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חב״ד בבתי - תשרי סיכום
ברחבי הפרושים חב"ד בבתי
שזכו על בסיפוק מציינים העולם
מטיילים אלפי לעשרות לסייע
וכדין. כדת תשרי חגי את לקיים
המוני התכנסו החגים במהלך
בבתי שנערכו לתפילות המטיילים
עשירות חג סעודות ולאחריהן חב"ד,
מהם לרבים וברוחניות. בגשמיות
שנחקקה ראשונית חוויה זו הייתה
במקומות גם כאשר בנשמם, עמוק
הקב"ה את הכתירו נדחים הכי
הוא 'ה' של אדירה בקריאה למלך
הקודש הכרזת ולאחריה האלוקים'

אדוננו". "יחי

תשע״ו - השביעי החדש קובץ
גליון אור רואה אלו בימים
השביעי חודש 'קבצי מסדרת נוסף
בין תשע"ו'. תשרי – בליובאוויטש
שופרו – והקדושה "הקריאה מדוריו:
על מרתקת סקירה – משיח" של
שי"ל והקדושה' 'הקריאה גיליונות
יוסף רבי הקודם הרבי של מטעמו
בשורת את ובישרו שניאורסון, יצחק
מלחמת של בעיצומה הגאולה,
הקדושה "הקריאה השנייה. העולם
בכל "ומלכותו וכן לגאולה" לאלתר
בפירסום החסידים, הנהגת על משלה"

המשיח'. כ'מלך שליט"א הרבי

ומקום מקום בכל לקיים הנפשית, בקשתו מילוי ע״י המשיח, מלך שליט״א הרבי התגלות את לזרז ביכולתנו
הקהל בשנת מיוחדת חשיבות שלהם כנסים החולין, לימות גם תשרי חגי אחדות את להמשיך כדי אחדות, כינוסי

טובות חדשות

בסוריה המצב
אחדות וכינוסי

לדרכו הלך ויעקב
ממש בפועל משיח להביא

על חז"ל דורשים ממש כך כן! כאלוקינו. צייר אין
כאלוקינו" צייר אין כאלוקינו, צור "אין הפסוק
המדהימה יכולתו בתיאור דבריהם את ומטעימים
כבר האדם בני צורות את לצור הקב"ה, של

לעובר. התגבשו טרם עוד התהוותם, בראשית
דרכו כצייר. הקב"ה של לתוארו נוסף פן יש ואולי
את לרשום מוגבל הוא שאין מוכשר, צייר של
קו, אחר קו ולהמשיך התחלה מנקודת הציור,
מכחולו את להניף הוא יודע אלא הילדים, כדרך

גבי על השונים לצדדים
הציור. לוח

יוצר קו, רושם הוא כאן
זוהרת, נקודה איזו כתם,
לאיזה צבע מורח כאן
שלעיתים ועד רקע,
אלא זה שאין נדמה
לקראת רק "קישקוש".
בכמה הנה מלאכתו, סיום
זריזות מכחול תנועות
החלקים את "סוגר" הוא
מתוך ולפתע הפתוחים
ציור מזדקר הציור לוח
עשייתו שבמהלך מדהים,

וכלל. כלל נראה לא

הימים אחרית תמונת
בפנינו הקב"ה מצייר וכמה, כמה פי ועוד כך
את הזה, העולם במציאות האחרונה, בתקופה
לכאורה שנראים בקטעים הימים. אחרית תמונת
זה, את זה סותרים ואפילו מזה. זה תלושים

שלנו. ומסודרת" "הגיונית לראיה בהתאם
צפון במדינות הערבי", כ"האביב שהחל מה
התברר עריצים, שליטים מעול שיחרור אפריקה,
בצידו העיקריים. הכאוס מגורמי כאחד מהר חיש
פרצו איזורנו, של השני
דוגמת אזרחים מלחמות
וסוריה עירק תימן,
כליל. כמעט שנהרסה
כה עד שישבה אירופה

מאות של חדשה למציאות התעוררה שאננה,
צונאמי טירור. ותאי מהגרים פליטים/ אלפי
בטחונית מציאות לאירופה לה המכתיב אנושי
וכעת גבולותיה. את לשער יודע איש שאין חדשה,
בסוריה, המאסיבית הרוסית הצבאית למעורבות
במתן כמסייעת תדמיתה את מזמן שהסירה
מתנהלת אלא אסד, לשלטון בטחוניים שירותים
מותירה כשהיא בסוריה, היחידה הבית כבעלת
דעאש, נגד הקואליציה מדינות ויתר ארה"ב את
היה ואם פעור. פה עם
ל"באלגן משהו חסר
הבינלאומי והקישקוש"
סין שגם הרי שנוצר,
להשתתף החליטה
כוחות ושלחה בחגיגה

לאיזור. ימיים צבא

שמתייצבים כפי
חז"ל, הורונו כבר אבל
בהנף כאלוקינו, צייר אין
בתנועת אחד, מכחול
את הקב"ה מביא אחת,
שליט"א הרבי התגלות
אשר המשיח, מלך
העמים בין צדק עושה ש-די, במלכות עולם מתקן
כל כעת נח. בני מצות שבע לקיום אותם ומנחה
של מסודרת תמונה ומתקבלת מסתדר הפאזל
ונודעתי והתקדשתי והתגדלתי - הימים אחרית

רבים. גויים לעיני
מלך שליט"א הרבי התגלות את לזרז ביכולתנו
בכל לקיים הנפשית, בקשתו מילוי ע"י המשיח,
את להמשיך כדי אחדות, כינוסי ומקום מקום
חשיבות החולין. לימות גם תשרי חגי אחדות
הידועה זו, בשנה אלו אחדות לכינוסי יש מיוחדת
ככל לקיים רצון עת המהווה הקהל", כ"שנת
הפצת יהדות, חיזוק שמטרתם כינוסים, שיותר
הגאולה. בשורת והפצת החסידות תורת מעיינות
בשבת שמתייצבים "כפי הידוע: וכהפתגם
אמיתית גאולה השנה". כל נמשך זה כך בראשית

ממש. עכשיו ושלימה

שבבבל רבנו בית - השואבה בית שמחת

ניו- ברוקלין המשיח מלך שליט״א הרבי בשכונת השואבה בית שמחת
טויטו) חיים (צילום הסוכות. חג לילות בכל שנמשך עולמי, ״הקהל״ מעמד יורק,
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בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

חברוןר' קדמי  במערת המכפלה - חברון - המכפלה במערת קדמי ר'

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

עכשיו גאולה להביא - הרצון בכח

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

בתניא מ״א פרק סגולת
הרי רוח, לנמיכת שגרמו ענינים שמפרט ...ובמה
תקיעא בכי' מאמר בביאור בתניא אמורה מלתו כבר

דא, מסטרא תקיעא וחדוה דא מסטרא
שידיעת והעיקר לזה מזה סתירה שאין איך שם ומבאר
לימוד המטרה אל לבוא בכדי אמצעי אלא זה אין הנ"ל
דרך שזוהי היא לזה והדרך המצות, וקיום התורה

אודותה, ששואל האמת
בתניא הזקן רבנו דברי זכרונו במוח חקוקים שיהיו
שילמוד טוב ומה וכו' עליו נצב ה' והנה מ"א, פרק ריש
(בעמוד המלך לתיבת עד זה פרק מהתחלת פה בעל

ב')
וכמבואר האדם, כל בלב שמחה להביא צריך היה

עמו אתו ודר המתאכסן גדול ממלך בתניא המשל
ל"ג) פרק (תניא אנשים ושפל הדיוט בביתו

כח נתינת גם זה הרי זו ודירה שאכסניא כן גם ומובן
ורצונו, המלך לרצון מתאים להתנהג

בעניני ואפילו פרטים לפרטי בשו"ע מבואר הרי
סי' או"ח בשו"ע והוא שלם סימן ישנו הרי הרשות

רעהו. דרכיך דבכל הענין על מיוסד רל"א
אם כי וכו' עמו פלוני בהנהגת יתבונן שלא רצון ויהי
תמימים תומכי ישיבת אורה בקרן עומד אשר ידע

