
בית בכל משיח דגל

נערך 'ממש' ההפצה מרכז ביוזמת
הפצת של ענק קמפיין אלה בימים
דגלי תליית באמצעות הגאולה בשורת
המבצע, במסגרת הארץ. ברחבי משיח
מיומן צוות מגיע מראש, הזמנה עפ"י
ותולה למבצע המצטרף כל של לביתו
הקמפיין מיוחד. סטנד על-גבי הדגל את
ברחבי נבחרים ישובים לעשרות מגיע
במחיר למבצע, להצטרף וניתן הארץ
לפרטים: הקרובים. לשבועיים מסובסד

.077.5123.770

בת״א 2 יד בפסטיבל משיח

צוות יצא שעבר חמישי ביום
השליח שבהנהלת אור" "פסטיבל
לפעול מיכאל, קדלבורג הרב לפסטיבלים
לקראת אביב. בתל 2 יד בפסטיבל
אל לכתיבה דוכן במקום נפתח הערב
באמצעות המשיח מלך שליט"א הרבי
אנשים עשרות שהביא קודש" ה"אגרות
המשיח מלך שליט"א לרבי וכתבו שישבו

להפליא. מדויקות מענות וקבלו

בלילה 11 בשעה הסתיים הפסטיבל
שעות עוד לפעול המשיך הצוות אבל
האנשים של הרב הביקוש בגלל ארוכות,
המשיח מלך שליט"א לרבי לכתוב
חולקו כן כמו וברכה. עצה ולקבלת
קודש. שבת ונרות להפצה חוברות
קובי והרב צבי ירון הרב בפעילות סייעו
קדלבורג-גפני. הרבנית וכן וב"ב שומר

טובות חדשות

מוסיפים השבועות בשלשת

הבחירה בית הלכות בלימוד

העושר הוא הידועים, הגאולה מיעודי אחד
עושר בהחלט, כן יהודי. לכל שיהיה האגדי
של מעושרם וחומר קל וזהב. בכסף ממש גשמי
מצרים. גאולת הראשונה, בגאולה ישראל בני
ואחד אחד כל לך "אין מצרים ביציאת שהרי
חמורים !!! תשעים עימו היו שלא מישראל
על מצרים", של וזהבה מכספה טעונים לוביים,

העכשווית. בגאולה כמה אחת

האגדי לעושר המחשה
הכלל, נחלת שיהא
זמן על במדרש מובא
שהיה שניים הגאולה.
זמן לפני כבר להם,
על זה ודברים דין רב,
לעלות והחליטו זה,
אצל ולהשפט לירושלים

המשיח. מלך

מגיעים הם כאשר והנה
הם ירושלים לתחומי
מלאה אותה מוצאים
ומרגליות, טובות אבנים
וכל ... "ושמתי שנאמר
חפץ". לאבני גבולך

טובות האבנים מאותם אחת אבן הנתבע נוטל
לו אומר שהוא תוך לחברו ונותנה ומרגליות
חברו לו עונה לך"?.. חייב אני מזה, יותר "האם

לך". מחלתי כבר לא! זה "גם בניחותא!

אמיתית עשירות
נובעת התובע שמחילת נראה, שטחי במבט
ומרגליות, טובות אבנים של הכמותי מהריבוי
כאן יש דבר של לאמיתו אך אחד. לכל הניתן
בכסף עשירות מאשר יותר, עמור פנימי עניין
הגאולה בזמן העושר של יחודו ויהלומים. וזהב
בדעת. העשירות הוא
היא הדעת רחבות
לאדם מאפשרת
מעל להתעלות
מדומים "חובות"

הזולת". של אמיתיים "חובות" אפילו או
במה במועט, להסתפק לאדם המאפשרת היא
איש יחיה ההוא "ביום שלכן: צריך שבאמת
בין העימותים של רובם צאן". ושתי בקר עגלת
קטן כילד הדעת", מ"קוצר נובעים לחברו, אדם
דעת לסבול בכוחו אין לעצמו", דבר כל ש"צריך

