
העתיד למקדש מהמשכן
ישיבת ראש איפרגון, אבישי הרב
לשעבר, מודיעין איש סבא, בכפר חב"ד
הרצאות סדרת אלה בימים מקיים
ועומדת השבועות" ל"שלושת המיועדת
לבית ועד במדבר "מהמשכן בסימן:
יחודית מצגת כוללת ההרצאה השלישי".
יחודיות ותמונות וידאו קטעי ומרהיבה,
המשיח, מלך שליט"א הרבי ביאורי עם

וסיפורים. מדרשים

נבואת על אבישי הרב מרצה כן כמו
שליט"א המשיח מלך הרבי של הגאולה
ארה"ב העולם: ברחבי הגאולה וסימני
דאעש. ונפילת עליית קוריאה. צפון מול
ואיראן. קטאר נגד ומצרים סעודיה
האיום מול וישראל טראמפ ממשל
נוספת הרצאה וכן וחיזבאללה. האיראני
של הגדולים לנסים שנים 3" בנושא

.054-728-1770 טל': איתן". "צוק

שנתית תערוכה - ממ״ש
כמידי מקיים ממ"ש הפצה מרכז
לבית חזרה מוצרי של תערוכה שנה
הקודש. טהרת על החינוך לחיזוק הספר,
העוסקים לכל המיועדת התערוכה
שאיכפת להורים גם כמו וחנוך בהוראה
ראשון- בימים אי"ה תתקיים להם,
אב מנחם ד' - תמוז כ"ט חמישי
- 11:00 השעות בין ,(23-27/7/17)
16 מתתיהו רח' ממש, באולם 21:00
תוכן, ערכות המוצרים: בין ברק. בני
יצירות למידה, מרכזי להמחשה, תמונות
שונים. ופלקטים מדבקות חסידיות
או info@mamessh.org לפרטים:

.054-224-8770 בטל':

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

ומתעצמת. הולכת הערבי העולם קריסת
ובמדינות עירק בסוריה, הצבאיים העימותים
קאטר על הערבי החרם נוספות. ערביות
נוסף מאיץ מהווה וטורקיה, אירן ע"י הנתמכת
הנפט מחירי ירידת ערביים. הבין לעימותים
הערבי. הכח היחלשות על הם גם מלמדים
חלק רק הינם אלה כל עצמו. לתוך קורס הרע

העכשווים. הגאולה מסימני

בנבואה כך על מעיד הפיך. בלתי הינו התהליך
שליט"א הרבי ריקם, לחזור יכול שאינה לטובה
לחודש הקדושות בשיחותיו בפרט המשיח, מלך

במיוחד. השבועות" ול"שלושת תמוז

מעם רבים בתודעת
עננה נקשרה ישראל,
תמוז לחודש כבדה
ל"שלושת ובמיוחד
י"ז שבין השבועות"
באב, לתשעה בתמוז
את המאזכרת תקופה
כל על הבית חורבן

מכך. המשתמע

העננה פיזור
הקדושות, בשיחותיו
שליט"א הרבי מפזר
את המשיח מלך
ועננה קדרות אותה

לטובה. אדיר שינוי חל בתקופתנו ומדגיש,
מעלתו תמוז, שבחודש הטוב להתגלות מתחיל
של זו בתקופה ובפרט החודש של הגאולתית

השבועות". "שלושת

האלוקית הקביעה עפ"י זה, שבחודש העובדה
הקודם הרבי של גאולתו בתקופתנו התרחשה
העיד עצמו הרבי כך. על מעידה ממאסרו,
בלבד, פרטית גאולה של עניין אינה שגאולתו
גאל בלבד אותי "לא
אשר את גם הקב"ה..
יכונה". ישראל בשם
עד הכלל גאולת

