
הגאולה״ ״מוניות קמפיין

בקמפיין יוצאים 'ממש' במשרדי
המשיח מלך הרבי נבואת לפרסום
– בא" משיח זה "הנה כי שליט"א
וחסד טוב עשיית של אחרון ובמאמץ
החל בעולם. בפועל התגלותו את פועלים
שירות מוניות 114 יעלו אלה, מימים
מעשה עוד "משיח הסלוגן: עם גדולות
לכל קוראים ב'ממש' כאן!". והוא – קטן
הגדול, בקמפיין חלק לקחת ואחת אחד
ולזכות לזכותם אחת מונית ולהקדיש
נוחים תשלומים במספר המשפחה בני
הרבי של הקדושות בברכותיו ולזכות
שותפות ולקחת שליט"א, המשיח מלך
אשר כל "עשו של הענק בפרויקט
נוספים: ופרטים לתרומות ביכולתיכם".

054.2248.770

וגאולה מדע כנס

ושלימות "המדע הכותרת תחת
אי"ה, יתקיים המשיח" בימות הארץ
ביוזמת וגאולה, למדע הכנס השנה, גם
אריה ישראל ר' (לזכר R.I.A.L מכון
שליט"א הרבי יבלחט"א של אחיו לייב,
א', ביום יתקיים האירוע המשיח) מלך
במלון 18:00 בשעה תשע"ו, אייר י"ד
באר 4 סולד הנרייטה רח' ליאונרדו
דבריהם ישמעו "הקהל" בסימן שבע.
לצד ומשפיעים רבנים העיר, רב של
פרופסורים ממדענים, מרתקות הרצאות
לפנות ניתן נוספים לפרטים ודוקטורים.

058-7701716 דבניק: שלמה לר'

בלימוד עצומה, שמחה מתוך בעבודתנו להתבטא אריבער״ ה״לכתחילה צריך לראש לכל
ממש בקרוב ההתגלות עדי הגאולה ובשורת המעיינות הפצת בהידור, המצות קיום התורה,

טובות חדשות

ההתגלות לפעול
אריבער לכתחילה

הענק עצרת למפגן כולנו
תשע"ו של "הקהל"

שליט"א הרבי הדגיש הזדמנויות, וכמה בכמה
עד מיוחסים נשיאינו רבותינו כי המשיח מלך
אינה הדברים שכוונת ספק, אין המלך. לדוד
לזהות גם אלא העובדתי-הרשמי, ליחוס רק
המלך, דוד של הקדושות תכונותיו וירושת
אצל ובעיקר נשיאנו רבותינו אצל מצינו אותם

המשיח. מלך שליט"א הרבי

המלכתו, טרם גם דוד, של הבולטות מתכונותיו
מעל דילוג מכך, וכתוצאה בה' הבטחון זו

ומגבלות חישובים
ניכר הדבר הטבע.
להלחם ביציאתו ביותר
בידי הפלשתי. בגוליית
קלע מקל, רק דוד
אבני חלוקי וחמשה
שריון, מפלצת מול נחל
ובחנית בחרב חמוש

לפניו. כלים ונושא

זה הרי הטבע, בדרכי
שתוצאותיו מפגש
ולא מראש ידועות
דוד אך דוד. לטובת
ובתוקף בבטחון צועד

על מצהיר ואף טבעי, חישוב כל מעל מדלג
בידי ה' יסגרך הזה "היום גוליית: באוזני כך

מעלך..". ראשך את והסירותי והכיתיך

גדר לו פורץ מלך
לנוכח תמהה עמד ישראל מלך שאול אפילו
אם וכוונתו, העלם?" זה מי "בן ושאל התופעה
אבינו, יעקב בן יהודה של בנו פרץ מצאצאי הוא
גדר. לו פורץ שמלך כיון למלוך, עתיד שהוא הרי
למלך אלא זה אבירות "אין האלשיך: וכפירוש
כל את החשיב לבלתי ה', רוח בו צלחה אשר
בטחון לפניו". האדם
כל מעל ודילוג בה'
כשמדובר טבעי, חישוב

