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זה זמן". "להרוויח - הוא השבועי הקוד שם
ה"הקפאה" בפרשת גם כמו השבוע בפרשת נמצא
שהבחנה אלא אלה. בימים לכותרות שוב שעלתה

פרשה שבין התהומי ההבדל את מגלה ברורה,
לנח הקב"ה מודיע השבוע בפרשת ל"פרשה".

ועשרים מאה בעוד... לעולם שיבוא המבול על
את בעצמו לבנות נח על זו, תקופה במהלך שנה!
ואת ומשפחתו נח את להציל שאמורה ה"תיבה",
לו יש הצלה אמצעי הרבה בכלל. החי עולם נציגי

לנצל נועדה ה"תיבה" באפיק הבחירה להקב"ה,
כדי התיבה, בניית שדורשת הזמן אריכות את

יתעניינו אנשים ויותר שיותר
בניית של המוזרה, בתופעה

של במרכזו שייט" "כלי
מכל הרחק יבשתי מתחם
מנת על זה וכל ימי, מוצא

שיתעוררו, כאלה יהיו שאולי
את לחסוך יהיה וניתן

המבול.

הסכנה מניעת
זו, תקופה כשתמה גם

עוד להרוויח הקב"ה ביקש
האחרון ברגע ושלף זמן

מתושלח". של "אבלו את
הייתה מתושלח של פטירתו
אמור היה בו בתאריך בדיוק
שעיכב אלא המבול, להתחיל

עד הפורענות את הקב"ה
אבלו ימי שבעת לסיום

שוב הצדיק. מתושלח של
זמן. להרוויח

לא ימים שבעה של הזמן שפסק למרות אז, גם
הקב"ה ביקוש הגשמים, לירידת האות וניתן הועיל,

הורידן הגשמים את וכשהוריד זמן, להרוויח שוב
ברכה". גשמי יהיו יחזרו "שאם ברחמים, תחילה

מתוך זמן", ב"להרוויח שימוש כאן נעשה אכן
עד לנסות חיובית מגמה
את למנוע האחרון לרגע
הנוראית. הנפשות סכנת

להרוויח רוצה רה"מ ההקפאה, בגזירת אצלנו, גם
מניעת הייתה המטרה ובמבול בעוד אלא זמן.

את למסד היא רה"מ כוונת שבעניננו הרי האסון,
שזה בתחילה מכר הוא זמן, להרוויח כדי האסון.

משמעותי, ולא קטנטן משהו ! זמני משהו רק יהיה
הבניה.. תשוב לאחריה ומיד חודשים למספר רק
שוב וצריך הרשמית, ההקפאה משהסתיימה כעת
להרוויח העיקר הזיגזג. שלב מתחיל זמן, להרוויח

הוא היעד כאשר הציבור, הרדמת להמשך זמן
שטחי בכל הנוספת הפלסטינית המדינה הקמת
שברצועת זו (מלבד הגדה

תהי'ה. לא הי'ה עזה),
מבחן נערך כך לשם

להוות שנועד ההקפאה
ביו"ש. להתנתקות תקדימון

בהצלחה שעבר מבחן
תגובה היעדר לנוכח לצערנו,
את (להוציא בציבור כללית

הישירים). הנפגעים

נבואית הבטחה
קיבעה ההקפאה גזירת

ארה"ב נשיא מעורבות את
השלטונית בהתנהלות

"חוקי" באופן ישראל, בארץ
ניהול כל את והעבירה

למציאות הערבים עם המו"מ
צריכים אינם הם בה חדשה
שהוא, כל ויתור על לחשוב

גדול אח להם יש באשר
עבורם שעושה בוושינגטון

הכי בחלומות אפילו חלמו לא שהם מה את
שלהם. וורודים

מלך שליט"א הרבי התריע רבות בהזדמנויות
בארץ ויתורים על הדיבורים עצם מפני המשיח,

המדינה שברעיון הגדולה הסכנה ועל ישראל
כבר כי הנבואית, בהבטחתו בטחוננו הפלסטינית.
מקום "הרחיבי הפטרה: וכלשון הגאולה זמן הגיע
יירש" גויים וזרעך תפרוצי ושמאל ימין כי אהלך..

