
משיח דגל ויזה כרטיס

הגאולה. זמן של נוסף שירות
כרטיסי לבעלי מאפשרת ויזה חברת
כרצונם, הכרטיס את לעצב אשראי
כדגל הכרטיס את לעצב שאיפשר דבר
אופציה קיימת החברה באתר משיח.
המאפשרת שלי", הכרטיס "עיצוב בשם
ולערוך האישי מהמחשב תמונה לעלות
כבר אכן הויזה. כרטיס פני את ולעצב
את ועצבו האפשרות את ניצלו כמה
ואלמנטים משיח דגל עם הכרטיס
לציין יש הגאולה". "בשורת של נוספים
לפעם השירות, את נותנת ויזה שחברת

חינם... הראשונה

השישי ס״ת סיום
ספר כתיבת סיום טובה. בשורה
בימים בירושלים. ה', צבאות של התורה
תורה, ספר כתיבת את מסיימים אלה
הוראת ע"פ הנכתב במספר, השישי
בירושלים המשיח, מלך שליט"א הרבי
החומות, בין העתיקה בעיר הקודש עיר

ה'. צבאות ילדי ישראל ילדי לזכות

את לחזק נועדה התורה, ספר כתיבת
חגיגת ישראל. עם ילדי כל אחדות
תתקיים התורה ספר והכנסת הסיום
־ ה'תשע"ו אב מנחם כ' ד', ביום אי"ה
ברחבת אחה"צ 5:00 בשעה הקהל, שנה
בעת ישראל כמנהג ה"הקפות" הכותל.
המצוה וסעודת התורה ספר הכנסת
המדרש בית הכנסת בבית 6:30 בשעה
לפרטים העתיקה. בעיר צדק" "צמח

03.960.7358 : טלפון

טובות חדשות

מסכת בסיומי ממשיכים
מנחם-אב לט"ו עד
חב"ד במוקדי פרטים

שמה השלישי. המקדש בית עם כולנו השבת,
מהותה. על מעיד חזון", "שבת השבת של
לוי רבי אומר (="חיזיון"), "מחזה" לשון "חזון"
לכל שמראים הידוע, בפתגמו מברדיצ'ב יצחק

השלישי. המקדש בית את ואחד אחד

לכל מראים שהשבת זו, משמעית חד קביעה
תמיהה מעוררת העתיד, מקדש את ואחד אחד
לאחר גם קודמות, בשנים שהרי קטנה, לא

יצחק לוי רבי של גילויו
עדיין נדרש מברדיצ'ב,
המקדש בית התגלות
כן אם כיצד בשר, לעיני
ואחד אחד לכל "מראים

דלעתיד"? המקדש

רואה הנשמה
הרבי כך על עונה
המשיח מלך שליט"א
דניאל, מנבואת בסיפור
חידקל נהר על בעומדו
חיזיון לפתע ורואה
שכמעט מרטיט, נבואי

לעלפון. הביאו

רעיו, שלושת מעמד, באותו עמדו לו בסמוך
הנביא דניאל כאשר ועזריה, מישאל חנניה
לבדי דניאל אני "וראיתי תגובתם: את מתאר
את ראו לא עמי היו אשר והאנשים המראה את
ויברחו עליהם נפלה גדולה חרדה אבל המראה

בהחבא".

את ראו לא והאנשים היות הגמרא, שואלת
גדולה חרדה עליהם נפלה כן, אם מדוע המראה
הגמרא: עונה והתחבאו. נמלטו שהם כך כדי עד
ובתרגום חזי" מזלייהו חזי לא דאיהו "אע"ג
שהם אעפ"י חופשי:
עצם אבל ראו, לא

ראה". נשמתם

שקיימת מכאן

רואה, אינו הגשמיים בחושיו שהאדם אפשרות,
ממעל אלו-ה בחלק הרוחניים, בחושיו אבל
ביותר, ברור באופן רואה הוא שבנשמתו, ממש
שראיה כך כדי עד האלוקית, בהתרחשות
האדם של הגשמי בגוף פועלת זו, נשמתית
תחושה גדולה", "חרדה תחושת עליו ומטילה

