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עולמית, כתופעה המבול נוספת. פעם יהיה לא מבול,
אלף בשנת אחת, פעם היה בפרשתנו שמתואר כפי

כך יהיה. לא ויותר לבריאה, ושש חמישים מאות שש
ה'... "ויאמר ומנהיגו: עולם בורא ע"י בתורה הובטחנו
זרע הארץ ימי כל עוד חי.. כל את להכות אוסיף ולא

רק לא ישבותו. לא .. וחורף וקיץ וחום וקור וקציר
"כי ישעיהו: הנביא כלשון ממש, בשבועה אלא הבטחה,
הארץ על עוד נח מי מעבור נשבעתי אשר לי זאת נח מי

עליך...". מקצוף נשבעתי כן
לא שהציף כזה, מבול

האנושית החברה את רק
פני כל את אלא הקלוקלת,

בעלי את ומחה הארץ, כדור
אף והשפיע הצומח החיים,

לא כזה מבול הדומם, על
עוד. יהיה

הארץ כדור הצפת
להסתייג צריך כאן אבל,

בזמן שדווקא ולומר,
דברי עפ"י הנה הגאולה,

הצפה שוב תהיה הנביאים,
אלא הארץ, כדור כל של
מים של הצפה תהא שזו
שפע של מים רוחניים,
הדעת מי עשיר, תורני

הטהור.
החברה של אופיה את מלכים, בהלכות המתאר הרמב"ם
יהא "ולא זו: הצפה על כותב המשיח, בימות האנושית
"ומלאה שנאמר ה'... את לדעת אלא העולם, כל עסק

מכסים". לים כמים הוי' את דעה הארץ
מתחתם, אשר כל לחלוטין המכסים הים, למי הדימוי

מי בדוגמת הארץ, כל לכיסוי ההבטחה מיקרי. אינו
מחייב בו, אשר כל ואת מעמקיו את המכסים הים

תודעת את שיציפו תורניים, "מים" של עצומה כמות
ב"לדעת שמדובר כיון זה, עם שיחד אלא האדם, בני

גם שמדובר הרי הוי'" את
של הצפה איכותי. בשינוי
התורה, פנימיות מעיינות

"בידיעת המאופיינים
אלוקות".

עולם לצמיחת עדים אכן אנו הכמותי, לפן בהקשר
ובעולם בארץ תורה שיעורי ישיבות, הקמת התורה

חסידות ספרי האיכותי, לפן ביחס גם כך מרשים. באופן
להשיגם, קשה היה דורות שבמשך נשיאנו, רבותינו של

ויותר. יותר ונלמדים מופצים נדפסים,
לסיפור בהקשר מדהימה, נבואה ישנה הזוהר בספר

שנה מאות שש "בשנת הפסוק על בפרשתנו. המבול
וארובות רבה תהום מעיינות כל נבקעו נח.. לחיי

לתאר כוונה רק כאן שאין בזהר נאמר נפתחו". השמים
יש אלא המבול, מי את
שש שבשנת נבואה בזה

השישי לאלף מאות
למניינם) 1840 (ה'ת"ר
החכמה מעיינות יפתחו
גם ובמקביל התורניים

כלליות חכמות של הצפה
וטכנולוגיה). (מדע

סוף בלי ללמוד
להפצת האמצעים אחד

במידע, להצפה ועד מידע
ה"אינטרנט", פיתוח הינו
המבוקר השימוש כאשר

מידע, שערי פותח בו
גם סוף", "אין בבחינת

ריבוי התורניים. בתחומים
יקרי ספרים עם מפגש בתורה, עניין לכל אדיר מקורות
יחסית בקלות בתורה, נושאים ואיתור חיפוש מציאות,

ויסודית רחבה הבנת מאפשרים, אלה כל ובמהירות.
לציין יש התורה. בפנימיות ובעיקר בתורה עניינים של

ערך המשיח, מלך שליט"א הרבי שנים, לפני שכבר
רבותינו של החסידות ספרי לכל מפתחות עריכת ויזם
ולהפיץ. ללמד ללמוד, הרוצה כל על להקל כדי נשיאנו,