ממש. ובקרוב ממש בפועל המלאה בהתגלותו

לדרכו״... הלך ״ויעקב
חודש בימי ששהו האורחים אלפי

יורק, שבניו 770 משיח בבית תשרי,
חזרה דרכם את אלו בימים עושים

והקהילות הכנסת בבתי למקומותיהם.
האורחים של לשובם בהמשך מתקיימים
בהם לשלום" "בואכם אחדות כינוסי -
את המשתתפים עם האורחים חולקים

במחיצת מהשהות הרוחניות החויות
פרטים המשיח. מלך שליט"א הרבי

חב"ד. במוקדי

הבאים ברוכים ארצי כינוס
מלך שליט"א הרבי להוראת בהתאם

"האגודה שנה כמידי מקיימת, המשיח,
כינוס והשלימה" האמיתית הגאולה למען
מבית השבים האורחים פני לקבלת ארצי,
האורחים דברים ישאו בכינוס .770 חיינו
משפיעים רבנים, ובראשם: משיח מבית

ושלוחים.

לשמחות תשורות
בשורת הפצת בין מיוחד שילוב

והאירועים, לשמחות לתשורה הגאולה
והמהודרת החדשה בהדפסה למצוא ניתן

המשלב ברכון הגאולה" "שמחת של
ושירי המזון ברכת השבת, סעודות סדר

ועוד. ברכות שבע לצד וגאולה משיח
לפרטים: פורמטים. בשני להשיג ניתן

077-5123-770 ממש: - ההפצה מרכז

הסכנה ועל ישראל בארץ ויתורים על הדיבורים עצם מפני התריע המשיח, מלך שליט״א הרבי
הגאולה. זמן הגיע כבר כי הנבואית, בהבטחתו בטחוננו הפלסטינית. המדינה שברעיון הגדולה

טובות חדשות
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(8.10.10) ה'תשע"א חשון) מר חודש (ראש תשרי ל' נח, פרשת קודש שבת ערב

לכינוס היכונו
הבאים ברוכים
770 משיח מבית

ב"ה

ומה ההקפאה
! שמאחוריה

817

ב-770 בראשית שבת במוצאי לדרכו״, הלך ״ויעקב התוועדות
המשיח מלך שליט״א הרבי התגלות העיקרית, במשימה

לדרכו הלך ויעקב



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

שיחיו ורעייתו יצחק לוי הרב למשפחת
קופצ'יק

- שתחי' מושקא חיה בתם להולדת
ה' בצבאות החיילת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוה
הגאולה זמן של אמיתית הרחבה מתוך

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

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

תניא תהלים חומש

זלמן שניאור יצחק הרב למשפחת
יצחקוב שיחיו ורעייתו

- שתחי' שיינא בתם להולדת
ה' בצבאות החיילת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוה
הגאולה זמן של אמיתית הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת

 
    

   
     
   
    
    

     
    

 
    

ט) ו, (בראשית נח נח

אמר הבא. בעולם נח בעולם-הזה, נח
בנח ירושלים, את לנחם כשנבוא הקב"ה:
בניה משעבד שאיני לה, נשבע אני הצדיק
זאת נח מי "כי ט) ד, (ישעיה שנאמר עוד,

יונתן)לי". (תרגום

יח) ט, (בראשית ויפת חם שם

לבא לעתיד אחר שבזמן נח, עוד וראה
זרעו שהם ישראל, על לשוש ה' ישוב
כנען בארץ למשול ישובו לטוב שם, של
עבד כנען יהיה תמיד והנה כבראשונה,
"ברוך אמר זה ועל חופשי, יצא לא למו,
נתן כי למו", עבד כנען ויהי שם אלוקי ה'
את שם לזרעו כשיתן הנכבד, לשם ברכה

ארצם. את ולרשת לעבדים כנען ארץ
(אברבנאל)

ל) יא, (בראשית עקרה שרי ותהי

מקום כל ולד, לה אין עקרה שרי ותהי
וכן לה, להיות עתיד - לה אין שנאמר:
(שמואל-א, ילדים" אין "ולחנה אומר: הוא
אין דורש היא "ציון וכתיב לה, והיו ב)
לה, להיות עתיד הוא וכן יז) ל, (ירמיה לה
כ) נט, (ישעיה גואל" ולציון "ובא דכתיב
נדחינו ויקבץ יגאלנו וקדושו, ישראל גואל

