
בפעם נחגג זו, בשבת המצויין תמוז ג' יום
הריי"צ אדמו"ר של שיחרורו מאז התשעים
שהוא בטענה נאסר שם הסובייטי, מהכלא
את וביסס שהקים בכך השלטון, כנגד פועל
תלמודי העויין. השלטון תחת היהדות חיי
חופה, העמדת תפילה, מניני מחתרתיים, תורה
לרשת יחד חברו ותפעולם מקוואות הקמת
המועצות ברית רחבי בכל שהופעלה סודית
הקודם הרבי ע"י נפש במסירות ופעלה דאז,

אלו. משימות לבצע שלח אותם והחסידים

וביום גדולים, בחששות לוו במאסר שבתו ימי
ישלחו בקרוב כי התבשר כאשר תמוז, ג' זה,
אנחת פרצה יוגלה, לשם נידחת לעיר אותו
אשר שונאיו, של הנורא רצונם לעומת רווחה.
לאוסרו ולפחות בנפשו יד לשלוח ביקשו
הוטל שלבסוף שהעונש הרי ממושכת, לתקופה
עונש של סופו ביותר. לקל היה נחשב עליו,
"חג תמוז י"ב ביום המהיר, ביטולו היה זה
מתחומי הריי"צ הרבי של צאתו הגאולה".
שמירת המשך יהדות, חיי על האוסרת המדינה
המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י היהדות גחלת
השלטון מערכת לקריסת ועד השנים לאורך

ב"ה. וכל, מכל וביטולה הכפרנית

דגאולה אתחלתא
קובע כך תמוז" ג' את לחגוג עליהם "חסידים
אשר ומסביר המשיח, מלך שליט"א הרבי
המתלווים הגאולה חג וימי תמוז ג' יום ניסי
ניסים בטבע, המלובשים ניסים הינם אליו,
בשינויים ולהבחין העיניים את לפקוח שעלינו
הגאולה אל בדרך בעולם, המתחוללים הגדולים

והשלימה. האמיתית

ושעל, צעד בכל אותנו מלווה להשי"ת, ההודיה
הייתה שבעבר האדם, פרנסת עניני אפילו כאשר
הפכה מאומצת ובעבודה גדולים בקשיים מלווה

יותר. בהרבה לקלה בדורנו

חודש תמוז, חודש
נכנסנו, אליו הגאולה
ההזדמנות את מעניק
ומתוך לה', להודות

"אתחלתא ימי את לנצל יש וזמרה. שירה
הגאולה" "חג ואת תמוז ג' - גאולה"

להתוועדויות תמוז י"ב-י"ג -
מיוחדת, שמחה ואירועי
כחלק וזמרה, שירה מתוך
הקרובה להתגלותו מההכנות
שליט"א הרבי של והמיידית
בשבת ובמיוחד המשיח, מלך
האמונה התגלות יום זו,
בני רבבות ע"י הטהורה
ובטוחים הסמוכים ישראל,
נבואותיו כל בהתגשמות

דורנו. נביא של ודבריו

שירה ברוב
וזמרה

לשמחה מוחשי ביטוי
חג ביום ינתן זו,
הבא הגאולה,
לבשורת בהמשך
ג' של הגאולה
השנה אשר תמוז,
שירה ברוב יצויין
בעצרתהענק וזמרה,
ביום בכיכר, משיח -
(25.6) תמוז י"ב שני
הזמרים: בהשתתפות
מיילך זילבר, אריאל
ג'רופי מענדי קאהן,
ישראל. בן ואבי
יביא אשר כינוס
את ביטוי לידי
הטהורה האמונה
של קודשו דברי בכל
מלך שליט"א הרבי
ובשורתו המשיח
זוכה זה דורנו אשר
בלי נצחיים לחיים
בנתיים, הפסק
ממש. ומיד ותיכף

ושמחו שישו
הגאולה בשמחת

הרבי כדברי שמחה, של כיום חסידים אצל מצויין הטהורה, האמונה התגלות יום תמוז, ג׳ יום
וזמרה שירה ומתוך טובות והחלטות להתוועדויות זה יום לנצל יש המשיח. מלך שליט״א

