
לפעילים חנוכה ערכות

לספק עצמם על נטלו חב"ד ניידות
חינם חנוכיות, כולל חנוכה ערכות
המעוניינים על ולטנקיסטים. לפעילים
לציין הדוא"ל, באמצעות קשר ליצור
הנדרשת והכמות פעילותם מקום את
office@nayadotchabad.co.il להם:

אמרים ילקוט

לקראת נערכים 'ממש' הפצה במרכז
במסגרת י"ל ראשון ספר טבת. ה'
נקרא הספר ה-30. יובל טבת ה' אירועי
שלושים בתוכו וכולל אמרים" "ילקוט
ועליהם הגאולה, בתורת יסוד מושגי
נשיאינו. רבותינו כל מתורת ליקוטים

העולמי השלוחים כינוס
כינוס הסתיים השבוע בתחילת
רבינו בבית שנערך העולמי, השלוחים
מכל שלוחים אלפי ."770" – שבבבל
למלא כיצד לדון התכנסו תבל, קצווי
הבאת דורנו שליחות את ממש, בפועל
התגלות ע"י והשלימה האמיתית הגאולה

המשיח. מלך שליט"א הרבי

התקיימה הכינוס של פתיחתו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתוועדות
נערך שבת במוצאי כאשר קדוש, בשבת
הת' בהשתתפות המפורסם, הבענקט
ראשון יום במהלך ציבור. ואישי אנ"ש
בנושאים לשלוחים סדנאות נמשכו

השונים.

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

שרבותינו אימרה מתעשרים. שריפה לאחר
בפומא כ"מרגלא אותה מציינים נשיאנו
עממית", "אימרה חופשי ובתרגום דאינישי",
שיש כך על מצביעים הם זאת עם שיחד אלא
קודש. בהררי ויסודה אלוקית אמת זו באימרה

ע"י שהוצתו השלהבות ששככו לאחר השבוע
הנזק את לעכל להתחיל ניתן ערבים, מחבלים
של ענק שטחי שכילו שריפות שנגרם. העצום
הארץ ברחבי בתים, מאות שרפו וצמחיה, חורש

חיפה. באיזור ובעיקר

ביותר נזקקים אנו
אימרה של לביאורה
גודל בהיוודע בפרט זו,
נפש והעגמת הנזקים
עשרות לכל שנגרמו
בבהילות המפונים אלפי
כיצד שראו מבתיהם,
באש עולים בתיהם
על היסוד עד ונהרסים
שכל פינוי תכולתם. כל
הלב מעומק זעקה כולו

"למה?! -

לביאורה זקוקים אנו
בפרט זו, אימרה של

מהרבי שהתקבלה התשובה שזו העובדה לנוכח
ובקשת אליו פניה לאחר המשיח, מלך שליט"א
מעולה ולשמירה הלהבות, להדעכת ברכה
שליט"א ישראל בני מאחינו ואחד אחד לכל
שהוא. מקום ובכל השריפות באיזור הנמצאים

עליון קדושי מאמר
הרבי מציין קודש, האגרות באמצעות בתשובתו
יחודה את לראש לכל המשיח מלך שליט"א
"ארץ ההצתות, התרחשו בה הקודש ארץ של
אלקיך ד' עיני אשר
השנה מראשית בה
שנה". אחרית ועד
להשגחה הזוכה הארץ
כולל גלויה, פרטית

"נבהלתי מציין הוא בהמשך זה. מסוג אירוע גם
שהיתה ל"ע השריפה דבר על במכתבו לקרא
הצמח ממכתב קטע בזה להעתיק הנני בדירתו..
מה חב"ד) בשושלת השלישי (האדמו"ר צדק

לשונו: וזה זה, כגון בענין שכתב

בפומא מרגלא על עליון קדושי מפי שמעתי ..
כי יען מתעשרים, השריפה שאחר דאינשי
וסדרן הקדושות העליונות מדות השתלשלות
הדין מדת אחר ולזאת רחמים, דין חסד כך:
מתעוררת בשריפה
שהיא הרחמים מדת
החסד ממדת גדולה
שהיא כנודע, שבתחלה
נחלה יעקב של מדתו
מן מבריח מצרים בלי

כו'". הקצה

ישלים שבוודאי מכאן
יוסיף, ואף השי"ת
וברוחניות, בגשמיות
לכל נחסר אשר כל על
בני מאחינו ואחד אחד
שנפגעו שליט"א ישראל

הנ"ל. בשריפות

הגאולה חודש
ההקשר את לראות שלא קשה זאת, עם
על המדינה שהניפה הגירוש גזירת של הבולט
שכל גירוש משפחותיו, עשרות ועל עמונה,
שהציתו אותם בפני בדיוק התרפסות כולו
יהודים אלפי עשרות לפנות וגרמו ארצינו את
ח"ו, הפרס, את יקבלו המציתים והם מבתיהם.

