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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

ברכה ומרת שלום ר' הרב למשפחת

לוגוב
ישראל הת' הבן של בר-המצווה לרגל

הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

תמם שיחי' אליהו הרב למשפחת
שיחי' יצחק לוי הת' הבן לבוא
שתחי' תמר עב"ג השידוכין בקשרי

רוזנפלד שיחי' הכהן סנדר דוד הרב למשפחת
עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב טובמזל מזל

  
    

   
  

    
   

   
  

  
   

  
   

השנה) ראש הפטרת (סיום משיחו קרן וירם

ע"י והשלמה האמיתית הגאולה עניין
ראש עם במיוחד קשור צדקנו משיח
ההפטרה וחותם בסיום כמודגש השנה,
בשירת י) ב, (שמואל-א השנה ראש של
קרן וירם למלכו עוז "ויתן - חנה

משיחו".
ה׳תשנ״ב) קודש (שיחות

חנה ואמרה המשיח. הוא המלך "כי
עוז יתן הא-ל כי הנבואה... דרך על זה
ידו על ישראל שיוושעו ישראל למלך

אויביהם". מיד
(רד״ק)

השנה ראש בערב - גאולה

השנה ראש בערב מודגש הגאולה עניין
הולדת יום שזהו כיוון מיוחד, באופן
גובר" "מזלו שאז צדק, הצמח אדמו"ר
אשר ח), הלכה ג' פרק השנה ראש (ירושלמי

"צדק" והן "צמח" הן - שמותיו שתי
שמותיו הם - תורתו) שם על (שנקרא

צדקנו. משיח של

זה הרי גובר", "מזלו זה שביום וכיוון
בו, התלוי כל את עושה שהוא ברור דבר
שתיכף - פועל לידי זאת יביא ובוודאי
רק ולא משיח", של "שמו יתגלה ומיד
השמות כל כולל משיח", של "שמו
הכללית", ה"יחידה לשם עד לו שנקראו
של העצמות תתגלה ומיד תיכף אלא

צדקנו. משיח

לנשמה בנוגע שמצינו דרך ועל
השם שגם לה" נקראו שמות ש"חמשה
בבחינת רק הוא "יחידה", החמישי,
זה דרך ועל הנשמה. עצם ולא "שם",
מכל שלמעלה צדקנו, במשיח גם הוא
של העצמות ישנה לו שנקראו השמות
עצמות עם ממש חד שהיא צדקנו משיח
ה׳תשנ״ב) השנה ראש (ערב סוף! אין ומהות

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:10 18:03 ירושלים
19:12 18:18 תל-אביב
19:11 18:09 חיפה
19:12 18:20 באר-שבע
19:31 18:38 ניו-יורק
צריכה ר"ה, של השני היום של נרות הדלקת
הדלקת זמני הכוכבים. צאת לאחר להעשות

מהזמנים דק' ב-3 מוקדמים שבת נרות
צריכים אלו הדלקות בשתי הנקובים.

חדשה. אש להצית ולא קיימת מאש להדליק

    

השנה? בראש מבקשים מה

מלך דבר

השנה ראש

השנה ראש

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

נקראת השנה, ראש של הראשון היום הפטרת
שם שמואל, ספר תחילת מתוך הכנסת בבתי
למשכן שעלתה אלקנה, אשת חנה, על מסופר
תפילה בזכות ואכן, בבן, להפקד והתפללה בשילה,

הנביא. שמואל את ללדת זכתה זו,

לקריאה בדומה היא ההפטרה, קריאת מטרת
זה בחג ללמוד היהודי על הוראה. מלשון - בתורה
מתוך כעת לעבודה הקשורה הוראה זו בשבת או
ההוראה מהי להבין כן, אם עלינו, ההפטרה. קריאת
שנלמדת כפי השנה, ראש בעבודת אחד לכל

הכהן. ועלי חנה של זה מסיפור

הלב מעומק תפילה
לאחר שיכורה כאשה לחנה הכהן עלי של יחסו
תשתכרין?", מתי "עד הארוכה תפילתה את שראה

תמיהות: כמה מעורר

כאן שמדובר הבחין לא הכהן שעלי זה כיצד א)
לשיכורה? שחשבה כדי עד וטעה עמוקה בתפילה
בגנות לדבר שלא כ"כ שמקפידה התורה מדוע ב)

הכהן? עלי של טעותו על לנו מספרת איש,

המתין הוא מדוע לשיכורה, חשבה אכן עלי אם ג)
מבית מייד להוציאה מיהר ולא תפילתה, לסיום עד

ה'?

