
לגן השנתית התערוכה
הגאולה, בשורת להפצת פעולה עוד
ההפצה מרכז של השנתית התערוכה
לשנת מיוחד מבצע בסימן -ממ"ש,
תוכן, מוצרי וגננות, למלמדים הקהל,
טהרת על חינוכיים ועזרים קישוטים
מ-100 למעלה בתערוכה הקודש.
חומרי של רחב ומגוון שונים מוצרים
מחירים העשרה. ואביזרי יצירה
שתתקיים התערוכה, לימי מיוחדים
י"ח-כ ורביעי, שלישי שני, ימים אי"ה
- 21:00 השעות בין תשע"ו, מנ"א
16 מתתיהו רח' ממ"ש, באולם 11:00
קטלוג ולקבלת להרשמה ברק. בני

.077-512-3770

באמהרית משיח כרטיס

עם נח בני מצות 7 כרטיס עוד
האמהרית בשפה והפעם הגאולה בשורת
תרגום האמהרית. דוברי לאתיופים
אתיופיים מתורגמנים ע"י נעשה התוכן
ודיוק. בקפידה נכתבה מילה כל כאשר
רקע על הכרטיס, של הגרפי עיצוב
הכרטיסים: להזמנת אתיופיה דגל צבעי

.1-917-821-9294

לקייטנות גאולה שירי

hageula.com הגאולה באתר
המיוחדים לשירי-גאולה להאזין ניתן
שמידע. שלמה הרב של חב"ד, לקייטנות
המשיח מלך שליט"א הרבי פני לקבלת

לבב. וטוב בשמחה

טובות חדשות

התוועדויות

מנחם-אב ט"ו

חב"ד במוקדי פרטים

בשפההרפואיתקוראיםלזהמחלהאוטואימונית,
התוכחה בעולם עצמו, את תוקף הגוף כאשר
ממך ומחריבייך כ"מהרסיך התופעה הוגדרה
בתופעה מדובר הישראלית ובמציאות יצאו",
החדשה הקרן מעורבות של איומה, הרסנית
רוח בהחלשת יהודים), ע"י (שהוקמה לישראל

צה"ל. של הלחימה

של השלילית מעורבתה נחשפה לאחרונה
לישראל, החדשה הקרן
האירופאי, והאיחוד
ענק, תקציבי באמצעות
חדשה. ישראל ליצירת
אזרחיה, כל מדינת
מזהותה מנותקת
ויסודתיה היהודית,
דתיים, הרוחניים
מאחריותה מנותקת
ובראשונה בראש לשמור
העם של בטחונו על
יהודי כל ושל היהודי

בו. יחיד

היהודים עבור
מתעלמת לישראל, החדשה הקרן של פעילותה
כדי לא הוקמה ישראל יסוד. מעובדות במודע
תש"ח, ערב הערבי לישוב מדיני מענה לתת
ערביות, מדינות עשרות אז עמדו כבר לרשותו
הישוב של קיומו כנגד לפעול החליט ואשר
ויחידה אחת מסיבה הוקמה, ישראל היהודי,
היהודי. העם עבור מדינית ישות כאן להקים

הצליחה כיצד חשפו האחרונים הפרסומים
השפעתה את לנעוץ החדשה הקרן בשיטתיות,
הבכיר, לפיקוד ועד בצה"ל החינוך במערכת
את לשנות שלו. הלחימה רוח לשינוי ולגרום
מצבא הצה"לי אתוס
כל מפני לישראל, הגנה
המנוהל לארגון אוייב,
משפטנים ידי על
המקדמיםאתהאג'נדה

זה? לכל מתייחסים מדוע אזרחיה". כל "מדינת
החדשה הקרן של הנעיצה ועוצמת עומק
בישראל, ההחלטות מקבלי בקרב וגרורותיה,
אין בעצם כי התחושה את לטעת היה עלול
לכאורה והעוצמה הכלים הכסף, לעשות, מה

ח"ו. אבוד, נראה והקרב בידיהם,

חיבור לעשות. בהחלט ניתן היא, התשובה
הוא, ורק המשיח, מלך שליט"א הרבי עם אמיתי
את לשנות בכוחו יש
המדומיינת המציאות
הישוב על שנכפתה
ישראל. בארץ היהודי

