
תשע״ז אורחים הכנסת

הרשמית הפתיחה ימים מספר בעוד
תשע"ז, תשרי אורחים" "הכנסת של
אל להגיע האמורים הרבים לאורחים
בחודש המשיח, מלך שליט"א הרבי
מנוהל השנתי הפרוייקט החגים.
הענדל הכהן מענדל מנחם הרב ע"י
העוסקים שונים, צוותים כשלצידו
הכנת הכולל הגדול, לפרוייקט בהכנות
דירות ומערך מטבחים האוכל, חדרי
ברובו מורכב הראשון האורחים גל ענק.
וכן חב"ד ישיבות תלמידי מהתמימים
אברכים והסמינרים. התיכון מבנות

החודש. בהמשך יגיעום וילדים

איגוד גם שותפים הרוחניות להכנות
הנהלות עם המתואם הישיבות, תלמידי
הנשים. וארגוני תמימים תומכי ישיבות
לילדים חינוכית פעילות קיימת במקביל
באה"ק. ה' צבאות ארגון עם בשיתוף

שבת להלכות קורס

חב"ד" הלכה ל"מכון נוספת יוזמה
במשרדי שבת. הלכות בנושא והפעם
לקראת הכנה פגישת התקיימה המכון
בליווי שבת בהלכות מקיף קורס השקת
חב"ד קהילת רב קיז'נר, חיים הרב
ייערכו הקורסים המכון. ומרבני עמנואל
ברמת ילמדו" "למען מכון ידי על
בליווי מעל, ישראל הרב בהנהלת אביב,
לימוד. וחוברות עזר חומרי מצגות,

.076-540-9770 לפרטים:

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה

ומתוקה טובה שנה

למעלה שלפני בצפת, הלילות באחד זה היה
לאחד התגלה הנביא אליהו שנה. מאות מארבע
הנביא, אליהו של לשאלתו העיר. מיהודי
בגיל יהודי אותו שעשה הטוב המעשה מהו
ענה אליהו, לגילוי זוכה הוא שלכן מצוה, בר
לכבוד זה את עשה הוא כי בתמימותו היהודי
לספר עניין כל רואה ואינו בלבד! יתברך השם
עומד הוא שאם אליהו, לו השיב לאיש. כך על

לא שהוא הרי בסירובו,
לו ולגלות להשאר יוכל

התורה. סודות

האיש הסכים לא אז גם
מעשהו את לגלות
נעלם הנביא ואליהו
אלא שבא. כלעומת
של זו תשובה שדווקא
עשתה פשוט יהודי אותו
בשמים גדול "רעש"
אליהו שאדרבא, ונפסק
אליו יתגלה הנביא
מאשר יותר עוד וילמדו

כן. לפני לו נפסק

חסידות לגלות
עד יהודי, אותו עם ללמוד החל אליהו אכן
שאף מבלי זאת וכל בדורו", "אחד שנעשה
ורצו יהודי, אותו משנפטר כך. על יודע אחד
חזקה טענה התעוררה עדן, לגן להעלותו
אחד" אף מזה נהנה לא שלמד התורה "שמכל
עדן, בגן יזכה הוא כעת שאכן בשמים ונפסק
בעילפון יימצא ישראל עם כאשר זמן יגיע אך
כאשר לעולם שוב נשמתו תרד ואזי רוחני
חדשה דרך ולגלות להפיץ יהא עניינה כל הפעם
ישראל רבי של נשמתו זו הייתה ה'. בעבודת

החסידות. תורת את שגילה טוב, שם בעל

הבעש"ט עשה לימים
והגיע נשמה עליית
ומיד משיח להיכל אף
"אימתי ושאל פנה

השיב לגאלנו? האדון יבוא מתי - מר" קאתי
כאשר חוצה". מעיינותך "לכשיפוצו משיח לו
ל"חוצה גם יגיעו החסידות תורת מעיינות

הגאולה. תבוא אזי שבחוצה"