והפנימית הנגלה תמימה תורה
הקוין בשלשת יצליח באמת ירצה שבאם הוא ומובטח
והעולם כפשוטו העולם שעליהם וגמ"ח עבודה דתורה
ו׳שסז) (מאגרת עומד. האדם, זה קטן

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

הקהל שנת (9.10.15) ה'תשע"ו תשרי כ"ו בראשית, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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להבנת המפתח מילת זו הרצון, כח
כבלתי בתחילה שנראים אנושיים הישגים
עונה מלוד, (23) מזרחי דניאל אפשריים.
הפיזי, מצבו מבחינת זו. הגדרה על בהחלט
לוקה ה"י. קשה, במצב נמצא מזרחי דניאל
בכל ביותר מתקשה מולד. מוחין בשיתוק
גלגלים לכיסא קשור לדיבור, הקשור
כל שלמרות אלא קשות. מעוויתות וסובל
תוך השי"ת בחסדי זכה, הוא מגבלותיו
הרצון, כח וגילוי יומית יום התמודדות
שבאמתחתו משורר, עצומים: להישגים
מוזיקאלי מפיק שכתב, רבים שירים
שירה אלבומי כמה כבר לעצמו שרשם
הראשונה, מהשורה זמרים מנהל ונגינה,
וחסידות יהדות באתרי שבועי טור בעל
מגוונים קהלים בפני מצגת, בליווי ומרצה

חיים". ושמחת הרצון "כח בנושא

אדוננו יחי כיפת עם
להבנת המפתח, מילת בעצם זו הרצון כח
מלך שליט"א הרבי של הידועה השיחה
בה השיחה זו תשנ"א. ניסן מכ"ח המשיח
אורות .. ביכולתכם אשר כל "עשו תבע
בפועל להביא דתקון.. בכלים אבל דתוהו
תיכף והשלימה האמיתית הגאולה את
"יחי כיפת עם מזרחי, דניאל ממש". ומיד
דוגמא בהחלט מהווה לראשו, אדוננו"
עד מוגבלת, הבלתי ליכולתנו מוחשית

והשלימה. האמיתית הגאולה להבאת

בברית "נולדתי עצמו על מספר דניאל
לא שאני כך מוחין, שיתוק עם המועצות
בגיל ה'. ברוך מהראש חוץ הגוף, על שולט
לגן נכנסתי שלוש בגיל ארצה. עליתי שנה

בעיקר התקדמתי שם "אסיף" שיקומי
עבורי פיתחו השנים במהלך בדיבור.
להיות שאוכל כדי שונים טכנים אמצעים
באמצעות מחשב תפעול דוגמת עצמאי.
בגיל הראש. בתנועות המופעלים מתגים
פתחו "און" ספר בבית כשלמדתי תשע
במחשב לעבודתי מקל עם רצועה עבורי
לתפעל אותי אימנו בפלאפון. ולהתקשר
באמצעות כן גם ממונע כסא עם ולנסוע
וברוך ראש בתנועות המופעלים מתגים

לבד. מתנייד אני כיום ה'

מצוה הבר שמחת
אחד בגיל הייתה החרדי לעולם כניסתי
צבי" "נווה ספר לבית כשעברתי עשרה
הורי עשרה שלוש בגיל בירושלים.
מיוחדת, מצווה בר לי חגגו המסורים
הורי כמו אין גדולה. אחת שמחה שכולה

בעולם!!!

המוזיקה פרויקט החל עשרה חמש בגיל
חיים הזמר את שפגשתי לאחר שלי,
שיר בכתיבת התחלתי עימו ישראל,
לי עלה בהמשך ביצע. גם הוא אותו
שירים דיסק על לעבוד להתחיל רעיון
מעומק פניתי הלילות באחד שחיברתי.
יצליח שה' ובקשתי יתברך לה' ליבי
הרגשתי התפילה אחרי מיד דרכי. את
במשימה. להתחיל כוחות לי שניתנו
כלל ולאחרים לעצמי הגדרתי לראשונה
להפוך יכולים רצון כוח עם בחיים: ברזל

עולמות!!!

לעזור נרתמו ב״ה
הסיפור את שששמע ברג'ס קן המוזיקאי
בהקלטות בשמחה לי לסייע נרתם
הכריכה ציור את שברשותו. באולפן
שהדביקו מקל באמצעות ביצעתי לדיסק
הר את ציירתי גואש. וצבעי מכחול לו
אמונה של סמל אור, הרבה ומעליו סיני

שבלב". "האמונה לדיסק קראתי בה'.

עם אלבום להפיק זכיתי שנה כעבור
את הלחנתי. וחלק שחיברתי שירים 12
הלחין לעולם", בורא "יש הראשון השיר
להצלחה זכה השיר ג'רופי. מנדי ר' וביצע
להעביר התחלתי 18 בגיל עולמות. והפך
להראות רצון כוח בנושא הרצאות
יש יכולים לא ואין בראש שהכל לכולם
למייל: והערות לתגובות רוצים..... לא
הכתובת dnielmizrahi3@gmail.com
WWW.MD770.COM באינטרנט:

.054-215-2890 הרצאה: להזמנת

מזרחי דניאל

להשתתף מוזמן - וטף נשים אנשים, הרחב, הציבור

ארצי "הקהל" כנס בהתוועדות
המשיח מלך שליט"א הרבי פני לקבלת

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

משיח בית - 770 - חיינו מבית

הבאים ברוכים



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

תמם ורעיתו אליהו הרב למשפחת
דובער שלום הת' הבן לבוא

בת-אל עב"ג השידוכין בקשרי
צרפתי ורעיתו יצחק הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל

מהסימנים הינם ונפלאות, ניסים
המשיח, ימות של המובהקים
נעשים שהם העובדה בגלל דווקא
לגילוי בולט אפיק שבשגרה. לדבר
אפיק זהו והנפלאות, הניסים
מלך שליט"א לרבי ההתקשרות
קודש. האגרות באמצעות המשיח
מתגלגלים והנפלאות הניסים כאן
וללא שבשגרה כדבר הדפים בין
הרב מספר מהם אחד על הגבלה.
חב"ד בית מנהל עקיבא בנימין

העין. בראש

חב"ד בבית השיעורים אחד בסיום
שכבר המשתתפות, אחת אלי פנתה
על אישית, התנסות מתוך למדה
האגרות באמצעות הכתיבה מעלת
לסייע שאשתדל וביקשה קודש,
נמצאת זמן מזה אשר לבתה בזה

במצוקה.

הגיעה הבת אכן
מה את את וסיפרה
התברר עליה. שמעיק
עברו שנישאה מאז כי
מארבע למעלה כבר
לא הם ועדיין שנים
בטן. בפרי נפקדו
מכל עמוק בצער הם
הבדיקות כל הנושא.
לא שעשו והטיפולים
במועקה והם צלחו

גדולה.

היא לכתוב. כיצד אותה הדרכתי
את הכתב על והעלתה ידיים, נטלה
ובקשה בעלה ועל עליה עבר אשר
נטלה היא בילדים. להתברך שיזכו
קודש האגרות מכרכי אחד את
הכרזת תוך המכתב את והכניסה

אדוננו". "יחי

לעיין כדי לידי הספר את לקחתי
את שצד הנושא כאשר בתשובה,
שם דובר במקצת. חריג היה עיני
בענייני להשתדל וההכרח הצורך על
במשפחה. ובמיוחד ישראל אהבת

של עניינים לה יש האם לשאלתי
בסביבתה ישראל אהבת היפך
מישהו, עם לך "יש החברתית.
של עניינים או מחלוקת, מריבה,

וכדומה?". עין צרות

גם כך נחרצת. בשלילה השיבה היא
יש אולי לשאול, כשניסיתי הגיבה

במשפחה. כזה משהו

התשובה, בהמשך לעיין המשכתי
כשלפתע מהורהרת, נשארה כשהיא
אם הכוונה, לזה ואולי יתכן : אמרה

שנים.. כבר אליו קשר לי אין כי

החלה והיא שאלתי כוונתך"? "למה
שנים לפני התגרשו "הורי לספר.
נותרתי קטנה. כשהייתי עוד רבות,
נותק אבי עם הקשר ואילו אמי עם
הנתק השנים במשך מצידו. ובעיקר
כשאני כעת מוגמרת. לעובדה הפך
אכן לה נראה זה זה, על חושבת
בכלל האם יודעת אינני עכ"פ חריג,
הקשר את לחדש היום יסכים הוא

עימי".

