
עיון יום שני: ביום
העיון יום יתקיים הקרוב שני ביום
הנערך ומשיח, גאולה בענייני השנתי
ליום 'ישיבה הכותרת תחת שנה מידי
בעלי-בתים לאברכים, המיועד אחד'
מזמנם שלם יום המפנים תורה ותופסי
בענייני ובפרט תורה ללמוד ומגיעים
אי"ה ייערך העיון יום וגאולה. משיח
ישיבת בהיכל מנחם-אב, כ"ה שני ביום
חסידית במתכונת בבני-ברק חב"ד
את 'הקהל שנת לרגל במיוחד ומוגדלת
ויסתיים בצהריים 12 משעה החל העם',
הלילה. תוך אל חסידים בהתוועדות

.077-5123-770 נוספים: לפרטים

הישיבות לבני הקֵהל
רדיו בשיתוף נתניה עיריית
"הקהל מעמד מארגנים ברמה", "קול
הרבי כהוראת הישיבות" לבני היסטורי
בי"ט שיתקיים באירוע שליט"א, מה"מ
מוטי החסידי הזמר גדולי יופיעו אב,
פיאמנטה, אבי כהן, שלמה שטיינמץ,

ועוד. רזאל אהרן

קלמן הרב ישאו המרכזי המשא את
הרב החסידי והמשפיע העיר, רב – בר
המעמד בהנחיית וייצהנדלר. שמעון
מימון עמי ר' חב"ד: חסידי חלק יטלו
פרץ אלעזר ור' ברמה" "קול רדיו שדרן

בעיר. משיח' 'מטה מנהל –

טובות חדשות

מאחלים: באב מט"ו החל

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

לארץ ביחס ביותר, המפורטת הון הצהרת
"עקב". פרשת בפרשתנו, דווקא נמצאת ישראל,
מעלותיה את רבינו, משה מונה לאחת אחת
של בטובתו יותר להכיר כדי ישראל, ארץ של

קרובו. עם לישראל לנו שנתנה הקב"ה

ה' "כי כנאמר מים, שופעת ישראל ארץ
מים נחלי טובה ארץ אל מביאך אלוקיך
התבואה מיטב את מצמיחה ותהומות". עינות

חיטה "ארץ והפירות:
ודבש". ושעורה...שמן
מחצבים, עתירת ארץ
נחושתועדלאבנים ברזל,
"ארץ ומרגליות: טובות
כל תחסר לא .. אשר
אבניה אשר ארץ בה,
תחצוב ומהרריה ברזל
"לא ובהדגשת נחושת"

בה". כל תחסר

ההשגחה מלבד זאת וכל
הגלויה האלוקית
כנזכר זו, בארץ במיוחד
"ארץ הפרשה: בהמשך
דורש אלוקיך ה' אשר

השנה מרשית בה אלוקיך ה' עיני תמיד אותה
שנה". אחרית ועד

חיובי מעורר חיובי דיבור
בתורה, כתיבתה ובפרט משה של זו אמירה
גילוי לידי להביא מסייעת שהיא זאת מלבד
שהדיבור הידוע כהכלל שבארץ, אלו מעלות
החיוביות התכונות את ומגלה מעורר החיובי
את ומגלה מעוררת שהיא הרי הנסתרות,
ישראל, בני של הטובות ותכונותיהם מעלותיהם
בין מדהימה והתאמה הקבלה שקיימת משום
לעם ישראל ארץ

ישראל.

כל אתכם "ואשרו
אתם תהיו כי הגויים,

מלאכי הנביא אומר צבאות", ה' אמר חפץ ארץ
עם את מכנה כשהוא הגאולה, זמן על בנבאו
וכפירוש ישראל ארץ זו חפץ" כ"ארץ ישראל
חפץ הממלאת ארץ תהיה "ארצכם דוד: המצודת

בה". כל תחסר לא כי יושביה ורצון

חפץ״ ב״ארץ אגדיים אוצרות
אוצר יום" "היום בלוח
שנערך יומי, פתגמים
מלך שליט"א הרבי ע"י
בשם מובא המשיח
צדק, הצמח אדמו"ר
אודות הבעש"ט תורת
ישראל עם הכתרת

