
באתיופיה חב״ד מקוה
בפסח שנערכה מיוחדת באסיפה
של בניהולו באתיופיה חב"ד בבית שני,
אליהו הרב המשיח מלך הרבי שליח
היהודית, הקהילה נציגי עם יחד חביב
בשיטת מפואר מקוה הקמת על הוחלט
הרבי תשובת את הקריא חביב הרב חב"ד.
הקודש, באגרות המשיח מלך שליט"א
לפתיחת וחגיגה אסיפה לערוך יש לפיה
אייר, י"ד בתאריך הבנין קרן מגבית
על לקחו האסיפה משתתפי שני. פסח
ולהתרים בקרן אישית להשתתף עצמם
הזמנים לוח את הציג חביב הרב עבורה.
לתרומות ההיסטורית, התכנית למימוש

Chabadethiopia@gmail.com

בר״ג אופניים שיירת
מטעם התקיימה בעומר ל"ג ביום
גן, ברמת ליובאוויטש, מודעות מרכז
עוטר אופניים זוג כל אופניים. שיירת
המשיח מלך שליט"א הרבי בתמונת
היווה הססגוני המבצע משיח. ובדגל
ל"ג ביום הגאולה בשורת מפרסום חלק

רשב"י. שמחת יום בעומר

יוסי הת' ביוזמת שהתארגנה השיירה
בצירים נעה המרכז, מפעילי ויצהנדלר
משתתפי בדרכה כאשר בעיר המרכזיים
תהלוכת על עלונים מחלקים השיירה
המרכז מטעם שהתקיימה בעומר ל"ג
מרכזים במקומות משיח. וכרטיסי
היקף. רב תפילין למבצע השיירה נעצרה
ביותר חיוביות היו התושבים תגובות
רכבים. בעלי של עידוד בצפירות ולווו

יוסי: בתרומות, לסיוע

.054-840-0770

טובות חדשות

היכונו!

ומשיח גאולה עצרת
ה'תשע"ז תמוז ג'

העולים אלפי מאות בעומר. ל"ג שלאחר ביום
לציונוהקדוששלרשב"יבמירון,לשמוחבשמחתו
רבבות לבתיהם. חזרו כבר שלו, ההילולא ביום
בתהלוכות שהשתתפו והוריהם ישראל ילדי
ועשן ריח לשיגרה, כבר חזרו והגאולה, האחדות
הזמן זה ועברו. חלפו כבר בעומר ל"ג מדורות
שאישיותו זה כיצד התופעה. את ולהבין לנסות
בארץ יהודים מליוני ממקדת אחד, אדם של

נשים אנשים ובעולם,
בשמחה המציינים וטף,
לשמוח בקשתו את
זה? כיצד שמחתו. ביום

משהו להבין ניתן
באמצעות מגדולתו,
הסיפורים אחד
את המדגיש אודותיו,
מופיע במקורו יחודו.
הזוהר, בספר הסיפור
ונשנה חוזר הוא אך
של החסידות במאמרי
לדורותיהם חב"ד נשיאי
מלך שליט"א לרבי ועד

המשיח.

תורה ע״י גשם
היה צריך העולם כאשר אחת פעם זה היה
חזקיה ורבי ייסא רבי את חכמים שלחו לגשם,
שיפעל מנת על רשב"י אל נוספים וחכמים
כבר ידע רשב"י בהם משהבחין גשמים. שירדו
הפסוק על דרש לומר והחל בואם, מטרת את
יחד", גם אחים שבת נעים ומה טוב מה "הנה
האלוקי הסוד את לגלות שהחל ברגע ואז
מיד החל התורה, פנימיות עפ"י בפסוק הטמון

כדרוש. גשם לרדת

שיפעלו לבקש לצדיקים פניה של זו תופעה עצם
חידושו לרשב"י. יחודית אינה גשמים, ירידת
הוא, בזה רשב"י של
הצדיקים שאצל בעוד
בדרך היתה פעולתם
רשב"י לעומת תפילה,

