
בליובאוויטש תשרי יומן
מפתיעים תשרי, חודש לקראת
בספר משיח של תורתו להפצת המכון
אותנטיים יומנים הכולל וייחודי, חדש
אדמו"ר כ"ק במחיצת תשרי מחודש
ראש שחל בשנים שליט"א, המשיח מלך
(כקביעות ושישי חמישי בימי השנה
528) הגדוש הספר תשע"ח). - השנה
מוגבלת, במהדורה לאור יוצא עמודים)
חודש במהלך קדשנו בחצרות ונמכר
במוקדים מופצת מצומצמת (כמות תשרי
זוכה!. הקודם וכל הקודש. בארץ אחדים

.0585358770 – הפצה טל'

הרמב״ם סיום חגיגות
בלימוד הל"ו המחזור סיום עם
ופתיחת תשרי, ו' ביום היומי הרמב"ם
לעריכת ההכנות החלו הל"ז, המחזור
הרבי כהוראת הלימוד ה"סיום" חגיגות
סיומים לערוך משיח, מלך שליט"א
הסיום חגיגת מלך. הדרת עם ברוב אלה
האגודה מטעם תערך בארה"ק המרכזית
והשלימה, האמיתית הגאולה למען
עם יחד החגים, לאחר בעזהשי"ת
לקבלת הבאים" "ברוכים ההתוועדות

."770" קדשנו, מחצרות הבאים פני

גאולה של שניות הקפות
חב"ד מוקדי יקיימו שנה כמידי
השניות" ה"הקפות את הקודש בארץ
כ"ב חמישי יום תורה, שמחת במוצאי
הדרת עם ברוב הערים, בחוצות תשרי,
ציבור, אישי רבנים, בהשתתפות מלך,
עם ביחד ישראל, בית והמוני חסידים
לנשים. מיוחדים מקומות התורה. ספרי

טובות חדשות

שמח חג

ישראל בית לכל

מלך שליט"א הרבי מקדיש הסוכות, חג לקראת
המינים ד' לבחירת רב ועיון ממושך זמן המשיח,
צדדיו מכל בודקו האתרוג. לבחירת בפרט אך
צהוב שיהא ומדקדק שבמהודר, מהודר שיהא
של הידורו את מקרוב לראות ניתן אכן כולו.
לפני עוד החג, של ראשון ביום כבר זה, אתרוג

הרבי כאשר שחרית, תפילת
נותן המשיח מלך שליט"א
לאחר שלו, המינים ד' את
שליח, לידי עליהם, שבירך
ואחד אחד לכל הנותנם

עליהם. שיברכו מהקהל

קטנה בסוכה עומד השליח
את ומוסר ל"770" בצמוד
ומיניו הלולב האתרוג
אחד לכל קודש בחרדת
בתור העומדים מאלפי

שעות. המתמשך

של ה"הידור" מצב את
היום לאחר האתרוג
לשער. קל והשני, הראשון
שאחזו הידים זוגות אלפי
כדי רק ומיניו, ובלולב בו
על ..." הברכה את לברך
הראשון (ביום לולב" נטילת
ניענוע ולערוך שהחיינו) גם
של עניין זה אומנם קצר.

את בהחלט בו להותיר כדי בהם די אך שניות,
על כתמים ניכרים כבר הבאים בימים רישומן.
ימים שעוברים ככל וגדלים שהולכים האתרוג,

הראשון. כביום אינו כבר "הידורו" נוספים.

ישראל באהבת מאלף שיעור
מלך שליט"א הרבי נשאל ההזדמנויות באחת
מפסיד הוא הרי זה, מנהגו לפשר המשיח
וכי בחיוך, ענה האתרוג? של ההידור את בכך
גדול יותר הידור יש
עליו שברכו לאתרוג

