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השבוע, שהיווה את סיומו של חודש תשרי 
ותחילתו של חודש מרחשון, החל ב"ה, בבשורה 
הטובה - הודאת הכשלון של מפלגת השלטון כי 

לא הצליחה להרכיב ממשלה שבמצעה חלוקת 
ירושלים ופינוי יהודה ושומרון, ח"ו, ונאלצה 

להודיע על בחירות בקרוב. הודעה שהמחישה שוב 
את דברי הרבי שליט"א מלך המשיח, כי ילחם בכל 

ממשלה שתנהל משא ומתן על מסירת חלקים 
מארץ ישראל, עד לפירוקה..

המחשה נוספת לזמן הגאולה, ניתנה לנו השבוע 
והפעם מ.. תיבת נח. שנת המבול הסתיימה והכל 
צריכים לצאת מן התיבה ולהתחיל את חייהם עלי 
ארץ. ולאותם שאינם רוצים לצאת.. אומר הקב"ה 

לנח "הוצא מן התיבה": 
"אמור להם שיצאו, .. 
אם אינם רוצים לצאת 

הוציאם אתה".
החובה להוציאם מן 

התיבה בניגוד לרצונם, 
נשמעת מוזרה למדי. 

וכי מי לא ירצה לצאת 
מן התיבה, לפחות כדי 

לחלץ את עצמותיו, 
לאחר שנה של שהיה 

בכלא צף?

האור בתיבה
מתברר כי לרעיון 

המשך השהיה בתיבה, 
היה על מה להתבסס, 

עד כדי כך שנח היה 
צריך להתארגן להוציאם בניגוד לרצונם. ומה 

באמת הרעיון?
בתורת החסידות מוסבר כי בתיבה שרר אור 

הגאולה, דבר שאיפשר בין השאר את קיומו של 
היעוד הנבואי "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי 

ירבץ" ולכן היו שלא 
רצו לצאת. אלא 

שאור גאולה זה ניתן 
בתיבה בבחינת מתנה 

מלמעלה, ולא מכוח מעשיה הטובים של האנושות 
ולכן נדרשו הכל לצאת ולהתחיל בהכשרתם 

האישית והעולם לגאולה, והפעם מכח מעשיהם.
השבוע ניתן לנו מפגש נוסף עם זמן הגאולה, 

והפעם בהקשר לכניסתנו לחודש מרחשון. 
במדרש מסופר, כי לאחר סיום בניית בית המקדש 

הראשון ע"י שלמה, בחודש מרחשון, ציפו בני 
ישראל לחנוכתו ולהפעלתו המיידית. להפתעתם 

ה') עד לתשרי  (עפ"י ציווי נותר הבית נעול
שנה הבאה, בו נערכה חנוכת בית ראשון. ונותר 

חודש מרחשון נבוך "למה, מדוע?". מבוכתו גדלה 
פי כמה, כשהתברר כי חנוכת בית שני שהייתה 

ע"י החשמונאים, נערכה בחודש כסלו! "ואני 
שביניהם, מה איתי?" 
שאל מרחשון. ראה 

הקב"ה בבושתו ופייסו 
"אל דאגה, חנוכת בית 
המקדש השלישי תהיה 

בחודש מרחשון".

הגדול ההקהל
חישוב מהיר מגלה 

כי אנו נמצאים, בזמן 
השיא לבניית בית 

המקדש, אשר "בנוי 
ומשוכלל הוא יגלה 
ויבוא מן השמים". 
ומייד נגש לחנוכתו 
ולסעודת הגאולה 
באכילת שור הבר 

והלויתן ויין המשומר, 
בכינוס ה"הקהל" הגדול מכולם שייערך שם, 

בראשות הרבי שליט"א מלך המשיח יחד עם כל 
עם ישראל שבכל הדורות. לזירוזו של הקהל זה, 
מתקיימים בימים אלה בכל מוקדי חב"ד כינוסי 

הקהל של "ברוכים הבאים" לשבים מחודש החגים 
ב"בבית חיינו - 770" בניו יורק. עפ"י בקשת 

הרבי שליט"א מלך המשיח, לכולנו הזכות והחובה 
להשתתף בכינוסים אלה, אשר בוודאי יפעלו את 
קיום היעוד "הנני מביא אותם מארץ צפון.. קהל 

גדול ישובו הנה", תיכף ומיד ממש.