במובן לשיכורה החשיבה לא שעלי מובן, זה מכל
עלי כוונת התפילה. בענין ל"שיכורה" אלא הפשוט,
יותר בתפילה להאריך שאין לה לומר הייתה הכהן
"ואשפוך חנה ענתה כן ועל ה', בבית המידה על
ואין הנפש, בשפיכות התפללתי ה'" לפני נפשי את

נעלית. דרגה אלא בתפילה "שכרות" זו

בין שהדו-שיח מפני השנה. לקראש הקשר גם וזהו
גם מבהיר התפילה, אופן אודות הכהן לעלי חנה

כדלהלן. השנה, ראש תפילות של תוכנן את

בתפילה קצוות שתי
ענינים שני אנו מוצאים השנה ראש בתפילת
צרכינו על אנו מבקשים אחד מצד מנוגדים:
ידוע שני ומצד ובגשמיות. ברוחניות הפרטים,
הקב"ה הכתרת היא השנה בראש העבודה שעיקר

למלך.

שהלא לזה, זה לכאורה סותרים אלו ענינים שני
חושב הוא אין המלך, את מכתיר שהאדם בשעה
בקשות נקבעו שני מצד אך הפרטיים. צרכיו על
חכמינו ע"י השנה, ראש תפילות נוסח בתוך אלו
הצרכים על לבקש גם שעלינו אומרת זאת ז"ל,

הקב"ה. מלכות את לקבל וגם הפרטיים

השנה, כל בתפילות גם לכאורה, קיימת זו וסתירה
הוא האדם עשרה, שמונה תפילת בשעת שהלא
התפילה בנוסח נקבע ואיך המלך", לפני "כעומד

הפרטיות? להצטרכויותיו בקשות אותן

את לבקש צריך אינו היהודי הוא: בזה וההסבר
אך אלא האנוכית, לתועלתו השנה בראש צרכיו
התעסקותו כדי תוך הרי כי ה'. עבודת לצורך ורק
לקדושה להעלותם מצליח הוא החולין בדברי
וזוהי העולם. חלקי בכל הקב"ה את ו"להמליך"

השנה. בראש בקשתינו בעצם

הפנימיות את לגלות
לחנה, הכהן עלי שבין הדו-שיח תוכן בעצם וזהו
אמר הכהן, עלי השנה: בראש זו הפטרה וקריאת
כעין הם מהקב"ה האישיות שבקשותיה לחנה
ענתה וחנה כיאות", שאינה תפילה - "שכרות"
השתפכות - הנעלית התפילה בעצם שזוהי לו
שכאשר נדרה הוא לדבר וראיה הנפש, פנימיות
רק מוקדשים חייו יהיו הקב"ה, אותה יפקוד

חייו. כל ה' לעבודת

לבקש עליך השנה בראש יהודי: לכל הוראה וזוהי
בינתים כאשר גם הפרטיים, בקשותיך על גם
מאחר אנוכיותו, משום רק זה את הוא מבקש
את "ואשפוך הנפש מעומק מגיעות אלו שבקשות
חנה את ובירך הסכים שעלי וכשם ה'". לפני נפשי
את הקב"ה ממלא כל ה"פרטיות", בקשותיה על
ומתוקה, טובה לשנה - יהודי כל של בקשותיו
האמיתית בגאולה והנגלה, הנראה בטוב כפשוטה,

ממש. ומיד ותיכף והשלימה,
תשל״ו) דר״ה ב׳ יום שיחת (עפ״י



המשיח, מלך שליט"א הרבי כאשר
מצוה, שליחות ברכה דולר נותן
את הקדוש במבטו מלווה הוא
גם הדולר, אותו של יעדיו מסלול
בהתוועדות קדימה. שנים עשרות
ים בבת שעברה, מוצ"ש אלול, ח"י
כזה, מסלול על סיפר הגאולה, עיר

