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הרמב״ם סיום חגיגות
בבית התקיים שעבר חמישי ביום
סיום מעמד יורק, בניו "770" חיינו
עם ביחד לאורחים, המרכזי הרמב"ם
האורחים אלפי עבור לשלום" "צאתכם
אצל החגים חודש את לחגוג שהגיעו
דברים נשאו באירוע המשיח. מלך הרבי
ברוין, ישעיה יוסף הרב דאתרא המרא
הכנסת מנהל וכן ומשפיעים, רבנים
הענדל. הכהן מענדל מנחם הרב אורחים
בארה"ק הרמב"ם סיום חגיגת בקרוב

הבאים". "ברוכים של הארצי בכינוס

משיח בדברי שותף היה
ב"המכון שוקדים אלו, בימים
סיום על משיח" של תורתו להפצת
בסדרת השני כרך של לדפוס ההכנה
השיחות, את הכולל משיח", "דברי
הדולרים מחלוקות דיבורים הראשי
טבת כסלו, מהחודשים אירועים ויומן

תשנ"ב. שבט ותחילת

לכל נפשית, בבקשה פונה המכון מערכת
קדשנו בחצרות נוכח להיות שזכה מי
יומנים רשימות ובידיו תשנ"ב, בשנת
למערכת אותן לשלוח שיואיל — וכיו"ב
כלל את לַזכות ובכך האפשרי, בהקדם
מלך של ומעשיו תורתו באור ישראל
בהתאם יתוגמלו השולחים המשיח.
לאחד חינם במינוי החומר, לכמויות
טל'/ חומר: לשליחת יותר. או הכרכים
אימייל: 718-560-3770 סמס/וואצאפ:

torasmoshiach@gmail.com

טובות חדשות

"ברוכים לכינוס היכונו
יבואו פרטים - הבאים"

ידועה אימרה הינה הזמן", עם לחיות "צריך
התניא בעל הזקן אדמו"ר חב"ד, מייסד של
היא, שהכוונה הסביר לימים ערוך. והשולחן
הוראות ממנה ללמוד השבוע, פרשת את לחיות
שליט"א הרבי יום. היום לחיי ועד ה' בעבודת
הזמן" עם "לחיות שכיום מוסיף, המשיח מלך
מכאן המשיח. ימות של לזמן היא, הכוונה
הפן את השבוע בפרשת לחפש המגמה גם

הגאולתי.

ונושא פרשתנו זכתה
כבר נרמז המשיח
בגלוי, כמעט בתחילתה,
ייתר להתאמץ ומבלי
את רואים המידה. על
של תיבות בראשי זה
"אלה נח. בני שלושת
נח.. ויולד נח.. תולדות
ואת חם את שם את
האותיות כאשר יפת",
התיבות ראשי עם שם
את יוצרים יפת חם של

"משיח". המלה

עצמותו גילוי
שבשמו היא, זה גילוי של הפשוטה המשמעות
האנושות נרמזת משיח, - אחרון גואל של
נח אלא נותרו לא המבול לאחר שהרי כולה.
התפתחה חם, יפת שם, בניו: ומשלושת ובניו,

"משיח". בשם הנרמזת כולה, האנושות

לאנושות משיח בין לקשר הנסיון שטחי, במבט
המשיח שמלך העובדה מיותר. נראה כולה
המלך, דוד מצאצאי יהודה משבט יהודי, הינו
עם לגאולת יעודו את לכאורה מצמצמת
עם של הארוכה גלותו לאחר ובפרט ישראל,
כאלפים במשך ישראל
נשאלת במילא שנה.
למשיח מה השאלה:

כולה? ולאנושות

יותר מעמיק עיון

שבה האלוקית והכוונה הבריאה בתכלית
שנראתה מכפי שונה שהתמונה לנו מבהירים
שהכוונה מודגש החסידות בתורת בתחילה.
נתאוה חז"ל: בלשון היא, בבריאה האלוקית
נתאוה בתחתונים". דירה ית' לו להיות הקב"ה
הזה בעולם כאן דווקא להתגלות, לשכון, השי"ת
העולם אשר עד הגשמית במציאות התחתון,
ית' עצמותו מגילוי תאיר כולה, המציאות כולו,
מכבודך". ארץ "תאיר

נעשית העולם הכשרת
ידי על דווקא אכן
החיים ישראל, נשמות
מקיימים הזה, בעולם
רצונו ועושים מצוותיו
כחלק כאשר ית',
"צוה הכוונה ממילוי
הגבורה מפי רבינו משה
העולם באי כל את לכוף
שנצטוו מצות לקבל

נח". בני

העולם גאולת
קשה הדורות במהלך
מלך רק גורף, באופן הציווי את לקיים היה
מים "וירד כולו העולם כל על שימלוך המשיח
נאמר שעליו זה הוא ציים", יכרעו לפניו ים.. עד
ביחד ה' את לעבוד כולו העולם את ש"יתקן
ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר

אחד". שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא

שליט"א הרבי מדגיש לנשיאות, עלייתו מאז
האנושות להבאת מחוייבותו את המשיח מלך
מלכותו לקבלת ועד עולם בבורא להכרה כולה
משימה ש-ד-י", במלכות עולם "לתקן ית'
לנו "משיח". - שמו באותיות כבר הניכרת
שותפים להיות בפז, תסולא שלא הזכות ניתנה
בני מצות שבע הפצת זו, קדושה בעבודה עימו
שהרבי ההכרה עם יחד עולם, באי כל בקרב נח,
ולגאול לגאלנו עומד המשיח מלך שליט"א
והשלימה האמיתית בגאולה כולו, העולם את

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש עכשיו

גאולה מביא
כולו! לעולם

מחזור לציון חגיגות נערכים המשיח, מלך שליט״א הרבי כהוראת
אלפים. בהשתתפות אירוע נערך ב-770, גם ברמב״ם. השנתי הלימוד

מקום בכל הרמב"ם סיומי

ועד עולם בבורא להכרה כולה האנושות להבאת מחוייבותו את מדגיש המשיח מלך שליט״א הרבי
״משיח״ - שמו באותיות כבר הניכרת משימה ש-ד-י״, במלכות עולם ״לתקן ית׳ מלכותו לקבלת

770טורס ביחדביחד
ם ל ו ע ב ם י ד ע י ה ל כ ל - ת ו ע י ס נ ד ר ש מ

www.beyachad770.co.il 03-5445613 ,052-8257525

טיסות
יורק ניו ל-770
זולים במחירים
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מדרש בית ומשיח,מדור גאולה עניני ,מדור
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www.hageula.comwww.hageula.com@gmail.com

גאולה של שישי ליל

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(4.11.16) ה'תשע"ז מר-חשון, ג' נח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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להיות דנא, מקדמא חסידים נהגו שישי, ליל
ולהתוועד. תורה ללימוד ולהקדישו ערים
האחרונות בשנים תאוצה שתפסה הנהגה
שישי" ליל "התוועדויות את ויצרה
במקומות ובעולם. בארץ חב"|ד בקהילות
מלכות" ל"דבר הלימוד את מקדישים רבים
שליט"א הרבי של קודש שיחות השבועי,
בהם תנש"א-תשנ"ב, מהשנים המשיח מלך
המשיח. ומלך הגאולה נושא בעיקר מודגש

מעלים קצרה, בהתארגנות השיעור, לאחר
לחמים ואף מזונות סלטים, השולחן על
על משהו גם לעיתים המוציא, לברכת
"לחיים" לאמירת משק'ה כמובן ו.. האש
הקטנות לשעות עד ומתוועדים, וממשיכים
ש"כבר שנזכרים עד ולעיתים הלילה של