ביותר. מוחשית אבל מוסברת, בלתי

הגאולה זמן
עברו, בשנים היה זה כל
המקדש ראיית כאשר
נותרהבמימדהנשמתי-
בעיקר והביאה רוחני
ה', בעבודת לתוספת
ומצוות. תורה בקיום

זו, בשנה הדבר שונה
כשנת גם שנתייחדה
ובמהלכה "הקהל",
מרחק כבר התקדמנו
הגאולה זמן לתוך ניכר
והשלימה. האמיתית
הותירה זו התקדמות
בעולם, גם רישומה את
המערב מדינות את שאיפיינה השאננות כאשר
בזכריה: היעוד כלשון ומתערערת, הולכת
השאננים..". הגויים על קוצף אני גדול "וקצף
לכאורה, המשיח, מלך שליט"א הרבי שואל
כאשר ועונה: "שאננים"? שהם פשעם מה
ישראל, של בצרתם רואים אינם העולם אומות
ועד - להם מסייעים אינם מאש", מוצל "אוד
שאינם הרי להם, ומצירים אותם לוחצים שאף
בורא לרצון בניגוד ופועלים יעודם את ממלאים

ומנהיגו. העולם

בהמשך אנו מובטחים שאננותם, ומשנתערערה
לירושלים שבתי ה', אמר כה "לכן היעוד: קיום
צבאות", ה' נאום בה יבנה ביתי ברחמים,
כבר המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות
לבב, וטוב שמחה מתוך זו, באב תשעה בשבת

ממש. ומיד תיכף

רואיםאת השבת
העתיד! מקדש

שמראים ה״מחזה״ שם על הוא ״חזון״ שבת מברדיצ׳וב: יצחק לוי רבי אמר
השלישי. המקדש בית את מלמעלה יהודי לכל מראים זו בשבת כי יהודי, לכל

המקדש את מראים - חזון בשבת

הגויים על קוצף אני גדול ״וקצף בזכריה: היעוד כלשון מתערערת, המערב מדינות את שאיפיינה השאננות
ה׳ נאום בה יבנה ביתי ברחמים, לירושלים ״שבתי היעוד: קיום בהמשך אנו מובטחים ועתה השאננים..״.
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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

ע"ה אפרים ב"ר צבי ר'
שפילברג

הקהל. שנת ה'תשע"ו אב מנחם ג' א', יום נפ'

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת נשמתלזכות לזכות
וכו' בצ"צ עוסק הרה"ת הרה"ח
שגלוב ע"ה הלוי זלמן שניאור ר'

הי"ד הלוי אלחנן יצחק ר' הת' הרה"ח בן
ה'תשס"ו תמוז כ"א ב', ביום נפ'

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

  
   
   

   
    
   
   

   
    
    
  
    

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

הקודש ארץ את לישראל ה' שהבטיח כיון
שביכולתו מי שאין הרי ישראל, ארץ -

כך. על לערער

כי ישראל הראו מרגלים, לשלוח בדרישה
בדרך שיכניסם ה' על סומכים אינם הם
הכניסה מהם נמנעה לכן על-טבעית,

הניסית.

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

ובהבטחתו.

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

בם תתגר ואל מואב את תצר אל
ט) ב, (דברים מלחמה

תצר "אל בציווי שגם אלא עוד ולא
בוא עד הכיבוש (שלילת מואב" את
רות "להוציא... כדי הוא הגאולה) זמן
מלכות" של אמה ש"שהייתה המואביה"
שעל משיחא מלכא לדוד עד המלך, דוד -
כולה ישראל ארץ בירושת כיבוש יהיה ידו

ממש. בקרוב אומות עשר ארץ

תש״נ) בלק פרשת (שבת

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:03 18:50 ירושלים
20:06 19:05 תל-אביב
20:06 18:58 חיפה
20:05 19:07 באר-שבע
20:40 19:39 ניו-יורק

