי
היא חודשים מספר לאחר תשובה). (לבעלות

דרכה את לשנות שהחליטה אלי, מתקשרת
הקמת לקראת חנה" ב"מכון לומדת וכבר בחיים

יהודי... בית
בניו טל' באנגלית, או בעברית החוברת להזמנת

.718-778-4020 יורק:

החוברות שער
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