
חב״ד מוסדות מנהלי כנס
חב"ד וארגוני מוסדות מנהלי כנס
השבוע אי"ה יתקיים הקודש, בארץ
במלון אייר כ"ב-כ"ג שני-שלישי, בימים
יתקיימו הכינוס במהלך בנתניה. צאנז גלי
בתחום מומחים מפי והרצאות סדנאות
פאנלים לצד השונים, בהיבטים הניהול
תתקיים בערב שני ביום ושיעורים.
מרחבי משפיעים עם חסידית התוועדות
בטלפון חובה מראש ההרשמה הארץ.

.054-4770-230

לפעילות נערכים
למאות התהלוכות סיום לאחר מיד
השלוחים פונים ישראל, ילדי אלפי
לקראת הילדים פעילות את לארגן
ומועדוני בקייטנות הקיץ חופשת
את המשתתפים יספגו שם היהדות
הגאולה. בבשורת חדורים היהדות ערכי
שבועות למבצע נערכים במקביל
מהתינוקים החל הילדים ולהבאת
החג, במהלך הכנסת לבית ביותר קטנים

הדברות. עשרת קריאת לשמיעת

בחומש ישראל ארץ שבת
בשבת הגיעו משתתפים מאות
במסגרת שפונה חומש, לישוב האחרונה
השומרון. וצפון קטיף מגוש הגירוש
ושיעורים תפילות נערכו השבת לאורך
הביעו המשתתפים המוני במקום.
ההתנתקות חוק לביטול קריאתם את
מחדש הישוב להקמת מלא ואישור

בקרוב.

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל! תורת פי על

הארץ גבולות על חז"ל לנו שגילו ההבטחות אחת
נאמרה והשלימה, האמיתית בגאולה - ממש בקרוב
ועולה מרחבת להיות ישראל ארץ "עתידה במדרש:
להיות עתידים ירושלים ושערי . . צדדיה מכל

דמשק". עד מגיעים

דמשק של חורבנה בין מיוחד קשר יש כי מתברר
של בעיצומה בגאולה. הקודש עיר של לעלייתה
בעיצומן, הקרבות בעוד הכיפורים יום מלחמת
מיוחד מסר המשיח מלך שליט"א הרבי העביר
ימשיכו צה"ל כוחות כי וביקש המלחמה לקברניטי

ויגיעו סוריה בכיבוש
מאמר את לדמשק. עד
על העומדת הגמרא
הערים בין הכוחות מאבק
המשיל וירושלים, קסרי
סוריה: בירת של לכוחה
חרבו אדם: לך יאמר "אם
ישבו תאמן. אל - שתיהן
חרבה תאמן. אל - שתיהן
ירושלים, וישבה קסרי
וישבה ירושלים חרבה
כיבוש רק תאמן". - קסרי
קלה לשעה אפילו דמשק,
המיוחל השקט את יביא

מצפון.

האחראים של סירובם
למצב הביאה לסיומה, ולהביא בבעיה לטפל דאז
מתאימה תגובה יכולת ללא שנים, במשך מאיים

ישראל. של מצידה

מגמה שינוי
צריכים שהיו מי הבינו האחרונות, בשנים זאת עם
לעשות לסורים ולאפשר להמשיך אין כי להבין,
להנהגה מוחלט בניגוד דעתם. על העולה ככל
מול שכן, הרי אחרים, בתחומים הממשלה של
פעם אחר ופעם ותעוזה, תקיפות מתגלה דמשק
התקפות נשמעות
הנשק מחסני והפצצות
בתוככי והתחמושת
למרות זאת העיר,

וארגוני שונות ממעצמות הם, זוכים לו הגיבוי
מאיימים. מחבלים

כל כנגד זו, תקיפה שהנהגה לקוות, אלא לנו נותר לא
השיקול נוספים. ועימותים בחזיתות תמשך איום,
הוא ההחלטות, מקבלי את להנחות שצריך היחיד
מה ולא הקודש, ארץ יושבי של בטחונם ורק אך
תגובה להראות צריכה כך העולם. אומות יאמרו
הן חבלנית, התארגנות נסיון כל כנגד בריאה