ית'. רצונו בעשיית

נותרה במהלכם חלפו, שנה מאלפים למעלה
השבוע בלבד. סגולה ליחידי תואמת זו הנהגה
בנושא. שחל המהפך את המייצג התאריך חל
מהר"ש, אדמו"ר של הולדתו יום אייר, ב'
חב"ד, בשושלת הרביעי הנשיא שמואל, רבינו
שם על אריבער", "לכתחילה בכינויו שנודע
אפשר כשאי אומר, "העולם הידועה: אימרתו
ואני מלמעלה, הולכים אזי מלמטה ללכת
לדלג יש לכתחילה אריבער, שלכתחילה אומר,

מלמעלה".

את אפיינה זו אימרה
אדמו"ר של הנהגתו
בהנהגתו הן מהר"ש,
ה' בעבודת האישית
הציבורית בעבודתו והן
בעמידתו ישראל, כנשיא
על להגן חת ללא
מול ישראל, קהילות
ברוסיא השלטון ראשי
זו אין מעתה, הצארית.
סגולה ליחידי הנהגה
התנהגות קוד אלא

לחסידים.

עצומה שמחה מתוך
רבותינו ע"י התפרסמה זו שהנהגה העובדה
מלך שליט"א הרבי אומר אלינו, והגיעה נשיאנו,
לכל ה', בעבודת ברורה הוראה בה יש המשיח,
הדור מאנשי אחד לכל ועד ישראל מעם אחד
האמיתית הגאולה הבאת עיקרי, הכי ובענין

ממש. בפועל והשלימה

להתבטא אריבער" ה"לכתחילה צריך לראש לכל
התורה בלימוד עצומה, שמחה מתוך בעבודתנו
הפצת בהידור, המצות קיום וחסידות, נגלה
וודאות מתוך הגאולה, בשורת והפצת המעיינות
שליט"א והרבי הגאולה בזמן כבר אנו כי גמורה
תיכף עולמים גאולת לגאלנו אמור המשיח מלך

ממש. ומיד

נשי לכנס בת״א, 11״ ״האנגר האולם את גדשו נשים 3000 מ למעלה
ש) אודליה (צ: הגאולה על ולהתעקש לדרוש ניסן, בכ״ח ישראל ובנות

לך קורא המלך

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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הקהל שנת (13.5.16) ה'תשע"ו אייר, ה' אמור, פרשת קודש שבת ערב
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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

ציפורה ורעיתו מרדכי לרב
שי' זהב משי

תחי' שירה מושקא ה' בצבאות החיילת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל

ב"ר משה אברהם ר' הרה"ח המשפיע
נפרסטק ע"ה דובער ראובן
תשע"ו ניסן י' שני יום נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי
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יטמא לה . . הבתולה ולאחותו
ג) כא, (ויקרא

שנקראה ישראל כנסת על קאי - ”אחותו"
הצדיקים. מדריגת להקב"ה, אחות
תשובה. הבעלי מעלת - אליו" ”הקרובה
בשעת שגם - לאיש" היתה לא ”אשר
יטמא“ ”לה ית'. אתו באמנה היא החטא
בכדי הטומאה למקום יורד -שהקב"ה

ישראל. כנסת את לגאול
שמואל) (תורת

לכם וספרתם
טו) כג, (ויקרא

בירורים היא שעבודתה העומר, בספירת
עד העולם את לזכך למעלה, מלמטה
הוא הסדר העתידה, לגאולה כלי שיהיה
מזככים נהורא", והדר חשוכא "ברישא -
למעלה; מלמטה בדרך העולם חושך את
המשך היא הספירה זה, כל שעם אלא

ישנו הספירה שבעבודת כלומר, לקרבן,
אשר מלמעלה, אור גילוי דקדשים, הכח
בפנימיות הספירה עבודת על-ידי יומשך
על- והשלימה האמיתית בגאולה בעולם,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ידי
(976 ע׳ ג שיחות (לקוטי

