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לדרוש נוהג שהיה הנס, בעל מאיר רבי על מסופר
את לומר היה יודע אדם, של משמו לדוגמא, שמות.

מרחיב זלמן שניאור רבי הזקן, אדמו"ר ומהותו. טיבו
כי ואומר, "שם" המושג אודות קדישא, התניא בספר
מבטא הקודש, בלשון שנקרא כפי דבר, כל של שמו
או זמן מקום, אדם, של שמו זה אם בין מהותו. את

פרשתנו. של שמה על מילים כמה אז תופעה.
אלו שאין למרות זה, בשם נקראת לך, לך פרשתנו,

הדוגמא עפ"י אדרבא, הפרשה. של הראשונות המילים
שנקראה קודמת פרשה של

הנזכר נח, של שמו על
היה צריך הראשון, בפסוק

בשם לפרשתנו לקרוא
הוא גם הנזכר אברם,

שבפרשה הראשון בפסוק
האישיות שהוא ובפרט,

שבפרשה. המרכזית
דווקא שאכן לומר, בהכרח

"לך הפרשה של זה שם
עניינה, את מבטא לך"

אברם, השם מאשר יותר
שונה בטרם הראשוני שמו

לאברהם.

הגאולה עד להלך
לאברהם, נח שבין בהבחנה

עצמו עם הייתה נח, של שעבודתו בעוד כי לציין ניתן
לימים צעיר בהיותו עוד שאברהם, הרי ומשפחתו,
האמת בהפצת רואה דרכו, בתחילת כשדים באור

ועיקרית עליונה חשיבות אפשרי, מקום בכל האלוקית
הקיים". על "שמירה של לגישה מקום מוצא ואינו
אלוקתו פרסום על נפשו את מוסר אבינו, אברהם
את מעצב הוא בכך כאשר הזולת, להצלת ועל ית'
האמיתית הגאולה עדי בניו, של הרוחניים הגנים

הציווי לקבלת כלי, אותו עושים אלה כל והשלימה.
לשינוי "טכנית" אמירה לא לך". "לך של הניצחי

אלא מגורים, כתובת
מושגים מעולם יציאה

והתקדמות הליכה אחד,
שני. מושגים לעולם
מגלה לך" "לך בציווי

בזכריה הפסוק ה'. בעבודת היהודי הקוד את השי"ת,
מציין האלה", העומדים בין מהלכים לך "ונתתי

החסידות בתורת ועומדים. מהלכים מצבים: שני
בגלל "עומדים" נקראים לדוגמא, שמלאכים, מוסבר,
אלא עליות, להם יש אומנם שבעבודתם. הסטטיות

מדודות קבועות עליות אלא יוזמתם, פרי אינם שהם
לעומת נמצאים. בו והעולם לדרגה בהתאם ומוגבלות,

"מהלך", נקרא הזה, בעולם דווקא החי יהודי זאת,
וללא ביוזמתו ה' בעבודת להתקדם יכולתו שם על

הגבלות.
לעשות יהודי של יכולתו

חדא "בשעתא תשובה
מבטאים חדא", וברגעא

ועד ההתקדמות את
יהודי של הרוחני לזינוק
"מהלך". - ה' בעבודת
ישראל, בני לכל הכח

יצחק אברהם, בני
"מהלכים", להיות ויעקב,
להוסיף הזמן כל להתמיד

ה', בעבודת ולהתקדם
בציווי בפרשתנו ניתן
רק לך", "לך האלוקי

ולעלות. להתקדם

טוב יותר עוד
פעילות דוח בפניו כשהוצג ההזדמנויות, באחת

מלך שליט"א הרבי אמר השליחים, אחד של מרשים
שלטוב כיוון אך טובה, היא הפעילות שאכן המשיח,
טוב. יותר ועוד טוב יותר עוד שיהיה הרי גבול, אין

רבה פעילות נעשתה האחרונות, השנים במהלך
הבאת דורנו, של העיקרית בשליחות ואיכותית
לך", "לך ההוראה והשלימה. האמיתית הגאולה