וגילוי גאולה
קיימת יהודי בכל
"יחידה" יהודית, נקודה
בקרב גם שבנפש.
וחבריהם. הקרן אנשי
שלימה שנותרה נקודה
לה', בנאמנותה
לתורת ישראל לעם
ישראל. ולארץ ישראל
לגלותה, רק צריך
המשיח, מלך שליט"א לרבי ההתקשרות ע"י

ישראל. כל של הכללית ה"יחידה"

יותר. קל כבר זה הגאולה, בזמן בעומדנו כעת
והשלימה, האמיתית הגאולה של מסימניה אחד
מתגלה הכל "גילוי". לשון "גאולה", בשמה נרמז
ההתקשרות נקודת ובעיקר להתגלות, וימשיך
שמצד ית', ומהותו לעצמותו יהודי כל של
ביטוי לידי באה לא אולי ומשונות שונות סיבות
שתכתיב זו היא בגלוי. תהיה היא מעתה בגלוי,
רצון עפ"י שתהא יהודי, כל של התנהגותו את
תורה, בלימוד הוספה העניינים, בכל השי"ת,
כולל טובים, ובמעשים בהידור המצות בקיום
ישראל, עם ובטחון הארץ שלימות על שמירה
התגלות לזירוז הגאולה בשורת בהפצת ובעיקר
ומתוך ממש בקרוב המשיח מלך שליט"א הרבי

לבב. וטוב שמחה

המציאות שינוי
משיח של בכוחו

של אביו צ׳ארלי עם תפילין מניח בן-דוד אודי החבד״י הכתב
ממש בקרוב המוחלט לזיכיו מתפללים אזריה. אלאור החייל

אלאור לשיחרור תפילה

לעצמותו יהודי כל של ההתקשרות נקודת ובעיקר להתגלות, וימשיך מתגלה הכל ״גילוי״. לשון ״גאולה״,
בגלוי. תהיה היא מעתה בגלוי, ביטוי לידי באה לא אולי ומשונות שונות סיבות שמצד ית׳, ומהותו
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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

טוב מזל
שי' היגרי ורעיתו מנשה לרב

בקשרי שי' מענדל מנחם הת' הבן בוא לרגל
תחי' עדן מרת ב"ג עם שידוכים
שי' ורעיתו חי יוסף הרב למשפחת

עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

מרים מרת וזוגתו רונן לר'

שיחיו לוי
תחי' רחל אסנת 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

 
   

  
   
    

  
   

ותבשיל") תבשיל מכל
    
   
  

 
  

לאמור ההיא בעת ה׳ אל ואתחנן
כג) ג, (דברים

כי לדורות, וביקש התחנן רבינו משה
עת לישראל לכשתבוא - ההיא" "בעת
מחמת להתפלל, יוכלו לא כאשר כזאת,
הראויה, כוונה מתוך והתלאות, הצרות
לומר רק שיוכלו - "לאמור" רק אם כי
תפילתם נא תתקבל - ובשפתם בפיהם

אז. גם

מאמשינוב) (מהרי״ד

הארץ את ואראה נא אעברה
כה) ג, (דברים

יכולת מישראל אחד בכל יעורר משיח
ז, (מיכה בו כנאמר באלוקות, ראיה של
אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי טו)
להמשיך ביקש רבינו משה גם נפלאות".
נא "אעברה ככתוב בישראל, זו בחינה

עלה לא הדבר ואולם, הארץ". את ואראה
ישראל "ועתה א) ד, (דברים ככתוב בידו,

שמע".

- לעשות רבינו משה הצליח שלא מה
המשיח". מלך "יעשה

ויקרא) - תורה (ליקוטי

ז) ד, (דברים גדול גוי מי כי

בנו את להכות אסור - התורה פי על
ר"מ, סימן דעה יורה (שולחן-ערוך הגדול

כ') סעיף

אודות מדובר כאשר וכמה כמה אחת על
מצרים יציאת שמאז ישראל, בני כללות
פי על ואף גדול", ל"גוי נעשו תורה ומתן
לא ועדיין שנה מ-1900 למעלה כבר כן,

נושענו...
תשמ״ב) צו (התוועדויות,

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:55 18:43 ירושלים
19:58 18:58 תל-אביב
19:58 18:50 חיפה
19:57 19:00 באר-שבע
20:29 19:29 ניו-יורק

