
הרמב״ם סיום חגיגת
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
הרמב"ם סיום חגיגת לערוך המשיח,
הציבור גדולה, ובהשתתפות עם ברוב
הרמב״ם סיום לאירוע מוזמן הרחב
פרקים ג' בלימוד ל"ח מחזור הארצי
מחזור ופתיחת המצוות וספר ליום
מנחם-אב לכ"ף אור שלישי ביום ל"ט.
בלוודר, באולמי 19:30 בשעה (20.8.19)
ברוב לציון. ראשון 4 ישראל ציון בן רח'

יבואו. נוספים פרטים וזמרה. שירה

הרמב״ם סיום נתניה:
'סיום מעמד לקראת בנתניה הכנות
משותף באירוע הל"ח. מחזור הרמב"ם'
נתניה משיח מטה נתניה, לעיריית
מנדי יופיעו: באירוע ברמה". "קול ורדיו
ופיני ישראל חיים רזאל, אהרן ג'רופי,
קלמן הרב יכבדו: האירוע את איינהורן.
משה הרב לנתניה, הראשי הרב - בר
סאלי", ה"בבא של נכדו - תורג'מן
ישיבת ראש - ויצהנדלר שמעון והרב
לרכוש ניתן כרטיסים ראשל"צ. חב"ד

.1599-500-770 בטלפון:

בצפת פעילות
הילולת ביום ההמונים הגעת לרגל
הישיבה תלמידי הקימו בצפת, האר"י
והנחת קודש האגרות דוכן את בעיר
לניסים ההמונים נחשפו בהם התפילין
המשיח מלך שליט"א מהרבי והנפלאות

הק'. ברכתו לקבלת וכתבו

טובות חדשות

מסכת בסיומי משתתפים
אב מנחם ט"ו עד יום בכל

חב"ד במוקדי פרטים

מנסים בחירות, בעונת כי לחשוב מקובל היה פעם
האמיתית עמדתם את להסתיר הפוליטיקאים
ואפילו פנים להעמיד הם יסכימו קולות ולצורך
יחזרו לא הבחירות שלאחר דברים אלו אי לבצע
הבחירות שלפני כך על המפורסמת הבדיחה עליהם.
הוא מוצא ולאחריהם האזרח אל מדברים הקירות
מציאות איזו ביטאה הקיר, אל מדבר עצמו את
הם בה זו לתקופה המועמדים ידי על שנוצרה

המצביע. בעיני חיובי באור עצמם את מציגים

אנו עדים הנוכחית, הבחירות שבמערכת אלא,
תקדים, חסרת לתופעה
והשרים, ממשלה ראש בה
את הם שמציגים למרות
שהם הרי כימניים, עצמם
לנהוג לעצמם מרשים
ביותר ההרסנית במדיניות
לכל שמאל כממשלת

דבר.

כך. על לברך אלא לנו אין
שלב הינה המסיכות הסרת
המציאות בהבנת חשוב
שיעמוד ושיקול האמיתית
בפני הימים מן ביום
את לבצע בבואו האזרח

בחירתו.

מתארכת הרשימה
האמורה המדיניות התממשות את לראות ניתן
תופעת אל מבט נעיף אם די אך רבים, בפרטים
ביהודה הבניה הרס לתופעת נכון ויותר הבניה

והשומרון.

בשם הקבינט חברי אישרו כשבועיים לפני רק
הערבים עבור מבנים מאות בניית כולה הקואליציה
שנשמעו המגומגמים התירוצים ישראל. בשטחי
הח"כים של תמיכתם את לרבים הזכירו מפיהם
ביצוע על ההצבעה בעת והימניים, החרדים
שהם תוך ההתנתקות,
השרץ את מתרצים

טעמים. בק"נ

להסביר מנסים הם בעוד

שנבנו ערבים ישובים לפנות בצורך המהלך את
בלבד קילומטרים שעשרה הרי חוקית, בלתי בבניה
הממתינים אל-אחמר, חאן מבני ניצבים מירושלים
הבג"צ החלטת את לבצע שיגיעו הממשלה לנציגי

