
שלישי ליל התוועדות
ישראל" "נצח התיירותי כנסת בית

על הכריז בחיפה, הגרמנית במושבה
התוועדות - תשע"ה קיץ מבצע
ההתוועדות שבועית. חסידותית

בשדרות הכנסת בבית אי"ה תתקיים
שני יום כל בחיפה, 57 גוריון בן

(25.5.15) ה'תשע"ה סיון מז' החל
סיפורים הערב במהלך .20.00 בשעה
הזמן, ציר על ישראל חגי חסידיים,
וידאו סרטי ומופתים, נסים ספורי
כתיבה נח, בני מצוות שבע בנושא
מליובאוויטש מהרבי ברכה ובקשת

הקודש. באגרות שליט"א המשיח מלך
הרבה ירושלמי, קיגל קלה, ארוחה

ההתועדות משך שמח. בקיצור לחיים,
כשעתיים.

תורה מתן לקראת
ותהלוכות כינוסי של סיומם עם

חב"ד במוקדי החלו בעומר, ל"ג
לקראת יסודית ובהתארגנות בהכנות
ישראל. ילדי בקרב תורה מתן כינוסי

הרבי בקשת עפ"י נערכים אלו כינוסים
את להדגיש המשיח, מלך שליט"א

התורה. בקבלת ישראל ילדי של חלקם
הילדים זוכים זו, פעילות במסגרת

במעמדי להשתתף ה', צבאות חיילי
תואמות בהצגות מלווים תורה" "מתן
ערבים "בנינו או ההרים", "ריב כגון:

ומעניינת. גדושה בתכנית בעדינו",

באים אינם עולמנו, של הגשמית שלימות אודות ישראל, בנביאי הנזכרים הגאולה יעודי
בשלימות ומצוות תורה לקיים לנו לאפשר כדי הקב״ה מחיובי הינם אלא עבודתנו, על כשכר

טובות חדשות

לשלימות הזמן זה
והרוחנית הגשמית

לבית מגיעים הילדים כל
לשמוע השבועות בחג הכנסת

הדברות עשרת את

עצום, כלכלי שפע מבורכים, יבולים ברכה, גשמי
ושקט אמת שלום ובעקבותיו מוחץ צבאי נצחון
בפרשתנו, התורה מהבטחות חלק הינם בטחוני,
בחוקותי "אם והמצוות: התורה מקיום כתוצאה
הארץ ונתנה בעיתם גשמיכם ונתתי .. תלכו

בארצכם'". לבטח וישבתם יבולה..
אלה, גשמיים יעודים הדגשת שדווקא אלא
בזה התורה כוונת האם השאלה, את מעוררת
בתחום עשייתנו על השכר את בפנינו להציג היא,

והמצוות? התורה
הוא הקושי של עיקרו
אשר חז"ל, דברי לנוכח
מצוה". - מצוה "שכר
של הפנימית משמעותה
"צוותא מלשון היא מצוה,
ישנה מצוה בכל וחיבור".
עצמותו של התחברות
האדם עם ית' ומהותו
חיבור המצוה, מקיים
אין-סוף, עימו הנושא
האדם ביכולת אין שלכן
הגשמי בעולמנו לקבלו
בזמן רק אלא והמוגבל,
עתיד הוא כאשר הגאולה

ממוגבלותו. להתעלות
אשר אלה, גשמיים יעודים של עניינם מה כן אם
ולמוגבלים חלוף לבני הם נחשבים במיטבם גם
וציווי רצון בהיותה המצוה, לעומת במהותם,
ובלתי סופית אין נצחית, שהיא הרי הבורא
מוגבל. ובלתי נצחי סוף אין שהוא כשם מוגבלת,

שכר?! על מדבר מי
תשובה בהלכות החזקה, היד בספרו הרמב"ם
זוית בפנינו מציג הוא כאשר זו, שאלה על עונה
יעודים על שונה ראיה
אלא שכר לא - אלה
הבית בעל עבודה. תנאי
לטיפול פועלים המזמין
לכך מודע בשדותיו,

עבודה לכלי לפועליו לדאוג החובה מוטלת שעליו
היעודים וכו'. אוכל מנוחה, הפסקות תקינים,
אינם בתורה, נוספים ובמקומות בפרשתנו הנמנים
נכללים אלא והמצוות, התורה קיום עבור שכר
לספק - ית' הבורא - הבית בעל חובת במסגרת
לביצוע הנדרשים הכלים את עמו, לישראל לנו

הרמב"ם: לשון וזה ובשלימות. רצונו
בשמחה.. אותה נעשה שאם בתורה "והבטיחנו
הדברים כל ממנו שיסיר תמיד בחכמתה ונהגה
אותנו המונעים
חולי כגון מלעשותה
וכיוצא ורעב ומלחמה
כל לנו וישפיע בהן,
את המחזיקות הטובות
התורה לעשות ידינו
ושלום שובע כגון
כדי וזהב, כסף ורבוי
ימינו כל נעסוק שלא
צריך שהגוף בדברים
פנויים נשב אלא להן
ולעשות בחכמה ללמוד

המצוה".

חדא צוותא
הגאולה יעודי אותם כל הרעיון, של המשכו מכאן
המבטאים ישראל, בנביאי בהרחבה הנזכרים
באים אינם עולמנו, של הגשמית שלימותו את
הקב"ה מחיובי הינם אלא עבודתנו, על כשכר
בשלימות ומצוות תורה לקיים לנו לאפשר כדי
לקבלת נזכה בה והשלימה האמיתית הגאולה עדי
בהתגלות עצמה, המצוה קבלת ע"י מצוה כל שכר
כל וראו הוי' כבוד "ונגלה כהבטחתו: ית' עצמותו

דיבר". הוי' פי כי יחדיו בשר
לצוותא נעשים אנו מצוה, בכל כי הידיעה עצם
חיות אצלנו מגלה ית', ומהותו עצמותו עם חדא
להוסיף בידנו ומסייעת ומצוות, בתורה חדשה
את לפעול המצוות, בקיום והידור התורה בלימוד
הרבי בהתגלות והשלימה אמיתית הגאולה זירוז

ממש. עכשיו המשיח, מלך שליט"א

בדוכני חלק נטלו בעומר, ל״ג ביום רשב״י של לציונו העולים אלפי מאות
והגואל הגאולה לבשורת ונחשפו בצפת חב״ד ישיבת תלמידי של הפעילות

שמעון רבי אצל הגאולה בשורת

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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שמיטה שנת (15.5.15) ה'תשע"ה אייר כ"ו בחוקותי, פרשת קודש שבת ערב
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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

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

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

תניא תהלים חומש

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! גלויים!ניסים 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

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

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

ניא הלים ומש

  
   

    
   
  

   
   
    

    
   
    


    

ד) כו, (בחוקותי יבולה הארץ ונתנה
כדרך אלא עכשיו עושה שהיא כדרך "לא
שהארץ ומנין הראשון, אדם בימי שעושה
בן פירות ועושה נזרעת להיות עתידה
לנפלאותיו" עשה "זכר תלמוד-לומר יומה
עשב" דשא הארץ "תדשא הוא-אומר וכן
ביום בו נזרעת שהיתה ביום שבו מלמד
לא פריו" יתן השדה "ועץ פירות, עושה
כדרך אלא עכשיו עושה שהוא כדרך
ביום בו . הראשון. אדם בימי שעשתה
מנין פירות, עושה ביום בו נטוע שהוא
לומר תלמוד נאכל להיות עתיד שהעץ
פרי עושה שהוא ללמד אם פרי", "עץ
למה אם-כן פרי", "עושה נאמר כבר והלא
אף נאכל פרי מה אלא פרי" "עץ נאמר
עתידים סרק אילני שאף ומנין נאכל, העץ
"ועץ תלמוד-לומר פירות עושים להיות
כהנים) (תורת פריו". יתן השדה

לא וחרב . . בארץ שלום ונתתי
ו) כו, (בחוקותי בארצכם תעבור
של חרב אפילו א) כב, (תענית רז"ל אמרו

שלום.
אלא חרב, נקראת התפלה הדברים: פירוש
”פדה כאשר אך שלום. של חרב שנקראת
לא אז הנה - התורה ידי על בשלום"
לחרב לא (אפילו הנ"ל לחרב כלל יצטרך
חרבותם ”וכתתו שכתוב: וכמו שלום). של

לאתים".
צדק) הצמח לאדמו״ר התורה אור פי (על

יג) כו, (בחוקותי עולכם מוטות ואשבור
ללמוד האדם על ומשא עול הוא עכשיו
אצלו. צפון שהרע מחמת ולהתפלל,

הנ"ל. העול את ה' ישבור לבוא ולעתיד
הקצרים) הזקן אדמו״ר (מאמרי

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:10 18:53 ירושלים
20:12 19:09 תל-אביב
20:14 19:01 חיפה
20:11 19:10 באר-שבע
20:53 19:47 ניו-יורק

  
        

   
(ירמיהו       

יד) י"ז - יט ט"ז

עכשיו הגאולה יעודי

יבולה" הארץ "ונתנה בפרשתנו: המופיע הפסוק על
עושה שהיא כדרך "לא חז"ל: דברי במדרש מובא
ומנין הראשון, אדם בימי שעושה כדרך אלא עכשיו
יומה בן פירות ועושה נזרעת להיות עתידה שהארץ
הוא-אומר וכן לנפלאותיו" עשה "זכר תלמוד-לומר
שהיתה ביום שבו מלמד עשב" דשא הארץ "תדשא
פריו" יתן השדה "ועץ פירות, עושה ביום בו נזרעת
שעשתה כדרך אלא עכשיו עושה שהוא כדרך לא
ביום בו נטוע שהוא ביום בו . הראשון. אדם בימי
תלמוד נאכל להיות עתיד שהעץ מנין פירות, עושה
והלא פרי עושה שהוא ללמד אם פרי", "עץ לומר
פרי" "עץ נאמר למה אם-כן פרי", "עושה נאמר כבר
אילני שאף ומנין נאכל, העץ אף נאכל פרי מה אלא
תלמוד-לומר פירות עושים להיות עתידים סרק

פריו". יתן השדה "ועץ

גשמיות? הבטחות למה
על חז"ל, בדברי מיוחדות הבטחות של זה, ענין
מקומות, במספר נאמרו גשמיים, יעודים אותם
ענין להבין ועלינו לבוא'. 'לעתיד של התקופה על
כל עסק יהיה "ולא הרמב"ם: הודיע כבר והרי זה,
ישראל יהיו ולפיכך בלבד, ה' את לדעת אלא העולם
וישיגו הסתומים דברים ויודעים גדולים חכמים
הארץ מלאה "כי שנאמר האדם כח כפי בוראם דעת
בני- שכאשר ומובן, מכסים", לים כמים ה' את דעה

ונפלאות לנסים חשיבות אין כזה במצב יהיו ישראל
ואף הארץ. בפירות שיהיו ודומיהם הללו הגשמיים
"הטובה כאשר כי אלה, בדברים תועלת שיש שמובן
שיהיו "כדי אמצעי הרי-זה הרבה" מושפעת תהיה
האריכו למה זאת, בכל וחכמתה...", בתורה פנויים
שיהיו הגשמיים המעדנים במעלת כל-כך חז"ל
ונעלים מיוחדים דברים אלו כאילו לעתיד-לבוא,

לכשעצמם?

חדור הכל
הדברים של זו שלימות כי לדעת, שעלינו אלא
שלימות על מלמדים חז"ל, ע"י שנאמרו הגשמיים,
המצוות וקיום התורה בלימוד עם-ישראל מצב

שלהם:
של באופן האדם עניני באים הגאולה שלפני זה
פירות, שמוציאים עד רב זמן ועובר ויגיעה, טירחא
חטא בגלל רק אינו האילן, בפירות והן בעשבים הן
בעבורך האדמה "ארורה נאמר: שאז עץ-הדעת
גו'", לחם תאכל אפיך בזעת גו' תאכלנה בעצבון
"כלים" אינם העולם גשמיות שעניני בגלל אלא
אדם שגם אומרת זאת הקב"ה. להשפעת כביכול
ונשפע שצריך, כפי מצוות ומקיים תורה הלומד

תיכף בא זה אין הגשמיים, בצרכיו גם טוב כל לו
שרשם עם מיוחדים אינם הגשמיים דבריו כי ומיד,

ה'. השפעת ברוחניות,
המשיח, בימות לבוא לעתיד שיהיה החידוש וזהו
בגשמיות, והצמיחה הפעולה בין הפסק יהיה שלא
עם בהתאחדות הגשמים הדברים יהיו שלעתיד לפי

ה'. דבר - ומקורם שרשם

הענינים בכל חרות
לחקוק האפשרויות שתי בין הידוע ההבדל וכמו
והאותיות הרגילות החקיקה אותיות אבן. גבי על
איזה יש הראשון שבסוג לעבר'. 'מעבר בו החקוקות
בצורת מזכירים והם הכתיבה, אותיות לסוג קשר
כמין מכך, המתהווה האבן צבע ובשינוי עשייתם
להם אין לעבר' 'מעבר האותיות סוג אבל כתיבה.

הכתיבה. לסוגי קשר כל
הדברים האם נבחן הוא האדם, אצל גם זה וכך
והמצוות התורה ואז ל'עצם' עד אצלו חקוקים
העצם כל שזהו עבר', אל 'מעבר בהאדם נחקקים
עבר, אל מעבר ופועל חודר זה שכזו, ובצורה שלו,
ולכן שבעולם, הדברים בכל עד ועניניו כוחותיו בכל
בין הפסק שאין העולם בגשמיות גם ונגלה נראה
של שההשפעה הצומחים, והפירות האדם פעולת

כלל. הפסק בלי ממש ומיד תיכף נשפעת הקב"ה
תהיה שאז לבוא לעתיד בגילוי יהיה זה וענין
על "חרות שכתוב כמו שבלוחות, החקיקה בגלוי
חירות, אלא חרות תקרי "אל חז"ל ואמרו הלוחות",
לעתיד תהיה זו שחירות כו'", המות ממלאך חירות
משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה לבוא,

ממש. בימינו במהרה צדקנו,
תשל״ט) שבט חודש שיחות פי (על

מלך דבר

בחוקותי פרשת
ה - אבות פרקי

בחוקותי

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

שיחי' צפורה ורעיתו יגאל הרב למשפחת

קירשנזפט
שי' מענדל מנחם הת' של מצוה הבר לרגל

ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלו יזכו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך טובים

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת טוב מזל ברכת
שיחי' שבע בת ורעיתו יצחק ר' למשפחת

דיאזדה
שי' משיח מענדל מנחם הת' של מצוה הבר לרגל

ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלו יזכו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך טובים

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות



חיון אילן הרב החל כשנה, לפני
בקניון סנטר" "חב"ד המרכז מנהל
במקום לקיים בראשל"צ, הזהב
וחגים. בשבתות לתפילה מניין
הינו הקבוע המתפללים גרעין
בכל שכמעט כך מצומצם, עדיין
השלמה לחפש נאלצים הם שבת,
לנוכח פשוטה לא משימה למניין.
קניון - המקום של המיוחד אופיו
בו סגורים העסק שבתי מסחרי
העוברים שתנועת כך בשבתות,

דלילה. ושבים

אילן, הרב מספר כאלה, בנתונים
רואים אנו שבת בכל כמעט
בהשגת גלויה פרטית השגחה

למניין". "העשירי

פסח של שביעי
יום היה השנה,
ומעונן, סגרירי
חזק התפללתי
מניין לנו שיהיה
כבר התקבצו ואכן
והעשירי תשעה
היינו כבר חסר.
וראיתי באיחור
מאוד שהחבר'ה

השלישית מהקומה ירדתי לחוצים,
שלנו סנטר החב"ד ממקום בו

לחפש. לקניון מחוץ אל ויצאתי

כל שאין לי הבהיר מהיר מבט
נראה לא שמם. היה האיזור סיכוי.
שלמעלה ידעתי אך חיה. נפש אף
(הבטחתי לחוצים מאוד החבר'ה
משהו זה שהתפילה מהם לכמה

מהר). ומסיימים קצר

מדבר עצמי את מוצא אני "כך
המשיח מלך שליט"א הרבי אל
שיימצא כך עשה אנא ומבקש,
לעזור חייב אתה למניין. העשירי
מניין, לקיים הזה ה"שגעון" כל לנו.
בשליחותך, רק זה כזה במקום

עזור". אנא

ממרחק מזהה אני לפתע ואז
אלי. כללי בכיוון המתקרב בחור
הבנתי התקרב, שהוא שככל אלא
הבחור הבא. את לחפש שעלי
היו החשופות זרועות גופיה, לבש
משומן, ראש שער מקועקעות.
קפקפים לעיניו, שמש משקפיי
אצבעותיו. בין וסיגריה לרגליו
בכלל", יהודי הוא אם תדע "לך

בליבי. הרהרתי

לחלוף עמד כבר הבחור כעת
מבטינו לרגע, כאשר פני, על

הצטלבו.

"אתה אלי פונה הוא דווקא ואז
הרוסי המבטא משהו?". רוצה
את אצלי חיזק בדבריו שנשמע

לדבר. מי עם שאין התחושה

יהודים אנחנו פשוט "לא,
עשרה לתפילה וצריך מתפללים
שמע הוא אחד". לנו וחסר
ולהפתעתי דברי את בניחותא
על מבין שהוא נראה דווקא היה

מדבר. אני מה

להפסיד מה אין שבמילא ידעתי
"אתה שאלתי ואז
הבחור יהודי?!".
משקפיו את הוריד
הרב, "כבוד לי ואמר
מתבייש?!" לא אתה

מופתע. דיי עמדתי
ניסיתי .. כי "לא
בשלו הוא אך לענות.
קוראים הרב, "כבוד
הרבי של בשמו לי
שמי מליובאוויטש
הלם לאחר מענדל". "מנחם הוא
אותי שטף חום של גל שניה של
כך, אם לו: ואמרתי אותו חבקתי
תשלים בבקשה, אתנו תעלה בוא

מניין. לנו

כי סיפר, במדרגות עולים בעודנו
למד ובילדותו מרוסיה עלו הוריו
מנחם לשמו זכה גם כך בחב"ד,
התעטף טלית, ביקש הוא מענדל.
זולגות כשעיניו להתפלל והחל בה
היה שקשה הרף, ללא דמעות

בפניהם. לעמוד

מדהים. דבר ארע התפילה בסיום
"אבא, לי אומר יצחק לוי הקטן בני
המשיח מלך שליט"א הרבי ראית,
הסתכלתי היום". איתנו התפלל
מתכווין? אתה "למי בתמיהה עליו
כשאני אמרתי, הזה...?", לבחור
לבני, להראות כדי לאתרו מנסה
הבחור לשוא, אך בחור... רק שזה

נעלם.

שומע אני כשברקע המום נותרתי
"אבא, בעקשנות: ממשיך בני את
מנחם זה איתנו, שהתפלל הבחור
מלך שליט"א הרבי זה מענדל,

המשיח"...

סבא כפר חב"ד ישיבת ראש איפרגון, אבישי הרב מאת:
בלבד. גלויים מקורות על מבוסס החומר מסווג) בתפקיד בצה"ל (שירת

קורס הסורי הצבא
על המרכזי האיום את שנים עשרות במשך היווה הסורי הצבא
העצום גודלו בשל וזאת ישראל. בטחון
טנקים, 5000 כ- חיילים, 400,000 (כ-
נשק רקטות, ומשגרי תותחים אלפי
קרבתו וכו'), קרב מטוסי מאות כימי,
בישראל, האוכלוסיה למרכזי היחסית
לאחר אולם, התוקפנית. ומדיניותו
רובו אזרחים, מלחמת שנות וחצי שלוש
וקני טנקים אלפי הושמד, זה צבא של
חיילים 120,000 כ- נפגעו, ארטילריה
זה גדול איום כי ונראה נפקדו, או ערקו

בעזהשי"ת. לצמיתות, להיעלם עומד

"ציר כוחות מעורבות את לציין, יש הנס גודל את להבין כדי
במשלוחי איראן - הסורי המשטר של לעזרתו שנחלצו הרשע"
הועברו מעיראק מחבלים, אלפי שלח חיזבאללה רב, ונשק כסף
חות'ים לוחמים אלפי הצטרפו ובהמשך שיעים, מתנדבים אלפי
במשטר המסיבית הרוסית התמיכה את לציין יש גם כמו מתימן.
לכך הביאה ההשגחה שיד אלא נדיב), ובאשראי (בנשק הסורי

נבלמה. הסורי המשטר שהצלחת

איום ונוצר התפרק, עיראק מצבא נכבד חלק - בעיראק המרד
בבהילות לחזור נקראו השיעים המתנדבים אלפי איראן. על גם
בתימן, האירועים להתפרצות הביאה העליונה ההשגחה יד לעיראק.
במספר מאויימת איראן, לארצם. החות'ים הלוחמים את שהחזירה
ועיראק, לתימן אנשיו את לשלוח מחיזבאללה דרשה חזיתות,
חלק ללא נשאר אסד משטר לשטחן. הועברו הארגון מאנשי וכאלף
ובאוקראינה קרים במשבר הסתבכה רוסיה האיכותי. מכוחו נכבד
הסנקציות באיראן גם עליה. הוטלו קשות כלכליות וסנקציות
של הדרמטית הנפילה גם התווספה ולכך קשה, פגעו הכלכליות
ובמילא ואיראן רוסיה של מצבן להחמרת שהביאה הנפט מחירי

סוריה. של

צבאית קריסה תחילת של מגמה ישנה האחרון בחודש ואכן
איתה אידליב, המחוז עיר המורדים בידי נפלה בצפון בסוריה.
בידיהם, חלב העיר רוב במחוז. הצבא ובסיסי העיירות כל כמעט
הצבא של הגדולה המתקפה לטקיה. נמל על גם מאיימים והם
לחלוטין. כשלה איראני, ובפיקוד החיזבאללה, בהשתתפות הסורי,
נמצאים בדמשק המורדים. בידי כיום למעשה נמצא המדינה דרום
מבחינת כי נראה הבינ"ל. התעופה משדה בודדים ק"מ המורדים

הסוף". "תחילת זהו הסורי המשטר

עולם חובק נסי מהלך
התומכים כל שבה הזו, והנסית המופלאה האירועים שרשרת
הגורם היא צבאית) ו/או (כלכלית זה אחר בזה נופלים בסוריה,
להביא שעתיד אלו, בימים הסורי הצבא של החמור למצבו המרכזי
על אזרחים אלפי במאות לטבוח היסס שלא הרשע, משטר לנפילת
ישנה והמדרשים הקבלה תורת פי על העריץ. שלטונו את לשמר מנת
("דמשק" הגאולה מתהליך כחלק דמשק לנפילת עצומה חשיבות
שבזה, העצום הנס על יתברך לה' להודות ועלינו "מקדש"), אותיות
המשיח, מלך מליובאוויטש שליט"א הרבי מפעולות חלק הינו אשר
וסימן וינצח", ה' מלחמות ילחום המשיח... "מלך הרמב"ם שכדברי

ממש! בקרוב בגאולה להתגלותו ברור

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה
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קודש יהיה העשירי

לעם עולם" מ"אלקי עולם נחלת שהיא כיון
שיכול מי אין ויעקב, יצחק אברהם בני ישראל,

לוותר יכולים אינם עצמם הם ואפילו מהם, אותה לקחת
מי חשוב (ולא בתורה שכתוב מה על המתנה "כל - עליה

תש"ל) (פורים בטל". תנאו המתנה)

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לוותר אפשר אי

חיון אילן הרב

סוריה צפון חפ״ק פיצוץ

לתורה" עתים "קבע
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים

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

באשדוד משיח בית

קודש לימודי רק
במוסד ללמוד רוצה מתלמידיו אחד אשר בשאלתו ...
או בזה לסייעו אם ושואל קדש, לימודי רק לומדים בו

כלום. לעשות שלא
וכיו"ב ת"ת בעניני שהרי בדבר. והשאלה הספק ולפלא
דבעי כמאן ז.א. האפשרי, ככל הענינים עושים אין באם
מבהיל, הכי תורה דביטול בגדר ה"ז זה בנדון למיעבד,
לו שא"א זה הנה השני, שבקצה (אף כו' נאמר ועליו
ופרק שחרית אחד פרק בקריאת אפילו יוצא בשו"א,
כל שאין איך הזקן אדמו"ר ביאור בזה ויעיין ערבית, אחד
ללמוד המשתוקק אחד שכל מובן שעפ"ז בזה), סתירה
מישראל אחד כל על הרי בתוה"ק, יותר אחת שעה
שהמדובר, ובפרט בידו. ולסייע בו התלוי ככל להשתדל

ממולח. חז"ל ובלשון כשרון בבעל שכותב, כפי
ובפנימיות. בשמחה התורה לקבלת ו׳רפז)בברכה (מאגרת

מודרנים ללבושים להחליף לא
שיש שידוך) (=הצעת נכבדות בענין שכותב ובמה
מובן - יותר למודרנים הלבושים את להחליף מעונינים
על הוא שמראה כיון כזו, דרישה למלאות מקום שאין
שניהם של או משפחתה או המדוברת של הנפש מהלך
מובן האמורים, תנאים מתנים ענין בהתחלת ואם יחד,
והרי ולאחריו, הקרוב בעתיד מזה לצמוח יכול מה
בעניני מלחמה של מצב חיפוש לא הוא בשידוך הכניסה
אי בפועל המנצח יהי' שלא מי ובמלחמה ומצותי', תורה
נאמר שבכהנ"ל ובפרט הצדדים, לשני יזיק שלא אפשר

וכו'. זה ולפעמים קם זה לפעמים מלאום, ולאום
רבו שהרי השאלה, בכלל שפלא לאמר מוכרחני אבל
שיש ובודאי - ירבו כן - ת"ו באה"ק ה' לדבר החרדים
אשר ז.א. בההיפך, דוקא מעונינים שיהיו בינותם למצוא

היא. תורה זו מסורה כי בידיהם, אבותיהם מסורת
ו׳רצא) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הגורלית הטיסה מאז חלפו שנה וארבע עשרים
יליד ישראלי צעיר לארה"ב. ביטון אליהו של
בעודו עולם. שיראה רצתה המשפחה אשדוד.
אליו ניגש יורק, בניו מועדות פניו לאן מתלבט
הציע במהלכה בשיחה, איתו ופתח חב"דניק
המשיח. מלך שליט"א הרבי אל איתו לבוא לו
מצא וכך לו, היו לא אחרות מוגדרות תכניות
בצידי עומד שב"770", - חיינו" ב"בית עצמו

מנחה. תפילת לקראת שנפתח השביל
לתפילה. נכנס המשיח, מלך שליט"א הרבי
רחב בחיוך ועודדו לפתע עצר לידו כשחלף
היה אליהו הקדושה. בידו תנופה ובתנועת
היה כך התפילה. בסיום גם היה כך "בעננים".
נעשיתי תפילה "מאותה 'מעריב'. בתפילת גם
שנתיים אליהו. הרב מספר ונפש" בלב מקושר
המרקחת, בבית עבודתו במסגרת מכן לאחר
שליט"א לרבי התרופות את שהביא זה היה
גם כך הבריאותי) האירוע (לאחר המשיח מלך
אחת לא לדבר ואף פנימה לקודש להיכנס זכה

המשיח. מלך שליט"א הרבי עם

מולדתו לעיר לחזור
פעלו חגית, מרת זוגתו עם חתונתו לאחר
עד יורק בני פלאטבוש בשכונת השניים
שם הייטס, קראון בשכונת משכנם לקביעת
עיסוקו באמצעות המעיינות' ב'הפצת עסק
שלוש לפני שליחותו. את ראה בזה בנדל"ן,
באמצעות ברורה תשובה קיבל שנה וחצי
ואדרבא הקודש, לארץ לחזור - קודש האגרות
שליחות. לעשות ושם לידתו בעיר להתיישב

ביטון אליהו הרב שליחות, של ברוח חדור וכך
להתמקד נחוש כשהוא אשדוד, לעירו מגיע
צדקנו משיח פני קבלת - העיקרית בשליחות
שנה, כחצי לפני בנדל"ן. עיסוקו המשך לצד

בשורת בהפצת פעילותו את למסד החליט
משיח" "בית הקמת באמצעות הגאולה,
ל"ג תהלוכת באשדוד. י"ב רובע - בשכונתו
הפעולות אחת את היוותה השנה, בעומר

הראשוניות. הפומביות

וקיים חי משיח
הת' מספר כזו, תהלוכה על ללכת "ההחלטה
וחצי כשבוע אבא אצל גמלה הבן, ביטון בנימין
אך מדי, קצר שהזמן חששנו בעומר. ל"ג לפני
בתהלוכה העיר תזכה שלראשונה המחשבה
וקיים, חי משיח של הנושא יעמוד שבמרכזה

ביותר. מרשימה ובתוצאה הכריעה
באמצעות הפרסום, שלב לתהלוכה קדם
ל"ג תהלוכת על שהכריזו צבעוניות מודעות
לפארק עד ותנוע י"ב מרובע שתצא פעילות
המשתתפים יהנו שם ב', ברובע המשטרה
את שונות. ואטרקציות אומנותית מתכנית
ביטון". חגית "פיאות נתנה לאירוע החסות
היציאה בנקודת היו כבר 12:00 בשעה אכן

ובראשם משיח, בדגלי מעוטרים רבים רכבים
בכל סיירה הרכבים שיירת חב"ד. ניידות טנק
להפנינג התושבים את והזמינה העיר שכונות
בצהריים שתיים בשעה המשטרה. בפארק
לאחר והוריהם. בילדים גדוש כבר היה הפארק
הפארק סביב לתהלוכה יצאנו התארגנות
כעת משתתפים. ועוד עוד עימה שסחפה
פסוקים לאמירת הילדים זכו התהלוכה, בסיום
בפני דברים נשא ביטון אליהו הרב משותפת.
עם לבמה, עלו מצחיקולי" ו"לולי המשתתפים

בעומר. לל"ג תואם תוכן

קודש באגרות ראשוני מפגש
המשתתפים לרשות עמדו ההופעה בגמר
דוכני נפתחו במקביל למיניהם. המתנפחים
בחינם. סבתא, ושערות קורן פופ של קל כיבוד
הביקור הייתה באירוע האטרקציות אחת
בו סיירו לטנק עלו הילדים הניידות. בטנק
המשיח. מלך שליט"א הרבי על מוידאו ונהנו

את לזכות מצויינת הזדמנות היווה זה זמן פרק
תפילין. במבצע המבוגרים
אינטנסיבית פעילות
סביב התנהלה נוספת
כאשר קודש, האגרות
זה היה רבים עבור
כשהוא ראשוני, מפגש
בהתפעלות אותם מותיר
לדיווח בתשובתו עצומה.
ע' י"ב (כרך האירוע על
שליט"א הרבי עודד רי"ז)
הפעולות את המשיח מלך
ויגדלו ילכו אשר ואיחל
בגאולה - מר קאתי עדי

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית

ביטון אליהו הרב

ביטון בנימין הת׳

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח
בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח - כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראל ביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

עם קדמי ר׳
אדמו״ר סידור
המהר״ש
ברוסיה
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