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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

טוב מזל
נקי יעקב ר' הרב למשפחת
(מוטי) מרדכי הת' הבן לבוא
חנה עב"ג השידוכין בקשרי

זאיינץ יוסף יחיאל ר' הרב למשפחת
הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלמה האמיתית הגאולה זמן של

איידיתחי' מרת וזוגתו (פיני)שי' פנחס לר'

קירשנזפט
שי' מענדל מנחם ה' בצבאות החייל הבן להולדת

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

טוב מזל

 
    

    
     

    
    
   
   
   

    
    

      
 

     

... ה׳ לפני כולכם היום נצבים אתם
ט) כט, (דברים ה׳ בברית לעברך

זו, בברית כי מסבירים התורה מפרשי
לערבות ישראל את רבינו משה הכניס

בזה". זה ערבים ישראל "כל - הדדית

יכול אחד שכל זה כיצד קשה: ולכאורה
הגדול דווקא והרי לחברו, ערב להיות
אך ממנו, לקטן ערב להיות יכול מחברו
נמוכה, בדרגה הנמצא יהודי יוכל כיצד

ממנו? גבוהה שבדרגה למי ערב להיות

"אתם הפסוק על הזקן אדמו"ר מסביר
הם שיהודים - כולכם" היום נצבים
שאין מעלה אחד ולכל שלמה אחת קומה

בחברו.

שלימות לראש לו אין האדם, שבגוף וכשם
ברגלים, פגם יש חלילה, ואם הרגלים! בלי
מושלם. איננו הראש, גם הגוף, כל הרי

מעלה יש יהודי, לכל ישראל, בעם גם כך
ובנקודה חברו, אצל ואינה מסויימת
יש ובמילא ממנו, למעלה שהוא הרי זו
"כל - לחברו. "ערב" להיות ביכולתו

בזה". זה ערבים ישראל
חי) (מעיין

זרועיה וכגנה צמחה תוציא כארץ כי
ההפטרה) (מתוך תצמיח

שתוציא לארץ ישראל ישועת המשיל ועוד
ונשחת נפסד בארץ הגרגיר היה כי צמחה,
שהיה למה וישוב ויתחדש יצמח ואח"כ
ישראל כן ... בחדושו ויפה טוב ויותר
ונפסדים נשחתים בגלות רבים ימים היו
עת בהגיע ויצמחו תקותם אבדה וכמעט
שהיו מה על ויוסיפו וירבו ויפרו הגאולה
ממה יותר ועוד ובגדולה בכבוד במספר,

כפליים. בכפלי שהיו
(רד״ק)

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:00 17:49 ירושלים
19:02 18:04 תל-אביב
19:01 17:55 חיפה
19:03 18:07 באר-שבע
19:18 18:21 ניו-יורק

       

     

עולם ימי כל - אשיש שוש 
ט). סג, - י סא, (ישעיה

    

וילך פת - המלך ב"ג

מלך דבר

ניצבים פרשת

ניצבים

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

וג'. ב' בימים השנה ראש של מיוחדת לקביעותו

מודגשת - החדשה.. השנה של המיוחדת מעלתה
בהענינים ובפרט השנה, בקביעות לראש) (לכל
גדולי ע"י סימנים עליהם שנקבעו העיקריים
פת המלך "ב"ג המלך"1, "פתבג כהסימן ישראל..
עליכם"3, "תמליכוני (שענינו ר"ה שכשחל וילך"2
מלשון פת וילך, "פת ג', ביום או ב' ביום "המלך")
לשתים" וילך נצבים שמחלקים פתים4, אותה פתות
וילך ר"ה...ופ' שלפני בשבת נצבים פרשת שקורין 5

שובה. שבת ר"ה, שלאחרי בשבת

שכל דכיון המלך..- "פתבג בסימן הרמז גם לבאר ויש
שבסימנים מובן, הדיוק, בתכלית הם התורה עניני
הזכרון לתועלת ישראל גדולי ע"י שנקבעו שבתורה

בפ"ע6: תוכן גם יש

הנצרך כל את יש
כשדים8 בל' המלך מאכל שם "הוא - המלך" "פתבג7
ביומו יום דבר המלך להם "וימן הכתוב9 ובלשון
ישתה אשר היין (מן משתיו" ומיין המלך מפתבג
מזמין "המלך") (שנקרא שבר"ה היינו, הוא10),
צרכיו כל מישראל לכאו"א עולם) של (מלכו הקב"ה
("דבר כולה השנה כל על "מאכל"12) (שנקראים11

