
בקריות התורה ספר כתיבת

עתה החלו בחיפה, שמואל בקרית
עם חולי כל לזכות תורה ספר בכתיבת
היוזמה כי ציין קלי בועז הרב ישראל.
בספר נעוצה תורה, הספר לכתיבת
הבעש"ט. בזמן שנכתב פלאי תורה
התגורר בה מז'יבוז בעיר כאשר זה היה
פרנסי פנו המצב לנוכח מגיפה. פרצה
לביטול שיפעל וביקשו הבעש"ט העיר
רק כי הבעש"ט להם ענה הגזירה.
שרואה באשר לעזור, יוכלו עצמם הם
שניתן התורה, אותיות להם שחסרים
כתיבת וע"י לימוד ע"י להשלימם
הספר כתיבת מרגע ואכן תורה ספר
החלו והחולים נעצרה ההמגפה תורה,
חלק לקחת המעוניינים להתרפאות.
לטל': להתקשר יכולים זו נעלית במצוה

.052-570-7707 טל'

בבית ירגישו שכולם
על מוותרים לא יורק, לניו טסים
שליט"א הרבי של ביתו ב-770, ביקור
מיוחד צוות מהיום המשיח. מלך
סעודת לינה, הביקור: פרטי לכל דואג
שמחות מיוחד, סיור חברותא, שבת,
מושם מיוחד דגש ועוד. משפחתיות
שיתן פרויקט מצווה, בר אירועי על
החל ולהוריו המצווה הבר לחתן מענה
התעופה לשדה הסעות לינה, ממקום
נוספים: לפרטים לתורה. עליה ועד
טלפון: www.chabadof770.com

.+1347-70-81810

טובות חדשות

מוסיפים השבועות בשלשת

הבחירה בית הלכות בלימוד

שלושת של אלה בימים שונה, תחושה איזו יש
שתקופה בכך, להסבירה נהגו בעבר השבועות.
כתקופת שלנו הלאומית בתודעת צרובה זו
באב ובט' החומות נפרצו בתמוז בי"ז החורבן.

והשני. הראשון המקדש, בתי שני נחרבו

בשיחותיו המשיח, מלך שליט"א הרבי מגלה
והיא הפנימית שהסיבה זו, לתקופה הקדושות
תחושת לא לחלוטין. שונה יותר, המהותית

הגורם היא החורבן
הלחץ אדרבא, האחראי,
אצלו למעלה האמיתי
בית לבניית כביכול, ית'
הוא השלישי המקדש
השונה לתחושה הגורם
אלה. בימים לנו שיש

ית' אצלו קיים ואכן
גדול, מאוד לחץ כביכול,
נעלה חיובי לחץ אבל
בית לגילוי הלחץ ביותר,
"שאנו השלישי, המקדש
ומשוכלל בנוי מצפין
משמים". ויבא יגלה הוא
שבעבר בגלל דווקא

כך משום דווקא החורבן, תקופת זו הייתה
זו. בתקופה לבנותו הקב"ה רוצה

השלישי לבניית חיובי לחץ
המונה השבועות" "שלושת הזמן מסגרת גם
החיובי, הלחץ על מעידה יום, (21) כ"א
היה בניינו. למהר גדולה, הכי בזריזות המתבטא
ציווה אהרן, כהונת על שערערו היו כאשר זה
ויניחו מטהו את יקח שבט נשיא שכל הקב"ה
הוא מטהו שיפרח מי ובבוקר הקודש ארון לצד
מטה דווקא פרח בבוקר ואכן הנבחר הכהן
פריחה? ואיזו אהרן.
"והנה השקד פריחת
אהרן.. מטה פרח
ציץ ויצץ פרח ויצא

שקדים". ויגמול

חז"ל: עונים שקדים? דווקא ומדוע השאלה על
הפירות מכל להפריח הממהר הפרי "הוא
גומר שהוא עד שיניץ משעת הזה השקד -
הכהונה על המעורר אף - יום כ"א פירותיו
ירמיהו בנבואת גם כך לבוא". ממהרת פרענותו
"כי לו ומבהיר שקד מקל הקב"ה לו מראה