מת"א. שניידר רוני עו"ד

למשרדי הגיע שנים, כחמש "לפני
הוא בעניינו. שאטפל וביקש לקוח
היה מדירתו, פינוי בתביעת הסתבך

גדולה. במצוקה

הייתה וב"ה בנושא לטפל התחלתי
מאוד היה מסויים בשלב הצלחה.
חגיגית לי והודיע מהעבודה. מרוצה

לתשלום מעבר כי
ברצונו סוכם, עליו
במשהו אותי לשפות
שאתה מה "בקש נוסף.
על לו הודיתי רוצה".
סרבתי אך הטוב, רצונו
במה רק וביקשתי
לא הוא אבל שסיכמנו.
שבשלב עד ולחץ ויתר
לו, אמרתי מסויים
זה שאת בטחון מתוך
לממש, יוכל לא הוא
הרבי של דולר לי שישיג

תהיה "זו המשיח. מלך שליט"א
פנטסטית". מתנה

כסגור", זה את תראה לך. משיג "אני
זה את לקחתי לא כי אם אמר.

ברצינות.

מופיע והוא שבועות כמה עברו
מנויילן. דולר מתיקו שולף במשרד
את לקחתי ברכה". דולר לך יש "הנה,
להצלחה "דולר נכתב: עליו הדולר
עפ"י יפסקו ושהדיינים במשפט
ערוך, שולחן של החמישי החלק
כוונתו החמישי, (החלק אמן" וענה

הדין). משורת הלפנים לתחום

הדולר את השיג מהיכן לשאלתי
ממשפחה חבר לו שיש סיפר, ברכה,
אם ממנו וביקש וותיקה חב"דית
התברר כזה. דולר לו להשיג יוכל
יש המשפחה מילדי אחד שלכל
שלו האישי הדולר זה אבל דולר,

אותו. שיתן שייך היה ולא

לאמא פנתה הבנות אחת ואז
למסור מוכנה תהיה האם ובקשה
פתחה האמא אז בדיוק אחד. דולר
צנח מלמעלה ומהארון הארון את

האמא הרצפה. על ברכה דולר לו
השגחה כזו בהלם. לרגע היתה
לתת והחליטה מאלפת! פרטית

אותו.

ברכה שהדולר מהרגע ואכן
הצלחות של רצף החל אלי הגיע
משפטי), סיכוי כל (כנגד משפטיות
שורה. הברכה כיצד במוחש ראו
לא זו בוודאות, זה את אומר אני
משהו אלא טבעית, הצלחה הייתה
אחד משפט סיים הוא טבעי. על
אותו גם השני הגיע וכבר בהצלחה
עוד וכך לטובתו בהצלחה סיים
משפטים תשע משפט. ועוד משפט

זכה... הוא שבכולם

של הדין מעורכי אחד
יכול לא כבר השני הצד
ושאל להתאפק היה
שלמרות זה, הכיצד אותי
מאוד כנגדו שהתביעה
מצליח? והוא מבוססת,

התפלאתי עצמי ואני
זה מצליח. הוא כיצד
מהעולם שלא משהו היה
שזה הודה הוא וגם הזה.
את הביא שהוא מהרגע

ברכה. הדולר

בעניינו. שטיפלתי כשנתיים לאחר
לאחרונה שרק משהו סיפר הוא
נפטרה שאימו התברר לו. נודע
זמן .10 כבן ילד היה כשהוא
לאחר כנראה פטירתה, לפני מה
היא הבריאותי, מצבה את שידעה
המשיח, מלך שליט"א לרבי כתבה
ורק הילדים על לה שישמור ובקשה

זה. את גילה הוא לאחרונה

לפני כבר כיצד מבין הוא כעת ורק
מלך שליט"א הרבי שנה, 20 כ-
דולר למישהו נתן אכן המשיח
אותה של כבנה אליו שיגיע ברכה
ילדיה על שישמור שבקשה אשה

המשפטית. במצוקתו לו וייסיע

הדולר שלי. האישית מהזוית
הייתי תשנ"א. אייר בכ"א ניתן
צה"ל מטעם בקורס בארה"ב אז
יורק בניו הייתי הפטריוט. בנושא
בחלוקת להיות זכיתי לא אבל

הדולרים.