כל את לנו נותנים מאליה, מתבקשת מכאן ההוראה
בשופי, חסידות ללמוד האמצעים, כל ואת הכלים

בכל למכביר שיעורים חב"ד במוקדי ובאיכות. בכמות
שיעורי להקמת אליהם לפנות אף וניתן התורה תחומי
במסגרת לגויים, שיעורים הקמת כולל חדשים. תורה

עסק יהא "ולא היעוד קיום עדי נח", בני מצוות "שבע
האמיתית בגאולה ה'", את לדעת אלא העולם כל

ממש. ומיד תיכף והשלימה

הבאים ברוכים
חיינו" מ"בית הבאים של חזרתם עם

אצל החגים בחודש ששהו יורק, בניו
ותחילת המשיח, מלך שליט"א הרבי

לדרכו", הלך "ויעקב של בסימן העבודה
הגאולה למען האגודה השנה, גם מקיימת

הארצי הכינוס את והשלימה האמיתית
בקרוב. פרטים הבאים". "ברוכים של

אחדות כינוסי
בקשת עפ"י הנה שנה, כמידי

יתקיימו המשיח מלך שליט"א הרבי
כינוסי ובעולם בארץ הקרובים בימים

להגברת שמטרתם כינוסים אחדות.
להמשכת ככלי ישראל, בעם האחדות

הגאולה זירוז השליחות, במילוי הברכה
במוקדי פרטים והשלימה. האמיתית

חב"ד.

המחבלים שיחרור להפסיק
"אלמגור", הטרור נפגעי ארגון ראש
בעקבות תובע אינדור מאיר במיל. סא"ל

משרי הי"ד, חזן תומר החייל רצח
במדיניות מחודש דיון לדרוש הממשלה

"יש מחבלים: שחרור לגבי הממשלה
לא שבו האמריקאי המודל את לאמץ
מחבלים- שחרור על ונותנים נושאים

נסיונות את לחלוטין שהנמיך דבר
הרצח על "האחראי והוסיף: החטיפה"

הממשלה". ראש בבנין יושב

התורה תחומי בכל למכביר שיעורים חב״ד במוקדי ובאיכות. בכמות בשופי, חסידות ללמוד האמצעים, כל את לנו נותנים
נח״ בני מצוות ״שבע במסגרת לגויים, שיעורים הקמת כולל חדשים. תורה שיעורי להקמת אליהם לפנות אף וניתן

טובות חדשות
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(4.10.13) (5774) ה'תשע"ד תשרי ל' נח, פרשת קודש שבת ערב

לכינוס היכונו

מ-770 הבאים ברוכים
בקרוב פרטים

ב"ה

העולם את מציפים
משיח של בתורתו

965

במסגרת ב-770, תשרי חודש במהלך שהו העולם, מרחבי ילדים עשרות
בחצרות פעילה להשתתפות מיוחדת בתוכנית משיח״, ״מחנה פעילות

המשיח. מלך שליט״א הרבי אצל קודשנו

ב-770 משיח חיילי



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

  
נשלם שכבר לאחרי ובפרט
השנה, של הראשון החודש

"רשית", אותיות "תשרי",
. . . כולה השנה כל שכולל

כלו שכבר ובודאי בודאי הרי
תשובה, עשו וכבר הקיצין, כל
    ועכשיו

   
  

נח התהלך האלוקים את
ט) ו, (נח

הקב"ה תפס המבול דור שאבד כיון
ואמר עמו מטייל והיה נח של בידו
והייתי היה צדיק נח בני הקב"ה:

עמו, ומטייל בידו תופס
שנאמר צדיקים שנקראתם אתם אף
לבוא ולעתיד גו'" צדיקים כולם "ועמך
עמכם מטייל להיות עתיד אני אף

בתוככם". "והתהלכתי שנאמר
ילמדנו) (מדרש

אפילו פעל - נח בתיבת שהיה הגילוי
שכל היינו, כפשוטם, בעלי-החיים על
באופן אחת, בתיבה היו בעלי-חיים