מחאה עצרת
האחרון, שבת קודש   במוצאי

משיח שבניו ב-770 בית התקיימה
מיוחדת להצלת העם  יורק, עצרת
נשאו  והארץ, בהשתתפות אלפים.

מנחם  הרב יקותיאל המנחה דברים:
שלום דובער  ראפ, מראשי המטה, הרב

העם והארץ,  להצלת , יו"ר המטה וולפא
חיים לוי יצחק גינזבורג, משפיע  הרב

יוסף  בישיבת חב"ד ראשון לציון, הרב
יצחק ווילשאנסקי, ראש ישיבת חסידי 

יצחק  ליובאוויטש בצפת, הרב חב"ד
ומשגיח בישיבת תומכי  משפיע שפרינגר,

בועז  ב-770, הרב תמימים המרכזית
נח, הרב  מטה שבע מצוות בני קלי, יו"ר
מנחם בקוש, מהשלוחים בשטחי יהודה 

וכן רבנים ואישי ציבור נוספים  ושומרון,
שהתריעו על הסכנה החמורה שבכוונת 
הממשלה למסור שטחים לאויבי ישראל.

שנה 500 אחרי חגגו
  מאז גירוש ספרד, לא נראתה 
באי איביזה השייך פעילות יהודית

מאות היהודים שהגיעו  לספרד, כהשנה.
כדי להנפש "מהעולם", נדהמו לפגוש  לאי
שליט"א מלך  שם את חב"ד. שליח הרבי
זיכה  קראוס הרב יואל המשיח במקום,
בסוכות במצוות  את הנופשים היהודים
ורקד עימהם בשמחת  ארבעת המינים

תורה ששרד את השואה  תורה עם ספר
באיביזה. ונתרם לאחרונה לפעילות

השמים״,  יגלה ויבוא מן הוא ומשוכלל ״בנוי אשר המקדש, לבניית בית השיא בזמן כבר נמצאים
המשיח בראשות הרבי שליט״א מלך שייערך מכולם הגדול ה״הקהל״ ולכינוס נגש לחנוכתו ומייד

חדשות טובות
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היכונו
לכנס הקהל מרכזי 

ב"ה

מפגשי גאולה
בחודש מרחשון
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החגים שהגיעו לחודש ילדים עשרות עבור שהוקם משיח מחנה
מדריכהם (צילום: ארלה) יחד עם המשיח, אל הרבי שליט״א מלך

ב- 770 מחנה משיח
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לאות ברית . . בענן נתתי  את קשתי
יג-טו) ט, (בראשית

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

הקשת.

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

והארץ החדשה". "השמים החדשים

חזקיהו  על  להשוואה:  נוספת  נקודה 
נאמר שרצה הקב"ה לעשותו משיח ועל 
שבזכותו  נאמר: הזוהר וספרו רשב"י

בני ישראל מן הגלות ברחמים. יצאו
גאולה) (פניני

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

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

הקשת.

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

יהא כבר מזוכך.
(בראשית רבתי)

מוצש"ק הדלק"נ שעון חורף  לפי

5:27 4:15 ירושלים
5:29 4:29 תל אביב
5:27 4:20 חיפה
5:30  4:33 באר שבע 

שעון קיץ   לפי

6:34 5:23 יורק ניו
 '‰ ÍÓÁ¯Ó ¯Ó‡ - 'Â‚ ‰¯˜Ú È¯ :‰¯ËÙ‰

(ישעיהו נד, א-י)

שבמבול הנסתר הפן החיובי

ברייתו של עולם לא  איתא במדרש: "מתחילת
אלא מן המים",  היה קלוסו של הקב"ה עולה
בו. . אמר  ולאחרי ש"עמד דור המבול ומרד