חפץ". "ארץ בתואר

שהחכמים "כשם
לעולם ביותר הגדולים
אוצרות את ישיגו לא
הגדולים הטבע
בארץ הטביע שהשי"ת
העפר" מן היה ש"הכל
אחד אף יכול לא כך -
האוצרות את להשיג
חפץ" "ארץ שהם ביהודים, שחבויים הגדולים
לפעול אני חפץ הבעש"ט: וסיים הקב"ה. של
הקב"ה של חפץ" ש"ארץ כפי יבול יתנו שיהודים

לתת". יכול

שלא חפץ" כ"ארץ ישראל עם שהכתרת העובדה
הגאולה מיעודי היא אוצרותיה, את למצות ניתן
אותם כל לגילוי רצון עת זהו שכעת מלמדת,
ישראל, בארץ בפרט הנמצאים טבע אוצרות
האחרונות. בשנים להתגלות שהחלו אוצרות
העל האוצרות לגילוי לפעול צריך במקביל,
תכונות אותם כל הנשמתיים, האוצרות טבעיים,
לגלותם כשהדרך יהודי, בכל שישנם חיוביות
בקיום הידור תורה, בלימוד בהוספה היא
התגלות עדי טובים במעשים והוספה המצוות
האמיתית בגאולה המשיח, מלך שליט"א הרבי
לבב. וטוב שמחה מתוך ממש עכשיו והשלימה

האוצרות גילוי
יד בהישג בארץ,

השתתפו ה׳, צבאות של והקייטנות הקיץ מחנות ילדי אלפי
אביב בתל מימדיון בפארק עוצמתי, גאולה במסדר השבוע

משיח - עלינו רואים

טבעיים, העל האוצרות לגילוי לפעול צריך ישראל, בארץ האדירים הטבע אוצרות לגילוי במקביל
המשיח מלך שליט״א הרבי של מלכותו בקבלת לגלותם, רק וצריך יהודי בכל שישנם הנשמתיים,
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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

טוב מזל
שדה שיחיו ויפעת מיכאל לר'

הבת להולדת

תחי' גאולה ה' בצבאות החיילת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה יזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

מירלסון שיחיו ורעייתו יצחק לוי לר'
שיחי' מנחם דוד יוסף הת' הבן לבוא
תחי' זילפה עב"ג השידוכין בקשרי
משיאחוב שיחיו ורעייתו יוסף ר' בת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
הרבי בהתגלות והשלימה האמיתית הגאולה

המשיח מלך שליט"א

טוב מזל

  
  

  
  

   
   

  
   
    
  

   


  

טז) ז, (דברים העמים כל את ואכלת

ציווי. וגם ברכה הוא
אליהו) (אדרת

ביתך אל תועבה תביא ולא
כו) ז, (דברים

כוכבים לעובדי דירה בתי משכירין "אין
לתוכן שמכניסין מפני ישראל, בארץ
תועבה תביא "ולא וכתיב כוכבים, עבודת
אנו והרי א). כא, (עבודה-זרה, ביתך" אל

כוכבים. עבודת אחר לשרש מצווים
(תורה-תמימה)

את היום עובר אתה ישראל שמע
א) ט, (דברים הירדן
על דעו יהושע, להם אמר בירדן בעודם
מנת על הירדן, את עוברים אתם מה מנת

הארץ. יושבי את שתורישו
כהן) (שפתי

הוא אלוקיך ה׳ כי היום וידעת
ג) ט, (דברים לפניך העובר
כשטבלו הנה הירדן, את ישראל כשעברו
כנד המים קמו הירדן במי הכהנים רגלי
יותר כיפין, גבי על כיפין נאספין והיו
כל אותם שראו עד מיל מאות משלוש

ומערב. מזרח מלכי

"מן כ): ו, (שופטים בסיסרא עשה כך
עם ממסילותם... הכוכבים נלחמו השמים
שמעולם תמהים, הכל התחילו סיסרא",
מן כוכבים שירדו כזה, מעשה היה לא
ודם, בשר עם מלחמה לעשות השמים,

הכוכבים בעולם-הזה הקב"ה: ואמר
"ויצא לבוא לעתיד אבל בשבילכם, נלחמו
הכל ויהיו ג), יד, (זכריה גו' בגוים ונלחם ה'
(ישעיה שנאמר: באצבע אותו ומראין רואין
אלוקינו... הנה ההוא ביום "ואמר ט): כה,

לו". קיווינו ה' זה
תנחומא) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:47 18:34 ירושלים
19:49 18:50 תל-אביב
19:49 18:42 חיפה
19:48 18:52 באר-שבע
20:17 19:19 ניו-יורק
      

נא,ג) - יד מט, פרק (ישעיהו 
  

        
     

   

לגאולה מהמדבר להכנס

מלך דבר

עקב פרשת

עקב

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

והשלימה, האמיתית הגאולה ערב בעומדינו
כל פי ועל שיבוא", יום בכל לו ש"אחכה שכיוון
המחשבה לכן בא", (משיח) זה "הנה הרי סימנים
ובמילא הגאולה בענין הזמן כל עסוקים והדיבור
עם זה זמן של הענינים כל את לקשר מחפשים
- פרשתנו בין הקשר את להבין עלינו הגאולה,
האמיתית הגאולה ערב שנקרא זה לזמן עקב,

והשלימה.

כולה התורה עוסקת דבר של לאמיתו ובהקדים,
תורה משנה בספרו הרמב"ם שכותב כפי בגאולה,

התורה בכל ברם, זה". בדבר מלאים הספרים "שכל
הגאולה באה ידם על אשר שונים עניינים נידונים
הגאולה על מדובר הנחמה שבתות שבע ובפרשות

עצמה.

לארץ הכניסה לפני
הטובה לארץ ישראל בני נכנסו בטרם כידוע,

רק בפרשתנו; שנאמר כפי במדבר, עברו והרחבה
הוראה מהווה זה עניין לארץ. נכנסו מכן לאחר
שקודם השלב הינו אז שנמצאו המדבר לגבינו,

אנו נמצאים בו שלב והשלימה, האמיתית הגאולה
את נדע - אז של המדבר ידיעת ידי ועל היום

כיום. עבודתינו תוכן

"המדבר בפסוק מדבר אותו מתואר בפרשתינו

אשר וצמאון ועקרב, שרף נחש, והנורא, הגדול
המדבר של אלו וענינים פרטים בהבנת מים". אין
למצב להגיע כיצד נדע לעיל) כאמור מצבינו (ושל

גאולה. של

העמים מכל מעט
גדול מדבר אדם. מושב שאינו מקום הינו מדבר

העמים מכל המעט ישראל, שבני משמעותו
זוהי לגדול. מסביבם העולם את מחשיבים בעולם,
מתחשב הוא כאשר היהודי, של הירידה תחילת

ישנו זה מצב ברם ומצוות. בתורה בהנהגתו בעולם
וכדומה, בעסקים העולם, עם במגע היהודי כאשר
לעולם. מקום נותן הוא אין וביתו בשכונתו אך

גדולה ירידה להיות עלולה הגדול המדבר ממצב
את שמחשיב רק לא אשר יהודי נורא: יותר,

העולם מציאות כלומר ממנו. ירא גם אלא העולם,
ירא הוא אשר עד הפרטיים לחייו גם חודרת
"מה משום, ביתו, בתוך ומצוות תורה לקיים

הגויים". יאמרו

אשר נחש, – נוספת ירידה להיות עלולה מכאן
התחיל אשר יהודי המבטא דבר חם. ארסו

בענייני ולהמעיט העולם מחומריות להתלהב

כלומר שרף של למצב מגיע אשר עד קדושה,
הוא אשר עד גדולה כה הינה לעולם התלהבותו

קדושה. לענייני התלהבות כל שורף

יהודי קר: ארסו אשר עקרב - ירידה עוד מכאן
אלא לקדושה התלהבות לו שאין רק לא אשר
במצב כלומר חיות, לו אין העולם בענייני גם

לעולם, ההתלהבות את להפוך עדיין אפשר הקודם
להיפך סימן זה הרי קר, כשאדם אך לקדושה,

כמה. פי גרוע שהינו החיים

אין אשר צמאון - יותר גדולה ירידה ומכאן
תורה מעניני כך כל התרחק אשר יהודי מים:

(רצון "צמאון" אצלו כשמתעורר גם אשר ומצוות,
הוא אין (תורה) מים" "אין אז וקדושה) לרוחניות
צמאונו, לרוות לפנות ולאן צמא הוא למה יודע

ואינו שייכות לו שאין עד כך כל שהתרחק מכיוון
הקדושה. ממציאות יודע

העולם את להחשיב לא
מהעובדה הגדול", מ"המדבר התחיל זה וכל מאחר

חיי על שהשפיע העולם את החשיב שיהודי
זאת לתקן יש והתנהגותו, שלו והמצוות התורה
נותן ולא ביהדותו בתוקף מתאזר שיהודי ידי על

לעולם. מקום שום

הקשור בכל בתוקף לעמוד עלינו לזמננו, ובנוגע
מהעולם מושפע להיות ולא ומצוות לתורה

שיכול מי אין דבר של לאמיתו שהרי ומאורעותיו,
היעוד לקיום נזכה כך ידי ועל ישראל על לשלוט
ושרותיהם אומניך מלכים "והיו השבוע מהפטרת
ומיד תיכף והשלימה האמיתית בגאולה מניקותיך"

ממש.
ותנש״א) תשט״ז עקב ש״פ שיחות (עפ״י



מלך שליט"א הרבי עם חלום
כלל פשוט דבר אינו המשיח,
הגב׳ של סיפורה עפ"י להלן וכלל.
בלקט (פורסם מצפת לוי צביה
לבנות): מנחם אור ע"י שי"ל
כ״ז של בוקר לפנות זה ״היה
בחלום כשראתה ה'תשע״ה שבט
של הראשי בפתח נכנסת שהיא
מולה המזכירות. לחדר ופונה ,770
לה שקרא המזכירים, אחד הגיח

פנימה. הקודש אל להיכנס

בהיסוס, שאלה בטוח?', ׳אתה
חיובית הייתה המזכיר ותשובת
למסדרון נכנסה היא ונחרצת.
הדלת חדר, עוד היה בסיומו ארוך,

הייתה עצמה
לרווחה פתוחה
שליט"א והרבי
המשיח מלך
במלוא עמד
חיוך עם הדרו
כמו ולבבי, אבהי
לבואה. המתין

השולחן על
מונחות בחדר
רבות, מתנות היו

המשיח מלך שליט"א והרבי
עבורה. הן שהמתנות הבהיר

גוש לה הגיש הוא הזה בשלב
ממנה וביקש כצמה קלוע זהב
מצאה שם הזהב, גוש את לפתוח
וטבעות. צמידים שרשרת, בתוכה
ועוד עוד לקבל המשיכה היא
היא תוכה כשבתוך תכשיטים,
כל את לעכל כיצד יודעת אינה

לה. המוענק השפע

קערה מונחת הייתה השולחן על
הבינה הזה בשלב ומים. קמח עם
היא וכך הבצק, את ללוש שעליה
בקערה ונותר כשסיימה, עושה.
הרבי לה הורה גדול בצק גוש
להפריש המשיח מלך שליט"א

מהעיסה. חלה

פנימי אושר תחושת זו הייתה
חתיכה שהפרישה לאחר אינסופי.
על ידו את הניח הוא מהעיסה.
הכניס כעת וברך. המופרש הבצק
לקערה, הקדושות ידיו שתי את
והגיש גדולה בצק חתיכת הוציא
לקחתו לה מורה כשהוא לה,
ולעשות נשים לאסוף הביתה,

חלה‘. ‘הפרשת איתן

ביקש המשיח מלך שליט"א הרבי
שבאות, מהנשים לבקש ממנה
‘הפרשות תעשנה בעצמן שהן
הפרשות יתרבו וכך שלהן, חלה׳

בעולם. חלה

השעון התעוררה. היא זה ברגע
לחמש רבע השעה על הורה
לעכל זמן לה לקח בוקר. לפנות
הזה. המדהים החלום את
את העירה היא רבה בהתרגשות
פרטי את לו וסיפרתי בעלה

החלום.

החליטה היא יום של בבוקרו כבר
שליט"א הרבי הוראת אחר למלא
לביתה סיפרה היא המשיח. מלך
החלום את
יחדיו המופלא,
שני ניפו הן
ועשו קמח קילו
חלה׳. ׳הפרשת

הייתה בערב
בבית התוועדות
הגי משפחת
לוי מרת בצפת,
איתה לקחה
מהלחמניות כמה
וסיפרה בבוקר משנאפו
לראשונה השיעור למשתתפות
קבלה אחת כל החלום. את
והתבקשה מהלחמנייה חתיכה
אחת כל חלה הפרשות לעשות

בביתה.