וצדקתו. שמו למען
טוב) (לקח

ט) טז, (בראשית בענן הקשת והיתה

עתידה מהגלות, ישראל יצאו ..וכאשר
ככלה בגוונים להתקשט הקשת אותה
לרגלי תצפה אל לבעלה.. המתקשטת
כשהיא הקשת אותה שתראה עד משיח
לעולם ותאיר מאירים בגוונים מקושטת

למשיח. צפה אזי
ב) עב, א, חלק זוהר (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:51 4:40 ירושלים
5:53 4:55 תל-אביב
5:52 4:46 חיפה
5:54 4:58 באר-שבע

קיץ שעון לפי

7:07 6:10 ניו-יורק
       

א-כד) סו (ישעיה   

בתשובה חוזר המבול דור

טורין לגבי ומטו בארחא, אזלי הוו יהודה ורבי חייא רבי
מאינון דהוו נשא בני גרמי טוריא ביני ואשכחו רברבן,

תווהו חדא. בגרמא פסיען מאה תלת ופסעו טופנא בני
מסתפי הוו לא דאינון חברנא, דאמרו היינו אמרו,

ממנו סורו לאל "ויאמרו דכתיב כמה דקב"ה, מדינא
א)וגו'". סב, נח, פרשת (זוהר

בהליכתם יהודה ורבי חייא שרבי זה, מסיפור
אנשי מעצמות שם מצאו גדולים, הרים בין פעם
בעצם פסיעות מאות שלוש ופסעו המבול, דור

וגובהם מגודלם להתרשם אומנם ניתן אחת!
השאלה: נותרה עדיין אך המבול, דור אנשי של
הליכת בסיפור טמונה, ה' בעבודת הוראה איזו

אנשי עצמות בתוך הגבוהים, בהרים האמוראים
המבול? דור

כוננו גבר מצעדי מה׳
העולם, בירור כי - לציין יש ההוראה להבנת

העולם, בכל להיות צריך ה', בעבודת כיעד
עד ביותר. מטה שלמטה הענינים - בירור כולל,
המבול, דור אנשי כדוגמת - השפלות לתכלית

להתברר סוף כל סוף מוכרחים אלו ענינים שגם
בעצמות האמוראים הליכת שראל. בני עבודת ע"י
הבירור את לפעול כדי היתה - המבול דור אנשי

אלו. בענינים
מצעדי "מה' על-הפסוק הבעש"ט תורת ידועה

מסויים, למקום מגיע יהודי שכאשר כוננו", גבר
אותו הביאה העליונה שההשגחה לדעת עליו

זה. במקום מסויים ענין לפעול כדי זה, למקום
שכאשר מובן, - כוננו" גבר מצעדי ש"מה' ומכיון

אותו הביאה העליונה שההשגחה מוצא יהודי
שתפקידו לדעת עליו בלתי-רצוי, למקום

של בואם - ובעניננו המקום. בירור את לפעול
ענין את לפעול כדי הגדולים, להרים האמוראים

דור אנשי וב... עצמם באמוראים בהם הבירור,
המבול.

התבוננות ע"י מתבצע באמוראים, בהם הבירור
גדלו ו"מה ה'" מעשיך רבו מ"מה והתפעלות

המבול, דור אנשי עצמות שבראיית ה'", מעשיך
כאלו. ברואים שברא ה' מגדולת מתפעל הוא הרי

יתברר הכל
בירור גם מתקיים זה, מתוכנן אלוקי במפגש אך
היעוד כשיקויים שהרי עצמם, המבול דור אנשי

נקודה אפילו תשאר לא המלוכה" לה' "והיתה
המבול, דור אנשי גם - לגמרי תתברר שלא אחת
חשוכא "אתהפכא של ובאופן בשלימות יתבררו
הבעש"ט וכתורת לאור, החושך הפיכת לנהורא",

מ"רע" לעשות - טוב" ועשה מרע "סור בענין
"טוב". גופא

מצד המבול, דור אנשי של מציאותם וההסבר:
נעלית בחינה היא למעלה, ומקורם שרשם

אלא התוהו. עולם של מרובים אורות - ביותר
בהם דווקא ולכן - כו' ביותר מטה למטה שנפלו
הם כשאז דאתהפכא, באופן הבירור להיות יכול

התוהו. בעולם ומקורם לשרשם מתעלים
אלו ענינים לימוד ע"י הבירור, נפעל לראש, לכל
כאילו עולה בתורת העוסק "כל דרך על בתורה,