לרב. השמים ...ככובי מסיים  
     

כז.) - א א, פרק (ישעיהו 
   

משפיע - שרואים מה

מלך דבר

דברים פרשת
חזון שבת

דברים

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

חסידות (מייסד הזקן אדמו"ר תורת ידועה
והכוונה הזמן" עם לחיות "צריכים אשר חב"ד)

ולזמן שבוע באותה שנקראת הפרשה עם לחיות
בין הקשר להבין יש זה פי ועל נקראת, היא שבו
נקראת היא שבו לזמן דברים, פרשת פרשתינו,

חזון. שבת -

חזון שבת
שבת של ענייניו תוכן תחילה להקדים ויש

אותה ימים ("חמדת רצון יום הינה שבת: חזון:
לשרשם מתעלים העולם ענייני כל שבו קראת")

כל של הרוחני תוכנם בגלוי שמורגש כלומר
ושתייה, באכילה לענגו מצווה ולכן בעולם, דבר

כמודגש העתידה הגאולה מעין שזה כדי ועד
בבית אומרים היו שהלוים (השיר יום של בשירו

שפירושו השבת", ליום שיר "מזמור המקדש)
שבת שכולו ליום לבוא לעתיד שיר "מזמור

העולמים". לחיי ומנוחה

הראייה עניין וראייה. מחזה מלשון הינו חזון:
אדם כאשר כלומר מוגבלת, איננה שהיא היא
לספיקות מקום שום אין מסויים דבר רואה

אופן בשום הדבר, מציאות קיום על האדם אצל
הדבר אמיתיות על אצלו לערער ניתן יהיה לא
משפיעה והראייה ראה, בעצמו שהוא מכיוון

לראייה. בהתאם מתנהג שהוא כדי עד עליו

רבי הצדיק של הידוע הפתגם פי על חזון: שבת
(מלשון חזון בשבת אשר מברדיטשב יצחק לוי

את ואחד אחד לכל "מראים וראייה) מחזה
(על יהודי כל כלומר מרחוק", דלעתיד המקדש

בית את לראות זוכה נשמתו) מצד פנים על
עליו משפיעה זאת ראייה השלישי. המקדש
מעשיו, לתקן לו גורם שזה כדי עד בפנימיות
של המקדש את לראות זוכה אחד שכל מכיוון
ניתנת בלתי מציאות הינה זאת ראייה העתיד

בהתאם להתנהג לרצות לו גורם אשר לערעור
הופך מציאותו שכל ועד השלישי המקדש לבית

השלישי. המקדש בית עניין להיות

ההפכים חיבור
(שהינו דברים ספר של עניינו תוכן גם וזהו
תורה) חומשי חמישה של החמישי הספר

כל את (שכולל תורה" "משנה בשם שמכונה
זה). שלפני הספרים ארבעת

לחבר היא תורה של עניינה כללות ובהקדים,
שהגשמיות ועד הרוחניות לבין הגשמיות בין

הגשמי מציאות שכל דהיינו לרוחניות, כלי יהיה
שום שאין ועד אלוקות לביטוי כלי רק יהיה

גשמית מציאות שיש לא כלומר ביניהם, הבדל
אלא לרוחני, בטל והגשמי רוחנית ומציאות

רוחניות. בעצם שהיא מתגלה עצמה שבגשמיות
בתכלית רבינו משה אצל היה זה שעניין

על בגמרא לנאמר מתאים זה ענין השלימות.
אמר, עצמו" "מפי רבינו שמשה דברים, ספר
שמשה הוא והעניין הקודש. ברוח כלומר

נביא קם ("ולא נעלית כה בדרגא היה רבינו
נתלבשה שהאלקות עד כמשה") בישראל עוד
בטל היה שמציאותו כלומר עמו ונתאחדה בו
מתוך מדברת "ששכינה כך כדי עד לחלוטין