כפשוטו. כבש" עם זאב "גר של

תמימה", "שנה במשך הדבר נמשך כך
המעמד בגילוי הי'ה זה זמן כל ובמשך
כפשוטו, כבש" עם זאב "גר של ומצב
זאב "וגר היעוד ובדוגמת מעין שזהו
כמובא לבוא, דלעתיד כבש" עם
זה שיעוד בחסידות מקומות בכמה

כפשוטו. (גם) יהי'ה
ה׳תשמ״ג) (התוועדויות

עתיד - לה" "אין שנאמר: מקום כל
"ולחנה אומר: הוא וכן לה. להיות כן
ואח"כ ב) א, א' (שמואל ילדים" אין
היא "ציון נאמר גם כך לה. היו אכן

יז), ל, (ירמיהו לה" אין דורש
"ובא דכתיב לה להיות כן עתיד ואכן
גואל - כ) נט, (ישעיהו גואל" לציון
נידחינו ויקבץ יגאלנו וקדושו, ישראל
טוב) לקח (מדרש וצדקתו.. שמו למען

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

6:56 5:45 ירושלים
6:57 6:00 תל-אביב
6:57 5:50 חיפה
7:58 6:02 באר-שבע
7:13 6:16 ניו-יורק

   
כסאי השמים ה' אמר כה

כד) סו:א (ישעיהו

החדש העולם

היה...", תמים צדיק איש נח נח תולדת "אלה
ט) ל, פרשה רבה (בראשית המדרש מדייק ט) ו, (פרשתנו
כאן, נרמזה חדשה הויה כי ואומר "היה" במלה

חדש". "עולם ראה - מהתיבה בצאתו נח שאכן
במציאות חידוש שניתוסף פירושו, חדש" "עולם

המבול, בזמן העולם מצב לגבי רק (לא העולם
המבול, קודם העולם מצב לגבי ובעיקר). גם אלא

הבריאה. בהתחלת

בעולם? נתחדש מה
שנפעל בעולם החידוש מהו מובן: אינו ולכאורה

- הבריאה בהתחלת החידוש לגבי המבול ע"י
אמיתי חידוש הוא הבריאה עצם של זה שחידוש

אלקים ברא "בראשית אשר ליש מאין בהיותה
עפ"י ובפרט א,) א, (בראשית הארץ" ואת השמים את

פרק והאמונה היחוד שער (תניא בחסידות המבואר
מאין העולם את ומקיים ומחי'ה מהוה שהקב"ה א)

מחדש? ורגע רגע בכל ממש ואפס
לציין יש המבול, שלאחר החדש" ה"עולם להבנת
זה המבול, שלפני העולם גם דבר, של לאמיתו כי

ששלימות, אלא בשלמות. היה הבריאה ראשית של
חז"ל וכלשון הקב"ה, ע"י בריאתו מעצם נבעה זו
נברא". מילואו על "עולם : ו) יב, פרשה רבה (בראשית

ש"רבה שע"י בפועל, שהי'ה כפי להיות, יכל ולכן
כי ה' ש"וינחם לכך הביא זה בארץ", האדם רעת

העולם חורבן ואילך), ה ו, (בראשית גו'" אמחה גו' עשה
הבריאה. בסדרי והפסק

ע"י בריאתה משום הייתה ההבריאה ושלימות היות
החטאים לכן עצמו, העולם תוכן מצד ולא הבורא
לירידה גרמו ומרצונו מהבורא העולם את שריחקו
ותתעלה תתברר שהיא שייך הי'ה שלא כזה, באופן

למציאות טעם שום נשאר לא ולכן עצמה, מצד
גו'". אמחה גו' עשה כי ה' ו"וינחם העולם,

להתעלות העולם יכולת
עניין בבריאה התחדש המבול, לאחרי משא"כ

הנברא. - התחתון עבודת מצד להתעלות היכולת
אור (תורה בחסידות המבואר עפ"י יובן והדבר

לא בא שהמבול ועוד), שם חיים תורת בפרשתנו,
ובעיקר אם כי החוטאים, את להעניש כדי רק
ארבעים שירדו המבול (מי הארץ" את "לטהר