לקרות. כזה לדבר אסור לחלוטין. הזוי

והגאולה הניסים חודש כסלו, לחודש כניסתנו
כך נס, לנו יהיה שאכן ית' בעזרתו מבטיחה
מבחינתנו, יפונו. לא יהודי ישוב ושום שעמונה
ניסי, באופן כן גם ה' בעבודת להוסיף עלינו
ומצות, בתורה ודעת, מטעם למעלה דהיינו
מלך שליט"א הרבי של הגאולה בשורת הפצת

ממש. ומיד תיכף שתתגשם המשיח,

גם נשרפו בשריפות
לעמונה הפינוי צווי

השלוחים התאספו המשיח מלך שליט״א הרבי של מדרשו בבית
חב״דאינפו) צילום: ) . ענק להתוועדות-בנקעט העולם מרחבי

770 ב העולמי השלוחים כנס

בגין יהודים רבבות על שעבר בשבוע לצערנו, שניגזר הפינוי שבין הבולט ההקשר את לראות שלא קשה
לחלוטין הזוי למציתים. פרס המשפחות, ועשרות עמונה על המדינה שהניפה הפינוי גזירת לבין ההצתות,
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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
שיחיו אורה מרת וזוגתו אליהו להרב

חיילובסקי
שתחי' רחל לאה הבת להולדת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

נשמת לזכר

ע"ה יעקב שלוםב"ר פנחס ר' הרב הרה"ח
גליברמן

תשע''ז תשרי ג' נפ'

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

   
   

   
  

    
   
  
  

   
  

    
   


     

אדמוני הראשון ויצא
כה) כה, (בראשית

ראשון, לכם נגלה אני ראשון "בזכות
לכם ובונה הראשון מן לכם ופורע

ראשון": לכם ומביא ראשון

הראשון" ביום לכם "ולקחתם בזכות
ואני ראשון "אני ראשון לכם נגלה אני

אחרון".

הראשון "ויצא הראשון מן לכם ופורע
אדמוני".

המקדש בית זה ראשון לכם ובונה
מראשון". מרום כבוד "כסא שנאמר

המשיח, מלך זה - ראשון לכם ומביא
הנם". הנה לציון "ראשון שנאמר

רבה) (בראשית

עליה רבו ולא אחרת באר ויחפור
כ) כו, (בראשית רחובות שמה ויקרא

במהרה שיבנה העתיד הבית הוא
ומצה ריב בלא יעשה והוא בימינו
בבית וכתיב ... גבולנו את ירחיב והא-ל
למעלה למעלה ונסבה ורחבה השלישי

בארץ. ופרינו
(רמב״ן)

לג) כז, (בראשית יהיה ברוך גם

הקדוש-ברוך-הוא, שברכו מאחר וכי
"ויקרא שנאמר וברכו, חזר למה אביו
יצחק שראה אלא יעקב", אל יצחק
אומות בין להגלות בניו שעתידין
של ברכה ואברכך הוא לו אמר העולם,
ברכות ומהוא ויקבצך. שיחזור גלויות
יגע לא ובשבע יצילך בשש - שבירכו

בך.
שמעוני) (ילקוט

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:15 15:59 ירושלים

17:16 16:14 תל-אביב

17:14 16:03 חיפה

17:18 16:18 באר-שבע

17:14 16:11 ניו-יורק

      
ז.) ב' א.- א' פרק (מלאכי 

לגאולה חפירות

מלך דבר

תולדות פרשת

תולדות

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

הבארות, על בהרחבה מספרת פרשתנו
התורה על בפירושו הרמב"ן יצחק. שחפר
הבארות בענין ויאריך הכתוב "יספר אומר:
גדול כבוד ולא תועלת הספור בפשוטי ואין
אבל בשוה, אותם עשו ואביו והוא ליצחק,
להודיע בא כי בתוכו נסתר ענין בדבר יש
לבית ירמוז חיים מים באר כי העתיד, דבר