המבנה. הריסת על שהורה

מבנים, לפנות מסוגלת אינה שהממשלה חשבנו ואם
ומתגבר. הולך רק ביו"ש המאחזים שהרס הרי
של האחרונים מהחודשים החלקית הרשימה
ומתארכת, הולכת זה אחר בזה הנהרסים המאחזים
קלושה מחאה כשאפילו כנסת בתי של הרס כולל
בית כתלי בין נשמעת לא
הגבעות נערי המחוקקים.
בהרס מדובר כי מספרים
לילה אחרי לילה שיטתי
לאדמת נזרקים כשהם
וחבולים מוכים הטרשים

בפרץ. עומד ואין

הארץ חלוקת
מביאה השבוע, פרשת
לשלשת (בהמשך שוב
את האחרונים) השבועות
לכיבושה הקב"ה הבטחת
של הקרובה וחלוקתה
שבטי לכל חלוקה הארץ,
ממש: בקרוב ישראל עם
שכניו כל ואל האמורי הר ובואו לכם וסעו "פנו
פרת", נהר הגדול הנהר עד והלבנון הכנעני ארץ וגו'
הארץ את ורשו בואו הארץ את לפניכם נתתי "ראה

לאבותיכם". ה' נשבע אשר

ועל המסיכות הסרת על לברך רק נותר לנו כאמור,
הם נבחנים סוף סוף להסתתר. הפסיקו שהם כך
האפשרות להם שניתנה ללא בפועל מעשיהם על
דרישתנו הבחירות. לפני רגע מעשיהם את להסתיר
מלך שליט"א הרבי רק - היא אחת הברורה
לשלב ישראל את להוביל שיכול זה הוא המשיח,
המובטחת השלימה ישראל ארץ כיבוש - הבא
אומה עם לא הצודקת וחלוקתה הקב"ה, מפי לנו
העם שבטי לכל שוויונית חלוקה אלא גזלנית
בגאולה - זו אדמה שייכת לו) (ורק לו הנבחר

ממש. ומיד ותיכף והשלימה האמיתית

על הארץ חלוקת
המשיח מלך ידי
מארץ חלקים קריעת של כואבת מציאות ולייצר בשטח עובדות כעת לקבוע שמנסה למי בניגוד
ישראל. לשבטי וחלוקתה ישראל ארץ כל לכיבוש הקב״ה הבטחת תקויים ממש בקרוב ישראל,

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(9.8.19) ה'תשע"ט מנחם-אב ח' דברים, פרשת קודש שבת ערב
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השליח אצל ביקור

יהודה הרב השליח את ביקר שטיינמייאר, פרנק מר גרמניה נשיא
אנטישמי רקע על שהותקף לאחר שבברלין, הפרטי בביתו טייכטל



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

מענדל מנחם שלום הרב הרה"ח
סימפסון ע"ה ייאכיל אליהו בהרה"ח

המשיח מלך שליט"א הרבי מזכיר

תשע"ט תמוז כ"ט נפ'

בתוכם והוא עפר שוכני ורננו והקיצו

הת' הבן בוא לרגל צפת, גוזלי למשפחת
עב"ג השידוכין בקשרי אור זלמן שניאור
אלעד טוב בן שטרנאלמשפחת שיינא
זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה

טוב נשמתמזל לזכות

  
    
  
    
   
    
    
   
   
    
   

    

והם אתננה ולהם שמה יבואו המה
לט) א, (דברים ירשוה

מצרים. יוצאי אלו - שמה" יבואו "המה
"והם בבל. עולי אלו - אתננה" "ולהם
המשיח, מלך כיבוש על רמז - יירשוה"
המשיח, מלך של דורו שהם "והם", ולזה

עולמים. ירושת להם תהיה אלו
כהן) (שפתי

לעשיו ירשה כי רגל, כף מדרך עד
ה) ב, (דברים שעיר הר את נתתי

המשיח. למלך רומזים אלה דברים וכל

זמן, שבא - עד מיעקב, כוכב דרך - עד
לעת רגל: כף לבדי". דרכתי "פורה שנאמר
ו) כו, (ישעיה שיגיע - עד רגלם, תמוט
המשיח, מלך (זה עני" רגלי רגל "תרמסנה
הטורים) (בעל רש"י). כפירוש

חזון שבת

שם על חזון", "שבת בשם מכונה זו שבת
"חזון בשבת: קוראים אותה ההפטרה
מברדיטשוב יצחק לוי רבי ישעיהו..."
- "מחזה" מלשון הוא "חזון" אומר:

מראה.

