
גאולה של סוכות מבצע
מלך שליט"א הרבי של כהוראתו
את חב"ד מוקדי יפעילו המשיח,
יביאו במהלכו הסוכות חג פעילות
הרחב. ליצבור החג ומצוות שמחת את
לזיכוי ניידות סוכות יופעלו היתר בין
הערים ברחבי בדוכנים יוצעו הרבים
בבתי וכן המינים ארבעת לברכת עמדות
החג בלילות השונים. והמרכזים הרפואה
השואבה בית שמחת אירועי יתקיימו
הגאלה את המזרזת בשמחה בהוספה
במוקדי פרטים והשלימה. האמיתית

חב"ד.

משיח פעילי כנס
תשרי, חודש ימי נוצלו שנה, כמידי
קודשו בחצרות אלפים מתאספים בהם
ב-770, המשיח מלך שליט"א הרבי של
משיח פעילות להרחבת מרכזי לכנס
השבוע שנערך בכינוס העולם. ברחבי
וקראו העולם רבחי מכל נציגים דיברו
בפרסום והוספה טובות להחלטות

הגאולה. בשורת

ל-770 הארחים זרם
זרם גובר הסוכות חג לקראת
ימי את לעשות ל-770, המגיעים
המשיח מלך שליט"א הרבי אצל החג
התפילות לצד קדושה. של בתעלות
שמחת בריקודי גם ישתתפו והשיחות
של ברחובה הנערכים השואבה בית
הלילה. כל לאורך הייטס קראון שכונת

טובות חדשות

לאירועי כולנו

השואבה בית שמחת
חב"ד במוקדי פרטים

שמחה על דיברו מירושלים, שזרמו התיאורים
בית שמחת ראה שלא "מי דוגמתה. נראתה שלא
חכמי קבעו מימיו". שמחה ראה לא השואבה
אלא מהצד, כצופים רק עמדו לא שבעצמם הדור
כשאבוקות הריקודים מעגלי במרכז חלק נטלו

העיר. את שהאיר באירוע בידיהם, אור של

ירדו המעמד, של בשיאו
ליל של בסיומו המשתתפים
בשירה, הסוער, הריקודים
שאבו משם השילוח למעיין
על ינסכו אותם המים את
המיוחדת הסיבה וזו המזבח.
המים ניסוך מעמד זו. לשמחה
בבית שנה מידי המתקיים

המקדש.

שהתפרצות העובדה עצם
שהדיה המיוחדת השמחה
היום עצם עד ביטוי מקבלים
הסוכות בחג שנה מידי הזה
להתבונן אותנו מצריכה
דבר, של לאמיתו במהותה.
גבי על המים ניסוך של אירוע
דומה ה', לפני והקרבתו המזבח
ניסוך אחרת, למצווה במאוד
מידי מקיימים היו שאותו היין

. המקדש. בבית יום

מההגבלות לצאת
שתיית אנוש. לבב משמח הוא כי נאמר היין על
קביעת כדי ועד האדם, אצל שמחה גורמת היין
החג. משמחת כחלק חז"ל ידי על היין שתיית
תיגרם השמחה התפרצות כי לצפות היה ניתן
מאשר יותר המשמח דבר ניסוך ידי על דווקא

מים. ניסוך

שיש ההבדל טמון וכאן
לכל עצום מסר בו
הנגרמת השמחה אחד:
הינה היין, בעקבות
ומצבו לענינו בהתאם

בכך ואין חידוש שום זו בשמחה אין היין, של
ששותה מי כי לנו ברור ורגילותו. מטבעו יציאה

עצמו. אצל בשמחה מוסיף הוא הרי יין

שמחה הינה היין ניסוך בעקבות הנגרמת שמחה
המים, ניסוך שמחת ואילו ומוגבלת. המדודה
שמחה ביותר, נעלה ממקור המגיעה שמחה הינה
ומהות. מעצמות המגיעה
מתאימה שאינה שמחה
אלא העולם, מגדרי ומגיעה
רצונו בקיום אמיתי שמחה

הקב"ה. של

מהשכל למעלה
כל לאורך הדברים הם כך
המקיים האדם של ימיו
הנגרמת ישנהשמחה מצוות.
של מהתבננותו כתוצאה
הזכות בגודל המכיר האדם
ה', את לעבוד לו שניתנה
נובעת והשמחה היות אך
שכלית, והבנה מתפיסה
לפי מוגבלת שמחה היא הרי

תפיסתו.

