
הבאים ברוכים לקראת

החלו ובעולם בארץ חב"ד בקהילות
עפ"י אחדות. כינוסי לעריכת ההכנות
יש המשיח מלך שליט"א הרבי כבקשת
חודש בתחילת אחדות כינוסי לקיים
האורחים של חזרתם עם מרחשון,
בבית החגים בחודש ששהו הרבים
מתחילה כאשר יורק, בניו "770" חיינו
לדרכו", הלך "ויעקב של העבודה עיקר
תשרי חגי של הרוחני השפע המשכת

מרחשון. שבחודש המעשה לחיי

חסידות בהפצת הרחבה

עשרות הודפסו תשרי חודש לרגל
ארגון במסגרת מרהיבים גליונות אלפי
המעיינות בהפצת העוסק "לכשיפוצו"
והחסידי החרדי הציבור בקרב החסידות
עלוני לצד מופץ זה כל יורק. ניו ברחבי
מרתקות וחוברות הימים", "אחרית
החסידות מתורת "טעימה" ובהם נוספות
חג לקראת השנה בגאולה. וסוגיות
לספרים "סימניות" חולקו הסוכות
בעניין משיח של מתורתו קטעים ובהם

הגאולה. את המקרב התורה לימוד

לפרסם ממשיך ״אזרחים״
המשיח" במדינת "אזרחים מגזין
גם וגאולה משיח ענייני בהפצת ממשיך
www.chabadwest.co.il/ באינטרנט:

he/home#!103

לקבלת"יוםיוםמשיחוגאולה"בווטסאפ:
972.50.7108770 ל: להודיע יש

טובות חדשות

לדרכו..." הלך "ויעקב

- משלה יחודי לשם הקרובה השבת זכתה
הקריאה שם על ובפשטות בראשית", "שבת
בעוד "בראשית". בפרשת זו, בשבת בתורה
של זו קריאה הפשט, רובד הגלוי, שברובד
בריאת את בפנינו מתארת בראשית, פרשת
הפנימי, ברובד הנה ב"ה, הבורא ע"י העולם
האלוקי יעודה את בפנינו מציגה היא הנסתר,

הבריאה. של

מגלה בפירושו רש"י
זה, יעוד נרמז כיצד
הראשונה במלה כבר
"בראשית" בתורה:
עבור "ראשית". ב' -
הנקראים דברים שני
העולם. נברא "ראשית",

הם? ומה

נקראת "התורה"
"קנני בפסוק "ראשית",
וישראל דרכו", ראשית
"ראשית", נקראים
ישראל "קודש בפסוק
תבואתה". ראשית לה',

יעוד של מושלם גילוי
הגאולה שלב למעשה הינו הבריאה, של זה
האלוקית האמת כאשר והשלימה, האמיתית
וקודשא ואורייתא "ישראל - בעולם מתגלית
חד והקב"ה התורה ישראל, חד", כולא בריך

הם.

גאולה - הבריאה עניין כל
בתחילתה כבר נמצא זה, אלוקי שיעוד העובדה
שהגאולה כך על מצביעה התורה, של ויסודה
במהלך שנוסף שיהיה, ככל נעלה פרט, אינה
הבריאה, של יסודה זהו אלא העולם, תולדות
אלא אינו עניינה שכל

הגאולה.

מלשון הינה גאולה,
היא כשהכוונה גילוי,

ביטוי להלן בבריאה. האלוקית האמת להתגלות
זה. לעניין מאלף (חשבוני) גימטרי

במספר אך ,45 = הרגילה בגימטריא "גאולה"
את מחשבים אין בה גימטריא, (שיטת קטן
היחידות את אלא שבמספר, והמאיות העשיריות
נקבל 5 ו 4 המספרים את כשנסכם הנה בלבד)
ובהיותה 9 = גאולה כלומר .9 = התוצאה את
או פרט בכל לגלותה שנוכל הרי הבריאה, ביסוד

בבריאה. כלל

בעולם מלה כל ואכן
הערך את כשנחשב
שלה הרגיל הגמטרי
העשריות (כולל
ממנו ונפחית והמאיות)
הקטן הגמטרי אתהערך
(ללא מלה אותה של
והמאיות), העשריות
שהיא ,9 לעולם נקבל
קטנה בגימטריא כאמור

"גאולה".

