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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

מושקא ומרת עקיבא ר' הרב למשפחת
הודו בדלהי, מה"מ אד"ש כ"ק שליחי סודרי

שתחי' תחיה מרתטל הבת הולדת לרגל
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל
בבת שליח – מאור רמיאל ר' למשפחת
בקשרי מענדל מנחם הת' הבן לבוא עין,
ר' למשפחת פנינה אחווה עב"ג השידוכין

אל. בבית שליח בקוש– דוד
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל

 
    
    
      
    
    
   
   
    
    
    
      

     

השנה) ראש הפטרת (סיום משיחו קרן וירם

ע"י והשלמה האמיתית הגאולה עניין
ראש עם במיוחד קשור צדקנו משיח
ההפטרה וחותם בסיום כמודגש השנה,
בשירת י) ב, (שמואל-א השנה ראש של
קרן וירם למלכו עוז "ויתן - חנה

משיחו".
ה׳תשנ״ב) קודש (שיחות

חנה ואמרה המשיח. הוא המלך "כי
עוז יתן הא-ל כי הנבואה... דרך על זה
ידו על ישראל שיוושעו ישראל למלך

אויביהם". מיד
(רד״ק)

השנה ראש בערב - גאולה

השנה ראש בערב מודגש הגאולה עניין
הולדת יום שזהו כיוון מיוחד, באופן
גובר" "מזלו שאז צדק, הצמח אדמו"ר
אשר ח), הלכה ג' פרק השנה ראש (ירושלמי

"צדק" והן "צמח" הן - שמותיו שתי
שמותיו הם - תורתו) שם על (שנקרא

צדקנו. משיח של

זה הרי גובר", "מזלו זה שביום וכיוון
בו, התלוי כל את עושה שהוא ברור דבר
שתיכף - פועל לידי זאת יביא ובוודאי
רק ולא משיח", של "שמו יתגלה ומיד
השמות כל כולל משיח", של "שמו
הכללית", ה"יחידה לשם עד לו שנקראו
של העצמות תתגלה ומיד תיכף אלא

צדקנו. משיח

לנשמה בנוגע שמצינו דרך ועל
השם שגם לה" נקראו שמות ש"חמשה
בבחינת רק הוא "יחידה", החמישי,
זה דרך ועל הנשמה. עצם ולא "שם",
מכל שלמעלה צדקנו, במשיח גם הוא
של העצמות ישנה לו שנקראו השמות
עצמות עם ממש חד שהיא צדקנו משיח
ה׳תשנ״ב) השנה ראש (ערב סוף! אין ומהות

חג מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:28 18:17 ירושלים
19:30 18:33 תל-אביב
19:29 18:24 חיפה
19:30 18:35 באר-שבע
19:53 18:57 ניו-יורק
צריכה ר"ה, של השני היום של נרות הדלקת

להדליק - הכוכבים. צאת לאחר להעשות
חדשה. אש להצית ולא קיימת מאש

    
   ונשים) (גברים

וילך פת - המלך ב"ג

מלך דבר

השנה ראש

השנה ראש

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
03-657-3816 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 המיוחדת 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

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

בפ"ע6: תוכן גם יש הזכרון לתועלת

השנה ראש לפני ניצבים
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

לפועל הבעל-בית חיוב
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

ב, 1. 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
מאכל לחם "מטעמי הרס"ג:

בג". פת בגימטריא המלך

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



העולם את מאירים

בכיכר: משיח עצרת מהחלטות

למפיצים! הופכים
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

054-764-1900 לפרטים:

שגם יודע אהרון, אביעד ששון הת'
האחרונות בשנים שהותו בעת
במסגרת הברית בארצות
בכך לראות שיש הרי עיסוקו,
לו הועידה אותה מהתפקיד חלק
בשורת להפצת העליונה, ההשגחה

מקום. בכל הגאולה

נתפס לא הוא שבחיצוניות, למרות
דווקא כחסיד, הראשונים ברגעים
השוהה כ'ישראלי' החיצונית חזותו
מסייעת אחרים, רבים כמו במקום,
הוא כך המסרים, בהעברת לו

מעיד.

