
תומכי מוסלמים לערבים הדרוזים בין השבר קו
מהאיסלם כוחות השואב הפלסטיני, הטירור

ליחס ניתן שטחי במבט ומתרחב. הולך הקיצוני,
אבו-סנאן בכפר האלימים לאירועים זה את

בו בירושלים, הדריסה רקע על שפרצו שבגליל,
השוטרים ירי מכן ולאחר דרוזי מגב קצין נהרג

קיצוני. מוסלמי צעיר נהרג בו כנא, בכפר
במהלכה סנאן, באבו המשתתפים רבת הקטטה

עימות רקע על התפתחה עשרות, נפצעו
תלמידים כאשר מוקדם

בכאפיות הגיעו מוסלמים
עם כהזדהות לביה"ס

המאבק תומכי הערבים
בישראל, הפלסטיני

ראו הדרוזים, התלמידים
ופרץ פרובוקציה בזה

למהומות שהוביל עימות
במקומות גם שהתפתחו

הארץ. ברחבי נוספים

ויתלבנו יתבררו
את לתלות הנסיון כאמור
מקומי, באירוע המהומות

בשיחותיו שטחי. הינו
הרבי הבהיר הקדושות

בדניאל לפסוקים בהקשר המשיח מלך שליט"א
רבים", ויצרפו ויתלבנו יתבררו ההיא.. "ובעת
הטוב מבורר. נעשה העולם הגאולה, שלקראת

עוצמת את מגלה הרע ואילו שבו הטוב את מגלה
ביניהם. בחילוק לטעות ניתן שלא כך שבו, הרע
הערבים בין החילוק את לראות ניתן אצלנו, גם

הנוהים הפלסטיני, הטירור תומכי המוסלמים
שהוא תוך ומקצין ההולך הקיצוני האיסלם אחר

הבלתי אכזריותו את כל, לעיני בגלוי מתעד
בטירור הנלחמים ערביים גורמים לעומת נתפסת,

המסגרת את עצמם על קבלו ואף הפלסטיני
- הידועה האמונית
נח. בני מצות שבע

לעדה לה יש זו מבחינה
נכבד, תפקיד הדרוזית

לימין בהתייצבותה

בשנים, עשרות מזה קיומה על במאבק ישראל
המחזקת עדה הפלסטיני. בטירור במלחמתה כולל

ישראל. עם עם קשריה את ויותר יותר את
החדרת זו המשיח מלך של הבולטים מתפקידיו

עולם באי כל בקרב ומנהיגו, עולם בבורא ההכרה
בהר למשה שניתנו נח, בני מצות שבע כולל
איסור א. הכוללות: עולם באי כל עבור סיני

החי. מן אבר אכילת איסור ב. אלילים. עבודת
את לקלל לאיסור (הכוונה ה' "ברכת" איסור ג.
ה. גזל. איסור ד. ה').
איסור ו. הרג. איסור

החובה ז. עריות. גילוי
משפט מערכת לקיים
חברה. בכל מסודרת

יחידה שליחות
שנים מספר מזה

להפצת "המטה שהוקם
נח", בני מצות שבע
קלי, בועז הרב ע"י
הרבי בקשת לאור

המשיח מלך שליט"א
אמוני בסיס להפצת
הגויים. כל בקרב זה
כנס נערך לאחרונה
"אימאמים", "שייחים", בהשתתפות זה בנושא

בישראל. הדרוזית העדה וראשי ערביים מנהיגים
חתמו ובסיומו אדוננו" "יחי בהכרזת שנפתח כנס

שבע לקיום הקורא אמנה כתב על המשתתפים
בהם "במקומות קלי: הרב מציין נח. בני מצוות
התפרעויות"... היו לא ההאמנה כתב על חתמו

העולמי השלוחים כינוס נערך אלה בימים
שתחילתו בכינוס, יורק. שבניו קדשינו בחצרות
בשבת המשיח מלך שליט"א הרבי בהתוועדות

השליחות מחדש מודגשת תולדות, פרשת קודש
ממש. בפועל צדקנו משיח פני קבלת - העיקרית
להפצת ויוזמות ברעיונות הכינוס עוסק במקביל,