ישרה... דרך היא איזו אומר רבי
א) ב, אבות (פרקי

והמהירה (הקלה ישרה" ה"דרך ...מהי
לו שיבור התורה) דרכי כל מבין ביותר
עניני שגמר בני-ישראל) (כללות האדם
וביאת התגלות לפעול כדי העבודה

המשיח?
וביאת להתגלות ישרה" ה"דרך ...וביאור
שבתפארת" ”מלכות על-ידי המשיח
ובפשטות.. בפועל.. למעשה בנוגע -
התורה לימוד הוא - שבתפארת" ”מלכות

הגאולה... ובעניני המשיח מלך בעניני
ה׳תנש״א) תזריע-ומצורע ש״פ (משיחות

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:09 18:52 ירושלים
20:12 19:08 תל-אביב
20:13 19:00 חיפה
20:10 19:09 באר-שבע
20:52 19:47 ניו-יורק

     
ל) - טו מד, פרק (יחזקאל 

   

ספיר כאבן בהיר להיות

ואמרת, "אמור רש"י מפרש פרשתנו בתחלת
במסכת ומקורו הקטנים". על גדולים להזהיר
לא הם, שקץ כי תאכלום "לא א): (קיד, יבמות

נפש כל הקטנים.. על גדולים להזהיר תאכלום,
הקטנים.. על גדולים להזהיר דם.. תאכל לא מכם

הקטנים.. על גדולים להזהיר ואמרת אמור

הכי עניין הוא הקטנים שחינוך כיון להבין: וצריך
ישראל עם של ההמשך תלוי שבזה ועד עיקרי,
חז"ל ובלשון הדורות, כל סוף עד לדור מדור

אין גדיים אין "אם ב) הלכה י, פרק סנהדרין (ירושלמי,

למתן בסמוך זה חיוב נאמר לא למה - תיישים"
פרשיות?! וכמה כמה לאחר אם, כי תורה,

אייר בחודש תמיד
על גדולים "להזהיר אמור שפרשת בכך יובן הדבר
הוא שיחודו אייר, בחודש תמיד נקראת הקטנים",
שכל היחיד החודש בהיותו העומר, ספירת במצות

ומיוחדת. מסויימת מצוה עם קשור שבו יום

העומר ספירת שמצות בכך גם מודגש זה וענין
ממחרת לכם "וספרתם אמור: בפרשת נאמרה

טז) (כג, התנופה.. עומר את הביאכם מיום השבת
גדולים להזהיר ואמרת "אמור של הענין וגם היות

תוכן העומר: ספירת עם קשור הקטנים" על
("להזהיר החינוך ענין דרך על הוא העומר ספירת

עם כללות של החינוך - הקטנים") על גדולים

מצרים ביציאת שהרי, תורה, למתן כהכנה ישראל
להיות הוצרך זה ולאחרי ישראל, עם לידת היתה
לקבלת הקטן) של החינוך (בדוגמת החינוך ענין

והגעגועים התשוקה ובמיוחד כולל התורה,
הימים את שסופרים כך כדי עד התורה, לקבלת
את לקבל יזכו שבו החמישים יום כבר יבוא מתי

התורה.

הוא שספירת-העומר - ושנה שנה בכל ודוגמתו
תורתנו" מתן "זמן של להחידוש והכנה חינוך

לתכלית עד בקודש", "דמעלין באופן ההיא בשנה
שיתגלה כפי תורה דמתן בהחידוש השלימות

תצא". מאתי חדשה "תורה - לבוא לעתיד

מבוגרים וגם ילדים
הוא העומר שבספירת "חינוך" ביאור: ולתוספת
של חינוכו בדוגמת עבודה, לתחלת בנוגע רק לא
הדרגות כל וכולל שייך אלא כפשוטו, קטן ילד
(שבכל עילוי אחר בעילוי האדם, שבעבודת

