
שבויים פדיון
מישיבת חסידי בחור אלו בימים
בכלא, יושב יורק בניו המרכזית חב"ד
תוך גדולה, בסכנה גויים, עשרות בין
עסקנים ביוזמת קשות. סובל שהוא
המלווה דין עורך נשכר המשפחה, ובני
לפתרונו עד המשפטי, הסיפור את
כולם, המהלכים עלות בקרוב. בעז"ה
לסייע נקרא והציבור רב, הון עולים
שבויים. פדיון של זו חשובה במצווה
הוצאות עבור יפה בעין תרמו אנא
אשראי בכרטיס לתרומה המשפט.
https://bit.ly/2NliAjf ישראלי:
אוף בנק / פייפאל באמצעות לתרומה

ayyg770@gmail.com אמריקה

בטורקיה מצוות שבע
השייח' של הפופלארית תוכניתו
הוקדשה מטורקיה אוקטר עדנאן
מצוות שבע עניני ללימוד לאחרונה
פסוקים מצטטים כשהדוברים נח, בני
עצמו השייח וגאולה. משיח על מהתנ"ך
המוסלמים כי התוכנית במהלך אמר
(להבדיל) כמו למשיח להתפלל צריכים
למסור לאו"ם לבוא והבטיח היהודים,
מלך שליט"א שהרבי האומות לכל
פניו. את לקבל וצריך בא, המשיח
ארוך ראיון התקיים התוכנית במרכז
לאו"ם, נח בני לעניני השליח עם ומיוחד
בין לצופים, סיפר שאף כהן, יעקב הרב
המקדש, בבית הכהנים עבודת על היתר,
בה ליטול שעתיד כמי ממש, בקרוב
בתרגום המלא בראיון לצפות ניתן חלק.

הגאולה. באתר הקודש ללשון

טובות חדשות

מאחלים: באב עשר מחמישה החל

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

האצילית התנהגותו בין עומדת ניגודיות כמה
בגבול האחרון חמישי ביום שנפגע הקצין של
ההחלטות מקבלי של התנהגותם לבין עזה,
צלף מירי בבטנו שנפצע הקצין בעוד בממשלה.
לפנותו, כדי שהוזנק למסוק להתפנות סירב
שלי החיילים למטה, שלי "החיילים באומרו:
מוכנים שבממשלה הרי עולה", לא אני פה,
בהרתעה המתמיד בכירסום ועוד עוד לוותר

אזרחים. רבבות של ובבטחון

אתאחריותו שהבין הקצין
לעזוב וסירב פיקודיו כלפי
וידא בטרם השטח את
לבסיסם חוזרים כולם כי
ביטא ובריאים שלמים
המוטלת האחריות את
לשלומם שערב כמי עליו
המשרתים החיילים של
אחריות לקיחת תחתיו,
כל של לשלומו וערבות

אחד.

התנהגותם כן שאין מה
שר הממשלה, ראש של
מקבלי ושאר הבטחון
שורת ההחלטות.
המזעזעת הפיגועים

ללקיחת להוביל אמורה הייתה שעבר, בשבוע
להבטחת ממשיות פעולות ונקיטת אחריות

יהודי. כל של שלומו

נסבל בלתי מחיר
גבו אשר הרצועה, בגבול הירי תקריות שתי
הי"ד לוי אביב סמ"ר של בחייו כבד דמים מחיר
בישוב הנורא הפיגוע לצד נוספים, ופצועים
הי"ד, עובדיה יותם של לרציחתו שהוביל אדם,
מספר שפצעו הבית בהר לאירועים מצטרפים
לנפוש ביקשו שרק תמימה ומשפחה שוטרים
בירושלים מלון בבית
גדע ערבי מחבל אך
כשהצית תוכניתם את
מתוך המקום את