הזכיר ולכן יצחק של בניו יעשו אשר אלקים
חיים מים "מקור שאמר כמו חיים מים באר

לבית ירמוז עשק הראשון וקרא ה'", את
והוא שטנה. שמה קרא והשני ... הראשון
הוא רחובות קרא והשלישי ... השני הבית
והוא בימינו במהרה שיבנה העתיד, הבית
את ירחיב והא-ל ומצה ריב בלא יעשה

ונסבה ורחבה השלישי בבית וכתיב ... גבולנו
בארץ". ופרינו למעלה למעלה

אחרים, במקומות גם מצאנו אמנם,
המעשים את מסבירים שונים שמפרשים

כאן אך המקדשות, לבתי בקשר האבות ודברי
בה שיש וחדה, ברורה בצורה מופיע הדבר

המקדש. בית בבנין בני-ישראל לעבודת רמז

ומקוה המקדש בית
בתי שבין הקשר את להבין עלינו תחילה

הבארות: לחפירת המקדש

אופנים: שני (בכללות) מצאנו מקוואות בדיני
שהוא ומעין אדם, בידי שנעשה מים, מקוה

אדם. ידי מעשה בו ואין שמים, בידי

האדם חפירת ידי על נעשו יצחק בארות
בבאר המים נביעת אך וביגיעה, בעבודה

פעולת ע"י באה אינה עניינו) עיקר (שזהו
בחפירה עבודתו על-ידי כי-אם האדם,
שנמצאים המים, פורצים העפר, ובהסרת

לאדמה. מתחת בבאר

המקדש בית בנין תכלית
לבית בנוגע הוא הדבר שאותו לומר, ויש

עשיית מצוות של תכליתה ובניינו: המקדש
מקדש לי "ועשו - היא וביהמ"ק המשכן
של השכינה הוא תוכנם בתוכם". ושכנתי
לי "ועשו נצטווינו זה, עם ויחד שבהם. ה'
להיות צריכה ה"ושכנתי" ולפני מקדש",
ויתירה "ועשו"; - האדם ופעולת עשייה

על רק אינו האדם מעשה של זה חיוב מזו:
לאחרי החלה לקדושה הכנה (רק) והוא הבני',

לי "ועשו נצטווינו אלא ממילא, בדרך זה
ובית המשכן על הקדושה חלות שגם מקדש",

בני-ישראל. מעשה ע"י באה המקדש

שהתהוות שלמרות הבארות, חפירת כמו
בכל שמים, בידי הוא (המים) הבאר עיקר
על בעלות לחופר נותן החפירה עניין זאת
המים". "לנו בפרשתנו: שכתוב כמו המים,

עול בקבלת
ואחת: אחד כל של האישית לעבודה ובנוגע

עבודתו כאשר היא האדם עבודת שלימות
למציאות עצמו מחשיב שאינו באופן, היא
הקב"ה, מעשי הם מעשיו וכל עצמו, בפני

כמו - ידיו במעשה בשלימותה שורה ושכינה
הצדיקים. בעבודת

השלישי המקדש בית של החידוש וזהו
דווקא (שלכן שלפניו המקדש בתי לעומת

בבית שגם למרות כי - ה') מעשה יהיה הוא
ועשייה, עבודה היו והשני הראשון המקדש

היתה אז השם שעבודת כיוון זאת, בכל
בני-ישראל של למצבם שמתאימה (כפי
עמוקה והשגה הבנה מתוך זמן) באותו

ית' ויראתו לאהבתו שמביאה השם, בגדלות
הרי - העצם את ומלביש מכסה ושכל - כו'
בזה שמעורבת כזו שכלית, הייתה העבודה
לא ולכן לבו), והרגש (שכלו האדם מציאות

דקב"ה"; "בניינא בגלוי היה

בית חורבן מאז העבודה על-ידי דווקא
בדרך היא העבודה שעיקר השני, המקדש
עבד, עבודת כמו שמים, מלכות עול קבלת
צדיקים" "מעשה ואמיתית שלימות זה הרי
פועל זה ולכן הקב"ה, של ידיו מעשה שהם
בית". יבנה "ה' זה, בית יבנה שהקב"ה בגילוי

ממש. ומיד תיכף שיהיה וכפי
תשמ״ז) תש״ל, שרה חיי ש״פ שיחות פי (על



הרבים, זיכוי ל"מבצעים" יציאה
שיגרתיים בלתי מפגשים יוצרת
מופתים סיפורי נחשפים בהם
המשיח, מלך שליט"א הרבי של
הרב מספר לראשונה. הנחשפים
חב"ד בחדר מלמד ווקנין, יצחק

עלית. בביתר מנחם" "תפארת

לשהות לראשונה זכיתי השנה
שני ביום ."770" חיינו, בבית
סעודת לאחר השנה, ראש של
חבר'ה שמחפשים שמעתי יו"ט,
יהודים לזכות שופר", ל"מבצע
למארגנים, ניגשתי שופר. בתקיעת

כתובת קבלתי
שני למבצע ויצאנו

צוותים.

