
לגאולה חדר-נע
מוקד לפתוח מאפשרת חדשה יוזמה
במהירות ונוער למבוגרים פעילות
והישובים, הערים בשכונות ובניידות
המהווה הגאולה, נגררת באמצעות
גאולה. כולו שכל חדר-נע למעשה
כתיבה וחוגים, שיעורים בו לקיים ניתן
ותיפקודים ספריה קודש, באגרות
מ': 2.20 רוחב על 4.20 אורכו נוספים.
מגיע הנגרר חלונות. עם וממוזג, מואר,
יחסי בתשלום הפעילות, למקום עד
וידברג: משה ר' והזמנות: לפרטים זול

.058-555-7705

הברכות וכל הפאה
בקמפיין פתח לוזיה יפתח הרב
בנושא ייחודי, תורניות הרצאות
הרבי כהוראת נכרית, הפאה חשיבות
ויתרונותיה המשיח מלך שליט"א
כיסויי שאר על והמעשיים ההלכתיים
מרתקות מצגת, בליווי ההרצאות דורנו.
לכל מתאימות בהומור, ומתובלות
רבה! להצלחה זכו וכבר הקהלים,

054-793-5657 לפרטים-

השלם המאמרים סט
משיח": של תורתו להפצת "המכון
מאמרי ספר של סטים אלו בימים הו"ל
השנים, מכל שליט"א המשיח מלך הרבי
והמועדים. התורה פרשיות סדר על
ההפצה למרכזי לגשת יכולים מונויים
להזמנות: הסט. את ולקבל באיזורם

058-535-8770 ראשית הפצה

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

"הארוויי" ההוריקן סופת שהותירה ההרס ממדי
טקסס מדינת את האחרון בשבוע שהכתה
שלמים איזורים ונחשפים. הולכים בארה"ב,
"מדובר כי נמסר החיזוי משירות הוצפו.
להצפה שגורמים גשמים של ובעוצמה בגודל
ללא עד נחרבו חוף עיירות קטסטרופלית",
במדינה גג. קורת ללא נותרו רבים אלפים הכר,
הדיווחים הברית. בארצות בגודלה הרביעית
הסכנה את מבהירים רק ומשודרים המצולמים

בחובה. טומנת כזו שסופה העצומה

קהילת זכתה לו הנס גודל את ממחישים אלה כל
ומקורביהם חב"ד
בסופת במיאמי,
באוגוסט ההוריקן
25 לפני תשנ"ב, 1992

שנה.

דאז ההוריקן סופת
"אנדרו" בשם שזכתה
חופה לעבר התקדמה
של מזרחי הדרום
מסויים, בשלב ארה"ב.
החיזוי משירות
הסופה כי הבהירו
ישירות לפגוע אמורה
המועדת מיאמי בעיר
הממשל להוריקונים.

היבשת. לפנים להתפנות העיר לתושבי הורה

התפנתה לא חב״ד קהילת
בגשמים מלוות כשהן התחזקו אכן הרוחות
חב"ד קהילת באויר. להתרומם החל הכל עזים.
השלטונות, הודעת את כולם כמו שמעה שבעיר
הרבי אומר האחרונה המילה שאת ידעה אך
אכן האם ושאלו פנו ולכן המשיח מלך שליט"א

להתפנות.

הרבי של תשובתו
המשיח מלך שליט"א
ברורה הייתה
לא - ומוחלטת

להתפנות!

של הבריאותי האירוע לאחר זה שהיה מכיון
ממנו כתוצאה המשיח, מלך שליט"א הרבי
היו והתשובות הדיבור כח נפגע הטבע בדרכי
פעמיים המזכיר שאל ראש, במנוד רק ניתנות
התשובה להתפנות? האם הקהילה שאלת את

להתפנות! לא - בעינה נותרה

אינם שהם החליטו ומקורביהם חב"ד קהילת
הביטו העיר, מתושבי המתפנים אחרוני מתפנים.
ההוריקן עם למפגש להשאר בתדהמה, עליהם
התאבדות. זו קמ"ש, 280 של במהירות הנע
הרבי הוראת וכו'. הצפות חשש על לדבר שלא
המשיח מלך שליט"א
היחיד המקור הייתה
שלא המלא, לבטחון
בלתי דבר להם יאונה

רצוי.

