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

הבאים״ ״ברוכים
וחזרתם החגים, ימי סיום עם

הרבי אצל ששהו האורחים אלפי של
במוקדי נערכים המשיח, מלך שליט"א

הבאים" "ברוכים לאירועי חב"ד
פני לקבלת מקום, בכל שיתקיימו

הנסיעה בחוויות רבים ושיתוף השבים
ב-770. השביעי חודש בימי והשהות

האמיתית הגאולה למען באגודה
ארצי אירוע לקיום נערכים והשלימה,
יבואו. פרטים הבאים. ברוכים בסימן

צפונותיך מסתר
לאור ההוצאה מבית חדש, ספר
'מסתר ממש': – ההפצה 'מרכז של

מתוך אוצרות ליקוט מביא צפונותיך',
"בשעה המפורסם המאמרים המשך

הרש"ב, אדמו"ר של תער"ב שהקדימו"
נערך הספר ומשיח. גאולה בעניני

ומשה ויצהנדלר שמעון הרבנים ע"י
מסודרים קטעים בספר: קורנוויץ.

על דבור דבר גאולה, בעניני בערכים
המובחרות. החנויות בכל להשיג אופנו.
.077-5123-770 – ממש ראשית: הפצה

״תשרי״ בשיעורי לצפות
במדור מספק "770live" אתר

במיטב חוזרת לצפיה אפשרות הארכיון
המרכזית וההתוועדויות השיעורים

כתובת ב-770. תשרי בחודש שנערכו
770live.com האתר:

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

לדרכו""ויעקב הלך לדרכו" הלך "ויעקב

ב"ה

917 (12.10.12) ה'תשע"ג תשרי, כ"ו בראשית, פרשת קודש שבת ערב

כולל נח, בני מצוות שבע עליהם לקבל העולם, אומות על להשפיע הקדושות, מהוראותיו
שנדרש ככל לישראל לסייע עליהם המוטלת והחובה שהוא עניין בכל לישראל להצר האיסור

לגאולה מתייצבים
בראשית" ב"שבת

ששבת העובדה עבר. חלף כמעט תשרי חודש
החגים שבחודש האחרונה הינה הנוכחית, זו

השנה של והחולין "האפור" לחודש נושקת וכבר
הדבר אדרבא, מחשיבותה. מפחיתה אינה החדשה,

הוא, לכך הביטויים אחד יחודה. את מדגיש רק
בראשית". "שבת - משלה מיוחד שם בעלת היותה

אנו שהשבת משום זה, שם לה ניתן לראש לכל
בקריאת מחדש, התורה את לקרוא מתחילים

עמוק היבט כאן יש אך כולה. "בראשית" פרשת
הידועים הפתגמים באחד המשתקף יותר,

נשיאנו, מרבותינו
"כפי חופשי: ובתרגום

בשבת שמתייצבים
הולך זה כך בראשית,

ביטוי כולה". השנה כל
יסוד לאבן שנעשה

החסידית, ה' בעבודת
להדגיש היא כשהכוונה
שבת של חשיבותה את

תלויה בה בראשית,
השנה לכל ההנהגה

כולה.

לעולם לרדת
החגים, חודש במהלך

היינו לא, או רצינו
חג באווירת שרויים

באווירת היו שבינתיים החול ימי אפילו ומועד.
כאשר מ"העולם", למעלה קצת ככה המועד". "חול

העולם. אל הירידה מתחילה כעת
אל לרדת נדרשים עצמנו מוצאים אנו כעת רק
בשנה. הראשון החולין חודש מר-חשון, חודש
זו, שבת במוצאי הידועה להכרזה הסיבה גם זו
לדרכו". הלך "ויעקב - רבות בקהילות הנהוגה

בעולם ית' אלוקותו לגלות העבודה, מתחילה כעת
כולו, ולעולם לעצמנו לגלות והחולין. הגשמי הזה

בורא שיש רק לא
לקיים שעלינו לעולם

ומצוותיו הוראותיו
ועוצמתו, כוחו מתוקף

אלא אינה המציאות וכל מלבדו" עוד ש"אין אלא
הנדרשת העבודה של עיקרה זו ית'. אלוקותו

את להביא ובדווקא. הגאולה בזמן כעת, מאתנו
פינה לכל ועד בחיינו פרט לכל הגאולה אור

בעולם.
לרדת או לשמים לטפס נדרשים אנו אין כך, לשם

פשוטים בדברים גם לפעול ביכולתנו ארץ, לעימקי
והוספה מצות קיום תורה, לימוד ויסודיים,