לזולת. לוותר ביכולתו ואין מדעתו הופכית

היכולת את בו יש רחבה", ש"דעתו מי דווקא
ולא בעיקר לבחור
לסבול כן כמו בטפל,
הדיעה את גם
הוא ממנו, ההופכית
לוותר שביכולתו זה
בעל שהינו מי לזולת.
זה הוא הדעת רחבות
האמיתי לעושר שזוכה
"אין ז"ל: וכמאמרם

בדעת". אלא עשיר

ית׳ מעצמותו
זמן הינו הגאולה זמן
הדעת. הרחבת של
את מגלה הקב"ה
צומח חי, מדבר, הבריאה: רובדי בכל אלוקותו
ה' את דעה הארץ "ומלאה אשר עד והדומם,
על ישרה האלוקי הגילוי מכסים". לים כמים
שליט"א, ישראל מבני החל כולה, הבריאה
לאחרון ועד העולם שבאומות לאחרון עד

שבנבראים.

וריבוי הוספה ברורה. ההוראה מבחינתנו,
של דעתו המרחיבה החסידות, בתורת בלימוד
אביך אלוקי את "דע האלוקות בהבנת אדם
תורתו בלימוד במיוחד וריבוי הוספה ועבדהו".
המלמדנו המשיח, מלך שליט"א הרבי של
מעצמותו תצא" מאתי חדשה ה"תורה את
הדעת לרחבות האדם את המביאה ית', ומהותו
שאין האמיתית, לעשירות גם ומכאן האמיתית
ותתגלה להתגלות החלה שכבר ממנה, למעלה

ממש. בקרוב בשלימותה

האמיתי העושר
יהודי לכל שיש

הרצאה לאחר בחיפה השנתי האחמדים בכנס מימין) (שני קלי בועז הרב
הגאולה. ובשורת נח, בני מצוות 7 בנושא

האחמדים בכנס הגאולה בשורת

תצא״ מאתי חדשה ה״תורה את המלמדנו המשיח, מלך שליט״א הרבי של תורתו בלימוד הוספה
האמיתית לעשירות גם ומכאן האמיתית הדעת לרחבות האדם את המביאה ית׳, ומהותו מעצמותו
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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' סנדרוי ורעיתו דורון לרב
שידוכים בקשרי שי' משה הת' הבן בוא לרגל

תחי' לאה דבורה מרת ב"ג עם
שי' שיפמן אהרון הרב למשפחת

עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל
ע"ה סימה ומרת הירש צבי ב"ר זכריה לר'

סימה
ה'תשע"ה תמוז ב' נלב"ע

בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לזכות
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. . ישראל בני מסעי אלה
א-ז) לג, (מסעי

התורה, שמונה המסעות ושנים בארבעים
אלא ("ויסעו") המסעות רק לא נזכרים

("ויחנו"). החניות גם

של בעיצומו ועיכוב" "חניה הלא ולכאורה,
כשמדובר ובפרט רצוי, דבר אינם מדבר

העמים" ב"מדבר

והתעכבות עצירה הוא, הפירוש שם כאשר
חיובי שאינו מושג לגאולה, מהתקדמות
הם גם ייקראו מדוע כן ואם הדיעות, לכל

"מסעי"? בשם

- ללמדנו התורה באה גופא זה שאת אלא
משום וזאת "עליה". הינה ה"חניה" שגם
לכן הבאה. לעליה זינוק נקודת היותה

"מסעי". - היא גם נקראת "החניה"
גאולה) (פניני

. . הראשון בחודש מרעמסס ויסעו
ה) - ג לג, (מסעי בסוכות ויחנו

במצרים כשהייתם לישראל, הקב"ה אמר
ארבעים מהלך בה מפורדים הייתם
אתכם כינסתי קלה לשעה והנה יום,

לרעמסס.