הגאולה נבואת
התקרב הסערה שיא
התרחש לפתע ואז
סטה ההוריקן הנס,
קלומטרים מספר רק
לפנים וחדר מהעיר,
עיקר היה שם היבשת,
הסופה. שזרעה ההרס
ולא כמעט העיר מיאמי
שליט"א הרבי להוראת שציית מי נפגעה,
הכללית התקשורת הרוויח. רק המשיח, מלך
על דיווחה ותוצאותיו, ההוריקן את שסקרה
מלך מליובאוויטש שליט"א שהרבי העובדה
צדק! שהוא וגם להתפנות שלא הורה המשיח

ממש!. ה' קידוש

עבורנו משמש בטקסס, "הארוויי" הוריקן
לנבואה מוחשית, תזכורת פרטית, בהשגחה
המשיח, מלך שליט"א הרבי של יותר כללית
ולכל לעצמנו לפרסמה, החובה מוטלת שעלינו
ולעולם ישראל לכלל הנוגעת נבואה הדור. אנשי
וכי הגאולה, זמן הגיע כבר אשר הנבואה כולו,
ומיד תיכף עולמים גאולת לגאלנו עומד הוא

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש

הגאולה נבואת
הסערה! בעין
היבשת, לפנים וחדר מהעיר, קלומטרים מספר רק סטה ההוריקן לפתע ואז התקרב הסערה שיא
הרוויח. רק המשיח, מלך שליט״א הרבי להוראת שציית מי הסופה. שזרעה ההרס עיקר היה שם

הארווי הוריקן בסערת הרבים לנפגעים מסייעים ההצלה וכוחות מתנדבים
.(REUTERS (צילום בארה״ב בדרום טקסס מדינת את השבוע שפקדה

ההוריקן נפגעי עם חסד

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

שיחיו מיכל ומרת מושיק ר' למשפחת
אור בן

שתחי' מרים שירה 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

טוב מזל

ז"ל אהובה ומרת זאב ב"ר תקוה מרת
מייזלס

ה'תשע"ה אלול י' נלב"ע

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

נשמת לזכר

 
   

  
  

  
   

   
   
   

   
   

  
   

לפניך ציפור קן יקרא כי
ו) כב, (דברים

ההיא 'ציפור' ודאי הנאמן, רועה אמר
המקדש בית זה שלה 'קן' השכינה. זו
יושבת שהאם ה'אפרוחים' הם וישראל
רובצת "והאם הכתוב שאמר זה עליהם.

האפרוחים". על
ב) רנג, פנחס (זוהר

יז) כה, (דברים עמלק ... את זכור

בשם סימון בר יהודה ורבי עזריה רבי
שלושה על אומרים: אילעי בר יהודה רבי

לארץ: בכניסתן ישראל נצטוו דברים

תשים "שום דכתיב מלך, עליהם למנות
יז-טז). (דברים מלך" עליך

"ועשו דכתיב, הבחירה, בית להם לבנות
ח). כה, (שמות מקדש" לי

בהניח "והיה דכתיב, עמלק, זרע להכרית
עמלק". זכר את תמחה וגו' אלוקיך ה'

תנחומא) (מדרש

מכל לך אלוקיך ה׳ בהניח והיה
יט) כה, (דברים בארץ מסביב אויביך

אלכסנדרי רבי בשם לוי בן יהושע רבי
זכר את "תמחה אומר אחד כתוב אמר,
אמחה מחה "כי אומר אחד וכתוב עמלק",
יתקיימו כיצד יד). יז, (שמות עמלק" זכר את

אלו? כתובים שני

כשפשט תמחה. בכסא, ידו פשט שלא עד
אמחה. מחה בכסא, ידו

בכסא ידו לפשוט יכול ודם בשר אפשר
שהחריב ידי על אלא הקב"ה? של
יקראו ההיא "בעת בה, שכתוב ירושלים,
לפיכך יז) ג, (ירמיהו ה'" כסא לירושלים

אמחה". "מחה
תנחומא) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:39 18:27 ירושלים
19:41 18:43 תל-אביב
19:41 18:34 חיפה
19:41 18:45 באר-שבע
20:08 19:10 ניו-יורק

     
     

    

      
י,) - א נד, פרק (ישעיהו 

מנוחה מתוך למלחמה יוצאים

מלך דבר

תצא כי פרשת
ב פרק אבות פרקי

תצא כי

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

תצא" "כי פרשת הוא: השבת התורה קריאת סדר
במנחה. תבוא" "כי פרשת ותחילת בשחרית
אחת בשבת נקראות הפרשות ששתי העובדה
להבינו. שיש ביניהן מסויים קשר על מצביעה