עם יחד כלפינו תביעה מהווה מאתנו, ואחד לכלאחד
דקדושה. עקשנות מתוך העשיה להמשך כח, נתינת

הרבי של הגאולה בשורת את ולפרסם להמשיך
הגיע, הגאולה זמן כבר שאכן המשיח, מלך שליט"א

הידור משיח, של תורתו בפרט תורה בלימוד להוסיף
כולו, הדור אנשי את אליו ולקשר המצוות בקיום

הגאולה עדי קודש, האגרות באמצעות הכתיבה ע"י
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית

חזרו התמימים תלמידי
ששהו חב"ד, ישיבות תלמידי מאות

שבבבל" רבינו ב"בית החגים בחודש
השבוע מתחילת חזרו בניו-יורק,

השונות בישיבות לימודיהם לספסלי
בחיות טעונים כשהם ובעולם, בארץ

יש ב"770". תשרי חודש של המיוחדת
בשמירת הת' התנהלות את למופת לציין
חודש במהלך גם בקפדנות, הלימוד סדרי

איזור נקבע ישיבה לכל כאשר החגים,
הרבי של מדרשו בבית משלה, לימוד

המשיח. מלך שליט"א

עליך דגלון שנת
לנוכח משיח. לדגלוני רב ביקוש

- השנה של שמה מפיענוחי אחד
חלה דגלון, עליך תשים שום - תשע"ד

ופעילים שלוחים בקרב התעוררות
הבגד, דש על משיח דגלוני להפצת

בשורת להפצת נוסף מוחשי כביטוי
לחלק הרעיון עלה לאחרונה הגאולה.

משיח. דגלון סיכת את כ"תשורה",

למגורשים חב״דיים מקוואות
חב"די טהרה מקוה בנית החלה
למגורשי הנבנה "באר-גנים" בישוב

קטיף. גוש חב"ד בית ביוזמת גוש-קטיף,
מקוה בנית הסתיימה אלו בימים כן כמו

שהוקם בנגב "נווה" בישוב גם חב"די
מגוש-קטיף. עצמון" "בני למגורשי

מלך שליט״א הרבי אמר השליחים, אחד של מרשים פעילות דוח בפניו כשהוצג ההזדמנויות, באחת
טוב. יותר ועוד טוב יותר עוד שיהיה הרי גבול, אין שלטוב כיוון אך טובה, היא הפעילות שאכן המשיח,

טובות חדשות
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(11.10.13) (5774) ה'תשע"ד מר-חשון ז' לךלך, פרשת קודש שבת ערב

בשלימותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

הגנטי הקוד
יהודי כל של
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לרבי כללית״ ל״יחידות האורחים נכנסים כנהוג, החגים חודש סיום עם
מקשיבים במהלכה המדרש בבית נערכת היחידות המשיח. מלך שליט״א
ב770) קורה (מה ברכה) (בקשת פ״נ ומוסרים הק׳ לשיחתו האורחים

לאורחים כללית יחידות



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

  
של החיוב מוטל יהודי כל על
לחדש התורה... בלימוד "לך"
להיות צריך שזה בתורה.וכשם

כך שלו, תורה ללימוד בקשר
לעבודה בנוגע להיות צריך גם

הרבה", תלמידים "והעמידו של
בשבת קהלות להקהיל - כולל

שזה - תורה בהם ללמוד
הליכה של באופן להיות צריך

חידוש של באופן אמיתית,
    אמיתי.

מארצך לך לך אברם אל ה׳ ויאמר
יב,א) לך (לך

אותיות חמש אומר: אליעזר רבי
(הכוונה גאולה לשון וכולן נכפלו
הסיום אותיות מנצפ"ך, לאותיות