קבלתי מכן לאחר שנה כ-20 אבל
שהרבי לבחור, לעזור כדי הדולר את
לאימו הבטיח המשיח, מלך שליט"א

לבניה. שיעזור פטירתה, לפני

השנהמכתב כללי לקראת ראש השנה ראש לקראת כללי מכתב
ה'תשט"ו הסליחות, ימי ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

יחיו עליהם ה' ומקום מקום בכל אשר ישראל ובנות בני אל

וברכה רב שלום

אחד לכל לאחל רצוני החדשה השנה בוא לקראת
- העתיק הנוסח לפי - ישראל כלל בתוך ואחת

ומתוקה. טובה שנה

בריאת במועד תורתנו על-ידי נקבע השנה ראש
ביום אם כי לבריאה הראשון ביום לא אך העולם,
והבריאה היום גדולת האדם. נוצר שבו הששי
עוד בעולם שנוסף בכך מתבטאת אינה האמורה
הנבראים מן יותר גבוהה בדרגה שהוא יצור יצור,
מן והצומח הצומח מן יותר נעלה שהחי כשם לפניו,

מקודמיו. לאין-ערוך שונה שהוא יצור שנוסף בכך אלא - הדומם,

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

הבריאה. כל של והמטרה היעד היא — בבריאה האלקות

הוא - הנבראים שאר מכל האדם שונה שבהם המיוחדים האופי מקווי אחד
כיוונים בשני לנצל האדם מסוגל זה דבר לו. העניק שהבורא החפשית הבחירה
או, לסביבתו, וחורבן עצמי להרס המביאה בדרך ללכת רח"ל, או, מנוגדים:
ואת עצמו את לרומם כך ידי ועל בחיים, הנכונה הדרך את לבחור להיפך,

האפשרית. המעלה לרום הבריאה

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

המקומות.

השכל מוגבל. הוא שכלו שכן לכך, להגיע מסוגל האדם אין העצמי בשכלו
הפנימית התודעה את ביטוי לידי ולהביא לגלות כדי — אותו לשמש רק יכול
ועל השכל, מן הנעלים בדברים הפשוטה האמונה בנפשו, המקננת העמוקה
היום-יומיים, בחיים הנכונה דרכו את ולמצוא מציאותו כל את להחיות כך ידי

והמצוה. התורה דרך היא

גם אלא האלוקי, המשפט כס לפני רק לא האדם את מעמיד ראש-השנה
את למלא עצמו על מקבל הוא כי להחליט עליו עצמו. על שלו משפטו לפני
להכרת שמסביבו העולם ואת עצמו את ולרומם להעלות וחובתו, תפקידו
זאת שעשה כפי עושינו", ה' לפני נברכה ונכרעה, נשתחווה "בואו הציווי:
שמשמעות הראשון, בראש-השנה לבריאתו, הראשון ביום הראשון האדם
בדרך לבחור וחלילה, חס ולא, התורה. פי על יום יום חיי - היא הדבר

ואבדון. ולהרס לתהום המובילה

ראינו, שכן כזה?" אדיר כוח לי שיהיה אני ומי אני "מה : אדם יחשוב ואל
וארצות ערים ולהרוס "לפעול" חומר של קטנה כמות מסוגלת מה לצערנו,
כזה, אדיר כוח קטנה לכמות יש הרס למטרות ואם אטומית. אנרגיה על-ידי
- והתעלות בניה של לענין הרי הבריאה, ותכלית לכוונת מנוגד הרס והרי
לו מעניק כך שעל יחיד, אדם לכל הדרוש הכוח יש כמה, פי גדולה ובמדה ודאי,
אל עצמו את לרומם שיוכל כדי מיוחדות, ואפשרויות מיוחדים כוחות הקב"ה
קרוב כולה הבריאה, את ולהעלות זאת, לעשות לאחרים לסייע הדרוש, הגובה
פעלתו אתה כי פעול כל ש"וידע למצב סוף סוף שנגיע עד לשלימותה יותר

משלה". בכל ומלכותו מלך ישראל אלקי ה' באפו: נשמה אשר כל ויאמר

טובה וחתימה כתיבה בברכת

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

ר"ה מהרש"א חדא"ג טז,א. ר"ה ר"ן ראה האדם: נוצר שבו הששי ביום אם כי נקבע.. השנה ראש
ועוד. תשמ"ז, אלול כ"ה מכתב גם וראה ובכ"מ. ג. שם, א. מז, נצבים לקו"ת א. כ"ז, שם טז,א.

