
גאולה של שבועות
פעילות את מסכמים חב"ד במוקדי
בית להמוני השנה שהגיעה בעומר ל"ג
תהלוכות באמצעות וחשפה ישראל,
מפגן את הערים, במרכזי הרכבים
משיח פני לקבלת והפסוקים המצוות
נערכים כעת שליט"א. הרבי - צדקנו
ילדי את ובעיקר ההמונים להבאת
הדברות עשרת קריאת לשמיעת ישראל
יתפרסמו נוספים פרטים השבועות. בחג

להנחיות. בהתאם מקום, בכל

ישראל עם חיזוק נמשך
מזכירים המצב, התמשכות בעקבות
האמיתית הגאולה למען באגודה
הרבי של עידודו דברי את והשלימה,
והבטחתו המשיח מלך שליט"א
בארץ ובמיוחד יהודי כל על לשמירה
בפרסום ממשיכים בנוסף הקודש.
מפורטת (מודעה הבטיחות הוראות

האחורי). בעמ'

מלכות דבר לומדים
על משעה, למעלה במשך נרחב פאנל
שיחות - מלכות' ה'דבר לימוד חשיבות
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הקודש
תמימים תומכי ישיבת ידי על נערך
רבנים התארחו בו הפאנל בראשל"צ.
תלמידים לצד מהישיבה ומשפיעים
פרידמן, משיח הרב השליח עם וראיון
לצפיה ניתן בשורה', 'ימי הספר עורך

הגאולה. באתר חוזרת

טובות חדשות

שומעים כולם השבועות בחג
הדברות עשרת קריאת את

הארור המחבל בידי הבנין מגג שנחתה האבן
הייתה הי"ד, יגאל בן עמית החייל את והרגה
שישנו כאלו מיידיות. למסקנות להוביל צריכה
פעילות כלפי באש הפתיחה הוראות את לחלוטין
החיילים על יותר טובה הגנה ויאפשרו עויינת

והאזרחים.

האירוע, לאחר שהתפרסמו כפי החיילים עדויות
המפקדים של המוכר חששם על מלמדות
סכנת של במקרים גם באש, לפתוח ופקודיהם
והמשפטים החקירות מחשש מוחשית, חיים

מאויימים הם בהם
החבלני האירוע תדיר.
בעיצומו נפש, כל שזעזע
היה בעומר, ל"ג יום של
אבוקת את להניף צריך
לשינוי שתגרום האור
כנראה אך המיוחל.
מקבלי שבירושלים
היו עסוקים ההחלטות
הכסאות במספר יותר
לשולחן שיצטרפו

הארוכה. הממשלה

לא שכזו, עויינת פעילות
לראשונה, השבוע קרתה
השלכת של זו בדרך
מראשי ובלוקים אבנים

בחיילים. בעבר המחבלים פגעו כבר הבנינים,
באש, הפתיחה הוראות שינוי על מעשית הצהרה

החיילים. של חייהם את להציל יכלו

בתפקיד למעול לא
בחגיגיות העניבות ויישור למצלמות החיוכים
שאכן התמים האזרח את לשכנע מצליחים אינם
הממשלה של עבודתה תחילת עם סוף, סוף
חבריה עודבטרםנעמדו פהישתנה. החדשהמשהו
המסורתית, לתמונה
הקולות נשמעו כבר
נעימים, הלא הישנים,
המופעל לחץ על

לשם שזכה בתהליך להמשיך הברית מארצות
"שלום". השקרי

משא כל שולל המשיח מלך שליט"א הרבי כזכור,
קיום עצם כי מזהיר, ואף המחבלים עם ומתן
נפשות לסכנת מיידי באופן מוביל אלו, דיבורים
חדשה, ממשלה כי התקווה יהודים. למליוני
ותתחיל המסוכן, התהליך את תעצור סוף סוף
- מחוייבת היא לו הראשוני התפקיד את לעשות
להתעסק במקום ישראל. עם בטחון על שמירה
האמת על לכסות שנועדו ובהליכים ביח"צנות
להמשיך רצים הם המרה,
הויתורים בהליכי
הליכים והנסיגות,
נפש. לפיקוח המובילים