המלך! משולחן ההרחבה, בתכלית ביומו") יום

דר"ה בהקביעות יתירה בהדגשה הוא זה וענין

שמחלקים . . וילך פת המלך "ב"ג ג', וביום ב' ביום
"פתבג הסימן רומז זה (שעל לשתים" וילך נצבים
יום דבר המלך להם ש"וימן מרומז שבזה - המלך")
מציאותם עצם מצד וישנו צ"ל המלך" מפתבג ביומו
וילך, (פת עבודתם לולי גם (נצבים) ישראל של
בנוגע המשנה13 וכפס"ד מנצבים), וילך שמפרידים
להן, עושה אתה אם "אפילו : לפועלים בעה"ב לחיוב
עמהם חובתך ידי יצאת לא בשעתו שלמה כסעודת
ליעקב דבריו ו"מגיד ויעקב", יצחק אברהם בני שהם
הוא עושה שהוא "מה לישראל"14, ומשפטיו חוקיו

ונותן ליתן צריך שהקב"ה לעשות"15 לישראל אומר
רק לא בשעתו", שלמה "כסעודת מישראל לכאו"א
סוס17 גם שכולל לו"16, יחסר אשר מחסורו "די
"לעשרו", גם אלא לפניו"18, לרוץ ועבד עליו לרכב

בשעתו. דשלמה להעשירות ועד

הנצרך כל את יש
מקום שאין דר"ה ומשפט להדין בנוגע גם מובן ומזה
שבין השקו"ט כי, - "משמאילים"19 של לטענה
לענין בנוגע אלא אינה ל"משמאילים" "מימינים"
בודאי ישראל של מציאותם עצם מצד אבל, העבודה,
ההנהגה שצ"ל הוא הפס"ד הדעות שלכל ובודאי

מפתבג ביומו יום דבר המלך להם ד"וימן באופן
בודאי העבודה לענין בנוגע שגם ובפרט המלך",
,20 כשרות" בחזקת ישראל ש"כל כיון המזכין, שרבו
וימי אלול דחודש התשובה עבודת לאחרי ובפרט
ועד כזכיות"21 לו נעשו ש"זדונות באופן הסליחות
(בספרן ונחתמין ש"נכתבין ובודאי ממש, לזכיות
טובה לשנה לחיים"22, לאלתר גמורים) צדיקים של

יחד. גם וברוחניות בגשמיות ומתוקה

ה'תשנ"ב) תשרי ו' וילך וש"פ דר"ה, ב' יום ה'תנש"א, נצבים (מש"פ

א, דניאל - הכתוב לשון .1
ועוד. ה.

סתכ"ח או"ח טושו"ע .2
שנ. סי' ויטרי מחזור ס"ד.
הפרשיות בסדר אבודרהם

וילך. ר"פ בעה"ט וההפטרות.

וש"נ. סע"א, טז, ר"ה .3

.1 ב, ויקרא .4

שם, פר"ח שם, מג"א .5
("פת שם ויטרי מחזור

מלשון וילך, פרשת וחילק
פתים"). אותה פתות

שם. אבודרהם

ביאור לדבר: דוגמא .6
ראה - קג"ב יע"ל הסימן
ועוד. קלט. ע' לוי"צ תורת

ע"ד ד"פתבג" הביאור .7
לוי"צ לקוטי ראה – הקבלה
עם לקשר (ויש פט ע' לזח"ב

ואכ"מ). כאן. המבואר

ובפי' ה. א, דניאל פרש"י .8
לחם "ממטעמי הרס"ג:
בגימטריא המלך מאכל

בג". פת

א, דניאל הכתוב לשון .9
ועוד. ה

עה"פ. מצו"ד .10

א לח; סנהדרין ראה .11
ובפרש"י.

