
השליחות למקום חוזרים
שחתמה בראשית" "שבת לאחר
ימי בשלושת תשרי, חגי את השנה
שבאו האורחים רבבות החלו קדושה,
שליט"א הרבי עם החגים בחודש להיות
שליחותם, למקום לחזור המשיח, מלך
- והשליחות הכוונה מילוי להמשך
והשלימה האמיתית הגאולה הבאת
חברי נוהגים חזרתם עם ממש. בפועל
מקומית התוועדות לקיים הקהילה
ותכנים, רשמים החוזרים מספרים בה
עורכות במקביל חיינו. בבית מביקורם
מספרות כשהן התוועדויות ג"כ הנשים

הנשים. עזרת מזוית רשמיהן את

קהילות׳ ה׳קהלת חיזוק
מחדש הוקם האחרונים בחודשים
בית ב-770 קהילות" "הקהלת מטה
הציבור את לעורר במטרה משיח,
הישיבות, בחורי והתמימים החב"די
בפני ולדבר כנסיות לבתי להגיע
הקדושות שיחותיו מתוך המתפללים
לקיים המשיח, מלך שליט"א הרבי של
ברבים' קהילות 'להקהיל הוראתו את

בשבתות. ובמיוחד

החסידים' 'התאחדות ארגון עם בשיתוף
בנושא שבועי גליון המארגנים הפיקו
ובאמצעי עותקים באלפי המופץ זה,
המזרזת פעולה עוד השונים. התקשור
צדקנו משיח שליט"א הרבי פני קבלת את
העלון, את לקבל ניתן ממש. בפועל
'התאחדות', למוקד הרשמה באמצעות
'הקהלת המילים את SMS בשליחת

.058.460.1770 למספר. - קהילות'

טובות חדשות

"ברוכים הארצי לכנס כולנו

770 חיינו מבית הבאים"

זמן את מאוד, שמזכיר נח בתיבת משהו יש
עולם כל של בצוותא הארוכה השהיה הגאולה.
חיים בעלי של תמציתי ריכוז זה, לצד זה החי,
רכים חלשים, לצד ביותר ומסוכנים אימתניים
אחד את בהחלט מזכירה הגנה, יכולת וחסרי
בנבואת ביותר, המפורסמים הגאולה מיעודי
גדי עם ונמר כבש עם זאב "וגר ישעיהו:

... וכפיר ועגל ירבץ.
נוהג קטון ונער יחדיו
תרעינה ודוב ופרה בם.
כבקר ואריה יחדיו..
יונק ושעשע תבן. יאכל
תופעה פתן..". חור על

בהחלט. גאולתית

החסידות בתורת
מצויין והקבלה
של זו, שתופעה
זה הזיקו שלא חיות
בזכות הייתה לא לזה,
כליאה באמצעי שימוש
בעלי אחוות משופרים.
נבעה לא גם החיים,
תחושת ברירה, מחוסר
או משותפת, גורל
הישרדות אינסטינקט

המיוחדת האלוקית מההשפעה נבעה אלא טבעי,
מעין שהייתה אלוקית השראה בתיבה. ששרתה
המאופיין הגאולה, זמן דוגמת לבוא, דלעתיד

הדעת. ובהרחבת דגדלות במוחין

הדעת תוקף עוצם מחמת
מקוצר נובע ולטרוף לדרוס החיים בעלי טבע
הדעת תוקף עוצם מחמת "הנה אבל הדעת,
ובתיבה היות הדורסים". החיות טבע ישתנה
שיאיר כפי הדעת, ריבוי של המשכה הייתה
לא לכן לבוא, לעתיד של בזמן לעולם השי"ת
לכן לזה. זה הזיקו
ביחס הנביא הבטחת
היא לבוא לעתיד
ולא ירעו ש"לא
הר בכל ישחיתו

הקביעה את הפסוק ממשיך מדוע? וזאת קודשי"
ה' את דעה הארץ מלאה "כי ואומר האלוקית
"יציף" הדעת ריבוי מכסים". לים לים כמים
החדשה המציאות את ויאפשר הבריאה כל את