פ"ה תשובה תשובה הל' רמב"ם ראה החופשית: הבחירה הוא - הנבראים שאר מכל האדם שונה
ב. לח, אמור לקו"ת ה"א.

ב. קז, ח"ג ב. רכא, ח"א זהר ו. צה, תהילים הראשון: השנה הראשון..בראש האדם שעשה כפי
תקו"ז

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ח. פרק מלכים הלכות

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

ישראל אלוקי מה' - גו' אז

בין - החכמים אלו כל
אחרון.

יב-יד. פרקים אבל הלכות

א-ג. פרקים מלכים הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

החמה. שנת ימי - וגו' אז הרמב"ם: הקדמת

לו. אין ובן - ראשונה מצוה א. עשה: מצות
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במשפט להצלחה ברכה דולר

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

כאשר וגם ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם
הם ממשיכים - הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים

ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם,
תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקדושה להיפך עקשנות

שניידר רוני עו״ד

הגאולה עיר ים בת חב"ד לבית
הגאולה בשורת ולפרסום ל'מבצעים' רכב דרוש
והשלמה האמיתית הגאולה ולזירוז הרבים לזיכוי
להתקשר: יואילו רכב לתרום המעונינים

050-583-1638
דמיטב מילי בכל ויתברכו

ל'מבצעים'! רכב דרוש



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

כ

וישועה גאולה שנת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

פרטית בהשגחה הינו בעולמנו אירוע כל
ברורה. הוראה בחובו וטומן ומדוייקת, מכוונת
אירועים, ברצף כשמדובר שבעתיים נכון הדבר
העולם לכל ועד ישראל לעם משמעות בעלי

כולו.

לטובה, עלינו הבאה השנה של יחודה על
ובספרות תשע"ח - מתאריכה גם ללמוד ניתן
של שתאריכה לעובדה העולם. לבריאת 5,778
מיוחדת. משמעות בשמונה, מסתיים השנה
מגלה ישראל עם בתולדות מהירה סקירה
ביותר המשמעותיים האירועים מאלפת. תופעה
באותו שמינית בשנה התרחשו עמנו בתולדות
שהתרחשו מהאירועים מקצת להלן עשור.

השמונה: בשנת

לארץ לכניסה עד מאברהם
ראשון הישראלית, האומה אבי אבינו, אברהם
נולד ומנהיגו, עולם בבורא ההכרה למפיצי
שנה שבעים העולם. לבריאת 1948 בשנת
האלוקי למעמד אבינו אברהם זוכה מכן, לאחר
היה הבתרים", בין "ברית בשם שנודע המיוחד
לאחר שנה שלושים לבריאה. 2018 בשנת זה
לבריאה, 2048 בשנת מאה) בגיל (בהיותו מכן
בה השנה גם זו אגב, אבינו. יצחק בנו נולד
שמונה! בגיל הראשון, היהודי הילד נימול

ימים.

2448 בשנת מכן, לאחר שנה מאות ארבע
מתרחשת ממצרים, יוצא ישראל עם לבריאה
והמופתים האותות כל על הראשונה הגאולה
עדיין מכן לאחר יום חמישים לה. שנילוו
המשמעותי האירוע מתרחש שנה, באותה
לעמו תורה נותן הקב"ה הבריאה, מאז ביותר

נח. בני מצוות שבע את ובמקביל ישראל

חוצה 2488 בשנת מכן לאחר שנה ארבעים
מדהים, ניסי במעבר הירדן את ישראל עם
חומות ישראל. ארץ בכיבוש מתחיל יהושע
לאחר שנה 440 נס. בדרך נופלים יריחו
2928 בשנת הראשון המקדש בית נבנה מכן
בנייתו מתחילה מכן לאחר שנה 480 לבריאה.
אירועים .3408 בשנת השני, המקדש בית של
ישראל לעם ביותר המשמעותיים היסטוריים

ה-8. בשנת כולם שהתרחשו

הטבע מן למעלה
השמינית בשנה המתרחש זה אירועים רצף
ביותר ברורה הוראה בוודאי מכיל עשור, שבכל

עבורנו.

הרבי מבאר שמונה, המספר של יחודו על
העניין את מבטא שהוא המשיח, מלך שליט"א
את מבטא 7 שהמספר בעוד טבעי. העל
את מבטא ה-שמונה הנה הטבע, שלימות
בהיותה מילה ברית גם ולכן הטבע. מן הלמעלה
זה השמיני. ביום דווקא חלה טבעי, על עניין

למעלה נס החנוכה. ימי בשמונת שהיה מה גם
עליה בנשיאות, החדשה התקופה גם הטבע. מן
בשנת החלה המשיח, מלך שליט"א הרבי הכריז
"משיח" המושג של הגימטריא .5748 תשמ"ח
מסתיים ,138 = "מנחם" שמו גם כך , 358 היא

בשמונה.

הנוכחי השנה בראש נכנסים שאנו העובדה
הנוכחי, בעשור שמינית שנה ה'תשע"ח לשנת
והגאולתי טבעי העל הניסי, אופיה על מלמדת

לטובה. עלינו הבאה החדשה השנה של

כדי פתיחה, נקודות לנו מעניקים משמים
הנשמתיים הכוחות את לגלות עלינו להקל
כדי מאתנו, אחד בכל שקיימים טבעיים העל
הגאולה והיחידה, האחת המשימה את לפעול

ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית

עליכם שתמליכוני
בשורת בהפצת הוסיף עלינו מעשי, באופן
להוסיף עולם, באי ולכל לעצמנו הגאולה

נגלה התורה בלימוד
ובמעשים וחסידות
ממש. כפשוטו טובים

השנה ראש של עניינו
"תמליכוני - הוא
קבלת עליכם"
ששלימותה המלכות,
האמיתית הגאולה בזמן
הרבי ע"י והשלימה
המשיח מלך שליט"א
עולם את שיתקן

אל אהפוך אז "כי שנאמר ש-די, במלכות
ה' בשם כולם לקרוא ברורה, שפה עמים

ממש. ומיד תיכף אחד", שכם ולעבדו

ברכה של כוס חלוקת

וחסידות בנגלה - לימוד סדר
תמימים תומכי הק' במוסד להתעסקותו בהנוגע

. . . ליובאוויטש ישיבה
לכמה אמורה מלתי כבר לעצמו, ללימודיו בהנוגע
בין לעיונא ולימוד למיגרס לימוד להיות שצריך וכמה,

בדא"ח, ובין בנגלה
טוב מה לעיונא ולימוד ויום, יום בכל למיגרס לימוד

יום, בכל
מאשר יותר הוא תמימים. תומכי לתלמידי ובהנוגע

הכרחי, זה גם אם כי טוב, מה
שלבו במקום שהוא חז"ל, הורו הלימוד בכללות
באותה שיהי' מובנים, מטעמים טוב, אבל חפץ,
תומכי בישיבת שלומדים והמשכים מאמרים המסכת,

תמימים,

חבריו, עם בזה וטריא ושקלא להתדבר שיוכל בכדי
הלכות גם להיות צריך שבהלימוד מפורסם, זה וגם
וכו'. ויו"ט שבת הלכות יומים, היום בחיי הצריכות

(קָאנטעסט) התחרות שנערכה מה מאד במאד נכון
הפרסים, וחילוק

קנאת חיים, תורת תורתנו פסק ידוע וכבר
המשניות פורוש כן גם ויעוין חכמה תרבה סופרים
דרכו פי שעל לנער דחנוך בהענין חלק) להרמב"ם(ר"פ
תשובה הלכות בספרו דין לפסק הובא זה ומעין דוקא,

יו"ד פרק
של לבן לקרב בקדש בעבודתו הצלחה בברכת
הנגלה תורת ידי, על שבשמים לאבינו ישראל בני

באר. די אין ושכרו והחסידות,
האמור. בכל טובות לבׂשורות בברכה

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

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

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

הגאולה מטוסי
בפעולה

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח


