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לילדים גאולה הצגת
הגאולה, בתיאטרון חדשה הצגה

"אבני בשם וחדשנית, חסידית ססגונית,
עם הצגה הסוד! של הגילוי - הכׂדכׂד"

לילדים חשובים ותפקידים מסרים
לתאטרון הגאולה". "סוד עם ובעיקר

יהודיות הצגות של מגוון רפרטואר
הצגות ושמחות: מקצועיות חסידיות
מסרים עם וקלילות מהנות מצחיקות

לילדים. וחינוכיים ערכיים חשובים,
מצוירות, ססגוניות אותנטיות תפאורות

ניגונים שירי ואביזרים, תחפושות
הרך. לגיל מתאימות הצגות עליזים.

.050-761-7177 להזמנות:

הכל למרות ממשיכים
יצהר משיח שבמצפה תות"ל ישיבת

ציוד להחרמת הקמתה, לאחר נקלעה
על המקשה כספי ולמצב המדינה ע"י
זקוקים בישיבה הישיבה. בנית המשך

תרומה כל כספית. להשתתפות בדחיפות
054- נוספים: לפרטים בברכה. תתקבל
ttmy770@gmail.com אריה 8459447

חסידית באוירה לומדים
סבא כפר חב"ד לישיבת הרישום

באווירה נלמדים בישיבה בעיצומו,
גמרא, - הקודש מקצועות חסידית

המעונינים וסמיכה. סופרות שחיטה,
אפרגון, אבישי לרב לפנות מתבקשים

.054-7281-770 טל':

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

בסיומיםממשיכים בסיומים ממשיכים
מנחם-אבעד לט"ו מנחם-אב לט"ו עד
חב"דפרטים במוקדי חב"ד במוקדי פרטים

ב"ה

908 (27.7.12) ה'תשע"ב מנחם-אב, ח' דברים, פרשת קודש שבת ערב

בדמשק, הלאומי הבטחון במטה האדיר הפיצוץ
הצמרת את באחת חיסל שעבר, רביעי ביום

ביכולת קשות ופגע הסורי, השלטון של הבטחונית
המורדים. - החופשי סוריה צבא מול שלו העמידה

הרמטכ''ל סגן הסורי, ההגנה שר ההרוגים: בין
שהיה ומי הסורי הפנים שר אסד. של גיסו

בעבר. הסורי ההגנה ושר רמטכ''ל
הגיעה המרד אש נפרצה, דמשק של ההגנה חומת
"הצתי הנביא: כלשון ממש אסד, של לארמונו עד
(אגב, הדד" בן ארמנות ואכלה דמשק בחומת אש

מעתה אסד!). = 65 = הדד" "בן בגימטריא
במערה: לרשב"י המלאך דברי יותר מוחשיים

מזרחי נירון שנפל רואה כשאתה האות לך "וזה
מלכות נפלה שבדמשק,

תצמח ואז מזרח בני
לישראל, הישועה

בא". דוד בן ומשיח

שמיא ענני על
מכינים אלה, אירועים

יעודי להמשך אותנו
האמיתית הגאולה

וכמה שכמה והשלימה,
ישירות קשורים מהם

השלישי, המקדש לבית
התגלותו לאחר אשר

- שבבבל רבינו ב"בית
יעלה יורק, בניו ,"770

יחד שמיא ענני עם
כנסיות בתי כל עם

הקודש, לארץ שבחו"ל,
בהר ויעודו מקומו אל

בירושלים. הבית
קודש מתוך פלאי מעיין לנבוע יחל זה, בשלב

יזרמו אשר המעיין מי המקדש. שבבית הקודשים
ויעמיק, שיתרחב לנחל יהפכו מים, כזרזיף תחילה

לים לשלוש: שיתפצל אדיר לנהר שייעשה עד
וים המלח ים כנרת,

ירפאו הנחל מי התיכון.
הימים מליחות את

המהפך אותם. וימתיקו

עם החיים" ל"ים שיהפך המות" ב"ים יהיה הבולט
מאוד רבה הדגה "והיה עצומה: בכמות חיים דגים

ניתן מעתה וירפאו". האלה המים שמה באו כי
לאורך רשתות פורשים רבים דייגים לראות יהיה

ההתחלה. רק וזו המלח". "ים פעם שהיה מה חופי

לתרופה ועלהו למאכל פריו
מכל רבים, פרי עצי לפתע יצמחו הנחל גדות על
"ועל הרף: ללא פריים יתנו אשר שבעולם, פירות

מאכל עץ כל ומזה מזה שפתו על יעלה הנחל
"כשיתלשו המצודות-דוד וכפירוש יבכר", לחדשיו

חדשים". תמורתן יגדלו מיד שנתבשלו, הפירות
יהיו המקדש, מימי על הגדלים אלה פרי עצי

פלאיות סגולות בעלי
"והיו נוספות:

ועלהו למאכל פריו
טעמם מלבד לתרופה".

הפירות, של הנפלא
העצים שלעלי הרי

רפואיות תכונות יהיו
חולי כל בהם "לרפאת

כפירוש ועד ומכה",
"תרופה", למלה חז"ל

ופה אלמים פה "להתיר
עקרות".

חלק הינם אלה יעודים
הטובה מריבוי מזערי

בגשמיות והעונג
שיושפע וברוחניות

ולעולם ישראל לעם
כלי כעשיית כולו.

עלינו השפע, לריבוי
של זו בשבת להוסיף

כפשוטו בגשמיות שבת ועונג בכבוד באב, ט'
יותר עוד ולהוסיף אחרות שבתות על יתר ממש,

"יליד של הזמן השבת, של הרוחניים בענייניה
שליט"א הרבי של מזלו גובר בו משיחא", מלכא

בשבת כבר שאכן מלא בטחון מתוך המשיח, מלך
האמיתית הגאולה של אלה ליעודים זוכים אנו זו,
מתוך המלאה בהתגלותו ממש, בפועל והשלימה

לבב. וטוב שמחה

ועוד אחרות שבתות על יתר ממש, כפשוטו בגשמיות שבת ועונג בכבוד באב, ט׳ של זו בשבת להוסיף
המשיח מלך של מזלו גובר בו משיחא״ מלכא ״יליד של הזמן השבת, של הרוחניים בענייניה יותר

של הבא השלב
הגאולה יעודי

אחד לכל חזון״)מראים (״שבת זו ״בשבת מברדיצ׳ב: יצחק לוי רבי אומר
השלישי״. בית-המקדש את מישראל ואחד
בבנינו" והראנו "מכון באדיבות: התמונה

המקדש בית את לראות



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

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח

שיחי' רחל בן שמואל יעקב הרב
וקרובה שלימה לרפואה

ישראל עמו חולי שאר בתוך
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

הנין להולת
גפני שיחי' זלמן שניאור להרה"ח
גפני שיחי' מענדל מנחם לרב ונכד

בעתו אבינו אברהם של בבריתו להכניסו שיזכו
ולמדן שמים יראש חסיד ויהא יגדל ובזמנו
שליט"א המשיח מלך אדמו"ר לכ"ק לנחת

לזכות טוב מזל ברכת
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בואו הארץ את לפניכם נתתי ראה
ח) א, (דברים הארץ את ורשו
ואינכם בדבר מערער ״אין - ורשו בואו
- מרגלים שלחו לא אילו למלחמה. צריכים
(רש״י) זיין״. לכלי צריכים היו לא
הרי הארץ, את לישראל ה' שהבטיח כיון
בדרישה כך. על לערער שביכולתו מי שאין
אינם הם כי ישראל הראו מרגלים, לשלוח
על-טבעית, בדרך שיכניסם ה' על סומכים

הניסית. הכניסה מהם נמנעה לכן
הכניסה תהיה והשלמה האמיתית בגאולה
כל- על-טבעית, בצורה ישראל לארץ
אלא מצרים. מיציאת וקל-וחומר שכן
מוחלט בטחון להוכיח עלינו כאן שגם

ובהבטחתו. בה'
כי מלא בפה לאומות-העולם לומר יש
עולם. לעם עולם נחלת היא ישראל ארץ

ש"לא נזכה בה' המוחלט הבטחון ע"י
לו שהקב"ה מכיוון בדבר", מערער יהיה
לנו". ונתנה מהם ש"נטלה הוא הארץ, כל
גאולה) (פניני

חזון שבת
שום על חזון", "שבת בשם מכונה זו שבת
יצחק לוי הרב ישעיהו.." "חזון ההפטרה:
מלשון הוא "חזון" אומר: מברדיטשוב

מראה. - "מחזה"
המקדש בית את ה' מראה חזון בשבת
הראשון בשלב ואחד. אחד לכל השלישי
רק המקדש בית את יהודי כל רואה
זו ראיה אך העמוק, הנשמתי ברובד
על החיצונית, אישיותו על גם משפיעה
גם משפיעה שהיא עד השכלית הכרתו
את לראות שזוכים ועד הגשמי, גופו על
האלוקות וגילוי השלישי המקדש בית
חי) (מעין ממש. בקרוב הגשמית בעין שבו,

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:19 7:04 ירושלים
8:21 7:19 תל-אביב
8:22 7:12 חיפה
8:20 7:20 באר-שבע
9:02 7:58 ניו-יורק

בצדקה. ושביה - ישעיהו חזון 
א-כז) א, (ישעיה

התורה עצם את להשיג

עליו דברים ספר את פותחים אנו זו בשבת
בעוד כי ב), (לא, מגילה במסכת הגמרא אומרת

"מפי נאמרו הראשונים, הספרים שארבעת
אמר תורה, משנה דברים, שספר הרי הגבורה"

עצמו". "מפי משה
משה מעלת לגבי הבהרה: דורש שהרעיון אלא

מתוך מדברת "שכינה - בחז"ל נאמר רבינו
רבינו משה היה יכול כיצד מסביר זה גרונו".

כשברור יד) יא, (עקב בשדך" עשב "ונתתי לומר
אלא, - צורכינו כל את הנותן הוא שהקב״ה

גרונו". מתוך מדברת "שכינה שכאמור
הרי לאלוקות, ביטול של גבוהה כה דרגה לנוכח
דברים תורה" ב"משנה אמר לא שמשה בוודאי

ב"תוספות", כנאמר זה היה אלא משלו, עצמיים
משה זה שספר נאמר מדוע כן אם הקודש. ברוח

עצמו"? "מפי אמרו

הקצוות חיבור
צריך לעולם, תרד שהתורה כדי לדבר: וההסבר

הכולל מקשר, "ממוצע", ידי על להיעשות הדבר
העולם, מן נעלה גם הוא - קצוות שני בתוכו

גורם לחברם. יכול הוא וכך - העולם בתוך וגם
רבינו. משה הוא המחבר" "ממוצע כזה,

והעולם, התורה בין לקשר משה של ביכולתו

שיא הוא מחד, הקצוות. שני את בו ויש היות
ולאידך, משלו. מציאות העדר לאלוקות, הביטול

הפיזי: במובן (גם במציאותו מושלם היה הוא
לחבר ביכולתו יש כך וכו'). עשיר כח, בעל גבוה,
העולם. לבין לעולם מעל שהיא כפי התורה בין

ההשפעה את נכון להעביר
דרכים שתי אודות מוסבר, החסידות בתורת
מקשר. 'ממוצע' באמצעות השפעה להעברת

ההשפעה כזה באופן כאשר - "מעבר" דרך א.
"מתלבשת" ואינה המקשר עם מתאחדת אינה
רק הוא ההשפעה, את משנה הממוצע אין בו.

שהיא. כמו ישירות, אותה מעביר
ההשפעה כזה באופן - "התלבשות" דרך ב.

נעשים בו. ו"מתלבשת" המקשר עם מתאחדת
בהתאם משתנית היא כאשר שינויים, בה

של "עיכול" מעין כאן יש המקשר. של לדרגתו
יכולים כך בעקבות שדווקא אלא ההשפעה,

שלהם. בכלים ההשפעה את לקבל המקבלים
הוא רבינו משה הראשונים הספרים בארבעת

ובלשון של"מעבר", בדרך אבל המקשר" "ממוצע
דברי שליח". "נעשה שהוא ב) לא, (מגילה רש"י

של באופן שלו בהשגתו נתפסו לא התורה

"מפי של בדרגה נשארו הם אלא "התלבשות",
זאת לעומת הצינור. רק היה והוא הגבורה"

