
לבנה׳ ׳קידוש לקראת
מעמדי ייערכו הבאה, שבת במוצאי
בשיחתשבת כידוע המוניים. קידושלבנה
מלך שליט"א הרבי מגלה תשנ"ב, נח פר'
סגולה הלבנה, ברכת למעמד כי המשיח
יש כן ועל הגאולה, לזירוז מיוחדת
בגדי עם הערים בחוצות בקיומה להדר
יתפרסמו חב"ד במוקדי עם. וברוב שבת
בהם המרכזיים המקומות הקרוב בשבוע
המצווה. לקיום גדולים אירועים יתקיימו

ולהשתתף. לעקוב מוזמן הציבור

הפיגוע בעקבות הפגנות
הפיגוע לאחר השבוע, בראשית
ספונטניות להפגנות עשרות יצאו בברקן,
את להחמיר בקריאה הארץ, ברחבי

ושותפיהם. המחבלים כנגד הענישה

השלוחים לכינוס נערכים
שעל-ידי הכינוס ועד במשרדי
בימים פועלים חינוך, לעניני המרכז
השלוחים כינוס לקראת רב במרץ אלו
במתכונת השנה שיתקיים העולמי,
ברחבי השלוחים קהל למען משופרת
– חייך ימי "כל בסימן שיעמוד תבל,
השליחות כפי המשיח", לימות להביא
המשיח: מלך שליט"א הרבי קובע אותה
צדקנו משיח פני לקבלת העולם הכנת
בשבת אי"ה יפתח הכינוס ממש. בפועל
ב-770 1:30 בשעה שרה, חיי פר'
מלך שליט"א הרבי של בהתוועדות
יתקיימו הסמוכים בימים כאשר המשיח.
שיעסקו שונים ומושבים סדנאות

השליחות. בעבודת

טובות חדשות

הארצית להתוועדות כולנו

מ-770 הבאים ברוכים
בראשיתה אולמי תשע"ט, חשון י"ט

בן מידי היריות, שנשמעו לאחר קצר זמן
פורסמו טרם עוד אלון, חברת במשרדי העולה,
הבטחון כוחות יצאו הי"ד, ההרוגים שמות
צירים הארור. המחבל לתפיסת רדיפה למסע
לכפרו נשלחה מיוחדת חוליה נחסמו, רבים
שיביא מידע של פרט כל לדלות מנת על ולביתו

לתפיסתו.

שרבים הרי העבר, נסיון למול טבעי, באופן
יועמד ולא מותו את ימצא שהמחבל איחלו

שיגזור במשפט לדין
שכולל מאסר עונש עליו
ועוד משופרים תנאים
כספי תקציב ועיקר,
מקופתם ושמן עשיר
נתפסים אשר אלו של
על לחתום כמסוגלים

הסכמים.

במלא עולה וכאן
השאלה חריפותה
המתבקשת. ההגיונית
משאבים להשקיע מדוע
שכאלה גדולים
ימ"ש המחבל בתפיסת
קטן חלק להפנות ולא
מנת על אלו ממאמצים

במעשיהם אשר אלו אותם את הדרך מן לסלק
לא מדוע הטרור? מעשי את מעודדים וכספם
מופע לעצירת משמעית חד קריאה נשמעה

ה'רשות'? ראשי יוצרים אותו הדמים

אמיתי מנהיג
לא גם מענה, ללא נשארת שבנתיים השאלה,
לעצמם לקרוא שאוהבים הממשלה אנשי ידי על
להדהד תמשיך ביותר", הימנית "הממשלה
המראות עולים כשברקע ניכר, זמן עוד במרחב
המחבלים לעצמם מרשים שם עזה, רצועת מגבול
ועוד עוד לכרסם
מזמן שכבר בהרתעה
ורצועת קיימת, לא
על המוכרת הגבול,

ושוב שוב נפרצת לאומיים, הבין המוסדות ידי
ואזרחים. בחיילים לפגוע במטרה

ומתפשטת, ההולכת האונים, חוסר תחושת מול
שצופה האמיתי, המנהיג של דמותו וניצבת עולה
מו"מ ניהול מעצם ומזהיר מראש זאת כל את
אומר המשיח, מלך שליט"א הרבי - הערבים עם
ובאמירתם היהודים של בגישתם תלוי הכל כי
על גם שתתקבל אמירה האומות, מול הנחרצת
את לקבל ישראל עם בידי שיסייעו האומות ידי
כל על המלאה החזקה