אותן שישבו  ויבואו יפנו אלו ויעמדו הקב"ה
הארץ  על וזהו שכתוב "ויהי הגשם מקודם בהן

וארבעים לילה".  ארבעים יום
מוצף  לפי זה מובן, שמצבו של העולם בהיותו

ב"תחילת ברייתו",  למצבו במי המבול דומה
שזהו  כולו מים במים", העולם שאז היה "כל

עולם המקלס את הקב"ה  - גדול ביותר עילוי
המים דוקא).  מן (ש"קלוסו של הקב"ה" עולה
ענין מתאים אינו מובן: איך זה ולכאורה ענין

בפשטות,  ענינם שבמי המבול עם תוכן זה
שבאו "לשחת כל בשר"?

רע למעלה אין
ענין  האלה נרמז המדרש ויש לומר, שבדברי
בשייכות לתורה - ובהקדמה:  וכללי יסודי
מהדברים  חז"ל שהתורה היא ידוע מאמר

"אלפיים שנה  שאמרו לעולם", וכפי ש"קדמו
שאין  למרות לעולם". כלומר, קדמה תורה

דברי  של ו"פשוטן" מידי פשוטו, מקרא יוצא
תורה הוא כפי שהתורה נלמדת בעולם הזה 

לעולם",  מקום "קדמה תורה דוקא מכל הגשמי
(גם) פירוש  שבתורה יש ותיבה כי בכל תיבה

בעולמות  נלמדת ורוחני, כפי שהתורה פנימי
מענינים  (שלמעלה מעלה רוחניים עליונים

גשמיים). 
דיחד  חלקי התורה. כל על חל זה שכלל ומובן,

בפשטות בכל  שבתורה אירע סיפור עם זה שכל
פרטיו כפי המסופר בתורה, מכל מקום, מכיון 

לומר שגם סיפורי  קדמה לעולם, צריך שהתורה
למציאות  בהתאם רוחני התורה מכילים תוכן

בעולמות עליונים.  התורה

טוב הכל - בפנימיות
שאצל הקב"ה מכיון נוסף: ונמצינו למדים ענין

אין רע. לכן עלינו לומר, שגם ענינים אלו 
שלפי פירושם הפשוט הם ענינים  שבתורה

טובים, עונשים וכו'),  לא (מעשים בלתי רצויים
יתכן  (שלא שהיא בעליונים הרי בתורה כפי

מתפרשים המה באופן  רע) של בהם מציאות
וטוב. שכולם קודש

הזקן  רבינו יסוד זה מבאר את הסיפור הבא:
אחת לא היה  היה בעצמו הקורא בתורה. פעם
ושמע אדמו"ר האמצעי  תבוא, בעיירתו בשבת
ילד - את קריאת התורה מאחר.  עדיין - שאז

העגמת נפש מהקללות שבתוכחה הביאתו 

הזקן  רבינו נסתפק כיפור שביום עד לכאב לב,
כששאלו את אדמו"ר  להתענות. אם יוכל

ענה:  פרשה זו, האמצעי, הרי בכל שנה קוראים
קללות".  "זה לא נשמע כשאבא קורא

הזקן קרא  רבינו דורש ביאור: כאשר ולכאורה
נשמע תוכנה של הקריאה  בודאי בתורה,

כפשוטו ומהו, איפוא, הפירוש בדבריו.
הקללות במובנן  והביאור לפי הנ"ל: ענין
למטה  הוא רק כפי שהענין נלמד הפשוט

ש"התורה מדברת  אמנם כפי הפשט. בעולם
שאין לה  קדושה שכולו בעולם בעליונים",
(ובמילא גם לא  למציאות של רע שייכות
— הנה גם ענינים אלו  רע) על להעונש

(הקללות) תוכנם אך ורק קדושה וברכה. 
קורא בתורה, הזקן היה כאשר אדמו"ר ולכן,

(אצל אדמו"ר האמצעי)  בקריאתו היה נשמע
ש"התורה מדברת  תוכן פירוש הדברים כפי

התוכחה היא מיסודה  (גם) בעליונים", ששם
ענין שכולו טוב וברכה. 