ה'. דבר זה - משה דבר כלומר גרונו"

רבינו ממשה לשמוע
עצמה. דברים פרשת מהתחלת גם נלמד זה עניין
דיבר אשר הדברים "אלה הינו הפרשה התחלת
שכתוב שבכך לומר ויש ישראל". כל אל משה

וכדומה, ישראל" כל אל משה "וידבר ולא "אלה"
משה דבר אשר ש"הדברים אותנו מלמדת התורה
"אלה", של באופן להיות צריך ישראל", כל אל

שלימוד היינו, אלה, ואומר באצבעו מראה
צריך הזמנים בכל ואחת אחד כל של התורה
שמע כאילו הדברים" "אלה של באופן להיות

הראשונה. בפעם רבינו ממשה היום
כחדשים", בעיניך יהיו יום "כל של עניינו וזהו
יהיו שהנהגותיו היהודי על להשפיע צריך שזה
האמיתית לגאולה ועד תורה מתן ליום ראויים
במהרה השלישי המקדש בית ובניין והשלימה

ממש. בימינו
תש״נ) תש״ל, תשט״ו, תשי״ב, דברים ש״פ שיחות (עפ״י



ארוכה שהות אחר כשנה, לפני
המשיח מלך שליט"א הרבי בחצר
ירון ר' קיבל יורק, שבניו "770" -
– מהארץ מבהילה הודעה צבי

מהר! תחזור מאושפז, אביך

המשפיע עם התייעצות בשיחת
מנחם יקותיאל הרב – דאז שלו
סיפור ע"י עידוד דברי שמע – ראפ
המשיח מלך שליט"א מהרבי מופת
"חשוב הפסק בעזרת רפואי נס על
חיזוק קיבל בנוסף, טוב". יהיה טוב
עמ' ו' מכרך במכתב מהמשלח
הוטב אשר להודעה "שמחתי סב:
לביתו, בא וכבר בריאותו מצב
הוא וטוב...". הלוך מצבו ילך ובטח
ונסע בארץ נחת מטוס, על עלה

הרפואה לבית ישר
תל-השומר.

צבי דורי ר' אביו,
,82 בן יהודי –
עם במיטה שכב
'הרפס בשם מחלה
זיהום – זוסטר'
קשה שהשפיע
ובמוח, ימין בעין
סיעודי מבולבל,
למכשירים. ומחובר

לא ש"כבר מבטיחים הרופאים
ש"הגדרתו שהיה", מה יהיה
גלגלים לכסא וש"יזדקק סיעודי"
לעכל קשה אמנם רחצה". וכסא
והנסים ההוראות אך המצב, את
המשיח מלך שליט"א מהרבי

זורמים.

נכתב: שמא עמ' ו' בכרך במכתב
שלו... נפש] [=פדיון הפ"נ "נתקבל
ועליו ... קרובה, לרפואה אזכירו
למיטתו סמוך שיחזיק לעוררו
שתהי' כמובן בדוקה... מזוזה
הוא שנמצא כיון כלי, בתוך כלי
המזוזות יבדוק וכן – חולים בבית
מזוזה הודבקה מיד בביתו...".
ובמזוזה המאושפז האב למיטת
נמצא האב, ישן בו בחדר בבית,

לנקב! חשש

ישנתי בהם וחצי חודש "לאחר
מספר לשמרו, רפואה בבית לצדו
אבות לבית אותו העברתי ירון,
בו לטפל כדי סיעודי] [ולא עצמאי
כסא את זנח אבא בהגיעו, בעצמי.
בהשגחה! ללכת והחל הגלגלים
בתרופות, בעיה שישנה הרגשנו
מהרבי ההכוונה הגיעה ושוב

מכרך במכתב המשיח מלך שליט"א
מצב אודות 'כותב ריז: עמ' כב'
בהמיחוש פרקים וראשי בריאותו
אף ממכתבו, ברור שלו...ואינו
בדעת ששואל הוא, כן שבטח
הרי במקצוע... גדולים רופאים
עם להתקשר ההשתדלות כדאית
אינו דווקא... גדול מומחה רופא
קבעו לא עתה עד זה איך מובן

." המיחוש...' בבירור

מומחה פסיכו-גריאטר "הבאתי
קיבל לא שאבא הסביר והנ"ל
שלו ל'מיחוש' רצינית התייחסות
בנוסף, האיומים! הראש כאבי -
מטשטשים כדורים קיבל הוא

פרקינסון! שגורמים

תרופתי שינוי לאחר
המצב המומחה, ע"י
מאוד השתפר
שליט"א והרבי
שוב המשיח מלך
יח בכרך מעודד
ת"ח 'ת"ח מד: עמ'
על חן] [=תשועות

[=בשורות הבשו"ט
מהטבת טובות]

ויהי ... בריאות
עד וטוב הלוך מצבם שילך רצון

לאיתנם...'." שיחזרו

אבות לבית עברנו בהמשך, ..."
בקרבת בחדר שוכן אבא חרדי.
וזכיתי המחלקתי הכנסת בית
שהתרחש אירוע לתורה, להעלותו
באחד שנה! 70 לפני לאחרונה
שמקומו כמונו שחש אבא הלילות,
אאוט' 'צ'ק עשה פשוט בבית, כבר
כדי המשמרות החלפת את בנצלו
מונית ולקחת לרחוב למטה לחמוק

הביתה!".

מהרבי מדויקת הכוונה ושוב ..."
במכתב המשיח מלך שליט"א
הנ"ל 'על שעא: בעמ' יט בכרך
הבריות, עם יותר מעורב להיות
שיחזור טובה התחלה תהי' שזו
להיות הנ"ל על מכבר.... לאיתנו
להמציאות), (מתאימה בידיעה חזק
במאה להתתקן יכול עתה שמצבו
לאיתנו, חזר אבא בבית, .' אחוז...
ומתפקד יום-יום תפילין מניח
פשוט מטפל. בהשגחת עצמאית

השם. ברוך גאולה",

"הגאולה". באתר בהרחבה לסיפור

רבינו בית מעלת אודות המשיח מלך שליט״א הרבי משיחות
שבבבל. רבינו בית בקונטרס י"ל יורק, שבניו "770" - שבבל

דלעתיד גופי׳ המקדש מקום
האחרון זה בגלות הרי, עמהן", שכינה שגלו מקום ש"בכל וכיון .."
בגלות נמצאו הדור נשיא עם ביחד ישראל דבני בנין ורוב מנין שרוב
אמריקא; לגלות השכינה גם גלתה אמריקא,
- היכא" "(בבבל) עצמה אמריקא ובגלות
בדוגמת שהוא רבינו", ד"בית מעט" בה"מקדש
ויחיב דשף כנישתא ובי דהוצל כנישתא "בי
(במקום שם" וישב מקדש "שנסע בנהרדעא",
השראת נמשכת וממנו שבירושלים)74, המקדש
שבכל מדרשות ובתי כנסיות בתי בכל השכינה

העולם.

ודור הגלות של האחרון דור זה, שבדור לפי - בזה ההסברה לומר ויש
זמן כל ועבודתינו "מעשינו ומשלימים מסיימים הגאולה, של הראשון
היותר במקום גם ישראל ארץ העמים, מארץ לעשות הגלות"75 משך
תורה76) מתן הי'ה לא (שבו התחתון כדור חצי העמים, דארץ תחתון
שאר כל את גם מעלים תחתון היותר המקום העלאת ע"י אשר
שבחצי רבינו" "בית ע"י נעשה זה וענין העמים77, דארץ המקומות
כולו מהעולם לעשות העולם, לכל יוצאה אורה שממנו התחתון, כדור
ד"עתידה עניין שזהו ישראל, ארץ תבל) בקצוי נדחת הכי לפנה (עד
שתתפשט ירושלים ו"עתידה הארצות", בכל שתתפשט ישראל ארץ
שבכל מדרשות ובתי כנסיות בתי כל יוקבעו שבה ישראל", ארץ בכל
ע"י והשלימה האמיתית בגאולה המקדש, לבית מחובר כולו העולם
שבדור ישראל) של (גואלן המשיח שהוא הדור, נשיא צדקנו, משיח

ס"ה), (כנ"ל

ע"י אשר, החסידות78, דתורת הנשיא שהוא עיקר, זה וגם ועוד
ממנו, חוצה שאין לחוצה עד חוצה", מעינותיך ("יפוצו חוצה הפצתה

משיחא79. מלכא ביאת פועלים תבל) קצוי בכל

בגלות העיקרי מעט" "מקדש - רבינו" ד"בית העילוי גודל מובן ועפ"ז
המקדש מקום הוא "הרי ולכן שם", וישב מקדש "שנסע האחרון,
ישוב ומשם העתיד, מקדש יתגלה שבו אלא עוד ולא דלעתיד", גופי'

ס"ד). (כנ"ל לירושלים

__________________

אשר עד קדשים וקדשי המקדש בית שחרב "מיום קמו: ע' ב' חו' "התמים" ראה (74
הקדשי עם המקרש ובית ירושלים את לנו ויבנה צדק.. גואל לנו וישלח השי"ת ירחם
אדמו"ר כ"ק אשר הכנסת והבית שלנו, ירושלים הוא ליובאוויטש הנה קדשים,

כו"'. שלנו המקדש בית הוא בו מתפלל

רפל"ז. תניא (75

וש"נ. ואילך. תצב ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אגרות-קודש ראה (76

ואז דוקא התחתון הקורה להגבי' להתחיל שצריכים בית כותלי בהגבהת "כמו (77
מגבי' הי' לא הכותל מאמצע מתחיל הי' אם משא"כ הימנו, העליונים יוגבהו ממילא

רע"א). ר, בראשית (תו"א התחתונים"

של ענינה קונטרס (ראה שבתורה היחידה בחי' היא החסידות שתורת להעיר, (78
צדקנו משיח של נשמתו שבישראל. היחידה בחי' עם הקשורה החסידות), תורת

.(53 הערה (כנ"ל

בתחלתו. כש"ט - דהבעש"ט אגה"ק (79

(תניא זה בשם הנקרא הדבר של ומהותו תוכנו על מורה שהשם כידוע (80
וש"נ). ס"א תשל"ד) (קה"ת וביאורים תשובות בארוכה וראה ספ"א. שעהיוה"א

יא-יב. יא, ישעי' ,81

ב. קכו, תהלים (82

אז שנאמר בעוה"ז, פיו שחוק שימלא לאדם ש"אסור הגלות, בזמן משא"כ (83
ב. פט, שבת טז. סג, ישעי' (84 א). לא, (כרכות פינו" שחוק ימלא

עכשיו נפלאות שבבבל רבינו בית

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

ב. פרק אדומה פרה הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

טז-יח. פרקים מכירה הלכות

יט-כא. פרקים

כב-כד. פרקים

כה-כז. פרקים

כח-ל. פרקים

א-ג. פרקים ומתנה זכיה הלכות

ד-ו. פרקים

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

טוב! יהיה טוב חשוב

ש(לא . . ממרום" רוח עליהם ש"יערה רצון יהי
לבני יסייעו הם) שגם אלא יבלבלו, שלא רק

זאת ידחו ושלא ישראל, ארץ שטחי בכל להתיישב ישראל
ומיד. תיכף זאת לעשות אם כי זמן ללאחר

תשל"ח) לך לך ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עכשיו! השטחים בכל התיישבות

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

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

67 העצמאות שד'

ואביו צבי ירון ר׳



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

ה

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ז לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים ו קדמי שלנוסוכנות הביטוח שלנ הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בארץ-ישראלביטוח צד ג הכי זול בארץ-ישראל  זול הכי ג צד ביטוח