גאולה לחיות
אלא נחמד. נשמע
כאן, הטמון הרעיון שבדבר, ל"פרפאות" שמעבר
הרבי של הקדושות בשיחותיו אחת לא חוזר
העולם מבהיר, הוא כאשר המשיח מלך שליט"א
מוכן כבר ואף לגאולה, מפריע שאינו רק לא
תובע עצמו העולם מזה, יותר אלא לגאולה,
שהרי והשלימה, האמיתית הגאולה את כבר
להפנים הוא לנו שנותר כל הבריאה. ביסוד היא

גאולה. לחיות אותה, ולחיות העובדה את

זו גאולה, לחיות המאפיינים מהביטויים
במילוי להוספה המביאה והשמחה, החיוניות
הוספה וגדל. ההולך חי דבר ככל השליחות,
של תורתו וחסידות, נגלה התורה, בלימוד
טובים, ובמעשים המצות בקיום הידור משיח,
מצות שבע הפצת כולל הגאולה, בשורת הפצת
בפועל ההתגלות עדי העולם, לאומות נח בני

לבב. וטוב שמחה מתוך ממש, בקרוב ממש

ביסוד הגאולה
כולה הבריאה

לילה, מידי הייטס, קראון רחובות את רבים גדשו שנה, כמידי
המשיח מלך שליט״א הרבי פני לקבלת השואבה בית שמחת לריקודי

צדקנו משיח פני לקבלת שמחה

השליחות, במילוי להוספה המביאה והשמחה, החיוניות זו גאולה, לחיות המאפיינים מהביטויים
לבב. וטוב שמחה מתוך ממש, בקרוב ממש בפועל ההתגלות עדי וגדל, ההולך חי דבר ככל
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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

נשמת לזכות

ע"ה פסח וולוול ב"ר ראובן ר' הרב הרה"ח
מרנץ

תשע"ז תשרי ט' נפ'

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

שיחיו ורעייתו ישראל ר' להרב
שיחי' לייב יהודה הת' הבן לבוא רוזנבאום
תחי' לאה דבורה עב"ג השידוכין בקשרי
ממן שיחיו ורעייתו פנחס ר' הרב בת
של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
בהתגלות והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א הרבי

טוב מזל

   

אומות של וההכרה הגילוי
ישראל של במעלתם העולם
כשאנו לדור, מדור מתחזק

ויותר יותר מתקרבים
והשלמה, האמיתית לגאולה
גויים והלכו " יקויים כאשר

אומניך מלכים והיו - לאורך",
כו'. מניקותיך" ושרותיהם

  

בראשית שבת - חב"ד נשיאי פתגם ידוע
קובע שהאדם וכפי כולה, השנה לכל נוגעת
ההנהגה היא כך - זו בשבת התנהגותו את

השנה. בכל

בראשית בשבת מתייצב כשאדם
השנה לכל הרחבה נמשכת - בהתרחבות
בגשמיות. והן ברוחניות הן העניינים, בכל
- ית' לו לדירה העולם עשיית לידי עד

העצמי.... מרחב

תשי״ז) בראשית, פרשת שבת שיחות, (ליקוטי

ויבדל טוב כי האור את אלוקים וירא
החושך ובין האור בין אלוקים

ד) א, (בראשית

ביום הקב"ה שברא אור אלעזר: רבי אמר
ועד העולם מסוף בו צופה אדם ראשון,
המבול בדור הקב"ה שנסתכל כיון סופו.
מקולקלים שמעשיהם וראה הפלגה ובדור
מרשעים "וימנע שנאמר: מהם, וגנזו עמד

אורם".

שנאמר: לבוא, לעתיד לצדיקים גנזו? ולמי
ואין טוב", כי האור את אלוקים "וירא
כי צדיק שנאמר:"אמרו צדיק, אלא טוב
חגיגה) (מסכת טוב".