שבע הפצת וכן ישראל, עם בקרב הגאולה בשורת
היעוד קיום עדי האומות, כל בקרב נח בני מצות
כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז "כי

ממש. בקרוב אחד שכם לעבדו ה' בשם

הגאולה למען נשים עצומת
נגאלו צדקניות נשים בזכות
יגאלו. ובזכותן ממצרים אבותינו

אלון יונה מרת ביוזמת נשים קבוצת
לשעבר, לאופנה המכללה מנהלת

לעצומת יוזמה "עצומה" לאתר העלתה
האמתית הגאולה למען בלבד! נשים

ישירה פניה כוללת העצומה והשלימה.
ברבי ההכרה על שיצהיר לרה"מ

החשיבות ועל המשיח כמלך שליט"א
בתחום בפרט להוראותיו לציית
האמיתית הגאולה עדי הבטחוני,
.050-531-1770 טל': והשלימה.

האתר: כתובת
www.atzuma.co.il/moshiach770

ירבה כן אותו יענו כאשר
המשרת י' בשם חב"די חייל

זכותו על בתוקף עמד נוף, תל בבסיס
שאויים ולמרות זקן, לגדל וחובתו
הוא ארז הראל סא"ל ע"י במשפט
את ולגדל להמשיך וזכה נכנע לא

שבמדינות בעוד כי יצויין זקנו.
זקן לגידול האישור התקבל המערב

מערכת ניצבה החייל מול שכאן הרי
מתמיה באופן שהתעלמה משפטית

חייל אשר הקמתו, מאז בצה"ל מהנהוג
החב"די החייל זקן. לגדל רשאי דתי
ומשהמשיך ריתוק ימי לחמשה נידון
וכבר שנית. למשפט הועמד בסירובו
אותו יענו "כאשר ישראל עם הובטח

יפרוץ". וכן ירבה כן

שנפתח כנס בישראל. הדרוזית העדה וראשי ״אימאמים״ ״שייחים״, בהשתתפות כנס נערך לאחרונה
נח בני מצוות שבע לקיום הקורא אמנה כתב על המשתתפים חתמו ובסיומו אדוננו״ ״יחי בהכרזת

טובות חדשות

על שחתמו היכן
! נח בני מצוות 7

משהות לשבים פנים קבלת הבאים״, ״ברוכים בכנס שעבר בשבוע סוערים רקיודים
4 עמ׳ ראה טויטו) חיים (צילום: המשיח. מלך שליט״א הרבי אצל תשרי בחודש

שבבבל 770 מ הבאים ברוכים

בשלימותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(21.11.14) ה'תשע"ה מר-חשון, כ"ח תולדות, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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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

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

   
   

   
  

    
   
  
  

   
  

    
   


     

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

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:16 16:02 ירושלים
17:17 16:16 תל-אביב
17:15 16:06 חיפה
17:19 16:20 באר-שבע
17:17 16:16 ניו-יורק
     

מב) יח- כ. (שמואל-א    
כסלו החודש: מברכים

שבת יום המולד:
חלקים 17 דק', 46 ,9 שעה

ראשון יום חודש: ראש

לגאולה חפירות

שחפר הבארות, על בהרחבה מספרת פרשתנו
אומר: התורה על בפירושו הרמב"ן יצחק.
ואין הבארות בענין ויאריך הכתוב "יספר

ליצחק, גדול כבוד ולא תועלת הספור בפשוטי
בדבר יש אבל בשוה, אותם עשו ואביו והוא
העתיד, דבר להודיע בא כי בתוכו נסתר ענין
אשר אלקים לבית ירמוז חיים מים באר כי
מים באר הזכיר ולכן יצחק של בניו יעשו

ה'", את חיים מים "מקור שאמר כמו חיים
... הראשון לבית ירמוז עשק הראשון וקרא
השני הבית והוא שטנה. שמה קרא והשני