הוא: לקונו האדם בעבודת הפרשות תוכן

יציאת על מלמדת למלחמה" - תצא "כי פרשת
ה' מלחמת את להילחם כדי לעולם-הזה הנשמה
- תבוא" "כי פרשת ואילו הרע, היצר את ולנצח
כדברי ושלום מנוחה של באופן עבודה על מורה
נותן אלוקיך ה' אשר הארץ אל תבוא "כי הפסוק:
על ישראל כלומר, בה". וישבת וירשת נחלה לך

מכונו. על ומקדש אדמתם

ושלום מלחמה
שקריאת הרי לכאורה, ההופכיים התכנים למרות
כאן יש כי מלמדת אחת בשבת הפרשות שתי
בזיכוך המלחמה עבודת אלוקי: ציווי של השלמה
צריכה תצא") ("כי לגאולה, והכנתו העולם

תבוא"). ("כי והתיישבות במנוחה להיעשות

על רומז - הארץ" אל תבוא "כי ועוד: זאת
בעולם-הזה, הנשמה מעבודת כתוצאה השכר
לארץ ישראל כל באים בה לגאולה שמביאה
אחת, בשבת הפרשות שתי קריאת הקודש.

עם ביחד בא אכן שהשכר - זאת גם מלמדת
הכיצד? העבודה.

תצא" "כי שבפרשת בכך, גם נרמז זה עניין
הגוף בזיכוך ה' עבודת - היצר למלחמת הרומזת
השכר שכרו", תתן "ביומו החיוב: מוזכר והעולם,
לכך ובנוסף העבודה, עם מיד הקב"ה נותן אותו
צדיקים של שכרם מתן השביעי באלף גם -

לבוא. לעתיד

חובה? או רשות של מלחמה
על למלחמה תצא ש"כי לעיל האמור פי על
יש בעולם-הזה, האדם לעבודת רומז אויבך"
של ביאורו - הדרך זו על תתפרש איך לשאול:

מדבר"? הכתוב הרשות "במלחמת רש"י:

על ולא ה', ציווי קיום על כאן מדובר הרי
על שכר תשלום על מדובר כן וכמו "רשות",
על ולא עבודה בגין מגיע ושכר ה', עבודת

מרצון? "התנדבות" שמשמעה "רשות"

במדרש חז"ל דברי את לציין יש העניין להבנת
דבר", לכל קדמה ישראל של ש"מחשבתן רבה,
וזאת העולם בריאת דבר על הקב"ה נמלך ובהם

ממש", ממעל אלוקה "חלק הם שישראל כיוון
וכדברי יתברך, ומהותו עצמותו עם אחת מציאות
חד". כולא הוא בריך וקודשא "ישראל - הזוהר

משייכות לגמרי למעלה הם שישראל ומכיוון
שירידתם הרי בעולם, ולעבודה העולם למציאות
ממקומם ("תצא") "יציאה" של באופן היא לעולם
נעשית והיא הקב"ה, עם "חד" שהם כפי האמיתי
ישראל, של "ברשותם" העולם שנברא לאחר רק

העולם. את לברוא נמלך שבהם כביכול,

בבחינת היא בו ועבודתם לעולם ירידתם לפיכך,
שכמובן, אף על וזאת הרשות"... "מלחמת
בעולם, שליחותם את לקיים ישראל נתחייבו

עבודתם. על שכרם את משלם והקב"ה

כיום כבר
ומקום, מקום בכל לפרסם יש לכך, בהתאם
ועבודתינו מעשינו של וחותם בסיום שעומדים
ובהתחלת אויבך") על למלחמה תצא ("כי
של שכרן "מתן השכר תשלום של התקופה
וירשתה וגו' הארץ אל תבוא ("כי צדיקים"

בה"). וישבת

בענינים גם עתה עבודתנו להיות צריכה לפיכך,
התורה בלימוד החל המשיח, לימות השייכים
ולעשות המקדש, ובית וגאולה משיח בעניני
לבב. וטוב שמחה והתיישבות, מנוחה מתוך זאת
מעין שמחה, של התוועדויות לערוך יש כן כמו