     
כז.) - א א, פרק (ישעיהו 
   

נצחי המקדש בית - התנחומים

מלך דבר

ואתחנן פרשת

ואתחנן

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

שם על כך שנקראת נחמו, בשבת בעומדינו
הראשונה עמי" נחמו "נחמו ההפטרה התחלת
שלשת לאחרי שנקבעו הנחמה הפטרות משבע
הינו בתורה דבר שכל מכיוון הרי השבועות,
הפרשיות של הסדר גם כולל הדיוק, בתכלית
פרשת בין הקשר את להבין יש וההפטרות,

נחמו. נחמו - השבת של ההפטרה לבין ואתחנן

כפולה נחמה
חורבן על נחמה הינו נחמו שבת של עניינה

על כפולה) נחמה (כלומר שני ובית ראשון בית
הבטחה איך ולכאורה שלישי, בית בניין ידי

את ממלא שלישי בית בניית על לעתיד
המקדש? בתי שני של חסרונם

- הנחמה של מהותה את להבין עלינו ותחילה
ומתוך מישהו אצל ר"ל אסון מתרחש כאשר
מנסים אותו, הסובבים של ואכפתיות דאגה
ה"מנחמים" של ביכולתם אין אך לו, לעזור

עבור נחמה לפחות מוצאים חסרונו, את למלא
להשיב אינה נחמה פעולת כלומר אדם, אותו
לעתיד הבטחה אלא לקדמותם הדברים את
החסרון; יורגש לא שכלל באופן יותר טוב

שהחסרון יובן ההבטחה מימוש בעת ואדרבה
שבאין יותר נעלה לעניין להגיע רק היה הזמני,

מתנחם זה ידי שעל הקודם, מהמצב ערוך
מצבו. על האדם

שהיא מכיוון מוגבלת, זו נחמה זה כל עם אך
יכולים ואינם מוגבלים שהינם אדם מבני באה
כן שאין מה הנחמה. תוכן קיום את להבטיח
המתבטא דבר מוגבלת, אינה - הקב"ה נחמת
הכפל עניין נחמו". "נחמו הנחמה לשון בכפל
פעמים ריבוי גם אלא שניים, פי רק לא מבטא
זהו גבול. בלי של באופן הריבוי לתכלית ועד

הגבלה. לה שאין הנחמה עניין תכלית

גדול יותר שפע, יותר
המקדש בית בניית ידי על אשר מובן, מהנ"ל
שני של החסרון מילוי רק לא יהיה השלישי
ערוך. באין נעלה מצב גם אלא המקדש בתי

בית במעלתם. חלוקים היו ושני ראשון בית
יותר בדרגה אלקות גילוי בו היה - ראשון

שהיו בכך זאת לראות ניתן שני, מבית נעלית
חסרים (שהיו הלוחות עם הקודש ארון את בו
בבית השכינה השראת הייתה ששם שני), בבית

העולם. לכל התפשטה ומשם המקדש

הבניין בגודל ראשון מבית גדול היה שני בית

של שנים 410 לעומת שנה 420) קיומו ובשנות
יותר היה בעולם קביעותה כלומר ראשון) בית

ראשון. בית מאשר

שלישי בית בניין תהיה הבתים שני על הנחמה
אלקות גילוי העניינים, שתי את בו יהיו אשר
נצחי ובית ראשון לבית ערוך באין נעלה, הכי
הכפל, עניין כתוכן גבול, בלי של באופן זה וכל

והשלימה. האמיתית בגאולה שיהיה

משה של בקשתו
שאלה ובהקדים לפרשתינו, הקשר יובן ובזה

משה בקשת לגבי הפרשה, מתחילת שמתעוררת

כיום, ההוראה מהי ישראל, לארץ להיכנס רבינו

בקשה לארץ, להיכנס רבינו משה של מבקשתו

היה"? שהיה "מה ובמילא אז, התקיימה לא אשר

הזמן כל פועלת צדיק בקשת אשר הוא והעניין
מקיים") והקב"ה גוזר ("צדיק תקויים ובוודאי