לעשותו". דברי על אני שוקד

להיפך שקידה זו הייתה ובעבר שבעוד אלא
שהביאה שקידה הטוב,
הרי הבית, לחורבן
בעומדנו שעתה
השבועות" ב"שלושת
ולאחר גאולה, שבזמן
ההכרזה נשמע שכבר
הרבי הדור נביא מפי
המשיח: מלך שליט"א
זמן הגיע ענווים,
ללא זו הרי גאולתכם",
לטובה. שקידה ספק,

שמיא ענני על
בתורתנו הובטחנו וכבר
ש"מרובה הקדושה
בעניין ובמיוחד פורענות", ממדת טובה מידה
בית - והוא הדורות, ובכל ישראל לכל הנוגע
שוקד "כי בעיקר נאמר שעליו השלישי, המקדש

לעשותו". דברי על אני (=ממהר)

מלך שליט"א הרבי מורה עליהם מהאמצעים
השלישי המקדש בית ובניין לזירוז המשיח,
השבועות, שלושת של זו בתקופה ללמוד הוא,
נוספים ומקורות הבחירה, בית הלכות את
על מיוסד זה, ישראל מנהג המקדש. בנושא
ויתעסקו להם "אמור הנביא: ליחזקאל ה' דברי
קרייתה ובשכר בתורה הבית צורת לקרות
כאלו עליהם מעלה אני בה לקרות שיתעסקו
"שנת זו בשנה ובפרט הבית", בבנין עוסקין הם
שמיא ענני על הנה", ישובו גדול ש"קהל הקהל"
הרבי עם יחד השלישי, המקדש בית עם יחד
לבב. וטוב שמחה ומתוך המשיח מלך שליט"א

לבניין הזמן זה
השלישי המקדש

בכפר התקיים שעתל, עמרם הרב בניהול השרון, לב חב״ד בית ביוזמת
אלו. בימים המתחוללים והנפלאות הניסים על לה׳ הודיה ערב יעב״ץ,

והנפלאות הניסים על לה' מודים

השלישי המקדש בית ובניין לזירוז המשיח, מלך שליט״א הרבי מורה עליהם מהאמצעים
המקדש בנושא נוספים ומקורות הבחירה, בית הלכות את זו בתקופה ללמוד הוא,
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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

קארין מרת וזוגתו זלמן שניאור לר'

שיחיו יצחקוב
תחי' מושקא חיה רחל ה' בצבאות החיילת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל
לאה דבורה מרת וזוגתו יעקב לר'

שיחיו הרצוג
תחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל
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באש תעבירו באש יבוא אשר דבר כל
כג) לא, (מטות יתחטא נדה במי אך וטהר

המקור את המהווה זה מפסוק
הגעלת- דיני נלמדים כלים להכשרת
גם כאן הכשרות. עניין דהיינו - כלים
טהרת - במקוה אשה לטבילת המקור

המשפחה.

טהרה הכלים, כשרות אלה: נושאים
ערב כאן הנזכרים באישות, וקדושה
הם כי מלמדים ישראל, לארץ הכניסה
לארץ לכניסה ההכנה את גם מהווים

צדקנו. משיח ע"י בגאולה ישראל
שיחות) (לקוטי

השבועות: שלשת
בבית שומרים הכהנים מקומות בשלושה

מקום ואחד בעשרים והלוים המקדש..
תמיד) מסכת (תחילת

המספרים מודגשים דלעיל במשנה

הרומזים ואחד" ו"עשרים "שלושה"
באב, לתשעה בתמוז י"ז שבין זה לזמן

יום. 21 - השבועות שלושת שהם

בהם נרמז זאת, עם שיחד אלא
שלוש במספר זה: שבזמן הטוב הענין
השלישי המקדש בית נרמז שבמשנה,