חדשה נשמה
גבוהה נשמה נדרשה זו, משימה שלמילוי אלא
זו הייתה יותר. עוד
הזקן, אדמו"ר נשמת
בעל זלמן, שניאור רבי
ערוך והשולחן התניא
חב"ד, חסידות מייסד
ורבו מורו כעדות אשר
כפי ממעזריטש, המגיד
הבעש"ט, ע"י שנמסרה
"נשמה זו הייתה
מפנימיות חדשה"!
נעלות (בחינות עתיק
באלוקות), ביותר
סדר מכל שלמעלה
נשמה ההשתלשלות.
שיתגלו הנשמות מסוג
בעולם לבוא לעתיד
כזו נשמה רק התחיה.
תורת עומק את ולהמשיך להוריד ביכולתה
"עקבתא של הנמוכות לנשמות החסידות
ה'. בעבודת חדשה בחיות ולהחיותן דמשיחא"

יום אלול, י"ח יום חל השבוע רביעי ביום
הבעש"ט אלה, גדולים מאורות שני של הולדתם
שנים השנה לראש ועד מכאן הזקן. ואדמו"ר
יום השנה, חדשי י"ב את המשלימים יום, עשר
טובות, החלטות לקבלת נפלא רצון עת לחודש.
משיח, של בתורתו ובפרט תורה בלימוד הוספה
סיוע טובים, ומעשים המצות בקיום הידור
ובנקודה החגים, לקראת נזקקות למשפחות
שליט"א הרבי של מלכותו קבלת - העיקרית
ש-די, במלכות עולם שיתקן המשיח, מלך
ומתוך ממש עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה

לבב. וטוב שמחה

החסידות מעיינות
חוצה! כבר הגיעו

יסוד יום אלול ט״ו יום לרגל - 770 - חיינו בבית סוערים ריקודים
ה׳תרנ״ז. בשנת בליובאוויטש תמימים תומכי ישיבת

אלול ט"ו לרגל "חאדראם"

עת לחודש. יום השנה, חדשי י״ב את המשלימים יום, י״ב השנה לראש ועד מכאן
משיח של בתורתו ובפרט תורה בלימוד הוספה טובות, החלטות לקבלת נפלא רצון
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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

נשמת לעילוי

יוסף ב"ר ישראל יואל ר'

ע"ה הוכלר
תשע"ו אלול ט' ב', ביום נפ'

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

אסתרתחי' מינא מרת וזוגתו זלמןשי' שניאור לר'

זהב משי
שי' יצחק ישראל ה' בצבאות החייל הבן להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל

 
     
      
    
   
    
    
    
    
   

    
  

   

האדמה.. פרי כל מראשית ולקחת
ב) כו, (דברים

ישראל, לארץ המדבר דור שנכנס בעת
כיבוש (של שנה 14 להמתין נאלצו הם
מצוות לקיום עד הארץ) וחלוקת
האמיתית הגאולה בעת אבל ביכורים.
ודורך בקוצר חורש "וניגש והשלמה:
איסוף יג). ט, (עמוס הזרע" במושך ענבים
וניתן לזריעתם, בצמוד יבוא הפירות

ביכורים. להביא מיד יהא
תנש״א) ואתחנן (פרשת

ד) כו, (דברים מידך הטנא הכהן ולקח

"שבעת מפירות הביכורים בהבאת
ישראל" ארץ בהם שנשתבחה המינים
האדם מודה המקדש, בבית הכהן אל
נעשית ולכך לו, אשר כל על לבוראו

שמחה. מתוך המצווה

יהודי כל על לגבינו: מכך וההוראה
כך ביכורים, כפרי עצמו את לראות
די לא שלו, ומחשבה דיבור מעשה, שכל
להיות עליהם אלא הטוב בכיוון שיהיו
יש החולין עסקי את גם המובחר. מן
תזרז זו השתדלות ל"ביכורים". להפוך
ממש. בפשטות הביכורים הבאת את

גאולה) (פניני

יב) (כח, הטוב אוצרו את לך ה׳ יפתח

הטובות כל בניי, לישראל: הקב"ה אמר
שנאמר מנין? בזכותכם. בעולם, שבאות
האלוקים לך "ויתן כח) כז, (בראשית

אלא יורד אינו המטר השמים". מטל
יב כח, (דברים שנאמר מנין? בזכותכם.
אף הטוב". אוצרו את לך ה' "יפתח א)
בזכותכם. אלא לעולם בא אינו השלום
לך "וישם כו) ו, (במדבר שנאמר מנין?
רבה) (מדרש שלום".