היל"ת. יהודים, בחיי לפגוע מטרה

בשיגורי המשמעותית העליה לצד אלו, פיגועים
מאות של (עליה עזה מרצועת וטילים רקטות
היו העפיפונים, טרור על לדבר שלא אחוזים),
תקינה, במדיניות הנוהגת ממשלה אצל אמורים
פיגוע נסיון כל לגדיעת שיוביל במהלך לצאת
כעסוקים נראים הם לצערינו אך מעתה. ירי או
ומניחים כסאותיהם, על הישרדות במלחמת
למחבליםלפעולכאוות
"המחיר עוד כל נפשם
הקהל. בדעת נסבל"
מדיניות נובעת מכאן
וההגמדה ההשתקה
אלו, אירועים של
להרגיע צורך מתוך
והזעקה המחאה את

הטרור. לעצירת

להורגו השכם
כושלת הנהגה לעומת
ושומר הקב"ה מגן זו,
הקודש, ארץ יושבי על
גדולים ובניסים
אירועי מאות מסוכלים
כהבטחתו בשנה. טרור
דרש אלקיך ה' אשר "ארץ בפרשתנו: הכתובה
ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד אתה
פעמים ונשנית החוזרת הבטחה שנה", אחרית
המשיח, מלך שליט"א הרבי של בדבריו רבות
בקרב פחד לזרוע אין כי וקובע זה פסוק המביא
בדברי להתחזק אדרבה, אלא הארץ, יושבי
הבטוח המקום היא ישראל, ארץ אשר הנבואה

בעולם. ביותר

הוא המשתולל, הטרור לעצירת המיידי הפתרון
להורגך "הבא התורה לדברי מוחלטת הצמדות
קיני כנגד וממוקד ישיר טיפול להורגו" השכם
ומצוות, תורה בעניני הוספה לצד המחבלים,
השתתפות ובראשם טובות החלטות קבלת
חודש מברכים שבת - השבת בהתוועדויות
מלך שליט"א הרבי פני לקבלת התוועדות אלול,

ממש. בפועל המשיח,

שלומו את להבטיח
יהודי כל של

ולקבל יחד להתאסף הזמן זה חסידיות. התוועדויות תתקיימנה אלול, חודש מברכים שבת השבת,
והשלימה האמתית הגאולה עדי הקודש ארץ מתושבי יהודי כל של לשלומו הנוגעות טובות החלטות

יצהר במצפה ופעילות לימוד

יצהר. במפצה חב״ד ישיבת לתלמידי הצטיינות תעודות חלוקת מעמד
והחיילים התושבים עם פעילות לצד לימוד של שנה עוד מסכמים
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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

רחלי ומרת אבי ר' למשפחת
זילברמן

שי' יהודה שמעון בצ"ה החייל הבן, להולדת
מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

פרידמן הכהן מענדל מנחם ר' למשפחת
שמואל הת' הבן לבוא יהודה, באור שליח –
למשפחת לאה עב"ג השידוכין בקשרי
בניצן. שליח – קירשנזפט יגאל ר'

זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה,

טוב מזל טוב מזל

   
      
    
   
   
    
    
   
     
    

   
   

בו רגלכם כף תדרוך אשר המקום כל
כד) יא, (עקב יהיה לכם
תחומי על ללמד אם הפסוק, כוונת למה
א) (יהושע נאמר כבר הרי ישראל, ארץ
נהר הגדול הנהר ועד והלבנון "מהמדבר
"אשר במילים מלמדנו מה כן ואם פרת",

רגלכם"? כף תדרוך

בנוסף שתכבשו, מקום כל להם: אמר אלא
שלכם. הוא הרי - אלו למקומות ומעבר
רשאין תהיו - ישראל ארץ ומשתכבשו

לארץ. חוצה לכבוש

הוא הרי בים שכנגדו מה שגם ומנין
והלבנון המדבר "מן תלמוד-לומר שלהם?
יהיה האחרון הים ועד פרת ... הנהר מן