ידי על אלא תפילה בדרך הייתה לא שפעולתו
גילוי שבה, הפנימי הרובד ובגילוי תורה אמירת
ובאופן מטר מיד ירד שבתורה, והפנימיות הסוד

וטוב. נוח הכי

הנה ותפילה, תורה השניים שבין בהבחנה
המבקש האדם, מוגבלות את מדגישה תפילה
מעצם בפרט חסרונו, את שימלא יתברך מהשם
באמירת זאת, לעומת מוגבל. נברא היותו
בפנימיות ובפרט תורה,
האדם חושף התורה,
שבתורה האין-סוף את
איתו מאוחדת בהיותה
שפע נמשך בגילויה ית',
ממילא, בדרך לעולם
וככל המצטרך בכל

הדרוש.

שייכת שהתפילה מכאן
עולם של לזמן בעיקר
ואילו נוהג, כמנהגו
פנימיות ובפרט תורה
הוא עיקרה התורה,
לבא, לעתיד דווקא
עד - משיח של תורתו את ללמוד נזכה כאשר
הבל הזה, בעולם למד שאדם תורה "כל אשר

משיח". של תורתו לפני היא

דורנו של הנפלאה הזכות
לבוא, דלעתיד הנשמות מסוג בהיותו רשב"י
תורה ע"י היה בעולם פעולתו אופן גם ולכן
את שפתח ועד פנימיותה גילוי ע"י ובפרט
מקור הזוהר ספר בחיבורו זה בנושא הצינור
ביותר. ברורה לגבינו ההוראה הסוד. תורת
דורנו, של הנפלאה הזכות את לממש עלינו
נשיאינו רבותינו בתורת התורה פנימיות לימוד
מלך שליט"א הרבי של בתורתו ובמיוחד
התוועדויות מאמרים, שיחות, ליקוטי המשיח,
לימוד של והתחלה הכנה המהוה לימוד וכו',
ומהותו מעצמותו תצא" מאיתי חדשה ה"תורה
ממש ומיד תיכף ושלימה האמיתית בגאולה ית',

לבב. וטוב שמחה ומתוך

של השפעות
הגאולה עידן

חב״ד חסידי ישיבת תלמידי של הגאולה בשורת הפצת פעילות
סויסה) ינון (צ. . בעמר ל״ג ביום במרון משיח״ ב״כיכר צפת ליובאווטש

במרון - משיח כיכר

מלך שליט״א הרבי של בתורתו ובמיוחד נשיאינו רבותינו בתורת התורה פנימיות לימוד
ית׳ ומהותו מעצמותו תצא״ מאיתי חדשה ה״תורה לימוד של ההתחלה את מהווה המשיח,
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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

קייקוב ורעייתו יצחק יוסף ר' למשפחת
ה' בצבאות החייל בנם הולדת לרגל

שיחי' בנימין אברהם
הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל

ז"ל משה ב"ר שלמה ר'

שניאורסון
ה'תשע"ז אייר ט"ז נלב"ע

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לזכות

 
   

   
  

  
  

 
 
  

  
   

 
  

ה) כו, (בחוקותי בארצכם לבטח וישבתם

אלא עכשיו, עושה שהיא כדרך לא
הראשון. אדם בימי שעושה כדרך
נזרעת להיות עתידה שהארץ ומנין
לומר תלמוד יומה. בן פירות ועושה
לנפלאותיו". עשה "זכר ד) קיא, (תהילים

"תדשא יא) א, (בראשית אומר הוא וכן
ביום שבו מלמד עשב", דשא הארץ
עושה ביום בו נזרעת, שהייתה

פירות.
כהנים) (תורת

יב) כו, (בחוקותי בתוככם והתהלכתי

בתוככם" "והתהלכתי כאן נאמר
האלקים "את ט) ו, (בראשית נח אצל ונאמר
צדיק נח בני, הקב"ה: אמר נח". התהלך
עמו, ומטייל בידו תופס והייתי היה

שנאמר צדיקים, שנקראים אתם אף
וגו', צדיקים כולם ועמך כא) ס, (ישעיה

להיות עתיד אני אף לבוא לעתיד
"והתהלכתי שנאמר עמכם, מטייל
שלמה) (תורה בתוככם".

