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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת
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ע"ה חסקל מרהבת מרת
גוט

ה'תשע"ט אלול כ"ג ב' יום נלב"ע

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

לזכות

שיחי' לאה בן אברהם

שאר כל בתוך ומהירה שלימה לרפואה
ממש ומיד תיכף ישראל, חולי

נשמת לזכות שלימה רפואה

  
   
   
  
  
  
  
   
   
   

   
      

שבותך את אלוקיך ה׳ ושב
ג) ל, (נצבים

שבותך, את והשיב לכתוב לו היה
שהשכינה כביכול, מכאן, למדו רבותינו
גלותם, בצרת ישראל עם שרויה
שהוא לעצמו, גאולה הכתיב וכשנגאלין

עמהם. ישוב

הפסוק) על (רש״י

העמים מכל וקבצך ושב
ג) ל, (נצבים

ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח המלך
הראשונה, לממשלה ליושנה דוד מלכות
ישראל, נדחי ומקבץ המקדש ובונה
כשהיו בימיו המשפטים כל וחוזרין
שמטין ועושין קרבנות, מקריבין מקודם,
בתורה, האמורה מצותה ככל ויובלות
שאינו מי או בו, מאמין שאינו מי וכל
בלבד נביאים בשאר לא לביאתו, מחכה

רבינו, ובמשה בתורה אלא כופר, הוא
ושב שנאמר עליו, העידה התורה שהרי
וקבצך ושב ורחמך, שבותך את אלהיך ה'
וגו' השמים בקצה נדחך יהיה אם וגו'
המפורשים הדברים ואלו ה', והביאך
שנאמרו הדברים כל כוללים הם בתורה

הנביאים. כל ידי על
א) הלכה יא, פרק מלכים הלכות (רמב״ם

בגדים חמוץ מאדום בא זה מי
א) סג, ישעיהו (הפטרה, מבצרה

עתיד טעויות בשלשה לקיש ריש אמר
זה מי שנאמר לטעות אדום של שר
טועה מבצרה. בגדים חמוץ מאדום בא
גולה והוא בצר אלא קולטת שאינה
אדם אלא קולטת שאינה טועה לבצרה.
אלא קולטת שאינה טועה מלאך. והוא

מזיד. והוא שוגג
תקו) רמז שמעוני (ילקוט

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:05 17:54 ירושלים

19:07 18:09 תל-אביב

19:06 18:00 חיפה

19:07 18:12 באר-שבע

19:24 18:27 ניו-יורק

גו' אשיש שוש 

ט) סג, - י סא, (ישעיה

השנה בראש הדין לעשיית הדרך

מלך דבר

ניצבים
ה-ו אבות פרקי

ניצבים

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

03-658-4633 טלפקס
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

"ימי נקראים השנה) מראש (החל אלו ימים
שהדין בתורה כתוב ומשפט לדין ובנוגע הדין",
והצילו העדה "ושפטו של באופן להיות צריך
מהדין שכתוצאה לכך לדאוג שיש דהיינו העדה",
"והצילו – היותר ככל ויזכו ינצלו והמשפט

העדה".

נס יעשה שהקב״ה יודעים
לפני שעוד בגלוי, זאת רואים ישראל בני אצל
(ראש שלהם הדין ביום הדין פסק מהו שיודעים
בוודאות ובטוחים שמחים כבר הם הרי השנה),
"והצילו להיות צריך הרי (כי לזכותם יצא שהדין
עולם, של "מנהגו ה'טור': שאומר וכמו העדה").
אבל דינו. יצא איך יודע אינו . . דין לו שיש אדם
ומתעטפים לבנים לובשים – כן אינן ישראל
בראש ושמחים ושותים ואוכלים . . לבנים
נס...". להם יעשה שהקב"ה שיודעים לפי השנה,

