
באב ט״ו התוועדויות
נערכים ובעולם בארץ חב"ד מוקדי
וזאת באב, ט"ו התוועדויות לקראת
מלך שליט"א הרבי בקשת לנוכח
בכל באב ט"ו ביום לקיים המשיח,
של גדולה התוועדות ומקום מקום
מסכת. "סיום" עריכת כולל שמחה
בית להמוני מיועדות ההתוועדויות
ויתקיימו וטף, נשים אנשים ישראל,
מוצאי שני וביום לט"ו אור ראשון ביום

המקום. לנתוני בהתאם באב ט"ו

בפלורנטין קיץ ישיבת
חב"ד חסידי ישיבת במסגרת
אביב, תל פלורנטין ליובאוויטש
בא' בעזהשי"ת להיפתח שעומדת
"בין ישיבת השבוע נפתחה אלול,
קטנה מישיבה לתלמידים הזמנים"
בישיבת השיעורים במסגרת וגדולה.
לימוד על הדגשה קיימת הזמנים" "בין
ומשיח גאולה בעניני בעיקר בעיון
של ומאמרים לשיחות ועד במקורות,
לבירורים: המשיח. מלך שליט"א הרבי

.050-877-0280 גבריאל: ניר הרב

הטירור כנגד המצוות 7
הטרור, אירועי התגברות בעקבות
מוסלמי (זרם האחמדית התנועה קיימה
השנתי הכנס את לאלימות) המתנגד
ואחדות. שלום בסימן שלהם, הארצי
היה דברים לשאת שהוזמן מיוחד אורח
מצוות שבע מטה יו"ר קלי בועז הרב
אמיתי לשלום הדרך כי שהסביר נח, בני
מצוות שבע וקיום באלוקים אמונה היא

נח. בני

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

טובים הימים אחד יחול הקרוב, שני ביום
יום ישראל, עם בתולדות ביותר הנעלים
מעידים זה יום של יחודו על באב. ט"ו
לישראל טובים ימים היו "לא במאמרם חז"ל
יותר הפסח, מחג יותר באב..". עשר כחמישה
משמחת יותר שבועות, תורה, שמחת מסוכות,

לא?! מדהים פורים!

המשמחים האירועים על לומדים שאנו לאחר גם
הותרו המדבר, מתי בו כלו זה: ביום שהתרחשו
ביתר הרוגי ניתנו בזה, זה לבוא השבטים

עדיין ועוד, לקבורה
זו האם השאלה נותרת
התואר למתן ההצדקה
טובים ימים היו "לא

באב"? כט"ו

האריז"ל בכתבי
למעלת ההסבר מופיע
ט"ו ביום - זה יום
סיהרא "קיימא באב
הירח באשלמותא",
מאיר ("הסהר")
נראית הלבנה במלואו,
זה במצב בשלימותה.
לשלימות זוכים אנו
האלוקיות. ההשפעות

הגילוי מקור
הנ"ל, בביאור מסתפקים אין החסידות, בתורת
בט"ו חלים שניהם סוכות וגם פסח גם שהרי
ואם באשלמותא" סיהרא "קיימא כאשר בחודש

באב? ט"ו יום של מעלתו במה כן

בנושא מרחיב המשיח מלך שליט"א הרבי
באב", "תשעה לאחר בא באב ט"ו שיום ומבאר,
עם על שהתרגשה ביותר הגדולה הירידה לאחר
המקדש בית נחרב באב תשעה ביום ישראל.
מקור והשני, הראשון
ישראל עם של החיות

בכלל. והעולמות

שכגודל הוא, ידוע כלל
גודל הוא כך הירידה

לצורך הינה ירידה כל שהרי יותר. ועוד העליה
שאם כן, לפני מאשר יותר לעליה ובהכרח עליה
העליה על ולכן בירידה. התועלת מה כן, לא

