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ההכנות נשלומות חב"ד במוקדי
ל"ג וכינוסי תהלוכות אירועי לקראת
בעולם ישראל, ילדי את שיאחדו בעומר,
בזעקהלגאולההאמיתיתוהשלימה. כולו,
סיפור ספרון הופק האירועים לקראת
מתאימות, וחולצות כובעים לצד מופת,
פני לקבל הקרואים בשלטים שישולבו
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בזכות תגאלנו שלימה "גאולה
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מערכת ע"י שהופק התורני, לציבור
במוקדי ויחולק מעיינותיך" "לכשיפוצו
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וקיים חי פסקו: רבנים 100

אשר כל "עשו ניסן, כ"ח לקראת
של דין פסק שוב מתפרסם ביכלתכם",
שליט"א הרבי אשר הוראה, ומורי רבנים
וחייב גשמי בגוף וקיים חי המשיח מלך
שמתפרסם הדין פסק על להתגלות,
רבנים. ממאה למעלה חתומים כעת
הגאולה: באתר PDF בפורמט להורדה
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הרבי הודיע בקישון, ומרגליות טובות אבנים של הנדיר לגילוי ההביאה לנבואה במקביל
ממש בפועל התגלותה לזרז וביכולתנו הגאולה בזמן כבר אנו כי המשיח מלך שליט״א

טובות חדשות

טובות אבנים יש
בקישון! ומרגליות

הענק עצרת למפגן כולנו
תשע"ו של "הקהל"

הכריה באתר יחודית, אודם אבן של מציאתה
"הגדולה – בקישון ימים" "שפע חברת של
הזניקה בישראל", היום עד שנמצאה ביותר
אחת את שעבר, בשבוע התקשורת לערוצי
מלך שליט"א הרבי של הידועות מנבואותיו

בקישון. ומרגליות טובות אבנים - המשיח

בשנת שנה, 28 לפני בדיוק
ראש הגיע ,('88) תשמ"ח
אריה מר דאז חיפה עיריית
שליט"א הרבי אל גוראל,
מעמד בעת המשיח, מלך
לשליחות הדולרים חלוקת
ביניהם השיחה במהלך מצוה.
שליט"א הרבי לפתע עבר
השיחה מנושא המשיח, מלך

ואמר: ביניהם

להתרשם ואין ים יש ״בחיפה
הענין זהו עמוק. שהוא מדבר
וגם ים שם שיש חיפה של
אבנים נמצאים ובעמק עמק,
הקב״ה ומרגליות. טובות
הטמין הוא - פלא דבר עשה
כל ועל הארץ, בעומק אותם

הנהר״. בעומק פנים,

מדרגה עליית
טאוב, אבי הרב החליט ('99) תשנ"ט בשנת
את להרים ימים", "שפע חברת את שהקים
לחיפוש ממשלתי זכיון לקבלת ופנה הכפפה
של הדעת חוות הקישון. באיזור וכו' יהלומים
חזקו אבל פנים, לו האירה לא מקצוע, אנשי
שאמר המשיח, מלך שליט"א הרבי דברי עליו

ומרגליות". טובות "אבנים שם שיש

כבר החלה התפנית
החדש הגאולוגי בסקר
הראו התוצאות שעשה.
את לשלול אפשר שאי
לקיומם האפשרות

בפועל הקידוחים החלו ואז יהלומים. של
שהוצאו העפר טונות סינון התגליות. ועימהם
אבנים של שונים סוגים חשף האדמה, מבטן
עדות המהווים קימברלייט אבני גם כמו טובות,
זעירים. יהלומים ואפילו יהלומים לסביבת
של מגוון כולל המרבץ כי הוכיחו הממצאים
בעולם אחרים ממכרות בשונה יקרים, מינרלים
רק כלל בדרך המנפקים
מה מינרלים, של אחד סוג
התואר את למרבץ שהעניק