שחרית". של שמע קריאת זמן הגיע

עכשווי מופת סיפור
התוועדויות, של יותר גדול חסיד לך אין
החוזר המשיח, מלך שליט"א הרבי מאשר
ולהתוועד. להתוועד הזדמנות בכל ומבקש
אמירת נפלאות. פועלת יחד הישיבה עצם
של מתורתו נקודה על חזרה ה"לחיים",
יומין עתיק חסידי בסיפור חיזוקה משיח,
הקודש באגרות עכשווי מופת סיפור גם כמו
"יחי שירת גם כמו עמוק חסידי ניגון וכדו',
ההחלטה קבלת וסוחפת, קצבית אדוננו"
את מחזקים נפשות מחיים אלה כל טובה,
המשיח, מלך שליט"א לרבי ההתקשרות
השאר, בין ביטוי לידי הבאה התקשרות

ובכלל. המחרת יום של ב"מבצעים"

הנשמרות "הרשמיות", ההתוועדויות אלו אין
התוועדויות הן אלו ומועד, חג לימי

קווי את אחת כל הנושאות ספונטאניות
למשתתפים למקום, הקשורות שלה, האופי
לתופעה הדבר נעשה כיום והמתוועדים.
או קטנה חסידית קהילה בכל כמעט רגילה,
שמות לציין קשה כך משום דווקא גדולה.
נעשה והעניין מאחר מסויימות קהילות של
להמחשה רק אופן ובכל הכלל, לנחלת כבר

מסויימים. מקומות לציין ניתן

יחד גם אחים שבת
מתוועדים יורק שבניו "770" חיינו בית
עצמם. הת' הישיבה בחורי שישי בליל
ליל התוועדות מתקיימת הקודש בארץ
הרב של בניהולו חב"ד, בכפר ב"770" שישי
אורח. משפיע בהשתתפות לידר, יוסק'ה
עשרות אחת לאכסניה מזמנת ההתוועדות
באיזור רבים ממקומות משתתפים של רבות
ערוכים שולחנות ליד המסובים המרכז
ארוכות שעות הסופגים מפוארת, בסעודה
להיות יכול זה פעם ומשיח, גאולה חסידות,

הרב של מפיו זה ופעם ברקן יהודה של מפיו
השווה הצד מלוד. זילברשטרום יצחק יוסף

יחד". גם אחים ה"שבת זה

התוועדות מתקיימת ירושלים, של במרכזה
וגאולה" משיח ב"מרכז כלל בדרך שישי ליל
מתקיימת בחיפה אורן. דורון הרב של בניהולו
שמואל הרב של שיעורו לאחר ההתוועדות
בנתניה המושפעים. אחד של בביתו פרומר,
בשכונת צמח, מאיר הרב של בניהולו (צפון)

התכלת. עין

ההתגלות להבאת
הרב של בניהולו השרון רמת חב"ד בבית
עם כזו התוועדות מתקיימת יהודה, בוטמן
כאן גם הקהילה. וחברי קצבי זיו המשפיע
חסידים אחת גג קורת תחת למצוא ניתן
את שגילו כאלה עם המתוועדים ותיקים

לאחרונה. רק החסידות תורת

יחד שרים ארוכות, שעות יושבים יחד
בהנהגה דנים לעיתים "לחיים". אומרים
רעיון בהבנת או להפנימה, כיצד חסידית

עמוק. חסידי

לעיתים יש אכן
"עימותים" אף
או זה עניין על
בהפצת אחר
הגאולה בשורת
ברוח הכל אבל
ומתוך חסידית
ישראל, אהבת

שליט"א הרבי להתגלות להביא מנת על והכל
ממש. עכשיו ממש, בפועל המשיח מלך

חב״ד בכפר ב770 ששי ליל התוועדות

בנתניה ששי ליל

חסידות מלמדים בה בישיבה ללמוד
י"ז בגיל הוא אשר כותב בו כסלו, מד' למכתבו מענה
החתונה, לאחרי וגם בלימוד להמשיך ורוצה שנה, וחצי
עולות החתונה לאחרי דירה שהוצאות כיון דואג אבל
וכו'. לחו"ל שיסע סברא, נולדה ולכן מרובים, בדמים

יסתדר איך עתה שלו הדאגה גדול הכי שלפלא ומובן
להתמדה שמבלבלת כך כדי עד ודאגה החתונה, לאחרי

בלימודו! ושקידה

אשר הישיבות באחת ילמוד הרי ישאל, דעתי את ואם
הכי ושקידה בהתמדה ת"ו באה"ק הקדש טהרת על
מלימוד המבלבלות המחשבות כל ובסילוק גדולה,
פשוט וגם ומובן התפלה. בעבודת ה' ומעבודת התורה
פנימיות בלימוד קבוע שיעור צ"ל הלימוד שבסדרי

,[...] החסידות בתורת נתגלתה שבדורנו התורה
בברכות ג"כ יוסיפו האמור בלימוד ושקידה וההתמדה
שכותב אלו ולכל לו בהמצטרך ובפרט בכלל השי"ת

אודותם...
ו׳תקפז) (מאגרת

דעתו מרחיבה - טובה דירה
טובה. דירה לו שאישרו ע"ד טוב מבשר

דעתו ותרחיב ומוצלחת טובה בשעה שיהי' רצון ויהי
ויהי אמיתית. בהרחבה ב) נז, (ברכות הידוע כמרז"ל
הדברים שלשת ע"י הדעת מהרחבת טוב שיבשר רצון

עיי"ש). ו' (תקון זהר התקוני ביאור כפי הנ"ל
ו׳תקפד) (מאגרת

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
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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

עילית ביתר רוזנברג, שי' יוסף ר' למשפ'

שי' הבן להולדת

קרית רוזנברג ישראל ר' משפחת ולזקניהם
עילית ביתר הרשקוביץ, ר' משפחת מלאכי,

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

טוב מזל
ע"ה יעקב הרצל ר'
שתחי' אליס מרת בן

גבאי
תשע"ז תשרי ו' תשובה שבת נפטר:

עפר שוכני ורננו והקיצו היעוד לקיום ויזכה
ממש ומיד תיכף

נשמת לזכות

לידר יוס'קה הרב תשע"ה. אדר
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח
קלה, לא ידיעה מקבל בראשל"צ,
אובחן צעיר, נער מקרוביו, אחד

קשה. במחלה כחולה
בבקשת מיידית פנה לידר הרב
מלך שליט"א לרבי מיוחדת, ברכה
קודש. האגרות באמצעות המשיח
נושא צויין שהתקבלה בתשובה
אדמו"ר ע"י שנשלח התורה ספר
(הרבי יצחק, יוסף רבי הריי"צ,
בשושלת השישי ,הנשיא הקודם
עם חב"ד כפר למתיישבי חב"ד)

הקמתו.
ת ו ד ע ו ו ת ה ב
למחרת שנערכה
בכפר "770" בבניין
הרעיון עלה חב"ד
תורה ספר לכתוב
החולה לרפואת
חולי שאר בתוך

ישראל. עם
על שמבוסס רעיון
בתקופת מעשה

כאשר הבעש"ט,
מז'יבוז' בעיר

והבעש"ט קשים חולי מקרי אירעו
תורה ספר לכתוב להם ייעץ
יביא וזה העיר תושבי כל בשם
ומכאן היה זה כך ואכן לרפואתם

הפלאי. התורה ספר שמו גם
תורה הספר כתיבת מבצע
מספר לפני לדרך. יצא העכשווי
מיוחד התרמה ערב נערך חודשים

תורה. הספר כתיבת לזירוז
לציבור אפשרו הערב במהלך
או "עמוד" לרכוש המשתתפים
מיוחד עניין התורה. בספר שניים
של ה"עמודים" במכירת היה
בירידת (העוסקים "המן" פרשת
היות במדבר), ישראל לבני המן
סגולה ברכישתם הרואים ויש