יהודים?! אלפי

באהבת מאלף שיעור

באמצעות פרטית בהשגחה שניתן ישראל,
אהבת את ביותר המדגישה המינים, ד' מצוות

ישראל. ואחדות

מלך שליט"א הרבי מבאר הקדושות בשיחותיו
הלולב, האתרוג, המינים: ד' אשר המשיח
בבני הסוגים ד' את מייצגים והערבה, ההדס
הטעם בעל האתרוג ישראל.
תורה לבעלי רומז והריח
בעל הלולב טובים. ומעשים
ללא אך התמר) (פרי הטעם
שיש לאותם רומז הריח,
בהם אין אך תורה בהם
בעל ההדס טובים. מעשים
שיש לאותם רומז הריח
אין אך טובים מעשים בהם
בה שאין הערבה תורה. בהם
רומזת ריח, ולא טעם לא
תורה לא בהם שאין לאותם

טובים. מעשים ולא

ניתן לא זו מצוה והנה
וגם בלבד ב"אתרוג" לקיימה
ה"לולב" עימו יצטרפו אם
יחד דווקא אלא וה"הדס",
בה שאין זו "הערבה", עם
מתאחדים אז רק וריח, טעם
אחת, למציאות המינים ד'

אחד. לעם

נפלאה אחדות של שמחה
בחג המתגלית זו נפלאה לאחדות הביטויים אחד
שמחים בה השואבה" בית "שמחת זו הסוכות,
שמחה ישראל. בני כל והריקודים בשירה יחד
בעבודת דרגות גם או גילאים עדות, המאחדת
שבטיכם מראשיכם ישראל, בני אחינו כל ה'.
יחד ושמחים רוקדים ישראל, עמך להמוני ועד
שבשמחה ברורה ידיעה מתוך עיר, של ברחובה
פועלים אנו גדר, הפורצת שמחה מצוה, של זו
שיבוא המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות את
עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה ויגאלנו

ממש.

שמביאה השמחה
עכשיו הגאולה את

עדות, המאחדת השואבה״, בית ״שמחת זו הסכות, בחג המתגלית הנפלאה לאחדות ביטוי
הגאולה. שמחת ישראל, עמך להמוני ועד שבטיכם מראשיכם ה׳. בעבודת דרגות גם או גילאים

המשיח מלך שליט״א הרבי החג, של ראשון ביום ה׳תשנ״ב בסוכות
שלו המינים ארבעת על לברך הקהל לכל אישי באופן נתן

תשנ"ב סוכות חג

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

סנדרוי שיחי' דורון הרב למשפחת
שיחי' אליהו הת' הבן לבוא

שתחי' חנה עב"ג השידוכין בקשרי
בן-ארי שיחי' צבי יעקב הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה

המשיח מלך שליט"א לרבי

סטערנא ומרת יוסף ר' הרב למשפחת
טסלר

מענדל מנחם ה' בצבאות החייל הבת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב טובמזל מזל

 
    
    
   

    
  

   
   
    
   
    

  
    

השואבה בית שמחת ראה שלא מי
ב) נא, (סוכה מימיו שמחה ראה לא

מי - "הן" שומע אתה "לאו" מכלל
בית בשמחת והשתתף ראה שכן
שמחה ראה כן הוא הרי השואבה,
ידי שעל חז"ל, רמזו מכאן מימיו.
השואבה, בית בשמחת השתתפות
השמחות המשך לראות האדם זוכה

ימיו! כל
חי) (מעיין

המקדש, בבית השואבה בית שמחת
(כשהנשים הנשים" ב"עזרת נערכה

מכך: וההוראה למעלה). בגזוזטרא

ב"עזרת היו והריקודים השמחה
לכללות יותר קרובה שהייתה נשים"
בית בין הממוצע שהיא היינו, העולם,
מזו: ויתרה העולם. ומציאות המקדש

בעת מדליקים שהיו אור של האבוקות
מאירים היו השואבה", בית "שמחת

ירושלים. סביבות כל את

אומנם נמשכת השמחה אומרת: זאת
היינו המקדש, שבבית מה"עזרה"
אבל ישראל, בני של הקדושה מבחינת
כל את ותאיר שתמשך - תכליתה

כולו. העולם וכל הסביבה,
תשמ״ב) (התוועדויות

מיוחד, חידוש השואבה" בית "שמחת
לניסוך קשורה היותה משום דווקא
אינם בטבעם מים שהרי המים.
ה"יין" (לעומת לשמחה קשורים
כזו ולשמחה לשמחה) בטבעו הקשור
צריך הקב"ה, ציווי משום רק הנובעת
מהטבע, שלמעלה מיוחדת כח לנתינת
"שמחת של השמחה מעלת גודל וזו

השואבה". בית
תשמ״ב) (התוועדויות

חג מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:56 17:45 ירושלים
18:57 18:00 תל-אביב
18:57 17:50 חיפה
18:58 18:02 באר-שבע

*19:08 18:46 ניו-יורק
יורק *בניו
שבת מוצאי

יד, (זכריה לה' בא יום הנה 
א-כא)

שמח" "חג העיקר

מלך דבר

סוכות חג

סוכות

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

מדגישה שמחתנו", כ"זמן הסוכות חג הגדרת
שאר היו"ט. של העיקרי עניינו היא השמחה כי
היותם עם השבועות, וחג הפסח חג המועדים:
עיקר אינו השמחה ענין הרי, לשמחה", "מועדים
מתן "זמן או בפסח חרותנו" "זמן הוא אם כי היו"ט,

בשבועות. תורתנו"

יתרה שמחה הינה הסוכות חג ששמחת מכאן
למעלה ואף חרותנו" "זמן משמחת שלמעלה
(ילקוט במדרש וכבר תורתנו". מתן "זמן משמחת
נזכרת אין שבפסח נאמר, בתחילתו) תרנד רמז שמעוני,

ואילו אחת פעם נזכרת היא בעצרת כלל, השמחה
פעמים. שלוש השמחה נזכרת הסוכות בחג

תורה? ממתן יותר
הגדולה שמחתנו שהרי ביאור: דורש שהעניין אלא
לנו ונתן העמים מכל בנו ש"בחר מזה היא ביותר
שמחה תתכן ואיך התורה) ברכת (נוסח תורתו" את
תורתנו" מתן "זמן שלאחרי כך, כדי עד יותר, גדולה
שהיא עד השמחה עניין מודגש בו נוסף חג יש

שמחתנו"?! "זמן הזמן, של תוכנו

קשורה הסוכות חג שמחת אכן - בזה ומהביאורים
נעלית שהיא באופן אבל תורה, מתן עם היא אף
שהיא כיוון השבועות, שבחג תורה ממתן יותר

הכיפורים. ליום ובסמיכות לאחר באה

תורה" "מתן היה בו שגם נאמר, הכיפורים יום לגבי
(לאחר האחרונות! לוחות ניתנו זה ביום שהרי -
שלם), ובלב בשמחה לישראל הקב"ה שנתרצה
"כפליים של תוספת ניתנה אלה שבלוחות ובפרט

לתושיה".

לו "אמר מ"ו) פרשה רבה (שמות במדרש נאמר וכך
הראשונות בלוחות תצטער אל (למשה) הקב"ה
ובלוחות לבד, הדברות עשרת אלא היו שלא
ואגדות, מדרש הלכות בהם שיהא נותן אני השניים

כי חכמה תעלומות לך "ויגד ו) יא, (איוב שכתוב הוא
לתושיה". כפליים

בששון מים ושאבתם
שביום תורה במתן זו תוספת משום שדווקא מכאן
אלא בכפליים. בשמחה גם ניתוסף הכיפורים,
כל בגלוי אינה השמחה עצמו הכיפורים שביום
ועיקר וכפרה, הסליחה על היא שההדגשה כיון כך,
היא שביוהכ"פ מתן-תורה של השמחה התגלות

שמחתנו". "זמן - הסוכות בחג

הסוכות, שבחג לולב) הל' (רמב"ם יתרה" ה"שמחה
"מועדים של הכללי לעניין בנוסף שמחתנו", "זמן

עושין שהיו השואבה בית שמחת - היא לשמחה"
שבחג המים ניסוך עם בקשר המקדש בבית
ממעייני בששון מים "ושאבתם שם על הסוכות,