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

נרותר' קדמי  בהדלקת נרות בהדלקת קדמי ר'
החיים" ה"אור בציון

הגלים על חב"ד בית

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שרק חב"ד חסידי על שומעים אחת, לא
יוצאים וכבר בתשובה, חזרו שנים כמה לפני
בכוחו בעולם, נידחת פינה באיזו לשליחות
כדי המשיח, מלך שליט"א הרבי – המשלח של
מטיילים. או מקומית יהודית קהילה עם לפעול
ומשפחתו ארד רוני הרב של סיפורם הוא כזה
מיוחדת לשליחות כחודש, בעוד היוצאים מצפת
אמורים הם שם להודו. דרומית לנקה סרי באי
חב"ד לבית מסונף חופים, חב"ד בית להקים
הרב השליח, בראשות קולומבו בבירה המרכזי
לגולשים מענה שייתן קרומבי, מענדל מנחם

גלים. שם לתפוס המגיעים ישראלים

ראשונים צעדים
תל - דתי לא משפחתי ברקע שגדל רוני, הרב
שנים כחמש לפני בחב"ד דרכו את החל אביבי,
בירושלים. מרזל דובער שלום הרב הרב אצל
פעם, יחיד תפילת התפללתי כאשר "בתמימותי,
מסדר כחלק לי שנראו הקדישים את אמרתי
כמקורב יכולתי ככל ספגתי הרגיל... התפילה
רמת חב"ד לישיבת הגעתי שנה, כחצי ואחרי
אלול 'זמן' הגיע מלא. לימודים לסדר אביב
המשיח מלך שליט"א לרבי טסו כולם ופתאום
מיוחד סיוע תוך הפרטית, ההשגחה אני. וגם
אפשרה המשיח, מלך שליט"א מהרבי שחשתי
מעבר חודשים שלושה ב-770 אז שנשארתי
אשתי – נעמי את הכרתי לארץ, חזרתי לתשרי.

לחתונה. להתכונן ל-770 וחזרתי כיום,

עפ"י 'כולל' בלימודי עסקתי החתונה, אחרי ..."
ובשלב המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת
חודש לקראת צפת. הקודש לעיר עברנו מסוים
שימי הרב על-ידי התבקשנו תשע"ה, החגים
שבהודו. בפושקר בשליחות לעזור גולדשטיין
התקרבה דתי-לאומי, מרקע שמגיעה אשתי,

קודם שנים גולדשטיין הזוג אצל בעצמה
היא פרטית, בהשגחה לשליחות. לצאת ושמחה
השליחות ונסענו. מהעבודה חופש קבלה בדיוק
כחצי שם ששהינו כך התארכה לחגים, שנועדה
לשליחות 'סטאז' מעין היה זה בדיעבד, שנה!
היה יחסית, 'טירונים' היינו שאז כיון הנוכחית
כשליחים בתפקודנו ניסיון לצבור לנו חשוב
מבצעי תפילות, כולל במזרח, פעיל חב"ד בבית
ועוד". לוגיסטיקה מקורבים, עם לימוד החגים,

׳הקהל׳ שנת בהשראת שליחות
לקיים ב"ה זכיתי בו תשע"ו, תשרי אחרי ..."
מלך שליט"א הרבי של המיוחדת הוראתו
בשנת [במיוחד] חיינו בבית לבקר המשיח
השליחות. בעניין חדור לארץ חזרתי 'הקהל',
התחושה אותה עם וחזרה בחנוכה טסה אשתי,

לשליחות! לצאת חייבים -

לאחר - לבוא אחרה לא הפרטית "...ההשגחה
המרכזי חב"ד מבית מיידנצ׳ק שניאור הרב פסח,
להקים שנצא והציע התקשר לנקה, בסרי

השנתית המטיילים כמות בחופים. חב"ד בית
אלפים עשרת למעל האחרונות בשנים עלתה
הגלים את לנצל שבאים גולשים בעיקר יהודים,
לגלוש שניתן העובדה ואת במיוחד הגבוהים