צריך אחד כל
וכך הוא הביאור בדברי המדרש אודות מי 

אנשי דור  את שהמבול בא להעניש זה המבול:
חטאי  הארץ מטומאת את המבול, וגם לטהר

למטה  דור המבול, הרי זה רק כפי שהענין הוא
כולו קדושה - דוגמא  וכפשוטו; אבל עינינו הוא
כאשר "כל העולם  ברייתו של עולם", ל"תחילת
במים", כי "לא היה קלוסו של הקב"ה  כולו מים

עבודתו של  גם וזוהי אלא מן המים". עולה
שבכל דבר בעולם עדי  היהודי לגלות את הטוב

כש"מלאה  האמיתית והשלימה נזכה לגאולה
כמים לים מכסים". ה' דעה את הארץ

תשמ״ו)  מרחשון דר״ח א׳ שיחת (על-פי

 

דבר מלך

השבת לוח
פרשת נח

נח

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש חייגו לברכה
למקוד הברכות: 050-8080-770

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

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

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

תניא תהלים חומש
וזוגתו אירית שיחיו למשפחת הרב שמואל

אניג'ר
בנם  של מצווה לרגל הבר
מענדל שיחי' הת' מנחם

ולמדן שמים ירא חסיד להיות יגדל
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

מזל טוב ברכת
ר' משה יעקב ע"ה הס הרה"ח
ר' עמוס שיחי'  יבדלחט"א בן

ימיו בדמי נלב"ע
ה'תשס"ט תשרי כ"ג

בתוכם והוא עפר, ורננו שוכני והקיצו
המשיח מלך שליט"א בהתגלות הרבי

לעילוי נשמת



ב-770, מהווה חודש תשרי
מיוחדת של מפגשים הזדמנות

ממאות  מרתקים. אחד
ההתוועדויות שהתקיימו במהלך 

ל"יוצאי הודו", הייתה החודש,
הבחורים  השלוחים, את וכללה

בשליחות  במקום ששהו
שהתכנסו יחד באוירה  והמקורבים

ביתית.
סיפר אחד  ההתוועדות במהלך

שאול,  דרור משה מהשלוחים, הרב
לפני  לו שאירע אישי, סיפור מופת

מספר חדשים:
שישי בצהריים, י"ד כסלו,  "יום
חב"ד בדרמאסלה,  אנחנו בבית

בעיצומן של ההכנות לשבת, 
מכוונת  ולפתע, בתנועה בלתי

שהתנפצו תוך  פגעתי במשקפי,
העין ומותירות  את שהן פוצעות

שלשה חתכים עמוקים. בו
מאחר והמרכז הרפואי 

במקום, לא מצטיין 
במיוחד, החלטנו לנסוע 
בדחיפות לרופא עיניים 

מפורסם במרחק של 
וחצי נסיעה. שעה

שיסע  מהנהג ביקשנו
האפשרית  בכל המהירות

בתוך  ואכן הגענו
ארבעים דקות. הרופא 

נחרד למצבי, והניד  שבדק את עיני
"אין סיכוי  יאוש: ידיו בתנועת את

ואני  בעין זו, שאי פעם תראה
השניה..." לגבי העין מסופק

לבית חב"ד, כשראה  לחזור מיהרנו
לנו את  הבית המשכיר אותנו בעל
לנו על  וסיפר המקום, הוא מיהר
בכיר בתחום  אחיינו שהינו מנתח
נמצא  העיניים. "אמנם הוא תמיד

באינדונזיה, אבל הוא הגיע לביקור 
שלשה ימים, ואתמול הוא היה  של
פספס  אמור לחזור לשם, אך הוא

את הטיסה שלו..."
קשר,  מיהר ליצור עימו הוא

ב"רב חשוב"  והסביר לו שמדובר
כהגדרתו. אחיינו התרגש והודיע 
מסדר לנו כעת טיפול  לו כי הוא