אמיתית ציפיה
כעת, שדווקא ספק, אין
משבר של בעיצומו
התנהלותה ומול כלכלי
בנושאים הממשלה של
מול ורפיסותה המדיניים
ועולה צפה המחבלים
של האמיתית הקריאה
אמיתי, למנהיג יהודי כל
באמת הדואג כזה
מעם אחד לכל ובתמים

המשיח. מלך שליט"א הרבי - ישראל

באישור שהתקיימו והתהלוכות הרכבים שיירות
עם של לחיבור הביאו השבוע, האכיפה גורמי
שליט"א הרבי של הגאולה בשורת עם ישראל
ישראל עם של הצפיה את וחשפו המשיח מלך
הזמן זה כעת, והשלימה. האמיתית לגאולה
לקראת ההכנות את להגביר בפעילות, להמשיך
את אפשרית, דרך בכל ולהביא השבועות חג
הרכים הילדים את ובמיוחד כולו, ישראל עם

הדברות. עשרת קריאת לשמיעת

קבלת את יזרזו שבוודאי טובות החלטות
האמיתית בגאולה תצא", מאיתי חדשה ה"תורה

נאו. והשלימה,

מהתהלוכות
הדיברות לעשרת
את ולסחוף ובעולם, בארץ יהודי לכל שהביאו האור ואת בתהלוכות ההצלחה את למנף הזמן זה
הבעל״ט. השבועות בחג הדברות עשרת קריאת לשמיעת הילדים את ובמיוחד ישראל בית המוני
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו
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יפעת ומרת מיכאל ר' למשפחת
שדה

שיחי' ה' בצבאות החייל הבן להולדת

לתורה ולגדלו אאע"ה של בבריתו להכניסו ויזכו
האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך והשלימה

אילנה ומרת גבריאל ר' למשפחת
מצווה הבר חגיגת לרגל יגודייב
שיחי' ישראל דוד הת' בנם של

הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טובלזכות מזל

  
     
    
    
   
   
     
   
     
   
    

  

תנש"א) בהר-בחוקותי ש"פ (משיחת

א) כה, (ויקרא סיני בהר .. ה׳ וידבר

התאספו תורה מספריםשבשעתמתן רז"ל
את לתת שיש טען אחד וכל ההרים,
שיש המיוחדת המעלה בגלל עליו התורה
- תרצדון" "למה הקב"ה להם השיב בו.
שהינכם כיון גבנונים", "הרים - דין תרצו
מומין, ובעלי גבנונים אתם הרי מתגאים
הר הוא לשבתו" אלוקים חמד "ההר
מכל (=השפל טוריא" מכל "דמכיך סיני

ההרים).

- לשפלות חשיבות ישנה אם ולכאורה,
או בבקעה, להינתן התורה צריכה הייתה
חשיבות ואם בהר, ולא במישור, לפחות,
ההרים על להינתן צריכה הייתה - לגובה

סיני? מהר שגבוהים

שני איחוד היא תורה מתן שכוונת אלא
הגשמיות קיימת שתהיה - הניגודים

ודבר אלוקות, - עצמה ממנה ושייעשה
טוריא", מכל "דמכיך סיני בהר רמוז זה

כאחד. והגבהה שפלות

ההפכים שני את לקשר התכלית: היא וזו
יתברך לו, דירה לעשות ו"מכיך", "הר"

בתחתונים.
תשח״י) בהר, פרשת שבת (משיחת

לו תהיה גאולה נמכר אחרי
מז) כה, (ויקרא

(ירמיהו שנאמר לו תהיה גאולה נמכר אחרי
וגאלו". יעקב את ה' פדה "כי לא)

"דודי השירים) (שיר דודו: בן או דודו או
המשיח, מלך זה דודו, בן או לו", ואני לי
ילידתיך. היום "אני ב) (תהילים בו שנאמר

היובל בשנת ויצא באלה יגאל לא ואם
בשופר יתקע ההוא ביום "והיה כז) (ישעיהו

גדוך".
טוב) לקח (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:11 18:54 ירושלים

20:13 19:09 תל-אביב

20:14 19:02 חיפה

20:12 19:10 באר-שבע

20:55 19:48 ניו-יורק

אתה. תהלתי כי - עזי ה' :
יד) יז, - יט טז, (ירמיהו

ומעצמו קורא, הבעל עולה לחמישי
ולאחריה לפניה ומברך

הדור אנשי לכל השפעות

מלך דבר

בהר-בחוקותי פרשת
ה' פרק אבות: בהר-בחוקותיפרקי

למען האגודה
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

ע"י יו"ל העלון
הגאולה עיר ים בת חב"ד חינוך מוסדות

ים בת 50 בנובמבר כ"ט

פרישמן בנצי רחימי, יצחק ציק, חיים המערכת:

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

רש"י מפרש השמים, מן ה'מן' לירידת בנוגע
באייר) (ט"ו ביום שבו "לפי בשלח בפרשת
ישראל בני יצאו שאיתם (המצות החררה כלתה
בששה מן להם וירד .. למן והוצרכו .. ממצריים)

.".. היה בשבת א' ויום באייר, עשר

אותו כל במשך מן שירד מספרת שהתורה וכפי
שישי יום עד אייר ט"ז ראשון מיום – השבוע
עבור (גם משנה לחם לקטו שאז באייר, כ"א
"אכלוהו משה להם אמר אייר כ"ב ובשבת שבת),
תמצאוהו לא היום לה', היום שבת כי היום

בשדה".

תענוג של גם שפע
כללי עניין הוא אייר, כ״ב – זו ששבת ונמצא
נאמר שעליה ה'מן' לירידת הראשונה השבת –
יום בבוא ולכן, השבת". את לכם נתן כי "ראו
הזמן", עם "לחיות צריכים אייר כ"ב השבת
אייר כ"ב שבת של תוכנה עם "לחיות" דהיינו

מצרים. ליציאת הראשונה בשנה

צרכי כל את בתוכו כולל ה'מן' ה'מן': של עניינו
והן הגוף, לקיום המוכרחים הדברים הן האדם,
שכתוב כפי – וכתענוג כתוספת שבאים הדברים
ש"כל ועד בדבש", כצפיחית "וטעמו ה'מן' על
ואפילו רוצה". שהיה מה כל טועם היה אחד

כמו ושתיה לאכילה קשורים שאינם דברים
אבנים לישראל להם ש"ירדו בגמרא שכתוב

המן". עם ומרגליות טובות

השפע המשכת על מורה ה'מן' שירידת ומובן
ולא להם, המצטרך בכל ישראל לבני מלמעלה
תענוג, דברי גם אלא המוכרחים, הדברים רק

הרחבה. של ובאופן

המתנות שלשת
הדגשה רואים אנו ל'מן' שבנוגע ולהוסיף

רבינו: משה של בזכותו ירד שהוא מיוחדת,

היו ישראל שבני השנים ארבעים במהלך
שאפשרו מתנות שלושה להם ניתנו במדבר,
הענן עמוד המים, באר – במדבר להתקיים להם
עמוד מרים, של בזכותה היה המים באר וה'מן'.
משה. של בזכותו וה'מן' אהרון, בזכות הענן
אהרון וכאשר הבאר, הסתלקה מרים מתה כאשר
בזכותו חזרו ושניהם הסתלק, הענן גם הסתלק

משה. של

ישראל, לבני צורך היו והענן הבאר שגם למרות
ב'מן' דווקא מקום, מכל ה'מן', לירידת קדמו ואף
שבזכותו הדור, נשיא רבינו למשה הקשר מודגש

הדור בני לכל ההשפעות כל נמשכים ידו ועל
כל את הכולל כללי עניין הוא שה'מן' מכיוון

קודם). שהוסבר (כפי האדם של צרכיו

הדור, נשיא הוא רבינו שמשה שמכיון ולהוסיף,
לבני ההשפעות כל הרי הכל", הוא ו"הנשיא
שגם מובן ולכן ידו. על ורק אך נמשכות ישראל
הם דבר של לאמיתו הרי והענן, לבאר בנוגע
בחר רבינו שמשה ורק משה, של בזכותו נמשכו
אלו השפעות יומשכו שדרכם ומרים באהרון

ובגילוי. בפועל

נמשכת פעולה
לדורנו: זה מכל ההוראה

אבל מוגבל, זמן למשך אמנם הייתה המן ירידת
ממנו העומר "מלא לשים הקב"ה ציווה זה עם יחד
ישראל בני לכל להורות לדורותיכם" למשמרת
של להנהגה להגיע ויכלתם שבכוחם הדורות בכל
דאגות ללא בתורה ועסקו שישבו המן" "אוכלי
להם שהוריד הקב"ה מאת היישר והתפרנסו
לכל דואג שהקב"ה מכיוון השמיים", מן "לחם
ותענוג. הרחבה ומתוך לו המצטרך בכל יהודי