ישראל. ארץ שטחי

לכולם לדאוג
שבניית מספרת התורה
מאה לנח לקחה התיבה,
שנים 120 שנה. ועשרים
סיזיפית עבודה של
העץ מבנה לבניית קשה,
עתיד על שישמור הענק
בימי החיים בעלי כל
שבני בשעה המבול.
הבניה באתר עברו דורו
מעשיו, לפשר ותהו
הוא כי נח להם הסביר
על מאלוקים מסר קיבל
הרעים מעשיהם בגלל לבוא המשמש המבול
את הוא המשיך בו יום וכל העולם. יושבי של
הכליון גזירת לדחיית זאת שניצל הרי הבניה,
לדבריו. שישעה מי יהיה שאולי סיכוי ונתינת

ידועה. המר, וסופם דורו בני של עקשנותם
מזבח לבנות נח מיהר מהתיבה, יציאתו עם אך
הבורא כשהריח להקב"ה, קרבנות ולהעלות
מבול יותר יביא שלא נשבע הניחוח ריח את
העולם קיום את נח הבטיח במעשהו לעולם.

הבאים. לדורות

המחאה לצד המעשה, חובת עלינו מוטלת כעת
הרי ישראל, בני של בבטחונם הכרסום כנגד
ומעשים במצוות להוסיף החובה מוטלת שעלינו
הרבי של המלאה התגלותו לזירוז טובים

ממש. ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א

שהבטיח המעשה
העולם קיום את

הוא וזאת העולם, קיום את להבטיח צריך ראשית אך רבה עבודה לפניו כי הבין מהתיבה, יצא נח כאשר
והשלימה האמיתית הגאולה הבאת זכות גם אך המחאה חובת מטלת עלינו גם המזבח. בניית ידי על עשה

ישראל עם של הכח

״כאשר יצהר. חב״ד ישיבת ע״י בשומרון לולב מבצע למכה. תרופה מקדימים
בדין״ ניצחו שישראל יודעים אנו בידיהם, ואתרוגיהם ולולביהם יוצאים ישראל
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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 גיטי ומרת זלמן שניאור ר' למשפחת
אליאס

שיח' זליג משה ה' בצבאות החייל הבן להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

p

שיחיו חנה ומרת מענדי ר' למשפחת
ליפש

שתי' מושקא 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 טוב מזל

  
    
    
     

    
   
    
    

    
    
      

  
  

ברית לאות . . בענן נתתי קשתי את
יג-טו) ט, (בראשית

הקשת אות כי נאמר דורות שני לגבי
המלך של דורו בימיהם: הופיעה לא
הגנה זכותם רשב"י. של ודורו חזקיהו
לאות נזקקו שלא כך דורם, בני על

הקשת.

הגאולה. הוא אלה, לשנים משותף מכנה
הארץ "הוטבלה" שבמבול, כשם
של לדרגה שהתעלתה ועד ונטהרה,
נזכה הגאולה, בזמן גם כך חדש". "עולם
"השמים - של מהותית להתחדשות

החדשה". והארץ החדשים

חזקיהו על להשוואה: נוספת נקודה
ועל משיח לעשותו הקב"ה שרצה נאמר
שבזכותו נאמר: הזוהר וספרו רשב"י

ברחמים. הגלות מן ישראל בני יצאו

גאולה) (פניני

יהיה ולא . . בענן נתתי קשתי את
למבול המים יג-טו)עוד ט, (בראשית

מבול: עוד יהיה שלא מציינת הקשת

עד כבדה כה עננות הייתה המבול לפני

להשתקף היה יכול לא השמש שאור

שזיכך המבול קשת. נוצרה לא וכך בהם

ואז העננים את גם זיכך העולם את

להופעת הטבעית האפשרות נוצרה

הקשת.