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(15.6.18) ה'תשע"ח תמוז ב' קרח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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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

p

שרה ומרת זלמן שניאור ר' למשפחת
קופצ'יק

שתי' שיינא אסתר ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
צפת. רוטשילד, דוד ור' הודו, קופציק, בצלאל ר' ולזקניהם:
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

לייבוביץ למשפחת
שיחי' חיים פרי הת' הבן לבוא

שתחי' רחלי עב"ג השידוכין בקשרי
חמילבסקי למשפחת
עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל טוב מזל

  
   
    
   
   
    
    
   
   


  

התשיעי הדור של החידוש

לגבי התשיעי הדור – דדורנו החידוש
שלפני- לדור עד זה, שלפני הדורות כל
לא שהגאולה מכיון השמיני): (דור זה
(הגילוי פרעה" אל ה"בא בפועל, אז באה
היה לא למטה) נהורין" כל ד"אתפריעו
(היתה בריא בגוף כנשמה השלימות בתכלית
בגוף הנשמה וגם הגוף מן הנשמה הסתלקות
וכו'), בגלות" הוא ש"הדיבור במצב היתה
האחרון הדור – זה בדורנו מה-שאין-כן
תיכף נעשה – לגאולה ראשון ודור לגלות
שלא בלבד זו שלא המאורות", "נתלו ומיד
דגילוי הגדולים במאורות חס-ושלום חסר
אלא ותורה-שבעל-פה, תורה-שבכתב
יותר נעלית שלימות מתווספת – אדרבה
שבעל- מאורייתא פה ד"כבד באופן [לא
בהיותו שבכתב, מאורייתא לשון וכבד פה
בגופים שכשנשמות באופן מזה], למעלה

נהורין" כל "אתפריעו בפנימיות מקבלים
בא צדקנו שמשיח עי"ז עתה, ש"נתלו"

מיד,

כל את תורה וילמד תשלח" ביד נא "שלח
תצא". מאיתי חדשה "תורה עד כולו, העם
(294 עמ׳ ח״א תשנ״ב השיחות (ספר

השתיה אבן דרך על

"נביא "בקרבנו" עצמו את שמגלה כפי
ש"הנשיא הדור נשיא כמוך", גו' להם אקים

עולם". יסוד "צדיק הכל", הוא

במקום שנמצאת – השתיה אבן על-דרך
תמיד וקיימת הגשמי, הזה בעולם מסויים
דגניזה, השינוי לא (אפילו שינויים בלי
שופט על-דרך וכיוצא-בזה), שנגנז כהארון
לגילוי (כסימן דור בכל (נצחי) שקיים ונביא
שממנה – תמידי) באופן בעולם אלקות

כולו. העולם כל הושתת
(794 עמ׳ ח״ב תנש״א השיחות (ספר

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:29 19:11 ירושלים

20:32 19:26 תל-אביב

20:33 19:19 חיפה

20:30 19:27 באר-שבע

21:19 20:11 ניו-יורק

לעם. לו - וגו' שמואל ויאמר 
כב) יב, פרק - יד יא, פרק א' (שמואל

הדור נשיא של מכוחו

מלך דבר

קרח פרשת
ד' פרק אבות פרקי

גשמי בגוף חי - תמוז ג'

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

הם ואהרן משה על נקהלים ועדתו קורח כאשר
"רב ג): טז, (במדבר במילים טענתם את ממקדים
ומדוע ה' ובתוכם קדושים כולם העדה כל כי לכם

ה'". קהל על תתנשאו

אלא הכהונה, עניין עצם על אינה קורח טענת
בני לכל המשפיע הוא הכהן שאהרן העובדה על
את "בהעלותך בענין בחסידות [כמבואר ישראל
"העלה" המנורה נרות הדלקת ידי שעל הנרות",
קורח וטענת - לדרגתו] ישראל בני כל את אהרן
ובתוכם קדושים כולם העדה "כל הייתה: ועדתו