יב) כו, (בחוקותי בתוככם והתהלכתי

בכמה ראה יוחאי, בר שמעון רבי אמר
. . לישראל הקב"ה חיבבן לשונות
אלוקיכם לה' אתם בנים זו, בפרשה
לה' אתה קדוש עם כי א), יד, (דברים

ו). ז, (שם אלוקיך ה' בחר ובך ב), (שם

בעולם- לישראל, הקב"ה להם אמר
עליכם. שמי ויחדתי בכם בחרתי הזה
מתהלך בכבודי אני לעתיד-לבוא

גו'". בתוכיכם "והתהלכתי ביניכם,

ילמדנו) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:13 18:56 ירושלים
20:16 19:12 תל-אביב
20:17 19:04 חיפה
20:15 19:13 באר-שבע
20:59 19:52 ניו-יורק

לעלות! קוראים לא -     

       
( יד י"ז, - יט ט"ז, ירמיה, )
סיון חודש  

חלקים. 12 ו דק', 32 ,8 שעה ששי ליל 
ששי ביום  

בסופן תחלתן נעוץ

מלך דבר

בחוקותי בהר פרשת
ה פרק אבות פרקי

בחוקותי בהר

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

ויקרא. ספר את מסיימים אנו בעזהי"ת, השבוע,
ענין שבכל מלמד, יצירה בספר הנזכר ידוע כלל
לסופו. הענין תחילת בין קשר קיים שבקדושה
לסופו. ויקרא ספר תחילת בין הקשר, גם מכאן

כי "אדם קרבנות: בדיני הספר, עוסק בתחילתו
בפרשת הספר סיום גם לה'". קרבן מכם יקריב
מדובר ששם אלא בקרבנות, עוסק בחוקותי
בכור "אך - בכור א. מיוחדים: קרבנות בשני

בהמה מעשר ב. הוא". לה' בבהמה... לה' יוקדש
קדש". יהיה וצאן.....העשירי בקר מעשר "וכל -

יש בסופן", תחילתן שנעוץ הנ"ל הכלל ע"פ
הכללי הענין משתקף אלה, קרבנות שבשני לומר

הספר. בתחילת מדובר שעליו

קדושה סוגי –שני קרבנות שני
בהלכות הרמב"ם כלשון מעצמו, קדוש הבכור
טהורה בהמה בכור להקדיש "מצווה בכורות:

מתקדש זה הרי לא, ואם קדש... זה הרי ויאמר
מלמעלה באה ה"בכור" שקדושת מכאן, מאיליו".

האדם. בעבודת תלויה ואינה

שקדושתו בכך מהבכור שונה - בהמה מעשר
את לספור האדם על האדם. לעבודת קשורה

מכריז הוא לעשירי, בהגיעו שברשותו. הבהמות
קדוש. נעשה הוא ואכן "מעשר" עליו

יקריב כי "אדם ויקרא: של הפתיחה מילות על
רבי הזקן, אדמו"ר מסביר לה'", קרבן מכם

תורה", "לקוטי בספרו מליאדי, זלמן שניאור
העליון" ל"אדם התורה רומזת "אדם" שבמילה
שלמטה האדם את ("יקריב") המקרב (הקב"ה)
האדם את לעורר כדי קרבן"). ("מכם לאלוקות

בתחילת כבר לו מעניק הקב"ה ה', לעבודת
זו, השפעה מלמעלה. מעוררת ההשפעה עבודתו,

- דלעילא" "אתערותא החסידות בלשון נקראת
מלמעלה). (התעוררות

את תקריבו הבהמה... "מן נאמר הפסוק בהמשך
האדם שעל הקרבן על מדובר כאן קרבנכם",
- שלו) ה"בהמה" (מן עצמו בעבודת להביא

מלמטה). (התעוררות דלתתא אתרעותא

הפרשה לתחילת הקשר
לסופו. הספר תחילת בין הקשר מובן כעת
עבודות: סוגי בשני מדובר ויקרא בתחילת

גם מלמטה. והשנייה, מלמעלה הבאה האחת,
האחד קורבנות, סוגי בשני מדובר בחוקותי, בסוף
מלמטה. קדושתו - והשני מלמעלה קדושתו -

פותחת פרשתינו, בתחילת גם נמצא זה רעיון

מצוותי ואת תלכו בחוקותי "אם במילים
בביטוי": הזקן אדמו"ר ומדייק תשמורו"

של באופן ה' שעבודת ומסביר, תלכו" "בחוקותי
שבנשמה מה"חקיקה" נובעת גבול, ללא הילוך,
הנשמה, עצם זו חקיקה) מלשון ("בחוקותי"

יתברך. בו חקוקה שהיא כפי

הנשמה משורש נובע שה"הילוך" כיוון אך
אין הרי הגשמי" "בגוף למטה נמצא והאדם
האדם כן אם אלא מתמיד, קיום ל"הילוך"

ומהו לכך. כלי יהיה עבודתו, באמצעות למטה,
המצוות קיום ע"י תשמורו" מצוותי "ואת הכלי?
את ("תשמרו") ה"שומרים" כלים האדם מכין
גבול בלי ה"הילוך" של האלוקית ההשפעה

לעד". "תכון שהיא כך הנשמה, משרש הנובעת

סוגי שני את ישנם הפרשה בתחילת שגם כך
הספר כבתחילת ומלמטה, מלמעלה העבודות,

וסופו.

קוממיות אתכם ואולך עד
"חקיקה" של באופן זו עבודה של מכוחה

מלמעלה, הבאה התעוררות תלכו" "בחוקותי
הענין יתבצע תשמורו", "מצוותי עבודת בשיתוף

בתוככם". "והתהלכתי הפרשה: בסוף המוזכר
וממטה למטה, מלמעלה הילוך: של דרגות שתי

"שתי קוממיות" אתכם "ואולך עדי למעלה.
המקבל, וקומת הנותן, - המשפיע קומת קומות"

ושתיהן למעלה, ומלמטה למטה מלמעלה
של לעבודה השכר וזהו אחת. בקומה נכללות
תשמורו" מצוותי ואת תלכו בחוקותי "אם

בקרוב העתידה, בגאולה ומיד תיכף שמתגלה
ג׳) בחוקותי י״ז שיחות ליקוטי (ע״פ ממש.



יותר נחשפים אנו הגאולה, בזמן
ובפרט בכלל למופתים ויותר
שליט"א ברבי בגלוי הקשורים
איתנו המתרחשים המשיח מלך
הם אשר ועד אותנו, הסובב ועם

ורגיל. המצוי לעניין נעשים

מנתניה, גורפינקל יעקב הרב
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח
כיצד מספר נוער, בני עם לפעילות
מספר לפני באקראי, לזה נחשף

שבועות.

כבן איש לידנו ישב בשייט, היינו
נראה היה לא חזותו עפ"י חמישים,

דתי, באדם שמדובר
להיווכח הופתענו ולכן
חולצתו דש שעל
משיח, דגלון מתנוסס
החלטנו דגלון!! כן
מה לברר שחייבים

הסיפור.

בשיחה, איתו התחלנו
שמו כי התברר בה
כששאלנו מיכאל.
לו בא מהיכן ישירות
הוא משיח, הדגלון
הרבי כי בפנינו הצהיר
המשיח מלך שליט"א
חייו את ממש הציל

לא אני הזה הדגלון את "ולכן
שלי הצנועה התודה זאת מוריד.