ועוד. לפרנסה
הרוש בנימין ר' המשתתפים, אחד
התעופה שדה שליד טרומן מכפר
את לרכוש התעקש גוריון, בן
שמחירם למרות ה"עמודים" אותם

נכבד. לסך הגיע
פשרה את ידעתי לא זה "בשלב
הרב מספר התעקשות, אותה של
אליו הגעתי כאשר רק לידר,
להסדיר ימים, כמה לאחר לביתו

ר' הואיל הרכישה, נושא את
לי. לספר בנימין

שהוא רב זמן מזה כי התברר
עצב על היושב מגידול סובל
בגידול מדובר אומנם ידו. בזרת
העצב, מעל מיקומו אך גדול, לא

תופת. כאבי לו גרם
עשה הוא רבות, בדיקות לאחר
שהם אלא ניתוחים מספר כבר
ועימן נותר הגידול צלחו, לא

הקשים. הכאבים
הסיוע בזכות שכעת אותו ברכתי
שנכתב התורה ספר בכתיבת שלו
מלך שליט"א הרבי תשובת בגין
במיוחד המשיח,
החולים לרפואת
ישראל בני מאחינו
הוא שליט"א,
יבריא בוודאי

ממש. בקרוב
שבועות מספר לפני
הוא כאשר נפגשנו
בשמחה לי מספר
הברכה כי רבה,

עזרה.
הרכישה לאחר
מומחית לרופאה הגיעו הם
בעצם שמדובר שטענה חדשה,
והיא ידועה כירורגית בפעולה
הצליחו לא מדוע מבינה אינה

כה. עד הגידול את להוציא
והפעם הניתוח את עבר בנימין ר'
הוסר הגידול ב"ה. בהצלחה,

הכאבים. כל ועימו
השנה, בתשרי י"א חמישי ביום
לקבל יזכה מי ההגרלה, נערכה
במקום ולהכניסו התורה ספר את
בנוכחות נערכה ההגרלה מושבו.
אילן טוב סימן הרב המס יועץ
הזוכה כאשר חב"ד, מכפר
הרוש. בנימין ר' הוא... המאושר

הכנסת לבית התורה ספר ההכנסת
בעזהשי"ת, תיערך טרומן, בכפר
החנוכה בחג מלך, הדרת עם ברוב

הבעל"ט.
כתיבת על הוחלט במקביל,
ניתן בו גם ואכן שני תורה ספר

וכו'. עמודים ולקנות להשתתף
התורה ספר הכנסת על לפרטים
התורה ספר וכתיבת בחנוכה

.054-794-7576 השני:

  
   
    

     
   

    
    

   
    

    
   
   

ט) ו, (נח נח תולדות אלה
להיותה כללית, שבת היא נח פרשת שבת
העבודה נשלמת שבה הראשונה השבת
בראשית שבת שלאחרי המעשה ימי דששת
מלשון ”נח", הפרשה: בשם כמודגש -
בחינת שהוא דרוחא, ”נייחא מנוחה,
וכמו ממלאכתו, השובת כאדם שביתה
ותרגומו השביעי" ביום "וישבות שכתוב
הפרשה שבשם היינו, שביעאה", ביומא "ונח

השבת. יום של ענינו כללות מודגש
תשנ״ב) נח ש״פ (שיחת

ט) ז, (נח התיבה אל באו שנים שנים
יחדיו, היו והבהמות החיות כל נח בתיבת
לעתיד בדוגמת כלל, זה את זה הזיקו ולא
ודוב ופרה כבש עם זאב ”וגר שאז לבוא,
והדריסה שהטריפה הוא, והענין גו'".
וכמו דקטנות". ”מוחין כענין זהו בחיות
יוכל לא קטן, ששכלו במי רואים שאנו

ושכלו דעתו קוטן מצד היפוכו, לסבול
גדול, שכל בר שהוא מי אבל הקצר;
ואינו בתכלית, היפוכו לסבול הוא יכול
כנגדו. עומד שזולתו ממה כלל מתפעל
יהיו שהמוחין זה מצד לבא, לעתיד ולכן
החיות. יזיקו לא - דגדלות" ”מוחין אז

נח. בתיבת היה זה דרך ועל
תרל״ו) רבים מים (ע״פ

יג) ט, (נח בענן נתתי קשתי את
כמו הגאולה, מסימני אחד היא הקשת..
קשת חזית ”כד הזוהר: בספר שנאמר
בגוונים קשת תראה (=כאשר נהירין בגונין
בזמן המשיח". של לרגלו מאירים)-צפה
ויגיע יתעלה כולו העולם כאשר הגאולה,
של סיומו זה יהיה והזיכוך, הטוהר לשיא
המבול, לאחר מיד שהחל הזיכוך תהליך

הקשת. הופעת עם
תשכ״א) נח ש״פ (שיחות

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:24 16:11 ירושלים
17:26 16:26 תל-אביב
17:24 16:16 חיפה
17:27 16:30 באר-שבע
18:30 17:30 ניו-יורק

      
י) - א נד, (ישעיה

לתיבה אור להביא צריך היה למה
פסח של אחרון המשיח, מלך שליט״א הרבי קודש משיחות

יסודות ד' על בנוי שהעולם המוחלטת, האמת אודות הת'שמ"ב,

יסודות! מארבע מורכב נברא כל
אש יסודות מארבעה מורכב נברא כל ..
דעות (הל' הרמב"ם כמ"ש ועפר, מים רוח
הללו גופים ש"ארבעה ד') פרק תחילת
יסודות הם וארץ, ומים ורוח אש שהם

למטה"... הנבראים כל
גופים ש"ארבעה הרמב"ם דברי אודות
למטה" הנבראים כל יסודות הם הללו...

זמנים באותם נאמרו הרמב"ם שדברי שטוענים "מלעיגים" ישנם -
שגילו לאחרי אלו, בימינו אבל המדע, התפתחות היתה לא שעדיין
לומר אפשר אי המו"ל), ומימן. חמצן =) חלקים מב' מורכבים שה"מים"
פרטים. לב' נחלקים עצמם המים כי יסודות, מד' מורכב נברא שכל
ח"ו מתחרט הי'ה זאת, יודע הי'ה הרמב"ם שאם לומר הם רוצים ולכן

יסודות. מד' מורכב דבר שכל שכתב ממה
אלא אינה (=ה"סתירה" כלל קושיא זו שאין בפשטות מובן באמת, אבל
ניתן שלא דבר להיות מוכרח לא "יסוד" כי - המו"ל) הגדרה. של שאלה
מכמה מורכב עצמו שהוא "יסוד" להיות יכול אלא לחלקים, לחלקו
ממנו, שמורכב לנברא ביחס זה הרי - "יסוד" שנקרא ומה חלקים,
מתחלק עצמו שה"יסוד" יתכן אבל יסודות, מד' מורכב שהנברא היינו,
ואטומים, במולקולות חלקיקים ריבוי מציין עצמו שהמדע כפי =) פרטים. לכמה

המו"ל). כ"יסודות". המוגדרים חומרים באותם

מורכבת מציאותו ואעפ"כ, אחת, מציאות הוא ה"אדם" לדבר: דוגמא
העולם כללות ועד"ז גידים. ושס"ה אברים רמ"ח פרטים מריבוי
מד' החל - פרטים לריבוי מתחלקת זו ומציאות אחת, מציאות הוא
ההתחלקות - גופא ובהם ומדבר, חי צומח, דדומם, כלליים הסוגים