בשלימות העדה" "והצילו של הענין ועיקר
האמיתית הגאולה אל ההצלה – הוא ובגלוי
קודם עוד שגם יהודי אפילו הרי כי והשלימה,
וברוחניות, בגשמיות טובה בצורה חי הגאולה
מארצנו", גלינו חטאנו "מפני אומר הוא גם הרי
נמצאים לא ועדיין המקדש, בית את אין עדיין כי
הוא אין וממילא, ישראל, בארץ ישראל בני כל
העדה" ה"והצילו ולכן מושלמת, ב"הצלה" נמצא

והשלימה. האמיתית הגאולה – הוא האמיתי

לגאולה, במיוחד קשור השנה שראש ולהוסיף,
מלכותו קבלת הוא השנה ראש של ענינו הרי כי
קשורה ית' ומלכותו עליכם") ("תמליכוני ית'
ומכל המשיח. מלך ידי על בשלימות ומתגלה
לפני האחרונים ברגעים – שכעת מובן זה
שלימות לידי להביא לפעול צריכים – הגאולה
האמיתית בגאולה שתהיה העדה" ה"והצילו את

הדין. ימי – אלו בימים ובפרט והשלימה,

בדין שזוכים בטוחים
"נצבים" לפרשיות הנ"ל הענין את לקשר ויש
ראש ואחרי לפני בתורה קוראים שאנו ו"וילך"

השנה:

הדרגות כל על מדבר כולכם" היום נצבים "אתם
– "נצבים" – עומדים שכולם ישראל, בבני
ולאחר בדין. שיזכו גמורה ובוודאות בביטחון
על שרומז "וילך", פרשת מגיעה זה, ובכח מכן
– ללכת הכוחות כל את יש ישראל שלבני כך

והשלימה. האמיתית הגאולה אל – "וילך"

ישראל שבני לעיל, הנזכרים הטור דברי ולפי
לפי . . לבנים ומתעטפים לבנים "לובשים
שכבר מובן נס", להם יעשה שהקב"ה שיודעים

בדין, שזוכים ובטוחים יודעים השנה ראש בערב
והביטחון, השמחה של הענין מתחיל אז וכבר
הדרושות ההכנות את לעשות רק נותר וממילא

החדשה. השנה לקראת

בערב חשוב ענין נוסף האחרונים ובדורות
של הולדתו יום חל ר"ה בערב השנה: ראש
של השלישי (הנשיא צדק הצמח אדמו"ר כ"ק
– ו"צדק" ("צמח" שמותיו שב' חב"ד), חסידות
צדקנו. משיח של שמותיו הם ספרו) של השם
בעל של מזלו מתגבר השנה ראש בערב ולכן
משיח של שמו של מזלו ומתגבר ההולדת, יום
ישאר לא שזה פועל ההולדת יום ובעל צדקנו,
הגילוי שיהיה אלא משיח", של ב"שמותיו רק

בעצמו. המשיח של

מי״ד תיבות ראשי
צדקנו, משיח מתגלה ממש ומיד שתיכף והעיקר,
לארץ ומיד תיכף ישראל בני כל הולכים ואז

השנה. ראש את שם וחוגגים הקודש,

"מיד – "מיד" המילה של התיבות ראשי וכידוע
טוב), שם (הבעל ישראל משה, – נגאלין" הן
הללו הנשיאים ששלושת משיחא, מלכא ודוד
הוא ראשון "גואל – (משה לגאולה, קשורים
תורתו, הפצת ידי שעל – הבעש"ט אחרון"; גואל
מלכא ודוד המשיח; מלך יבוא החסידות, תורת
והם בפועל) הגאולה באה ידו שעל – משיחא
הנקודה שזו – "מיד" אחת מילה בתוך באים

הגאולה. של והיחידה האחת

והשלימה האמיתית לגאולה שזוכים – והעיקר
ממש. ומיד תיכף צדקנו, משיח ע"י

תשנ״ב) השנה ראש ערב שיחת (ע״פ



המשיח מלך שליט"א הרבי - כללי מכתב

ה'""בואו נשתחווה לפני ה'" לפני נשתחווה "בואו
ה'תשט"ו הסליחות, ימי ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

ישראל ובנות בני אל

ומקום מקום בכל אשר

יחיו עליהם ה'