תאיר הגאולה שבזמן לכך הסיבה גם זו

והעולם היות גווניה, במלוא הקשת

מזוכך. כבר יהא
רבתי) (בראשית

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:46 17:35 ירושלים

18:48 17:50 תל-אביב

18:47 17:41 חיפה

18:49 18:53 באר-שבע

18:59 18:02 ניו-יורק

      
נד,א-י) (ישעיהו

שבמבול הנסתר החיובי הפן

מלך דבר

נח

נח

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

לא עולם של ברייתו "מתחילת במדרש: איתא
המים", מן אלא עולה הקב"ה של קלוסו היה
אמר . . בו ומרד המבול דור ש"עמד ולאחרי
שישבו אותן ויבואו ויעמדו אלו יפנו הקב"ה
הארץ על הגשם "ויהי שכתוב וזהו מקודם בהן

לילה". וארבעים יום ארבעים

מוצף בהיותו העולם של שמצבו מובן, זה לפי
ברייתו", ב"תחילת למצבו דומה המבול במי
שזהו במים", מים כולו העולם "כל היה שאז
הקב"ה את המקלס עולם - ביותר גדול עילוי
דוקא). המים מן עולה הקב"ה" של (ש"קלוסו

זה ענין מתאים איך מובן: אינו זה ענין ולכאורה
שבאו בפשטות, ענינם תוכן עם המבול שבמי

בשר"? כל "לשחת

למעלה רע אין
ענין נרמז האלה המדרש שבדברי לומר, ויש

ובהקדמה: - לתורה בשייכות וכללי יסודי

מהדברים היא שהתורה חז"ל מאמר ידוע
שנה "אלפיים שאמרו וכפי לעולם", ש"קדמו
מקרא שאין למרות כלומר, לעולם". תורה קדמה
הוא תורה דברי של ו"פשוטן" פשוטו, מידי יוצא
דוקא הגשמי הזה בעולם נלמדת שהתורה כפי
תיבה בכל כי לעולם", תורה "קדמה מקום מכל
ורוחני, פנימי פירוש (גם) יש שבתורה ותיבה

רוחניים עליונים בעולמות נלמדת שהתורה כפי
גשמיים). מענינים מעלה (שלמעלה

דיחד התורה. חלקי כל על חל זה שכלל ומובן,
בכל בפשטות אירע שבתורה סיפור שכל זה עם
מכיון מקום, מכל בתורה, המסופר כפי פרטיו
סיפורי שגם לומר צריך לעולם, קדמה שהתורה
למציאות בהתאם רוחני תוכן מכילים התורה

עליונים. בעולמות התורה

טוב הכל - בפנימיות
הקב"ה שאצל מכיון נוסף: ענין למדים ונמצינו
אלו ענינים שגם לומר, עלינו לכן רע. אין
בלתי ענינים הם הפשוט פירושם שלפי שבתורה
הרי וכו'), עונשים טובים, לא (מעשים רצויים
בהם יתכן (שלא בעליונים שהיא כפי בתורה
שכולם באופן המה מתפרשים רע) של מציאות

וטוב. קודש

הזקן רבינו הבא: הסיפור את מבאר זה יסוד
היה לא אחת פעם בתורה. הקורא בעצמו היה
האמצעי אדמו"ר ושמע תבוא, בשבת בעיירתו
מאחר. התורה קריאת את - ילד עדיין שאז -
לכאב הביאתו שבתוכחה מהקללות נפש העגמת
יוכל אם הזקן רבינו נסתפק כיפור שביום עד לב,

הרי האמצעי, אדמו"ר את כששאלו להתענות.
קורא כשאבא ענה: זו, פרשה קוראים שנה בכל

קללות". נשמע לא "זה

קרא הזקן רבינו כאשר ביאור: דורש ולכאורה
כפשוטו הקריאה של תוכנה נשמע בודאי בתורה,

בדבריו. הפירוש איפוא, ומהו,

הפשוט במובנן הקללות ענין הנ"ל: לפי והביאור
הפשט. בעולם למטה נלמד שהענין כפי רק הוא
בעולם בעליונים", מדברת ש"התורה כפי אמנם
של למציאות שייכות לה שאין קדושה שכולו
גם הנה — רע) על להעונש לא גם (ובמילא רע
קדושה ורק אך תוכנם (הקללות) אלו ענינים

וברכה.

היה בתורה, קורא היה הזקן אדמו"ר כאשר ולכן,
תוכן האמצעי) אדמו"ר (אצל בקריאתו נשמע
בעליונים", מדברת ש"התורה כפי הדברים פירוש
טוב שכולו ענין מיסודה היא התוכחה (גם) ששם

וברכה.