הת' בא איתי יחד
רוטשילד גרשון
ציונה. מנס
התברר כשהגענו
בן בבניין מדובר כי
שחציו קומות 18
ביהודים. מאוכלס

בין לעבור התחלנו
משפחות מזכים כשאנו הדירות
ירדנו שסיימנו לאחר משפחות.
לבניין לכניסה שבסמוך לשדרה
כדי תוך ואז השני. לצוות להמתין
לבוש יהודי מהבניין יוצא המתנה
רושם עשה מהודרת. חליפה

בישראלי. שמדובר

כבר הוא האם ושאלתי אליו רצתי
שהייתי למרות היום? שופר שמע
עוד לזכות כעת שזכינו בטוח
להפתעתי דשופר. בתקיעת יהודי
שמע כבר הוא כי לי ענה הוא
ציין ואף השופר תקיעת הבוקר

זה. היה כנסת בית באיזה

חיבוק תן כך, "אם לו אמרתי
זה טובה". שנה לך ושתהיה
שאם ואמר משהו לו עשה כנראה
סיפור לנו לספר שברצונו הרי כך
המשיח. מלך שליט"א הרבי על

הגעתי ציון. בן יוסי לי "קוראים
(לפני הממי"ם בשנות לארה"ב
היה שנה). וחמש מעשרים יותר
התחלתי לחיי. ה-20 בשנות זה
אך כסף, להרוויח עסקים לעשות

לצערי. מיהדות, רחוק

הימים שבאחד עד עכ"פ כך
מלך שליט"א הרבי את חלמתי
מאוד משהו זה היה המשיח.

האוזן את לי תפס הוא מוזר.
שומע?". לא "אתה לי ואמר

הבנתי לא אך נרעש. די קמתי
שוב חלמתי למחרת המסר. את
לא "אתה החלום. אותו את

שומע?!".

לסדר לעבור יכולתי לא כבר אז
יהודי דודי, אל הלכתי היום.
שיסביר ומצות תורה שומר שהיה
להתעורר עליך אמר, "לדעתי, לי.
חייך". אורחות סגנון את ולשנות

הסבריו, את קבלתי שלא משראה
לך כן אם לי אמר
החלום בעל אל
שליט"א (הרבי

המשיח). מלך

שאם לו אמרתי
בתנאי זה הרי כן,
3 לי ייתן שהוא
לתמיהתו דולרים.
בר בגיל הסברתי.
כשהגעתי מצוה
הפסדנו דולר לקבל
ואח"כ התור, את
התור את שסגרו נוספת פעם
הרי הנוכחית והפעם כשהגענו,

דולר. 3 לך

יודע שהוא אדע אזי 3 אקבל אם
נסתרות..

הדולרים לחלוקת הגיע אכן והוא
המשיח מלך שליט"א לרבי ומנשק
ברכתו את מקבל הק' ידו את
הרבי משפחתו. ועבור עבורו הק'
אליו מחייך המשיח מלך שליט"א
והוא לברכה. אחד דולר לו מוסר
בתחושת הלאה ממשיך כבר
.. שחשבתי גדולה.."כמו אכזבה

שקוראים שומע הוא לפתע ואף
צמרמורת מסתובב הוא חזרה, לו
הרבי את רואה הוא אותו. אוחזות
2 לו מושיט המשיח מלך שליט"א
מחייך כשהוא נוספים דולרים
חשבת באמת לו כאומר אליו,
אליך.. שלי מ"החוב" ששכחתי

, יוסי אמר גמור, בהלם "הייתי
אך האירוע. את לעכל זמן לי לקח
עצום שינוי בי חל מכך כתוצאה
המסר את הבנתי בחיי, לטובה

ליהדות". להתקרב והתחלתי
ורבינו מורנו אדוננו יחי
ועד לעולם המשיח מלך

"ברוכים בכינוס "רגבים", מתנועת דויטש מאיר דברי מתוך
המלא, לנאום בראשל"צ. ה'תשע"ז מרחשון כ' הבאים",

הגאולה. באתר והמצגת, המפות

בנגב הבידואית ההשתלטות
לצערנו, הנגב. באזור שקורה במה אגע ..
ישראל, ארץ על המאבק על כשמדברים
הרב, לצערי ושומרון. יהודה על מדברים
מי ישראל. ארץ בכל הוא כיום המאבק
רחובות, באזור פה בגליל, בנגב, שמסתובב
על הבידואים ההשתלטות את רואה גדרה,

קרקעות.

ובקרוב היות הנגב, על מדבר שאני הסיבה
ההתיישבות להסדרת חוק בכנסת יעלה

מושתת והכל בציבור. מספיק מוכר לא לצערי, הנושא, בנגב. הבדואית
שקרים. על

בכפרים שמדובר הוא, הבידואים של השיקריים הטיעונים אחד
ישראל, מדינת לפני עוד היו שלהם שהכפרים טוענים הם היסטוריים.
היו העותומנית מהתקופה עוד שכביכול הבריטית, התקופה לפני עוד

בנגב. כפרים להם

45 לגבי לאו"ם, הגישו שהבדואים הנגב מפת זו כאן, רואים שאתם מה
ישראל. מדינת לפני עוד שם היו שלטענתם חוקיים, הלא הכפרים

על בתמונה, רואים שאתם וכפי סרה. אל הכפר את לדוגמה ניקח בואו
העותומנית". בתקופה "נוסד כביכול שהוא כתוב הכפר שלט

משפחות, 350 של בכפר שמדובר וטען לאו"ם פנה ב-2006 הזה הכפר
והורסת להכיר מסרבת ישראל ומדינת העותמנית, מהתקופה עוד ובתים
באר מאונ' שמאלנים ע"י (נערך הפיצו, שהם בסרטון וכו'. בתים להם
טוענים המקום תושבי באינטרנט), שנמצאים סרטונים אלפי כמו שבע,
אישורים לי ויש שלי, אדמה וזה שלי, וסבא שלי ואבא פה, גדלתי "אני
עתה, (עד מאות, לא אם שנים עשרות פה שנמצא כפר וזה ומסמכים,

הציגו). שהם וה"מסמכים" הטענות את דחו בארץ המשפט בתי כל

השקרים את חושפים
אל- הכפר של אוויר תצלום הנה דוגמאות. כמה רק נציין להמחשה
אותו על האוויר תצלומי עם בזמן לאחור כשחוזרים .2010 משנת סרה
אוהל ליד פחונים מעשרה פחות במקום היו 1967 שבשנת רואים שטח
פשוט היא הטענה ריק. שטח מראה כן, לפני אחד אוויר ותצלום מרכזי,

שקר.

הכפר את רואים 2010 בשנת אוויר בתצלום ארקיב. אל הישוב לגבי וכך
בשנת שטח, אותו על בתצלומים לאחור כשחוזרים לידו. קברות ובית
בשנת בתים. מעשרה פחות מאד, קטן קברות בית ליד הכפר 2003
1976 משנת ובתצלום בכלל, בתים בלי קברות, בית רק שם היה 2000

כפר. ולא קברות בית לא בשטח היה שלא רואים

הרסה ישראל מדינת אבל נכון, אמרו הבדווים בכנסת, הוצג זה כאשר
מחקר, קצת עוד עשיתי שם. להתיישב שבו והם ,1965 בשנת הכפר את
הבדואים .1945 בשנת וכנ"ל כלום, שם היה לא 1956 שבשנת ומסתבר
כל המדינה, קום לפני אחד בידואי כפר אפילו היה לא משקרים. פשוט

המדינה. קום אחרי הוקמו חוקיים הלא הכפרים

שבין השטח כל את להם למסור מתכוונית ישראל ממשלת הנ"ל למרות
דונם, מיליון כמעט של עצום שטח תא דימונה, ערד, שבע, באר רהט,

חוקית. לא בבניה עליו השתלטו שהבדואים

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

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

ו. פרק מקוואות הל'

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

א. פרק ממון נזקי הל'

יב-יד. פרק פרקים שבת הלכות

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

כא-כג. פרקים

כד-כו. פרקים

כז-כט. פרקים

א-ב. פרקים עירובין הלכות ל. פרק

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

במבצעים אלוקות גילויי

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
ענינים לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

כאשר וגם ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם
הם ממשיכים - הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים

ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם,
תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

טעות כשרואים גם בעקשנות

ווקנין יצחק 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'



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

בקבוקים! לסחוב מפסיקים
בטעם המים סינון
ומדהים, משופר

אוסמוזה בטכנולוגית
שלבים! 6 ב - הפוכה

מיוחדבמחיר מיוחד  במחיר

ל-30 מוגבל
הראשונים הנרשמים

בב בר פיקודמיני כולל
שבת

אנ"שבבעלות אנ"ש בבעלות 052-843-4751 והזמנות לפרטים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

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

תקשורת עם קדמיר' קדמי ר'
לגאולהמוכנה לגאולה מוכנה

ב"ה

והברכה התודה

הארצי הכנס להצלחת המסייעים לכל
ה'תשע"ז חשוון כ - הבאים" ו"ברוכים הרמב"ם סיום
צדוק. מני הרב ציק, לוי הרב שלוש, אבנר הרב שאער, ראובן הרב

והשלימה: האמיתית הגאולה למען האגודה לצוות
חיים הרב דורון, טוביה הרב רווה, מנחם הרב פרישמן, בנצי הרב רחימי, יצחק הרב

טלבי. משה הרב כהן, אמין חיים הרב אילאיב, שמחה הרב ציק,

ולעזור. לסייע נרתמים שתמיד התמימים לכל

מנהל ציק זמרוני הרב

בארץביטוח צד ג לרכב הכי זול בארץ  זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .

בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

שבעים מאות משבע - הבאים ברוכים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שליט"א הרבי אצל החגים מחודש "חוזרים
המטען את לממש צריך כעת המשיח. מלך
התגלות היעוד למילוי שספגנו, האלוקי
בדברי מכריז המשיח, מלך שליט"א הרבי
הכינוס מנחה פרישמן, בנצי הרב הפתיחה
יום מרחשון, כ' שני ביום שנערך הארצי
החמישי (האדמו"ר הרש"ב אדמו"ר הולדת
"בראשיתה" באולמי חב"ד) בשושלת
שנערך לכינוס הבאים". "ברוכים בכותרת
יעוד השנה נוסף הגאולה, למען האגודה ע"י

היומי. הרמב"ם סיום חגיגת נוסף,

הזמר של שירתו קדמה הבאים פני את
גורפינקל. אלקון ר' ומלוהו שיף אוריה ר'
כסא כל ליד מצוה. לסעודת מתיישב הקהל
חודש צילומי עם דיסק תשורה, מונחת
ללימוד חדש שיעור מורה חיינו, בבית תשרי
מהודר, שנה לוח ובסמוך היומי, הרמב"ם

ממש". "מרכז של "פנסאים" וגליון

המארחת בעיר שליח לידר יצחק יוסף הרב
הקהל עם חסידי טעם בטוב אומר ראשל"צ,
מלך שליט"א הרבי של התהילים פרק את
עורך חב"ד מכפר דונר אורי הרב המשיח.
פרץ המאתחל "יחי" בהכרזת ומסיים ההזמנה

ארוכה. שעה למשך וריקודים שירה של

לישראל המסייע כל
י"ב את כנהוג מכריזים ה' צבאות ילדי
מלכות" ב"דבר הקהל. כל עם הפסוקים
בנצרת משפיע קעניג אלעזר הרב מתכבד
תשרי את ריגשיים בצבעים שמתאר עלית
כמו"כ המשיח. מלך שליט"א הרבי אצל
בעולם. שחל האדיר השינוי את מציין הוא
ועוזר המסייע כל הגאולה, זמן "בתקופתנו

סרט מוקרן כעת לראש". נהיה לישראל
על המשיח מלך שליט"א מהרבי קצר וידאו
קורנויץ משה והרב הרמב"ם, וסיום לימוד
סיום את עורך עלית, בנצרת ישיבה ראש
הרב מוסר לאחריו היומי, הרמב"ם לימוד

ברכה. דברי גד בא יוסף

הרמב"ם בלימוד החדש המחזור בפתיחת
מנהל נחשוני משה הרב מתכבד היומי
בסיפור שמסיים בראשל"צ, הכשרות מחלקת
בחלוקת בהיותו נוכח היה לו קצר מופת
המשיח. מלך שליט"א הרבי אצל הדולרים
מוזמן לדרכו" הלך "ויעקב המשימה לחיזוק
ישיבת ראש וילשנסקי, מענדל מנחם הרב
(כפר חב"ד שכונת הקמת יזם בחיפה, חב"ד

