
ברוסית קודש אגרות עוד

כרך י"ל השבוע משמחת: בשורה
המתורגמים קודש אגרות של נוסף
שלום הרב ע"י תורגם הספר לרוסית.
את ועורך המנהל חב"ד, מכפר לוגוב
בעולם הגדולים היהדות מאתרי אחד
וייעוץ הגהה ועבר רוסית, דוברי ליהודים
רבים. ושלוחים רבנים עם מדוקדק
אחים' 'עזרת ע"י י"ל המהודר הספר
להקדשות בינות ליובאוויטש, חב"ד
הרב השליח נשמת לזכות הספר הוקדש
הראשי הרב אבעלסקי, הכהן טובי' זלמן
למדינות השלוחים וראשון למולדובה,
לרכישה ניתן הספר המועצות. ברית
מעיינות. הפצת – ב'חיש' והזמנה
ezratachim. בכמויות: להזמנות

chabad@gmail.com

דומא מתיק ראיות העלימו

בתיק שנחקר צעיר של משפטו
להתרחש, שעתיד על טפח מגלה דומא
שמסמכים הצהירה שהפרקליטות לאחר
המחוזי המשפט בית נעלמו. מהתיק
הקרובים בימים לתת צפוי בירושלים
הצעיר, של דינו עורכת בבקשות החלטה
הצעיר את המייצגת מוזס חריזי סיניה
את לה להעביר חוננו, ארגון מטעם
הצעיר מהתיק. החקירה חומרי מלוא
תוך השב"כ במתקני ימים כחודש נחקר
אך וטלטולים, קשה באלימות שימוש
אינו הוא כי ספק כל מעל הוברר לבסוף
"חוננו" בארגון בדומא, לאירוע קשור

טיוח". נסיון זהו אומרים

טובות חדשות

הבאים" "ברוכים לכינוס כולנו
תשע"ז חשון כ'

ראשל"צ בראשיתה אולמי

כך גאולה. לשון וכולן נכפלו אותיות חמש
האותיות חמשת סוד את המדרש בפנינו חושף
לאותיות היא כשהכוונה באלף-בית, הכפולות
בסיומה בבואן שונה צורה שלהן צ, פ, נ, מ, כ,
שבו ך ך" ומפרט: המדרש ממשיך מלה. של
"לך שנאמר כשדים, מאור אברהם אבינו נגאל
כפל מופיע יצחק בגאולת וכך מארצך". לך
משה אצל נ"ן, האות כפל יעקב אצל מ"ם, האות
והשלימה האמיתית ובגאולה פ"ף האות כפל

צ"ץ. האות כפל

שהגאולה העובדה
של גאולתו הראשונה,
דווקא נרמזה אברהם
בוודאי לך", "לך במילים
במכל מקרית, אינה
בעולמנו עניין מכל שכן
פרטית בהשגחה שהוא
כמה אחת על מדוייקת,
באותיות כשמדובר וכמה
דיוק הוא הדיוק התורה,

אלוקי.

הגאולה סוד
מסר מארצך.." לך "לך לאברהם הקב"ה בהוראת
הליכה - הגאולה סוד את האומה לאבי הקב"ה
ה'. בעבודת הרף ללא התקדמות עמידה. ולא
אלא לדרגה, דרגה בין חניה גם נדרשת אכן
כדי וזאת ההישגים, להפנמת רק הוא שעניינה

ולהתקדם. להמשיך

לאחר בוראו, את אברהם הכיר שלוש בין
וקיומה סדריה הבריאה, של אלוקית חקירה
זו הכרה שודרגה לארבעים בהגיעו המופלא.
עוד התעלה כך ערוך. באין יותר לאיכותית
בפרסום עסק שם לחרן בהגיעו בהמשך, יותר
אברהם בחרון", עשו אשר הנפש "ואת האלוקות
האנשים את מגייר
את מגיירת ושרה
כשהוא ואז הנשים.
לאחר פריחתו, בשיא
רבבות העמדת