לוי, מרת למדה הבאים בימים
הרבי של משיחותיו אחת את
פרשת על המשיח מלך שליט"א
שם תרומה, פרשת - השבוע
הוא: ‘זהב׳ תיבות שראשי ציין
האמת, למען בריא. הנותן זה
קודם האחרונים בחודשים
מצב עם התמודדה היא החלום,
הרופאים פשוט. לא בריאותי
רגעים היו שאבחנו, מה אבחנו
אורח אימצה היא אך קשים,
דשמיא ובסייעתא בריא, חיים
בריאה אלו בימים מרגישה היא

ושלימה.

לבריאות, שזהבמתקשר כשהבנתי
כי לי מרמז הרבי איך הרגשתי
אותה בכל אותי מלווה הוא
שהרבי חשתי פשוטה. לא תקופה
ברכה של חופנים מלוא לי מעניק
מול המשקל כתשובת ועידוד

ודאגותיי. חששותיי

ישראל בני ניזונו ממנו האלוקי, המזון מחדש. המן יופיע בקרוב
מחדש. להופיע אמור לארץ, כניסתם עד ממצרים בצאתם

השמים מן לחם המוציא בקרוב..
בצאתם ישראל לבני שנילוו הניסים בין "עקב", פרשת בפרשתנו
ידעת לא אשר המן את "ויאכילך המן: את רבינו משה מציין ממצרים,
אלוקי מזון אותו של מתכונותיו מקצת להלן אבותיך". ידעון ולא

שליווה השמים", מן "לחם בשמו גם הידוע
שהותם שנות בארבעים ישראל בני את

במדבר.

יום מידי יורד היה המן - ירידתו זמני *
שישי, ביום בלבד. יום אותו עבור ביומו
ולשבת. שישי ליום - כפולה מנה ירדה

מן. ירד לא בשבת

על- הטל "וברדת טל, של שכבות שתי בין ירד המן - ירידתו אופן *
מוקדם אותו ולקטו ז-ט). יא, (במדבר, עליו" המן ירד לילה, המחנה

היום". כ"חום נמס נלקט שלא מן בבוקר.

השוה עומר כמידת היתה אדם לכל היומית המנה - אחידה מנה *
בהגיעם מצאו ללוקטו, הממעיט או ללקוט המרבה ביצים. לכ-43
לא והממעיט המרבה העדיף "ולא לעומר, השוה מידה לאוהליהם

החסיר".

הירידה, ביום דווקא לאכילה ראוי המן היה החול, בימות - טריות *
ביום שירד המן השבת, לכבוד זאת, לעומת הבאיש. הוא למחרתו שכן

בשבת. אותו ואכלו הבאיש לא לשבת ונותר שישי

"וטעמו בדבש: כצפיחית היה המן של העיקרי טעמו - טעמו *
כל בו לטעום ניתן היה חז"ל, פי על לא). טז, (שמות, בדבש" כצפיחית
של האישית בתחושה נותר הטעם שינוי המן. באכילת שרצו, טעם

המן. של במראהו לשינוי הביא ולא האדם

כי בחז"ל נאמר איש" אכל אבירים "לחם הפסוק על - פסולת ללא *
לנקביהם. המן אוכלי נצרכו ולא פסולת, ללא באיברים, נבלע המן

דרגתו לפי ואדם, אדם לכל רחוק או קרוב מגיע היה המן - מאבחן *
סמוך ירד אלא מן, ללקוט וללכת לטרוח נדרש לא הצדיק הרוחנית.

מן. ללקוט בהליכה לטרוח שנאלצו אחרים לעומת לביתו,

לבן צבעו כוסברה, של כזרע עגולה הייתה המן צורת - וצבע צורה *
"ותעל דק, ועוביו שקוף היה המן לא). טז, (שמות לבן" גד כזרע "והוא -
על-הארץ" ככפור דק מחוספס, דק המדבר, על-פני והיא הטל, שכבת
ז). יא, (במדבר הבדלח" כעין ועינו הוא, כזרע-גד "והמן יד). טז, (שמות,

ולקטו העם "שטו ולאפותו: לבשלו גם היה ניתן - אכילתו אופני *
והיה עגות, אתו ועשו בפרור ובשלו במדכה דכו או ברחים, וטחנו

ז'-ט'). יא, (במדבר, השמן. לשד כטעם טעמו

בתורה, עצומה ולהעמקה להבנה יכולת העניק המן - בדרגה העלה *
המן". לאוכלי אלא לדרוש תורה ניתנה "לא חז"ל שאמרו עד