העתיד, הבית הוא רחובות קרא והשלישי ...
ריב בלא יעשה והוא בימינו במהרה שיבנה

בבית וכתיב ... גבולנו את ירחיב והא-ל ומצה
ופרינו למעלה למעלה ונסבה ורחבה השלישי

בארץ".
שמפרשים אחרים, במקומות גם מצאנו אמנם,

האבות ודברי המעשים את מסבירים שונים
מופיע הדבר כאן אך המקדשות, לבתי בקשר

לעבודת רמז בה שיש וחדה, ברורה בצורה
המקדש. בית בבנין בני-ישראל

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

(שזהו בבאר המים נביעת אך וביגיעה, בעבודה
כי- האדם, פעולת ע"י באה אינה עניינו) עיקר

העפר, ובהסרת בחפירה עבודתו על-ידי אם
לאדמה. מתחת בבאר שנמצאים המים, פורצים

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'

עשייה להיות צריכה ה"ושכנתי" ולפני מקדש",
זה חיוב מזו: ויתירה "ועשו"; - האדם ופעולת
(רק) והוא הבני', על רק אינו האדם מעשה של
ממילא, בדרך זה לאחרי החלה לקדושה הכנה

חלות שגם מקדש", לי "ועשו נצטווינו אלא
ע"י באה המקדש ובית המשכן על הקדושה

בני-ישראל. מעשה

עיקר שהתהוות שלמרות הבארות, חפירת כמו
עניין זאת בכל שמים, בידי הוא (המים) הבאר

כמו המים, על בעלות לחופר נותן החפירה
המים". "לנו בפרשתנו: שכתוב

עול בקבלת
ואחת: אחד כל של האישית לעבודה ובנוגע

היא עבודתו כאשר היא האדם עבודת שלימות
בפני למציאות עצמו מחשיב שאינו באופן,

ושכינה הקב"ה, מעשי הם מעשיו וכל עצמו,
בעבודת כמו - ידיו במעשה בשלימותה שורה

הצדיקים.
לעומת השלישי המקדש בית של החידוש וזהו

יהיה הוא דווקא (שלכן שלפניו המקדש בתי
המקדש בבית שגם למרות כי - ה') מעשה

זאת, בכל ועשייה, עבודה היו והשני הראשון
שמתאימה (כפי היתה אז השם שעבודת כיוון

מתוך זמן) באותו בני-ישראל של למצבם
שמביאה השם, בגדלות עמוקה והשגה הבנה

ומלביש מכסה ושכל - כו' ית' ויראתו לאהבתו
כזו שכלית, הייתה העבודה הרי - העצם את
והרגש (שכלו האדם מציאות בזה שמעורבת

דקב"ה"; "בניינא בגלוי היה לא ולכן לבו),
בית חורבן מאז העבודה על-ידי דווקא

בדרך היא העבודה שעיקר השני, המקדש
הרי עבד, עבודת כמו שמים, מלכות עול קבלת

שהם צדיקים" "מעשה ואמיתית שלימות זה
בגילוי פועל זה ולכן הקב"ה, של ידיו מעשה
וכפי בית". יבנה "ה' זה, בית יבנה שהקב"ה

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

מלך דבר

תולדות פרשת

תולדות

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

קרן ורעיתו דובער שלום ר' למשפחת
טויטו שיחי'

חיים אברהם בצ"ה החייל הבן להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלו יזכו

הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

הכהן דב יעקב ר' הרה"ג הרה"ת הרה"ח

ע"ה כץ הכהן צבי זלמן שלמה הרב ב"ר

תשע"ה חשוון כ"ג נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי טוב מזל ברכת



עבור ממש. כפשוטו וקיים חי
זו העולם ברחבי יהודים רבבות
הרבי ומוחלטת, פשוטה אמונה
וקיים חי המשיח מלך שליט"א
האורחים המוני ממש. כפשוטו
תשרי מחודש עתה זה ששבו
"770" חיינו בבית במחיצתו

כדבר כך על מדברים יורק, שבני
ופשוט. מובן

מספר זו, אמונה של "מכוחה
חב"ד הר מנחלת לוי משה הרב
כבר לטוס זכיתי מלאכי, בקרית

שליט"א הרבי אל פעמים, שלוש
בהשגחה פעם ובכל המשיח מלך

גלויה. פרטית
הראשונה בפעם

תשרי לפני זה היה
בתי תשס"ה.