השלישית. והגאולה

גאולת נרמזה ואחד" "עשרים ובמספר
לפי וזאת ישראל, עם וגאולת השכינה
הגימטריא הוא (21) כ"א שמספר הידוע
ה' בדברי הנזכר (21) אהי'ה השם של

אהיה". אשר "אהי'ה למשה

לבני הקב"ה רמז - אהי'ה - זה בשם
זאת בצרה עמם ש"אהי'ה ישראל
שאר בשיעבוד עמם ואהי'ה (מצרים),
בזמן עמם שאהי'ה ועד מלכויות",
את אלוקיך ה' "ושב כאשר הגאולה

ה׳תשמ״ח)שבותך". מנחם-אב ב׳ (התוועדות

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:17 19:02 ירושלים
20:20 19:18 תל-אביב
20:21 19:10 חיפה
20:19 19:19 באר-שבע
20:59 19:56 ניו-יורק
      

ב,ג) - א א, פרק (ירמיה

  
        

  
כל סוף עד ללוי, קורין    

אותה" לרשת - וגו' ה' "וידבר ולישראל, המסעות.

   

מהנשיא אישי חלק כשמקבלים

מלך דבר

מטות פרשת
פנחס פרשת בחו"ל:

מטות

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

ישראל, ארץ גבולות פרשת לאחרי מטות, בפרשת
את לכם ינחלו אשר האנשים שמות "אלה נאמר
בשבילכם. - לכם ינחלו "אשר ופרש"י הארץ...".

לשבטו"... אפוטרופוס ונשיא נשיא כל

אנשי לצרכי לדאוג - שבט כל נשיא של בתפקידו
בני מצד תפקידו א) ענינים: שני יש - שבטו
והצטרכותם. צרכיהם לכל כשלוחם שהוא ישראל,
שמשה שכמו רבינו. משה ע"י ה', מצד תפקידו ב)
כל של כללי ונשיא לראש ה' מאת נתמנה רבינו
את להנהיג נסמך נון בן יהושע (ואחריו ישראל
בנוגע הוא הדבר אותו ה'), בציווי משה ע"י העדה
שהתמנותו שבט, כל של פרטי וראש לנשיא
כל נשיא רבינו ל)משה (ציוויו ע"י מהקב"ה באה

ישראל.

לנשיא תפקידים שני
תפקידו במהות הוא אלו, ענינים שני בין וההבדל

קצוות: ובשני - כנשיא

פעולתו כל הרי בני-ישראל, מצד תפקידו בענין א)
השבט אנשי כל ע"י נעשה כאילו היא זה בתפקיד
הנשיא ע"י בפועל שנעשה אלא שלוחם), (שהוא
ע"י מינויו מצד ועשייתו פעולתו ואילו שלהם;
אנשי של כעשייתם נחשבת אינה (ומשה) הקב"ה
ראשם בתור הוא פעולתו שזוהי אלא שבטו,

שלהם. ה"בעלים" כמו שהוא ונשיאם,

לדאוג (בעיקר) הוא בני-ישראל מצד תפקידו ב)
שכל שבעולם, (וכנוהג והציבור הכלל צרכי עבור
לדאוג ומנהיג ראש ממנים אנשים של קבוצה
אחד שכל הכלל, של הכלליים צרכים עבור
הפרטיים); ועניניו בצרכיו טרוד מהקבוצה ואחת
נשיא בתור ישראל כנשיא מהקב"ה מינויו ואילו,
כיון כי הפרט, לצרכי בנוגע גם הרי-זה ו"בעלים",
רק (לא נשיא הוא הרי לכן הכל", הוא ש"הנשיא
(גם) ואחד אחד כל של אלא) והציבור, הכלל של

יחיד. בתור

דו-כיווני מינוי
הנשיאים מינוי של זה ענין גם יובן אלו, דברים לאור
שבתחילה בני-ישראל, בשביל הארץ את לנחול
נאמר ואחר-כך ויהושע, אלעזר של מינויים נכתב
את לנחול תקחו ממטה אחד נשיא אחד "ונשיא

הארץ":

