
השליחה למשפ׳ סיוע קרן
חנה מרת השליחה בלוויית כבר
הרבי שליח אשת לציון, מראשון סגל
סגל, אליהו הרב המשיח, מלך שליט"א
כשהקטן יתומים תשעה שהותירה
הקמת על הוכרז וחצי. שנה בן שבהם
לכל למשפחה. מיוחדת סיוע קרן
ולתרום להכנס ניתן לסייע המעוניינים
https//goo. המצו"ב: הלינק באמצעות
קרית חב"ד לכולל או /gl/c8WgNm

סגל. קרן עבור ולציין בצפת חב"ד

לרמב״ם שיעור מורה לוח
השלושים המחזור פתיחת עם
פרקים שלשה של היומי בלימוד ושבע,
לאור יצא לרמב"ם, החזקה היד בספר
הלימוד סדר את המכיל שיעור, מורה
ללומדי הלימוד סדרי לצד זה, למחזור
הלומדים וילדים ולנשים ליום אחד פרק
את לרמב"ם. המצוות ספר את במקביל
להשיג יהיה ניתן החדש, השיעור מורה
וסיום הבאים" "ברוכים בכינוס אי"ה,
רביעי ביום אי"ה שיתקיים הרמב"ם,
המכבים דרך בראשיתה, באולמי הקרוב,

ראשל"צ. א.ת. 56

׳מדקדקים׳ שבועית חוברת
בישיבת התמימים תלמידי
בגליון מפתיעים משיח, בית - 770
לעיון מדקדקים, בשם חדש תורני
מלכות' ה'דבר בשיחת וביאורים
מוזמנים והתמימים אנ"ש השבועית.
להצטרפות ותגובות. הערות לשלוח
שבוע: מידי באימייל הקובץ לקבלת

medakdekim770@gmail.com

טובות חדשות

לכינוס וטף נשים אנשים,

מ-770 הבאים ברוכים

ראשל"צ בראשיתה' ב'אולמי חשון י"ט

לחיות זה והשבוע הזמן עם לחיות צריך
הפצת אחד, היה שעניינו אבינו, אברהם עם
בזה ומנהיגו. עולם בבורא וההכרה האמונה
מגיל כבר מהותו ובכל כוחותיו בכל עסק
שהתאמת מרגע בוראו. את הכיר כאשר שלוש,
ולא נח לא זו", לבירה הבית בעל "שיש אצלו

סביבתו. בכל זו אמת שפרסם עד שקט

את שובר הוא פרובקטיבי שבאופן הסיבה זו
לרעש לגרום כדי אביו, של בחנותו הפסילים

נמרוד. ממלכת רחבי בכל אדיר, תקשורתי

מאור צאתו לאחר גם
בחרן עוסק הוא כשדים,
בפרסום המרץ במלא
בזה וממשיך האלוקות
כשמגיע יותר עוד
את וקובע ישראל לארץ
ממרא באלוני משכנו
מהפיכת שבחברון.
גם יצרה ועמורה, סדום
ו"כשראה דמוגרפי שינוי
ופסקו הכרכים שחרבו
נסע ושבים העוברים
כל שהרי משם", לו
אורחים "הכנסת עניינו
כנפי תחת והכנסתם

השכינה".

ושב עובר כל בפי להקריא
ממשיך הוא כאן שבע. לבאר עובר הוא כעת
אשל "ויטע עוז: וביתר שאת ביתר בעבודתו
עולם". א-ל ה' בשם שם ויקרא שבע בבאר
כל בפי מקריא שהיה במדרש, חז"ל אומרים

כיצד? ה'. שם את ושב עובר

אברהם הגיש אותה הסעודה של במהלכה כבר
אברהם נהג רגילה, בלתי בהרחבה לאורחיו
העניין אודות לדבר
ביותר המשמעותי
הנברא של בחייו
בבוראו. ההכרה -
שהתפעלו האורחים

החדשים מהרעיונות גם התפעלו וחסדו, מטובו
משסיימו ומנהיגו. עולם בורא אודות ששמעו
היה החדש, המידע את "עיכלו" וגם האורחים
מי עולם", "א-ל את לברך מהם מבקש אברהם

מחדש. ורגע רגע בכל ובוראם שבראם

להכרה רק לא האורחים נחשפו לראשונה
עוד אלא ומנהיגו, עולם בורא של קיומו בעצם
מהווה אינו שהעולם האמונה, לעמקות יותר
אלא אינו קיומו כל אלא לעצמו, מציאות
ו"אין מחדש רגע בכל אותו המהווה האלוקות

מלבדו". עוד

יצרה כזו סעודה כל
חדשים אמונה שגרירי
את והפיצו שהמשיכו
כל האלוקית האמת

בסביבתו. אחד

לבנים סימן
סימן אבות "מעשה
הוראה מהווים לבנים",
להפצת כח, ונתינת
בדורנו השלמה האמונה
לא לדעת הגאולה. דור
עולם בורא שיש רק
נדפס כבר זה ומנהיגו,
הכסף על אפילו
הנדרש IN״, G-D WE TRUST״ האמריקאי:
וכפי האמונה, של עומקה הפצת זו כיום מאתנו
משיח. של תורתו החסידות, בתורת שנתבארה
א-ל הוי' "בשם האמונה את כל, בפי להקריא
כולו כל עצמית, מציאות לעולם אין עולם"!
"אין הפסוק ובלשון האלוקות גילוי אלא אינו

מלבדו". עוד

ללמוד ומצוות, בתורה להוסיף עלינו כך לשם
עולם, באי לכל ועד סביבתנו עצמנו, את וללמד
בספר והאמונה" היחוד "שער של תוכנו את
הרבי של בתורתו שמתבאר כפי ובפרט התניא
"ומלאה היעוד קיום עדי המשיח, מלך שליט"א
בגאולה מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית

האמונה הפצת
הגאולה בדור

IN״, G-D WE TRUST״ האמריקאי: הכסף על אפילו נדפס כבר זה ומנהיגו, עולם בורא שיש רק לא לדעת
משיח. של תורתו החסידות, בתורת שנתבארה וכפי האמונה, של עומקה הפצת זו כיום מאתנו הנדרש

של ברחובה לבנה, קידוש במעמד השתתפו עשרות במנהטן, גם
המשיח. מלך שליט״א הרבי כהוראת הגאולה, לזירוז עיר,

סקוור בטיימס לבנה קידוש

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

מושקא חיה ומרת יצחק לוי ר' הרב למשפחת
אליאס שיחיו

תחי' דינה נחמה 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

ע"ה חנה מרת הרבנית השליחה
הנדל שי' רחל והרבנית אליהו זלמן הרב הרה"ח יבדלחט"א בת

סגל שי' אלי הרב הרה"ח יבדלחט"א אשת

ה'תשע"ח מר-חשוון ד' נלב"ע
בתוכם, והיא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב נשמתמזל לזכר
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ה׳ אליו וירא
א) יח, (בראשית

לבוש שום בלי לעתיד הנגלה ה' אור
(פירוש מוריך עוד יכנף ולא כדכתיב
והיו ולבוש) בכנף ממך יתכסה שלא

מוריך... את רואות עיניך
כשיחיו ובפרט המשיח שימות ונודע
בריאות ושלימות תכלית הם המתים

מתחילתו נברא שלכך הזה עולם
בשעת זה מעין לעולמים היה כבר וגם
לדעת הראת "אתה כדכתיב: תורה מתן
מלבדו" עוד אין האלהים הוא ה' כי
כדכתיב: חושיית בראיה ממש הראת
רואים הקולות" את רואים העם "וכל
ז"ל: רבותינו ופירשו הנשמע את
הדבור את ושומעין למזרח "מסתכלים

כו' אנכי" יוצא

לו) פרק (תניא

אברהם ויעש ויגמל הילד ויגדל
גדול ח)משתה כא, (בראשית

לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה עתיד
- יצחק של לזרעו חסד שיגמול ביום

הגאולה. זמן הוא

לאברהם נותנין ושותין, שאוכלין לאחר
איני משיב: והוא לברך, ברכה של כוס
והוא וברך, טול ליצחק אומר מברך...
טול ליעקב אומר מברך... איני משיב:

מברך... איני משיב, והוא וברך,

איני משיב, והוא וברך, טול למשה אומר
ישראל לארץ להכנס זכיתי שלא מברך
טול ליהושע אומר במותי. ולא בחיי לא
זכיתי שלא מברך איני משיב והוא וברך,
והוא וברך אתה טול לדוד אומר לבן.
שנאמר: לברך נאה ולי אברך אני משיב:
אקרא". ה' ובשם אשא, ישועות "כוס

פסחים) (מסכת

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:25 16:12 ירושלים

17:26 16:27 תל-אביב

17:25 16:17 חיפה

17:28 16:31 באר-שבע

18:31 17:32 ניו-יורק
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הקב"ה נשבע עליה ההבטחה

מלך דבר

וירא פרשת

וירא

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

וירא עיניו את אברהם "וישא הכתוב: על
מפרש בנו", תחת לעולה ויעלהו . . איל והנה
לעולה ויעלהו שכתוב מאחר בנו, "תחת רש"י:
כל על בנו, תחת מהו כלום, המקרא חסר לא
יהי ואומר מתפלל היה ממנו שעשה עבודה

בני כאלו בבני, עשויה היא כאלו זו שתהא רצון
כאלו מופשט בני כאלו זרוק דמו כאלו שחוט,

דשן". ונעשה נקטר הוא

"קח הפסוק על מקודם הלא להבין: וצריך
פרש"י לעולה" שם והעלהו . . בנך את נא

היה שלא לפי שחטהו לו אמר לא "והעלהו,
לעשותו להר להעלהו אלא לשחטו הקב"ה חפץ

זה ודבר הורידהו". לו אמר ומשהעלהו עולה
שהובא כפי זה, לאחר לאברהם הקב"ה הודיע
אל ידך תשלח אל "ויאמר הפסוק על ברש"י
ידעתי...", עתה כי מאומה לו תעש ואל הנער
בריתי אחלל "לא לאברהם לו אמר שהקב"ה

מוצא קח לך כשאמרתי אשנה לא שפתי ומוצא
אלא שחטהו לך אמרתי לא אשנה לא שפתי

העלהו...".

אברהם? התכוון מה
חפץ היה "שלא אברהם ידע שכבר ומכיון
שאי ועד - להעלהו" אלא לשחטו הקב"ה

הבטיח הקב"ה כי אחר, באופן להיות אפשר

צריך - זרע" לך יקרא ביצחק "כי לאברהם
"תחת האיל את אברהם העלה מדוע להבין
כו'", שחוט בני כאלו . . מתפלל ש"היה בנו",

לשחטו"? לא . . חפץ "היה הקב"ה הרי

הקרבן לאחר דווקא
ענין תחילה להבין עלינו זאת, להבין בכדי

"אברהם שלח שכאשר מסופר, בפרשתינו: נוסף
ה' מלאך אליו קרא בנו" את לשחוט . ידו. את
עתה כי גו' הנער אל ידך תשלח אל "ויאמר

בנך את חשכת ולא אתה אלקים ירא כי ידעתי
את אברהם שראה ולאחרי ממני", יחידך את
אליו קרא בנו", תחת לעולה "ויעלהו האיל

נשבעתי בי ויאמר השמים, מן "שנית ה' מלאך
הזה הדבר את עשית אשר יען כי ה' נאום

אברכך ברך כי יחידך, את בנך את חשכת ולא
גו'". בזרעך והתברכו גו' זרעך את ארבה והרבה

אליו לקרוא המלאך הוצרך מדוע מובן ואינו
לו, המגיעות הברכות כל את לו למסור שנית

הראשונה? בקריאה זאת לו אמר ולא

אשר "יען התורה: בדברי מופיע לזה וההסבר
את בנך את חשכת ולא הזה הדבר את עשית

את אברהם קיבל כעת שדווקא הסיבה יחידך".

הראשונה בשבועתו מופיעה הקב"ה, שבועת
לאחר נח, אצל בתורה המופיעה הקב"ה של
קרבנותיו. שהקריב בעת לו שניתנה המבול,

על נשבע שהקב"ה זה כאן: גם דבר ואותו
אברהם של קרבנו בעקבות הוא הברכות
רק זו שבועה באה ולכן האיל). (בהקרבת
האיל. העלאת לאחרי ה"שנית", בקריאה

ההבטחה נצחיות
את להקריב אברהם שרצה הטעם גם וזהו
יפעול שקרבנו כדי כי - בנו" "תחת האיל
ענינים (שהם העקידה נסיון על שהברכות

לו יובטחו ישראל) עם של לקיומו עיקריים
בין וקשר שייכות להיות צריך היה בשבועה,
של בקרבנותיו שנאמר וכמו והנסיון. הקרבן

צאתו לאחרי תיכף שהקריבם זה על שנוסף נח,
הנה להמבול), ובהמשך (בסמיכות התיבה מן
מן שניצלו אלו מבהמות היו עצמם הקרבנות
קרבן לקשר שכדי בעניננו, כן וכמו - המבול
האיל את אברהם הקריב יצחק עקידת עם זה

בנו". "תחת

שע"י אברהם, תפילת את רש"י מביא ולכן
"כאילו נחשב יהיה זו והתעוררות מחשבה

בעילוי לזכות רצה אברהם בבני", עשויה היא
בפועל; שבהקרבה

"בי - המלאך) ידי (על השם מענה בא זה ועל
הדבר את עשית אשר יען כי ה' נאום נשבעתי
זרעך את ארבה והרבה אברכך ברך כי גו' הזה

אויביו", שער את זרעך וירש גו'

לנו", העתידה "בגאולה ובמילואו יקויים שזה
ממש. בימינו במהרה

תשל״ז) וירא ש״פ (משיחת



גיל מאיזה דנים פסיכולוגים בעוד
אצל הראשונים הרשמים נקלטים
הרבי קובע הלידה, לאחר התינוק
בשיחתו המשיח מלך שליט"א
כי תשד"מ, מרחשון לכ' הקדושה
ראשונים רשמים קולט התינוק

ממש. לידתו מרגע כבר

התינוק בפני להציג יש ולכן
מרגע כבר קדושה של מראות
לשים ישראל כמנהג לידתו,
מול התינוק של עריסתו במיטת
"שיר דף הנולד, הרך של עיניו
קדושה, של ותמונות המעלות"
את יותירו אלה שתמונות כדי
של הטהורה נפשו על רישומן

לו שיש דבר התינוק,
חייו. לכל השלכה

להימנע ישצורך כן כמו
של תמונות מלשים
טמאים חיים בעלי
למנוע כדי סביבו,
על שלילית השפעה
הנפשית התפתחותו

התינוק. של

מספר השבוע, "בדיוק
דבורהס אליעזר הרב
חב"ד הר מנחלת

בחשיבות נוכחתי מלאכי, בקרית
ביותר. מוחשי באופן הנושא
באשדוד, עובד אני בו במפעל
שעובדים ואשה בעל זוג, הכרתי

במפעל. איתי

במסגרת משתדל אני כדרכי
את לעורר בעבודתי ההפסקות
בנושאי להתחזק סביבי החבר'ה
המבצעים" ב"עשרת יהדות,
הגאולה בשורת ופרסום הידועים

ומשיח.

מספר לפני ההזדמנויות, באחת
ובקשה האשה, אלי פנתה חדשים
היא בנם. בנושא איתי להתייעץ
כבר הוא כיום אשר בנם כי סיפרה
לידתו מאז כמעט אך שנה, כבן
הוא בלילה. מסיוטים סובל הוא
מצליח לא ומזיע. מבוהל קם
ומתעורר משעה ליותר להירדם

לבכות. ומתחיל שוב

מנסים מתעוררים ההורים אנו
בלי כמעט משימה אך להרגיעו,
שנינו, את סוחט זה אפשרית.
כמעט ישנים שאיננו כיוון

בלילות.

רפואיות בביקורות איתו היינו
ידיים הרימו הרופאים אך שונות
של קצה להם אין כי ואומרים
הבדיקות כל את כבר עשו חוט.

האפשריות.

לשאול רציתי דבר של לאמיתו
ניתן מה רעיון לך יש האם אותך,

לעשות.

יש לראש לכל כי להם הערתי
כל את מיידית לבדוק צורך
נבדקו לא באם בבית, המזוזות

האחרונים". החודשים בי"ב

ניסיתי לאחרונה? בדקתם מתי
זה את גם כי התברר לשאול.
לא התמונה אך עשו, כבר הם
התינוק השתנתה.
כל להתעורר ממשיך
ובבכיות. בבהלה לילה

הזוג לבני סיפרתי
נושא על כמובן
הפניה אפשרות
לרבי ברכה לבקשת
המשיח מלך שליט"א
ה"איגרות באמצעות

קודש".

מקירות ותינו כתבו הם
בנם מצוקת מצוקתם, את ליבם
שהתקבלה התשובה התינוק.
לבשורות הבטחה הכילה י' בכרך

הצלחה. וברכת טובות

יהיו שבקרוב אותם הרגעתי
כמה חלפו טובות". "בשורות
להם לתת בדעתי ועלה ימים
נשיאנו רבותינו של תמונות סט
כולל תמונות) של (הרמוניקה
מלך שליט"א הרבי תמונת
התינוק, של במיטתו המשיח,
להביט יוכל שהוא באופן
לו יביאו ספק שללא בתמונות,

רגיעה.

לבעל, אמרתי מאוד, "תשתדלו
לכך לגרום השינה לפני יום שבכל
בתמונות מה זמן יסתכל שבנכם

נשיאינו. רבותינו של אלו

מרחשון ט' היום עשו. הם כך אכן
הבעל דקות כמה לפני ה'תשע"ח,
התמונות סט על לי לשלם בא
יאומן! לא זה "תקשיב, לי ואומר
לאחר אבל קורה, מה מבין אינני
יושן הילד סיוט, של חודשים

ב"ה. שלם, לילה

אודות המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

לישראלשאם יאמרו אומות העולם לישראל העולם אומות יאמרו שאם

שמתחילים הראשון הדבר פעמים, כמה כמדובר
שנים חמש בן נהיה הוא כאשר ילד עם ללמוד
"בראשית של הענין הוא - למקרא" חמש "בן -

הארץ". ואת השמים את אלקים ברא

שהוא כיון "פרשן-דתא", (שנקרא רש"י בא
חמש ל"בן מיד ומספר מקרא), של פשוטו מבאר
שאומות-העולם שיתכן לדעת, שעליו ולמקרא",
לו אומר אתם"; "לסטים ליהודים ויאמרו יבואו
להם, נתנה ש"ברצונו להם לענות שעליו נטלהרש"י, וברצונו

לנו". ונתנה מהם

שרש"י כפי אלא ובסודיות, בחשאי זאת ישמור שהוא אומר אינו ורש"י
שכאשר - ברור הכי זה עם ויחד - הפשוט בסגנונו בפשטות, מספר
את שלקחתם מכיון אתם", ש"לסטים שיתכן ואומר אינו-יהודי בא

- אומות שבעה ארץ

מעשיו "כח הפסוק): את מהמדרש מביא שרש"י (כפי הוא לזה המענה
היות הארצות, כל את ברא הקב"ה - גויים" נחלת להם לתת לעמו הגיד
אומות השבעה אצל קודם היתה זו שארץ ומה ומלואה", הארץ ו"לה'
באופן היה זה מלכתחילה אבל להם", נתנה ש"ברצונו מכיון רק זהו
נותן שזה גויים", נחלת להם "לתת לנו", ונתנה מהם "נטלה שאחרי-כן
הארץ את נתן שקודם ומי הארצות, כל עם העולם כל את שברא מי

גויים". "נחלת בתור

מאמין שהוא בזה ומשתבח שמכריז אינו-יהודי עם שמתעסקים ובפרט
שכאשר הוא, ברור דבר אזי - ומלואו העולם בורא הוא שהקב"ה
שאין - זה על הטעם את יאמרו ומיד ברורות, באותיות זאת לו יאמרו
שהם כפשוטם, דברים לו יאמרו אלא וכו', ורצון עקשנות של ענין זה

יתקבל. ודאי זה - לאמיתתם דברים

הגויים שבין-כך כיון להם, יענו מה הבדל אין בפועל שלמעשה ובפרט
זאת... יודעים היהודים ושגם אומר, שרש"י מה יודעים

גם, ויתכן וללחץ, לאיום רק מתכוונים שמלכתחילה יתכן לעיל, וכאמור
במילא בעבר, היה שכבר כפי התנאים, את בין-כה יקבל לא השני שהצד
על-ידי-זה כלפיו, ידי-חובה לצאת יכול שהוא האינו-יהודי חושב
התנאים, את לקבל רוצה לא השני הצד אך רוצה, מצידו שהוא שיאמר:

אשמתו. זה ובמילא

האמת, כפי לא להם יענו ואם - להם יענו מה הבדל אין לעיל, וכאמור
האמת ואת נדפסה, כבר האמת כי האמת, לא שזו יודע השני הצד הרי
במדרש שכתוב מה מביא שרש"י לו שסיפרו חמש בן ילד אפילו יודע
אמר והקב"ה העולם; כל שזהו - גו'" מעשיו כח וכו' יצחק רבי "אמר
גויים", "נחלת פעם היתה שהיא אומר הוא - גויים" נחלת להם "לתת
על-מנת שזהו להם", נתנה ש"ברצונו מכיון רק שזהו גם אומר והוא

לבני-ישראל. - גויים)" (נחלת להם "לתת יהיה שאחרי-כן

מוגה). בלתי - ה׳תשל״ז תמוז (י״ב

מתקבל המענה - האמת את לגוי כשאומרים
יתקבל שהמענה לפעול מצליחים - האמת את לגוי כשאומרים דוקא
אינם שהם מכיון - אחרים דברים לו לענות כשמתחילים אך אצלו.
את בהם אין לכן תצמח", מארץ "אמת של הענין את בהם ואין אמת,
את להם לענות צריכים ולכן מתבטלים. כולם האמת שלפני הענין
יצחק", "רבי בשם שנים, מאות כמה לפני אמר כבר שרש"י המענה
מוגה). בלתי - ה׳תשל״ח בעומר (ל״ג זה. מענה שיפרסמו ועל-מנת

עכשיו נפלאות הוי' מלחמות

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

ב. פרק כוכבים עבודת הלכות

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ג-ה. פרקים שבת הלכות

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים
.

כא-כג. פרקים

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מוריך את רואות עיניך והיו

להוכיח צריכים בארה"ב, משהו להשיג כדי
ולא לוותר, מתכוונים ושלא בדעות שתקיפים

להיות. יכול לא שאחרת מפני אלא אותם, להכעיס בכדי
היפך שהוא משהו לעשות ישראל מארץ לדרוש אפשר אי

שלה! והחיות הקיום
תש"נ) חשון חודש הדולרים, (בחלוקת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ארה"ב עם לדבר הדרך

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'

דבורהס אליעזר הרב
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ה
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הגאולה בשדרת ופסוקים תהילים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

סניפים. לבצבץ מתחילים בשדרה, תהילים
לאמירת בשבת ילדים כינוס של העניין עצם
זה את למצוא ניתן חדש. אינו תהילים,
בקרב גם וכיום חרדי ריכוז בכל כמעט
ילדים מתאספים שבת מידי חרדים. שאינם
תהילים, אומרים הכנסת, מבתי באחד

וכדו'. ממתקים מקבלים

שחר הרב אותו שיזם כפי החדשני הרעיון
בעזרתה ים בבת שירי מרת וזוגתו צברי
ניצה, ומרת מרדכי ר' ביסמוט, משפ' של
תהילים, אמירת של פתוח מוקד יצירת הוא
השדרה במרכז עיר, של ברחובה ממש
הנמשכת העצמאות שדרות בעיר, המרכזית

לטיילת. עד

אחת מפעם החל הכל
פשוט הפעילות, כשהחלה שנים שש לפני
עם בשדרה שישבו האמהות בין עברו
לאמירת להתאסף מהם ובקשו ילדיהם
הילדים, פרסים. עם ופסוקים תהילים
לחזור מהר חיש למדו ביותר, קטנים גם
והתהלים. הפסוקים אומר עם במלה מלה
גם והגיעו ונהנו מהצד ישבו האמהות
מאות כבר משתתפים כיום הבאה. בשבת

כ"י. ילדים

בשעות עוברים בו בנתיב השדרה מיקום
הביא דתיים, שאינם רבים בשבת אחה"צ
נתקלו הוריהם, עם רבים שילדים לכך
שיגרתית הבלתי בתופעה לראשונה לעיתים
מזהים הם כאשר בשדרה", "תהילים של
בנים הקשת, גוני מכל ילדים עשרות
בקול המכריזים כמובן, בהפרדה ובנות
הרבי שמבקש הפסוקים י"ב את ונעימה
ופרקי בע"פ, ללמוד המשיח מלך שליט"א

אדוננו". "יחי הכרזת את גם כמו תהילים
מידי הילדים זוכים ההשתתפות לעידוד
נושא מיוחדים, ובפרסים בממתק שבת
ביסמוט, ניצה מרת במיוחד אחראית עליו
הנשים. בקרב גם התהילים לחלוקת הפועלת
לעיני בפומבי נעשית שהפעילות "העובדה
יחודית חשיפה יוצרת שחר, הרב אומר כל,
מעולם אחרת שבדרך ושבים, עוברים בפני

זו. יחודית לפעילות נחשפים היו לא

בדרך שהיו ילדים עם במשפחות נתקלנו כבר
שגם מהוריהם ובקשו "נדלקו" והילדים לים,
דקות", "לכמה באירוע להשתתף רוצים הם
נוספים, למפגשים הביא האקראי המפגש
שלמה תפנית המשפחה חוללה בסיומם

בכלל. ומצוות שבת בשמירת והחלה

חודש ראש מסיבות גם
מסיבת בשדרה מתקיימת חודש ראש בכל
יקרי פרסים כולל עשירה חודש ראש
הילדים מוזמנים ומועד חג לקראת ערך.
באחד המתקיים גדול לכינוס והוריהם

הצגה הכוללת בתכנית בעיר מהאולמות
חידון גאולתי, חסידי תוכן בעלת מקצועית

הפסוקים. י"ב אמירת וכמובן

ופורסם הפעילות הורחבה השנה, בראש
יזכו התהלים אמירת עם יחד כי מראש
בשעות שופר. שמיעת במצוות המשתתפים
של רבות עשרות הגיעו הצהרים אחר
שרצו ילדיהם, עם ונשים גברים מבוגרים,
שופר. קול שמיעת - היום במצות לזכות

משפ' עם יחד שחר הרב בנה הסוכות בחג
מאות התארחו בהם ענק סוכות 2 ביסמוט
בכינוס הילדים השתתפו כן כמו הילדים.
"תהילים בשיתוף העיריה שערכה ענק
בשמחת הנשיא. רמת באיזור בשדרה"
באיזור כנסת לבתי הילדים יצאו תורה

תורה. בשמחת המתפללים את ושמחו

ההצלחה סוד
ההצלחה סוד את
המארגנים, תולים
שהפעילות בעובדה
הוראות עפ"י נעשית
מלך שליט"א הרבי
ובהדרכתו. המשיח
בהצלחת שנוכחו לאחר
הוחל הפרוייקט,
במקומות גם בפרסומו
הארץ, ברחבי נוספים
פתיחת של במגמה

ביד נפתח הראשון הסניף נוספים. סניפים
ונריה ג'בלי דרור ברגיג, אבי ע"י בנימין
יפנה ולסייע לעזור שרוצה מי וכל שמעוני.

.050-861-2770 שחר: אל

התהילים בפעילות שחר הרב

ישיבה בתלמידי חינוך השקעת

עם שלו הלימודים מכתבו...אודות קבלתי בנועם
כ"י. שי', בע"ב ועם חמד בחורי

באופן ההשתדלות בהכרח לו כתבתי כבר וכמדומה
לבחורי בהנוגע - ליגיעה כדי עד אבל המתאים
הזמן בהמשך נעשים מהם מסויים שחלק כיון ישיבה,

ישראל, מבני לרבים דרך למורי

תמיד הרי קדושה עניני (וככל במצבם הטבה כל שלכן
שהוא בהקב"ה שקשורים מאחר בהם, להוסיף יש
בהמושפעים כמה פי נכפלת ההטבה הרי סופי) אין

שלהם.

שיסתפקו אפשר אי אשר להסבירם, יש אותם וגם
תורה, של דינה על עצמם ויעמידו

חרבה לא חז"ל אמרו ישראל בני לסתם בהנוגע שאם
תורה, דין על דבריהם שהעמידו מפני אלא ירושלים

במוחש, אלקות וראו אז, קיים הי' המקדש שבית ואף
לאבותנו. נעשו נסים עשרה משנה וכדבר

ומכופל כפול חושך בתקופתנו וכמה כמה אחת על
דמשיחא, דעקבתא

אלו כעל עליהם מביט דבר שעמא לכאלו ובהנוגע
מהנהגתם, להתלמד שיש

ככה, מתנהג פלוני שאם חשבון, שעושין אלא עוד ולא
וכו', חלק מספיק דבר עמא בשביל הלא

לתושי'. בכפלים להתנהג ישיבה בן שעל מובן שמזה
מנת על דטופח דתורה, בנגלה הדין גם זהו והרי
ויצליח פיהו עם יהי' והשי"ת וק"ל. להטפיח,

ו׳תשלד) (מאגרת בהאמור.

חשוון י"ט רביעי ביום בעזה"י תתקיים התוועדות

19:00 בשעה (8.11.17) ה'תשע"ח

לציון ראשון 56 המכבים רח' בראשיתה באולמי

בהשתתפות

ישראל. בית והמוני משפיעים, ציבור, אישי רבנים,

וזמרה" שירה "ברוב