המקדש בית את ה' מראה חזון בשבת
הראשון בשלב ואחד. אחד לכל השלישי
רק המקדש בית את יהודי כל רואה
זו ראיה אך העמוק, הנשמתי ברובד
על החיצונית, אישיותו על גם משפיעה
גם משפיעה שהיא עד השכלית הכרתו
את לראות שזוכים ועד הגשמי, גופו על
האלוקות וגילוי השלישי המקדש בית

ממש. בקרוב הגשמית בעין שבו,

חי) (מעין

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:07 18:54 ירושלים

20:10 19:09 תל-אביב

20:11 19:01 חיפה

20:09 19:10 באר-שבע

20:45 19:44 ניו-יורק

בצדקה. ושביה - ישעיהו חזון 
א-כז) א, (ישיעהו

לרוב השמים ככוכבי אלוקיכם.. ה' מסיים: לכהן

מוגבלת בלתי ברכה

מלך דבר

דברים
ג' אבות פרקי

דברים

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

"ה' ישראל לבני רבינו משה אומר בפרשתנו
פעמים אלף ככם עליכם יוסף אבותיכם אלוקי
כך על אומר לכם". דיבר כאשר אתכם ויברך
לו "אמרו הפסוק): על רש"י (וכן המדרש
נתן לא הוא ברוך הקדוש משה, רבינו ישראל:
פעמים. אלף אמרת ואתה לברכותינו, קצבה
כשיבוא ברכתי, משלי – שברכתי מה להם: אמר
דיבר כאשר אתכם יברך הוא ברוך הקדוש

לכם".

תוספת מול עיקר
את בירך הקב"ה באם – כך על השאלה וידועה
מוסיפה מה קצבה, לה שאין בברכה ישראל בני
אלף ככם עליכם "יוסף רבינו משה של ברכתו

פעמים"?

היא הקב"ה של שברכתו המתרצים מפרשים יש
מקום, של רצונו עושים ישראל בני כאשר רק
אך מצב. בכל תמיד היא משה ושל וברכתו
הברכות שתי בין שההבדל מובן המדרש מלשון
משל – "משלי" היא אחת שברכה בכך רק הוא
אין אך הקב"ה, משל היא אחת וברכה משה,
"אלף אמר שמשה זה (מלבד הבדל כל ביניהם

לברכתו). קצבה נתן לא והקב"ה פעמים"

על המדרש בדברי גם רואים אנו לכך בדומה

(משה) למה – ככם" עליכם ""יוסף זו: ברכה
הקב"ה של שתוספתו – תוספת? לשון ברכן
של ברכתו אם מובן, ולא העיקר". על יתירה
משה של הברכה למה תוספת, היא הקב"ה
ש"תוספתו שלמרות מובן מכאן "עיקר"? נחשבת
זאת, עם העיקר", מן "יתירה היא הקב"ה" של
– מכך יותר ועוד בטילה, אינה משה של ברכתו
הקב"ה. של ברכתו לגבי "עיקר" נחשבת היא

ככלי ההגבלה
באופן ברכה להקדים: יש זאת להבין בכדי
ישראל, בני של עבודתם ידי על מגיעה כללי
של זו (דוגמת מוגבלת ברכה שגם מובן וממילא
בני-ישראל, עבודת ע"י ונמשכת נעשית משה)
ומוגבלת. מדודה היא ישראל בני עבודת כי
(שהיא הקב"ה של ברכתו שאת מובן וממילא
ע"י להמשיך אפשרות אין והפסק) קצבה ללא

ישראל. בני של עבודתם

אזי הקב"ה, של רצונו הם שהמצוות מכיוון אך
ח"ו, הגבלה בשום מוגבל אינו שהקב"ה כשם
המצוות ידי על ולכן מוגבל. אינו רצונו גם כך
של ברכותיו את "להמשיך" ישראל בני יכולים