ושומרון. ביהודה והן עזה ברצועת הן בלבנון,

אמיצה החלטה
"ונתתי את להשיג הדרך
"וחרב כולל בארץ" שלום
בארצכם" תעבור לא
אויביכם את "ורדפתם
ושאר לפניכם" ונפלו
בפרשת המנויות הברכות
בפירוש כתובה השבוע,
בחוקותי "אם בתחילתה
האישי השפע כל תלכו".
ונשפע מגיע והכללי,
ברכותיו כל מלמעלה,
המה נתונות הקב"ה של
בזכות ואחת, אחד לכל
עד הנכונה. הנהגתנו
האמורה ההבטחה לקיום
שחז"ל וכפי קוממיות", אתכם "ואולך בפרשתנו
והשלימה, האמיתית הגאולה זמן על זאת פרשו

זקופה. בקומה ה' אותנו יוביל כאשר

לפני ומופלא הניסי הנצחון ימי את יציינו השובע,
שזכורה מלחמה הימים, ששת מלחמת בזמן שנה 52
לתקוף ישראל ממשלת של האמיצה ההחלטה בגלל
מהגנה המלחמה את שהפך מה שחר, עם ראשונים
הגדולות מהנפלאות חלק היה ספק וללא להתקפה

שמים. בחסדי זכינו להן

הרבי של הברורות נבואותיו את להזכיר גם הזמן זה
הנצחון את מראש שצפה המשיח, מלך שליט"א
משיח זה "הנה כי נבואתו ואת המלחמה, ותוצאות
בגאולה כל, לעין להתגלותו נזכה ומיד ותיכף בא",

והשלימה. האמיתית

ירושלים בקרוב:
דמשק עד תגיע
העיר, של קרנה להורדת האלוקית מהתוכנית חלק הינן דמשק, בעיר שנעשות התקיפה פעולות

והשלימה. האמיתית בגאולה - ירושלים הקודש עיר של מפרבריה חלק להיות תיהפך ממש שבקרוב

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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וגאולה אמונה מדע,

וגאולה מדע בכנס המדענים, לדברי מאזינים המשתתפים, מקהל חלק
שבע. בבאר לאונרדו במלון ריא״ל, מכון ע״י השבוע בראשית שנערך



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

שיחיו ביילא חנה ורעייתו דוד אהרון ר' למשפחת
קופצ'יק

שתחי' שיינא ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
גרומך שמואל והרב קופציק קלונימוס הרב ולזקניהם:

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

שיחיו רחל מנוחה ורעייתו משיח ר' למשפחת
פרידמן

שתחי' חנה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
פייגלשטוק יצחק יוסף והרב פרידמן מ.מ. הרב ולזקניהם:

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב טובמזל מזל

  
   
    
   
  
   
    
      
    
    
    

 
    

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

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:17 18:59 ירושלים

20:19 19:15 תל-אביב

20:21 19:07 חיפה

20:18 19:16 באר-שבע

21:04 19:56 ניו-יורק

אתה תהלתי כי - גו' עוזי ה' 
יד) יד, - יט טז, (ירמיה

רוחנית עבודה על גשמי שכר

מלך דבר

בחוקותי
ד' אבות פרקי

בחוקותי

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

יבולה" הארץ "ונתנה בפרשתנו הפסוק על
שיהיה המיוחד השפע על רבותינו למדים
הארץ תצמיח שאז והשלימה, האמיתית בגאולה
ואפילו נזרעו, הם בו יום באותו הפירות את
סרק אילני ואף למאכל, ראוי יהיה בעצמו העץ

פירות. יתנו

אנו בגאולה שיהיה לשפע ביחס דומים דברים
במסכת ולדוגמא ובמקורות, בגמרא רואים
שתוציא ישראל ארץ "עתידה כתובות:
חיטה עתידה . . מילת וכלי (לחם) גלוסקאות
עתידה . . ההרים בראש ועולה כדקל שתיתמר
ועוד הגדול" שור של כליות כשתי שתהא חיטה

זה. בסגנון ביטויים

עצמם החיים
ש"לא נאמר הגאולה זמן על הרי להבין, ויש
בלבד", ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה
ובתורתו, ה' בידיעת ורק אך כולם יעסקו שאז
ולשפע לניסים חשיבות תהיה לא כזה ובמצב
הרב השפע אמנם, ובתבואה. בפירות שיהיה
יותר פנויים יהיו ישראל שבני לכך יגרום שיהיה,
בתורה. יותר לעסוק יוכלו הם ואזי הטרדות מן
ובמדרשים בגמרא למה מובן לא עדיין אבל

בפני מיוחד כדבר השפע, בתיאור כך כל האריכו
עצמו?

ימיך", ואורך חייך "הוא נאמר התורה על
מביאה שהתורה רק שלא הוא, בזה והפירוש
אלא בתורה, שעוסק ליהודי חיים ומוסיפה
ואחד אחד כל של החיים היא עצמה שהתורה
היא התורה יהודי אצל אומרת: זאת מישראל.
ועל שלו הפרטית המציאות על נוסף דבר לא
של חייו וכל מהותו היא התורה אלא חייו,

היהודי.

לרגליים עד מהראש
ודרגות, חלקים לכמה נחלקים האדם של חייו
מיוחדת בצורה מתבטאים שלו הכוחות כאשר
לרגליים ועד האברים, בשאר מכן ולאחר בראש,
בנוגע אבל ביותר. הנמוכה הדרגה שהם שלמטה
הראש בין הבדל אין האדם, של העצמית לחיות
באופן הגוף בכל מורגשת היא אלא והרגל,

שווה.

גופו, בכל באדם חודר דבר כאשר מכך, ויותר
ברגליים. גם גילוי לידי בא שזה היא לכך ההוכחה

שחודרת בשמחה מתמלא אדם כאשר ולדוגמא:
באמת שמח שהוא לכך ההוכחה הרי מהותו, בכל
ומחשבתו, במוחו רק נשאר לא כשזה דווקא זה
לרקוד מתחיל שהוא ועד החוצה פורץ זה אלא

הרגליים. עם

שההוכחה לתורה, בנוגע גם הוא הדבר אותו
זה היהודי, של מהותו בכל חודרת שהיא לכך
העניינים על רק לא פועלת התורה כאשר דווקא
הכי בדברים מתבטאת היא אלא הרוחניים

ונחותים. גשמיים

ועכשיו כאן
"אם והמצוות התורה קיום על השכר ולכן
– גשמיים בעניינים דווקא זה תלכו", בחוקותי
ועץ יבולה הארץ ונתנה בעתם גשמיכם "ונתתי

פריו". יתן השדה

שיהיה והשפע השכר בין הקשר מבואר זה ולפי
על שכתוב למה והשלימה, האמיתית בגאולה
אלא העולם כל עסק יהיה ש"לא הזמן אותו

בלבד": ה' את לדעת

ידי על רק באו האדם ועניני הפירות שכל זה
האלוקי שהאור בגלל זה הרי ועבודה, טורח
בדברים ביטוי לידי בא לא ולכן לגמרי חדר לא
הגאולה של החידוש והנחותים. הגשמיים
הפסק יהיה לא שאז הוא והשלימה האמיתית
ולכן הגשמיים, הדברים לבין האלוקי האור בין
הם בו היום באותו יצמחו והתבואה השדה עץ
משיח ידי על ממש בקרוב יהיה זה וכל נזרעו.

והשלימה. האמיתית בגאולה צדקנו,

תנש״א) בחוקותי לפ׳ שיחות לקוטי (עפ״י



נאום עם בקשר מובא תשל"ח. בעומר ל"ג המשיח, מלך שליט"א קודשהרבי משיחות
בתורה. שכתובה כפי ישראל לבני הקב"ה הבטחת את שהביא כשבוע, לפני באו"ם השגריר

אמת תורת של התשובה
הענינים) לכל ההתחלה (שהיא התורה על פירושו בתחילת
שאומות-העולם זמן שיגיע במדרש שכתוב רש"י, אומר

להם. שייכת ישראל שארץ יטענו

ופלוני פלוני שחלק אומרים לכתחילה הכבד: אל הקל ומן
ישראל ארץ שכל אומרים ולבסוף להם, שייך ישראל מארץ
היושר, נגד אינה שטענתם אומרים, והם להם. שייכת
לעשות שאסור מכיון והיושר: הצדק מתבטא בכך אדרבה, אלא חס-ושלום,
שכבשתם אתם "לסטים - הם טוענים - אם-כן לגזול, ואסור עוולה שום

אומות]. השבעים כללות הם גויים [שהשבעה גויים"! שבעה ארצות

אלא עוולה, לעשות או משהו לקחת רוצים הם שאין טוענים הם דהיינו:
קשור ששלום שלום, דוקא ורוצים שלום רודפי צדיקים, אנשים הם אדרבה:
היהודים כלפי הם טוענים במילא, שני; לאדם עוולה שום עושים שלא בכך

גויים". שבעה ארצות שכבשתם אתם "לסטים

לענות צריך כזו, טענה יטענו אם למקרא", חמש "בן לתינוק, רש"י אומר
ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של הארץ "כל להם:
אמת" "תורת של התשובה זוהי לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו להם נתנה
לדאוג צריכים שלו, הקיום היפך של מענין פלוני את להציל רוצים שאם -
עם ישראל (לבני לנו" ונתנה מהם נטלה ש"ברצונו הבורא רצון נגד ילך שלא

עולם". "נחלת של באופן קרובו)

צדק על-פי לנהוג שצריכים שמכיון הטענה, את מציגים יהודים וכאשר
צריכים - שעל" "אף ימסרו שלא אומרים איך עוולה, שום לעשות ואסור
הוראה - חיים" "תורת שנקראת אמת" "תורת נגד הולכים שבכך לדעת
בענין על-אחת-כמה-וכמה היום-יום, בחיי להתנהג צריכים כיצד בחיים,
בלתי מאוד ענינים יהיו לא שכנגד שלצד להבטיח רוצים ואם לרבים. שנוגע
השמים "את ברא שהוא ה' רצון נגד ללכת מהם למנוע צריכים - רצויים
שהמענה לפעול מצליחים - האמת את לגוי כשאומרים דוקא הארץ". ואת
אינם שהם מכיון - אחרים דברים לו לענות כשמתחילים אך אצלו. יתקבל
הענין את בהם אין לכן תצמח", מארץ "אמת של הענין את בהם ואין אמת,

מתבטלים. כולם האמת שלפני

האומות על להשפיע יצליח זה מענה
שנים, מאות כמה לפני אמר כבר שרש"י המענה את להם לענות צריכים ולכן
פירסם שרש"י כדי-כך ועד זה. מענה שיפרסמו ועל-מנת יצחק", "רבי בשם
ישראל, עם נגד ליצלן, רחמנא גדולות, הכי גזירות שהיו בזמן בזמנו, זאת
גוי של דעתו ליישב אפשר כיצד הראה והוא אינו-יהודי, מהו ידע ורש"י

תורה. על-פי בטענה

שנעשו הענינים כל היו אז וכו', [הצלב] המסעות היו הרי רש"י של בזמנו
ובכל - היה-לא-תהיה בגרמניה, זה בדורנו שנעשה מה כדוגמת ליהודים
כאשר אזי גויים, עם עסק לך שיש מאחר חמש": "בן לילד רש"י אומר זאת
תענה - הנגזל" מה"קוזק אדמה שטח כבשתם - אתם" "לסטים גוי לך יאמר
הגיד מעשיו ש"כח בתורה שנכתב המענה את אלא) ענינים, סתם (לא לו

