
הפעילים כינוס לקראת
למען האגודה תקיים שנה, כמידי
כנס את והשלימה, האמיתית הגאולה
לשלוחי אלול, חודש בימי הפעילים
בתכנית: המשיח. מלך שליט"א הרבי
בהפצת בשטח הפעולות מגוון סקירת
בקרב הפעילות הרחבת הגאולה, בשורת
'משיח אירוע סיכום השונים, המגזרים
הפעילות להמשך והתוכניות בכיכר'
בקרוב. יתפרסמו נוספים פרטים אי"ה.

.03-658-4633 להרשמה:

התניא ספר את מדפיסים
אלול חודש מברכים שבת בשיחת
מלך שליט"א הרבי אומר ה'תשל"ח,
ספר את להדפיס להשתדל "יש המשיח:
זו פעולה בעולם, מקום בכל התניא
במבצע יוצאים כעת הגאולה". את תזרז
המקומות בכל תניא הדפסת של מיוחד
עדיין שבהם בכלל, ובעולם בפרט בארץ
במקומות וכן התניא, ספר הודפס לא
לפרטים: התרחבו. וכיום בעבר שהודפס

.050-237-7020

לילדים גאולתי ספר
רפאל, המלמד מאת החדש הספר
גאולה. של לאוירה הילדים את מכניס
קדשינו' ב'חצרות לביקור נוסע שילה
את שם: לו ממתינה גדולה והפתעה
בית בתוך יעשה ארצה חזרה הדרך
בית עם מתמזג רבינו בית מעופף:
מכאן משמים! יורד עתה שזה המקדש
הבית. הר הסופית: לתחנה ממשיכים הם

.052-770-7215 והזמנות: לפרטים

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

בר שמעון רבי שלח שפעם מספרת הגמרא
מרבי ברכה ליטול אלעזר, רבי בנו את יוחאי
כשחזר אך גרים. בן יהודה ורבי עוסמיי בן יונתן
חכמים מאותם שמע לא כי סיפר אביו, אל הבן
רצון "יהי (בתרגום): לו אמרו הם ברכות,
תוציא תוציא, ולא תכניס תקצור, ולא שתזרע
שולחנך אורח, ותהיה ביתך ייחרב תכניס, ולא

חדשה". שנה תראה ולא מבולבל יהיה

את לבנו ביאר רשב"י
ברכתם: משמעות
תקצור ולא "שתזרע
ימים. יאריכו שבניך -
- תוציא ולא שתכניס
בניך עם יחיו שכלותיך
שתוציא ימים. באריכות
שבניך - תכניס ולא
בחיי שנים לאורך יחיו
ייחרב שביתך הנישואין.
שתשאר - אורח ותהיה
ולא הזה בעולם כאורח
ששולחנך ימיך. תקצר
מרוב - מבולבל יהיה
תזכה ושלא ונכדים. בנים
החדשה השנה את לראות
ימים. תאריך שרעייתך -

ברכתם, אופן את מסבירה החסידות תורת
"מבחינת ביותר, נעלה ממקור המגיעה כברכה
ה' "ויהפוך הפסוק על שמובא כפי סתום",
האור דרגת לברכה". הקללה את לך אלקיך
הצדיק. על ומעלתו בתשובה החוזר על השורה

מלכתחילה ברכה
נותן אנכי "ראה במילים נפתחת השבוע פרשת
שליט"א הרבי מסביר ברכה". היום לפניכם
בתחילת הנאמרת זו, פתיחה כי המשיח מלך
ברכה, של עצום שפע על מעידה אלול, חודש
יהודי:. לכל הניתנת
על המעידה - ראה
אנכי הראיה, מעלת
עצמות על המעיד -

בעין הנותן כל - נותן הברכות, מקור ומהות
- היום לפנימיותכם, - לפניכם נותן, הוא יפה
המקדימה גלויה - ברכה האור, זמן על מעיד

רצויים. הבלתי הענינים את אפילו

רע "אין כי התניא, בספר מלמד הזקן אדמו"ר
לכל ניתן תמיד הקב"ה מצד מלמעלה", יורד
נראים שלעיתים אלא וחסד, טוב אך יהודי
ועלינו כאלה, שאינם מסויימים אירועים לנו
פרשתינו זאת. לגלות
אחד כל את מברכת
מלכתחילה כי ואחת
אחד כל כולנו, נראה
את הפרטיים בעניניו
שום ללא הברכה
"בטוב - מניעות

והנגלה". הנראה

בשדה המלך
הכוח נתינת וזוהי
בשבת הניתנתבעמדינו
- אלול חודש ראש
לי, ודודי לדודי אני
מלכי מלך בו נעלה זמן
בשדה, נמצא המלכים
כל ויכולים רשאים ואז
כולם את מקבל והוא פניו, את לקבל שרוצה מי
לכולם. שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר

המסתיימים לי, ודודי לדודי אני של התיבות סופי
לארבעים רומזים - י' באות פעמים ארבע
זמן כיפור, ליום ועד אלול חודש מראש הימים
ברכת את ולקבל לבקש ניתן בו זמן שמחה, של

והשלימה. האמיתית הגאולה

תקיעת החודש: מנהגי כל את לחזק הזמן זה
התהלים פרקי שלשת אמירת יום, מידי שופר
בתהלים כ"ז פרק אמירת הבעש"ט, כתקנת
ומזוזות, תפילין ובדיקת ומנחה בשחרית
פעולתם את יפעלו שבוודאי טובות, החלטות
לשנה טובה וחתימה כתיבה ברכה, של לשפע
התגלות עדי ואחת, אחד לכל ומתוקה, טובה
ממש. ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי

רואים ממש היום
הגאולה ברכת את

ואחת אחד לכל הנביאים עבדיו ידי על אומר הוא ברוך שהקדוש - הלב מן היוצאים בדברים - מקום בכל ולפרסם להכריז
והשלימה האמיתית הגאולה ברכת בשר בעיני רואים ממש שהיום ועד ברכה״, היום לפניכם נותן אנכי ״ראה מישראל:

שופר למבצע יוצאים

מלך שליט״א הרבי כהוראת שופר׳ ל׳מבצע יוצאים אלול בחודש
chabadtlv.org צילום: המנהג. בקיום יהודים לזכות המשיח

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

טובות החלטות לקבל להמשיך מתבקש הציבור
של לרפואתו תהלים ולומר

בוניא בן יעקב אהרון הרב
הייטס קראון של הבד"צ וחבר דאתרא המרא

ישראל חולי שאר בתוך

p

חני ומרת שוקי ר' למשפחת
גור

שתחי' מושקא חיה 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

שלימה לרפואה טוב מזל
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פסח ועשית האביב חודש את שמור
א) טז, (דברים האביב בחודש . .

בעליונותם מצרים דגלה תקופה, באותה
בחודש מצרים יציאת הטבע. כוחות של
מבטאת לפריחתו הטבע מגיע בו האביב,
הוצג ביציאת-מצרים האנטי-תיזה. את
כגרזן רק הוא שהטבע כל, לעין גלוי
כשלעצמו כוח שום לו ואין החוצב, ביד

כלל.

המנהיגו הטבע, בורא את לזכור יש
מ"ארץ זו יציאה העל-טבעי. בכוחו
הגשמית ליציאה תביא הפרטית, מצרים"
הגאולה אל - ישראל כלל של והסופית
תשכ״ה) ניסן י״א והשלימה.(ממכתב האמיתית

זכורך כל יראה בשנה פעמים שלוש
טז) טז, (דברים אלוקיך ה׳ פני את

הנביא כך על משיב הגאולה? בעת ומה

ומידי בחודשו חודש מידי "והיה ישעיהו:
להשתחוות, בשר כל יבוא בשבתו שבת
יעלו ישראל בני כג) (סו, ה'" אמר לפני,
חודש, ראש ובכל שבת בכל לירושלים
תעופינה כעב אלה "מי הכבוד, ענני ע"י
ראה (פרשת ארובותיהם". אל וכיונים

ה׳תנש״א)

המנוחה אל עתה עד באתם לא כי
ט) יב, (דברים הנחלה ואל

יעקב", אוהליך טובו "מה בפסוק נאמר
הנחלים, מה נטיו". "כנחלים טובתו? ומה
ועולה טמא כשהוא יורד הזה אדם
בו נכנס אדם בית-המקדש אף - טהור,

עונות. בלא ויוצא בעונותיו

באתם לא "כי באמרו משה רמז לזה
בית זהו - נחלה הארץ, זו - מנוחה וגו',
טוב) (שוחר המקדש.

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:06 6:52 ירושלים
8:09 7:08 תל-אביב
8:09 7:00 חיפה
8:08 7:09 באר-שבע
8:43 7:42 ניו-יורק

       

ומוספין - וגו' כסאי השמים 
מחר מהפטרת ואחרון ראשון פסוק

כ פרק א' שמואל - כד. - א סו, (ישעיהו חודש.
מב.) ופסוק יח. פסוק

באמת לראות

מלך דבר

ראה פרשת
פרקי אבות פרק ה'

ראה

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

ממנה הנלמד מיוחד עניין יש בתורה פרשה לכל
בפנינו המציבה "ראה", בפרשתנו גם כך ה'. בעבודת

ה'. בעבודת ומיוחדת איכותית רמה

הרואה. האדם עבור מאוד חזק "אימות" מהווה ראיה,
כולו מתאחד הרואה האדם שמיעה, לעומת בראיה,
שינויים. שום בזה יתכן שלא כך הנראה, הדבר עם

דעתו את לשנות יכול לא אחד אף רואה, אדם כאשר
זאת ראה הוא שכן שונה, היא שהמציאות ולומר
וכיוצא- בשמיעה הדברים למצב ובניגוד בעצמו.
נתאמת לא הדבר נאמן, ממקור שומע שאפילו בזה,
בזה. שינויים לו שיהיו ויתכן כך, כל אצלו ונתאחד

אלוקות לראות
לפניכם נותן אנוכי "ראה שבפרשתנו: זה בפסוק
ותורה- שאלוקות ליהודי, התורה אומרת היום",
ראיה "ראה", של באופן אצלו להיות צריכים ומצוות
בו ולהתאחד להתאמת צריכה האלוקות, באלוקות.
באמיתיות לחלוטין בטוח שהוא רואה, שהוא כדבר
לא ואפילו בזה, שינויים שיחלו שייך ולא הדבר,

חלישות.

אלוקות, "לראות" עלינו מקילה אינה אומנם הבריאה
שטבע באופן, הקב"ה ע"י נברא שהעולם כיוון
האמיתית, מציאותו על מכסה עצמו) (מצד העולם
מחיה המהווה שבו ה' דבר האלוקית, החיות דהיינו

בעולם. דבר כל ומקיים

"טבע", בשם הבריאה נקראת מדוע הסיבה, גם זו
"העלם מלשון ועולם בארץ", "טבעו מלשון

והסתר".

הכוונה זו
היא הכוונה הרי האלוקי, הרצון מבחינת אבל
כדי עד להבנה, עבודתו ע"י דווקא יגיע שהאדם
מהוה, שהקב"ה אלוקות. - היא שהאמת ראיה,
לבדו "הוא הרמב"ם ובלשון נברא, כל ומקיים מחיה
שהתורה והוא כאמתתו, אמת לאחר ואין האמת
אמת מצוי שם אין כלומר מלבדו", עוד "אין אומרת

כמותו". מלבד

ההתאמתות שלו, שהראיה כזו, לדרגה שיגיע עד
נותן ב"אנוכי דווקא היא - ראיה ע"י לו שיש
(ותורה שאלוקות רואה שהוא כלומר היום", לפניכם
בלא נצחי קיום לה שיש היחידה האמת היא ומצוות)
קיים והנבראים לעולם בנוגע כן שאין מה שינויים.
מציאות, או עיניים אחיזת זו האם דיון עדיין אצלו

עיניים. אחיזת וחלק מציאות מזה שחלק או

הוא העולם, על מביט יהודי כאשר אומרת: זאת

העולם, מציאות (לא היא שהאמת - "ראה" - רואה
למושג שנוגע ובמה בנפעל. הפועל כח אלא)
עולם" של מקומו ש"הוא איך רואה הוא - "מקום"
- הוא האמיתי ש"המקום" מקומו), העולם (ואין

אלוקות:

הפועל בכח רק לא להיות צריך ה"ראה" מזו: ויתרה
"ראה אלא בנבראים, שמתלבש ה' דבר בנפעל,
שאנוכי", מי "אנוכי בחינת את רואה הוא - אנוכי"

בבריאה. העצמות כח

בעולם חלקו על לפעול
שכן העולם, מציאות את שוללת אינה זו ראיה
העולם את ורואים עולם, שישנו אומרת התורה
הפועל כח את בעולם שרואים אלא בשר, בעיני
עם אחת מציאות הוא העצמות, כח - ועד בנפעל
של ביטוי הם העולם פרטי שכל ואיך האמיתי, יש
אראה "כי ה'" מעשיך רבו "מה ה'" מעשיך גדלו "מה

אצבעותיך". מעשה שמיך

של ידיו מעשה רואים השמים על כשמביטים
ובשביל התורה בשביל נבראו הנבראים וכל הקב"ה,
שמציאותם איך רואים הכוכבים, - ולדוגמא ישראל,
לבני דוגמא - הלבנה ישראל, בני למספר דוגמא היא
להתחדש עתידים והם ללבנה, ומונין הדומין ישראל

כמותה.

"ראה של העבודה ישנה היהודי שבנפש זה ידי ועל
שיוכל כח נותן זה הרי היום", לפניכם נותן אנוכי
בחלקו גם אלוקות גילוי של העבודה את לפעול
יראו אומות שבעים ובכל כולו, העולם שכל בעולם,

אחד". ושמו אחד "הוי ית', אחדותו את בגלוי

ה׳תנש״א) ראה פרשת שבת שיחת (עפ״י



מאדרוה

לטולוז שלט

ק"מ 150

וכו'\ שם שנרצח אחרי

בלילה 10 הגנו

בגוגל לנו שיחפשו התקשרנו

ה ד ע ס מ

כשרה

מואים לא

שוהים בהם הזמנים' 'בין בימי גם
במסגרות או בבתיהם התלמידים
הרי כמדריכים, הקיץ מחנות
למפגש הזמן את המנצלים שיש
עשו כך חסידית. והתוועדות
חב"ד ישיבת תלמידי שעבר בשבוע
התוועדות שקיימו לציון, בראשון
מענדל מנחם הת' חברם לרפואת

רבקה. פייגא בן

לוי חיים הרב הישיבה, משפיע
את בדבריו הדגיש גינזבורג, יצחק
בימינו, הניסים פרסום חשיבות

לגאולה. כזירוז

מוסר שאני שנים מספר "מזה
בפתח חסידות שיעור בקביעות
משתתפים בו שיעור תקוה,
השכונה מתושבי רבים כלל בדרך
המשתייכים כאלה בעיר, החרדית

של רחב מגוון על
חסידויות.

אלי פנה לאחרונה
העיר תושב אברך
לחסידות המשתייך
שאעזור בבקשה גור,
תשובה להבין לו
שליט"א מהרבי שקיבל
לשאלה המשיח, מלך
באמצעות ששאל

קודש. האגרות

התשובה, את לו שהסברתי לאחר
הוא החינוכי, בתחום שעסקה
מתפלא אתה "בודאי לי: אמר
רק בעניניו מחליט כמוני שחסיד
באגרות המתקבלות התשובות לפי
לי. קרה זה איך לך אסביר קודש,

עצמי את מצאתי נעורי משחר
בצורה לא הפרסום, בעולם עוסק
והנה, כתחביב. אלא מקצועית,
לגשת לי הוצע שנים, מספר לפני
למגזר המותאם מיוחד, לקורס
בו בתחום בדיוק העוסק החרדי,

להשתלם. חפצתי

לאחר אלי חזרו שנרשמתי, לאחר
שאכן, לי ובישרו ימים מספר
לקורס בעבורי אחד מקום יש
תשובה להחזיר שעלי אלא זה,
רוצה אכן אני האם שעה(!) בתוך

להרשם.

מלכתחילה לעשות. מה ידעתי לא
בסוף באם רק הייתה ההרשמה
חפצתי שכעת אלא יתאפשר, זה

מהאדמו"ר הדרך" "ברכת לקבל
הברכות את ממנו לקבל רגיל שאני

חיי. של החשובים במהלכים

אוכל שלא זריז חישוב עשיתי
את להעביר שעה, בתוך להספיק
אי התשובה. את ולקבל השאלה
למצוא אחר פתרון חיפשתי לכך

לספקותי. מענה

קודש', ה'אגרות על בעבר שמעתי
לבחון הזדמנות זו היתה עכשיו
לבית פעמי שמתי הדברים. את
רשמתי שם בשכונה, הכנסת
לקופת מטבע נתתי שאלתי, את
מכתבי את הכנסתי הצדקה,
הראשונות המילים והנה לספר,
לא לפרסום". "לא היו: בעמוד

מכך. ליותר זקוק הייתי

במיוחד מתפעל בעודי
הברורה מהתשובה
לביתי, שבתי שקיבלתי,
פגשתי המדרגות בחדר
המשתייך שכני, את
נדבורנה. לחסידות
מה את לו סיפרתי

עתה. זה לי שאירע

אותי הפתיע הלה
לו שאירע אחר בסיפור

לכן: קודם מה זמן

בספר לשיעור כשהגעתי זה "היה
בבית המתקיים החיים' 'אור
בעודי חמישי, ביום הכנסת
היכן חיפשתי בשיעור שקוע
שקיבלתי מזוזות חמישה להניח
לא (מזוזות לכן קודם קלה שעה
בספר אותם שמתי מגולגלות).
שבסיום אלא השולחן, על שעמד
במוצאי ורק מכך שכחתי השיעור

מזוזות. באותן נזכרתי השבת

אותי הביא הגדול הכספי האובדן
לאתר לנסות הכנסת לבית לרוץ
אפילו לכך היה לא אך הספר, את
ספרים באלפי מדובר קלוש, סיכוי

בארונות. המסודרים

האגרות ספר את לפתוח החלטתי
למציאת רמז שם ולחפש קודש,
לנגד שבלטו והמילים המזוזות,
הבעש"ט". בספרי "יעיין היו: עיני
של הראשון שבספר לציין מיותר
הספרים מארון ששלפתי הבעש"ט
החסיד סיים המזוזות", את מצאתי

סיפורו. את

המשיח, מלך שליט״א הרבי קודש משיחות

תערובת. נישואי חומרת בנושא

שיקרי מושג - תערובת נישואי
יסודו: בטעות - תערובת" "נישואי השם ...
מפני נישואין, בשם זאת לקרוא אפשר אי
כמה אחת ועל כלל. תופסים קידושין שאין
"נישואין", בשם להשתמש שייך שלא וכמה
ואלו ראש". את "נשא מלשון (גם) שהוא
באופן אלא זה אין - זה בשם שמשתמשים

בלבד. המושאל שם של

שהקב"ה מכיון - לגוי יהודי בין נישואין של קשר ליצור ניתן לא
שבין ההבדלה בדוגמת גמורה, הבדלה לעמים ישראל בין הבדיל
שבת: מוצאי של ההבדלה בנוסח שאומרים כפי לאור, חושך

לעמים". ישראל בין לחושך אור בין "המבדיל

ישנו גופא ישראל בני אצל אפילו וקל-וחומר: ובמכל-שכן
קדשים" קדש להקדישו אהרן "ויבדל - הבדלה של מושג
לויים כהנים שבין החילוק ישנו כן וכמו יג.), כג, א' הימים (דברי

בנו בן וק"ו גופא; ישראל לבני בנוגע זה כל - אבל וישראלים,
הבדלה שזוהי - לעמים ישראל שבין להבדלה בנוגע ק"ו של
בין נישואין של קשר ליצור וכלל כלל שייך שלא כך גמורה,
הזוג את ולרמות לשקר שמנסים אלא זה ואין לגוי, יהודי
אלו, בנישואין ממש יש כאילו נישואין, של בקשר לבוא שרוצים
אינם) שלעת-עתה עצמם, הזוג בני (מלבד שהכל בשעה בה

ומוחלט. גמור שקר שזהו יודעים

כעת יתבטל שהקשר עדיף
שחושב לזוג - צרורות צרות גורמים שעי"ז אלא עוד ולא

להאריך כדאי ולא כו', בא שממנה ולאומה לזה, זה שנישאו
ומצב מעמד בכל אשר יהודי, הוא א' שצד מכיון - בדבר
ממש" ממעל אלקה "חלק לו יש רע"א), מד, (סנהדרין הוא" "ישראל
ספכ"ד. תניא וראה ספ"ב. גירושין (הל' הרמב"ם וכפסק-דין רפ"ב), (תניא

המצוות. כל את לקיים - רצונו ואמיתית שפנימיות ובכ"מ)

הרי - הדבר חומרת גודל את יודעים שהכל למרות ואעפ"כ,
מניחים שלא כאלו שישנם כך, כדי עד גדול הגלות חושך
שביכלתם מה כל את שעושים ועד תיקונו, על יבוא שהדבר
מפני - היא לכך היחידה והסיבה הדבר, תיקון את להכשיל כדי

וכיו"ב, המדומה", "כבוד "כסף", של ה"שוחד"

לענין זאת חושב הוא ואעפ"כ, גדול, הכי בזיון שזהו יודעים הכל
שלא אף - כסף הרבה להשיג מעוניין שהוא או ... כבוד, של
ובשביל ... ! ביתו בני ופרנסת פרנסתו עבור מאומה לו חסר
כל - כולל שבדבר, הנורא החורבן לכל לגרום לו" "כדאי זה
לאחרי הזוג מבני שיקבל - נהור סגי בלשון - ה"ברכות"
בדבר להאריך כדאי שלא - וכאמור ! הדבר חומר להם שיוודע

זה,

ולכן, ח), מ. (ישעי'הו לעולם" יקום אלקינו ש"דבר הוא ברור דבר
מה לשער נקל הרי ליצלן, רחמנא הקב"ה, נגד לוחמים כאשר
בדרכי ומיד, תיכף הדבר את שיתקנו מוטב וא"כ, הסוף... יהי'ה

והנגלה. הנראה ובטוב שלום, ובדרכי נועם
א'). התוועדות ה'תשמ"ה, בראשית (ש"פ

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ו פרק שבועות הל'

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

טז-יח. פרקים סנהדרין הלכות

יט-כא פרקים

כב-כד. פרקים

א פרק עדות הלכות כה-כו. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

כט

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לפרסום" "לא

שכל הוא שהמצב עזר הקב"ה אבל
- שנים שש לפני שלקחו השטחים

הנמצאים היהודים כל על בהגנה הוסיפו כולם
השנה מרשית בה אלוקיך ה' עיני גו' אשר ב"ארץ
תשל"ו) מנחם-אב (כ"ף שנה", אחרית ועד

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגנה מוסיפים השטחים

גינזבורג חלוי״צ הרב

העולם את מאירים

בכיכר: משיח עצרת מהחלטות

למפיצים! הופכים
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

054-764-1900 לפרטים:



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

מקצועי רוחני, צוות רוממה חב"ד בישיבת

צעד אחר צעד הבחור את המלווה ומסור
חסידי. בית הקמת ועד דרכו מראשית
גשמיים מתנאים הבחורים נהנים כן כמו
חדרים מזינות, ארוחות הכוללים מעולים

ועוד. כושר חדר מסודרים

חדשה! שנה מתחילה

058-4613-770 שמואל הרב לפרטים:

למתחתנים!!! מהפיכה

ליובאוויטשמהיום שחיטת ליובאוויטש שחיטת מהיום
ארציתבכל אולם בפריסה ארצית  בפריסה אולם בכל
שלנו בכלים האולם ע"י מבושל האוכל

יורקוביץ בועז ברוך הרה"ח של בפיקוחו

נפרדים הגשה כלי אפשרות . יומית תעודה הנפקת
050-336-6482

הארצי המרכז
משאיות לביטוח

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

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

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמיקדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

בפיליפינים 770 לבנות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

לפני בפיליפינים, כאן לשליחות שהגעתי "מאז
כאן להקים החזון עיני לנגד עמד כעשור,
לכל יהודי כמרכז שישמש ,770 בדוגמת בנין
לוי, יצחק יוסף הרב אומר המדינה", תושבי
בשלבי אלו בימים העומד בפיליפינים, השליח

קומות. מספר בן ענק, בנין של הסיום

בנינים לסמל. מכבר הפך כבר 770 בנין
את ומשמשות רבות במדינות הוקמו כדוגמתו
של והשליחות לפעילות המרכזיים חב"ד בתי

המשיח. מלך שליט"א הרבי

איים, מאלפי המורכבת במדינה השליחות
בקשה לכל מענה נתינת וכוללת פשוטה, אינה
לא עד , ניתן לא בה במדינה היהדות, בתחום
מקוה על לדבר שלא כשר, מזון להשיג מכבר,

כנסת. בית או

מהטבע למעלה
מוקם כשנתיים, לפני החלה שבנייתו הבנין
משמש כבר כשהוא מרשימה, במהירות
ילדים, גן טהרה, מקוה חב"ד, בית לפעילות

ועוד. ספריה כשר, מזון ומרכז מסעדה

אך גלויים, בניסים לוותה הבניה של "תחילתה
תילו, על עמד כבר שהשלד לאחר כשנה, לפני
כספיים חובות של עצומים לקשיים נקלענו

ההתקדמות. המשך את שמנעו

נועדו והעכובים המניעות שכל הבנתי כחסיד,
השליחות בעבודת אתחזק ואף שאמשיך כדי
שליט"א לרבי שכתבתי לאחר שאת. ביתר
באמצעות ברכתו את וביקשתי המשיח מלך
את להשקיע שעלי החלטתי קודש, האגרות
הנמסרים התורה שיעורי בהרחבת כוחותי כל

חב"ד. בבית

נח, לבני שיעור הוא אלו, משיעורים אחד

מידי ללמוד ומגיעים יהודים שאינם כאלו
מאותו מחוייבים. הם בהן המצוות על שבוע
תוכן את ניכר זמן במשך הכנתי שבוע

עשרות. משתתפים בו השיעור,

מצידי אני אם להתגלגל. החלו הניסים ואכן,
השלד עם שאתקע לחשוש התחלתי כבר
באותו שכבר הרי חלילה, שנים מספר לעוד
חנות להם מהמשתתפים, זוג החליטו שבוע
כל את לספק בניה, וכלי חומרי של ענק
הוא אף אחר, בן-נח הבניה. להמשך הנצרך
על לקח כקבלן, העוסק השיעור, מתלמידי
לשלם צריכים כשאנו הבניה, המשך את עצמו

לפועלים. המשכורות את רק

נפש במסירות
לגובה העיר במרכז מתנשא הענק, הבנין
כשהמשולשים קומות, מחמש למעלה של
בעיר תייר או מבקר לכל מאירים המוכרים
לפעילות כבר שנפתח הענק, לבנין דרכו את

הפסח. חג לאחר השנה

הבית, חנוכת את ערכנו טרם זה בשלב
מוסרים אף אלו ובימים מהיר, בקצב המתקדם
כשבתוך חזותו, את המעטרים הפיגומים
המקום את ההופכים הגימורים נמשכים הבנין

וכיאות. כיאה מעט' ל'מקדש

שליווה ע"ה, לרנר בועז הרב את לציין חשוב
המקווה, בניין את כפשוטו נפש במסירות

ההלכה". דקדוקי כל כפי שיהיה

פעילות מרחיבים
ילדים גן לצד נפסקת, לא במדינה הפעילות
מרת רעייתו, שמפעילה יהודי ספר ובית
נפתחו האחרונות שבשנים הרי תפארת,
השלוחים ע"י שונות בערים חב"ד בתי עוד
בקרב לפעול כדי למדינה, במיוחד שהגיעו

והמטיילים. המקומיים

תוכנית על לוי, יוסי הרב שוקד אלו, בימים
נוספות לערים הפעילות להרחבת מקיפה,

בהקמת צורך יש בהם
וקורא חב"ד, בתי
המחפשים לזוגות
להציע לשליחות, מקום
חלק להיות עצמם, את
את המכין מהצבא
פני לקבלת העולם

צדקנו. משיח

הבנין, בבניית בהמנילה ממשיכים במקביל,
ומבקש הרחב לציבור לוי הרב פונה וכעת
להביא מנת על רחבה, ביד השתתפותו את
המרכז הקמת את לסיים גמר, לידי החזון את
לפיליפינים. גם הגאולה אור את ולהביא
+639178251770 ווצאפ באמצעות לפרטים

rabbi@chabad.ph באימייל או

קישוים בכמה נתקל - בדרגות לעלות
עבר מאשר פרקים ראשי כותב למכתבו...בו במענה
זה מדוע בתמי' ומסיים עתה, שהסתדר ואיך עליו,
נתקל ומצות, תורה בעניני בדרגות לעלות כשרצונו
חפשים בחורים שרואה בשעה בה קישוים, בכמה

וכו'. והשתדלות יגיעה בלי קישוים, בלי שחייהם

בתארו עצמו, במכתבו נמצא זה על והמענה
שנים, ג-ד שלו המקצוע ללמוד צריך אשר הסתדרותו
בהתאם אחר פועל כל כמו מעשית בעבודה ועתה
אחרות, במלות לחדש, ל"י 110 רק משתכר לידיעותיו,
להכנה שזקוקה אלא מספיקה אינה עצמה פעולה
משתפרת הפעולה גם ואז וידיעות, בלימוד מתאימה

יותר. בהרבה ומשתלמת

להיות צריכה ההישג שיגדל שככל פשוט, והטעם

ההישג שיקטן וככל יותר, ורחבה יותר גדולה ההכנה
שאין או ההכנה תקטן הישג, כל בו שאין בענין או

להכנה. כלל זקוקים

זקוקים אין תוכן, מחוסרי לחיים בהנוגע זה דרך ועל
עבור לאחרי בהם, שיש התענוג כל שהרי להם, להכנה
כל ז.א. להכנה, בזה זקוק שאין פלא ומה ואינו, רגע
ישתדל קלה, לשעה אפילו בעתידו יתבונן אשר איש
כיון שנים, איזה במשך טובה הכי בהכנה הדרוש ככל
בכלל ובעתיד הקרוב בעתיד חייו ישתפרו שעי"ז
וכפתגם שנים, ועשיריות עשיריות במשך כו"כ פי
אלא אגרא, צערא לפום ז"ל, חכמנו של והשנון הקצר
וההשתדלות, היגיעה הצער, של כמה פי הוא שהאגרא
השכר מתגדל והשתדלות היגיעה שבהכפלת ז.א.

וכמה. כמה פי והתועלת
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אלה בימים המוקם הבנין
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