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

מעלה של ירושלים
הגישה את חוו מטיילים אלפי

של סיורים דרך תשרי לחגי החסידית
ירושלים. בשכונות מעלה" של "ירושלים

במהלך מציע החסידי התיירות מרכז
אירועים סיורים של תוכניות השנה כל
מותאמת הפעילות בירושלים. וסדנאות

וכן ומחו"ל מהארץ יהודים לקבוצות
טלפון: נח. בני מצוות 7 של קבוצות

.052-7502-770

חברון הר דרום עם הזדהות
בשעות תשע"ג, חשון ג' שישי ביום

להזדהות מכוניות שיירת תצא הבוקר,
הסובלים חברון הר דרום יהודי עם
להרגשה שותפים "אנו מהתנכלויות.

משטרת שוטרי כאשר נסבלת הבלתי
ובחורינו יהודים, נגד פועלים ישראל

עצמם מוצאים הישוב להגנת שיוצאים
האירוע. במודעת נכתב במעצר",

.050-716-1818 נוספים: לפרטים

הזיתים בהר משיח בית
על משיח בית נפתח אלה, בימים
של בניהולו בירושלים, ! הזיתים הר

נועם הרב הידוע החסידי המשפיע
לאחרונה שעברה הרפז משפחת הרפז.

זיתים, מעלה לשכונת עילית מביתר
מתן כולל באיזור, עניפה בפעילות החלה

לפרטים והתוועדויות. חסידות שיעורי
.052-699-6770 טל':

טובות חדשות

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

הבאים"כולנו לכינוס "ברוכים הבאים" "ברוכים לכינוס כולנו
בעמ'פרטים בעמ' 44 פרטים

ב"ה

918 (19.10.12) ה'תשע"ג חשון, מר ג' נח, פרשת קודש שבת ערב

אז, שתראה שהקשת הזוהר, בספר כנזכר המשיח, מלך התגלות מסימני לאחד הסיבה זו
ית׳ עצמותו להתגלות כבר ראויה והיותה הבריאה של לזיכוכה כביטוי זוהרים, בגוונים תאיר

עכשיו הקשת
להתגלות סימן

החורף ימי את המאפיינות התופעות, אחת
גשום מעוננים, שמים הקשת. תופעת זו הגשומים

ואזי שמש, קרני חודרים העננים מבעד חלקי,
צבעונית. קשת בשמים לה נפרשת ממול לפתע
לידתה פרטית בהשגחה אשר הקשת, בדיוק זו

נח. פרשת בפרשתנו, מתרחשת הראשונית
הוא כי ובניו לנח מודיע ה' המבול, לאחר זה היה

את "והקימותי עולמו ועם ברית עימהם מקים
המבול ממי עוד בשר כל יכרת ולא אתכם בריתי
וסימן כאות הארץ". לשחת מבול עוד יהיה ולא

הקב"ה קובע זו, לברית
הקשת תופעת את

"את באומרו: בענן,
והיתה בענן נתתי קשתי

לבין ביני ברית לאות
עוד יהיה ולא הארץ...

אלא למבול..". מים
שהתורה שהעובדה

כדבר לקשת מתייחסת
המבול, לאחר שהתחדש

תמיהה. מעוררת

הקשת טבע
תופעה הינה הקשת
המתרחשת טבעית,

אור קרני מפגש בעת
שבענן. מים ברסיסי

כשהם בחלקם, ומוחזרים "נשברים" האור קרני
אינה דבר של שלאמיתו הקשת, מראה את יוצרים
האור קרני במפגש תראה קשת לענן. רק מוגבלת
או ענקיים, מים במפלי זה אם בין מים, ברסיסי

שבגינה. הממטרות מי בנתזי
למעלה חלפו למבול ועד הבריאה ראשית מאז

זו תקופה בכל האם חורפים, מאות וששת מאלף
את התורה מתארת מדוע בענן? הקשת נראתה לא

עתה? שהתחדש כדבר הקשת
מלך שליט"א הרבי

כך, על עונה המשיח
הקשת ענין .." באומרו:

המבול אחר שנתחדש

ולכן מזוכך, בלתי העולם הי'ה המבול דלפני דוקא.
לחדור יכול השמש אור שאין באופן העננים היו

הי'ה לא ולכן ידם, על אותו שיראו כדי אותם
המבול, אחר משא"כ הקשת, גווני שיהיו אפשר

יותר, קלים העננים נעשו העולם, נזדכך ידו שעל
ידם על נראה להיות יכול השמש שאור באופן

הקשת". בגווני
קיימת הייתה הקשת להיווצרות האפשרות עצם

שבפועל אלא מתחילתה, כבר הבריאה בטבע
עלי העננות לכך. הטבעיים התנאים נוצרו לא

מעובה הייתה ארץ
שלא כך ומאסיבית
חדירת את איפשרה

השמש אור קרני
ברסיסי ו"שבירתם"
עננות שבענן. המים
מצבו את שביטאה
של הקודר הרוחני

דאז. העולם
העולם טהרת לאחר רק
מקווה, כמי המבול במי

זכים העננים נעשו
יכלו האור קרני יותר,
וליצור בעדם לחדור

שנעשתה הקשת, את
ליעודה היכר לסימן

להתברר - הבריאה של
ית'. עצמותו להתגלות ראויה להיותה עד ולהזדכך

זוהרים בגוונים
ביוזמה בעיקרה, הבריאה טוהרה המבול, בזמן

תורה מתן מאז ובעיקר מאז ית'. ידו על שלמעלה
עלינו הבריאה, וזיכוך טהרת של זו משימה הוטלה

אלפי במשך בוצעה שאכן עבודה ישראל. בני
של הנבואית להודעתו ועד נפש במסירות שנה,
עבודת הסתיימה כי המשיח, מלך שליט"א הרבי
לאחד הסיבה זו לגאולה. מוכן והעולם הבירורים

הזוהר, בספר כנזכר המשיח, מלך התגלות מסימני
של לזיכוכה כביטוי זוהרים, בגוונים תאיר שהקשת
ית', עצמותו להתגלות כבר ראויה והיותה הבריאה
ממש. עכשיו המשיח, מלך שליט"א הרבי של בהתגלותו

אלפי תורה בשמחת יוצאים המשיח, מלך שליט״א הרבי של כהוראתו
מההולכים קבוצה תיעד נכרי צלם הכנסת. בבתי יהודים לשמח החסידים

מ-770 הליכה שעות מרחק מנהטן, מרחובות באחד החולפים

מנהטן בלב תורה שמחת



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

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

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

תניא תהלים חומש
לרפואת

שתחי' חגית בת רחל
שלימה ורפואה איתנה לבריאות

ישראל, עמו חולי שאר בתוך
המשיח, מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ממש ומיד תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה

שיחיו ורבקה אליעד אריה ר' למשפחת
עמית

שיחי' נועם ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טובלזכות מזל ברכת

 
    
  

   
    
  

   
     

   
 

  

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

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,
כי למו", עבד כנען ויהי שם אלוקי ה'
לזרעו כשיתן הנכבד, לשם ברכה נתן
את ולרשת לעבדים כנען ארץ את שם
י"ח) ט, (אברבנאל ארצם.

יא, (בראשית ולד לה אין עקרה שרי ותהי
מקום כל ולד, לה אין עקרה שרי ותהי
וכן לה, להיות עתיד - לה אין שנאמר:
(שמואל ילדים" אין "ולחנה אומר: הוא
דורש היא "ציון וכתיב לה, והיו ,ב) א‘
עתיד הוא וכן יז) ל, (ירמיה לה אין
גואל" ולציון "ובא דכתיב לה, להיות
וקדושו, ישראל גואל כ) נט, (ישעיה
וצדקתו. שמו למען נדחינו ויקבץ יגאלנו
ל) י"א בראשית 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
ב) עב, א, חלק זוהר (עפ"י למשיח. צפה אזי