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:09 17:58 ירושלים
19:11 18:14 תל-אביב
19:11 18:05 חיפה
19:12 18:16 באר-שבע
19:29 18:33 ניו-יורק
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האמונה את מבין כשהשכל

מלך דבר

תבוא כי פרשת

תבוא כי

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

המאורות שני הולדת יום הוא אלול ח"י
טוב שם הבעל ישראל רבי הגדולים,

שניאור ורבי החסידות, מייסד (הבעש"ט),
חסידות מייסד הזקן, אדמו"ר מליאדי, זלמן

ההולדת, יום בעלי שני של ענינם חב"ד.
הבעש"ט ע"י ה': עבודת אופני לשני מתאים
הזקן אדמו"ר וע"י הכללית; החסידות בתורת

חב"ד: חסידות בתורת

הזקן ואדמו״ר הבעש״ט שיטת
בתורת הבעש"ט ע"י שנתגלה החידוש

כללי חיות תוספת — הוא הכללית החסידות
מהענינים אחד ולכן והמצוות. התורה בקיום
ענין הוא הכללית החסידות בתורת שהודגשו
אמונה הרי יחיה". באמונתו "וצדיק האמונה,
אומרת זאת מקיף, ובבחינת כללית היא זו
שאינה כזה באופן היא כשהאמונה שגם
על פעולה לה (שאין ממש מקיף בבחינת

קורא במחתרת גנב שאפילו וכידוע - האדם
עניניו, בכל חיות פועלת אלא הקב"ה), לעזרת
אינם שלו הכחות כל הרי בפועל, להנהגה ועד

האמונה. בגילוי פרט אלא עצמו בפני ענין

חב"ד חסידות תורת בגילוי הזקן ואדמו"ר
החסידות תורת לגילוי (בהמשך חידש

שנקודת רק שלא הבעש"ט), של הכללית
בחכמה-בינה-דעת גם תורגש האמונה

בפני ענין גם נעשה שזה אלא וכו', (חב"ד)
שבנפשו (שכל) חב"ד מציאות שכל עצמו,
במדות זה דרך ועל אלקות, שמשיג הוא

גילוי מקום רק לא היא שמציאותם שבלב
אלא האמונה), בגילוי (פרט האמונה נקודת
ה'. ויראת ה' אהבת גופא, מציאותם שזהו

בעולם חודרת האמונה

כפי ה' אחדות לגילוי בהתאם הוא זה וגם
ונתגלה שנמשך וכפי הבעש"ט ע"י שנתגלה

הזקן: אדמו"ר ע"י

עוד ש"אין הענין נתגלה הבעש"ט ידי על
יתברך, זולתו מציאות שום שאין מלבדו"

מקום תפיסת שאין ה', בעבודת גם נרגש וכן
נקודת גילוי הוא כולו כל אלא לעבודתו,

מישראל בכל-אחד שישנו שבנפשו האמונה
האדם; ממציאות שלמעלה נשמתו, מצד

אחדות של הענין נתגלה הזקן אדמו"ר וע"י
רק שלא העולם, מצד שהוא כמו גם ה'

לאחדותו בסתירה אינה העולם שמציאות
העומק מתגלה העולם שע"י אלא יתברך,
בו מיוחדת העולם שמציאות אחד, ש-ה'
היחוד בשער בארוכה וכמבואר יתברך,

הזקן. לאדמו"ר והאמונה

שכל רק שלא האדם, בעבודת גם הוא וכן
האמונה לנקודת בהתאם הם שלו הכחות
השכל מציאות כל שזהו אלא אחד, בה'

ומרגיש מכיר ענינו מצד עצמו שהשכל שבו,
מציאות כי גופא, מציאותו מצד ה' אחדות

וכן יתברך. ממנו הנפרד דבר אינו גופא השכל
נפשו. כחות בכל הוא

האישית העבודה בכח
האדם, ועבודת יגיעת ע"י דוקא בא זה ודבר

ולהשיג להבין דוקא, עצמו בכח עבודה
שבנפשו לשכל ועד בשכלו גם ה' אחדות

נמשך זה הרי התבוננות ועל-ידי הבהמית,
באופן ה', ויראת ה' אהבת במדותיו, גם

המדות למציאות שייכות והיראה שהאהבה
שנראה נפשו, כוחות בכל הוא וכן שבלב,

שבנפש כח כל של המציאות שאמיתית וניכר
אלקות. הוא מהותו

חוצה, הבעש"ט) (של מעינותיך יפוצו וע"י
שבנפש בחב"ד המשכתו ע"י (בעיקר) שנעשה

וללב למדות וממנה חב"ד, חסידות בתורת
האברים, שאר לכל הכוחות את המשפיע

האדון, (=יבוא משיחא" מלכא דא מר "קאתי
ממש. ומיד ותיכף המשיח), מלך הוא

תשמ״א) בלק פרשת שבת שיחות (על-פי



החסידות תורת מעיקרי אירוע
זעיר, או גדול אירוע, שכל הוא
משמעותי הוא אם בין פרט כל
שהוא הרי שולי, או עבורנו
כל על המשגיח ית', בהשגחתו
פרטית בהשגחה בעולמנו פרט
והבריאה האדם לטובת מדוייקת,

כולה.