גבולכם",

אם גבולכם. המדבר ואין - המדבר" "מן

גבולכם. המדבר אף - כבשתם

גבולכם, הנהר ואין גבולכם, הנהר" "מן
גבולכם. הנהר אף - כבשתם אם

כבשתם אם גבולכם, הים ואין הים", "ועד
גבולכם. יהיה -

ספרי) (עפ״י

שכחני ואד׳ ה׳ עזבני ציון ותאמר
ההפטרה) (מן

בסדר באבודרהם (הובא במדרש נאמר
באה זו הפטרה וההפטרות) הפרשיות
נחמו "נחמו קודמת להפטרה בהמשך
הקב"ה אומר בה א), מ, (ישעיהו עמי"
ועל ישראל. את ינחמו שהם לנביאים
ואד' ה' "עזבני ישראל כנסת עונה כך
תבוא שהנחמה רוצים ישראל - שכחני"
מהקב"ה אם) כי נביאים באמצעות (לא
שיחות) (לקוטי בעצמו.

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:13 6:59 ירושלים
8:16 7:14 תל-אביב
8:17 7:07 חיפה
8:15 7:15 באר-שבע
9:00 8:00 ניו-יורק

וקול תודה - וגו' ציון ותאמר 
ג) נא, - יד מט, (ישעיהו זמרה.
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ראשון וביום קודש שבת ביום 

מה"עצמות" רק נחמה

מלך דבר

ואתחנן פרשת
ד' פרק אבות פרקי

ואתחנן

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

שכחני" ואד' ה' עזבני ציון "ותאמר הפסוק על
הפטרה כי במדרש נאמר השבת, הפטרת שבפתיחת
עמי נחמו "נחמו הקודמת להפטרה המשך מהווה זו
שהם לנביאים הקב"ה אומר הראשונה בהפטרה וגו'":
"עזבני ישראל כנסת עונה כך ועל ישראל, את ינחמו
תבוא שהנחמה רוצים ישראל - שכחני" ואד' ה',

בעצמו. מהקב״ה

שבין בהבדל דווקא להתבונן יש הרעיון, להבנת
בשמותיהם: גם שמרומז כפי אלה, פרשיות

בגאולה מאפיינים
- חנם" "מתנת לשון - ואתחנן פרשת של המאפיין
הניתנת מתנה של כדרכה מלמעלה, המשכה הריהו
"ואתחנן", בקשת גם זה). בפרט למטה (הנמצא למקבל
"פני כאשר משה, ע"י תהי'ה לארץ-ישראל שהכניסה

ה"למעלה". את מדגישה חמה", כפני משה

ע"י היתה לארץ הכניסה שאילו מובן זה לפי אגב, -
ושבעת מהטבע, למעלה של באופן היתה היא משה,
מצד כי - בישראל להלחם מעיזים היו לא האומות
כפני משה "פני ע"י (הנמשך מלמעלה והכח הגילוי
העולם "טבע" עם להתחשב מקום כל אין חמה")
גילוי לגבי מתבטלים הם ואדרבה, האומות. ועם
עליהם תפול כנען, יושבי כל "נמוגו שכתוב כפי זה,

ופחד". אימתה

את זאת לעומת מדגיש "עקב" פרשת של אופייה

בהם מאיר שלא במצב שרויים ישראל ה"למטה",
ה"עקב" בדוגמת הם אלא שלמעלה, האור גילוי
ולמרות - בגילוי בו מאירה לא הנפש שחיות שבאדם
- הם עבודתם מצד המצות את מקיימים הם זאת

אותם". ועשיתם ושמרתם ... תשמעון עקב "והיה

"ואתחנן" פרשת את לאפיין ניתן מדוע הטעם גם זהו
ואילו ואראה"; נא "אעברה הפסוק: וכלשון ב-בראי׳ה
"והי'ה הפסוק: כלשון ב-שמיעה, "עקב" פרשת את

תשמעון". עקב

העמים מכל תהיה ברוך
האלקות אזי ה"למעלה", מצד מאירה האלוקות כאשר
הם הדברים כאשר אך שרואה. כאדם בפשיטות, היא
באלקות. לראי'ה להגיע קשה הנבראים, עבודת מצד
ומציאות מציאותם עדיין עצמם, שיזככו כמה כל
ואילו גמורה, ובוודאות בפשיטות היא הבריאה
באמצעים לאששה שצריך בהתחדשות היא האלקות
דבר אודות ששמע כמי - שמיעה בחינת זהו נוספים.

