
מתכנסים השלוחים
הבא, בשבוע יתכנסו שנה, כמידי
המשיח, מלך שליט"א הרבי שלוחי
המתקיים העולמי" השלוחים ל"כינוס
ב770 צדקנו, משיח פני קבלת בסימן
יתקיימו רביעי מיום החל יורק. שבניו
שבמרכזן חגיגיות ארוחות סדנאות,
שבת במוצאי המתקיים ה'באנקעט'
תיערך בצהריים, שבת ביום ב-770.
הרבי בהתוועדות הכינוס, פתיחת

המשיח. מלך שליט"א

משיח קמפיין
מוסיפים השלוחים, כינוס לקראת
הפעולות בחיזוק והפעילים השלוחים
המשיח. מלך שליט"א הרבי לקבלת
לפרסום ענק מבצע נערך האחרון בזמן
'משיח בארגון והגואל, הגאולה בשורת
זלמן הרב השליח נשמת לזכות קמפיין',
העמדות, את לרכוש ניתן אבעלסקי.
ומתקפלות עמיד, מחומר העשויות
ארגון השלוחים לרווחת החליפה. לכיס
וניתן ומסייע ממשיך קמפיין' 'משיח
בדוא"ל: השפות. בכל שלטים להזמין
moshiach.campain@gmail.com

החרדי הרדיו פרס
כנס במסגרת כי פורסם השבוע
כסלו בט' שיערך לעיתונות אילת
פרסי תחלק העיתונאים אגודת תשע"ח,
במישור ביותר הטובות לתוכניות רדיו
לציין הוועדה החליטה החרדי הרדיו
מימון, עמי ר' החב"די השדרן את לשבח
הגאולה בשורת בהפצת רבות הפועל
"חידודון" הפופולרית התוכנית ומגיש

ברמה". "קול ברדיו

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

תשנ"ב. שרה חיי פרשת שבת בצהריים, שבת
המרכזית להתוועדות מתכנסים חסידים אלפי
מדרשו בבית המשיח, מלך שליט"א הרבי עם
"כינוס פתיחת את גם המהווה יורק, בניו "770"

העולמי". השלוחים

לניסים בהמשך שבא השלוחים כינוס זה היה
שנה ,('91) תנש"א שנת של והנפלאות
אראנו: נפלאות שנת תהא לתואר שזכתה
קריסת מבגדד, הצורר הכנעת המפרץ, מלחמת
מסך שערי פתיחת המועצות, בברית הקומוניזם

הגדולה והעליה הברזל
הסובייטית. מרוסיה
דברי התקיימו בה שנה
למלחמת ביחס המדרש
שמלך "שנה המפרץ:

בו". נגלה המשיח

הפתיחה, מילות
של יחודה את מתוות
שתשמש ההתוועדות
לעבודת היסוד אבן
בתקופתנו: השליחות

ממש בפועל
בהתחלתו "בעמדנו
כינוס של ובפתיחתו
העולמי... השלוחים

היסוד, את ובראשונה, בראש להזכיר, צריך
זה בדורנו השלוחים של התפקיד את ולבטא
בזמן במיוחד שנתוסף החידוש ובפרט בכלל,
משיח פני לקבל - השליחות בעבודת האחרון

והשלימה". האמיתית בגאולה צדקנו

של בסיומה הנה הבנות, אי למנוע כדי
המשיח מלך שליט"א הרבי מסכם התוועדות,
לכל בפועל... ההוראה באה "מזה ואומר:
לכל ובהודעה בהכרזה לצאת צריך - לראש
שעבודת השלוחים,
ושל עכשיו השליחות
מתבטאת יהודי כל
את שיקבלו - בזה

צדקנו. משיח פני

של השליחות בעבודת הפרטים כל אומרת זאת
חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה הפצת
זה כיצד - זו בנקודה חדורים להיות צריכים

צדקנו". משיח פני לקבלת מוליך

המפתח מילת כאשר הופנה, החדשה השליחות
האמצעים ובכל הגאולה" בשורת "הפצת הייתה
שנה, ושש עשרים השליחים. לרשות אז שעמדו
התחולל בה תקופה מאז. חלפו הוי', שם כמנין
כולו ובעולם ישראל בעם עצום תודעתי מהפך

וגאולה. למשיח הקשור בכל

המשיח זהות
פרצה משיח של זהותו
מימוש כולל גבולות,
גם אליו ההתקשרות
יום, היום בנושאי
האגרות באמצעות
עצום תורני יבול קודש.
של בעניינו התחדש
ופעולתו המשיח מלך

בעולם.