.Multi-commodity

לתהלוכות
אבן של השבוע הממצא
של במשקל היחודית, האודם
8.26 של ובגודל קראט 1.7
הדיעות לכל מהווים מ"מ,
לאבן בדומה מדרגה. עליית
(הרובי) האודם אבן ספיר,
האבנים חבילת על נמנה
.(DMC Suite) היקרות
מינרלית, זהות בעלי קבוצה

יהלומים. גם הכוללת

שהביאה זו לנבואה במקביל
אבנים של הנדיר לגילוי
בקישון, ומרגליות טובות
מלך שליט"א הרבי הודיע
וביכולתנו הגאולה בזמן כבר אנו כי המשיח
בתורה הוספה ע"י ממש, בפועל התגלותה לזרז
ל"ג לפני בעמדנו ובפרט טובים. ובמעשים
להשפיע ואף להשתתף שביכולתנו הרי בעומר,
ל"ג בתהלוכות להשתתף וידידים שכנים על
רחבי בכל חב"ד מוקדי ע"י הנערכות בעומר,
ההשתתפות זכות גדולה ובחו"ל. הקודש ארץ
"באהבת של בסימן העומדות אלה בתהלוכות
ברכה שפע להמשיך הגואל", את נביא ישראל
המצטרך, בכל בתהלוכה, המשתתף לכל והצלחה
בגאולה ובעיקר ופרנסה בריאות בבנים,

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית

בכיכר״, ״משיח אירוע לקראת ההכנות החלו
אביב. בתל רבין בכיכר תמוז ד׳ ראשון, ביום
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האדיר למעמד מתכוננים

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

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

הקהל שנת (20.5.16) ה'תשע"ו אייר, י"ב אמור) (בחו"ל בהר, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1096



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

אביגיל ורעיתו ראובן לרב
שי' רענן

תחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל
שי' אביוב תום ורעיתו יצחק לוי לרב
ה' בצבאות החיילות התאומות להולדת

תחי' ושיינא חנה
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלן ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל

 
  

  
   

  
  
  
  
 

    

ושבתה הארץ אל תבואו כי
ב) כה, (בהר

כלות אחר שהוא השביעי, אלף על קאי
שביתה, בחינת יהיה שאז הבירורים, כל
"שש כו'. העולמים לחיי מנוחה ונקרא
אלפי ששת בחינת הוא - תזרע" שנים
עבודת היא שבהם עלמא, דהוי שנים

מהרע. הטוב לברר האדם

פה) עמ׳ תרע״ז, האמצעי אדמו״ר (מאמרי

השביעית בשנה נאכל מה תאמרו וכי
נזרע לא כ)הן כה, (בהר

מהות דבחינת עדן בגן הגילוי היא "אכילה"
ו"הזריעה" העבודה ע"י והוא אלקות,
אלף על קאי השביעית" ו"שנה כו', דתורה

השביעי.

נזרע", ש"לא מאחר השאלה: היא זה ועל
נאכל", "מה כן אם לעתיד, בטילות דמצות

"וצויתי - והמענה כו'. הגילוי יהיה מאין
- כא) (שם, הששית" בשנה ברכתי את
ידי על שנה, אלפים בששת העבודה שע"י
אתערותא לעתיד, ברכתי" את "וצויתי זה

עצמה. מצד דלעילא
שיא) ע׳ תרע״ח המאמרים׳ ׳ספר הרש״ב, (אדמו״ר

ביום . . תרועה שופר והעברת
שנת את וקדשתם . . הכיפורים

ט-י)החמישים כה, (בהר

מבחינת הארה בו יש כיפורים יום בכל
כל כן ועל לבוא. דלעתיד גדול שופר
לבוא, דלעתיד גדול בשופר שכתוב מה
גם והנדחים האובדים נשמות כל שיבואו
יום בכל כן גם הוא זה כל להשתחוות, כן
הארה בו יש כיפורים יום כל שכן כיפורים.
הארה בו יש יובל וכל היובל, מבחינת

הבא. שבעולם הכללי היובל מבחינת
כח) ע׳ ראש׳ ׳עטרת האמצעי, (אדמו״ר

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:14 18:57 ירושלים
20:17 19:12 תל-אביב
20:18 19:05 חיפה
20:15 19:14 באר-שבע
21:00 19:53 ניו-יורק