חיפה. בעיר ג') חב"ד

מ-770 חם ד״ש
כיום בעבר, במקצועו שחקן ורדי אורי ר'
שנים כבר מלווה ב"ה, מצליח נדל"ן איש
הוא אט אט כאשר אביב, ברמת חב"ד את

החסידות. תורת השפעת את לתוכו סופג
לשהות ל-"770" לראשונה נסע השנה
בחודש המשיח מלך שליט"א הרבי במחצית
למילים" אותה להוריד שקשה "חוויה החגים
על הציבור בפני מספר כשהוא אומר, הוא
חיינו. בבית בביקורו שזכה האמוני החיזוק

היחידה השליחות
היום. מסדר יורד אינו הארץ שלימות נושא
הפועלת "רגבים", מתנועת דויטש מאיר ר'
יהודים, לאדמות ערבים פלישת נגד השאר בין
מקרין הוא להמחשה הנושא. על מעורר
אדמות על הערבים השתלטות על מצגת
המותירים ומצגת הרצאה ישראל. ארץ
הלאומי הפשע לנוכח פה, פעורי הכל את

הממשלה. ובחסות אפנו תחת הנעשה

"תשרי מהסרטון חלק הוקרן זה בשלב
המשיח", מלך שליט"א הרבי אצל - תשע"ז
הכהן. מענדל מנחם אברהמי הת' בעריכת
לאדמו"ר הכנה בניגון כעת וממשיכים
בסיום שמחה. ושירי בבות ד' הרש"ב,

לכל המנחה מודה
ומקריא הפעילים
החלטות את

הכינוס.

לאחר כעת,
של הרשמי הסיום
מתיישבים הכינוס
עם להתוועדות
יו"ר ציק זמרוני הרב

והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה
פני קבלת - היחידה השליחות כשבמרכזה
ממש. עכשיו צדקנו, משיח שליט"א הרבי

ב770״ ״תשרי של השמחה

נחשוני משה הרב

יורק בניו רבנות ממשרת להמנע
בניו- בביהכ"נ לרבנות חוזה קבל אשר לי נודע ואמנם
לומר מוכרחני רבה, סליחתו בקשת אחרי אבל יורק.

בתמהון... מהול בצער עד"ז שנודעתי

ועלול סגולה, ביחידי תלוי היהדות מצב ב... הנה כי
הצלחה כי משם, אחד אדם ביציאת אפילו ח"ו ליהרס
אפשר שאי מיוחדים תנאים דורשת שם ציבורית

חדשים... איזה של הכנה ידי על לחדשם

אל מהקצה שונה בזה שהמצב בניו-יורק, משא"כ
בתור פרטי אדם השקפת שמתוך להיות אפשר הקצה.
למקום מאשר יותר מעלות לניו-יורק יש פרטי איש
יותר גדול במספר חרדים אנשים כאן שיש בזה אחר
כל על כן שזה לומר תמצא אם אפילו אבל וכו'. וכו'

הלכה ורבים יחיד רז"ל סגנון דרך על הרי אחוז, מאה
הרבים). ורווחי עניני לגבי היחיד ורווחי (עניני כרבים
לרווחי בהנוגע אפילו ספק רואה איני דידן, בנידון ברם,
ומיוחד אחד הוא עתה שבמקומו בשעה בה כי היחיד,
יוצא ומצב ומעמד ואפשריות כוחות נותן זה ובמילא
כשרונותיו הערכת עם - בניו-יורק כאן הרי הכלל, מן

וכמה, מכמה התחרות יש - מלאה הכי במדה וכו'

מי על עולה מי מתעמק אדם כל אין אשר ובפרט
ואוסיף לשני. אחד דומים שבחצוניותם הרבנים, בחוג
היהודי הצבור של הרוח מהלך בידעי בזה, נקודה עוד
אמריקה יהדות על ההשפעה בשטח גם כי בארה"ב,
ראשי רב בתור ביקור ידי על יותר להשפיע אפשר
הכנסת בתי באחד אפילו מקומי רב בתור מאשר ד...
ו׳תקצב) (מאגרת ביותר.... המעולים
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