בכל מפוזרים אתם כאשר עכשיו גם
(ישעיה שנאמר אתכם מקבץ אני הארצות,
שנית ה' יוסיף ההוא ביום "והיה יא): ו,

ידו".
שמעוני) ילקוט (עפ״י

הארץ יושבי כל את והורשתם
נב) לג, (מסעי

וישבתם ואז מיושביה, אותה והורשתם
בה, להתקיים תוכלו בה,

בה. להתקיים תוכלו לא - לאו ואם
(רש״י)

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:11 18:57 ירושלים
20:13 19:12 תל-אביב
20:14 19:04 חיפה
20:12 19:13 באר-שבע
20:48 19:50 ניו-יורק

      
(ירמיהו      

ב) - א ד, כח. - ד ב, פרק

   

מהנשיא אישי חלק כשמקבלים

מלך דבר

מסעי פרשת
מסעי מטות פרשת בחו"ל:

מסעי

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

אומר מסעי שבפרשת המסעות מ"ב על
מישראל אחד בכל קיימים הם כי הבעש"ט,
מצרים" מארץ יצאו "אשר חייו שנות במשך
מכן שלאחר חייו ימי ובמשך האדם, לידת -

האחרון. לשלב עד המסעות, שאר -

שהם כאלה מצויים המסעות שבין למרות
בני התנהגו (בהם העליון הרצון של היפוכו
הקב"ה), של רצונו כפי לא לכאורה ישראל
כל על הכרח של סדר ייקבע איפוא, וכיצד,
"היפך שהם ענינים בחייו לעבור ואחד אחד

- הרצון"?

כי הבעש"ט, ביאור יסוד על יובן הדבר
אלא בקדושה מקורם לכשעצמם המסעות
בחירה ניתנה (והרי המעשים מן שכתוצאה
של היפוכו שהם ענינים השתלשלו לאדם)
הראוי, כפי היא האדם כשבחירת אבל טוב.

לכך, וסיוע כח נתינת (וישנה בחיים" "ובחרת
מהוים בחיים"), "ובחרת מצוה: שהתורה כיון
חיל. אל מחיל בקדושה עליות - המסעות כל

עליון טוב המסעות כל
התאוה", "קברות מסע את מביא הוא כדוגמא
ענין שהוא המתאוים", העם את קברו "שם

בה דרגה בקדושה, נעלית ובדרגה קדושה, של
תאוה בה שאין רק ולא לתאוה, מקום כל אין

שאין כך המתאוים" . . "קברו אם כי בפועל,
של ההתערבות בגלל רק לתאוה. מקום כל

טוב. של היפוכו של תבנית נוצרה זה" "לעומת
הביאור. תוכן כאן עד

בחיי שהם כפי המסעות למ"ב באשר - ומכאן
שהיו והענינים המסעות מן הישראלי: האדם

לטוב נוצלו מהם אילו אחד לכל ידוע עתה עד
ולהבא, למכאן בקשר אבל להיפך. - ואילו
לפניו עומד - לעבור עדיין שעליו המסעות

הטוב. בכיוון מסעו כל לנצל והציווי, הבחירה,

התורה מפנימיות סיוע
ה"אילנא ע"י ניתן הנכונה לבחירה סיוע

את המגלה התורה, פנימיות לימוד דחייא"
לסם הלא-טוב את והופכת ענין שבכל הטוב

חיים.