לדורות, למשמרת 'מן' לשים הקב"ה הורה ולכן
את לקבל יוכל מישראל שכאו"א להראות
מה וכל השמים", מן כ"לחם צרכיו וכל פרנסתו
לו יהיה ומיד זה שפע לרצות זה ממנו שנדרש

בפועל. אותו

גדולה ביגיעה צורך שאין לגאולה, בנוגע שזה כפי
ולקבל ללכת רק נותר אלא אותה, להביא כדי

ממש. בימינו במהרה – צדקנו משיח פני את

ה׳תשמ״ו) אייר כ״ב בחוקתי, ש״פ שיחת (ע״פ



ארץ על המו״מ בתהליכי להמשיך במטרה החדשה הממשלה הקמת עם
שיחות את להביא הזמן זה בנושא, העולם מאומות הלחצים וחידוש ישראל,

בנושא המשיח מלך שליט״א הרבי קודש

ממש בהם אין הדיבורים כל
ארץ שכל הארץ, עמי כל בפני יותר עוד ידגיש זה
"בעל- הוא יהודי וכל ליהודים, שייכת ישראל
נמצא, רק שהוא היכן ישראל, ארץ כל על הבית"
נמצא שהוא שמכיון לו לומר רשות אין אחד ולאף
בנוגע לומר מה לו אין ישראל בארץ אחד במקום
נמצא הוא אם ואפילו ישראל; בארץ שני ל"שעל"
בארץ "האובדים של ומצב במעמד בחוץ-לארץ,
לו יש בכל-זאת מצרים", בארץ והנדחים אשור
עכשיו לזה שקוראים וכפי - טפח כל על בעלות

נמצא. רק שהוא היכן ישראל, ארץ בכל - "שעל"

לאברהם נתן שהקב"ה ירושה זו אלא - עצמו ובזכות בכח זה ואין
הארץ את נתתי "לזרעך לו אמר והקב"ה אברהם", הי' ש"אחד אבינו,
וקדמוני", קניזי "קיני ארץ את והן אומות, שבעה ארץ את הן - הזאת"
בפשוטו-של-מקרא מפרש שרש"י כפי נתתי", "לזרעך כך על אמר והוא
"שעל" שכל מובן, הרי - עשוי'" היא כאילו הקב"ה של ש"אמירתו

שהוא. מקום בכל יהודי לכל שייך ישראל בארץ

ענין על או זה ענין על הנייר על והחתימות והאסיפות הדיבורים וכל
כי הגשמי, עולם-הזה של המציאות באמיתית ממשות בהם אין - אחר
על "בעל-הבית" הוא הקב"ה - בה" ויושבי תבל ומלואה הארץ "לה'
משא- ומנהלים שמדברים אלו כל ועל העולם, כל ועל ארץ-הקודש,
פחות, טובים או יותר טובים תנאים לפעול שרוצים ומתווכחים ומתן,

בזה. להאריך המקום כאן שאין

מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ שזוהי אמר והקב"ה
בארץ בחר שהקב"ה במדרש שכתוב וכפי שנה", אחרית ועד השנה
"אתה שאומרים כפי האומות, מכל ביהודים ובחר הארצות, מכל ישראל
וינחלו לחלקי שבאו ישראל "יבואו אמר והוא העמים", מכל בחרתנו

לחלקי"; שבאה הארץ את

של באופן שהם, מקום בכל ישראל, לעם ישראל ארץ את נתן הקב"ה
לשנות יכול אינו אחד שאף עולם", ו"נחלת אבות" "נחלת עולם", "ברית

רוצה. הוא אם אפילו זה, את

באמת נכיר שאנחנו
האמת, את יודעים אומות-העולם כי - באמת נכיר שאנו רצון, ...ויהי
בטעות, עדיין שחיים מהיהודים מספר" ה"מתי את לשכנע צריך רק
מציאותי! לא שזה - זה את לעשות ורשות כח להם שיש וחושבים

(חוץ- סתם מ"ארץ" אפילו - תצמח" מארץ "אמת הרי וסוף-כל-סוף
מה"ארץ" - תצמח" מארץ ה"אמת שיהי' על-אחת-כמה-וכמה לארץ),
על-ידי בימינו במהרה ותכונן תבנה הקדושה ארצנו שהיא האמיתית