אשר רבינו משה ובקשת תפילת שכן וכל
שמשה ובפרט גרונו" מתוך מדברת "שכינה

ואילו תפילות, "ואתחנן") (=כמנין 515 התפלל
אולם מתקיימת, משה תפילת הייתה אז זכו

לא בשעתו משה תפילת הרי שונות סיבות מצד
הגשמי. הזה בעולם בפועל נתקיימה

פעלה היא הרי משה תפילת בהיותה אך
תהיה הגאולה אשר ישראל לעם שמובטח
התורה, היא משה בחי' דהיינו משה ידי על

גואל הוא (משה) ראשון "גואל המדרש, כלשון
הנחמה עניין תוכן שזהו (משיח)", האחרון

ממש. ומיד תיכף זה וכל בכפליים,
תנש״א) דברים ותנש״א, תשכ״ח ואתחנן ש״פ שיחות (עפ״י



של מקור הינו תורה שיעור כל
שיעור וכמה כמה אחת על ברכה.
לראות ואפשר משיח. של בתורתו

בחוש. זה את

מזה תורה, שיעור מתקיים "בביתי
עמרן ניקול לאה מרת מספרת שנים,
לספר ברצוני בלוד, חב"ד משיכון
שמשתתפות הנפלאות הברכות על

בהן. זוכות השיעור

בביתי שמתקיים הקבוע השיעור
ב"דבר הוא ראשון, יום מידי
מלך שליט"א הרבי שיחות מלכות"
תנש"א-תשנ"ב מהשנים המשיח
השיעור מוסר בגאולה. וסוגיות
לוי חיים הרב החסידי המשפיע הוא

מכפר גינזבורג יצחק
חב"ד.

אנו כלל, בדרך
לאחר נשארות
ואומרות השיעור
מ"א פרק את יחד
כעין ועורכות בתניא
קטנה התוועדות
אחת ומברכות
אני השניה. את
רשימה עורכת גם
המשתתפות של

הקדושה ברכתו את ומבקשים
המשיח מלך שליט"א הרבי של
קודש" ה"אגרות באמצעות

התשובה. את ומקריאות

נשים, כ-10-12 בשיעור משתתפות
מחוץ המתגוררות מקורבות בחלקן
אשה המקורבות, אחת עם לשכונה.
לפני קשר לי נוצר תמר, בשם
שנפלתי לאחר זה היה שנים. כמה
לי לסייע נשלחה תמר רגל. ושברתי
ואכן ופועה" "שפרה ארגון מטעם
תקופה. באותה לי עזרה מאוד היא
נשאר לא שהקב"ה לומר נהגה תמיד
לה. שילם ואכן ומשלם חוב בעל
להשתתף אותה הזמנתי בהמשך,
החלה והיא ראשון בימי בשיעור

בקביעות. להשתתף

פנתה היא השיעור לאחר אחד יום
בקשת מיוחד באופן לכתוב וביקשה
"היא אתי. אחותה, עבור ברכה
עשרה שתים כבר נשואים ובעלה
בטן. בפרי התברכו לא ועדיין שנה
לזכות לה' מתחננים ממש הם
עבורם", שנכתב רוצה אני בילדים.
ברכה ובקשנו וכתבנו ישבנו אכן

עבורם.

ההוראות את לה אמרתי במקביל,
מלך שליט"א הרבי של הידועות
ותפילין מזוזות בדיקת המשיח,
מכתב בביתם. צדקה קופת וקביעת
הכיל הקודש, באגרות התשובה
תשעה אכן, טובות". "בשורות
אחותה המכתב, לאחר חודשים
ומוצלחת. טובה בשעה בת ילדה

סימי אחיות, שתי עוד יש לתמר
מהשיעור טעמו שהן לאחר ואושרה.

בו. להשתתף החלו הן

בהריון, הייתה סימי תקופה באותה
שעשתה השגרתיות בבדיקות ב"ה.
טובות לא תשובות התקבלו

מאוד. אותה הבהילו והרופאים

לרבי עבורה כתבתי
מלךהמשיח שליט"א
שהיא מציינת כשאני
עצמה על לוקחת
בשיעור גם להשתתף
זיו הרב עם תניא
אצל המתקיים קצבי,
מיכאלישווילי משפ'
ראשון, ביום בשיכון
ב"דבר השיעור לאחר

אצלי. מלכות"

הייתה, התשובה
שמוסיפה תניא שיעור שבזכות
נשאר לא הקב"ה ואכן שתזכה...
מרחשון כ' ביום וב"ה חוב בעל
הרש"ב אדמו"ר הולדת יום השנה,
החמישי הנשיא דובער, שלום (רבי
בריא תינוק נולד חב"ד) בשושלת

ושלם.