צריך אחד כל
המבול: מי אודות המדרש בדברי הביאור הוא וכך
המבול, דור אנשי את להעניש בא שהמבול זה
המבול, דור חטאי מטומאת הארץ את לטהר וגם
וכפשוטו; למטה הוא שהענין כפי רק זה הרי
ל"תחילת דוגמא - קדושה כולו הוא עינינו אבל
מים כולו העולם "כל כאשר עולם", של ברייתו
אלא עולה הקב"ה של קלוסו היה "לא כי במים",
לגלות היהודי של עבודתו גם וזוהי המים". מן
לגאולה נזכה עדי בעולם דבר שבכל הטוב את
ה' את דעה הארץ כש"מלאה והשלימה האמיתית

מכסים". לים כמים

תשמ״ו) מרחשון דר״ח א׳ שיחת (על-פי



מאדרוה

לטולוז שלט

ק"מ 150

וכו'\ שם שנרצח אחרי

בלילה 10 הגנו

בגוגל לנו שיחפשו התקשרנו

ה ד ע ס מ

כשרה

מואים לא

מנתניה: אנטיזדה משה הרב מספר
עושה בעודי שנים מספר "לפני
ברעננה, הכוללים לאחד דרכי את
הקבועה ההסעה כי גיליתי
לנסות החלטתי להגיע. מבוששת

לרעננה. טרמפ לעצור

רכב לידי עצר דקות מספר לאחר
הנהג של חזותו פי שעל שרד
הלה ממון. בעל שהוא היה ניכר
להגיע, ברצוני לאן אותי שאל
נוסע שהוא טען לו, כשעניתי אך
הדלת את סגר ההפוך, בכיוון
מספר חלפו בנסיעתו. והמשיך
והציע אלי חזר הוא והנה דקות
שייקח מבטיח כשהוא לעלות, לי

לרעננה. אותי

כמנהגי הוצאתי הנסיעה במהלך
בקול וקראתי התניא ספר את

היומי השיעור את רם
באחד עת באותה שהיה
'אגרת של מהפרקים
כמה חלפו התשובה'.
אני כשלפתע רגעים

בכי. קולות שומע

הנהג לכיוון הסתובבתי
מחזיק הנהג ונדהמתי,
וממרר בידו ההגה את
לסיבת שאלתי בבכי.

סיפר הוא אותו, שתקף הבכי
לבצע בדרכו הוא כי לתדהמתי
הרכב את "להחזיר פעולות שתי
לפועל להוצאה בו נוסעים שאנו

לדעת". עצמי את לאבד ו...

וניסיתי דבריו למשמע הצטמררתי
ולשכנע לשדל הנסיעה כל במשך

מהחלטתו. בו לחזור אותו

וסיפר אלי נפתח אט אט הלה
מספר בבעלותו היו שבעבר לי
לו האיר והמזל תיווך משרדי
לאחרונה, לעשיר. שהפך עד פנים,
התהפך כלל, מובנת בלתי בצורה
כל את להפסיד החל והוא הגלגל
התגרשה אשתו בתחילה רכושו.
התחילו העסקים מכן ולאחר ממנו
העסקאות מן כמה להתדרדר,
ירדו הונו כל את שם שעליהם

לטמיון.

מספר שעשה לאחר הימים, באחד
שיהיה מבלי בנקאיות הלוואות
החוק רשויות עיכלו כיסוי, להם
הולך הוא ועכשיו הבית את והבנק

שנותר האחרון הדבר את להחזיר
עיצבונו אף על הרכב. את בידו,
תקווה בו נסכתי הרב, וייאושו
להימנע לשכנעו והצלחתי ועידוד,

צעד... כל מלעשות

שיש האפשרות על לו סיפרתי
מלך שליט"א לרבי לכתוב בידנו,
קודש'. ה'אגרות באמצעות המשיח
שעות כמה שבעוד ממנו בקשתי
חזרה יחד ניסע אותי, לאסוף יבוא
את לקבל בצוותא ונכתוב לנתניה

בעבורו. הברכה

אותי תקפו לכולל, כשהגעתי
שדחיתי כך על מצפון נקיפות
הייאוש אולי שעות, בכמה אותו
מה את ח"ו יבצע והוא עליו יגבר
כשסיימתי נגוזו חששותי שחשב.
לי ממתין אותו וראיתי לימודי את

במכוניתו.