וקצבה. הגבלה ללא שהם הגם הקב"ה,

נחשבת לא במצוות קיימת שכן וההגבלה
אלא "מבחוץ", הגבלה לא שזו כיוון ל'הגבלה',
שהעולם בכדי אותם הגביל בעצמו הקב"ה

אותם. להכיל 'כלי' יהיה המוגבל,

גבול ובלי גבול חיבור
היא המצוות תכלית אם להבין: צריך זה לפי אך
מוגבל) (הבלתי האלוקי האור של ההמשכה
כזה באופן הקב"ה זאת עשה מדוע הזה, לעולם
(שלכן מוגבל לעולם קשורה תהיה שהעבודה

וכו')? מוגבלות המצוות

חיבור דווקא שיהיה הקב"ה של שרצונו אלא
מתבטא כך שרק יחד, גבול" ו"בלי "גבול" של
גבול לחבר שבכוחו - יתברך עצמותו בשלימות
כביכול - "מוכרח" היה הוא ולכן גבול. ובלי
יחדור גבול" שה"בלי כדי עצמו, את לצמצם -

המוגבל. בעולם

"יוסף ישראל לבני משה ברכת בעצם, וזוהי
ממשיך משה בכך פעמים", אלף ככם עליכם
מוגבלת, שאינה הקב"ה, של ברכתו את ומשלים
חיבור שיהיה כדי הזה, לעולם אותה ומחבר
ה"תחתונים" וכך ביחד. סוף" ו"אין "גבול" של
ע"י הקב"ה את ממשיכים הם כי "עיקר" נעשים

הזה. לעולם עבודתם

בתחתונים", "דירה בעצםתכליתהכוונהשל וזהו
גבול, בשום מוגבל שאינו סופי, האין – שהקב"ה
המדוד הגשמי, הזה בעולם ולחדור לרדת יוכל

והשלימה. האמיתית בגאולה והמוגבל,

דברים) לפ׳ ד׳ שיחה חי״ט שיחות לקוטי (ע״פ



העיקר הוא המעשה מערכת ע"י לוקט המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

הרמב"ם סיום חגיגת
מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק תשמ"ט, טבת כ"ף [מוצאי א.
ההלכה את מתוכו וקרא הרמב"ם ספר הק' בידו אחז המשיח
נשלמו מכסים. לים כמים . . יהי' לא הזמן ובאותו האחרונה]:
בפרטו העולם, והי' שאמר ברוך כולה, והחיבור מלכים הלכות

עולם". בורא לא-ל שבח ונשלם "תם ובכללו".

שיעור") ב"מורה (כנדפס למחרתו הוא המחזור דהתחלת שהשיעור אף ב.
לאחרי תיכף להתחיל ונכון טוב להשלמה" התחלה ד"מתכיפין הענין מצד הרי

עצמו. הספר בהתחלת - טוב ומה הרמב"ם'', הקדמת בלימוד או הסיום"',

שמים יראת בעניני יתוסף זה ידי שעל היא ה"הדרן" באמירת שהכוונה מכיוון ג.
התוצאות את במוחש כשרואים וכפרט בזה, להשתדל וצריך מותר אזי כו',

לפועל. בנוגע

(כמנהג אחר בזמן נערכת הרמב"ם סיום לרגל הפומבית החגיגה כאשר גם ד.
ברוב הידור ביותר . . התורה כבוד "משום הסיום חגיגת זמן שמאחרין ישראל

ביום. בו תורה", של ב"גמרה היא השמחה עיקר הרי - כו'") עם

יעשו ובודאי תורה, של ענין לדחות שלא כדי בזמנו, ביום, בו סיום לעשות ה.
מלך". הדרת עם "ברוב הגדול הסיום את גם כך אחר

והן בחוץ-לארץ הן בחודש), (בעשירי סיומים וכמה כמה כבר שנעשו אף ו.
ענין יש כן, פי על אף בטבריא, הרמב"ם ציון על ובמיוחד הקדושה, בארצינו

סיומים. בעוד להשתתף

וקל שכן ומכל תורה, של לגמרה שמחה שעושים היא) (תורה ישראל מנהג ז.
כמה אחת ועל מישראל, יחיד ידי על אחת מסכת שבסיום מהשמחה וחומר
רבים ידי על כולה" פה שבעל לתורה ש"מקבץ הרמב"ם לימוד בסיום וכמה

מישראל.