ג). יב, (ישעיה הישועה"

יום ממוצאי לשמוח ש"מתחילין - הדברים וסדר
מועד של חולו מימי ויום יום בכל וכן הראשון, טוב
הערביים בין של תמיד שיקריבו מאחר מתחילין
וכמסופר הלילה". כל עם היום לשאר לשמוח
ביותר, גדולה בשמחה "כשהיינו א) נג, (סוכה בגמרא
בית שמחת ראה שלא "מי חז"ל שאמרו ועד

מימיו". שמחה ראה לא השואבה

בכל השואבה בית שמחת להיות צריכה זה ומעין
שעיקר ואף ישראל, בני שנמצאים מקום ובכל זמן
הרי במקדש, הוא השואבה בית שמחת של העניין
בזמן מאשר יותר כעת מעלה יש מסויימים בפרטים

המקדש. בית

והשלימה האמיתית בגאולה
לשמחת מוגבל מקום היה הבית בזמן ולדוגמא:
דווקא, (בעזרה) המקדש בבית - השואבה בית
בכל השואבה בית שמחת חוגגים הזה בזמן ואילו
כנסת בית בכל ישראל, בני שנמצאים ומקום מקום

מעט". "מקדש - מדרש ובית

ועזרת אנשים, עזרת ב"עזרה", - עצמו ובביהכנ"ס
בשנים כנהוג - ברחוב גם זה ולאחרי נשים,
כדי עד ברחוב, גם ורוקדים ששמחים האחרונות

רוקד, עצמו שהרחוב

"טורי הרבים", "רשות מה"רחוב", עושים שעי"ז
עולם של ליחידו היחיד", "רשות - דפרודא"

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה

תנש״א) התוועדויות (ע״פ



שבועות, כארבע כבר מאז "עברו
גבריאל ר' משפחתי, קרובי אך
עדיין מלונדון, ורעייתו רבינוביץ'
המסעיר האירוע רושם תחת
יצחק הרב מספר נקלעו, לתוכו
בישוב חב"ד בי"ס מנהל ידגר
כבר הסיפור התענך. בחבל אביטל
התקשורת באמצעי להתפרסם זכה
גדולה להתעוררות וגרם בלונדון,

היהודית. הקהילה בקרב

חמישי שבין בלילה זה "היה
1:00 בשעה אלול לג' אור לשישי,
של אשתו ולרי מרת כאשר בלילה,
אותו העירה רבינוביץ' גבריאל ר'
בטוב, מרגישה שאינה ואמרה

והתעלפה. בלב. משהו

הזעיק גבריאל ר'
ובנתייםהחל אמבולנס,
החייאה. פעולות לבצע
הגיע הרפואי הצוות
חשמל, מכת לה ונתנו
והיא עזר לא זה אך
בדחיפות הועברה
הקרוב הרפואה לבית
שם נמרץ. לטיפול
בנסיונות המשיכו
שיצבו עד ההחייאה,

נותרה אך מצבה, מה במידת
ומונשמת. מורדמת

ביום מכן, לאחר ימים ארבעה
לחדר הוכנסה היא אלול, ו' שני

ניתוח.

לרדיו-2000 התקשר גבריאל ר'
אכן להצלתה. שיתפללו ובקש
בשידור הודיעו דקות כמה כל
של לרפואתה להתפלל שמבקשים

רבקה. בת ולרי

במהלכו שעות כמה ארך הניתוח
הועברה ושוב מעקפים 4 לה עשו
סימן כל ללא נמרץ, לטיפול
היו הרופאים התאוששות. של
להתכונן ואמרו לחלוטין סקפטיים

מכל. לגרוע

השיחה מאז שעות 3 עברו "והנה
ר' מספר הרופאים, עם הקשה
ולפתע למחלקה נכנס אני גבריאל,
העיניים, את פותחת רעייתי
ממנה להוריד ומבקשת מחייכת
המעבר והמכשירים. הצינורות את
מדהים. לחלוטין, ניסי קוטבי, היה
הייתה היא כן לפני דקות כמה רק