בארץ מוקדים באלפי
שיעורי נוצרו ובעולם
בנושא, וחסידות תורה
פרסום אמצעי כל
זו. למטרה גוייסו
וממשיכים חתמו העולם ברחבי יהודים רבבות
הכרזת כדי תוך המלכות", "קבלת על לחתום
מליוני בעולם, במקביל, אדוננו". "יחי הקודש
הבסיס נח" בני מצוות ל"שבע נחשפו גויים

האנושית. החברה לקיום האלוקי

עלינו ומצוות, בתורה ההוספה עם יחד עתה
המשיח מלך שליט"א הרבי דברי את למלא
ועיקר: "ועוד התוועדות: אותה של בסיומה
בא - השליחות עבודת את סיימו שכבר מאחר
ומודיע: הקב"ה, האמיתי, המשלח אל שליח כל
שאתה, הזמן הגיע ועכשיו שליחותי, את עשיתי
ביד נא "שלח שליחותך... את תעשה כביכול
ממש!" בפועל צדקנו משיח את שלח - תשלח"

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש עכשיו

העכשווית ההוראה
ההתגלות את לדרוש

את עשיתי ומודיע: הקב״ה, האמיתי, המשלח אל שליח כל ״בא המשיח, מלך שליט״א הרבי הוראת
ממש!״ בפועל צדקנו משיח את שלח שליחותך... את תעשה כביכול שאתה, הזמן הגיע ועכשיו שליחותי,

בצפון ההתנתקות חוק לביטול האחרונים בשבועות הלחצים למרות
היוזמה. כנגד פועלים בראשה והעומד הממשלה השומרון,

השומרון לצפון חוזרים

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

שיחיו חנה ומרת אורי ר' הרב למשפחת
בניסטי

תחי' ברכה שיינא ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

ז"ל מכלוף ב"ר ישועה ר' הרב הרה"ח
חדאד

ה'תשע"ח חשון י"ב נלב"ע
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב נשמתמזל לזכר

  
   

   
    
    

    
    

    
   
     

    
    

    
    

ומשפט צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו
יח) יט, (בראשית

אחרון" ליום ותשחק לבושה והדר "עוז
תורה של לבושה - והדר עוז לא) (משלי

היא אימתי - אחרון ליום ותשחק
לבא. לעתיד שכרה מתן שוחקת?

שכתוב ידי על מאברהם, - למד אתה ממי
זכה צדקה" לעשות ה' דרך "ושמרו בו

ג). (שם בימים" בא זקן "ואברהם לזקנה

עושר בשמאלה בימינה ימים "אורך
לעתיד - בימינה ימים אורך וכבוד"
בעולם וכבוד" עושר "בשמאלה לבוא,
לאדם להשמאיל בא שהוא אפילו הזה,
ע"י מאברהם למד אתה ממי וכבוד, עושר
צדקה לעשות ה' דרך "ושמרו בו שכתוב

זקן". "ואברהם - לזקנה זכה ומשפט"
רבה) (מדרש

ר' אברהם" בן ישמעאל תולדות "ואלה
ומקשים יושבין היו ורבנן עוקבא בר חמא
של תולדותיו לייחס הכתוב ראה מה
חמא ר' בשם לוי רבי אמר . . כאן רשע
"ואלה זקנך נתברך שנים כמה בן להודיעך
לייחס הכתוב ראה מה ישמעאל" חיי שני
מקדקדה שבא ידי על כאן? רשע של שניו
"וישכנו לאביו חסד לגמול מדבר של

וגו'" מחוילה

"ישכון", נאמר ולהלן "נפל" נאמר כאן
קיים אברהם אבינו שהיה ימים כל אלא
עד נפל אברהם אבינו שמת כיון ישכון -
כיון ישכון, המקדש בבית ידו פשט שלא
ישכון, הזה בעולם נפל. ידו בו שפשט

נפל. לבא לעתיד אבל
רבה) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:20 16:07 ירושלים