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:38 4:26 ירושלים
5:40 4:41 תל-אביב
5:38 4:32 חיפה
5:41 4:45 באר-שבע
6:49 5:51 ניו-יורק
ה'. מרחמך אמר - עקרה רני 

י) - א נד (ישעיה

נו"ן? באות דווקא למה

פרשתנו, שבסיום בחרן" תרח "וימת הפסוק על
לומר הפוכה הנו"ן "בחרן": למלה רש"י מציין

באות בעולם". מקום של אף חרון אברם עד לך
של אף "חרון תקופה של סיומה נרמזת זו נו"ן

חדשה: תקופה של ותחילתה בעולם", מקום
עשו אשר הנפש ו"כל ביתו בני אברם, יציאת

פרשה בתחילת כנזכר ישראל לארץ בחרן",
באלוקות. העולם את להאיר הבאה,

היא גם ב), משנה ה, (פרק אבות בפרקי המשנה
"עשרה אברם: עד מאדם הדורות את תוחמת
עד מנח דורות עשרה נח.. ועד מאדם דורות

שכל לפניו, אפים ארך כמה להודיע אברם
הגמרא גם כך ובאין..". מכעיסין היו הדורות

העולם, קיום שנות כי המציינת ב) ט, זרה (עבודה
תורה אלפים שני תוהו, אלפים לשני נחלקים

שני מסתיימים כשבאברם משיח, אלפים ושני
וכל תורה. אלפים שני ומתחילים תוהו אלפים

כיצד? נו"ן, באות נרמז זה

תוהו אלפים שני
(ארוכה) פשוטה נו"ן הוא: הפשט עפ"י ההסבר

ובין מילה, סוף המציינת סופית אות היא
ארוך כקו נראית היא עצמן הסופיות האותיות

מבטאת היא כשבכך צדדין, שני בין המפריד
התקופות. שתי בין ההפרדה את

להבין יש התורה, פנימיות עפ"י העניין להבנת
הדורות כלפי "הסלחני", היחס פשר את תחילה
זאת ולמרות ובאין" "מכעיסין שהיו אברם, עד

היתכן? עצום, שפע קבלו
אלפים שני של זו שבתקופה מוסבר בחסידות
הקב"ה, של הגדול מחסדו העולם ניזון תוהו,

ההשתלשלות". ל"סדר שמעל החסד מדרגת זו
"אריך בשם גם הנקראת זו לדרגה ביחס

(לה, באיוב נאמר כתר" "חיצוניות או אנפין",
לו, תעשה מה פשעיך ורבו .. חטאת "אם ו-ז)

הנעלית דרגה זוהי לו". תתן מה צדקת אם
עליה, ישפיעו עבירות או שמצוות כך מכדי
חיות לקבל יכולים עבירות עוברי גם ולכן

זו. מדרגה

תורה אלפים שני
תוהו אלפים בשני שנמשכה זו, שתקופה אלא
אופי בעלת חדשה תקופה והחלה הסתיימה,
ההשפעות מעתה תורה. אלפים שני - שונה

"אם בבחינת תורה, עפ"י יורדות לעולם
גשמיות (כולל גשמיכם ונתתי תלכו.. בחוקותי

האור של השפע יורד מעתה בעתם". שלכם)
אין כזה במצב פנימיות, של דרגה לתוך המקיף

ל"חיצונים". יניקה של אפשרות
להשתלשלות שמעל המקיף שמדרגת כידוע,

כאשר רק חיות ולשאוב לינוק הקליפות יכולות
הוא כאשר ואילו "מקיף", בבחינת עדיין הוא
האלוקית והחיות השפע יכול לפנימיות, יורד