דופק. בלי כמעט

הרופאים במחלקה, רעש נעשה
נמרץ, הטיפול לכיון לרוץ החלו
הדופק לצפצף. החלו המכשירים
בקושי היה כן לפני ל-64, חזר
הגיע עצמו המטפל הרופא .30
נס. "זהו ואמר עצומה בהתרגשות
הרוחות קצת משנרגעו ואז נס. רק
לספר והחלה במטה התיישבה היא

עליה. שעבר את

היא הניתוח במהלך כי סיפרה היא
את ורואה למעלה עולה החלה היא
הרופאים וכיצד הניתוח מהלך כל
שהיא ראתה ואז חייה. על נלחמים
עצומה. במהירות למעלה עולה
כלפי חזקים אורות ע"י נמשכת
מתוך זה וכל מעלה
לפתע ואז עצום. תענוג
אביה את רואה היא
בני כל ואת ואמה
לקבל שמחים משפחה,

פניה. את

צדיק הגיע זה בשלב
באור כולו מאיר בלבן,
בואי היקרה "ביתי גדול,
אותה הכניס הוא איתי".
במרכזו גדול, לחדר
של ושורה ארוך שולחן
ישב השולחן במרכז בלבן. צדיקים
מלך מליובאוויטש שליט"א הרבי

צדיקים. לצדדיו המשיח

פנה המשיח מלך שליט"א הרבי
"בתי באנגלית. איתה ודיבר אליה
למטה בשבילך מתפללים היקרה
לא זמנך עליך. רחמים ומבקשים
כן לפני אבל תחזרי, את הגיע.

מסרים. כמה לקבל עליך

לא אירועים כעת יעבור העולם
של מצב שיצרו אירועים רגילים,
עוד היה (זה בעולם ובוהו תוהו
באיים האחרונים ההוריקנים לפני
על דיבר ופלורידה). הקריביים
לצפון בהקשר שיתרחשו אירועים
ארץ הדגיש, אבל! וסין. קוריאה
יקרה ולא שמורה, תהיה ישראל
צריך רצוי. בלתי דבר שום לה

זה. את להפיץ

כל ללמד צריך זאת, עם יחד
ישראל". "שמע לומר בעולם, יהודי
"דוד והוסיף אמר בפתח, הגאולה
אגיע אני וקיים. חי ישראל מלך
וקיים. חי וקיים. חי אני בעצמי,

וקיים. חי

היומיחגיגת הסיום בלימוד הרמב"ם היומי הרמב"ם בלימוד הסיום חגיגת
הרבי חולל ה׳תשד״מ, בשנת משיח, הארת מאיר בו פסח, של באחרון

ישראל, בעם הגדולות הרוחניות המהפיכות אחת את המשיח מלך שליט״א
היומי. הרמב״ם ללימוד התקנה קביעת ע״י

כל בלימוד ישראל עם את לאחד נועדה, התקנה
שמביא היחיד הוא שהרמב"ם פה, שבעל התורה
בזמן הנהוגות ההלכות כולל התורה, דיני כל את
תבל ברחבי יהודים רבבות קיים. המקדש שבית
שקבע. הלימוד ממסלולי באחד לתקנה, הצטרפו

אימו של ההילולא יום השנה, תשרי ו' ביום
לימוד הסתיים חנה, מרת הצדקנית הרבנית מורתו

הל"ז. המחזור והחל הל"ו במחזור הרמב"ם

הדגיש התקנה, מחולל המשיח מלך שליט"א הרבי
היומי, הרמב"ם בלימוד "סיום" עריכת חשיבות את
סעודה עם ביחד סיום - בזה בכיוצא ישראל כמנהג לעשות "ומהנכון ואמר:
מלך". הדרת עם ו"ברוב ברבים, - תורה (משנה) של לגמרה התוועדות) (או
שבערב "ומכיון ואמר: הוסיף פסח, בערב היה הראשון שה"סיום" מכיון
יעשו - החג טרדות מפני המתאים, באופן ובפרט זה לעשות אין עצמו פסח
הרמב"ם), של הולדת (יום פסח לערב הסמוכים בימים ברבים הסיום את

כו'". המקום לתנאי בהתאם

ההכנות על שוב הזכיר תשמ"ה, פסח בחוה"מ הראשון ה"סיום" לקראת
מקום בכל הרמב"ם לימוד על "סיומים" שיערכו להשתדל "יש הנדרשות:

בזה: אופנים וכמה ומקום.