היהודי כאשר זאת, לעומת
קיום כאשר השכליות, ההגבלות מעל מתעלה
והעמקה מהתבוננות מגיע אינו שלו המצוות
הופך המצוות קיום אלא והשגה להבנה המביאים
רצון את מקיים בהיותו ביותר, נעלה אצלו להיות
ועד אמיתית לשמחה להגיע הוא יכול אזי ה',
מימיו". שמחה ראה ש"לא נאמר עליה לשמחה

יחד כולנו כאשר הסוכות, חג ימי את ננצל הבה
אותנו, המקיפות החג מצוות בקיום מתאחדים
שמחת ואירועי המינים ארבעת בסוכה, כישיבה
ית', רצונו לקיום אמיתי לביטול השואבה, בית
מהגדרים למעלה מוחלטת, התמסרות והעיקר
התגלותושל להבאת בפעולות שלנו, וההגבלות
האמיתית בגאולה המשיח, מלך שליט"א הרבי
לבב. וטוב שמחה ומתוך ומיד תיכף והשלימה,

בלתי שמחה
מוגבלת

הגבלות מכל למעלה מוחלטת, התמסרות מתוך היא והשלימה, האמיתית הגאולה להבאת הדרך
והגבלה מדידה מכל למעלה גדולה ושמחה גמור, לביטול האדם את המעלה והטבע, השכל

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

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(20.9.19) ה'תש"פ תשרי י"ד הסוכות, חג ערב

ב"ה

1265

שמח סוכות חג
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

ע"ה דוד ב"ר שמעון ר'
ה'תשע"ח אלול כ"ח נלב"ע

ע"ה יוסף ב"ר חנה מרת
ה'תשע"ד מר-חשוון א' נלב"ע

קדוש
בתוכם, והיא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

אסתר ומרת יצחק ר' למשפחת
גרניץ

שרהתחי' שטערנא ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי
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הראשון ביום לכם ולקחתם
מ) כג, (אמור

ליום "הקהל" של השייכות ביאור
יום של המיוחד ענינו דסוכות: ראשון
לכם ”ולקחתם - הוא דסוכות הראשון
נטילת של המצוה גו'", הראשון ביום

מינים. ד'

ישראל של אחדותם מודגשת זה ובענין
במדרשי כמבואר - העם" את "הקהל -
הם המינים שד' יב) פ"ל, רבה (ויקרא חז"ל
המצוה ותוכן שבישראל, הסוגים ד' כנגד
יחדיו, המינים ד' כל את שמאחדים -
המצות ספר (ראה אחת מצוה מהם ועושים
הלולב שלקיחת היינו, י"א), שורש להרמב"ם

עד מצוה אינה עדיין בפ"ע האתרוג או
שענין (להעיר, הערבות את גם שלוקחים
הנקראים - עצמם ב"ערבות" גם מודגש האחדות

שגדלים ע"ש ובפרש"י), א-ב כ, (שבת אחונא

ומאחדים ועוד), תמז. ע' תקס"ח (סה"מ באחוה

יחדיו. כולם את

בכל האחדות ענין את פועלים ועי"ז
רוחות לד' בנענועים כמרומז - העולם
הענין ובדוגמת ע"ד ולמטה, ולמעלה
(ואתחנן אחד" "ה' קריאת-שמע, של
ולד' ולמטה למעלה ”אמליכתי' ד), ו,