אמר. אליו",

באחד המתגורר מיכאל כי התברר
כ-15 לפני סבל התענך, מישובי
מסויים בשלב לב. מבעיות שנה
התערבות דרש הבריאותי מצבו
לב. לנתוח ניגש והוא כירורגית
ומצבו כך כל הצליח לא הניתוח

השתפר. לא הבריאותי

דעתם הרופאים חיוו זמן, לאחר
ניתוח לעשות ועליו מוצא אין כי
במפורש לו הודיעו הם כי אם נוסף,
גדול שסיכוי בחשבון לקחת שעליו
הניתוח את ישרוד לא שהוא מאוד
שיחזור קלוש סיכוי ישרוד ואם

רגילים. לחיים

להשתתף נהג תקופה באותה
יצחק הרב אצל תורה בשיעורי
החליטו איתו ובהתייעצות יידגר,
המשיח מלך שליט"א לרבי לכתוב
האגרות באמצעות בעצתו ולשאול

קדש.

טובות, בשורות הכילה התשובה

של הענין בה נזכר כן כמו
כאשר ידיד", רופא עם "להתייעץ
התשובה במכתב הכללית המגמה

הניתוח. את לעשות - הייתה

שאני החלטתי כזו ברכה "עם
אך מיכאל. סיפר לניתוח", ניגש
היא לאשתי זה את כשספרתי
לא הסכימה. ולא מאוד חששה
לה להציע אלא ברירה לי נותרה
יידגר הרב אל תפנה בעצמה שהיא

בעצמה. ותכתוב

וכתבה הגיעה והיא זמן קבענו
בנוגע חששותיה כל את והעלתה
את לשרוד ליכולתי
המכתב הניתוח.
קודש באגרות הוכנס
המוחלטת ולהפתענו
באותו הוכנס מכתבה
בו עמוד ובאותו כרך
התשובה התקבלה

עבורי...

לא כבר אשתי כעת
בזה לראות שלא יכלה
וברורה, ישירה תשובה
מספר והסכימה",

מיכאל.

לעשות הוחלט וכך
של בברכתו הניתוח את

המשיח! מלך שליט"א הרבי

כאשר לניתוח הוכן כשהוא זה היה
את שסיכן סיבוך נוצר לפתע
במחשבה פנה הוא זה ברגע חייו.
המשיח מלך שליט"א הרבי אל
יהיה שהכל אותי ברכת הרי ואמר:

בסדר...".

הוא רגע, שבאותו מספר הוא
שליט"א הרבי את לפתע ראה
בחדר במוחש ממש המשיח, מלך
ידו את מניף כשהוא ניתוח!!
נצח" "דידן של בתנועה הקדושה
להסתדר התחילו העניינים ואז
להתחיל היה ניתן סוף וסוף

בניתוח.

זה בשלב כי וסיפר המשיך הוא
הלך המשיח מלך שליט"א הרבי

ויצא.... הדלת לכיוון לאט

עברו מאז הצליח. ב"ה, הניתוח
טובה בריאות של שנה כ-15 כבר
רפואית, בהתערבות צורך וללא
הוא הדגלון את מאז כמובן, ב"ה.

מוריד!!! לא

ה״יאכטה״. סיפור המשך על המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחת

מצות לשבע שהביאה היאכטה
בים מפליג הי'ה שבה "יאכטה" לו שהיתה עשיר ביהודי מעשה
תורה לקיים והתחיל ליהדות התקרב זה יהודי לפעם. מפעם
ב"יאכטה" ובהפליגו ומצוות,
פניו ולכוין להתפלל רצה שלו,
מ"ראש ביקש ולכן מזרח, לצד
צד הוא היכן לו שיאמר החובל"
גילה לא הראשונה בפעם מזרח.
מיוחדת התעניינות החובל" "ראש
ש"מקרה בחשבו זו.., בשאלה
ש"בעל בראותו אבל הוא. נקרה"
לפעם מפעם אותו שואל הבית"
החליט - מזרח צד הוא היכן
עבורך מינה נפקא למאי ושאלו: הדבר, פשר את לברר החובל' "ראש
הספינה": "בעל לו השיב מזרח! צד הוא היכן לך) משנה זה (=מה
ירושלים, כנגד פני את ולכוין להקב"ה להתפלל וברצוני הנני, יהודי
שעומד פעם בכל ולכן, מזרח, בצד אלו) לארצות (ביחס הנמצאת