סאה (40) מ' של המקוה מי בדוגמת הם הרי יום
כל את ועידן זיכך המבול האדם), את שמטהרים

העולם.
כאשר שגם פעלו עצמה, הארץ וזיכוך זו טהרה

ולהתעלות להתברר תוכל ביותר, ירוד במצב היא
נח "נח של מהעבודה החל התשובה), עבודת (ע"י

כל הנהגת (למרות בדורותיו" הי'ה תמים צדיק איש

"לא בהבריאה, תוקף אז נעשה לכן - דורו) אנשי
עוד יהי'ה "ולא של הברית לכריתת עד ישבותו",

בו. יהי'ה שהעולם מצב בכל כב) ח, (פרשתנו וגו'" מבול
- חדש" "עולם - בעולם החידוש מהות וזהו

בהבריאה גמור החידוש המבול: ע"י שנפעל
בעולם, חדשה ותכונה יכולת הקב"ה הכניס שאז

ולהתעלות. להזדכך יוכל בעצמו שהעולם
נח הפרשה): כל (ושם נח בשם גם מרומז זה ענין
פעמים שתי נח" ו"נח (מנוחה), נייחא מלשון הוא

ונייחא לעליונים "נייחא - בכפליים נייחא הוא
ה). ל, פרשה רבה (בראשית לתחתונים"

מי נקראים ולכן בעולם, מנוחה והכניס פעל נח
שטיהרו כיון ט) נד, (ישעיהו נח" "מי שמו על המבול

שגם בעולם, מנוחה נעשה שעי"ז הארץ, את
וזיכוך. לבירור שייך יהי'ה גופא, ענינו מצד העולם,
ישבותו". ש"לא מנוחה תוקף העולם מקבל - ועי"ז

בצדיקים גם בכפליים .מנוחה
כבר היה בראשית ימי ששת בסיום גם אומנם
"מה רש"י וכלשון והמנוחה, השבת עניין את

מנוחה" באת שבת באת מנוחה, חסר העולם הי'ה
ושלימות גמר הי'ה זה אבל - ב) ב, (בראשית

(ו"מי נח ע"י שאין-כן מה הקב"ה. ע"י הבריאה
בעולם מנוחה האדם) עבודת (ע"י נתוספה נח")
בכפליים נייחא גם זה הרי ולכן עצמו. ענינו מצד

המטה). עבודת ע"י שבא לתושי'ה", ("כפליים
התיבה", מן "צא היה כאשר שאח"כ הכח, בא ומזה
וזיכוך בירור לפעול ניתן - זה לאחרי הזמנים ובכל
הגאולה עדי מתעלה, עצמו שהעולם באופן העולם,

ממש. בקרוב והשלמה האמיתית
ה׳תנש״א) חשון מר ב׳ (מהתוועדות

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

חיה מרת וזוגתו דובער שלום ר' משפחת
טאלער שיחיו מושקא

שיח' יצחק יוסף 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

טוב מזל ברכת
הס ע"ה יעקב משה ר' הרה"ח

שיחי' עמוס ר' יבדלחט"א בן

ימיו בדמי נלב"ע
ה'תשס"ט תשרי כ"ג

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

נשמת לזכר

ל) יא, (נח ולד לה אין עקרה שרי ותהי

הבשר מכל ... התיבה אל ויבואו
טו) (ז, חיים רוח בו אשר



שבאה מרחשון, לחודש הכניסה
בבתי הידועה ההכרזה לאחר
לדרכו", יעקב "וילך הכנסת:

אלוקות, לגלות כח נתינת מהווה
יעקב הרב העולם. בענייני דווקא
"לאגרות מרכז המפעיל ברוכמן,

על מספר זאב, בפסגת קודש"
העולם. בענייני כזה גילוי

נהיגה, רשיון לי שאין "היות
נוסע אני קרובות לעיתים לכן
בי עולה לאאחת במוניות. גם
שנה עשרים שלפני המחשבה,
ומספק מוניות על עולה הייתי

והיום, אסורים", "חומרים לנהג
אני להבדיל,

עם מדבר
על הנהגים

תורה שמירת
ומצוות.

