
אב מנחם כ׳ התוועדויות
במוקדי יציינו מנחם-אב, כ' השבת
רבות, בהתוועדויות ובעולם בארץ חב"ד
האלוקי המקובל של ההילולא יום את
אביו שניאורסון יצחק לוי הרב הרה"ג
הרב המשיח. מלך שליט"א הרבי של
יקטרינוסלב, של כרבה שימש יצחק לוי
גחלת על לשמירה נפש במסירות פעל
כך בגין חב"ד, כחסיד ברוסיה היהדות
נפטר גם שם לקאזחסטן, והוגלה נאסר
מיצירתו חלק אלמא-אטא. בעיר ומ"כ
ליקוטי ביניהם: והודפס, נגאל התורנית
לוי פניני יצחק, לוי תורת יצחק, לוי
יצחק לוי תפארת מנחם תורת יצחק,
על המשיח מלך שליט"א הרבי מביאורי

יצחק. לוי וילקוט תורתו

המצות 7 עם עולמי שלום
עלו אב, מנחם י"ב שישי ביום
בערבית מודעות הערבית, בעיתונות
עולמי". לשלום "הכח שכותרתן
ערביים עיתונים בשני עלו המודעות
אל-ערב". ו"כל סינרה אל 'אל הגדולים
התשובה את מהווה המודעה תוכן
קיום הוא ותוכנן לטרור האמיתית
לרבי וההתקשרות נח בני מצוות שבע
שליט"א. המשיח מלך מליובאוויטש
הרב ביוזמת נעשה המודעות פרסום
עמותת מנהל חב"ד מכפר מרנץ יצחק
הגאולה בשורת 'פרסום הגאולה נבואת
שבע עמותת עם בשיתוף בעיתונים"
בועז הרב בניהול 7for70 לשבעים
במימון להשתתף ניתן למעוניינים קלי.
האתר באמצעות נוספות מודעות

www.unidy.org/7for70

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

דבר שמכל הוא, החסידות תורת מעיקרי
איזו ללמוד עליו שומע, או רואה שאדם
במציאות עניין כל שהרי ה'. בעבודת הוראה
ונועד ית' מאיתו מדויקת פרטית בהשגחה הוא
הראשון בפסוק כבר ה'. בעבודת ליהודי לסייע
חז"ל אומרים אלוקים", ברא "בראשית בתורה
ראשית, ב' ל- נחלקת "בראשית" שתיבת
"ראשית" הנקראים דברים שני עבור וכוונתם,

וישראל. התורה העולם: נברא

בתורה לעסוק הזמן זה
מכאןשגםתופעהזוהמתרחשת
באב ט"ו מיום אשר קיץ, בכל
והלילות מתקצרים הימים
תופעה אינה מתארכים,
אלא גרידא, טבעית מחזורית
אלוקית לכוונה ביטוי מהווה
לראש לכל ונועדה ברורה,
שליחותו, במילוי ליהודי לסייע
המצוות, וקיום התורה בלימוד
האמיתית הגאולה הבאת עדי

ממש. בפועל והשלימה

הלילה, שעות התארכות
חז"ל הוראת את לנו מזכירה
לגירסא" אלא לילה איברי "לא
הלילה נברא לא אשר, וכוונתם

תורה. ללימוד אלא

של הזמן הינם היום שעות
הם אלו לפעלו", אדם "יצא
המסחר המלאכה, שעות
רועש הכל בעולם. והעבודה

הקניות מרכזי מאדם, הומים הרחובות ורוגש.
התפוקה, במלא עובדים מפעלים עמוסים,
ומנהלים פקידים מתרוצצים במשרדים

והישגים. להספקים

שעות משמגיעים אך
הכל והלילה, הערב
לבתיהם, חוזרים
הקניות מרכזי
מפעלים מתרוקנים,

שוקטת, היום המולת שעריהם, את סוגרים
קל שקט, העולם כאשר עתה נרגע. העולם
ולהתעמק להתרכז אפשר בתורה. לעסוק יותר
ללא בתורה לעסוק הזמן זה יותר, בקלות

היום. הפרעות

הלילה של אלו שעות מעלת את להדגיש כדי
באמרם: חז"ל ציינו תורה, ללימוד המוקדשות
ואילך, באב עשר מחמשה - ואילך "מכאן
- בתורה לעסוק הימים על לילות דמוסיף
הוא כאשר ובפרט חייו". על חיים יוסיף
התורה פנימיות בלימוד עוסק
הזוהר בלשון הנקראת
המגיע לימוד החיים", "עץ
בלימוד דווקא לשלימותו
לתורתו ועד החסידות, תורת
שליט"א, הרבי משיח של
במילוי עצמית חיות המעניקה

השליחות.

בגלוי גאולה
להסב ביקשו במאמרם חז"ל
זו, לעובדה לבנו תשומת את
של לאמיתו אשר להבהיר כדי
או זו תופעה רק לא דבר,
בעבודת לסייע נועדו אחרת
על כולה הבריאה אלא ה',
הגשמיות תופעותיה מכלול
לסייע נועדה והרוחניות,

שליחותו. במילוי ליהודי

עם תולדות במהלך בעבר,
היה ניתן תמיד לא ישראל,
במילוי ליהודי מסייע העולם כיצד בגלוי לראות
הגאולה, בזמן כבר כעת בעומדנו אך שליחותו,
העולם כיצד בפשטות לראות ניתן גילוי, לשון
המצוות וקיום התורה בלימוד ליהודי מסייע
בשורת והפצת החסידות מעיינות והפצת
היעוד קיום עדי עולם, באי כל בקרב הגאולה,
מניקותיך" ושרותיהם אומניך מלכים "והיו
שליט"א הרבי ע"י והשלימה האמיתית בגאולה

ממש. עכשיו המשיח, מלך

בגלוי מסייע העולם
! השליחות במילוי

כעת אך שליחותו, במילוי ליהודי מסייע העולם כיצד בגלוי לראות היה ניתן תמיד לא בעבר,
הגאולה בהבאת ליהודי מסייע העולם כיצד בפשטות לראות ניתן גילוי, לשון הגאולה, בזמן

הרה״צ הרה״ח של ההילולא יום מנ״א כ׳ השבת
של אביו ע״ה שניאורסון יצחק לוי ר׳ הרב המקובל

המשיח מלך שליט״א הרבי יבדלחט״א

אב מנחם כ"ף

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

אסתר אברהםומרת ר' למשפחת
משי-זהב

שמואלשי' 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 מזל

ים) בת התמימים' 'הדר כולל (ראש אהרוןע"ה ר' הרב הרה"ח
היילפרין ז"ל זעליג יצחק ישראל ב"ר

ה'תשע"ז מנ"א ט נלב"ע

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

נשמת לזכר

  
    
   
    
   
   
  
   
    
   
    

   

נשבע אשר את... אלוקיך ה׳ ושמר
יב) ז, (דברים לאבותיך

הרי בעולם-הזה, אוכלין שישראל מה כל
מה אבל בלעם, שברכן הברכות מכח זה
הם משומרין העולם, אבות אותן שברכו

הגאולה. לזמן
שמעוני) ילקוט (עפ״י

בה תאכל במסכנות לא אשר ארץ
ט) ח, (דברים לחם

אך טובה אומנם שהארץ תאמר שמא
לטורח, צריכים לחם, ממנה להפיק בכדי
מלאכות עשר וכל קצירה זריעה בחרישה,

לחם... לכלל שיבוא עד

תאכל במסכנות לא אשר "ארץ אמר לזה
מקום של רצונו עושים כשאתם לחם", בה
רז"ל כמאמר אפוי, חם לחם לכם תוציא -
גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ "עתידה

משי)". (בגדי מילות וכלי מאפה) (מיני

כהן) (שפתי

העובר הוא אלוקיך ה׳ כי היום וידעת
ג) ט, (דברים לפניך

כשטבלו הנה הירדן, את ישראל כשעברו
כנד המים קמו הירדן במי הכהנים רגלי
יותר כיפין, גבי על כיפין נאספין והיו
כל אותם שראו עד מיל מאות משלוש

ומערב. מזרח מלכי

הכוכבים בעולם-הזה הקב"ה: ...ואמר
"ויצא לבוא לעתיד אבל בשבילכם, נלחמו
הכל ויהיו ג), יד, (זכריה גו' בגוים ונלחם ה'
(ישעיה שנאמר: באצבע אותו ומראין רואין
אלוקינו... הנה ההוא ביום "ואמר ט): כה,

לו". קיווינו ה' זה
תנחומא) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:05 18:51 ירושלים
20:07 19:07 תל-אביב
20:08 19:59 חיפה
20:06 19:08 באר-שבע
20:42 19:41 ניו-יורק

וקול תודה - וגו'. ציון ותאמר 
נא,ג) - מט,יד פרק (ישעיהו זמרה.

ה' לעבודת נבחרו כשהלוויים

מלך דבר

אב מנחם כ' עקב פרשת
ה פרק אבות פרקי

מנ"א כ' - עקב

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

יצחק לוי ר׳ של ההילולא יום מנחם-אב, כ׳ לרגל
מלך שליט״א הרבי יבלחט״א של אביו שניאורסון,

המשיח.
* * *

בפרשתנו, הראשון הפסוק של תחילתו בפירוש
מחד קצוות. שני מוצאים אנו תשמעון", עקב "והיה
שברגל, עקב - מלשון הוא "עקב" המלה פירוש
"מצוות רש"י וכפירוש ביותר, נחות מצב המתאר
את הפסוק מדגיש מאידך, בעקביו". דש שאדם
הזמן יגיע שכאשר ישראל, בני של הגדול העילוי
דרגין, כל סוף - עקב" "והיה משיחא", "עקבות של
האלה המשפטים את ש"תשמעון ההבטחה ישנה אזי

נעלה. הכי ענין ודאי", "תשמעון גו'",

ועליה צמצום
הראשון בשמו גם מודגשים אלה קצוות שני והנה
ח-ט): (י, בפרשתנו הנרמז לוי, - ההילולא בעל של
לפני לעמוד הלוי.. שבט את ה' הבדיל ההיא "בעת

גו'". נחלתו הוא ה' לשרתו.. ה'

כמבואר הגבורות, בענין לוי השם קשור גיסא מחד
שמו: דבר על ההילולא בעל של הידועה ברשימתו
והרי כו'". יצחק והן לוי הן גבורות, על רומז "שמי
עם וביחד כו'. ירידה של עניין הוא הגבורות ענין
שהרי - ביותר וגדולה עליה, של ענין גם ישנו זה,
כט, (ויצא אלי" אישי "ילוה שם על הוא "לוי" השם

כנסת- עם הקב"ה של והיחוד החיבור היינו, לד),
שבט את ה' "הבדיל פרשתנו: ובלשון ישראל,
גו'", נחלתו הוא ה' לשרתו.. ה' לפני לעמוד הלוי..

העילוי. תכלית

בתחתונים דירה ית׳ להיות
בנוגע - האמור מכל ה' בעבודת ההוראה ביאור
ה' עבודת כללות בהקדים: יובן בפועל, לעבודה

בתחתונים דירה ית' לו לעשות - היא ישראל, של
ישנם זה בענין גם כאשר ועוד), ג. בחוקותי (תנחומא

זו במשימה מודגשת אחד, מצד הנ"ל: קצוות ב'
מציאות שתהיה היא הבורא כוונת שהרי הירידה,
מוסתר האלוקי האור שבו תחתון" "עולם של
שכן, - ועצומה גדולה ירידה המהווה דבר ביותר,
ממלא אין-סוף אור היה הבריאה, התהוות קודם
הצמצום, ענין היה ואחר-כך החלל, מקום כל את
מצומצם (אור בלבד קצר" "קו אם כי נמשך ולא
ביותר התחתון הזה, עולם שנוצר עד ביותר),

ית'. אורו גילוי מבחינת

לעליה עד עליה, צורך היא זו ירידה ולאידך,
"תכלית שכן, - ממנה למעלה שאין גדולה הכי
ממנו) למטה שאין (התחתון הזה עולם בריאת

בתחתונים", דירה לו להיות הקב"ה שנתאוה הוא
ית', לו דירה עושים התחתון, שבעולם-הזה היינו,
"ביתר ית', ומהותו עצמותו מתגלה שבה דירה
מהארתו החושך מן האור ויתרון עוז ויתר שאת

עליונים". בעולמות

ענין רואה כשיהודי היא: הכוונה בפועל ובעבודה
ומכופל, כפול חושך כו', ירידה של גבורות, של
מיוחדים קשיים ישנם אם וכמה כמה אחת ועל
ליפול לו אין - כו' ועיכובים מניעות בעבודתו,
שתכלית לדעת עליו אדרבה: אלא ח"ו, ברוחו
אישי "ילוה הוא: - לוי - הגבורות בענין הכוונה
שעי"ז כלומר, לשרתו", ה' לפני "לעמוד אלי",

החושך. מן האור כיתרון קדושה, בעניני יתוסף

משוררים נהיה כולנו
הפסוק) על פענח (צפנת הרגצ'ובי גם מבאר כך
הלוי.. שבט את ה' הבדיל ההיא "בעת הפסוק את
הירידה לאחרי שרק גו'": לשרתו ה' לפני לעמוד
לוי שבט את ה' הבדיל אזי כו', העגל חטא שע"י
שירה", זה.. "לשרתו - לשרתו בעגל) טעו (שלא
שלעתיד היינו, לנו", יחזירו לבוא "לעתיד אבל
כוונת גם ולזה משוררים. ישראל בני כל יהיו לבוא
"דזה - תלבשי" כעדי כולם "כי בהפטרה הפסוק
בשעת מהם ונטל בחורב להם נתן אשר העדי
דמתחילה התורה "פלפול על וקאי העגל", עשיית
ורק מהם, ניטלה נזופין וכשנעשו כולם.. זכו
והן תורה, של הפלפול כל להם נשאר לוי שבט
. ושומר משורר הוה רבינו ומשה משוררים, היו
לשירה". ראויים ישראל כל יהיו לבוא ולעתיד .
העילוי לתכלית באים הירידה, ענין כללות שע"י
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה -
תשמ״ה) עקב ש״פ שיחת (עפ״י ממש. בקרוב



כתיבתו הסתיימה שנה כחצי לפני
שנכתב מיוחד תורה ספר של
יוזם ישראל. עם חולי לזכות
התורה, ספר כתיבת המבצע
(יוסק'ה) יצחק יוסף הרב הוא
יוסק'ה, הרב לציון. מראשון לידר
שנער לאחר למבצע התעורר
במחלה חלה משפחתו קרוב
לרבי לפנייתו בתשובה קשה.
באמצעות המשיח, מלך שליט"א
לתשובה זכה הוא הקודש, אגרות
תורה ספרי שני משלוח צויין בה
שהוקמה בשכונה חב"ד לקהילת
בקרית חב"ד, הר נחלת - אז
הנער שרפואת הבין מלאכי.

תורה. לספר קשורה

זכה יותר, מאוחר
בהתוועדות לשמוע
בכפר ב"770" שערך
הסיפור את חב"ד,
ספר אודות הידוע
התורהשהורהבעש"ט
רפואתם לזכות לכתוב
מז'יבוז'. תושבי של
שמגפה לאחר זה היה
ולא באיזורם פרצה
עד תרופה, נמצאה
להם הורה שהבשע"ט

תושבי לזכות תורה ספר לכתוב
היריעות שתי ומשנכתבו העיר
המגפה התורה, בספר הראשונות

נעצרה.

בפעילות לידר הרב החל זה מרגע
חולי לזכות התורה, ספר לכתיבת
אחרו לא והתוצאות ישראל עם
נעלמה הנער של מחלתו לבוא.

זרמו. רק והניסים לחלוטין,

שזכה התורה ספר סיום לאחר
בזכות הפלאי, התורה ספר לתואר
הוא סביבו, שנכרכו הניסים
בין שנערכה הגרלה עפ"י הוכנס
יריעות 2 ברכישת המשתתפים
טרומן כפר לישוב התורה, בספר
הוכרז ומיד השנה. טבת בחודש
לזכות נוסף תורה ספר כתיבת על
בו גם כאשר ישראל, עם חולי
ונפלאות. ניסים נכרכים כקודמו
לאחרונה שהתרחש מהם אחד על

לידר: הרב מספר

שחרית מתפלל אני "כדרכי
בכפר מנחם בית הכנסת בבית
הרבים לזיכוי צאתי לפני חב"ד
כ"ה רביעי ביום הנה ב"מבצעים".

"שחרית" לאחר אלי ניגש תמוז,
באחד המתגורר המתפללים אחד
פרוספקט שראה באיזור, הישובים
הפלאי תורה הספר על שלנו
במבצע. והתענין כותבים שאנו

שלפני לי, מספר הוא כך כדי תוך
ל"ע גידול לו היה שנים שנים 4
שעליו דעתם חיוו הרופאים בכבד.
ואכן הגידול להסרת ניתוח לעבור
הוסרה במהלכו ניתוח עבר הוא

מהכבד. אחת אונה לו

לאחר שעבר והמעקב הבדיקות
כך ב"ה. תקין, שהכל הראו מכן

שנים. כארבע נמשך זה

בבדיקות כחודש, לפני אך
בבית השגרתית
ששוב גילו הרפואה
ל"ע הגידול, חזר
לו הודיעו והרופאים
לעבור יהיה שעליו
מנת על חוזר ניתוח
הגידול. את להסיר

ההודעה את קיבל הוא
מעורבים. ברגשות
את שגילו ב"ה מחד
ראשוני. בשלב הבעיה
הידיעה עצם לאידך

רוח. נפילת גרמה

לעשות בדרך הוא היום עכ"פ
(סריקה .M.R.I בדיקת בדיקת
תהודה באמצעות פנימיים איברים
ניתוח. לו שיעשו לפני מגנטית)

הניסים על מיד לו סיפרתי
בכתיבת למשתתפים שהתרחשו
והנוכחי. הראשון התורה, ספר
2 לרכוש עצמו על קיבל הוא
בל"נ שישלם ואמר יריעות

הבא. בשבוע

פוגש אני חמישי, ביום למחרת
אלי רץ והוא מנחם בבית אותו
לי: ואומר איתי מתחבק בשמחה,
בדיקת את לו עשו תשאל, "אל
ראו לא השם, וברוך M.R.I ה-
כפשוטו נעלם. הגידול כל כלום!!!

ממש.

את לראות בקשו הרופאים
הקודמת, .T.C.-בדיקתה תוצאות
הביטו הם גידול. רואים אכן ושם
בתוצאות מאמינים כלא ושוב שוב
נס ב"ה. כלום, ואין העכשוויות
בספר ההשתתפות בזכות גלוי
ישראל. עם חולי לרפואת התורה

הדולרים, חלוקת מעמד בעת המשיח, מלך שליט״א הרבי מדברי
שבועון מתוך ה'תש"נ מנחם-אב ז' ראשון. בימי מצוה, שליחות

תש"נ. 50 גליון חיינו" "בית

שלך המתנה עבור
בנה עבור ברכה שביקשה לאשה
הידועה, במחלה מאד החולה הקטן
שליט״א אדמו״ר כ״ק אמר ר"ל.
רבה והצלחה ברכה שיהי'ה מה״מ:
לתורה, ולגדלו טובות, ובשורות

טובים. ולמעשים ולחופה

שליט״א אדמו״ר כ״ק והמשיך
צדקה? קופת לו יש ושאל: מה״מ

לא. הנ"ל:

יתן והוא צדקה, קופת מתנה לו תתני אזי מה״מ שליט״א אדמו״ר כ״ק
בשורות שטרות, או כסף של מטבעות לזמן מזמן הקופה אל בידיו

טובות.

של קטך מטבע מתנה מה"מ שליט"א אדמו"ר לכ"ק נתנה קטנה ילדה
שלך". המתנה עבור : באמרו נוסף דולר לה נתן שליט"א והרבי . כסף

עם כל ועבור הקודש בארץ צה"ל חיילי כל עבור ברכה ביקש אחד
ישראל.

החיילים", כל "עבור ואמר: דולר לו נתן מה״מ שליט״א אדמו״ר כ״ק
בתוכם". ואני אתה וגם ישראל, עם כל "עבור באמרו: נוסף ודולר

שבוע שלפני מה"מ שליט"א אדמו"ר לכ"ק אמר מאנ"ש) (לא אחד
מצוה שליחות חלוקת בעת מה"מ שליט"א אדמו"ר מכ"ק ברכה ביקש
קריטי, במצב (coma- (קומא הכרה ללא ששכב אחד עבור לצדקות
בשורות "שיהי'ה שעבר) (שבוע אותו בירך מה"מ שליט"א אדמו"ר וכ"ק
זה, מסוכן ממצב יצא שבוע שבאותו פלא זה וראה ממש", בקרוב טובות

דבר!. שום אירע לא כאילו לביתו לחזור יכול שהי'ה עד

השאיר הוא ה'קומא' את (בחיוך): מה״מ שליט״א אדמו״ר כ״ק
הרפואה]. בבית =] בהיהאספיטאל'

אדמו"ר כ"ק נתן ושמות, בראשית ספרי על ספרים שני שהדפיס לאחד
בחיוך והוסיף הבאים. הספרים ג' עבור נוספים דולרים ג' מה"מ שליט"א

המשיח". ביאת לפני "תחטוף

נוסף, דולר מה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן קביים. על שעבר לאחד
יהודי צריך באב עשר בחמשה ממש! בקרוב קרובה רפואה שיהי'ה ואמר:

זה. את למלאות שתוכל לכך תדאג אז לרקוד,

לרקוד. אוכל באב עשר בחמשה הבאה בשנה ואולי זמן, לוקח זה הנ"ל:

שנה של באב עשר חמשה על מדבר אני מה״מ: שליט״א אדמו״ר כ״ק
יהי'ה. שכך מקוה אני זו.הנ"ל:

לבקש צריכים לקוות, צריך אתה מה מה״מ: שליט״א אדמו״ר כ״ק
טובות. בשורות שיהי'ה מהקב"ה

נס יהי'ה זה הבאה בשנה באב עשר בחמשה לרקוד אוכל אם גם הנ"ל:
מאד. שמח ואהי'ה

לרקוד שתוכל הפעם עוד לך אומר אני מה״מ: שליט״א אדמו״ר כ״ק
כפליים. יהי'ה הבאה ובשנה זו, שנה של באב עשר בחמשה

בראשו. תנועות עשה הנ"ל:

תהי'ה הרפואת באמרו: נוסף דולר לו נתן מה״מ שליט״א אדמו״ר כ״ק
רבה. תודה אמר הנ"ל זו! שנה באב עשר בחמשה

איתך?!. להתמקח צריך למה מה״מ שליט״א אדמו״ר כ״ק

עכשיו נפלאות חיינו בית 770

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

ט. עדות הלכות

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

ג-ה. ופקדון שאלה הלכות

ו-ח. פרקים

א-ג. ולוה מלוה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

יט

כ

כא

כב

כג

כד

כה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הפלאי התורה בספר השתתפות

ראיתם וכי בשלום. הוא המדובר כי טוענים
עושות מדינות שתי שכזה? דבר פעם

אינו השני הצד ואילו הכל נותן אחד צד שלום, ביניהם
נותנים אינם הם מידי, מעט נותנים שהם לא מאומה, נותן

ה'תשמ"ב)מאומה! פסח המועד דחול (ב'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שלום? זה

לוי) אליהו (צ. לידר יוסק׳ה הרב

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

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

סישל באי הגאולה בהפצת קדמי ר'

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמיקדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

המוסיקה בעולם גאולה של שליחות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

זריחה", לפני האחרונים "הרגעים שירו
מרמת כהן אוהד של שירתו סגנון את מאפיין
לפני האחרונים הרגעים את מבטא תוכנו, גן.
והשלימה, האמיתית הגאולה התממשות
סגנונו, הגאולה. יעודי את משלב כשהוא
ונגינה בשירה משולבת קיצבית, חריזה ראפ,
יחודית ליצירה השיר את עושים מקורית.

בהחלט.

לנגן למדתי היסודי, ביה"ס בגיל "כבר
הראפ. לסגנון נחשפתי בהמשך בקלידים.
המסר את ה"בועטת" שירה של השילוב
קצבית בחריזה "מתייפייף", ולא ישירות
חדש סגנון זה שהיה למרות אותי, תפשו
כמעט חדר זה כיום בארץ. ידוע לא וכמעט

המגזרים". לכל

שבת שומר אני מעתה
למד בצעירותו תקוה. בפתח נולד אוהד
יסודות את דתיות, לא חינוך במסגרות
שירותו את והוריו. סבו מבית ספג המסורת
הלוחמה בתחום האויר בחיל עשה הצבאי
הוא הפנאי שעות את כאשר האלקטרונית,
הצבאי, השירות "לאחר למוזיקה. מקדיש
כאן שמתנהלים לדברים משמעות חפשתי
הבית של הזכרון תמיד אותי ליווה בעולם.
הכנסת כנסת, בית והסבתא, הסבא של החם
ביטוי לזה לתת רציתי לא אבל אורחים.

מצוות. שמירת של מעשי

אדם ראפ, זמר חבר בעקבות חלה התפנית
פישי בשם ימים באותם שנקרא לביא בן
תשובה, של בתהליך בעצמו שהחל הגדול,
צריך לא בשבת? לעבוד "למה לי: שהעיר
חשתי בי. נגע זה פתאום בשבת!" לעבוד

השבת. לעניין מחובר לא שאני בושה

לשמוע התחלתי התעוררות. איזו בי חלה
תהילים. לקרוא יותר, רוחנית מוסיקה
שביום עד לשורשים, שלי ההתחברות החלה
אני שמעתה חברי לכל הודעתי אחד בהיר
ללכת התחלתי ב"שוק". היו הם שבת. שומר

שיעורים. לתפילות, הכנסת לבית

לשורשים מחוברת מוסיקה
טאז, אלדד טל בשם ראפר חב"דניק חבר
תורת של מעומקה מעט עבורי חשף
המשיח. מלך שליט"א והרבי החסידות,
עלית בביתר לישיבה נכנסתי תקופה באותה
אלעזר הרב בשם בחב"דניק פגשתי שם
בהשגחה זה היה תניא. איתי ללמוד שהחל

הגאולה. חג כסלו. י"ט ערב פרטית,

אמירת את עצמי על לקחתי מעתה
עברתי בהמשך ה'. תהילת סידור החת"ת
כאן אביב. ברמת חב"ד בישיבת ללמוד
מוסיקה ליצור יותר, מסודר באופן התחלתי
לאולפן ציוד קניתי לשורשים. שמחוברת
ל"בית עברתי משם ליצור. והתחלתי

עזיזה דוד הרב בראשות למדרש" חדש
לרבי הנסיעה שלי. הרוחני למשפיע שנעשה
ולאחריה תש"ע בשנת המשיח מלך שליט"א
המודעות את אצלי חיזקו בתשע"ג, גם
בפרט המוסיקה, בעולם היחודית לשליחותי
האגרות באמצעות שקיבלתי התשובה עפ"י
את לנצל שעלי לי הבהירה התשובה קודש.
ההשפעה בכח ולהשתמש שחוננתי הכשרון

הנוער". חינוך בתחום בפרט לי שיש

לרמת ואשתו אוהד עברו חתונתו לאחר
מודעות מדרש בית לקהילה והצטרפו גן

רוטנשטיין. הרב בראשות ליובאוויטש,

בפנימיותם לגעת
הם גם שזכו "סינגלים" כמה כבר באמתחתו
תפריעו" "אל כמו חמות, ולתגובות לחשיפה

חוצץ היוצא
האדישות נגד
הנוגע בכל
ת ו מ י ל ש ל
ובטחון הארץ
ישראל, עם
"טוהר" או

ועוד.

אלה בימים
נמצא הוא

אלבום של להפקתו האחרונות בהכנות
השימוש בעצם חידוש שמהווה בכורה,
המעיינות להפצת הראפ, בסגנון החדשני
שזו רחוקים, לקהלים הגאולה, ובשורת
ולגעת אליהם להגיעה היחידה הדרך
זקוק הוא האלבום הפקת לגמר בפנימיותם.
בטל': לפנות מוזמנים יכולת בעלי לסיוע.

.052-697-7056

Noisey לערוץ בראיון כהן אוהד

לחתונה נסיעה על הוצאות
ראשון ביום לא שיהי' טוב מה החתונה, לאופן בהנוגע

בשבוע,
מדינות. מנהג לחקות ישראל לבני מתי ועד

וריבוי הוצאות ריבוי בענין להחתונה בהנוגע וכן
לאמצעים, מניעה כל אין באם שאפילו מוזמנים,

טובים עוד לענינים המיוחד בממון להשתמש אפשר הרי
יותר,

גדול אם שזה חז"ל, פירשו גדול משתה של ענין והרי
שם, הי' העולמים

ומצות לתורה ויתעוררו הדרוש בהידור הכל וכשיהי'
בכל חסידותי בית בישראל ביתם לבנות ובעיקר

הפרטים,

בכל ברכתו וישרה שם יהי' העולמים שגדול בודאי הרי
הפרטים.

מי של לנסיעה בהנוגע השקפתי כן גם מובנת מהנ"ל
בהוצאות קשורה נסיעה לכאן, שי' מההורים שהוא

גדולות,

בממון להשתמש יוכלו הצעיר שהזוג אפשר והרי
יותר. עוד הטוב בענין זה, על שיוציאו

אחד לנסיעת בהנוגע האמורים אלה שדברי כן גם מובן
לכאן, מהורים

הצעה בגדר רק הוא החתונה, לאופן בהנוגע וכן
בזה, הצדדים שני ויחליטו שיתבוננו

ומוצלחת. טובה ובשעה להצלחה יהי' שיחליטו ואיך

ו׳תשיב) (אגרת

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ח לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
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