את מייד רואים שאנו פעמים
ופעמים שבאירוע, החיובי העניין
סבלנות בקצת להתאזר עלינו
הצהר את במוחש שרואים עד
מספרים כזה אירוע על שבצרה.
נרגשים שהגיעו מטיילים שני
שבהודו, במאנלי חב"ד לבית

שליח של בניהולו
מלך שליט"א הרבי
חזי הרב המשיח,

נפרסטק.

בשבוע ראשון ביום
היו הם שעבר,
שנקראת בעיר
(Leh) "לה"
הצפוני בקצה
הודו, של ביותר

מושלגות פסגות בין השוכנת
מ-4500 שלמעלה בגובה לבנות
הגבוהה העיר בהחלט מטר!!!
לעיר המובילה הדרך בהודו.
מתישה ארוכה הינה וממנה "לה"
בין המתפתל הכביש ומסוכנת,
הכביש הוא ותהומות, הרים

בעולם. הגבוה

הם כי מספרים המטיילים
למיניבוס נסיעה כרטיסי רכשו
המושבים (כאשר ,667 מספר
העיר היה יעדם ממוספרים).
של במרחק הנמצאת מנאלי,
לעיר דרומית נסיעה, שעות כ-20

"לה".

עלו הם ההסעה, לתחנת בהגיעם
כבר והתארגנו ההסעה רכב על
היציאה, לפני מה זמן אך לנסיעה,
התיקים את העלו שכבר אחרי
להמתין ירדו הם המושבים מעל

הרכב. יציאת שעת עד למטה

שוב עלו הם כאשר החל, הסיפור
שלהם שהמושבים והתברר לרכב,
להסביר נסיונותיהם נתפסו. כבר
מקומות על מראש שילמו הם כי
שלהם מושבים הם אלו וכי אלו,

המושבים" "תופסי הועילו. לא
להתפנות. הסכימו לא

ודברים דין של דקות כמה לאחר
הבינו הם והנהג הנוסעים עם
ייסעו לא הם ברירה שבלית
את להוריד והחלו הזו, בנסיעה
לנסיעה ועברו שלהם התיקים
בתנאים אך אחר, למיניבוס דומה
שהיה ממה בהרבה ירודים

הסמוך. במיניבוס

הייתה והקשה המפותלת הדרך
שהמיניבוס מכיון יותר, גדול סיוט

במיוחד.. מיושן היה

הנסיעה במהלך לכך, בנוסף
לשים החלו הם
ששת שכל לב
שיצאו ההסעות
מהתחנה יחד
לעקוף החלו ב'לה',
השני את אחד
ולא מסוכנת בצורה

מוסברת.

שוחח הנהג בנוסף,
בהודית בטלפון
גבוהים ובטונים
כשפנו ולחוצים.
משהו, ארע האם לשאול אליו
הכל על שיספר להם השיב
מנאלי. – הסופי ליעד כשיגיעו

להם סיפר למנאלי כשהגיעו אכן
שהם ,667 מספר שהמינבוס הנהג
נפל עליו לעלות אמורים היו
נוסעים 15 מתוך 5 ו לתהום

נהרגו…

מייד פנו ההמומים המטיילים
שהיה חב"ד לבית והגיעו אלינו
יש האם הבירורים של בעיצומם

בתאונה. יהודים מעורבים

עשרות את השניים הזמינו בערב,
חב"ד בבית הנמצאים המטיילים
הנס על להשם הודיה לסעודת

איתם. שאירע

קבוצה הגיעו הסעודה כדי תוך
אחר במיניבוס שהיו מטיילים של
להם ודיווחו בחילוץ והתעסקו
כולם פצועים ו7 הרוגים 6 יש כי