.V.I.P של
רעייתי נשארה  החלטנו להתפצל,

ואילו  בשבת, לטפל בבית חב"ד
דתי,  מטייל אני יצאתי, בלויית

בצ'נדיגאר במרחק  רפואה לבית
שעות נסיעה. 7-8

יחד עם אגב, מטייל זה, הגיע
עוד שני חברים, למרות שמדובר 

אחד לא מגיע  אף בה בתקופה
מאחר ומדובר בחדשי  לכפר,

החורף.
לאורך כל הדרך, למדתי עימו את 
לאדמו"ר  הקודש באגרת יא פרק
הזקן, "להשכילך בינה" בו מדובר 
מלמעלה". על כך ש"אין רע יורד

לילה.  בחצות הרפואה הגענו לבית
השער היה סגור, ונאמר לנו כי עד 

להכנס, אך  שני אי אפשר ליום
שהוא  מיהר להכניסנו, תוך הרופא

מורה להכין את חדר הניתוח.
שבסיומם  הוא החל בבדיקות,

אמר לי כי מדובר בסדרה של חמש 
רואה  לא ניתוחים, אם כי גם הוא
להצלחה. אמרתי לו  שיש סיכויים
כי הוא שליח של הקב"ה ובעז"ה 
ידו.  על הרפואה תבוא
סיפר  יותר הוא מאוחר

שהוא הרגיש שמילים  לי
אותו בניתוח. חיזקו אלו
נמשך  הניתוח המורכב
שעות והתבצע  מספר

באמצעות מיקרוסקופים, 
שבסיום מצאתי את 
20 תפרים  עצמי עם

בעין.
לבית  רעייתי התקשרה בינתיים

וכן עם ארץ  דלהי, חב"ד בניו
בליל שבת  לקיים הקודש וביקשה
אין לי  התוועדות לרפואה שלימה.
ספק שלהתוועדויות אלו היה חלק 

הטיפול, וכידוע  חשוב בהצלחת
ש"מה שהתוועדות חסידית יכולה 

מלאך מיכאל לא  אפילו לפעול
יכול".

מכן,  ימים לאחר במשך עשרה
שכבתי בבית הרפואה, עד שהגעתי 

יוצא  כשאני המלא, לשיחרור
ידוע  לא הרפואה, ועדיין מבית

ניצלה... האם העין
ברור  כשהיה לאחר מכן רק

ב"ה, ערך בית שראייתי חזרה
הרפואה מסיבת עיתונאים 

בהשתתפות צוותי תקשורת 
ניצלתי את  שם וחזותית. כתובה

ניסי  על הבמה, סיפרתי להם
בטחוננו כשלוחי  הקב"ה, ועל

הרבי שליט"א מלך המשיח בעזרה 
לשלוחיו.

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

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

"חוט שערה" בלבד משטחה של ארץ ישראל  אפילו
דחג-הסוכות תשמ"ג) ו' (ליל    
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המשיח הרבי שליט"א מלך של שיחותיו הקדושות מתוך

הפצת המעיינותהפצת המעיינות
גם בין השלוליותגם בין השלוליות

הקודש) מופיע  (בלשון ששמו המקורי מהחדשים חודש זה הוא אחד
וקאי  השמיני", החודש ”בירח בול הוא לח) נאמר: ו, (א' בתנ“ך. במלכים

נקרא  היה שבראשונה  מרחשון,  חודש על 
ז"ל  חכמינו  במדרשי וכמבואר  ”בול". בשם

עושה בולין בולין". ”שהארץ שזהו על שם
על  שמעוני  (ילקוט  במדרש מבואר  והנה, 
”מבול  בדוגמת היא  ”בול" שתיבת הפסוק) 
גשמים  שירדו  יום"  ארבעים כנגד  מ', חסר
בחודש  היתה  שהתחלתם המבול,  בזמן
”שאף  (לדיעה אחת). ומבאר במדרש מרחשון
זאת לי, אף  נח מי כי הקב"ה שנשבע פי על