ויפה, טוב היה הכל הקב"ה: לו מודיע תלמידים,
לך..". "לך ... העבודה מתחילה עכשיו רק אבל

כשהוא הקודש בארץ בעבודתו גם זה כך
זוכה ואף עולם, בבורא ההכרה בפרסום ממשיך
האומות כל שם "הושוו בינלאומית הכרה לקבל
אלהים לנשיא עליהם אברהם את והמליכו
לגיל בהגיעו אלה, הישיגים כל ולאחר ולקצין".
היה כה עד כי השי"ת, מודיעו ותשע תשעים
נימול, שלא אברם זה
המילה ע"י וכעת
- חדש עניין מתחיל
ה"א. בתוספת אברהם

לבנה קידוש
לאחר בשנים עשרות
שוב נדרש הוא מכן,
למציאות להתעלות
נא "קח לחלוטין. חדשה
שם והעלהו בנך.. את
חדשה עבודה לעולה".
נפש מסירות לחלוטין,
לחלוטין. אחר מסוג
מאותה ניזון והכל
באין התקדמות לך". "לך התחלתית הוראה

הקודם. המצב לעומת ערוך

לתכונה לך" "לך של זו הוראה נעשית מעתה
יכולים מכוחה רק יהודי. כל בקרב טבעית
וזיכוך בבירור שליחותם את לבצע ישראל בני
ית', עצמותו של הגילוי לקראת והכנתו העולם
ממציאותם לצאת נתבעים הם שלב בכל כאשר
נעלית חדשה מציאות אל והמוכרת, הידועה זו
פרשתנו, של ההתורה בקריאת ה'. בעבודת יותר
לך" ה"לך לקיום חדשים כוחות מקבלים אנו
בלימוד ערוך באין להוסיף הגאולה, זמן אל
בהידור, המצות קיום וחסידות, נגלה התורה,
שבת ובמוצאי הגאולה, בשורת בהפצת הוספה
"קידוש מעמד של בקיומו מרחשון, י"א זו
מלך, הדרת עם ברוב ואתר, אתר בכל לבנה"
הגאולה לזירוז כוונה מתוך ובריקודים בשמחה

ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית

אותיות חמש
! גאולה של

הבחירות עצרת את ניצל וילנסקי הרב בג׳קסונוויל השליח
תפילין. במבצע יהודים לזכות מנת על בעירו שהתקיימה

שוב" גדולה אמריקה את "לעשות

ומצות בתורה להוסיף הגאולה, זמן אל לך״ ה״לך לקיום חדשים כוחות מקבלים, אנו מפרשתנו
והשלימה האמיתית הגאולה לזירוז כוונה מתוך שבת, במוצאי לבנה״ ״קידוש מעמד של ובקיומו
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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

שי' ורעייתו יהושע ר' למשפ'
שמעוני

שי' הבת להולדת

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

טוב מזל
בורוביץ, וצמרת חיים ר' למשפחת
נפתלי נחום הת' הבן לבוא
חנה עב"ג השידוכין בקשרי

נפרסטק ועליזה יצחק יוסף ר' למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה

טוב מזל

  
    
     
     

    
     

    
     
     

 
   

מארצך לך לך אברם אל ה׳ ויאמר
יב,א) לך (לך

אותיות חמש אומר: אליעזר רבי
(הכוונה גאולה לשון וכולן נכפלו
הסיום אותיות מנצפ"ך, לאותיות

הקודש). בלשון

מאור אברהם אבינו נגאל שבו - כ״ך
מארצך". לך "לך שנאמר כשדים

פלישתים מיד יצחק נגאל בו - מ״ם
"לך טז): כו, (בראשית שנאמר
מאוד". ממנו עצמת כי מעימנו

עשיו מיד יעקב אבינו נגאל בו - נ״ן
"הצילני יא(: לב, )בראשית שנאמר

נא".