בפרטיות י"ל ואולי .12
דברים – פת יותר:

דברים - ויין המוכרחים.
תענוג. של

רפ"ז. ב"מ .13

יט. קמז. תהלים .14

ט. פ"ל, שמ"ר .15

ח. סו, ראה פ' .16

הובא ב. סו, כתובות .17
עה"פ. בפרש"י

המלכות להנהגת ועד .18
רצים איש ד"חמישים באופן

מ"א א. טו, (ש"ב לפניו"
ה). א,

יח. שמות תנחומא ראה .19
ועוד. טו. משפטים

קידוה"ח הל' רמב"ם .20
ה"ב. פ"כ

ב. פו, יומא .21

ב. טז, ר"ה .22



הליכתו כוננו". גבר מצעדי "מה'
מאתנו, אחד כל של והגעתו
סתמים אינה שיהיה, מקום לאיזה
"מתגלגל" יהודי מקרית. ואינה
אותו הובילה אליו למקום בדיוק
מכוון באופן העליונה, ההשגחה
שליחותו. מילוי לצורך ומדוייק,

לשליחות מודע האדם פעמים,
מצד עליו שהוטלה האלוקית
שהוא ופעמים העליונה, ההשגחה
כדי בזה אין אך לכך, מודע אינו
להכין יהודי העובדה, את לשנות
לפרסם כדי הולך הרינו שהולך,
את להכין ובכך אלוקות שם

דירה להיות המקום
הזה בעולם ית' לו

התחתון.

מפרסמים כיצד
באמצעים אלוקות?
על ביותר, פשוטים
פסוק, אמירת ידי
גם או ברכה אמירת

מופת. סיפור

התניא בספר
לאדמו"ר קדישא
מבאר הוא הזקן,
רז"ל: מאמר את
עלה "בתחלה
לברוא במחשבה

שאין ראה הדין במדת העולם את
מדת בו שתף מתקיים העולם
אלהות התגלות דהיינו רחמים,
ומופתים ואותות צדיקים ידי על

שבתורה".

הרבי שליח בנין רמי הרב
ונציה לעיר המשיח מלך שליט"א
לאחרונה ששהה שבאיטליה,
על מספר הקודש בארץ בביקור

כזו. "קטנה" חוויה

ביקורו במסגרת כאשר זה היה
התוועדות לפגישת הגיע בארץ,
שבקניון מהדרין במסעדת קצרה

תקוה. בפתח סירקין עופר

היה לידנו, שעבר "המלצר
חובש וחזק בריא צעיר בחור
שאנו בנו הבחין שכנראה כיפה,
אלינו. לפנות והחליט חב"דניקים

לי יש אז חב״דניקים? "אתם
עבורכם". מעניין סיפור

התגוררנו וחצי שלש בן כשהייתי

חליתי תקופה באותה בצפת.
סדרת של בסיומה קשה. במחלה
הבשורה להורי הגיעה הבדיקות
הרופאים דעת חוות הגרועה,
נתנו הם ביותר. פסימית הייתה
שנה מקסימום חודשים, כמה לי

לחיות.

זה את לעכל יכולו לא כמובן הורי
דבר עם מתמודדים איך ידעו ולא
היה לא שלרופאים בפרט כזה,

להציע. מה הרבה

את פגש כזה קודר רוח במצב
לעודדו שניסה חב״דניק שכן אבי,
כמה ישנם אלה בימים הנה "תראה
שנוסעים חסידים
מלך שליט"א לרבי
דעתך, מה המשיח,
לנסיעה להצטרף
את איתך ולקחת
את ולבקש הילד
הקדושה. ברכתו

בסך הייתי אומנם
בן קטן ילד הכל
אבל וחצי שלוש
מאוד טוב זוכר אני
בו הארוך התור את
כהיום זוכר חיכינו.
שליט"א הרבי את
נותן המשיח מלך
שלא מבט מאוד, חודר מבט בי

לעולם. אשכח

נתן המשיח מלך שליט"א הרבי
מברך שהוא תוך דולר, שני לאבי
לו שאין לאבי אמר הוא אותו.
ואני בסדר יהיה והכל לדאוג מה

אבריא.

עד איתי נמצא הדולרים אחד
לא אבל לצפת חזרנו עכשיו.
ה', ברוך מאז, רופא לשום

הקדושה. כהבטחתו

רמי בנין הרב נזקק לחינם לא
שליחותו ממקום להיטלטל
בפתח מסעדה לאותה עד בונציה,
כדי רק היה זה וכל יתכן תקוה.
המהווה צעיר, אותו את לפגוש
האלוקי לגילוי חי ומופת אות
דבר ארצה, נפל שלא - הזה
הרבי של הקדושים מדבריו אחד
שיבוא המשיח, מלך שליט"א

ממש. בקרוב ויגאלנו

השנהמכתב כללי לקראת ראש השנה ראש לקראת כללי מכתב
ה'תשט"ו הסליחות, ימי ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

יחיו עליהם ה' ומקום מקום בכל אשר ישראל ובנות בני אל

וברכה רב שלום

- ישראל כלל בתוך ואחת אחד לכל לאחל רצוני החדשה השנה בוא לקראת
ומתוקה. טובה שנה - העתיק הנוסח לפי

הראשון ביום לא אך העולם, בריאת במועד תורתנו על-ידי נקבע השנה ראש
האמורה והבריאה היום גדולת האדם. נוצר שבו הששי ביום אם כי לבריאה
מן יותר גבוהה בדרגה שהוא יצור יצור, עוד בעולם שנוסף בכך מתבטאת אינה
אלא - הדומם, מן והצומח הצומח מן יותר נעלה שהחי כשם לפניו, הנבראים

מקודמיו. לאין-ערוך שונה שהוא יצור שנוסף בכך

הבריאה את העלה כן, על יתר ואף, הבריאה, יוצר את שהכיר זה הוא שכן
וראיית תחושת הכרת, שהרי שלה. השלימות לדרגת ובכך זו לתחושה כולה

הבריאה. כל של והמטרה היעד היא — בבריאה האלקות

הוא - הנבראים שאר מכל האדם שונה שבהם המיוחדים האופי מקווי אחד
כיוונים בשני לנצל האדם מסוגל זה דבר לו. העניק שהבורא החפשית הבחירה
או, לסביבתו, וחורבן עצמי להרס המביאה בדרך ללכת רח"ל, או, מנוגדים:
ואת עצמו את לרומם כך ידי ועל בחיים, הנכונה הדרך את לבחור להיפך,

האפשרית. המעלה לרום הבריאה

ניתנה זו למטרה המוליך החיים אורח את ולמצוא זו דרך להכיר וכדי
ולכל הזמנים לכל הן והוראותיה ונצחית אלוקית היא התורה התורה. לנו

המקומות.

השכל מוגבל. הוא שכלו שכן לכך, להגיע מסוגל האדם אין העצמי בשכלו
הפנימית התודעה את ביטוי לידי ולהביא לגלות כדי — אותו לשמש רק יכול
ועל השכל, מן הנעלים בדברים הפשוטה האמונה בנפשו, המקננת העמוקה
היום-יומיים, בחיים הנכונה דרכו את ולמצוא מציאותו כל את להחיות כך ידי

והמצוה. התורה דרך היא

לפני גם אלא האלוקי, המשפט כס לפני רק לא האדם את מעמיד ראש-השנה
תפקידו את למלא עצמו על מקבל הוא כי להחליט עליו עצמו. על שלו משפטו
הציווי: להכרת שמסביבו העולם ואת עצמו את ולרומם להעלות וחובתו,
האדם זאת שעשה כפי עושינו", ה' לפני נברכה ונכרעה, נשתחווה "בואו
היא הדבר שמשמעות הראשון, בראש-השנה לבריאתו, הראשון ביום הראשון
לתהום המובילה בדרך לבחור וחלילה, חס ולא, התורה. פי על יום יום חיי -

ואבדון. ולהרס

ראינו, שכן כזה?" אדיר כוח לי שיהיה אני ומי אני "מה : אדם יחשוב ואל
וארצות ערים ולהרוס "לפעול" חומר של קטנה כמות מסוגלת מה לצערנו,
כזה, אדיר כוח קטנה לכמות יש הרס למטרות ואם אטומית. אנרגיה על-ידי
- והתעלות בניה של לענין הרי הבריאה, ותכלית לכוונת מנוגד הרס והרי
לו מעניק כך שעל יחיד, אדם לכל הדרוש הכוח יש כמה, פי גדולה ובמדה ודאי,
אל עצמו את לרומם שיוכל כדי מיוחדות, ואפשרויות מיוחדים כוחות הקב"ה
קרוב כולה הבריאה, את ולהעלות זאת, לעשות לאחרים לסייע הדרוש, הגובה
פעלתו אתה כי פעול כל ש"וידע למצב סוף סוף שנגיע עד לשלימותה יותר

משלה". בכל ומלכותו מלך ישראל אלקי ה' באפו: נשמה אשר כל ויאמר
טובה וחתימה כתיבה בברכת

שניאורסאהן מנחם

ועוד. לתקופות) א.(ד"ה ח, ר"ה תוס' רפכ"ט, ויק"ר - באלול כ"ה לבריאה: הראשון ביום

טז,א. ר"ה מהרש"א חדא"ג טז,א. ר"ה ר"ן ראה האדם: נוצר שבו הששי ביום אם כי נקבע.. השנה ראש
ועוד. תשמ"ז, אלול כ"ה מכתב גם וראה ובכ"מ. ג. שם, א. מז, נצבים לקו"ת א. כ"ז, שם

פ"ה תשובה תשובה הל' רמב"ם ראה החופשית: הבחירה הוא - הנבראים שאר מכל האדם שונה
ב. לח, אמור לקו"ת ה"א.

ב. קז, ח"ג ב. רכא, ח"א זהר ו. צה, תהילים הראשון: השנה הראשון..בראש האדם שעשה כפי
תקו"ז

עכשיו נפלאות מלך אגרות

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

הטומאות אבות שאר הל'
ז. פרק
ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יג-טו. סנהדרין הלכות

טז-יח. פרקים

יט-כא. פרקים

כב-כד. פרקים

א. פרק עדות הלכות כה-כו. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

כז

כח

כט

א

ב

ג

ד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

למנאלי "לה" בין פרטית השגחה

תמיד גו' אשר "ארץ שהיא פי על אף
ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני

שומר ישן ולא ינום ש"לא הבטחה וישנה שנה", אחרית
בדרך גם שיפעלו רוצה הקב"ה כן פי על אף ישראל",
תשל"ח) בחוקותי ש"פ (מוצאי הטבע...

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הטבע בדרך גם צריך

בנין רמי 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 בבוקר 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

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ז לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

עכשיו! - הגאולה על להתעקש

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

תחילת היום "זה נאמר השנה, ראש יום על
רבותינו מדייקים ראשון". ליום זכרון מעשיך,
זו מעשיך" "תחילת והרי ושואלים, נשיאינו
ואילו באלול כ"ה ביום שנברא העולם בריאת
בריאת יום תשרי, א' ביום חל השנה ראש

לבריאה? השישי ביום שהייתה האדם

עדיין כשלעצמה, העולם בריאת ותשובתם.
אינו כשלעצמו העולם התכלית. אינה
האדם הוא לעיקר, המיועד תפאורה, אלא
ית'". לו "דירה מהעולם לעשות שתפקידו

כתעלומה. הבריאה התנהלה ימים שישה אכן
ומשונים שונים נבראים, של עצום ריבוי
לעין, נראית וכוונה סדר ללא מזה, זה
עליה נפרש גדול שאלה שסימן בריאה
מה הנאצלים: לראשית עד הברואים מקטן

העניין?

ממש ממעל אלוקה חלק
גילוי החל השישי, ביום האדם משנברא רק
באפיו "ויפח התעלומה. ופתרון הבריאה סוד
דנפח ו"מאן התורה, מעידה חיים", נשמת
וכוונתו הזוהר, בספר מדגיש נפח", מתוכיה
מפנימיות יחודית, נשמה באדם בו שניתנה
כלשון ממש", ממעל אלוקה "חלק האלוקות,

התניא. בעל הזקן אדמו"ר

לכל הראשון אדם פונה זו, נשמה של מכוחה
לקבל כדי יחד, ומקהילם הנפרדים הברואים
נברכה ונכרעה נשתחוה "בואו ית', מלכותו
עבודת משהחלה כעת רק עושנו". הוי' לפני
ומנהיגו, עולם בבורא להכיר הנבראים,
הבריאה קבלה בבריאה, אחדותו לגלות
תחילת היום "זה ומשמעותה יעודה את

"נתאוה המשימה מילוי החל כעת מעשיך".
בתחתונים". דירה ית' לו להיות הקב"ה
התחתון. הזה בעולם עצמותו גילוי המשכת

לסעודה כבר מוכן הכל
אותה מאז חלפו שנה, אלפי לששת קרוב
במילוי המרכזי הציר את שהיוותה הכרזה,
בהם שנה אלפי בבריאה. האלוקית הכוונה
נפש המסירות סוגי בכל ישראל בני פעלו
ושכנתי מקדש לי ב"ועשו האפשריים
הם במקביל, ואחד. אחד כל בתוך בתוכם",
את כולה, והאנושות האומות בקרב פועלים

ומנהיגו. עולם בבורא ההכרה

התגלותה עם זו, עשיה קיבלה עצומה דחיפה
ועוד חסידות, תורת הבעש"ט, תורת של
אדמו"ר ע"י זו תורה פנימיות בהתגלות יותר
וכל חב"ד חסידות ומייסד התניא בעל הזקן
הדור נשיא התגלות עדי נשיאנו, רבותינו
אשר המשיח, מלך שליט"א הרבי השביעי,
תפקיד כי נשיאותו מראשית כבר הכריז
ואת השכינה המשכת את לגמור הוא דורנו
שבוצעה משימה בתחתונים. שכינה, עיקר
חמש עשרים לפני כבר כעדותו, במלואה
עבודת הסתיימה כבר אשר לפחות, שנה
מוכן הכל לגאולה, מוכן והכל הבירורים,
הבר שור הלויתן, את כבר יש לסעודה,
העיניים את לפקוח רק צריך המשומר, ויין
זה ועל בפשטות. נמצא כבר שהכל ורואים

השבת. להתוועד צריך

היום! - הגאולה תאריך
שנת של הידיעה, בה"א השבת חלה השבת
ישראל, בקהילות יתוועדו השבת תשע"ו.
שנת של האחרונה השבת ההתועדות את
לנו שניתנה הנפלאה ההזדמנות זו תשע"ו.
לא לוותר. לנו ואסור עקשנותנו את לגלות
האמיתית לגאולה שהוא, תאריך כל קבלנו

ממש! כפשוטו ! היום אלא והשלימה,

עצמותו של לגילוי הוכשר כבר העולם
בדרישה להתעקש צריך ית', ומהותו
עוד המשיח, מלך שליט"א הרבי להתגלות
השנה בראש ואזי תשע"ו, של זו בשבת
השלישי, המקדש בבית כולנו נהיה תשע"ז
האמיתית בגאולה הקודש, עיר בירושלים

לבב. וטוב שמחה ומתוך והשלימה

בישיבה לימוד על להתווכח לא
ביותר שמהנכון ומובן אלי, ששלח המכתב בזה מוחזר
ומענות, בטענות תועלת מה כי בוויכוחים, יכנס שלא
ולקיים לעשות לשמור ללמוד האדם תפקיד והרי
שאין כן גם ומובן חיים, אלקים בתורת עלינו כמצוה
לבאר אם כי שהוא, מי עם במחלוקת ח"ו להיות צריך
הלומדים וכאלפים והמצוה, התורה בדרך ללכת שרוצה
ת"ו באה"ק הן ישיבות ובשאר ליובאוויטש בישיבות
ועשו כולו היום כל קדש לימודי לומדים בחו"ל והן
וכשבא התקופה, שלפני ובדור זו שלפני בתקופה כזה
נותן ובטוח פרנסה, של בענין ג"כ מסתדר והעת הזמן
כולו העולם את ומפרנס הזן שהוא והמצוה התורה
אם הבטחתו, יקיים אשר וברחמים, ובחסד בחן בטובו
ואת בתורה) עמלים שתהיו רז"ל, (ופירשו תלכו בחקתי

המנויות הברכות ככל וגו' ונתתי וגו' תשמרו מצותי
לאדם. המצטרך בכל וההצלחה בפרשה

ו׳תקעח) (מאגרת

הקיימת בפעילות להסתפק לא
המצורף עם חשון מכ"ג מכתבו קראתי ובענג בנועם
השטחים אותם בכל טובה הבשורה על ת"ח ות"ח אליו,
בטוב תכה"י טוב לבשר שיזכה רצון ויהי כותב. אודותם
פירות העושה טוב לבריות, וטוב לשמים טוב האמיתי
המשתדלים אלו כל של חלקם ואשרי ע"א), מ' (קדושין
כסף, ישבע לא כסף אוהב שנאמר כמה רצון ויהי בזה,
חיל אל מחיל וילכו האמורות בפעולות יוסיפו הנה
מנה) של (הוספה מאתים רוצה מנה לו שיש דמי באופן
ב' של הוספה מאות, ד' רוצה מאתים לו שיש מי אבל
ו׳תקעז) (מאגרת וק"ל... מנה,

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ 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 נחום . נא  בציון הת קדמי  נחוםר'  התנא בציון קדמי ר'

בצפתאיש גמזו בצפת גמזו איש

שופרמבצע שופר מבצע
המשיח מלך שליט"א הרבי בקשת פי על

את השנה ראש ימי במהלך לקיים להשתדל יש

השנה, ראש של שופר בתקיעות הרבים זיכוי שופר", "מבצע

מתקני משטרה, תחנות צבא, מחנות בתי-אבות בבתי-רפואה, בפרט

הערים ברחובות וכן כליאה

ממש בקרוב לחירותנו" גדול בשופר ל"תקע נזכה זה ובזכות

ח ע