יותר. נעלית להיות

באשלמותא" סיהרא "קיימא בו באב ט"ו יום זכה
"תשעה את ולהשלים לתקן היכולת לו שניתנה
בתי שני של וחסרונם חורבנם את באב"
רק המלא לישומה המגיעה השלמה המקדש.
ומשוכלל ש"בנוי השלישי המקדש בית בבניין
ממש, ומיד תיכף משמים" ויבוא יגלה הוא
"יחיינו בפסוק כנרמז
השלישי ביום מיומיים
לפניו". ונחיה יקימנו

מיומיים", "יחיינו
המקדש בתי שני אלו
"ביום ואילו שחרבו,
יקימנו" השלישי
המקדש לבית הכוונה
חרב שאינו השלישי,
לפניו" ו"נחיה לעולם,
לעד המתים בתחיית
הושלמה וכבר מאחר
ונזכה בבריאה כוונתו
עצמותו להתגלות
כפשוטו ית' ומהותו

ממש.

גדולות שמחה התוועדויות
של עניינה עיקר מאיר באב, ט"ו שביום מכאן
עצמותו של הגילוי ושלימה, האמיתית הגאולה
שליט"א הרבי מבקש זאת, לנוכח ית'. ומהותו
ומקום מקום בכל זה ביום לקיים המשיח מלך
וטף, נשים אנשים "לקבץ גדולה התוועדות
"סיום" לעשות - טוב ומה תורה, דברי ולדבר
החלטות ולקבל לצדקה, נתינה ולתת מסכת,
ובכל ומצות תורה עניני בכל להוסיף טובות
עד שמחה.. מתוך התוועדות טובים.. ענינים
דכנסת הנישואין על - גדולה הכי להשמחה
והשלימה", האמיתית בגאולה והקב"ה, ישראל

ממש. עכשיו

הכי הכי מהימים
לישראל טובים

ומהותו עצמותו של הגילוי ושלימה, האמיתית הגאולה של עניינה עיקר מאיר באב, ט״ו ביום
שמחה של גדולות התוועדויות זה, ביום לקיים המשיח מלך שליט״א הרבי מבקש ולכן ית׳.

בצפת. החי האר״י-ז״ל בהילולת הצדיקים׳ ׳הילולות חב״ד בית
קודש, אגרות באמצעות המשיח מלך שליט״א לרבי כתיבה דוכן הקימו
ועוד הגאולה ספרי מכירת קודש, במראות צפייה הסברה, חומר חלוקת

החי האר"י-ז"ל בהילולת

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

לזכות

דבורה יעקבבן ר'
שיחי' לויאשווילי

בתושח"י וקרובה שלמה לרפואה

שלמה רפואה

ז"ל דב אברהם ב"ר גולדה רבקה מרת

גולדשטיין
ה'תשע"ז מנ"א ב נלב"ע

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

נשמת לזכר

  
הגאולה סף על נמצאים כיון
יהיו בה והשלמה האמיתית
בלי של באופן העניינים כל

ה"טעימה" להיות צריכה - גבול
לטעום ש"טוב , שבת (בערב
מהבלי ותבשיל) תבשיל מכל

הוספה ידי על דהגאולה", גבול
באופן ומצות התורה בעניני
והגבלה ממדידה שלמעלה

  

אחד ה׳ אלוקינו ה׳ ישראל, שמע
ד) ו, (דברים

ישראל שמע היהודי: מכריז שמע בקריאת
חד הוא ה' כי ופירושו: אחד! ה' אלקינו ה'

'אחד': מלבדו. עוד ואין

אחד הוא שה' מורה, ,1 בגמטריא א'
ויחיד.

יחיד מלך הוא שה' מורה, ,8 בגימטריא ח'
.8=7+1 ובארץ. הרקיעים בשבעת

יחיד מלך הוא שה' מורה, ,4 בגמטריא ד'
העולם. רוחות בארבע

יישותו את היהודי מבטל שמע, בקריאת
שכל בהכריזו העולם, של העצמאית
עוד אין ואשר ה', לפני בטלה הבריאה

מלבדו.