עם משודכת הייתה
קרביץ, שמוליק ר'
חתונתו שלקראת

שליט"א לרבי נסע
המשיח. מלך

להגיע מאוד רציתי
"אויפרוף", לשבת

החתן של לתורה העליה שבת
כלכלית שמבחינה אלא שלנו,

אפשרות כל לי הייתה לא
יכולתי לא גם אך לטוס. מעשית

חתננו עם קשר יצרתי לוותר.
שיגש ממנו, ובקשתי ב"770"

המשיח מלך שליט"א הרבי אל
שאצליח ברכתו את ויבקש

חתן. לשבת להגיע
איתי יצר שמוליק ר' למחרת,

הקריאה לפני אכן כי וסיפר קשר
עליה לבימה ניגש הוא בתורה,

מלך שליט"א הרבי עומד
ולאחר הקריאה, בעת המשיח

פנה הוא בתורה, הקריאה
אימי, ושם שמי ציון תוך וביקש,

חתן. לשבת להגיע שאזכה
טל הרב בנחל'ה ניהל זמן באתו
לנסיעה חודשית הגרלה רמות,

המשיח. מלך שליט"א לרבי
הגרלה. כרטיס כן גם רכשתי

הגרלה נערכה כסלו חודש בסוף
ומישהו טבת בחודש לנסיעה

הוא שונות שמסיבות אלא זכה,
טל והרב לנסוע היה יכול לא

לעשות. מה אתנו התייעץ
שידחה הוחלט דבר של בסופו

ערב באותו לאדר. נסיעתו את
לקראת לקניות ברק לבני נסענו
מקבל אני שם, בעודנו החתונה.
הגרלה שערכו טל, מהרב טלפון
לחודש טיסה כרטיס על נוספת

זכיתי! אני ו.. לטבת
גם זכיתי אך ל"אויפרוף", טסתי
כ"זוכה נוסע כשאני מזה, ליותר

אותם כל של נציגם בגורל",
גם וזוכה המשתתפים המוני

הרבי של במניין "לוי" לעלות
המשיח. מלך שליט"א

הרבי כיצד במוחש ראיתי
מלך שליט"א

את קבל המשיח
שהוגשה הבקשה

עבורי.
השנייה בפעם

שנה באותה
מהרב בקשתי

ברנשטיין זלמן
ברכה שיבקש

היה הוא – עבורי
בקבוצה בחור אז

שוב וזכיתי ב-770.
לחודש נחל'ה, של בהגרלה !!
נסיעה לי הרשו בעבודה אייר.

באייר, בה' נסעתי וכך מינימלית
ביום וחזרתי רביעי ביום שהיה

וקצר. עוצמתי ביקור ראשון.
באלול הייתה השלישית הפעם
אב מנחם בחודש .(770) תש"ע
שלום הת' עם דיבר אברהם בני

ששהה מחבריו אחד דרחי,
ובקשו ב-770 קבוצה) (לאחר

ולבקש הקרובה בהזדמנות לגשת
מלך שליט"א מהרבי ברכה

בקרוב. שאבוא המשיח,
מקום התחלתי תקופה באותה

אומץ אזרתי חדש. עבודה
והוא מהמנכ"ל הלוואה וביקשתי

גדולה הלוואה לי אישר אכן
הייתי כבר מכן לאחר ושבועיים

ב-770.
הדלת, את ופתחתי כשהגעתי
שלום מופיע ולנגדי נכנס אני
ואומר בהלם עלי מביט דרחי,

."!? מהר כך "כל
ולבקש, לגשת שמתכונן מי אגב,
שוב להזכירני יואיל אם אשמח

בן משה שמי ל"770", להגיע
הלוי". מזל

תשנ"ב, שרה חיי המשיח, מלך שליט״א הרבי קודש משיחות
העולמי. השלוחים כינוס לרגל

צדקנו משיח פני לקבל - השליחות עבודת
בעומדנו להוציא שיש בפועל ההוראה באה מזה
השלוחים "כינוס של ובפתיחה בהתחלה עתה
בהכרזה לצאת צריך - לראש לכל העולמי":
השליחות שעבודת השלוחים, לכל ובהודעה
שיקבלו - בזה מתבטאת יהודי כל ושל עכשיו