הייתה היא שגם אחותה, אושרה
ששמעה לאחר אלי באה בהריון
בצער ומספרת מאחיותיה
שהעובר לה אמרו שהרופאים
לכתוב. החלטתנו ח"ו. בסדר, לא
עצמה על קבלה היא במקביל,
לתינוק וגם חת"ת מזוזות, בדיקת
היא צדקה. וקופת שנולד לפני
והכל ומוצלחת טובה בשעה ילדה

ב"ה. תקין,

אהובה, בשם בשיעור נוספת אשה
לא ומאז 9-10 כבן ילד לה יש
ניסתה להריון. להקלט הצליחה
עד הועיל. וללא רבות סגולות
בשיעור בקביעות להשתתף שהחלה
נולדה ה' וברוך מלכות" "דבר
כל השנה. כסלו בי"ט תינוקת להם
מלכות". ב"דבר מהשיעור הברכות

משבת המשיח מלך שליט״א הרבי משיחת למעשה ההוראה
נדפס ה'תנש"א. מנחם-אב, ט"ז נחמו, שבת ואתחנן, פרשת

.137-138 ע' ד' כרך תנש"א בהתוועדויות

וגאולה משיח ענייני לימוד
בעשרה שיהי׳ה וטוב

לפועל: ובנוגע יא.

האמיתית הגאולה סף על שנמצאים כיון
של באופן הענינים כל יהיו שבה והשלימה
(בערב ה"טעימה" להיות צריכה - גבול בלי
ותבשיל"1) תבשיל מכל לטעום ש"טוב שבת,
בעניני ההוספה ע"י דהגאולה, גבול מהבלי
ממדידה שלמעלה באופן ומצות התורה

והגבלה.

על לילות ("מוסיף התורה בלימוד הוספה - יותר ובפרטיות
התורה, פנימיות והן דתורה נגלה הן בתורה"), לעסוק הימים
התורה סודות ש"רוב שבתורה, אגדה יעקב, עין לימוד כולל
האריז"ל כדברי התורה, פנימיות לימוד ועיקר, ועוד בה"2, גנוזין
אלו ש"בדורות מנחם-אב) בחמשה שלו ההילולא (שיום
לאחרי ובמיוחד החכמה"3, זאת לגלות ומצוה מותר האחרונים
דכל והשגה להבנה ששייך באופן החסידות בתורת שנתבארה

מישראל, ואחד אחד

- הגאולה בעניני התורה בלימוד ההוספה על מיוחדת והדגשה
ההלכות גם שכולל הרמב"ם4 של בספרו ובפרט דתורה, בנגלה הן
זה- (שלמדום הבחירה בית הלכות כמו הגאולה, לזמן ששייכות
ומלך ומלחמותיהם מלכים הלכות וכן המצרים), בין בימי עתה
הלימוד שכללות לכך שנוסף התורה, בפנימיות והן המשיח5,
(תורתו דילך חיבורא "בהאי הגאולה, את מקרב התורה דפנימיות
מיוחד עילוי יש ברחמי"6, גלותא מן בי'ה יפקון . . רשב"י) של

הגאולה. עניני שמבארים התורה דפנימיות החלקים בלימוד

שיושבים (ציבור) ד"עשרה באופן יהי'ה זה שלימוד - טוב ומה
בתורה"7, "עסק") של (באופן ועוסקים וקביעות) (בהתיישבות
פרק - זה דשבת אבות בפרקי שלומדים משנה" ד"דבר כההוראה
השלישי, המקדש ובית השלישית לגאולה רומז שגם שלישי,

שני". ובית ראשון בית על בכפלים הנחמה נעשית ידם שעל

________

רנ. סו"ס או"ח הזקן אדמו"ר שו"ע (1

סכ"ג. אגה"ק תניא (2

ב). (קמ"ב, סכ"ו שם (3

ולעיל הבאה, הערה גם (וראה היומיים השיעורים לימוד על נוסף (4
.(95 הערה

יד ספר סיום שהוא הי"ד. (ספר שופטים ספר וחותם בסיום (5
(נעוץ שופטים דספר הלימוד שהתחלת ולהעיר, - כולו). (החזקה)
ה"שבע וחותם סיום השנה, לראש בסמיכות הוא בתחלתן) סופן

נחמו. בשבת שהתחלתם דנחמתא",

שם. באגה"ק ונת' הובא ברע"מ. - ב קכד, זח"ג (6

מ"ו. פ"ג אבות (7

עכשיו נפלאות העיקר הוא המעשה

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

ט. פרק אדומה פרה הל'

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

פרקיםז-ט. ומתנה זכיה הלכות

י-יב. פרקים

א-ג. פרקים שכנים הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

א. פרק ושותפין שלוחין הלכות יג-יד. פרקים

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מלכות בדבר השיעור מנפלאות

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

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

גינזבורג יצחק לוי חיים הרב



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

ב

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ז לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים ו קדמי שלנוסוכנות הביטוח שלנ הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בארץ-ישראלביטוח צד ג הכי זול בארץ-ישראל  זול הכי ג צד ביטוח

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

נרותר' קדמי  בהדלקת נרות בהדלקת קדמי ר'
החיים" ה"אור בציון

ב"770" - בבית ירגישו שכולם

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מלך שליט"א הרבי של מדרשו בית "770"
רבינו "בית בשם גם הידוע יורק, בניו המשיח,
משיכה מקור מהווה חיינו", "בית - שבבבל"
בית המוני השנה. במעגל יהודים לרבבות
כל במהלך מגיעים וטף, נשים אנשים ישראל,
המקום מעוצמת לספוג שיחם, לשפוך השנה,
שליט"א הרבי של הקדושה ברכתו את ולבקש
יצרה כשלעצמה, זו חיובית עובדה המשיח. מלך
להם לערוך המבקרים. בזרם לטפל הצורך את
בידיהם לסייע יחודו, את להסביר במקום, סיור

וכו'. הברכה בקשת בכתיבת

ועוסקת עסקה הנשים" ל"עזרת הקשור בכל
אחת רבות, שנים מזה ויסודיות, ברצינות בזה
עם יחד חדש. שרית מרת הנמרצות הפעילות
רבות, שעות מקדישות הן מחברותיה כמה
סדרי את בפניהן מציגות המבקרות, להדרכת
מסייעות המדרש, בבית וההתוועדויות התפילה
התשובה ובהבנת הברכה, בקשת בכתיבת להן
מרת מספרת "במקביל, נדרש. הדבר באם
שגם ובקשתי הגברים" ל"עזרת פניתי חדש,
ואכן המבקרים". להדרכת אדם כח יקדישו הם
בשם המערכת הוקמה האחרונות בשנתיים

."770 חב״ד "בית

ללו״ז ״770״ את להכניס
בבית", ירגישו "שכולם שכותרתו הפרסום עלון
בארץ החסידים וכלל השלוחים אל אכן פונה
יהודים פוגש הנך יומך "בשגרת ובעולם:
ביקור עסקים, למטרת יורק לניו הנוסעים
עליהם משפיע ואתה חופשה, סתם או משפחתי
- ב-770 ביקור שלהם הזמנים ללוח להכניס

שבבבל. רבינו בית

מול עצות, אובד עצמך את מוצא אתה אך
להם ידאג מי מחפש הקשר. אנשי רשימת

יסדר מי מסודרות, ולארוחות לינה למקום
להתמודד להם יעזור מי ללימוד, חברותות להם
את למצוא להם יסייע ומי התפילה סידור עם
המשיח. מלך שליט"א הרבי של בביתו מקומם

מענה מציע 770 חב"ד בית מענה! יש מהיום,
ליחידים בשבת אירוח וברוחניות. בגשמיות
חסידית באווירה שבת סעודות * ולקבוצות
* היממה שעות בכל תורה ללימוד חברותא *
חדשניים". הסברה אמצעי בליווי ב-770 סיור

השוכן עם המבקרים את לחבר – המטרה
אל אהבה עבותות בחבלי להתקשר הזה. בבית
בשורת את ולהפיץ המשיח מלך שליט"א הרבי