ממצרים ישראל נגאלו בו - פ״ף
פקדתי". "פקד טז) ג, (שמות

את לגאול הקב"ה עתיד בו - צ״ץ
שנאמר רביעית מלכות בסוף ישראל

שמו צמח "איש יב): ו, (זכריה
שמעוני) (ילקוט יצמח". ומתחתיו

מתנות ג' על הבטחה כאן יש והנה,
תפסוק, שלא דוד בית מלכות גדולות.
עולם, לאחוזת שתהיה הארץ מתנת

בישראל. שתשרה השכינה ועל

"ומלכים שנאמר, דוד: בית מלכות
והיה ו) יז, (בראשית יצאו" ממך
דוד בית במלכות כתיב וכן בברית,
לבחירי, ברית "כרתי ד) פט, (תהילים
לדור ובניתי עבדי... לדוד נשבעתי

. סלה" כסאך ודור

לזרעך "ונתתי שנאמר, הארץ: מתנת
עולם", לאחוזת כנען ארץ את ...
לאחוזת לנו תהיה אליה וכשנשוב

עולם.

שכתוב כמו בישראל: השכינה השראת
אמן. לאלוהים" להם "והייתי

לך) לך סוף (של״ה,

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:20 16:06 ירושלים
17:21 16:21 תל-אביב
17:19 16:11 חיפה
17:23 16:25 באר-שבע
18:30 17:30 ניו-יורק

בקדוש - יעקב תאמר למה 
תתהלל ישראל

טז) מא, - כז מ, (ישעיה

'הגאולה' אל לך לך

מלך דבר

לך לך פרשת

לך לך

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש

אברהם הליכת בפרשתנו: העיקריים מהנושאים
ע"י ונתינתה הארץ הבטחת ישראל, לארץ וכניסתו
ובהוספה החוזר זה נושא ולזרעו. לאברהם הקב"ה
השאלה: את מעורר הפרשה בקריאת שנה, מדי

ישראל ארץ את בפועל כבר מסר שהקב"ה לאחר
הארץ את נתתי "לזרעך שנאמר: היהודים, לידי

לפי ובפרט נתתי", "כבר עבר, לשון "נתתי" גו', הזאת
והתהלך "קום את קיים שאברהם שע"י המפרשים
בה עשה הוא יז) יג, (פרשתנו ולרוחבה" לאורכה בארץ

(תרגום עולם עד לזרעו ישראל ארץ את וקנה חזקה
כבר כבש אכן ישראל שעם לאחר ועאכו"כ יונתן),

ואח"כ יהושע בכיבוש ישראל ארץ את בפועל
- (עזרא) שני בכיבוש

בפרשה הסיפור של לפועל העכשווית משמעותו מהי
הארץ "אל והליכתו "מארצך" אברהם של יציאתו על
- ישראל ארץ את לו העניק ושהקב"ה אראך", אשר
יותר שבים שאינם העבר מאורעות לכאורה הם אלה

עצמם?. על עוד

שבע ולא עשר
ישראל ארץ את הקב"ה נתן כאשר בזה: והביאור
את נתתי ("לזרעך הבתרים בין בברית לאברהם

לו נתן כבר הוא בפועל), נתתי" "כבר הזאת" הארץ
(פרשתנו הארצות עשר כל את ברית) (באותה בפועל
החתי "את - הארצות שבע את רק לא יח-כא). טו,

ואת הקיני "את - הארצות ג' את גם אלא וגו'",
נתן "לא ובפועל שבגלוי רק הקדמוני". ואת הקניזי
להיות עתידים כו' והשלושה גויים שבעה אלא להם
רוצח הל' (רמב"ם המשיח" מלך "בימי - לעתיד" ירושה

ד). הלכה ח, פרק נפש ושמירת

הענין שבקיום אלא אחת, בבת מיד הכל נתן הקב"ה
לא הארצות, ז' בכיבוש גם שלבים. קיימים בפועל

אחת בבת לא זמן. לאחר אלא אברהם, בזמן הכל היה
כו'. שלבים בכמה אלא

בזמן ואפילו - הזה שבזמן שמכיוון מובן, זה מכל
החזיקו - עזרא בזמן או ראשון בית ובזמן יהושע
הארצות בג' ולא ארצות בשבעה רק היותר) (לכל

של הקנין בשלימות חסר ממילא וקדמוני) קניזי (קיני
הארצות). ז' של (גם ישראל ארץ

הדורות כל יהודי
בנוגע הוא כן עצמה, ישראל לארץ נוגע שהדבר כשם

הארץ, כיבוש לאחר גם ישראל. שבארץ ליהודים
יתרה עלי'ה". יושביה "כל של מצב הי'ה לא עדיין
קיימות - גופא עלי'ה" יושבי'ה ב"כל אפילו מכן,

דרגות. מספר

הרי יובל) (בדיני שלהלכה שאע"פ בפשטות, מובן

שבאותו היהודים כל - פירושו עלי'ה יושבי'ה שכל
יושבי'ה "כל יהיה כאשר לבוא, לעתיד אבל הדור,

מנהר לפנים שגלו השבטים, לעשרת בנוסף - עליה"
הדורות, מכל היהודים כל גם טו), טז, רבה (במדבר סמבטיון

עשר (כל הארץ בתחומי שלימות אז תהי'ה וכן
יושביה ב"כל שלימות יותר תהי'ה אזי - הארצות)

ממש. "כל" עליה",

הארצות עשר את לקבל
אל ... מארצך לך "לך הציווי: עכשוויות מובנת כעת
"לארכה הליכה (ע"י הארץ וקנין אראך" אשר הארץ
ג' את בפועל עדיין שאין זמן שכל מכיון ולרחבה").
השלימות ובתכלית וקדמוני, קניזי קיני - הארצות
הדורות, מכל היהודים כל - עליה" יושביה "כל של

בעיצומו אוחזים עדיין - והשלמה האמיתית בגאולה
עדיין הארצות ז' קנין גם שאז (כיוון הארץ קנין של
מכל שיהודים נדרש עדיין השלימות). בתכלית אינו

את ויקנו לארץ, מחוץ ילכו הדורות) (ומכל המקומות
הארצות. עשר כל - בשלימותה ישראל ארץ

זה, ובזמננו זה בדורנו מיוחד באופן נוגע זה עניין
הדור הוא שדורנו הרי הסימנים כל שלפי מכיון

עפי"ז לגאולה. הראשון הדור ובמילא לגלות האחרון
את כבר לערוך - גרמא שהזמן הענין שזהו מובן

אשר הארץ אל גו' מארצך לך ל"לך בפועל ההכנות
ישראל ארץ את ויקנו ממש, ומיד תיכף אראך",

עולם נחלת שהן - הארצות עשר כל - בשלימותה
בין ברית מאז מאבותינו לנו ירושה היהודים, של

הבתרים.

בדרכי הארצות ג' את שנקבל יהיה כעת החידוש
(בימות הזמן שבאותו כיון שלום, ובדרכי נועם

העולם אומות כו' מלחמה כו' שם יהי'ה לא המשיח)
ה׳תשנ״ב) לך (לך הטוב. מרצונן ליהודים אותן ימסרו

כל ... את אחריך ולזרעך לך ונתתי
ח) יז, לך (לך עולם לאחוזת כנען ארץ



השתתף שעברה, שבת במוצאי
קהילת רב אנטיזדה, משה הרב
בהתוועדות בנתניה, אירן יוצאי
סיפר במהלכה יורק, בניו ב"770"
מופתים כמה על בקודש, כדרכו
המשיח, מלך שליט"א מהרבי

אישית. עד היה להם

בבקשה עו"ד אלי פנה זמן "לפני
שנמצאה אשתו לרפואת ברכה
כתבנו קשה. בריאותי במצב אז
באמצעות עבורה ברכה ובקשנו
שליט"א הרבי של קודש האגרות
ניצלו", ב"ה, וחייה המשיח מלך

משה. הרב מספר

ביננו נוצר "מאז,
העו"ד מיוחד. קשר
בקרב לפרסם החל
אפיק על חבריו
ואף קודש, האגרות
אלי עימו הביא
שלו, ילדות חבר
לשעבר, קיבוצניק
כלכלי למצב שנקלע

קשה.

החבר, כי התבר
החליט, הקיבוץ את עזיבתו לאחר
העסקים. בעולם מזלו את לנסות
ולהפעיל לרכוש לו הוצע אז בדיוק
עשה שהוא לאחר ביפו. מסעדה
נראה היה יסודיים, בית" "שיעורי
"מכרה בפני עומד הוא כי לו
כל את להשקיע החליט זהב"
ורכש נוספים וכספים חסכונותיו

המסעדה. את

כי לגלות החל והוא זמן חלף
מזו שונה בפועל המציאות
שלא רק לא העסק שדימיין.
יום מידי שקע אלא רווחים, הניב
פיטר הוא ברירה בלית בחובות.
בעצמו לעבוד והחל המלצרים את
שמצבה המסעדה, עבודות בכל
שצברה עד להידרדר המשיך

דולר. מליון 4 של בסך חובות

מיואש כבר היה בו זה בשלב
ידידו את פגש הוא לחלוטין,
וסיפר לעודדו שניסה העו"ד,
לרבי הכתיבה אפשרות על לו

המשיח. מלך שליט"א

הרב מספר אלי, הגיעו הם כך
הקיבוצניק חברו העו"ד, משה,
לקראת כהקדמה ואשתו. לשעבר
עליהם כי להם הבהרתי הכתיבה

את יקיימו שהם החלטה לקבל
מלך שליט"א הרבי תשובת

והסכימו. בדקדקנות המשיח,

הדלקת נקודות: 3 כללה התשובה
העסק סגירת קודש. שבת נרות
המסעדה. בכשרות והידור בשבת

האם שאלתי הדברים, להבהרת
שבת, נרות מדליקה האשה
להדליק נהגה לא היא כי התברר
קבלה היא ואכן השבת נרות את

עצמה. על זאת

בהקשר היה הקשה השלב
טען החבר בשבת. העסק לסגירת
ההכנסה עיקר זו כי
וכיצד לו, שיש
ובפרט עליה יוותר

במצבו?!

עפ"י לו עניתי
הרבי תשובת
מלך שליט"א
כספי כי המשיח,
כגחלים הם השבת
רק לא ששורפים
גם אלא עצמם את

החול. ימות ריווחי את

והבטיח ידי את לחץ הוא לבסוף
בשבת המסעדה את לסגור
כשרות השגחת בה לקיים וכנ"ל

"מהדרין".

אכן אשתו הקרוב, שישי ביום
שבת, נרות שוב להדליק החלה
לקראת נסגרת המסעדה כאשר

שבת.

השבוע, מימות ובאחד זמן חלף
בנקיון עסק המסעדה בעל כאשר
עובדים, מחוסר בעצמו השולחנות
"היכן ושואל למסעדה יהודי נכנס

הבית?" הבעל

בעל הוא כי ענה שהחבר לאחר
ישירות פתח היהודי המסעדה,
מחו"ל בא הוא כי ואמר, בהצעתו
בארץ כאן להשקיע וברצונו
"שותף עימו להיות וברצונו

סמוי".

רובץ המסעדה על כי לדעת "עליך
דולר... מליון 4 של כבד חוב

והסכים התפעל לא המשקיע
החובות. עם המסעדה את לקחת
שודרגה הכשרות השגחת
החל העסק וכמובטח ל"מהדרין"

ב"ה. לשגשג,

סבא כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב מאת:

מסווג) בתפקיד בצה"ל (שירת

בעירק דאע״ש בירת כיבוש
לכיבוש הקרב נערך אלו בימים
המשמעותית המערכה זוהי מוסול.
עלייתו, מאז דעא"ש ארגון נגד ביותר
חיילים 90,000 כ- חלק בה ונוטלים
5000-10,000 כ מול מיליציה, ואנשי
במוסול דאע"ש. ותומכי לוחמי

המזרחית גדתו כשעל החידקל, נהר אותה חוצה תושבים, מיליוני
במוסול הייתה רבות שנים במשך נינווה. העתיקה העיר נמצאת
ואף הגולה", "ראש בה התגורר מסויימת בתקופה יהודית, קהילה

דויד. בית לשושלת מיוחס שהיה זכאי, רבי בראשה עמד

כשהוא העיר, את בסערה דאע"ש ארגון כבש וחצי כשנתיים לפני
את שסימל במה עיראקים, ושוטרים חיילים אלפי עשרות מבריח
שלו הבירה לעיר מוסול את הפך הארגון העיראקי. הצבא קריסת

קיצוני. אסלאמי ממשל בה והשליט

דאע״ש נפילת
מהלומות ספג והוא דאעש של תנופתו נבלמה האחרונות וחצי בשנה
בחזרה, ממנו נכבשו גדולות ערים וגם ועיירות, כפרים מאות רבות.
מאנשיו אלף 30-40 כ- כיום, המקובלות המודיעין הערכות פי על
ההפצצות בשל קשות נפגעה הכלכלית יכולתו ערקו, או נפצעו נהרגו,
נפילת חוסלו. בכיריו ורוב הצטמצם, לארגון הגיוס עליו, המסיביות
התקיפה בניסיונות לעלייה שהביאה היא ועיראק בסוריה הארגון

המערב. במדינות האזרחי בעורף שלו

של גדולים כוחות בעיצומה. נמצאת מוסול לכיבוש המערכה כיום,
מכמה העיר את תוקפים עלית, יחידות ובראשם העיראקי, הצבא
אווירי ובסיוע כורדים כוחות של מסיבית בהשתתפות כיוונים,
ארה"ב בהנהגת הבינ"ל הקואליציה של קרב ומסוקי מטוסי של
גם דאעש נגד נלחמים כן כמו קומנדו). ולוחמי יועצים גם (שמפעילה
של וכוחות איראן בתמיכת שיעיות מיליציות – הרשע" "ציר כוחות

עיראק". "חיזבאללה

(שמתבצר דאעש שמגלה העיקשת ההתנגדות אף על להערכתי,
– וכו') צד מטעני תופת, מכוניות מארבים, ומפעיל הבנוי, בשטח
של בסופו אך קל, יהיה לא שהקרב סביר ניצחת. מפלה לנחול סופו
ומעמדו הצבאי כוחו בעיראק, שלו הבירה" "עיר את דאעש יאבד דבר
הכנות (נעשות בסוריה מצבו על גם ישפיע וזה רבה, במידה יפגעו
בסוריה). דאעש" "בירת - א-ראקה העיר על גם מתקפה לפתיחת

הגאולה דור דורנו
ואכן, הגאולה". כ"דור דורנו את הגדיר המשיח מלך שליט"א הרבי
וביניהם: בעולם, המתרחשים הכבירים השינויים את לראות מדהים
אפגניסטאן, עיראק, בריה"מ, התפרקות - בדורנו הרשע משטרי נפילת
שכוחות לראות מפליא במיוחד הערבי. בעולם המהפכות לאירועי ועד
בינ"ל קואליציות נגד או דאעש), נגד (איראן בזה זה נלחמים הרשע

דאעש). נגד העולמי ובמאבק ובלוב, בעיראק במלחמות (כמו

בה הגאולה מסימני היא עצמם, נגד נלחמים הרשע שכוחות העובדה
ובלשון – לטוב) להתהפך שיכול מה (עכ"פ לטוב בעצמו הרע מתהפך
לפרסמו שיש כביר, נס – לנהורא" חשוכא "אתהפכא הקדוש הזוהר
הגאולה את המזרז דבר יתברך! לה' עליו ולהודות האפשר, ככל
לבב! וטוב שמחה ומתוך ממש, בקרוב והשלימה האמיתית

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק חשוון - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

יג. פרק כלים הל'

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

שמע קריאת הלכות י. פרק תשובה הלכות
א-ב. פרקים

א. פרק וברכות תפלה הלכות ג-ד. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

א. פרק ומזוזה תפילין הלכות יד-טו. פרקים

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מהדרין וכשרות קודש שבת

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
תשמ"ג) דחג-הסוכות ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מנעלך ונחושת ברזל

אנטיזדה משה הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

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

67 העצמאות שד'
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770טורס ביחדביחד
לם בעו ם עדי הי לכל - ת עו סי נ משרד

www.beyachad770.co.il 03-5445613 ,052-8257525

וטף, נשים אנשים - הרחב הציבור

ארצית בהתוועדות להשתתף מוזמנים

770 חיינו מבית הבאים ברוכים
הרש"ב אדמו"ר כ"ק הולדת יום חשון כ"ף לרגל

הארצי הרמב"ם סיום חגיגת ומעמד

(21.11.16) תשע"ז חשון כ' שני ביום אי"ה שיתקיים

ציבור ואישי רבנים במעמד ראשל"צ, 56 המכבים דרך בראשתיה באולמי

יבואו פרטים

טיסות
יורק ניו ל-770
זולים במחירים

שרות
! אדיב

ברוב
שירה
וזמרה

ב

האמיתי לטוהר החיצוני מהזוהר

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מכין הסיבות ומסובב נידח, ממנו ידח לא כי
בתקופה ובפרט ה', את שובו עדי גבר, מצעדי
נחמן של סיפורם גם זהו הגאולה. זמן של זו
הופיעו שנים שבמשך פולטוב חי ומשה פנחס
ובידור הוי כצוות ובעולם בארץ במות על
בשקר שנוכחו עד בדוגמנות, גם ובהמשך
דרכם הייתה מכאן החיצוני. הזוהר שבחיי
ומאירים שבשמים לאבינו חוזרים ברורה,

דרכם. את לאחרים

לארץ, "כשהגענו טובים. יסודות להם היו
עולים במעון התגוררנו פולטוב, משה מספר
מה את קבלתי משם כנראה חב"ד, בכפר
גם מכן". לאחר רבות שנים אצלי שהתעורר
שעות של עמוק קשר על מספר פינחס נחמן
גדל. בה בשכונה אחה"צ החב"די במועדות

החיים". כל איתך שנשארים דברים "אלה

ההצלחות פסגת
את הובילו החיים נסיבות יותר מאוחר
ליהדות. ברוחו זר חיים לאורח שניהם
ההצלחה שונים. באירועים בהופעות החלו
החלו המקצועי. הפן על לעבוד אותם עודדה
ותוכניות בדוגמנות שונים בקמפיינים להופיע
ועשינו מסחררת, הייתה "ההצלחה טלוויזה.
והתהילה הפרסום את וכשמיצינו כסף. המון

לחו"ל". טסנו בארץ,

עבודה יוון, בחופי עבדו שנים עשור במשך
נרחב. תקשורתי וסיקור גדול כסף שכללה
קרה. זה - ההצלחות בפסגת אז, דווקא אבל
ושתיתי אביב, בתל בדירתי ישבתי אחד "יום
בן פנחס משחזר חריף", משקה להנאתי
רגעים, כשבאותם לשלושה. ואב נשוי ה-43,
מציף – וריקנות עצבות של צונאמי הרגשתי

מתי?'" 'עד עצמי את "שאלתי שלי. הלב את
ריקנות מרגיש אני מאושר, לא שאני רק לא
לתאר". אפשר שאי ודיכאון עצבות מוחצת.

ליבי מקירות התפללתי
בפנימיות נחמה ולבקש לשאול החל כעת
אותו שמשך חבר פגש אז בדיוק הדברים.
מכל יהודים שם "היו השנה. בראש – לאומן
את לי פתח הזה גלוייות וקיבוץ הסוגים,
צעקתי שבה הראשונה פעם הייתה זו הלב.

עולם". לבורא ליבי מקירות והתפללתי

תורה. בשיעורי להשתתף החל ארצה, משחזר
עם ללכת עצמי על קיבלתי כבר זה "בשלב
חברים קל. היה לא הכיפה. אח"כ ציצית,
ב"ה". המשכתי, אבל שהשתגעתי. חשבו
– משכבר חברו גם אליו הצטרף יותר מאוחר
המספרות באחת אז שעבד פולטוב חי משה
עבר, שנחמן "התהליך בת"א. המבוקשות
אדם להיות הפך שהוא ראיתי אותי. סקרן
התהילה, - השאר שכל מה באמת. שמח

הצליחו". לא – והפרסום הכסף

תפקדתי היום "במשך להתחזק. החל חי משה
למוקד המספרה את הפכתי ובלילות כספר,
שנות 10 לאחר משחזר. הוא תורה", שיעורי
עיקר את להקדיש השניים החליטו פעילות,
היום של האחד בחלק הרבים. לזיכוי עיסוקם
עוסקים השני ובחלק ב"כולל" לומדים הם
שמחה ובערבי המהפך על הרצאות במתן
כבר הפיקו היום עד מצוה. של והרקדה
בחסידות שונים אישים עם דיסקים חמישה
ארוש, שלמה הרב הושפעו: מהם ברסלב,
הרב כולל ארז. עופר והרב מאיר, שלמה הרב

והמוהרא"ש. ברלנד אליעזר

הרבים בזיכוי להמשיך
למשרדי השניים הגיעו חודשים מספר לפני
שליט"א לרבי לכתוב הגאולה, למען האגודה
התשובה ההמשך. על ולשאול המשיח מלך

להמשיך ברורה הייתה
הרבים. וזיכוי בפרסום
עלון הפיקו הם ואכן
תמצית את המתאר
שהופץ שעשו, המהפך
עותקים ברבבות
מעודדות והתגובות
כשבועיים לפני ביותר.
כשהם לכתוב שוב הגיעו
את למכתבם מצרפים
פרסום ומדבקות העלון

המשך על נפלאה לברכה זכו ושוב נוספות
בערב למעוניינים הרבים. בזיכוי עבודתם
מהזוהר המהפך צוות עם ומרתק יחודי
,053.277.8148 נחמן האמיתי: לטוהר החיצוני

.054.381.8477 משה

בתפילין עטורים פולטוב, חי ומשיח פנחס נחמן

העלון

חסידות והפצת לימוד
דא"ח תורת על המדברים אלו עם להתנהג איך א)

וכו'.

בוויכוחים עמהם להכנס לו אין הוא, ומעמדו במצבו
ושקידה בהתמדה להוסיף זה ותמורת וכלל, כלל
אשר ההבטחה, וידועה ובחסידות בנגלה בלימודו
אור. הרבה ובפרט חשך הרבה דוחה אור מעט אפילו

דא"ח. תורת החסידות תורת לימוד ע"ד בשאלתו ב)

בספר כתוב שברור לאחר בזה, השאלה גדול לפלא
לר"ח ההקדמות שער בהקדמת ומבואר הק' הזהר
וגם הזקן רבנו ותורת האריז"ל, של תלמידו וויטל
פנימיות לימוד שמוכרח מווילנא, הגר"א ספרי בחבור

וידוע החסידות, בתורת רק נתגלתה שבדורנו התורה,
דלימוד העכוב אשר האריז"ל, בשם וויטל ר"ח מ"ש
דברים עיי"ש הגאולה, את ומעכב הגלות מאריך זה,

הנ"ל). ההקדמות שער (בהקדמת מבהילים

ו׳תקפח) (מאגרת

בלבולים בלי ולהתפלל ללמוד
הנה תשוטט ולא בלימוד, תתרכז המחשבה אשר עצה

והנה.

להתפלל וגם הספר מבפנים ללמוד היעוצה, העצה ידועה
המחשבה. את אוחזות שהאותיות הסידור, מתוך

ו׳תקפט) בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ(מאגרת הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

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

לרכבביטוח צד ג לרכב  ג צד ביטוח
בארץהכי זול בארץ  זול הכי

רכב ביטוח .
דירה ביטוח .
עסק ביטוח .
חיים ביטוח .
פנסיה ביטוח .
בריאות ביטוח בציון. קדמיר' קדמי ר'

זו" גם איש "נחום
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