על (שנאמר לכם" ינחלו "אשר שהתיבות מזה
אלעזר אצל נאמרו רש"י) שכותב כפי הנשיאים,
השייכת כזו בנחלה שהמדובר רש"י, למד ויהושע,
של מינויים בסוג שהוא הנשיאים של זה לתפקידם

ויהושע. אלעזר

היה ויהושע לאלעזר שבנוגע כשם אומרת זאת
שאלעזר בזה די (ולא השם מאת מיוחד מינוי
שמזה העדה), ראש הוא ויהושע גדול הכהן הוא
נחלת ענין על כ"בעלים" כאן נתמנו שהם מובן
השבטים, לנשיאי בנוגע הוא הדבר אותו - הארץ
כבעלים לתפקידם ושייך מיוחד, מינוי כאן שהיה

השבט. בני לעניני וממונים

אפוטרופוס ונשיא נשיא ש"כל רש"י, מבאר ולכן
ולגברים, למשפחות השבט נחלת ומחלק לשבטו
נשיא שכל שזה - הגון" חלק ואחד אחד לכל ובורר
דואג, שהוא מה היינו לשבטו, אפוטרופוס הוא
בתור ויחיד יחיד כל ולצרכי שבטו לכל נשיא בתור
עצמו) (בפני ואחד אחד לכל "בורר הוא ולכן פרט,

הגון". חלק

הפרטי וחלקו אחד כל
לסמן הוא תפקידו אשר נשיא, בכל הוא והענין
מאתנו אחד כל אלינו: ובנוגע חלקו. את אחד לכל
שבימינו ורחבה, סלולה דרך הדור נשיא מאת קיבל
וחיזוק היהדות בהפצת לעסוק ואחד אחד כל חייב
החסידות תורת מעינות הפצת - (כולל היהדות

חוצה).

ול"חוצה", לו מה אדם: של בדעתו עולה ואם
תורה של אמות" ב"ארבע להסגר לו טוב והלא
הנה - ועבודה בתורה ולשגשג ולעלות ותפלה...
בהפצת שלו שהעסק הפירוש שאין לדעת, עליו
הדור, מצב מצד בלבד השעה חובת רק היא היהדות
תועלת בשביל הפרטית טובתו על מוותרים ואשר
הגון" וה"חלק הפרטית טובתו זוהי אלא הרבים,
לגאולה ומיד תיכף נזכה זו עבודה ובזכות שלו.

והשלימה. האמיתית
תשל״ז) מטות-מסעי ש״פ שיחת (עפ״י



שאנו וככל גילוי, לשון גאולה
יעודי הגאולה, בזמן ויותר יותר

יותר. מתגלים הגאולה

נוטיק זלמן הרב המשפיע סיפר
חב"ד בישיבת ר"מ מירושלים
כ"ח בהתוועדות לציון, בראשון
במרכז שהתקיימה השנה סיון
כהכנה ברק, בבני ממ"ש הפצה
בכיכר" "משיח ההקהל למעמד

תמוז. ד' ביום שנערך

נשים שיעור בשבוע פעם לי "יש
חלקן המשתתפות לציון. בראשון
וכאלה דתיות חלקן חב"דיות,
אנחנו כלל בדרך המתקרבות.

מלכות". ה"דבר את לומדים

שלפני שישי ביום זה היה
שיחה מקבל אני שבועיים,

מאחת טלפונית
בשיעור. המשתתפות

רוצה אני הרב "כבוד
במשהו הרב את לשתף
לא והרב יתכן מדהים.
מה זה אבל יאמין,

שהיה.