מלך" הדרת עם "ברוב
הוא שלהם הלימוד שסדר לאלה גם היא תורה משנה של לגמרה השמחה ח.
לימוד להרמב"ם, תורה משנה ומסיימים לומדים שכולם כיון ליום, אחד פרק
משתתפים שנים בשלש הלימוד שמסיימים אלה שגם בודאי הרי ממש שוה

אחת. בשנה הלומדים ע"י תורה של לגמרה בשמחה

כפי להרמב"ם המצוות ספר שלומדים לאלה וכמה כמה אחת על הוא] [הנ"ל ט.
שהסיום ליום, פרקים ג' להרמב"ם תורה משגה ללומדי מקביל באופן שנחלק

ליום. פרקים דג' הלימוד שמסיימים זמן באותו הוא שלהם

שלעת-עתה לאלה גם שייכת תורה משנה של לגמרה השמחה מזה יתירה י.
בכל תורה משנה שלימוד דכיון ברמב"ם, יומי שיעור בלימוד משתתפים אינם

ישראל. דכלל שמחה הוא הסיום הרי ישראל, בתפוצות נתפשט שנה

רב מעשה במוחש רואים תורה, של לגמרה שמחה לעשות החיוב מלבד יא.
כפי וכו', הרמב"ם בלימוד והוספה התעוררות לידי מביאות אלה שחגיגות
יותר ועוד הקודמים, במחזורים הרמב"ם סיומי דחגיגות התוצאות את שראו

תחילה. ששיערו מכפי

וכל והדר, פאר ברוב הרמב"ם, דסיום חגיגות בעריכת יותר עוד להשתדל יש יב.
וחזק גדולה "רוח - הכתוב ובלשון "שטורעם", ומתוך משובח, זה הרי המרבה

הרע]. [היצר כהר" . . ש"נדמה עלין שאמרו זה כולל הרים", מפרק

הדרת עם ד"ברוב הענין כי, בהסיום, להשתתף צריך ואחר אחד שכל פשוט, יג.
מיתוסף ידו שעל מכיון יחיד, כל של להשתתפותו נוגע הלכה פי על מלך"

עם". ב"רוב

ותלמידי רבנים יהודים, ריבוי יהיו בלעדו שגם חשבון יעשה לא ובודאי יד.
נחשב ובמה "ענו"... שהוא ובפרט מעשה, ואנשי חסידים ציבור, עסקני חכמים,

הרמב"ם. בסיום ההשתתפות לצורך הוא

ישתתפו הם שגם נוספים יהודים על גם ישפיע שלו, ההשתתפות על נוסף טו.
(בדרכי להדגיש אם, כי כו', וויכוחים ידי על לא ההשפעה ואופן הרמב"ם, בסיום
ולהשתתף לבוא העיקר", הוא "המעשה לראש שלכל שלום) ובדרכי נועם

מלך". הדרת עם "ברוב תורה של לגמרה בשמחה

במצוות במיוחד להדר דורנו זכה
הרבי של קריאתו מאז הצדקה.
להוסיף המשיח מלך שליט"א
ומתרחבים הולכים צדקה, במבצע
לנתינת והאפשרויות הרעיונות

ב"ה. הצדקה

האחרונות בשנים פרצו כך בתוך
ההמוניים, ההתרמה מיזמי
בתוך במיוחד גדול סכום המגייסים
בשיטת משתמשים חלקם קצר. זמן
הנותנים נדיבים ע"י ההכפלה
עד הנאספות התרומות כנגד סכום
עם אך הכפלה ללא וחלקן למועד
פרוייקט ולכיסוי לגיוס יעד הצבת

אחר. או זה

מוסד כאשר כלל, בדרך
בקריאה יוצא ציבורי,
כאשר ובמיוחד שכזו
בפרוייקט הוא במדובר
מהקהל הדורש ייחודי
משמעותיות, תרומות
ניתן במהרה שלא הרי
ולבקש לציבור לפנות
בתוך שוב עזרתו את