     
כב) - ו לב, פרק (ירמיהו  

   

מדבר כשהוא ההר יתרון

"וידבר במילים: נפתחת בהר, פרשת פרשתנו,
נאמר: בהמשך כשמיד סיני..." בהר משה אל ה'

כרמך..." תזמר שנים ושש שדך תזרע שנים "שש

אחד, בהמשך אלה ענינים נקבעו לחינם לא
השמיטה. את לשמור הציווי גם מופיע כשבינהם

לבין סיני" "הר בין ישיר קשר וקיים מאחר
המצוות. שמירת

העבודה את לעשות
הוא זה בצירוף הנלמדים מהענינים אחד

בגלל לא מצוות, לקיים צריך יהודי ההוראה:
הגשמי, השכר משום לא - פרטיות נגיעות

גשמיכם ונתתי תלכו בחקתי "אם נאמר: שעליו
וכדומה, גן-עדן של שכר משום ולא בעתם...",
לזיכוך הסגולות בגלל הנפש זיכוך לשם לא ואף

ורק אך אלא - מצוה בכל המצויות הנשמה
הביטוי: שידוע כפי העליון, הרצון שזה משום

היינו אילו עצים..." לחטוב נצטוינו "אילו
ושום שכר קבלת בו שאין דבר לעשות נדרשים

ב"חיות". הדבר מתקיים היה אז גם סגולה,

הוא שכר וקבלת סגולות לשם מצוה קיום
ולא "חיצון" של דרכו - דבר של לאמתו -
מסור אינו "חיצוני" אדם "פנימי". של דרכו

ענין על חושב הוא דבר ובעשיתו הענין, לעצם
אדמו"ר כ"ק (כמאמר הוא "פנימי" אבל אחר,

בענין עסקו שבעת כזה אדם נ"ע) מוהרש"ב
לחשוב מבלי זה, לענין לגמרי הוא נתון מסוים
אחר. למשהו מקום שעה באותה להשאיר ומבלי

סיני. הר על דוקא התורה שבנתינת ההוראה וזו
האחרים להרים היו במדרשים שנאמר כפי

דורשת שהתורה מאחר אבל אמיתיים, יתרונות
לגלות הקב"ה אל שבאו העובדה הרי פנימיות,

נתינת את זה סמך על ותבעו יתרונותיהם
למתן סיבה שאינה בלבד זו לא - עליהם התורה

נימוק משמשת אדרבה, אם, כי עליהם, תורה
אין בו במקום רק ניתנת התורה שכן להיפך,

תורה. לשם - תורה צדדיים: ענינים מתערבים

הוא שגם למרות סיני, בהר התורה ניתנה ולפיכך
כזה הר שהוא אלא התרוממות, הוא וענינו הר,
ענינים בו ניכרים ואין בו, ניכר היתרון שאין

לתורה. הכלי הוא - הוא צדדיים,

שכליים טיעונים בלי
בא הכרמל שהר במדרש הנאמר גם יובן כך
מהר סיני והר מאלים, תבור הר מאספמיא,

קשור סיני הר של שהיתרון מובן מכאן המוריה.

המוריה. הר של בענין

יצחק. עקידת הוא: המוריה הר של יתרונו -
כל ללא הקב"ה, רצון קיום לשם נפש מסירות

"חקירה" יש השכל חישובי לפי צדדיים. ענינים
שמע יצחק שכן בדבר, ופלפולים וטריא ושקלא

אברהם מפי נביא, מפי העקידה דרישת על
ואך גו' האדם דם "שופך הציווי: ואילו אבינו,

מפי מקובל ציווי היה גו'" לנפשותיכם דמכם את
שבידעו אלא נח. בני אפילו נצטוו שעליו הקב"ה

כלל, לחישובים נכנס לא הקב"ה, רצון שזהו
בפנימיות העליון, לרצון לגמרי מסור היה הוא

לתורה. הכלי זה נפש. ובמסירת

מהתנשאות זהירות
שנאמר מה את גם להבין ניתן זה, לימוד באופן
מדעת אדם ילמד לעולם יוסף: רב "אמר בגמרא:

וגבעות, הרים כל הניח הקב"ה שהרי קונו,
סיני". הר על שכינתו והשרה

בלבד, טובה עצה זו אין הרי א) לכאורה: קשה
לשם ב) גמור. מאיסור וזהירות חובה אם כי
מקרא הרי כו', קונו מדעת בהוכחה צורך מה

לב?" גבה כל ה' "תועבת מפורש:

בהתנשאות כאן מדובר אין כי לדעת עלינו אלא,
צורך שאין דבר "קליפה", של והרגשת-ישות

כאן מדובר אלא סיני, מהר שלילתה את ללמוד
יש תורה מתן ובשעת קדושה, של בהתנשאות
התבטלות. ורק אך הוא לתורה הכלי כי לדעת

ניתן הקב"ה כלפי אמיתי ביטול ע"י דווקא
עדי בעולם, התורה עניני את ולפעול ללכת

ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית הגאולה

בהר) א, שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

בהר פרשת
אמור פרשת יורק: בניו

בהר

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



יתקיימו הבא חמישי ביום
על ישראל, בקהילות בעזהשי"ת
מלך שליט"א הרבי בקשת פי
בעומר, ל"ג תהלוכות המשיח,
נמצא עצמו רשב"י כי שציין
ברכתו את ומעניק אלו בתהלוכות
על מספר משתתף. לכל הקדושה
הלומד ברוכמן, יעקב הרב כך
ברכץ הרב של האברכים" ב"כולל

בירושלים.

השיחה התגלגלה שעבר, "בשבוע
בכולל, שלי החברותא לבין ביני
נמצאת עצמו שרשב"י זה לעניין
בעצמי, בזה "נכחתי בתהלכה.
משהו תשמע חברי, לי העיר

מאלף.

שנים מספר לפני
בנתניה, התגוררתי
בנדל"ן. עסקתי שם
ל"ג ביום זה היה
אמור כשהייתי בעומר,
יהודים לזוג להראות
וילה מצרפת, שבאו

למכירה. שעמדה

שהיות לזוג, הסברתי
שליט"א הרבי ועפ"י

נפלאה ברכה זו המשיח, מלך
בעומר, ל"ג בתהלוכת להשתתף
נמצאת עצמו שרשב"י ובפרט
שנשתתף הצעתי, בתהלוכה.
ניגש מכן לאחר ומיד בתהלוכה

הוילה. את לראות

מאוד נהנו וגם הסכים הזוג
לראות נסענו בסיומה מהתהלוכה,
במקום, הסיור במהלך הוילה. את
מסויים. מסמך לראות ביקשו הם

ברכב נמצא שהמסמך התנצלתי
התברר שאז אלא להביאו, וניגשתי
כשהמפתחות, הרכב את שנעלתי
ברכב. נותרו והמסמכים הטלפון
מני כל ניסיתי אונים. חסר עמדתי
הצרפתי הזוג לשוא. אך שיטות,
רב, זמן ימשך שהעניין שהבין

המקום. את ועזבו התנצל

התקשתי לאפס. שאף רוחי מצב
אליה הסיטואציה את לעכל
מעלה כלפי עיני הרימותי נקלעתי.
מעצור... ללא המילים זרמו ומפי

ובפרט מבורך?! כזה ביום היתכן?!
זוג על לפעול ב"ה, שהצלחתי

ל"ג לתהלוכת שיבואו יהודים
מפי ששמענו ובפרט בעומר?!
מלך שליט"א הרבי של קודשו
יוחאי בר שמעון שרבי המשיח,
והרי ומברך. שם נמצא עצמו
עליו לסמוך רשב"י הוא "כדאי

הדחק"... בשעת

נעצר עצמי, לבין ביני מדבר בעודי
עגיל ארוך, שער עם בחור מולי
לעזור? אפשר מה ושואל לאזנו

הוא העניין במה שספרתי לאחר
ללא אך "פטנטים" כמה ניסה
לפתע הופיעה זה בשלב הצלחה.
אלו היו כי שהתברר זוג, ובו רכב

הבחור. של הוריו

הבחור, של אביו
יוכל במה התעניין
את וכששמע לעזור
האם שאל ה"סיפור"
בחברת מנוי אני
לו כשעניתי "איתורן".
ממני לקח הוא בחיוב,
התקשר הפרטים, את
ותוך "איתורן" לחברת
היה הרכב לערך, דקה

פתוח.