ה"ט), פ"ב ק"ש הל' רמב"ם ב. יג, (ברכות רוחות"
בז' (אל"ף) עולם של אלופו המשכת
העולם רוחות ובד' (ח') וארץ רקיעים

ס"ו). סט, סימן ק"ש הל' או"ח אדה"ז (שו"ע

הוא לולב דנטילת הענין אמנם,
מודגשת לזה, ונוסף הראשון".. "ביום
("הקהל") ישראל של אחדותם כבר
הסוכה, בענין - הראשון בלילה גם
לישב ישראל כל ”ראויים כמארז"ל
ה'תשמ"ח) דחג-הסוכות א' (ליל אחת". בסוכה

החג מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:45 17:34 ירושלים

18:47 17:49 תל-אביב

18:46 17:40 חיפה

16:48 17:52 באר-שבע

18:57 18:01 ניו-יורק

ההוא ביום - בא יום הנה 
יד) (זכריה,

מתאחדים הסוגים ארבעת

מלך דבר

הסוכות חג

הסוכות חג

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

03-658-4633 טלפקס
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

העניינים שכל החסידות בתורת מבואר
בחג גילוי לידי באים השנה, בראש ש'נמשכים'

הסוכות.

עניין הוא השנה בראש העיקריים העניינים אחד
השנה בראש כי ישראל, בני כל של ההתאחדות
כל של והפנימית השווה הנקודה בגלוי נמצאת
היום ניצבים "אתם הפסוק שאומר כמו יהודי,
שואב עד עציך מחוטב . . כולכם השנה) (ראש

מימיך".

לולב? דווקא למה
המבואר כפי – הסוכות בחג בגלוי בא זה עניין
האיחוד על מורים המינים שארבעת רבה במדרש

ישראל: בני אצל הקיימים הסוגים כל בין

של הסוג על מורה וטעם, ריח בעל – האתרוג
לימוד וגם טובים מעשים גם בהם שיש אלה
אין אך תמרים) (עץ טעם בעל – הלולב תורה.
תורה בהם שיש אלה של הסוג על מורה ריח, בו
ריח בעל – ההדס טובים. מעשים בהם אין אך
בהם שיש אלה של הסוג על מורה טעם, בלי אך
והערבה תורה. לימוד בהם אין אך טובים מעשים
בהם שאין אלה אל מורה ריח, וללא טעם ללא –

טובים. מעשים ולא תורה לימוד לא

יחד הסוגים ארבעת כל של והאיגוד והאיחוד
ישראל. בעם הסוגים כל של האחדות על מורה

מברכים מדוע להבין יש המדרש דברי לפי אך
המבואר לפי לכאורה, הרי לולב"? נטילת "על
בו שיש כיוון מהלולב נעלה יותר האתרוג לעיל,

טובים)? ומעשים (תורה ריח וגם טעם גם

אלוקות עם להתאחד
תורה לימוד שבין ההבדל פי על יובן הדבר
המלך", ל"אברי נמשלו המצוות מצוות: וקיום
יהודי, גם כך האדם, של לרצון בטלה שהיד וכמו
אבל לקב"ה, בטל הוא מצווה מקיים הוא כאשר
שמקיים האדם של המציאות את יש זאת עם
בתכלית. לגמרי איחוד לא וזה המצווה את
והקב"ה ש"התורה נאמר התורה על זאת לעומת
הוא תורה לומד יהודי כאשר ולכן הם", אחד דבר

כביכול. בעצמו הקב"ה עם מתאחד

עם יותר מתעסק שיהודי שככל מובן זה ולפי
אלוקות, עם יותר עוד מתאחד הוא תורה לימוד
(לולב) לגמרי בתורה עסוק שהוא מי ולכן

האתרוג, מאשר יותר הקב"ה עם מאוחד הוא
הקב"ה. עם יותר פחות בחיבור גם שמתעסק

בהם שאין כאלו על ושלום חס כאן מדובר [ואין
זה שעל תורה לימוד ורק טובים מעשים כלל
אפילו הרי – תורה אלא לי אין "האומר נאמר
שמסור כזה ליהודי הכוונה אלא לו", אין תורה
הוא שלו מצוות וקיום תורה, ללימוד כולו כל