(שהרי המצרים" "בין לענין בקשר הדבר הוא
לולא מסעי) פרשת אלה בימים נקראת תמיד

אותם יכולים היו זה" ה"לעומת התערבות
להיות - המצרים" ל"בין שהביאו דברים

בקדושה. נעלית לעבודה מנוצלים

לכל שורש שהוא העגל, חטא בדוגמת

מן בא הוא כי שידוע שלאחריו, החטאים
ב"מרכבה" התבוננו ישראל שבני העובדה

בדבר שאפילו איפוא, נמצא, תורה מתן בשעת
לחטא ועד ביותר גדול לחטא להביא העלול

החטא, נמנע בחיים" "ובחרת כשיש הרי העגל,
נעלית לדרגה מנוצל הוא כן, על יתר ואף,
בדרגא במרכבה, להתבוננות עד בקדושה,
הנביא. יחזקאל שראה מכפי יותר נעלית

מצרים בלי נחלה
נבט, בן בירבעם מוצאים שאנו ובדוגמת

והחטיא ל'חטא כדוגמה המשנה מביאה אותו
בגמרא עליו נאמר זאת ולמרות הרבים", את

כהנים. בתורת פנים ושלש מאה למד כי
לבדם ושניהם חדשה בשלמה מתכסה "והוא
עם יחד למד הוא כי חז"ל אומרים בשדה",
כאלו תורה חידושי וחידש השילוני אחיה
משום רק להם. מסוגלים היו שניהם שרק
בו התבטא זה" ה"לעומת של ההתערבות
ג"ק = 103) ביותר ההפוך בקצה הדבר

שבאמצעות אבל, ומובן, "עגל"), בגימטריא
אותו את לנצל יכול היה בחיים" "ובתרת

ביותר. נעלה באופן השכל

שהגורמים המצרים", ל"בין ביחס בם כך
התערבות לולא יכולים היו כך לידי שהביאו

נעלה לענין מקור להוות זה, דלעומת
התערב זה" ש"לעומת לאחר אף בקדושה.
כזכיות, זדונות נעשים תשובה ע"י - בדבר
השלימה, בגאולה נגאלין" "מיד תשובה ע"י
מ"בין ולשמחה, לששון יהפכו האלו והימים
שתתגלה מצרים" בלי ל"נחלה נגיע המצרים"

צדקנו. משיח בביאת בקרוב
תשי״ט) מסעי מטות שיחת (עפ״י



עשה הכל "את ועת" זמן "לכל
הזמן את יש דבר לכל בעתו". יפה
שאנחנו לנו שנדמה פעמים שלו.
להקב"ה אבל טוב, יותר מבינים
מתאזרים שלו. החישובים את יש
צבי הרב מספר ורואים. בסבלנות
ומשפיע ותיק חינוך איש הרטמן

שמש. בבית חב"ד בקהילת

זכיתי תשמ"ו, בשנת שנה, 30 לפני
מלך שליט"א הרבי אצל להיות
במהלך משפחתי. בני עם המשיח,
במעמד להיות זכינו הביקור
מצוה, שליחות הדולרים, חלוקת
ה'תשמ"ו. תמוז כ' ראשון ביום

של המוכרת הדולרים חלוקת
ראשון ביום החלה ראשון ימי
והייתה שנה, באותה ניסן י"א

חדש משהו
מכאן (יחסית)
ההתרגשות גם

הגדולה.

הארוך התור
לנו איפשר
ן ג ר א ת ה ל
ת י ת ב ש ח מ
הרגע לקראת

עתיד שהוא שידענו הנכסף,
את מקבלים מאוד. קצר להיות
מילות כמה עם יחד ברכה, הדולר
בחוץ, נמצאים אנו וכבר ברכה
בשניות שגם ידענו זאת עם יחד
הקדושות עיניו אלו, מעטות
את מאתנו אחד בכל סוקרות

והעתיד. ההווה העבר,

מענדל מנחם הת' בננו היה לפני
ולמד 14 בן אז שהיה (מענדי)
הגיע. הרגע אכן קטנה. בישיבה
אנו והנה גואה ההתרגשות
הרבי הקודש. מול עומדים
בבני הביט המשיח מלך שליט"א
בצירוף ברכה דולר לו והושיט
לי וכך והצלחה" "ברכה המילים

בחוץ. היינו וכבר

מלך שליט"א הרבי בקשת עפ"י
על היא הדולר נתינת המשיח,
חילופו את או אותו לתת מנת
ערכו. על להוסיף ואף לצדקה
החוצה, צאתנו עם מיד ואכן
דולר כמה במקומם מסרנו

לצדקה.