לו. להודות המילים את מצאתי לא
דקות פרטית. השגחה בזה ראיתי
ישועה בקשתי כן לפני ספורות
חלק. כה ובאופן נענה אני ומיד
עליו לסמוך רשב"י הוא כדאי אכן

הדחק. בשעת

שיחה, ביננו התפתחה כעת
לעיסוקי. נשאלתי במהלכה
אנו כך, אם אמרתי. בנדל"ן,
יש אולי בשכירות, לדירה זקוקים

מתאים? משהו לך

מס' את לי תשאיר רק בעיה, אין
להתקשר. שאוכל ושמך הטלפון

בר "שמעון תרשום... קיי או
בהלם. הייתי לרגע יוחאי"...
לראות אפשר עניתי. בטוח? אתה
אמר בבקשה, זהות? תעודת
הזהות, תעודת את שולף כשהוא
"שמעון בגאוה התנוסס שמו ואכן

יוחאי". בר

למחרת ראיתי הברכה המשך את
וסגר התקשר הצרפתי הזוג כאשר
כהבטחת ב"ה, הוילה, מכירת על

המשיח. מלך שליט"א הרבי

בעומר, הל״ג ליום המשיח, מלך שליט״א הרבי מהוראות

יוחאי. בר שמעון רבי של ההילולא יום

הגואל את נביא ישראל באהבת
שבכל בו התלוי יעשה ואחד אחד כל
יהודים שם שנמצאים ומקום מקום
גדולה, בשמחה בעומר ל"ג שיחגגו
או כו' כינוסים התוועדות, עשיית ע"י
הדרת עם וברוב ילדים, של תהלוכה

מלך1.

שבכל ישתדלו האחרונות בשנים כנהוג
בעומר בל"ג תתקיים ומקום מקום
גלוי באופן ולהראות להדגיש "תהלוכה",
שיהודים הארץ, עמי לעיני גם כל, לעין

לדרגה2. מדרגה הליכה של ובאופן קונם, רצון לקיים הולכים

ישראל בני של הליכתם תוכן יתבטא שבהם פומביות תהלוכות
יהדות3. בעניני

והנשים האנשים ישתתפו שבהם כו'.. ותהלוכות חגיגות עריכת
והטף4. כמובן) הצניעות, בתכלית (בנפרד,

שבל"ג מדורי-דורות ישראל כמנהג - לטף בנוגע ובמיוחד
או היום כחצי רבן, בית של התינוקות בלימוד ממעטים בעומר
הרשות בעניני הילדים עם לשמוח [לשדה] ויוצאים היום, שליש

התורה5 בלימוד ניתוסף ועי"ז (לכאורה),

בתהלוכות ולהשתתף להשפיע
והכרזת] [הדגשת בסיסמא ישראל ילדי של ה"תהלוכות" עריכת
ומה טוב מה "הנה הכתוב כלשון - ישראל" ילדי כל "יחד
זה דפסוק והשייכות הקשר כידוע יחד", גם אחים שבת נעים

לרשב"י6.