ערוך']. ה'שולחן פי על שמחוייב מה רק

צריכים כולם
אצלו כי הלולב, את דווקא בברכה מדגישים לכן
אך האיחוד, בתכלית היא הקב"ה עם ההתאחדות
ולא התמרים של העלים על רק מברכים זאת עם
הביטול עניין מרומז בזה כי עצמם, התמרים על
שאר עם להתאחד בכדי ה'לולב' אצל הדרוש

ישראל. בני של הסוגים

האמור: מכל ההוראה

של באופן התורה ללימוד להתמסר יהודי על
עליו התורה לימוד שבעת היא והכוונה "לולב",
גם נוגע זה ודבר אחר. דבר מכל פנוי להיות
לקבוע עליהם שמוטל ה'ערבה' מסוג שהם לאלה
להתאחד זה ידי ועל התורה ללימוד עיתים

הקב"ה. של חכמתו עם גמורה באחדות

לגילוי ממש ומיד תיכף זוכים זה ידי ועל
יגלה שהוא צדקנו, משיח ידי על התורה פנימיות
בעולם שלמדו מה כל של והסוד הפנימיות את

הזה.

הסוכות) לחג שיחה ד׳, חלק שיחות לקוטי (ע״פ



מסווג בתפקיד בצה"ל שירת תמימים", "דרכי ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב מאת:

כיפורנסי מלחמת יום כיפור יום מלחמת נסי
הקשים האיומים אחד מול ישראל עם עמד זו במלחמה
שאושרו צה"ל, של הרשמיים המחקרים בתולדותיו.
את האיום, גודל את להבין לנו מאפשרים לפרסום,
ההצלה נסי גודל ואת החיילים, של הגבורה לחימת

האלוקית.

חי"ר חיילי 200 כ- רק פרוסים היו רמת-הגולן בכל
מתוגברות סוריות חי"ר חטיבות שש -מול נ"ט) נשק (ללא ישראלים
אחד! נגד 50 של יחס חיילים. 10,000 כ- ובסה"כ – וסיור נ"ט, בקומנדו,

קנים. 1000 כ- הסורים פרסו ישראלית, ארטילריה קני 44 מול

132 פגזים! 25,000 כ- הומטרו במהלכה אדירה, הפגזה החלה 13:55 בשעה
תל (תל-נידא, המודיעין במוצבי ופגעו לישראל, חדרו סורים קרב מטוסי
אפילו הפיל לא האוויר שחיל לכך הביאה ההפתעה ובמפקדות. ועוד) פארס
יכולת קשות ונפגעה החרמון מוצב נכבש שעות תוך אחד! סורי מטוס
הסורי. השטפון מול הסדיר לוחמי קומץ ניצבו עילאית בגבורה המודיעין.
אווירי, סיוע ללא כמעט ישראלים, טנקים 60 כ- הרמה, בדרום-מרכז

סורים! טנקים 700 מ- למעלה מול התייצבו

מאוד, רבים נגד מאוד מעטים מופלאה, דשמיא ובסייעתא נפש במסירות
הסורים הזרימו הערב, בשעות אולם, הראשון. שבגל הסורי השריון רוב נפגע
טנקים 30-20 כ- מול טנקים, 330 כ- ולהן רעננות, חטיבות 4 הרמה לדרום

נוספות. דיוויזית חדרו הבוקר לקראת זו! בגזרה שנותרו כשירים

להתפנות. נאלצו צה"ל ומפקדי בנפח, העיקרית למפקדה הגיעו הסורים
בוקר לפנות הי"ד. האג"ם, וקצין סגנו, ,188 מח"ט נהרגו נפח על בקרב
מחשש וכו') (מפות הסודי החומר את לשרוף למפקדות הוראה ניתנה
להכין הורה המצב, בחומרת שנוכח דיין, הבטחון שר הסורים. בידי לנפילה
פנה גם הוא סורית. מהשתלטות כבד חשש בשל לפיצוץ, הירדן גשרי את
רבים טייסים החורבן. את לעצור שיפעל כדי האוויר חיל למפקד בבהילות
לא הסורית החדירה אולם הסורי, השריון על "התאבדות" לתקיפות הופנו

נעצרה.