פינו". שחוק ימלא "אז היעוד לקיום ודוגמא

ה׳תנש״א) אלול י״ד שיחת פי (על



הפועל אוריאן, שניאור הת' כאשר
חב"ד בישיבת בשליחות כיום
מיינר, שקד הרב אצל ברוממה,
המליון פרוקייט נולד כיצד מתאר
מקרה, בכל חלום. נשמע זה שלו,
הצליח הוא מוכיחות, התוצאות

במימושו.
* * *

ניו- ברוקלין משיח בית "770"
המשיח מלך שליט"א הרבי ירק,
ונוגע התפילה לאחר מבימתו יורד
הקודש ארון בפרוכת כמנהגו
ליד עומד אני הלאה. וממשיך

ב"שביל". העמוד

עוצר, המשיח מלך שליט"א הרבי
מאוד. אלי מתקרב
עיני את משפיל אני
מדבר הוא ומקשיב.
יחידו, לבנו כאב אלי

סוד: כממתיק

נוסע כשאתה "מחר
קורן מתן אצל לביקור
(ישוב קשת מבית
דרך התחתון) בגליל
ותעשה תעצור עפולה,
החישגד כרטיס את
שיש". גדול הכי (גירוד)
החלום. הסתיים כאן
בלילה. 01:00 התעוררתי.

זכיתי. נפלאה. הייתה ההרגשה
התגלה המשיח מלך שליט"א הרבי
על לריקוד קפצתי בחלום. אלי

לישון. וחזרתי מיטתי

ירדתי נסעתי. בבוקר. קמתי
וכמעט בעפולה המרכזית בתחנה
(ליד קשת לבית לאוטובוס עליתי
נעצרתי. שאז, אלא גולני), צומת
הזכיר המשיח, מלך שליט"א הרבי

משימה. לי שיש לי

כחול. הכתום הלוטו לדוכן ניגשתי
גד)? (חיש גירוד" כרטיס "אפשר
שלך?" ראשונה "פעם שאלתי.
אמרתי. "כן!" הדוכן, בעלת שאלה

שקלים. 5 של כרטיס לי הביאה היא
גבוה!!!" הכי גבוה, יותר "לא!
גירוד כרטיס הביאה היא אמרתי.
גם כך אותה, ודחיתי שקל 10 של
כרטיס את לקחתי .75 ,50 ,30 ,20
שמו. ברגע" "מיליונר ₪ 100 של
"זכיתי"!!! קצהו. את רק גירדתי

הפיס. מדוכן לאשה אמרתי

יודע אתה איך בדקת! "לא

לעצמה. שאלה/אמרה שזכית?"
שלח המשיח מלך שליט"א "הרבי
בטוח אני ולכן לעשות אותי

בבטחון. אמרתי שזכיתי",

הכרטיס. את לגרד המשיכה היא

ממנו... קצת רק גירדתי ואני היות

ואני... אמרה. שקל" 2,000 לך "יש
מופתע... לא כאילו

והלכה הדוכן את סגרה היא כעת
מרחק אחר מדוכן מזומנים להביא
יש המרכזית. מהתחנה הליכה
הכיל הסידורי שהמספר לציין
אלא .770 הספרות את בתוכו

מה???

הרבי של "הקדש" הוא הכסף
המשיח. מלך שליט"א
ומייד לעצמי. אמרתי
אפשר איך חשבתי
עם יהודי לכל להגיע

הגאולה. בשורת

נפלה משיח" "כרטיסי
תמונתו ההחלטה.
עם בחזית הקדושה
המשיח". "מלך הכיתוב
הדרך, תפילת מאחור,
ודוא"ל. טלפון כתובת,

אותו מכניסים החיילים
לארנק, מכניסים 'עמך' ל"חוגר",
המקרר על או באוטו תולים

בבית.

5000 הדפסתי הראשונה בהדפסה
הדפסתי כשנגמרו, כרטיסים.
הדפסתי כשנגמרו, 60.000
הדפסתי כשנגמרו .100.000
סה"כ: נגמרו. הם וגם 200.000

משיח. כרטיסי 365.000

ברקוד צירפתי ההדפסות בכל
מהטלפון שבסריקה (qr) קיואר
זהשולחלסרטוניםשלהרבי החכם,
בהדפסה המשיח. מלך שליט"א
ה-200.000), (של האחרונה
לרבי לכתיבה הפנה הברקוד
באמצעות המשיח מלך שליט"א

קודש. האגרות

שוב. מדפיסים נגמר... כשהכל
(מליון). 1.000.000 והפעם,

בצידה תכיל החדשה ההדפסה
פני בראיית הברכות את השני
שליט"א. הרבי - המשיח המלך
חלק ליטול למעוניינים טל'
למייל: או 058-575-6770 ולסייע

7urian70@gmail.com

גן רמת חב"ד קהילת צבי, ירון עם

לגאולהה- אותו שמביא
אלא ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל
כולל אבות. בפרקי חז"ל מורים לכבודו",
טכנולוגי, ופיתוח מדעית המצאה כל גם
הרעיון את לאדם הנותן ית' הוא שהרי
של שורשה מכאן המסוים. לפיתוח המהפכני
המוח פרי בהמצאות גם להתבונן המגמה
רעיון משקפות הן כיצד ולהבין האנושי
ובגילוי הקב"ה של בכבודו ומוסיפות אלוקי

העלם. מלשון בעולם, אלוקותו

לחיינו החודר המדהימים הפיתוחים אחד
אפליקציית אותה "דרכים"]. [=מאנגלית: waze-ה זה יומיים היום
להגיע מנת על אותנו ולכוון בדרכים להתמצא בידנו המסייעת ניווט

חפצים. אנו בו ליעד

של תמונה הנותן לוויין ע"י [מאקרו] מבט-על כולל waze-ה
[מיקרו], מהקרקע מבט עם יחד בשילוב כולו, בעולם הדרכים מפות
'יודע' לפיהם [נהגים], מהשטח משתמשים דיווחי ע"י ומתהווה שנוצר
תנועה, עומסי מבחינת נתון בזמן ספציפית דרך 'נראית' ה-wazeאיך
מהשטח, ודיווחים לוויינית תמונה של זה שילוב וכו'. לתנועה הפרעות
המהיר בנתיב ליעד והגעה בדרכים אידיאלית התמצאות לנהג מאפשר

ליעד. להגעה המשוער הזמן הערכת כולל ביותר

צריכה שהגאולה המשיח מלך שליט"א הרבי מציין הקדושות בשיחותיו
וגם ה'] בכוח ממעל המשכה דלעילא, [אתערותא מלמעלה גם לבוא
רק תבוא הגאולה אם התחתון]. עבודת דלתתא, [אתערותא מלמטה
ושלימה אמתית גאולה זו תהיה לא תחתון], או [עליון אחד מכיוון
גאולה הפרטים. כל את הכוללת מוגבלת ולא נצחית גאולה של במובן
לא שהתחתון בכך הוא חסרונה גבול, הבלי בכוח מלמעלה, רק המגיעה
חטא [ראה יחזיק לא שהוא הרי הזה, המצב את להכיל הכלי את הכין
מלמטה, רק תבוא הגאולה אם ולאידך, מ"ת], לאחר שהתרחש העגל
ובשביל מוגבל שהתחתון משום מוגבל, יהיה הגילוי אבל הכלי יוכן
ואכן מהקב"ה. מהעליון, גבול, מהבלי המשכה צריכים מוגבל בלתי גילוי
יחד. והעליון התחתון עבודת את משלבת והשלימה האמיתית הגאולה

המשיח ימות של הטענה
באופן waze-ב ממוחש יחד, גם והמטה המעלה של זה שילוב
ליעדים בהגעה בדרכים, התמצאות ששלימות ה-wazeמראה מופלא.
האלוקית ההכוונה העליון, פעולת – תנועות משתי מורכבת המבוקשים,
יעדיו אל ומתקדם שצועד האדם התחתון, ופעולת כביכול] [הלוויין
יעדים יש שלכולם והכרה ישראל אהבת שמתוך ועוד בעולם למטה
באופן מדווח, הוא אז ליעד, להגיע צריכים הם וגם משלהם, ומסלולים
ולהגיע בעולם דרכם את למצוא הנבראים ליתר עוזר ובכך חוזר, אור של
מדגישה יהודים, ע"י בישראל פותחה זו שאפליקציה העובדה ליעדם.