וברכה! רב שלום

כלל בתוך ואחת אחד לכל לאחל רצוני החדשה השנה בוא לקראת
ומתוקה. טובה שנה – העתיק הנוסח לפי – ישראל

ביום לא אך העולם, בריאת במועד תורתנו ע"י הוקבע השנה ראש
האדם. נוצר שבו הששי ביום אם כי לבריאה, הראשון

עוד בעולם שנוסף בכך מתבטאת אינה האמורה והבריאה היום גדולת
שהחי כשם לפניו, הנבראים מן יותר גבוהה בדרגה שהוא יצור יצור,
שהוא יצור שנוסף בכך אלא – הדומם מן והצומח הצומח מן יותר נעלה

מקודמיו. ערוך לאין שונה

הבריאה את העלה כן, על יתר ואף הבריאה, יוצר את שהכיר זה הוא שכן
תחושת הכרת שהרי שלה. השלימות לדרגת ובכך זו, לתחושה כולה

הבריאה. כל של והמטרה היעד היא – בבריאה האלוקות וראיית

* * *

– הנבראים שאר מכל האדם שונה שבהם המיוחדים האופי מקווי אחד
לנצל האדם מסוגל זה דבר לו. העניק שהבורא החפשית הבחירה הוא
להרס המביאה בדרך ללכת ליצלן, רחמנא או, מנוגדים: כיוונים בשני
ועל בחיים, הנכונה הדרך את לבחור להיפך, או לסביבתו, וחורבן עצמי

האפשרית. המעלה לרום הבריאה ואת עצמו את לרומם כן ידי

ניתנה – זו למטרה המוליך החיים אורח את ולמצוא זו דרך להכיר וכדי
הזמנים לכל הן והוראותיה ונצחית אלוקית היא התורה התורה. לנו

המקומות. ולכל

* * *

מוגבל. הוא שכלו שכן לכך, להגיע מסוגל האדם אין העצמי בשכלו

את ביטוי לידי ולהביא לגלות כדי – אותו לשמש רק יכול השכל
בדברים הפשוטה האמונה בנפשו, המקננת העמוקה הפנימית התודעה
את ולמצוא מציאותו כל את להחיות כך ידי ועל השכל, מן הנעלים

והמצוה. התורה דרך היא היום-יומיים, בחיים הנכונה דרכו

* * *

אלא האלוקי, המשפט כס לפני רק לא האדם את מעמיד ראש-השנה
עצמו. על שלו משפטו לפני גם

וחובתו, תפקידו את למלא עצמו על מקבל הוא כי להחליט עליו
"בואו הציווי: להכרת שמסביבו העולם ואת עצמו את ולרומם להעלות

עושינו", ה' לפני נברכה ונכרעה, נשתחווה

בראש-השנה לבריאתו, הראשון ביום הראשון האדם זאת שעשה כפי
התורה. פי על יום יום חיי – היא הדבר שמשמעות הראשון,

ואבדון. ולהרס לתהום המובילה בדרך לבחור וחלילה, חס ולא,

* * *

כזה?" אדיר כוח לי שיהיה אני ומי אני "מה אדם: יחשוב ואל

ולהרוס "לפעול" חומר של קטנה כמות מסוגלת מה לצערנו, ראינו, שכן
בעמ׳ 4) (המשך אטומית. אנרגיה ידי על וארצות ערים

שוסטרמן משה הרב מספר
מארגנטינה:

גלוי בנס אתכם לשתף "ברצוני
המשיח, מלך שליט"א מהרבי
ממש ית', ה' בחסדי לנו שאירע

זו. בשנה

האזינה וחצי, שנה בערך לפני
המועבר לשיעור כהרגלה אשתי
נשים מאזינות לו האינטרנט, ברשת
בשפה השיעור את העולם. מכל
ששם אחת, אשה מסרה האנגלית
ממדינת ליפסקר, הוא משפחתה

הברית. שבארצות פלורידה

היא השיעור כדי תוך
כי למאזינות מספרת
מהרבי ברכה קיבלה היא
המשיח, מלך שליט"א
ב'יחידות' כשהיתה
אישית) (=פגישה