המקוריים הדולרים גבי על

והשם. התאריך את מיד רשמתי

מביקורנו שחזרנו, לאחר מה זמן
בבני דאז, מגורינו לעיר החשוב,
של ברכה הדולר את שמנו ברק,

הארונות. באחד בננו

לאחר החלה, הדולר תעלומת
שאיננו והתברר ומה זמן שחלף
כלא נעלם הדולר. את מוצאים
אבל בבית, שהוא ידענו היה.

היכן?

כמה עברנו שמאז הוא המדהים
בבני וישובים. דירות וכמה
שנים כמה עוד התגוררנו ברק
לגור עברנו מכן לאחר כאשר
שמש בית בישוב רפאים ברחוב
איתנו נוסע ברכה הדולר כאשר
גרנו שם שמש, לבית כנראה
עד שנים כמה
לדירתנו למעבר
ברחוב הנוכחית
בישוב, הקישון
מזמן כאשר
מישהו לזמן
את מעלה
של סיפורו
שנעלם הדולר

למוצאו. מצליחים ולא

התבגר מענדי שנה. 30 חלפו מאז
כ"י ילדים 6 להם נולדו התחתן,
השביעית. ללידה המתינו ואף
לא הדולר האלו השנים וכל
כשבועיים, לפני והנה נמצא.
הנמצא משה בנינו לביקור, הגיע
החליט הפנוי ובזמנו באודיסה,
שלי, במסמכים סדר קצת לעשות
הדולר את גילה הוא לפתע כאשר

מנחם. בננו של ברכה

כאשר כפליים גדלה השמחה
בדיוק ניתן הדולר כי התברר
לפני תמוז, חודש זה בחודש
לקראת והגיע שנה שלושים

הלידה.

היה הנפלא האלוקי הגילוי אך
בדיוק התרחשה הלידה כאשר
בו ביום בדיוק תמוז, כ' ביום
מנחם לבננו ברכה הדולר ניתן
תמוז כ' - שנה שלושים לפני
מתגלה הוא כאשר ה'תשמ"ו.
בדיוק מכן, לאחר שנה שלושים
כ' - ביום בתו של הלידה לקראת

טוב. למזל תשע"ו, בתמוז

באר חב"ד מנחם, בית קהילת רב כהן מנחם הרב תשובת מתוך
נח, בני בדיני לקט שת" בני כל ב"וקרקר הנדפס עפ"י שבע.

וביאורים. תשובות ה'תשע"ה, אב מנחם כ' ג', חוברת

לישראל שיסייעו הגויים דין
"כי עליהם נאמר לו, סייעו לא או ישראל לעם שהרעו שהגויים בעוד
יאבדו" יעבדוך לא אשר הממלכה וכל הגוי כל
בגליון באריכות שנתבאר וכפי יב), ס, (ישעיה

ואלו חטאו שלא העולם שאומות הרי הקודם.
לעולם חלק יש לאלו ישראל, לעם שסייעו
ביותר נעלות למדרגות להגיע יזכו אף והם הבא,

השלימה. בגאולה

אל אהפוך אז "כי ט) (ג, צפניה הנביא אומר וכך
ובמדרש אחד". שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה, שפה עמים
בריותי חלקו הרע יצר ידי על הזה בעולם הקב"ה, "אמר כך: על נאמר
לקרוא אחד כתף כולם יהיו הבא לעולם אבל לשון. לשבעים ונחלקו
שנאמר: בשמחה. אותו עובדים יהיו וישראל אותי. ולעבוד בשמי
עובדים יהיו העולם אומות אבל ב). ק, (תהלים בשמחה" ה' את "עבדו
ב, (תהילים ברעדה" וגילו ביראה ה' את עבדו שנאמר: ברעדה. אותו

יא).