מנהלי התרגלו משכך קצר. זמן
ההתרמה ימי את לצמצם המוסדות
לכדי והמשמעותיים הגדולים
ידיעה תוך במיוחד, גדול פרוייקט
לבקש הקרוב בטווח יוכלו שלא

דומה. באופן הציבור עזרת את

שהונחה השאלה גם היתה זאת
חב"ד ישיבת ראשי של לפתחם
הם יצאו וחצי כשנה לפני בצפת.
לתרום לציבור נרגשת בקריאה
הגדולה הישיבה בניין להצלת
הפרוייקט עלות רקפת, במלון
וארבע עשרים על אז עמד הענק
מהציבור שגוייסו ש"ח (!) מליון
אישי מאמץ ותוך ניסים, בניסי
הציבור של והן הצוות של הן רב
מהונו ותרם לקריאה שנענה הרחב

החשובה. למטרה

השנים שלש במהלך במקביל
לרכישת מו"מ הם ניהלו האחרונות
הוא אף הנמצא רון' 'מלון מבנה
הלימודים אולם למבנה בסמוך
ישמש שזה תיכנון תוך והפנימיה,
המתפתחת הקטנה הישיבה את

בעיר. האחרונות בשנים ב"ה

הבנין של הגבוהה שעלותו אלא
הצריכה ש"ח, מליון עשרה שש -
להתגייס לציבור נוספת פניה

השאלה עלתה וכאן ולתרום,
בעין ישתתף אכן הציבור האם
בסמיכות שכזה ענק בפרויקט יפה

גדולה.

יצחק יוסף הרב הישיבה ראש
וידאו: בראיון סיפר וילישאנסקי
שנה לפני אותנו שואלים היו "אם
תיכף לצאת יכולים אתם וחצי
בוודאי אומרים היינו קמפיין? לעוד

שלא".

הרבי את לשאול פנו הם זה בשלב
את ולבקש המשיח מלך שליט"א

הקמפיין. להצלחת ברכתו

עמ' ח' בכרך בתשובה
שנכתב מכתב יצא רסה,
בצלאל הרב לסבו
שכותב "מה ווילשנסקי:
הבנין קניית אודות
הנה הישיבה, בשביל
האט מען וואס נהניתי
ברייט געשטעלט זיך
עצמם את (=שהעמידו
צריך ובמילא בהרחבה),
מיט כן גם בזה להמשיך

(=בהרחבה)". ברייטקייט א

כתב במעמד הנוכחים אחד
המשיח מלך שליט"א לרבי דו"ח
כרך, לאותו הדו"ח את והכניס
"...בנוגע פד: בעמ' נפתח שהפעם
לישיבה הבנין בענין לשאלתו
בבנין הראשון לזמן להסתפק אם
בנין ברכישת להשתדל או פחות
פתגם ידוע הנה ומהודר, גדול
מביא ואז מוהר"ש..." אדמו"ר כ"ק
"העולם המפורסם משפטו את
מלמטה ללכת אפשר כשאי אומר
אומר ואני מלמעלה, הולכים -
מלמעלה". = אריבער מלכתחילה
שאם "ומובטחני המכתב: ובהמשך
המתאים באופן בזה ישתדלו רק

בזה". גם הצלחה תהי' בודאי

פתחו הם כשבועיים לפני ואכן,
מה ההמונים. גיוס בקמפיין
כמשימה נראה היה שבתחילה
הלכה אפשרית בלתי אפילו שאולי
לתרומה תרומה וגידים. עור ורקמה
הקודם, חמישי כשביום הצטברה
בהגיעם המוגמר על בירכו הם
ש"ח. 16.000.000 הנכסף: ליעד

ביטאו הם להשי"ת הטוב הכרת את
שמחה בהתוועדות ערב באותו כבר

בצפת. הישיבה בהיכל מיוחדת

עכשיו נפלאות העיקר הוא המעשה

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

אוכלין. טומאת הלכות
יג. פרק
יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

אלו. בפרקים כלים.. הלכות
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ש-די. בעזרת ... לחלק וראיתי

ראשון.. ספר והוא המדע ספר וגו'. חסדך משוך
א-ג. פרק אלו. בפרקים התורה.. יסודי הל'

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

א-ב. פרק אלו. בפרקים דעות.. הל' יו"ד. פרק

ג-ה. פרק

פרק אלו. בפרקים תורה.. תלמוד הל' ו-ז. פרק
א.