צדקנו. משיח פני את
הפצת של השליחות בעבודת הפרטים כל כלומר:
צריכים חוצה, המעינות והפצת והיהדות התורה
מוליך זה כיצד - זו בנקודה חדורים להיות

צדקנו. משיח לקבלת
כל המשיח"1: לימות להביא חייך ימי "כל - הכינוס בנושא וכמודגש
היום) ושעות פרטי בכל - עצמו יום ובכל חייך, ימי (בכל העבודה עניני
(כפי "לרבות" רק לא המשיח". לימות ב"להביא חדורים להיות צריכים
ואז יבוא שמשיח ומחכה עומד (השליח) שהוא מקומות), בכמה שכתוב
כל עושה הוא - "להביא" אלא וכו', מזה וייהנה בזה חלק יטול הוא
של ההתחלה רק לא רבים, לשון המשיח" לימות "להביא כדי בו התלוי
כאשר רק (לא המשיח ימות - רבים) (לשון ימות של אלא אחד, יום
השלימות גם - המשיח ימות כל אלא נק'. משיח"2 "בחזקת הוא המשיח

וכו'). ודאי"2 "משיח של
ולהביא לבוא צריכות השלוחים שמכינוס - היא בפשטות והכוונה
כל את ולהכין בעצמו להתכונן צריך שליח כל כיצד טובות החלטות
שהוא על-ידי צדקנו, משיח פני לקבלת וכו' ובעירו במקומו היהודים
באופן ושבעל-פה, שבכתב בתורה כמבואר משיח, של ענינו את מסביר
על-ידי - במיוחד כולל והבנתו, שכלו לפי ואחד אחד כל אצל המתקבל

ודעת. בינה חכמה של באופן ובפרט וגאולה, משיח עניני לימוד
בלי יהודי, לכל שייך שזה מובן הרי הזה, בזמן העבודה שזוהי והיות

כלל. הכלל מן יוצא

השליחות עבודת את סיימו כבר
עשר בכל בשלימות, תפקידו את ימלא שליח שכל שעל-ידי רצון, ויהי
תיכף יביאו - בזה ויכנסו יתאחדו השלוחים שכל ובפרט הנפש, כוחות
יחד והאמיתי, העיקרי השליח של) ושלימות (הגילוי את ממש ומיד
שבדורנו השליח תשלח", ביד נא "שלח - שלו הכוחות עשר גילוי עם
שכ"ק שלפניו, בדור שהי'ה וכפי - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק -
את שיש כך יחידו, בנו הי'ה הוא אשר אביו, עם נתאחד אדמו"ר מו"ח

דורות. השבע כל המנורה", קני "שבעת כל של השלימות
שליח כל בא - השליחות עבודת את סיימו שכבר מאחר ועיקר: ועוד
ועכשיו שליחותי, את עשיתי ומודיע: הקב"ה, האמיתי, המשלח אל
הוא הקב"ה [שגם שליחותך את תעשה כביכול, שאתה, הזמן הגיע
עצמותו הרי הספירות עשר עם וביחד גו"'3), ליעקב דבריו ("מגיד שליח
- תשלח"4 ביד נא "שלח צדקנו]: משיח הוא כביכול, בעצמו, ומהותו

! ממש בפועל צדקנו משיח את לנו שלח
_____________

ה'. משנה א' פרק ברכות (1
ד'. הלכה י"א פרק מלכים הלכות (2

ט. פ"ל. שמו"ר וראה יט. קמז, תהלים (3
תשנ"ב. ר"ת הוא תשלח" ביד נא ד"שלח - זו לשנה מהשייכות להעיר (4

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ג פרק פרק אבל הל'
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הבקשה של מכוחה לטוס

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

ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם ענינים
- הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים כאשר וגם
ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם, הם ממשיכים

תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקדושה להיפך עקשנות

לוי משה הרב

והברכה התודה
כנס להצלחת המסייעים לכל

ה'תשע"ה חשון כ' - הבאים" "ברוכים
כפ"ח בייקרי למאפיית: שלוש, אבנר הרב שאער, ראובן הרב

והשלימה: האמיתית הגאולה למען האגודה לצוות
פרישמן, בנצי הרב ציק, חיים הרב רחימי, יצחק הרב

רווה, מנחם הרב וייס, לוי הרב
ולעזור. לסייע נרתמים שתמיד ואנ"ש התמימים לכל



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

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

הארצי מהכינוס הזינוק נקודת

השכירות דמי על חבל
ולא בית. קנין ע"ד שכותבת הסברא בעיני ונראית
שמשלמים השכירות דמי על חבל שהרי שכירות,

לשלם זה בכסף שיכולים בשעה בה לאחרים
טוב. תבשר בזה שגם רצון ויהי המשכנתא,

בכלל שי' ביתה ולבני לה סיפר שי' הרב שבעלה תקותי
פעמים כמה שהרי נוכח. שהיה מההתועדות נקודות

ומטרת מהתכלית שזוהי נשיאיני רבותינו מכ"ק שמענו
אלו של ביתם לבני גם הדברים שיבואו ההתועדות,

המתועדים.
של ואחריותן זכותן דבר על כן גם נדבר שהרי וביחוד
שהרי בזה, גם טובות לבשורות ואחכה ישראל, בנות

ישראל ובנות נשי בפעולות להוספה מעוררים הדברים
ו׳רד) (מאגרת

לנגדו עומד השמועה בעל
ברחמי עצמו שמתחזק זמן זה אשר בו לקרות לי נעם

בספר שעיין תקותי עד"ז. מזכיר שאינו אף השי"ת.
היו שבינתים ממה להתרשם שאין קדישא. תניא

שם יעוין יאמץ, מלאום ולאום וכמ"ש וירידות עליות
בסופו. הודפס במפתח

לאדם שנותנים לנסיונות, בהנוגע הפתגם שמביא ומה
שיחנא. גמלא לפום רז"ל פתגם תוכן זהו הרי כחו. כפי

ביבמות. בגמרא נזכר שכשלומד שמזכיר במה ....
לקבלת בהנוגע הוא הנ"ל ענין הנה רוח נחת בעשיית
והוא שמענו. מזו גדולה אבל נח"ר. שעושים ע"י שכר

לט,ו) (תהלים איש יתהלך בצלם אך המאמר על מיוסד
עומד השמועה בעל כאילו יראה שמועה שהאומר

אדמו"ר, מו"ח לכ"ק דבורים לקוטי ג"כ ויעיין לנגדו.
ו׳רו) (מאגרת בזה. נפלאים דברים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שעבר, רביעי ביום הגיעו משתתפים אלפי
כ"ף לרגל שנה מידי המתקיים הארצי לכינוס
למעמד הרש"ב, הרבי הולדת יום חשוון, מר

קודשנו מחצרות ששבו לאורחים פנים קבלת
מתובל עוצמתי לכינוס משיח, בית 770 -

באוירת וריקודים שמחה המשפיעים, בדברי
הדוברים רשימת ."770" - חיינו בבית תשרי

מהם. "טעימה" רק ולהלן נכבדה
לפתוח מזמין פרישמן, בנצי הרב הכנס מנחה
המשפיע ע"י החיות הנאמרת מלכות", ב"דבר

אביב, ברמת שליח שניאורסון, שניאור הרב
על דרמטית בהודעה הקהל את שמפתיע

גבירים מספר ע"י ,770 של הצפויה הרחבתו
זכאי" ליום זכות ו"מגלגלין לעניין שנרתמו

הקונטרס את הק' מידו לקבל זכינו בו היום
שבבבל". רבינו "בית

עבר׳ניקים ולא עכשוויים
הישוב מאנשי מרזל ברוך הרב חב"ד, ידיד

הבוער הנושא על דברים נושא בחברון, היהודי
שהוא תוך העם, ושלימות הארץ שלימות

יהודי" "מיהו לפעילות שותפותו את מזכיר
שנים עשרות לפני בתחום החקיקה ונסיונות

כהנא. לרב פרלמנטרי כעוזר עוד
בלוס הוותיקים מהשליחים פיקובסקי עמי הרב

המשלח, של גדולתו על דברים מייחד אג'לס,
חושף שהוא תוך המשיח, מלך שליט"א הרבי
לאחרונה. נחשף להם מיוחדים, מופת סיפורי
לה האיתנה האמונה את המחזקים סיפורים