ישחיתו". ולא ירעו ש"לא

לתורתו שיותר ככל לחבר
מציאת עם שיחד אלא
שבין השווה הצד
העולם למצב נח תיבת
לציין יש הגאולה, בזמן
הבולטת ההבחנה את
נח, בתיבת בניהם.
והמוחין הדעת הרחבת
אלא היו לא דגדלות,
זמנית, למציאות
על בתיבה שנקבעה
ביוזמה השי"ת, ידי
(אתערותא מלמעלה
העולם, לקיום דלעילא)
הדעת השפעת לעומת
הגאולה, בזמן לבריאה
למציאות שתהיה
מהנחת ונובעת קבועה,
להשי"ת שיש רוח
שנות אלפי ששת במשך ישראל בני מעבודת
נפשם מסירות את הכוללת עבודה העולם. קיום
קיום על הדורות, במהלך ישראל, בני אחינו של

והמצוות. התורה

להיות צריכה ש"העבודה" הוא ידוע כלל
היות להמשיך. רוצים אותה ה"המשכה" מעין
דגדלות ומוחין הדעת ברחבות לזכות וכוונתנו
להוסיף עלינו שגם הרי הגאולה, זמן של
הרבי התגלות שלפני האחרונים ברגעים כעת
הידור התורה, בלימוד המשיח, מלך שליט"א
בלימוד ובפרט בכלל טובים ובמעשית במצות
בינה חכמה - חב"ד תורת התורה, פנימיות
הרבי של בתורתו דעת להעמיק - ודעת
ישראל, בני לכל להנגישה המשיח, מלך שליט"א
עדי הדור, אנשי לכל ועד וטף, נשים אנשים

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית הגאולה

הדעת הרחבת
הגאולה בזמן

בפרט כעת להוסיף עלינו שגם הרי דגדלות, ומוחין הדעת לרחבות לזכות ובכוונתנו היות
משיח של בתורתו דעת להעמיק - ודעת בינה חכמה - חב״ד תורת התורה, פנימיות בלימוד

התוקף בכל דורש ישראל עם והברכות, ההשפעות כל עם החגים, חודש לאחר
סויסה) ינון (צילום: המשיח. מלך שליט״א הרבי התגלות - מלכנו את לראות רצוננו

מלכנו את לראות רצוננו

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

אקסלרוד שיחי' שאול הרב למשפחת
שיחי' מענדל מנחם הת' הבן לבוא
שתחי' בסי עב"ג השידוכין בקשרי

דוברבסקי שיחי' צבי מרדכי הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה

המשיח מלך שליט"א לרבי

שיחיו צפורה ומרת חיים ר' הרב למשפחת
רבקין

תחי' סימה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב טובמזל מזל

 
   

   
     
   

   
    
     

    
   

    

ט) ו, (בראשית נח נח

אמר הבא. בעולם נח בעולם-הזה, נח
בנח ירושלים, את לנחם כשנבוא הקב"ה:
בניה משעבד שאיני לה, נשבע אני הצדיק
זאת נח מי "כי ט) ד, (ישעיה שנאמר עוד,

לי".
יונתן) (תרגום

יח) ט, (בראשית ויפת חם שם

לבא לעתיד אחר שבזמן נח, עוד וראה
זרעו שהם ישראל, על לשוש ה' ישוב
כנען בארץ למשול ישובו לטוב שם, של
עבד כנען יהיה תמיד והנה כבראשונה,
"ברוך אמר זה ועל חופשי, יצא לא למו,
נתן כי למו", עבד כנען ויהי שם אלוקי ה'
את שם לזרעו כשיתן הנכבד, לשם ברכה

ארצם. את ולרשת לעבדים כנען ארץ
(אברבנאל)

ל) יא, (בראשית עקרה שרי ותהי

מקום כל ולד, לה אין עקרה שרי ותהי
וכן לה, להיות עתיד - לה אין שנאמר:
(שמואל-א, ילדים" אין "ולחנה אומר: הוא
אין דורש היא "ציון וכתיב לה, והיו ב)

