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ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

קדמי ר'
ברשב"י אלעזר רבי בציון

אלוקי, רוחני שורש הגשמי, בעולמנו תופעה לכל
ההתחממות לשאלת מעבר יעודה. על אור השופך

הצפוני, שבאוקיינוס הרי לא, או כן הגלובאלית,
הולך הקרח מעטה מדהימה, תופעה מתרחשת

האם זמנית? התופעה האם ונמס. הולך ומצטמצם,
ואחרות אלה שאלות על לעולם? טוב מבשרת היא
והשולחן התניא בעל הזקן, אדמו"ר לענות הואיל

שנה. מאתיים לפני כבר ערוך,
יצחק זלמן ר' היה הראשונים, מחסידיו אחד

חכם, תלמיד מקאליסק.
ועמקן רחבים מוחין בעל

זלמן ר' משזכה מטבעו.
לתורת להתוודע יצחק

מיד הכיר הזקן, אדמו"ר
לחסיד ונעשה ביחודה,

גם זוכה כשהוא מובהק,
חב"ד. לתורת רבים לקרב

לוהטת שמחה
זלמן ר' גילה זה, בשלב

רבו שהיה למי יצחק
הגאון כן, לפני רבות שנים

יחודה על ליב, דוד ר'
וגדולת חב"ד תורת של

לשמע הזקן. אדמו"ר רבו
נענה חסיד. להיות ליב דוד ר' הגאון ביקש הדברים

חסיד. להיות יכולים "אינכם יצחק זלמן ר' לו
חונכתם אתם לוהטת, שמחה פקעת הינו חסיד

וקרה". שחורה מרה על וגודלתם
וביקש הזקן לאדמו"ר ליב דוד ר' הגאון נסע

באריכות עימו שוחח הזקן אדמו"ר חסיד. שיעשהו
בקשתו את דחה אך עמוקה בגאונות תורה בדברי

חסיד: לעשותו ביכולתו אין כי ואמר חסיד, להיות
משיח״. יחמם הקרח ים ״את

סביב הנמצא הקרח, ים נחשב שנה, אלפי במשך
הצפוני, הקוטב ובאזור

ובלתי מסוכן לאיזור
אדם, בני למושב ראוי
שכבת מכוסה בהיותו

שעשתה עבה, קרח

משמעותו את לו והעניקה קרח, למדבר אותו
שעושה השימוש את מבהירה זו עובדה השלילית.
העגום מצבו להבהרת הקרח" ב"ים הזקן אדמו"ר
הוא אפילו אשר עד ה', בעבודת ליב, דוד ר' של

לו מותיר שהוא התקוה שביב לו. לעזור יכול אינו
את לחמם יוכל הוא, ורק הוא המשיח. מלך הוא
בליבם. חדרה שהקרירות אותם אצל הקרח", "ים
מלך שליט"א הרבי הכריז לנשיאות, עלייתו מאז

של סופית הכשרה דורנו, משימת על המשיח,
לגאולה, כולו העולם
אדם להשאיר מבלי
מוכן. שאינו ומקום

ע"י שבוצעה משימה
החסידות מעיינות הפצת
והתלהבות חום המקנים
העולם. בכל ה', בעבודת
שפעלו והתלהבות חום
שהצטברה כאלה על גם

קרח, שכבת בליבם
לבין בינם שהפרידה

שני. ליהודי ובינם קונם,

נשמות להלהיב
וכתוצאה במקביל
חלו זו, מפעילות

להתחמם, שהחל הצפוני באוקיינוס שינויים
החלה הקרח שכבת הזקן. אדמו"ר כנבואת

היה ניתן לראשונה אשר עד ולהצטמצם, להצטמק
מכאן נוסעים! באוניית הצפוני, הקוטב את לחצות

אלו. שבשינויים החיובי יתגלה שבקרוב גם,
נשמות את ולהלהיב הקרח" "ים את לחמם זה כוח

הגאולה הבאת דורנו, משימת למילוי ישראל בני
מלך שליט"א הרבי ע"י הוענק והשלימה, האמיתית

כל זו. משימה במילוי חלק הנוטל לכל המשיח
טבעית העל העוצמה את לממש הוא, לנו שנותר

הקדושות, הוראותיו מילוי ע"י לנו, שהוענקה
מלך, והדרת עם ברוב אחדות כינוסי עריכת

ומצות בתורה הוספה הגאולה, בשורת פרסום
מלכותו וקבלת משיח של תורתו בלימוד בפרט

לבב. וטוב שמחה מתוך

הבאים ברוכים
חיינו" מ"בית הבאים של חזרתם עם

אצל החגים בחודש ששהו יורק, בניו
ותחילת המשיח, מלך שליט"א הרבי

לדרכו", הלך "ויעקב של בסימן העבודה
למען האגודה השנה, גם מקיימת

הכינוס את והשלימה האמיתית הגאולה
בכינוס הבאים". "ברוכים של הארצי
ליום בסמיכות שנה מידי המתקיים
הנשיא הרש"ב, אדמו"ר של הולדתו

הבאים ימסרו חב"ד, בשושלת החמישי
חודש ומברכות תשרי חודש מחוויות

ההדגש יוצג כן כמו ב"770". החגים
הכללית הפעילות בתוך המיוחד, השנתי

והשלימה האמיתית הגאולה להבאת
בקרוב פרטים ממש. בפועל

לתיבה צוהר
ספר של שמו הינו לתיבה" "צוהר
פנימיים תכנים בגילוי העוסק יחודי,

והעמקה דיוק באמצעות בתורה,
פרי הספר הפסוקים. ואותיות בתיבות

גליון (ראה חסן חנן הרב של יצירתו
.052-569-9691 לפרטים .(1013

המעצר בבית תורה שיעורי
אביב בתל עופר נווה חב"ד בית

לעצורים תורה שיעורי לקיים החל יפו,
"אבו-כביר". המעצר בבית השוהים

השונים, באגפים מתקיימים השיעורים
מחפוץ, שמואל הרב השליח ע"י

הלכות ובלימוד ומשיח גאולה בנושאי
יום. היום לחיי הנצרכות

הקרח שכבת הזקן. אדמו״ר כנבואת להתחמם, שהחל הצפוני באוקיינוס שינויים חלו זו, מפעילות כתוצאה
נוסעים! באוניית הצפוני, הקוטב את לחצות היה ניתן לראשונה אשר עד ולהצטמצם, להצטמק החלה

טובות חדשות

להמסת הגורם נחשף
הצפוני בקוטב הקרח

ליל מידי חב״ד שבכפר ב-770 המתקיימת הקבועה בהתוועדות ברקן יהודה ר׳
ר״ת. תפילין לרכוש אותי הביאה ר״ת, מהנחת העצומה ההרגשה - שישי

מדהים והרגשתי תם רבינו הנחתי

לכינוס היכונו

מ-770 הבאים ברוכים
בקרוב פרטים
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האנושות את שמאחדים שבעה

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

המיחוש ורפואת בלימוד הצלחה
יגעת חז"ל הודעת ידועה כבר ללימודו. ובהנוגע
הוא. בידו הלימוד שהצלחת מובן שמזה ומצאת,
יזהר הנה דשמיא, בסייעתא להרבות שבכדי אלא

יפריש התפלה קודם חול יום ובכל עזרא. בטבילת
בשבת גם התפלה אחר יום ובכל לצדקה. מטבע איזה
שבחלק כפי - חדשי תהלים חשיעור יאמר טוב ויום

החדש לימי התהלים
בטפול נמצא בטח שלו, המיחוש אודות במ"ש

אשר וידוע הוראותיו, וממלא במקצוע מומחה רופא
מעולות הכי מהרפואות הבטחון וחיזוק הנפש מנוחת

עתים קביעות לו יש בודאי אלו. כמו למיחושים
שהרי, לזמן. מזמן בזה ומוסיף החסידות, תורת בלימוד
ו׳קסט) (מאגרת ומצוות... תורה של ענין ככל

צעד אחר בצעד לחנך
אחר צעד אותו שמחנך מה עשה טוב ... האברך אודות

הגשמית, ישראל ארץ בכבוש נאמר כבר והרי צעד,
מעט מעט ברוחניות, אר"י לכבוש גם למדים שמזה

בטח שאז אידיש, הנ"ל מבין אם מזכיר אינו אגרשנו.
חלק וגם באידיש (התניא שבדפוס מהדברים לו יתן

באידיש) השיחות
וקרוב גדול שספק הענינים שבאלו מובן, ומהאמור

לבקשו או עליהם, לצוותו כדאי אין ישמע, שלא לודאי
בענינים ההוראות בקיומו יגע שלא בכדי - אודותם

כן, אחרים.
למצוא נכון - בעלעקטריק חוש להנ"ל שיש כיון

שכותב ומהטעמים זה. בשטח פרנסה של ענין עבורו
ו׳קעב) (מאגרת טעמים. ועוד

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(24.10.14) ה'תשע"ה תשרי, ל' נח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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צרפת, בריטניה, פיליפינים, יפן, בארה"ב,
הנושא בעולם, רבות מדינות ועוד טורקיה

נחשפת האנושית החברה תאוצה. ותופס הולך
התואמת זו, אמונית למסגרת ויותר יותר

המקבלים מספר התוצאה, בבריאה. אדם לכל
כבסיס נח" בני מצוות "שבע את עצמם על

וגדל. הולך קיומם,
מאזכר המסגרת ששם למרות כי לציין, יש

מצוות שבע מתוך ששש הרי "נח", את בתוכו
למעלה הראשון, לאדם כבר נמסרו אלו,

עליהם מצוות שש נח. לפני שנה מ-1600
עדן, בגן בהיותו עוד בריאתו ביום נצטוה

"ברכת איסור ב. זרה עבודה איסור א. כדלהלן:
שפיכות איסור ג. לקלל). לאיסור (כוונתו ה'"

גזל. איסור ה. עריות. גילוי איסור ד. דמים.
מסודרת משפט מערכת לקיים החובה דינים. ו.

אנושית. חברה בכל

השביעית נוספה
הראשון. אדם כבר נצטוה אלה כל על כאמור,
שהגיעה האנושות של הקלוקלת התנהלותה
למבול הביאה נח, של בדורו הירידה לשיא

נוצר עתה האנושות. של רובה רוב ולהכחדת
מכל שנותרו נח" ל"בני ולהבהיר לחזור הצורך

מערכת אותה של חשיבותה את האנושות,
כעת ית'. מאתו אדם לבני הנתונה מצוות,
המצוה זו נוספת, מצוה ובניו לנח הוסיף

אבר "איסור מצוות בשם הידועה השביעית,
לשמירת החיוב את הכוללת מצוה החי", מן

האיסור שסביבנו. חיים בעלי כלפי הנכון היחס
שהומתו. טרם חיים, בעלי מבשר אכילה שולל
בני ישכילו המבול שלאחר לחשוב היה טבעי

מצוות שבע בסיס על חייהם את לנהל האדם,
בבל, מגדל בבניית הפלגה בדור חטאם אך אלו,

הוכיחו, ומנהיגו עולם בורא כלפי כהתרסה
סדום אנשי עדיין. הופנו לא המצוות שבע

בני מליוני את ששיעבדה המושחתת ומצרים
בטיפול צורך את חיזקו פרך, בעבודת ישראל,

בני בנפשות המצוות שבע בהחדרת מהותי
האדם.

הדברות בעשרת מעוגן
השינוי חל לבריאה, שנה 2448 תורה במתן

את כולה, האנושות שמעה לראשונה המהותי.
של התנהלותה יסודות על המצווה עולם בורא
התורה את הקב"ה "כשנתן האנושית. החברה

לא הבריות געה... לא שור צווח.. לא צפור
הקול ויצא ומחריש שותק העולם אלא דברו,
בעשרת עוגנו המצוות שבע אלהיך". ה' אנכי

הדברות.
בבסיס המצוות, שבע את הטביע ית' דיבורו

הנחה מעתה אדמות. עלי אדם כל של הנפשי
היא, אדם כל של הבריאה בנפשו הפשוטה

וכו'. לגנוב אסור להרוג, אסור
לשבע שניתנה החדשה להויה הלכתי ביטוי

"צווה ברמב"ם: מלכים בהלכות נמצא המצוות,
עולם באי כל לכוף הגבורה, מפי רבינו משה

אלפי נח". בני בהם שנצטוו מצות שבע לקיים
כך כל התאפשר לא במהלכם מאז, עברו שנה

שבע את עליהם לקבל הגויים על להשפיע
נפשות, בסכנת כרוך היה הדבר נח, בני מצוות

להמרת כנסיון אצלהם התפרש והדבר היות
דת.

האומות בקרב הפצה
שיגרום זה הוא כי נאמר המשיח מלך על

"שבע את עצמה על לקבל האנושית לחברה
את "ויתקן הרמב"ם: כלשון נח", בני מצוות

אז כי שנאמר יחד ה' את לעבוד כולו העולם
ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא עמים אל אהפוך

לראות ניתן מדוייק, באופן אכן אחד". שכם
שליט"א הרבי התגלות שלבי בין ההקבלה את
בני מצוות שבע אותם להפצת המשיח. כמלך

האומות. בקרב נח,
לפעילות עדים אנו כיום
המטה ע"י בנושא, עניפה
מצוות 7 להפצת בארה"ב

באמצעות כולל נח, בני
מצליח בישראל האו"ם.
בראשות 7for70 המטה

לפעול קלי, בועז הרב
האוכלוסיה בקרב גם

לאחרונה רק הערבית.
דת אנשי עשרות החתים

הבידואי הערבי, במגזר נכבדים ציבור ואישי
של קריאתו סביב להתאחד הקוראים והדרוזי

שבע על לשמור המשיח מלך שליט"א הרבי
לשלום היחידה כהדרך גם נח, בני מצוות

והשלימה. האמיתית הגאולה ולזירוז אמיתי

נח בני מצוות 7 על לומדים



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

שלא תמימות זו היתה אם "בין
מעשה זה היה אם ובין במקומה

בן אסף הרב מספר דעת, חסר
בטירת משיח בית מנהל גל,

את מצא חברי כך, או כך הכרמל,
למעצר כבוד, לאחר מובל עצמו

נפתח שם המשטרה. בתחנת
הקצר בדיון פלילי. תיק כנגדו

נשלח הוא מעצרו, להארכת
בדרום הוריו אצל בית למעצר

ההליכים. לתום עד הארץ,
הזה, הסיפור כל לפני לאחרונה

מסויימת קביעות לו הייתה
אחד עם התניא בספר בלימוד

הראשוני הקשר השליחים.
תורת עם שלו

נוצר החסידות,
לאוסטרליה, בטיול

במהלך והמשיך
מאוחר להודו. טיול
איתו נפגשתי יותר
שמרנו ומאז בארץ

טוב. קשר על
שהשיעורים קיוותי
יקרבו בתניא, שלו

שליט"א לרבי אותו
תורה ולקיום המשיח מלך

צריך שהיה כנראה אבל ומצוות.
שיידע עד טלטלה, איזו לעבור

האמיתי. הבית הבעל מי
צאן כרועה עסק לפרנסתו

הבית, במעצר השהייה בגולן.
היה רגיל טוב. לא לו עשתה

כעת המרעה. לשדות למרחבים,
היחידה "הנחמה מיואש. דיי היה

בתניא ל"ב פרק הייתה שלי,
עם אותו ולמדתי שחזרתי

יותר. מאוחר לי סיפר עצמי"
ליום שנקבע הדיון לקראת

ראש לפני ימים ארבעה ראשון,
לו הבהירה הדין עורכת השנה,

אתה פורמלי, קצר דיון "זהו
כמו שאלות על לענות רק אמור
עבר לך אין מודה. לא או מודה
במקרה נסיוני, עפ"י אך פלילי,