אומות גם הגאולה שבזמן ומחדש מוסיף המשיח מלך שליט"א הרבי
יהיה "לא הרמב"ם: מדברי היא לכך וההוכחה תורה! ילמדו העולם
בני רק לא - ברורה שכוונתו ה'", את לדעת אלא העולם כל עסק

ה'". את ב"לדעת יעסקו העמים כל גם אלא ישראל

תורת בלימוד רק זה הרי – מיתה חייב תורה שלמד שנכרי ואף
– אדרבה הרי שלהם, מצוות שבע בלימוד אבל ישראל, של המצוות
ואם גדול". ככהן הוא בתורה ועוסק נכרי "שאפילו ז"ל חכמינו אמרו
להתפלפל ואף נח בני מצוות שבע דיני ללמוד היום גם לנכרי מותר כן
נכללים תורה גופי שרוב אף אלו, לדינים שקשור מה ובכל אלו בדינים
הדבר שבגאולה רק בגאולה, שיתחדש דין חידוש זה אין כן ואם בהם.

העולם". כל "עסק זה ויהיה בפועל יתבצע

העם כל "ילמד שהוא המשיח, מלך ידי על יהיה זה שכל מוסיף, עוד
וכו'". לשומעו הגויים כל ויבואו ה' דרך ויורה

רב עושר ישראל את יעשירו
וכפי מתנות, להם ויתנו ישראל את יכבדו העולם אומות לכך בנוסף
בן לימות בארץ הנשארים האומות "כל אליהו": דבי ב"תנא שנאמר
של לבתיהם ומזון ולחם בר ומביאים לבתיהם, הולכים יהיו דוד,

גדול". עושר ישראל את ומעשרים ישראל

להיות צריכה היום כבר כי המשיח מלך שליט"א הרבי אומר זה בענין
גויים שגם כזה באופן ה' את לעבוד צריך "יהודי כזו: הנהגה (וישנה)

אותו. שמברכים ועד מעלתו, את מכירים

אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר זה על מהטעמים גם וזהו
היה שמואל) (=רבינו המהר"ש שאדמו"ר יצחק], יוסף רבי [הריי"צ=
אחרת, בדרך נסע סיבה) (מצד ופעם לטייל, החול מימות יום בכל נוסע
והשתחוו כרעו אותו כשראו שם, שהיו הארץ מעמי האנשים וכל
וציווה זה מאורע סיפר אדמו"ר מו"ח שכ"ק זה על שהטעם לפניו.

מישראל". ואחד אחד לכל זה על כוח להוסיף בכדי הוא לפרסמו,

הלכות רמב"ם ב'. הלכה ט' פרק תשובה הלכות רמב"ם יט. נח תנחומא מקורות:
ליקוטי שם. ובמאירי א נט, סנהדרין ה"ה. ופי"ב ה"ט, פ"י י"א, הלכה ח' פרק מלכים
ואילך 246 עמ' חכ"ז שיחות .ליקוטי 84 הערה השבועות חג כ"ג חלק שיחות
ויגש לקו"ש ס"ה. תש"נ סוכות קונטרס כ. רבה אליהו דבי תנא בארוכה. 84 והערה

תנש"א.