לראי'ה. שמיעה דומה אינה והרי - זה,

הרי "שמיעה"? בדרגת טעם מה לכאורה הנ"ל, עפ"י
ובתוקף בפשיטות האדם אצל הדבר מתקבל בראי'ה

בשמיעה? מאשר יותר וודאות

הנראה, הדבר מחמת רק היא הוודאות שבראי'ה אלא,
נשאר הנראה הדבר כי הרואה, האדם מחמת ולא

ואילו פנימיותו. אל חודר ואינו מהאדם "רחוק"
של ותענוג האוזן", חלל בתור "נכנס הקול בשמיעה,

ממש". בפנימיות ונרגש "נכנס ערב קול

כן עולם, בעניני ושמיעה ראי'ה בין הזה ההבדל ככל
פרשת של ו"תשמעון" ואתחנן של ב"ואראה" גם הוא
בהרבה פחותה "תשמעון" שבחינת אף על "עקב":
מאחר ברם משה, ביקש אותה "ואראה" מבחינת
של במצב שהם כפי ישראל עבודת מצד באה והיא
היא חודרת - מלמעלה חנם" כ"מתנה ולא - "עקב"

יותר. בפנימיות המטה אל

נא "אעברה ע"י אומות-העולם: על בפעולה עד"ז
אבל ישראל, לפני אוה"ע מתבטלים גו'", ואראה
תהי'ה ל"ברוך עד אוה"ע על פועל תשמעון" ה"עקב
את מברכים עצמם העמים", "כל שגם העמים" מכל

מצרותי'ה". מתקלסת ו"כנס"י ישראל,

ממנו תבוא שהנחמה
"נחמו לפרשיותיהן: ההפטרות שייכות גם תובן עפי"ז
מאת הבאה נחמה זו אלוקיכם" יאמר עמי נחמו
אינה עצמה מצד דלעילא שאתערותא והיות הקב"ה,
באמצעות הנחמה באה לכן האור, מחיצוניות אלא
שכחני" ואד' ה' עזבני ציון "ותאמר משא"כ נביאים;
מחמת אלא, מלמעלה אור גילוי מחמת לא הדבר בא
לעצמות, עד מגיעה המטה שעבודת ומכיון גופא. ציון
אינה הנביאים שע"י שהנחמה ישראל, תובעים לכן

עצמו. מהקב"ה תבוא שהנחמה ורצונם מספקת,

טענתם עם הקב"ה מסכים - המדרש כסיום - ואז
"עני'ה ואומר מספקת, אינה הנביאים שע"י שהנחמה
הוא אנכי "אנכי את מביא וזה - נחמה" לא סוערה
משיח ע"י והשלימה, האמיתית בגאולה מנחמכם",

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו,

ותשכ"ט) תשכ"ו עקב פרשת שבת שיחות (עפ"י
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וכו'\ שם שנרצח אחרי

10 הגנו

בלילה

התקשרנו

שיחפשו

בגוגל לנו

הזקן, אדמו"ר של אמרתו ידועה
"מה חב"ד: חסידות מייסד
יכולה חסידית שהתוועדות
אינו מיכאל מלאך אפילו לפעול,
עוצמתה על המלמד משפט יכול".
שכזו בהתוועדות השתתפות של
הנאמרות הברכות פעולת וכוח

המשתתפים. ידי על בה

השתתפות של כוחה על
הוראתו בכח שכזו, בהתוועדות
המשיח, מלך שליט"א הרבי של

הבא: המופת סיפור התפרסם

הסוכות בחג הסיפור, של תחילתו
שבניו 770 חיינו בבית האחרון
עשרות נוהרים למקום יורק.
העושים העולם, רחבי מכל אלפים