מדהים הנגד. מתקפת הצלחת עם בחזית, המפנה היה תשרי י"ג ביום
חב"ד אדמו"ר – שמואל רבי מהר"ש, הרבי של ההילולא יום שזהו לציין
מעל ולדלג קדימה לפרוץ – [=מלמעלה] אריבער" "מלכתחילה היא שדרכו

המכשולים.

לכינרת? הסורים ירדו לא מדוע
אולם זאת. תכננו לא שהסורים שטענו, היו היום. עד תשובה אין זו לשאלה
צה"ל, של הרשמי במחקר ובנוסף, יסודי, לחימה עקרון הינו הצלחה ניצול
על השתלטות שכללו הסוריות התכניות מוצגות שלל, מפות על המסתמך
משולל הדלק", לסורים ש"נגמר התירוץ גם לכינרת. והגעה הירדן, גשרי
טנקים מאות הבוקר, ולקראת בערב לקרב, הטילו שהסורים משום יסוד,
בחיפוי להתקדם יכלו והם הסורים, את עצר לא האוויר חיל גם רעננים.
היו לא טיפין, טיפין שהגיעו המילואים, כוחות וגם ניידות. SA– 6 סוללות

ח"ו. קדימה פורצים היו אילו הסורים מול לעמוד יכולים

מול ניצבו במעוזים, הלוחמים 450 הדרום. בחזית מתעוררת דומה שאלה
נפגעו הראשון הקרבות ביום אחד! נגד 200 של יחס – לוחמים 90,000 כ-
קדימה, לפרוץ היה יכל המצרי והשריון ,(300 (מתוך ישראלים טנקים 200

נעצר... אבל – ניידים 6-SA נ"מ טילי בחיפוי

יותר גדולים נסים שיהיו המשיח, מלך שליט"א הרבי אמר הקרבות פרוץ עם
גרועים היו במלחמה הכוחות יחסי ואכן, הימים. ששת במלחמת מאשר

נעצר... האויב – נשחקו כוחותינו כאשר ובנוסף בהרבה,

היום תשרי, כ' ביום היה – הצליחה מבצע – המצרית בחזית המפנה
– הכלליים לאושפיזין [המקביל החסידי האושפיז הינו מהר"ש הרבי שבו

חסדו". לעולם כי טוב כי לה' "הודו וכו']. יצחק אברהם,

1260 מס' גליון הגאולה, בשיחת
הזוג בני של הניסי סיפורם הובא
לידת בעת ריבק, ומושקא מוטי ר'
את שהוציאה הניסים שרשרת בנם.
בחיידק הידבקות של ממצב הפעוט
שלוותה הלידה ההריון, בעת נדיר
והתינוק האם לשיחרור ועד בניסים
של ברכותיו בזכות הרפואה מבית

המשיח. מלך שליט"א הרבי

פחות, לא מיוחד המשך יש לסיפור
התינוק את להכניס במאמציהם
בהקדם אבינו, אברהם של לבריתו
הרופאים ובאישור בריאות מתוך

כמובן. והרבנים

מושקא גב' האם, מספרת כך על
תוצאות הגיעו שב"ה "לאחר ריבק:
החיידק כי שהראו הבדיקות

קיבלו מגופו, נעלם
לשיחרור האישור את
שהרופאים אלא הביתה.
שמאחר לנו הסבירו
קיימים עדיין והנוגדנים
סכנה יש ופעילים, בגופו
ועלינו הברית את לערוך
ידוע בלתי זמן להמתין
תוצאות לקבלת עד
את שיאפשרו בדיקות
ללא המצווה קיום

תרופות. לנתינת במקביל חשש,

פעם, מידי כתבנו הזמן, כל לאורך
מלך שליט"א לרבי שונים בנשואים
בעלי, הפעמים ובאחת המשיח,
לעשות תשובה שקיבל לי מראה

ברית.