אודות בתורה כשלומדים ולכן, עולה". הקריב
- הנ"ל הזהר סיפור גם כולל המבול, דור אנשי

ומקורם. לשרשם אלו ענינים מעלים אזי

לאור החושך הפיכת
בהליכתם האמוראים שכוונת מובן זה לפי

את לפעול - היתה המבול, דור אנשי בעצמות
על- שהתבצע בירור המבול. דור אנשי בירור
הליכתם כדי תוך התורה, בלימוד שעסקו ידי

של שמציאותם היינו, המבול. דור דאנשי בעצמות
מדרך היה שבה ה"ארץ" היתה המבול דור אנשי

ובכך בתורה, עסקם בעת האמוראים של רגלם כף
לימודם. בעת דורכים הם שעליו המקום מתברר
יוצא כשיהודי האדם: בעבודת מהאמור ההוראה

המתפשט, לקדושה, המנגד דבר ורואה לעולם
לראש לכל הנה - פסיעות מאות שלש עד אפילו

ואדרבה: מזה. לפחד צריך שאינו לו אומרים
הוכחה זו הרי זה, ענין שפגש שמכיון לדעת עליו

ולהפכו לבררו ותפקידו אליו, שייך זה שענין
עי"ז - לראש לכל - נפעל זה ובירור לקדושה.
ה'", מעשיך גדלו ד"מה להתבוננות זאת שמנצל
אתהפכא - לקדושה הדבר הפיכת מזו: ויתירה

לנהורא. חשוכא
תשד״מ) נח פרשת שבת (משיחת

מלך דבר

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
hageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



ז"ל סרח בן צדוק הר'
רני

ה'תשע"א תשרי כ' נלב"ע

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

נשמת לעילוי

לה' וההודאה ההכרה להיות "צריכה
שפרסומי עושה.. שהוא הניסים על
עושה שהקב"ה הניסים של ניסא
להבאת נוגע גם זה הרי - בזמננו

והשלמה". האמיתית הגאולה

תשנ"ב) וישב ש"פ (משיחת

הגאולה, זמן תקופתנו ממאפייני
הולכת הנס, שתופעת העובדה זהו

"שגרה - שבשגרה דבר ונעשית
אחד על המשיח". ימות של

הרצל הרב מספר אלו מניסים
לאגרות המרכז מנהל בורוכוב,

ברחובות. קודש
לאגרות ב"מרכז עבודתנו במסגרת

מכל פניות מקבלים אנו קודש",
חודשים מספר לפני הארץ. רחבי

בשם סבא, מכפר אשה אלינו פנתה
עזרתנו את ובקשה אסא מרים

לרבי דחופה, ברכה בקשת בכתיבת
המשיח. מלך שליט"א

נמצאת האשה כי התברר
מתקדמים, הריון בחודשי

דם בבדיקות כאשר
התגלה שעשתה שגרתיות

מסויים, וירוס לה שיש
גדולה סכנה שמהווה

לעובר.

הרופאים דעת חוות
עלול וזה שהיות הייתה,
דרשו ע"כ בעובר, לפגוע

הריון, הפסקת לבצע ממנה
ה"י. העובר, הריגת שפירושו
מרים מרת מספר המשך על

הרופאה, קביעת "לאחר עצמה:
בהלם טבעי די באופן נותרתי

כיצד עושים? "מה מסויים,
כה בעניין החלטה מקבלים

נזכרתי מייד אך גורלי"..
מתמיד בקשר נמצאת שמשפחתנו

ואשתו בורכוב הרצל הרב עם
פנינו כבר באמצעותם חגית.

מהרבי והדרכה עצה לקבלת בעבר
בנושאים המשיח מלך שליט"א

היום-יום. מחיי שונים

קביעת בידי כשהייתה כעת
חגית למרת פניתי הרופאה,

את מיידית שהכניסה בורכוב,
האגרות מכרכי לאחד שאלתי

הכילה שהתקבלה התשובה קודש.
ודברי ההריון להמשך ברורה ברכה

בסדר. יהיה הכל שאכן הרגעה

מספר עוד עשינו מכן לאחר
אותם ושלחנו שגרתיות בדיקות

רופאים מספר לעוד הקודמות, עם
וירוסים. של זה בסוג המתמחים

שיש אחת, בדעה היו כולם
ובמהירות (ח"ו) הריון את להפסיק

האפשרית.
שעשיתי, עוברי חלבון בבדיקת גם

דבר טובות, היו לא התוצאות
הרופאים חוו"ד את חיזק שרק

ח"ו. ההריון, הפסקת לבצע
הרצל הרב זו, תקופה במהלך

רוחי, את וחיזק בקשר איתי היה
מקרים היו כבר בפני מציין כשהוא
וכו', במצבי שהיו נשים של דומים
ושלמים בריאים ילדים ילדו וב"ה

התחזיות. כל למרות

גנטי, יעוץ שנקראת בפגישה
מסמך על הרופאים אותי החתימו
את מסירים הם הם בו

ואני זה מהריון האחריות
כל את עצמי על לוקחת

בעלי בדבר. הכרוך הסיכון
לדרישה הסכים כמובן
איתי אחת בדעה והיה

ההריון. כל לאורך
ומוצלחת טובה בשעה

ב"ה ואכן ללידה. הגעתי
ושלם בריא בן לנו נולד
הבן בנות. ארבעה לאחר וזאת
שמו ונקרא רגילה בלידה נולד

שיחי'. ישראל יאיר בישראל

שמחה הרבה מוסיף זה ילד ב"ה
לא המורחבת במשפחה וכל בבית
שהרבנית וכמו להתפעל. מפסיקה
הרבי של חסיד "עוד אומרת חגית

שלושה בגיל בננו כיום נולד",
ושנים ימים לאריכות חודשים

טובות.

לרבי מכתב שלחנו הלידה לאחר
להודות כדי המשיח, מלך שליט"א
בכרך התקבלה התשובה הנס. על

ו'תתקסו: באגרת תפו, ע' ח"י
נולד אשר טובה בשורה "הגיעתני

בבריתו ויכניסוהו טוב, למזל בן לו
בשעה-טובה- אבינו אברהם של

שיגדלהו רצון ויהי ומוצלחת.
טובים ולמעשים לחופה לתורה
בחסידותי". וחום באור nמוארים

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

המעיינותהפצת המעיינות הפצת
השלוליותגם בין השלוליות בין גם

(בלשון המקורי ששמו מהחודשים אחד הוא זה חודש
"בירח נאמר: לח) ו, (א' במלכים בתנ"ך. מופיע הקודש)
מרחשון, חודש על ומדבר השמיני", החודש הוא בול
במדרשי וכמבואר "בול". בשם נקרא היה שבראשונה
בולין". בולין עושה "שהארץ שם על שזהו ז"ל רבותינו
היא "בול" שמילת הפסוק) על שמעוני (ילקוט במדרש מבואר והנה,
המבול, בזמן גשמים שירדו יום" ארבעים כנגד מ', חסר "מבול בדוגמת
"שאף- במדרש ומבאר אחת). (לדיעה מרחשון בחודש היתה שהתחלתם
בכל יום מ' אף-על-פי-כן לי", זאת נח מי "כי הקב"ה שנשבע על-פי
את ובנה שלמה שעמד עד בעולם, רושם עושים הימים אותם היו שנה
ארבעים כנגד מ', חסר כתיב לפיכך יום, מ' אותם ופסקו המקדש, בית

שפסקו". יום
האדם בעבודת הוראה - ענינם התורה (וסיפורי) עניני שכל ומאחר
לעבודת בנוגע הוראה ישנה במדרש המובא זה בסיפור שגם מובן לקונו,

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

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

החושך.. מן נעשה האור יתרון

המלךללמוד משלמה המלך משלמה ללמוד
הנ"ל: המדרש בסיפור המודגשת ההוראה וזוהי

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

אלו. בימים בית-המקדש בנין סיום - דאתהפכא ובאופן יום",
לפועל: בנוגע ההוראה וזוהי

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

חוצה. והמעיינות היהדות דהפצת העבודה
תשמ"ב) מרחשון חודש מברכים בראשית פרשת שבת שיחת פי (על

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
המוקדשין פסולי הל'

ג פרק
ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

ו-ח. פרק ומוספין תמידין הל'

א. פרק המוקדשין. פסולי הל' ט-י. פרק

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

יד-טז. פרק

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

טוב למזל בן לו נולד אשר

אומות כולל העולם כל בהכרת שיתוסף
- ישראל של ושבחם במעלתם העולם,

לעם שייכת ישראל שארץ - וכן ישראל", בשביל "בראשית
האמיתית בגאולה בזה, הגילוי שלימות - ועד ישראל,

תשנ"ב) בראשית ש"פ מלכות", ("דבר והשלימה...