תשרי, חודש ימי את
שליט"א הרבי במחיצת

המשיח. מלך

החג, פרוס עם
מידי רבים משתתפים
בהתוועדויות ערב
השואבה, בית שמחת
רחוב, בכל הנערכות
המיועדות סוכות בתוך
מתקבצים לשם לכך,
שמחה, לשאוב מנת על
כמובן שהמשכה
המונים בריקודים
הציבור בהשתתפות
כל לאורך הרחב,

מונטגומרי הרחובות בקרן הלילה,
תזמורת מלווה שם וקינגסטון,
הסוערים. הריקודים את חסידית

נערכה אלו, מהתועדויות אחת
אור ישיבת ובוגרי לתלמידי
לעשות שזכו חב"ד, בכפר שמחה
עם ב-770. שמחתנו זמן ימי את
הישיבה משפיע התוועד הנוכחים

גורביץ. הרב

המשתייך אברך נכנסלסוכה, לפתע
לפי המוכרות. החסידויות לאחת
באופן כולם הבחינו לבושו, סגנון
על עדיין נמנה אינו הוא כי מיידי
והשתתפותו חב"ד, חסידי קהל
היושב את סיקרנה בהתוועדות

לצידו.

למצוא ניתן כלל, שבדרך בעוד
להשתתף שמגיעים חסידים המוני
רחבי מכל השמחה, בריקודי
יורק, בניו היהודיות השכונות

זו, להתוועדות הגעתו עצם הרי
מחפש הוא מה סקרנות: עוררה

כאן? דווקא

לפשר חסיד אותו כשנשאל
למשתתפים, סיפר השתתפותו,
שנים מזה מצפים ורעייתו הוא כי
מספר שחלפו למרות בטן. לפרי
טרם שהם הרי מחתונתם, שנים

להורים. להפוך זכו

אפשרות על הוא שמע מזמן לא
שליט"א מהרבי הברכה קבלת
ה'אגרות באמצעות המשיח מלך
ל-770, הגיע הוא היום קודש',
הק'. ברכתו את וביקש כתב שם

הרבי כותב לו, שנפתחה בתשובה
המשיח מלך שליט"א
בהתוועדות שישתתף
החליט הוא חסידית,
את ולחפש לצאת
הראשונה ההתוועדות
עשה, כך רואה. שהוא
השתתפותו סיבת וזוהי

בהתוועדות.

בקרב ההתרגשות
גאתה, המשתתפים
נעמדו קל, חיש
לזרע אותו ובירכו
שלשה וקיימא, חיא
שהינם מהמשתתפים
לעמוד החליטו כהנים,
הכהנים בברכת אותו ולברך
מבצעים אף כשהם המסורתית,
המלווה המסורתית המנגינה את

ומועד. חג בימי הברכה את

ברכת את צילם הנוכחים אחד
שהסיפור היה ונדמה הכהנים
שהשתתף כהן, אפי ר' אך יישכח,
שיודיע חסיד מאותו ביקש באירוע
האימייל באמצעות בעז"ה לו

הברכה. לכשתתממש

כשבועיים לפני גברה הפתעתו
שלו האלקטרוני הדואר כשלתיבת

ההודעה: הגיעה

רב, "שלום

טוב... למזל בת לי נולדה ב"ה
לחברים להודיע נא אפשר אם
חול בהתוועדות שהשתתפו
כהנים. הברכת עם סוכות המועד

רבה! תודה

פעם עוד לי לשלוח אפשר ואם
כהנים". ברכת של הקליפ

jcpa.org.il שרגאי נדב של מאמרו מתוך

הזדמנות – מהכותל האבן נפילת
בשבוע שנשרה ההרודיאנית האבן נאספה בטרם עוד
– הדרומי) (בחלקו המערבי הכותל ממרומי שעבר
מיהרו כבר – נפגעים ללא הסתיים בנס שאך אירוע
'אל לבין האירוע בין לקשור פלסטינים דוברים
על טופלים הם שאותה הכזב, עלילת בסכנה'; אקצא