ה'". קהל על תתנשאו ומדוע ה'

בהערכה טעות
מובדלים בהיותם בכהנים, מעלה שישנה כשם
העדה" ב"כל מעלה גם ישנה כך העולם, מעניני
מהם ועושים העולם בעניני עוסקים בהיותם
כפי הכוונה, עיקר ואדרבה: לאלקות, כלים
- היא שלח, פרשת קודמת בפרשה שמתגלית
ומכיון יתברך, לו דירה מה"תחתונים" שיעשו
תתנשאו "מדוע - קדושים" כולם העדה ש"כל
ה'. קהל מעל יתנשא שאהרן מדוע ה'", קהל על

אהרן את העריך שהוא הייתה קרח של טעותו
הפוכה, במגמה היה שאהרן בזמן בו כ"מתנשא",
שצריכה אומנם נכון ממנו. לנמוך למטה להשפיע

אחרים, ליהודים גדול הכהן בין מחיצה להיות
התחושה את שנותן מה ו"תחתונים", "עליונים"
שיחד אלא התנשאות", הגבהה "ריחוק, של
להשפיע הדור) (ונשיא גדול הכהן צריך זה עם
שלימות ולאחרי אחרים; יהודים על מקדושתו
המקבל מעלת לעתיד-לבוא תתגלה זו, עבודה

התחתון. ומעלת

ישראל בני לכל להשפיע
בני לכל ולהשפיע לרדת אהרון של זו מגמה
מטה "פרח של ומופת באות גם נרמזת ישראל
את הביא שבט נשיא כל כאשר זה היה אהרן":
"ויתנו הקודש, ארון ליד להניחו לו המיוחד מטהו
לנשיא מטה אחד לנשיא מטה נשיאיהם כל אליו
שלו המיוחד מטהו את הביא ואהרן גו'", אחד
אהרן" מטה ש"פרח האות את שיראו בכדי -
אלא ה'; ידי על נבחר שאהרון ידעו זה ידי ועל
נשיאיהם כל אליו "ויתנו ואומר מוסיף שהפסוק
ולכאורה מטותם", בתוך אהרן ומטה גו' מטה
להצביע באה זו תוספת ואכן זו? תוספת מדוע
מטותם, בתוך יהיה, שהוא - אהרן של עניינו על

שבהם זה ידי על אהרן, עם קשור יהיה אחד שכל
דרך על מטותם", "בתוך אהרן, ממטה נמשך
אחד כל בתוך - בתוכם" "ושכנתי ח) כה, (תרומה

ואחד.

שבני לאחר הענין: המשך גם יובן זה פי ועל
- אהרן מטה "פרח של האות את ראו ישראל
ולכאורה כד) יז, (פרשתנו מטהו" איש "ויקחו כתוב
בא שזה לומר, ויש בזה? להשמיענו רוצים מה
אהרן ממטה ההשפעה פעולת שלאחרי להסביר,
שבט לכל נמשכה זו השפעה המטות, שאר בכל
זה ידי על - ועבודתו ענינו לפי בנפרד, ומטה
פי על דוקא, שלו מטה מטהו", איש ש"ויקחו

לחוד. שבט כל של פרטית העבודה

הדור נשיא של מכוחו
שהעבודה פי על אף ואחד: אחד לכל בזה וההוראה
בעל של חידושו למעשה היא התחתון כדור בחצי
מוסר הוא הרי שלפניו, הנשיאים לגבי הגאולה
שנשיא זה עם ביחד כי הדור. אנשי לכל אותה
הוא הרי הדור, מאנשי ונעלה מרומם הוא הדור
וזה ואחד, אחד כל בתוך מטותם", "בתוך נמצא
"ויקחו כאשר בעבודתו ואחד אחד לכל נמשך

יהודי. כל של הפרטית בעבודתו מטהו", איש

את מקבל זה בדור ואחד אחד שכל מובן, מזה
הפצת עבודת את לעשות הדור נשיא של הכח
חזק הכי באופן חוצה המעינות והפצת היהדות
כדור בחצי נפעל שזה וכפי ומקל) (מטה ונרחב
גם כולו, העולם בכל פועל שזה עד התחתון,