אותם הימים עושים רושם בעולם,  בכל שנה היו על פי כן ארבעים יום
יום,  אותם ארבעים ופסקו שלמה ובנה את בית המקדש, עד שעמד

כנגד ארבעים יום שפסקו". מ', כתיב חסר לפיכך
האדם  - הוראה בעבודת (וסיפורי) התורה ענינם ומאחר שכל עניני
שגם בסיפור זה המובא במדרש ישנה הוראה בנוגע לעבודת  לקונו, מובן

ואחת מישראל... כל אחד
 - הגשמים מרחשון מתחילה עונת לעיל שבחודש נתבאר וההוראה:
קר; כאשר יוצאים  גשמי-זעף, והמזג אויר בחוץ יורדים תקופת החורף:
צריכים  בבית  נמצאים כאשר  וגם  חם,  לבוש ללבוש  צריכים  לרחוב
זאת הרי הקור שברחוב  לולי כי  להסיק תנור כדי לחמם את הבית, 
יהיה קר.. - הרי כל זה עלול ליצור אוירה קודרת.  שגם בבית פועל
הדבר  פעם יוצר כל לא וכפי שרואים בפועל שכאשר יורדים גשמים,

כו'. מרומם מצב רוח
יכול  כו', היה בתקפה מאירה בימי הקיץ, כאשר השמש - ובפשטות
כי הוא לא  כדבעי,  ה' בעבודת זמן להתעסק לו  והיה  לנופש,  לצאת 
חבירו, היה גם  את ועל דרך זה כאשר היה פוגש כו', היה שרוי במתח
והוא  יוצא לנופש, חבירו במעמד ומצב דומה; אבל בימי החורף אינו
להתמסר לעניני עבודת  קשה יותר - ום כן, כו' עסוק וטרוד בעניניו
מכל זה,  שאין לו ליהודי להתפעל . . הנה על זה אומרים ה' כדבעי 

החושך... מן האור נעשה יתרון ואדרבה:

בחורף גם - בקיץ גם
הנ"ל: המדרש המודגשת בסיפור ההוראה וזוהי

מרחשון דוקא, זאת  בחודש המלך היה ע"י שלמה המקדש בנין בית
המבול,  ענין  כללות  עם  קשור  היה  זה  שחודש  פי  על  אף  אומרת, 
(שהתחלתם בחודש  אותם הימים בכל שנה היו ועד ש"ארבעים יום
המלך  רושם בעולם", אף על פי כן לא התפעל שלמה עושים מרחשון)
המקדש. ולא זו בלבד שימים אלו  מכל זה, ובנה בימים אלו את בית
”פסקו  אדרבה: על ידי זה בית המקדש, אלא פעלו חסרון בבנין לא
המקדש  בית  בנין  סיום  - דאתהפכא ובאופן  יום",  ארבעים  אותם

אלו.  בימים
וזוהי ההוראה בנוגע לפועל:

דהפצת  העבודה  בכללות  ההוספה אודות לעיל  להמדובר בהמשך 
אין מה להתפעל  - השנה כולה כל היהדות והמעיינות חוצה במשך
שהולכים בשליחותו של  מזה ש"יוצאין מן הקיץ לחורף" וכו', מאחר
והצלחות בנוגע  ברכות ומקבלים ממנו נתינת כח והמשכת דורנו נשיא

חוצה. לכללות העבודה דהפצת היהדות והמעיינות
תשמ״ב) מרחשון חודש מברכים פרשת בראשית, שבת (משיחת

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי חשון  פרק ליום
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"טרם יקראו ואני אענה"

מנעלך ברזל ונחושת
שנת הקהל כרטיסי

ניתן להשיג את
"כרטיסי הקהל"
להפצה וחלוקה

ר' שלמה שמידע, טל':052-483-2770
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התהלוכות שחוצות את  ניו יורק
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השבת חשיבות שמירת
רוח, בהנוגע  במכתבו, בקור לכתבו ומובן שנבהלתי