שבישראל. אחרון

בית הלכות ללימוד ביחס הנדרש השינוי מכאן
יסוד על זו, בתקופה ישראל כמנהג הבחירה,
"לך יחזקאל לנביא הקב"ה שאמר המדרש דברי
בתורה, הבית צורת לקרות ויתעסקו להם אמור
הם כאילו עליהם מעלה אני קרייתה.. ובשכר

הבית". בבנין עוסקין

מלך שליט"א הרבי מדגיש הקדושה בשיחתו
(=רעש) "שטורעם" להיות ש"צריך המשיח
הקשור בכל עוז וביתר שאת ביתר מיוחד
המקדש בית ובנין ומשיח גאולה עניני ללימוד

השלישי:

ש"שבשנה משום וזאת
מודגש במיוחד.. זו
ד"בין ה"טוב".. רק
שעומדים כיון המצרים"
שבאה הגאולה סף על
ממש". ומיד תיכף
הלכות לימוד ולכן
זו בשנה הבחירה בית
אחר באופן להיות צריך
- לראש "לכל לגמרי:
מצד לא הוא שהלימוד
האבילות רגש התגברות
לתקן וההשתדלות
בית דחורבן החסרון
מצד .. אלא המקדש,
וההשתוקקות הכוסף
השלישי, המקדש דבית והשלימות להמעלה
האחרון הזה הבית כבוד יהי'ה "גדול נאמר עליו

מעולם..". היתה שלא גדלות הראשון", מן

הגאולה שמחת מתוך לימוד
ועוד ואומר: המשיח מלך שליט"א הרבי מוסיף
והכרה ידיעה מתוך הוא שהלימוד - ועיקר
למשיחא", "הלכתא זה שאין גמורה בוודאות
שלאחרי ברגע בפועל למעשה הלכה אם, כי
בנוי מצפין שאנו העתיד ש"מקדש כיון זה,
ויבוא יגלה ותיכף) למעלה, עתה (כבר ומשוכלל
ומתוך ממש ומיד תיכף כמימרא! ברגע משמים"

ממש. עכשיו הגאולה שמחת

העתיד מקדש
התגלות לפני

ומשוכלל בנוי מצפין שאנו העתיד ש״מקדש גמורה בוודאות והכרה ידיעה מתוך לימוד
ממש ומיד תיכף כמימרא! ברגע משמים״ ויבוא יגלה ותיכף) למעלה, עתה (כבר

ע״י ולווה והדר, פאר ברוב תורה, ספר כתיבת הנסתיימה קוממיות במושב
פיליפינים. במנילה, חב״ד לבית והכנסתו העברתו לקראת המקום, תושבי

בפיליפינים חב"ד לבית מקוממיות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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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

וכו' בצ"צ עוסק הרה"ת הרה"ח
שגלוב ע"ה הלוי זלמן שניאור ר'
הי"ד הלוי אלחנן יצחק ר' הת' הרה"ח בן

ה'תשס"ו תמוז כ"א ב', ביום נפ'

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

נשמת לזכר
וכו' בצ"צ עוסק הרה"ת הרה"ח

בז'ה ע"ה מנשה ב"ר משה ר'
ה'תשע"ה תמוז כ' נפ'

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

נשמת לזכר

 
   

    
     
    
    
    

    
   

    
  

    

יחלק בגורל אך .. נחלתו תרבה לרב
נב-נה) כו, (במדבר הארץ את

שמפורש כמו הקודש, רוח פי על היה והגורל
מלובשבאורים היה הכהן אלעזר בתרא. בבבא
פלוני שבט אם הקודש, ברוח ואומר ותומים,

עמו. עולה פלוני תחום עולה,

פתקין, עשר בשנים כתובים היו והשבטים
פתקין, עשר בשנים גבולים עשר ושנים
ונוטל לתוכו ידו מכניס והנשיא בקלפי, ובללום
שבטו, שם של פתק בידו עולה פתקין, שני
היה עצמו והגורל לו, המפורש גבול של ופתק
פלוני, לגבול עליתי הגורל אני ואומר, צווח
(רש"י) הגורל. פי על שנאמר פלוני, לשבט

זה שבנס והתועלת הטעם להבין וצריך
הארץ חלוקת והרי מדבר", היה ש"הגורל
שהגורל הנס בלי הגורל ע"פ להיות יכולה

מדבר?