לזה. זה ערבים ישראל ושכל ישראל דאהבת העניין את יותר עוד

מסלולים וכמה כמה האדם עבור מחשב waze-שה רואים ועוד
מגורמים המושפעת הנסיעה במשך כתלות היעד, לאותו להגיע שונים
מסלול לו מחשב waze-ה אזי בדרך, טועה האדם אם וגם, שונים.
איך משנה ולא יעד לכולנו שיש העיקרון את ללמוד אפשר ובכך מחדש
ואם אליו. אותנו תביא השמימית ההכוונה אליו, נגיע בסוף זמן, וכמה
צריכים אנחנו, גם ,waze-ה שכמו ונאמר נוסיף הצחות, דרך על
מלך שליט"א לרבי התקשרות ע"י ובעיקר – הבטריה ומילוי הטענה
הוראותיו ומילוי ומשיח גאולה בנושא בפרט תורתו בלימוד המשיח

הקדושות.

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

א. פרק אבל הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ד-ו. סנהדרין הלכות

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

טז-יח. פרקים

יט-כא. פרקים

כב-כד. פרקים

י

יא

יב

יג

יד

טו

טז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הגדולה הזכיה

לעם עולם" מ"אלקי עולם נחלת שהיא כיון
שיכול מי אין ויעקב, יצחק אברהם בני ישראל,

לוותר יכולים אינם עצמם הם ואפילו מהם, אותה לקחת
מי חשוב (ולא בתורה שכתוב מה על המתנה "כל - עליה

תש"ל) (פורים בטל". תנאו המתנה)

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לוותר אפשר אי

אוריאן שניאור הרב

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

67 העצמאות שד'



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

נ
ב

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ח 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' והרשמה: לפרטים

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

חה!
הצל
ב

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן
המשיחמדליה הרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א הרבי מדליה

1996- משנת הממשלתית החברה בהנפקת
(זהב-750) זהב גרם 41.46

! יחידות 999 מתוך מדליה

04-8622-442 בע"מ המצליח

מחיר

מיוחד!

גאולה של פיצוציה - בעיר משיח

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

לכל שגרתי ובלתי מקורי מיזם - בעיר משיח
ובשורת החסידות מעיינות להפצת הדיעות,
העיר במרכז לאחרונה פועל החל הגאולה,
צמח מאיר הרב הינו למיזם האחראי נתניה.
מפעיל כאשר הגאולה), אופנועי (ממיזם

מחדרה. סרוסי שגיב הרב הוא המקום

להקמת עזרתי את וביקש אלי פנה מאיר "הרב
לנוכח שגיב. הרב מספר הפרוייקט, וניהול
שליט"א הרבי את שאלתי בחדרה שליחותי
רצון "ויהי לתשובה: וזכיתי המשיח, מלך
המעינות להפצת טובה התחלה .. העניין שיהי'
בברכת שבסביבתה.. והמדינות זו במדינה
טובות". ולבשורות בקדש בעבודתו הצלחה

להקדיש החלטתי ספק. התירה לא התשובה
בהקמה.כיום לסייע לפחות שעות, כמה יום כל
מתחילים אנחנו הפתיחה לאחר שבועות מספר

שבסיפור. העצום הפוטנציאל את להבין

הגאולה בשורת עם להפציץ
צריך ברור, היה צמח מאיר הרב של העיקרון
חב"ד בתי בעיר. אחד לכל יגיע ש"משיח"
שמגיעים אלא הערים, במרכזי אומנם נמצאים
שרצונם כן, לפני כבר שהחליטו כאלה אליהם
לשמוע כדי אם בין חב"ד. בית עם קשר ליצור
לברר או ותפילין, מזוזה לרכוש או שיעור
אבל המשיח. מלך שליט"א לרבי כותבים כיצד
בדעתם העלו שלא הרבים, אותם כל עם מה
הקשר את איתם יוצרים כיצד ולשאול, להכנס
קצה להם ויתן הגאולה אור את להם שיכניס

להיאחז. יוכלו בו חוט, של

גאולה". של "פיצוציה הרעיון, עלה הזה בשלב
מורחב) (קיוסק "פיצוציה" לפתוח ממש, כך
אופן בכל אבל רגילה פיצוציה העיר, במרכז

הרגילים, המצרכים את שתספק כזו יחודית.
סיגריות, בירה, שתיה, פיצוחים, גלידות,
בזמנית ובו "בהכשר", כמובן וכו', וקפה עוגות