להיות, יכול זה איך הבנו לא
הרופאים את כך על לשאול ומיהרנו
עם קשר יוצרים אנו כשבמקביל
בצורה לנו הובהר הוראה. מורה רב
אין כי ששאלנו מי כל ידי על ברורה

ברית! על לדבר מה

בשבוע, חמישי ביום זה היה
מלך שליט"א לרבי כך על כשהודענו
בכרך תשובתו את וקיבלנו המשיח
בתחתית נכתב שם קפט, עמ' ט'

העמוד:

וברכה! "שלום

ששי מיום מכתבו קבלתי בנועם
טוב מבשר בו התורה חקת לסדר
בברית נכנס שי' יוסף בנו אשר

המצות..."

שליט"א הרבי מאחל המכתב ובסוף
טוב לבשר "בברכה המשיח: מלך

מזל [=ובברכת מז"ט ובב' הנ"ל בכל
טוב]".

המצוות" "ברית של המיוחד הניסוח
את לנו נתן כלל, בדרך מצוי שאינו
לעשות עומדים שאנו לכך האות
אלא זו רק ולא שישי ביום ברית

יוסף. בשם לתינוק לקרוא

חברות כאשר לנו ניתן לכך אישור
מלך שליט"א לרבי שכתבו שלי
לזכות התוועדות במהלך המשיח
העוסקת תשובה קיבלו התינוק

"יוסף". השם במעלת

לעוד פנינו יום אותו כל במהלך
אך נוספים, ורבנים רופאים ועוד
הברית. לעריכת אישור קיבלנו לא
בטחוננו את מחזקים מצידינו כשאנו
ב... המצווה ברית את נערוך שאכן
שקיבלנו כפי ששי, יום

ברכה.

בלילה, 10 בשעה בערך
חוזראילנואחדהרופאים
אליו ביותר, הבכירים
להתייעצות, פנינו
הוא כי לנו מספר והוא
על מחדש לעבור החליט
ולבחון הרפואי התיק כל
שכבר הבדיקות את
עתה. עד לתינוק נעשו

לו שעשו חשובה בדיקה "גיליתי
הממצאים ולאור השדרה, בעמוד
למעשה כי המעידה זו, מבדיקה
אנו חלפה כבר שהיתה הבעיה
את לערוך מניעה שום שאין קובע

הברית..."

כמובן מייד הרפואי, האישור כשניתן
לברית זריזה להתארגנות פנינו
יוצרים כשאנו למחרת, שתתקיים
התייעצנו, איתם הרבנים עם קשר
דברי לאור שאכן לנו מורים והם

הברית. את לערוך עלינו הרופא,

ובמקביל האולם, עם קשר יצרנו
חפצנו בו המוקש למוהל פנינו
יהיה הוא כי וחששנו מלכתחילה
להגיע יכל הוא ב"ה, אך תפוס,
הודיה סעודת למעין שהפך לאירוע
הנס סיפור באריכות סופר בה
הנבואה ואת הלידה את שליווה
המצווה ברית לעריכת שקיבלנו
התשובה את קיבלנו שעליו בזמן
נחשפים המשתתפים כשכל מראש
מלך שליט"א הרבי של לברכותיו

המשיח.

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ז. פרק גניבה, הלכות

ח. פרק

ט. פרק

א. פרק ואבידה, גזילה הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ב-ד. פרק תעניות, הלכות

א-ב. פרק וחנוכה, מגילה הל' ה. פרק

ספר והוא נשים ספר וגו'. חכם תורת ג-ד. פרק
א. פרק אישות, הלכות רביעי..