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עולם באי כל וידעו יכירו

אילוסטרציה



דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

שלר' קדמי בביתו של  בביתו קדמי ר'
הרש"באדמו"ר הרש"ב  אדמו"ר

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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים: 03-501770203-5017702 מתקשרים

העין בגלגל מאבחן *
נטורופתיה *

הומאופתיה *
דיקור *

נוספים: ופרטים תור לקביעת

קליניקה054-7825567054-7825567
בצפת

אביב ובתל

ומוכחות רבות הצלחות

מאנ"ש רבנים בהמלצת

לקויה: וספיגה הורמונליות בעיות
יש בסדר, B-12 יפה, ממש עלה הברזל דם, בדיקות "...עשיתי

ו.) (עדנה מהטיפולים" תוצאות
סכרת: בעיות

ירדתי וגם סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה "...שמעתי
מ.) (שלמה במשקל"

פוריות: בעיות
ילד" חובקים אנחנו בזכותך לך, מודים נברו משה "...ד"ר

ובעלה) (ליאת לילדים: והורים בזוגיות בעיות
ק.) (לאה אלי" חזרו והילדים נפש שלוות בי "...יש

השמחות עונת לקראת

הגאולה שמחת ברכוני
ומהודרת חדשה בגרפיקה

שבת סעודות סדר
גאולה ופניני חב"ד ניגוני עם

שמח! יותר מפואר! יותר חסידי! יותר

077-5123-770 להזמנות:

ישראל ארץ על במאבק מוקדים

לגמרי מופרך היאוש עניין
השני, מיום מכתבו נתקבל ארוך הכי הפסק לאחרי

במשך אצלו שהיו וירידות העליות על-דבר כותב בו
ושמכמה וכו' עליו פעל שזה ואיך העברה, שנה

וכו'. על-דבר-זה איש עם דיבר לא סיבות
פעמים כמה למד בודאי שהרי הנ"ל, שלפלא מובן

איך פשוט, וגם מובן משם אשר קדישא, תניא ספר
באר שם יעוין לגמרי, מופרך וכיו"ב היאוש שענין
פשיטות לרוב בכתבי בזה אאריך לא שלכן היטב,

משם מובן וכן תיקון, אופני כן גס ימצא ושס הדבר,
בקפיצה ולא צעד אחר צעד הוא שהתקון כן גם

אחת. בפעם
ה׳תתטו) (מאגרת

הבית בעלת בדעת מתחשבים
הבית בעלת בדעת ביותר מתחשבים דירה בענייני
לפעול יוכל נועם בדרכי באם ולכן טעמים, ומכמה
ובפרט עתה, דרים בה דירתם על שתסכים אצלה
טוב, מה שנתיים בה דרים כבר לכתבו שמתאים
לעשות יש זה, על בשום-אופן תסכים לא ובאם

ה׳תתיד) (מאגרת כרצונה.

חדשים בטיפולים להתעניין
משביעה שאינה - והתפתחותה בתם... למצב בקשר

המציאו האחרונות שבשנים יודע בטח וכו', רצון
כדאי ולכן כאלו. בעניינים חדשים טיפול מיני כמה

דבר על וביחוד זה במקצוע רופא דעת לשאול
ה׳תתיד) (מאגרת חדשים. טיפולים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ופושט צורה לובש ישראל, ארץ על המאבק
של מיקומו את העת כל משנה שהוא תוך צורה,

הכובד מרכז עובר אלה בימים המאבק. מרכז
למנוע למאבק, מתכוננים שם מתן, אל לישוב
הבג"צ. פסיקת לאחר הכנסת, בית איטום את

בית לאיטום הבג"צ פסיקת אשליות, אין לאיש
אלא ובניה, תכנון משיקולי נובעת אינה הכנסת,
היהודית ההתיישבות להגבלת נואל נסיון מהווה

הצד אצל הגבלה כל אי-אכיפת מול בשומרון,
הפלסטיני.