להעשות צריך הארץ שכיבוש כשם אלא,
ומעשה, דיבור במחשבה, דהיינו בשלימות,
לזה להכנה בנוגע גם הוא על-דרך-זה
שבגורל הגורל, פי על הארץ חלוקת ע"י
דיבור מחשבה, של העניינים ג' היו עצמו

ומעשה:

ונטילת הגורל השלכת הוא האחד העניין
פתקין הי"ב כתיבת - זה (ולפני הפתקין
שמות וכתיבת השבטים שמות של
ואח"כ המעשה, חלק שזהו הארץ) גבולות
על ונוסף לזה, שצריכים והכוונה המחשבה
שזהו הקודש", רוח פי "על זה שהי'ה זה
הרי אלה לכל ובנוסף - המחשבה עניין
הדיבור. עניין שזהו מדבר" היה "הגורל

שזה לכך הבוחן אבן הוא הדיבור כאשר
השלימות. בתכלית נעשה

ה׳תנש״א) פנחס, (פרשת

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:27 19:11 ירושלים

20:30 19:26 תל-אביב

20:31 19:19 חיפה

20:28 19:27 באר-שבע

21:14 20:08 ניו-יורק

     
ג') ב' – א א' פרק (ירמיהו

פלא לחולל יכול אחד כל

מלך דבר

פנחס פרשת
א פרק אבות פרקי

פנחס

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

לתפארה מתנוסס האגדי הגיבור של שמו
דרך שהבקיע האיש פינחס. – הפרשה בראש
חיסל רומח ובהינף ה', בקנאת חדור ההמון בין
עם על אסון שהמיטו השם מחללי זוג את
במסכת גם לטוב נזכר פינחס של ישראל.שמו
"הרואה חלומות: לפענוח בהקשר ברכות,
מבאר: ורש"י לו", נעשה פלא – בחלום פינחס

לפינחס". שנעשה "כמו

נפלאות? או ניסים
אלו אי מעורר גם אבל מחמיא, בהחלט נשמע
בשש נוקבת סנהדרין במסכת הגמרא שאלות:
המעשה בשעת לפינחס שהתרחשו ניסים
12 נזכרים אחרים במקומות שלו. המפורסם
ניסים "והרבה כללי: תיאור סתם או ניסים,
בחלום פנחס לרואה מדוע כן, אם לו". נעשו
"כמו לא ממש זה הרי בלבד), (אחד נס ייעשה

לפינחס"?! שנעשה

פינחס שלרואה נאמר מדוע נוספת: שאלה
לפינחס, שנעשה כמו – פלא ייעשה בחלומו
נעשו שלפינחס נכתב סנהדרין שבמסכת בעוד

פלא)? ולא (נס, ניסים

'נס' המושגים בהגדרת נעוצה התשובה
הטבע. מערכות ביטול על מורה - נס ו'פלא'.
הטבע, לחוקיות מקום שניתן היא המשמעות

ולכן אותה, מפרים חריג באופן שכעת אלא
פעולה שוב נדרשת חדש נס שקורה פעם בכל
אופן על מורה - פלא הטבע. ביטול של חדשה
אין ולכן הטבע, מן לגמרי שמרומם הנהגה
חוקי את שתפר חדשה לפעולה פעם בכל צורך
מראש נקבעת הפלאית ההנהגה אלא הטבע,

הרגילה. ההנהגה בתור

פלא תקבל – פלא תעשה

שנעשה כמו לו, נעשה "פלא רש"י, כוונת זו
אך רבים, ניסים לו נעשו אמנם – לפינחס"
משהו 'פלא', של כללית מהנהגה חלק היו כולם