יפני. מ1 חוץ נפאלים

שעות עוד נשארו המשתתפים
וסיפרו חב"ד בבית ארוכות
והתחזקו פרטית השגחה סיפורי
לזירוז טובות החלטות בקבלת

והשלימה. האמיתית הגאולה

הרבי שיחת עפ״י הגאולה, עיר ים מבת דורון, טוביה הרב עם
. המשיח, מלך שליט״א

ממלחמות למעלה הינו יהודי
מלחמת את ניהל המשיח מלך שליט"א הרבי ...
המלחמה לפני הבטיח כאשר מרחוק, בשליטה המפרץ
לפני שבועות וכמה גזים, נגד מסכות יצטרכו שלא
עלולה שהמלחמה נראה היה כאשר המלחמה, סיום
שהמלחמה ניבא המשיח המלך רבות, שנים להימשך

היה. וכך בפורים, תסתיים

"חמוץ בא הקב"ה כאשר גם למלחמות שייך לא יהודי
האחרונות בשנים שרואים כפי מבצרה", בגדים
נבואות קיום המשך שהן ערב בארצות במלחמות
המפרץ. מלחמת מזמן המשיח מלך שליט"א הרבי
שהקב"ה מה שזה לדעת רק לישראל, נוגע לא זה כל
והשלמה. האמיתית הגאולה לקראת בעולם עושה

ובקיום תורה בלימוד להתמקד רק זיין, בכלי מלחמות לעשות צריך לא יהודי
של היחידי האוייב שהוא הרע היצר "על" למלחמה שיוצא באופן מצוות,

בחירה. תהיה שליהודי כדי רק הקב"ה ע"י ונברא יהודי,

וכל אוייבך, "על" מלכתחילה שהוא לדעת צריך יהודי היצר, במלחמת
כי בשבילכם", אלא עשיתי "לא זה - בעולם עושה שהקב"ה ה"הפחדות"
הרבי המפרץ, מלחמת היתה בה (1991) תנש"א שנת כל גאולתכם". זמן "הגיע
שמעוני הילקוט נבואת מתקיימת זו שבמלחמה דיבר המשיח מלך שליט"א
"אל ליהודים ואומר המקדש", בית גג על עומד ש"משיח הגאולה לקראת

הגאולה. בשביל הקב"ה עושה זה כל את כי תתייראו",

המשיח המלך עומד בו למקום הכוונה - המקדש" בית ש"גג הסביר כן כמו
המשיח מלך של למקומו והכוונה נתקדשו", לא "גגות כי ההתגלות, לפני
להנ"ל ביטוי יורק. ניו ברוקלין 770 שלו, המדרש לבית ההתגלות, לפני בחו"ל,

חופשי: בתרגום המשיח, מלך שליט"א הרבי בשיחת לראות ניתן

אוייביך״ ״על הינו לכתחילה יהודי
ושבית בידך אלוקיך הוי' ונתנו אויבך על למלחמה תצא "כי השבוע בפרשת
למלחמות, שייכות שם אין ליהודי - למלחמה תצא 'כי' כשאומרים שביו,"
ארץ של הכיבוש היה איך שרואים כפי חובה, מלחמת של למלחמות אפילו

מלחמה. צריכים היו שלא ישראל

ההשתדלות היתה ומה - מעצמה! נפלה שהחומה המלחמה? התבטאה ובמה
ע"י - בשופרות יתקעו ושהם הקודש, ארון את ישאו שהם יהודים? של
שתיכף העיקר והוא ועוד היהודים, כל ושל יהודי כל של הנציגים שהם הכהנים
מלחמות שהיו זו בשנה ונפלאות בניסים היו שכבר המלחמות שכל ממש ומיד
כמה ומוזכר הידוע שמעוני" ה"ילקוט שאומר כפי והקב"ה, העולם, אומות בין

תצ"ט], [רמז פעמים

שהם להם ואומר המקדש, בית 'גג' על לעמוד צריכים שיהודים אומר הקב"ה
והם שלהם הגאולה עם עוסק שהקב"ה בגלל ללב לקחת צריכים לא בכלל
והגבלות ממדידות אפילו גבוה יותר שהוא המקדש בית של הגג על נעמדים
הנמצא כל על ומקיף שמכסה בגג, הפשוט כענין עצמו, המקדש בית של
לא ש'גגות ואפילו הקדשים, בקדש שזה כפי אפילו הצדדים, ומכל תחתיו,