ובנות". ל"בנים

בעיה לה היתה בזמנו,
ממנה שמנעה כלשהי
לעולם, ילדים להביא
מלך שליט"א והרבי
ברכה לה נתן המשיח
ב'יחידות'. הנ"ל בנוסח

לא עדיין והיא מה זמן שחלף לאחר
יין חברתה לה הביאה להפקד, זכתה
שבעלה ברכה" של "כוס מחלוקת
המשיח. מלך שליט"א מהרבי קיבל
היין את קיבל כשהוא מעמד, באותו

לילדים. לברכה זכה הוא לכוסו,

שיעור, באותו מספרת ליפסקר גב'
ושתתה מהיין לרשותה קיבלה שהיא
לבורא מתפללת שהיא תוך ממנו,
והיא תתממש, שהברכה עולם
ובקשתה בטן, פרי לחבוק תזכה
היא רב לא זמן כשתוך התמלאה,

בן. חובקת

ליפסקר, גב' סיפרה זאת, למרות
הברכה הלא לעצמי, חשבתי
מלך שליט"א מהרבי שקיבלתי
"בנים מיוחדת: בלשון היתה המשיח
מאחד... יותר שמשמעותו ובנות",

בברכה לשתף שעלי הבנתי לכן
זכו לא שעדיין אמהות עוד שלי
מהיין מחלקת אני ומאז בטן, לפרי
ועוד לעוד שברשותי המיוחד

ילדים. להם שאין משפחות,

למעלה מכירה אני היום, עד "ב"ה
שנתברכו (!) משפחות משלושים
של מ'כוס ליין תודות בילדים,

סיימה היא דבריה את ברכה'".
לשיעור המאזינות לנשים בקריאה
מוזמנת הזה, מהיין שרוצה מי "כל

קשר". איתי ליצור

שוסטרמן, משה ר' מספר אשתי,
לה וסיפרה מיד, קשר איתה יצרה
שכנים בשביל מהיין רוצה שהיא
מעל שנשואים לרחוב, מעבר יהודים
ואכן ילדים, להם היו ולא שנים 10

מהיין. קטנה כמות קיבלה היא

לא קשר. איתם יצרתי יום באותו
התבררשהם לכן, אותםקודם הכרתי
דרך שהתקרבו טריים תשובה בעלי
שמחו הם מהאיזור. לא חב"ד בית
האם ושאלו פנייתי, על
לאכול לבוא יוכלו הם
כיון הסוכות, בחג איתנו

סוכה. להם שאין

אכן הם איתם בפגישה
נשואים שהם אישרו
כפי שנים, מעשר למעלה
לאשתי, קודם שנודע
ילדים להם אין ועדיין
התחתנו הם כי (יצויין
מעל יחסית, מבוגר בגיל
להם הצעתי ארבעים)
הודו והם שקיבלנו, המיוחד מהיין
הדבר פרח מכן, לאחר מיד מאד. לי

מזכרוני.

מצלצלת בערך, כחודשיים לפני
ומספרת ביתי, בפעמון האשה
חלק לכם והיה "מאחר לאשתי:
כולם, לפני שתדעי רוצה אני בנס,
לחופשת לצאת אמורה אני בקרוב

לידה...".

נולד שעבר בשבוע השם ברוך
הברית, בסעודת ושלם. בריא תינוק
בני את המכיר מהשליח שמעתי
טבעי. על בנס מדובר כי הזוג,
גיל מעל כבר בריאה שתהיה האשה

!54 בגיל ובעלה ,50

מבוגרים, זוג בבני ומדובר מאחר
בנושא להתערב הרופאים סירבו
אותם קיבלו ולא בכלל, הזה
כך בזה, להם שיסייעו לטיפולים
היתה כולה הברכה שהתממשות

טבעי. באופן פלא באורח

של בברכתו לחזות שזכינו כשם
כך המשיח, מלך שליט"א הרבי
ברכותיו, בכל לראות נזכה בודאי
האמיתית הגאולה - ובעיקר

והשלימה.

עכשיו נפלאות מלך אגרות

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

ז. פרק ממון. נזקי הלכות

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

חמץ הלכות ז-ח. פרק יו"ט, שביתת הלכות
א. פרק אלו. בפרקים ומצה..

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

וסוכה שופר הלכות ההגדה. נוסח ח. פרק
א-ב. פרק אלו. בפרקים ולולב..

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים שקלים.. הלכות

כז

כח

כט

א

ב

ג

ד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לכביש מעבר ברכה

עיני תמיד גו' אשר "ארץ שהיא פי על אף
אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה'

ישראל", שומר ישן ולא ינום ש"לא הבטחה וישנה שנה",
הטבע... בדרך גם שיפעלו רוצה הקב"ה כן פי על אף

תשל"ח) בחוקותי ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הבטחה ישנה

ובנו המאושר האב

העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:
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פלאות שנת תהא

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

השנה, בראש בתקיעה מהשופר היוצא הקול
בן כאותו הלב. צעקת לקול בחסידות נמשל
הבעל אבא!". "אבא! ליבו מנהמת לאביו הצועק
שהרחיק מלך לבן במשל זאת הסביר טוב שם
הארמון שפת את ששכח עד רחוקה, למדינה
כאשר אורחותיו. את המזהים הכבוד וגינוני
היה לא לשוב, הבן החליט ארוכות שנים לאחר
מה הארמון, אל אותו ויכניס אותו שיזהה מי
והרים הארמון לשערי מחוץ עמד הבן? עשה
שבנו זיהה הקול, את המלך כששמע קולו. את
להכניסו ויצא הארמון, בשערי העומד הוא

הביתה.

בכל ישראל בית המוני מתכנסים שנה מידי וכך,
פנימית זעקה אותה השופר, לתקיעת מקום
ית'. אליו עד ומגיעה הנשמה, מעצם הנובעת

פדות שנת תהא
שופר תקיעת עוד אנו מוצאים לכך בדומה
קול "ויהי תורה: במתן שנשמעה זו היסטורית,

מאוד". וחזק הלך השופר

תחת האיל הוקרב כאשר כי מספר, המדרש
(זכות המוריה הר על אברהם ידי על אבינו יצחק
בראש התורה בקריאת מזכירים אנו שאותה
האיל, של קרניו שני את הקב"ה שמר השנה)
שימש השמאלי השופר שופרות. מהם ועשה
לידי יבוא יותר, הגדול הימני, ואילו תורה, במתן
יתקע ההוא ביום "והיה ממש, בקרוב שימוש

וגו'". והנדחים האובדים.. ובאו גדול בשופר

המבטאת שלנו, לתקיעה בדומה זו, תקיעה
שמעל עמוקה מנקודה הנובעת פנימית צעקה
גבוה ממקור מלמעלה, שתצא זו תקיעה למילים,
ותגיע שתחדור זו היא ומהות, מעצמות ביותר
למקומו לחזור אותו ותעורר ויהודי, יהודי לכל

"האובדים אותם כולל המקדש, לבית - האמיתי
מצרים". בארץ והנדחים אשור בארץ

ישראל. עמו בפדות לראות מצפים אנו בה שנה

פרצת שנת תהא
אל שלנו ביציאה גם היא זו, לפדות להגיע הדרך
שליט"א הרבי של סיסמתו האישית. הגאולה
למעלה הפעולות כל את המלווה המשיח מלך
ימה "ופרצת מהפסוק היא שנה, מחמישים

ונגבה". צפונה וקדמה

מונע משום להתפעל ולא לעצור לא - "פרצת"
"לכתחילה המהר"ש: הרבי של כהגדרתו ומעכב,
אפשר אי שכאשר אומר "העולם - אריבער"
אומר אני אך מלמעלה, עוברים מלמטה, לעבור