ח

ט

י

יא
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א'

ב'
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ה'

אריבער לכתחילה רוכשים

הוא ממש) (בפועל "המעשה והעיקר,
יהודי לכל שייכת ישראל ארץ כל העיקר":

גוי לא זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים, ולכל
אלקינו ש"דבר מכיון יקום", ו"כן יהודי! (להבדיל) לא ואפילו
תשל"ו) שבט (י' לעד. יקום

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

העיקר הוא המעשה

וילישאנסקי הרב

! גאולה להביא וביכולתך, עשה,
הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:



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

ישראל לילדי וגאולה יהדות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הילדים של לתמומתם האורבות הסכנות על
והורים מחנכים עמדו כבר הגדול, החופש בימי
לימודים במסגרת החסר שלמול אלא רבים.
בהקמת הצורך עולה אלו, בימים מסודרת
פעם לא המגיע שורשי, יהודי לחינוך אפשרויות
סופגים אינם השנה ימי כל במשך אשר לכאלו
ודווקא מתוק, יוצא מעז החינוך. במוסדות זאת
מאפשרים הרגילה המסגרת ללא החופשה, ימי
הספוגות החינוכיות לתוכניות להצטרף לילדים
בקדושה הרוחני מטענם את ולמלא ערכים

ויהדות.

הקיץ, מחנות השנים במהלך הוקמו זו, ברוח
ובעולם, בארץ השונים, והקעמפים הקייטנות
אלו מחנות אלפים. עשרות מתחנכים בהם
בארצות שנה לשבעים קרוב לפני שהתחילו

העולם. ברחבי והתפשטו הלכו הברית,

יסודית תשתית
לימודים תוכנית הוקמה אלו, למחנות במקביל
יצאו במסגרתה הדת) לימודי (שעת של"ה בשם
בהם הכללים הספר לבתי חב"ד ישיבות תלמידי
יהודי, מידע ללא ילדים אלפי עשרות מתחנכים
את השבועית השעה במסגרת אותם ומלמדים
הלימודים. בתוכנית לאפשרות בהתאם התוכן

של לפריצתו התשתית את היוותה זו, מערכת
'יהדודס' הארצית החוגים רשת - החדש המיזם
חב"ד ישיבות תלמידי ע"י השנה שנפתחה
בצפת. הגדולה מהישיבה ובמיוחד הארץ מרחבי
מהותי, שדרוג עם הקודש לארץ מגיעה התכנית,
פרט. כל על ומושקעת מוקפדת עבודה אחרי

והמצוות, היהדות תכני את יספקו יהדודס חוגי
קבלת – העיקרית בשליחות חדורים שהם כפי
ללמעלה – המשיח מלך שליט"א הרבי פני

הקודש! בארץ ילדים מ-1500

צוות עובד הכולל, והמערך התכניות פרטי על
בראש חודשים. מספר כבר ומקצועי מסור
מקצוע אנשי לצד ידועים רבנים עומדים הצוות

הכללי. במגזר ביותר מהמובילים והיגוי

הקיץ ימי מטרת
אנשי הרבנים, של משותפת עבודה לאחר
במשך והתמימים, בתחום, המומחים המקצוע
פריסה הרשת משיקה ביותר, ארוכה תקופה
צוות ע"י המועברים חוגים, שמונים של ארצית
שהוכשרו – ישיבות תלמידי – יהדודס מדריכי
המקצועית ברמה הכשרה ימי בסדרת זו למטרה

ביותר. הגבוהה והחינוכית

והכספי הלוגיסטי הניהול כל את כי לציין, יש
התמימים עצמם על נטלו הענק, המיזם של
הוקמה הרשת מלאה. באחריות המארגנים
בארץ השם צבאות הנוער תנועת בעידוד
ובהכוונה נחשון, דוד הרב בראשות הקודש
הרב בראשות צפת חח"ל ישיבת הנהלת של