העליון. כדור בחצי

ה׳תשמ״ט) קרח, פרשת שבת שיחת (עפ״י



שמו הוא (Midburn) מידברן
הגדולים הפסטיבלים אחד של
תחילת עם שנה, מידי המופקים

בישראל. הקיץ

אליו סוחף בנגב, שנערך האירוע
ומוגדר צעירים אלפי שנה מידי
בגודלו השני רשמי אזורי כאירוע
שני הברית, לארצות מחוץ בעולם
אפריקה, בדרום לאירוע בגודלו
וקונספט זה שם תחת המתקיימים

כולו. בעולם זהה

חסידי קבוצת אור, פסטיבל צוות
הפועלים חב"ד,
המוניים באירועים
ובמיוחד אלו, מעין
ם י ל ב י ט ס פ ב
הנערכים השונים
הארץ ברחבי
השנה במשך
גם מגיעים כולה,
אלא זה, לפסטיבל
כמה מפני שהשנה,

לאירוע. לצאת תוכנן לא סיבות,

מנהל קדלבורג, מיכאל הרב
מה על מספר אור, פסטיבל

שאירע:

ימים, מספר תוך קרה "הכל
ממקורבים טלפונים מספר לאחר
השנה גם "האם ושאלו שהתעניינו
בפסטיבל חב"ד מתחם יהיה
הרבי את לשאול פניתי מדבורן",

המשיח. מלך שליט"א

השיקולים את במכתב פירטתי
ספר לתוך והכנסתי השונים,
מכריז שאני תוך קודש, אגרות
למצוא בכתוב ומעיין אדוננו" "יחי

התשובה. את

י"א בכרך נפתחה התשובה
נאמר: שם שיז-שיח בעמודים

מובן הנה . . מכתבו על "במענה
אף אשר, כזה, ממצב הצער
רוב הנהגת הוא כן הגדול שלצערי
את כלל משנה זה אין הנה . . אנ"ש
שעה שבכל בזמן בו אשר הענין,
בכלל, לפעול לפי-ערך ובנקל יש
עתה, ת"ו בארץ-הקודש ובפרט
נוסף חוצה, המעינות בהפצת
הנה בכלל, היהדות החזקת על
מאנ"ש יותר עוד ואולי עשיריות
ו"מחכים" ידים, בחבוק יושבים . .
ובודאי . . מבחוץ להתעוררות

רואים בשר בעיני גם אשר הגמור
ובני הישיבות מתלמידי שמאות
ומשתוקקים צמאים בכלל ישראל

האמת... את להם שיראו

לכחות בהנוגע גם אמורים הדברים
הדור, כל של ומוחין ראש נשיאנו

אותם"... מנצלים שאין

הוחלט שכזה חריף מכתב לאחר
להקים לנסות בערב רביעי ביום

השנה. גם חב"ד מתחם את

ונרכשו הושגו למחרת(יוםחמישי)
דרך כניסה כרטיסי 4 ניסים בניסי
לבטל שרצו אנשים
ברגע בואם את
ביום האחרון...
הועמס ראשון
הרכבים על הציוד
לאחר שני וביום
האוכל של קניות
והכנות והשתייה
יצאנו אחרונות
הגענו למדבר...
שליחות של הרגשה והיתה בערב

טבעית. על

מספיק מקום מצאנו כשעתיים תוך
המתחם להקמת ומתאים גדול
סחיבת של שלם לילה ולאחר

המתחם. הוקם פנימה הציוד

במשך טבעית. על היתה וההצלחה
אנשים הפסטיבל ימי שלושת
המתחם. את לפקוד הפסיקו לא
התקיימו תפילין, הניחו מאות
והסברים אישיות שיחות הרבה

וגאולה. משיח חסידות על

התוועדות התקיימה ערב כל
ושמעו באו כשרבים האש" "על
כוסית על שנאמרו תורה דברי

"לחיים"...