אנשים עם משוחח אני פעם "לא
חשיבות על נפגש, אני בהם שונים
מלך שליט"א לרבי ההתקשרות

הכרזת המשיח,
ורבים אדוננו", "יחי
לבית איתי מגיעים
המקומי, חב"ד
לכתוב מנת על
ברכתו את ולבקש
האגרות באמצעות
הוא כך קודש",

בסיפוק. מציין

מהאמונה ניכר "חלק
זמרוני הרב לזכות זוקף אני שלי
עלי שהשפיע ים, מבת ציק,
האמונה בכינוסי בעיקר עמוקות,
האחרונות, בשנים שנערכו הרבים,
שהתגוררתי בעת שהיתי ובחלקם

הקודש". בארץ

רבים הגיעו האחרונה, בשבת
ל'סעודת היהודית הקהילה מחברי
ידי על שנערכה מיוחדת, הודיה'
שאירע גדול נס לאחר ששון, הת'

כשבועיים. לפני לו

מספר: הוא האירוע על

אלול, ט"ז שני ביום זה "היה
כהרגלי כשבועיים. לפני ממש
מרחיק כשאני לקניות, יצאתי
להשיג ניתן בה ספיציפית, לחנות
בהשגחה לעיר, המיובא כשר, בשר
"שחיטת בשם הידועה מהודרת
לסמוך ניתן עליה ליובאוויטש",

פקפוק. ללא

חזרה, דרכי את עושה בעודי
פניתי במכונית, מונח הבשר כאשר

ימינה. לפניה נסעתי בו מהנתיב

שלו, בנתיב ששעט מסחרי רכב
תוך גבוהה, במהירות לעברי הגיח

של האחורי בחלק פוגע שהוא
מרסק נהגתי, בו הפרטי הרכב
ומטיח מהרכב, כמחצית מיידית

קדימה. אדירה בעוצמה אותי

ספורות. שניות תוך מתרחש הכל
מסתובב שאני קולט אני לפתע
ללא מעלות, 360 של מלא סיבוב

הרכב. על מינימלית שליטה

"טריילר" משאית עמדה מקדימה
פשוט ואני ועוצמתית, ענקית
שהרכב כדי תוך בה, הוטחתי

בסיבובו. ממשיך

של הקדמי בחלק פגעה גדולה מכה
יושב. אני בו באיזור ממש הרכב,

זועק התחלתי התעשתי, זה בשלב
ה' אלוקינו ה' ישראל "שמע בקול:

אחד"!

מקום משום ולפתע
מתוכי התפרצה
"יחי הקודש הכרזת
ורבינו מורנו אדוננו
לעולם המשיח מלך
תציל "רבי! ועד"

אותי".

הרכב זה, בשלב רק
שמסביב תוך הכביש, במרכז נעצר

בלמים. בחריקת רכבים נעצרים

בטוח היה הרכב את שראה מי
אחרי שלם, אדם בו נותר שלא
לראות הופתעו הם שניות מספר

ושלם. בריא ה', ברוך יוצא אותי

השבת, בהתוועדות כשישבנו
שזכיתי הגדול המופת את וספירתי
שוב לעורר הזדמנות זו הייתה לו,
(חומש, החת"ת ספר החזקת על

רכב. בכל ותניא) תהילים

מקפיד שאני למרות כי יצויין
אני בו רכב בכל תמיד, לשים
קופת עם יחד הספר את נוסע
שליט"א הרבי שכידוע צדקה,
סגולה זוהי כי אומר המשיח מלך
זו, שבנסיעה הרי בטוחה, לנסיעה

עימי. אותם לקחת שכחתי

המקומית הקהילה אנשי עם יחד
בהחלטה התחזקנו ווגאס, בלאס
חת"ת ספר רכב בכל לשים טובה
שמעתה בטחון מתוך צדקה, וקופת
מעין אירועים על יותר נשמע לא
וחתימה לכתיבה נזכה וכולנו אלו,