כל ואחת אחד כל בזה יעשה בטח בתהלוכות: להשתתף להשפיע
דילי'], שיעורא לפום וחד חד כל וטף נשים [אנשים בו התלוי
מהוראת מתחיל בזה, שישתתפו אחרים על להשפיע כן וכמו
ובשמחה7. בחיות בזה משתתף שהוא איך אישית חי'ה דוגמא

מכיון הרי, קשה, עבודה כ"דחק", נראית בזה הפעולה כאשר גם
ר' הוא "כדאי רשב"י, עם הקשר בלתי-רגיל, ענין אודות שמדובר
גם אלו בפעולות ולהתייגע הדחק", בשעת עליו לסמוך שמעון

. "דחק"8 של באופן

_________________

.149 ע' התוועדויות - תש"נ אחו"ק ש"פ משיחת (1

.269 ע' התוועדויות - תשמ"ח אייר ט"ו י"א ח, - בה"ב משיחת (2

.270 ע' התוועדויות - תשמ"ח אייר ט"ו י"א ח, - בה"ב משיחת (3

.311 ע' התוועדויות - תשמ"ח בעומר ל"ג ומוצאי) (ליל משיחת (4

.9-268 ע' התוועדויות - תשמ"ח אייר ט"ו י"א ח, - בה"ב משיחת (5

.160 ע' התוועדויות - תשמ"ט בהר ש"פ משיחת (6

.149 ע' התוועדויות - תש"נ אחו"ק ש"פ משיחת (7

.297 ע' התוועדויות - תשמ"ח אחו"ק ש"פ משיחת (8

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

א. פרק יוהכ"פ עבודת הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

א. פרק מעילה הל'

ב. פרק

ב-ד. פרקים בכורות הלכות

ה-ז. פרקים

א-ב. פרקים שגגות הלכות ח. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בעומר ל"ג בתהלוכת יוחאי בר

(שאודותיו שבת בהלכות הברור הדין גם כולל
למחבל, מוותרים שאם פעמים) כמה כבר דובר

ואין לפניהם", להכבש נוחה הארץ "תהא ידה שעל הדרך זוהי
בורו-פארק, על או ישראל, ארץ על מדובר אם מינה נפקא כל
בכל - ברק בני או הייטס קראון וויליאמסבורג, קיו-קארדענס,

תשל"ח) ראה (ש"פ דין. אותו זהו מקום

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקום! בכל שווה - הלכה

ברוכמן יעקב הרב

! גאולה להביא וביכולתך, עשה,

הגאולה בשורת בהפצת חלק טול

בסביבתך והפץ

הגאולה". "שיחת גליונות

052-6770778 לפרטים:
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הגאולה לזירוז בניקרגואה מקווה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

תמוז ג' בכינוס התארח כשנתיים, לפני
הרב הגאולה, עיר ים בבת שנערך תשע"ד,
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח עטר, דוד
סיפר הצעיר השליח ניקרגואה. למדינת
ועל שליחותו ממקום ראשוניות חוייות

להתמודד. נאלץ עימהם הנסיונות

כבית פעילותו בעיקר את תיאר עטר הרב
בשבתות כאשר הישראלים, למטיילים חב"ד
שלחלק מטיילים, עשרות מארחים הם
בימי הראשונה השבת זו מהם, מבוטל לא

חייהם.

לרשום זכה במהלכם ימים, כשנתיים חלפו
מבוטלים לא הישיגים רעייתו, עם יחד לעצמו
בקרב רק לא הפועל חב"ד, בית בהקמת
היהודית הקהילה בקרב גם אלא המטיילים,

המקומית.

טהרה מקווה הקמת

עבור הן ביותר, שנדרשה הפעולות אחת
המטיילים, עבור גם כמו המקומית הקהילה
עניין כל כמו טהרה. מקווה הקמת הייתה
המעשיים, לקשיים שמעבר הרי ראשוני,
מהתנהגותם אנשים להזיז הקושי את יש
נוסף קושי כן. לפני שנים מעשרות הקודמת,
חברי לתודעת להחדיר התודעתי, הקושי הינו
אם גם יהודית, משפחה כל שאכן הקהילה,
הרי כבחמורה", "קלה על שומרת אינה היא
כבסיס המשמש טהרה, למקווה זקוקה שהיא

היהודיים. לחיים

שליט"א הרבי בדברי הפשוטה האמונה רק
ממש", נפשות "הצלת זו שאכן המשיח, מלך

להחליט השליחים זוג את שדירבנה זו היא
התרמה למסע לצאת המקווה, בניית על
ולא המקווה, בניית למען כספים לאיסוף
הבטיחו הזוג בני המוצלח. לגמר עד להרפות
י"א לכבוד מתנה, המשיח מלך שליט"א לרבי

בניקרגואה". מקווה - הולדתו יום ניסן

כחמשה לפני דהיינו השנה, טבת, בחודש
הראשוניות, העבודות החלו בלבד, חדשים
ראשוניות, ויציקות המקווה בור חפירת של
הרב המקווה ורק אדריכל של פיקוחו תחת

לוין. שמואל

חודשים חמישה בתוך

בני נאלצו בהם עבודה, חדשי חמישה חלפו
"אין קלים. לא בקשיים להתמודד עטר הזוג
בכל לנו היו פרטיות, השגחות של ספור
לנו היו מספרים. הם המקווה, בניית תהליך
שניכפו הפסקות הדרך. כל לאורך "הפתעות"
לעבודה, הגיעו שלא בנאים בגלל עלינו,

לחץ להגיע, ומאחרים שנעצרים תקציבים
ברורות ברכות עם אבל אפשרי, כיוון מכל
ניסים והמון המשיח, מלך שליט"א הרבי של

כאן. אנחנו

שנה 500 לאחר

מ-500 שיותר לאחר ממש, אלה בימים
חגיגה ניקראגוה, במדינת היתה שלא שנה
הנה שהוא, כל יהודי מוסד התייסדות של
הרבי של הסתלקות יום ניסן, ב' בתאריך
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח הרש"ב,
הראשון המקווה את חנך עטר, דוד הרב
עבור היסטורי מעמד זה היה בניקרגואה.
ידעו שלו המקומית, היהודית הקהילה חברי

אושר. מרוב נפשם את

שלושה לפני הגיעה חשובה, כספית עזרה
אחד צ'רדי ע"י חודשים,
החשובים, התורמים
המקווה, חנוכת לערב
ונציגים שרים הגיעו
גם וכמובן מהממשלה
היהודית מהקהילה

המקומית.

במיוחד הגיע כן כמו
מקוואות", "קרן מנהל

ברחבי מקוואות בבניית ותומכת העוזרת
וקרן רייטפורט הרב באמצעות העולם,
השליחים, זוג אומרים רצון", "יהי "מרומים".
התגלות להבאת האחרונה הפעולה זו שתהא
ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי

ממש".

בניקגרואה המהודר המקווה

הגן לילדי ברכה
הנכנס בלוד אשר חב"ד גן היא מנהלת אשר כותבת
בארצנו אשר ליובאוויטש יצחק יוסף אהלי ברשת
משיח ידי על בימינו במהרה ותכונן תבנה הקדושה

צדקנו.

הציון על שי' הגן ילדי וכן יזכירוה רצון ובעת
זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק של הק'
שמו. על הנקרא הגן עניני בכל מופלגה להצלחה

יגן בודאי היא, מילתא שמא רז"ל, מאמר וע"פ
הגן עניני בכל וההנהלה הגננת הגן, ילדי על זכותו

הפרטים. עניניהם בכל וגם

הנגרם רוח הנחת מגודל הוא מובן השכר וגודל
בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק וכדברי להקב"ה, עי"ז

ישראל, מבני לכאו"א הקב"ה אהבת אשר הבעש"ט,
לבנם זקנים הורים מאהבת יותר בהרבה גדולה
ו׳תפז) (מאגרת זקנותם. לעת להם שנולד יחידם

מיקרופון עם בביכנ״ס שבת חילול
הכנסת בבית להתפלל מותר אם דעתי שואל

טוב. ויום בשבת במיקראפאן שם שמשתמשים

שהרי כהאמור, מבהיל בענין הספק גדול ולפלא
חילול הוא טוב, ויום בשבת במיקראפאן שמוש
זה, על ונוסף ובפרהסיא, טוב ויום השבת ימי
בבית ז.א. בבית, עמי המלכה את לכבוש ע"ד גם
שבת מצות אשר ומצותי', התורה לנותן תפלה
ו׳תצה) (מאגרת המצות. כל כנגד היא שקולה

חודשים... 5 לפני ההתחלה