ולאחר המתחם קופל חמישי בליל
בחול הרכב של מהתחפרות חלוץ
חזרה יצאנו המדבר של הבוצני

הציוד... את לפרוק למרכז

איזה לעצמי חשבתי חזרה בדרכי
לקרות יכול היה ענק פיספוס
למדבר... מגיעים היינו לולא
נשמות כמה תפילין, הנחות כמה

שהתעוררו...

הרבי את לנו שיש השם ברוך
ושאנחנו המשיח מלך שליט"א
את ולשמוע לעשות זוכים

הקדושות... הוראותיו

דורון טוביה הרב עם

האבות נתיב שכונת והריסת לפינוי בקשר המחאה חובת על

בכסף ישראל ארץ את מוכרים
ישראל, פשעי על-שלושה ה', אמר "כה
על-מכרם אשיבנו. לא ועל-ארבעה

ו). ב, (עמוס צדיק..." בכסף

כולנו אלו, שורות כתיבת בשעת
שתוסר ומקווים מתפללים עומדים,
נתיב שכונת מעל וההרס הגירוש חרב
שונאינו ומזימת אלעזר, בישוב האבות
ועוד עוד היל"ת להרחיב תצלח, לא

ישראל. ארץ ברחבי יהודים של בתים

פחות לא מדאיגים הישוב, מתוך הנשמעים הקולות זאת, עם יחד
ישבו עציון, בגוש האבות נתיב תושבי מבחוץ: היוצאים מאלו
פי על הפינוי. אופי על מלכתחילה המרכז פיקוד מפקד עם וסיכמו
ב-2 תהיה פאסיבית והתנגדות אלימות, להיות צפויה לא הדיווח
לבתים. להגיע ממוחים התושבים ימנעו כן כמו הבתים. 15 מתוך

ניצב הפרטי, מביתם כמפונים עצמם את שמייצגים התושבים, למול
אבות, נחלת נמכרת - שוב - כיצד ורואה, העומד כולו, ישראל עם

להם. מאמין אינו שאיש סרק, הבטחות תמורת

למעלה המתגלגלים קטיף גוש מתושבי כלום למדנו לא כאילו
"יש המשפט את המעמידות תלאות של במסע שנים עשרה משלש
מצד חווינו לא כאילו הכואבת. המציאות באור מתיישב" לכל פתרון
אחר פעם ביותר" הימנית כ"ממשלה רבים בפי המוגדרת זו ממשלה
ש"הפעם השווא אשליית נמכרת פעם כשבכל והריסות פינויים פעם

האחרון". הפינוי זה

הכח! בכל למחות
היסוד את המשיח, מלך שליט"א הרבי קובע הקדושות, בשיחותיו
מארץ שטחים נתינת לאיסור ערוך, מהשלחן הברור ההלכתי
לבוא רוצים אינן אפילו . . ישראל עיירות על שצרו "נכרים ישראל:
ילכדו שמא השבת, את עליהם מחללין וקש, תבן עסקי על אלא

לפניהם". ליכבש נוחה הארץ תהא ומשם העיר,

לפניהם, הארץ את פותחים הם כאשר ותבן, קש עסקי על אפילו
מחיר. בכל זאת לעצור עלינו

לנגד מתחולל הנורא, ה' מחילול גדולים ותבן קש עסקי לנו יש וכי
למכביר? ניתנות ותבן" "קש הבטחות כאשר עינינו

ופשרה כניעה של זה, נבלה מעשה לפניהם"! הארץ את "פותחים
בג"צ ידי על נקבעה חוקית, מוצדקת שאינה בתים, הריסת על
הבתים את לתת מוכנים ובפועל, לשמים, הזועקת אפלייתית בצורה

היל"ת. ההתחלה רק זה האבות נתיב ברור, כשהכיוון להריסה,

תוקף, בכל לו להתנגד הפינוי, כנגד ולמחות לעמוד כולו, הציבור על
את המבצעים הצבא לאנשי בראשה, לעומדים לממשלה, ולהבהיר

ניתן! לא - המנהל ולאנשי ההרס

בית של להרס ניתן לא האבות! נתיב את בשקט להרוס ניתן לא
שכונה הריסת של נבלה למעשה ניתן לא ישראל! בארץ אחד יהודי
הזויה בתביעה עפר, לערימת להפוך כחוק, המוקמת ותמימה, שלווה

מבתיהם. יהודים פינוי נאפשר לא מעולם! הוכחה שלא

כל את שיכבוש המשיח, מלך שליט"א הרבי של התגלותו והעיקר
תיכף והשלימה האמיתית בגאולה הפרת, עד מהנהר ישראל, ארץ

ממש. ומיד

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ג פרק ביאה איסורי הלכות

ד פרק

ה פרק

ו פרק

ז פרק

ח פרק

ט פרק

יא-יג. פרקים נפש ושמירת רוצח הלכות

א-ג. פרקים מכירה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

טז-יח. פרקים

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הנשיא הוראות את לקיים

לשאול צריכים ערוך שולחן פי על
והוא פניות, שום לו שאין אחד אצל

שנוגעים אלו את שואלים וכאן בדבר, נוגע אינו
הגוי. בעיני חן לישא רוצים והם היום - בדבר

תשל"ו) תורה (שמחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

פניות לו שאין מי לשאול

באירוע אישי בלימוד קדלבורג הרב

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

67 העצמאות שד'

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א יצחקוב שניאור הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א דורון טוביה הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום



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

ב

הגאולה בעידן מודעות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

זו יום? היום לחיי הגאולה את מחדירים איך
המדרש 'בית מנהלי בפני הניצבת המשימה
גן ברמת הפועל הגאולה', בעידן מודעות

רוטנשטיין. מרדכי הרב בראשות

סימון אסף הרב הפעילות רכז עם יחד
פרומה גב' הנשים שיעורי על ואחראית
פנינת האחרונות, בשנים הוקמה ויצהנדלר,
השנה, כל במשך הפסקה, ללא פעילות של חמד

והרמות. הגילאים המגזרים, לכלל הפונה

הנוער עם
את במודעות, מציינים ובראשונה, בראש
שמריהו הרב והילדים. הנוער בני עם הפעילות
בני עם והאישי החם הקשר על מנצח חן,

ואוהב. חם בית במקום, המוצאים הנוער

פעילות מתקיימת בגילן הצעירות לבנות גם
מצאו שלא לאחר מגיעות חלקן מיוחדת,
ההורים, עם קשר ללא בבית, מקומן את
הדרכה מערך להן בונים וב'מודעות'
מיוחדים שיעורים אישית, להעצמה וליווי
ועל בעתיד, יהודי בית בהקמת המתמקדים
לו לתת ולא הרגש את לנהל כיצד הדרכים

אותך. לנהל

העצום המהפך על מספרות מהן מעט לא
של זו, קריטית בנקודה בחייהן, שעברו
המצעיד המקום, ומציאת צעיר, בגיל הבלבול
יותר. טוב לעתיד הישרה, בדרך הבנות את
הרבי בברכת הפעילות, כל כמו כמובן, כשהכל

שליט"א. המשיח מלך

מלוח נפקד לא הילדים עם הפעילות מקום גם
של בניצוחו ב'מודעות'. האירועים של השנה
חג בכל הילדים מתאספים סימון, אסף הרב
בעבורם. ומיוחדת חוויתית לפעילות ומועד

בתוכנית אותם למצוא ניתן לדוגמא כך
הכנסת כשבבית תורה, בשמחת מיוחדת
וההקפות לתפילות איש כמאתיים מתאספים
לאירוע הילדים מאות מתאספים ובמקביל

בעבורם. מיוחד

לראשונה ישראל שמע
המלווה הרוחני המטען על מספרים ההורים
עשרות למודעות. המגיעים הילדים את
בפעם שלמדו הקיץ, לקייטנת שהגיעו ילדים
אפילו "חלקם היהדות. מסרי על הראשונה
ישראל". שמע הראשונה בפעם להגיד למדו

מהם כשרבים הקיץ, לאחר גם נמשך הקשר
חינוך במוסדות ללימודים ופונים ממשיכים

תורניים-חסידים.