ומתוקה. טובה לשנה טובה

תשע"ט - השנה לראש

א-להינו א-ד-נ-י אתה ברוך הנרות: הדלקת ברכת
להדליק וציוונו במצוותיו קדשנו אשר העולם מלך

הזכרון. יום של נר

שהחיינו העולם מלך א-להינו א-ד-נ-י אתה ברוך
. הזה לזמן והגיענו וקיימנו

מורנו אדוננו "יחי אומרים: הנרות הדלקת בסיום
. ועד" לעולם המשיח מלך ורבינו

באמירת לשקוד השנה, ראש ימי בשני תהילים:
ויום. לילה תהילים

הנהוגה השירה את המשיח, מלך שליט"א הרבי מעודד האחרונות בשנים
השנה. בראש גם וביציאתו, לתפילה בכניסתו

לומר שני) בלילה (גם השנה ראש של א' בליל נוהגים טובה: שנה ברכת
טובה לשנה ולנקבה: ותחתם תכתב טובה לשנה יחיד): (בלשון לחברו

. ותחתמי תכתבי

מצית גפרור, להצית כגון ביו"ט חדשה אש ליצור אסור ביו״ט: אש העברת
להבה דלוק, מנר כגון יו"ט, מלפני קיימת מאש להעביר יש אלא וכדו',
להזהר יש וכדומה, גפרור באמצעות אש בהעברת וכדומה. גז של בכיריים

מאיליו. שיכבה כך בזהירות להניחו ויש לכבותו לא

בחול. שחל השנה ראש לליל הקידוש נוסח את אומרים קידוש:

שתי דהיינו משנה" "לחם על ה"מוציא" לברכת בוצע ביו"ט גם משנה: לחם
כבשבת. שלימות חלות

ר"ה סעודות בכל בדבש טובלים ה"המוציא" פרוסת את בדבש: - המוציא
רבה. הושענא אחר עד נוהגים כך

לאחר עד תשרי חודש כל בדבש טובל המשיח: מלך שליט״א הרבי מנהג
ואוכל. במלח חלה טובל הסעודה סיום קודם בראשית. שבת

ברכת לאחר הסעודה, בתחילת – הראשון בלילה בדבש: מתוק תפוח
אתה "ברוך ומברך: בדבש מתוק תפוח טובל "המוציא", פרוסת ואכילת
וקודם הברכה לאחר וכעת, העץ". פרי בורא העולם מלך א-להינו א-ד-נ-י
ורק ומתוקה". טובה שנה עלינו שתחדש מלפניך רצון "יהי יאמר: האכילה
לכוון נוהגים התפוח, על שמברכים העץ פרי בברכת התפוח. את יאכל כעת

שנית. הסעודה, בקינוח ומברכים הסעודה קינוח את גם לפטור שלא

זכר איל ראש כרימון, זכויותנו שירבו לסימן רימון אוכלים לטובה: סימן
לסימן ודגים לזנב, ולא לראש שנהיה לסימן דג ראש או יצחק, של לאילו
רבוי המדינה בלשון שמשמעם נוספים מאכלים וכן כדגים ונרבה שנפרה
השנה שתהא כדי חמוצים) (ולא מתוקים ומאכלים שמן בשר וכן וטוב,

התפוח. על אם כי רצון" "יהי אומרים אין אבל ושמינה מתוקה הזאת

ויבוא". "יעלה אומרים המזון: בברכת

ביו"ט, גם ומעשנים השנה כל המעשנים אלו גם השנה: בראש מעשנים אין
מזה. נמנעים בר"ה הנה

שהזמן עשה מצוות שהיא למרות השנה בראש שופר תקיעת שופר: תקיעת
יחדיו, כולם להתאסף ישראל מנהג הרי - בה מחוייבים האנשים ורק גרמא
שופר, תקיעת לשמוע הילדים את להביא ואף הנשים, והן האנשים הן
הם גם - הברכה תוכן את להבין שייכים לא שעדיין קטנים קטני ואפילו

"אמן". יחד כולם עם בקול עונים

מכריזים שופר תקיעת לפני וכו'. העמים כל מזמור פעמים שבע אומרים
אין ו"שהחיינו", שופר" קול "..לשמוע הברכות באמירת אדוננו". "יחי ג"פ
ויוצא ששומע ברכה בכל (וכן הפסק משום שמו" וברוך הוא "ברוך לענות

בשמיעה). חובה ידי

עכשיו נפלאות ומנהג הלכה

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

ט. פרק נזירות הלכות

י. פרק

א. פרק ערכים הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ז-ט. פרק התורה יסודי הלכות

א-ב. פרק דעות י-הלכות פרק

ג-ה. פרקים

א. פרק תורה תלמוד הלכות ו-ז פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ג. פרקים זרה עבודה הלכות
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ווגאס בלאס מצוה שלוחי

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

הקדושה להיפך עקשנות

התאונה מראה



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

גאולה של שנה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מרשית בה אלקיך ה' עיני "תמיד הפסוק את
הזקן רבינו מפרש שנה", אחרית ועד השנה
רומז א' חסר מרשית "כתיב התניא: בספר
עד ר"ה בליל שמסתלק האור הסתלקות על
יותר עליון חדש אור שיורד התקיעות אחר
עליון אור עולם מימי עדיין מאיר היה שלא

כזה..."

המיוחדת ההארה את מקבלת שנה, כל
איתה ממשיכה שנה כל בעבורה, השמורה
מעולם. ירד שטרם אור יותר, נעלה חדש אור
כאשר ית', בהנהגתו גם בקודש", "מעלין
ויותר, יותר גבוהים אורות אלינו שולח הוא
להבאת האחרונים בשלבים לנו המסייעים

והשלימה. האמיתית הגאולה

הגאולה שנת
האישיים ובחיים בעולם הסימנים ריבוי ואכן,
הגאולה ברגעי עומדים אנו כי המעידים
ומיד תיכף שתבוא והשלימה, האמיתית
טובה לשנה והאיחול ומתרבים. הולכים ממש,
איחול של ביטוי מקבל גאולה", שנת ומתוקה,
לא לרעהו יהודי מאחל אותו ומעשי, מוחשי
על מעשית כהסתכלות אלא עתידית, כברכה

אלו. ברגעים המתחוללת המציאות

השלישי המקדש בית ובנין לגאולה, הציפיה
בשנת התייחסות גם מקבלת והמשולש,
המבטאת שנה עומדים. אנו בפתחה ה'תשע"ט
הזמן היבטי בכל החודרת משולשת שלימות

החדש. הלוח של

מנין עם הזמן של החיבור מצד שלימות
הפסח חג יחול השנה כאשר - השבועות
תתחיל העומר וספירת קודש, השבת ביום
תמימות שבתות "שבע כנאמר: ראשון מיום

ה'תמימות' ששלימות חז"ל ודברי תהיינה"
מעלין שבוע, מידי כאשר שכזו, בקביעות היא
למנות מתחילים ראשון יום ובכל בקודש
המידות ובעבודת העומר בספירת חדש שבוע

לספירה. המתייחסת

משולשת שלמות
עלינו הבאה השנה - החודשים מנין מצד
חודש נוסף בה מעוברת, שנה הינה לטובה,
החודשים מספר עולה ובכך שני), (אדר נוסף

זו. בשנה עשר, לשלשה

וכסלו חשון החודשים - הימים מנין ומצד
מלאים כחודשים שנה, בכל להופיע יכולים
יום) ותשע (עשרים חסרים או יום) (שלשים
שנת בקביעות כזה. וחודש כזה חודש או
בצורתם החודשים שני מגיעים הרי תשע"ט,
הימים מספר את ישנם זו שבשנה כך המלאה,

המירבי.

הנופך את המעניקה היא זו, משולשת שלמות
האמיתית הגאולה "שנת לאיחול המיוחד

השנה, לוח קביעות מצד זה בשנה והשלימה".
המתבטאת ברכה מיוחדת, לברכה עדים אנו
שלימות והחודשים, השבועות הימים, במנין

הפרטים. לכל החודרת

קדושה של חזקה
עשור במסגרת האחרונה הינה ה'תשע"ט, שנת
(בגימטריה ה'תש"ע בשנת שנפתחה השנים
כל את שלימות לידי שהביאה שנה (5,770
מאות שבע הוא שמספרה כשנה העשור, עניני
תוקפו את מגלה שהיא הרי ותשע, שבעים
וחזקה כנ"ל, המשולשת, החזקה של הרוחני
פעמים שלשה מגיעה בעצמה שהיא כפי
אלו שכל וכפי תשע), = שלש פעמים (שלש
לבין כולו כל הקשור בעשור ביטוי לידי באים
שלשת את בתוכו המכיל בית ,770 - המשולש

טובים. ומעשים תפילה תורה, הקוים:

משלושת שלימות
זאת ביתר מגיעה זו,
האמיתית בגאולה
עם כאשר והשלימה,
זוכה כולו, ישראל
המקדש לבית לעלות
שבית כפי השלישי,
במספרו השלישי זה,
עניני כל את מעלה

העולם.

מתפשטת ומשם
לכל השתיה ומאבן הקודשים מקודש הקדושה
ו"ה' הארץ", כל על למלך ה' "והיה כולו, העולם
בתפילות שמזכירים כפי ועד", לעולם ימלוך
מלך שליט"א הרבי של בהתגלותו השנה, ראש

ממ"ש. ממ"ש ממ"ש ומיד ותיכף המשיח,

ברכה׳ של כוס ב׳חלוקת המשיח מלך שליט״א הרב

לנשים גברים בין מחיצה
תקותי - לנשים הגברים בין מחיצה שאין אודות
ובדברים נועם ובדרכי המתאימה שבהשתדלות חזקה

זה, לתקן בידו יעלה הלב מן היוצאין

ביותר, הדבר חשוב והרי

מושבות כמה בשביל ויפה טוב תקדים שיהי' כיון
ההסברה מקבלים אין עתה שלעת אלו שאפילו ובפרט

ערוך, השולחן נגד הוא מחיצה שבלי

הבהמית דנפש הפשוט לשכל גם מתאים לבארם יש
שהוא למי פני' היא בתפלה כוונתם הם גם שבודאי

מהם, עליון

וגם הלב, בהרגש או בשכלם יתארוהו שלא איך
ובכוונה, שבלב עבודה ענינה תפלה הרי לשיטתם

בזה קלה לשעה אפילו מהתבוננות מידית ותוצאה
ולהתקשר לכוונה המפריעים ענינים כל להסיר שצריך

אליו, ומתפללים שפונים למי זה עם

שמתפללים אף המחיצה, העדר אשר במוחש ורואים
או המתפללים את מגרה בחדר, מיוחדים בחלקים

וכו' השני' למחלקה להביט המתפללות

שהוא, מי ערך השפלת כל אין שבהנ"ל ופשוט

הדין גם הוא ולכן

הוא התורה פי על ענין יחסם ובניו שהאב (למרות
הדין זאת בכל בנים, על אב - כרחם הכתוב וכסגנון

צ"ח) סימן ראש אור-החיים ערוך בשולחן

פי על הדין וטעם הכנסת, בבית בניו לנשק שאסור
האמור

ו׳תתעח) (מאגרת

תפילין שהנחת "כשם
מצווה הוא יום בכל
כל על דאורייתא
חילוק ללא יהודי,
שבתורה גדול בין
כך פשוט, איש לבין
על גמור חוב הוא
לחשוב יהודי כל
שעה חצי יום כל
הילדים חינוך אודות

ויותר לעשות שבכוחו מה הכל, ולעשות
הילדים, אצל לפעול לראות כוחו, מכפי
אותם" מדריכים בהם בדרך שילכו
יום) (היום

הגאולהתלמוד תורה חב"ד בת-ים עיר הגאולה עיר בת-ים חב"ד תורה תלמוד
מרווחות לימוד כיתות .

ילד לכל מעניקים .
וחם אישי יחס

אצל המפתח הקודש טהרת על חינוך .
הגאולה בדור החסידי החינוך את הילד

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

054-770-3629 והרשמה: לפרטים

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

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

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

הערים ברחובות וכן כליאה מתקני

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

ח ע