לביתי יחדיו נסענו
על שקיבל ולאחר
החלטות מספר עצמו
ידיו את נטל טובות,
לרבי לכתוב וניגש
המשיח מלך שליט"א

מצבו. על

התשובה במכתב
הרבי מונה שנפתח
דברים מספר המשיח מלך שליט"א
ממרה האדם את להוציא שיכולים
הכנסת היא מהם כשאחד שחורה,
מצוות על ולהקפיד ה'שמחה'

תפילין.

המכתב את לו להסביר כשסיימתי
בסיפורי דברי את מתבל שאני תוך
בזכות שאירעו מדהימים מופת
שהתקבלו הקדושות ברכותיו
פצחנו הקודש, אגרות באמצעות
על שנמשך ונלהב שמח בריקוד
מן ביציאתו ארוכות. דקות פני
הנחת על להקפיד הבטיח הבית,

חול. יום בכל תפילין

התקשר הוא שבועות כמה לאחר
הוא מהעבר, שבשונה וסיפר,
המנהרה בקצה אור רואה כבר
להתאושש מתחילים ועסקיו
איתו דיברתי לאחרונה אט. אט
איך סיפר רבה ובהתלהבות
ועל כבעבר לשגשג חזרו שעסקיו
מבלי יום אף מפספס לא שהוא כך

ב"ה. תפילין להניח

המשיח מלך שליט"א הרבי של הקדושות שיחותיו מתוך

המעיינותהפצת המעיינות הפצת
השלוליותגם בין השלוליות בין גם

המקורי ששמו מהחדשים אחד הוא זה חודש
לח) ו, (א' במלכים בתנ“ך. מופיע הקודש) (בלשון
וקאי השמיני", החודש הוא בול ”בירח נאמר:
בשם נקרא היה שבראשונה מרחשון, חודש על
שם על שזהו ז"ל חכמינו במדרשי וכמבואר ”בול".

בולין". בולין עושה ”שהארץ

הפסוק) על שמעוני (ילקוט במדרש מבואר והנה,
שירדו יום" ארבעים כנגד מ', חסר ”מבול בדוגמת היא ”בול" שתיבת
אחת). (לדיעה מרחשון בחודש היתה שהתחלתם המבול, בזמן גשמים
על אף לי, זאת נח מי כי הקב"ה שנשבע פי על ”שאף במדרש ומבאר
בעולם, רושם עושים הימים אותם היו שנה בכל יום ארבעים כן פי
יום, ארבעים אותם ופסקו המקדש, בית את ובנה שלמה שעמד עד

שפסקו". יום ארבעים כנגד מ', חסר כתיב לפיכך

האדם בעבודת הוראה - ענינם התורה (וסיפורי) עניני שכל ומאחר
בנוגע הוראה ישנה במדרש המובא זה בסיפור שגם מובן לקונו,

מישראל... ואחת אחד כל לעבודת

- הגשמים עונת מתחילה מרחשון שבחודש לעיל נתבאר וההוראה:
יוצאים כאשר קר; אויר והמזג גשמי-זעף, יורדים בחוץ החורף: תקופת
צריכים בבית נמצאים כאשר וגם חם, לבוש ללבוש צריכים לרחוב
שברחוב הקור הרי זאת לולי כי הבית, את לחמם כדי תנור להסיק
קודרת. אוירה ליצור עלול זה כל הרי - קר.. יהיה בבית שגם פועל
הדבר יוצר פעם כל לא גשמים, יורדים שכאשר בפועל שרואים וכפי

כו'. מרומם רוח מצב

יכול היה כו', בתקפה מאירה השמש כאשר הקיץ, בימי - ובפשטות
לא הוא כי כדבעי, ה' בעבודת להתעסק זמן לו והיה לנופש, לצאת
גם היה חבירו, את פוגש היה כאשר זה דרך ועל כו', במתח שרוי היה
והוא לנופש, יוצא אינו החורף בימי אבל דומה; ומצב במעמד חבירו
עבודת לעניני להתמסר יותר קשה כן, ום - כו' בעניניו וטרוד עסוק
זה, מכל להתפעל ליהודי לו שאין אומרים זה על הנה . . כדבעי ה'

החושך... מן נעשה האור יתרון ואדרבה:

בחורף גם בקיץ, גם
הנ"ל: המדרש בסיפור המודגשת ההוראה וזוהי

זאת דוקא, מרחשון בחודש היה המלך שלמה ע"י המקדש בית בנין
המבול, ענין כללות עם קשור היה זה שחודש פי על אף אומרת,
בחודש (שהתחלתם הימים אותם היו שנה בכל יום ש"ארבעים ועד
המלך שלמה התפעל לא כן פי על אף בעולם", רושם עושים מרחשון)
אלו שימים בלבד זו ולא המקדש. בית את אלו בימים ובנה זה, מכל
”פסקו זה ידי על אדרבה: אלא המקדש, בית בבנין חסרון פעלו לא
המקדש בית בנין סיום - דאתהפכא ובאופן יום", ארבעים אותם

אלו. בימים

לפועל: בנוגע ההוראה וזוהי

דהפצת העבודה בכללות ההוספה אודות לעיל להמדובר בהמשך
להתפעל מה אין - כולה השנה כל במשך חוצה והמעיינות היהדות
של בשליחותו שהולכים מאחר וכו', לחורף" הקיץ מן ש"יוצאין מזה
בנוגע והצלחות ברכות והמשכת כח נתינת ממנו ומקבלים דורנו נשיא

חוצה. והמעיינות היהדות דהפצת העבודה לכללות
תשמ״ב) מרחשון חודש מברכים בראשית, פרשת שבת (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ו. פרק תרומות הל'

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

טו-יז פרקים שבת הלכות

יח-כ. פרקים

כא-כג. פרקים

כד-כו. פרקים

כז-כט. פרקים

א-ב פרקים עירובין הלכות ל. פרק

ג-ה. פרקים

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

משמיים טרמפ

וטעות שגיאה שעשו כבר מפרסמים כעת
השלום", "חוזה בחתימת ביותר חמורה

מה כל על תמורה שום קיבלו שלא כבר שרואים מאחר
לדבר שלא משתדלים כן פי על אף אבל לערבים- שנתנו

זה... על
תשמ"ב) נח ש"פ (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

תמורה בלי ויתורים

אנטיזדה משה הרב

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:



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

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

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח
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נפרקות - המלאות החבילות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

המתאר חסידי מושג החבילות" את "לפרוק
אצל משהותו השב החסיד של תפקידו את
את ופורק המשיח, מלך שליט"א הרבי
כדי צבר אותם העצומים הרוחניים המטענים
ונשארו נסעו לא אשר אלו את בהם לשתף

במקומם.

הנעלים ברגעים מדובר ובראשונה בראש
המשיח, מלך שליט"א הרבי במחיצת ביותר,
הקודש, שיחות ההתועדויות, התפילות, בעת
כל אלו, שלצד אלא וכדומה. הדולרים חלוקות
שעות ספור אין צוברים ב-770 ואורחת אורח

חסידי. בתוכן למלא יש אותם נוספות

לכולם מתאים
הקמת עם שנה, כחמישים לפני עוד ואכן,
הגשמיים צרכיהם לסיפוק אורחים" "הכנסת
העולם, ורחבי הקודש מארץ הבאים של
גם להקים המשיח מלך שליט"א הרבי הורה
חסידות לשיעורי אחריות שייטול רוחני ועד
המותאמים שונות בשפות 'נגלה' ולימוד

הרבים. לאורחים

של בהגעתם המשמעותית העליה עם
הצורך נוצר מבעבר, רבות בכמויות אורחים
כך השיעורים מערך את ולשכלל להרחיב
לבחורי המגיעים. לכל מענה ויתנו שיותאמו
הכנסת צוותי של לפעילותם אודות הישיבות,
'התאחדות בפעילות לאברכים אש"ל, אורחים
אחו"ת ארגון - הנשים ובעזרת החסידים'

.770 הנשים ומדרשיית התמימים

רבים חידושים למצוא ניתן שנה מידי ואכן,
רבים משתתפים אליהם המושכים ומגוונים
את וממלאים הרוחני עולמם את המעשירים

בהמשך. עמהם ייטלו אותם ה"חבילות"

וערוכות העין את מושכות לימוד חוברות
לשיעורים מותאמים כשהם שבוע, מידי יוצאות
תשרי. חודש במשך שבוע, באותו הנלמדים