ומקומות לומדים, עשרה עכ"פ שהיו מקום בכל "סיום" לערוך (א)
כך אחר, מקום עם יחד יצטרפו - מעשרה פחות היו הלומדים שמספר
יערכו זה ובאופן הרמב"ם, מלומדי עשרה במעמד תהיה ה"סיום" שעריכת
יהיה לא "סיום" בכל המשתתפים שמספר אף רבים, במקומות "סיומים"

במיוחד. גדול

מה "הנה יחדיו כולם ובהשתתפות בצירוף מרכזי "סיום" לערוך (ב)
והלכות התורה, ללימוד בנוגע ובפרט יחד", גם אחים שבת נעים ומה טוב
על-פי שיחליטו (כפי אחד במקום יתאספו שכולם זה על-ידי שבתורה
"ברוב והדר, פאר ברוב ה"סיום" את יערכו ושם כולם), דעת או הרוב דעת

מלך". הדרת עם

העניינים כל את ולעשות מועד, מבעוד המתאימות.. בהכנות לעסוק יש ..
כידוע - הרמב"ם דלימוד "סיום" אודות כשמדובר ובפרט מסודר, בסדר
ה"יד"". בספר ובמיוחד "סדר" של לעניין ותפיסת-מקום החשיבות גודל

כמשה קם לא משה עד ממשה
שעניין המשיח מלך שליט"א הרבי הדגיש ה'תשמ"ה אדר ז' בהתוועדות
"ופשוט מישראל: ואחת אחד לכל שייך אלא מסויים חוג של לא הוא הסיום
שייך הרמב"ם לימוד שהרי - וכיו"ב מסוים חוג של עניין אינו הנ"ל שכל
משה תורת שתושב"כ, כשם הדורות, כל סוף עד מישראל ואחת אחד לכל
בפתגם וכמודגש הדורות, כל סוף עד מישראל ואחת אחד לכל שייכת רבינו,

כמשה"". קם לא משה ועד "ממשה ישראל גדולי

שלמדו אלו על רק אינה בסיומים ההשתתפות שחובת הדגיש כן כמו
שתהיה סיבה מאיזו אם גם ואחד: אחד כל על אלא היומי השיעור את
ואפילו המצוות, בספר או אחד פרק אם כי ליום, פרקים ג' לומדים אינם
להשתתף הם גם וצריכים יכולים - רמב"ם ללמוד התחילו לא עדיין אם
בשמחתו להשתתף עניין ישנו - לראש "לכל כי: הרמב"ם, על ב"סיומים"
יהודים אותם של בשמחה ההשתתפות - בנידון-דידן ודוגמתו חבירו, של
עילוי נוסף השתתפותו שע"י ובפרט הרמב"ם. ספר את וסיימו שלמדו
את לומדים ה"סיום" שבעת ועוד: זאת מלך"... הדרת עם ד"ברוב בעניין
לימוד - להשלמה" התחלה ו"מתכיפין הרמב"ם, ספר של האחרונה ההלכה

הרמב"ם. ספר של הראשונה הלכה

עכשיו נפלאות מלך הוראות

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

קכג. תעשה לא מצוות

רמה. מל"ת

לחלק... וראיתי

קדושה. ספר

טהרה. פרק

א. פרק התורה יסודי הלכות

ב. פרק

דעות הלכות י. פרקים התורה יסודי הלכות
א-ב פרקים
ג-ה. פרקים

א פרק תורה תלמוד הלכות ו-ז. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ג פרקים כוכבים עבודת הלכות

ד-ו. פרקים

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

ד'

ה'