ל"חינוך" שזקוק "קטן" בבחינת הוא הרי דרגא
שעבודת בכך כמודגש יותר), נעלית דרגא לגבי
לאחר השבת", "ממחרת היא ספירת-העומר
ומוסיף הפסח שבחג וקפיצה לדילוג ובהמשך

"שני ליום, מיום וקפיצה בדילוג וגם-כן והולך
השלימות. לתכלית עד ימים" "שלשה ימים",

שבתות שבע לכם.. "וספרתם שבפסוק לומר, ויש
כל עבודת שלימות מרומזת תהיינה" תמימות

הנרמזים סוגים, לשבעה כידוע הנחלקת ישראל,
שבלב, המדות שבעת כנגד המנורה קני בשבעת
שבעת כל - ספירת-העומר של העבודה וע"י
"תמימות", נעשים ישראל נשמות של הסוגים

אבן כמו בהירות, "לשון "וספרתם", דשל ובאופן
הנרות". שבעת "יאירו שכתוב כמו ספיר"

האבות כמו להאיר
בשם גם מרומזת ישראל, בני של זו ושלימות
אברהם, בראשי-תיבות: נרמזו בו אייר החודש

והאמהות האבות שענין היינו, רחל. יעקב, יצחק,
ו"אייר" עבודתם. מצד ישראל כל אצל בגלוי ניכר

הקב"ה, ברפואת רופאך'" ה' "אני ר"ת כן גם
שלימות של ומצב במעמד הם ישראל בני שכל

יחד. גם וברוחניות בגשמיות הבריאות,

להזהיר ואמרת ב"אמור גם מרומז זה וענין
"הקטנים ישראל, בני שכל - הקטנים" על גדולים
"להזהיר" של ומצב במעמד נמצאים הגדולים" עם

"והמשכילים הנאמר דרך על ואור זוהר מלשון
של שבחם בגלוי רואים ואז הרקיע", כזהר יזהירו
לשון גם שהוא ואמרת" ב"אמור כמרומז ישראל,

"את הפסוק על חז"ל כדרשת ושבח, חשיבות
עשיתוני "אתם גו'", האמירך וה' גו' האמרת ה'
חטיבה אתכם אעשה ואני בעולם, אחת חטיבה

בעולם". אחת

ה׳תש״נ) בעומר ל״ג ערב אמור, ש״פ (משיחות

מלך דבר

אמור פרשת
קדושים פרשת יורק: בניו

אמור

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



אשר לכל קוראיו, לכל ה' "קרוב
הפניה כאשר באמת". יקראוהו
צדיקים ישועה. רואים אמיתית,
חז"ל. הורונו כך לבוראם, דומים
הרבי שליח גרוזמן יצחק הרב
לראשון המשיח מלך שליט"א

אישית. לכך עד היה לציון,

השנה, ניסן י"א שלישי, ביום
בשם אשה חב"ד לבית נכנסה
וביקשה ארגנטיני ממוצא אסתר,
"אני המרכזי. ב"סדר" להשתתף
ב"סדר" שנים עשר משתתפת כבר
השנה אבל בארגניטינה. חב"ד עם
עלי בריאותיות מסיבות כאן. אני
מטפלת אני נכדתי, על להשגיח
ב"סדר" להשתתף בקשתי ולכן בה.

מטעמכם, הנערך
היכל ליד באולם

התרבות".

כי לה, "הסברתי
במרכז ל"סדר" ביחס
וכל היות בעיה, ישנה
תפוסים. המקומות
ריבקין חיים הרב
ביקש הסדר, מארגן
לרשום, להפסיק ממני
מקום שאין כיוון

יותר.

