
וקסלר הת׳ לזכות התוועדות
שעבר בשבוע חמישי ביום

בבני-ברק, 'ממש' במרכז התקיימה
היארצייט לרגל חברים התוועדות

וקסלר. אפרים הת' של העשירי
מכל שבאו המשתתפים עם התוועד
מיודובניק, עופר הרב הארץ, רחבי

חסידי-חב"ד- בישיבת משפיע
הוכרז בהתוועדות ליובאוויטש.

המעיינות להפצת מרכז הקמת על
אפרים. הת' לזכות 'ממש' שעל-ידי

קטיף גוש מגורשי צעדת
המתגוררים קטיף, גוש מפוני

נווה בקיבוץ ארעי בדיור הפינוי מאז
בבוקר ביום יצאו עתלית, שליד ים
לירושלים. בצעדה שעבר, שישי יום

מסמלי פרחן, אבי בראשם הצועדים,
קטיף, וגוש בסיני ההתיישבות

עשר שחלפו שאף כך על מוחים
לא עדיין המימסד הפינוי, מאז שנים
גרם שהוא האיום העוול את הפנים
גוש ישובי מגורשי משפחות לאלפי
היום לעצם ועד עזה ועוטף קטיף
שטרם רבות משפחות נותרו עדיין

השבת את קבע. מגורי להם הוסדרו
ראש של ביתו מול הצועדים עשו

רביעי וביום בקסריה, הממשלה
דרכם את הצועדים סיימו השבוע

בירושלים.

והרגו. בו ירה המפגע, אחר קצר מרדף ניהל מרכבו יצא אבנים, לפיגוע שנקלע בנימין מח״ט
הבטחון ומערכת הממשלה שיצרה הזויה, מציאות כנגד לפעול החליט מישהו לראשונה

טובות חדשות

מהציבור משתיקים
האינתיפאדה! את

מסכת בסיומי משתתפים
אב מנחם ט"ו עד יום בכל

חב"ד במוקדי פרטים

ישראל, מדינת בתחומי אבל סוד, זה אין
לשם גם זכתה שכבר אינתיפאדה מתחוללת
בגיבוי הממשלה ואכן המושתקת". "האינתיפאדה
מערכת עם יחד והתקשורת, המשפט מערכת
ולנסות להשתיקה המרץ בכל פועלים הבטחון

הציבור. מעיני להעלימה
עשרות שבוע מידי התרחשו האחרונים בחודשים
(סלעים), אבנים פיגועי הכוללים טירור, פיגועי
ישיר ירי דריסה, אירועי תבערה, בקבוקי יידוי

לפיגועי ועד זיקוקים של
באירועי מדובר אין ירי.
באיזה המתרחשים טירור
בפיגועים אלא נידח, כפר
ישראל, בבבירת יומיים
ראשיים תחבורה בעורקי
אירועים הארץ. ובמרכז
ממש הפעמים, שברוב
הסתיימו לא נס בדרך

בנפש. בנפגעים
בירושלים הקלה הרכבת
באבנים. ערב כל נרגמת
שריפות המציאות. זו
לאומני רקע על והצתות
לשגרת מזמן כבר נעשו

מגיבה, אינה הבטחון שמערכת העובדה חיים.
הפיגועים. להמשך ברור, מסר משדרת

ההזויה המציאות כנגד
ידויי בעת הרצח מכוונת להתעלם הממיסד נסיון
בנימין מח"ט כאשר לאחרונה הסתבך האבנים,
את בשרו על שחש המח"ט כזה. לאירוע נקלע
קצר מרדף ניהל מרכבו יצא אבן, שביידוי הסכנה
מישהו לראשונה והרגו. בו ירה המפגע, אחר
פורע כל בה הזויה, מציאות כנגד לפעול החליט
לנסות רשאי ערבי
(ח"ו) יהודי לרצוח
אבנים, ידויי באמצעות
וכדומה, תבערה בקבוק
שכוחות מראש ביודעו

האירוע, את "להכיל" מלמעלה הונחו הבטחון
רע. כל לו יאונה לא קרי,

לרשות העומדים ההשתקה מאמצעי אחד
איסור "צו הוצאת זו המשפט, ומערכת המשטרה
צו ערבי. ע"י יהודי נרצח בו מקרה בכל פרסום"
כאל לרצח להתייחס שלא למשטרה המאפשר
את להדחיק ומאפשר לאומני רקע על אירוע
הפרסום. צו הסרת לאחר גם ולהעלימה הפרשה