ואדרבה, התקדשו',

כשהקב"ה ואפילו למלחמה, תצא 'כי' רק שזה קודם, כמוזכר העיקר, והוא ועוד
לענין גם נצרך לא שיהודי יהודים, לגבי כן שאין מה מבצרה," בגדים "חמוץ
אבל 'למלחמה', וזה תצא, 'כי' של ענין ישנו לזמן שמזמן רק, אלא – זה
כי וכו,' זיין כלי עם דבר עושה ולא במלחמה, משתתף לא שהוא מיד אומרים

אויבך!". "על זה מלכתחילה

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

יג. פרק ומושב משכב הל'

א. פרק

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ג-ה. פרקים נחלות הלכות

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

א-ג. פרקים סנהדרין הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים
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למנאלי "לה" בין פרטית השגחה

ליהודים, שייכת ישראל שארץ יודעים הגויים
היא ישראל לארץ שייכותם שכל יודעים הם כי

סביבות שחיים הערבים וכן יותר... לא שנים, מאות כמה מלפני
אחר... וגזע אחרת אומה זו פעם; של המצרים אינם ישראל ארץ
תשל"ו) צו (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים שייך
 !"#%&'! %!& (
 !"# ()%*+

 !"# #"%&

'()*))+,,-- %./00% 01/2 !".32 4.
kupatsdaka@gmail.com

נפרסטק חזי הרב



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

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

ומשיח גאולה של יום

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

יום הגאולה, בשורת להפצת פעולה עוד
השבוע, בתחילת שנערך ומשיח גאולה של
ע"י בראשל"צ, בלוודר באולמי בהצלחה ב"ה
השתתפו בו האירוע הגאולה. למען האגודה
המשיח מלך שליט"א הרבי ושלוחי פעילים
של בתורתו בעיקר עסק הארץ רחבי מכל
להפצת הטכנולוגיה בחידושי שימוש משיח,
הגאולה נפלאות על דיווח הגאולה, בשורת

פעילות. ועידוכוני בתקופתנו,

אחה"צ בשעות שהחל הראשון המושב את
כולל ראש שמעון בן אברהם הרב הנחה
הכינוס מטרות את שהציג בעתלית, חב"ד
הרבי של המפתיע מברקו את הקריא ואף
לקראת שהתקבל המשיח מלך שליט"א

קודש. האגרות באמצעות הכינוס

וגאולה משיח מרכז מנהל אורן, דורון הרב
את מלכות" ה"דבר מתוך הבהיר בירושלים,
ישראל לעם בהתייחס ה"ביכורים", משמעות
הגאולה דור דורנו של ה"התקשרות" ומעלת

ישראל. בני ראש שליט"א הרבי אל

קודשנו לחצרות נוסעים
בני מצוות שבע המרכז מנהל קלי בועז הרב
בית ל-"770" הנסיעה חשיבות על עורר נח,
היחודית היוזמה ועל החגים לחודש חיינו,
חולים רפואת לזכות תורה ספר לכתיבת
מזמן הידוע המעשה בדוגמת ישראל, בעם
גינזבורג, יצחק לוי חיים הרב הבעש"ט.
המיוחד בסגנונו האיר חב"ד מכפר המשפיע
המשיח. מלך שליט"א לרבי הנסיעה את
חתם הגאולה, זמן מערוץ טוביה דורון הרב
בלתי מתורגמת, שיחה בהקרנת המושב את
המשיח, מלך שליט"א הרבי של שיגרתית

מלחמה, אינו יהודי של עניינו כי המדגישה
אוייביך". "על מלכתחילה הוא אלא

המשיח לשירות טכנולוגיה
מנחה, תפילת לאחר החל השני המושב
ועסק אקסלרוד, מענדי הרב בהנחיית
הכנה המהווים הטכנולוגיה בחידושי בעיקר
הרב הזוהר. ספר כלשון השביעי, לאלף
הבאר בקניון משיח מבית אלימלך, ליאור
סקר ממן, פנחס הרב של בניהולו בראשל"צ,
במדינת "אזרחים הפרוייקט של יחודו את
האחרונות בשנים שהשתדרג המשיח"
המופץ דיגטילי לפרוייקט מודפס, ממגזין
חדשים לקהלים האינטרנט באמצעות
שליט"א הרבי לנושא לראשונה שנחשפים