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הברית ברכת

בטחון לעניני מהמומחים אחד אפילו היה לא
בפיקוח- מעלה היא שטחים שמסירת שאמר

את ימסרו שאם אמרו - ממש כולם או - ככולם רובם נפשות;
וזה פיקוח-נפשות, של בענינים יותר גרוע יעשה זה . . השטח
תשל"ו) מנחם-אב (כ"ף לכל. ומפורסם ידוע

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

גרוע יותר עושה רק

ריבק מוטי הרב

העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:



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

התקוה בשכונת תמימים דרכי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בהצלחה מסכמים תמימים" "דרכי בישיבת
האחרון. אלול בחודש הלימודים פתיחת את
הקודש מקצועות את התמימים חוו זו בתקופה
"אליבא גמרא של היחודי המסלול ואת השונים,
פסיקת לבין הגמרא בין שמחבר - דהלכתא"
השנה ראש במסכת סוגיות נלמדו (כך ההלכה
מהסוגיות), הנובעים והמנהגים ההלכות ואת

הגמרא. בלימוד מיוחדת חיות חשים כשהם

לבחורים מציעה אביב בתל הממוקמת הישיבה
לימודים מתכונת גדולה" "ישיבה בגילאי
לימודים המשלבת ומעניינת, מאתגרת יחודית,
מבוקשים תחומים במגוון קודש מקצועות של
דעה יורה סת"ם, שחיטה, תפילין, בתי (שיפוץ
ביחד דהלכתא", "אליבא וגמרא סמיכה) -
(עריכה מגוונים העשרה חוגי – להבדיל – עם
גרפיקה וסאונד, אפקטים - מקצועית מוזיקלית

ועוד). כושר מד"א, ממוחשבת,

חמה ואווירה משפחתיות
רב, נסיון ובעל ותיק נרחב, חינוכי צוות בישיבה
על דגש שימת תוך התלמידים, לצרכי הקשוב
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הק' רצונו מילוי
ותנאי ונעימה, חמה משפחתית אווירה מתוך
הדרוש. בכל המצוייד במבנה מעולים פנימיה

הישיבה, של והמסור הנרחב החינוכי הצוות
הרב אפרגון, אבישי הרב את בתוכו שכולל
מיידנצ'יק, הירש צבי הרב אראבוב, ישראל
שם - נוספים צוות ואנשי מחפוץ שמואל הרב
האישי, והיחס הקשר על ובראשונה בראש דגש
שאפיינה המשפחתית האווירה ועל החמימות,
עם ביחד וזאת ומתמיד, מאז הישיבה את
הגבוהה המקצועית והרמה הלימודיות הדרישות
'תלמידים אין "אצלנו הקודש. מקצועות של

ובחור בחור "כל אפרגון, הרב אומר שקופים'",
הקב"ה של יחידו בנו שביקרים", "יקר הוא
והוא המשיח, מלך שליט"א הרבי של וחביבו
במשך והאכפתיות. הלב תשומת למלוא זוכה
מסירות, שעם בבירור ונוכחנו ראינו השנים
להגיע אפשר אישי, ויחס חום והרבה השקעה,

בחור". כל עם מרשימות חינוכיות לתוצאות

יחודית לימודים תכנית
אך רגילה, לימודים במתכונת המתנהלת הישיבה
משלבים בישיבה הלימוד סדרי יחודית. בגישה
שמאפשרים ארוך), סדר (במקום הפסקות
הטובה בצורה החומרים את ולקלוט ללמוד
קטנות, בקבוצות נעשה עצמו הלימוד ביותר.
הצוות של תגבור ושעות חזרה הכנה, עם

הרחב. הלימודי-חינוכי

קודש במקצועות הלימודים מסלולי למסיימי
רבני בידי חתומות הסמכה תעודות ניתנות
מתאפשר ובכך ובעולם, בארץ המוכרים ערים
ולהתפרנס הקודש במקצועות לעסוק להם