מס' את לי שתשאירי "הצעתי
מקום יתפנה ואם שלך הטלפון
חשבתי בליבי אליך." אתקשר
נזמין אזי מקום יהיה ולא שבמדה
הבייתה. אלינו נכדתה ואת אותה

ערב לפני יום חמישי, יום הגיע
ומבשר מתקשר חיים והרב פסח,
לקחתי מקומות. ארבע שהתפנו לי
והתכוונתי ארבעתם את מייד
הבשורה את אסתר לגב' לבשר

הטובה.

בו הפתק את לחפש התחלתי
גב' של הטלפון מס' את רשמתי
היה זה מוצא. לא ואני אסתר
את הפכתי בבוקר, 10:30 בערך
גם שיחפשו בקשתי חב"ד, בית
לי הייתה תוצאות. ללא אך בבית
כל יהודיה אשה גדולה, נפש עגמת

הסדר... בליל להיות רוצה כך

אני בצהרים, אחת בשעה בערך
כמה לי היו חב"ד, בבית יושב
אני מה משום אך פנויות, דקות
להתמקם מנסה אי-נוחות, מרגיש

בשלב הועיל. ללא אך אחרת,
כעין להרגיש התחלתי מסויים
לצאת החלטתי בגרוני, מחנק

אויר. לנשום החוצה,

אני עיני ומול החוצה יוצא אני
מול עומדת אסתר, גב' את רואה
בהתרגשות: אליה פניתי חב"ד. בית
אני כאן, עושה את מה אסתר "גב'
לך להודיע שעות כמה מזה מחפש
יש עבורך. מקומות שני שהתפנו

הסדר". לליל מקום לך

שהיא הבחנתי, כעת רק אבל
לאחר שואל. אני קרה" "מה בוכה.

לספר. החל מעט שנרגעה

הטלפון מס' את שרשמת "לאחר
ולא יומים עברו שלי,
הבנתי התקשרת.
את אחגוג לא שהשנה
חב"ד. עם הסדר ליל
מאוד לי. כאב מאוד זה
לא שחב"ד אותי אכזב
מענה. לי לתת יכולים

שעה כחצי לפני
בית מכיוון ירדתי
חציתי הגדול, הכנסת
כשאני המדרחוב את
חוצה לא אני לעצמי אומרת
חב"ד. בית ליד המדרחוב את
מוכנה. לא אני אותי, איכזבו הם
לבנין בצמוד השני, בצד הלכתי

הישן. העיריה

התברר כשהתקדמתי, אבל
העיריה בעבודת חסום שהמעבר
לא חזרה. אותי היפנה ופקח
ליד לעבור אלא ברירה לי נותרה
משם לעבור החלטתי חב"ד. בית

במהירות.

חב"ד, לבית שהתקרבתי כדי תוך
של הגדולה בתמונה הבחנתי
פרצו ומפי מולה נעצרתי הרב'ה,
הייתי שנים עשר "רב'ה, המילים:
נותן לא שלך השליח ועכשיו איתך,
התחלתי איתך... ביחד להיות לי

לבכות.

שיש לי ומבשר מופיע אתה ואז
תודה הסדר... לליל מקום לנו

תודה". רב'ה,

גרוזמן הרב סיים וקיים", "חי
שבוע טוב, שבוע המלך", "ויחי

גאולה. של שבוע חסידי,

אייר חודש מעלת על המשיח, מלך שליט״א הרבי משיחת

מיוחדת למצוה קשור יום כל
קשור מהם כאו"א שבו, הימים שכל - אייר חודש של המיוחד ענינו
בחודש (משא"כ העומר ספירת מצות מיוחדת, אחת מצוה עם

שהמצוה שלאחריו, סיון - וחודש שלפניו ניסן
דחדשים מהימים בחלק רק היא העומר דספירת

אלה)1.
ידוע2 האדם: בעבודת העומר דספירת הענין ותוכן
בהמה, מאכל משעורים, שבא העומר, שקרבן
מ"ט ובמשך הבהמית, נפש "הקרבת" על רומז
דנה"ב, המדות פרטי כל מבררים דספה"ע הימים
יום שבכל מדות, מז' כלולה שכ"א כפי מדות ז'
גבורה שבחסד, חסד פרטית: מדה בירור נעשה