(באניות שנוסעות גם בשבת),  ועבודתו למשרתו
שאני מתנגד לזה בכל תוקף,  שיודע אלא שמסיים
פרטי שלי וחוות דעת שלי ורוצה  כאילו זהו ענין

באתי אלא  לא אני להתנגד ודוקא בכל תוקף, ואני
דעתי גלויה,  בספרים, וביארתי להגיד מה שלמדתי

התנגדתי למי  בתור גזירה גזרתי ח"ו ולא ולא באתי
שהוא אלא להציל היחיד והרבים מעון של פרהסיא 
ובשם  ככה - שלא היה כמוהו אלפים שנה שיעשה

ישראל! כלל
רצון אשר קירוב המאור ילהיב כל הניצוצות  ... ויהי
ומיד ישמור ותיכף מקום שהם ובחסד וברחמים בכל

השבת כהלכתו ומיד הם נגאלים... ישראל עם

באיחולים ששורותי אלו המעטות בכמות תפעלנה 
פרנסתו ופרנסת בני  פעולתן ומכאן ולהבא ימצא

תורה בכשרות וכבוד. פי על שיחיו ביתו
ז׳מ) המשיח שליט״א, קודש הרבי מלך (מאגרות

המבורר נוסח התפילה
לשאלתו . . עד עתה התפלל בנוסח ספרד, במענה

נוסח האריז"ל,  אומרת ישנה לנוסח חב"ד, זאת האם
חב"ד. כיון שלומד בישיבת

הדבר ומכמה טעמים, אבל ידועה ההוראה  בכלל נכון
אפשר לשנות מנוסח אשכנז לספרד ומנוסח  אשר
אבל לא  חב"ד, שהוא נוסח ספרד לנוסח האריז"ל

הרי זה צריך להיות  לשנות יחליט ולכן באם להיפך,
הזקן  אשר רבנו והרי ידועה מסורת חסידים, לתמיד,

ז׳לט)בירר הנוסח שלו מששים סידורים... (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

בשנה מתרחשת תופעה יחודית  פעמים מספר
שניו יורק, בשמחת  קדשינו, 770 בחצרות

תורה, שביעי של פסח ושבועות. בשעות אחר 
חוגגים  (בחו"ל הצהריים של יום החג הראשון

התופעות  יו"ט, יומיים), מתרחשת אחת
הרבי שליט"א מלך  המאפיינות את החג בחצר

שמחת  חג יורק - התהלוכות. המשיח בניו
היווה את  תורה האחרון שנסתיים זה עתה,

התהלוכה העוצמתית שבכולן.
כותב  תורה, בשמחת הקפות בסידורו, בסדר
והשולחן ערוך, כי  התניא הזקן בעל אדמו"ר
ורקד בהקפות הנה "אם  שאדם שמח לאחר

ירנן וישמח גם כן  כנסת שלא גמרו הולך לבית
הרבי שליט"א מלך  הוראת פי על עמהם". ואכן
הצהריים  בשעות מידי שנה מתארגנים המשיח,
אלפי תמימים בחורי הישיבה ותושבי  של החג
מצטרפים אליהם  תורה, השכונה, כשבשמחת

ויוצאים בתהלוכות לכל  - האורחים אלפי
תורה  בשמחת לשמח יהודים קצווי ניו יורק

דברי התעוררות. ולדבר בפניהם
לקיומן של התהלוכות  ההכנות המעשיות
החג. הכנות הכוללות,  זמן רב לפני נעשה

הכנת מפות,  העיר הגדולה לאיזורים, חלוקת
מסלולי הליכה, זמני יציאה, וקביעת אחראים 
יורק  לכל תהלוכה ותיאומים עם משטרת ניו