הטבע. להגבלות מעל לחלוטין שנמצא

הוא ש'פלא' נוספת, הבנה עולה אלו מדברים
משום רק וכי אחרת, פינחס. של העיקרי ענינו
לפינחס פלא נעשה ההוא, ביום אחת, שפעם
הרואה כל לכן ואחרי) לפני שנותיו בכל (ולא
כנראה אלא לו?! ייעשה פלא בחלומו פינחס

'פלא'. הוא פינחס של ענינו שאכן

של באופן פינחס עם התנהג שהקב"ה הסיבה
באופן עבודתו את עשה פינחס כי היא, פלא
השיב לכן מידה", כנגד "מידה נוהג הקב"ה כזה.

פלאית. בצורה עימו ונהג כגמולו לפינחס

מסירות היא 'נס' של משמעותו האדם, בעבודת
גדלות על מורה הפשוט במובנו שנס כמו נפש.
מצב ואם רצונו, מילוי את שמונע דבר שאין ה',
את משנה הוא אז ה' לרצון בניגוד הוא הטבע
על מורה שזה האדם, בעבודת גם זה כך הטבע,
את לקיים ברצונו האדם שמגלה התוקף עוצמת
ואם בעדו, זאת שימנע דבר שאין עד ה' מצוות

נפשו. את למסור אפילו מוכן הוא צורך יש

יומיומית התמסרות
בלימוד שמעשיו אדם יש – דרכים שתי יש וכאן
השכל בדרכי בעיקר הם המצוות וקיום התורה
משהו צריך בו מצב מגיע כאשר אלא והטבע,
בעצמו ומעורר מתאמץ הוא לסטנדרט מעבר
כזה במצב נפש. מסירות כדי עד חדשים כוחות

חדשה. התעוררות פעם בכל נדרשת

ה', לרצון לגמרי מסור שהוא אדם ישנו אך
כולו מסור הוא כלל. משלו פרטי רצון לו ואין
של דרגתו היתה זו ה'. לעבודת פרט ובכל
ממעשה עצמו את לפטור שיכל למרות פינחס.
(ונכונים!) תורניים טיעונים במגוון הקנאות
הנפש מסירות אלא זאת, לעשות פנה לא הוא
תמיד שפעפעו ה' רצון להגשמת והקנאות
שללא בשעה עצמן, את כאן הוכיחו בדמו,
את ועשה ממקומו זינק הוא מיותרים שיקולים
"מידה לו השיב מצידו הקב"ה הנכון. המעשה
את נמלא אנו, אף לו. נעשה פלא – מידה" כנגד
נראה ממש ומיד מלאה, בהתמסרות תפקידינו
אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי היעוד בקיום

נפלאות".
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בהרצאותיו הידוע לסרי מיכאל הרב
יהדות, בנושאי שיגרתיות הבלתי
משעשעים בסיפורים מתובלות
חזר השומעים, אצל חיוך המעלות

במרוקו. מביקור אלה בימים

בתכנית ברמה, קול ברדיו בראיון
עם ברמה" מחייכים - "חידודון
לסרי הרב סיפר מימון, עמי הרב
במרוקו, האחרון מביקורו חוויות
הדהים הוא מסויים בשלב כאשר
מפי ששמע בסיפור המאזינים את
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח
בפיליפינים, השליח אודות במרוקו,
חב"ד בית מנהל לוי, יוסי הרב

הפיליפינים. בירת במנילה

שעבר, הסוכות חג לקראת זה היה
התקבלה כאשר
טלפונית שיחה
השני מצדו מהארץ.
נשמע הקו של
שהציג גבר של קולו
של כאביו עצמו את
הידוע שעפ"י בחור,
שאותו הרי להם,
ונמצא הגיע בחור
אלא בפיליפינים,
ארוכה תקופה שמזה