שלו. הגאולה

חיינו בבית מצוה בר
הגוברת ההתעוררות לאור הנה זו, במסגרת
דווקא הבר-מצוה את לחגוג האחרונות, בשנים
מסודר, בארגון הצורך ביותר מורגש – ב-770
והרוחניים הלוגיסטיים לצרכיהם מענה שיתן
לקח 770 חב"ד בית צוות ואכן בזה. הכרוכים

מצווה" ה"בר בארגון הטיפול את עצמו על
שליט"א הרבי של במניין לתורה" ה"עליה קניית
נסיעות, ב-770, ההתוועדות ארגון המשיח, מלך
ובמקרה הצרכים, ושאר SIM כרטיס הזמנת

אירוח. מקום השכרת גם הצורך

בתמימים להיעזר מצוה הבר חתן יוכל כן כמו
מתוך בחברותא לימוד ב-770, הזמן בניצול
'מבצעים' ב-770, סיור מיוחד, לימוד חומר
הארגון הנסיעה. של הרוחני לתוכן הקשור וכל
משפיעים רבנים, של ובפיקוחם בעידודם הוקם
החשובה היוזמה על שמברכים חינוך, ואנשי
מנת על לה שתהיה הגדולה להשפעה ומודעים
מלך שליט"א הרבי אצל השהות את להפוך

בהרבה. למנוצלת המשיח,

חווייתית הכי התקשרות
מצוה 'בר ארגון פתיחת מאז וקצת כחודש
מציינים וכבר המשיח' מלך שליט"א הרבי אצל
מארץ שבאו למשפחות ה-13 מצווה הבר את

ב-"770". שמחתם יום את לחגוג הקודש

ארגון צוות
ה"בר שמחות
קורא מצוה"
הבר להורי
להירשם מצוות
בפרטים מראש
ם י מ ס ר פ ת מ ה
ולהבטיח בגליון,

חסידית הכי מצוה בר חוויית הטרי לת'
ההתקשרות את בו ותחדיר לעד, אצלו שתיחקק

הארגון: אתר שליט"א. המשיח מלך לרבי

072-224-2647 לפרטים: .www.bm770.com
bm770@gmail.com. .072-224-3221

ב770 מבקרים קבוצת

בלילה לישראל חק לימוד
טרדתו מפני החורף בימי הקצרים בימים אשר בשאלתו
חומש השיעור ללמוד יספיק אם בידו ספק במשרתו,
בלילה. זה ילמד אם ושואל היום, במשך לישראל וחק

אשר לי והנראה בזה, שמעתי לא מפורשה הוראה והנה
בע"פ, המזמורים יודע אם הרי תהלים, לשיעור בהנוגע
הכוכבים, צאת קודם או לילה חצות לאחרי לאומרם יש

לילה. לחצות ועד הכוכבים מצאת לא אבל

לא ללמדם יכול לישראל, וחק חומש להשיעור ובהנוגע
היום במשך פסקא פסקא לחלקם אם כי אחת, בבת
הפנאי, יהי' לא ע"ז גם ובאם בחנות, גם שאפשר וכמובן
בשעת אשר ופסוק פסוק כל על פירוש עם ילמדם אזי
שבע"פ תורה בכלל נכלל שזהו להסביר יש הדחק
מקרא דלימוד בהענין מקילים כמה זה שבזמננו ובפרט

ו׳תקלד) (מאגרת ספרים.... בכמה זה שמובא אף בלילה,

למסחר כניסה
הצעה ישנה באם ועסק למסחר כניסה ...אודות
באופן משתדלים כאלו בענינים בכלל הנה מתאימה,
הידידים, עם שמדברים ז.א. לי'. אית חברא דחברא
להתענין אותם ומבקשים וכו', השאיפה ע"ד הקרובים

כזה. עושה הוא גם ובטח הם, ידידיהם בין

או אודיענו, - מתאימה מהצעה אדע באם אשר ומובן
להמציע... הוא שאיפתו שאודיע

ולמילוי לכשרונותיו מתאימה טובה לפרנסה בברכה
את לשמש נבראתי אני משנה כדבר בתכ"י, תפקידו

האמור. בכל לבשו"ט ובברכה קוני.
ו׳תקמב) (מאגרת