הנביא כך על משיב הגאולה? בעת ומה
ילד של לידתו שמביאה והברכה יהנחת
להורים רק מכוונת אינה נוסף יהודי
ישראל. עם לכל אלא הקרובה, ולמשפחה

דוד בן "אין הגמרא ממאמר עולה כך
אוצר שבגוף". הנשמות כל שיכלו עד בא
כל וכשיכלו "גוף", נקרא למעלה הנשמות
לעולם-הזה וירדו ה"גוף" מן הנשמות
משיח יבוא יהודים, של בגופותיהם לשכון

צדקנו.

נוסף יהודי ילד של לידה שכל הרי
דוד, בן משיח ביאת את ומזרזת ממהרת
עם לכל ונחת ברכה כמובן, שבעקבותיה
גאולה) (פניני ישראל

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:30 17:17 ירושלים
18:31 17:32 תל-אביב
18:30 17:22 חיפה
18:32 17:35 באר-שבע
18:37 17:38 ניו-יורק

חשון חודש  

שני ליל 

חלקים. 5 ו דק', 24 ,3 שעה
    

      
כ) - ה מב, (ישעיה

הגנוז אור - טוב כי האור

מלך דבר

בראשית פרשת

בראשית

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
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

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש

בכלל תשרי חודש למועדי המשך מהווה בראשית שבת
כותב כך משום במיוחד. תורה ושמחת עצרת ולשמיני
הכפורים, יום ממחרת במכתבו מוהריי"צ אדמו"ר הרבי
השלמה "כעין בראשית בשבת שיהיה זו: שבת אודות

שעברו". השמחה לימי טוב" כי אור ותוספות

כשההבדל ותוספות, השלמה ענינים: שני כאן מודגשים
עדיין, החסר את להשלים - "השלמה" ביניהם:

עליו, שהוטל מה האדם כשהשלים אף - ו"תוספות"
כך.. על להוסיף שעליו הרי

להוסיף חייבים אבל
ותוספות". השלמה "וכעין הרבי בדברי המשמעות זו
חודש במשך לפעול שיש מה כל הושלם ולא במדה א)
אף ב) בראשית. בשבת זאת להשלים אפשר - תשרי
תשרי בחודש לפעול צריך אשר כל את הושלם אם

קבלת על לחכות עתה שתפקידו האדם יחשוב אל -
עוד. להוסיף לו יש אלא השכר,

"תוספות ומפרש: מוסיף אלא בכך, מסתפק אינו הרבי
הוא והחידוש אור. - היא הנדרשת ההוספה אור".

עבודת עול, קבלת - עניינה ראש-השנה, עבודת שהרי,
זמן - עניינו סוכות תשובה: - עניינה הכפורים, יום
עליהם ושמחת-תורה שמיני-עצרת ובפרט שמחתנו
למרות והנה אתך" לזרים ואין לבדך לך "יהיו נאמר:
אור. להוסיף מקום ויש אפשר אלה, נעלים עניינים

"אור להיות צריך - וכותב הרבי מוסיף - האור סוג

אור - נאמר ראשון ביום שנברא האור על טוב". כי
יב, (חגיגה לעתיד-לבוא לצדיקים הקב"ה וגנזו טוב, כי
בתורה!". - גנזו? "והיכן אמר: הבעל-שם-טוב א).

לאור התורה, באמצעות להגיע, אפשר כיום אף כלומר,
שלעתיד-לבוא.

שלעתיד האור את להשיג אפשר כיום שאף הדבר. טעם
חד", כולא - וקוב"ה ואורייתא "ישראל כי הוא -לבוא,
כך כאחד, ויהיה הוה היה בבחינת הוא שהקב"ה וכשם
אף וכן לבוא העתיד - היום כבר גנוז בה בתורה, גם
בגלוי היא הקב"ה עם חד כולא בחינת בהם בצדיקים,
להם יש עתה ואף הזמן, הגבלות לגביהם קיימות לא -

שלעתיד. האור

היצירה בעולם
רבי לגיסו שכתב מהבעש"ט הסיפור יוסבר האמור לפי
גיסו, עם שארע מסויים מעשה אודות מקיטוב גרשון

הודיעו עליו המעשה כי גרשון, רבי גיסו לו והשיב
כתיבת זמן מאשר יותר מאוחר בזמן אבל אירע, אמנם

המכתב...

טרם עוד המעשה אודות לכתוב הבעש"ט יכולת על
הוא הזמן יותר, נעלה בעולם כי בחסידות, מבואר ארע,
עשרה חמש בו היצירה, בעולם אז שהה הבעש"ט כללי.
שיארע. מה מראש ראה כך משום אחת, בבת הן שנה

לגיסו לכתוב הבעש"ט על היה זה לפי לכאורה. ברם,
אינם שצדיקים אלא, יותר. מאוחר בזמן יארע שהמעשה

אלוקות. - מציאותם כל עצמם, בפני "מציאות"

הזהר מאמר בפירוש החסידות. בתורת המוסבר גם זה
כיצד לכאורה, רשב"י", דא - הוי' האדון פני "מאן
אלא נברא? על הוי'" האדון פני "מאן לומר אפשר
מציאות היה ולא לאלקות לגמרי בטל היה רשב"י

האדון פני "מאן עליו לומר אפשר כך ומשום לעצמו.
הוי'".

שוררת בצדיקים גם כך כביכול, בהקב"ה שהדבר וכשם
ציין לא ולפיכך כאחד, ויהיה הוה היה של הבחינה
הואיל יותר, מאוחר בזמן יארע שהמעשה הבעש"ט

כעת. הדבר אירע כבר ובדרגתו

לאור התורה. באמצעות להגיע, כיום אף אפשר לפיכך
- התורה פנימיות על-ידי צדיקים, כי לעתיד. שנגנז

לא - צדיק ענין אמיתות אפשרית דוקא שבאמצעותה
הזמן. הגבלות בהם קיימות

בצדיקים גם
ידי על לבוא". לעתיד לצדיקים "גנזו המאמר פירוש זהו
להיות אפשר התורה. פנימיות באמצעות כלומר, "גנזו".

שלעתיד. לאור מגיעים כך ידי ועל הצדיקים, ענין

הקב"ה הטעימן "ג' הגמרא' במאמר לאמור, גלוי רמז
האבות את מונה והגמרא הבא", עולם מעין הזה בעולם
לו אפשר יהודי שכל רבה, אליהו דבי בתנא מצינו והרי
יצחק אברהם אבותי למעשי מעשיי יגיעו מתי לומר

לכך. להגיע לו אפשר אחד שכל היינו ויעקב.

אור ותוספת השלמה "וכעין הרבי: בדברי המשמעות זו
בראשית שבשבת הבעל"ט". בראשית בשבת טוב כי

ביום שנברא לאור טוב. כי לאור להגיע אפשר הבעל"ט.
ה׳תשי״א) בראשית (משיחת שלעתיד. האור הוא והוא ראשון

את ומילאו ורבו פרו ... אותם ויברך
כח) א, (בראשית וכבשוה הארץ



ציון בן אלתר חיים ר' להרב

פרישמן שיחיו שיינא ורעייתו
השם בצבאות החייל - שיחי' הבן להולדת

זמן של הרחבה מתוך טובים, ולמעשים לחופה לתורה, לגדלו ויזכו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה האמיתית הגאולה

טוב מזל

האחורי, בצידה המזוזה קלף על
אחד ש-ד-י, השם נרשם
במסגרת הקב"ה. של משמותיו
הרבי הכריז עליו מזוזה" "מבצע
תשל"ד בשלהי מלך, שליט"א
יש לראש לכל כי ציין הוא ,('74)
החייב פתח בכל מזוזה לקבוע
ה'. מצוות שזו משום במזוזה,
במזוזה בה שיש ציין זה, עם יחד
הגנה שמירה, של יחודית סגולה
סגולה הבית. תושבי לכל והצלה,
ש-ד-י, השם באותיות הנרמזת
תיבות לראשי מפוענח כשהוא

כדלהלן: סגולה, אותה של

שמירה ישראל, דלתות שומר
בלתי עניין מכל
בגשמיות בין רצוי,

ברוחניות. ובין

בבת טאקה למשפ'
הגאולה, עיר ים
מאלף סיפור
סגולה על ו"טרי"
שמספר כפי זו,
רמי המשפחה, אבי

.(45)

תקופה מזה
מוטרדים ואשתו שהוא ארוכה
עם מוסברת, שאינה מתופעה
הילדה השלוש. בת תהל בתם
לילה מידי להתעורר החלה
בביעותים צועקת כשהיא
בחדרה. דמויות שרואה וטוענת
בתוהו. עלו להרגיעה נסיונותינו
רמי. אומר עיצות", אובדי "היינו

בתנו, של הזה פשוט הלא "המצב
מוסיפה מעינינו" שינה הסיר
להתעורר החלה הילדה אישתו.
והיינו לילה בכל פעמים מספר
שנינו אותה. להרגיע חייבים
כאלה ולילות עובדים אנשים
היום, סדר את לשנינו משבשים
מודאגים היינו הכל שמעל אלא

הילדה. לשלום

קיבלנו השנה, כיפור יום לקראת
מעטפה השכונה, תושבי רוב כמו
הדואר בתיבת כפרות" "פדיון של
בשכונתנו. משיח מבית שלנו
לתת המשפחה כל לבוא החלטנו
באותה ה"כפרות". דמי את שם
לי אמרה אישתי גם הזדמנות
הלא הסיפור על ולשאול לנסות

הילדה. עם לנו שיש קל

מספר משיח, לבית "כשהגענו
מאיר לרב וסיפרתי האבא, רמי
בפני מיד ציין הוא העניין. כל את
מלך שליט"א הרבי הוראת את
מזוזות בדיקת לערוך המשיח,
את נביא שמיד והציע שנה מידי

לבדיקה. המזוזות

הוא המזוזות, את כשהבאתי
לבדיקה אותם לשלוח הבטיח
זאת עם יחד אבל מוסמכת,
של במזוזה להסתכל אותו סיקרן

תהל. של החדר

והחל המזוזה את פתח הוא
הצביע כשלפתע לקרוא,
על בהתרגשות
המילים אחת
יש "הנה, במזוזה
ברורה". בעיה כאן
התברר לתדהמתנו,
במילה "ב" שהאות
היתה "יבולה"
מרכזו הפסולה.
- התחתי הקו של
האות של - המושב
מחוק, היה ב,
שפוסל באופן

המזוזה. את

חדשה", מזוזה בקשתי "מיד
כשחזרנו מיד האבא, ממשיך
המזוזה את קבעתי לביתנו,
כל תהל. של בחדרה החדשה
מה לראות במתח היינו הלילה
כל ולשמחתנו, לתדהמתנו יקרה.
ללא רגועה ישנה הילדה הלילה

ביעותים. שום

מהמזוזות ששניים לציין יש
פסולות. כן גם היו מבדיקה שחזרו
לחדשות. הוחלפו שהן כמובן
צעד נעשה זו בהזדמנות כאשר
לא הילדה כי התברר נוסף.
התורה בספר לאות נרשמה
גם ישראל. ילדי לזכות הנכתב
שליט"א הרבי הדגיש זה במבצע
רכישת חשיבות את המשיח מלך
הילד/ על לשמירה בהקשר האות
עבורה לרכוש והוחלט הילדה,

התורה. בספר אות

התחזקות חלה הסיפור בעקבות
במוחש שראתה במשפחה, כללית
של החיובית התוצאה את
מהמבצעים אחד מזוזה, "מבצע
מלך שליט"א הרבי של הקדושים

המשיח.

הגאולה. למען האגודה יו"ר ציק, זמרוני הרב עם

כאן! זה חלם,
איתן" "צוק על צה"ל תחקיר
היו המנהרות שבוע: לפני שפורסם
ממש המפקדים. עבור נעלם בחזקת
ההיסטורי, הדיוק למען אז "הפתעה".
למקבלי הפתעה. כל כאן הייתה לא
הרבה הדרוש, המידע היה ההחלטות

איתן". "צוק לפני

קטיף בגוש תושבים דיווחו ,(2005 (קיץ ההתנתקות לפני שנים
בתים מתוך עפר פינוי מזהים שהם בצה"ל, מקומיים למפקדים
אלה בבתים ויחידה, אחת משמעות בעלת עובדה ברצועה.
החליטו ההחלטות מקבלי ישראל. בכיוון מנהרות פירי נמצאים

לגדול. לבעיה ולתת דבר המידע עם לעשות שלא

של מראש ידועה לפריחה הביאו ההתנתקות, ומחדל הגירוש פשע
מידע ועוד עוד בצה"ל והצטבר הלך רק מאז המנהרות. תעשיית
השאלה המידע. של קיומו שאלת אינה השאלה המנהרות. אודות
משהו. זה עם לעשות רצון יש והאם המידע. עם עושים מה היא

ההחלטות מקבלי בקרב ולא בצה"ל הבכירים הגורמים בקרב לא
של למחיקתו אמיתי! משהו לעשות הרצון התעורר לא בממשלה,

האיום.

נראית שהתופעה משום הטוב. במקרה זה כאן, זה חלם אמרנו
ישראל ממשלת מזרימה שנים במשך מחלמאות. גרועה יותר הרבה
לאחר גם ודלק, ברזל מלט של עצומות כמויות עזה, לרצועת
בדבר, הנוגעים לכל ברור כאשר וזאת התופת. מנהרות של גילויים
כי זאת, מסתיר אינו שאף הפלסטיני בצד והן הישראלי בצד הן
באופן שגבו התופת, מנהרות לבניית משמשים אלו, "בניה" חומרי
בגבול רציני לאיום שהפכו ועד כבד, דמים מחיר ועקיף, ישיר

ישראל. של דרומי המערבי

לקבור שעומדים המיליארדים
מספר כהאוייב הרצועה על להכריז הרצון ולאי לחלמאות כהמשך
בעומק חיץ חומת חפירת על הממשלה החליטה ישראל, של 1
על התמודדו זרות, ממדינות רובן חברות 13 מטרים. עשרות של
הטכנולוגיה כי הסבירו הביטחון במערכת טורקיה), (כולל המכרז
בישראל נוסתה ולא כמעט מטרים עשרות של בעומק לחפירה

זרות. חברות של וניסיון ידע נדרש ולכן

במכרז, הזוכים על לאחרונה להודיע אמור היה הביטחון משרד
נאמר כך בעקבות שגוי. היה העלויות אומדן כי התברר אך
משודרג, נוסף הצעות סבב לקיים הוחלט כי הזרות לחברות

במיליארדים! הנאמד הפרויקט עלויות יבחנו במהלכו

בהקמת שהושקעו המיליארדים את להזכיר כדאי לכך, בהקשר
המיליארדים את בהתנתקות. לטמיון שירדו קטיף גוש ישובי
המיליארדים בפועל. ההתנתקות של ביצועה עלות הנוספים,
עלות והמיליארדים למתיישבים זמניים בפתרונות שהושקעו
להביא כדי רק ההתנתקות, מאז שנדרשו הצבאיים המבצעים
החלמאית, החומה להקמת המיליארדים וכעת זמנית! לרגיעה

ונשק. צבא בעלת למדינה מכתיבה טירוריסטים שקבוצת

הרבי התגלות דוד״, בן משיח היחיד ״הפתרון שאמרנו הוא
ממש. עכשיו המשיח מלך שליט״א

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק תשרי - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

אוכלים טומאת הל'
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מזוזה מבצע מנפלאות

כל ידי שעל אנשים וכמה כמה מיד הזהירו אז כבר
ולמרבה נוסף. לחץ מזמינים שהוא, כל ללחץ כניעה

מארץ חלקים לקרוע נוסף לחץ כל והלאה שמאז רואים הצער
זו. החלטה של הנוסח על מיוסד - ישראל

תשל"ז) תמוז (י"ב

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נוסף לחץ מזמינים

הפסולה המזוזה
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שרות
! אדיב

התמימים לתלמידי העולמי ה"הקהל"

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

תלמידי אלפי תשרי, חודש של עיצומו
לשהות שהגיעו העולם מרחבי חב"ד ישיבות
בחודש המשיח מלך שליט"א הרבי במחיצת
ע"י שנערך יוקרתי, לערב מתכנסים החגים,
על המופקד אורחים' הכנסת – 'אש"ל ארגון
ה"הקהל" כינוס האורחים. אלפי של אירוחם
'אהלי באולמי מלכה", כמלווה נערך העולמי,
במוצאי פארקווי, איסטרן בשדרת תורה'
אדמו"ר של ההילולא יום תשרי י"ג שבת
הרביעי הנשיא שמואל) (רבינו מהר"ש

חב"ד. בשושלת

מעורכי רייניץ ישעיה אברהם הרב המנחה
באמירת פותח משיח' 'בית השבועון
"התחזקות הערב נקודת את ומציין "לחיים"
צדקנו משיח פני קבלת היחידה: בשליחות
הרבי של פרקו בקריאת ממש. בפועל
חן מרדכי הרב מתכבד המשיח, מלך שליט"א
הקורא אש"ל, ארגון של הרוחני וועד חבר
בסיום ומכריז רבה בהתרגשות הפרק את

אדוננו. יחי פעמים ג' הקהל עם יחד

שלכם החיות בזכות
גרשון הרב באוהיו סינסטני ישיבת ראש
ההתחזקות חשיבות את מדגיש אבצן,
ה'דבר של שבועי בלימוד בנפש וקביעות
הנגיד דברים, לשאת מוזמן כעת מלכות'.
הזוכה דרייזין בער שלום ר׳ הרה"ח החסידי
שהוא הסיוע על סוערות, כפיים למחיאות
תמימים", "תומכי ישיבות לבחורי מעניק
וחליפות, כובעים בחלוקת השנה, כל במהלך
ברחבי הישיבות לתלמידי עידוד במבצעי
בהכנות העולמי, את"ה במסגרת העולם
מימון כולנה: על והעולה החגים, לחודש

החגים". בחודש אירוח כולל לרבי נסיעה
בזכות מסיים, הוא לכם. מגיעה "התודה
בזכות זה חי, 770 חיה, השכונה האורחים
מורנו אדוננו יחי הבחורים. של החיות

ועד!" לעולם המשיח מלך ורבינו

לנצח האמת סוף
הכהן מענדל מנחם הרב אש"ל, ארגון מנהל
תודה לומר "צריכים בדבריו: מדגיש הענדל
המשיח מלך שליט"א לרבי תודה לקב"ה,
הנכון. בצד ונמצאים חסידים שאנו כך על
החגים לחודש הנסיעה שנים עשור לפני רק
וב"ה באנ"ש, חלקים בקרב מופרכת היתה
יהודים ועוד עוד לנצח. האמת שסוף רואים

שאת". וביתר שנה כל מגיעים

לתלמידי זו בהזדמנות מודה הענדל הרב
לפעילות מאודם בכל שמתמסרים התמימים
דאתרא המרא הוא המרכזי הנואם האירוח.
את המתאר משיח, ברוין ישעיהו יוסף הרב
בין בשיח בשיחות, באוירה, החיובי השינוי

דברים. על ההסתכלות ובצורת הבחורים
שפירא שלום הרב לדבר עולה בהמשך
המתאר במנהטן ליובאוויטש כולל ראש
תשנ"ב". של המשיח ימות "אוירת את
הידוע הניגון את מנגן כהן יוסי ר׳ הנגן
תמימים. אלפי עם אריבער', 'לכתחילה

עצומה. התעלות

קודש בשיחות בקי להיות
שליח קרליבך, צבי יוסף הרב – האורח נאום
ג'רזי. בניו בעולם' 'הגדול חב"ד בית ומנהל
דבר לתמימים להעביר מבקש קרליבך הרב
הדבר זה – צדקנו משיח פני "קבלת אחד:
מלך שליט"א שהרבי דבר אין המתקבל.
ממחיש כשהוא יתקבל", ולא יבקש המשיח
כך. על המעידים משליחותו בסיפורים זאת

שמריהו הרב המשפיע הנאומים את חותם
קודש בשיחות בקיא להיות התובע מטוסוב
הניח בהם המשיח, מלך שליט"א הרבי של

עצמותו. את

של הוד קטעי עם וידאו מוקרן כעת
התמימים תשנ"ב. משנת המשיח מלך הרבי

האוירה מנגנים
ת ט ה ל ת מ
בריקוד יוצאים
את הסוחף
יחי בשירת הכל
לאחר אדוננו.
המזון, ברכת
ם י ב ש י י ת מ

יצחק יוסף הרב המשפיעים עם להתוועדות
סגל יצחק יוסף והרב מיוהנסבורג קסלמן

הבוקר. אור עד העמק, ממגדל

טויטו חיים צילום: באירוע העצום מהקהל חלק

טויטו חיים צילום: הכבוד בימת

המנין עם תפילה
חשון, מכ"ח מכתבו נתקבל ארוך הכי הפסק לאחרי
טהרת על חנוך במוסד מורה משרת שקבל כותב בו

הקדש.

אשר והעיקר עמהם, בלימודו שיצליח רצון ויהי
שמביא תלמוד גדול חז"ל הוראת זה בלימוד יקוים
התלמידים של יומים היום בחיי בפועל, מעשה לידי
בהנוגע גם שמים יראת בעניני יתוסף זה ידי על ואשר

שיחיו. להוריהם

ממהרים מתפלל בו המנין אשר תפלתו, אודות ובמ"ש
וביותר. ביותר

כן ואחרי הצבור, עם התפלה להתחיל דא, בכגון נוהגים
ז.א. יכולתו, כפי להתפלל

מן יותר תפלתו מתארך ובאם יכולתו, כפי בכוונה
והכוונה, לב השימת היא בתפלה העיקר הרי הצבור,
תפלה מעין בזה גם הרי הצבור, עם ביחד ובהתחלתו

מעין. רק שכמובן אף הצבור, עם

שרבו אף דזמרה, בפסוקי הדלוג בענין ולשאלתו
נוסף הנה בצבור, התפלה שתהי' בכדי בזה המתירים
אין המתירים גם הנה בדבר, שאיסור דעות שיש זה על
בספרי המבואר ע"פ ובפרט הדלוג, שמגונה מעלימים
יעשה כנ"ל שלכן מלספור, רבו חסידות ובספרי קבלה

בידו, שיש מה את

על יתפלל כן ואחרי הצבור עם תפלתו יתחיל ז.א.
השכר גודל ידוע וכבר וכו' המלות בפירוש הסדר

וק"ל. לשמים, לבו בהמכוון

ו׳תקפג) (מאגרת לבשו"ט בברכה

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

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

לרכבביטוח צד ג לרכב  ג צד ביטוח
בארץהכי זול בארץ  זול הכי

רכב ביטוח .
דירה ביטוח .
עסק ביטוח .
חיים ביטוח .
פנסיה ביטוח .
בריאות ביטוח בציון. קדמיר' קדמי ר'

זו" גם איש "נחום

בקבוקים! לסחוב מפסיקים
בטעם המים סינון
ומדהים, משופר

אוסמוזה בטכנולוגית
שלבים! 6 ב - הפוכה

מיוחדבמחיר מיוחד  במחיר

ל-30 מוגבל
הראשונים הנרשמים

בב בר פיקודמיני כולל
שבת

אנ"שבבעלות אנ"ש בבעלות 052-843-4751 והזמנות 82575לפרטים

ע

ל-0
במ

רותת
! יב