אמורה היא אלא בלבד, העבר נחלת אינה זו תופעה כי חושפים חז"ל
המשיח. מלך של להתגלותו בצמוד אלה, בימים מחדש להתרחש
בשם ברכיה ר' יא): פרשה נשא פרשת (וילנא) רבה (במדבר המדרש ובלשון
משה זה הראשון הגואל האחרון גואל כך הראשון כגואל אמר לוי רבי
ונכסה וחוזר להם נגלה האחרון גואל אף מהם.. ונכסה וחזר להם נגלה
אמר להם.. ונגלה וחוזר מהן נכסה שהוא יום וחמשה ארבעים .. מהם
הוא ברוך הקדוש ימים וחמשה ארבעים לסוף מריון בר יצחק רבי
ואומר מועד כימי באהלים אושיבך עוד יב) (הושע הה"ד מן להם מוריד

מימוש. לפני נוסף גאולה יעוד ממצרים". צאתך מועד

עכשיו נפלאות הגאולה מיעודי

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

א. פרק צרעת הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ב-ד. פרקים ושותפין שלוחין הלכות

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

א-ג. פרקים עבדים הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

א-ג. פרקים שכירות הלכות

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשיח מלך עם חלום

הרי המתאים, בתוקף עצמו מעמיד כשיהודי

של מציאותו וכל מתפעלים, האמת לנוכח

נהיה הוא כן: על ויתר מתבטל, - ומסתיר המעלים הכח

עולם" "נחלת תהיה לגבולותיה ישראל שארץ לכך למסייע
תשל"ח) קטן (פורים

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

התוקף מול מתבטלים

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'

ב׳יחידות׳ המשיח מלך שליט״א הרבי

סיני מדבר
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הגאולה ושמחת הכלייזמרים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

המהווה הקהל", "שנת הינה שהשנה העובדה
לעניין לנצלו שניתן כינוס לכל רצון עת
גם משתתפים ריבוי את הבטיחה שבקדושה,
הקיץ, במהלך השנתי הכלייזמרים בפסטיבל
החב"דיים הפעילים עבור גם אכן בצפת.
שליח ליפש, יצחק הרב ביוזמת שהתגייסו
מרצם בכל בצפת, המשיח מלך שליט"א הרבי
ימי בשלושת המשתתפים רבבות עם לפעול

מיוחד. מאמץ זה היה הפסיטבל,

שעבר בשבוע שנערך הכלייזמרים פסטיבל
והתקיים מנחם-אב, י"א-י"ג התאריכים בין
הפסטיבלים אחד הינו ה-29 השנה זו
בין המיוחד החיבור שבהם. החווייתים
ומרחבי מהארץ מקורית, יהודית נגינה אמני
ישראל, עמך את לחבר שמתאספים העולם
שלעת וכאלה דתיים ומבוגרים, צעירים
של ומתמשך מרהיב לאירוע לא, עדיין עתה
הייתה שחובה יחודי אירוע ונשמה. אחדות
הרב הציבור עם ב"הקהל" לפעול לנצלו

בהמוניו. ערב בכל שהגיע

וגאולה שמחה מוסיקה,
שהיו המורכבים אחד היה השנה הפסטיבל
שונים הרכבים למאה קרוב – בעיר כה עד
הסמטאות ובין במות בשמונה שהופיעו
מולטימדיה במיצגי מלווים העתיקות,
סיורים שלל לילדים, אירועים מרהיבים,
צפת, ברוח מיוחדות וסדנאות חווייתיים

גאולה. ושירי שמחה מוסיקה, הרבה

השם את לאירוע להעניק ההחלטה
לקבוצת העממי הכינוי "הכלייזמרים",
ומסיבות בחתונות ומשמחים המנגנים
שמירת את להדגיש באה משפחתיות, שמחה

העממית המוזיקה מסורת של הרציפות
בפסטיבל. היהודית

קודש אגרות עם פסטיבל
מארגן האחרונות, בשנים המסורת כמיטב
ליפש, יצחק הרב בהנהלת צפת חב"ד בית
עניפה פעילות הפסטיבל, ימי כל במהלך
הגאולה. בשורת ופרסום הרבים לזיכוי
שניאור ר' פיקד עליה הפעילות, במהלך