צדקנו. משיח

"ונתתי שיהי' הבטיח שהקב"ה מכיון למלחמות, שייכות שום לזה ואין
בתורה) עמלים (שתהיו תלכו "בחוקתי שיהי' צריך רק - בארץ" שלום
ועץ יבולה הארץ "ונתנה יהי' ואזי אותם", ועשיתם תשמרו מצותי ואת
בארץ שלום ו"ונתתי הגלות, של האחרונים בימים פריו" יתן השדה

מחריד". ואין ושכבתם

זקופה" ב"קומה שיעמדו מכיון - קוממיות" אתכם ל"ואולך - עד
האמיתית, ה"קוממיות" את יביא וזה הגלות, של האחרונים בימים

צדקנו. משיח בביאת

תשל״ז) סיון ג׳ במדבר פ׳ ועש״ק ליום אור (משיחת

בימים הנערכות ההתוועדויות
השידור האמצעי בעיקר אלה,
לאחד מצליחה האלקטרונים,
העולם רחבי מכל קצוות
אף או ושומעים יחד היושבים

רעהו. את האחד רואים

לידכלאחדמהמשתתפים לאפעם,
לאמירת ה'משקה' כוסית מונחת
רק התוועדות, בכל כמו לחיים,
לאורך נפרשת ההתוועדות שכאן

לגלובוס. מסביב קילומטרים

שנערכה שכזו בהתוועדות
עלה בעומר, ל"ג לרגל השבוע
השוהה קורנט, מענדל מנחם הת'
וסיפר בפרו, בשליחות אלו בימים
בל"ג דודו, לבן שאירע מופת על

תשע"ה. בשנת בעומר

העונה דודי "בן
זהה, לשם הוא אף
שהה קורנט, מענדי
ב-770, בלימודיו אז
שנת במסגרת
לומד בה ה'קבוצה'
שסיים תלמיד כל
הגדולה הישיבה את
אחת שנה בארץ,

ב-770.

לא שנה באותה
הענק המסורתי האירוע התקיים
המתקיים ,770 מול "הפאראד"
ביום חל בעומר ל"ג יום כאשר
א', ביום חל זה (כאשר ראשון
אינם הכללים הספר בתי בו
מאות לאירוע מגיעים פעילים,
מלך שליט"א והרבי אלפים,
בעצמו ומשתתף יוצא המשיח

העוצמתי). באירוע

מענדי אמור היה התכנון, פי על
תמימים לקבוצת להצטרף
שהתקיימה בתהלוכה המדריכים

הייטס. קראון שכונת בתוך

שצייד האחראי אל ניגש הוא
של חפיסות במספר אותו
לסייע אותו ושלח "לאפי-טאפי"
הציוד בכל הרכב בהעמסת

הנדרש.

התברר להעמיס, שסיימו לאחר
עד דקות כמה עוד שנותרו
לבנין מיהר והוא היציאה לשעת
משהו. איזה לסדר כדי הפנימיה
והוא יצאו כבר הם כשחזר אך

עם ל-770 חוזר עצמו את מוצא
בכיסו. הממתק חפיסות

ל-770, התקרב הוא כאשר
בחור הרחוב, בפינת פגש הוא
ממהר היה שנראה מה'קבוצה'

לצאת.

ושאל ישירות אליו פנה מענדי
לאפי צריך אולי "אתה אותו:
בתהלוכה?" לילדים לחלק טאפי

עניו ומול הבחור, השיב "כן"
הכניס הבחור, של המשתאות
את והוציא לכיסו ידו את מענדי
היה ממש הלה ה'לאפי-טאפי'.
תוך הגיב, הוא "וואו" בהלם.

ממהר... שהוא

הסיפור. התברר יותר מאוחר רק
הפנימיה לבנין הלך בחור אותו
תפילת לאחר
הוא שם שחרית,
ראה ובחלומו נרדם
מגיע עצמו את לפתע
חלוקת של לתור
לברכה הדולרים
שליט"א מהרבי
במקום המשיח, מלך
חלוקת של הרגיל

הדולרים.