17:22 16:22 תל-אביב

17:20 16:11 חיפה

17:23 16:25 באר-שבע

17:24 16:24 ניו-יורק

      
( לא - א א': (מלכים   

רבקה של בדרכה ישראל בנות

מלך דבר

שרה חיי פרשת

שרה חיי

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

כלתו את לבדוק ביקש אבינו יצחק כאשר
הנהגותיה, את בחן הוא רבקה, המיועדת
"ויביאה הפסוק את רש"י שמפרש וכמו
שרה היא "והרי אמו" שרה האהלה יצחק
שכל אמו, שרה דוגמת ונעשית כלומר: אמו",
מערב דלוק נר היה - קיימת ששרה זמן
וענן בעיסה מצויה וברכה שבת לערב שבת
וכשבאת פסקו, - ומשמתה האהל, על קשור

חזרו". - רבקה

שבת נרות הדליקה שרבקה מכך אנו לומדים
את "ויקח שהרי חתונתה לפני גם קודש
"נר אצלה ראה שהוא אחרי רק היה רבקה..."

שבת". לערב שבת מערב דלוק

שלש בת ילדה
חז"ל, ודברי רש"י דעת לפי מזאת, יתירה
שנים, שלש בת חתונתה בעת רבקה היתה
זאת ובכל במצוות, חיוב בו אין שעדיין גיל
שבת. נרות הדלקת מצוות את קיימה היא
רבקה של לדימויה העיקרי הסימן היה וזה
לקחתה יצחק של ולהחלטתו שרה לאמו

לאשה.

מצוות כל את קיים אבינו, שאברהם ברור
שכותב (כפי חז"ל מצוות אפילו כולל התורה,

אנו מבינים זה ומתוך א). כו, (תולדות רש"י,
האשה אין שבאם הדין את גם קיים שהוא
שהיא, סיבה מכל שבת, בערב נר מדליקה
להניח ויש האיש. על זו חובה מוטלת
(ויצחק) אברהם הדליק שרה פטירת שלאחר
של הדלקתה לולא שגם כך שבת, בערב נר
זאת בכל בבית. דלוק שבת נר היה רבקה,
בעצמה, והדליקה בכך, רבקה הסתפקה לא

הצעיר. גילה למרות

וצריכה יכולה אחת כל

בנות רק שלא ברורה הוראה למדים אנו מכך
נרות, בהדלקת חייבות נישואיהן לפני מצוה
ומעלה שלש מגיל קטנות, ילדות גם אלא
כבר הן אם עדיין), המצוות חייבות (שאינן
נרות הדלקת של משמעותה את קצת מבינות
כאשר גם המצווה, לקיום לחנכם יש שבת,

נר. בבית מדליקה האם

מילדה יותר הרבה נבונה הייתה רבקה אמנם
מסיפורו לראות שניתן וכפי זה, בגיל אחרת
אצלה, שראה תנועה בכל שדייק אליעזר, של
יותר בת הייתה לא זאת כל למרות אך

עליה חלו התורה דיני פי ועל שנים, משלש
קטנה. ילדה של החיובים רק

ימים לשבוע אור
זה. מסיפור ללמוד ניתן נוסף נפלא ענין

הדליק אבינו שאברהם הוא ודאי כאמור,
למרות והנה, נרות. בעצמו שבת ערב בכל
בימים "בא היה שהוא עליו כותבת שהתורה
היא הכוונה ובודאי בכל", אברהם את ברך וה'
את בהדלקתו היה לא זאת בכל לרוחניות, גם
שבת" לערב שבת מערב דלוק "נר של הפלא
(וקודם רבקה של הדלקתה על שכתוב כפי

שרה). אצל לזה

במצוות הטמון העצום הכח את אנו רואים
קטנות גם יהודיות, ילדות של נרות הדלקת
ידן על הנרות שהדלקת שלש, בנות ביותר,

השבוע. כל למשך הבית את מאירה

בפועל הנרות האירו ורבקה שרה שאצל וכמו
ברוחניות הוא כן הנראה, באור הבית את
בנות של הנרות הדלקת שבזכות הדבר,
ימות כל במשך כולו הבית מואר ישראל

השבוע.

בהשתדלות הזכות גודל מובן האמור מכל
תדליק חינוך לגיל שהגיעה יהודיה ילדה שכל

טוב. ויום קודש שבת ערב בכל נרות

בילקוט כנאמר נזכה, שבת נר הדלקת ידי ועל
הקדוש- לנו שיראה ציון״ ל״נרות שמעוני,
האמיתית בגאולה ממש בקרוב ברוך-הוא
טו) שיחות לקוטי שרה, חיי שיחת (עפ״י והשלימה.

אברהם בן ישמעאל תולדות ואלה
יב) כה (בראשית



בכל הרבים וזיכוי יהדות הפצת
ומיוחד. חשוב עניין הינו מקום,
כשפעילות וכמה כמה אחת על
הרבי של מדרשו בבית נעשית זו
"ב770" המשיח, מלך שליט"א

יורק. בניו משיח בית

חדש שרית מספרת "כאן,
בעזרת המרכזיות מהפעילות
והנפלאות הניסים ב"770", הנשים
זמן אין הרף. ללא מתגלגלים
הנושאים אחד אותם. לתעד
הכתיבה זו בפעילות העיקריים
מלך שליט"א לרבי האורחות, עם
המשיחבאמצעותהאגרותהקודש.
זו האורחות מקרב מעט לא עבור

הראשונה. הפעם
אותי תופס זה
שעות למשך

ארוכות.

שבט כ"ב לקראת
שעברה, בשנה
קבוצה הגיעה
נשים של גדולה
מצרפת. ובנות

הגיעה הנשים אחת
שליט"א לרבי לכתוב ובקשה אלי

קודש. באגרות המשיח מלך

"זו 10 כבת ילדה עמדה לידה
הראשונה הפעם "זו אמרה. בתי"
הכתיבה על שמעתי כבר עבורי.
זו בפועל אבל הקודש, באמצעות

אצלי". הראשונה הפעם

אותה הנחתי רקע, קצת לה נתתי
וקבלת צדקה נתינת ידיים, ליטול
עצמו המכתב את טובה. החלטה
הכרכים, באחד והניחה כתבה היא

אדוננו". "יחי הכרזת תוך

היה תוכנה התשובה. את קראתי
ומצות בתורה להתחזק הנחייה
ספר לבית הילדה את ולשלוח

יהודי.

אכן הילדה האם אותה שאלתי
השיבה היא אך יהודי בבי"ס
דומעות שעיניה הבחנתי לשלילה.

לי. כשענתה

יהודי לא הוא הילדה של "אביה
לילדה ליצור רציתי לא ואני
ולכן מיותרים, קונפליקטים
יהודי. לבי"ס אותה שלחתי לא
למרות הוא דווקא אבל תתפלאי,
רצה כן מאוד הוא יהודי, שאינו

יהודי. בבי"ס תלמד שהיא

יהודי? לא שהוא בטוחה "ואת
משום, זה את שואלת אני שאלתי.
לזוג היא במכתב שההתייחסות
תלמד שהבת היא והבקשה יהודי

יהודי. בבי"ס

שהאשה ברכה גם הייתה בתשובה
ילדיהם את יחד יגדלו ובעלה
טובים. ולמעשים חופה לתורה
התשובה שמסגנון לה הערתי
כן הוא שבעלה לי נראה דווקא
המשיח מלך שליט"א הרבי יהודי.

כשר. כזוג לשניכם מתייחס

הנושא את שתבדקו היא, הצעתי
יסודי. ובאופן מחדש

המפתיעות ההתפתחויות על
שמעתי בנושא
השליח של מבתו
במקום המקומי
הזוג של מגורם
כשהגיעה בצרפת,
זמן לפני ל"770"

מה.

לאחר קצר "זמן
חזרו ובתה שהאשה
הנושא את העלתה היא לצרפת,
נבדוק "אולי ואמרה בעלה בפני

יהדותך?". את שוב

את לבדוק ניסו כבר הם בעבר
הגיעו שהוריו כיון אך יהדותו,
מסמכים לו היו ולא מרוסיה
לו שאין כך, נשאר זה מתאימים,

יהדותו. על הוכחה

התחדש מה להבין ניסה בעלה
לברר רוצה שאשתו כעת דווקא
על לו סיפרה היא יהדותו. את
קודש באגרות שלה הכתיבה
בהתאם ואשר ב"770", כשהייתה
נראה התשובה, וסגנון לתוכן

יהודי. כן שהוא

לבית לגשת החליטו הם לבסוף
בית יסודי. בירור ולקיים הדין
מעמיק בירור לקיים נענה הדין
דיונים, מספר לאחר ואכן
אכן כי גילו הם שונים, ובירורים

כשר!!! יהודי הוא בעלה

תשומת את הסבת שאת "כמו
הרבי בתשובת לדיוק ליבם
באגרות המשיח מלך שליט"א
לגדל יחד! יזכו שהם שברך קודש,
ולמעשים חופה לתורה בתם את

טובים".

שחל מרחשון כ' לרגל המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
חב"ד, בשושלת החמישי הנשיא הרש"ב, אדמו"ר הולדת יום השבוע,
טהורים חיים בעלי של תמונות לילדים להראות החשיבות על

טהורלבחור צעצוע בדמות בעל חיים טהור חיים בעל בדמות צעצוע לבחור

שע"י הפעולה גודל אודות לעיל האמור ע"פ [..]
צעצוע לתינוק נותנים שכאשר מובן, - הראי'ה
שהוא מפני שיהי'ה, טעם (מאיזה בעל-חי בדמות
שהוא צעצוע לבחור להשתדל יש - קטן) ילד
טהור, עוף טהורה. בהמה טהור, בעל-חי בדמות

וכיו"ב. טהור, דג

צורת ללמוד ומתחיל מתבגר הילד כאשר ועד"ז
מסויימים ציורים לו מראים שאז האותיות,

שבעלי-החיים להשתדל יש - האותיות צורת בתפיסת להקל כדי
מציירים כאשר : ולדוגמא טהורים. בעלי-חיים רק יהיו אלו שבציורים
מלמעלה (אחד מים דליי שני הנושא אדם בדוגמת אל"ף אות לילדים
עם נהר מציירים - הציור את יותר להמחיש וכדי מלמטה1), ואחד
ה"חתול"... את "לזרוק" ישתדלו וכיו"ב, חתול - הנהר שפת ועל דגים,

ציורים2. בשאר וכיו"ב טהורה. חי'ה או בהמה במקומו ולצייר

ותמונות ציורים בהם שיש וכיו"ב דחוברות להו"ל בנוגע מובן כן וכמו
בגיל לילדים המיועדות לחוברות בנוגע [ועאכו"כ בעלי-חיים של
טהורים בעלי-חיים של בציורים שישתמשו להשתדל שיש - החינוך]

דוקא.

לבואמתכוננים למעמד ומצב דלעתיד לבוא דלעתיד ומצב למעמד מתכוננים
ביותר מודגש וקדושים) טהורים דברים רק (לראות הנ"ל שענין וי"ל [..]
למעמד להתכונן צריכים שאז - דמשיחא בעקבתא נמצאים כאשר

לבוא: דלעתיד ומצב

ביטול הארץ3 מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקויים לבוא לעתיד
בעקבתא נמצאים כאשר ולכן, הטהרה. היפך שהם הענינים כל והעברת
"טועמי'ה4 לבוא, דלעתיד מהענינים "לטעום" צריכים שאז דמשיחא,
היעוד ובדוגמת "מעין" תהי'ה שההנהגה להשתדל צריכים - זכו"5 חיים
האפשרי מקום בכל לפעול הארץ", מן אעביר הטומאה רוח ד"את
הקודש. טהרת על - מזו ויתירה טהורים, בציורים ורק אך שישתמשו

הטהור הדעת "מי שיתרבו ומצב למעמד ממש בקרוב נזכה שעי"ז ויה"ר
כו'], כמים דטבילה הכוונה שזוהי מקוואות הל' בסוף הרמב"ם [כמ"ש
תרבה - כו'6 והחכמה הדעה "תרבה - ובמילא הטהרה, ותתרבה
ה' את דעה הארץ "מלאה7 היעוד קיום עדי והדעת, הבינה החכמה,
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה מכסים"8, לים כמים

ממש. בימינו במהרה

_______

דבהמות לציורים בנוגע לא היא בפנים ההוראה .2 א. תרמא, ח"ד לקו"ד ראה .1
עבור מציירים וכיו"ב תינוקות שמלמדי ומדרז"ל בתניך המדוברות טמאות וחיות
ה"ז שאז ומדרז"ל. מתנ"ך סיפור כשמעתיקים או כו'. לימודם להקל בכדי התינוקות

כפשוט. התורה, ופי׳ לימוד

ואין וכיו"ב. ארי' מציירים דאבות) (ומשנה טושו"ע התחלת להזכיר - מזו ויתרה
מלמד כתב שכבר וכפי המקורית) בשיחה .5 הערה (כנ"ל צבי בציור מסתפקים
לא גו' תאכלו אשר החי'ה "זאת ב): יא. (שמיני רש"י - מפורסם הכי תינוקות
החיות להראות מיותר (דלכאורה ובהדגשה תאכלו. שלא החי'ה "מראה" - תאכלו"

הנאכלות), כל שהראה כיון תאכלו שלא

(מפע"ח ס"ת שם אדה"ז שו"ע סוסק"א. סר"נ או"ח מג"א ראה .4 ב. יג. זכרי'ה .3
.282 ע' חט"ו לקו"ש ראה .5 שבת). ערב טבילת ענין שעה"כ רפ"ג. יח שער
שם. רמב"ם .8 ט. יא. ישעי'ה .7 ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם .6 ועוד.

מלכים. הל' סוף

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ט. פרק כוכבים עבודת הלכות

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

א. פרק תשובה הלכות

ב. פרק

ג. פרק

כד-כו. פרקים שבת הלכות

ו-ח. פרקים

א-ב. פרקים עירובין הלכות ל. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א-ג. פרקים עשור שביתת הלכות
.

א-ג. פרקים טוב יום שביתת הלכות

כא

כב

כג

כד

כה

כו

כז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שבבית הסוד את ב-770 לגלות

ביחס הארץ" "שלימות של הענין ישנו
על ישראל לבני כבר שניתנו ישראל ארץ לחלקי
היתה ישראל לבני שנתינתם בפרי הקב"ה, ידי

תשמ"ג) תשרי (ו' גלויים... ניסים מתוך

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מהקב"ה לישראל ניתנו

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א מרום יעקב הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור בבוקר: 8:30 בשעה יום כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

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

67 העצמאות שד'

ב-770 נשים עזרת אגף



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

בנעורים "770" את משלימים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בארץ הראשון "770" בניין של לידתו
תשמ"ה, תמוז חודש בתחילת הקודש.
על המשיח, מלך שליט"א הרבי הודיע
הקודש שבארץ חב"ד בכפר יבנה כי בקשתו
מדוייק כהעתק חב"ד חסידי אגודת בית
הרבי של מדרשו בית המפורסם, מ-"770"
בהמשך, יורק. שבניו המשיח, מלך שליט"א
י"ב-י"ג לקראת לסיים "ישתדלו האיץ
עד הוקם והבניין קרה יאומן הלא בתמוז"
חסידי. רוחני כמרכז ומשמש הנ"ל לתאריך

ברחבי לצוץ החלו וגדל ההולך חי, דבר ככל
,"770" של נוספים תעתיקים הקודש ארץ
בקרית בירושלים, שלמה רמת בשכונת כמו
באופקים, בגדרה, איתמר, בישוב אתא,

ועוד. יעקב זכרון

גם זכתה תשע"ג, תמוז י"ב חמישי יום
הפינה אבן להנחת לציון בראשון העיר
הרב היחודי הפרוייקט יוזם ."770" לבניין
הרבי ושליח חב"ד בית מנהל סגל אליהו
נעורים לשכונת המשיח מלך שליט"א

העיר. במזרח

בשלט שהודגשה ההכרזה
ציבור אישי רבנים, השתתפו באירוע
הרבי שליחי ובעיקר רבים שלוחים נכבדים,
שכונות בכל הפועלים המשיח מלך שליט"א

לציון. ראשון העיר

בשלט שבלטה אדוננו" "יחי הקודש הכרזת
את הבהירה פינה, האבן בהנחת שהתנוסס
קבלת - היחידה השליחות מילוי המגמה,

שליט"א. הרבי צדקנו, משיח פני

רוחני כמרכז לשמש נועד החדש המבנה
לעשיה ביטוי ולתת כולו לאיזור חסידי

הרבנית וזוגתו אליהו הרב של הנפלאה
שכללה עשיה לשכונה. הגיעם מאז חנה
להם שבת סעודות עריכת בית, ביקורי
תושבי מקרב משפחות שבת מידי הוזמנו
השכונה ילדי עם עניפה פעילות השכונה.
וחוגים שיעורים ה'", "צבאות במסגרת
בשליחות חדור הכל כאשר פעילויות, ומגוון

צדקנו. משיח פני קבלת היחידה

כנסת בית תוכנן המרכז, של פעילותו לבסיס
לה, והסמוכות השכונה לתושבי ורחב גדול
והשאלה, לעיון תורנית ספריה חסד, מרכז
תכננה אותו טהרה מקווה הרצאות, חדרי
פאר ברוב האדריכלית, עם חנה, מרת
אולם להיות אמור העליונה בקומה והדר.
תוכל במקווה שתבקר כלה וכל אירועים,