שהדברים למרות דברים, ספר תורה, במשנה
נקלטה ה'" "רוח אולם הקודש, ברוח נאמרו
זה ולכן 'התלבשות', של בדרך משה בהשגת

עצמו". "מפי נקרא

לרדת? היה צריך מדוע
שמשנה כך, ה' עשה מדוע להבין, צריך עדיין

כך משה, של בהשגתו ו"יתלבש" ירד תורה
עצמו"? "מפי שזה שייקרא

מתאחדת אינה ההשפעה כאשר הוא: וההסבר
ההשפעה את "מעבד" אינו והוא ה"ממוצע", עם

שהיא הרי למקבלים, מותאמת תהא שהיא כך
במהותה כי המקבלים, מתפיסת נעלית נשארת

ההשפעה כזה, במצב מהשגתם. למעלה היא
שלא "חיצוני" משהו תהיה המקבלים, ש"יקבלו"
במקורה. שהיא כפי להשפעה בערך ולא מופנם

רק משה באמצעות יורדת הייתה התורה אם
יכולים ישראל בני היו לא "מעבר", של באופן
שלהם, ההבנה בכלי התורה עצם את להשיג

היה שיכלם מהשגה. הנעלה ה', דבר את ולקבל
ה'". מ"דבר 'הארה' רק משיג

לישראל ושונה רבינו משה חוזר דברים, בספר
שהיא כפי - תורה משנה - כולה התורה כל את

על עצמו". "מפי - שלו ההשגה בכלי נתפסה
את לקבל תורה, הלומד יהודי כל זוכה כך ידי

עצמה וכפי ממש. ה' דבר כאש" "דברי - התורה
חדשה ה"תורה בלימוד בשלימות יהא שהדבר

משיח. של תורתו תצא", מאתי
תשכ״ו) וארא פרשת שבת שיחות (עפ״י

מלך דבר

דברים פרשת
ג אבות: פרקי

דברים

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



לה' וההודאה ההכרה להיות "צריכה
שפרסומי . . עושה שהוא הניסים על
עושה שהקב"ה הניסים של ניסא
להבאת נוגע גם זה הרי - בזמננו

והשלמה". האמיתית הגאולה

תשנ"ב) וישב ש"פ (משיחת

* * *
בבית קבוע מתפלל פרידמן, דב ר'
שם ים, בבת הנשיא ברמת הכנסת
שנערכה בהתוועדות סיפר גם הוא
עד: להיות זכה הוא לו המופת, את

אותי 'מצייד' בפעם, פעם "מידי
בבית מתפלל דבורהס, נחמן ר'

כרטיסי בחבילת הכנסת
משיח.

כרטיסים אותם
אחד שמצד מפורסמים
תמונת עליהם מופיעה

מלך שליט"א הרבי
השני ומהעבר המשיח

הדרך. תפילת
פעם לא לי שיוצא כך

כאלו כרטיסים להעניק
שונים, עובדים עם שלי במפגשים

ועוד. פקידים בחנויות, מוכרים
לאופטיקה הזדמנתי כשנה לפני

אני החנות את בחולון, מסויימת
בזכות גם שנים, מעט לא מכיר

עושים, שהם הרבים החסד מעשי
תיקוני את לבצע משתדל שאני כך

דווקא שלי המשקפיים
שאני מי בתור אצלו,
שעוזר כאדם מכירו
זה. בנושא לנזקקים

המוכרת, של שפניה אלא
שנים מכיר אני אותה

נראות היו לא ארוכות,
על סיפר פניה מבע טוב,

נזקקתי ולא מצוקתה
של פשוטה משאלה ליותר

לשמוע כשי נשמע" "מה
ליבה: על המעיק את מפיה

מספר נשואים "אנחנו
בת לנו יש ב"ה שנים,
אלא שלש-ארבע, בת

ילד, בעוד שוב רוצים אנחנו שכעת
מבוששות הטובות הבשורות אך

מלהגיע..."
נשמעה היא לספר, סיימה כשהיא

שהיה מה כל וכאילו מיואשת, ממש
מפי. העידוד מילת הוא חסר

בשבילך לי יש לה, אמרתי "תשמעי,
לך". שיעזור משהו

רק משיח", "כרטיס מכיסי הוצאתי

שליט"א הרבי תמונת את מלראות
הק' ידו את מניף המשיח מלך

מתעודדים... - לשלום
לה והצעתי הכרטיס את לה נתתי

לכרית מתחת הכרטיס את שתשים
מיטתה.

תוסיפי שבעצמך כדאי זה, עם "יחד
עצמך על ותיקחי לברכה" ב"כלי

את השניה לפני לילה כל לומר
"קריאת גם המכונה שמע" "קריאת
שתגידי לאחר המיטה". שעל שמע

תפילה תוסיפי הפסוקים מילות את
את מהקב"ה ותבקשי אישית

ליבך". משאלות
קסם שהרעיון למרות
עדיין היא מאוד, לה

מאוד "בעלי התלבטה:
הוא אם לא-מאמין מאוד
מתחת התמונה את יגלה

להעלים יכול הוא לכרית,
למרות זאת אותה... לי
מאמינה אישית שאני

שלם". בלב
אמרתי מה, יודעת "את

נוספת, תמונה לך נוסן אני לה,
בעלך בטח שם בארנק. תניחי אותה
שליט"א הרבי כך אותה... ימצא לא

הזמן". כל אותך ילווה

והלכתי. נתתי אמרתי,
כמו במהרה, מליבי נשכח הענין

לי קורים שכאלו אירועים שציינתי
פעם. מידי

חשיבות לכך יחסתי לא
מיוחדת.

צועד אני כחודשיים חלפו
לפתע ברחוב, לתומי לי
כשהיא זה, מבחין אני

מהעבר הכביש את חוצה
ופוסעת הרחוב של השני

לכיווני:
לספר חייבת אני "פרידמן
בשורות לי יש שב"ה לך

טובות!
וב"ה שהצעתך כמו עשיתי

את קיבלתי הבוקר ממש
השני האדם אתה החיובית. התשובה
בעלי אחרי לו מספרת שאני בעולם

כמובן..."
המשיח מלך שליט"א שהרבי וכמו

תמונה על שהסתכלות אומר בעצמו
מסתכל שהוא הרי ישראל, רועה של
n ומברכו... הברכה מבקש על חזרה

בנימיני זלמן שניאור הרב מאת
מחייב ונצחיות, שלמות של זה אופי האחרונה. הגאולה מכונה כך - והשלימה' האמיתית 'הגאולה
מתוארות התלמוד ובאגדות הנביאים בספרי ואכן שלמות. של זו עליונה בדרגה יעמוד הגואל שגם

האנושי. המין כשלמות המשיח, מצטייר בהם הנפלאות המעלות

המושלםהמנהיג המושלם המנהיג
מהמנהיגים לגמרי שונה בצורה תהיה המשיח, של הנהגתו
המשיח: של הנהגתו דרך את מתאר ישעיהו הנביא ימינו. של
ולא ישפוט, עיניו למראה ולא השם, ביראת - "והריחו
להערכות יזדקק לא המשיח ג). (יא, יוכיח" אוזניו למשמע
ישפוט" עיניו למראה "לא שכן יועצים, ולסוללת מומחים

מגבוה. במבט אלוקיות, בעיניים המציאות את לקרוא יידע הוא -
תאוות-שררה של סממן מכל נקי יהיה ויושר, בצדק שיתנהל שלטונו,
נכון שיהיה לכך העולם את יביא הוא מפלגתיים. או אישיים ומניעים

ושחיתות. רוע ללא עולם ומתוקן,
את תורה שילמד רוחני, מנהיג גם המשיח יהיה מלך, להיותו בנוסף שני, מצד
יהיה חכמה בעל . . המלך "אותו והאמת"; והחכמה הדעה "תרבה ידו ועל העם
- השם" דרך אותם ויורה העם כל ילמד ולפיכך . . גדול ונביא משלמה, יותר
אדירה. רוחנית אישיות ובראשונה בראש אלא ומלך, מנהיג רק לא יהיה המשיח

תפקידים שני
בארץ שהיו ממלכות שתי בצורת בעבר התבטאו בהנהגה, אלו אופנים שני
"לתקן יעקב ידי על שנשלח 'יהודה', יוסף'; ו'מלכות יהודה' 'מלכות ישראל:
ההנהגה את מייצג יב), ויגש (תנחומא הוראה" תצא שמשם תלמוד, בית לו

המלוכה. את מייצג במצרים, למלך המשנה שהיה 'יוסף', ואילו הרוחנית,
יהודה משבט הוא דוד בן משיח שכן אלו, שבטים בשני קשורה הגאולה גם
תהליך לאחר המשיח, בימות אולם אפרים, משבט הוא יוסף בן ומשיח
המשיח אלא, - ויוסף יהודה - ממלכות לשתי חלוקה תהיה לא שוב הגאולה,
עולם מנהיג =) הנשיא וגם המלך יהיה יהודה, משבט דוד, מבית המלך -

המלכויות. לשתי התחלקו שבעבר התפקידים שני את וישלב התורה)
אחד ורועה עליהם מלך דוד "ועבדי כד-כה): (לז, ביחזקאל נאמר זה דבר
שתי את מבטא זה פסוק לעולם". להם נשיא עבדי ודוד . . לכולם יהיה
נשיא עבדי "ודוד - עליהם" מלך דוד "ועבדי המשיח: של ההנהגה אופני
כשהנביא ההנהגה; צורות שתי על מצביעים הביטויים שני כאשר להם".
הלשון את הוא נוקט ה'מלכות' ענין על כשכוונתו – מלך" דוד "ועבדי אומר
לתאר בבואו ואילו מהעם. ונבדל המרומם מלך, של הנהגה - "עליהם"
שכן – "להם" בלשון בוחר נשיא", עבדי "ודוד - המשיח של נשיאותו את

העם. אל ִרבה מתוךק נעשית הרוחנית המנהיגות
דורנו של המנהיג

נראתה המשיח, מלך שליט"א הרבי של עולם זרועות החובקת השפעתו
את ומקבלים אליו בטלים בעולם יהודים רבבות מנהיגותו. בתחילת כבר

ממש. מלכות' כ'דבר החיים תחומי בכל הוראותיו
היום, עד עברו, ראשון, יום מידי המתקיימת לצדקה, הדולרים בחלוקת
רבנים הרמות; ומכל החוגים מכל וילדים, נשים אנשים, ממליון למעלה
יהודים הדרגות, מכל צבא מפקדי וסנטורים, ממשלה חברי ואדמו"רים,

ותושיה. עצה ולקבל מפיו להתברך בכדי זאת כל כאחד. וגויים
וירושלמי, בבלי התלמוד, בסוגיות גדלותו ניכרת התורה בלימוד גם
ידיעה עם יחד ובקבלה, בהלכה וחריפות בקיאות ואחרונים. ראשונים
ספרים ממאתיים(!) למעלה הודפסו עתה עד ישראל. ימי בדברי עמוקה

התורה. חלקי כל בשילוב נפלאים חידושים המכילים מתורתו,
אותם המשיח מסימני הם המלכויות, שתי את המאחדים אלו, עניינים שני
הגאולה. קודם לזהותו ניתן באמצעותם אשר ההלכתי, בספרו הרמב"ם מציין
פסק יצא אף לכך ובהתאם המשיח, מלך שליט"א ברבי התקיימו אלו סימנים
שליט"א הרבי כי - הקובע רבנים, מאות משלוש למעלה חתומים עליו דין,

והשלימה. האמיתית בגאולה ויגאלנו שיבוא המשיח, המלך הוא

עכשיו נפלאות הגאולה בתורת מושגים

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

43 ראשי בתפריט 08-9493-770 ונשמע" ב"נחייג השיעורים את ללמוד ניתן
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איתך המשיח מלך

עו''ד מחפשים - ביותר דחוף

בכל ולדבר התורה, כרצון לעשות מוכרח הוא
דין שזהו השפעה, לו שיש מקום בכל התוקף

יכול אינו אחד אף זה שעל נפש בפיקוח הקשור התורה של
להתווכח.

תש"מ) כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ויכוח בליטיגציהאין רב וניסיון ידע בעל -
פשרות ללא הצדק למען להלחם נכונות -

ובצוואות במקרקעין התמחות -
בונו' 'פרו בתיק במחוזי, ערעור הגשת לצורך

helpme770d@gmail.com
ומלואו" עולם הציל כאילו מישראל אחת נפש המציל "כל

  

 



חיפה 33166 ת.ד. המשיח. מלך שליט"א הרבי נאמני

כנסת בתי לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .

בריאות ביטוח . משכנתא ביטוח .

קדמי קדמי 
ביטוחיםביטוחים

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים
03-501770203-5017702

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

רמלהר׳ קדמי בציון הבבא חאקי – רמלה – חאקי הבבא בציון קדמי ר׳

הודעה

חיפה 33166 ת.ד. המשיח. מלך שליט"א הההרבי נאמני

וקיים!הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים! חי המשיח מלך שליט"א הרבי
ישראל!ארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל! לעם ורק אך שייכת ישראל ארץ

המשיח של ה"ספינה"

הדרך את לשנות
לא עתה (שעד לזה הסיבות תהיינה שלא מה והנה
ההנהגה כלל מצדיק זה אין דתי), יהודי בנוהג נהג

אומרת זאת הנהגה, שתוצאות ופשוט ולהבא. מכאן
במקומן בחיים והצלחה יתברך ה' בברכות הגרעון

להתנהג ומיד תיכף צריך לראש לכל שלכן עומדות.
היום בחיי חיים תורת תורתנו לדרישת מתאים
בבטחון חזק ולהיות שתחי' וזוגתו הוא יומיים

בתורתו: שאומר למה מתאים ומנהיגו העולם בבורא
ונתתי וגו' תשמרו מצותי ואת תלכו בחקתי אם

פי ועל בפרשה. המנויות הברכות בכל - וגו' גשמיכם
בהנחת להתחיל עליו ומיד שתיכף מובן, לעיל האמור
להיות צריכות שהתפילין ומובן חול, יום בכל תפילין
סז) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות הן. שכשרות שידעו בדוקות

לעסק מתאים שותף הכנס לחוץ?
מצב על המשפיע פרנסתו מצב אודות כותב

ועד בקר מהשכם בה שטרודים ואיך הבריאות,
וכו'. בערב מאוחר

שותף דבר על להתענין הוא צריך כזה ובמצב
אין עתה במצבה דהחנות הרווחים ובאם מתאים,

מכניס שהשותף בזה נוהגים הרי לשותפים, מספיקים
מתוסף זה ידי שעל העסק להרחבת נוספים אמצעים

זמן איזה שבמשך בודאי כזה ובאופן בהרוחים גם
גם זמן שיהיה בחנות העבודה שעות לסדר יוכלו
שתנאי מובן יותר, נוחה עבודה ובכללות למנוחה,
וכו'. לבריות נוח אדם שיהיה הוא בשותף עיקרי

ע) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

אומר כך קירות" מארבע יותר הרבה הוא "בית
מקבלים הדברים לבב, משפחת ואצל העולם,
על לראשונה כששומעים מיוחדת. משמעות

לא מפעילים, שהם המיזם נקרא כך לבב", "בית
מילים שמאחורי העובדה רעיונית מתקשרת
"תזונה אדמה" "ספינת אקולוגית" "בניה כמו
משפחה עומדת וכדומה, טבעית" בריאותית

דבר. לכל חסידית
שהוא ביתם את מנהלים לבב, ואורית אמנון ר'

כחמש מזה לימודית, חויה מרכז גם למעשה
שחוו, ההתקרבות כשתהליך שנה, עשרה

את עוצרת לא במעלות, דרכם לתחילת בסמיכות
למקום אותה מחברת אלא ה"ירוקה" הפעילות

יותר. גבוה רוחני

פרטית בהשגחה הכל
האקולוגי ביתם עומד שקטה וילות בשכונת

והמודעות הטכנולוגיה בהם בשנים עוד שנבנה
בארץ. מוכרים היו לא עדיין אקולוגית לבניה
כזוג למעלות הגיעו הארץ, מרכז ילידי שניהם

ומרחבים. נקי אוויר לעצמו שחיפש צעיר
ואקולוגית, עצמית בניה על 'פנטזיה' לנו "הייתה

מספרת התחום", על כלום כמעט שנדע בלי
תמונות, ראינו או כך על שמענו "לא אורית.

גם אני שלנו. הפנימי מהעולם בא הרעיון אלא
תהליכים מיני לכל התחבר זה אז אמנות, למדתי

יצירתיים". ורעיונות
שחיפשו לאחר מופלאה, פרטית בהשגחה

היחודי הבית בניית את עצמו על שיקח אדריכל
פגשו הם כזה, אחד מלמצוא והתייאשו וכמעט
ישראל לארץ לייבא שביקש רנוב דוד באדריכל

מקסיקו. מניו הועתקה שאז השיטה את
מחומרים שעשוי בלבד זו לא עצמו, הבית

בשיטת בניו הוא הניתן, ככל וטבעיים ממוחזרים

אינה הבית טמפרטורת בה אדמה" "ספינת
אותו ומשאירה בחוץ האויר ממזג מושפעת
בקיץ. וקריר בחורף חם נעים, כמקום תמיד

אבניה״ את עבדיך רצו ״כי
השטח של גילנו בבניה, להתחיל "כשהגענו

כנראה שהושלכו, באבנים 'הוצף' רכשנו אותו
במקום בסביבה. שנבנו אחרים בתים ע"י

באבנים להשתמש החלטנו ולהתעצבן לכעוס
הבית את לבנות כדי אקולוגית" כ"מתנה האלו

או בבית לסיור משפחות כיום כשמגיעים שלנו...
להם מספרת אנו מפעילים, אנו אותה למסעדה
מהתהילים: לפסוק זאת ומקשרת הסיפור את
יחוננו". עפרה ואת אבניה את עבדיך רצו "כי

חב"ד בית עם הקשר נוצר גם שלב באותו
עם הכרות שבסיבוב לאחר זה היה המקומי.

העומד כספי, יגאל בר' אורית הבחינה השטח,
אדומה. אבנים גדר המוקף ביתו ליד

בנשמות התעניין והוא באבנים התעניינתי "אני
צפוי, הלא המפגש את אורית משחזרת שלנו.."

לדתיים. שקשור דבר מכל ריחוק של שנים לאחר

מתחברת אורית, עצמה את מצאה מאוד מהר
של ושיחותיו לאישיותו הקדושה, לפן נפשית

חוכך עדיין כשאמנון המשיח, מלך שליט"א הרבי
ההתקרבות. להליך מצטרף ולבסוף בדעתו

המשיח, מלך שליט"א לרבי שלנו החזק "החיבור
המדוייקות והתשובות המענות באמצעות הוא
ועבור עבורנו העת כל מקבלים ואנו שקיבלנו

קודש". ה"אגרות באמצעות המבקרים,

מכוונת נסיעה
הראשונה לנסיעה כסף אגרתי שנים, כ-7 לפני

לפרוטה פרוטה בי. בערה שפשוט נסיעה ל-770,
הנדרש. הסכום את בידי שהיה עד הצטרפה
תשרי לחגי לנסוע והתכוננו דרכונים הוצאנו

אצלי לכתוב שהגיעה חברה אך שנה. אותה של
את לה שאסביר ביקשה לרפואה, ברכה ולבקש

מופיעה עבורה הברכה שלצד גיליתי ואז הכתוב,
בשנה הנסיעה את לדחות משמעית חד הוראה

ואכן נשארנו להשפיע... במקומנו ולהשאר
לרגל הורי, משפחת כל עם היינו תורה בשמחת

רבות. השפענו שם - אבי של הולדת יום
בהשגחה הכרתי כשנסעתי, יותר מאוחר שנה

חברה, עבור עזרה צריכה שהייתה בחורה פרטית
לשנתיים לביתנו אומצה כשחזרנו שבפועל

אותה. שהצילה הדחויה' הנ'סיעה בזכות
לימודים של שלישית שנה מסיימים הם כיום

ערד. יצחק הרב אצל
המבקרים, על וההשפעה האירוח היעוץ, לצד

ניגונים להלחנת כישרונותיה את אורית מנצלת
חסידית מודעות בנושא מאמרים ולכתיבת

מהכנת כחלק - באינטרנט המועברים ושיעורים
לפרטים והשלימה. האמיתית לגאולה העולם

,04-957-5553 לטלפון: צלצלו נוספים
orit.levav@gmail.com או

לבב בית של האדמה״ ״ספינת
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