מזרח. צד הוא היכן לדעת ברצוני להקב"ה, להתפלל אני

הספינה", מ"בעל ההסבר דברי את שמע החובל" "ראש כאשר
ו"ראש משלו, "יאכטה" לו שיש עשיר, אדם ומה ואמר: מאד, התפעל
עניניו כל את להפסיק לנכון הוא מוצא - אצלו... עובד החובל"
("ראש הוא שגם בודאי הרי העולם, לבורא תפלה אודות ולחשוב

כזה. באופן להתנהג להתחיל צריך החובל")

וסיימתי, ניסן. די"א בהתוועדות שסופר הסיפור תוכן הוא כאן עד
לודאי קרוב הרי - התורה ע"פ התנהג זה שיהודי שמכיון
היהודי של הנהגתו ע"י (שנפעלה החובל" "ראש של שהתעוררותו
כו') בתמימות שנאמרו מהלב היוצאים ודבריו ה"יאכטה", בעל

שלאח"ז. בימים המשך לה תהי'ה

נח בבן גם מצוה גוררת מצוה
הי'ה מה ולברר להתעניין יתחילו זה סיפור שבעקבות חשבתי
הכלל ע"פ הנה בזה, התעניינו שלא מכיון - אבל וכו'. לזה בהמשך
מה ולברר להתעניין בעצמי התחלתי - כו"' אנשים שאין "במקום

לכך. בהמשך הי'ה

ה"יאכטה", בעל ליהודי סיפר החובל" "ראש שאכן, התברר, ואז
הנה העולם, לבורא התפלה נושא אודות ב"יאכטה" שיחתם שמאז
אודות עמהם דיבר - וידידיו ביתו בני עם שנפגש הזדמנות בכל
וכו', אליו ולהתפלל העולם בורא על לחשוב והנחיצות הצורך
בורא אודות חושבים היו כולו שבעולם בני-האדם כל שאם וסיים,
כפי כ"ג'ונגל", נראה העולם הי'ה לא - אליו ומתפללים העולם

כיום. שנראה

ש"מצוה ומכיון עתה. עד שיודעים מה הסיפור המשך הוא כאן עד
שתכונה מכיון - נח דבני למצוה בנוגע גם הוא (שכן מצוה" גוררת
בודאי הרי - "מצוה") של הטבעית תכונתה היא מצוה") ("גוררת זו
בורא של מציאותו אודות נוסף גוי עם מדבר אחד גוי שכאשר
הגזל ענין (היפך ויושר צדק ע"פ להתנהג יש שלכן ומנהיגו, העולם
את ששמע שהגוי היינו, נוספת, "מצוה" זו פעולה תגרור - וכיו"ב)
האמור, בכיוון עליו וישפע נוסף גוי עם הוא גם ידבר הנ"ל, הדברים

כזו. בפעולה שיש ההשפעה גודל מובן ומזה הלאה. וכן

ביותר וחשוב גדול ענין אודות מדובר שכאשר פעמים כמה וכמדובר
גודל לגבי כלל מקום תופסת אינה שבדבר שהטירחא מובן הרי -
(336 ע' ג' כרך התוועדויות תשמ"ג, פסח של (אחרון הדבר.. חשיבות

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ה. פרק ולוה מלוה הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

ה-ז. פרקים צרעת טומאת הלכות

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

יד-טז. פרקים

א-ג. פרקים ומושב משכב הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

כג

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מתגלגלים המופתים

למנוע יכולים שעל-ידה היחידה והדרך
הפיקוח-נפש את ולהבטיח הסכנה, את

על-ידי – היא ישראל, בארץ הנמצאים היהודים של
מיהודה שעל אף למסור שאי-אפשר בתוקף שיאמרו
תשל"ח) כסלו (ט' ושומרון.