בשנים... עשרות כבר ישראל

שהוכח כפי הבית, הר סביב הארכיאולוגיות העבודות
אינן הן והנדסית. מדעית מפוקחות פעם, אחר פעם
בספר הדבר, נבדק שבה האחרונה בפעם הבית. הר כתלי את מסכנות
מעלה, החתום שחיבר שקר, של דיוקנו – בסכנה' אקצא 'אל עלילת
לעיתים בסיס. חסרות שהטענות ונמצא חפירות, אתרי שמונה נדגמו
למשל כך ברצינות: אליהם להתייחס שקשה עד מופרכות, כה הן
אקצא: אל את מסכנות החורבה הכנסת בית שיקום שעבודות הטענה
במרכז שוכן העצמאות, במלחמת אותו פוצצו שהירדנים הכנסת, בית
למתחם מערבית דרומית מטרים כ-400 של במרחק היהודי, הרובע
של הרצפה ממפלס מטרים בכ-50 גבוה שלו הרצפה ומפלס הבית הר

המסגדים.

בסכנה, אקצא' ש'אל לטענה כלשהוא בסיס יש אם – זאת לעומת
בהר המוסלמי הצד מהתנהלות ובראשונה בראש נובע שהדבר הרי
הישראליות, הרשויות על פעם לא מערים שהוא ומהמכשולים הבית,
לפקח השנה, 2000 בני העתיקים בכתלים לטפל מבקשות הן כאשר

לחזקם... ואף יציבותם על

הריבונות על ויתור הקשה: השגיאה
החליט נוספות), (ומסיבות הוואקף התנגדות על אז להתגבר כדי
השיקום מלאכת את ירדנית משלחת בידי להפקיד שרון אריאל רהמ"ש

הדרומי. ובכותל המזרחי בכותל שנפגעו האזורים של

שישראל בלבד זו לא קשה. שגיאה זאת שהייתה הסתבר, בדיעבד
זהותה של ההיסטורי בגרעין מובהק ריבונות סממן על ויתרה

בעייתי... תקדים יצר שהדבר אלא היהודית,

דרישת את ישראל קיבלה שבו הבית, הר לחומות שנוגע נוסף אירוע
מטרים כ-180 המערבי, הכותל של המשכו הקטן', ל'כותל נוגע ירדן,
המוסלמי. הרובע בתוך שוכן הוא הפתוחה. התפילה מרחבת צפונה
הוצמדו רבות שנים לפני מטרים. כ-20 הקטן' 'הכותל של אורכו
נותרה ומאחוריהם הקטן' 'הכותל של הצפוני לחלקו פח יריעות
תפרק שישראל לכך היום עד מתנגדים הירדנים ואשפה. בניין פסולת
כשני עוד מחדש ותשמיש הפסולת, את תפנה הללו, הפח יריעות את
זה – ואכן במקום, יהודים לתפילת הקטן' 'הכותל מסמטת מטרים

מכך... נמנעת שישראל ארוכות, שנים

והתחזוקה הבקרה הטיפול, את לידיה מחדש לקחת צריכה ישראל
צעד זהו המוכרת. התפילה רחבת באזור רק ולא הבית, הר חומות של

בבירתו... מריבון שמתבקש

בעל מי שתבהיר בדרך הפעם לנהוג יכולה ישראל פורמלית, גם
המרכזי התפילה אתר המערבי, הכותל הבית. הר באזור גם הבית,
יהודים מתפלים שלאורכו בשנים, מאות לאורך ירושלים יהודי של
רשמית ישראל, מדינת ידי על מכבר זה הוכרז ויותר, שנה 1000 כבר

ליהודים. קדוש כמקום וסטטוטורית,

אחרים בכתלים ולטפל לפקח מישראל בעתיד ימנע הוואקף אם
לשקול צורך יהיה המערבי, הכותל של אחרים באזורים או ההר, של

נוספים... אזורים להפקיע ראוי לא האם בזהירות

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

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

יג פרק שחיטה הל'

יד פרק

א פרק שבועות

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

ו-ח פרקים נחלות הלכות

ט-יא פרקים

א-ג. פרקים סנהדרין הלכות

ד-ו פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הראשונה בהתוועדות להשתתף

להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ, על

שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל כמה
בפניהם. הארץ את פותחים שאז לגויים,

ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים

בהתוועדות מברכים
הסרטון) (מתוך

האבן נפילת

העולם את מאירים

בכיכר: משיח עצרת מהחלטות

למפיצים! הופכים
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

054-764-1900 לפרטים:



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

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ט 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' והרשמה: לפרטים

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

חה!
הצל
ב

מקצועי רוחני, צוות רוממה חב"ד בישיבת

צעד אחר צעד הבחור את המלווה ומסור
חסידי. בית הקמת ועד דרכו מראשית
גשמיים מתנאים הבחורים נהנים כן כמו
חדרים מזינות, ארוחות הכוללים מעולים

ועוד. כושר חדר מסודרים

חדשה! שנה מתחילה

058-4613-770 שמואל הרב לפרטים:

בקליפ גם המשיח דגלון את למצוא

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

קרויטרו גיא הגיע הארוך טיולו במהלך
בדרום למטייל' חב"ד 'בתי במספר לביקור
בגואטלמה פדרו בפרו, (קוסקו אמריקה ומרכז
עם והמפגש הביקור במקסיקו). קוזומל ובאי
מצא הוא עמוקות, עליו השפיע השלוחים
המשיח מלך שליט"א לרבי מתחבר עצמו את
ישראל ואהבת למסירות נחשף אחד מצד כאשר
של המופלא העולם לצד השלוחים, שהפגינו
באמצעות המתקבלות המדוייקות התשובות

הקודש. האגרות

שמצעירותו גיא, נחשף ביקוריו, כדי תוך
לניגוני גם המוסיקה, לעולם רבות מחובר

לנפשו. שחדרו הרגש, מלאי חב"ד,

במוזיקה שליחות
עובד ,27 בן ויוצר, זמר קרויטורו, גיא הת'
הוא כשהשבוע בכורה אלבום על אלו בימים
בהשפעת ובוצע שנכתב חדש שיר הוציא
תומכי לומד, הוא בה בישיבה הלימודים
וחוויותיו שבע באר בעיר ליובאוויטש תמימים

בתשובה. כחוזר

הפסקתי מספר, הוא שלי, ההתקרבות "עם
ההי-טק, בתחום התחלתי בה עבודתי את

בישיבה. ללימודים התמסרות לטובת

שליט"א הרבי את כששאלתי הפעמים באחת
כשעל שליחותי, המשך לגבי המשיח, מלך
להמשיך האם המרכזית השאלה עמדה הפרק
המענה את קיבלתי והיצירה, המוזיקה בתחום
לפעול נאמר בה קודש האגרות באמצעות
הכשרונות את ולנצל היהודי החינוך בתחום
עם התייעצתי השליחות. לטובת לו שניתנו
להמשיך עלי כי לי שהסביר שלי, המשפיע
יהודי-חסידי תוכן להכניס אך במוזיקה,

על לעבוד התחלתי אבצע. אותם לשירים
עיני לנגד מציב אני שאכן תוך האלבום,

זו. מיוחדת שליחות

האמיתים בחיים כמו
כל בו התשובה חודש אלול, חודש לקראת
כעת הוצאתי נפש, חשבון לעשות אמור יהודי
הבחירות בענין העוסק החדש, הקליפ את
של ההשלכות עם וההתמודדות בחיים

בחייו. נוטל שהאדם ההחלטות

מצפון", "ייסורי השיר של המסקרן שמו דווקא
לצד המוזיקה באתרי להצלחה ב"ה אותו הביא

הרדיו. בתוכניות השמעות

בחירות על העיניים' 'בגובה מדבר השיר
אהיה "האם בחייו. חווה אחד שכל והרהורים
ואשאר תותח, הוא יגידו מוצלח, שגריר
העולם לבורא וקריאה זעקה לצד רגוע?"
"שברתי רוחנית, התרוממות לאחרי לאלוקים
כי לציין מיותר לחזור". רוצה אני הכלים את