הודעה "קבלתי
כותבת בוואטסאפ.
את המציגה אשה לי

ושואלת בחיפה, שגרה כמי עצמה
השמועה, נכונה "האם אותי

בקרוב". להגיע עומד שמשיח

כתבה: היא "כן", שעניתי לאחר
יבוא, שכשמשיח נכון זה האם
את משרתים יהיו הגויים כל
מלכים "והיו שכתוב כמו היהודים,
מניקותיך?" ושרותיהם אומניך

לא חותרת, היא לאן תהיתי
עכ"פ הכותבת. מי בדיוק ידעתי

נכון. זה שאכן לה עניתי

לי כתבה היא להפתעתי ואז
גויים אנחנו ובעלי אני בהודעה:
בשכונת בחיפה הגרים נוצרים,
הסימנים כל ולפי גלים, בת
הרבה נשאר שלא רואים אנחנו
להגיע עומדת והגאולה זמן
ישראל עם גאולת ממש. בקרוב

לנצח.

וגם אני גם רוצים, אנחנו ולכן
בשבוע פעם ולהתנדב לבוא בעלי
משנה לא יהודי. בבית לעזור

אפילו מוכנים אנחנו במה. לנו
לנו חשוב הבית. את לשטוף
שיהיה, יהודי לאיזה לעזור מאוד
בגאולת זכות, לנו שתהיה כדי

ישראל. עם

את לעכל התקשיתי עדיין
אולי חשבתי לעצמי הדברים.
הזקוקים גויים בזוג מדובר
בכל לעבוד והמוכנים לסיוע

שהיא. עבודה

השניה. ההפתעה באה שאז אלא
עוסקים, הם במה לשאלתי
עוסק הבעל כי בהודעה נענתי
כמרצה ומשמש במתמטיקה
ואילו בחיפה באוניברסיטה
גדול מרכול מנהלת האשה
להם יש אינטלגנטי, זוג בחיפה.

ילדים. שני

כבר באמת כעת
עלי מה התלבטתי
"לפני להם. לענות
תשובה, לכם שאענה
עלי להם, כתבתי

רב. עם להתייעץ

תהיה ומתי "אוקיי,
עניתי התשובה?"
שלישי שביום להם,
ואוכל הרב עם שיעור לי יש

אותו. לשאול

השלישית: בפעם הופתעתי ואז
עד בנתיים, לעשות נוכל "ומה

אז?"

בני מצוות שבע בנושא נזכרתי
יכולים הם שבנתיים ועיניתי נח,
נח, בני מצות שבע את להפיץ

חבריהם. בין

חומר להם שאשלח בקשו הם
העברית, בשפה זה בנושא בכתב
את להפיץ אכן שברצונם כיוון

המצות. שבע

היא לשיעור כשבאה שלישי, ביום
ההתכתבות כל את לי הראתה
שתפנה והצעתי הזוג בני עם
בחיפה, קלי בועז להרב אותם
בני מצות לשבע המטה יו"ר
בנושא חומר לקבל ויוכלו נח
החברתית, בסביבתם ולהפיצו
האמיתית הגאולה לזירוז

והשלימה".

סבא. כפר חב"ד ישיבת ראש איפרגון, אבישי הרב עם
מסווג) בתפקיד בצה"ל (שירת

ישראל עם לטובת - ההפיכה נסיון
בטורקיה. הפיכה ניסיון כידוע, אירע, כשבועיים לפני קודש שבת בליל
הצבא מיחידות חלק פעלו פוליטיים, ואישים בכירים קצינים ביוזמת

האחרונות בשנים שנוהג המשטר, להפלת
את בעיקר ומייצג והולכת, גוברת בברוטליות
ייצג הטורקי, (הצבא האסלאמיסטים הכוחות
החילוניים). הזרמים את בעיקר השנים לאורך
אנקרה ברחובות נעו ונגמ"שים טנקים
גשרים. על השתלטו חי"ר ויחידות ואיסטנבול
ואת הפרלמנט בניין את תקפו קרב מסוקי
בו המלון את (ואף המיוחדים הכוחות מפקדת
גיחות ביצעו קרב ומטוסי טורקיה), נשיא שהה
בטורקיה, פרסומים (ע"פ ערים במספר הרתעה

הנשיא, מטוס על שלהם המכ"ם את "נעלו" אף 16-F מטוסי 2
הכוונות על מוקדם חלקי מידע היה למשטר מהמלון). שנמלט לאחר
רובו מיוחדים, כוחות עם בשילוב גדולים, משטרה וכוחות להפילו,
השתלטו שעליו אקינצ'י האוויר בסיס את (שהפציץ האוויר חיל של
במסגרות מאורגנים היו (שחלקם אזרחים אלפי בתמיכת המורדים),

המשטר. לידי השליטה את החזירו חצי-צבאיות),

וכלכלי צבאי פירוק
חיילים 10,000 כ- באגרסיביות: המשטר פעל ההפיכה דיכוי עם
358 מתוך 163) שבצבא הבכירים מהקצינים כמחצית ואתם נעצרו,
מפקד השחור, הים צי מפקד ביניהם נאסרו), ואדמירלים גנרלים
פוטרו, שוטרים 8500 כ- ועוד. האוויר חיל מפקד המערבי", ה"צבא
פועל המשטר נסגרו. צבא ובסיסי ויחידות פורק, הנשיאותי" ה"משמר
הודחו, מחוזות מושלי עשרות – טורקיה אזרחי נגד גם חמור באופן
דיקנים אלפי פוטרו, ומורים מדינה עובדי אלפי עשרות שופטים, אלפי
ומוסדות אקדמיה מוסדות ועשרות הושעו, באוניברסיטאות ומרצים
מיליון 10 ל- החופשות כל ביטול על הודיע המשטר נסגרו. רפואיים
אלו. בימים גם הנמשכות ההרסניות פעולותיו הציבורי. המגזר עובדי

המשטר של והעוינות האנטישמיות על מילים להכביר צורך אין
אף ה"מרמרה", משט לאחר האחרונות. בשנים ישראל כלפי הטורקי
עזה, על ה"מצור" את צבאי בכוח תפרוץ ארצו כי הטורקי הנשיא איים
כי איים אף ימ"ש ארדואן ישראל, עם כוללת במלחמה תפתח ואף

אליו! יצטרפו אשר ואיראן סוריה עם ביחד תהיה זו מלחמה

עם והביטחוניים הכלכליים הקשרים בניתוק לוו אלו, חריפים איומים
האווירי. ובמרחב התיכון בים הביטחוני המתח ובהעלאת ישראל,

הערבי, בעולם המהפכות בזכות במיוחד המצב, הידרדר לא ה' בחסדי
וסוריה איראן של לאויבת טורקיה את הפכו הסורי, הצבא את שפירקו
וסוריה), איראן ע"י כך בשל ומאוימת בסוריה, מפציצה (טורקיה
בטורקיה, האירועים כי ספק אין הטורקי. הרודן תכניות את ושיבשו
בצבא רבים), שונאים לו (שצובר במשטר חמורה לפגיעה שמובילים

ישראל. עם לטובת הינם הטורקית, בכלכלה וכן ובמפקדיו,

הינו שליט"א המשיח מלך הרבי הצביע עליהם הגאולה מסימני אחד
מצרים "בכורות" – חסדו" לעולם כי – בבכוריהם - מצרים "למכה
כוחות שאר את יכו עצמם הם הרשע), כוחות חוזק את (המסמלים
יתפורר בטורקיה), גם (וכעת הערבי-מוסלמי שהעולם ויגרמו הרשע
להוסיף עלינו כמה עד המלמד ניסי הליך פנימיות. במלחמות לעינינו
הרבי פועל אותם העצומים, הנסים על והודאה ומצות, בתורה
וינצח"! ה' מלחמות ש"ילחם בעצמו המשיח המלך שליט"א

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

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

יג. פרק מת טומאת הל'

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

יג-טו. פרקים ואבידה גזילה הלכות

טז-יח. פרקים

א-ג. פרקים ומזיק חובל הלכות

ד-ו. פרקים

א. פרק נפש ושמירת רוצח הלכות ז-ח. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

כג

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מניקותיך ושרותיהם אומניך מלכים והיו

ש(לא . . ממרום" רוח עליהם ש"יערה רצון יהי
לבני יסייעו הם) שגם אלא יבלבלו, שלא רק

זאת ידחו ושלא ישראל, ארץ שטחי בכל להתיישב ישראל
ומיד. תיכף זאת לעשות אם כי זמן ללאחר

תשל"ח) לך לך ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עכשיו! השטחים בכל התיישבות
ברכות מלא טנא

ברנז הי"ו רפאל ר' להרב ברכותנו
החדש למינויו

הגאולה עיר ים, בת עירית ראש מ"מ
התגלות עדי הברוכות פעולותיו בכל שיצליח רצון יהי

המשיח מלך שליט"א הרבי

נוטיק הרב
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למותג שהפך המספר - "770"

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

זהו העולם ברחבי יהודים רבבות עבור ."770"
עובדתית, בחייהם. ביותר המשמעותי המספר
איסטרן ברחוב הבית מספר הינו "770"
מדרשו בית יורק, שבניו בברוקלין פארקווי
"770" ואכן המשיח, מלך שליט"א הרבי של
הינו "770" משיח". "בית של הגימטריא הינו
המשפיע הדור, נשיא של ביתו חיינו", "בית
והן ה' בעבודת הן הדור, אנשי לכל חיות
הבית הינו ,"770" האדם. ענייני שאר בכל
תבל, קצווי לכל השלוחים אלפי יוצאים ממנו
החסידות מעיינות הפצת היהדות, לחיזוק

תבל. קצווי בכל הגאולה בשורת ולהפצת

זה, במספר שנעשה הנרחב השימוש גם מכאן
מבורך, ולמושג למותג למעשה כבר שהפך
המשיח מלך שליט"א הרבי עם המזוהה
של לקוד כבר שהפך המספר ,"770" בעצמו.
והן הפרט בענייני הן התחומים, בכל הצלחה

הכלל. בענייני

אושרו התיקים וכל 770

ומנהל בעכו שליח פיזם שמשון הרב מספר
שמואל: בקרית חב"ד ישיבת של כללי
לסניף לזמן מזמן נכנס אני עבודתי "במסגרת
הישיבה. לצורכי שמואל, בקרית דיסקונט בנק
למנהל לומר משתדל אני כאלה בהזדמנויות
מופת סיפור או חסידי רעיון איזה הסניף,

המשיח. מלך שליט"א מהרבי

על בהרחבה לו סיפרתי ההזדמנויות באחת
הטמונה וההצלחה הברכה ועל "770" המושג
הפתעה על הסניף, מנהל לי סיפר זמן לאחר בו.
."770" לסגולת בהקשר לה עד שהיה מאלפת
הראשית להנהלת בדרכו היה יום באותו

עיסקאות, לכמה אישורים לקבלת בת"א,
בדרכו פיזם. הרב של בקשתו גם ביניהם
ברכב להתבונן נאלץ כשהוא בפקק, נתקע
שלפניו הרכב שמספר הבחין אז רק שלפניו.

."770" הסיומת עם הוא

"נו, לעצמו. הרהר מעניינת, פרטית "השגחה
בזה יש פיזם, הרב כדברי אכן אם נראה כעת
מספר "לתדהמתי, והצלחה". ברכה של עניין
שם היו להנהלה כשהגעתי הסניף, מנהל
תיקים כמה תהיתי בליבי תיקים. של ערימות
אושרו, שלי התיקים כל להפתעתי לי. יאשרו

פיזם!". הרב בקשת כולל

בטלפון גם 770

לתחומים גם חדרה ב-770 השימוש תודעת
אחד הינו 770 למשל, כך בחיינו. נוספים
בארץ הן ביותר, המבוקשים הטלפון ממספרי
חב"ד חסידי אצל רק ולא בחו"ל, והן
בעלי עסקים, בעלי למצוא אפשר מובהקים.