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הסכנה מניעת - בתוקף עמידה

בהפעלת כישרון, ידע, לכם יש אם

(Premiere, After Effects) וידאו עריכת תוכנות
חלקית, מלאה, במשרה לכם זקוקים הננו

shageulacom@gmail.com אלינו: פנו אנא

מיוחדת לפעילות
הגאולה בשורת בהפצת

גורפינקל יעקב הרב

׳היאכטה׳ ובעל מה״מ שליט״א הרבי
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ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן

הבן לפדיון כסף מטבעות
השקל" למחצית "זכר - כסף מטבעות וכן

04-8622-442 בע"מ המצליח

ב"ה

תיווךתיווך

טובסימן טוב סימן
השכרהמכירה / השכרה / מכירה

054-720-1765. .

נח בני מצות 7 על למדו בסנאט גם

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

זו המשיח ימות של המובהקים מהסימנים
הגדול האמוני השינוי על הידועה הנבואה
הנביא כלשון העולם, אומות בקרב שיחול
כולם לקרוא עמים אל אהפוך "אז צפניה:
העולם אומות אחד". שכם לעבדו ה' בשם

מלאה. אחדות מתוך ויעבדוהו בה' יכירו

כאשר חשוב, תפקיד לארה"ב יש זו מבחינה
עולם בבורא אמונתה כי בפומבי מדגישה היא
אלא מופשט, תיאולוגי עניין אינה ומנהיגו
היום בחיי התנהלותה את המנחה עליון ערך
כספה על כמדינה. והן אנושית כחברה הן יום
בגאוה מתנוססת מטבעות) ואף (שטרות
IN" בוטחים" אנו "בה' הידועה ההכרזה
הברכה בסגנון גם כך ."G-D WE TRUST
אמריקה". את ברך "ה' אזרחיה: בפי השגור

בחברה ביטויה מוצאת זו התנהלות
למשל כמו הפוליטיים, בחיים גם האמריקאית
בארה"ב, מדינה כל של הסנאט מושב בפתיחת
להצלחת עולם לבורא בתפילה הנעשית

ומנהיגיה. המדינה

הסנאט מושב בפתיחת
ע"י ניתנה זו חיובית למגמה מאלפת המחשה
בשבוע הוזמן כאשר טורין, מענדל מנחם הרב
של הסנאט מושב את בתפילה לפתוח שעבר
שליח טורין, הרב בארה"ב. אילינוי מדינת
לספרינגפילד המשיח מלך שליט"א הרבי
טורין אליעזר הרב של בנו הינו אילינוי, בירת
אילינוי. שבמדינת שיקאגו, משיח בית מנהל

טורין מענדי הרב ממקד פעילותו עיקר את
ממנה, גדולים שחלקים היהודית, בקהילה
פעילות ומצוות. תורה לשומרי נחשבים אינם
במצות, הרבים זיכוי תורה, שיעורי הכוללת
פעילות ומועד. חג לקראת אירועים קיום

מבוטל. לא ומאמץ זמן של השקעה הדורשת
פעילותו. של אחד פן רק שזה אלא

מוסדות ממוקמים הבירה בספרינגפילד
עובדה הממשל, והן הסנאט הן השלטון,
נציגי עם והפעם נוסף פעילות תחום היוצרת
ואכן נח. בני מצות שבע במסגרת השלטון
בשבוע פירות. הניבה זה בתחום גם הפעילות
בסנאט, לנאום הוזמן טורין הרב כאשר שעבר
נכון הכיוון משמים, איתות בזה ראה הוא

ולהרחיבה. ואף בפעילות להמשיך צריך

נח בני מצוות שבע
אל בפניה טורין הרב פתח בסנאט נאומו את
מלפניך, רצון יהי עולם, של "ריבונו השי"ת
הסנאט הזה, המכובד הגוף את היום שתברך
לחברי תן אדירים, אלקים אילינוי. מדינת של
הערכים את ולייצג לקיים ואומץ חכמה הבית
שציווית המצוות שבעת של האוניברסליים