עכשיו נפלאות שת בני כל וקרקר

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

כ. פרק מת טומאת הל'

כא. פרק

כב. פרק

כג. פרק

כד. פרק

כה. פרק

א. פרק אדומה פרה הל'

ח-י. נפש ושמירת רוצח הלכות

יא-יג. פרקים

א-ג. פרקים מכירה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שנעלם הדולר

ש(לא . . ממרום" רוח עליהם ש"יערה רצון יהי
לבני יסייעו הם) שגם אלא יבלבלו, שלא רק

זאת ידחו ושלא ישראל, ארץ שטחי בכל להתיישב ישראל
ומיד. תיכף זאת לעשות אם כי זמן ללאחר

תשל"ח) לך לך ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עכשיו! השטחים בכל התיישבות

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 - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

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

ה

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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים ו קדמי שלנוסוכנות הביטוח שלנ הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בארץ-ישראלביטוח צד ג הכי זול בארץ-ישראל  זול הכי ג צד ביטוח

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

נרותר' קדמי  בהדלקת נרות בהדלקת קדמי ר'
החיים" ה"אור בציון

תורה תצא מטבעון כי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

משיח פני לקבל "ופרצת" שבת השביעית. בפעם
ממ"ש, – הקודש בארץ ההפצה מרכז של צדקנו
החליט הקהל, שנת - השנה מעלת שלאור
המוקדמות אחה"צ בשעות כבר הרף. את להרים
לחמש קרוב כאשר גאולתי מראה הכפר קיבל
עם מעשה ואנשי שלוחים חסידים, מאות!
ישאבו ממנה לשבת, מתארגנים וילדיהם נשיהם

העיקרית. בשליחות מחודשת חיות

השבת. אירועי את פתחה מרגשת נרות הדלקת
ויצהנדלר, שמעון הרב להרצאת מתכנסות הנשים
הכנסת בבית אחד. כל שבתוך המקדש בנושא
עם מלכות" ב"דבר מעמיק לשיעור מתכנסים
וריקוד ומעריב שבת קבלת ציק. זמרוני הרב
שבליובאוויטש". "כבליובאוויטש סוער "יחי"

גאולה להביא הכוחות
אך בתפריט במשתתפים, עשירה שבת סעודת
המוצלחת בהנחייתו הגאולתי, בתוכנן בעיקר
דברים, לשאת שמזמין שמעון בן אבי הרב של
דגן, מבית גרומך שמואל הרב המלך: שלוחי את
הרב מברקת, צדוק מני מנתיבות, רענן ראובן
משה הרב מלמד הנשים בעזרת לידר. יוסק'ה
שמקבלות המיוחדים הכוחות על קורנווייץ

הקדושה. ותורתו המשיח ממלך הנשים

השבת סעודת מסתיימת לילה חצות לקראת
אשר ויצהנדלר הרב עם ההתוועדות ונפתחת
ה"מבצעים" שרק מדגיש הקטנות לשעות עד
הבית את בונים הגאולה, בשורת ופרסום
ציק, זמרוני הרב מתוועד הנשים בעזרת פנימה!
סיפורי בשילוב העיקרית בשליחות המחזק

שליט"א. המשיח מלך מהרבי מופת

עם בלקוטי-תורה שיעור מברכים! שבת בוקר
אמירת מוקדם. מקוה לאחר חרותי, רפאל הרב

– לתפילה חסידית הכנה ושוב כנהוג תהילים
במשפט ציון מאמר בלימוד מתעמקים הגברים
בגאונותו הידוע קורנוויץ הרב עם תפדה
עם שיעור הנשים בעזרת הנפלאה. ובהסברתו
מלכות" ה"דבר את המסכם זמרוני ציק הרב

לדורנו. והוראות פנינים עם השבועי

טובה מידה מרובה
הרב עולה משה" ל"ויקהל שחרית. תפילת
קודש שיחת וחוזר פרידמן מענדל מנחם
בלתי שהירידה ככל ונקודתה, מתש"נ מופלאה
טובה מידה ממנה שמרובה הרי – צפויה,
מהדהדת לידר הרב עם המוסף תפילת וגאולה.