תפילין. להניח זכו יהודים עשרות שחר

יהודים מאות כתבו קודש, האגרות בדוכני
שונות, בשאלות והדרכה ברכה בקשות
לתשובות וזכו המשיח מלך שליט"א לרבי
התשובות בהבנת נעזרים הם כאשר מאלפות,
שעות שהקדישו חב"ד מקהילת באברכים
נמכרו הפסטיבל ימי בשלושת לנושא. רבות
למעלה ונרשמו חסידות ספרי עשרות
התורה בספר אות לרכישת ילדים, מ-600

ישראל. ילדי של

זהו באירוע ההתעניינות מגורמי אחד
בתפעול חב"ד ניידות של המבצעים" "טנק
שסביבו הרוש, בן אלרם הרב הטנקיסט
אלפי שמשכה עניפה פעילות נערכת
לסגן תודתם את ציינו המארגנים מבקרים.
משטרת מפקד אוחיון, משה הר' העיר ראש
בגופו, שעזר מי ולכל לנצ'נר יעקב הרב צפת,
ה"טנק" הכנסת את לאפשר והשפעתו נפשו

והפעלתו. למתחם

צדק לצמח הק״ן שנת
במהלך השוטפת החב"דית לפעילות בנוסף
"צמח הכנסת בבית נערך הפסטיבל, ימי
הרב עם ונגינה עיון ערב בצפת, צדק"
(150) הק"ן שנת עם בקשר כלב, יאיר
לאורך צדק. הצמח אדמו"ר כ"ק להסתלקות
לפסטיבל שבאו מטיילים נכנסו הערב כל

ונשארו. הציצו בעיר, הכלייזמרים

בראשות צפת חב"ד בית ע" הופק האירוע
הרב המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח

מרזל, גבריאל
הרב בסיוע
מענדל מנחם
, ם ו ר שט ר ב ל י ז
מנחם הרב
מיידובניק שניאור
נוספים ואברכים

מהקהילה.

פעולה עוד
חלקה, את תרמה שבוודאי ב"הקהל",
ע"י והשלימה, האמיתית הגאולה בזירוז
שמחת ומתוך המשיח מלך שליט"א הרבי

הגאולה.

ישראל ילדי של התורה בספר ״אותיות״ רושמים

המשיח מלך שליט״א לרבי כותבים

בלילה לישראל חק לימוד
למחר להתגדר מקום יהי' עדיין ההוספה לאחרי אפילו
אנ"ש היו הלואי מכבר, זה שאמרתי וכמו ומחרתים,
שאז מלמעלה, להם שנותנים ההצלחה את - מנצלים
שונה באופן הפרטים והן הכללים הן הענינים מצב היו
על לצעוק כוונתי שאין ומובן ולגמרי, לגמרי לטוב
והעתיד, ההוה על פנים כל על לעוררם אלא העבר,
בני שעניני כתובות, סוף רז"ל מאמר ע"פ אלא עוד ולא
נכללים) ישראל ארץ ובשם בענין כולם (אשר ישראל
(יעוין לבשרו מתאים מתגדל שעורו הצבי בדוגמת הם
מלמעלה, עתה ההשפעה את שינצלו ע"י הנה שם),
והצלחה הצלחה, ועוד הצלחה עוד מלמעלה יוסיפו
בענינים הצלחה גם מביאה הרי הכללים בענינים
ו׳תקמה) (מאגרת וק"ל. הפרטים,

בגלוי גם טוב
רז"ל אמרו בזה אשר תחי' ולזוגתו לדכוותי' ובודאי
לבאר למותר בכלל, שי' ולב"ב דמיא כגופו אשתו
ומנהיגו העולם דבורא פרטית דהשגחה הענין באריכות
הטוב, עצם הוא ית' הוא ואשר ישראל, מבני כאו"א על
כי וגו' תצא לא עליון מפי אשר מובן זה מכל אשר
שלפעמים ואף עביד, לטב רחמנא דעביד מה כל אם
בשר ובשכל בשר בעיני הענין ולהבין להבחין קשה
המציאות, את משנה אינו זו, ידיעה חסרון הנה ודם,
אשר זו פשוטה באמונה שכשמתחזקים אלא עוד ולא
מהם שכאו"א כיון היא, נמצאת ישראל בני בכל באמת
רבנו בלשון הרי מאמינים, בני מאמינים נאמר עליהם
גם טוב הכל נעשה באמת י"א) סי' סוף (אגה"ק הזקן
ו׳תקמג) (מאגרת בגלוי.
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לרכבביטוח צד ג לרכב  ג צד ביטוח
בארץהכי זול בארץ  זול הכי

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