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

וקיים חי אני

באופן מתוכחים 'עקומה': בדרך הלכו זמן במשך
אחר חלק או זה חלק ולתת אחר, באופן או כזה

שומר יישן ולא ינום ש"לא ורק שלום, אין הזה היום ועד - וכו'
אחד, באף יגע ולא אחד לאף יזיק לא שזה שומר הוא - ישראל"

בעלמא... בפחד חובה ידי תשל"ז)ויוצאים סיון לג' אור (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עקומה בדרך הולכים

רבינוביץ׳ גבריאל

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א מרום יעקב הרב ע"י (*
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור בבוקר: 8:30 בשעה יום 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
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

הגאולה לזירוז לערבית התניא תרגום

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ספר השקת היסטורי, לערב מוזמן "הנך
ההזמנה נפתחה כך לערבית", המתורגם התניא
ונכבדים ואימאמים שייחים לעשרות שנשלחה
גם כמו הארץ, ברחבי והערבי הדרוזי במגזר
ושליחי יהודים חינוך אישי תורניים, לאישים
צורפו זה לפתיח המשיח, מלך שליט"א הרבי
הספר: של מהותו על הסבר מילות כמה גם
בבורא האמונה יסודות את מציג התניא, ספר
וברעיונות החסידית בראיה ומנהיגו, עולם
זהר הכללית, החסידות תורת על המושתתים

בספר. גדול עניין ימצא אחד כל וקבלה.

זלמן שניאור רבי ע"י נכתב התניא ספר
חב"ד חסידות מייסד הזקן) (אדמו"ר מלאדי
הודפס עצמו התניא ספר שנה. 250 כ- לפני
העולם, בכל מהדורות מ-6000 בלמעלה כבר
הערבית. לשפה ועכשיו שפות 14 ל– ותורגם

יו"ר מהקריות, קלי בועז הרב הפרוייקט, יוזם
ומרכז נח, בני מצות שבע להפצת המטה
השקת את ייעד בחו"ל, גם הפועל 7for70
סגולותיה על החדשה, השנה לתחילת הספר
תשרי ל-ו' אור שני ביום שנערכה ומעלותיה,
הכרמל במכללת הסופר בבית ,(25.9.17)

חסון. אכרם ד"ר ח"כ בחסות בעוספיא

אמת לשלום מפתח התניא
מוקטן, בפורמט מקדמית השקה לאירוע קדמה
ונועדה שעבר, בשבוע הספר, הדפסת עם מיד
ההפקה. לתהליך יותר קרובה שהייתה לקבוצה
וילישאנסקי יצחק יוסף הרב הערב את פתח
תרגום על שסיפר בצפת חב"ד ישיבת ראש
בזה. עזר כילד, והוא אביו ע"י לצרפתית התניא
לענייני והשר התקשורת שר קרא איוב מר
מצוות ששבע כך על דיבר נח, בני מצוות שבע
המשתולל לטרור היחידי המענה הם נח בני

לגלות שלב עוד הוא התניא ספר בעולם.
והחסידות התורה ענייני את הערבי לעולם
בועז הרב ושלום. הבנה לסובלנות שיביא
המשתתפים בשם הודה הפרוייקט יוזם קלי,
התרגום, צוות בראש שעמד יוסף אבו למר
והאימאמים השייחים עם שוחח הערב ובמהלך
עם ולדבר התניא ספר את ללמוד שעליהם
יונה מר העיר ראש במסגדים. מאזיניהם קהל
וספר ערבית אוכלוסיה ישנה שבחיפה ציין יהב
הבנה תוך לחיים נתבך ישמש בערבית התניא

הדדי. וכבוד

ליהדות כבוד של יחס
השייח' את הזמין דוד ישראל הרב המנחה
בעכו, המוסלמי מסגד אימאם עאסי, סאמיר
כל כלפי כבוד של יחס קיים בעכו כי שציין
ביום לנסוע שלא מקפידים ליהדות, הקשור
החג מכבוד האש על לעשות ולא הכיפורים
קבלאן אמין הדרוזי השייח' היהודים. וכבוד
פעולתו על קלי בועז לר' אישי באופן שהודה
האחמדית העדה מזכיר דיבר בסיום הברוכה.