להיות חייבים אלה שכל אלא טובים. במעשים
להפנים יש לראש לכל ומשיח. בגאולה חדורים
הגאולה בשורת את
שליט"א הרבי של

והודעתו המשיח מלך
שנאמרה הנבואית,
הפיך! בלתי באופן

לטובה נבואה שהרי
- ריקם חוזרת אינה

המשיח בימות כבר אנו
הגאולה. זמן הוא ועתה

לישראל לסייע
זה, את להפנים כדי אכן

בשבת להתייצב עלינו
בהחלטה ובדווקא, זו

ובאופן איתנה הכי
להוסיף נחרץ, הכי

"תורתו תורתו בלימוד
התוועדויות, קודש, שיחות מאמריו, משיח": של

קודש. ואגרות מלכות" "דבר שיחות, ליקוטי
הכלליות הקדושות, הוראותיו בקיום להוסיף
העולם, אומות על השפעה כולל והפרטיות,

הרמב"ם: וכלשון נח, בני מצוות שבע בקבלת
באי כל את לכוף הגבורה מפי רבינו משה "צוה

ציווים, מערך נח". בני שנצטוו מצות לקבל העולם
עניין בכל לישראל להצר האיסור את הכולל

ככל לישראל לסייע חובתם את ולאידך, שהוא
זרים "ועמדו היעוד: קיום שלימות עדי שנדרש,
ושרותיהם אומניך מלכים "והיו צאנכם", ורעו
הגאולה זמן של אלה בימים כבר מניקותיך",

ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית

המוניים, שמחה בריקודי הארץ, ברחבי שניות ההקפות מעמדי
המשיח מלך שליט״א הרבי פני לקבלת

צמח..." יבוא "בא



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
בן-נפשי שיחיו ונופר ראובן ר' למשפחת

ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

שיח' שמואל חיים
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

שיחיו שבע ובת שלמה ר' למשפחת
רובין

ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

 
  

  
   
    
  

   
   

  


  

יום לאור אלקים ויקרא
ה) א, (בראשית

אור סימון רבי בר יהודה רבי אמר
ראשון ביום הוא ברוך הקדוש שברא
ועד העולם מסוף בו ומביט צופה אדם

סופו.

דור באנשי הקב"ה שהסתכל כיון
שמעשיהן הפלגה דור ובאנשי המבול
לצדיקים והתקינה וגנזה עמד מקולקלין

לבא. לעתיד

"וימנע לח): (איוב שנאמר שגנזה ומניין
תשבר". רמה וזרוע אורם מרשעים
לבא לעתיד לצדיקים שהתקינה ומניין
כאור צדיקים "וארח ד): (משלי שנאמר

היום". נכון עד ואור הולך נוגה
רבה) (בראשית

האדם את אמחה ה׳ ויאמר
ז) ו, (בראשית

רבי את שאל עצמות שחיק אדריאנוס
הקב"ה מהיכן לו: אמר חנניא. בן יהושע

לבא? לעתיד האדם את מציץ

שדרה. של מלוז לו אמר

יודע? אתה מנין לו: אמר

לידי (=הביאנה) איתיתיה לו: אמר
ברחים טחנו לך. מודע (=ואני) ואנא
נשרף; ולא באש שרפו נטחן; ולא
הסדן על נתנו נמחה; ולא במים נתנו
הסדן נחלק בפטיש עליו מכה והתחיל

כלום. חסר ולא הפטיש ונבקע
רבה) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:46 4:34 ירושלים
5:48 4:49 תל-אביב
5:46 4:40 חיפה
5:48 4:52 באר-שבע
6:59 6:02 ניו-יורק

ויאדיר. תורה יגדיל - אמר כה 
כ) - ה מב, (ישעיה

   
חל' 9 דק', 41 ,2 שעה ב', יום 

ורביעי שלישי ביום  

אמיתית לשליטה הכח

בעלי נבראו בראשית למעשה השישי ביום
אומר לזה כשבהמשך וחוה, ואדם החיים

ובעוף הים בדגת "ורדו ואשתו לאדם הקב"ה
לאחר הארץ". על הרומשת חיה ובכל השמים
התורה משווה בהם פסוקים, שני נאמרים מכן
החיים, בעלי של וומזונם האדם של מזונו בין

כלדהלן:
עשב כל את לכם נתתי הנה אלוקים "ויאמר

הארץ חית ולכל לאכלה, יהיה לכם זרע.. זורע
לאכלה". עשב ירק כל את השמים.. עוף וכל

וחיות בהמות להם השווה רש"י: וכפירוש
כולם". יחד יאכלו עשב ירק כל אך למאכל..
"ורדו הציווי לאחר זו, השוואה של מיקומה

היה הראוי מן מובן. אינו ,"... הים בדגת
החיים ובעלי האדם השוואת תופיע שתחילה
המבטא "רדו...", הציווי יופיע מכן לאחר ורק

לו שניתן השלטון וכח האדם מעלת את
וכו'? החיה בכל לשלוט

הבריאה בכל לרדות
הפסוקים, של זה סדר דווקא דבר, של לאמיתו
לרדות האמיתי שלטונו כוח את לאדם מבהיר

הבריאה. בכל
הציווי עם ביחד אשר ולחוש, לדעת האדם על
בדיוק נברא יצור מאשר יותר הוא אין "רדו",

מזונו את השווה ולכן הברואים, שאר כמו
חיים. בעלי לשאר

גאוה ממנו למנוע כדי רק לא הכרחית זו הכרה
נכונה בלתי מהבנה רצויות בלתי ותוצאות

תלוי בכך - ובעיקר אלא, "רדו", השלטון של
"רדו": שלטונו,

בכוחו הרודה, שהוא סבור, האדם כאשר
כלל, לשלוט יכול הוא אין אזי ידו, ובעוצם

רק הנבראים. ככל נברא שווה, הוא אז כי
לכל שווה שהוא האמת, את זוכר הוא כאשר
הקב"ה, מאת לו ניתן לרדות וכוחו הנבראים,

אמיתי. שליט להיות יכול הוא אז רק

הזדכך אדם כאשר - זכה
שלו, שלטון זה שאין ההכרה, משום דווקא
לעשות כח לך הנותן הוא אלוקיך "ה' אלא

הקב"ה, של הוא האמיתי השלטון - ולכן חיל",
ומנהיגו. האדם בורא

"יש - הים..." בדגת "וירדו על רש"י וכפירוש
ולשון (=שליטון) רידוי לשון הזה בלשון

לפניהם ירוד נעשה זכה לא רודה.. זכה ירידה,
בו". מושלת והחיה

היא: הכוונה הדברים, בפנימיות
אין מזדכך, אדם כאשר זיכוך. מלשון - "זכה"

הוא אלא עצמית, ישות ותחושת גאוה בו
בהם". "רודה אזי - הקב"ה של בכוחו פועל

והוא דיו, הזדכך לא הוא זכה", "לא כאשר אך
כביכול וחש העצמית, ומציאותו ישותו את חש

"נעשה אזי - ידו ועוצם בכוחו שולט שהוא
לפניהם". ירוד

צאנכם ורעו זרים ועמדו
לזמננו: הוראה נלמדת גם מכך

הינו אדם, והתואר הכינוי עיקר כי אומרים חזל
אדם", קרויים "אתם ישראל, לגבי אמור

ועוצם "כוחי על יסמוך האדם אם כן, ועל
- "אדם בהיות זאת יתלה הוא אם אף ידי",
שאלה גדולות, מעלות בעל - לעליון, אדמה
"לא אזי - ידו ועוצם כוחו שלו, המעלות הן

שהגויים בלבד זו לא בו". מושלת ו"החיה זכה"
אל כיחס וכדומה, בכבוד אליו מתיייסחים אינן
חש הוא גם אשר עד להיפך, אלא ושליט, מושל

בכלל. "גויות" וכלפי כלפיהם נחות עצמו את
שה' ויודע מזדכך, הוא כאשר "זכה", כאשר רק

ולכן חיל, לעשות כח לך הנותן הוא אלוקיך
אלא, שלו, ותבונה" ב"חכמה פועל הוא אין

והשולחן התורה הקב"ה, של בחכמתו להבדיל,
הקב"ה, של הוראותיו לפי מתנהג והוא ערוך,

"והיו את בגלוי רואים ואז רודה, הוא אזי
מגיעים אשר עד עכשיו, כבר אומניך..". מלכים

משיח בביאת צאנכם", ורעו זרים ל"ועמדו
ממש. ומיש תיכף צדקנו"

תשמ״ב) בראשית ש״פ שיחת (על-פי

מלך דבר

בראשית פרשת

בראשית

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



ה'תשע"ב. כסלו חודש "ראש
לנשים ההתוועדות של בעיצומה

מרת מספרת בביתנו, שנערכה
ל"אגרות מהמרכז בורוכוב חגית

שיחה התקבלה ברחובות, קודש"
אשה, הייתה הקו על טלפונית.

היא ביננו. קשר נוצר שלאחרונה
ניסים" ורואים "כותבים על שמעה

במיוחד. זקוקה להם והייתה
עשר מזה נשואים ובעלה היא
בטן. בפרי התברכו לא ועדיין

כי הבהירו, רק עודדו, לא הרופאים
רקע לטובתם...על משחק לא הגיל
את לבקש כדי בעבר, אלי פנתה זה
המשיח. מלך שליט"א הרבי ברכת

בדיקה לגבי התקשרה, כעת
למחר, שנועדה מלאה בהרדמה

חששות. מלאת והיא
שבהשגחה לה אמרתי

כעת אנו פרטית
של בעיצומה

חסידית התוועדות
שהתוועדות ו"מה

לפעול יכולה חסידית
מיכאל המלאך אפילו

ואנו יכול", אינו
המשתתפות כל

כאן אותה. מברכות
שהכל "שתזכי קולי את הגבהתי

הבדיקה ותוצאות כשורה יהא
חייא לזרעא ותזכו טובות יהיו

מהדהד. ב"אמן" ענו הכל וקיימא".
הכילה קודש", ב"אגרות התשובה

ברכות. של גודש כמובן,
עברה כי וסיפרה התקשרה למחרת

ובקלות, בהצלחה הבדיקה את
הכילה הפעם שוב. לכתוב וברצונה

לקרב לביצוע: הנחיות התשובה
המשפחה. לטהרת זוגות כמה

היכן יהדות ולפרסם להפיץ
צדקה, בנתינת להוסיף שנמצאים,
ולהמשיך ומזוזות. תפילין בדיקת

חנוכה.. לאחר גם החנוכה אור את
שהחליטה ספרה, יותר מאוחר

חנוכיות של כמות לרכוש ביוזמתה
בהפצתם ועסקה "למבצעים"
כן כמו וידידות. שכנות בקרב

תורתו בפרסום לעסוק המשיכה
והנפלאות והנסים משיח של
החליטו הזוג בני בתקופתנו.

שנזכרו המשימות בשאר גם לפעול
הצליחו. וב"ה במכתב

והאשה שבועות מספר חלפו

את עבורה כתבתי שוב. התקשרה
"יחי הכרזנו יחד לילדים, הבקשה
בכרך התקבלה התשובה אדוננו",

מכתבו תוכן לי "מסרו צד: עמ' ח"י
המשפחה טהרת בעניני ועסקנותו

בעמוד המשכה הט׳." במחנם
שתינו: אצל התרגשות עורר צ"ה

תחי׳, זוגתו מצב אודות "ולהודעתו
כשורה הריונה ימי ימלא השי״ת
חיא (=זרעא זחו״ק ותלד ובנקל

כשורה ובזמנה בעתה וקיימא)
ובקל".

ברורה ברכה זו כי אותה עודדתי
אך בשמחה. להיות ויש לילדים

שובועות מספר עוד משחלפו
פנתה היא דבר, התחדש ולא

רוחה. מצב את הסגיר קולה שוב.
בכרך התקבלה התשובה
"שמחתי קס"ו: עמוד ד'

מהבשורה להוודע
בן לו נולד אשר הטובה
שולח והנני טוב, למזל
שיכניסוהו ברכתי בזה

אברהם של לבריתו
ובזמנו בעתו אבינו

לחופה לתורה ויגדלוהו
מתוך טובים ולמעשים

טוב מזל הרחבה...בברכת
טוב". מזל

"יש מפי: פרצה התפעלות צעקת
כמה לה לקח ממש". בקרוב בן לך
כשהיא הבשורה את לעכל שניות

כאן שיש ליבי, תשומת את מסיבה
טוב"... "מזל פעמיים

עד שבועות, מספר שוב חלפו
כפול הטובה בבשורה שנתבשרה

נושאת היא כי התברר שניים!
ב"ה. תאומים! בקרבה

בשעטו"מ נולדו באלול, בו'
אך פגים, אומנם ובת, בן תאומים
ז' ראשון, ביום יפה. התפתחו ב"ה
ההורים זכו תשע"ג השנה תשרי
שי' בנם את להכניס המאושרים
ונקרא אבינו אברהם של בבריתו

החיילת שי'. אלימלך בישראל שמו
לשם זכתה השם בצבאות הצעירה

ההורים ויזכו שתחי' ברכה חי'ה
ולמעשים חופה לתורה לגדלם
הגאולה שלימות עדי טובים,

והשלימה. האמיתית
לאגרות- המרכז של החדש הטל'
.08-637-1698 ברחובות: קודש

הדולרים" ב"חלוקת המשיח מלך שליט"א הרבי מדברי לקט

בישראל שמם ויקרא
ראשון בימי הדולרים״ ״חלוקת שבמעמדי המופלאות התופעות אחת
שנשאו לכאלה המשיח, מלך שליט״א הרבי ע״י שמות מתן הינה,
מקוצר לקט להלן שמם. את לשנות ובקשו יהודים שאינם שמות

צדקות״. ״זורע הספר עפ״י

כ"ק יהודי. שם ביקש רוסיה יוצא בחור *
שמך? "מה המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר
המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק יבגני. -
הלה: יהודי? שם אי-פעם לך נתנו האם
המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק לא.

יצחק. או אברהם השם את תבחר אזי
יהודי, שם ביקש רוברט ששמו לאחד *
שמו ולדוגמה, רי"ש. באות שמתחיל הקודש בלשון שם תבחר השיב:
את תבחר אתה גם אזי ראובן, היה אבינו יעקב של הראשון בנו של

הזה. השם
זה גם "ברוך", השם את תבחר אמר: ברייען, האנגלי ששמו לאחד *
בכל מבורכים יהיו שלך שהחיים טוב, סימן זה ובי"ת בבי"ת, מתחיל

הטובות. הברכות
יברך והשי"ת אפרים, השם את תבחר אמר: פראנק, ששמו לאחד *

אותך.

לנשים גם
"אוריה". השם את תתני אמר אייריס, האנגלי ששמה לאשה *
רינה. השם את לה לתת הורה רימא, ששמה מרוסיה לאשה *

"מחלה" השם את תבחרי : אמר מחנת, ששמה שאמרה מפרס לאשה *
בחומש. ונזכר הקודש בלשון שם הוא "מחלה" "מחנה", או

יבחר המשיח מלך שליט"א אדמו"ר שכ"ק ובקשה ז׳נט ששמה לאשה *
אותך". יברך והשי"ת "יונה" השם את לבחור יכולה את אמר: שם, לה

שם יש אמר: יהודי, שם מישל ששמה בתה עבור שבקשה לאשה *
אותך. יברך והשי"ת למ"ד. כ"ף, יו"ד, מ"ם, - "מיכל" הקודש בלשון

הוא אף שמתחיל שם שתתן אמר: קלייר, האנגלי ששמה לאשה *
(=קריינא קראון" מיינט "קריינא" והוסיף: "קריינא", שיהיה קו"ף. באות

כתר). משמעותו
השהוריה ואמרה הקודש, בלשון שמה את יודעת שאינה שאמרה לאשה *
את שתקח טוב. נו, אמר: "חי"ה, כתוב בכתובתה אבל "איישה" לה קראו

ושמחים. ארוכים חיים טוב. שם זהו "חיה". המלה
זה כרמלה אמר: כרמלה, ששמה בתה עבור יהודי שם שבקשה לאחת *

ושמחים. ארוכים חיים לך שיהיו יהודי, שם
פרח, הוא באנגלית "פלורה" השם משמעות אמר: פלורה, ששמה לאחת

שושנה. השם את תבחרי ולכן
כותבים - נג'מה אמר: יהודי, שם ובקשה נג׳מה ששמה מצרפת *לאשה
שהיא דומה דבר או "קריינדל", או "נחמה" השם שיהיה בגימ"ל. זאת

"נחמה". בשם תתחילי בנו"ן, מתחיל שזה מכיון אבל, תבחר.
את תבחרי אמר: יהודי, שם ובקשה קלודיה האנגלי ששמה לאשה *
על מלכה ולהיות חיל אל מחיל ללכת אותך יברך והשי"ת מלכה, השם

עצמך.

עכשיו נפלאות ישועות מצמיח צדקות זורע

ליום פרק תשרי 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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טוב! מזל טוב מזל

הבאים ברוכים

לעולמים היה כבר - בפועל שראו וכפי
בתוקף עמדו ישראל בני שכאשר -

מאומות הדרוש הסיוע כל את קיבלו המתאים,
העולם...

תשמ"ג) תשרי י"ג (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בתוקף הארצירק לכנס היכונו
השבים פני לקבלת

המשיח מלך שליט"א הרבי אצל החגים מחודש
יורק ניו - 770
יבואו פרטים

 



המים טעם
מים ומטהרי וקרים רותחים מים בר מערכות משווקת

052-6567047

החגים לרגל הנחה מבצע

אביב בשבתלהזמנות: לשימוש גם מתאים

ם וקמשווקת ם תותותחחחחחחח רר םםםםםםםםם מממ בבבברבבבבר ערכותת

ואספקה שירות
מסננים של
ולעסק לבית

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 -

בחברוןר׳ קדמי במערת המכפלה בחברון המכפלה במערת קדמי ר׳

הגאולה לזירוז משפחתית פעילות

חסידות לימוד התחלת
החסידות? בדרך אדם להדריך צריך אופן באיזה

כי להדריכו, שצריך זה של נפש בתכונת שתלוי מובן
בעניני להכירו צריך מישראל אדם שכל שפשוט אף

שוות, אדם בני דיעות אין אבל החסידות, תורת
כן גם ועיין אחד, כל של רוחו לפי לילך צריך ולכן
שהדרכה הכללית, והנקודה התניא. ספר הקדמת

זאת זה, אדם הורגל בו האופן באותו להתחיל צריכה
להתחיל יש אזי מוסר, מבעלי הוא שבאם אומרת

ומעין בקונטרס הזקן לרבנו התשובה באגרת להכירו
למצוא יש אזי השכלה, מבעלי הוא ובאם וכיו"ב,

ובכלל וכיו"ב, והאמונה היחוד בשער לפניו ענינים
ונמצא ההבנה, ערך לפי קל מצותיך דרך הספר הנה

שום להם שאין שלאלו מובן סוגים. מכמה שם

ע"פ צ"ל הדרכה התחלת ועניניה, בתורה כלל ידיעה
צח) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות דבורים. והלקוטי השיחות

משמים רמז - מסתדרים כשדברים
מודיע בו והקודם, ג' מיום מכתבו קבלת הנני מאשר

טוב. בכי ב"ה עבר והכל שלו הניירות קבל אשר

כשרואים הענין, ברמיזת להאריך למותר ובודאי
להבין צריך ודאגות טרדות מסיר יתברך שהשם
וחיובו מזכותו גם ובמילא ביכולתו אשר הרמז,
בהעמקה חיים תורת תורתנו בלימוד להתעמק
והתחברות התקשרות התניא ובלשון הדרושה
ויתקע מאוד וחזק אמיץ בקשר דעתו שמקשר

שזהו כו' דעתו מסיח ואינו וכו' בחוזק מחשבתו
מכאן יתברך ה' בברכת להוספה והכלי הצנור כן גם

ו׳רנד) (אגרת ברוחניות. והן בגשמיות הן ולהבא

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ציונה, מנס פולומבו עובדיה ר' החל מאז
שבת לקראת קבועות s.m.s הודעות לשלוח

ההודעה וגדלה. הולכת המנויים רשימת קודש,
מפרשת תמציתית נקודה כוללת, הקצרה

הארץ, במרכז השבת נרות הדלקת זמן השבוע,
פולמובו. ממשפחת המלך", "יחי בברכת

אחת רק זו אבל הגאולה. לזירוז פעולה עוד
בחיזוק פולמובו, משפחת של הפעילויות

הגאולה. בשורת והפצת היהדות
לבית זוקף הוא לחב"ד שלו הראשוני הקשר את

מה שנים. עשרות לפני כבר ציונה, בנס חב"ד
פעילויות ושאר בעומר ל"ג בתהלוכות שהחל

להתחזקות הבאות בשנים התפתח השם, צבאות
מרת עם לחתונתו ועד ומצוות בתורה כללית
עם חם חסידי בית הקימו יחד כאשר אוסנת,

פולומבו. למשפחת חב"ד בית ילדיהם, שלושת
אצלו להאיר החב"דית הנקודה משהחלה

במסגרת גם גם כמובן ביטויה את מצאה היא
קריית-מלאכי תנובה במחלבות עבודתו,

להנחת נקודה הקמת והפצה. שיווק במחלקת
בשמחה מגיעים המחלקה עובדי כאשר תפילין,

רק הייתה החשובה, המצווה לקיום יום מידי
להכרה קצרה, הדרך הייתה מכאן ההתחלה.

גאולה יהדות, של עניין לכל הכתובת הוא כי
המשיח מלך שליט"א הרבי אל כתיבה ומשיח,

הוא בזה אכן וברכה. הדרכה עצה בבקשת
פנוי. רגע כל עוסק

אחד איש של מבצעים טנק
ב"מבצעים". לפעילות גייס מזמן כבר רכבו את

המצוייד רכבו עם סובב הוא וחג שבת ערב מידי
ומשיח, גאולה בשלטי ומעוטר כריזה במערכת
אשה לכל מאזכר כשהוא ובסביבתה ציונה בנס

את הכוללת הכרזה וחג. שבת נרות להדליק ובת

"יחי הכרזת כמובן ולסיום הנרות הדלקת זמן
ועד". לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו
השליחות תחושת את חיזק רק שחלף, הזמן
ניתן עוד מה מחפש, הוא העת כשכל אצלו,

והשלימה. האמיתית הגאולה את לזירוז לעשות
המשיח מלך שליט"א הרבי מהוראות אחת
עובדיה ר' נזקקות. למשפחות לסייע הינה,

ירקות לארגן חבר'ה, כמה "התארגנו מתגייס
וכך בסביבתנו. נזקקות למשפחות ומצרכים
אנו שבוע מידי שישי עד משלישי ערב בכל

המצרכים את להם להביא המשפחות בין בסבב
עזרה שזו בטוחים וב"ה לאסוף שהצלחנו

עבורם". גדולה

המשיח למלך לקשר
למשלח, אמיתית שהתקשרות הוא ידוע כלל

הפעילות, בביצוע רק להסתכם יכולה אינה
המשלח. של תורתו את ללמוד גם צריכים

בביתו מארגן שהוא שנים, מחמש למעלה מזה
שיחות מלכות" ב"דבר קבוע שבועי שיעור

מרחובות. מזרחי אביחי הרב מוסר אותו קודש,
כח מהווים מקורבים צעירים המשתתפים,

העניפה. לפעילות חשוב סיוע
לרבי הכתיבה נושא הוא בשליחות חשוב פן

היה השנה בעומר "בל"ג המשיח. מלך שליט"א
פנה לרשב"י כשהגענו בנושא. מאלף שיעור לי
לחבר'ה עזרתי, את וביקש הבחורים אחד אלי

שם הייתה ואכן העומס. תחת שכורעים
המגזרים, ומכל פונים ריבוי מדהימה. פעילות

השולחן על מתגלגלים והנפלאות הנסים כאשר
התשובה את להקריא מתחיל רק אני ומתחתיו.

הפונה". של ההתפעלות קריאות את שומע וכבר

השינוי את שעשתה ההגרלה
בנסיעה תולה הוא ההתקשרותו עיקר את

שנים, כחמש "לפני המשיח. מלך שליט"א לרבי
על הכריזו חב"ד, בבית ההתוועדויות באחת
ל-"770" לטיסה בהגרלה להשתתף אפשרות
גם להיות, יכול מה לעצמי אמרתי יורק. בניו
שני, ליהודי עזרתי לפחות אבל זכיתי, לא אם
טלפונית ובשיחה מה זמן חלף כרטיס. וקניתי

בכרטיס. שזכיתי לי מודיעים
במהירות, להתעשת נאלצתי אבל המום, הייתי
ולי שבועות, לשלושה רק היה הכרטיס תוקף

אבל לארה"ב, ויזה ולא דרכון היה לא עדיין
שבועיים תוך אכן יסייעו. שמשמיים ידעתי
לשגרירות זומנתי דרכון, קיבלתי סודר. הכל

אלוקית השגחה מיד. ויזה את וקיבלתי ארה"ב
כבר ב"ה מאז הדרך. כל לאורך אותי ליוותה

ספק, לי אין המשפחה. עם לנסוע זכינו
וזיכתה הנכון ה"סוויץ'" את לנו עשתה הנסיעה

שליט"א לרבי האמיתית להתקשרות אותנו
לעיני להתגלותו הם שתפילותי המשיח, מלך

ממש". בקרוב כל,

עבודתו במקום עובדיה ר׳