פלסטיניים, כפרים תושבי עתרו שנה כחצי לפני
נגד דין', 'יש הקיצוני השמאל ארגון באמצעות
חוקי בלתי באופן לטענתם שנבנה הכנסת, בית

בראשות הממשלה מתכוונת מכך וכתוצאה
ביכנ"ס. את להרוס או לאטום נתניהו, בנימין

מלך שליט"א הרבי התריע שונות בהזדמנויות
גורם מהווה הפלסטיני לצד ויתור כל כי המשיח,
זה, במקרה הבג"צ קביעת הטירור. לחיזוק ישיר

הפלסטינים. עבור גורף אישור מהווה

לאטום המנסים על להקל לא
נסיון על להקל שלא הוחלט, המתיישבים בקרב
במיוחד שהובא מנוף הכנסת. בית של האיטום

צירי את גדולים סלעים באמצעות חסם למקום
צמיגים הניחו פעילים האסטרטגיים, ההגעה

וטרקטור לשכונה, הראשי הגישה כביש לאורך
במידה הכביש את להרוס בכדי בסמוך הוצב

בית הוקם עליה הגבעה סביב בכך. צורך ויהיה
תלתליות גדרות המתיישבים הציבו הכנסת

ובזנ"טים. (קונצרטינות)
לא כי הודיעו שומרון מתיישבי בוועד גורמים
"הולך הכנסת: בית את לאטום לבג"ץ יאפשרו
את בגופו שיחסום גדול ציבור למקום להגיע

לא אנחנו שולחת. שהמדינה ההרס כוחות
רוצה". שביבי מה זה אם ,2 מעמונה חוששים

מאות מועד מבעוד הוכנו במקום כי ציין הגורם
לפעילים שיאפשרו ומזון, אוהלים שינה, שקי

ארוך. זמן פרק במשך במקום לשהות

ואיפה איפה של מדיניות
הכנסת, בית נגד שהתנהלו להליכים במקביל

מסגד נגד לבג"ץ עתירה "רגבים" עמותת הגישה
ליצהר. הסמוך בורין בכפר אישורים ללא הנבנה

גם הריסה צו הוציאו העליון המשפט בית שופטי
נאכף, אינו המתנחלים, לטענת שזה, אלא למסגד,

לאטמו או להורסו מתכוונת איננה והמדינה
הכנסת. לבית בניגוד

מפגינים מאות כשלוש הפגינו השבוע בתחילת
בצומת והשומרון ירושלים ים, בת מנתניה,

נמנעת המדינה כאשר המפלה, היחס כנגד יצהר
הסמוך, הפלסטיני בכפר המסגד את מלהרוס

כמו הריסה. צו וקיבל היתר ללא שנבנה בורין,

בדרישה לבג"ץ מתן אל שכונת תושבי עתרו כן
בטרם שימוע הכנסת בית למתפללי לערוך

המסגד לבעלי שניתן לשימוע בדומה האיטום,
בורין. בכפר

אסתר במעוז שמחה מוקד
מעוז מאחז ספק, ללא הוא נוסף מאבק מוקד

שם שבבנימין, השחר כוכב ליישוב הסמוך אסתר,
השואבה", בית "שמחת במסגרת בסוכות חגגו

מלווה הופעה אנשים, עשרות בהשתתפות
לטובת מקושטת סוכה פעלה במקום בריקודים.
חג מתחילת במקום. מכיבוד שנהנו המשתתפים

במקום. תפילות מספר התקיימו הסוכות

הכנסת בית וכן מבנים, כחמישה ב"ה יש במקום
הי"ד הירשפלד יהונדב של ע"ש יהונדב' 'שירת

בגרעין הרב. מרכז בישיבת בטבח שנרצח
ארץ מרחבי בכל נבנה "אנו אומרים: המאחז

"שום קודשנו",
בעולם אדם

לבוא יכול לא
החלטותיו נגד

בורא של
שהוריש עולם

ישראל לעם
– הארץ" את

"שום מוסיפים.
ירתיע לא הרס

אומרים – השם, בעזרת שוב, מלבנות אותנו
אך – הריסות הרי נראים במאחז בגרעין.

הפסוק: כלשון מכך, מתחזקים רק המתיישבים
עדי יפרוץ", וכן ירבה כן אותו יענו "וכאשר

שליט"א הרבי ע"י והשלימה, האמיתית הגאולה
ממש. ומיד תיכף המשיח, מלך

אל-נתן בישוב הכנסת בית

אסתר במעוז הסוכה