להשתוקק. חסיד כל צריך
מוסר קעניג, אלעזר הרב החסידי המשפיע

קוראים הנלהבים דבריו חיינו. מבית חם ד"ש
החיים כאלה "עבר'ניקים", להיות שלא לקהל

לחיות אלא העבר, על מתרפקים נוסטלגיה,
השליחות את המשיח, מלך שליט"א הרבי עם

והשלימה. האמיתית הגאולה - העכשווית
ישיבת נשיא גד בא יוסף הרב ברכתו בדברי

ועם בכלל חב"ד עם קשריו על מספר נחלים,
במיוחד. המשיח מלך שליט"א הרבי

בתקשורת גאולה דיווחי
מתיישב שמחים ריקודים של קטע לאחר

גלצהיילר, מענדל מנחם כשהת' במקומו הקהל
מבית עתה זה שחזר השלוחים, מהתלמידים

ומעורר תשרי, בחוויות הקהל את משתף חיינו
את הרחב הקהל בפני לחשוף החשיבות על

השנה. ימות בכל משיח, לבית ההגעה מעלת
בתקשורת המשיח מלך שליט"א הרבי שליח

האלפים בין היה הוא שאף רווח, אורי הרב -
תורה, בשמחת חיינו בית את שגדשו

באותם המיוחדות תחושותיו על מספר
לאביו". השב הבן "כהרגשת השמחה, רגעי

בעבודתו מיוחדים רגעים מתאר הוא בהמשך
ומשיח. גאולה משלב הוא בהם התקשורתית

תירוש, יעקב אברהם הת' התמימים, נציג
לקהל ממחיש שבע, באר חב"ד מישיבת

ההתקשרות מידת על חסידי, סיפור באמצעות
רצונו לקיום חסידי מכל הנדרשת וההתבטלות

המשיח. מלך שליט"א הרבי של הק'

״חוננו״ עמותת
עו"ד היום. מסדר יורד אינו הבטחוני המצב

מתאר "חוננו", עמותת נציג ניזרי, אוריאל חור
הבטחונית- המציאות את קלים לא בתיאורים
רבים. יהודים סובלים ממנה ההזויה, משפטית

מפני יהודים להגנת רבות פועלת העמותה
בהם מעטים לא במקרים משפטיות, תביעות

אף מכן ולאחר ערבים ע"י הותקפו יהודים
או בערבים, הפגיעה את שיזמו כמי הואשמו
כל כמעט מגדירה המשטרה כאשר לחילופין,

בכך כאשר וכדו' כ"תאונה" ביהודים פגיעה
כנפגעי היהודים בנפגעים מלהכיר מונעת היא

מכך. המשתמע כל על איבה, פעולות
ניזרי, עו"ד העמותה, פעילות את להמחיש כדי

אפיזודות כמה מתאר
התנכלות של קשות
פעילי כנגד המערכת

ולאידך הארץ שלימות
שקטה בתמיכה רח"ל

בטרור.
יו"ר ציק זמרוני הרב

הגאולה למען האגודה
והשלימה, האמיתית

מלך שליט"א הרבי של הקשר את חושף
הענק יוזמת עולמית", ל"שבת המשיח,

אפריקה, מדרום להתגלגל שהחלה החדשה
אדירה אדוננו" "יחי בהכרזת הערב את וחותם

הקהל. כל עם

טויטו חיים צילום: השנה למשך ה״תשרי״ את ממשיכים

טויטו ח. צילום: ניזרי אוריאל עו״ד

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

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

ללל ללללללל לללל

בציון קדמי ר׳
המלאך אברהם
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