פרטים. לריבוי
אמרו זה עם וביחד כלליים, עולמות ד' ישנם - העולם בכללות ועד"ז
היינו, עולמות", אלא עלמות תיקרי אל - מספר אין "ועלמות חז"ל
ד' ישנם בכללות אומרת: זאת מספר. אין עד עולמות ריבוי שישנם

עולמות. לריבוי מתחלקים והם עולמות,
אותו ומפרקים "שעון" לוקחים כאשר ביותר: פשוטה דוגמא - ועד"ז
בצירוף ורק כלל, "שעון" אינו עצמו בפני בורג כל הרי וכו', לברגים

"שעון". של מציאות נעשה - יחד והחלקים הברגים כל והרכבת
של הרכבה - היא הלכה ע"פ "בית" של מציאות בהלכה: מצינו ועד"ז
אבל אחד, ענין אמנם הוא ה"בית" אומרת: זאת ועפר. ואבנים עצים

ועפר. אבנים מעצים מורכב הוא

הוי׳ה שם אותיות ד׳ ע״י ההתהוות
מתחלק (וכיו"ב) המים שיסוד אמנם יתכן - לעניננו בנוגע מובן ועד"ז
מורכב שמהם היסודות מארבעת א' הוא הרי זה עם וביחד חלקים, לב'
מד' מורכב נברא שכל ברמב"ם שכתוב שמה לעיל וכאמור נברא. כל
ואין ובזהר, במדרשים מקומות בכמה המובא ענין זה הרי - יסודות

כו'. בדבר ספק כל
הוי'ה הוי'ה, שם ע"י היא הנבראים שהתהוות היות הדבר: וטעם
היא רגע בכל ליש מאין הנבראים כל שהתהוות היינו, מהוה, מלשון
כן כמו הוי'ה, בשם אותיות ד' שישנם כשם הנה - הוי'ה שם ע"י
כח את רואים ובזה יסודות. מד' נברא כל של מציאותו מורכבת
מורכבת הנברא של שמציאותו - בכלי האומן של כחו בנפעל, הפועל

(המהוה). הוי'ה שם אותיות ד' בדוגמת יסודות, מד'
(1308-1310 ע' ג', חלק תשמ"ב (התועדויות

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק חשוון - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ו. פרק כלים הל'
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ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

א-ג. פרקים תשובה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הפלאי תורה ספר

נח פרשת
נח

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

הגשמית ישראל ארץ את לנו" ש"נתנה בזה
בגלוי ביטוי לידי באה ובבחירתו), (ברצונו

ישראל בעם הקב"ה של בחירתו והחומרי, הגשמי בעולם-הזה
העולם). בחומריות נמצאים שהם כפי (גם

תשנ"ב) בראשית פר' (שבת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לבחירה ביטוי
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

תיבה, לבנות לנח ה' ציווי על מדובר בפרשתנו
התיבה, מבניית כחלק המבול. לקראת כהכנה

מילים לתבה". תעשה "צהר לנח: הקב"ה מורה
חלון. א) פירושים: בשני רש"י ע"י מפורשות אלו

אלו ביאורים שני להם. המאירה טובה אבן ב)
מאורת. תהיה שהתיבה - היא אחת מסקנתם

בפרשה הרי שאלה, מייד מתעורת זאת, כשלומדים
ידי על העולם בריאת על סופר (בראשית) הקודמת

שכתוב: כמו האור, הוא מהדברים כשאחד הקב"ה
היה למה כן ואם אור", ויהי אור יהי אלקים "ויאמר

להם שתאיר אבן להביא או חלון לעשות צריך נח
לפעול יכול הקב"ה הלא לתיבה"), תעשה ("צהר

מהוראה למדים אנו מה ועיקר: ועוד בדיבורו. אור
זו.

לצהר מצרה
פירושו את תחילה להביא עלינו זאת להבין בכדי
שתיבת ברוחניות: נח תיבת ענין על הבעש"ט של

שהוא כמו ותפילה. התורה תיבות הם אלו נח
שהאדם התבה" אל . . "בא הפסוק: את מסביר

התורה תיבות לתוך עצמו את להכניס צריך
בהם. ולהדבק והתפילה

מהאדם לבקש בכלל אפשר איך להבין: וצריך
ולעשותם והתפילה התורה תיבות עם לפעול

הקב"ה. ידי על נתנו הם הרי מוארות,
"צהר למילים בקשר עניין עוד מובא יצירה" ב"ספר

יכול - צהר אותיות שבחילופי לתיבה" תעשה
להפוך היא הכוונה תכלית צרה. - למילה להפוך

ל-צהר. ה-צרה את
תעשה "צהר הפסוק על הפירושים אחד וזהו

גזרה הייתה שבתחילה הוא הצהר שעניין לתבה"
תעשה "צהר לנח הקב"ה אמר ואז המבול על

הרחמים למידת הדין מדת את שיהפוך לתיבה"
ל-צהר. מ-צרה

והתורה לתפילה להכנס

וכי הבעש"ט, של אמרתו מובנת לא זה פירוש לפי
אותן "צרה" הינן והתורה התפילה מילות חלילה

ל'צהר'? להפוך צריך
ותפילה בתורה גם שייך שאכן, היא והתשובה

לצהר. הצרה הפיכה
אבל אלינו, מהקב"ה ירדה שהיא ידוע התורה:

כל את הקב"ה צמצם למטה, אותה להוריד בכדי
מארץ "ארוכה שהיא מבחינים לא כך בתוכה, אורה

אמיתתה. היא שזו למרות ים" מני ורחבה

פועלים התורה בלימוד האדם עבודת ידי ועל
במילים במקורה. שהיא כמו אמיתתה את מגלים

הצר מהמקום ל'צהר'. ה'צרה' הפיכת - אחרות
להיות ישראל עם ע"י יוצאת היא צר) מלשון (צרה

כולו. העולם את מאירה כ'צהר'
מוצב "סולם - מוגבלת היא עצמה מצד התפילה:

הלב, כוונת את לתפילה שמכניסים ידי ועל ארצה"
"וראשו לשמים להגיע האפשרות לתפילה ניתנת

לה'". שמים "השמים עד השמימה", מגיע

העולם את להאיר
ה'צרה' את להפוך בעולם, כאן האדם עבודת וזוהי

קראתי המצר "מן בפסוק רואים שאנו וכמו ל'צהר',
נפעל ואז לה', קראתי המצרים מתוך דווקא י-ה"
גם וכך ובהרחבה. לי ענה ה' י-ה", במרחב "ענני

על לה' מודים כבר מהשינה כשקמים מיד יום, בכל
מלך לפניך אני "מודה הנשמה: את לנו שהחזיר זה

אמונתך" רבה בחמלה נשמתי בי שהחזרת וקיים חי
כי עוד, ומתפליים מתקדמים אפשר מכן לאחר ורק

העול. קבלת היא העובדה תחילת
'צהר' במילה פירושים שני מביא, שרש"י וכפי

בין להבדיל הוא ענינו חלון טובה. אבן .2 חלון, .1
החלון את שפותחים ידי ועל ובפנים שבחוץ מה

טובה באבן זאת לעומת ההפרדה. את מסירים
כדי להביאה מספיק אלא משהו, להסיר צריך לא

העולם, בהארת האופנים שני הם ואלו להאיר,
במילא ואז מרע", "סור של הראשונית הדרך

טוב". ל"ועשה מגיעים
של לאור זוכים ישראל של עבודתם ובזכות

ממש. ומיד ותיכף והשלימה האמיתית הגאולה
ה׳תשמ״ז) המאמרים ספר פי (על

לידר יוסק׳ה הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'



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

עילית ביתר רוזנברג, שי' יוסף ר' למשפ'