שיחות) (ליקוטי

ובקומך ובשכבך ... בם דברת
ז) ו, (דברים

קריאת- לקרוא התורה, מן עשה מצות
לילה - בשכבך ביום. פעמיים שמע
מצבים מסמלים ויום לילה יום. - ובקומך

האדם. בחיי קוטביים

באפלה האדם שרוי בו מצב - לילה
והוא ממנו ונעלם מסתתר ה' אור רוחנית,
מצב מסמל - יום אלוקות. בגלוי חש אינו
חש האדם רוחנית, בהארה האדם שרוי בו

אלקות. בגלוי

לזכור יש בלילה ובין ביום בין מצב בכל
הוא ה' לה', בטל כולו העולם ולהכריז:
מצבו יהא אחד. ה' - בעולם היחיד המלך
תמיד לגלות תפקידו יהא, אשר אדם של
שהעולם ולגרום בעולם, ה' אחדות את
חי) מעיין (עפ״י אחד. לה' בטל יהיה כולו

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:12 18:58 ירושלים
20:14 19:13 תל-אביב
20:15 19:06 חיפה
20:13 19:14 באר-שבע
20:52 19:49 ניו-יורק
ופניהם עומדים   

תורה הספר אל

לא איש - גו'. עמי נחמו נחמו 
א-כז) א, פרק (ישעיהו נעדר.

התפילין? של הנכון הסדר מה

מלך דבר

נחמו שבת ואתחנן פרשת
ד פרק אבות פרקי

(נחמו) ואתחנן

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

אלו מילים עם אחד". ה' אלקינו ה' ישראל "שמע
נפשם את מסרו לאין-ספור רבים יהודים בפיהם
יום בכל יהודי כל אומר זה פסוק ה', קידוש על
מצווה בכך ומקיים בלעדן או התפילין הנחת בעת
חסידות מאמרי קיימים אלו מילים ועל רמה.

הפנימית. מהותן את המבארים רבים

ואתחנן, פרשת בפרשתנו, מופיע זה פסוק
ביותר, ידועים הם גם "ואהבת", פסוקי ובהמשכו
על לאות "וקשרתם תפילין: על הציוי גם ואח"כ

עיניך". בין לטוטפות והיו ידך

היד לפני הראש
המצוות מספר את מונה תפילין בהלכות הרמב"ם
של תפילין מצוות את מקדים זו וברשימה שבהן,
מפרשים המעוררת עובדה יד. של לתפילין ראש
כותב עצמו הפסוק הכיצד, – שמקשים רבים
שהנחתן גם מה הפוך, בסדר הללו המצוות את
קודם שמניחים באופן מתבצעת בפועל התפילין
התפילין את מכן לאחר ורק יד של התפילין את

ראש?! של

אזכורים אחר כשעוקבים מתחזקת, השאלה
פעם שבכל ומבחינים ברמב"ם, לתפילין נוספים
יד. של לאלו ראש של תפילין להקדים נוהג הוא

שינה? מדוע כן אם

גדולה ראש של תפילין שקדושת המפרשים יש
– שונה ההנחה סדר להיות אמור היה ולכן יותר,
גזרת מפני אלא יד, של כך ואחר ראש של תחילה
לאות "וקשרתם – קודמת יד של הנחת הכתוב,
עיניך". בין לטוטפות והיו מכן) (ולאחר ידך על

סיבות. מכמה נדחית זו תשובה אך

להקדמת הרמב"ם של הסיבה באמת מהי כך, אם
יד? לשל ראש של תפילין

מונח שיהיה או מלהניח,
בעל מרגוצ'וב הגאון בדברי טמונה התשובה
מסביר הוא תפילין. מצוות על פענח' ה'צפנת
ראש של לתפילין יד של תפילין בין הבדל שיש
ההנחה, מעשה היא המצווה יד של בתפילין –
ראש בשל אבל היד, על התפילין את לקשור
הראש. על מונחות יהיו שהתפילין היא המצווה

– עצמן הפסוק מילות הן זה ביאור יסוד
עיניך". בין לטוטפות והיו ידך על לאות "וקשרתם
הקשירה, מעשה על נכתב יד של תפילין לגבי

סתם. "והיו" נאמר ראש של על ואילו

במקרה למשל, מהן אחד זה. להבדל השלכות וכמה
במצב הבוקר. אור שעלה לפני תפילין הניח שאדם

זמנה ויגיע היום יאיר שכאשר הגמרא כותבת כזה
לפי עליהן". ומברך בהן "ממשמש המצווה של
בתפילין רק כאן מדובר פענח' ה'צפנת של ההסבר
ולכן שלהן, הקשירה היא המצווה שבהן יד, של
אבל לברך, כך אחר ורק בהן" "למשמש עליו
עצם כי למשמש יצטרך לא הוא ראש של בתפילין

המצווה. היא הראש על מונחות שהן העובדה

קיום לזמן בנוגע נוספת משמעות זה להבדל
הקשירה היא המצווה יד של בתפילין המצווה.
ברגע רק הוא המצווה שקיום יוצא ההנחה, או
ראש של בתפילין אבל היד, על התפילין קשירת
בכל הוא המצווה קיום מונחות שיהיו שמצוותן

האדם. על מונחות שהתפילין ורגע רגע

שיותר כמה – מצוות
את הרמב"ם מקדים מדוע לשאלה התשובה זו
הרמב"ם כותב בו ספר יד. לשל ראש של תפילין
את שכולל אהבה', ספר' הוא אלו הלכות את
לאהוב כדי בהם שנצטווינו תדירות שהם "המצוות
היא העיקר הרי הזה ובענין תמיד", ולזכרו המקום
זמן משך שתקפה מצווה ראש, של תפילין מצוות
בעת רק שמצוותן יד של תפילין ולא יותר, ארוך

היד. על קשירתן

הנחת מטרת את לשכוח לנו אל דבר, של בסופו
לעבודת והמוח הלב את לשעבד כדי – התפילין
המוח) (מול הראש על אותן מניחים זו מסיבה ה'.
משמעות לכך יש כיום הלב). (מול היד ועל
והתעדכנה התרחבה ה' שעבודת בגלל מיוחדת,
משימותיה כשבראש הגאולה, לזמן בהתאם
הרבי פני לקבלת יהיה שהכל ההדגשה ניצבת

המשיח. מלך שליט"א
(22 עמ׳ ל״ט חלק שיחות לקוטי פי (על



הרבי מדגיש רבות בהזדמנויות
את המשיח מלך שליט"א
ככלי והשמחה הבטחון חשיבות
כאשר גם הנס של להתרחשותו
ברורה. האבחנה הרופא לדעת
הרופא והוא מוגבל אינו הקב"ה
מספר לעשות. ומפליא בשר כל
סנטר משיח מנהל חיון אילן הרב

לציון. בראשון הזהב בקניון

ב"משיח שלנו המניין מתפללי "בין
אברך לזמן מזמן מופיע סנטר"
אשתו הורי שמואל. ר' בשם צעיר
שהם ובשבתות בסמיכות גרים
מתפלל הוא אצלם מתארחים
ממנו שמעתי כשבוע לפני איתנו.

הבא: הסיפור את

הייתה אשתי "כאשר
חמישי בחודש
את עשינו להריונה,
בשם הידועה הבדיקה
מערכות". "סקירת
רק זה על הלכנו
סקרנות. מטעמי
הבדיקה, את עשינו
רק התוצאה ואכן

אותנו. סיבכה

את סיכם הרופא
שמצא בכך הבדיקה

ארסה, שנקרא בלב מסויים מום
בעיקר יש כזה שמום ואמר
ושלח דאון תסמונת עם לתינוקות
ניתן כבר נוספות. לבדיקות אותנו
הוטלנו. נפשי לחץ לאיזה להבין

אהרון מאיר לרב התקשרתי
לעשות לא לנו, שהורה מרחובות
היתר אין במילא הבדיקות. את
סכנה אין עוד כל הפלה, לבצע
רק הבדיקות לאם, ממשית

מיותר. למתח מכניסות

מתענך, ידגר יצחק לרב התקשרנו
שליט"א לרבי עבורנו שכתב
שאין אותנו ועודד המשיח מלך
המשיח מלך "הרבי לדאוג מה
והכל העניינים את מנהל שליט"א

בשליט"א".

בראשון למומחה נשלחנו בינתיים
שתי שבפנינו לנו שאמר לציון
יותר מעמיקות בדיקות – אופציות
הפסקת על לחשוב ותצטרכו ויתכן
שתתכוננו או ושלום חס ההריון,
לאחר בילד מאסיבי לטיפול
עדיין התסמונת, ללא "וגם הלידה.

עליו. שמקשה בלב המום את יש
בדיקות לעשות שלא כמובן בחרנו
מלך שליט"א לרבי בעצמנו וכתבנו
קודש. האגרות באמצעות המשיח
משמעי: חד היה שקיבלנו המענה

נולדה אשר הודעתו על "במענה
רצון יהי הנה טוב... למזל בת להם

הרחבה..." מתוך בנחת שיגדלוה

צריכים היינו לא כזו ברכה לאחר
אם ידענו לא גם אז עד כלום.
לאור כעת בת. או בן לנו יש
המשיח מלך שליט"א הרבי ברכת

בת. שזו ידענו הבת, להולדת

כמה וממש התקרב הלידה זמן
הגיעה אשתי הלידה לפני ימים
"קפלן" הרפואה לבית
ושוב צירים בעקבות
שבסופן בדיקות
על חזר הרופא
הראשונית. האבחנה
זה את קיבלה אשתי
היינו אז עד קשה.
בברכת בטוחים ממש
מלך שליט"א הרבי
שהכל והאמנו המשיח
שוב ופתאום בסדר
בלב. מום על איבחון

לאחר ימים ארבעה
בתנו נולדה ב"ה סיון, ג' ביום מכן,
כל שאין הראו הבדיקות היקרה.
לאל. תודה דאון, לתסמונת חשש
לספר אותה ורשמנו בה שמחנו

תורה.

להיבדק חודשיים לגיל וחיכינו
כמה עד לברר כדי קרדיולוג, אצל
איתו. עושים ומה בלב המום חמור
כ"ט ראשון ביום כשבועיים, לפני
הלב במכון לבדיקה נסענו תמוז
שם בראשל"צ, מכב"י מרפאת של
הראשונית הבדיקה גם הייתה אגב

את ובודקת בודקת הרופאה
כשלפתע ארוכות, דקות התינוקת
לא אני - ואומרת אלינו פונה היא
אתכם, הפנה הרופא למה מבינה
אין בריאה. הילדה כלום לה אין
הדם, זרימת - תקין והכל מום
תקין הכל העורקים, הלב, צורת
משהו שהיה סימן אפילו ואין

נרפא". שפתאום

הרבי ברכת את בחוש ראינו
שינוי המשיח, מלך שליט"א

הטבע". מעל המציאות,

הדולרים, חלוקת מעמד בעת המשיח, מלך שליט״א הרבי מדברי
"בית שבועון מתוך ה'תש"נ מנחם-אב ז' ראשון. בימי מצוה, שליחות

תש"נ. 50 גליון חיינו"

הקודש בארץ ליהודים רבה הצלחה
אמר מאנ"ש) אחד (של ילד
מה"מ שליט"א אדמו"ר לכ"ק
יום זהו היום (באנגלית),
אדמו"ר וכ"ק שלי. ההולדת

נוסף. דולר לו נתן שליט"א

לאביו, גם נוסף דולר נתן אח"כ
הילד): על (בהצביעו ואמר
[=עבור birthday זיין פאר
מדבר הרי הוא הולדתו], יום
כך. אנו גם נדבר אז אנגלית,

ברכה ביקשה אחת אשה
מה"מ שליט"א אדמו"ר וכ"ק שקנתה. חדש בית עבור מיוחדת
דולר ותניחי החדש, בבית צדקה קופת תשימי באמרו: נוסף, דולר לה נתן

החדש. בבית מיוחד אושר יביא וזה צדקה, קופת בתוך זה

הגאון של (בנו במונסי גור חסידי של רבם שליט״א וואזנער בן-ציון להרה״ג
"בשורות מה"מ: שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ב״ב) - ד״זכרון-מאיר" אב״ד

וכו'. בעירו מקוה שבנה אמר הנ"ל ממלכתו". על ימים יאריך טובות,

ילדים הרבה יוולדו כך שאחר הוא העיקר מה״מ: שליט״א אדמו״ר כ״ק
שליט"א הרבי והמשיך הקודש. טהרת על טוב ובדרך כשר באופן יהודים

וישרתוך". אליך "וילוו כתוב שעליו לוי ג"כ הוא הרי (בחיוך):

שריפה ל"ע שהיתה מה"מ שליט"א אדמו"ר לכ"ק אמר מאנ"ש) (לא אחד
כ"ק בבית-הרפואה. ושוכב ר"ל קשות נכוה משפחתו מבני ואחד בביתו,
נוסף דולר עצמך", "עבור ואמר: אחד דולר לו נתן מה"מ שליט"א אדמו"ר
טובות בשורות "שיהי'ה שלישי ודולר עשיר", תהי'ה "שמהשריפה באמרו:

המשפחה". מכל

ועבור עבורו ברכה ביקש והנ"ל כלשהוא, מוסד של נשיא הציג אחד
משפחתו.

ב-"נשיאות", רבה הצלחה "עבור דולר לו נתן מה״מ שליט״א אדמו״ר כ״ק
משפחתך". אצל גם "נשיא" "שתהי'ה באמרו: נוסף ודולר

באוניברסיטת פרופסור הוא שבנו מה"מ שליט"א אדמו"ר לכ"ק אמר אחד
בר-אילן.

מתמטיקה. הנ"ל: מתעסק? הוא תחום באיזה שליט״א: אדמו״ר כ״ק

עכשיו הרי עולם"! של "חשבונו שיעשה אז מה״מ: שליט״א אדמו״ר כ״ק
העבודה. את יסיים והוא משיח יבוא ואח"כ לזה. הזמן

הרפואה. בבית ל"ע נמצאת שבתו מה"מ שליט"א אדמו"ר לכ"ק אמר אחד

לבית לה "שיביאו ואמר: נוסף דולר לו נתן מה״מ שליט״א אדמו״ר כ״ק
טוב ומה בקופת-צדקה, הדולר את לבד תכניס ושהיא קופת-צדקה, הרפואה
צדקה לתת תוכל שהיא צדקה הקופת את הרפואה בבית אצלה שישאירו

. תרצה" שהיא מתי

דולר, לו נתן מה"מ שליט"א אדמו"ר וכ"ק שליט״א. מאשלג האדמו״ר עבר
חוצה. המעיינות בהפצת הצלחה באמרו:

הקודש ארץ יהודי עבור ברכה צריכים אנו אמן. שליט״א: מאשלג האדמו״ר
רעים. דברים ח"ו ולא טובים ענינים רק אצלם שיהי'ה

ה'ארץ' להיות: אפשר אי באה"ק רעים דברים מה״מ: שליט״א אדמו״ר כ״ק
טוב רק והעיקר טוב, רק שיהי'ה הרעים! הדברים את מוקיעה בעצמה
ונגלה התורה פנימיות וללמוד והגוף. הנפש מנוחת מתוך והנגלה הנראה

משיחא". מלכא דא - מר "קאתי יהי'ה ואז דתורה,

רבה הצלחה "עבור באמרו: נוסף דולר לו נתן מה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק
הקודש". בארץ להיהודים

עכשיו נפלאות חיינו בית 770

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

ב. עדות הלכות

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ד-ו. פרקים עבדים הלכות

ז-ט. פרקים

א-ג. פרקים שכירות הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

א-ב. פרקים ופקדון שאלה הלכות יג. פרק

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הטבע מעל המציאות שינוי

מירושלים יהודים גירשו לא אומנם עתה, עד
שלא בכך ה"גירוש" מתבטא בינתיים, העתיקה,

יהודים של התיישבותם את ולהרחיב" ל"הגדיל מאפשרים
וכו') ובשכם בחברון זה דרך (ועל העתיקה בירושלים

תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

העתיקה מירושלים הגירוש

חיון אילן 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'

(אילוסטרציה)



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

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

סישל באי הגאולה בהפצת קדמי ר'

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

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמיקדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

יוסף בכרמי לנשים גאולה פסטיבל

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

קרביץ ישראל הרב פועלים מעשור למעלה
בוילה יוסף. כרמי בישוב יעלה מרת ורעייתו
תורה, שיעורי קיימו ששכרו המרווחת

שבת. לסעודות וארחו התוועדויות

במרכז חנות ניסי באופן רכשו בהמשך
הפעילות. הועתקה לשם בישוב, המסחרי
מצוה בר מכון יודאיקה, חנות פתחו במקום
מבצעי שיעורים, והסביבה, הישוב לילדי
בימים חסידיות והתוועדויות הרבים זיכוי

בהירים.

המתופפות מעגל
סקירת מתמקדת באב, ט"ו לקראת כעת
אשתו של באחריותה הנשים, באגף הפעילות
בשם יחודית פעילות המפעילה יעלה, מרת
מוסיקאלית התוועדות המתופפות", "מעגל
חוצה הייחודית הפעילות ובנות. לנשים
בפריסה ו"משווקת" וגילאים מיגזרים
בהתוועדות בעצם, הוא המדובר ארצית.
המשתתפות הפעלת תוך הנערכת חסידית

ותיפוף. הקשה בכלי

מספרת היא הערב, במהלך וריקוד תיפוף בין
מטיול דרכה על עדין, הומור ובחוש בחן
ידע כל חסרת כנערה הרחוקה, באפריקה
יוסף כרמי לישוב להגעתם עד ביהדות

המשיח. מלך שליט"א הרבי בשליחות

ניסיון בעל מקצועית מתופפת הינה יעלה
ומגוונים, שונים הקשה כלי על בתיפוף עשיר
תופים מערכת אפריקאים, תופים דרבוקות,
במדינת למדה האפריקאי התיפוף את ועוד.
כן כמו אפריקה שבמערב בורקינה-פאסו
מן מוסיקה ללימודי ביה"ס בוגרת היא
המבורך, לכישרון מעבר בירושלים. המזרח

סדנאות בהנחיית בשנים רב ניסיון ליעלה
לאורך ופיתחה יזמה אותן החווייתי התיפוף
הנשים לקהל והתאמה מודעות תוך השנים,

מגיעה. היא אליו

ביותר חמות תגובות
ההתוועדות - המתופפות" "מעגל
לעשרות כה עד בהצלחה שווקה המוזקאלית
בארץ: השונים הזרמים של חינוך מוסדות
ה״כללי״ גור, יעקב, בית ספרדי, לאומי, דתי
אירוע כל לאחר התגובות חב״ד. בתי וכמובן

ביותר. ומעודדות חמות כזה,

באחת משתתפת כותבת נפלא, "היה
באנרגיות ממלא דינאמי היה ההתוועדויות,
סיפור שילוב הכוחות... ובהתחדשות חיוביות
מעניין היה הסדנא כדי תוך שלך החיים
ולהתרגשות לתובנות אותי והביא מאוד
דבר של בסופו כי יום, ביום אותי מלוה אשר
להבנה אותנו מביא שלנו למקורות החיבור
איתנו שנמצא - אחד עולם בורא קיים כי
המלכים מלכי מלך מקום, ובכל עת בכל

הקב"ה..".

יוזמת יעלה שמרת שנים כמה מזה
בכרמים", "מחוללות פסטיבל של ומפיקה
גזר בתל במורדות לנשים באב ט"ו פסטיבל
ביותר והעצמתי הגדול הפסטיבל המקראית,

ובנות. לנשים

עלינו הבא הקרוב א׳ ביום באב עשר בחמישה
הארוע יוסף כרמי בישוב מתקיים לטובה
בכרמים״ ״מחוללות פסטיבל - השנתי
עוצמתי ארוע המקראית. גזר תל במורדות
בינות לכך שהוקצאו בשטחים ובנות לנשים
הצניעות. בתכלית זאת עם יחד לכרמים,
והתוועדויות הרקדה מופעים, בו יתקיימו

משיח. בית חיינו, בית "770" ברוח

ביותר מסוגל יום
ת ו י ו ד ע ו ו ת ה ה
בשטח מתקיימות
מוקדים בכמה
, ת ו פ ת ת ש ה ב
צ׳ארקסקי, גילאת
טוכפלד נעמה
התוועדות וכן
עם באנגלית
יורקוביץ. הרבנית
שוק יופעל במקום
הנשים ציבור לילה.
ליום מוזמן והבנות

מלך שלט"א הרבי פני את לקבל זה, מסוגל
הגאולה. שמחת מתוך המשיח

האתר: באמצעות גם כרטיסים לרכוש ניתן
.www.magal-metoffot.com

.050-6661002 טל': והזמנות לפרטים

לסדנא... מוכנות הדרבוקות

היצר על ונצחון העצלות גירוש
בשאלות: ומסיים חייו ימי מדברי פרקים ראשי כותב

העצלות. מדת לגרש איך א)

בספר שכתוב במה פה בעל שילמוד טוב ומה יתבונן
ב' עמוד ריש עד א) (נו, מ"א פרק ריש קדישא תניא
מזמן הלשון על גם או הענין על יעבור המלך. תיבת
וכשיהי'ה במחשבתו, על-כל-פנים או בדבור אם לזמן,
במדת יוסיף שזה בודאי ללבו ועד במוחו חקוק הענין

הזריזות.

וחזק גדול שהוא היצר-הרע על להתגברות עצה ב)
כו'.

עם בטרוניא בא הקב"ה שאין חז"ל הודיעונו כבר
ז.א. שיחנא, גמלא ולפום בריותיו,

להתגבר והיכולת הכחות לו נתנה האדם של המצב שלפי
באם ברוחו ליפול שלא התבוננות שצריך אלא עליו,
וההתבוננות פעם, אחר פעם במלחמתו מתחיל היצה"ר
(עיין מקומות בכמה קדישא התניא בספר כמבואר היא
הוצאת קדישא תניא ספר בסוף הנדפס ענינים במפתח

ואילך. כ"ז בפרק ומהם קה"ת),

מלכו המלך דרך דרכו לבטח ללכת היעוצה עצה ובכלל
הוא המצוה, ומצוה התורה נותן הקב"ה זה עולם של
וטהרתו הלב ופתיחת משמחה הנמשכת הזריזות ע"י
בודאי ע"ז שנצטוה כיון ובכ"מ. פכ"ו בתניא כמבואר כו',

הענין. לקיים היכולת שנתנה

בחומש הידועים השיעורים משלשת שיודע תקותי
אף ולהבא. מכאן לקיימם ישתדל ואשר ותניא תהלים
ו׳תשיא) (אגרת נדר. בלי צ"ל שכמובן

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ח 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' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
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