השנה. סביב שם

ענק כטיפת במפה נראה סרי-לנקה, האי ..."
המזרחי לצד נודדים הגולשים מהודו. שנשרה
חב"ד הבית שכך, כיון בחורף. ולמערבי בקיץ
במזרחי החופים. בין להתנייד יצטרך שננהל
בשם דייגים כפר – מתאים מיקום אותר כבר
שם הארוכים בגלים המפורסם ביי' 'ארוגם

והעולם. מהארץ גולשים המוני שמושך

רבים איים ישמחו
עם לפעול כיצד ייחודית גישה שנדרשת ידענו
הייתי שבצעירותי בפרט והסכמנו, הגולשים,
מלך שליט"א לרבי כתבה אשתי גולש. בעצמי
קודש, האגרות באמצעות ובתשובה המשיח
רבים! בלשון ו'בתים' 'בניינים' של עניין הוזכר
בעצם שיהיו ישירה התייחסות בכך ראינו

בחוף חב"ד, בתי שני
ובמערבי. המזרחי
הכיל המכתב בנוסף,
ליום התייחסות
בכ"ה שחל הולדת
שבהשגחה סיון,
יום גם הוא פרטית

הולדתי!.

ָהָאֶרץ ֵגל תָּ ָמָל "ה' היעוד בקיום גילוי עוד
והשלימה האמתית בגאולה ים' ַרבִּ ים ִאיִּ ִיְשְׂמחּו
ממש". בקרוב המשיח מלך שליט"א הרבי עם
.050-575-2233 ותרומות: לעזרה טל'

roniarad@gmail.com מייל:

ארד רוני הרב

הכנסת בבית ללחצים להכנע לא
וכו'. הקיץ לפני שלו הביהכ"נ את עזב אשר כותב

ולפלא בכלל, הרבנות משרת שעזב - כוונתו וכנראה,
כמה זה בארצוה"ב שנמצא לזה בהנוגע ובפרט הדבר,
למכתבו, שצירף הנדפסים ממאמריו וכנראה שנים,
שעפי"ז לשפרו, איך ובעצות כאן היהדות במצב התענין
מלשמש להפסיק - האמור הצעד כלל מובן אינו
תקון להביא אומר עי"ז האומנם כי רבנות, במשרת
אם - ובפרט בארצוה"ב?! כאן היהדות לערכי ושיפור
ארגון זריזות ע"ד שכותב להכשרתו בהנוגע דבריו כנים
ובמילא שלו האפשריות מגדיל עוד זה שהרי - וכו'
לומר נכון יותר המערכה, מן בהנסיגה בהעיוות מגדיל

המערכה, מן בריחה -

שבמשרתו שלו), לצעד ביאור בתור (כנראה ובמ"ש

טעם אינו זה גם כמובן וכו', לבע"ב, להכנע הי' צריך
שינוי שיחול מוכרח שסו"ס כיון כי כלל, מספיק
אפשר אי הרי שלהם, להרבנים הבע"ב של בהיחס
בכניעה להם איכפת שלא אלו ע"י השינוי שיבוא
ותקוה זה, נגד שילחמו אלו ע"י דוקא כ"א לבע"ב,
על שלטונם נגד ילחמו עצמם שהבע"ב ביותר רחוקה
הרבנים, מצד דוקא בזה הזזה לבוא ומוכרחת הרבנים,
גדולי-עולם, פסלוה כבר הצלתי, נפשי את אני והשיטה

החסידים... גדולי ובפרט

שאינו לאיש גם היהדות לשיפור לעשות שאפשר מובן
גדולה לעבודה עוד ואפשר רבנות, במשרת מכהן
שעזבו הרבנים באותם בהתבוננות לצערנו, אבל ביותר,
לעסקים נכנסו לא - שיהי' טעם לאיזה משרתם,
ו׳תקמב) (מאגרת וק"ל. וכו'. דמס"נ