צעד אחר צעד והדרגה, בסדר היא שהעבודה היינו, וכו'3, שבחסד
שבתות שבע גו' לכם ד"וספרתם העבודה לשלימות שמגיעים עד כו',
בהירות5) מלשון ("וספרתם" והזיכוך שהבירור תהיינה"4, תמימות

ושלימות6. תמימות של באופן הוא
(121 ע׳ ג, כרך התוועדויות ה׳תש״נ אייר, ג׳ תזו״מ, (ש״פ

כולו החודש כל
אייר: חודש של המיוחד ענינו

מתחלקת - ללבנה7 ומונין ללבנה שדומין - ישראל בני עבודת
חודש. לכל מיוחדת עבודה הלבנה), (ענין השנה לחדשי בהתאם
העומר, ספירת - היא אייר דחודש המיוחדת שהעבודה ונמצא,
עד שלו", ד"קב באופן יהי' דמ"ת שהענין בנ"י של ההכנה עבודת

דמ"ת. הענין בכללות להקב"ה שותפים שיהיו

(לא וסיון ניסן חודש בימי גם ישנה העומר דספירת שהמצוה ואף
בכל שכן, אייר, בחודש מיוחד עילוי ישנו הרי - אייר) בחודש רק
בחדשים משא"כ דספה"ע, המצוה את מקיימים זה דחודש הימים
ניסן בחודש החודש: מימי בחלק רק זו מצוה שמקיימים וסיון, ניסן
הולכת (כאשר הלבנה מילוי לאחרי החודש, של השני' במחצית -

בלבד. ימים חמשה - סיון ובחודש ומתקטנת),

הענין (מלבד נוספים ענינים ישנם וסיון, ניסן בחדשים כלומר:
משא"כ לספה"ע, שייכות להם עכ"פ)אין ש(בפשטות דספה"ע)
אחד, בענין ומאוחדים קשורים החודש ימי כל הרי - אייר בחודש
ולכן בפ"ע, (ומצוה) ענין הוא ויום יום שכל היינו, ספה"ע, מצות
הספירה ימי כל - זה עם וביחד ויום, יום בכל בפ"ע ברכה מברכים

בשוה. הימים בכל הוא הברכה נוסח ולכן אחד, (ומצוה) ענין הם
(1579 ע׳ ג׳, כרך התוועדויות אייר, מבה״ח קדושים, (ש״פ

__________

ועוד. ואילך. 263 ס"ע ח"א לקו"ש שסז. ע' בהעלותך אוה"ת ראה (1

ובכ"מ. ואילך. א יו"ד, במדבר ואילך. ב לה, אמור לקו"ת ראה (2

חסד עד שבמלכות ממלכות - למעלה מלמטה הוא שהסדר להדעות ובפרט (3
שהעבודה יותר עוד מודגש שבזה ועוד), במקומו. האריז"ל סידור (ראה שבחסד

והדרגה. בסדר היא

טו. כג, אמור (4

שם. אמור לקו"ת (5

כל להיות עשה "מצות - אייר דב' הרמב"ם לשיעור מהשייכות להעיר (6
בכל ה"תמימות" על שרומז המזבח), איסורי הל' (ריש ומובחרין" תמימין הקרבנות

להקב"ה. קירוב הקרבנות, הו"ע שכללותם העבודה עניני

ואילך). ב (ד, בראשית אוה"ת וראה ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה (27 ב. ב, ירמי' (7
ובכ"מ.