קדושה. לעניני רק להגיע

המשיח בימות כעת
למטה עד בפנימיות, העליון המקיף המשכת

בה שמצויים הסופית, בנו"ן נרמזה מטה,
של המספרי ערכה א) הופכיים: ענינינם שני

שער על מורה חמישים, בגימטריא, נו"ן האות
אופן ב) להשתלשלות. שמעל דרגה החמישים,

על מורה ארוכה, רגל בעלת שהיא שרטוטה,
מטה. למטה ההשפעה

"להמשיך" היא הסופית הנו"ן מהות כלומר,
להשתלשלות, שמעל האור את ולהוריד

עד "מטה לתוך קץ" אין עד "מעלה בדרגת
לקליפות ההשפעה בטלה ואז תכלית". אין

לקדושה. רק ניתנת והיא הטמאות
הסופית הנו"ן לגבי בליקוטי-תורה כמוסבר
של המעלה שיא שאת תדבקון", ב"ובו אשר

שגם עד מטה, למטה להוריד יש תדבקון" "ובו
"לא ואז לה'", קודש "כולו תהיה העשיה דרגת

כלל". וחיצונים אחרא לסטרא יניקה יהיה
ימות אלפים לשני הכנה הם תורה אלפים ושני
לפנימיות, המקיפים כל יומשכו שאז המשיח,

שם, הליקוטי-תורה כסיום היא, והתוצאה
בביאת הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "ואת

ממש. בקרוב צדקנו משיח
ה׳תשכ״ז) נח ש״פ שיחת פי (על

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



כשכל עבר, לכל הנוצץ כיהלום
מאחת חדש זוהר מבזיקה תזוזה
"אגרות אוצר גם כך מצלעותיו,
מלך שליט"א הרבי של הקודש"

ללא חדש בזוהר מאירים המשיח,
עצה ברכה, לבקשת פניה כל הרף.
של הבזק עימה מביאה הדרכה או

חדש. אלוקי אור
הרב מספר משנה, למעלה "לפני

אלי התקשר ים, מבת והבה טובי
האחרונות שבשנים ילדות חבר

ומצות, לתורה מה במידת התקרב
לגרום ניתן "כיצד שאלה ובפיו

נפטר?". לנשמת רוח נחת
השאלה, לפשר לתמהתי

אביו שלאחרונה סיפר
רוצה הוא ומאז נפטר,
לטובת משהו לעשות
הסברתי אביו. נשמת

אמירת חשיבות את לו
יום, מיד ה"קדיש"

בית לחפש לו והצעתי
לביתו סמוך כנסת
להשתתף ולהתחיל
בתפילות, בקביעות
אביו. נשמת לזכות

לי סיפר אכן בהמשך
סמוך מניין שמצא

מאוד אבל קטן, "מניין לביתו
שם". להתפלל נחמד

התקשר הוא כשבועיים, לפני
לרבי עבורו שאכתוב וביקש שוב,
באמצעות המשיח מלך שליט"א
פנה כבר (בעבר קודש" ה"אגרות

המדוייקות). בתשובות ונוכח
את התחלתי שבו המניין את "זוכר,

שנת ובכן, שאל. הקדיש? אמירת
ממשיך אני אך הסתיימה, האבלות

המניין בתפילות. שם להשתתף
ה"עשירי", ממש אני הצטמצם,

אחד. יום אפילו לפספס לי אסור
מניין. להם אין אחרת

פנו אלה, שבימים הוא, הסיפור
שבה ההיי-טק חברת מהנהלת אלי
והציעו התוכנה, בתחום עובד אני

העלאה כולל חדש, תפקיד לי
שזה אלא במשכורת. ניכרת

לגור לעבור שעלי בכך מותנה,
מוכנים הם עבודתי. למקום בסמוך

המעבר. הוצאת את גם לי לממן
שאעבור שברגע היא, הבעיה

יתבטל. שהמניין לי ברור דירה,
את שישלימו אנשים באיזור אין

זה. את לעכל לי וקשה המניין.
אליהם שהתקשרתי לאחר בפרט
ממך לבקש רוצה אני ולכן כך. כל
לעשות. מה לדעת עבורי, לכתוב
נטלתי לרגע. שימתין לו אמרתי
התלבטותו את כתבתי ידיי, את

נגשתי וברכה. עצה ובקשתי
אחד את ושלפתי הספרים לארון
זה היה קודש". ה"אגרות מכרכי
שנאמר מחברי ובקשתי י"ב כרך

"יחי הקודש הכרזת את יחד
המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו

המכתב את והכנסתי ועד". לעולם
הוכנס המכתב כי התברר לספר.