ה'. בעזרת בכבוד

נכבד חלק עצמן. בעד מדברות התוצאות
משמשים השנים, במשך הישיבה בוגרי ממאות
סת"ם, סופרי שוחטים, רבנים, כשלוחים, כיום
חב"ד ובקהילות במוסדות והדרכה, חינוך ואנשי

העולם. ברחבי

פעילות משלבים
עסק, בתי מאות ישנם לישיבה בסמיכות
מלאו ה'תמימים' של וידיהם וחנויות, שווקים
ולהביא העולם את להפוך - רוחנית בעבודה
מבצע המשיח. מלך שליט"א הרבי להתגלות
הזמנות חברותות, קביעת מזוזה, שופר, תפילין,
קטן חלק רק אלו ולהתוועדויות, לשיעורים
הפעולות כל הישיבה. בחורי של מהפעולות
שמפעיל חב"ד בית עם פעולה בשיתוף נעשות
השליח דגן, אפרים הרב של בניהולו הישיבה, את

שניהל התקוה, לשכונת
חלוקת את גם במקביל
לכ- לחגים המצרכים
בדרום משפחות, 700

ת"א.

הבחורים של הפעילות
רושם יוצרת והשלוחים

התגובות מזרם להתעלם אפשר ואי אדיר,
לבית שמגיעים האזור, תושבי של הנלהבות
שנפלה הזכות על ומודים ולישיבה, חב"ד

הישיבה. את לארח בחלקם

של הצפויה הגעתם עם חשוון, חודש לקראת
כל צפויה הישיבה, והתרחבות נוספים, שלוחים
המובנים, בכל קדימה ולפרוץ להתגבר הפעילות
שליט"א. המשיח מלך הרבי של קודשו רצון כפי

.054-7281770 ולרישום: לבירורים

ברגלים רפואיות לבעיות
מתאימות זריקות ע"י ניסו אם מזכיר שאינו ולפלא
(באוועגונגען) מתאימות ותנועות התעמלות ע"י וכן
אין שמהכתוב אף כי הרגלים, וכן האצבעות של
הדם סיבוב בשטח זה שגם נראה המיחוש, ענין ברור
את לעורר כדאי פנים כל ועל צירקולירונג), (בלוט
עושה כשהאדם והרי האמור, דבר על המטפל הרופא
מדרך לשלמעלה גם וכלי צנור זה הרי הטבע בדרך

הטבע.

יחד והרוחניות הגשמיות הישראלי שבאיש כיון
זה ברגליהם, אשר היקום חז"ל, ואמרו יהלכו,

הממון.

למוסדות וביחוד כפשוטה, - בצדקה שירבה מהנכון
הקדש, טהרת על ישראל בני בחינוך מתעסקים אשר

ישראל, בני של הכללית דקומה רגל בבחינת הם שגם
שמוסיפה בודאי הרי הרוחני האדם בחיות והוספה

הגשמי. באדם בחיות

בקשתו ונתקבלה פרטית, בהשגחה שהכל ומאחר
בעל הזקן רבנו של הגאולה חג ולמחרת כסלו, בחדש
(פוסק ערוך והשולחן דתורה) בנסתר (פוסק התניא
(וגם מחובתי החסידות, תורת ונצחון דתורה) בנגלה
בלימוד עתים קביעות הכרח על לעוררו מזכותי)
יום בכל קלה שעה הפחות לכל החסידות תורת
על ישמור אשר וכן קודש, השבת ביום ובהוספה
שנחלק כפי - חדשי תהלים השיעור דאמירת התקנה

הבקר. תפלת אחר יום בכל - החדש לימי

האמור. בכל טובות לבשורות המצפה
ז׳קכז) (מאגרת

לישיבה ההזמנה מודעת

איפרגון אבישי הרב
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הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

הבעש"ט בציון קדמי

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח

בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,

כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com :האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום לאימייל שלחו דיווחים