הצועדים. את המלווה

לשמח יהודים
יהודים, אלא שיחד עם  המטרה היא לשמח

לנצל  הרבי שליט"א מלך המשיח, זאת ביקש
החג,  יהודים, בימי את השמחה בה נמצאים

דברי התעוררות קצרים. ולדבר בפניהם
לפני מנחה, של  הצהרים, עוד ואכן כבר לאחר

הצועדים  ניתן לראות את ראשוני שמיני עצרת

יורק  דרכם ליעדים רחוקים בניו אלה העושים
צד). כאשר כל  שעות הליכה לכל 5-6 (גם

חיינו בקידמת הבנין קבוצה מתרכזת מול בית
ו'יחי אדוננו',  נצחון' 'מארש של 770 בשירת
השכונות  אל ויוצאים לתהלוכה דגלי משיח

יותר כבורו פארק,  והרחוקות הקרובות
ברייטן ביטש, קווינס או למנהטן. פלאטבוש,

ליווי משטרתי
(האיי צידי הכביש המהיר על ההליכה היא

כ-30  של קבוצה וואיי) בליווי משטרה יוצאים
כנסת לקבוצות קטנות לבתי ומתפצלים איש

ברחבי השכונה מתפללים מעריב עורכים 
קידוש וכמובן "לחיים".

נמצא  היכן הקהל לבית כנסת, מבררים מגיעים
ונכנסים בשירה  בסדר התפילה וההקפות

ושמחה אדירה ומשמחים את הציבור בבשורת 

הקהל המקומי שמח ומודה על  הגאולה
מרחק ההליכה מ-770  על הביקור ומשתומם
כנסת  שלו. וכך עוברים מבית הכנסת עד בית

כנסת. לבית
השנה לקבוצה שיצאה  ציפתה משמחת הפתעה

לבית מדרשו של הרב  לבורו-פארק והגיעה
שמיד  (מוהרא"ש מברסלב) מיבניאל שיק

בראותו את החבדניקי"ם, הכריז אשר תחילה 
נתפלל מעריב ולאחר מכן נרקוד משיח. 

כאשר  החלו בהקפות, לאחר ערבית, ואכן
קלי, זמרוני  מכבדים את הרבנים בועז הם

בשלב מסויים תורה. בספרי ציק וגידי שרון
בדגל  הבחין בריקודי השמחה, כשהרב שיק

צעדה הקבוצה) רמז לפרוס  (איתו הענק משיח
תורה  קריאת של הבימה אותה מעליו ומעל

החל להכריז  לפתע הוא בחתונה, ואזי כחופה
עונה  כשכל הקהל "יחי אדוננו..." פעמים שלש

בהתלהבות.

המלך לצועדים כיד
הפעילות מתרכזים כל החבר'ה לנקודת בסיום

ל-770.  ליוי משטרתי חוזרים חזרה ריכוז ועם
שם בקידמת הבניין, על השדרה המזרחית, 

טוב, יין  שולחנות ערוכים בכל מסודרים
לחמניות פירות ושתיה,  דגים ובשר לקידוש,
שנים  שבמשך מרקוביץ׳ ר' נחום בניצחו של
ל"קידוש הגדול בעולם". ומרצו מהונו תורם

הרבי שליט"א מלך  עד להגעת הצועדים, נוהג
שאינם  המבוגרים ציבור עם המשיח להתוועד,
מתחילות  ההקפות למסע ארוך. יכולים לצאת

בשעה מאוחרת.
שעות ההליכה,  וכשמגיעים ל"הקפות" לאחר

אחד חש בעוצמה בקרבו את הדרישה  כל
ומיד ממש. והשלימה תיכף לגאולה האמיתית

(אילוסטרציה) לתהלוכה לפני היציאה ריקודים

(המופע יתקיים אי"ה ביום רביעי ז' בחשון (5.11.085.11.08))  בחשון ז' המופע יתקיים אי"ה ביום רביעי
בהיכל התרבותבהיכל התרבות שד' יצחק רגר באר שבע בשעה:בשעה: 19:3019:30

כרטיסים בקופות חצי שעה לפני המופעכרטיסים בקופות חצי שעה לפני המופע

הציבור הרחב, אנשים, נשים וטף
מוזמנים ל:

כנס הקהל ארצי
שיתקיים אי"ה בסימן

ברוכים הבאים
מבית חיינו 770 בית משיח

פרטים נוספים יבואו
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