שלי". והלחן הכתיבה גם השירה, מלבד

שגרתי ולא יצירתי בקליפ מלווה השיר
גיא של והייחודי העמוק סגנונו על המראה

בשיר. גם שמתבטא

מוצא גיא האמיתיים, בחיים כמו בקליפ,
הדגלון את לו ששם מי משיח, דגלון סיכת
"בתחילת ביטון. בנימין הת' הוא חליפתו על
מספר איתו, נפגשתי בתשובה, בחזרה דרכי
ושם הדגלון את לי שהעניק זה היה והוא גיא,
לאמונה היכר כסימן חליפתי, על אותו לי
נמצא הדגלון והשלימה. האמיתית בגאולה

אותי". עוזב ולא היום עד שם

בישוב נחשון דוידי ידי על ועובד צולם הקליפ
ההפקה על הישוב. ליד הים ובחוף ניצן
מאולפני כץ עוזי השיר של והנגינה והעיבוד
גיא את שבע. בבאר אשר ComboMusic
והתמימים כץ, עוזי המפיק בקולות מלווים

ביטון. ובנימין רון אביתר

בהפרדה רק
התוכניות בדבר ומה
סיגלים לצד לעתיד?
שכבר נוספים, וקליפים
שבקרוב הרי בדרך,
בסבב לצאת צפוי הוא

הופעות.

כעת שמופיע גיא
להופיע החלטה עצמו על קיבל החדש, בסגנונו
במוזיקה ולהרבות ההלכה, כדרישת בהפרדה
לקבלת העולם בהכנת תוסיף שבוודאי שמחה

המשיח. מלך שליט"א הרבי פני

מתנ"סים חב"ד, לבתי מופעים להזמנת
האישי: שלו לאימייל לפנות ניתן וכו'

.guy.kroitoru@gmail.com

השבת וחלות נרות הדלקת
נערות. ע"י הנרות הדלקת ב)

מזה, היודעים אנ"ש ובבית הרב, בבית הנוהג כפי
השיעור ועיין לחינוך, משהגיעו להדליק מתחילות
סעיף שמ"ג סי' או"ח חלק הזקן רבנו בשו"ע דחינוך,

אחד. נר מדליקות הנשואין שעד וכמדומה ג',

ולמחרתו. שבת בליל משנה, הלחם הנחת אופן ג)

מימין שהחלה באופן ולמחרתו זו, אצל זו שבת בליל
קצת. רק אבל השני'ה על קצת למעלה תהי'

ו׳תתמט) (מאגרת

הנשים כתיבת מעלת
מהפעולות פרקים ראשי במכתבו לקרות לי נעם ...
מפורטות בידיעות ימשיך ובודאי שעברו, בשבועות

פעם זה שרק אף אשר תחי'ה זוגתו וכן להבא, גם
התחלה זה שתהי'ה תקותי כותבת, שהיא השני'ה
ובפרט הדרושה. בפרטיות יהי'ה כתבה וגם טובה
הזמן - האריז"ל בכתבי מבואר דמשיחא שבעקבתא
ביציאה הראשונה דגאולה בדוגמא ישראל נשי דמעלת
ו׳תתנב) (מאגרת וק"ל. ממצרים.

הטובות הבשורות מעלת
שגרם רוח והנחת רוח הקורת גודל על ת"ח אביע
אף אשר והמצוה, הענין גודל על נוסף בפרטיות, לי
שבדבר, המצוה לענין הוא בערך שלא פרטי שנחת-רוח
ענינים שדוקא ובפרט לי, בהנוגע רגשותי להביע עלי
מגדיל עוד שזהו כך, כל מצוים אין ומשמחים טובים
באתערותא הנעשה ובפרט כהאמור, מאורע כל היוקר

זה. דבר על שיעוררוהו מבלי עצמו הפועל של
ו׳תתנג) (מאגרת

נחשון) דוידי (צילום: קרויטורו גיא

הקליפ מתוך

הארצי המרכז
משאיות לביטוח

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

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמיקדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח


