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בליל שבת זה, נוכל לראות את הלבנה מאירה 
במלואה באור מבהיק מיוחד במינו. אומנם, 

עצם התופעה של ירח במילואו - קיימא סיהרא 
באשלמותא - אינה ייחודית לט"ו באב, אלא 

קיימת בכל חודש, אולם בליל שבת זה, אור לט"ו 
באב ה'תשס"ח, נהיה כולנו עדים למשהו ייחודי 

שמתרחש באור  הלבנה, גם בהשוואה לט"ו 
בחודש של שאר חודשי השנה.

אומנם המידע על התופעה אינו מופיע בדיווחים 
של מצפי-כוכבים או של חוקרי אסטרונומיה 

למיניהם, אך הוא בהחלט 
מופיע בשיחותיו הקדושות 

של הרבי שליט"א מלך 
המשיח, בהתבסס על דברי 
חז"ל אודות ייחודו של ט"ו 

באב.

כלתה הגזירה
מהטעמים הבולטים בחז"ל 

לציון יום זה הוא "יום שכלו 
בו מתי מדבר". וכוונתם, 
שכשנגזר על דור המדבר, 

שלא יזכו להכנס לארץ לאחר 
חטא המרגלים, היה זה בט' 

באב. במהלך השנים הבאות, 
הלכה והתממשה אותה גזירה, 

בכך שנפטרו רבים בכל ליל 
ט' באב.

תופעת "הפטירה השנתית" 
נמשכה עד ליל ט' באב, 

שלפני כניסתם לארץ. בבוקר 
למחרת, כאשר הכל קמו חיים ונוכחו כי איש לא 
נעדר, עדיין חששו, אמנם, שמא טעו בחישוב ימי 
החודש, אך כעבור מספר ימים, כשראו את ה"ירח 
במילואו", ידעו בבירור כי לא טעות בידם, שהרי 

מילוי הלבנה הוא בליל ט"ו בחודש. מכאן ידעו, כי 
כלתה הגזירה של ט' 

באב.
כמו-כן, התברר, כי 
אמנם הגזירה בטלה 

בט' באב, אלא שגילוי הדבר נעשה בט"ו בו.
בשיחותיו הקדושות, מבהיר הרבי שליט"א מלך 
המשיח: השינויים שחלים בלבנה מרגע המולד 

ועד לשלב שהיא מאירה במילואה באמצע החודש, 
גוף הלבנה, שהרי היא עצמה  אינם שינויים בעצם

אינה משתנה. השינוי הוא במידת הגילוי שלה, 
גילוי שמגיע לשיאו ביום ה-ט"ו בחודש.

זו הסיבה, מדוע דווקא ביום זה נודע לישראל, 
כי כבר תוקן חטאם ובטלה מיתתם. גזירה שאכן 

בטלה כבר בתשעה באב, אלא שהתגלות הדבר 
הייתה ביום שניחן בכח 

מיוחד, בכח הגילוי - יום 
ט"ו באב.

עכשיו ממש
מאז חורבן הבית, יצא עם

ישראל לגלות הארוכה 
למשימתו הרוחנית העצומה 

- תיקונו כעם ותיקון 
העולם כולו; בירור וזיכוך 

הבריאה, כדי שתהא ראויה 
להיות דירה לו ית', בגאולה 

האמיתית והשלימה.
על השאלות הנוקבות 

- "האם הסתיימה עבודה 
זו? האם כבר העולם מוכשר 

לגאולה?" יכול לענות רק
אדם אחד ויחיד, מי שעליו 

הטילה ההשגחה העליונה את 
גאולת עם ישראל והעולם 
כולו - הרבי שליט"א מלך 

המשיח. בשיחותיו הקדושות, חוזר ומצהיר הרבי 
שליט"א מלך המשיח כי "כבר נסתיימה ונשלמה 

עבודת הבירורים", "תוקנו כל העניינים", בית 
המקדש השלישי כבר "בנוי ומשוכלל", "כבר עשו 

זמן הגאולה". כל שנותר כעת,  תשובה" ו"כבר הגיע
זה הגילוי ממש. גילוי נקודת ההתקשרות בין כל 
לבין הרבי שליט"א מלך המשיח, בדרישה  יהודי
הבלתי מתפשרת להתגלותו המלאה והמושלמת 

בגאולה האמיתית והשלמה תכף ומי"ד ממ"ש.

עיון בענייני משיח יום
הקרוב, החל מהשעה חמישי    ביום

בכפר 15:00 יתקיים ב'בית זלאטה'
וגאולה,  חב"ד ב' יום עיון בענייני משיח
בהקניית כלים מעשיים להפצת  שיעסוק

בשורת הגאולה ובהחדרת האמונה 
הכנס  והציפייה לביאתו. המשיח בביאת
משיח בארץ הקודש"  ע"י "מטה מאורגן
משפיעים  ישאו דברים רבנים, ובמהלכו

ומרצים.

גוש קטיף מוזיאון
השבוע, נפתח בטקס  שלישי   ביום

מיוחד, מוזיאון גוש קטיף בירושלים.
במוזיאון החדש יוצגו תמונות 

עזה לתקופותיה  מההיסטוריה של חבל
ולעקירה של 23 יישובים  לחורבן עד

שנים. מיטב האמנים  לפני שלש פורחים
יצירותיהם במוזיאון.  את מציגים

בין השעות  מידי יום המוזיאון פתוח
השעות בין שישי 13:00-20:00 ובימי

שערי  9:00-13:00. המוזיאון נמצא ברח'
ולתיאום  5, ירושלים. לפרטים צדק

הגעה: 02-625-5456.

בבני-ברק גן חב״ד
ילדי של להורים משמחת בשורה

רמת-גן בני-ברק, תושבי הגיל הרך
ייפתח  שנת הלימודים, לקראת והסביבה.

ובנות) לגילאים שנה  (בנים גן לילדים
שלש שנים. לפרטים עד ושמונה חודשים

נוספים והרשמה: 077-322-0851.

ויחיד:  רק אדם אחד לענות לגאולה, יכול מוכשר והעולם זו הסתיימה עבודה האם הנוקבת, השאלה על
המשיח מלך שליט״א הרבי - כולו והעולם ישראל עם גאולת את העליונה ההשגחה הטילה שעליו מי
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המבקרים ׳דרך׳ בירושלים, עוברים גוש קטיף במוזיאון
אין מענה 3 שנים אחרי ועדיין המגורשים. של הזעקות

מענה זעקה ללא
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אתה . . הטוב הזה . ההר . ואתחנן
כד) ג, (דברים את עבדך החילות להראות

- זה והלבנון ירושלים: זו - הזה הטוב ההר
(רש"י). המקדש בית

מסירות נפשו, התפלל משה רבינו מצד
שכבר  פי אף על ישראל, להכנס לארץ

יכנס. נגזרה גזירה שלא

הכניסה  אודות  שמדובר  היות שכן, 
הגאולה השלימה  והבאת ישראל לארץ
שידע על  הנה הגם - בני ישראל לכל
הגזירה, המשיך משה לעשות כל התלוי 
הפעם  עוד ועד שהתפלל  בו להתפלל,
ל-תקט"ו תפילות, וכל  עד הפעם, ועוד
הגזירה  לביטול  הדבר יפעל  שמא  זה 

האמיתית והשלמה. ולהבאת הגאולה
תנש״א) חזון (התוועדות שבת

. קול . ה׳ דיבר האלה הדברים את
יט) ה, (דברים יסף ולא גדול

נחלק אחד "קול  נאמר: רבה  במדרש
לשבעים  נחלקים  והם  קולות  לשבעה 

לשון".
מהווה גם את מקור החובה  תורה, מתן
7 מצוות  לקיים את העולם אומות של
חייבים להביאם  בני נח. ואנו בני ישראל,

לידי כך שיקיימו מצוות אלה.
התורה  מציינת זו  חובה  להדגיש כדי 
מתן-תורה  קול יסף",  ולא גדול  "קול
שגם המצוות  ל-70 לשון, ללמדך נחלק
הקול  מן נובעות העולם שניתנו לאומות
לקיימם  מתן תורה. ועליהם של הגדול
כן בתורה והודיע  ציווה משום שהקב"ה

על ידי משה רבינו.
שיחות) (ליקוטי

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון  לפי

8:00  6:47 ירושלים 
8:02  7:03 תל אביב 
8:03  6:55 חיפה 
8:00  7:03 באר שבע 
8:36  7:35 יורק  ניו
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א-כו). מ Ú„¯ (ישעיהו
ג. פרק פרקי אבות:

ומכופלת כפולה נחמה

לאחר פרשת "ואתחנן", הבאה של זו לשבת
"שבת נחמו",  - באב, יש שם מיוחד תשעה

א)  (ישעיהו מ, על שם מילות הפתיחה בהפטרה
עמי". "נחמו נחמו

בדרך-כלל, נקבעו ההפטרות כך, שתהיינה 
מלבד הפטרות  דומות לתוכן הפרשות,

הדמיון לפרשה  בגלל לא מסויימות, שנקבעו
בגלל הזמן והמאורע. למשל, הפטרות  אלא

דהיינו שבע השבתות שלאחר  דנחמתא", "שבע
באב, שנקבעו בעיתוי כזה בשל היותן  תשעה

נחמה. נבואות
ענייני התורה הנם בתכלית  אך, מכיון שכל

לקשר החיצוני,  שמעבר לומר, חייבים הדיוק,
בין הפרשה  קיימת גם שייכות פנימית

פרשת "ואתחנן"  בין - לההפטרה, ובענייננו
להפטרת "נחמו נחמו".

בזה מה שאין בזה יש
(ילקוט נאמר במדרש נחמו" "נחמו פסוק זה, על
הכפל - "נחמו נחמו"  שמעוני רמז תמה), כי טעם
היא על בית ראשון,  שנחמה אחת - הוא לפי

והשניה על בית שני.
וגם על  "בית ראשון" על גם בנחמה הצורך

היתה  שלכל אחד מהם נובע מכך, שני", "בית
אף שבכללות  היתה לאחר. ולכן, מעלה שלא

מבית ראשון,  במעלה היה "הבית השני" חסר
(ארון הקודש  חמשה דברים בו שחסרו בכך

הבית  מעלה לגבי גם בו ברם, ישנה וכו'),
א) על  (בבא בתרא ג, הראשון: כדברי הגמרא

האחרון  הבית הזה יהיה כבוד "גדול הפסוק
גדול  שני" היה ש"בית ט), (חגי ב, הראשון" מן

שנות קיומו. מהראשון בגובהו ובמספר

ולתוספתביאור: ב"בית ראשון", היה גילוי אור 
היו אז צדיקים -  נעלה יותר, מכיון שישראל

לאלוקות - במילא, היה  כלים טובים יותר היו
כן בזמן  שאין מה גם בית המקדש באופן כזה.

בעלי תשובה,  "בית שני": כשהיו ישראל בדרגת
השני באופן שגם הגשמיות מצד  היה הבית

מקדש להקב"ה. עצמה, היתה
נאמר "נחמו נחמו" ב' פעמים - "על  לפיכך,
שיתמלאו שני  - שני" בית ראשון ועל בית

תהיינה  ש"בבית השלישי" החסרונות. היינו,
הראשון והשני גם יחד. המעלות של הבית

העניינים את שני לחבר
ושני מרומז גם "בית ראשון" של זה ייחוד

פרשת "ואתחנן", המורה על תוכנה  של בשמה
העיקרי של הפרשה.

החסידות  בתורת ואתחנן בגימטריא תקט"ו.

מוסבר העניין בצורה כזו:
עניין המידות: בחינת  על ככלל, ת"ק מורה

ענייני לכן, הוי'. שם שבאותיות ה' ו- ו'
מהמדות - ז' ימי  העולמות, שהתהוותם היא

(חגיגה  חז"ל וכלשון הבניין - הם במספר ת"ק,
וכן  "מן הארץ עד לרקיע ת"ק שנה.. - א) יג,

רקיע לרקיע". כל בין
ואילו ט"ו בגימטריא י'-ה', רומזים לבחינת

חכמה וה' בינה). (י' המוחין
'תקט"ו' -  בגימטריא ואתחנן של והעניין

והמידות. המוחין חיבור הרינו במילה אחת,
"בית ראשון" ו"בית  של וזה מרמז על הייחוד
ובית  שני", כי בית ראשון, הריהו בחינת י"ה

שני - ו"ה.

לגאולה מנחמה
הראשונה  שבשבת זהו גם אחד הטעמים לכך,

באב, קוראים  לאחר תשעה לנחמה, מיד
ואתחנן: מכיוון, שכל העניינים נמשכים  פרשת
שהעליה, אשר צריכה  באמצעות תורה. וכשם

היא, שיהיו שתי  תשעה באב לבוא לאחר
ושני - ביחד, כך  "בית ראשון" של - המעלות

ואתחנן, שעניינה  קוראים בתורה את פרשת
הוא יחוד, י"ה ו-ו"ה.

ובאמצעות הקריאה בתורה ואמירת ההפטרה 
נחמו  נמצא העניין בגילוי - נחמו (שבה
"בית ראשון" ושני, פעמיים) אודות יחוד

קיום הייעוד "נחמו  את מחישים וממהרים
"בית ראשון" ו"בית שני", ויתגלה  על נחמו"
יהיו כלולים "הבית  השלישי" , שבו "הבית

משיח צדקנו בקרוב  הראשון" והשני בביאת
ממש.

תשכ״ח) פרשת ואתחנן תשכ״ד ושבת שיחת סוכות (עפ״י

דבר מלך

השבת לוח
פרשת ואתחנן

ואתחנן

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

אלפים: שהצילה מלך המשיח הוראת
צדקה וקופת החת"ת החזקת ספר

- בדיקת המזוזות והתפילין
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

המצווה בר לחתן
רפאל שיחי' ישי הת'

איריס שיחיו וחיה דוד ר' בן
רחימי

ולמדן שמים ירא חסיד להיות יגדל
המשיח שליט"א מלך לרבי רוח נחת מתוך

מזל טוב ברכת
ציפורה שיחיו ורעייתו ר' טובי למשפחת

והבה
השידוכין בקשרי שתחי' חיה בתם מוריה לבא
אלבז שולמית שיחיו אברהם בן הת' עב"ג
והרחבה נחת מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה זמן הגאולה האמיתית של

מזל טוב ברכת



שהתחולל   סיפור הנס המפתיע
לפני כחודש, הימם את  בחיפה,

הנוגעים בדבר: בני המשפחה  כל
והמכרים, ששמעו על דבר 

עיניהם את  וראו במו המאורע
מתקשים עד היום,  תוצאותיו,

גודל הנס. את לאמוד
מספר הרב  את סיפור המעשה,
שמואל:  מקרית קליינברג אליהו

פעילותי בהפצת "במסגרת
המעיינות, הגעתי לביתה של גב' 

ממוצא  כרמל, אשה ויקטוריה
ארצה שעלתה צרפתי במקורה,

כאן. שנים רבות, וחיה לפני
מתגוררת במרכז חיפה,  גב' כרמל

ולא מזמן הגעתי לביתה על-
שגרתית של  בדיקה לבדוק מנת

המזוזות.
לאחר ששהיתי בביתה,  זמן קצר

אלי, כשהיא היא התקשרה
מבקשת ממני לשוחח עם שכנתה.

התברר, כי שניים 
מילדיה של השכנה, 

כוכבי,  גב' אשירה
עברו לדירות חדשות, 

וכעת היא ביקשה 
ממני להגיע לביתם, 

על-מנת לקבוע
מזוזות כנדרש.

עוד באותו היום, 
ומשם  נסעתי לחנות,

עימה קשר טלפוני ובחרתי  יצרתי
המזוזות לפי  איכות את עבורה

שהיא משלמת מכיסה.  רצונה. תוך
כעת, משהמזוזות היו בידי, יצאתי 

לביתם.
צירפתי גם  שלצד המזוזות מובן,
הרבי שליט"א מלך  של תמונות

המשיח, כדי שיתלו אותן בסלון 
הבית, או במקום שיבחרו.

והזכרתי  הוספתי גם קופות צדקה
הרבי שליט"א מלך  הוראת את
בדבר חשיבות קביעת  המשיח

שבחיבור  הבית, צדקה בקיר קופת
כולו  הקופה לקיר, נעשה הבית

יותר. חלק מהקופה ומוגן
התברר, כי כשבועיים אחרי, 

אמור היה אוהד, בנה הקטן יותר, 
להינשא, אז, כמובן, צירפתי 

לחתונה, כשאף  למזוזות  גם ברכה
מאיתנו לא העלה על קצה  אחד
לאחר  שהתחולל מה את דעתו

מכן...

בהשגחה פרטית, אחת מהמזוזות 
סמוך לכיריים,  במקום נקבעה

ביציאה מהמטבח.
המשפחה המשיכה כרגיל בהכנות 
החתונה, שנקבעה  לקראת שמחת

תמוז. לתאריך י"ט
מעמד קביעת  כשבוע לאחר

המזוזה והתמונה, אוהד, החתן 
. המיועד, הגיע לביתו

בשום דבר חשוד,  הוא לא הבחין
והדליק את  אך כשניגש לכיריים
הגז, התרחש פיצוץ עז שהרעיד 
הבית כולו. התברר, שבמשך  את
מהתנור,  גז דלף שעות ארוכות

האש, התרחש  הצתת עם וכעת,
הפיצוץ.

עף חלון  הפיצוץ, מעוצמת
פשוט  במקום המטבח, השיש

בחדר האמבטיה,  נחצה לשניים(!)
החרסינה  אריחי שמעבר לקיר, עפו

ממקומם...
יצא את אולם, אוהד
המטבח, כשבזרועו 

הימינית שתי 
שריטות ושערות 

חרוכות במקצת ועם 
מכה קלה בבטנו, 
שנפגעה מהתנור.

בלתי  המראה היה
יאמן: בתוך כל 

המפויח, ניצבה  והבית ההריסות
הרבי שליט"א מלך המשיח  תמונת
כשחיוכו משקיף על כל  הקיר, על

שבאו לחזות במו המשתוממים,
בתוצאות הנס. עינהם

כמובן, הם צילצלו אלי לספר לי 
מייד כשקיבלתי את  על המקרה.

"אתם  הטלפון, אמרתי להם: שיחת
איזה תאריך חל היום? י"ב  יודעים

בתמוז - חג הגאולה!"
תשעה  החתונה, שנערכה סעודת

הפכה במידה רבה  מכן, ימים לאחר
כשמי  רבתי, הודיה גם לסעודת
נפעם  ששמע על המקרה, עמד
שאירע מול גילוי הנס המופלא

אוהד. - לחתן
מכן, כתבנו על  שלאחר מובן,

לרבי שליט"א מלך  המקרה כל
כולם לראות  מצפים המשיח, וכעת
בהתממשות הברכה הידועה "אחרי 

בגשמיות  מתעשרים" שריפה
וברוחניות.

על העמים לעיני כל ולהכריז בגלוי להצהיר
בני-ישראל של הבלעדית ובעלותם זכותם

הקב"ה,  של הבטחתו בגלל ישראל ארץ חלקי על כל
אבינו, אברהם הראשון, ליהודי העולם ומנהיגו, בורא
הזאת"... הארץ את "לזרעך נתתי הבתרים, בין בברית

וישב תשמ"ח) (ש"פ

טל' 050-875-4616 | צפת ת.ד. 6132 והארץ העם להצלת המטה

המשיח הרבי שליט"א מלך משיחות ואגרות קודש
העולם  בלשון הנקראת בתקופה, נמצאים שבהם התלמידים אלו, בימים
לנושא המשיח מלך שליט״א בהתייחסות הרבי יש להתבונן ״חופש״,
לחיזוק להביא דווקא צריכה זו תקופה זו עולה, כי מהתבוננות הנ״ל.

בהידור המצוות בלימוד התורה וקיום

תכלית ימי החופש
צריך להיות  כל מעשה ומעשה של בני ובנות ישראל,
ימי החופש שחלפו זה עתה יש  גם בו כוונה רצויה.
ולהוסיף  כח  להחליף  - והן ותכלית, כוונה  להם 
והמתחילים,  - להמשיך שתוכלו בכדי  אומץ
ביראת  הכשר  וחינוך התורה  לימוד   - להתחיל

חיות. ביתר התמדה ויתר שמים
תשי״א) אלול ה׳ (ממכתב

"חופש" מלימוד תורה אין
לברך את התלמידים המסיימים לקראת סיום שנת הלימודים הנני
טהרת  על חינוכם סולם  על עליונות ומחלקות  לכתות  העולים 

הקודש.
לשנת  והכנה כוחות וחילוף חופש ומנוחה מתחילים ימי הקיץ, ימי

הבאה עלינו ועליכם לטובה. הלימודים
אין  ימי החופש של הקיץ כי  ה',  זרע ברך ילדים חביבים,  נא,  דעו 
בישראל  וילדה  ילד  אין ח"ו מלימוד התורה. והפסק משמעם חופש
כשר בתורה ומצות אפילו יום  וחנוך בלי לימוד תורה לחיות רשאים

בין בקיץ, ובין בחורף. אחד,
הספר  חופשים מבית בימי הקיץ הארוכים, עת שהתלמידים אדרבה!
להקדיש  והזכות  האפשרות לכם  ניתנה הישיבה. או  תורה  התלמוד 
- בחזרה  לעצמכם הן עז, וביתר ביתר שאת לתורה שעותיכם הפנויות
הן  הבאה, הלימודים  לשנת  והשתלמות  ובהכנה  מכבר  הלמוד  על 
זכו,  לא ואחיותיכם, אשר אחיכם על בהשפעה טובה - זולתכם לטובת
תעלו מעלה מעלה, בעילוי  זה אשר באופן כמותכם, לעמוד בקרן אורה

המובילה בית א-ל. אחר עילוי, בדרך
הנשמה  כח  גם  אלא  הגוף  כח  רק  לא  כח,  תחליפו  כזה באופן  רק 
והנשמה בעיקר, עושים את האדם שלם  ביחד, שניהם הטהורה, אשר

ומושלם...
תשי״א) סיון (ממכתב ט״ז

באנשים - גם צניעות
בלוח  הרשום עוד לפני כאלה שמקדימים את הקיץ שישנם בפרט
להבהיר כעת בנוגע לימות הקיץ  המיוחד שצריכים הרי הענין השנה...

הצניעות. - הוא ענין
ש"כל  בנשים רק שזה הטועים  כדעת  שלא   - הוא  הצניעות ענין 
אלא  שייכות,  שום  לזה אין  לאנשים אבל  פנימה",  מלך  בת  כבודה 
בשולחן-ערוך,  אנשים, כפי שנפסק הדין יותר אצל - הענין הוא עוד

הצניעות-... ישנו ענין שגם באנשים
תשמ״א) תרומה (משיחת ש״פ

אין הפסק בעניין החיים
בלתי חדר או תלמוד תורה, הוא דבר "חופש" בישיבה, של המושג
שהתורה היא "חיינו ואורך ימינו", הרי לא יתכן  דמכיון וכו'. רצוי כו'

ח"ו, בענין החיים. שיהיה הפסק
תשמ״ו) (משיחת ש״פ דברים

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי מנחם אב  פרק ליום
גניבה הל' א פרק

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

ו פרק

ז פרק

החודש קידוש פרק ג-ה                 הל'

פרק ו-ח

פרק ט-יא

יב-יד פרק

טו-יז פרק

א פרק הל' תעניות, פרק יח-יט,

פרק ב-ד

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מתוך השריפה, ללא פגע

ההצהרה המנהיגותית
אחד חב"ד לכל תפילין

וראב"ד ר"ת, שימושה רבא רש"י,
ואדמה"ז כתב האר"י

מאנ"ש 050-323-8770 סופר
nathan770@gmail.com

תפילין ומזוזות חב"ד: לפעילים ומוקדי
מיוחדים הרמות במחירים בכל

המשיח מלך

שרדה. המשיח מלך תמונת
מלפני שבועיים) דומה מאירוע (התמונה
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צריך סדר בחיים
ממנו כל ידיעות בהנוגע להסתדרותו לפלא שאין
תורת  והרי גם זה מציווי תורתנו בעניני פרנסה,

האדם להתעסק בעניני פרנסה  על חיים, אשר
במכילתא  שאמרו בעשיה בפועל, ולא עוד אלא

ועיין קונטרס ומעין  מצות עשה, שהציווי הוא מעין
עולם  בעולמנו, עשיה דוקא פרק כ"ה איך שמוכרח

העשיה.
הדבר בודאי שניתנו הכחות  וכיון שמוכרח

הכרח  [שזהו עוד מגדיל יותר והאפשריות על זה
אפשריות אלו לבטלה  ישארו העשיה בפועל, שלא

תספיקנה  ושלום], ותקותי ששורותי אלה חס
דבר כל האמור, ושיעשה בזה במרץ על לעוררו

ויהי  לבשורות טובות בזה, ואחכה ואקצר הדרוש.

רצון שתהיינה בהקדם.
לעיל ובכלל בחיי  להאריך, שבהאמור למותר ובודאי

בסדר מסודר,  להיות הישראלי - צריכים האדם
דוקא הנהגה דקדושה . . כוונתי סדר בכל  שזהו
נגלה  בתורה מהשינה, לימודים בקימה הענינים,
ובזה כמובן ועיקר  וכו'. ושתיה אכילה וחסידות,

גדול השלום שבין איש  בבית, שהרי בעניני היחסים
לאשתו, שאז שכינה שרויה ביניהם.

ז׳תשלג) שליט״א, המשיח מלך (מאגרות קודש הרבי

ברכת מזל טוב
ורעייתו יעל שיחיו רוזנברג יצחק ר' למשפחת

שתחי' יהודית שילת ה' החיילת בצבאות - להולדת הבת
טובים, ולמעשים לחופה לתורה, לגדלה יזכו

זמן הגאולה. של הרחבה ומתוך

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

בגליון אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים

קדמי ביטוחיםקדמי ביטוחים
בהנהלת צחי קדמי

סוכנות הביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

מייצגים את כל חברות 
הביטוחים בארץ

תנאים ובמחירים אטרקטיביים ביותר ביותרב נאים ובמחירים אטרקטיביים בת
ענפי הביטוח:כל ענפי הביטוח: כל

R חיים R עסקים דירה R R רכב
שירות בכל הארץ

מתקשרים ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:

03-501-770203-501-7702
חוגגים אירוע?

יצחק ברוךיצחק ברוך
צילום אירועים
ותהיו מרוצים!

(גם מהשירות, גם מהמחיר)

052-623-7708

1                                         התקליטן החרדי מספר

מימון! עמי
gg גרסאות מוסיקה יחודיות gg מסכי וידאו ענקיים מקצועיתמקצועית gg תאורה מרהיבה הגברההגברה
צילום האירוע, שופרות ומתופפים, זיקוקין, פירוטכניקה  ועוד ים של אטרקציותצילום האירוע, שופרות ומתופפים, זיקוקין, פירוטכניקה  ועוד ים של אטרקציות חדש:חדש:

www.dj-ami.net 050-573-6336

רכוב אביב, תל ברחובות צפון כשהוא חולף
וחליפה,  בכובע ועטור גלגליות ה'רולר' על

להאמין כי החב"דניק החולף ביעף כשדגל  קשה
משיח בידו, עבר דרך ארוכה עד שהגיע לכך.

כיום  שי שורוק תושב תל אביב, הינו ר'
"בית חדש  הבולטים במסגרת מהפעילים
אביב  תל למדרש", שממוקם באיזור צפון

בפעילות  עזיזה, המקום, רב דוד למנהל ומסייע
הענפה.

ספורות,  לפני שנים עד תמיד הוא היה כזה: לא
כבן למשפחה  חייו הלא דתיים, את שי חי

חייו  עבר את מסלול רמת-גנית רגילה. הוא
לפרנסתו  ללא הפתעות מיוחדות. הוא עבד
פעם, הצטלם גם  לספורט, כשמידי כמורה

כזה או אחר. שיחק בסרט או צילומי דוגמנות

הסרט נשרף
הראשון, הוא עבר דווקא את הזעזוע הרוחני

לילה  "במשך לאחד הסרטים: צילום במסגרת
שלם," הוא מספר, "צילמו אותנו במערת ציונו 

היתה זו, למעשה,  של רבי שמעון בר יוחאי.
הראשונה בחיי, שבה נפגשתי בצורה  הפעם

קרובה
וליהדות. כל-כך לדת

כאשר הגעתי  עברתי "אך את הזעזוע האמיתי,
הסרט בקולנוע, ולא  של להקרנה החגיגית

כשפניתי  לילה. מאותו סצנה אחת אפילו ראיתי
לברר מה אירע, התברר לי, כי כל הפילם שעליו 
הסריטו באותו לילה, 'נשרף' ולא ניתן להשתמש 
שהתכלית הביקור  בו. הבנתי שיש בזה רמז לכך,

היתה אחרת... בציונו של רשב"י,
כשבע שנים, התחלתי  "באותה תקופה, לפני

אותי  לראות השגחות פרטיות גלויות שמלוות
יושב  זמן-מה, מצאתי את עצמי בחיי. תוך

בידי  למקום לאחר שנמשכתי בכולל ולומד,
בתשובה.  בחזרה אחד הארגונים, שעוסקים

לאחר החזרה בתשובה, לא מצאתי  גם אולם,
הדרך החדשה. הציקו לי  עם עצמי שלם את

להן פתרון במסגרת  מצאתי בעיות שונות, שלא
הכולל...

הדגל ה׳רולר׳ עם על
עזיזה, מי "בשלב זה, פגשתי את הרב דוד

הפעילות החב"די ברחוב  שפתח את מרכז
במפגשים חטופים הוא  הסמוך למקום מגורי.
אותי להכרת  בנשמתי' ולמשוך 'לגעת הצליח

החסידות. עולם
תניא וחסידות, הרשיתי  ללימוד כשהגעתי "רק
לגבי בעיותיי,  עזיזה לעצמי להתייעץ עם הרב
תורת  וגיליתי, להפתעתי, כי דווקא באמצעות
האישיות  החסידות ניתן לפתור את הבעיות

לגשמיים. הרוחניים בין החיים ולהגיע לחיבור

הולך בלבוש  הייתי עדיין "באותה תקופה,
לא דתי - במכנסי ג'ינס ובחולצות צבעוניות 

אט-אט, עם התחזקותי, קיבלתי  בסגנון רחובי.
אחר,  או לבוש כזה עצמי בכל פעם פריט על

וממכנסיים שחורות הגעתי בסוף גם למגבעת 
התחבורה שלי היה ונשאר  כשכלי וג'קט,

ה'רולר'.
עימי דגל  ליטול מישהו לי "באחד הימים, הציע
עימו לסיבוב  לנסוע לנסיעותיי, והחלטתי משיח

התגובות ברחוב היממו אותי: נוכחתי  קצר.
בצימאון האדיר שקיים בציבור לנושא.

למדרש בית חדש
שלי, אני "למעשה, את כל פעילות ה'מבצעים'

ובחג הסוכות אפילו  עושה רכוב על הגלגליות,
שאיתה ניתן לנסוע  כשרה, בניתי לעצמי סוכה

על גלגלים...
נסיעות, הגעתי למשרד  באחת מאותן "אגב,

ופגשתי גם  תפילין לעובדים הנחתי ששם תיווך,
שהתעניינה בשיעורי יהדות. הפניתי  את סיון,

עברה  אותה לרב עזיזה, ולאחר תקופה היא כבר
ב'מכון אלטה', ולאחר כשנה, הקמנו את  ללמוד

ביתנו על יסודי התורה והמצווה".
"בית חדש  של ייחודיותו לציין את ר' שי מבקש
"המיוחד במקום הוא המהירות, שבה  למדרש":

האנשים את השינוי המהותי בחייהם  עוברים
בתוך  לחסידים במלוא מובן המילה. והופכים
בשיעורים, הם  השתתפות של מספר חודשים

תורה ומצוות,  לקיים עצמם מתחילים מוצאים
ערב,  ומדובר על עשרות רבות של אנשים. מידי

נפתח בית המדרש לציבור הרחב, שמתקשה 
במשך היום,  בלימודי הישיבה מקומו את למצוא

חסידות". בערב שיעורי ומגיע ללמוד
טל׳: 03-5293770. ,93 יהודה למדרש, בן בית חדש

ניידת שבנה הסוכה שי שורוק עם ר׳