לה, להיות עתיד הוא וכן יז) ל, (ירמיה לה
כ) נט, (ישעיה גואל" ולציון "ובא דכתיב
נדחינו ויקבץ יגאלנו וקדושו, ישראל גואל

וצדקתו. שמו למען
טוב) (לקח

ט) טז, (בראשית בענן הקשת והיתה

עתידה מהגלות, ישראל יצאו ..וכאשר
ככלה בגוונים להתקשט הקשת אותה
לרגלי תצפה אל לבעלה.. המתקשטת
כשהיא הקשת אותה שתראה עד משיח
לעולם ותאיר מאירים בגוונים מקושטת

למשיח. צפה אזי
ב) עב, א, חלק זוהר (עפ״י

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:34 17:26 ירושלים
18:39 17:40 תל-אביב
18:38 17:31 חיפה
18:40 17:44 באר-שבע
18:50 17:50 ניו-יורק

   
גו חודשיכם ובראשי גו' השבת וביום 

ט"ו) - ט פנחס:כח (במדבר,

כסאי השמים ה' אמר כה 
כד) (ישעיהו:א

בתשובה חוזר המבול דור

מלך דבר

נח פרשת

נח

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

לגבי ומטו בארחא, אזלי הוו יהודה ורבי חייא רבי
דהוו נשא בני גרמי טוריא ביני ואשכחו רברבן, טורין
בגרמא פסיען מאה תלת ופסעו טופנא בני מאינון
לא דאינון חברנא, דאמרו היינו אמרו, תווהו חדא.
לאל "ויאמרו דכתיב כמה דקב"ה, מדינא מסתפי הוו

א) סב, נח, פרשת (זוהר וגו'". ממנו סורו
פעם בהליכתם יהודה ורבי חייא שרבי זה, מסיפור
דור אנשי מעצמות שם מצאו גדולים, הרים בין
אחת! בעצם פסיעות מאות שלוש ופסעו המבול,
אנשי של וגובהם מגודלם להתרשם אומנם ניתן
הוראה איזו השאלה: נותרה עדיין אך המבול, דור
האמוראים הליכת בסיפור טמונה, ה' בעבודת
המבול? דור אנשי עצמות בתוך הגבוהים, בהרים

כוננו גבר מצעדי מה׳
העולם, בירור כי - לציין יש ההוראה להבנת
כולל, העולם, בכל להיות צריך ה', בעבודת כיעד
לתכלית עד ביותר. מטה שלמטה הענינים - בירור
ענינים שגם המבול, דור אנשי כדוגמת - השפלות
עבודת ע"י להתברר סוף כל סוף מוכרחים אלו
דור אנשי בעצמות האמוראים הליכת ישראל. בני
בענינים הבירור את לפעול כדי היתה - המבול

אלו.

מצעדי "מה' על-הפסוק הבעש"ט תורת ידועה
מסויים, למקום מגיע יהודי שכאשר כוננו", גבר

אותו הביאה העליונה שההשגחה לדעת עליו
זה. במקום מסויים ענין לפעול כדי זה, למקום

שכאשר מובן, - כוננו" גבר מצעדי ש"מה' ומכיון
אותו הביאה העליונה שההשגחה מוצא יהודי
לפעול שתפקידו לדעת עליו בלתי-רצוי, למקום
האמוראים של בואם - ובעניננו המקום. בירור את
בהם הבירור, ענין את לפעול כדי הגדולים, להרים

המבול. דור אנשי וב... עצמם באמוראים

התבוננות ע"י מתבצע באמוראים, בהם הבירור

גדלו ו"מה ה'" מעשיך רבו מ"מה והתפעלות
המבול, דור אנשי עצמות שבראיית ה'", מעשיך
כאלו. ברואים שברא ה' מגדולת מתפעל הוא הרי

יתברר הכל
בירור גם מתקיים זה, מתוכנן אלוקי במפגש אך
היעוד כשיקויים שהרי עצמם, המבול דור אנשי
נקודה אפילו תשאר לא המלוכה" לה' "והיתה
המבול, דור אנשי גם - לגמרי תתברר שלא אחת
חשוכא "אתהפכא של ובאופן בשלימות יתבררו
הבעש"ט וכתורת לאור, החושך הפיכת לנהורא",
מ"רע" לעשות - טוב" ועשה מרע "סור בענין

"טוב". גופא

מצד המבול, דור אנשי של מציאותם וההסבר:
נעלית בחינה היא למעלה, ומקורם שרשם
אלא התוהו. עולם של מרובים אורות - ביותר
בהם דווקא ולכן - כו' ביותר מטה למטה שנפלו
הם כשאז דאתהפכא, באופן הבירור להיות יכול

התוהו. בעולם ומקורם לשרשם מתעלים

אלו ענינים לימוד ע"י הבירור, נפעל לראש, לכל
כאילו עולה בתורת העוסק "כל דרך על בתורה,
אודות בתורה כשלומדים ולכן, עולה". הקריב
- הנ"ל הזהר סיפור גם כולל המבול, דור אנשי

ומקורם. לשרשם אלו ענינים מעלים אזי

לאור החושך הפיכת
בהליכתם האמוראים שכוונת מובן זה לפי
את לפעול - היתה המבול, דור אנשי בעצמות
על- שהתבצע בירור המבול. דור אנשי בירור
הליכתם כדי תוך התורה, בלימוד שעסקו ידי
של שמציאותם היינו, המבול. דור דאנשי בעצמות
מדרך היה שבה ה"ארץ" היתה המבול דור אנשי
ובכך בתורה, עסקם בעת האמוראים של רגלם כף
לימודם. בעת דורכים הם שעליו המקום מתברר

יוצא כשיהודי האדם: בעבודת מהאמור ההוראה
המתפשט, לקדושה, המנגד דבר ורואה לעולם
לראש לכל הנה - פסיעות מאות שלש עד אפילו
עליו ואדרבה: מזה. לפחד צריך שאינו לו אומרים
שענין הוכחה זו הרי זה, ענין שפגש שמכיון לדעת
לקדושה. ולהפכו לבררו ותפקידו אליו, שייך זה
שמנצל עי"ז - לראש לכל - נפעל זה ובירור
ויתירה ה'", מעשיך גדלו ד"מה להתבוננות זאת
חשוכא אתהפכא - לקדושה הדבר הפיכת מזו:

לנהורא.
ה׳תשד״מ) נח פרשת שבת (משיחת



משפחתיות סיבות כמה להם היו
את לעשות מנהריה, צוברי למשפ'
בבוקר אכן באילת. השנה ראש
הם השנה ראש ערב רביעי יום
משפחתם בני אצל לבקר הגיעו

בעיר. המתגוררים

אתי מרת מספרת לביתם, "הגענו
עם קרקע דירת זו הייתה צוברי,
כניסתנו לאחר קצר זמן יפה. חצר
השנתיים בת לינוי שבתנו הבחנתי
בריכת (על בחצר. לשחק יצאה
האחורית שבחצר הפרטית השחיה

ידענו). לא

מים כוס לקח בננו מסויים בשלב
כשלפתע החלון, ליד לשתות וניגש

"לינוי בצעקה פרץ הוא
נזעקנו בבריכה" במים
בתנו עיני, וחשכו לחלון
כשראשה בבריכה צפה

במים..

שהיא מצאנו בדיעבד -
אחת. נעל ללא הייתה
לשכשך שרצתה כנראה
ונפלה במים, רגליה את

- למים

ושלפנו החוצה, זינקנו
במצב הייתה היא מהמים. אותו
רוח וללא דופק ללא כיחלון, של
בפעולות מייד התחלנו חיים.

החייאה.

הגיעו שהוזעק אמבולנס צוות
בפעולות הם גם והחלו מהר דיי
להחזיר שהצליחו עד החייאה
לבית אותה פינו הם הדופק. את
באילת. "יוספטל" הרפואה
הרפואה לבית הוטסה היא ומשם
לטיפול שבע בבאר "סורוקה"
מורדמת הייתה ושם לילדים. נמרץ

ומנושמת.

אט אט לעכל התחלנו כעת
מוחלט. בהלם היינו המצב, את
לנו לומר ידעו לא הם גם הרופאים
היה שלא כיון שנגרם, הנזק מה
במים. הייתה היא זמן כמה ידוע

היא הזה במצב התפללנו. רק
ימים. שלושה במשך נשארה

מאוד רעש עשה הקשה הסיפור
לשמוע שהספיקה במשפחה, גדול
לפני שנותרו בשעות עוד כך על

החג. כניסת

מהמרכז בורוכוב חגית מרת מספרת
ברחובות. קודש לאגרות הארצי

ששמעה המשפחה מקרובות "אחת
לי שלחה התינוקת, של מצבה על
בהולה, סמס הודעת שבת במוצאי
את וסיפרה התינוקת על להתפלל
שליט"א לרבי כתבתי מיד שארע.
שלמה רפואה ובקשתי המשיח מלך

להורים. והדרכה עבורה

עמוד ז' בכרך שהתקבלה התשובה
בדיוקה. מדהימה הייתה ש"פ
וצריך קרובה, לרפואה "..אזכירו
בשר כל הרופא בהשי״ת להתחזק
בריאותו את שיחזק לעשות ומפליא
ילדיהם את יגדלו שיחיו וזוגתו והוא
טובים ומעשים חופה לתורה שיחיו

הדעת". והרחבת בריאות מתוך

רגועה הייתי כעת
בריאה תהיה שהילדה
שעדיין אלא ושלמה.
להציע מה ידעתי לא
ככלי לעשות להורים
הייתה התשובה לברכה.

בהמשך:

הם שצריכים "אלא
ההתקשרות את לחזק
ומפליא בשר כל בהרופא
אורח ידי על לעשות
ית׳ לרצונו מתאים חיים
המביא חיים דרך כן גם זהו אשר
חזקים ולהיות ורוחני גשמי אושר
בדרך ילדיהם את לגדל בהחלטתם

טובים..״. ומעשים התורה

שיש המשפחה לקרובת עניתי
השלמה לרפואתה נפלאה ברכה
בקשה היא מהורים. הנדרש ואת
מרת האמא עם ואדבר שאתקשר
ראשון ביום למחרת ואכן צוברי
אמש כבר כי התברר כשהתקשרתי
הילדה כאשר טובות, בשורות היו
ההורים את זיהתה ואף התעוררה

כרגיל. ללכת החלה וכבר

עליהם כי צוברי למרת הסברתי
ואכן והתפילין המזוזות את לבדוק
מזוזות. כמה חסרות היו כי התברר
לרכוש אותם הדרכתי כן כמו
התורה בספר אות לינוי לבתם
קבלו גם הם ישראל. ילדי לזכות
שבת בנושא להתחזק עצמם על
את בזה ולחזק המשפחה וטהרת
לעצמה. חזרה ולינוי סביבתם.
צוברי משפ' שבוע בתוך ב"ה,
לה' הודיה סעודת לערוך זכתה
הרבי כברכת הניסית, הצלתה על

המשיח. מלך שליט"א

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה יו"ר ציק, זמרוני הרב עם

שכ"טהסימן שבסימן שכ"ט שבסימן הסימן
ועוסק בתורה הוגה דוד מבית מלך יעמוד ואם
פה, ושבעל שבכתב תורה כפי אביו, כדוד במצוות
וילחם בדקה, ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף

ה'. מלחמות
ד) יא, פרק מלכים הלכות (רמב"ם

כפי המשיח, מלך של המובהקים מסימניו אחד
"וילחם הוא מלכים, בהלכות הרמב"ם שמציין

ישראל בעם ה', רצון גילוי שלימות למען מאבקו זהו ה׳", מלחמות
כלו. ובעולם

שלימות למען המשיח, מלך שליט"א הרבי של הידוע מאבקו גם מכאן
כי לציין מרבה הוא הקדושות בשיחותיו ישראל. עם ובטחון הארץ
כך, על לדבר שלא ואפילו שעל אף למסור שלא המאבק של עיקרו
סימן חיים אורח ערוך בשולחן והברורה הידועה ההלכה על מבוסס
לידי ברשותנו הנמצא שטח כל למסור שלא האיסור - שתוכנה שכ"ט,
אפשרות למנוע כדי כנגדם ולהלחם לצאת שחייבים ועד עלינו הצרים

ח"ו.. ידם על הארץ כיבוש של

"נכרים ו': סעיף שכ"ט סימן הזקן, אדמו"ר ערוך בשולחן ההלכה להלן
ויש סתם באו ואפילו נפשות עסקי על באו אם ישראל.. עיירות על שצרו
ממשמשים אלא באו לא עדיין ואפילו נפשות עסקי על באו שמא לחוש
הסמוכה ובעיר השבת את עליהם ומחללין זיין בכלי עליהם יוצאים לבא
את עליהם מחללין וקש תבן עסקי על אלא לבא רוצים אינן אפילו לספר

לפניהם". ליכבש נוחה הארץ תהא ומשם העיר ילכדו שמא השבת

ישראל בית עומד עליהם העמודים שלוש
ראשי את גם מהוים שכ"ט, זה סימן אותיות מאלף, רמז בדרך והנה
עם למען המשיח, מלך שליט"א הרבי של נוסף מאבק של התיבות
על המושתת היהודי, הבית של יסודו על מאבקו זהו והפעם ישראל,

המשפחה. טהרת כשרות שבת, היסודות: שלושת

הוא הקודש, באגרות והן הקדושות בשיחותיו הן רבות, בהזדמנויות
אשר הגדרתו, תעיד חשיבותן על אשר אלו, יסודות ג' את ומדגיש חוזר
בשיחת לדוגמא כך עומד". ישראל בית שעליהן העמודים "ג' הם אלו
לזיכוי הידועים "המבצעים" את מציין כאשר ה'תשמ"ה, תשרי י"ג ליל
לשונו וזה הנ"ל המבצעים לשלוש מיוחד באופן מתייחס הוא הרבים,
ישראל בית שעליהם - המשולש" "חוט - העמודים ג' "וכן הקדוש:
קודש שבת נרות ישראל: ובנות לנשי שנמסרו המצוות שהם עומד,

המשפחה. וטהרת ושתי'ה האכילה כשרות ויו"ט,

במיוחד "וכמודגש ה'תשנ"ב: יתרו, פרשת בשבת הק' בשיחתו גם כך
נרות הדלקת - ישראל בית כל נשען שעליהן העיקריות המצוות בשלשת

המשפחה". וטהרת ושתי'ה האכילה כשרות טוב, ויום קודש שבת

טהרת כשרות שבת, אלו יסודות ג' נרמזו פרטית, שבהשגחה העובדה
אף על לוותר האוסר ערוך בשולחן שכ"ט הסימן באותיות המשפחה,
לוותר "אסור היהודי הבית של אלו יסודות בשלוש שגם מלמדת שעל,
חולשה לנצל תרצה שהקליפה משום כאן גם רוחני". שעל אף על

ח"ו. אחיזתה, את להרחיב אט ואט אחיזה לתפוס זו קטנטונת

יסודות בשלוש התחזקות וכל פורענות, ממדת טובה מידה מרובה
אחד שבכל הפרטית ישראל ארץ בכיבוש כללית להתחזקות תביא הנ"ל,
שליט"א הרבי ע"י בשלימותה, כפשוטה ישראל ארץ לכיבוש ועד מאתנו

הגאולה. שמחת ומתוך ממש בקרוב המשיח מלך

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ב. פרק דעות הלכות

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

א. פרק תורה תלמוד הלכות

ח-י. פרקים תפלה הלכות

יא-יג. פרקים

א פרק ומזוזה תפילין הלכות יד-טו. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

א-ג פרקים ציצית הלכות

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לעשות במפליא ההתקשרות חיזוק

אומות כולל העולם כל בהכרת שיתוסף
- ישראל של ושבחם במעלתם העולם,

לעם שייכת ישראל שארץ - וכן ישראל", בשביל "בראשית
האמיתית בגאולה בזה, הגילוי שלימות - ועד ישראל,

תשנ"ב) בראשית ש"פ מלכות", ("דבר והשלימה...

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עולם באי כל וידעו יכירו

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א מרום יעקב 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'



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

ה
ב

המשחק בעולם גם גאולה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מסרטוני מת"א, מסיקה גיא מוכר, הוא לרבים
שעמד בסרטון גם קדושה". של "ניצוצות
השנה, תמוז בג' הגאולה עצרת של במרכזה
והכרזת הימים ששת לניסי שנה 50 במלאות
תפילין", "מבצע על המשיח מלך שליט"א הרבי
בשנים אלבחרי. דדו חברו עם יחד כיכב הוא
כשרון את ויותר יותר מנצל הוא האחרונות,

הקדושה. לתחום בתיאטרון, שלו המשחק

הערצה עם מסורתית, למשפחה נולד גיא
שליט"א לרבי ואהבה ישראל לגדולי
החינוך מוסדות המשיח. מלך מליוובאוויטש
שגם דבר דתיים, היו לא בילדותו למד בהם

מכן. שלאחר בשנים דרכו את התווה

האילתור אומנות
"כבר כילד. כבר גילה שלו המשחק כשרון את
לילדים בתשלום הופעות עושה הייתי אז
מאוחר בחיוך. מספר הוא הבניין", של בחניה
מקצועי, באופן הנושא את ללמוד החליט יותר
ובחו"ל. בארץ למשחק וסדנאות בבתי"ס
בית הבימה, בתיאטרון שיחק השנים במהלך
בתיאטרון לאחרונה ועד חיפה, תיאטרון לסין,
הנוסף הכישרון את גילה במקביל, הקאמרי.
ואף בתיאטרון, האילתור בתחום והוא שלו
האלתור "״אימפרו-אומנות בנושא ספר כתב
www.improguy.co.il באתר- בתיאטרון״.

שלי", הרוחנית להתחזקות הגורמים "אחד
בשנת וייגל. מיכאל השחקן היה גיא, מספר
את עשה מיכאל כאשר ,(2000) תש"ס
את חילק הוא לחב"ד, והתקרב שלו התפנית
תהילים, החומש, את (הכולל חת"ת ספרי
זכיתי כך איתו. שהיו השחקנים לכל תניא)
כן גם לי שסייע החת"ת בספר אני, גם

בהתחזקות.

(2005) תשס"ה בשנת מכן, לאחר שנים חמש
איתו. ועבדתי בגבעתיים מסעדה פתח אבי
והתחלנו צעצועים חנות חב"דניק פתח לידנו
להרב התחברתי גם משם ביחד. תניא ללמוד
את שהקים עלית, מנצרת הושיאר יגאל
בשם החינוכית-חסידית הסרטים תעשית
לעשות התחלתי קדושה". של "ניצוצות
הרמה את לשדרג מגמה מתוך סרטים, אצלו

הדתיים. בסרטים המשחקית

המקור אל להגיע רציתי
העניקה קדושה" של ב"ניצוצות העבודה
קדושה. של נוספות לחוויות הזדמנויות לי
בעיקר תורה, בשיעורי להשתתף התחלתי
המרכזים את להכיר למדתי החסידות. בתורת
במרכז ג'ורג בקינג ממש" כ"ממעל החסידיים
ככל ועוד. הגאולה עיר ים בת חב"ד בית ת"א,
בהתוועדויות, ובעיקר בשיעורים שהשתתפתי
המקור, אל להגיע שעלי הבנתי ויותר יותר
מלך שליט"א הרבי אל יורק, בניו ל-"770"
בהשגחה לכך. זכיתי ב"ה, השנה המשיח.

לאחרונה שחקתי בו התיאטרון פרטית,
להציג אמורים היו ו"הקאמרי" "הבימה"
הטיסה את הקדמתי סנטר. בלינקולן במנהטן
ב-"770" וחצי שבוע של בשהות לזכות כדי
שליט"א הרבי העיד עליו שבבבל רבינו בית

שם". וישב מקדש "שנסע המשיח, מלך

״אלוקות״ של תחושה
ברת שאינה עצומה חוויה עבורי זו הייתה
שהגעתי הרגשתי אחרת. חוויה לאף השוואה
את היטב זוכר אני אחר. מעולם למציאות
הלכה, חסידות, שם למדתי איתם ה"חברותות"
האחת המילה והתוועדיות. קודש אגרות
התחושה את למצות אולי שיכולה והיחידה

"אלוקות". - הייתה ימים באותם שלי

בקשות של מבוטל לא מספר איתי הבאתי
שאזכירם ובקשו נסיעתי על ששמעו מיהודים
זכו הם ב״ה שומע, שאני מה לפי ב"770".
בית להקים בקשתי, גם בטח גדלות. לישועות

עדי בניין בישראל, נאמן
יבורך, ישרים דור עד
בעזהשי"ת, תתגשם

בקרוב.

גילתי שם גם אגב,
מ.. אותי שמכירים
של בניצוצות הסרטים

קדושה.

היא להמשך כוונתי
התפנית, את להשלים

כשרון את ולהשקיע
ובהצגות החינוכי-חסידי בתחום שלי המשחק
והשלימה, אמיתית הגאולה נושא שבמרכזם

המשיח. מלך שליט"א הרבי ע"י

קדושה״ של ״ניצוצות מתוך מסיקה גיא ר׳

האמיתים ישראל נשיאי ימי דברי

זו בתקופתנו זה מסוג לספרים מיוחדה חשיבות
שונות בתחבולות בלבול כמוהו, מאין המוחין בלבול
בימים המאורעות סילוף ע"י לראש ולכל ומשונות.

אחרונות, הכי בשנים גם שקדמונו

התעסקו לא ה' לדבר החרדים במחנה דוקא אשר וזה
... מקומם, כאן שאין טעמים מכמה הדרוש. ככל

איזהו וגבוריו, האמיתים ישראל למנהיגי בהנוגע וכן
האמיתית הגבורה נמשכת שמזה יצרו, את הכובש גבור

הענינים, בכל גם

ישראל וגדולי ישראל נשיאי תאור מאד במאד מעטים
מתאים תאור ובפרט זה, ושלפני שקדמונו בדור

מלא. ותאור להמציאות

שכבר אלה וגם הצעיר הדור אשר תועלת משנה שלכן
מנהיגי ע"ד לבניהם יספרו וגם ידעו בשנים באו
הנוגע על נפשם ומסרו המשמר על עמדו אשר ישראל
הרוחנים בעניניהם בכלל ישראל בני ולכל לעדתם

הגשמים, ובעניניהם

החסידים ונשיאי החסידים ימי בדברי ביחוד וכמודגש
אשר הבעש"ט, הכללית החסידות תורת למייסד ועד
בני של הכלכלי מצבם בהטבת היתה פעולתו תחלת

ישראל,

מפי נשיא הרב בבית בפרט פרטים כמה בזה וכמקובל
המגיד הרב ממורו ששמע מה הזקן, לרבנו עד נשיא
הזכרונות... גם מסופר ומקצת מהבעש"ט ששמע מה

תורת תורתנו בדרך ומנהיגיו ישראל רועי כל אשר
טובת בפעולותיהם, לקו האמור את שמו חיים,

ו׳תשל) (מאגרת והמדינה... סביבתם קהלתם,

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

הגאולה מטוסי
בפעולה

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

ב770 מסיקה גיא ר׳