המשך תקבל אם תודה שלך
וזה תנאים. באותם בית מעצר

למשפט". עד שנה להמשך עלול
חברי הדיון", שלפני חמישי "יום

שוב למדתי בסיפורו, המשיך
והרגשתי בתניא ל"ב פרק את

עצומה ושמחה התעוררות
לטובה. ורק מהקב"ה שהכל

הרבי אל ברכה בבקשת פניתי
והבטחתי המשיח מלך שליט"א
מהמעצר משתחרר אני שבאם

ימי שכר את תורם אני בית
זה, בחודש לי שהיו העבודה
במוצאי נזקקות. למשפחות

מתוך חפצי, את ארגנתי שבת
משתחרר. שאני ברורה, תחושה
לי אמר אורז. שאני שראה אבי

הטוב במקרה למהר. מה לך "אין
עוד בית במעצר להיות תצטרך

לך שיקבעו עד חודשים. שלושה
תפגש שהיא ועד מבחן, קצינת
ואם תסקיר שתגיש ועד איתך

חיובית...". דעת חוות תהיה
להכין רצה כנראה

אתאכזב. שלא אותי
ראשון ביום הגיענו
המשפט בית לאולם

השופט ומחכים.
את למצוא מנסה

במחשב שלי התיק
איננו.. ו..התיק

מצא לא השופט
איך עצמו. את

כנראה קורה. זה
אחר. לבימ"ש הועבר שהתיק

עם שהוגש המשטרתי התצהיר
היה במחשב, ונמצא מעצרי

עורכת בידי שהיה ממה קשה
המסמכים היו בידיה אבל דיני.
נידונים להיות שיכלו היחידים

לדון הסכים והשופט כעת
שבידיה. המסמכים עפ"י רק
עיסקת הציעה היא במקביל

שירות. ועבודת טיעון
הסכים אך נבוך, שהיה השופט

תחילת עד אשר פסק, ואף
משחרר הוא השירות, עבודת
ולא בביתי! בית למעצר אותי

לכל לצאת משוחרר הורי. בבית
היום שעות בכל שהיא, עבודה
בבית. בלילה לישון חובתי ורק

האמינה לא שלי הדין עורכת
שאני "שנים אוזניה. למשמע
לא ומעולם בפלילים עוסקת

אמרה. כזה", דבר לי קרה
הכסף את לקחתי למחרת,

לכבוד לנזקקים, אותו וחלקתי
שליט"א לרבי כהבטחתי החג,
במוחש שראיתי המשיח, מלך

ברכתו. קיום את

  
   

    
    

    
   
    
    
     
   

     
    


  

ברית לאות . . בענן נתתי קשתי את
יג-טו) ט, (בראשית

הקשת אות כי נאמר דורות שני לגבי
המלך של דורו בימיהם: הופיעה לא
הגנה זכותם רשב"י. של ודורו חזקיהו
לאות נזקקו שלא כך דורם, בני על

הקשת.

הוא אלה, לשנים משותף מכנה
"הוטבלה" שבמבול, כשם הגאולה.
לדרגה שהתעלתה ועד ונטהרה, הארץ
הגאולה, בזמן גם כך חדש". "עולם של
- של מהותית להתחדשות נזכה

החדשה". והארץ החדשים "השמים

חזקיהו על להשוואה: נוספת נקודה
משיח לעשותו הקב"ה שרצה נאמר
נאמר: הזוהר וספרו רשב"י ועל
הגלות מן ישראל בני יצאו שבזכותו

ברחמים.
גאולה) (פניני

יהיה ולא . . בענן נתתי קשתי את
למבול המים יג-טו)עוד ט, (בראשית

מבול: עוד יהיה שלא מציינת הקשת
עד כבדה כה עננות הייתה המבול לפני
להשתקף היה יכול לא השמש שאור
המבול קשת. נוצרה לא וכך בהם
העננים את גם זיכך העולם את שזיכך
להופעת הטבעית האפשרות נוצרה ואז

הקשת.

תאיר הגאולה שבזמן לכך הסיבה גם זו
והעולם היות גווניה, במלוא הקשת

מזוכך. כבר יהא
רבתי) (בראשית

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:34 17:22 ירושלים
18:35 17:36 תל-אביב
18:34 17:27 חיפה
18:36 17:40 באר-שבע
18:43 17:45 ניו-יורק

גו' השבת וביום מפטיר:  
גו' חודשיכם ובראשי

טו) - ט כח (במדבר

כסאי השמים ה' אמר כה 
כד) - א סו (ישעיה,

בדורותיו" .. צדיק "איש

היה תמים צדיק איש ”נח הפסוק על
אחרים בדורות "אבל בזוהר: נאמר בדורותיו",
ודורו אברהם של דורו כגון לכלום, נחשב אינו

דוד". של ודורו משה של
נח של וצדקתו גדלותו שלמרות בזה החידוש

עבודתם דרגת לגבי לכלום נחשבת עבודתו אין
שעבודת משום הוא, - ודוד משה אברהם של

המיוחדת העבודה מעין היתה עצמו נח
הנ"ל. הצדיקים ע"י אלו דורות שבשלשת

העולם עם העולם, נגד
בעבודת החידוש בהבנת יובן. הדברים וביאור

שלבים שלש שהם אלו, דורות ׁשבשלשת האדם
העבודה: בסדר ודרגות

היהודי שהיה אברהם על אברהם: של בדורו
ש"כלה אברהם”, היה "אחד נאמר הראשון,

מעבר (אברהם) והוא אחד מעבר כולו עולם
זרה עבודה עובדי היו העולם כל - אחד"

הקב"ה". ועבר מאליו ונתחכם עבד ו"אברהם
העולם שכל וידע העולם, כל נגד בתוקף ועמד

וכו'. טועים
בני בעבודת והראשי היסודי הענין גם וזהו
ועומדים בה' בדבקותם המתחזקים ישראל

המפריעים. העולם כל נגד - בעבודתם בתוקף

החידוש מתן-תורה: דור משה, של דורו
שאין רק ש(לא הוא, זה דור של בהעבודה

להיפך) אלא האדם, לעבודת מפריע העולם
וביסוסו, קיומו בעולם פועלת האדם שעבודת

יראה "ארץ הפסוק על ז"ל רבותינו וכמאמר
(שתנאי שקטה ולבסוף יראה מתחלה ושקטה"
ישראל "אם בראשית, מעשה עם הקב"ה התנה
אני לאו ואם מתקיימין אתם התורה מקבלים
מתן-תורה שלפני ובהו"). לתהו אתכם מחזיר
ועל- ”יראה”, של במצב (העולם) הארץ היתה

"שקטה". - התורה את קבלו שישראל ידי
העולם קיום האדם. בעבודת השני השלב וזהו
בלימוד ישראל של עבודתם שע"י התורה. ע"י
בעולם דוקא (האפשרי המצות וקיום התורה

העולם. של מציאותו קיום פועלים הזה).

כולם את להעלות
מלכות היא המלכות" ”עיקר דוד: של דורו

על הקב"ה את להמליך הוא שענינה דוד, בית
דוד שע"י כפשוטו, שהיה וכמו כולו. העולם

שכולו למצב ועד ישראל, ארץ כיבוש גמר היה
שלמה, בימי שהיה כמו בתחילתו תיכף מלכות

- שעל - לשלמה מתנות הביאו שהאומות

הקב"ה מלכות גילוי היה דוד בית מלכות ידי
בעולם.

שע"י משה, דור על דוד בדור החידוש וזהו
שהוא, כמו הוא העולם קיום ומצות התורה

בעולם, עליה נפעלת המלכות גילוי וע"י
- דוד" מבית ”מלך ע"י תהיה, בזה והשלימות
הקב"ה של מלכותו תתגלה שאז צדקנו, משיח

כולו. בעולם

אחד כל אצל
נח אצל היו אלו עבודה אופני שלשת מעין

שהיא - בעצמו בעבודתו א) המבול: בתקופת
בשפלות היה שהדור שלמרות אברהם. בדוגמת
הנהגתם. אחרי נגרר לא נח אופן בכל - ביותר

(בדוגמת בעולם פעולותו הייתה גם כך ב)
כל הצלת היתה ידו שעל תורה). מתן פעולת
יכרת ש”לא נשבע שהקב"ה עד כולו. העולם
מבול עוד יהיה ולא המבול ממי עוד בשר כל

הארץ”. לשחת
בעולם, ושינוי עליה של ענין היה נח בתיבת ג)
כפי ביניהם, בשלום חיו והחיות הבהמות כשכל

והשלימה. האמיתית בגאולה שיהיה
(כמו האדם בעבודת הוראה יש זה בענין והנה

בתורה). דבר בכל
היא הרצויה הדרך אחד: לכל מכך וההוראה

ממנה, להתפעל ולא הסביבה אחרי להגרר לא
בעולם ולפעול לקונו, בעבודתו בתוקף ולעמוד

של מלכותו לגלות מזו ויתירה תורה ע"י
בגאולה. שיהיה וכפי בעולם הקב"ה

תשמ״ט) תשמ״ה, נח, ש״פ (משיחת

מרחשון ז׳ עד אחדות כינוסי
תשד״מ מרחשון בדר״ח נח ש״פ קודש שיחת מתוך

מר- חודש כהתחלת נמצאים שכאשר מוכן, לעיל, האמור כל "ע"פ
הלך ד"ויעקב העבודה מתחילה כאשר המועדים, כל סיום לאחרי חשון.

ונכון וטוב ראוי - ממש כפועל לדרכו"
של האחדות ענין את שוב להדגיש ביותר
שבהם "כנסים" עריכת ע"י ישראל, בני
הדרת עם "ברוב מישראל, רבים יתאספו
באיכות ריבוי והן בכמות, ריבוי הן מלך",

ישראל. בני של הסוגים מכל -

ישראל בני כל עבור יהיו אלו ו"כנסים"
עצמם, בפני אנשים וטף, נשים אנשים -
- עצמם בפני וטף עצמם, בפני נשים

שלהם. והמדריכים המורים בהשגחת

כאן שהיו לאלו רק לא - בזה והכוונה
פעמים ריבוי ושמעו האחרונה בתקופה
לאלו גם אם כי האחדות. ענין אודות
בארץ הן המקומות, בשאר שנמצאים

נחוץ היכן – ולכאן לכאן מקום יש שהרי לארץ, בחוץ והן ישראל
ונכון טוב ולכן, בחו"ל, או ישראל בארץ האחדות, ענין יותר ומוכרח
מקום בכל לארץ. בחוץ והן ישראל בארץ הן ייערכו אלו ש"כנסים"

זו. דשבת ההפטרה כלשון - הרחוקים" ל"איים עד ומקום,

גם נאמר הרחוקים", "איים אודות מדובר שבו שבפסוק [ולהעיר
מדובר שבה נח, לפרשת השייכות מודגשת שבזה - קשת" "מושכי

הקשת]. אות אודות

תשרי חודש במשך כאלו "כנסים" נערכו שבהם מקומות באותם וגם
בימים אחד) כנס - הפחות (ולכל נוספים "כנסים" לארגן ונכון ראוי -
מצד יחדיו: הענינים כבר ישנם שאז מר-חשון, לז' חדש ראש שבין
עם וביחד ממש, בפועל לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין כבר ישנו - אחד
שייך זה שזמן היינו. הרגל". "אחר נקרא מר-חשון ז' שעד הזמן - זה

ל"רגל".

העיקר הוא והמעשה
מקום ככל "כנסים" יערכו מר-חשון, לז' חודש ראש שבין בימים
ל"כנס" שמצטרף ויחיד יחיד שכל כך עם". "ברוב - וכאמור ומקום,
למציאות כולם נעשים - זה עם וכיחד עם". ב"רוב הוספה הוא פועל

שלם".. בלבב רצונך לעשות אחת אגודה כולם "ויעשו אחת,

"לעשות היא אחת" אגודה כולם ד"יעשו והמטרה שהתכלית ומכיון
נוספת התבוננות עבור הנ"ל ה"כנסים" את ינצלו - שלם" בלבב רצונך
יש מה ויראו תשרי, חודש במשך שנתקבלו הטובוה ההחלטות בכל
נפש מצד אפילו שהוא (טבע האדם מטבע שהרי - בזה להוסיף
רוצה מנה לו שיש "מי עתה, עד שהשיג במה מסתפק שאינו הבהמית)
רוצה והוא מאתיים לו יש ואם מאות", ד' רוצה מאתיים מאתיים.
דנפש הטבע היפך כולל האדם. טבע היפך זה הרי - בלבד מאתיים

הבהמית!...

שבמקומו להשתדל - זה בענין לעסוק ואחד אחד כל יכול ובודאי
שעסקו אלו אצל - בפועל שראו כפי עם", "רוב של באופן "כנס" ייערך
לאסוף הצליחו המתאים, באופן בזה עסקו שכאשר - הנ"ל בענינים
שלושים, או שלשה, של "אגודה" רק לא ישראל, מבני יותר גדול מספר
שיצליחו שיערו לא עצמם שהם כך כדי עד ביותר, גדול מספר אלא

ישראל! מבני גדול כה מספר לאסוף

נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של בשליחותו מכיון-שהולכים - הדבר וטעם
למשה עד הדורות, בכל ישראל ונשיאי חכמי כל של ובשליחותם דורנו.
דמשה ואתפשטותא - בנ"י של הראשון הרועה מהימנא", "רעיא רבינו,
הנ"ל ענינים בכל ההתעסקות - שאז דורנו, לנשיא עד ודרא, דרא בכל
ד"שלוחו באופן אם כי להטפיח", מנת על ד"טופח באופן רק לא היא
וכאשר ברצונו, אלא תלוי הדבר ואין מלך", מלך "עבד כמותו", אדם של
רבותינו של וזכותם מסייעתו, הרבים וזכות עוזרו, הקב"ה אזי - ירצה
וראש שבת - זכאין" ב"יומין נמצאים כאשר ובפרט מסייעתו, נשיאינו

בארוכה. כנ"ל חודש,
(412-413 עמוד א' כרך ה'תשד"מ (התוועדויות

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
. ד פרק עדות הל'

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח פרק

ט. פרק

י. פרק

א-ג. פרקים שכירות הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג. פרק
א-ב פרקים ופקדון שאלה הלכות

ג-ה. פרקים

ו-ח פרקים

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

באמת יקראוהו אשר לכל קרוב

נח פרשת

נח

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם ענינים
- הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים כאשר וגם
ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם, הם ממשיכים

תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקדושה להיפך עקשנות שוחט שיחי' מנחם הרב למשפחת
שיחי' שלמה הת' הבן לבוא

שתחי' טובה עב"ג השידוכין בקשרי
שיחי' גולדשטיין למשפחת

הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ע"ה יהודה ר'

יעקב ב"ר

נוטיק
עפר שוכני ורננו והקיצו

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה

לזכות טוב מזל ברכת

בנגל אסף ר׳

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-658-4633
www.hageula.com

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת



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

שלא תמימות זו היתה אם "בין
מעשה זה היה אם ובין במקומה

בן אסף הרב מספר דעת, חסר
בטירת משיח בית מנהל גל,

את מצא חברי כך, או כך הכרמל,
למעצר כבוד, לאחר מובל עצמו

נפתח שם המשטרה. בתחנת
הקצר בדיון פלילי. תיק כנגדו

נשלח הוא מעצרו, להארכת
בדרום הוריו אצל בית למעצר

ההליכים. לתום עד הארץ,
הזה, הסיפור כל לפני לאחרונה

מסויימת קביעות לו הייתה
אחד עם התניא בספר בלימוד

הראשוני הקשר השליחים.
תורת עם שלו

נוצר החסידות,
לאוסטרליה, בטיול

במהלך והמשיך
מאוחר להודו. טיול
איתו נפגשתי יותר
שמרנו ומאז בארץ

טוב. קשר על
שהשיעורים קיוותי
יקרבו בתניא, שלו

שליט"א לרבי אותו
תורה ולקיום המשיח מלך

צריך שהיה כנראה אבל ומצוות.
שיידע עד טלטלה, איזו לעבור

האמיתי. הבית הבעל מי
צאן כרועה עסק לפרנסתו

הבית, במעצר השהייה בגולן.
היה רגיל טוב. לא לו עשתה

כעת המרעה. לשדות למרחבים,
היחידה "הנחמה מיואש. דיי היה

בתניא ל"ב פרק הייתה שלי,
עם אותו ולמדתי שחזרתי

יותר. מאוחר לי סיפר עצמי"
ליום שנקבע הדיון לקראת

ראש לפני ימים ארבעה ראשון,
לו הבהירה הדין עורכת השנה,

אתה פורמלי, קצר דיון "זהו
כמו שאלות על לענות רק אמור
עבר לך אין מודה. לא או מודה
במקרה נסיוני, עפ"י אך פלילי,

המשך תקבל אם תודה שלך
וזה תנאים. באותם בית מעצר

למשפט". עד שנה להמשך עלול
חברי הדיון", שלפני חמישי "יום

שוב למדתי בסיפורו, המשיך
והרגשתי בתניא ל"ב פרק את

עצומה ושמחה התעוררות
לטובה. ורק מהקב"ה שהכל

הרבי אל ברכה בבקשת פניתי
והבטחתי המשיח מלך שליט"א
מהמעצר משתחרר אני שבאם

ימי שכר את תורם אני בית
זה, בחודש לי שהיו העבודה
במוצאי נזקקות. למשפחות

מתוך חפצי, את ארגנתי שבת
משתחרר. שאני ברורה, תחושה
לי אמר אורז. שאני שראה אבי

הטוב במקרה למהר. מה לך "אין
עוד בית במעצר להיות תצטרך

לך שיקבעו עד חודשים. שלושה
תפגש שהיא ועד מבחן, קצינת
ואם תסקיר שתגיש ועד איתך

חיובית...". דעת חוות תהיה
להכין רצה כנראה

אתאכזב. שלא אותי
ראשון ביום הגיענו
המשפט בית לאולם

השופט ומחכים.
את למצוא מנסה

במחשב שלי התיק
איננו.. ו..התיק

מצא לא השופט
איך עצמו. את

כנראה קורה. זה
אחר. לבימ"ש הועבר שהתיק

עם שהוגש המשטרתי התצהיר
היה במחשב, ונמצא מעצרי

עורכת בידי שהיה ממה קשה
המסמכים היו בידיה אבל דיני.
נידונים להיות שיכלו היחידים

לדון הסכים והשופט כעת
שבידיה. המסמכים עפ"י רק
עיסקת הציעה היא במקביל

שירות. ועבודת טיעון
הסכים אך נבוך, שהיה השופט

תחילת עד אשר פסק, ואף
משחרר הוא השירות, עבודת
ולא בביתי! בית למעצר אותי

לכל לצאת משוחרר הורי. בבית
היום שעות בכל שהיא, עבודה
בבית. בלילה לישון חובתי ורק

האמינה לא שלי הדין עורכת
שאני "שנים אוזניה. למשמע
לא ומעולם בפלילים עוסקת

אמרה. כזה", דבר לי קרה
הכסף את לקחתי למחרת,

לכבוד לנזקקים, אותו וחלקתי
שליט"א לרבי כהבטחתי החג,
במוחש שראיתי המשיח, מלך

ברכתו. קיום את

  
   

    
    

    
   
    
    
     
   

     
    


  

ברית לאות . . בענן נתתי קשתי את
יג-טו) ט, (בראשית

הקשת אות כי נאמר דורות שני לגבי
המלך של דורו בימיהם: הופיעה לא
הגנה זכותם רשב"י. של ודורו חזקיהו
לאות נזקקו שלא כך דורם, בני על

הקשת.

הוא אלה, לשנים משותף מכנה
"הוטבלה" שבמבול, כשם הגאולה.
לדרגה שהתעלתה ועד ונטהרה, הארץ
הגאולה, בזמן גם כך חדש". "עולם של
- של מהותית להתחדשות נזכה

החדשה". והארץ החדשים "השמים

חזקיהו על להשוואה: נוספת נקודה
משיח לעשותו הקב"ה שרצה נאמר
נאמר: הזוהר וספרו רשב"י ועל
הגלות מן ישראל בני יצאו שבזכותו

ברחמים.
גאולה) (פניני

יהיה ולא . . בענן נתתי קשתי את
למבול המים יג-טו)עוד ט, (בראשית

מבול: עוד יהיה שלא מציינת הקשת
עד כבדה כה עננות הייתה המבול לפני
להשתקף היה יכול לא השמש שאור
המבול קשת. נוצרה לא וכך בהם
העננים את גם זיכך העולם את שזיכך
להופעת הטבעית האפשרות נוצרה ואז

הקשת.

תאיר הגאולה שבזמן לכך הסיבה גם זו
והעולם היות גווניה, במלוא הקשת

מזוכך. כבר יהא
רבתי) (בראשית

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:34 17:22 ירושלים
18:35 17:36 תל-אביב
18:34 17:27 חיפה
18:36 17:40 באר-שבע
18:43 17:45 ניו-יורק

גו' השבת וביום מפטיר:  
גו' חודשיכם ובראשי

טו) - ט כח (במדבר

כסאי השמים ה' אמר כה 
כד) - א סו (ישעיה,

בדורותיו" .. צדיק "איש

היה תמים צדיק איש ”נח הפסוק על
אחרים בדורות "אבל בזוהר: נאמר בדורותיו",
ודורו אברהם של דורו כגון לכלום, נחשב אינו

דוד". של ודורו משה של
נח של וצדקתו גדלותו שלמרות בזה החידוש

עבודתם דרגת לגבי לכלום נחשבת עבודתו אין
שעבודת משום הוא, - ודוד משה אברהם של

המיוחדת העבודה מעין היתה עצמו נח
הנ"ל. הצדיקים ע"י אלו דורות שבשלשת

העולם עם העולם, נגד
בעבודת החידוש בהבנת יובן. הדברים וביאור

שלבים שלש שהם אלו, דורות ׁשבשלשת האדם
העבודה: בסדר ודרגות

היהודי שהיה אברהם על אברהם: של בדורו
ש"כלה אברהם”, היה "אחד נאמר הראשון,

מעבר (אברהם) והוא אחד מעבר כולו עולם
זרה עבודה עובדי היו העולם כל - אחד"

הקב"ה". ועבר מאליו ונתחכם עבד ו"אברהם
העולם שכל וידע העולם, כל נגד בתוקף ועמד

וכו'. טועים
בני בעבודת והראשי היסודי הענין גם וזהו
ועומדים בה' בדבקותם המתחזקים ישראל

המפריעים. העולם כל נגד - בעבודתם בתוקף

החידוש מתן-תורה: דור משה, של דורו
שאין רק ש(לא הוא, זה דור של בהעבודה

להיפך) אלא האדם, לעבודת מפריע העולם
וביסוסו, קיומו בעולם פועלת האדם שעבודת

יראה "ארץ הפסוק על ז"ל רבותינו וכמאמר
(שתנאי שקטה ולבסוף יראה מתחלה ושקטה"
ישראל "אם בראשית, מעשה עם הקב"ה התנה
אני לאו ואם מתקיימין אתם התורה מקבלים
מתן-תורה שלפני ובהו"). לתהו אתכם מחזיר
ועל- ”יראה”, של במצב (העולם) הארץ היתה

"שקטה". - התורה את קבלו שישראל ידי
העולם קיום האדם. בעבודת השני השלב וזהו
בלימוד ישראל של עבודתם שע"י התורה. ע"י
בעולם דוקא (האפשרי המצות וקיום התורה

העולם. של מציאותו קיום פועלים הזה).

כולם את להעלות
מלכות היא המלכות" ”עיקר דוד: של דורו

על הקב"ה את להמליך הוא שענינה דוד, בית
דוד שע"י כפשוטו, שהיה וכמו כולו. העולם

שכולו למצב ועד ישראל, ארץ כיבוש גמר היה
שלמה, בימי שהיה כמו בתחילתו תיכף מלכות

- שעל - לשלמה מתנות הביאו שהאומות

הקב"ה מלכות גילוי היה דוד בית מלכות ידי
בעולם.

שע"י משה, דור על דוד בדור החידוש וזהו
שהוא, כמו הוא העולם קיום ומצות התורה

בעולם, עליה נפעלת המלכות גילוי וע"י
- דוד" מבית ”מלך ע"י תהיה, בזה והשלימות
הקב"ה של מלכותו תתגלה שאז צדקנו, משיח

כולו. בעולם

אחד כל אצל
נח אצל היו אלו עבודה אופני שלשת מעין

שהיא - בעצמו בעבודתו א) המבול: בתקופת
בשפלות היה שהדור שלמרות אברהם. בדוגמת
הנהגתם. אחרי נגרר לא נח אופן בכל - ביותר

(בדוגמת בעולם פעולותו הייתה גם כך ב)
כל הצלת היתה ידו שעל תורה). מתן פעולת
יכרת ש”לא נשבע שהקב"ה עד כולו. העולם
מבול עוד יהיה ולא המבול ממי עוד בשר כל

הארץ”. לשחת
בעולם, ושינוי עליה של ענין היה נח בתיבת ג)
כפי ביניהם, בשלום חיו והחיות הבהמות כשכל

והשלימה. האמיתית בגאולה שיהיה
(כמו האדם בעבודת הוראה יש זה בענין והנה

בתורה). דבר בכל
היא הרצויה הדרך אחד: לכל מכך וההוראה

ממנה, להתפעל ולא הסביבה אחרי להגרר לא
בעולם ולפעול לקונו, בעבודתו בתוקף ולעמוד

של מלכותו לגלות מזו ויתירה תורה ע"י
בגאולה. שיהיה וכפי בעולם הקב"ה

תשמ״ט) תשמ״ה, נח, ש״פ (משיחת

מרחשון ז׳ עד אחדות כינוסי
תשד״מ מרחשון בדר״ח נח ש״פ קודש שיחת מתוך

מר- חודש כהתחלת נמצאים שכאשר מוכן, לעיל, האמור כל "ע"פ
הלך ד"ויעקב העבודה מתחילה כאשר המועדים, כל סיום לאחרי חשון.

ונכון וטוב ראוי - ממש כפועל לדרכו"
של האחדות ענין את שוב להדגיש ביותר
שבהם "כנסים" עריכת ע"י ישראל, בני
הדרת עם "ברוב מישראל, רבים יתאספו
באיכות ריבוי והן בכמות, ריבוי הן מלך",

ישראל. בני של הסוגים מכל -

ישראל בני כל עבור יהיו אלו ו"כנסים"
עצמם, בפני אנשים וטף, נשים אנשים -
- עצמם בפני וטף עצמם, בפני נשים

שלהם. והמדריכים המורים בהשגחת

כאן שהיו לאלו רק לא - בזה והכוונה
פעמים ריבוי ושמעו האחרונה בתקופה
לאלו גם אם כי האחדות. ענין אודות
בארץ הן המקומות, בשאר שנמצאים

נחוץ היכן – ולכאן לכאן מקום יש שהרי לארץ, בחוץ והן ישראל
ונכון טוב ולכן, בחו"ל, או ישראל בארץ האחדות, ענין יותר ומוכרח
מקום בכל לארץ. בחוץ והן ישראל בארץ הן ייערכו אלו ש"כנסים"

זו. דשבת ההפטרה כלשון - הרחוקים" ל"איים עד ומקום,

גם נאמר הרחוקים", "איים אודות מדובר שבו שבפסוק [ולהעיר
מדובר שבה נח, לפרשת השייכות מודגשת שבזה - קשת" "מושכי

הקשת]. אות אודות

תשרי חודש במשך כאלו "כנסים" נערכו שבהם מקומות באותם וגם
בימים אחד) כנס - הפחות (ולכל נוספים "כנסים" לארגן ונכון ראוי -
מצד יחדיו: הענינים כבר ישנם שאז מר-חשון, לז' חדש ראש שבין
עם וביחד ממש, בפועל לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין כבר ישנו - אחד
שייך זה שזמן היינו. הרגל". "אחר נקרא מר-חשון ז' שעד הזמן - זה

ל"רגל".

העיקר הוא והמעשה
מקום ככל "כנסים" יערכו מר-חשון, לז' חודש ראש שבין בימים
ל"כנס" שמצטרף ויחיד יחיד שכל כך עם". "ברוב - וכאמור ומקום,
למציאות כולם נעשים - זה עם וכיחד עם". ב"רוב הוספה הוא פועל

שלם".. בלבב רצונך לעשות אחת אגודה כולם "ויעשו אחת,

"לעשות היא אחת" אגודה כולם ד"יעשו והמטרה שהתכלית ומכיון
נוספת התבוננות עבור הנ"ל ה"כנסים" את ינצלו - שלם" בלבב רצונך
יש מה ויראו תשרי, חודש במשך שנתקבלו הטובוה ההחלטות בכל
נפש מצד אפילו שהוא (טבע האדם מטבע שהרי - בזה להוסיף
רוצה מנה לו שיש "מי עתה, עד שהשיג במה מסתפק שאינו הבהמית)
רוצה והוא מאתיים לו יש ואם מאות", ד' רוצה מאתיים מאתיים.
דנפש הטבע היפך כולל האדם. טבע היפך זה הרי - בלבד מאתיים

הבהמית!...

שבמקומו להשתדל - זה בענין לעסוק ואחד אחד כל יכול ובודאי
שעסקו אלו אצל - בפועל שראו כפי עם", "רוב של באופן "כנס" ייערך
לאסוף הצליחו המתאים, באופן בזה עסקו שכאשר - הנ"ל בענינים
שלושים, או שלשה, של "אגודה" רק לא ישראל, מבני יותר גדול מספר
שיצליחו שיערו לא עצמם שהם כך כדי עד ביותר, גדול מספר אלא

ישראל! מבני גדול כה מספר לאסוף

נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של בשליחותו מכיון-שהולכים - הדבר וטעם
למשה עד הדורות, בכל ישראל ונשיאי חכמי כל של ובשליחותם דורנו.
דמשה ואתפשטותא - בנ"י של הראשון הרועה מהימנא", "רעיא רבינו,
הנ"ל ענינים בכל ההתעסקות - שאז דורנו, לנשיא עד ודרא, דרא בכל
ד"שלוחו באופן אם כי להטפיח", מנת על ד"טופח באופן רק לא היא
וכאשר ברצונו, אלא תלוי הדבר ואין מלך", מלך "עבד כמותו", אדם של
רבותינו של וזכותם מסייעתו, הרבים וזכות עוזרו, הקב"ה אזי - ירצה
וראש שבת - זכאין" ב"יומין נמצאים כאשר ובפרט מסייעתו, נשיאינו

בארוכה. כנ"ל חודש,
(412-413 עמוד א' כרך ה'תשד"מ (התוועדויות

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
. ד פרק עדות הל'

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח פרק

ט. פרק

י. פרק

א-ג. פרקים שכירות הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג. פרק
א-ב פרקים ופקדון שאלה הלכות

ג-ה. פרקים

ו-ח פרקים

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

באמת יקראוהו אשר לכל קרוב

נח פרשת

נח

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם ענינים
- הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים כאשר וגם
ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם, הם ממשיכים

תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקדושה להיפך עקשנות שוחט שיחי' מנחם הרב למשפחת
שיחי' שלמה הת' הבן לבוא

שתחי' טובה עב"ג השידוכין בקשרי
שיחי' גולדשטיין למשפחת

הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ע"ה יהודה ר'

יעקב ב"ר

נוטיק
עפר שוכני ורננו והקיצו

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה

לזכות טוב מזל ברכת

בנגל אסף ר׳

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-658-4633
www.hageula.com

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

קדמי ר'
ברשב"י אלעזר רבי בציון

אלוקי, רוחני שורש הגשמי, בעולמנו תופעה לכל
ההתחממות לשאלת מעבר יעודה. על אור השופך

הצפוני, שבאוקיינוס הרי לא, או כן הגלובאלית,
הולך הקרח מעטה מדהימה, תופעה מתרחשת

האם זמנית? התופעה האם ונמס. הולך ומצטמצם,
ואחרות אלה שאלות על לעולם? טוב מבשרת היא
והשולחן התניא בעל הזקן, אדמו"ר לענות הואיל

שנה. מאתיים לפני כבר ערוך,
יצחק זלמן ר' היה הראשונים, מחסידיו אחד

חכם, תלמיד מקאליסק.
ועמקן רחבים מוחין בעל

זלמן ר' משזכה מטבעו.
לתורת להתוודע יצחק

מיד הכיר הזקן, אדמו"ר
לחסיד ונעשה ביחודה,

גם זוכה כשהוא מובהק,
חב"ד. לתורת רבים לקרב

לוהטת שמחה
זלמן ר' גילה זה, בשלב

רבו שהיה למי יצחק
הגאון כן, לפני רבות שנים

יחודה על ליב, דוד ר'
וגדולת חב"ד תורת של

לשמע הזקן. אדמו"ר רבו
נענה חסיד. להיות ליב דוד ר' הגאון ביקש הדברים

חסיד. להיות יכולים "אינכם יצחק זלמן ר' לו
חונכתם אתם לוהטת, שמחה פקעת הינו חסיד

וקרה". שחורה מרה על וגודלתם
וביקש הזקן לאדמו"ר ליב דוד ר' הגאון נסע

באריכות עימו שוחח הזקן אדמו"ר חסיד. שיעשהו
בקשתו את דחה אך עמוקה בגאונות תורה בדברי

חסיד: לעשותו ביכולתו אין כי ואמר חסיד, להיות
משיח״. יחמם הקרח ים ״את

סביב הנמצא הקרח, ים נחשב שנה, אלפי במשך
הצפוני, הקוטב ובאזור

ובלתי מסוכן לאיזור
אדם, בני למושב ראוי
שכבת מכוסה בהיותו

שעשתה עבה, קרח

משמעותו את לו והעניקה קרח, למדבר אותו
שעושה השימוש את מבהירה זו עובדה השלילית.
העגום מצבו להבהרת הקרח" ב"ים הזקן אדמו"ר
הוא אפילו אשר עד ה', בעבודת ליב, דוד ר' של

לו מותיר שהוא התקוה שביב לו. לעזור יכול אינו
את לחמם יוכל הוא, ורק הוא המשיח. מלך הוא
בליבם. חדרה שהקרירות אותם אצל הקרח", "ים
מלך שליט"א הרבי הכריז לנשיאות, עלייתו מאז

של סופית הכשרה דורנו, משימת על המשיח,
לגאולה, כולו העולם
אדם להשאיר מבלי
מוכן. שאינו ומקום

ע"י שבוצעה משימה
החסידות מעיינות הפצת
והתלהבות חום המקנים
העולם. בכל ה', בעבודת
שפעלו והתלהבות חום
שהצטברה כאלה על גם

קרח, שכבת בליבם
לבין בינם שהפרידה

שני. ליהודי ובינם קונם,

נשמות להלהיב
וכתוצאה במקביל
חלו זו, מפעילות

להתחמם, שהחל הצפוני באוקיינוס שינויים
החלה הקרח שכבת הזקן. אדמו"ר כנבואת

היה ניתן לראשונה אשר עד ולהצטמצם, להצטמק
מכאן נוסעים! באוניית הצפוני, הקוטב את לחצות

אלו. שבשינויים החיובי יתגלה שבקרוב גם,
נשמות את ולהלהיב הקרח" "ים את לחמם זה כוח

הגאולה הבאת דורנו, משימת למילוי ישראל בני
מלך שליט"א הרבי ע"י הוענק והשלימה, האמיתית

כל זו. משימה במילוי חלק הנוטל לכל המשיח
טבעית העל העוצמה את לממש הוא, לנו שנותר

הקדושות, הוראותיו מילוי ע"י לנו, שהוענקה
מלך, והדרת עם ברוב אחדות כינוסי עריכת

ומצות בתורה הוספה הגאולה, בשורת פרסום
מלכותו וקבלת משיח של תורתו בלימוד בפרט

לבב. וטוב שמחה מתוך

הבאים ברוכים
חיינו" מ"בית הבאים של חזרתם עם

אצל החגים בחודש ששהו יורק, בניו
ותחילת המשיח, מלך שליט"א הרבי

לדרכו", הלך "ויעקב של בסימן העבודה
למען האגודה השנה, גם מקיימת

הכינוס את והשלימה האמיתית הגאולה
בכינוס הבאים". "ברוכים של הארצי
ליום בסמיכות שנה מידי המתקיים
הנשיא הרש"ב, אדמו"ר של הולדתו

הבאים ימסרו חב"ד, בשושלת החמישי
חודש ומברכות תשרי חודש מחוויות

ההדגש יוצג כן כמו ב"770". החגים
הכללית הפעילות בתוך המיוחד, השנתי

והשלימה האמיתית הגאולה להבאת
בקרוב פרטים ממש. בפועל

לתיבה צוהר
ספר של שמו הינו לתיבה" "צוהר
פנימיים תכנים בגילוי העוסק יחודי,

והעמקה דיוק באמצעות בתורה,
פרי הספר הפסוקים. ואותיות בתיבות

גליון (ראה חסן חנן הרב של יצירתו
.052-569-9691 לפרטים .(1013

המעצר בבית תורה שיעורי
אביב בתל עופר נווה חב"ד בית

לעצורים תורה שיעורי לקיים החל יפו,
"אבו-כביר". המעצר בבית השוהים

השונים, באגפים מתקיימים השיעורים
מחפוץ, שמואל הרב השליח ע"י

הלכות ובלימוד ומשיח גאולה בנושאי
יום. היום לחיי הנצרכות

הקרח שכבת הזקן. אדמו״ר כנבואת להתחמם, שהחל הצפוני באוקיינוס שינויים חלו זו, מפעילות כתוצאה
נוסעים! באוניית הצפוני, הקוטב את לחצות היה ניתן לראשונה אשר עד ולהצטמצם, להצטמק החלה