שי' הבן להולדת

קרית רוזנברג ישראל ר' משפחת ולזקניהם
עילית ביתר הרשקוביץ, ר' משפחת מלאכי,

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

טוב מזל
ע"ה יעקב הרצל ר'
שתחי' אליס מרת בן

גבאי
תשע"ז תשרי ו' תשובה שבת נפטר:

עפר שוכני ורננו והקיצו היעוד לקיום ויזכה
ממש ומיד תיכף

נשמת לזכות

לידר יוס'קה הרב תשע"ה. אדר
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח
קלה, לא ידיעה מקבל בראשל"צ,
אובחן צעיר, נער מקרוביו, אחד

קשה. במחלה כחולה
בבקשת מיידית פנה לידר הרב
מלך שליט"א לרבי מיוחדת, ברכה
קודש. האגרות באמצעות המשיח
נושא צויין שהתקבלה בתשובה
אדמו"ר ע"י שנשלח התורה ספר
(הרבי יצחק, יוסף רבי הריי"צ,
בשושלת השישי ,הנשיא הקודם
עם חב"ד כפר למתיישבי חב"ד)

הקמתו.
ת ו ד ע ו ו ת ה ב
למחרת שנערכה
בכפר "770" בבניין
הרעיון עלה חב"ד
תורה ספר לכתוב
החולה לרפואת
חולי שאר בתוך

ישראל. עם
על שמבוסס רעיון
בתקופת מעשה

כאשר הבעש"ט,
מז'יבוז' בעיר

והבעש"ט קשים חולי מקרי אירעו
תורה ספר לכתוב להם ייעץ
יביא וזה העיר תושבי כל בשם
ומכאן היה זה כך ואכן לרפואתם

הפלאי. התורה ספר שמו גם
תורה הספר כתיבת מבצע
מספר לפני לדרך. יצא העכשווי
מיוחד התרמה ערב נערך חודשים

תורה. הספר כתיבת לזירוז
לציבור אפשרו הערב במהלך
או "עמוד" לרכוש המשתתפים
מיוחד עניין התורה. בספר שניים
של ה"עמודים" במכירת היה
בירידת (העוסקים "המן" פרשת
היות במדבר), ישראל לבני המן
סגולה ברכישתם הרואים ויש

ועוד. לפרנסה
הרוש בנימין ר' המשתתפים, אחד
התעופה שדה שליד טרומן מכפר
את לרכוש התעקש גוריון, בן
שמחירם למרות ה"עמודים" אותם

נכבד. לסך הגיע
פשרה את ידעתי לא זה "בשלב
הרב מספר התעקשות, אותה של
אליו הגעתי כאשר רק לידר,
להסדיר ימים, כמה לאחר לביתו

ר' הואיל הרכישה, נושא את
לי. לספר בנימין

שהוא רב זמן מזה כי התברר
עצב על היושב מגידול סובל
בגידול מדובר אומנם ידו. בזרת
העצב, מעל מיקומו אך גדול, לא

תופת. כאבי לו גרם
עשה הוא רבות, בדיקות לאחר
שהם אלא ניתוחים מספר כבר
ועימן נותר הגידול צלחו, לא

הקשים. הכאבים
הסיוע בזכות שכעת אותו ברכתי
שנכתב התורה ספר בכתיבת שלו
מלך שליט"א הרבי תשובת בגין
במיוחד המשיח,
החולים לרפואת
ישראל בני מאחינו
הוא שליט"א,
יבריא בוודאי

ממש. בקרוב
שבועות מספר לפני
הוא כאשר נפגשנו
בשמחה לי מספר
הברכה כי רבה,

עזרה.
הרכישה לאחר
מומחית לרופאה הגיעו הם
בעצם שמדובר שטענה חדשה,
והיא ידועה כירורגית בפעולה
הצליחו לא מדוע מבינה אינה

כה. עד הגידול את להוציא
והפעם הניתוח את עבר בנימין ר'
הוסר הגידול ב"ה. בהצלחה,

הכאבים. כל ועימו
השנה, בתשרי י"א חמישי ביום
לקבל יזכה מי ההגרלה, נערכה
במקום ולהכניסו התורה ספר את
בנוכחות נערכה ההגרלה מושבו.
אילן טוב סימן הרב המס יועץ
הזוכה כאשר חב"ד, מכפר
הרוש. בנימין ר' הוא... המאושר

הכנסת לבית התורה ספר ההכנסת
בעזהשי"ת, תיערך טרומן, בכפר
החנוכה בחג מלך, הדרת עם ברוב

הבעל"ט.
כתיבת על הוחלט במקביל,
ניתן בו גם ואכן שני תורה ספר

וכו'. עמודים ולקנות להשתתף
התורה ספר הכנסת על לפרטים
התורה ספר וכתיבת בחנוכה

.054-794-7576 השני:

  
   
    

     
   

    
    

   
    

    
   
   

ט) ו, (נח נח תולדות אלה
להיותה כללית, שבת היא נח פרשת שבת
העבודה נשלמת שבה הראשונה השבת
בראשית שבת שלאחרי המעשה ימי דששת
מלשון ”נח", הפרשה: בשם כמודגש -
בחינת שהוא דרוחא, ”נייחא מנוחה,
וכמו ממלאכתו, השובת כאדם שביתה
ותרגומו השביעי" ביום "וישבות שכתוב
הפרשה שבשם היינו, שביעאה", ביומא "ונח

השבת. יום של ענינו כללות מודגש
תשנ״ב) נח ש״פ (שיחת

ט) ז, (נח התיבה אל באו שנים שנים
יחדיו, היו והבהמות החיות כל נח בתיבת
לעתיד בדוגמת כלל, זה את זה הזיקו ולא
ודוב ופרה כבש עם זאב ”וגר שאז לבוא,
והדריסה שהטריפה הוא, והענין גו'".
וכמו דקטנות". ”מוחין כענין זהו בחיות
יוכל לא קטן, ששכלו במי רואים שאנו

ושכלו דעתו קוטן מצד היפוכו, לסבול
גדול, שכל בר שהוא מי אבל הקצר;
ואינו בתכלית, היפוכו לסבול הוא יכול
כנגדו. עומד שזולתו ממה כלל מתפעל
יהיו שהמוחין זה מצד לבא, לעתיד ולכן
החיות. יזיקו לא - דגדלות" ”מוחין אז

נח. בתיבת היה זה דרך ועל
תרל״ו) רבים מים (ע״פ

יג) ט, (נח בענן נתתי קשתי את
כמו הגאולה, מסימני אחד היא הקשת..
קשת חזית ”כד הזוהר: בספר שנאמר
בגוונים קשת תראה (=כאשר נהירין בגונין
בזמן המשיח". של לרגלו מאירים)-צפה
ויגיע יתעלה כולו העולם כאשר הגאולה,
של סיומו זה יהיה והזיכוך, הטוהר לשיא
המבול, לאחר מיד שהחל הזיכוך תהליך

הקשת. הופעת עם
תשכ״א) נח ש״פ (שיחות

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:24 16:11 ירושלים
17:26 16:26 תל-אביב
17:24 16:16 חיפה
17:27 16:30 באר-שבע
18:30 17:30 ניו-יורק

      
י) - א נד, (ישעיה

לתיבה אור להביא צריך היה למה
פסח של אחרון המשיח, מלך שליט״א הרבי קודש משיחות

יסודות ד' על בנוי שהעולם המוחלטת, האמת אודות הת'שמ"ב,

יסודות! מארבע מורכב נברא כל
אש יסודות מארבעה מורכב נברא כל ..
דעות (הל' הרמב"ם כמ"ש ועפר, מים רוח
הללו גופים ש"ארבעה ד') פרק תחילת
יסודות הם וארץ, ומים ורוח אש שהם

למטה"... הנבראים כל
גופים ש"ארבעה הרמב"ם דברי אודות
למטה" הנבראים כל יסודות הם הללו...