והמשפחה הבחור עם קשר שאין
כסף. לו "אין לגורלו. חוששת ממש
בגלל הוא אולי חי? הוא ממה אז
אושפז? הוא שלו בריאותית בעיה

התקשר ממנו האחרון המקום
רב במרחק נמצא למשפחתו, הבחור
מתחננת ממש והמשפחה ממנילה,
לסייע מאמץ כל שיעשה יוסי לרב

הבן. באיתור להם

יוסי הרב המשפחה, תיאור עפ"י
הבית דרך עבר הבחור שאכן אישר
רב, זמן לפני זה היה אך חב"ד,
של קצה כל לו היה לא לכך ומעבר

להם. לעזור לנסות חוט

שחת", בערימת מחט לחפש "זה
מדובר לעצמו. יוסי הרב הירהר
בת שאוכלוסייתה איים במדינת
תושבים, מליון מ-100 למעלה

איים... מאות פני על מפוזרת

החליט העניין, דחיפות לנוכח
שליט"א לרבי לכתוב יוסי הרב
האגרות באמצעות המשיח מלך
הקדושה ברכתו את ולבקש קודש,
כיצד והכוונה הבחור למציאת

לחפש. להתחיל מהיכן לפעול,

טובות" "בשורות הכילה התשובה
שהפעילות ברורה, והתייחסות

"במקומו". להיות צריכה

לוי הרב הברורה ההכוונה לנוכח
דווקא בחיפושים להתחיל החליט
בבירה ועכ"פ חב"ד בית באיזור
המשפחה כהעדפת ולא מנילה
הבחור, של עקבותיו על להתחקות
התקבל משם רחוקה, עיר מאותה

ממנו. האחרון החיים סימן

את לו לשלוח ביקש יוסי הרב
לאחר קצר וזמן הבחור תמונת
האלקטרוני, בדואר התמונה קבלת
של גדולה בכמות אותה הדפיס הוא
חב"ד בית מבאי וביקש עותקים
בהם הארחה, בתי בכל להדביקה
ישראלים, נמצאים
מישהו אולי
מידע פיסת ימסור

עדכנית.

יוסי הרב במקביל,
שם למשטרה, פנה
מפקד עם נפגש
בפניו תיאר התחנה
לחיי החשש את

הבחור.

את מסר יוסי הרב
לכל להורות וביקשו הנעדר תמונת
לנסות הסיור, וכוחות השוטרים
הארחה" "בתי בקרב גם ולבדוק
שם. מתארחים אינם שישראלים
עזרתו את הבטיח התחנה מפקד
התפנה כעת רק יוסי והרב המלאה
הסוכה הכנת הקרב, לחג להתארגן
אוכל המינים, ארבעת הגדולה,
של ארוכה ורשימה החג לסעודות

דברים.

החג, כניסת לפני מה זמן זה היה
חב"ד לבית הגיע שוטר כאשר
שהיה "הומלס" אכן נמצא כי והודיע
והתואם קל, לא בריאותי במצב
הגיע לוי הרב הנעדר. לתמונת
בחור. זה כי התברר ואכן במהירות
רפואי טיפול לקבלת הובל הוא
שלא למשפחה הודיעו ובמקביל

להודות. כיצד נפשה את ידעה

אחיו שני הגיעו החג, לאחר מיד
הודיה סעודת ערכו ואף הבחור, של
האחים, אחד הכריז כשבעיצומה
בחוש שרואים עצומה, בהתרגשות
המשיח מלך שליט"א הרבי שאכן

וקיים. חי

תמוז ג' - בעצרת קרא איוב התקשורת שר דברי מתוך
הגאולה. באתר המלא הנאום הגאולה. עיר ים בבת באמפי'

אוייבינו ושישמעו - בערבית אדוננו״ ״יחי
שנמצאים חבריי הרבנים, כבוד טוב. ערב
הרב רבי ובראשם הארץ, קצוות מכל כאן

ארוכים. לחיים שיזכה קלי בועז

קצת, לכם לספר הקדושה מירושלים באתי
אלא פוליטקה, על לא הממשלה, על לא
שהחל היהודי העם עם שנים, רב קשר על
לבין הדרוזית העדה בין ונפלאות בניסים

ישראל. עם

בקרן נציג היה סבי הקודמת, במאה ..
סוג שהייתה היהודי העם של היסוד
את לו רצחו כאשר גולה, ממשלה של
ממלחמת פצוע נשאר והוא ילדיו שני

השחרור..

נפצעתי אחיי, שני את אבי כמו שוב אבדתי של"ג במלחמת לצערי,
חב"ד חיילי כמה היו אבוד הייתי שכבר מקום שהוא ובאיזה קשה
לכם, לומר לפניכם, נמצא פה ואני ביירות, יד על שם אותי שהצילו
והקמתי המשכתי .. ישראל. בממשלת ושר נושם חי, אני בזכותם

היום. ישראל עם את משרתים שכולם חדשה, משפחה

בתקופה להשפיע מאודי בכל שניסיתי הוא, חשוב הכי הדבר אבל
שזו מאודי בכל האמנתי נח. בני מצוות שבע להפצת להביא האחרונה
ולהתאחד מסביבנו הדתית ההקצנה רף את להוריד היחידה, הדרך

נח. בני מצוות שבע סביב

נח, בני מצוות שבע את בערבית להפיץ הרבנים, עם יחד ניסיתי
בתוך אפילו הרבה עשינו בגלוי, וגם בדסקריטיות רבות. והצלחנו
שאנחנו שמח ואני בכלל. הטרור אירגוני את להחליש כדי האויב שטח

משפיעים.

נגד המרד בראש שהייתי סוד לא זה האחרונות, הבחירות לפני
ולא בוויתורים מאמין לא אני כי קטיף, מגוש יהודים וגירוש היציאה
המצוות בשבע כמובן בחוזק, בחוסן, מאמין אני בהתרפסיות... מאמין

סביבו. לחיות יכולים שכולם בסיס שזה נח, בני

על לשמור זו אמונתי בשל הקודמת, לכנסת נבחרתי לא בי, פגעו
על מצטערים היום וכולם הובנו לא דברים הרבה לצערי ישראל. עם

להיות. שצריך הכיוון לא שזה התרעתי שאני הזה, הגירוש

לרבי כתבתי האחרונות הבחירות לפני אחד. בדבר שמח אני אבל
מראש לכם, לומר רוצה ואני בברוקלין, וביקרתי המשיח מלך שליט"א
לכנסת, תיבחר אתה "השגחה". עליך יש לדאוג, מה לך אין לי: נאמר
בדיוק התקשורת לשר מונתי ואכן שר. תהיה ואתה שר, סגן תהיה
המשיח מלך שליט"א הרבי בה שיחה אותה לאחר שנה ושבע ארבעים

יום. באותו בדיוק בממשלה, דרוזים שרים למנות שצריך אמר

משמר, מכל אשמור אהיה, בה ציבורית עמדה בכל לכם, מבטיח אני
מלך שליט"א הרבי שבזכות שמח אני מקום. בכל ישראל עם על
יהודים הרבה להציל והצלחתי מקומות להרבה נשלחתי המשיח
לדורי הזאת בעבודה אמשיך אני הערבי. בעולם שונים ממקומות

בשלום עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה' נצחים. ולנצח דורות

