
ברעננה חדש כולל
פותחים רעננה' חב"ד משיח 'בית
כחודש, בעוד ומוצלחת, טובה בשעה
למבחני סמיכה כולל סיון, ז' בתאריך
שעות שלמה. היכל – הראשית הרבנות
תפילת בתכנית: .13:45 עד 8:00 הכולל:
זלמן הרב עם חסידות שיעורי שחרית,
רב הרוניין, הרב עם הלכה ולימודי לנדא
מקומות נשארו סבא. כפר העיר מרכז
לאברכים. חודשית מילגה בודדים.

.050-240-7706 חייגו: לבירורים

חב״ד מוסדות מנהלי כנס
לכנס ההרשמה נפתחה הכנות לאחר
שיתקיים חב"ד וארגוני מוסדות מנהלי
ימים שלשה למשך עציון ניר במלון
מושקעות בהרצאות וגדושים מלאים
בימים והתוועדויות. מחכימות סדנאות
סיוון. אייר-א' כ"ח ראשון-שלישי
בדוא"ל לפנות ניתן נוספים לפרטים
בטלפון: או mosdot@chabad.co.il:

.058-7090770

קרובה לרפואה פועלים
שליח של הרפואי מצבו בעקבות
הרב הרה"ח המשיח, מלך שליט"א הרבי
ציק, שיחי' פייגה ציפורה בן זליג זמרוני
האמיתית הגאולה למען האגודה יו"ר
הוקמה שמים. לרחמי שזקוק והשלימה,
רבות רוחניות פעולות המרכזת קבוצה
הפעולות: בין רפואתו. ולזירוז לזכותו
ספר כל של יומית אמירה חלוקת
הגאולה' 'בשורת וספר התהילים התניא,
.052-552-0770 להצטרפות: לזכותו.

טובות חדשות

ענק לעצרת היכונו

בכיכר! משיח

מחצי שעבר, השבוע בסוף שזרמו החדשות קצב
בין השלום פסגת רבים. הפתיע הקוריאני, האי
בהכרזה ששיאה העוינות, המדינות שתי מנהיגי
גרעיני, מנשק האיזור של עתידי פירוז על
הנסויים הפסקת על הצפונית המדינה והודעת

אימון. בונה כצעד זה, בתחום

מששים למעלה שבמשך מדינה קוריאה, צפון
וההתנגדות החושך מדיניות את ייצגה שנה,

לאזרחיה, תקינים לחיים
של סימנים לפתע מגלה
של והתחלה לשינוי רצון

יותר. טובה תקופה

דגלה, על שחרטה המדינה
ישראל, לשונאי סיוע
הרסני נשק ויצור בהקמת
את משנה (היל"ת),
תקופת ולאחר גישתה
ארה"ב, מצד לחצים
לפחות לזנוח, מחליטה
ראשוני, הצהרתי באופן
הקלוקלת דרכה את
מדינות לצד ולהתייצב
לחסוך במטרה העולם,
ולמנוע דמים שפיכות

שכנותיה. ועל עליה שאיימו מיותרות מלחמות

בעולם שינוי זמן
המשיח, מלך שליט"א הרבי אומר שכזה, שינוי
שהרי האדם. בשכל ומחוייב מובן דבר הינו
המלחמתיות, הפעולות עצירת על הודעה
המשאבים והפניית ניכר, וחורבן הרס המביאות
לטובת מלחמתי, לפיתוח המיועדים העצומים
לניהול אנושי-טבעי רצון הינו המדינה, תושבי

ויושר. צדק פי על העולם

שנות לאורך בלטה לא זו מגמה זאת, למרות
החולפות, ההיסטוריה
בעשורים ורק
עדים אנו האחרונים,
זה. חיובי לשינוי
מיהרו שבעבר בעוד

אלי ולשוש מלחמה מצב על להכריז מדינות
כל קודם היא הטבעית גישתם שכיום הרי קרב,

שלום. בדרכי הבעיות את לפתור

בהתייחסו תשנ"ב, משפטים פרשת שבת בשיחת
ארה"ב, מנהיג עם המועצות ברית מנהיג לפגישת
סיום את (1992 (בשנת אז שסימלה פגישה
שליט"א הרבי הסביר הקרה, המלחמה תקופת
מהכרה רק מגיע לא זה, שינוי כי המשיח מלך
היתה שבוודאי שכלית,
אך קודם, גם קיימת
ביטוי לידי באה לא
על בעיקר אלא מעשי,
שלנו ההתקרבות רקע
התנבאו עליה לתקופה
"וכתתו הנביאים:

לאתים". חרבותם

הפגישהלערב גםעיתוי
בצורה רומז שבת,
תקופתנו על ברורה,
נאמר: עליו הזמן ערב

שבת". שכולו "יום

הדין פסק כח
מבאר לכך, בהמשך
המשיח מלך של זו לפעולה הכח כי בשיחה, שם
ידי על שנפסק הדין מפסק נובע העמים, על
ברבי מתקיימים וכי הגאולה זמן שהגיע רבנים
לזיהויו הרמב"ם סימני המשיח מלך שליט"א
זה ש"הרי ומצב להמעמד "ועד המשיח כמלך

הק'. כלשונו בודאי", משיח

רבנים מאות והצטרפו הלכו מאז ואכן,
ברורה, הלכתית בצורה המצביע הדין, לפסק
ישראל, וגואל הגאולה נביא של זהותו על
רבנים שורת ידי על ניתנות אלו כשחתימות
עלינו מוטלת כעת והחוגים. העדות מכל
ובמיוחד להוראותיו, לציית והזכות החובה
הכנסת, בבתי קהילות" "הקהלת מנהג את לחזק
ישראל, ואהבת באחדות ולהרבות להוסיף
לגאולה שתוביל תורה, מתן חג לקראת כהכנה

והשלימה. האמיתית

שמאחורי הכח
העולמי השינוי

למגמה האומות, בקרב חיובי לשינוי גורמת העמים, על המשיח מלך שליט״א הרבי של השפעתו
והשלימה. האמיתית בגאולה לאתים״ חרבותם ל״וכתתו כהכנה ושלום, המלחמות ביטול של

בצפת הדין פסק

ישיבת רבני בצפת. לייב אריה ישראל ר׳ של לציונו שישי ביום עלו עשרות
המשיח. מלך הוא שליט״א הרבי כי הדין פסק את הקריאו בצפת חב״ד
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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

p

רחל ומרת ברוך שלמה ר' למשפחת
פרישמן

שתחי' גאולה שירה 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

חנה ומרת אמיר ר' למשפחת
רחמן-פור

שיחי' זלמן שניאור ה' בצבאות החייל הבן להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב טובמזל מזל

 
  

  
   

  
  
  
  

 
    

ושבתה הארץ אל תבואו כי
ב) כה, (בהר

כלות אחר שהוא השביעי, אלף על קאי
שביתה, בחינת יהיה שאז הבירורים, כל
"שש כו'. העולמים לחיי מנוחה ונקרא
אלפי ששת בחינת הוא - תזרע" שנים
עבודת היא שבהם עלמא, דהוי שנים

מהרע. הטוב לברר האדם

פה) עמ׳ תרע״ז, האמצעי אדמו״ר (מאמרי

השביעית בשנה נאכל מה תאמרו וכי
נזרע לא כ)הן כה, (בהר

מהות דבחינת עדן בגן הגילוי היא "אכילה"
ו"הזריעה" העבודה ע"י והוא אלקות,
אלף על קאי השביעית" ו"שנה כו', דתורה

השביעי.

נזרע", ש"לא מאחר השאלה: היא זה ועל
נאכל", "מה כן אם לעתיד, בטילות דמצות

"וצויתי - והמענה כו'. הגילוי יהיה מאין
- כא) (שם, הששית" בשנה ברכתי את
ידי על שנה, אלפים בששת העבודה שע"י
אתערותא לעתיד, ברכתי" את "וצויתי זה

עצמה. מצד דלעילא
שיא) ע׳ תרע״ח המאמרים׳ ׳ספר הרש״ב, (אדמו״ר

ביום . . תרועה שופר והעברת
שנת את וקדשתם . . הכיפורים

ט-י)החמישים כה, (בהר

מבחינת הארה בו יש כיפורים יום בכל
כל כן ועל לבוא. דלעתיד גדול שופר
לבוא, דלעתיד גדול בשופר שכתוב מה
גם והנדחים האובדים נשמות כל שיבואו
יום בכל כן גם הוא זה כל להשתחוות, כן
הארה בו יש כיפורים יום כל שכן כיפורים.
הארה בו יש יובל וכל היובל, מבחינת

הבא. שבעולם הכללי היובל מבחינת
כח) ע׳ ראש׳ ׳עטרת האמצעי, (אדמו״ר

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:01 18:46 ירושלים
20:04 19:01 תל-אביב
20:05 18:53 חיפה
20:03 19:02 באר-שבע

20:41 19:37 ניו-יורק

זבת ארץ וגו'- ירמיהו ויאמר 
כב) - ו לב, פרק (ירמיהו ודבש חלב

ליום. דף סוטה, מסכת הספירה בימי ללמוד נוהגים
מברכים -. בעומר בל"ג וכן העומר, ספירת בשבתות

"שהחיינו".

פנימיות דורשת התורה

מלך דבר

בהר פרשת
אמור) (בחו"ל:

ד פרק בהרפרקי-אבות

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

יודעים אנו זאת את סיני בהר היה תורה מתן
שמות, בספר יתרו בפרשת התורה מתיאור כבר
זאת ומציינת חוזרת התורה שכאשר מכאן
"משה חז"ל מאמרי בכמה גם כך נוספות, פעמים
מה "כל מסיני", למשה הלכה מסיני", תורה קיבל
מסיני", למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד
נתינה בו המקום על מידע לספק הכוונה אין ועוד,
יש אלא יודעים, אנו כבר זאת את שהרי התורה,

מסויימת. הוראה זו עובדה בציון

דווקא, סיני" "הר על נתנה שהתורה זו הדגשה
ללמוד הנדרשת היסודית הגישה על מלמדת
רצון משום תורה המצוות.לימוד ולקיום תורה

צדדיות. סיבות לשם ולא העליון

צדדיות סיבות ללא
אישיות נגיעות ללא מצוות, לקיים צריך יהודי
בחוקותי "אם של: הגשמי השכר משום לא -
ג-ד), כו, (ויקרא וגו'" בעיתם גשמיכם ונתתי תלכו..
לא אף והדומה, גן-עדן של שכר משום ולא
הנשמה לזיכוך הסגולות בגלל הנפש זיכוך לשם
רצון שזה משום אם כי - מצוה בכל המצויות

העליון.

עצים", לחטוב נצטווינו "אילו הידוע כביטוי
היה שאז סגולה, ושם שכר קבלת בו שאין דבר

ב"חיות". הדבר מתקיים

הוא שכר וקבלת סגולות לשם מצוה קיום
אדם "חיצון". של דרכו - דבר של לאמיתו -
הוא ובעשייתו הענין, לעצם מסור אינו "חיצוני"
(כמאמר הוא "פנימי" אבל אחר. עניין על חושב
בענין שבעסקו זה נ"ע) הרש"ב אדמו"ר כ"ק
לחשוב מבלי זה, בענין לגמרי הוא נתון מסויים
אחר. למשהו מקום שעה באותה להשאיר ומבלי

זו?. הוראה נלמדת מהיכן

תורה לשם תורה
בובור) הוצאת יז סח, תהילים (מדרש מספרים רז"ל
אחד וכל ההרים, כל התאספו תורה מתן שבשעת
תבור הר מעליו. התורה את לתת שיש טען מהם
הר ההרים. מן גבוה שהוא יתרון לו שיש טען

סוף. ים לקריעת סייע שהוא טען הכרמל

הקב"ה בפני זאת לטעון באו שההרים העובדה מן
והתנשאותם אמיתיים נימוקים להם שהיו משמע
זו הייתה אם שהרי דקדושה., מהתנשאות נבעה
סברה כל מלכתחילה הייתה לא "התנפחות" סתם
מאחר זאת, כל עם אבל עליהם., תורה למתן
באו שהם העובדה הרי פנימיות, דורשת והתורה
על ותבעו יתרונותיהם את לגלות הקב"ה אל

בלבד זו לא - עליהם התורה נתינת את זה סמך
אדרבא, אם כי עליהם, תורה למתן סיבה זו שאין
רק ניתנה התורה שכן להיפך. נימוק משמש הדבר
תורה צדדיים. עניינים מתערבים אין בו במקום

תורה. לשם

שגם למרות סיני, בהר התורה ניתנה ולפיכך
הדומם התעלות - הר של היתרון את יש לו
הוא הר של שעניינו החסידות בתורת כמבואר
שבדומם" "צומח הדומם של והתעלותו זיכוכו
היתרון שאין משום ,(412 ע' תש"ד המאמרים (ספר

בו ניכרים ואין טוריא", מכל "דמכיך בו, ניכר
לתורה. כלי הוא הרי צדדיים, עניינים

המוריה והר סיני הר
יז) סח, תהילים (מדרש במדרש הנאמר גם יובן כך
והר מאילים, תבור הר מספמיא, בא הכרמל שהר
הר של שהיתרון מובן מכאן המוריה. מהר סיני

המוריה. הר של בענין קשור סיני

יצחק, עקידת הוא: המוריה הר של יתרונו -
כל ללא הקב"ה, רצון קיום לשם נפש מסירות

צדדיים. עניינים

וטריא ושקלא "חקירה" יש השכל חישובי לפי
מפי לעקידה הדרישה על שמע יצחק שכן בדבר,
"שופך : הציווי ואילו אבינו, אברהם מפי נביא,
היה לנפשותיכם" דמכם את ואך גו' האדם דם
אפילו נצטוו שעליו הקב"ה מפי מקובל ציווי
לא , הקב"ה רצון שזהו שבידעו אלא נח, בני
לגמרי מסור היה הוא כלל, לחישובים נכנס
כלי זה נפש, ובמסירות בפנימיות העליון, לרצון

לתורה.

תשט״ז) דחג-השבועות, ב׳ (משיחת



אותם הגדולים, הניסים פרסום
לעם יום, מידי הקב"ה עושה
הגאולה את מזרזת ישראל,
הרבי והשלימה. האמיתית
כי אומר המשיח, מלך שליט"א
השבת ונתינת הנס, פרסום בעצם
חלק זה הרי להקב"ה, וההודיה

הגאולה. מזיזרוז

הרבי שליח דורון, לוי הרב מספר
בית ומנהל המשיח, מלך שליט"א
דקלים-שיפר נוה בשכונת חב"ד,

תקוה: בפתח

משנה למעלה פעילים אנו "ב"ה
שעובר וככל בשכונה,
מרחיבים אנו הזמן,
את ומכללים
מגמה מתוך הפעילות,
לכל להגיע ברורה,
עניני את ולהביא בית
והחסידות היהדות

דורש. לכל

הפורים, חג לקראת
מיוחד, במיזם יצאנו
את שידרגנו במסגרתו
המנות, משלוח ערכת
מחלקים אנו אותה
משפחות לעשרות

להם והוספנו השכונה, מתושבי
שליט"א מהרבי יין המכיל בקבוקון

המשיח. מלך

בסגולותיו. ומפורסם ידוע זה, יין
"כוס מחלוקת שמגיע ביין מדובר
מלך שליט"א כשהרבי ברכה", של
בשנה פעמים מספר מחלק המשיח
שמחת השנה, ראש (במוצאי
של "כוס ושבועות), פסח תורה,
העוברים לאלפי הנמזג ברכה,
גביעו, מתוך זו, מיוחדת בחלוקה

(והבדלה). המזון ברכת לאחר

עוד זה, ליין מוסיפים יותר מאוחר
היין כמות את מגדילים ובכך יין,
לבתים זה באופן ומגיע המחולק,
באופן בו, המשתמשים רבים

רבות. לישועות המתאים

המנות, משלוחי לקבלת ההענות
שצורף, היין בקבוק ובמיוחד
מהמקבלים כשרבים רבה, היתה
הרעיון את ומציינים לנו מודים

היחודי.

את שיערתי לא בעצמי, אני

לשבוע עד החלוקה, של השפעתה
פרטית בהשגחה כאשר האחרון,
רב לי סיפר אותו לסיפור נחשפתי

פיטוסי. נתנאל הרב השכונה

האדמו"ר גר הרב, של בשכנותו
רוזנבוים. צבי דוד הרב ממז'יבוז',
בשבוע מאוחרת, לילה בשעה
האדמו"ר אצלו דופק שעבר,
לרפואת תהילים שיגיד ומבקש
ארוכות שעות כבר הנמצאת אשתו

לידה. בחדר

אמר קשים", סיבוכים "יש
סכנת של למצב "עד האדמו"ר,
ליולדת רח"ל נפשות

ולתינוק".

הלילה שעת
וארשת המאוחרת,
ספק הותירו לא פניו,
המצב. לחומרת באשר
מהר חיש התארגן הרב

תהלים. לאמירת

רגעים באותם
כאשר מלחיצים,
האחד עומדים שניהם
הרב נזכר רעהו, מול
היין בקבוק ב... לפתע
המנות, משלוח שקיבל המיוחד
הבקבוק. נשמר שם לארון ומיהר

ממנו ותן זה, מיוחד יין "קח
טיפות, כמה אפילו ליולדת
אמר בסדר" יהיה הכל ה', ובעזרת

היין. את לו נותן שהוא תוך

האדמו"ר חזר הבוקר, בשעות רק
פיטוסי הרב של בדלתו והתדפק
את ראה ב"ה כי מספר כשהוא
וניסי, פלאי כה באופן הישובה
הבקבוק עם כשהגיע כשמייד
את להעביר ביקש הרפואה, לבית

הלידה. לחדר היין

להסתדר התחיל הכל היין, כשהגיע
ותוך ניסית בצורה במהירות
הלידה התחילה ביותר, קצר זמן

ומוצלחת. טובה בשעה

הבקבוק את שהשיב לפני רגע
ממז'יבוז', ביקשהאדמו"ר למקומו,
קטן בקבוקון לתוך ומזג רשות
לבקבוק העביר אותו היין, מן חלק
מנת על המילה, ברית של היין

טוב. מזל אחרים. בו לזכות

סבא כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב מאת:

מסווג) בתפקיד בצה"ל בעבר שירת (הכותב

הגרעיני נשקה לפירוק מוכנה קוריאה צפון
שזכה מדהים בצעד שעבר, ששי ביום
נשיאי נפגשו העולמית, לב תשומת למלוא
עידן תום על והכריזו קוריאה ודרום צפון
מחויבות השלום, עידן תחילת המלחמות,
כלכלי. פעולה ושיתוף גרעיני, נשק לפירוק

קשה מתיחות נשמרה שנים עשרות במשך
למלחמה והביאה שכמעט המדינות, בין
החשש רח"ל. עולם מלחמת ולסכנת ביניהן

אחד כיום שלרשותה קוריאה צפון התעצמות בשל התגבר מהידרדרות
ארוך. לטווח וטילים וגרעיני, כימי נשק בעולם, הגדולים הצבאות
עבודה במחנות אזרחים אלפי מאות מחזיק גם והרודנות הדיכוי משטר

נוראים. בתנאים

עד להגיע שיכל יבשתי בין טיל קוריאה צפון שיגרה חודשים 9 כ- לפני
קוריאה דרום יפן, על גרעינית בתקיפה איומיה התגברו ומאז ארה"ב,
בראשות ארה"ב ח"ו. מסוכן עימות של לסיפו התקרב והעולם וארה"ב,
הסנקציות להגברת במהירות ופעלה צבא, כוחות החישה טראמפ
של ראשונים בצעדים והוחל הצטרפו, סין ואפילו הודו - הכלכליות
תרמו אלו שצעדים נראה קוריאה. צפון את לשתק שיכל דלק אמברגו

לשלום. להגיע לנכונותה

להקנות רק שנועדה קוריאה, צפון של בהונאה שמדובר החשש למרות
שהופרו הסכמים רקע (ועל הנשק בפיתוח להתקדם מנת על זמן
בצעד מדובר שכעת בזהירות להעריך דעתי לעניות ניתן בעבר),
לנקוט קוריאה צפון צריכה הייתה לא הטעיה, רק זו הייתה אם אמיתי.
פסגה קוריאה, בדרום נשיאותי ביקור – לכת מרחיקי כה בצעדים
הנשק את לפרק מראש התחייבות ארה"ב, נשיא עם פעם אי ראשונה

אמיתית. כוונה על שמלמדים חריגים צעדים אלו - הגרעיני

ובנחישות, בתקיפות בזהירות, לפעול חייבת ארה"ב זאת, עם יחד
על לשמור הסוררת המדינה תוכל שדרכן פרצות יהיו שלא מנת על
מורכב מו"מ ידרש ולכן בעתיד, לפתחן או להסתירן מיכולותיה, חלק
והאשמות הפסקות ואף ומורדות, עליות בו ויהיו שיתכן - וממושך
היעד שנים) כו"כ בעוד שרק (יתכן דבר של בסופו אולם, – הדדיות

העולם. שלום על איום מלהוות תחדל קוריאה וצפון יושג,

למזמרות...״ וחניתותיהם לאתים חרבותם ״וכתתו
לצמצום כוונתם על והצהירו המעצמות, ראשי נפגשו תשנ"ב, בשנת
מספר ולפני לימינו, עד נמשך הגרעיני הנשק פירוק הגרעיני. הנשק
את המעצמות יפחיתו ולפיו NEW START הסכם נחתם שנים

בלבד. מבצעיים נפץ ראשי 1550 ל- עוצמתן

הינה הנשק לפירוק שהסיבה אז הסביר שליט"א המשיח מלך הרבי
לשנות העולם אומות על פועל אשר בעצמו, המשיח מלך של פעולתו
הרבי מוסיף הנ"ל הקודש שיחת בהמשך מזו, יתירה לטובה. דרכן את
המפורסם הדין לפסק הנשק, פירוק את ומקשר המשיח מלך שליט"א
משיח הינו שליט"א שהרבי הוראה ומורי רבנים מאות ע"י נפסק בו

צדקנו!

על ההכרזה ולכן לאתים...", חרבותם "וכתתו הינו הגאולה מיעודי אחד
בסמיכות אנו שעומדים נוסף ברור סימן הינה קוריאה בצפון הפירוז
נובע הדבר המשיח, מלך שליט"א הרבי דברי פי ועל לגאולה, רבה
הודאה ומצוות, בתורה הוספה ע"י בעצמו. המשיח מלך של מפעולותיו

ממש! בקרוב הגאולה את נזרז ושמחה, בטחון הנסים, על לה'

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ז. פרק אישות הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

. יב פרק

יג. פרק

א-ג. פרקים ומושב משכב מטמאי הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב פרקים

א-ב. פרקים הטומאות אבות הלכות יג. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ט. פרקים

יט

כ

כא

כב

כג

כד
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ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לילה בשעת ישועה

עולם" "נחלת של באופן ניתנה ישראל ארץ

סיני, בהר התורה קבלת בעת עולם".. ל"עם

בארץ ושעל שטח כל ולכן הדורות, כל סוף עד הלאה ומאז

הדורות כל סוף עד יהודי לכל שייך 1540)ישראל ע' ג' חלק תשמ"ג, צפת(התוועדויות 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

יהודי לכל שייך 'שעל' כל

פיטוסי נתנאל הרב

הקוריאות ראשי פגישת

הפעילות! את מרחיבים
הרוסית, השפה דובר נמרץ, אברך דרוש ים, בת חב"ד לבית
העיר. תושבי השפה דוברי בקרב הפעילות להרחבת

03-658-4633 בטלפון: פרטים

geulacity@gmail.com באמייל: או

הגאולה עיר בת-ים חב"ד בית
077-9122-770 טל': ,67 העצמאות שד'



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

גבוה הכי במיקום חב"ד בית

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

על לפעול בעומר ל"ג תהלוכת של כוחה גדול
מעיד כך על רחוק. לטווח הינה ילד, של נפשו
במקצועו, טיולים מדריך מרציאנו, אוהד הרב

צפת: בעיר האחרונות בשנים המתגורר

שנה מידי הגעתי ים, בת בעיר שגדל "כילד
בעיר, הגדולה בעומר ל"ג בתהלוכת להשתתף
נוצר שם ציק. זמרוני הרב של בראשותו
עם המפגש חב"ד. עם שלי הראשון הקשר
המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח של דמותו

אצלי. נחקקה

באותן המבצעים" "טנקי ביקורי גם היו כך
הפעילים באמצעות הפעילו אשר בעיר, שנים
במשך לילדים ה', צבאות מועדוני את בעיר,
בהתחזקות הילדים על והשפיעו כולה, השנה

ומצוות. תורה שמירת

ראשונה טעימה
הדתי-לאומי, הספר בבית לימודי לאחר
הגיעה ההסדר, ובישיבת התכונית בישיבה
הציקו השאלות העצמית. ההתחבטות תקופת
תרמיל אורז עצמי את ומצאתי מבפנים לי
שנה\ כחצי של ארוכה לתקופה להודו וטס

חב"ד. עם כמובן נפגשתי שוב שם

בית שעשה בפסטיבל זה היה הזאת בפעם
עמרם הרב ריס, אייל הרב עם ברישיקש חב"ד
בשיאה צפת. מהעיר חבר'ה ועוד מויאל
שצריך. כמו הלילה, לתוך התוועדות התקיימה

מספיק. היה לא זה שעדיין כנראה אבל

עצמי את ומצאתי הקודש, לארץ חזרתי
למנה זעקה נשמתי אך עבודות, בין עובר
שוב קצרה תקופה שלאחר כך רוחניות, של

ימים. כחודש של בהודו לביקור קפצתי

שונים לרעיונות נשאבתי קצר זמן תוך

חלקם מדריכים, מיני מכל שלמדתי ומשונים
מעולם הלקוחים רעיונות הכילו לצערי
על "פוסח עצמי את מצאתי וכך זרה. העבודה
מהקדושה גם רעיונות מיישם הסעיפים" שני

מהטומאה. להבדיל, וגם

ישרה בדרך
חב"ד, בבית כהרגלי שביקרתי הפעמים באחת
יצחק הרב השליח תניא. לשיעור נקלעתי
העוסק בתניא, ו' פרק בלימוד אז עסק מלמד,

מהרע. הטוב בהפרדות

במתחולל הבחינו לא אולי המשתתפים
אצלי: הבהירו הזקן אדמו"ר דברי אך בקרבי,
שם". שאני או כאן שאני או אופציות! "אין
את לעזוב ההחלטה אצלי התקבלה אחד ברגע
מדהימה. הרגשה זו היתה צעדתי. בה הדרך
הולך שאני הרגשתי בחיי הראשונה בפעם

ברורה. בדרך

ללוות המשיכה הגלויה הפרטית ההשגחה
המשיח מלך שליט"א לרבי כשכתבתי אותי,

קשר כל בה ראיתי שלא תשובה וקיבלתי
באכזבה. קודש' ה'אגרות את סגרתי לשאלתי,
במהלך אחד חב"ד לבית כשגעתי זמן לאחר
כל שמתוך ונדהמתי שוב כתבתי נדודי,
שוב לי יצאה העמודים, ואלפי הכרכים
להתבונן החלטתי הפעם תשובה. אותה בדיוק
"יבדוק עיני לנגד שהזדקרו והמילים בכתוב,
בשביל - המסר את הבנתי רבותיו", הם מי
המשיח מלך שליט"א מהרבי 'מקבל' להיות

עניניו. לכל מסור להיות עלי

אריבער לכתחילה
לצאת רעייתי עם יחד כשהחלטתי לאחרונה
בפנינו עמדו חב"ד, בית ולפתוח לשליחות
יותר נוחה היתה הראשונה אפשרויות, שתי
והשניה המקומי, מהשליח ועזרה מימון וכללה
שתצריך בהודו, לה בעיר חב"ד בית לפתוח
אריבער". "לכתחילה של באופן להיות אותנו

. . דרך לסלול "צריך ברורה: היתה התשובה
להביא - תבל בקצוי רחוקה הכי לפינה ועד

המלכים". מלכי המלך דבר לשם

ההמילאיה, פסגת על ממוקמת לה, העיר
להגדיר בהחלט אפשר גבוה, מאוד מקום

חב"ד כבית המקום את
בעולם, ביותר הגבוה
מטרים, אלפי של בגובה
מזג למרות המושכת,
השורר הקיצוני האויר
מטיילים אלפי במקום,

שנה. מידי

ונשמח הפעילות עונת את התחלנו כעת,
חשבון - בפעילות הציבור עזרת את לקבל
."84749395 ח-ן מס' 137 סניף דיסקונט בנק

גבול השגת
פוקדים המרקחת, בית קנו שמעת להם שנדמה במ"ש

הרגיל. דרך על שלא מאורעות אותם

וכיו"ב גבול דהשגת ענין זו בקני' הי' לא אם לברר יש
עצמו, אצל קרוב אדם והלא בדבר, ספק ואם

תורה דעת הוראה מורה רב אצל לברר שיש מובן
בזה.

ינחם פרטית, בהשגחה כאו"א על המשגיח והשי"ת
יחד. גם וברוחניות בגשמיות לפניהם בטוב

המזוזות את וכן שלו התפילין את יבדקו אשר מהנכון
כדין, כשרות כולן שתהיינה בדירתם

הכשרות ישראל בנות של הטוב מנהגן על תשמור והיא

שבת ערב בכל הנרות הדלקת קודם לצדקה להפריש
טוב. יום וערב

ו׳תתכא) (מאגרת

התאבון לגרות שלא
ותוכן אחת, לתלמידה שניתן הספר אודות במ"ש

- כו' אותו הדהים הספר

כאלה ספרים יכנסו שלא רואים המתאים באופן בודאי
שצריך אלא שי' התלמידים-ות כל של אמות ד' בתוככי
של התאבון את לגרות שלא באופן להעשות זה ענין

ימתקו. גנובים מים למ"ש מתאים הנ"ל,

שי' המורים-ות סגל עם המתאים באופן יתייעץ ולכן
יועץ. ברוב ותשועה נאמר והרי

ו׳תתיט) (מאגרת
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hageula.com 03-658-4633

מרציאנו אוהד הרב

לאנ״ש וילונות

מפתיעים* *במחירים

חב״ד בית בפעילות