הגאולה. ובשורת חסידות "תפציץ" גם

מצא ואכן אסטרטגי מקום חיפש צמח הרב
בנימין. שד' פינת הרצל רח' מרכזי, מקום
את פתחנו ביום. איש כ-50.000 שם עוברים

בעיר". "משיח לשם זכה שגם המקום

אור נקודת עם יוצאים
שגיב הרב אומר לפיצוציה, שמגיע מי "כל
איזו עם גם אלא מטעם, עם רק לא יוצא
תפילין, הנחת זו היום בשעות אור. נקודת
לו מציעים חסידית, אימרה באיזו עכ"פ או
אנשים ואכן המשיח מלך שליט"א לרבי לכתוב
קודש. אגרות כרכי במקום לנו יש כותבים.
מסתפקים אז קונים, של לחץ יש לעיתים
השבועית להתוועדות או לשיעור בהזמנה
לפיצוציה, מחוץ ברחוב הנערכת שישי, בליל

מגיעים. החבר'ה וב"ה

הפינה. כל על ענק שלט בהכנת אנחנו כעת
מלך הבא "ברוך הצדדים משני מדהים! משהו
תמונת באמצע בולטות, באותיות המשיח",
שעוני שני מצידיו המשיח, מלך שליט"א הרבי
בשעה... "היום הכיתוב, עם ענקיים משיח

בא". משיח

אצלנו, הנמכרים למוצרים להדביק בכוונתנו
חסידית, ואימרה פתגם עם מעוטרת מדבקה

העכשווית. לגאולה תזכורת

ההצלחה את לשכפל
וידאו מסכי שני תלויים המקום, צידי משני
הרבי על סרטונים ברצף, המקרינים גדולים
כיצד לראות מאלף המשיח. מלך שליט"א
ארוכות דקות למשך נעצרים ושבים עוברים
בסרטונים. קודש, של ברצינות ומסתכלים
משיח בנושאי הסברה חומרי לנו יש במקום
מעוטר המקום הגאולה. שיחת לצד וגאולה

הגאולה. בשורת בנושא בשלטים

משמרות שתי כעת כבר דורשת המקום הפעלת
מתאים. חב"די עבודה כח מחפשים ואנו

כשאנו היום
את לממש מתחילים
הטמון הפוטנציאל
מובנת בפרוייקט,
הרבי תשובת יותר
המשיח מלך שליט"א
טובה "התחלה
המעינות להפצת
והמדינות זו במדינה
, " ה ת ב י ב ס ב ש

"משיח המיזם את לשכפל היא כשהכוונה
עיר. בכל בעיר"

הגאולה בשורת להפצת ״פיצוציה״

החסידים מנהגי על שאלות
וכו'. המקור להם, הטעמים חסידים, מנהגי ע"ד שואל

ובפרט במכתב, מקום זה לענין שאין פשוט וגם ומובן
חסידים, כמה נמצאים שבמחנו כיון בזה צורך שאין
עם וידבר כאלו, בענינים נדפסו שכבר הספרים על נוסף
וימצא האמורים, בספרים ויעיין במחנו אשר החסידים

מבוקשו.

חלק היא החסידות אשר לעוררו זו הזדמנות ואנצל
הודיעו כולה התורה שבכל וכמו חיים, תורת מתורתנו
לנשמע נעשה הקדמת ע"י רק לקבל שאפשרי רז"ל
(שבת ישדם בוגדים וסלף תנחם ישרים תומת וכמ"ש
תורתנו, חלקי לכל בהנוגע הוא וכן שם, עיין א) פח,
ורק הסוד. וחלק הדרוש חלק הרמז, חלק הפשט, חלק

דתומת להאופן שבאים השי"ת מצליח זו הקדמה לאחרי
תנחם. ישרים

וידוע החסידות, תורת בלימוד קביעות לו שיש תקותי
לא להיות צריכה שקביעות הוראה וגם הזקן רבנו פתגם
דין הפסק וכידוע העיקר, והוא בנפש גם אם כי בזמן רק
ו׳תשיט) (אגרת בטיל. לא דקבוע

חב״ד לנוסח מעבר
שלו, התפלה נוסח לשינוי בהנוגע כותב

להתפלל שיתחיל הדבר שנכון - מכבר עניתי וכמדומה
אשר הראשונים חסידים סיפור ידוע והרי חב"ד, בנוסח

סידורים. מששים שלו הנוסחא בירר הזקן רבנו

ו׳תשיט) (אגרת

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