כדי בערבית, "יחי" ברכת על אחריי שתחזרו אבקש ברשותכם,
אויבינו. כל שישמעו

ללעבד״. אלמשיח עלמליכ וחכימונא מעלמנא סעידנא ״יעיש

ועד! לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

עכשיו נפלאות עולם באי לכל

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

ז. פרק סנהדרין הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

ז-ט. פרקים מכירה הלכות

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

טז-יח. פרקים

יט-כא. פרקים

כב-כד. פרקים

כה-כז. פרקים

כ

כא

כב

כג

כד

כה

כו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

והפיליפינים ממרוקו לסרי מהרב ד"ש

היו לא - בתוקף מלכתחילה עומדים היו אם
יהיה, מה יותר ברור כעת אבל לכך, מגיעים

שום אין עכשיו: להציע שרוצים הנוסח על יחתמו באם
נפש פיקוח של הענין את יגדיל שזה וספק-ספיקא ספק

היה-לא-תהיה. יותר, בערך תשל"ט)שלא תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מהתחלה - תוקף

לסרי מיכאל הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור בבוקר: 8:30 בשעה יום כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

קרא איוב השר



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

מ

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

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

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

בהפצת קדמי ר'
סישל באי הגאולה

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

הגאולה זמן של ויוצרים אומנים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

יוצרים, אומנים שני בין פורה פעולה שיתוף
המוצלחים הפרסום מתשדירי לאחד הביא
גאולה עצרת לקראת החברתיות, ברשתות
כשבועיים לפני שהתקיימה תמוז, ג' – ומשיח

הגאולה. עיר ים בבת באמפי'

הידוע שורוק שי הרב היה התשדיר יוזם
שיר שביקש הגלגליות", על כ"החסיד
שלו הרכובות הגיחות את שילווה גאולתי
במטוס "טס" כשהוא בפרט גלגליות, על
את לפרסם אביב תל ברחובות שלו הפוליגל
הגאולה" "זמן המיועד השיר את העצרת.
הלחן את שחיבר (33) אגמון שלומי סיפקו
(31) יצחקיאן עידן הזמר כאשר והמילים
שלו הבכורה שהופעת השיר, את מבצע

רבות. כפיים מחיאות סחפה בעצרת

המחודשת הפגישה
היה אגמון חיים אביו בראשל"צ. נולד שלומי
קיבל ממנו הגבעטרון. להקת של המנצח
ביותר. צעיר מגיל כבר למוזיקה הקשר את
במוזיקה לעסוק החל הצבאי השירות לאחר
את החל כשנתיים לפני יותר. יסודי באופן
מ"בית עזיזה דוד הרב אצל בתשובה, דרכו

למדרש". חדש

את קירב שלומי, מספר עזיזה, דוד "הרב
חב"ד. לחסיד מכן לאחר שהפך מחברי אחד
ומצות. ולתורה עזיזה לרב הגעתי דרכו

אצלו". לימודי את וממשיך

שירותו את בחולון. גדל יצחקיאן עידן
והצלה. חילוץ בחיל כקצין עשה הצבאי
נגינה במגמת מוזיקה למד שנים כ-7 לפני
ויחד שלומי. עם נפגש שם "רימון". בביה"ס
עדיין כי אם מקוריים, שירים על עבדו

שלומי מסויים "בשלב הלא-דתי. בעולם
לדרך פנה הוא כי התברר מספר, הוא עזב,
שגם עד שנים כמה כן גם לי לקח התשובה.
הפגישה כעת התשובה. לדרך פניתי אני

שוב". העליונה ההשגחה אותנו

ועידן איתו לעבוד שיוכל זמר חיפש שלומי
שיריו. את לשיר שיוכל ומלחין מעבד חיפש
התשובה מסלול על היו כשהשניים כעת
היצירה והחלה הקשר והתחדש נפגשו הם

המשותפת.

בדרך הבכורה אלבום
בית בכולל לומד לשלשה ואב נשוי עידן
משיח הרב של בחולון החיים" "אור מדרש
ציוד בתחום עובד היום במהלך קאמרי.

אש. לכיבוי

שלומי, מספר נוצר, הגאולה" "זמן השיר
עזיזה, הרב אצל ללמוד התחלתי כאשר
הפסנתר מול ישבתי לימודים יום סיימתי
החל והשיר הלילה של הקטנות בשעות

לפני כעת עומדים השניים לזרום. פשוט
האלבום שלהם. הבכורה אלבום הוצאת
המקורות מן שירים בין משלב החדש
טקסטים עם מקוריים, ולחנים שירים לצד
חלק האדם. של הפנימית בנקודה הנוגעים
הסנונית כסינגלים. הופקו כבר מהשירים
מ"ברכת רענו" "אבינו השיר הייתה הראשונה
עולם" "אדון שבת", "שבת מכן לאחר המזון",
עם התפילה מסידור הידוע הפיוט במילות
משמעות שהעניק שלומי, של המרגש הלחן
שירה לצד השיר, למילות חדש וניגון נוספת
בכר. ניר אחראי ההפקה על ונוגעת. מעולה

גאולתי זמר מופע
שזור שלומי מספר שלי, התשובה "תהליך
המשיח מלך שליט"א לרבי בהתקשרות
ושעל. צעד בכל רואה אני בזה הברכה את

שבוע קטנה. אפיזודה
משפט לי היה שעבר
הגעתי תעבורה.
לקרוא וישבתי לאולם
בתחילה תהילים,
מסוימת, בהתרגשות
עברה כשלפתע
"מה המחשבה: במוחי

שומע אני ואז הבית..". בעל יש ההתרגשות,
לך שגרמנו מתנצלים "אנו השופט: את
המסמכים את מצאנו לא אבל תורה, ביטול

ממש. אלוקות הביתה"! לך –

הכנתו את ושלומי, עידן סיימו אלה בימים
של ליחודה התואם גאולתי, זמר מופע של

הגאולה. זמן - תקופתנו

.054-668-4004 להזמנות:

יצחקיאן עידן ר׳ משמאל אגמון שלמה הת' מימין

גמזו במושב כנסת בית
חיים אורח דבר על שיחתנו במשך להוודע לי נעם
בקהילה חיים, תורת תורתנו להוראות מתאים בהידור,
מושב הוא שם, דאתרא המרא הוא כת"ר אשר קדישא
ע"י בימינו במהרה ותכונן תבנה הקדושה, בארצנו גמזו

צדקנו, משיח

הכנסת בית לבנין האפשריות להמציא בכדי ואשר
מעמדם לבסס כדי ובכלל המקום תושבי לצרכי מתאים
הברית. בארצות בזה פועל כת"ר וכלכלה פרנסה בעניני

חסדים וגומלי רחמנים ישראל, בני אחינו אשר ובודאי
בטבע גם אלא שבהם האלקית נפש מצד רק ולא

הבהמית נפש מצד תולדותם

סוף ערוך, והשלחן התניא בעל הזקן לרבינו אגה"ק (עיין
א'), פ' סוף ובתניא י"ב סי'

אשר ובפרט וסעד, עזר לו ויושיטו זה לענין ייענו בטח
מאז מצטיינים הברית בארצות אשר ישראל בני אחינו
שאת ביתר חסדים וגמילות הצדקה במדת ומקדם

עז. וביתר

מוסיף והולך דמוסיף ובאופן - יתחזקו אשר רצון ויהי
ובתוכם שהם, מקום בכל סבא ישראל עניני כל - ואור

קדישא, בקהילתו גם

כח גבורי הם, כהלכתה שביעית שומרי אשר ובפרט
גו'. דברו עושי

(מדרש רז"ל כפירוש היעוד לקיום נזכה ממש ובקרוב
יעקב, שבות שבת ארצך הוי' רצית הכתוב על תהלים)
נגאלים, בה שנצטוו מצוות וכל שמיטים שכשמקיימים
מיד. נגאלין ישראל כן מפני תהלים: מדרש יד ובכתב

ו׳תשב) (אגרת ובברכה. בכבוד

הפרטי״ ב״מטוס שורוק