בשם ששילבו שונים, שירותים ונותני מקצוע
.770 המספר את שלהם העסק או החברה

שליט"א הרבי מרחיב הקדושות בשיחותיו
הבית המספר משמעות אודות המשיח מלך
היות על מעיד זה מספר כי ומציין ,"770" -
לבירור כח ונתינת השפעה למקור הבית
כאשר לקדושה, כולה הבריאה והעלאת
באמצעותם המידות לשבע רומז 7 המספר
לשבעים רומז 70 המספר ואילו העולם נברא
ההשפעה מקור מכאן אכן העולם. אומות
באי כל בקרב נח בני מצוות שבע להפצת

עולם.

שזכה המכרז 7,770,000

קלי, בועז הרב מספר
מצות שבע מטה יו"ר
מוסדות ומנהל נח, בני
בחיפה. חב"ד חינוך
הבניין את בנינו "כאשר
החינוך בקרית המרכזי
בנות לתיכון שנועד
חיפה עירית חב"ד,
מכרז. כך על הוציאה

במכרז הזוכה קביעת במעמד נוכח הייתי
ההצעה המכרז, תוצאות את כשפתחו והנה
את שהציע קבלן של הייתה במכרז שזכתה
ושבע מליון (שבע .₪ 7,770,000 של הסכום
המבנה בניית ואכן (₪ אלף ושבעים מאות
הכל בקריה, הגדולות ההצלחות אחת הייתה
חב"די למוסד כראוי והטוב, היפה באופן נבנה
משיח" "בית - מ"770" כוחו את השואב

יורק. שבניו

המפורסם לבנין בכניסה המספר ,770

יחיד דעת להביע לחשוש לא
הפרדה, של בבעיא ובפרט הספר בבית המצב ע"ד כותב

וכו' בכחו לו ואין היא יחיד דעת דעתו אשר

היא האמורה שדעת לדכוותי', להאריך למותר ובודאי
כ"ק של הידוע פתגם וע"פ עולם, של יחידו דעת גם
מתאים לחיות שצריכים והשו"ע, התניא בעל הזקן רבנו
בחיות הכוונה צייט) דער מיט לעבען (מ'דארף הזמן עם
מ"ו) קו' שיקאגא, בקור בקונטרס (נדפס השבוע פרשת
כל ויהי זו, שבוע בפרשת לבנים סימן אבות ומעשה
בפירוש וכמבואר אחדים ודברים אחת שפה הארץ
מהם, יבצר לא ועתה למעלה גם שחששו עד רש"י
גו', הארץ את ויירש אברהם, הי' שאחד הי' דבר וסוף
שאינה לתעמולה חזקה נשיאינו רבותינו פתגם וידוע
של ובמינימום בהקדם זה שיהי' רצון ויהי ריקם, חוזרת

המקדים אחד כל של זכותו ואשרי והסתרים, העלמות
ו׳תקלז) (מאגרת אחד. ויום שבוע אחד, לחדש הענין

בבית אור - שבת נר הדלקת
יום וערב בעש"ק הנרות הדלקת חיוב ע"ד שואלת
שמתחילים הוא הרב בית מנהג . . הנשואין קודם טוב,

כאמור, ביותר רך בגיל להדליק

ויש מצוה בת כבר שנעשית כיון אלי' בהנוגע עכ"פ
נרות הדלקת האמורה רבה מצוה לקיים בידה היכולת
כן שתעשה נכון ברכה ובאמירת יו"ט וערב בעש"ק
הנר שהדלקת רז"ל, במדרשי מבואר הרי והשכר בל"נ.
הנשמה היא אדם, נשמת ה' בנר אור מוסיפה כפשוטו
נתוסף זה ידי ועל ישראל, מבני ואחת אחד שבכל הק'
גם בהוספה הברכה ומזה השם במצות עניני' בכל
ו׳תקלח) (מאגרת הגשמים. בעניני'

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

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

לרכבביטוח צד ג לרכב  ג צד ביטוח
בארץהכי זול בארץ  זול הכי

רכב ביטוח .
דירה ביטוח .
עסק ביטוח .
חיים ביטוח .
פנסיה ביטוח .
בריאות ביטוח .