טובות חדשות

להמסת הגורם נחשף
הצפוני בקוטב הקרח

ליל מידי חב״ד שבכפר ב-770 המתקיימת הקבועה בהתוועדות ברקן יהודה ר׳
ר״ת. תפילין לרכוש אותי הביאה ר״ת, מהנחת העצומה ההרגשה - שישי

מדהים והרגשתי תם רבינו הנחתי

לכינוס היכונו

מ-770 הבאים ברוכים
בקרוב פרטים
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האנושות את שמאחדים שבעה

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

המיחוש ורפואת בלימוד הצלחה
יגעת חז"ל הודעת ידועה כבר ללימודו. ובהנוגע
הוא. בידו הלימוד שהצלחת מובן שמזה ומצאת,
יזהר הנה דשמיא, בסייעתא להרבות שבכדי אלא

יפריש התפלה קודם חול יום ובכל עזרא. בטבילת
בשבת גם התפלה אחר יום ובכל לצדקה. מטבע איזה
שבחלק כפי - חדשי תהלים חשיעור יאמר טוב ויום

החדש לימי התהלים
בטפול נמצא בטח שלו, המיחוש אודות במ"ש

אשר וידוע הוראותיו, וממלא במקצוע מומחה רופא
מעולות הכי מהרפואות הבטחון וחיזוק הנפש מנוחת

עתים קביעות לו יש בודאי אלו. כמו למיחושים
שהרי, לזמן. מזמן בזה ומוסיף החסידות, תורת בלימוד
ו׳קסט) (מאגרת ומצוות... תורה של ענין ככל

צעד אחר בצעד לחנך
אחר צעד אותו שמחנך מה עשה טוב ... האברך אודות

הגשמית, ישראל ארץ בכבוש נאמר כבר והרי צעד,
מעט מעט ברוחניות, אר"י לכבוש גם למדים שמזה

בטח שאז אידיש, הנ"ל מבין אם מזכיר אינו אגרשנו.
חלק וגם באידיש (התניא שבדפוס מהדברים לו יתן

באידיש) השיחות
וקרוב גדול שספק הענינים שבאלו מובן, ומהאמור

לבקשו או עליהם, לצוותו כדאי אין ישמע, שלא לודאי
בענינים ההוראות בקיומו יגע שלא בכדי - אודותם

כן, אחרים.
למצוא נכון - בעלעקטריק חוש להנ"ל שיש כיון

שכותב ומהטעמים זה. בשטח פרנסה של ענין עבורו
ו׳קעב) (מאגרת טעמים. ועוד
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(24.10.14) ה'תשע"ה תשרי, ל' נח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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צרפת, בריטניה, פיליפינים, יפן, בארה"ב,
הנושא בעולם, רבות מדינות ועוד טורקיה

נחשפת האנושית החברה תאוצה. ותופס הולך
התואמת זו, אמונית למסגרת ויותר יותר

המקבלים מספר התוצאה, בבריאה. אדם לכל
כבסיס נח" בני מצוות "שבע את עצמם על

וגדל. הולך קיומם,
מאזכר המסגרת ששם למרות כי לציין, יש

מצוות שבע מתוך ששש הרי "נח", את בתוכו
למעלה הראשון, לאדם כבר נמסרו אלו,

עליהם מצוות שש נח. לפני שנה מ-1600
עדן, בגן בהיותו עוד בריאתו ביום נצטוה

"ברכת איסור ב. זרה עבודה איסור א. כדלהלן:
שפיכות איסור ג. לקלל). לאיסור (כוונתו ה'"

גזל. איסור ה. עריות. גילוי איסור ד. דמים.
מסודרת משפט מערכת לקיים החובה דינים. ו.

אנושית. חברה בכל

השביעית נוספה
הראשון. אדם כבר נצטוה אלה כל על כאמור,
שהגיעה האנושות של הקלוקלת התנהלותה
למבול הביאה נח, של בדורו הירידה לשיא

נוצר עתה האנושות. של רובה רוב ולהכחדת
מכל שנותרו נח" ל"בני ולהבהיר לחזור הצורך

מערכת אותה של חשיבותה את האנושות,
כעת ית'. מאתו אדם לבני הנתונה מצוות,
המצוה זו נוספת, מצוה ובניו לנח הוסיף

אבר "איסור מצוות בשם הידועה השביעית,
לשמירת החיוב את הכוללת מצוה החי", מן

האיסור שסביבנו. חיים בעלי כלפי הנכון היחס
שהומתו. טרם חיים, בעלי מבשר אכילה שולל
בני ישכילו המבול שלאחר לחשוב היה טבעי

מצוות שבע בסיס על חייהם את לנהל האדם,
בבל, מגדל בבניית הפלגה בדור חטאם אך אלו,

הוכיחו, ומנהיגו עולם בורא כלפי כהתרסה
סדום אנשי עדיין. הופנו לא המצוות שבע

בני מליוני את ששיעבדה המושחתת ומצרים
בטיפול צורך את חיזקו פרך, בעבודת ישראל,

בני בנפשות המצוות שבע בהחדרת מהותי
האדם.

הדברות בעשרת מעוגן
השינוי חל לבריאה, שנה 2448 תורה במתן

את כולה, האנושות שמעה לראשונה המהותי.
של התנהלותה יסודות על המצווה עולם בורא
התורה את הקב"ה "כשנתן האנושית. החברה

לא הבריות געה... לא שור צווח.. לא צפור
הקול ויצא ומחריש שותק העולם אלא דברו,
בעשרת עוגנו המצוות שבע אלהיך". ה' אנכי

הדברות.
בבסיס המצוות, שבע את הטביע ית' דיבורו

הנחה מעתה אדמות. עלי אדם כל של הנפשי
היא, אדם כל של הבריאה בנפשו הפשוטה

וכו'. לגנוב אסור להרוג, אסור
לשבע שניתנה החדשה להויה הלכתי ביטוי

"צווה ברמב"ם: מלכים בהלכות נמצא המצוות,
עולם באי כל לכוף הגבורה, מפי רבינו משה

אלפי נח". בני בהם שנצטוו מצות שבע לקיים
כך כל התאפשר לא במהלכם מאז, עברו שנה

שבע את עליהם לקבל הגויים על להשפיע
נפשות, בסכנת כרוך היה הדבר נח, בני מצוות

להמרת כנסיון אצלהם התפרש והדבר היות
דת.

האומות בקרב הפצה
שיגרום זה הוא כי נאמר המשיח מלך על

"שבע את עצמה על לקבל האנושית לחברה
את "ויתקן הרמב"ם: כלשון נח", בני מצוות

אז כי שנאמר יחד ה' את לעבוד כולו העולם
ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא עמים אל אהפוך

לראות ניתן מדוייק, באופן אכן אחד". שכם
שליט"א הרבי התגלות שלבי בין ההקבלה את
בני מצוות שבע אותם להפצת המשיח. כמלך

האומות. בקרב נח,
לפעילות עדים אנו כיום
המטה ע"י בנושא, עניפה
מצוות 7 להפצת בארה"ב

באמצעות כולל נח, בני
מצליח בישראל האו"ם.
בראשות 7for70 המטה

לפעול קלי, בועז הרב
האוכלוסיה בקרב גם

לאחרונה רק הערבית.
דת אנשי עשרות החתים

הבידואי הערבי, במגזר נכבדים ציבור ואישי
של קריאתו סביב להתאחד הקוראים והדרוזי

שבע על לשמור המשיח מלך שליט"א הרבי
לשלום היחידה כהדרך גם נח, בני מצוות

והשלימה. האמיתית הגאולה ולזירוז אמיתי

נח בני מצוות 7 על לומדים