יכולה, שאת מה מצידך תעשי "את
שלו, עניין זה לזה מעבר הערתי,
לנסות עליך לדעתי אביך. של
הוא אם וגם שוב. קשר עימו ליצור
לפנות נסי אותך, ידחה
בשלוש לפחות אליו
הוא אם הזדמנויות.
נכתוב אופן, בכל יסרב
שליט"א לרבי כך על
מה ונשאל המשיח מלך

לעשות".

לאביה פנתה הבת אכן
את איתו לחדש וניסתה
של שנים לאחר הקשר,

וניתוק. פירוד

פעם שבכל אלא
ששמע מיד אליו, שהתקשרה
חד לה הודיע הוא המדברת מי
בקשר רוצה אינו הוא כי משמעית,
בעוד עצמו על חזר הדבר איתה.

הזדמנויות. שתי

שליט"א לרבי כך על כתבנו
כל עשתה שהיא המשיח, מלך
אביה עם שלום להשכין שביכולתה

רוצה. לא הוא עתה, לעת אך

היו בתשובה הבולטות המילים
הייתה זו עבורי טוב"! "מזל ברכת
"אל ביותר. הברורה התשובה
לך יש וכעת שלך את עשית תדאגי,

טוב". מזל ברכת

הודעה וקבלתי שנה חלפה לא
שלפני לבשר שמחה היא כי מהבת
ב"מזל בן, ילדה היא ימים מספר
זכיתי ימים כמה בתוך טוב"
של בבריתו בנם בהכנסת להשתתף

ב"ה. טוב", ב"מזל אבינו, אברהם

  
   
   
    
    
    
   
  
     
   

   
   

בראשית שבת
שבת - חב"ד נשיאי פתגם ידוע
וכפי כולה, השנה לכל נוגעת בראשית
זו בשבת התנהגותו את קובע שהאדם

השנה. בכל ההנהגה היא כך -
שיחות) (לקוטי

טוב כי האור את אלוקים וירא
ד) א, (בראשית

הקב"ה שברא אור אלעזר: רבי אמר
העולם מסוף בו צופה אדם ראשון, ביום
בדור הקב"ה שנסתכל כיון סופו. ועד
שמעשיהם וראה הפלגה ובדור המבול
שנאמר: מהם, וגנזו עמד מקולקלים
גנזו? ולמי אורם". מרשעים "וימנע
"וירא שנאמר: לבוא, לעתיד לצדיקים
טוב ואין טוב", כי האור את אלוקים
כי צדיק "אמרו שנאמר: צדיק, אלא

חגיגה) (מסכת טוב".

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

ילד של לידתו שמביאה והברכה הנחת
להורים רק מכוונת אינה נוסף יהודי
עם לכל אלא הקרובה, ולמשפחה

ישראל.
דוד בן "אין הגמרא ממאמר עולה כך
שבגוף". הנשמות כל שיכלו עד בא
"גוף", נקרא למעלה הנשמות אוצר
וירדו ה"גוף" מן הנשמות כל וכשיכלו
של בגופותיהם לשכון לעולם-הזה

צדקנו. משיח יבוא יהודים,
נוסף יהודי ילד של לידה שכל הרי
בן משיח ביאת את ומזרזת ממהרת
ונחת ברכה כמובן, שבעקבותיה דוד,
גאולה) (פניני ישראל. עם לכל

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:50 17:39 ירושלים
18:52 17:54 תל-אביב
18:51 17:45 חיפה
18:53 17:57 באר-שבע
19:04 18:07 ניו-יורק
ויאדיר. תורה יגדיל - אמר כה :

כ) - ה מב, (ישעיה
חשון חודש : 

חל' 10 דק', 51 ,5 שעה ג', ליל המולד:
ורביעי שלישי ביום חודש: ראש

והעולם עצמו עם עבודה

מספרת וכו', ואדם העולם בריאת סיפור לאחר
היות למרות אשר ושת, קין אודות התורה

מבטאים שהם הרי הראשון, אדם בני שניהם
קוטבי. באופן לזה זה ומנוגדים שונים עניינים

בכך העולם, בנין היפך על מורה שקין בעוד
ד, (בראשית בארץ ונד נע והי'ה הבל, את שהרג
העולם, הושתת ממנו הרי שת ואילו ואילך) יב
נח, ע"י העולם בנין הי'ה המבול לאחר כאשר

שת. של מזרעו

שת בן וחנוך קין בן חנוך
הי'ה שלשניהם פלא, דבר בזה מצינו והנה

כאשר יח) ה, - יז ד, (בראשית חנוך בשם צאצא
בקשר מאביהם: הפכי תוכן מודגש בשניהם
"ויהי יז) ד, (בראשית נאמר קין של בנו לחנוך

בנו כשם העיר שם ויקרא עיר בונה (קין)
ענינו (היפך וקיום "בנין" המדגיש דבר חנוך",

נאמר שת מצאצאי בחנוך ואילו קין), של
האלקים את חנוך "ויתהלך כד) ה, (בראשית

קיום. מענין הפוך אלקים", אותו לקח כי ואיננו
רש"י. כפירוש זמנו, לפני שנלקח כיון "ואיננו",

היא 'תורה' הזהר וע"פ היות היא, והשאלה
לדורות? בזה הוראה מהי הוראה, מלשון

ותלד גו' קין "וידע זה פסוק לומר: יש בפשטות

לסיפור בהמשך בא גו'" עיר בונה ויהי חנוך את
מנשוא" עוני "גדול יג) (ד, שאמר קין תשובת

טז) (ד, גו'" ה' מלפני קין "ויצא וכו' ועונשו
תשובתו. שנתקבלה שמח שיצא

בנו חנוך הולדת בסיפור הכתוב שמלמדנו וזהו
מספיק אינו התשובה שבעבודת העיר, ובנין

וגם מנשוא"), עוני ("גדול החטא והכרת וידוי
לגלות ועד ה' מאת עליו שנגזר העונש לא

נדים הגולים שכל בארץ - נוד בארץ "וישב
מפני עון מכפרת "שגלות ובפרש"י), טז, (ד, שם"

(ל' רוח" ושפל עניו ולהיות להכנע לו שגורמת
לעשות צריך אלא - ה"ד) פ"ב תשובה הל' הרמב"ם
העבירה אל הפכית מצוה איזו "לעשות פעולה

יקר), (כלי עוותו" יתוקן בזה כי שעשה...
אחרת נפש הוליד - אחת נפש שאיבד שלאחרי

חנוך". את ותלד ותהר אשתו את קין "וידע

בעולם בנין לפעול
"ויהי העולם את ובונה שהולך מזו, ויתירה
חנוך", בנו כשם העיר שם ויקרא עיר בונה

מספיק שאינו התשובה, סדר ופרסם שהדגיש
כו'" ובתחנונים בבכי השם לפני תמיד ש"צועק

לפעול צריך אלא שם), תשובה הל' הרמב"ם (ל'
תנועה דורש שזה הימנו, שמחוץ בעולם "בנין"

תשובה. דבעל רוח ושפלות מהכנעת הפכית
(כדאי' התשובה ענין עצם ממנו שלמדים וכשם

הראשון שאדם יג) פכ"ג רבה (בראשית במדרש
התוכן הוא עד"ז תשובה"), של "כחה מקין למד
תשובה. דרך לומדים שממנו זה דכתוב וההמשך
שת, מצאצאי השני, בחנוך הניגוד גם יובן עתה

ואיננו האלקים את חנוך "ויתהלך נאמר עליו
עובד היה אומנם חנוך אלקים". אותו לקח כי
ה' עבודת לעצמו, עבודה זו שהייתה אלא ה',

שכאשר ללמדנו, בזה הכתוב ובא אישי, באופן
אין "לעצמו", של באופן רק היא האדם הנהגת

בעולם, פעולה מזה שאין הרצוי'ה, עבודה זו
שבזמן אדם בני משאר קצרים היו שימיו ועד

ומדרשים). (רש"י זמנו קודם שנלקח ההוא,

אמיתי חנוך
"חינוך". מלשון "חנוך", בשם הרמז גם יובן בכך

כדי הוא החינוך שעיקר נראה בחיצוניות
אך בדבר, מחוייב בתור מצוות יקיים שאח"כ

- האדם חיי לכל יסוד הוא החינוך בפנימיות,
יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על לנער "חנוך

הוא החינוך ענין אמיתית כי ו). כב, (משלי ממנה"
והכניסה הרגילות אלא למידה, להקנות רק לא

הקדושה עם נפשו התקשרות שענינה לקדושה,
ה' בעבודת ועולה יזקין" כי "גם שלכן והקב"ה,
נותן זה והרי ממנה", יסור "לא המצות, וקיום
בכל שלו ומצות התורה בקיום והחוזק הקיום

והתקשרות פנימי בביטול בהיותו המצבים,

סבא כפר חב״ד ישיבת ראש איפרגון, אבישי הרב מאת:
מסווג) בתפקיד בצה״ל (שירת

בפתח? ומגוג גוג בסוריה, מתערבת רוסיה
על וזאת בסוריה, הרוסית המעורבות מתגברת האחרונים בשבועות
חיזבאללה שסופג הכבדות האבדות ובשל הסורי הצבא התפוררות רקע
הנוכחות הוגברה זה בשלב לאחרונה). זבאדני על במערכה הרוגים (מאות
של בודדים אלפים גם ונפרסו הרוסית הימית
50 כ- וכן לוגיסטיקה, ואנשי יועצים לוחמים,

קרב. ומסוקי מטוסי

מעונינת לא רוסיה כי היא המקובלת ההערכה
לאבדות מחשש ניכרים, יבשה כוחות לפרוס
גם ישנם באפגניסטן. בעבר שספגה כפי כבדות
שכוללת חריגה, סינית מעורבות על דיווחים
המעורבות הסורי. החוף בקרבת קרב ספינות
מדינות עם חיכוך מוקד יוצרת הרוסית
החריף לחיכוך בנוסף ארה"ב, ובראשן המערב,
זאת המקשרים יש באוקראינה. הלחימה בשל

ומגוג. גוג מלחמת לגבי לנבואות

הימים אחרית נבואת
הדברים אלו "וכל הרמב"ם: פסק הימים אחרית תקופת על הנבואות לגבי
הם סתומין שדברים שיהיו. עד יהיו, היאך אדם ידע לא – בהן וכיוצא
האירועים מהלך את לקבוע יכולים שאיננו ברור ומכאן הנביאים", אצל
צדיק דברי על ורק אך להסתמך ועלינו בלבד, הפסוקים פירוש סמך על
"מלחמת במפורש: שאמר המשיח מלך מליובאוויטש הרבי דורנו, ונביא
ולאומים גוים רגשו "למה נאמר ועליה ביהודים" נוגעת אינה ומגוג גוג
"לריק" הם ישראל עם על הגוים של שמחשבותיהם דהיינו ריק" יהגו
קודש, שיחת (ראה ז' ברכות ובמסכת בשלח, ובזוהר הפסוק, על ואלשיך רש"י [ראה
יצאנו כבר עבר, ישראל שעם הקשות שבגזירות הסביר כן כמו תש"מ)].
תקום ו"לא ,(573 עמ' ח"ב תשמ"ח, השיחות (ספר משיח" "חבלי חובת ידי
בשלוש (ראה וברחמים בחסד לגאולה יגיע ישראל ועם צרה" פעמיים

תשנ"א). וארא, שמות, ויחי, – שיחות-קודש

(לקוטי המשיח מלך שליט"א הרבי הסביר עצמן העולם לאומות בנוגע גם
וכיו"ב], עמלק [למעט יושמד לא המוחלט רובם ואילך) 172 עמ' כג, שיחות
והלכו הגוים כל אליו ה'...ונהרו בית הר יהיה "נכון ישעיהו: נביא כדברי
צפניה: בנביא וכן הרד"ק). ובפירוש סו נו, מב, בפרקים (וגם רבים..." עמים
אחד" שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל "אהפוך
זכריה (ע"פ לקיש ריש מדברי משמע קיא) (סנהדרין, בגמרא אמנם, ועוד.
שליט"א הרבי מסביר אולם, לכך, יזכו לא מהאומות ניכר שחלק י"ג),
(שחלקן הרבות הנבואות בשל כפשוטו, בזה הפירוש שאין המשיח, מלך
ריש וגם הגאולה. בזמן ה' את יעבדו הגוים גם שלפיהן לעיל) הובא
ב' לו ומשמשין זוכה בציצית הזהיר "כל לב): (שבת, אומר עצמו לקיש
ישראל "יהיו הגאולה שבזמן הרמב"ם וכפסק עבדים", מאות וח' אלפים
ולא יגזלו ולא האמת לדת כולם העולם...ויחזרו רשעי עם לבטח יושבין

י"ב). פרק מלכים, (הלכות ישחיתו..."

שמציאות ברור ולכן מעשיו"!, כל על ורחמיו לכל ה' ש"טוב ובפרט,
סנהדרין בגמרא יוחנן ורבי לקיש ריש ומחלוקת תישאר, העולם אומות
בפני הגאולה לאור יזכו הם האם – לשאלה ביחס רק הינה דלעיל,
כי [אם מסוים לאור הם אף יזכו ישראל עם מגאולת שכחלק או עצמם,

ישראל]. עם כל יזכה אליו הגאולה לאור ביחס מצומצם

השמיטה [=שנת "בשביעית י"ז): (מגילה בגמרא נאמר עליה זו, בתקופה
להוסיף עלינו בא" דויד בן שביעית במוצאי מלחמות, שהסתיימה]
האמיתית לגאולה וציפיה שמחה מתוך והמצוות, התורה עניני בכל

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק תשרי היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
א. פרק שחיטה הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

יג-טו. פרקים ולוה מלוה הלכות

טז-יח. פרקים

יט-כא. פרקים

כב-כד. פרקים

כה-כז. פרקים

א-ג. פרקים ונטען טוען הלכות

ד-ו. פרקים

כו

כז

כח

כט

ל

א

ב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשלח של מכוחו

בראשית פרשת

בראשית

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

משלוחים: מנחם רווה
ברדיצ'ב 10, בת-ים עיר הגאולה, ת.ד. 3084

טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816
תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: צילום ש. רומני
 shageulacom@gmail.com :אימייל

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

השבת ח  לו

עושים כעת את השטות הכי גדולה - מתפעלים 
ממצרים, ומחזירים להם עוד חלק ועוד חלק 

מהשטחים שהיהודים קיבלו בניסים גלויים שהקב"ה הראה 
להם, וחושבים שע"י זה ימצאו חן בעיניהם, שזהו שטות הכי 

גדולה.                                                   (ש"פ דברים תשל"ט)

ת.ד. 6132 צפת  | המטה להצלת העם והארץ 

השטות הגדולה למשפחת הרב אהרון ורעיתו הלפרין
לבוא הבן הת' לוי יצחק 

בקשרי השידוכין עב"ג בת-אל 
למשפחת הרב צמח ורעיתו טרעגר

יהא ביתם - בנין עדי עד מתוך הרחבה של זמן 
הגאולה בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

מזל טוב

שיעורים מידי יום בגמרא, הלכה, חסידות וכו'
ע"י הרב אהרון הלפרין שליט"א

כל יום משעה 11:00 עד 14:00
 ע"י הרב זמרוני ציק שליט"א כל בוקר בשעה 8:30:  שיעור חסידות 
בשעה 8:30 בערב:  ביום רביעי - המשך תרע"ב,    ביום חמישי - דבר מלכות

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

שד' העצמאות 67

הרוסים בסוריה

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

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

חומש  תהלים  תניא



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

תמם ורעיתו אליהו הרב למשפחת
דובער שלום הת' הבן לבוא

בת-אל עב"ג השידוכין בקשרי
צרפתי ורעיתו יצחק הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל

מהסימנים הינם ונפלאות, ניסים
המשיח, ימות של המובהקים
נעשים שהם העובדה בגלל דווקא
לגילוי בולט אפיק שבשגרה. לדבר
אפיק זהו והנפלאות, הניסים
מלך שליט"א לרבי ההתקשרות
קודש. האגרות באמצעות המשיח
מתגלגלים והנפלאות הניסים כאן
וללא שבשגרה כדבר הדפים בין
הרב מספר מהם אחד על הגבלה.
חב"ד בית מנהל עקיבא בנימין

העין. בראש

חב"ד בבית השיעורים אחד בסיום
שכבר המשתתפות, אחת אלי פנתה
על אישית, התנסות מתוך למדה
האגרות באמצעות הכתיבה מעלת
לסייע שאשתדל וביקשה קודש,
נמצאת זמן מזה אשר לבתה בזה

במצוקה.

הגיעה הבת אכן
מה את את וסיפרה
התברר עליה. שמעיק
עברו שנישאה מאז כי
מארבע למעלה כבר
לא הם ועדיין שנים
בטן. בפרי נפקדו
מכל עמוק בצער הם
הבדיקות כל הנושא.
לא שעשו והטיפולים
במועקה והם צלחו

גדולה.

היא לכתוב. כיצד אותה הדרכתי
את הכתב על והעלתה ידיים, נטלה
ובקשה בעלה ועל עליה עבר אשר
נטלה היא בילדים. להתברך שיזכו
קודש האגרות מכרכי אחד את
הכרזת תוך המכתב את והכניסה

אדוננו". "יחי

לעיין כדי לידי הספר את לקחתי
את שצד הנושא כאשר בתשובה,
שם דובר במקצת. חריג היה עיני
בענייני להשתדל וההכרח הצורך על
במשפחה. ובמיוחד ישראל אהבת

של עניינים לה יש האם לשאלתי
בסביבתה ישראל אהבת היפך
מישהו, עם לך "יש החברתית.
של עניינים או מחלוקת, מריבה,

וכדומה?". עין צרות

גם כך נחרצת. בשלילה השיבה היא
יש אולי לשאול, כשניסיתי הגיבה

במשפחה. כזה משהו

התשובה, בהמשך לעיין המשכתי
כשלפתע מהורהרת, נשארה כשהיא
אם הכוונה, לזה ואולי יתכן : אמרה

שנים.. כבר אליו קשר לי אין כי

החלה והיא שאלתי כוונתך"? "למה
שנים לפני התגרשו "הורי לספר.
נותרתי קטנה. כשהייתי עוד רבות,
נותק אבי עם הקשר ואילו אמי עם
הנתק השנים במשך מצידו. ובעיקר
כשאני כעת מוגמרת. לעובדה הפך
אכן לה נראה זה זה, על חושבת
בכלל האם יודעת אינני עכ"פ חריג,
הקשר את לחדש היום יסכים הוא

עימי".

יכולה, שאת מה מצידך תעשי "את
שלו, עניין זה לזה מעבר הערתי,
לנסות עליך לדעתי אביך. של
הוא אם וגם שוב. קשר עימו ליצור
לפנות נסי אותך, ידחה
בשלוש לפחות אליו
הוא אם הזדמנויות.
נכתוב אופן, בכל יסרב
שליט"א לרבי כך על
מה ונשאל המשיח מלך

לעשות".

לאביה פנתה הבת אכן
את איתו לחדש וניסתה
של שנים לאחר הקשר,

וניתוק. פירוד

פעם שבכל אלא
ששמע מיד אליו, שהתקשרה
חד לה הודיע הוא המדברת מי
בקשר רוצה אינו הוא כי משמעית,
בעוד עצמו על חזר הדבר איתה.

הזדמנויות. שתי

שליט"א לרבי כך על כתבנו
כל עשתה שהיא המשיח, מלך
אביה עם שלום להשכין שביכולתה

רוצה. לא הוא עתה, לעת אך

היו בתשובה הבולטות המילים
הייתה זו עבורי טוב"! "מזל ברכת
"אל ביותר. הברורה התשובה
לך יש וכעת שלך את עשית תדאגי,

טוב". מזל ברכת

הודעה וקבלתי שנה חלפה לא
שלפני לבשר שמחה היא כי מהבת
ב"מזל בן, ילדה היא ימים מספר
זכיתי ימים כמה בתוך טוב"
של בבריתו בנם בהכנסת להשתתף

ב"ה. טוב", ב"מזל אבינו, אברהם

  
   
   
    
    
    
   
  
     
   

   
   

בראשית שבת
שבת - חב"ד נשיאי פתגם ידוע
וכפי כולה, השנה לכל נוגעת בראשית
זו בשבת התנהגותו את קובע שהאדם

השנה. בכל ההנהגה היא כך -
שיחות) (לקוטי

טוב כי האור את אלוקים וירא
ד) א, (בראשית

הקב"ה שברא אור אלעזר: רבי אמר
העולם מסוף בו צופה אדם ראשון, ביום
בדור הקב"ה שנסתכל כיון סופו. ועד
שמעשיהם וראה הפלגה ובדור המבול
שנאמר: מהם, וגנזו עמד מקולקלים
גנזו? ולמי אורם". מרשעים "וימנע
"וירא שנאמר: לבוא, לעתיד לצדיקים
טוב ואין טוב", כי האור את אלוקים
כי צדיק "אמרו שנאמר: צדיק, אלא

חגיגה) (מסכת טוב".

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

ילד של לידתו שמביאה והברכה הנחת
להורים רק מכוונת אינה נוסף יהודי
עם לכל אלא הקרובה, ולמשפחה

ישראל.
דוד בן "אין הגמרא ממאמר עולה כך
שבגוף". הנשמות כל שיכלו עד בא
"גוף", נקרא למעלה הנשמות אוצר
וירדו ה"גוף" מן הנשמות כל וכשיכלו
של בגופותיהם לשכון לעולם-הזה

צדקנו. משיח יבוא יהודים,
נוסף יהודי ילד של לידה שכל הרי
בן משיח ביאת את ומזרזת ממהרת
ונחת ברכה כמובן, שבעקבותיה דוד,
גאולה) (פניני ישראל. עם לכל

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:50 17:39 ירושלים
18:52 17:54 תל-אביב
18:51 17:45 חיפה
18:53 17:57 באר-שבע
19:04 18:07 ניו-יורק
ויאדיר. תורה יגדיל - אמר כה :

כ) - ה מב, (ישעיה
חשון חודש : 

חל' 10 דק', 51 ,5 שעה ג', ליל המולד:
ורביעי שלישי ביום חודש: ראש

והעולם עצמו עם עבודה

מספרת וכו', ואדם העולם בריאת סיפור לאחר
היות למרות אשר ושת, קין אודות התורה

מבטאים שהם הרי הראשון, אדם בני שניהם
קוטבי. באופן לזה זה ומנוגדים שונים עניינים

בכך העולם, בנין היפך על מורה שקין בעוד
ד, (בראשית בארץ ונד נע והי'ה הבל, את שהרג
העולם, הושתת ממנו הרי שת ואילו ואילך) יב
נח, ע"י העולם בנין הי'ה המבול לאחר כאשר

שת. של מזרעו

שת בן וחנוך קין בן חנוך
הי'ה שלשניהם פלא, דבר בזה מצינו והנה

כאשר יח) ה, - יז ד, (בראשית חנוך בשם צאצא
בקשר מאביהם: הפכי תוכן מודגש בשניהם
"ויהי יז) ד, (בראשית נאמר קין של בנו לחנוך

בנו כשם העיר שם ויקרא עיר בונה (קין)
ענינו (היפך וקיום "בנין" המדגיש דבר חנוך",

נאמר שת מצאצאי בחנוך ואילו קין), של
האלקים את חנוך "ויתהלך כד) ה, (בראשית

קיום. מענין הפוך אלקים", אותו לקח כי ואיננו
רש"י. כפירוש זמנו, לפני שנלקח כיון "ואיננו",

היא 'תורה' הזהר וע"פ היות היא, והשאלה
לדורות? בזה הוראה מהי הוראה, מלשון

ותלד גו' קין "וידע זה פסוק לומר: יש בפשטות

לסיפור בהמשך בא גו'" עיר בונה ויהי חנוך את
מנשוא" עוני "גדול יג) (ד, שאמר קין תשובת

טז) (ד, גו'" ה' מלפני קין "ויצא וכו' ועונשו
תשובתו. שנתקבלה שמח שיצא

בנו חנוך הולדת בסיפור הכתוב שמלמדנו וזהו
מספיק אינו התשובה שבעבודת העיר, ובנין

וגם מנשוא"), עוני ("גדול החטא והכרת וידוי
לגלות ועד ה' מאת עליו שנגזר העונש לא

נדים הגולים שכל בארץ - נוד בארץ "וישב
מפני עון מכפרת "שגלות ובפרש"י), טז, (ד, שם"

(ל' רוח" ושפל עניו ולהיות להכנע לו שגורמת
לעשות צריך אלא - ה"ד) פ"ב תשובה הל' הרמב"ם
העבירה אל הפכית מצוה איזו "לעשות פעולה

יקר), (כלי עוותו" יתוקן בזה כי שעשה...
אחרת נפש הוליד - אחת נפש שאיבד שלאחרי

חנוך". את ותלד ותהר אשתו את קין "וידע

בעולם בנין לפעול
"ויהי העולם את ובונה שהולך מזו, ויתירה
חנוך", בנו כשם העיר שם ויקרא עיר בונה

מספיק שאינו התשובה, סדר ופרסם שהדגיש
כו'" ובתחנונים בבכי השם לפני תמיד ש"צועק

לפעול צריך אלא שם), תשובה הל' הרמב"ם (ל'
תנועה דורש שזה הימנו, שמחוץ בעולם "בנין"

תשובה. דבעל רוח ושפלות מהכנעת הפכית
(כדאי' התשובה ענין עצם ממנו שלמדים וכשם

הראשון שאדם יג) פכ"ג רבה (בראשית במדרש
התוכן הוא עד"ז תשובה"), של "כחה מקין למד
תשובה. דרך לומדים שממנו זה דכתוב וההמשך
שת, מצאצאי השני, בחנוך הניגוד גם יובן עתה

ואיננו האלקים את חנוך "ויתהלך נאמר עליו
עובד היה אומנם חנוך אלקים". אותו לקח כי
ה' עבודת לעצמו, עבודה זו שהייתה אלא ה',

שכאשר ללמדנו, בזה הכתוב ובא אישי, באופן
אין "לעצמו", של באופן רק היא האדם הנהגת

בעולם, פעולה מזה שאין הרצוי'ה, עבודה זו
שבזמן אדם בני משאר קצרים היו שימיו ועד

ומדרשים). (רש"י זמנו קודם שנלקח ההוא,

אמיתי חנוך
"חינוך". מלשון "חנוך", בשם הרמז גם יובן בכך

כדי הוא החינוך שעיקר נראה בחיצוניות
אך בדבר, מחוייב בתור מצוות יקיים שאח"כ

- האדם חיי לכל יסוד הוא החינוך בפנימיות,
יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על לנער "חנוך

הוא החינוך ענין אמיתית כי ו). כב, (משלי ממנה"
והכניסה הרגילות אלא למידה, להקנות רק לא

הקדושה עם נפשו התקשרות שענינה לקדושה,
ה' בעבודת ועולה יזקין" כי "גם שלכן והקב"ה,
נותן זה והרי ממנה", יסור "לא המצות, וקיום
בכל שלו ומצות התורה בקיום והחוזק הקיום

והתקשרות פנימי בביטול בהיותו המצבים,

סבא כפר חב״ד ישיבת ראש איפרגון, אבישי הרב מאת:
מסווג) בתפקיד בצה״ל (שירת

בפתח? ומגוג גוג בסוריה, מתערבת רוסיה
על וזאת בסוריה, הרוסית המעורבות מתגברת האחרונים בשבועות
חיזבאללה שסופג הכבדות האבדות ובשל הסורי הצבא התפוררות רקע
הנוכחות הוגברה זה בשלב לאחרונה). זבאדני על במערכה הרוגים (מאות
של בודדים אלפים גם ונפרסו הרוסית הימית
50 כ- וכן לוגיסטיקה, ואנשי יועצים לוחמים,

קרב. ומסוקי מטוסי

מעונינת לא רוסיה כי היא המקובלת ההערכה
לאבדות מחשש ניכרים, יבשה כוחות לפרוס
גם ישנם באפגניסטן. בעבר שספגה כפי כבדות
שכוללת חריגה, סינית מעורבות על דיווחים
המעורבות הסורי. החוף בקרבת קרב ספינות
מדינות עם חיכוך מוקד יוצרת הרוסית
החריף לחיכוך בנוסף ארה"ב, ובראשן המערב,
זאת המקשרים יש באוקראינה. הלחימה בשל

ומגוג. גוג מלחמת לגבי לנבואות

הימים אחרית נבואת
הדברים אלו "וכל הרמב"ם: פסק הימים אחרית תקופת על הנבואות לגבי
הם סתומין שדברים שיהיו. עד יהיו, היאך אדם ידע לא – בהן וכיוצא
האירועים מהלך את לקבוע יכולים שאיננו ברור ומכאן הנביאים", אצל
צדיק דברי על ורק אך להסתמך ועלינו בלבד, הפסוקים פירוש סמך על
"מלחמת במפורש: שאמר המשיח מלך מליובאוויטש הרבי דורנו, ונביא
ולאומים גוים רגשו "למה נאמר ועליה ביהודים" נוגעת אינה ומגוג גוג
"לריק" הם ישראל עם על הגוים של שמחשבותיהם דהיינו ריק" יהגו
קודש, שיחת (ראה ז' ברכות ובמסכת בשלח, ובזוהר הפסוק, על ואלשיך רש"י [ראה
יצאנו כבר עבר, ישראל שעם הקשות שבגזירות הסביר כן כמו תש"מ)].
תקום ו"לא ,(573 עמ' ח"ב תשמ"ח, השיחות (ספר משיח" "חבלי חובת ידי
בשלוש (ראה וברחמים בחסד לגאולה יגיע ישראל ועם צרה" פעמיים

תשנ"א). וארא, שמות, ויחי, – שיחות-קודש

(לקוטי המשיח מלך שליט"א הרבי הסביר עצמן העולם לאומות בנוגע גם
וכיו"ב], עמלק [למעט יושמד לא המוחלט רובם ואילך) 172 עמ' כג, שיחות
והלכו הגוים כל אליו ה'...ונהרו בית הר יהיה "נכון ישעיהו: נביא כדברי
צפניה: בנביא וכן הרד"ק). ובפירוש סו נו, מב, בפרקים (וגם רבים..." עמים
אחד" שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל "אהפוך
זכריה (ע"פ לקיש ריש מדברי משמע קיא) (סנהדרין, בגמרא אמנם, ועוד.
שליט"א הרבי מסביר אולם, לכך, יזכו לא מהאומות ניכר שחלק י"ג),
(שחלקן הרבות הנבואות בשל כפשוטו, בזה הפירוש שאין המשיח, מלך
ריש וגם הגאולה. בזמן ה' את יעבדו הגוים גם שלפיהן לעיל) הובא
ב' לו ומשמשין זוכה בציצית הזהיר "כל לב): (שבת, אומר עצמו לקיש
ישראל "יהיו הגאולה שבזמן הרמב"ם וכפסק עבדים", מאות וח' אלפים
ולא יגזלו ולא האמת לדת כולם העולם...ויחזרו רשעי עם לבטח יושבין

י"ב). פרק מלכים, (הלכות ישחיתו..."

שמציאות ברור ולכן מעשיו"!, כל על ורחמיו לכל ה' ש"טוב ובפרט,
סנהדרין בגמרא יוחנן ורבי לקיש ריש ומחלוקת תישאר, העולם אומות
בפני הגאולה לאור יזכו הם האם – לשאלה ביחס רק הינה דלעיל,
כי [אם מסוים לאור הם אף יזכו ישראל עם מגאולת שכחלק או עצמם,

ישראל]. עם כל יזכה אליו הגאולה לאור ביחס מצומצם

השמיטה [=שנת "בשביעית י"ז): (מגילה בגמרא נאמר עליה זו, בתקופה
להוסיף עלינו בא" דויד בן שביעית במוצאי מלחמות, שהסתיימה]
האמיתית לגאולה וציפיה שמחה מתוך והמצוות, התורה עניני בכל

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק תשרי היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
א. פרק שחיטה הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

יג-טו. פרקים ולוה מלוה הלכות

טז-יח. פרקים

יט-כא. פרקים

כב-כד. פרקים

כה-כז. פרקים

א-ג. פרקים ונטען טוען הלכות

ד-ו. פרקים

כו

כז

כח

כט

ל

א

ב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשלח של מכוחו

בראשית פרשת

בראשית

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

משלוחים: מנחם רווה
ברדיצ'ב 10, בת-ים עיר הגאולה, ת.ד. 3084

טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816
תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: צילום ש. רומני
 shageulacom@gmail.com :אימייל

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

השבת ח  לו

עושים כעת את השטות הכי גדולה - מתפעלים 
ממצרים, ומחזירים להם עוד חלק ועוד חלק 

מהשטחים שהיהודים קיבלו בניסים גלויים שהקב"ה הראה 
להם, וחושבים שע"י זה ימצאו חן בעיניהם, שזהו שטות הכי 

גדולה.                                                   (ש"פ דברים תשל"ט)

ת.ד. 6132 צפת  | המטה להצלת העם והארץ 

השטות הגדולה למשפחת הרב אהרון ורעיתו הלפרין
לבוא הבן הת' לוי יצחק 

בקשרי השידוכין עב"ג בת-אל 
למשפחת הרב צמח ורעיתו טרעגר

יהא ביתם - בנין עדי עד מתוך הרחבה של זמן 
הגאולה בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

מזל טוב

שיעורים מידי יום בגמרא, הלכה, חסידות וכו'
ע"י הרב אהרון הלפרין שליט"א

כל יום משעה 11:00 עד 14:00
 ע"י הרב זמרוני ציק שליט"א כל בוקר בשעה 8:30:  שיעור חסידות 
בשעה 8:30 בערב:  ביום רביעי - המשך תרע"ב,    ביום חמישי - דבר מלכות

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

שד' העצמאות 67

הרוסים בסוריה

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

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

חומש  תהלים  תניא



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

חב״ד בבתי - תשרי סיכום
ברחבי הפרושים חב"ד בבתי
שזכו על בסיפוק מציינים העולם
מטיילים אלפי לעשרות לסייע
וכדין. כדת תשרי חגי את לקיים
המוני התכנסו החגים במהלך
בבתי שנערכו לתפילות המטיילים
עשירות חג סעודות ולאחריהן חב"ד,
מהם לרבים וברוחניות. בגשמיות
שנחקקה ראשונית חוויה זו הייתה
במקומות גם כאשר בנשמם, עמוק
הקב"ה את הכתירו נדחים הכי
הוא 'ה' של אדירה בקריאה למלך
הקודש הכרזת ולאחריה האלוקים'

אדוננו". "יחי

תשע״ו - השביעי החדש קובץ
גליון אור רואה אלו בימים
השביעי חודש 'קבצי מסדרת נוסף
בין תשע"ו'. תשרי – בליובאוויטש
שופרו – והקדושה "הקריאה מדוריו:
על מרתקת סקירה – משיח" של
שי"ל והקדושה' 'הקריאה גיליונות
יוסף רבי הקודם הרבי של מטעמו
בשורת את ובישרו שניאורסון, יצחק
מלחמת של בעיצומה הגאולה,
הקדושה "הקריאה השנייה. העולם
בכל "ומלכותו וכן לגאולה" לאלתר
בפירסום החסידים, הנהגת על משלה"

המשיח'. כ'מלך שליט"א הרבי

ומקום מקום בכל לקיים הנפשית, בקשתו מילוי ע״י המשיח, מלך שליט״א הרבי התגלות את לזרז ביכולתנו
הקהל בשנת מיוחדת חשיבות שלהם כנסים החולין, לימות גם תשרי חגי אחדות את להמשיך כדי אחדות, כינוסי

טובות חדשות

בסוריה המצב
אחדות וכינוסי

לדרכו הלך ויעקב
ממש בפועל משיח להביא

על חז"ל דורשים ממש כך כן! כאלוקינו. צייר אין
כאלוקינו" צייר אין כאלוקינו, צור "אין הפסוק
המדהימה יכולתו בתיאור דבריהם את ומטעימים
כבר האדם בני צורות את לצור הקב"ה, של

לעובר. התגבשו טרם עוד התהוותם, בראשית
דרכו כצייר. הקב"ה של לתוארו נוסף פן יש ואולי
את לרשום מוגבל הוא שאין מוכשר, צייר של
קו, אחר קו ולהמשיך התחלה מנקודת הציור,
מכחולו את להניף הוא יודע אלא הילדים, כדרך

גבי על השונים לצדדים
הציור. לוח

יוצר קו, רושם הוא כאן
זוהרת, נקודה איזו כתם,
לאיזה צבע מורח כאן
שלעיתים ועד רקע,
אלא זה שאין נדמה
לקראת רק "קישקוש".
בכמה הנה מלאכתו, סיום
זריזות מכחול תנועות
החלקים את "סוגר" הוא
מתוך ולפתע הפתוחים
ציור מזדקר הציור לוח
עשייתו שבמהלך מדהים,

וכלל. כלל נראה לא

הימים אחרית תמונת
בפנינו הקב"ה מצייר וכמה, כמה פי ועוד כך
את הזה, העולם במציאות האחרונה, בתקופה
לכאורה שנראים בקטעים הימים. אחרית תמונת
זה, את זה סותרים ואפילו מזה. זה תלושים

שלנו. ומסודרת" "הגיונית לראיה בהתאם
צפון במדינות הערבי", כ"האביב שהחל מה
התברר עריצים, שליטים מעול שיחרור אפריקה,
בצידו העיקריים. הכאוס מגורמי כאחד מהר חיש
פרצו איזורנו, של השני
דוגמת אזרחים מלחמות
וסוריה עירק תימן,
כליל. כמעט שנהרסה
כה עד שישבה אירופה

מאות של חדשה למציאות התעוררה שאננה,
צונאמי טירור. ותאי מהגרים פליטים/ אלפי
בטחונית מציאות לאירופה לה המכתיב אנושי
וכעת גבולותיה. את לשער יודע איש שאין חדשה,
בסוריה, המאסיבית הרוסית הצבאית למעורבות
במתן כמסייעת תדמיתה את מזמן שהסירה
מתנהלת אלא אסד, לשלטון בטחוניים שירותים
מותירה כשהיא בסוריה, היחידה הבית כבעלת
דעאש, נגד הקואליציה מדינות ויתר ארה"ב את
היה ואם פעור. פה עם
ל"באלגן משהו חסר
הבינלאומי והקישקוש"
סין שגם הרי שנוצר,
להשתתף החליטה
כוחות ושלחה בחגיגה

לאיזור. ימיים צבא

שמתייצבים כפי
חז"ל, הורונו כבר אבל
בהנף כאלוקינו, צייר אין
בתנועת אחד, מכחול
את הקב"ה מביא אחת,
שליט"א הרבי התגלות
אשר המשיח, מלך
העמים בין צדק עושה ש-די, במלכות עולם מתקן
כל כעת נח. בני מצות שבע לקיום אותם ומנחה
של מסודרת תמונה ומתקבלת מסתדר הפאזל
ונודעתי והתקדשתי והתגדלתי - הימים אחרית

רבים. גויים לעיני
מלך שליט"א הרבי התגלות את לזרז ביכולתנו
בכל לקיים הנפשית, בקשתו מילוי ע"י המשיח,
את להמשיך כדי אחדות, כינוסי ומקום מקום
חשיבות החולין. לימות גם תשרי חגי אחדות
הידועה זו, בשנה אלו אחדות לכינוסי יש מיוחדת
ככל לקיים רצון עת המהווה הקהל", כ"שנת
הפצת יהדות, חיזוק שמטרתם כינוסים, שיותר
הגאולה. בשורת והפצת החסידות תורת מעיינות
בשבת שמתייצבים "כפי הידוע: וכהפתגם
אמיתית גאולה השנה". כל נמשך זה כך בראשית

ממש. עכשיו ושלימה

שבבבל רבנו בית - השואבה בית שמחת

ניו- ברוקלין המשיח מלך שליט״א הרבי בשכונת השואבה בית שמחת
טויטו) חיים (צילום הסוכות. חג לילות בכל שנמשך עולמי, ״הקהל״ מעמד יורק,

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
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בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

חברוןר' קדמי  במערת המכפלה - חברון - המכפלה במערת קדמי ר'

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

עכשיו גאולה להביא - הרצון בכח

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

בתניא מ״א פרק סגולת
הרי רוח, לנמיכת שגרמו ענינים שמפרט ...ובמה
תקיעא בכי' מאמר בביאור בתניא אמורה מלתו כבר

דא, מסטרא תקיעא וחדוה דא מסטרא
שידיעת והעיקר לזה מזה סתירה שאין איך שם ומבאר
לימוד המטרה אל לבוא בכדי אמצעי אלא זה אין הנ"ל
דרך שזוהי היא לזה והדרך המצות, וקיום התורה

אודותה, ששואל האמת
בתניא הזקן רבנו דברי זכרונו במוח חקוקים שיהיו
שילמוד טוב ומה וכו' עליו נצב ה' והנה מ"א, פרק ריש
(בעמוד המלך לתיבת עד זה פרק מהתחלת פה בעל

ב')
וכמבואר האדם, כל בלב שמחה להביא צריך היה

עמו אתו ודר המתאכסן גדול ממלך בתניא המשל
ל"ג) פרק (תניא אנשים ושפל הדיוט בביתו

כח נתינת גם זה הרי זו ודירה שאכסניא כן גם ומובן
ורצונו, המלך לרצון מתאים להתנהג

בעניני ואפילו פרטים לפרטי בשו"ע מבואר הרי
סי' או"ח בשו"ע והוא שלם סימן ישנו הרי הרשות

רעהו. דרכיך דבכל הענין על מיוסד רל"א
אם כי וכו' עמו פלוני בהנהגת יתבונן שלא רצון ויהי
תמימים תומכי ישיבת אורה בקרן עומד אשר ידע

והפנימית הנגלה תמימה תורה
הקוין בשלשת יצליח באמת ירצה שבאם הוא ומובטח
והעולם כפשוטו העולם שעליהם וגמ"ח עבודה דתורה
ו׳שסז) (מאגרת עומד. האדם, זה קטן

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

הקהל שנת (9.10.15) ה'תשע"ו תשרי כ"ו בראשית, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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להבנת המפתח מילת זו הרצון, כח
כבלתי בתחילה שנראים אנושיים הישגים
עונה מלוד, (23) מזרחי דניאל אפשריים.
הפיזי, מצבו מבחינת זו. הגדרה על בהחלט
לוקה ה"י. קשה, במצב נמצא מזרחי דניאל
בכל ביותר מתקשה מולד. מוחין בשיתוק
גלגלים לכיסא קשור לדיבור, הקשור
כל שלמרות אלא קשות. מעוויתות וסובל
תוך השי"ת בחסדי זכה, הוא מגבלותיו
הרצון, כח וגילוי יומית יום התמודדות
שבאמתחתו משורר, עצומים: להישגים
מוזיקאלי מפיק שכתב, רבים שירים
שירה אלבומי כמה כבר לעצמו שרשם
הראשונה, מהשורה זמרים מנהל ונגינה,
וחסידות יהדות באתרי שבועי טור בעל
מגוונים קהלים בפני מצגת, בליווי ומרצה

חיים". ושמחת הרצון "כח בנושא

אדוננו יחי כיפת עם
להבנת המפתח, מילת בעצם זו הרצון כח
מלך שליט"א הרבי של הידועה השיחה
בה השיחה זו תשנ"א. ניסן מכ"ח המשיח
אורות .. ביכולתכם אשר כל "עשו תבע
בפועל להביא דתקון.. בכלים אבל דתוהו
תיכף והשלימה האמיתית הגאולה את
"יחי כיפת עם מזרחי, דניאל ממש". ומיד
דוגמא בהחלט מהווה לראשו, אדוננו"
עד מוגבלת, הבלתי ליכולתנו מוחשית

והשלימה. האמיתית הגאולה להבאת

בברית "נולדתי עצמו על מספר דניאל
לא שאני כך מוחין, שיתוק עם המועצות
בגיל ה'. ברוך מהראש חוץ הגוף, על שולט
לגן נכנסתי שלוש בגיל ארצה. עליתי שנה

בעיקר התקדמתי שם "אסיף" שיקומי
עבורי פיתחו השנים במהלך בדיבור.
להיות שאוכל כדי שונים טכנים אמצעים
באמצעות מחשב תפעול דוגמת עצמאי.
בגיל הראש. בתנועות המופעלים מתגים
פתחו "און" ספר בבית כשלמדתי תשע
במחשב לעבודתי מקל עם רצועה עבורי
לתפעל אותי אימנו בפלאפון. ולהתקשר
באמצעות כן גם ממונע כסא עם ולנסוע
וברוך ראש בתנועות המופעלים מתגים

לבד. מתנייד אני כיום ה'

מצוה הבר שמחת
אחד בגיל הייתה החרדי לעולם כניסתי
צבי" "נווה ספר לבית כשעברתי עשרה
הורי עשרה שלוש בגיל בירושלים.
מיוחדת, מצווה בר לי חגגו המסורים
הורי כמו אין גדולה. אחת שמחה שכולה

בעולם!!!

המוזיקה פרויקט החל עשרה חמש בגיל
חיים הזמר את שפגשתי לאחר שלי,
שיר בכתיבת התחלתי עימו ישראל,
לי עלה בהמשך ביצע. גם הוא אותו
שירים דיסק על לעבוד להתחיל רעיון
מעומק פניתי הלילות באחד שחיברתי.
יצליח שה' ובקשתי יתברך לה' ליבי
הרגשתי התפילה אחרי מיד דרכי. את
במשימה. להתחיל כוחות לי שניתנו
כלל ולאחרים לעצמי הגדרתי לראשונה
להפוך יכולים רצון כוח עם בחיים: ברזל

עולמות!!!

לעזור נרתמו ב״ה
הסיפור את שששמע ברג'ס קן המוזיקאי
בהקלטות בשמחה לי לסייע נרתם
הכריכה ציור את שברשותו. באולפן
שהדביקו מקל באמצעות ביצעתי לדיסק
הר את ציירתי גואש. וצבעי מכחול לו
אמונה של סמל אור, הרבה ומעליו סיני

שבלב". "האמונה לדיסק קראתי בה'.

עם אלבום להפיק זכיתי שנה כעבור
את הלחנתי. וחלק שחיברתי שירים 12
הלחין לעולם", בורא "יש הראשון השיר
להצלחה זכה השיר ג'רופי. מנדי ר' וביצע
להעביר התחלתי 18 בגיל עולמות. והפך
להראות רצון כוח בנושא הרצאות
יש יכולים לא ואין בראש שהכל לכולם
למייל: והערות לתגובות רוצים..... לא
הכתובת dnielmizrahi3@gmail.com
WWW.MD770.COM באינטרנט:

.054-215-2890 הרצאה: להזמנת

מזרחי דניאל

להשתתף מוזמן - וטף נשים אנשים, הרחב, הציבור

ארצי "הקהל" כנס בהתוועדות
המשיח מלך שליט"א הרבי פני לקבלת

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

משיח בית - 770 - חיינו מבית

הבאים ברוכים
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