הקודש). בלשון
מאור אברהם אבינו נגאל שבו - כ״ך

מארצך". לך "לך שנאמר כשדים
פלישתים מיד יצחק נגאל בו - מ״ם

"לך טז): כו, (בראשית שנאמר
מאוד". ממנו עצמת כי מעימנו

עשיו מיד יעקב אבינו נגאל בו - נ״ן
"הצילני יא(: לב, )בראשית שנאמר

נא".
ממצרים ישראל נגאלו בו - פ״ף

פקדתי". "פקד טז) ג, (שמות
את לגאול הקב"ה עתיד בו - צ״ץ

שנאמר רביעית מלכות בסוף ישראל
שמו צמח "איש יב): ו, (זכריה

שמעוני) (ילקוט יצמח". ומתחתיו

מתנות ג' על הבטחה כאן יש והנה,
תפסוק, שלא דוד בית מלכות גדולות.
עולם, לאחוזת שתהיה הארץ מתנת

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

. סלה" כסאך ודור
לזרעך "ונתתי שנאמר, הארץ: מתנת
עולם", לאחוזת כנען ארץ את ...
לאחוזת לנו תהיה אליה וכשנשוב

עולם.
שכתוב כמו בישראל: השכינה השראת

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

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

6:47 5:36 ירושלים
6:49 5:51 תל-אביב
6:48 5:41 חיפה
6:50 5:54 באר-שבע
7:02 6:05 ניו-יורק

בקדוש - יעקב תאמר למה 
תתהלל ישראל

טז) מא, - כז מ, (ישעיה

'הגאולה' אל לך לך

אברהם הליכת בפרשתנו: העיקריים מהנושאים
ע"י ונתינתה הארץ הבטחת ישראל, לארץ וכניסתו
ובהוספה החוזר זה נושא ולזרעו. לאברהם הקב"ה

השאלה: את מעורר הפרשה בקריאת שנה, מדי
ישראל ארץ את בפועל כבר מסר שהקב"ה לאחר

הארץ את נתתי "לזרעך שנאמר: היהודים, לידי
לפי ובפרט נתתי", "כבר עבר, לשון "נתתי" גו', הזאת

והתהלך "קום את קיים שאברהם שע"י המפרשים
בה עשה הוא יז) יג, (פרשתנו ולרוחבה" לאורכה בארץ

(תרגום עולם עד לזרעו ישראל ארץ את וקנה חזקה
כבר כבש אכן ישראל שעם לאחר ועאכו"כ יונתן),

ואח"כ יהושע בכיבוש ישראל ארץ את בפועל
- (עזרא) שני בכיבוש

בפרשה הסיפור של לפועל העכשווית משמעותו מהי
הארץ "אל והליכתו "מארצך" אברהם של יציאתו על
- ישראל ארץ את לו העניק ושהקב"ה אראך", אשר
יותר שבים שאינם העבר מאורעות לכאורה הם אלה

עצמם?. על עוד

שבע ולא עשר
ישראל ארץ את הקב"ה נתן כאשר בזה: והביאור
את נתתי ("לזרעך הבתרים בין בברית לאברהם

לו נתן כבר הוא בפועל), נתתי" "כבר הזאת" הארץ
(פרשתנו הארצות עשר כל את ברית) (באותה בפועל

החתי "את - הארצות שבע את רק לא יח-כא). טו,

ואת הקיני "את - הארצות ג' את גם אלא וגו'",
נתן "לא ובפועל שבגלוי רק הקדמוני". ואת הקניזי

להיות עתידים כו' והשלושה גויים שבעה אלא להם
רוצח הל' (רמב"ם המשיח" מלך "בימי - לעתיד" ירושה

ד). הלכה ח, פרק נפש ושמירת

הענין שבקיום אלא אחת, בבת מיד הכל נתן הקב"ה
לא הארצות, ז' בכיבוש גם שלבים. קיימים בפועל

אחת בבת לא זמן. לאחר אלא אברהם, בזמן הכל היה
כו'. שלבים בכמה אלא

בזמן ואפילו - הזה שבזמן שמכיוון מובן, זה מכל
החזיקו - עזרא בזמן או ראשון בית ובזמן יהושע

הארצות בג' ולא ארצות בשבעה רק היותר) (לכל
של הקנין בשלימות חסר ממילא וקדמוני) קניזי (קיני

הארצות). ז' של (גם ישראל ארץ

הדורות כל יהודי
בנוגע הוא כן עצמה, ישראל לארץ נוגע שהדבר כשם

הארץ, כיבוש לאחר גם ישראל. שבארץ ליהודים
יתרה עלי'ה". יושביה "כל של מצב הי'ה לא עדיין
קיימות - גופא עלי'ה" יושבי'ה ב"כל אפילו מכן,

דרגות. מספר
הרי יובל) (בדיני שלהלכה שאע"פ בפשטות, מובן

שבאותו היהודים כל - פירושו עלי'ה יושבי'ה שכל

יושבי'ה "כל יהיה כאשר לבוא, לעתיד אבל הדור,
מנהר לפנים שגלו השבטים, לעשרת בנוסף - עליה"

הדורות, מכל היהודים כל גם טו), טז, רבה (במדבר סמבטיון
עשר (כל הארץ בתחומי שלימות אז תהי'ה וכן

יושביה ב"כל שלימות יותר תהי'ה אזי - הארצות)
ממש. "כל" עליה",

הארצות עשר את לקבל
אל ... מארצך לך "לך הציווי: עכשוויות מובנת כעת
"לארכה הליכה (ע"י הארץ וקנין אראך" אשר הארץ
ג' את בפועל עדיין שאין זמן שכל מכיון ולרחבה").
השלימות ובתכלית וקדמוני, קניזי קיני - הארצות

הדורות, מכל היהודים כל - עליה" יושביה "כל של
בעיצומו אוחזים עדיין - והשלמה האמיתית בגאולה
עדיין הארצות ז' קנין גם שאז (כיוון הארץ קנין של
מכל שיהודים נדרש עדיין השלימות). בתכלית אינו

את ויקנו לארץ, מחוץ ילכו הדורות) (ומכל המקומות
הארצות. עשר כל - בשלימותה ישראל ארץ

זה, ובזמננו זה בדורנו מיוחד באופן נוגע זה עניין
הדור הוא שדורנו הרי הסימנים כל שלפי מכיון

עפי"ז לגאולה. הראשון הדור ובמילא לגלות האחרון
את כבר לערוך - גרמא שהזמן הענין שזהו מובן

אשר הארץ אל גו' מארצך לך ל"לך בפועל ההכנות
ישראל ארץ את ויקנו ממש, ומיד תיכף אראך",

עולם נחלת שהן - הארצות עשר כל - בשלימותה
בין ברית מאז מאבותינו לנו ירושה היהודים, של

הבתרים.
בדרכי הארצות ג' את שנקבל יהיה כעת החידוש

(בימות הזמן שבאותו כיון שלום, ובדרכי נועם
העולם אומות כו' מלחמה כו' שם יהי'ה לא המשיח)

הטוב. מרצונן ליהודים אותן ימסרו
ה׳תשנ״ב) לך לך פרשת (שבת

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

שירי מרת וזוגתו שחר לר'

שיחי' צוברי
ה' בצבאות החיילת הבת להולדת

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

טוב מזל ברכת
ז"ל אורה סווטה מרת

יגודייב
ה'תשע"ד תשרי כ"ג נלב"ע

והיא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

נשמת לזכר

כל ... את אחריך ולזרעך לך ונתתי
ח) יז, לך (לך עולם לאחוזת כנען ארץ



חיסונית תגובה היא אלרגיה,
לחומרים, הגוף של רצויה לא

מחלות. מעוררי אינם כלל שבדרך
ב', חב"ד מכפר עזיזה רחל מרת

תשע לפני לתופעה התוודעה
"ביום שילת. בתה לידת עם שנים
"הרופאים רחל, מספרת לידתה",
ביותר אלרגית שהיא לנו הודיעו
מוצר עם מגע וכל חלב למוצרי

חייה. את לסכן עלול חלבי
די אמרו, שלה, האלרגיה בדרגת

או חלבי, במשהו ביד נוגעת שהיא
להגיע יכול זה מריחה, רק אפילו

הכרה". לאיבוד עד
ההתמודדות
יומית היום
אלרגיה עם
כזו, בדרגה

ביותר. קשה
מסיבה בכל

לילדים
שמחלקים

חטיפים
שמכילים
שוקולד

את ליידע צריך חלבי,
לילדה. הסכנה על הסביבה

בטעות אכלה שלוש, כבת בהיותה
היא חלבי. גורם שמכיל מוצר
ואושפזה הכרתה את איבדה

רפואה. בבית בדחיפות
בכל הבאות, בשנים גם היה כך

חלבי, מוצר הריחה או שנגעה פעם
אדמומיות, בפנים, התנפחות היתה

וכיו"ב. גבוה, חום
טילפנתי חודשים כשלושה לפני

ופניתי הגאולה, למען לאגודה
בהדרכתו בעניין. זמרוני לרב שוב

המשיח, מלך שליט"א לרבי כתבתי
הילדה מצוקת על דלבא מעומקא

ועל יומית, היום בהתמודדות
ביקשתי בריאה. להיות העז רצונה
ותצא טבעי על לנס תזכה שבתנו
בהכרזת וסיימתי שלה מהאלרגיה

אדוננו". "יחי
האגרות בכרך שהתקבלה התשובה

שכתבה לאשה הופנתה קודש,
היה, ותוכנה בריאותי ענין על
נסיון, לעבור נאלץ אדם שאם

שלמה באמונה אותו לעבור עליו
שה' מה שכל עולם, בבורא בבטחון

ושמחה, באהבה לקבל צריך נותן

מצב שיוטב רוצה האדם ואם
החלטה איזו לקבל עליו הבריאות,

טובה.
אליי מדבר שהמכתב הרגשתי

לארגן בל"נ, עצמי על קבלתי מאד.
בביתנו. המשפחה בטהרת שיעורים

את שתמסור רבנית חיפשתי
במקביל, הצלחתי. ולא השיעורים,

שמוסרת אשה על לי נודע
בכפר המשפחה בטהרת שיעורים

שאני לה ואמרתי התקשרתי חב"ד.
שבוע, כל הכיבוד את לנדב מוכנה

לרפואת יהיה שהשיעור בתנאי
בתי.

התחלתי
להגיע

בקביעות
לשיעורים,
את ולהביא
גם הכיבוד.

שהיה בימים
קשה, מאד לי

את אילצתי
להגיע עצמי

בסוף לשיעור.
פ"נ כתבנו שיעור כל

ציינתי ברכה) בקשת נפש= (פדיון
מהרבי וביקשתי בל"נ החלטתי את

שהילדה המשיח מלך שליט"א
המשתתפות וכל האלרגיה, מן תצא

שלמה. לרפואה אותה ברכו
"טסט" לה עשינו מה, זמן לפני

האלרגיה, לבדיקת שגרתי
מוחלטת, הפתעה היתה והתוצאה

למוצר אלרגיה שום אין ב"ה,
שביום הוא המדהים חלבי!

שזו לנו אמרו הרופאים היוולדה
החיים!!. לכל אלרגיה

חלבי לה לתת לנסות התחלנו
עולים כשאנו מאד, נמוך ובמינון

דברים לטעום החלה היא בהדרגה.
להריח או לגעת יכלה לא שבעבר
אמרו הרופאים תקין. הכל וב"ה

על להם ידוע ולא רפואי נס שזה
ברכת שזו להם, עניתי כזה. מקרה

המשיח. מלך שליט"א הרבי
לערוך מהוריה ביקשה שילת
ו' ביום ואכן, הודיה, סעוד'ת

רחל בת שילת חגגה תשע"ד תשרי
הודיה סעודת התוועדות יהודית,

וחילקה לכיתה, חברותיה עם
למשתתפות. תשורה

גינזבורג יצחק לוי חיים הרב עם

וגאולה משיח לחיות
כי לנו אמר המשיח, מלך שליט"א הרבי ושוב שוב
נסתיימה הגלות זמן במשך ישראל בני של העבודה
קבלת - היא שנותרה היחידה והעבודה ונשלמה,
והסביר ופירט והוסיף ממש. בפועל צדקנו משיה פני
הפעולות וכל הענינים כל תשנ"ב): וירא (ש"פ
באכילתו גם כולל וגאולה, משיח בעניני חדורים
ויין הבר ושור דלויתן לסעודה שמשתוקק ושתייתו,
רעב נשאר הסעודה לאחרי שגם כך כדי עד המשומר,
ובמילא המשומר, ויין הבר ושור דלויתן לסעודה
עד לאמיתתה ושבעת" ד'ואכלת המצוה לקיים יכול שאינו להקב"ה טוען

לבוא. דלעתיד להסעודה שולחנו על יושיבנו שהקב"ה
אצלנו חדור הכל אכן האם עצמו: את לשאול מאיתנו ואחת אחד כל על
אוחזים ולפחות באמת משיח עם חיים אכן אנו האם וגאולה, משיח בעניני
כך על ולדבר לחשוב הזמן כל דואגים שאנו בכך הדלת] [ידית ב"קליאמקע"
מבלי נושא, ובכל ענין בכל דיבור, בכל להדגיש הרף; ללא זה בענין ולעשות
מלך שליט"א הרבי שהתבטא וכפי וגאולה, משיח עניני את "להתעייף",
העת, כל לחשוב וכן הרף, ללא ולדבר "להמשיך חפשי): (תרגום המשיח:

וגאולה. משיח אודות לפרסם כיצד
פנימאה "בקלא הן - המשיח" המלך ו"יחי מתי" "עד מכריזים אנו האם
הלב, מעומק אמיתית בזעקה אשתמע", דלא פנימאה "בקלא והן דאשתמע"
ודוקא המלכות") "ספירת של (ענינה בדיבור ודווקא גם לבוא שצריכה

שנצטווינו? כפי שמחה מתוך
רגע וכל נמשך, הנוכחי שהמצב כך על והסבר ביאור שום לנו שאין נכון,
הרבי שהרי וכלל, כלל בלתי-מובן הכי ודבר גדול הכי פלא הוא כך שעובר
ואין ונפעל נעשה כבר זה ענין שגם ואומר מדגיש המשיח, מלך שליט"א
- בא לא שעדיין שרואים מכיון אלא הגאולה, עיכוב על והסבר ביאור שום

זה, בענין יותר עוד לעשות שצריך מוכיח גופא זה
טפשית כה בצורה שנוהג מי את ב"מראה" רואים כשאנו כשלעצמנו, אבל
דרכו שרק בשר בעיני רואים כאשר משיחנו, מלכנו הוראות היפך ונוראה,
האם - ולברכה להצלחה היחידה הדרך היא המשיח, מלך שליט"א הרבי של

אלינו? הוראה זו אין

מצליחים בדרכו שהולכים
הרבי של בדרכו הולכים שכאשר בשר, בעיני גם ורואים ופשוט, ברור והרי
את ומביא שפועל מה וזה מופלגה, הצלחה ישנה אזי המשיח, מלך שליט"א
אודות המשיח מלך שליט"א הרבי שסיפר (כפי והפרטית הכללית הישועה
לישועה רעכטע" א אבער ישועה "איין אנו רוצים כי שאמר הריי"צ הרבי
והשלימה, האמיתית והגאולה הישועה - ומוחלטת] אמיתית אבל אחת,

ממש). ומיד תיכף כל, לעין משיחנו מלכינו בהתגלות
ש"הכל לנו ונדמה פה, קורה מה וכלל כלל ומבינים יודעים אנו שאין ומה
משנה זה אין - ולהרעיש לפרסם ונצטוינו שנתבשרנו מה מכל הפוך" הולך
שליט"א שהרבי כפי לעשות אנו וזכאים שחייבים העובדה את וכלל כלל
לכך ידאג שהרבי ובודאי התחכמויות, וללא פשט'לך ללא אמר, המשיח מלך
('אגרות-קודש' הרבי שכותב וכפי להיות. צריכים שהם כפי יהיו שהדברים
וא"כ שלו, אחריות זוהי ...- יהי'? מה אלא חפשי): תרגום - שח ע' ח"ג שלו
יודע.. שאינני דברים עוד ישנם יודע. אינני - כיצד לזה, ידאג שהוא בודאי
שלו, את יעשה ודאי המשיח, מלך שליט"א והרבי שלנו, את לעשות עלינו
הבטחותיו כל כיצד כל לעין ויראה חתם, עליהם ה"שטרות" את יפרע ובודאי