השוטף הכלכלי הניהול וילשאנסקי. יצחק יוסף
בלבד. התמימים ע"י מתבצע

רואים רבים, ושלוחים משפיעים הישיבות, רבני
שיחזיר כפתרון המיוחד, הפרוייקט בהקמת
תלמידי של הזמנים' ו'בין הקיץ ימי ניצול את
ע"י שיועדה כפי המקורית למטרתם הישיבות
ישראל ילדי חינוך - המשיח מלך שליט"א הרבי
יהודיים ילדים לאלפי יהדות של א'-ב' והנחלת

יהודי. חינוך לקבל זכו שלא

עשרות פריסת של מההצלחה נפרד בלתי חלק
בזכות הוא השבוע, שנפתחו ההפעלה נקודות
שליט"א הרבי שלוחי עם המלא הפעולה שיתוף

הארץ. רחבי מכל המשיח מלך

שכבש הקליפ
הכשרה ימי סדרת
החוגים למדריכי נערכו
בפניהם הוצגה בהם
וכן הכללית התשתית
הלמידה מערך נחשף
הילדים יכירו ידו על
היהדות ערכי את
השלימה. והגאולה
הרצאה נמסרה כן כמו

הדיבור דרכי על הגי דורון הרב מפי מיוחדת
הכללי. מהמגזר לילדים וההנגשה

הקורא וצבעוני, מקפיץ קליפ הושק במקביל
את ומביא ומושכת, עדכנית בצורה לילדים
מטעם לחוג ילדיהם את לרשום ההורים אלפי
מרשימות לתוצאות הביא שאכן קליפ חב"ד. בית
באמצעות המוקדים בכל מוגבר רישום של
בכתובת: זו למטרה שהוקם היעודי האתר

www.yaadudes.com

״בעקיפין״ שידוך הצעת
גיסתו לשידוך בהנוגע כוונתי מה לשאלתם, ...

"בעקיפין", לגשת בהנוגע תי', ואחותה

ידידים ע"י נכבדות לה להציע פשוטה, הכוונה
שבדרך הנסיון, והראה ההורים (ע"י) ולא ומכירים
ההורים שיד כשחושדים ואפילו יותר, מצליחים זו
שלא כשנזהרים ובפרט מזה, מתעלמים בכ"ז באמצע,

האמור. לחשד מקום לתת
ז׳צב) (מאגרת

התפילה לפני גם צדקה
לצדקה להפריש טוב מנהג אביו שנוהג שמזכיר כיון
ובכמה- האריז"ל בכתבי יסודו אשר דוד, בויברך
עתה, גם האמור טוב במנהג ימשיך בטח מקומות,
שעיקר התפלה, לפני לצדקה בהפרשה נכלל זה שגם

הזקן רבנו בהקדמת (וכמבואר שמו"ע זוהי ענינה
גם האמור על להוסיף לומר שיש אלא לסידורו),
ז׳צט) (מאגרת וק"ל. התפלה. כל התחלת לפני

טוב יהיה טוב חשוב
נתקבל לדאגה, גרם כבר אשר ארוך, הפסק לאחרי
מבשר טוב, כי בו שהוכפל השלישי מיום מכתבם

שלה... הרפואי טפול מהצלחת טוב

ובודאי וטוב, הלוך בריאותה מצב ילך אשר רצון ויהי
פתגם תוכן פעמים, כמה לה שכתבתי מה זוכרת
(=חשוב גוט זיין וועט גוט טראכט נשיאינו, רבותינו
השי"ת חסדי שראתה לאחרי ובפרט טוב), יהיה טוב
דנפש השכל ואפילו אנושי השכל גם שאז בשר בעיני
ז׳צב) (מאגרת גוט. טראכטען צו מכריחים, הבהמית,

היהדודס בקליפ היהודי׳ ׳אודי

וערכים כיף חוגי

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה

המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
וטף נשים אנשים הרחב, הציבור

למעמד מוזמנים

הרמב"ם סיום חגיגת
מלך הדרת עם ברוב

מנחם-אב לכ"ף אור 19:30 בשעה שני, יום
שמעון רח' בלוודר באולמי (20.8.19) ה'תשע"ט
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ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

יבואו פרטים