ליל אישון ועד מבוקר
בישיבה. כמו חסידות' ב'סדר נפתח בוקר כל
"הישיבה ומפעים, אדיר מחזה זהו שכאן רק
באלפים וגדושה מלאה בעולם" הגדולה
או ביניהם מתפלפלים לימודם, על השוקדים

המשפיעים. אחד סביב מתקבצים

מוקם בוקר, וארוחת שחרית תפילת לאחר
הנמסרים משיעורים החל אדיר, שיעורים מערך
הקטנות, הישיבות לתלמידי פרטני באופן
בתי בין הלימוד מקומות לפי המתחלקים
במקביל הייטס. קראון שכונת ברחבי הכנסת
מתחלקות הנשים שבעזרת הרי אלו, לשיעורים
מגוון המספקות שונות, לימוד לכיתות הבנות
במיוחד הקשורים בנושאים שיעורים, של רחב
הרוחנית וההתעלות ל-770 ההגעה למטרת
לרבי וההתקשרות האמונה חיזוק לצד במקום

המשיח. מלך שליט"א

מתקיים מנחה תפילת לאחר הצהריים, בשעות
המיועד 'כללי' שיעור 770 הכנסת בבית
המשפיעים אחד מפי יחד, המשתתפים לכל
בסוגיות כללית להבנה הקשורים בנושאים

וגאולה. משיח בנושאי וכמובן בחסידות

הצהריים אחר שיעורים ממערך נפרד בלתי חלק
כמו הלב, את המושכים ברעיונות טמון
במקביל רבנים מספר מדברים בהם פאנלים
הנערכים מראש. מוכנות ושאלות נושאים לפי

בנפרד. לבנות והן הישיבה לבחורי הן

לבנות גם
מוקדשים ערבית תפילת שלאחר הערב שעות
למצוא ניתן כאן גם להתוועדויות. כלל בדרך
מאות של לציבור המיועדות אותן את
או משפיע, סביב ,770 במרכז יחד המתקבצים

יותר. קטנות בקבוצות

כי לציין חשוב כאן גם
ונשים הבנות של מקומן
ערב מידי נפקד. לא
התוועדויות מתקיימות
רחב מגוון עם שכאלו,
משפיעות או רבנים של
השעה בעניני המעוררים
העניין סביב ובעיקר
קבלת של ביותר הבוער

צדקנו. משיח פני

שתוספת ספק אין
כל המטעינה זו רוחנית

את לפעול כדי בה יש לדרך, בצידה ואחת אחד
תיכף - והשלימה האמיתית הגאולה הבאת

ממש. ומיד

לארץ-כפשוטו מסביב השמש הליכות
בהחלט, שהוא ממי שמעה אשר כותבת,

המדע החלטת שזוהי - ממכתבה כנראה - כאילו
וכו', השמש את סובבת שהארץ ברור אשר

כמה ידי על הופרכה שכאילו ההפכית, כשיטה ודלא
בזה. בירור ושואלת הוכחות,

מהי לראש לכל לדעת רוצה מהאמור, שכנראה וכיון
- מדע אנשי דעת

אנשי כל החליטו האחרונות, השנים בעשיריות הנה
החלטה כל אין אשר זה, בשטח העוסקים המדע

בדבר,

מקיפו. והשני במקומו עומד והארץ מהשמש מי

שיקולים כמה יסוד על שהחליטו אלא עוד, ולא
מדעים,

בזה. והוכחה ראי' להביא המדע יוכל לא שלעולם

שירצה, שיטה לאחוז ביכולתו איש כל המדע פי ועל

להיפך, או אותה סובבת והשמש עומדת שהארץ או

השני, את אחד סובבים ששניהם או

המדעים בהתפתחות המתעסקים לאלו זה כל וכידוע
היחסיות. שיטת על מיוחסת בתקופתנו,

של מוחלטה והכי האחרונה הכי החלטה זוהי וכאמור
זה. בדורנו מדע אנשי כל

מובן זה פי ועל

השמש הליכות אודות המדברים המקראות שכל
- וכו' לארץ מסביב

קושיא. כל זה על ואין כפשוטו, ללמדם יש

ו׳תתעז (מאגרת
(181 עמ׳ ח״י בלקו״ש נדפס

סויסה) (ינון הפאנלים באחד בשקיקה מאזינים

רבים מני אחד שיעור