זמנים באותם נאמרו הרמב"ם שדברי שטוענים "מלעיגים" ישנם -
שגילו לאחרי אלו, בימינו אבל המדע, התפתחות היתה לא שעדיין
לומר אפשר אי המו"ל), ומימן. חמצן =) חלקים מב' מורכבים שה"מים"
פרטים. לב' נחלקים עצמם המים כי יסודות, מד' מורכב נברא שכל
ח"ו מתחרט הי'ה זאת, יודע הי'ה הרמב"ם שאם לומר הם רוצים ולכן

יסודות. מד' מורכב דבר שכל שכתב ממה
אלא אינה (=ה"סתירה" כלל קושיא זו שאין בפשטות מובן באמת, אבל
ניתן שלא דבר להיות מוכרח לא "יסוד" כי - המו"ל) הגדרה. של שאלה
מכמה מורכב עצמו שהוא "יסוד" להיות יכול אלא לחלקים, לחלקו
ממנו, שמורכב לנברא ביחס זה הרי - "יסוד" שנקרא ומה חלקים,
מתחלק עצמו שה"יסוד" יתכן אבל יסודות, מד' מורכב שהנברא היינו,
ואטומים, במולקולות חלקיקים ריבוי מציין עצמו שהמדע כפי =) פרטים. לכמה

המו"ל). כ"יסודות". המוגדרים חומרים באותם

מורכבת מציאותו ואעפ"כ, אחת, מציאות הוא ה"אדם" לדבר: דוגמא
העולם כללות ועד"ז גידים. ושס"ה אברים רמ"ח פרטים מריבוי
מד' החל - פרטים לריבוי מתחלקת זו ומציאות אחת, מציאות הוא
ההתחלקות - גופא ובהם ומדבר, חי צומח, דדומם, כלליים הסוגים

פרטים. לריבוי
אמרו זה עם וביחד כלליים, עולמות ד' ישנם - העולם בכללות ועד"ז
היינו, עולמות", אלא עלמות תיקרי אל - מספר אין "ועלמות חז"ל
ד' ישנם בכללות אומרת: זאת מספר. אין עד עולמות ריבוי שישנם

עולמות. לריבוי מתחלקים והם עולמות,
אותו ומפרקים "שעון" לוקחים כאשר ביותר: פשוטה דוגמא - ועד"ז
בצירוף ורק כלל, "שעון" אינו עצמו בפני בורג כל הרי וכו', לברגים

"שעון". של מציאות נעשה - יחד והחלקים הברגים כל והרכבת
של הרכבה - היא הלכה ע"פ "בית" של מציאות בהלכה: מצינו ועד"ז
אבל אחד, ענין אמנם הוא ה"בית" אומרת: זאת ועפר. ואבנים עצים

ועפר. אבנים מעצים מורכב הוא

הוי׳ה שם אותיות ד׳ ע״י ההתהוות
מתחלק (וכיו"ב) המים שיסוד אמנם יתכן - לעניננו בנוגע מובן ועד"ז
מורכב שמהם היסודות מארבעת א' הוא הרי זה עם וביחד חלקים, לב'
מד' מורכב נברא שכל ברמב"ם שכתוב שמה לעיל וכאמור נברא. כל
ואין ובזהר, במדרשים מקומות בכמה המובא ענין זה הרי - יסודות

כו'. בדבר ספק כל
הוי'ה הוי'ה, שם ע"י היא הנבראים שהתהוות היות הדבר: וטעם
היא רגע בכל ליש מאין הנבראים כל שהתהוות היינו, מהוה, מלשון
כן כמו הוי'ה, בשם אותיות ד' שישנם כשם הנה - הוי'ה שם ע"י
כח את רואים ובזה יסודות. מד' נברא כל של מציאותו מורכבת
מורכבת הנברא של שמציאותו - בכלי האומן של כחו בנפעל, הפועל

(המהוה). הוי'ה שם אותיות ד' בדוגמת יסודות, מד'
(1308-1310 ע' ג', חלק תשמ"ב (התועדויות

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק חשוון - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ו. פרק כלים הל'

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

א-ג. פרקים כוכבים עבודת הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

א-ג. פרקים תשובה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הפלאי תורה ספר

נח פרשת
נח

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

הגשמית ישראל ארץ את לנו" ש"נתנה בזה
בגלוי ביטוי לידי באה ובבחירתו), (ברצונו

ישראל בעם הקב"ה של בחירתו והחומרי, הגשמי בעולם-הזה
העולם). בחומריות נמצאים שהם כפי (גם

תשנ"ב) בראשית פר' (שבת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לבחירה ביטוי
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

תיבה, לבנות לנח ה' ציווי על מדובר בפרשתנו
התיבה, מבניית כחלק המבול. לקראת כהכנה

מילים לתבה". תעשה "צהר לנח: הקב"ה מורה
חלון. א) פירושים: בשני רש"י ע"י מפורשות אלו

אלו ביאורים שני להם. המאירה טובה אבן ב)
מאורת. תהיה שהתיבה - היא אחת מסקנתם

בפרשה הרי שאלה, מייד מתעורת זאת, כשלומדים
ידי על העולם בריאת על סופר (בראשית) הקודמת

שכתוב: כמו האור, הוא מהדברים כשאחד הקב"ה
היה למה כן ואם אור", ויהי אור יהי אלקים "ויאמר

להם שתאיר אבן להביא או חלון לעשות צריך נח
לפעול יכול הקב"ה הלא לתיבה"), תעשה ("צהר

מהוראה למדים אנו מה ועיקר: ועוד בדיבורו. אור
זו.

לצהר מצרה
פירושו את תחילה להביא עלינו זאת להבין בכדי
שתיבת ברוחניות: נח תיבת ענין על הבעש"ט של

שהוא כמו ותפילה. התורה תיבות הם אלו נח
שהאדם התבה" אל . . "בא הפסוק: את מסביר

התורה תיבות לתוך עצמו את להכניס צריך
בהם. ולהדבק והתפילה

מהאדם לבקש בכלל אפשר איך להבין: וצריך
ולעשותם והתפילה התורה תיבות עם לפעול

הקב"ה. ידי על נתנו הם הרי מוארות,
"צהר למילים בקשר עניין עוד מובא יצירה" ב"ספר

יכול - צהר אותיות שבחילופי לתיבה" תעשה
להפוך היא הכוונה תכלית צרה. - למילה להפוך

ל-צהר. ה-צרה את
תעשה "צהר הפסוק על הפירושים אחד וזהו

גזרה הייתה שבתחילה הוא הצהר שעניין לתבה"
תעשה "צהר לנח הקב"ה אמר ואז המבול על

הרחמים למידת הדין מדת את שיהפוך לתיבה"
ל-צהר. מ-צרה

והתורה לתפילה להכנס

וכי הבעש"ט, של אמרתו מובנת לא זה פירוש לפי
אותן "צרה" הינן והתורה התפילה מילות חלילה

ל'צהר'? להפוך צריך
ותפילה בתורה גם שייך שאכן, היא והתשובה

לצהר. הצרה הפיכה
אבל אלינו, מהקב"ה ירדה שהיא ידוע התורה:

כל את הקב"ה צמצם למטה, אותה להוריד בכדי
מארץ "ארוכה שהיא מבחינים לא כך בתוכה, אורה

אמיתתה. היא שזו למרות ים" מני ורחבה

פועלים התורה בלימוד האדם עבודת ידי ועל
במילים במקורה. שהיא כמו אמיתתה את מגלים

הצר מהמקום ל'צהר'. ה'צרה' הפיכת - אחרות
להיות ישראל עם ע"י יוצאת היא צר) מלשון (צרה

כולו. העולם את מאירה כ'צהר'
מוצב "סולם - מוגבלת היא עצמה מצד התפילה:

הלב, כוונת את לתפילה שמכניסים ידי ועל ארצה"
"וראשו לשמים להגיע האפשרות לתפילה ניתנת

לה'". שמים "השמים עד השמימה", מגיע

העולם את להאיר
ה'צרה' את להפוך בעולם, כאן האדם עבודת וזוהי

קראתי המצר "מן בפסוק רואים שאנו וכמו ל'צהר',
נפעל ואז לה', קראתי המצרים מתוך דווקא י-ה"
גם וכך ובהרחבה. לי ענה ה' י-ה", במרחב "ענני

על לה' מודים כבר מהשינה כשקמים מיד יום, בכל
מלך לפניך אני "מודה הנשמה: את לנו שהחזיר זה

אמונתך" רבה בחמלה נשמתי בי שהחזרת וקיים חי
כי עוד, ומתפליים מתקדמים אפשר מכן לאחר ורק

העול. קבלת היא העובדה תחילת
'צהר' במילה פירושים שני מביא, שרש"י וכפי

בין להבדיל הוא ענינו חלון טובה. אבן .2 חלון, .1
החלון את שפותחים ידי ועל ובפנים שבחוץ מה

טובה באבן זאת לעומת ההפרדה. את מסירים
כדי להביאה מספיק אלא משהו, להסיר צריך לא

העולם, בהארת האופנים שני הם ואלו להאיר,
במילא ואז מרע", "סור של הראשונית הדרך

טוב". ל"ועשה מגיעים
של לאור זוכים ישראל של עבודתם ובזכות

ממש. ומיד ותיכף והשלימה האמיתית הגאולה
ה׳תשמ״ז) המאמרים ספר פי (על

לידר יוסק׳ה הרב

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

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י
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הרמב״ם סיום חגיגות
בבית התקיים שעבר חמישי ביום
סיום מעמד יורק, בניו "770" חיינו
עם ביחד לאורחים, המרכזי הרמב"ם
האורחים אלפי עבור לשלום" "צאתכם
אצל החגים חודש את לחגוג שהגיעו
דברים נשאו באירוע המשיח. מלך הרבי
ברוין, ישעיה יוסף הרב דאתרא המרא
הכנסת מנהל וכן ומשפיעים, רבנים
הענדל. הכהן מענדל מנחם הרב אורחים
בארה"ק הרמב"ם סיום חגיגת בקרוב

הבאים". "ברוכים של הארצי בכינוס

משיח בדברי שותף היה
ב"המכון שוקדים אלו, בימים
סיום על משיח" של תורתו להפצת
בסדרת השני כרך של לדפוס ההכנה
השיחות, את הכולל משיח", "דברי
הדולרים מחלוקות דיבורים הראשי
טבת כסלו, מהחודשים אירועים ויומן

תשנ"ב. שבט ותחילת

לכל נפשית, בבקשה פונה המכון מערכת
קדשנו בחצרות נוכח להיות שזכה מי
יומנים רשימות ובידיו תשנ"ב, בשנת
למערכת אותן לשלוח שיואיל — וכיו"ב
כלל את לַזכות ובכך האפשרי, בהקדם
מלך של ומעשיו תורתו באור ישראל
בהתאם יתוגמלו השולחים המשיח.
לאחד חינם במינוי החומר, לכמויות
טל'/ חומר: לשליחת יותר. או הכרכים
אימייל: 718-560-3770 סמס/וואצאפ:

torasmoshiach@gmail.com

טובות חדשות

"ברוכים לכינוס היכונו
יבואו פרטים - הבאים"

ידועה אימרה הינה הזמן", עם לחיות "צריך
התניא בעל הזקן אדמו"ר חב"ד, מייסד של
היא, שהכוונה הסביר לימים ערוך. והשולחן
הוראות ממנה ללמוד השבוע, פרשת את לחיות
שליט"א הרבי יום. היום לחיי ועד ה' בעבודת
הזמן" עם "לחיות שכיום מוסיף, המשיח מלך
מכאן המשיח. ימות של לזמן היא, הכוונה
הפן את השבוע בפרשת לחפש המגמה גם

הגאולתי.

ונושא פרשתנו זכתה
כבר נרמז המשיח
בגלוי, כמעט בתחילתה,
ייתר להתאמץ ומבלי
את רואים המידה. על
של תיבות בראשי זה
"אלה נח. בני שלושת
נח.. ויולד נח.. תולדות
ואת חם את שם את
האותיות כאשר יפת",
התיבות ראשי עם שם
את יוצרים יפת חם של

"משיח". המלה

עצמותו גילוי
שבשמו היא, זה גילוי של הפשוטה המשמעות
האנושות נרמזת משיח, - אחרון גואל של
נח אלא נותרו לא המבול לאחר שהרי כולה.
התפתחה חם, יפת שם, בניו: ומשלושת ובניו,

"משיח". בשם הנרמזת כולה, האנושות

לאנושות משיח בין לקשר הנסיון שטחי, במבט
המשיח שמלך העובדה מיותר. נראה כולה
המלך, דוד מצאצאי יהודה משבט יהודי, הינו
עם לגאולת יעודו את לכאורה מצמצמת
עם של הארוכה גלותו לאחר ובפרט ישראל,
כאלפים במשך ישראל
נשאלת במילא שנה.
למשיח מה השאלה:

כולה? ולאנושות

יותר מעמיק עיון

שבה האלוקית והכוונה הבריאה בתכלית
שנראתה מכפי שונה שהתמונה לנו מבהירים
שהכוונה מודגש החסידות בתורת בתחילה.
נתאוה חז"ל: בלשון היא, בבריאה האלוקית
נתאוה בתחתונים". דירה ית' לו להיות הקב"ה
הזה בעולם כאן דווקא להתגלות, לשכון, השי"ת
העולם אשר עד הגשמית במציאות התחתון,
ית' עצמותו מגילוי תאיר כולה, המציאות כולו,
מכבודך". ארץ "תאיר

נעשית העולם הכשרת
ידי על דווקא אכן
החיים ישראל, נשמות
מקיימים הזה, בעולם
רצונו ועושים מצוותיו
כחלק כאשר ית',
"צוה הכוונה ממילוי
הגבורה מפי רבינו משה
העולם באי כל את לכוף
שנצטוו מצות לקבל

נח". בני

העולם גאולת
קשה הדורות במהלך
מלך רק גורף, באופן הציווי את לקיים היה
מים "וירד כולו העולם כל על שימלוך המשיח
נאמר שעליו זה הוא ציים", יכרעו לפניו ים.. עד
ביחד ה' את לעבוד כולו העולם את ש"יתקן
ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר

אחד". שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא

שליט"א הרבי מדגיש לנשיאות, עלייתו מאז
האנושות להבאת מחוייבותו את המשיח מלך
מלכותו לקבלת ועד עולם בבורא להכרה כולה
משימה ש-ד-י", במלכות עולם "לתקן ית'
לנו "משיח". - שמו באותיות כבר הניכרת
שותפים להיות בפז, תסולא שלא הזכות ניתנה
בני מצות שבע הפצת זו, קדושה בעבודה עימו
שהרבי ההכרה עם יחד עולם, באי כל בקרב נח,
ולגאול לגאלנו עומד המשיח מלך שליט"א
והשלימה האמיתית בגאולה כולו, העולם את

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש עכשיו

גאולה מביא
כולו! לעולם

מחזור לציון חגיגות נערכים המשיח, מלך שליט״א הרבי כהוראת
אלפים. בהשתתפות אירוע נערך ב-770, גם ברמב״ם. השנתי הלימוד

מקום בכל הרמב"ם סיומי

ועד עולם בבורא להכרה כולה האנושות להבאת מחוייבותו את מדגיש המשיח מלך שליט״א הרבי
״משיח״ - שמו באותיות כבר הניכרת משימה ש-ד-י״, במלכות עולם ״לתקן ית׳ מלכותו לקבלת

770טורס ביחדביחד
ם ל ו ע ב ם י ד ע י ה ל כ ל - ת ו ע י ס נ ד ר ש מ

www.beyachad770.co.il 03-5445613 ,052-8257525

טיסות
יורק ניו ל-770
זולים במחירים

!שרות אדיב

חב ה,ד‘‘חדשות צבאות ,דעות‘,חדשות
מדרש בית ומשיח,מדור גאולה עניני ,מדור

וידאו משפחה,מדור ותשובות,מדור שאלות ,מדור

כפתור בלחיצת שצריך מה .וכל
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האדום המייל

ה‘‘ב
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www.hageula.comwww.hageula.com@gmail.com

גאולה של שישי ליל

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

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

(4.11.16) ה'תשע"ז מר-חשון, ג' נח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1118

להיות דנא, מקדמא חסידים נהגו שישי, ליל
ולהתוועד. תורה ללימוד ולהקדישו ערים
האחרונות בשנים תאוצה שתפסה הנהגה
שישי" ליל "התוועדויות את ויצרה
במקומות ובעולם. בארץ חב"|ד בקהילות
מלכות" ל"דבר הלימוד את מקדישים רבים
שליט"א הרבי של קודש שיחות השבועי,
בהם תנש"א-תשנ"ב, מהשנים המשיח מלך
המשיח. ומלך הגאולה נושא בעיקר מודגש

מעלים קצרה, בהתארגנות השיעור, לאחר
לחמים ואף מזונות סלטים, השולחן על
על משהו גם לעיתים המוציא, לברכת
"לחיים" לאמירת משק'ה כמובן ו.. האש
הקטנות לשעות עד ומתוועדים, וממשיכים
ש"כבר שנזכרים עד ולעיתים הלילה של

שחרית". של שמע קריאת זמן הגיע

עכשווי מופת סיפור
התוועדויות, של יותר גדול חסיד לך אין
החוזר המשיח, מלך שליט"א הרבי מאשר
ולהתוועד. להתוועד הזדמנות בכל ומבקש
אמירת נפלאות. פועלת יחד הישיבה עצם
של מתורתו נקודה על חזרה ה"לחיים",
יומין עתיק חסידי בסיפור חיזוקה משיח,
הקודש באגרות עכשווי מופת סיפור גם כמו
"יחי שירת גם כמו עמוק חסידי ניגון וכדו',
ההחלטה קבלת וסוחפת, קצבית אדוננו"
את מחזקים נפשות מחיים אלה כל טובה,
המשיח, מלך שליט"א לרבי ההתקשרות
השאר, בין ביטוי לידי הבאה התקשרות

ובכלל. המחרת יום של ב"מבצעים"

הנשמרות "הרשמיות", ההתוועדויות אלו אין
התוועדויות הן אלו ומועד, חג לימי

קווי את אחת כל הנושאות ספונטאניות
למשתתפים למקום, הקשורות שלה, האופי
לתופעה הדבר נעשה כיום והמתוועדים.
או קטנה חסידית קהילה בכל כמעט רגילה,
שמות לציין קשה כך משום דווקא גדולה.
נעשה והעניין מאחר מסויימות קהילות של
להמחשה רק אופן ובכל הכלל, לנחלת כבר

מסויימים. מקומות לציין ניתן

יחד גם אחים שבת
מתוועדים יורק שבניו "770" חיינו בית
עצמם. הת' הישיבה בחורי שישי בליל
ליל התוועדות מתקיימת הקודש בארץ
הרב של בניהולו חב"ד, בכפר ב"770" שישי
אורח. משפיע בהשתתפות לידר, יוסק'ה
עשרות אחת לאכסניה מזמנת ההתוועדות
באיזור רבים ממקומות משתתפים של רבות
ערוכים שולחנות ליד המסובים המרכז
ארוכות שעות הסופגים מפוארת, בסעודה
להיות יכול זה פעם ומשיח, גאולה חסידות,

הרב של מפיו זה ופעם ברקן יהודה של מפיו
השווה הצד מלוד. זילברשטרום יצחק יוסף

יחד". גם אחים ה"שבת זה

התוועדות מתקיימת ירושלים, של במרכזה
וגאולה" משיח ב"מרכז כלל בדרך שישי ליל
מתקיימת בחיפה אורן. דורון הרב של בניהולו
שמואל הרב של שיעורו לאחר ההתוועדות
בנתניה המושפעים. אחד של בביתו פרומר,
בשכונת צמח, מאיר הרב של בניהולו (צפון)

התכלת. עין

ההתגלות להבאת
הרב של בניהולו השרון רמת חב"ד בבית
עם כזו התוועדות מתקיימת יהודה, בוטמן
כאן גם הקהילה. וחברי קצבי זיו המשפיע
חסידים אחת גג קורת תחת למצוא ניתן
את שגילו כאלה עם המתוועדים ותיקים

לאחרונה. רק החסידות תורת

יחד שרים ארוכות, שעות יושבים יחד
בהנהגה דנים לעיתים "לחיים". אומרים
רעיון בהבנת או להפנימה, כיצד חסידית

עמוק. חסידי

לעיתים יש אכן
"עימותים" אף
או זה עניין על
בהפצת אחר
הגאולה בשורת
ברוח הכל אבל
ומתוך חסידית
ישראל, אהבת

שליט"א הרבי להתגלות להביא מנת על והכל
ממש. עכשיו ממש, בפועל המשיח מלך

חב״ד בכפר ב770 ששי ליל התוועדות

בנתניה ששי ליל

חסידות מלמדים בה בישיבה ללמוד
י"ז בגיל הוא אשר כותב בו כסלו, מד' למכתבו מענה
החתונה, לאחרי וגם בלימוד להמשיך ורוצה שנה, וחצי
עולות החתונה לאחרי דירה שהוצאות כיון דואג אבל
וכו'. לחו"ל שיסע סברא, נולדה ולכן מרובים, בדמים

יסתדר איך עתה שלו הדאגה גדול הכי שלפלא ומובן
להתמדה שמבלבלת כך כדי עד ודאגה החתונה, לאחרי

בלימודו! ושקידה

אשר הישיבות באחת ילמוד הרי ישאל, דעתי את ואם
הכי ושקידה בהתמדה ת"ו באה"ק הקדש טהרת על
מלימוד המבלבלות המחשבות כל ובסילוק גדולה,
פשוט וגם ומובן התפלה. בעבודת ה' ומעבודת התורה
פנימיות בלימוד קבוע שיעור צ"ל הלימוד שבסדרי

,[...] החסידות בתורת נתגלתה שבדורנו התורה
בברכות ג"כ יוסיפו האמור בלימוד ושקידה וההתמדה
שכותב אלו ולכל לו בהמצטרך ובפרט בכלל השי"ת

אודותם...
ו׳תקפז) (מאגרת

דעתו מרחיבה - טובה דירה
טובה. דירה לו שאישרו ע"ד טוב מבשר

דעתו ותרחיב ומוצלחת טובה בשעה שיהי' רצון ויהי
ויהי אמיתית. בהרחבה ב) נז, (ברכות הידוע כמרז"ל
הדברים שלשת ע"י הדעת מהרחבת טוב שיבשר רצון

עיי"ש). ו' (תקון זהר התקוני ביאור כפי הנ"ל
ו׳תקפד) (מאגרת

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
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