המבול. לאחר משפחתו ואת נוח את

7 את ציווית אתה בראשית, בספר כמסופר

שם לגדף לא בלבד. אותך לעבוד המצוות:
לא החיים. את ולכבד לרצוח לא שמיים.
לא לרמות. או לשקר לגנוב לא עריות. לגלות
מוסרי שלטון להקים יצור. לאף להתאכזר
ה' בך אמונה על מיוסד שיהיה ארץ בכל

היחיד. והשליט האדון בתור יתברך

שלך האמיתי המשיח
מתחנן הנני "אלקים, ואמר: הוסיף בהמשך
מדינת של הסנאט את שתברך היום לפניך
אילינוי מדינת כל ואת משתתפיו את אילינוי,
מלך וארצנו, זמננו של הרוח ענק בזכות
שלי שליט"א, מליובאוויטש הרבי המשיח,

בספרינגפילד. כאן לייצגו הזכות ניתנה

מתוך גדולה ואהבה במסירות עמל הרבי
תכיר האנושות שכל מנת על עצמית הקרבה
שההשראה רצון יהי שלך. הקדושה בנוכחות
לממשלתנו, ברכה לנו ותתן עלינו תגן מהרבי

וארצנו. מדינתנו

קיים אנא אלקים,
שהבטחת הבטחתך
אבינו לאברהם
מברכיך". "ואברכה
בתמיכה הכר
הסנאט של הגדולה
ישראל בארץ הזה
הסנטורים את וברך

רצון יהי הימים. כל אילינוי...תמיד מדינת של
של המזהיר העתיד להתגשמות כעת שנזכה
"לא ישעיהו: הנביא ע"י כמוזכר האנושות
מלחמה" עוד ילמדו ולא חרב גוי אל גוי ישא
המשיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה בבוא

רצון. יהי כן אמן שלך, האמיתי

אילינוי במדינת הסנט מושב פתיחת במעמד מברך טורין הרב

הכעס מידת לתיקון
שלה. והכעס ההתרגזות מדת אודות

רחב בביאור לה שיסבירו שלה, המורים את תבקש
ותוכנו, אמונתנו, מיסודי שהוא פרטית, השגחה ענין
פרטית בהשגחה משגיח ומנהיגו העולם בורא אשר
נמצאת רגע בכל אשר ז.א. חיי', ימי דברי פרטי כל על
פעולותי', כל על המביט הבורא, השגחת תחת היא
בזכרונה, שיוחקק עד פעמים כמה בהענין ולכשתתבונן

וכו'. והכעס ההתרגזות להחליש עלי' שיפעול בודאי

שפוגמים שמי ערוך, השולחן ע"פ המצווה תקיים כן
מחילה ממנו לבקש צריך כעס, מתוך אפילו בכבודו,
האדם, על הוא קשה מחילה שבקשת וכיון גמורה,
פעם בכל הנה מחילה, ותבקש זה על תתגבר זה ובכל
תהי' כן שאחרי בזכרונה, יעלה בטח להתרגז שתעמוד

יעזור זה וגם מחילה לבקש ביטול בעצמה לפעול צריכה
וכו'. ההתרגזות מדת להחליש לה

על להשפיע עלי' הרי בזה, השי"ת ברכת ולהוספת
בין הלבבות וקירוב ישראל אהבת בעניני שלה החברות
כנגד מדה שהיא הקב"ה של במדתו שאז לחברתה, אחת
בזה מלמעלה מוסיפין ככה, פעמים שכמה אלא מדה
ו׳עתר) (מאגרת בזה. להמשתדל

הולדת יום הנהגות
שלו. ההולדת יום אודות למכתבו במענה

ההולדת ביום זה עשה לא אם (או אז הפריש בודאי
לפני לצדקה זה) מכתבי קבלת ליום סמוך זה יעשה
נוסף שיעור למד וכן הוא מכספו והמנחה, הבקר תפלת

חפץ... שלבו במקום הישיבה לימוד סדרי על
ו׳תרעג) (מאגרת
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ביטוחים ו קדמי שלנוסוכנות הביטוח שלנ הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בארץ-ישראלביטוח צד ג הכי זול בארץ-ישראל  זול הכי ג צד ביטוח

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