ילד עבר לפניו
מלך שליט"א מהרבי שביקש
והבחור טאפי, לאפי המשיח
מלך שליט"א הרבי את רואה
לגשת אישית לו מסמן המשיח

הילד. של רצונו את ולמלא

היה נראה בתחילה החלום
ניגש כאשר אך צפוי, לא ממש
לו והציע מענדי בהפתעה אליו
בתהלוכה, לחלק אלו ממתקים

המסר. את הבין הוא

צריך שאני מה שזה "הבנתי
לילדים לחלק - עכשיו לעשות
לי היה ברור טאפי. לאפי
לעורר כדי מכוון היה שהחלום
ולעורר לתהלוכות לצאת אותי

הפסוקים. באמירת ילדים

לי שלפת ומייד אותך כשפגשתי
הייתי לחלוקה, ממתקים מכיסך
בשבילי סימן היה זה בהלם.
הנכון, המסר את קיבלתי שאכן
שהתקיימה לתהלוכה הצטרפתי

רבה". בהצלחה ב"ה

עכשיו נפלאות ישראל ארץ ובטחון הארץ שלימות

ליום פרק אייר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

כו. פרק סנהדרין. הל'

אלו. בפרקים עדות.. הל'
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ח-י. פרק ושותפין. שלוחין הלכות

א-ג. פרק אלו. בפרקים עבדים.. הל'

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

שלשה ספר והוא משפטים ספר וגו'. ביושר אודך
א-ג. פרק אלו. בפרקים שכירות.. הל' עשר..

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

כא

כב

כג

כד

כה

כו

כז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לתהלוכה לאפי-טאפי

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

לא זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים, ולכל
תשל"ו) שבט (י' יהודי! (להבדיל) לא ואפילו גוי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

זאת לשנות אפשר אי
העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את ומרחיבים מצטרפים
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יורק ניו בשכונות תהלוכה



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

ל

'כתר' מצב של לפעילות עוברים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

תקופת כי מה, משום היה, נדמה בתחילה אם
בארץ הבריאות משרד הנחיות על ההקפדה
התורה, בשיעורי לירידה בהכרח תוביל ובעולם,
בעומר ל"ג בתהלוכות ובעיקר הגאולה כינוסי
לקבוע כעת שניתן הרי השוטפת, ובפעילות
עדים אנו זו, בתקופה דווקא שאדרבה בפירוש,
היבט בכל בפעילות משמעותית ועליה לתוספת

שהוא.

למתכונת שהועברו והכינוסים התורה שיעורי
המוצעות השונות באפשרויות חיים, שידורים
רחב לציבור לראשונה, מאפשרות, כיום,
בפעילות חלק ליטול האפשרות ממנו שנמנעה
היו אנשים היום עד "אם בעצמו. להשתתף זו,
מגיע השיעור שכיום הרי השיעור, אל מגיעים

הביתה". אליהם עד

בית בכל תמימים תומכי
את ללמד עברו שעריהן את שסגרו הישיבות
או הטלפון באמצעות היום במשך השיעורים
הלילה לתוך ההתוועדויות אפילו וידאו. שיעורי

זה. באופן נמשכות

המידע בקו לאחרונה התקיימה שכזו התוועדות
שם לציון, בראשון תמימים תומכי ישיבת של
"כיום, נוטיק: זלמן הרב הישיבה משפיע אמר
כיצד לראות זוכים אנו הנוכחי, במצב דווקא
דירה כל בית. לכל מגיעה תמימים' 'תמוכי
מתפללים בה הישיבה, של סניף להיות הופכת
האור שעכשיו, רק בישיבה, כמו ממש ולומדים,
הפרטי". למקום גם חודר הישיבה של הרוחני

שנה מידי שמתקיימים הבולטים האירועים אחד
ריא"ל מכון של ומדע גאולה כנס הוא אייר, בי"ג
המשיח, מלך שליט"א הרבי של אחיו שם (על
התקיימה הועידה קודמות בשנים פטירתו) ביום

אולם וישראל. קנדה בארה"ב, שונות בערים
בכל התקיים... זה הבינלאומי המצב בגלל השנה
שליט"א הרבי לדברי בהתאם בעולם! מקום
המודרניים והטכנולוגיה המדע כי המשיח מלך
את להכין הזוהר, שחזה כפי לעולם, הוכנסו

למשיח. העולם

עולמי וגאולה מדע כינוס
המחקר מהנדס השנה: דברים נשאו היתר, בין
במדע, תיאוריות איחוד על גוגנהיים, יעקב
של מוחלטת לאחדות העולם את מכין אשר