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

המוקדשין פסולי הל'
יג פרק
יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

ב-ד. פרקים מעילה הלכות

ה-ז. פרקים

א-ב. פרקים פסח קרבן הלכות ח. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א. פרק חגיגה הלכות ט-י. פרקים

א. פרק בכורות הלכות ב-ג. פרקים

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשיח מלך שליט"א הרבי עם "סדר"

(שאודותיו שבת בהלכות הברור הדין גם כולל
למחבל, מוותרים שאם פעמים) כמה כבר דובר

ואין לפניהם", להכבש נוחה הארץ "תהא ידה שעל הדרך זוהי
בורו-פארק, על או ישראל, ארץ על מדובר אם מינה נפקא כל
בכל - ברק בני או הייטס קראון וויליאמסבורג, קיו-קארדענס,

תשל"ח) ראה (ש"פ דין. אותו זהו מקום

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקום! בכל שווה - הלכה

אבל) נ. (צילום: גרוזמן יצחק הרב

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת



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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

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

טט ל ששל טט ככ טטטוחססס הב ענפפפ ככככל ששששששלנו טטטוח הב סססססוכככנותתתתת

הקןר' קדמי  במצוות שילוח הקן שילוח במצוות קדמי ר'

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ו 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' לפרטים:

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

חה!
הצל
ב

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,

כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
www.hageula.com@gmail.comwww.hageula.com@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

בפסטיבל וגאולה משיח מתחם

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

השנה גם קודמים, פסטיבלים בעשרות כמו
בחול שבכנרת גולן בחוף לפסטיבל בצמוד
קדלבורג, מיכאל הרב הקים פסח, המועד
מתחם המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח
ממשתפי מאות שזיכה ענק ומשיח גאולה
תפילות כשרות, חג בסעודות הפסטיבל,

משיח. וסעודות התוועדויות במניין,

שרשרת ההצלה, מתחם להקמת קדמה
ליווי גלויות, פרטיות" "השגחות של מופלאה
מספר המשיח., מלך שליט"א מהרבי צמוד
הראשונה בפנייתנו "כבר מיכאל: הרב כך על
חב"ד, בית להקים לנו לאפשר ההפקה לחברת
נחרץ. בסירוב נתקלנו הפסטיבל, מתחם בתוך
הבית את להקים שניאלץ הייתה, המשמעות
איש כזה במצב הפסטיבל. לגדר מחוץ חב"ד

אלינו. להגיע יוכל לא מהמשתתפים

גדר פורץ שמחה

התשובה המשיח מלך שליט"א לרבי כתבנו
במילים רנ"ג, בעמוד ח' בכרך התקבלה
בהפצת הטובות פעולתיו "אודות ברורות:
שליחותו עושה שליח חזקה .. והיהדות התורה
כמה ישנם זו שליחות במילוי אשר מובן ..
גדר". פורץ שמחה .. אבל .. ועיכובים מניעות

מצב. בכל שממשיכים ברור היה כעת

ועלינו משאית על הרב הציוד את העמסנו
ראשון ביום הסדר. ליל שם לעשות לצפת,
השטח. את לבדוק ירדנו המועד בחול
משום המשטרה הראשון. בנס נוכחנו כעת
הפסטיבל מתחם את לצמצם החליטה מה
רצועה שנותרה כך מהחוף, אותו והרחיקה

חב"ד. מאהל את למקם נוכל בה פנויה,

השטח בכל החשמל. בעיית בפנינו נצבה כעת
נקודת אף הייתה לא הפסטיבל לגדר שמחוץ
לנסות הייתה, היחידה האפשרות חשמל.
הכניסה מול שהייתה ממסעדה חשמל לקחת
המסעדה בעלי עם לדבר בקשנו הראשית.
ששמע העובדים אחד במקום. היו לא הם אך
התלהב במקום, חב"ד בית להקים שבכוונתנו
שבת, בשמירת החלה אשתו כי וסיפר מאוד
לדבר הבטיח הוא ממש. של הצלה זו ועבורה
וחזרנו טלפונים החלפנו עבורנו. הבעלים עם