ממש. ומיד ותיכף בהם, קטן היותר לפרט עד מתממשות ונבואותיו

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק מר-חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
מת טומאת הלכות

ח פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

גניבה הלכות
ז-ט פרקים

ואבידה גזילה הלכות
. א-ג פרקים

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

. י-יב פרקים

יג-טו. פרקים

טז-יח. פרקים

ז

ח

ט

י

יא

יב

יג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אלרגיה של שנים לאחר

ונחושת ד"ברזל מצוה שהקב"ה ומכיון
של ובריחים במנעולים סגורה שתהי מנעלך"

מובן הרי בה להכנס האויבים יוכלו שלא כדי ונחושת ברזל
לגוי ולתת לוותר הרעיון בתכלית מושלל כמה עד בפשטות

ישראל ארץ של משטחה בלבד שערה" "חוט אפילו
דחג-הסוכות ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מנעלך ונחושת ברזל

במסיבה התשורה חלוקת

מוהל
נתב״ג חב״ד בבית שליח אור בן גיא

חב"ד כמנהג בריתות ועורך מוהל
המשיח מלך שליט"א הרבי כהוראת בנפרד •• פריעה
מהיר לריפוי טבעית אבקה • במחט שימוש ללא •

052-7723-298
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לכבודו ברא שהכל

והדיבור השמיעה חוש
אשר והיא אותי, ציערה אשר שמועה היגעתני
עד משקה, לשתיית בהנוגע נזהר אינו לפעמים

משתכר, אשר לכל שניכר באופן המידה על שמפריז
וכיו"ב התוועדות בעת בפומבי זה קורה ולפעמים

כאלו ענינים נגד ... נשיאינו רבותנו דברי ידועים הנה
וגם שמחה, בזמן מלבד בכלל משקה שתיית נגד ז.א.
ז.א. אליו המתאים באופן וכאו"א מוגבלה, במדה אז
קטנה במידה אפילו שישתכר ומורא חשש יש באם

השתי'..... ענין אסור זו במידה גם משקה, של
יגדיר זה מכתבי לקבלת תיכף אשר חזקה תיקוותי
הרי ספק ובמקום הדרוש ככל האמור בענין עצמו

לחומרא ספיקא
ה׳תתסא) (מאגרת

שלישית סעודה
שאילתו, ולפלא קודש דשבת שלישית לסעודה בהנגע

יום" ב"היום שהנדפס כיון
איזה לטעום צריך אבל פת צריך שאין אד"ר: [לכ"ב

דבר.]
ונדפס אדמו"ר.... מו"ח מכ"ק ששמעתי כמו הוא

לאחרי גם שם הנדפס וראה דין, בעלמא חיותו בחיים
ההדפסה.

שלישית לסעודה בהנוגע שם המועתק אגב דרך
אדמו"ר כ"ק של חסידות בהמאמר הוא כן -

תרמ"ח ישמע, מהרה ד"ה נ"ע (מהורש"ב)
הערה 9] 84 ע' כ"א חלק שיחות ליקוטי [וראה

ה׳תתסב) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

של משלחות עשרות תזזית, אחוזי כמו
ממשלתיות פרטיות, ביוזמות יוצאות חוקרים

בעולם. פינה לכל כמעט בינלאומיות, או
או זז שצומח, דבר כל לתעד לצלם לחקור,
דברים לחשוף מצליחים וגם קול משמיע

האחרונות, בשנים מתרחש זה כל חדשים.
הארץ כדור כל כי היה נדמה כאשר דווקא

מקומות תומו. עד ונחקר נמדד מופה,
מתגלים פעם, אי נשמעו בקושי ששמותיהם

חרקים צמחים, עשרות בהם סמויים, כאוצרות
כן. לפני תועדו לא שמעולם חיים, בעלי ואף

במעמקי הדממה עולם אודות דובר, לא ועדיין
צלילה בגופי חוקרים יורדים לשם הים,

תת-ימיים ויצורים דגים מגלים מיוחדים,
נתפסים, בלתי בעומקים ביחודם, מדהימים

הנמוכות. והטמפרטורות האדיר הלחץ למרות

לכבודו אלא בראו לא
המריץ מודע, התת הפנימי המניע מהו לשאלה,

בסכנות כרוך אף שלעיתים הזה המחקר את
אלוקותו לגלות ברורה. התשובה מבוטלות, לא
לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל בעולם. ית'

פלאית יצירת הינו יצור כל לכבודו". אלא בראו
את יש יצור לכל ומנהיגו. עולם בורא של

ועד שלו, המיגון תכסיסי מזונו, השגת דרכי
או הקרובה שבסביבתו החיים למארג לתועלתו

הרחוקה.
זעירים ביצוריים שגם למשל, מתברר גם כך

כשהן האקולוגית, למערכת תועלת ישנה
טפילים של אוכלוסיות לויסות מסייעים

מזון חומרי וממחזרות זרעים מפיצות ומחלות,
הצומח. להתפתחות שמסייעים

מגלה הוא באמצעותו משלו, יעוד יצור לכל
מה כשתהה המלך דוד גם בבריאה. ה' כבוד את

הקב"ה לו הראה העכביש, של בבריאתו טעם
שאול, מפני בריחתו במהלך ניצל הוא כיצד

העכביש. ע"י דווקא

למדע חדשים מינים 60
מחקר משלחת סיכמה לאחרונה, רק

גיניאה (לשעבר לסורינאם שיצאה בינלאומית
את אמריקה, דרום מזרח, בצפון ההולנדית)
בעלי של למדע, חדשים מינים 60 הישגיה:

שעדיין בסורינאם נידחים גשם ביערות חיים
אוצר שם ומצאו אדם לבני נגישים היו לא

עצים על שמטפסת קקאו בגוון צפרדע חייתי:
באורך בעולם, הזעירות החיפושיות ואחת

אנטנה... דמויי מחושים עם מילימטר, של2.3
ועוד. ועוד

חיפושיות, ביניהם, חיים בעלי מיני 1,378
שחלקם ויונקים חיים דו ציפורים, נמלים,

ביערות שהוצבו מעקב במצלמות צולמו
בן מסע במהלך שתועדו שונים צמחים וכן

מיוחד דו"ח הגשם. ביערות שבועות שלושה
(CI) הבינלאומי השימור ארגון שפרסם

מעניק בעולם, הטבע לשימור GWC וארגון
שישה נתגלו כך המופלא. לטבע קטנה הצצה
תכונות בעלי ביניהם חדשים, צפרדעים מיני
גבוהה, רעילות לחלקם מיוחדות. הישרדות

נתגלה לצידן בטבע. טורפים להרתיע האמור
להפליא, מוזר חגב של סוג קטידיד, חגב גם

שמעניקות אורכן מבחינת חריגות רגליים בעל
חדשים דגים מיני 11 במיוחד. גבוה מראה לו

המחקר תקופת במהלך התגלו למדע,
זוהר. זנב ראש בעלי ביניהם בסורינאם.

ה׳ כבוד גילוי שלימות בגאולה
דווקא מתרחבת התופעה מדוע לשאלה, ביחס
התשובה כאן גם מבחינתנו, האחרונות? בשנים
מבטאת העולם בריאת הגאולה. זמן זה ברורה:

"הוי' כנאמר ית', חכמתו של מסויים פן
ארץ". יסד בחכמה

ביחודה ההתבוננות
פועלת הבריאה, של
נפש את ומרשימה

כלשון האדם,
רבו "מה הפסוק:

ה'". מעשיך
מחקרים תוצאות

תודות אלה,
להתפתחות
הטכנולוגית

והתקשורתית
מאפשרים המודרני, המחקר את המאפיינים
הבורא, בגדולת מעטה לא במידה להתבונן
גם הינה "גאולה" בעולם. פינה מכל כמעט

בבריאה, ה' כבוד גילוי כולל "גילוי", מלשון
האמיתית בגאולה בשלימותו שיתגלה

ממש. בקרוב והשלימה

המשלחת דו״ח מתוך צילום

המשלחת דו״ח מתוך צילום
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