מלמעלה. לעבור] [יש שמלכתחילה

מקומו ,770 = הגימטריה במספר גם - "פרצת"
מלך שליט"א הרבי - הדור נשיא של הנצחי

לכל אורה יוצאה שממנו המקום המשיח,
בסיסמת השלוחים יוצאים וממנו כולו, העולם
במטרה בעולם, נידחת הכי פינה לכל "פרצת"

אור. של למקור אותה להפוך

בהישגי להסתפק לא האישיים, בחיים "פרצת"
לגלות מעלה. מעלה לעלות לשאוף אלא העבר,
והמסותרים החבויים הפנימיים הכוחות את
כמה פי להפיק הפועל, אל ולהוציאם בקרבנו,

שהורגלנו. ממה

פלא שנת תהא
המלווים והנפלאות הניסים כל ימשיכו בה שנה
בתקופה שהוא, מקום בכל ישראל עם את

האחרונה.

ונפלאותיו לחסדיו אנו עדים הזמן כל לאורך
בשנה ישראל. עם על ומגן השומר הקב"ה, של
גדולים ואף נוספים, ניסים ויתגלו ימשכו זו
אל אנו ומתקרבים שהולכים וככל מאלו,
עדים שאנו הרי והשלימה, האמיתית הגאולה
הפלאות ועל הנפלאות התופעות על ומעידים

אותנו. המקיפות

המשיח: מלך שליט"א הרבי שאומר וכפי
האחרון המופת היה מה יהודי: שואלים "שכאשר
ישנם האחרון?! פתאום מה משיב: הוא שראה?
התורה בלשון ו"רבות" מופתי", "רבות עוד ויהיו

הגבלה. בלי עד ויותר, יותר פירושו

כמו והשלימה, האמיתית הגאולה תיכף עד
אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי שכתוב
המצרים לנפלאות בערך גם נפלאות נפלאות",
הנפלאות". בכמות והן הנפלאות באיכות הן -

ופלאי הפלאות כל שמעל לפלא שזוכים ועד -
נאו, - והשלימה האמיתית הגאולה - הפלאות

ממ"ש. מי"ד

מעמ׳ 2) (המשך

אדיר כוח קטנה לכמות יש הרס למטרות ואם
הבריאה,הרי ותכלית לכוונת מנוגד הרס והרי כזה,
גדולה ובמדה ודאי, – והתעלות בניה של לענין
שעל יחיד, אדם לכל הדרוש הכוח יש כמה, פי
ואפשרויות מיוחדים כוחות הקב"ה לו מעניק כך
הגובה אל עצמו את לרומם שיוכל כדי מיוחדות,
ולהעלות זאת, לעשות לאחרים לסייע הדרוש,
לשלימותה, יותר קרוב כולה הבריאה את

אתה כי פעול כל שיידע למצב סוף סוף שנגיע עד
אלקי ה' באפו: נשמה אשר כל ויאמר פעלתו,

משלה". בכל ומלכותו מלך ישראל

טובה וחתימה כתיבה בברכת

שניאורסאהן מנחם

רפכ"ט. ויק"ר - באלול כ"ה לבריאה: הראשון ביום
ועוד. לתקופות). (ד"ה א ח, ר"ה תוס'

נוצר שבו הששי ביום אם כי .. נקבע השנה ראש
ר"ה מהרש"א חדא"ג א. טז, ר"ה ר"ן ראה האדם:
וראה ובכ"מ. ג. שם, א. מז, ניצבים לקו"ת א. טז,

ועוד. תשמ"ז. אלול כ"ה מכתב גם

הבחירה הוא - הנבראים שאר מכל האדם שונה
לקו"ת ה"א. פ"ה תשובה הל' רמב" ראה החפשית:

ב. לח, אמור

השנה בראש .. הראשון האדם זאת שעשה כפי
ב. קז, ח"ג ב. רכא, ח"א זהר ו. צה, תהלים הראשון:
ובביאור פי"א דר"א פרקי וראה ב). (צ, תנ"ו תקו"ז

שם. הרד"ל

ר"ה. תפלת משלה״: .. פעול כל ש״וידע
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הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

הבעש"ט בציון קדמי

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח

בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,

כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com
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