מופע יום מידי נערך החנוכה, חג בלילות
החג מסרי את כמובן בכוללת לילדים, מיוחד

חוויתי. מופע לצד החינוכיים

במספר שיאים נשברו האחרון בעומר בל"ג
שצעדה בתהלוכה חלק שנטלו הילדים

בעצמו הגיע העיר ראש העיר. ברחובות
עם יחד ולחוות המדובר באירוע להשתתף

החג. רוח את הילדים

ענק מערך נפקד. לא המבוגרים של מקומם גם
כל לאורך במקום מתנהלים תורה שיעורי של
שיחותיו לימוד כמובן כשבראשם השבוע.
"דבר המשיח, מלך שליט"א הרבי של הק'
של בנושאים חסידיים שיעורים לצד מלכות"
גאולה ועניני זוגיות, ילדים חינוך בית, שלום

ומשיח.

המוטו ויצהנדלר, גב' מוסיפה כך "אצלינו,
לתוך - עולם של אלופו - הא' החדרת הוא
בזכות כמובן הרבה לומדים, כאן העולם. עניני
ביום לחיות רוטנשטיין, הרב של שיעוריו
עניני לכל הנכון והיחס הגאולה עידן את יום

העולם.

השביעי הרקיע
במקום נערכים כעת,
השנתי הדינר לקראת
חב"ד מרכז לטובת
השנה שיתקיים 'מודעות'

היוקרה באולמי 28/6 תמוז, ט"ו בתאריך
תקוה. בפתח השביעי" "הרקיע

לבאי מצפות השביעית השנה חגיגת לרגל
האירוע במרכז כאשר מיוחדות הפתעות הדינר
הנודע המרצה של המיוחדת הרצאתו תתקיים
במיוחד שמגיע וולף ראובן הרב מחו"ל

לדינר.

נמואל הזמר ענק ינהל האומנותי הצד את
יקרים פריטים ומכירת בשרית ארוחה הרוש.

שליט"א. המשיח מלך מהרבי

.054-770-2671 בטל': חובה מראש הרשמה

בפעולות ההורים את לשתף
שלא והסיבה תחיינה בנותיו אודות שכותב ובמה
שלכאורה פסח, של דאחרון בהתועדות נוכחות היו
אם, כבוד הדברות מעשרת וה"ה במאד, נכונה הסיבה
של דאחרון להתועדות שהמדובר בחשבון בהביא אבל
בריא לקיץ והתחלה משיחא דמלכא סעודתא פסח
האמור ציווי שיקוימו הענינים לסדר הי' צריך ושמח,

בההתועדות, נוכחות גם ויהיו הדברות בעשרת

תחי' אמם שגם זה ידי על ביותר, פשוטה לזה והדרך
שטעם ובפרט בההתועדות, נוכחת כן גם היתה
לגבי גם הוא בתקפו נוכחות, הבנות שתהיינה האמור
שאמרו ואף להבין. וקל יותר, עוד ואולי תחי'ה האם
האמורות שורות נכתבו העבר, על צועקין אין חז"ל

וק"ל... בעתיד, גם זו בכגון שאלה תהי'ה שבטח כיון

ו׳תתלד) קודש, (אגרות

רחל השם טעם
שניתן שכותב רחל מהשם להעיר יש הצחות דרך על
להלכה דין לפסק גם מהמובא מיוחד, טעם שום בלי
ראשי אייר אשר סק"ך) סקכ"ו ב"ש (נ"ש. בנגלה גם
והחירות [מרכבה], רחל יעקב יצחק אברהם תיבות
מצרים מארץ צאתך כימי נאמר, עלי'ה והגאולה
מבכה שרחל ע"י יהי'ה זה הרי נפלאות, אראנו
בנים ושבו וגו' ה' אמר שכה פועל, שזה בני'ה על

לגבולם.

ו׳תתלא) קודש, (אגרות

רוטנשטיין הרב עם יחד באירוע העיר ראש

ילדים בפעילות
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