חזקה יד רק
שבועות כשלושה לפני
פדיה במושב נרצח
קפרא בר דוד שבשפלה
פועלים בידי הי"ד
משפט בית ערבים.
איסור צו הוציא השלום
שאפשר דבר פרסום,
להימנע למשטרה
בקשר רשמית מהצהרה
לרצח. הלאומני למניע
נתנאל ברצח גם היה כך
שנפל הי"ד עראמי רועי
ערבי כשפועל מותו אל
הסנפלינג כבלי את חתך
המשטרה תקווה. בפתח קומות ברב כשעבד שלו
נאלצה שלבסוף עד הרצח את לטייח ניסתה

טירור. כנפגעת במשפחה להכיר
מלך שליט"א הרבי אמר הקדושות, בשיחותיו
הרוצים אלה כלפי חזקה" "יד רק כי המשיח
דווקא ולרגיעה. לשקט שתביא היא לנו, להרע
עוז - יתן" לעמו עוז "ה' של בקו אוחזים כאשר
יברך "ה' - הפסוק המשך גם יתקיים אזי - ותוקף
הפנימי באוייב במאבק גם כך בשלום". עמו את
שליטת את להגביר יש ואחד, אחד כל שבתוך
נגלה התורה, בלימוד הוספה ע"י האלוקית הנפש
במעשים והוספה בהידור המצות קיום וחסידות,
מעשה של שבכוחו וודאית הכרה מתוך טובים,
ולעולם אחד לכל והצלה, ישועה להביא אחד טוב

ממש. עכשיו כולו

משיח, מטה ע״י התקיימה ושיעורים בהתוועדויות עמוסה שבת
צדקנו. משיח פני קבלת במסר חדורים אברכים מאות בהשתתפות

משיח שבת במוצאי מתוועדים

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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שמיטה שנת (17.7.15) ה'תשע"ה מנחם-אב א' מסעי, מטות 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 תניא תהלים חומש ספר החזקת

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

החת"ת ספר להזמנת

03-960-0770

שיינדל יפה ורעייתו זלמן שניאור הרב למשפחת

שי' ברנשטיין
תחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוה
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל
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. . ישראל בני מסעי אלה
א-ז) לג, (מסעי

התורה, שמונה המסעות ושנים בארבעים
אלא ("ויסעו") המסעות רק לא נזכרים

("ויחנו"). החניות גם
של בעיצומו ועיכוב" "חניה הלא ולכאורה,
כשמדובר ובפרט רצוי, דבר אינם מדבר

העמים" ב"מדבר
והתעכבות עצירה הוא, הפירוש שם כאשר
חיובי שאינו מושג לגאולה, מהתקדמות
הם גם ייקראו מדוע כן ואם הדיעות, לכל

"מסעי"? בשם
- ללמדנו התורה באה גופא זה שאת אלא
משום וזאת "עליה". הינה ה"חניה" שגם
לכן הבאה. לעליה זינוק נקודת היותה

"מסעי". - היא גם נקראת "החניה"
גאולה) (פניני

במצרים כשהייתם לישראל, הקב"ה אמר
ארבעים מהלך בה מפורדים הייתם
אתכם כינסתי קלה לשעה והנה יום,

לרעמסס.
בכל מפוזרים אתם כאשר עכשיו גם
(ישעיה שנאמר אתכם מקבץ אני הארצות,
שנית ה' יוסיף ההוא ביום "והיה יא): ו,

ידו".
שמעוני) ילקוט (עפ״י

הארץ יושבי כל את והורשתם
נב) לג, (מסעי

וישבתם ואז מיושביה, אותה והורשתם
בה, להתקיים תוכלו בה,

בה. להתקיים תוכלו לא - לאו ואם
(רש״י)

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:26 19:10 ירושלים
20:29 19:25 תל-אביב
20:30 19:18 חיפה
20:27 19:26 באר-שבע
21:13 20:07 ניו-יורק

        

ד-כט) ב, (ירמיה:    

סוף לאין מסעות

אומר מסעי שבפרשת המסעות מ"ב על
מישראל אחד בכל קיימים הם כי הבעש"ט,
מצרים" מארץ יצאו "אשר חייו שנות במשך
מכן שלאחר חייו ימי ובמשך האדם, לידת -

האחרון. לשלב עד המסעות, שאר -
שהם כאלה מצויים המסעות שבין למרות

בני התנהגו (בהם העליון הרצון של היפוכו
הקב"ה), של רצונו כפי לא לכאורה ישראל
כל על הכרח של סדר ייקבע איפוא, וכיצד,

"היפך שהם ענינים בחייו לעבור ואחד אחד
- הרצון"?

כי הבעש"ט, ביאור יסוד על יובן הדבר
אלא בקדושה מקורם לכשעצמם המסעות

בחירה ניתנה (והרי המעשים מן שכתוצאה
של היפוכו שהם ענינים השתלשלו לאדם)

הראוי, כפי היא האדם כשבחירת אבל טוב.
לכך, וסיוע כח נתינת (וישנה בחיים" "ובחרת
מהוים בחיים"), "ובחרת מצוה: שהתורה כיון
חיל. אל מחיל בקדושה עליות - המסעות כל

עליון טוב המסעות כל
התאוה", "קברות מסע את מביא הוא כדוגמא

ענין שהוא המתאוים", העם את קברו "שם
בה דרגה בקדושה, נעלית ובדרגה קדושה, של
תאוה בה שאין רק ולא לתאוה, מקום כל אין

שאין כך המתאוים" . . "קברו אם כי בפועל,
של ההתערבות בגלל רק לתאוה. מקום כל

טוב. של היפוכו של תבנית נוצרה זה" "לעומת
הביאור. תוכן כאן עד

בחיי שהם כפי המסעות למ"ב באשר - ומכאן
שהיו והענינים המסעות מן הישראלי: האדם

לטוב נוצלו מהם אילו אחד לכל ידוע עתה עד
ולהבא, למכאן בקשר אבל להיפך. - ואילו

לפניו עומד - לעבור עדיין שעליו המסעות
הטוב. בכיוון מסעו כל לנצל והציווי, הבחירה,

התורה מפנימיות סיוע
ה"אילנא ע"י ניתן הנכונה לבחירה סיוע

את המגלה התורה, פנימיות לימוד דחייא"
לסם הלא-טוב את והופכת ענין שבכל הטוב

חיים.
(שהרי המצרים" "בין לענין בקשר הדבר הוא
לולא מסעי) פרשת אלה בימים נקראת תמיד

אותם יכולים היו זה" ה"לעומת התערבות
להיות - המצרים" ל"בין שהביאו דברים

בקדושה. נעלית לעבודה מנוצלים
לכל שורש שהוא העגל, חטא בדוגמת

מן בא הוא כי שידוע שלאחריו, החטאים
ב"מרכבה" התבוננו ישראל שבני העובדה

בדבר שאפילו איפוא, נמצא, תורה מתן בשעת
לחטא ועד ביותר גדול לחטא להביא העלול

החטא, נמנע בחיים" "ובחרת כשיש הרי העגל,
נעלית לדרגה מנוצל הוא כן, על יתר ואף,
בדרגא במרכבה, להתבוננות עד בקדושה,
הנביא. יחזקאל שראה מכפי יותר נעלית

מצרים בלי נחלה
נבט, בן בירבעם מוצאים שאנו ובדוגמת

והחטיא ל'חטא כדוגמה המשנה מביאה אותו
בגמרא עליו נאמר זאת ולמרות הרבים", את

כהנים. בתורת פנים ושלש מאה למד כי
לבדם ושניהם חדשה בשלמה מתכסה "והוא
עם יחד למד הוא כי חז"ל אומרים בשדה",
כאלו תורה חידושי וחידש השילוני אחיה
משום רק להם. מסוגלים היו שניהם שרק
בו התבטא זה" ה"לעומת של ההתערבות

ג"ק = 103) ביותר ההפוך בקצה הדבר
שבאמצעות אבל, ומובן, "עגל"), בגימטריא

אותו את לנצל יכול היה בחיים" "ובחרת
ביותר. נעלה באופן השכל

שהגורמים המצרים", ל"בין ביחס גם כך
התערבות לולא יכולים היו כך לידי שהביאו

נעלה לענין מקור להוות זה, דלעומת
התערב זה" ש"לעומת לאחר אף בקדושה.

כזכיות, זדונות נעשים תשובה ע"י - בדבר
השלימה, בגאולה נגאלין" "מיד תשובה ע"י
מ"בין ולשמחה, לששון יהפכו האלו והימים

שתתגלה מצרים" בלי ל"נחלה נגיע המצרים"
צדקנו. משיח בביאת בקרוב

תשי״ט) מסעי מטות שיחת (עפ״י

מלך דבר

מסעי מטות פרשת
ב - אבות פרקי

מסעי מטות

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

ע"ה אשר ב"ר יצחק ר'
גייר

ה'תשע"ג תמוז ז"ך בעש"ק נפ'

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

נשמת לזכרון

. . הראשון בחודש מרעמסס ויסעו
ה) - ג לג, (מסעי בסוכות ויחנו



עד וגדלים, הולכים רק הנסים
מלך שליט"א הרבי כלשון אשר
יהודי: שואלים "כאשר המשיח,
הוא שראה? האחרון המופת מה
ישנם אחרון?! פתאום מה משיב:
ו"רבות" מופתי", "רבות עוד ויהיו
ויותר, יותר פירושו התורה בלשון

הגבלה". בלי עד
וזוגתו קליימן הכהן יוסי הרב
שליחותם העושים איילה, מרת
בשיקאגו הישראלים קהילת בקרב
חוו שבארה"ב, אילינוי שבמדינת

טרי. מופת אלה בימים
בשבוע שני, "ביום
עם יצאתי שעבר,
לפארק, הילדים
איילה. מרת מספרת
על רכבו הילדים
בשלב כאשר אופניים,
את שמעתי מסויים
צדק, צמח הקטן בננו

בוכה.
על נפל שהוא התברר
נחבל האופניים. כידון
מכה וקיבל בפניו
ראיתי בעין. חזקה
נבהלתי וחתכים. דם

בנוגע חששתי בעיקר אך כהוגן
בלתי נזק זה יהא שלא לעינו,

הפיך.
איתו ורצתי בננו את תפסתי
טבעית מרפאה שלי, לחברה
כדי בסמוך שגרה במקצועה,

ראשונה. עזרה לו שתתן
החתכים, את לי הראתה היא
לבית לגשת יש שלדעתה ואמרה
ניתוח. יידרש הנראה וכפי רפואה,
לד"ר התקשרה היא במקביל
בשכונתנו, עיניים רופא גרוסמן,
בדק הוא בדחיפות. הגענו אליו
אבל רואה. הילד וב"ה הילד, את
פנימי, חתך שיש דעתו חיווה
וצריך שנראה, ממה יותר עמוק

לנתח. כדי רפואה לבית למהר
מביתו אותנו קישר גרוסמן ד"ר
שנשלח שביקש מומחה, למנתח
שניות מהפציעה. תמונות לו
חזר הוא נשלחו שהתמונות לאחר
בדחיפות זקוק שהילד ואמר אלינו
רפואה לבית אותנו ושלח לניתוח

לילדים. מיוחד
הראשונות הדקות את מצאתי כעת

ב"השגחה" העובד לבעלי, להתקשר
לעיר. מחוץ ישראל, חלב של
והתייעצנו שאירע את לו סיפרתי

לעשות. מה
הסיפור, פרטי את ששמעתי "מייד
לרבי כתבתי יוסי, הרב מספר
האבחנה ע"ד המשיח מלך שליט"א
שהכל ברכה וביקשתי הרפואית
יחלים ושהילד נס בדרך יעבור
בניתוח מדובר ניתוח. יצטרך ולא

מלאה. ובהרדמה מורכב
ט"ז, בכרך התקבלה התשובה
בו .. למכתבו "במענה נב-נג: ע'
חוות אודות כותב
בהנוגע הרופא דעת
השמאלית, עינו למצב

בזה. דעתי ושואל
שהרופא רצון ויהי ..
ומפליא בשר כל
ע"י ירפאהו לעשות
וטפול פלוני איש
טובה ובשעה פלוני
בשורות ומוצלחת

האמור". בכל טובות
התייחסה התשובה
זו שמאל! לעין
הפגועה, העין בדיוק

כתבתי. שלא למרות
שהתורה בתשובה, נאמר בהמשך
לרפאות. לרופא רשות נותנת
לרפואה ברכה של צויינה כן כמו
והוראה טובות, בשורות שלימה,
החסידות. בתורת בלימוד להוסיף
שליט"א הרבי בברכת מצויידים
רפואה. לבית נסענו המשיח, מלך
מומחית רופאה הוזעקה למקום
העין, את לבדוק מייד שהחלה
בשלב וכו'. ומסתכלת מסתכלת
שבאה הטיבעית, הרופאה מסויים,
כך כל היא מה אותה שאלה איתי
"את ענתה, והרופאה מחפשת?

החתך"....
במטרה העין, על הסתכלנו
ניסים, ניסי ואכן, לה... להראות
בעין סריטות יש נעלם!!! החתך
ניתוח, צריך לא אבל לה, ומחוץ
ולבוא מזיהום להיזהר רק ב"ה.
הבאנו למחרת שבוע. בעוד למעקב
החדש הצילום את גרוסמן לד"ר
ומיד בתמונה שהביט העין של

ממש". נס "זהו רם: בקול אמר

זו, בתקופה בפרט ללמוד, המשיח מלך שליט״א הרבי בקשת עפ״י
השלישי. המקדש לבית הקשורים ובמיוחד ומשיח גאולה ענייני

הקדשים מקדש שיצא הפלאי המעין
אמורה ירושלים, של היבשתית תמונתה
הקדשים מקודש ממש. בקרוב להשתנות
מעיין לצאת עתיד השלישי, המקדש שבבית
הנביא כולו. האיזור לשינוי שיביא חיים מים
מבית "ומעין יח): (ד, בנבואתו מתאר יואל,
הנביא גם השיטים". נחל את והשקה יצא ה'
מימיו כי ואומר, נא) (י, בנבואתו מציינו זכריה
מקור יהיה ההוא "ביום העם: לטהרת ישמשו
לחטאת ירושלים וליושבי דוד לבית נפתח
על להזות חטאת" "מי ממנו "לקחת ולנדה".
ונובעים" חיים מים שיהיו צריכים חטאת" "מי כי מתים, טמאי

דוד). (מצודות

(מז,א-יב›. ביחזקאל מוצאים אנו מעיין, אותו על יותר מפורט מידע
המעיין את מציין הוא השלישי, המקדש בית את תיאורו במהלך

תבל. פני המשנה אדיר לנהר ועד לנחל בהדרגה ההופך

קדים הבית כי-פני קדימה הבית מפתן מתחת יוצאים מים "והנה
א). (מז, למזבח: מנגב הימנית הבית מכתף מתחת יורדים והמים
הראשונים, מ' 500 לאורך המים עומק לנחל. ייעשו המפכים המים
המים יעמיקו בהמשך אך לקרסול, עד יגיעו הבית, הר לחומת מחוץ

העומק! מחמת למים אדם כניסת אפשרית תהא שלא עד

ומשם התיכון ולים הכנרת לים המלח, לים תתפצל המים זרימת
אל- יוצאים האלה המים אלי "ויאמר הנביא ובלשון לאוקיינוס.
המוצאים אל-הימה הימה ובאו על-הערבה וירדו הקדמונה הגלילה
הימים את ימתיקו אלה מים כי מגלים חז"ל ח). (מז, המים" ונרפאו
לימה יוצאין? להיכן סוכה: של בתוספתא רבותינו שנו המלוחים.
מימיהם את לרפות - הגדול ולים סדום של ולימה טבריא של

ח). מז, (רש"י ולמתקן המלוחים

ובהגיעם ברכה! ישרו הם המקדש, מי המים, יגיעו אליו מקום בכל
"והיה שנאמר: כמו עצום, דגים לריבוי יגרמו הם השונים ל"ימים"
והיה יחיה נחלים שם יבוא כל-אשר אל אשר-ישרץ חיה נפש כל
יבוא אשר כל וחי וירפאו האלה המים שמה באו כי מאד רבה הדגה

(ט). הנחל שמה

לתרופה ועלהו למאכל פריו והיה
פירות יניבו אשר עד, ירוקי פרי עצי יופיעו זה, איתן נהר של שפתו על
עץ כל- ומזה מזה שפתו על יעלה הנחל "ועל הפסק. ללא מופלאים
מז, (יחזקאל יבכר" לחדשיו פריו ולא-יתום עלהו לא-יבול מאכל
הפירות וכשיתלשו חודש מידי יבשילו אלה על-טבעיים פירות יב)
יכלה "ולא שנאמר: (מצו"ד), חדשים תמורתן יגדלו מיד נתבשלו
הפלאית סגולתם על (רד"ק). המופת" דרך על יהי וזה האילן... פרי
"עלהו חז"ל: ודרשו (י"ב). לתרופה" ועליהו למאכל פריו "והיה נאמר:
(ילקוט עקרות. פה ולהתיר אילמים פה להתיר - רמז לתרופה",

מו). יחזקאל שמעוני

אפילו מחסום מהווים שהם המים, אותם מעלת גדלה מכל יותר אך
לו אין המות למלאך אף יהודה רבי אמר המות": "מלאך בפני...
אלה מופלאים ששינויים מובן מט). יחזקאל (יל"ש שם לעבור רשות
"ומלאה הרמב"ם: ובלשון נעלים. רוחניים גילויים עם בבד בד יבואו

מכסים" לים כמים ה' את דיעה הארץ

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק מנחם-אב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ט. פרק אישות הל'

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

ז-ט. פרקים ומושב משכב מטמאי

י-יב. פרקים

א-ב פרקים הטומאות אבות שאר הלכות יג. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בעיניים הנס את לראות

להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ, על

שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל כמה
בפניהם. הארץ את פותחים שאז לגויים,

ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים

קליימן צדק צמח

שיחי' מנשה יבלחט"א ב"ר ע"ה משה הרה"ח
בז'ה

ה'תשע"ה תמוז כ"ף ג' ביום נפ'

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

נשמת לזכרון



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

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
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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 .

הקדושר' קדמי באוהל הבעש"ט הקדוש הבעש"ט באוהל קדמי ר'

לגו מאבני מקדש בית את בונים ילדים

התפילה נוסח שינוי
הענין נכון התפלה. נוסח שינוי אודות שכותב במה
לשנות אפשר מקומות, בכמה המבואר פי שעל וכיון
לא אבל אר"י לנוסח מספרד או לספרד אשכנז מנוסח
יהי' שהשינוי ברורה, החלטתו להיות צריכה להיפך,
(שכפי אר"י בנוסח יתפלל ולהבא ומכאן קיימא בר
התניא בעל הזקן רבנו אותו בירר דחסידים המסורה
בנגלה (פוסק ערוך והשולחן דתורה) בנסתר (פוסק
ו׳שלב) (מאגרת נוסחאות). מששים דתורה)

חב״ד ספר בבתי לעבוד
ידוע כבר וכו' משרה מצא לא שעדיין שכותב ובמה
צריכים לזה, ומוכשרים המסוגלים אלו שכל דעתי
טהרת על החינוך בשטח דוקא כשרונותיהם לנצל

אשר ת"ו הקודש ובארץ בתקופתנו ובפרט הקדש
שנה, אחרית ועד השנה מראשית בה אלוקיך ה' עיני
אשר הרשת הנהלת עם בדברים שיבוא וטוב ומהנכון
החבדי"ם ספר בתי באחד למשרה בהנוגע ת"ו באה"ק
ו׳שלא) (מאגרת יצליחו. והשי"ת

כראוי השידוך החלטת
שכותב וכיון בנו... עבור נכבדות סברת אודות כותב
והרי כשרה, ישראל כבת ונתחנכה אלקים יראת שהיא
גם גלוי לה ויאמרו מגודל בזקן שהוא אותו תראה תיכף
הוכחה ישמש בזה שלה המענה הרי לשייטל, בהנוגע
הרי שלם, בלבב האמור על תסכים באם כי הענין, על
כראוי. להתנהג והחלטתה דעתה תוקף על מראה זה
בשאר גם להתענין צריך הנ"ל על שנוסף שמובן אלא
ו׳שלג) (מאגרת וכו'... לבריאות בהנוגע ז.א. הפרטים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

תקוה, מפתח גנץ חמדי הרב נהג בילדותו
לגו. באבני לשחק גילו בני רבים ילדים כמו
של השלוחים לצבא הצטרף כאשר לימים
זוגתו עם יחד המשיח, מלך שליט"א הרבי
ניתן פרטית בהשגחה כי גילה עדי, מרת
הפצת השליחות, למילוי אדיר כלי להם
להפצת ועד החסידות מעיינות יהדות,

ישראל. ילדי בקרב הגאולה, בשורת

עם יחד פעל בשליחות, הראשונות בשנים
בסדנאות עלי, בישוב סלומון רפי הרב
יותר מאוחר ביהדות. שונים לנושאים
לשחק הילדים נטיית את לנצל החליט
שונים דגמים עימהם לבנות כדי בלגו,
תורניים רעיונות באמצעותם ולהמחיש
צמחה מכאן החסידות. תורת מתוך ובפרט
בהפעלת העוסקת היהודית" "הסדנא לה
בשורת והפצת ישראל בחגי לילדים

הגאולה.

מאתגרת הכי הפעילות
בסדנא ילדים קבוצת של הפעלה "כל
חמדי. הרב מספר עצמה, בפני חוויה הינה
הכנת על לומדים ילדים השנה במהלך
לחנוכיה, זית שמן מפיקים כיצד שופר,
להודות עלי אבל ועוד, מצות אופים כיצד
בנושא היא מאתגרת הכי שהפעילות
באופן חווים הילדים כאן המקדש. בית
כאשר המקדש, נושא את ביותר, המוחשי

ומשפיעים. יוצרים בונים, עצמם הם

בית על מלמדים אנו להפעלה כהקדמה
ישראל לעם וחשיבותו תפקידו המקדש,
וחלקיו. מבנהו את מראים כולו. ולעולם

בית של דגם על ומאלף חוויתי - הלימוד
מעניינים בפרטים המאובזר השני המקדש
סיפורית בצורה מעובר ההסבר וכן

הילדים. את שמרתקת משעשעת

הארץ רחבי בכל פועלים
ומדובר היות לבניה. נגשים אנו מכן לאחר
(עד הלגו, לאבני ביחס עצום במתחם
מתחלקים הילדים לגו), אבני 22,000
מפורטות הוראות מקבלים לקבוצות,
המקדש של והמרהיב הענק הדגם לבניית
קשות ויש קשות משימות ישנם מלגו.

הילדים. גילאי לפי יותר

חלק בניית משימה, מוקצת קבוצה לכל
הכל את מאחדים אנו לבסוף במבנה.
הבית, צורת את ומקבלים אחד למבנה
לנו נותר כעת מטר. ל-2.5 עד שמגיע
עומדים שהילדים לאחר המשוב. שלב

מגיע מעבודתם, מוקסמים המבנה, מול
הנלמד. החומר על קטן חידון של תורו
שולטים הילדים כלל, שבדרך לציין צריך
הקמת של הראשונים בשלבים בתשובות.
ילדים גני לעניין מעט, לא עסקנו הסדנא
הפעלת של זה יחודי באפיק חינוך מוסדות
של ויחודה רב זמן חלף לא אך הילדים,
פועלים אנו ב"ה, וכיום התפרסם הסדנא
לספק במירוץ כשאנו הארץ רחבי בכל
ממסגרות גם הפונים בין ההזמנות. את

דתיות. לא

הגאולה זירוז
מוגבל אינו הקדש נושא
-אב תמוז לחודשי רק
אתגר מהווה אלא
כולה. השנה בכל חינוכי
השבועות חג לקראת
סדר על הוא ההדגש
לבית הביכורים הבאת
יום לקראת המקדש.
כל על הסבר - כיפור

ולקראת הכיפורים ביום הגדול הכהן עבודת
בית שמחת על הסבר - הסוכות חג

המים. וניסוך השואבה

כלל בדרך עמוסים אנו הקיץ, בחופשת
ובעיקר השונות, בקייטנות בפעילות
פועלים אנו בזה שהרי המקדש בנושא
האמיתית בגאולה העתיד מקדש זירוז את
אתר כתובת ממש". עכשיו והשלימה
באתר או lego.coi.co.il היהודית: הסדנא
052-329- להזמנות: טל .lego.022.co.il

.03-939-0157 ,3415

הלגו מאבני העשויים מהדגמים אחד