וחשמל. מקום לנו שיש בידיעה לצפת,

החשמל את שקבלנו עד

בסדר, שהכל לוודא התקשרנו שלישי וביום
התחייבו המסעדה שבעלי נודע שאז אלא
יכלו לא ולכן נוספים לגורמים חשמל לספק
לחוף והגענו צוות עם ירדנו בלילה לנו. לאשר
להעביר נאלצנו שעות במשך חסום. שהיה
הוקם רביעי יום בבוקר רגלית. הציוד את

חשמל. ללא שעדיין אלא האוהל,

מדהימה פרטית בהשגחה פגשתי חמישי ביום
ובקשתי אליו פניתי הבעלים. אחד את
לנו לתת אפשרות יש האם שוב שיבדוק
כמה לאחר שמח. בחג אותו וברכתי חשמל,
חשמל. לנו נותן הוא כי הודעה, קבלנו דקות

המתחם בכל תהלוכה

הנהלת חדשה. בעיה נוצרה שאז אלא
שנותקנו כך הגדר, סגירת על הורתה הפסטיבל
אש מכבי פקחי הגיעו ואז מהמתחם. לחלוטין
נציג כשלפתע אחרונה, לביקורת והמשטרה
חירום, ליציאת נוסף פתח דרש המשטרה
של הצלה זו הייתה שלנו. למאהל צמוד בדיוק

למתחם. מעבר התאפשר מעתה ממש,

וקיימנו למתחם נכנסנו החג כניסת עם
בשירה "תהלוכה"
הצטרפו אליה וזמרה,
מזמינים כשאנו רבים,
המשתתפים את
והשבת החג לסעודות
הגיעו משיח. וסעודת
שזכו ב"ה, מאות!
אלוקים דברי לשמוע
בשורת עם יחד חיים,
הרבי של הגאולה

את מציין מיכאל הרב המשיח. מלך שליט"א
נימנו: עליהם הצוות של החשובה עזרתם
בקוש, מנחם הר' ברכולי, מרדכי אהרון הר'
פרץ, אבישי הר' סגל, אפי הר' לוי, אלי הר'
מ"אור הבנות לצוות וכן ,שחר, יעקב אורי'ה,

המשתתפות. עם שפעלו חיה"

ההכנה בשלבי בפסטיבל חב״ד מתחם

הקודש טהרת על חינוך
מסרו אשר הזקן, ורבנו הבעש"ט המאורות, ...שני

כידוע. ישראל בני ילדי חינוך על נפשם

וגם היא שהוראה ודאי - עד"ז ההודעה שהרי
ההולכים בעקבותיהם, ההולכים אלו לכל כח, נתינת
שיצליחו ולהבא, מכאן ילכו עכ"פ או בהווה
הקדש טהרת על חינוך האמורה, קדושה בעבודה
ותורת הנגלה תורת תמימה, תורה תורתנו ע"פ
ה' ברך זרע תלמידים להקים יחד, גם החסידות

שגדלנו. גידולים ראו עליהם, יאמר בצדק אשר

מובן הרי בזה, המתעסק כל של השכר וגודל
אשר הבעש"ט, בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק מדברי
גדולה ישראל, מבני ואחת אחד לכל הקב"ה אהבת

יחידם לבנם זקנים הורים מאהבת גם יותר עוד
רוח הנחת מובנת ובמילא זקנותם, לעת להם הנולד

ית'. כרצונו הטוב חינוכם ע"י להקב"ה הנגרמת
ו׳תפה) (מאגרת

הדאגות את להסיר
במחשבות קשור הוא שלה המיחוש ...כנראה
יתברך בהשם בבטחון וכשתתחזק ודאגות,
כל על ומשגיח העולם בורא שהוא ויתעלה,
מעלי' שיקל בודאי פרטית, בהשגחה ואחת אחד
את שתדע טוב ומה לגמרי, שיעבור עד המיחוש
להיות ואפשר פה, בעל תהלים בספר כ"ג המזמור
יותר שנקל איך צרפת, בלשון בהעתקה כן גם
יצליחה. והשי"ת עליו, תחזור לזמן ומזמן בעדה,

ו׳תפו) (מאגרת