הימים באחת
במהלך
נסיעתי

אני במונית,
טלפון מקבל

אגרות בנושא
בקצה קודש.

את שומע אני אשה נמצאת הקו
אני שכרגע לה ועונה בקשתה,

ממנה ומבקש במשרד, נמצא לא
שעתיים. עוד אליי שתתקשר

כיפה, עם מזוקן - המונית נהג
אותי: ושואל השיחה, את שומע

חב"דניק? אתה
עונה. אני "משתדל",

לשמוע חייב אתה תשמע, "אז
הרבי זה מי יודע לא אתה סיפור,
ב"שבחים מתחיל והוא שלכם",

לכל דאגתו על לי לספר נוראים"
מעט שעוד רואה ואני וכו', אחד,

לא ועוד לרדת, צריך כבר אני
אותו קטעתי הסיפור. את שמעתי
ממנו וביקשתי השבחים, באמצע

שיספר.
לא תקופה "באותה מספר: והוא

לאירופה, לטיול נסעתי דתי. הייתי
רכבת ולקחתי בהולנד. הייתי

ישבו בקרון איתי ביחד לצרפת.
המכס במעבר אנשים. חמישה

צרפתים שוטרים נכנסו לצרפת,
הקרון, את לבדוק והתחילו

והמזוודות התיקים לגבי שואלים
פריט. כל שייך למי

שהם תיק מונח היה העליון במדף
אחד שאף והיות לגביו, גם שאלו
לו, שייך שזה אמר לא מהנוסעים
מלא שהיה התיק, את פתחו הם

סמים. סמים.
הנמצאים כל את עצרו השוטרים

החוק שלפי לנו והודיעו בקרון,
אדם להחזיק להם מותר הצרפתי

שנתיים, משך משפט לפני במעצר
ארוכה בנסיעה כולנו את ולקחו

בשם נידחת לעיירה למעצר מאד,
בלי ספרד, צרפת בגבול ולנטין
להתקשר אפשרות שום לתת

מבחוץ. למישהו
יכלו הם

"להעלים"
שום בלי אותי
נוסף עקבות.
שם היה לכל,

וקור שלג
בלי אימים,

תנאים.
ארבעה

חודשים!
בכלא הייתי
קשר שום בלי

נכנס אחד יום מבחוץ. אדם לשום
אליו להתלוות לי ואומר סוהר
שני רואה אני במשרד למשרד.

לי ואומרים גדולים, ממש ארגזים
בשבילך". משלוח תחתום, "בוא
מליובאוויטש, הרבי - שלח? מי
לתא. זה את להכניס לו ועוזרים

צרכי כל את שם ורואה פותח, אני
הפסח, לכל כשר ואוכל הסדר, ליל

לי התברר ואז, מזה, יותר ואולי
פסח". שעכשיו

שהמונית מספר ברוכמן יעקב הרב
ממשיך והנהג מזמן, עצרה כבר
מבין?! "אתה אלי וצועק לספר,

אפשר בתשובה?! לחזור לא אפשר
שדואג רבי חב"ד?! את לאהוב לא

אפילו יכל לא אחד שאף ליהודי
ידע לא אחד אף כי עליו לחשוב

נמצא"?! הוא איפה
ברוכמן יעקב הרב מספר אני,

שיניים", בלי "אריה הספר מחבר
הוא מה על טוב מידיי יותר יודע

הסיפור בכל הייתי כבר מדבר..
בעזרת ויצאתי... עמוק... יותר הזה

כעת המשיח! מלך שליט"א הרבי
לאחרים! גם לעזור צריך

המשיח מלך שליט"א הרבי שיחות-קודש מתוך

ה'תשמ"ה. מרחשון ב' מהתוועדות נח, בתיבת מהניסים כמה על

נח בתיבת המשיח ימות ניסי
בתוך שבעולם) הברואים (כל העולם שמציאות ידוע
מעין - ביותר נעלה ומצב במעמד היתה נח תיבת
והענין לבוא. לעתיד העולם ומצב מעמד ובדוגמת

בזה:
העולם שבכל בעלי-החיים סוגי מכל נכנסו נח בתיבת
טורפים בעלי-חיים כולל ועופות, חיות בהמות כולו,
התיבה בתוך שהותם זמן כל במשך ואעפ"כ, ודורסים.
ולא כלל לזה זה רעה עשו "לא - שלימה שנה משך -

כלל יתכן שלא ענין - שבדבר והפלא החידוש גודל ומובן, לזה". זה השחיתו
הבריאה: טבע מצד וכלל

גו'" אמה מאות "שלש - מצומצם ששטחה תיבה לתוך מכניסים כאשר
ומחזיקים כולו, העולם שבכל -חיים בעלי סוגי ריבוי - טו) ו, (פרשתנו
- ובניו) נח (רק רבים אנשים השגחת וללא ארוך, זמן במשך יחדיו אותם
שיזיקו אחד מקרה אפילו יהי' לא הזמן כל שבמשך יתכן לא טבע ע"פ הנה

לזה. זה
חיים בעלי- רק לא היינו, בעלי-חיים, סוגי כל אודות - כאמור - והמדובר
שאין אע"פ - כי בזה, זה יפגעו שלא פלא דבר זה הרי אצלם שגם טהורים,
וכיו"ב, נגח" "שור של מקרים יש אצלם גם מ"מ, האכזריות, טבע בהם
טבע שאצלם ודורסים, טורפים בעלי-חיים אודות מדובר כאשר ועאכו"כ

בתיבה. היותם זמן כל הזיקו לא הם גם - ביותר בתוקף הוא האכזריות
ובדוגמת מעין ביותר, נעלה אלקי אור האיר שבתיבה מפני - הדבר וטעם
עם זאב ד"וגר באופן העולם ומצב מעמד יהי'ה שאז לבוא, דלעתיד האור
דעה הארץ מלאה כי ישחיתו.. ולא ירעו "לא גו'", ירבץ גדי עם ונמר כבש

ה'", את

ביותר נעלה אלקי אור האיר בתיבה
למעלה הוא שג"ע מכיון כזה, ומצב במעמד חידוש כל אין - לגן-עדן בנוגע
העולם במציאות זאת פועלים כאשר איפוא הוא החידוש העולם; ממציאות
לתיבה מחוץ כאשר דלמטה, העולם במציאות נח, בתיבת שהי'ה כפי -
ובדוגמא מעין שהוא ענין נפעל כזה בעולם גם נמוך. הכי ומצב מעמד הי'ה

לבוא. דלעתיד ומצב למעמד
שנפעל לחידוש שהכוונה ראה": חדש "עולם שנח במארז"ל הביאור גם וזהו
את זה הזיקו לא בתיבה, היותם זמן כל שבמשך שבעולם, הברואים בטבע
("וגר לבוא דלעתיד לזמן הכנה נעשה זה שענין כך, כדי ועד טבעם, היפך זה,
העולם. מציאות שלימות תכלית ישחיתו"), ולא ירעו לא גו' כבש עם זאב

יותר נקל - נח של בזמנו זה" מעין לעולמים הי'ה ש"כבר שלאחרי ומובן,
לתחיית בנוגע הגמרא לשון דרך ועל לבוא, לעתיד בשלימותו זה ענין לפעול
נוצרין מעולם היו שלא ("אותן כ"ש" לא חיי דהוי חיי, הוו "דלא : המתים

וחיין"). שחוזרין כ"ש לא כבר שהיו אותן וחיין, ונולדין
שפעל בלבד זו שלא - בעולם בפעולה נח של מעלתו גודל מובן זה ומכל
מעין ביותר, גדול עילוי בו שפעל זאת, עוד אלא העולם, והצלת קיום את

לבוא. לעתיד העולם לשלימות הכנה, - ובעיקר ובדוגמא,
למעשה, כבר, התחיל לזה זה הזיקו שלא בעלי-החיים של טבעם שינוי
יחדיו, כולם התקבצו אז שכבר התיבה, אל להכנס בבואם - לכן מקודם
נוגע בהיותו - שבדבר הנס גדול כמה עד ומובן לזה. זה הזיקו לא ואעפ"כ,
מכל שהרי - שבעולם המקומות ובכל שבעולם, בעלי-החיים סוגי לכל
נח, לתיבת והחיות הבהמות סוגי כל הגיעו תבל, מקצוי גם כולו, העולם

כולה. הבריאה במציאות שחדר נס כלומר,

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק מר-חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
א פרק מת טומאת הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ממון נזקי הלכות יא. פרק מקוואות הלכות
א-ב פרקים
ג-ה פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

. א-ג פרקים גניבה הלכות

ד-ו. פרקים
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יהודי לכל דואג המשיח מלך

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

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

ישראל ארץ של משטחה בלבד שערה" "חוט אפילו
דחג-הסוכות ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מנעלך ונחושת ברזל

ברוכמן יעקב הרב

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

67 העצמאות שד'

לתורה" עתים "קבע
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

המכפלה במערת קדמי ר'

בו שנעזר מי בכל מביט רמי

והדיבור השמיעה חוש
לדבורה, בהנוגע גם וקצת השמיעה לחוש בהנוגע

וכו' מהמזיקין זה אפשר אומרת ואמה
זו: מסברא לגמרי דעתו יסיח הנה

התפילין את וכן בדירתם המזוזות את יבדקו אם כי
כדין, כשרים שיהיו שלו,

להפריש הכשרות ישראל בנות במנהג תנהג והאם
קדש שבת ערב בכל הנרות הדלקת קודם לצדקה

טוב יום וערב
רק לא שיבדוק במקצוע מומחה רופא דעת וישאלו

שלה הנערווין מצב גם אלא האוזן את
על יתוסף ומצות, תורה בעיניני כולם שיסיפו וזה
וביחוד בכלל להם בהמצטרך השי"ת ברכות זה ידי

ה׳תתנו) (מאגרת תחי' לביתם

תפילין הניח שלא על תיקון
הניח [שלא המאורע.... אודות עוה"פ ששואל ובמה

תפילין]
החסרון, בו בהשטח להיות צריך דא בכגון תיקון הנה
ערוך בשולחן כמבואר הוא בזה הפנימי שהענין וכיון

מ"א, פרק ראש בתניא הועתק
זו, מצווה בכוונת בהוספא להיות צריך התיקון גם

צנור ע"י ונמשך מתבטא ישראל דבני ענין שכל וכיון
התורה,

המתאימים בזמנים פה בעל וחזרה לימוד להיות צריך
והמח.. הלב דשעבוד ענין המבארים במאמרים -

ה׳תתנז) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

לעקרונות, מנוגד זה גיסא מחד רמי, על לכתוב
לא בעבר, ולא בהווה אירועים על רק כותבים

החיים", "אור במדור כאן למישהו מספידים
בין בשטח, בפועל כעת נעשה מה סוקרים כאן
מה אז עשיה. שישנה העיקר הרבה, ובין קצת

רמי? על לכתוב העניין,
שגם אומרים רמי, הנקודה. בעצם זו אבל

בשמו לו קרא המשיח, מלך שליט"א הרבי
שהחל מי אנטיאן, לרמי הכוונה רמי. הפרטי,

ישיבת של הכספים כמנהל בשליחות דרכו את
כשהחל מכן, ולאחר בצפת, חב"ד חסידי

רווחים על לרגע חשב לא בעסקים, להצליח
מצדנו לסייע כדי עושים מה אלא אישיים,

הגאולה בהבאת המשיח, מלך שליט"א לרבי
והשלימה. האמיתית

של חיה דוגמא אלא מהעבר, דמות אינה רמי
שליט"א לרבי כולו כל את שמסר אמיתי, שליח

ה'תשס"ב, תורה שמחת בליל המשיח. מלך
הגאולה מדוע למעלה, קורה מה לבדוק עלה

מתעכבת? והשלימה האמיתית

הגאולה בשורת בהפצת שליח
איש חב"ד, חסיד (רמי) אנטיאן רחמים ר'

הגאולה. בשורת בהפצת ופעיל עסקן עסקים,
את בעיתונות. ספורט ככתב שימש בעברו

כשחזר ניצל חדשותי, ככתב ונסיונו כישוריו
את ניהל חשובה, תקופה במשך בתשובה.

חב"ד חסידי ישיבת של והאירגוני הכספי הצד
תקופה. באותה שהוקמה בצפת, ליובאוויטש

שליט"א מהרבי רב ועידוד לקירוב זכה זה ועל
המשיח. מלך

התרומות זרם את להגביר וכדי חייו, בהמשך
בקראון לגור עבר בהקמתו, חלק שנטל למוסד

הצליח שם יורק, בניו חב"ד שכונת הייטס,

היו עסקיו בין רב. הון וצבר בעסקים, מאוד
מוצרים למכירת וחברה נקיון, מוצרי חברת

שבא מי לכל מקרין הוא כאשר הטלויזיה. דרך
- אחד יעוד יש ולעוצמה לכסף כי במגע, איתו

והשלימה. האמיתית הגאולה זירוז
לרכוש המקורית, בכוונתו הייתה זה בשלב

ולשדר חוף אל מחוף בארה"ב, טלויזיה תחנות
הפרסומיים- לתכנים מעבר באמצעותן

שבע בה', אמונה של תכנים גם כלכליים,
היה זה. בכיוון לפעול החל ואכן נח, בני מצוות

בשליחות עניין כל כאשר ומעוף, חזון בעל
בגדול. תפס

ההתחלה רק המליון קרן
חסידי ונגיד גדול אורחים כמכניס התפרסם
הפצת לצורכי בעיקר תרם גדול. מידה בקנה
"קרן את הקים ואף והגואל, הגאולה בשורת

חילק זו, קרן באמצעות כך. לשם המיליון"
מתוכניתו יותר הרבה גדולים סכומים בפועל

רמי הצליח זו, קרן באמצעות המקורית.
אצל גדול, בראש העשיה זרע את לנטוע

ענק פעולות בקרן. שנעזרו מאותם אחד כל
השנים במהלך שנעשו הגאולה, בשורת בהפצת

כאשר הקרן, ע"י נולדו רגילות, לפעולות
מכן, לאחר שיסייע. מי יהיה יודעים, היוזמים

השליחות שתיל בגדול, לתמוך ממנו שנבצר גם
נקלט, כבר הגאולה, בהבאת מוגבלת הבלתי

פירות. להניב החל ואף השריש
פני לקבלת העולמי משיח קונגרס את יזם
חב"ד מרכז ע"י שנה מדי המתקיים משיח,
מעמד את ארגן משיח. פני לקבלת העולמי

שבט ביו"ד (סאטלייט) העולמי ההתאחדות
טכנולוגי הישג שהיווה יבשות, חמש בין תשנ"ו

תקופה. באותה עולמי, מידה בקנה מדהים,

החסידות בתורת בקי
הגאולה, בשורת בפרסום פעולתו עם יחד

מופלג בקי היה המיוחדת, מאישיותו וכחלק
ב'המשך השבועי בשיעור החסידות. בתורת

אברכים השתתפו בו בביתו, שהתקיים תרס"ו'
הדהים הייטס', 'קראון משכונת ומשפיעים
בקיאות ובהבנתו. בידיעותיו הנוכחים את

מלכות' ה'דבר בשיעורי גם היטב הורגשה זו
בבית בהירה ובהסברה טעם בטוב מסר אותם

ניתן גל. מרדכי הרב של בניהולו גן ברמת חב"ד
וכן בדיסקים המדהימים, שיעוריו את לשמוע

הגאולה. באתר
נקלע הנו"נים, שנות של השניה במחצית

שערי בישוב להתגורר ועבר כלכליים, לקשיים
חב"ד בית את וניהל הקודש, בארץ תקוה

בנושא חדשה חיות מכניס כשהוא במקום.
כאמור, הישוב. תושבי בקרב ומשיח גאולה
ה'תשס"ב, תורה שמחת ליל ההקפות לאחר

בגאולה ורננו, והקיצו רק: וכעת לב, התקף עבר
ממש. עכשיו והשלימה האמיתית

המשיח מלך שליט״א הרבי ברכת את מקבל אנטיאן רמי הרב
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