המשיח. מלך

את תיאר מירושלים, בקוש גבריאל הרב
ועודד הצרפתית, דוברי בקרב עבודתו
המלך "יחי בעלון לשימוש הפעילים את
שבאיזור. הצרפתית דוברי בקרב המשיח"

מזה העוסק מנתיבות, ראובן רענן הרב
באמצעות וגאולה משיח ענייני בהפצת זמן
מגמה חדשניות. תקשורתיות טכנולוגיות
בית מנהל נתן אברהם הרב גם המשיך אותה
פרקטיות אופציות שהציג בראשל"צ, משיח
גאולה וענייני חסידות יהדות, ערכי להפצת
גד בא יוסף הרב החברתיות. ברשתות
עשרות נחלים ישיבת ומנהל לשעבר חה"כ
ותורה ברכה בדברי המושב את חתם בשנים

קצרים.

במקדש וירטואלי סיור
החגיגית הסעודה במסגרת התנהל ג' מושב
ר' את שהזמין פרישמן, בנצי הרב בהנחיית
שלו, טכנולגי פיתוח להצגת בשירי אריה
בבית וירטואלי באופן לסייר גם המאפשר
הוזמן אישית, בעדות הניסים" "על המקדש.
במיוחד שהגיע שבע מבאר אוזן ריימונד ר'
הבריאותי בנס הכינוס באי את לשתף

שחווה.

על המחאה גם נערכה הערב במהלך
עם ובטחון הארץ בשלימות הפגיעה נסיונות

בהגרלה ישראל.
לחצרות טיסה על
לחודש קודשנו
הרב זכה החגים,
בא-גד יוסף
הכינוס, מאורחי
הערב את חתמה

חסידית התוועדות
בקשר שהתמקדה

מלך שליט"א לרבי יהודי כל של האישי
ממש. בקרוב שיגאלנו המשיח,

הגאולה בשורת להפצת בטכנלוגיה הפעילים

הנס... בעל ריימונד ר׳

הרופא להוראות להשמע
ויהי בריאותו, הטבת דבר על הרופא דברי מעתיק
רבותינו וכפתגם וטוב, הלוך בריאותו מצב שילך רצון

בעסער. נאך צו גוט פון נשיאינו,

כהוראת שעושה שכתב ממה נוחה דעתי שאין ומובן
בדיוק, לא אבל הרופא

ובנתינת לרפאות, לרופא רשות נתנה התורה שהרי
הרופא מצד מצוה נעשה זה הרי זה, רשות

רל"ז) סימן ריש דעה יורה ט"ז (עיין

דונשמרתם הענין הנרפא, מצד ורבה גדולה ולמצוה
לנפשותיכם, מאד

הרב ואזהרת הוא, השם מדרכי ושלם בריא הגוף והיות
המלאך, לבנו המגיד

אין לעכעל גרויסע א - גוף אין לעכעלע קליינע א
נשמה,

בנשמה] גדול ״חור״ - בגוף קטן ״חור״ חופשי: [בתרגום
הפשוט. בדבר להאריך ואין ועוד. ועוד

טוב יבשרני זה, מכתבי בקבלת שתיכף חזקה, ותקותי
בהוראות יתערב לא ולהבא, מכאן פנים כל שעל -

כדבעי, יקיימם אם כי הרופא,

של ענין של שביטולה במוחש, רואים שהרי ובפרט
מביא ביטול, זה נקרא באם אפילו זמן, למשך תורה

זמן, לאחרי מרובה שכר

לרפואה עד הבריאות הטבת מתקדמת זה ידי שעל כיון
הרפיון ע"י משא"כ כמה, פי החסרון וממלא שלימה,

וק"ל.. בזה,
ו׳תקעד) (מאגרת

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 נרותר' קדמי  בהדלקת נרות. בהדלקת קדמי ר'

החיים" ה"אור בציון

חב ה,ד‘‘חדשות צבאות ,דעות‘,חדשות

מדרש בית ומשיח,מדור גאולה עניני ,מדור

וידאו משפחה,מדור ותשובות,מדור שאלות ,מדור

כפתור בלחיצת שצריך מה .וכל
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האדום המייל

ה‘‘ב

וועעדד ללעעווללםם ההממששייחח ממללךך ווררבבייננוו ממווררננוו אאדדווננננוו ייחחיי

פתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתותו

www.hageula.comwww.hageula.com@gmail.com