י"ד- העמודים בין
הימני כשבעמוד ט"ו,

לי "נעם המילים בלטו
כותב מכתבו..בו לקבל

מנין ארגן ואשר ..
וכו'". מתפללים
את לו הקראתי

ראיתי אני התשובה.
ברורה: תשובה בזה

גם הנקודה. זו המניין
היה יכול לא חברי
אך מזה. להתעלם
"יש התלבט. עדיין

למניין, התייחסות כאן
להצעה התייחסות כאן אין אבל..
שתכניס רוצה הייתי החדשה...".

הבקשה. את שוב
ט"ו כרך הפעם נוסף, כרך משכתי
מובן "הנה : נ"א בעמוד שנפתח

הצעה לקבל מישהו להכריח שאין
הספק. לו נגמר כעת ." מסויימת...
המשך לי סיפר ימים מספר לאחר

"חזרתי הדברים: השתלשלות
שמסיבות והודעתי החברה למנהל

את לקבל יכול אינני שונות
לי היה נראה פרטתי. ולא ההצעה,
ממנו. רחוק וכו' "מניין" שהמושג

מדוע סיפרתי שאפרט, משלחץ רק
של התנאי את לקבל יכול אינני

מגורים. מעבר
לי חיכתה הגדולה ההפתעה

לי קרא החברה מנהל למחרת.
הוא כי אמר במהלכה לשיחה,

הוא זאת עם עמדתי, את מקבל
החדש התפקיד את לי נותן

מבטל כשהוא בעבודה, והקידום
מגורים, מעבר של התנאי את

ה"מניין". בשמירת להמשיך ואוכל
מצוה. מצוה שכר

הארץ שלימות בנושא המשיח מלך שליט"א הרבי

עולם לעם ישראל ארץ
בתכלית מושללת כמה עד בפשטות מובן הנ"ל מכל ..."
ישראל בארץ שיהודים - לאחרונה שהתפרסמה ההכרזה
ישראל לארן בקשר העולם אומות של ללחץ להכנע צריכים
נמצאים (היהודים) והם היות באומות", תתגרה "אל בגלל
- עד בחסדיהם, ותלויים העולם אומות של השליטה תחת
(היתה) ישראל בארץ היהודים וקיום שההצלה מכך: יותר

היל"ת,,.. ר"ל באוה"ע, תלוי'
היל"ת ר"ל בספק הוא דיהודי שהקיום לומר ליצלן רחמנא (א): לראש לכל
הינו והקב"ה ה' עם והם היות נצחי הוא ישראל עם תהי'ה). לא (=הי'ה

. ועוד) ועוד, כליתם", לא בנ"י ואתם שניתי לא ה' "אני (כמ"ש1 נצחי
היא; כולה התורה כל ופתיחת שהתחלת בפשטות, יודע יהודי כל (ב): שנית
ובשביל ראשית שנקראת התורה "בשביל זה: על מפרש ורש"י "בראשית",
אומות-העולם שלא ממש, בפשטות איפוא מובן ראשית", שנקראו ישראל

ר"ל! ישראל בני על הבית" "בעל הם
תורה והן שבכתב תורה הן - התורה כל של ופתיחה ההתחלה שזוהי והיות
שנלמדה התורה לחדש"'2, עתיד ותיק שתלמיד מה "כל כולל שזה שבע"פ...
ש"בראשית, מובן, הרי - הדורות כל במשך ישראל בני אצל ונתוספה
יסוד זהו ראשית", שנקראו ישראל ובשביל ראשית שנקראת התורה בשביל

כולה... התורה ככל
מישראל עשיריות וכמה כמה לפני כפומבי להכריז יהודי נעמד - זה ולמרות
באומות-העולם!... תלוי ישראל של שקיומם - "תורה" לשמוע באו אשר

כאשר תשרי חודש של טובים מהימים עתה בבואנו יותר חזקה בדבר הפליאה
העמים". מכל בחרתנו "אתה בתפילותיהם פעמים כמה אמרו יהודים

ההגבלות מכל לגמרי למעלה
זאת. להבהיר צורך שיש 'חלם' לא אחד שאף - בפשטות הדבר כך כדי ועד
הם ישראל שבני בכך מכירים אומות-העולם אפילו - ליהודי.... ובפרט
שהיו בדורות שאפילו עד הפשוט. דבר זה הי'ה הדורות ובמשך הנבחר. העם
שיש רב נעמד הי'ה לא וכיו"ב), המשכילים (כבזמן כו' והסתרים העלמות

כזה! דבר ומכריז סמיכה לו
מאומות- שמקבלים והחסדים וכו' באומות תתגרה אל של ה"טענה" ו(ג)
וכו' באומות תתגרה שאל ופשוט, מובן כי לזה, שייכות כל לה אין - העולם
בחרתנו"... ול"אתה ישראל" בשביל ל"בראשית וכלל כלל ח"ו נוגע זה אין

קיום בענין הוא המדובר שכאשר בפשטות, מובן הרי (ד): ועיקר ועוד
בנדון ועאכו"כ וכו'. תתגרה אל הציווי זה על שייך לא - ומצוות התורה
השטחים, החזרת בעקבות נפשות פיקוח על הוא המדובר כאשר - דידן
ש"נכרים כמ"פ), (כמדובר שבט סימן חיים אורח ערוך בשולחן הדין כפסק
לא עדיין ואפילו , . נפשות עסקי על באו אם . . ישראל עיירות על שצרו
את עליהם ומחללים זיין בכלי עליהם יוצאים לבוא ממשמשים אלא באו
קש עסקי על אלא לבוא רוצין אינן אפילו לספר הסמוכה ובעיר השבת..
נוחה הארץ תהא ומשם העיר ילכדו שמא השבת את עליהן מחללין ותבן

לפניהם"... ליכבש
ע"י - ובמיוחד ישראל, של ומעלתם בשבחם רק ידברו - ולהבא ומכאן
בשיעורי - ובמיוחד כולל המצוות, וקיום התורה בלימוד מוסיפים שהם
כל בהכרת שיתוסף העיקר: והוא ועוד תניא.., תהלים חומש ר"ת חת"ת,
בשביל "בראשית - ישראל של ושבחם במעלתם אוה"ע, כולל העולם
הגילוי שלימות - ועד ישראל, לעם שייכת ישראל שארץ - וכן ישראל",
גם לנו יהי'ה הארצות לז' נוסף כאשר והשלימה, האמיתית בגאולה בזה,

וקדמוני. קניזי קיני ואילך).את ט׳ אות ה׳תשנ״ב, בראשית ש״פ (מתוך
.20-21 הערות 252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן רפמ"ז. שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה (2 ו. ג, מלאכי (1

עכשיו נפלאות המלך זעקת

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

43 ראשי בתפריט 08-9493-770 ונשמע" ב"נחייג השיעורים את ללמוד ניתן

כה. פרק אישות. הל'
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למניין עשירי

הבאים ברוכים

בדיוק כתוב שבתורה לו כשמראים ובפרט
נפש, פיקוח של מצב שכשמגיע - להיפך

"בכלי לשמור צריך לספר", הסמוכה ב"עיר כשמדובר
ותבן". קש עסקי "על באים שהגויים למרות זיין",

תש"מ) פקודי ויקהל (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הארצילשמור לכנס היכונו
השבים פני לקבלת

המשיח מלך שליט"א הרבי אצל החגים מחודש
יורק ניו - 770
יבואו פרטים

  



כנסת בתי לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .

בריאות ביטוח . משכנתא ביטוח .

קדמי קדמי 
ביטוחיםביטוחים

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים
03-501770203-5017702

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

בחברוןר׳ קדמי במערת המכפלה בחברון המכפלה במערת קדמי ר׳

להשתתף מוזמן - וטף נשים אנשים, הרחב, הציבור
המשיח מלך שליט"א הרבי פני לקבלת ארצית בהתוועדות

(5.11.12) תשע"ג חשוון מר כ"ף שני, יום
18:30 בשעה לציון, ראשון ,4 שמעון ישראלי בלוודר, אולמי

- יבואו נוספים פרטים -
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

הציבב
בהתתוועד

בבל ימי אאאאאאאוולללולוללל

אא יחי

משיח בית - 770 - חיינו מבית

הבאים ברוכים

תורה שמחת מוצאי התוועדות

בתפילה לכוונה עצה
בתפלה. לכוונה העצה מהי א)

רגעים איזה פנים כל על התפלה לפני ההתבוננות
כן גם שילמוד ומהנכון להתפלל. הולך הוא מי לפני
תיבת עד בתניא מ"א פרק ריש מהתחלת פה בעל
או בדבור זה על יחזור התפלה ולפני (ע"ב), המלך

התפלה קודם החול בימות וכן הדבר. בתוכן במחשבה
לצדקה. פרוטות איזה יפריש

בזה. ולהתמדה התורה ללימוד העצה מהי ב)
ללימוד בנוגע גם מועילה האמורה ההתבוננות

אשר הרעיון הוא הענינים בשני והעיקר התורה
האדם, לטובת ניתנו המצות וכל והתפלה התורה

ברוחניות. והן בגשמיות הן אשרו צפון ובזה

וגדולינו חכמינו מספרי בכמה הכתוב יודע בודאי ג)
הסידור, מתוך תפלה מועיל התפלה, לכוונת אשר
אומרת זאת בפה, להוציא צריך התורה ובלימוד

קיא) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות במחשבה. רק לא בדבור

נכון באופן תורה ספר כתיבת
רבנו הוראת ידוע דכא", "(פצוע) כתיבת אודות כותב

קדושת כבוד מסר וכבר באל"ף, לכתוב בזה הזקן
שעל תורה ספר בעצמו שראה אדמו"ר, מורי-וחמי

באל"ף, שם וכתוב מרוטנברג, מהר"ם כתבה קבלה פי
הסופר, עזרא הגיה אשר בפראג תורה בספר וכן

יהיה הנ"ל תורה שבספר בודאי ולכן באל"ף, כן גם
בנסתר (פוסק התניא בעל הזקן רבנו הוראת פי על

דתורה). בנגלה פוסק ערוך והשולחן דתורה)
קי) עמ׳ י״ז כרך קודש (אגרות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

רבינו בבית - ב-"770" תורה שמחת מוצאי
עם התוועדות הסתיימה עתה זה יורק. שבניו

ערבית, תפילת המשיח, מלך שליט"א הרבי
רק כעת ברכה". של "כוס וחלוקת הבדלה

הימים של הפיזי המאמץ את לחוש מתחילים
בית בשמחת לילה כל הריקודים האחרונים.

קהל עם עצרת שמיני "הקפות" השואבה,
בשכונות יהודים לשמח ה"תהלוכה" האלפים,

הליכה, של שעות במהלך יורק, בניו המרוחקות
נותנים אלה כל וכו' תורה בשמחת ה"הקפות"
באה ואז לנוח. כבר רוצה הגוף אותותיהם, את

מתחילה כעת לדרכו", הלך "ויעקב ההכרזה
העבודה...

כמה אלי כשפנו שנים, מספר "לפני
מספר ב"770", הישיבה בחורי מה"תמימים"

שמחת במוצאי אתם להתוועד ציק, זמרוני הרב
מותש הייתי מופרך. לי נראה היה זה תורה,
לבסוף אך מנוחה, טיפת חיפשתי ו"מפורק",
לאחר שהחלה בהתוועדות לסרב. יכולתי לא

ערה. השתתפות אכן הייתה בלילה, 11 השעה

ה״תהלוכה״ מחוויות
עבודת על בעיקר, דובר ההתוועדות במהלך

הגאולה בשורת הפצת - העיקרית השליחות
מלך שליט"א הרבי של המלכות וקבלת

בליל ה"תהלוכה" חוויות על דובר המשיח.
העז הרושם על לבורו-פארק, תורה שמחת

עם הגדולה, היהודית בשכונה המעבר שעושה
הגאולה. ושמחת הדגלים

בבית הלבבית, פנים הקבלת על ספרתי
מיבניאל הצדיק שיק, המוהרא"ש של מדרשו

ספרי עם ל"הקפות" לכבדנו שהורה (ברסלב),
לפרוס רמז הפסוקים, אמירת ולאחר התורה,
העומדים ראשי מעל שנשאנו, משיח דגל את

הקודש הכרזת את הכריז בעצמו הבימה, ליד
לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי
המתפללים כשקהל "יחי", בניגון ופתח ועד"

להקפת אדירה בשירה יחד יוצאים והאורחים
"יחי".

תפילין זוגות ארבעה
המקום ויחודיות ה"לחיים" אמירת השירה,

יצרו בעולם", הכי הכי המקום סווענטי, "סוון
עניין על דברתי השאר בין מיוחדת. אווירה

עפ"י שחל השינוי על תפילין, זוגות ד' הנחת
משנת המשיח, מלך שליט"א הרבי תשובת
זוגות ד' דהנחת הענין "גודל ועל תשמ"ט

הקדוש. כלשונו תפילין"
הנחת השתלשלות על ספרתי, הנושא, להבהרת
היה שבו מהשלב בחב"ד. תם" "דרבינו התפילין

הרבי (אפילו החתונה לאחר רק להניחם נהוג
רק הר"ת, בהנחת החל המשיח, מלך שליט"א
כאשר דהיום, לשלב ועד "חתן"), היותו לאחר
לפני וחודשיים מאליו, מובן לדבר נעשה הר"ת

ר"ת. וגם רש"י גם להניח לומדים מצוה, הבר
המשתתפים, שאחד התברר שלהפתעתי אלא
בישיבת לומד כשנתיים, לפני שהתקרב בחור

לו אין ר"ת. מניח אינו ועדיין תמימים" "תומכי
! מניח אינו ולכן ר"ת, לרכוש כספית אפשרות

מגבית. עבורו לערוך הוחלט במקום,
ולא בחורים היו שרובם למרות המשתתפים

ביותר, מרגש היה זה לתרום החלו בעלי-בתים,
מצויה אינה ש"הפרוטה בחורים כיצד לראות

של ראשונה מצווה ונותנים. מוציאים בכיסם"
השתתפות לדרכו", הלך תם) (איש "ויעקב

נאסף הדרוש הסך ! לתמים תם רבינו ברכישת
משלו. תם דרבינו תפילין לזוג זכה והת' ב"ה,

הרב ניאותו גדל, הפונים שמספר הבאות בשנים
אריה הרב קאליש, שלמה הרב פייקובסקי, עמי

חריגים. למקרים לסייע קליפא, ירמיהו והרב לוי

הארץ עמי כל דעת למען
ניגש המגבית במהלך מהשנה. מאלפת אפיזודה

כהשתתפות, שטר לי ומסר צעיר אדם אלי
לכאן, הגיע כיצד לשאלתי גוי. הוא כי ציין אך

חב"דניק חבר אצל ביקור שבמהלך סיפר,
לרבי לנסיעה הגרלה שעורכים התברר בארץ,

זכה ו.. להשתתף והחליט המשיח מלך שליט"א
בהתפעלות כולו כל ל-"770", שהגיע ומאז
עצמו את ורואה כאן, הנעשה מכל עצומה

והגואל הגאולה בשורת להפצת כשליח כן גם
יהודים. שאינם חבריו בקרב

המתנה הקודש" "אגרות אודות דובר כן כמו
להתקשרות לדורנו שהוענקה הנפלאה

את המשיח. מלך שליט"א הרבי עם האמיתית
אתר בארכיון לראות ניתן כולה, התוועדות
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ההתוועדות מתוך
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