הנופש! כפר רחבי בכל

כ-שש נמשכת קודש, שבת והתוועדות סעודת
שמעון הרב זועק במהלכה רצופות! שעות
ראשי "אתם למשתתפים מעפולה רוזנברג
הוראות עם ולפעול לפעול וחייבים המטות,
מנהל קליינמן יוסי הרב סוף". אין עד המשלח
כוחו על מלמד בשיקגו לישראלים חב"ד מרכז

המשלח של מכוחו פלאות לפעול אחד כל של
סימון אסף הרב שליט"א. המשיח מלך הרבי
כיצד מתאר בר"ג, ליובאוויטש מודעות ממרכז
הביאה הראשונה ופרצת בשבת השתתפותו
וקורא גן רמת בעיר משמעותיים לשינויים
השליח ולאחריו עוצמתי ריקוד בעקבותיו. ללכת
בהתרגשות מספר לוי יוסי הרב לפיליפנים
הרבי בהוראת כשפועלים ונפלאות ניסים על
להתמסרות קורא קלי בועז הרב שליט"א.
עיקר העולם, אומות עם בפעילות בפרט מלאה
הרב מספר הנשים בעזרת משיח. של חידושו
שליט"א המשיח מלך הרבי הכרזת על ציק חיים
הרב מתוועד בהמשך תורה". תצא מטבעון "כי
הפעולה על בהתרגשות הזועק זמרוני ציק
להבאת לפעול ויכולתנו שבכוחנו האחרונה

ממש! זה ברגע הגאולה

רעננים בכוחות יוצאים
מארגנת ובנשים,
ציק חני מרת
מרתק סימפוזיון
בנושאי רבנים עם
היהודי. הבית
מרת השליחות
מהפיליפינים לוי
קליינמן ומרת
משיקגוומשתפות

פרטית השגחה בסיפורי הנשים ציבור את
תפילת לאחר מפעילותן. מדהימים ומופתים
עם יחד ומרומם מרגש ניגונים סדר מנחה,
"הבדלה" ערבית, לאחר חסידות. מאמר חזרת
מלכה מלוה וסעודת המסורתית והתמונה
בכוחות ההמשתתפים מאות יוצאים עשירה.
המשיח מלך הרבי התגלות להבאת רעננים

ממש. עכשיו שליט"א,

טבעון בקרית ״ופרצת״, שבת במוצאי המסורתית לתמונה מתקבצים

שבע בבאר להשפיע
בשיעורים לבחור לו, שניתנה הברירה אודות כותב
ובחר הנוער, בין תמיד בו שעבד במקום או שבע בבאר

בזה. דעתי ושואל בהאחרון,

הנוער עם שבעבודה מאז, וכמ"ש כדעתו, ודעתי
שינוי שכל ז.א. בישראל, ביתם בנין על השפעה ה"ז
ובזמנו, בעתו שיבנה ביתו ביסוד שינוי ה"ז בהמקבל

לפניו, עתידו כל והרי

אופן איזה ולמצוא להתבונן הי' כדאי זה עם ביחד אבל
שבע, בבאר גם השפעה לו שתהי'

לאיש וכשנודע פרטית בהשגחה הם הענינים כל שהרי
העובדה עצם להשפיע, שיוכל מקום שיש הישראלי

שם, להשפיע שצריך מורה

שהשייכות ז.א. עד"ז, אותו שבקשו בהאמור ובפרט
בחירה ובעל הזולת שאפילו כך כדי עד חזקה בזה

מרגישה...

תכופים שיעורים שם לתת אפשר אי אם ואפילו
בתקופות ביקור של אופן למצוא יש בטח וקבועים,

שבועות, ושלשה בשבועים פעם ידועות

חומר לתת באופן וכללית מקפת תהי' אז וההרצאה
השני, בקורו לזמן עד ועיון למחשבה

ע"י או בכתב בקישור אתו לעמוד מקום לתת והעיקר
אצלו, ביקורים

בהעיקר עליהם להשפיע האפשרית בידו תהי' ובמילא
בפועל, מעשה

ו׳תקלט) (מאגרת עיינות. אודות, שסידר שכותב וע"ד