באולם. בחינם 'חינה' לערוך

בארמון שזכתה השכונה
פינה, האבן הנחת מאז חלפו שנים כחמש
וגידים. עור קורם החל החדש המבנה
24 בבנייתו מונחים היו וחני, אליהו הרב

כספי כל את שקל, ועוד שקל גייסו שעות.
בבניין השקיעו והחסכונות, שלהם הנדוניה
כחלום בתחילה שנראה מה המתהווה.
להסתיים העומד ממשית, למציאות הפך
זכתה כי לעכל החלה השכונה כשנה. בתוך

ממש. של בארמון

חנה, מרת השליחה כי התברר כחודש לפני
של משותף במאמץ קשה. במחלה חלתה
שנדרש אדיר סכום גוייס תורמים אלפי
עוד חלפו בחו"ל. בהול לניתוח להטסתה

במאמץ. עמד לא ליבה אך ימים, מספר

להשלים הזכות
שהותירה השליחה של פטירתה על הידיעה
כרעם כשבועיים לפני נחתה יתומים, תשעה
חב"ד מחסידי רבבות וזעזעה בהיר, ביום
מתושבי ורבים מקורבים ובעולם, בארץ
בכאב הן שהתגלתה הלכידות השכונה.

לסייע, ברצון והן
יבשות, חצתה
ומחנות. גבולות

עצר הלוויה מסע
עטוי הבניין ליד
האדומות הלבנים
של הידועות
עם ,"770 "
החלונות מסגרות

בולטים עדיין השני מצדו כאשר הלבנות,
הבנייה. וגמר להמשך הממתינים הפיגומים
חייבים כי הוכרז הלוויה בעת שם כבר
הבניין, וגמר להשלמת עד ולסייע להמשיך
הרבי פני ולקבלת השליחה, של רוחה לנחת
בהשלמת לסיוע צדקנו. משיח שליט"א

.054-751-6770 לפרטים: הבניין.:

770 לבנין פינה אבן בהנחת סגל אלי הרב

בית שלום

לחובתי אני מרגיש אבל להלן, הבא על לי יסלח בטח
העדר תקופות, הכי לפעמים אשר זה, על להעיר
בא ישראל, מבני לאשתו איש בין והעיקר השלום
תורת תורתנו פי על רצוי שאינו מקירוב כתוצאה
עצמו שהענין רעתך, תיסרך שנאמר מה דרך ועל חיים
הן שהתוצאות בשר בעיני גם שיראו ידי על מייסר

שקוו. ממה הפכיות

בהנוגע ובפרט כהאמור בענין להאריך לי שקשה מובן
לחובה מצאתי כנ"ל אבל מכירם, שאיני לאנשים
דורש שהענין שאפשר ובפרט האמור, ע"ד להדגיש
לא בענין הוא שהתקון או ידיעה חסרון מפני תקון
הצדקה, זה אין שכמובן אף מדרבנן, אלא מדאורייתא

תורה. מדברי יותר סופרים דברי שערבים כיון

הנה הטבע, בדרך אחיזה לעשות צריך דבר שבכל כיון
למצוא נכון השפעה, מקבל אדם שכל הידוע ע"פ
דא דבכגון ידוע והרי בהאמור להשפיע שיכול מי
הוא שהענין כיון מיוחדה דשמיא סייעתא ישנה
קיימת והקרן בעוה"ז פירותיהם אוכל שאדם מהמצות

לעוה"ב.

את שמנצל תקותי ב..., משרת כי במכתבו הנני רואה
כדברי מישראל, אחד כל של הפנימי התפקיד למילוי זה
את שסועד כוונתי קוני, את לשמש נבראתי אני רז"ל,
אשר האלקית נפשם לחזק במגע, עמהם שבא אלו כל
וכו' שחטא אע"פ ישראל מבני כאו"א אצל היא ישנה
שגם כ"ד, פרק סוף התניא בספר הזקן רבנו וכלשון
והרי שם, עיין ית' אתו באמנה היתה החטא בשעת
לטהר הדיוק, (וידוע לטהר הבא הבטיחו, זה, בכגון
ו׳תשלו) (מאגרת אותו. מסייעין ליטהר) ולא

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