המשיח. בימות שתתגלה השם

שמתקיימת לאתים", חרבותם "וכתתו נבואת
איפרגון, אבישי הרב בדברי עלתה אלה, בימים

בצבא. לשעבר צבאי מודיעין קצין

בזה", זה לא בנגיף, "להילחם הוועידה, נושא
מזכ"ל של האחרונה קריאתו בהשראת נוצר
העימותים כל את לעצור העולם למדינות האו"ם
בווירוס למאבק יחד ולהצטרף המזויינים

לשידור לאתים". חרבותם "וכתתו - הקורונה
קייפטאון - נוספת נקודה הצטרפה המיוחד
לוי הרב דברים נשא משם אפריקה שבדרום

ברמב"ם. שיעור שלימד סילמאן

מטורונטו, גוטפריד אריה ד"ר היו נוספים מרצים
תיאוריה שפיתח מישראל בנטוביץ' יונתן ד"ר
מוסרי, עמיר ד"ר משלו, פופולרית מאחדת
החללית מהנדס גומז, ואריאל ישראלי גיאולוג
בשנה לירח חללית ששלחה מחברה הישראלית

היהודי. השנה בלוח היבטים על שעברה

חדשים אפיקים
בעומר ל"ג תהלוכות גם
היה נראה שבתחילה
באופן יצטמצמו כי
לשיירות זכו משמעותי,
לצד ומוצגים רכבים
שסבבו שמחה משאיות
בחוצות היום כל במשך
תוך והישובים, הערים
גדולה חשיפה שנרשמת
שנה בכל מאשר יותר

הפסוקים. ואמירת לתהלוכות

לימודים. של חדשים באפיקים שפותח מי ויש
להפתח שעתידה הקטנה בישיבה הוא המדובר
במיזם שיצאה הבעל"ט, בשנה"ל לציון בראשון
הישיבה, לקראת הכנה לימודי של יחודי
בשבוע פעמיים המועברים שיעורים באמצעות
זלמן הרב הישיבה וראש הישיבה רבני ע"י
האפשרות את הייתה לא היום עד "אם פלדמן.
וב"ה מתאפשר זה לראשונה כעת זאת, לבצע
בישיבה. מציינים יפה" הענות רואים אנו

.053-712-5168 טל' להצטרפות

בזמן מצוה בר לחגוג אפשר כשאי
בט"ו שחלה מצוה בר חגיגת סידור אודות ...כותב

ניסן.

צריך שנים י"ג מלאות שביום מובן אופן בכל הנה
המבואר עפ"י ובפרט שמחה, של ענין איזה להיות

זה. ביום השמחה גודל בראשית פ' חדש בזהר

בזה, להשתתף יוכלו וכמה שכמה להתועדות ובהנוגע
בתנאי זה תלוי שהרי בזה, במקום להתיעץ עליו
ז׳רא) (מאגרת והמקום... האישים

הרופא בעניני הזמן את לבזבז לא
ענינים דבר על האריכות במכתבו קראתי בתמהון ...
יקדישו זה וזמן אלו. חקירות מכל וכלך לרופא, השייכים

ומתוך והחסידות, הנגלה ביראת-שמים לתלמוד-תורה
אלוקיך. ה' עם תהי' תמים שכתוב מה פי על הנהגה

ז׳רב) (מאגרת

בחופה החתן מהנהגות
חופתו תחת החתן אשר מנהגנו אשר ומפורסם ידוע
חתונתו בשנת ביום-הכיפורים זה ומפני קיטל, מלובש

שלאחרי'. בשנה ומתחיל קיטל לובש אין

אומר בו זה שלפני בהמנחה וכן חופתו שתחת מובן כן
חגור בתפלתו להיות צריך ולהבא ומהחופה חטא, על
הקשרים כל מתירים אשר המנהג לו ידוע בטח כן אבנט.
וכיו"ב), הנעלים שרוך או עניבה (כמו החתן שבלבושי
ואבנים זהב כסף, עניני בכיסיו מחזיק החתן אין וכן

הקדושין. בזמן - וכיוצא-בזה טובות
ז׳רד) (מאגרת

חסידית בהתוועדות יחד צופים

לצפיה ההזמנה מודעת
הכינוס בשידור

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים
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שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

סידנא בציון
חאקי בבא

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