פעולות המשך שביקש בחיפה, מכבאביר
סיים האחמדית. הקהילה עם הקשר וחיזוק
בראש שעמד נואמה יחזקאל הרב הכינוס את
מהתניא שורות כמה כעת ולימד התרגום, צוות
התיישבו הכינוס בסיום וערבית. העברית
ווגנר נועם הרב עם חסידית להתוועדות

נואמה. יחזקאל והרב אפריקה מדרום

הערבי בעולם מהפך יחולל
לפני כשבוע שפורסמה לעיתונות בהודעה
לערבית, תורגם זה בשלב כי צויין השנה, ראש
בשם הידוע התניא, ספר של השני חלקו
התניא של זה חלק והאמונה". היחוד "שער
של המתמדת בהתהוות בהשם, באמונה עוסק
ואחדות פרטית" ה"השגחה עניין הבריאה,

בעולם. השם

בתרגום הספר הודפס שלראשונה העובדה
ערכו את מדגישה ערביות ובאותיות לערבית
לערבית הספר תרגום האירוע. של ההיסטורי
בעולם. ערבים מליוני למאות אותו "מנגיש"

ראשון, בשלב
חולק הספר
ואימאמים לשייחים
במסגדים, הדוברים
ם י ל י כ ש מ ל
הערבי ולסטודנט
ספק אין הממוצע.
במהפך שמדובר

ציין הערבי, בעולם
לחולל יוכל זה ספר החשובים. המזרחנים אחד
הערבי. בעולם חיובית מחשבתית מהפכה
בפרויקט, תמכה היא גם הערבית התקשורת
והשלימה האמיתית לגאולה הקשר הדגשת תוך

052-570-7707 .לפרטים: ממש בקרוב

בערבית התניא בספר לומד עכו של האימם עאסי. סאמיר השייח׳,

עד עדי בנין
עבר מאשר פרקים ראשי כותבת בו למכהבה במענה
עד עלי' שפעל והרושם היום, ועד חתונתה מעת עלי'

וכו' שרצונה

כל שלמרות דעתי. בעיון, מכתבה קריאתי ולאחרי
וכלל כלל בהם אין שקרו, רצוים בלתי המאורעות
וענינו תכליתו אשר מישראל. בית ח"ו להרוס יסוד

עד, עדי בניו הנשואין, ברכת כנוסח הוא

למקום, ממקום טלטול בעת קרו שהמאורעות ובפרט
שהרי הרוחני, במובן גם אלא הגשמי במובן רק לא
שינוי וכו' לארץ לחוץ ומארץ נשואין לחיי ההעתקה

הוא, עיקרי

ושלום בכלל השלום ענין גודל בחשבון בהביא ובפרט
על שמי שימחה מוטב הקב"ה שאמר עד ביחוד, בית

לאשתו. איש בין שלום לעשות בשביל המים

בישראל הוראה מורה רב לפני טענותי' לברר עלי'
שישמע בכדי שי' בעלה בנוכחיות כמובן בכאן, אשר
זה, בפני זה הצדדים משני והמענות הטענות הרב

האמת, בבירור עיקרי תנאי שזהו

ולשפר לתקן ואופנים דרכים כמה שימצאו ובודאי
הצדדים, משני רצון יהי' באם כמובן זל"ז, היחסים

בעלה, ושל שלה ז.א.

בכמה חז"ל כהוראת עליהם, קדוש חוב זה ורצון
בתחלת ויום יום בכל בהנאמר גם ומהם מקומות
והקרן זה בעולם השלום פירות שאוכלים היום,

הבא. לעולם קיימת

- מועטות כי אף האמורות בשורותי שתתבונן תקוותי
וחשיבות לרצינות מתאימה התבוננות הנה - בכמות
ו׳תשכז) (מאגרת יצליחה. והשי"ת הענין,

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

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

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

הגאולה מטוסי
בפעולה

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

ג׳אן מבית הדרוזי. קבלאן אמין השייח׳,