התורה. על פירושו בתחילת מביא שרש"י כפי גויים", נחלת לתת לעמו

ל"בן רש"י אומר - הגוי לטענת כמענה בפירושו רש"י שמביא זה ומענה
ב"חדר" נמצא הוא כאשר רק לא אליו שייך שזה אומר והוא למקרא", חמש
לכל לענות כדי לדעת עליו זה מענה אלא היהודים, ברחוב או בביתו או
מענה שיענו אומרת אמת" ש"תורת ומכיון אותו. שישאלו אומות-העולם
כבר פעמים, כמה וכמדובר יצליח. זה שסוף-כל-סוף הוא ברור דבר אזי זה,
מתשובה חוץ להיות, יכולים שרק והמשונות השונות התשובות כל את נתנו
למד שלא מי אפילו אחד, כל ידע (ואותה בתורה הכתובה ויחידה אחת
שעליו המענה את לו אמרו ותיכף ל"חדר", שהלך אלא ב"כולל" או בישיבה
מאות לפני נדפסה זו שתשובה הנ"ל]. רש"י [בפירוש הגוי ל(טענת) לענות

בכתב). היתה כבר היא הדפסתה לפני דורות וכמה וכמה שנים,

סובבת בפלורידה, הרשב"י קהילת
הכנסת, ובית היהודי המרכז סביב
ארוכות שנים משה עומד שבראשו

שהינו. דניאל הרב הקהילה, רב

את להרחיב צורך נוצר השנים עם
כך המקום, את ולהגדיל ה', בית
הגיעו חודשים מספר לפני שכאשר
הצביעו הם החוק, אכיפת רשויות
היו לא שלחלקם הבניה, חריגות על
ומשכך, הנדרשים האישורים את
עד המקום את לסגור ביקשו

האישורים. כל להסדרת

לסגירת מקום שאין לי ברור "היה
שהינו, הרב מספר כנסת, בית
במלוא עמדה הבעיה לאידך, אך
כלל מקום שאין תוך חריפותה,

האישומים. ממסכת לחמוק

דין עורכי עם קשר ליצור ניסינו
בתיק הטיפול את עצמם על שייטלו

הם אך הרשויות, מול
באומרם בתוקף סירבו
לנצח סיכוי אין כי

שכזה. סבוך בתיק

החלטנו ברירה, בלית
להישפט, בקשה להגיש
את המאפשרת בקשה
הכנסת בית קיום המשך
החודשים שלשת במשך
לא הדיון. למועד עד

לטעון בכלל נצליח כיצד ידענו
זה. בנושא המשפט בית מול טענה

באסיפה הדיון, לפני ספורים ימים
הוחלט הקהילה, ע"י שנערכה
בבית אותנו שייצג מי ואין שמאחר
לבדי אגיע שלא עדיף המשפט,
דוברים. עוד לצרף אלא לטיעונים,

המתאימים מי ששקלנו לאחר
להגיע נשים שלש התנדבו ביותר,
מנת על המשפט לבית הדיון ביום
את ולהציג הדוכן מעד לעמוד
וכו'. הכנסת בית פעילות חשיבות

שליט"א לרבי הסיפור כל על כתבתי
עורכי דברי את ציינתי המשיח, מלך
הק' ברכתו את וביקשתי הדין,
בשעה זאת המשפט. בבית להצלחה
לצאת ניתן בכלל כיצד ידעתי שלא

בדין. זכאי

בחשיבות שעסקה תשובה קיבלתי
במבט בעיון. התניא ספר לימוד
קשר כל לראות היה ניתן לא ראשון
לעצמי ציינתי לשאלה, התשובה בין
לבית להגיע והתכוננתי המענה את

המיועד. ביום המשפט

שרשרת התחילה כאן היום. הגיע
להסבירם. אפשר שאי תופעות של
להגיע אמורה שהייתה הראשונה
ואמרה התקשה המשפט לבית איתנו
להגיע. מסוגלת ואינה חולה היא כי
כי השניה גם הודיעה מכן לאחר מיד
אינה והיא בטוב חש לא שלה הבת
התקשרה השלישית להגיע. יכולה
ליד שהתה היא שם הרפואה מבית

במפתיע. שאושפזה אימה

לבית יצאתי בה', מבטחי את שמתי
שאני תוך מוקדמת, בשעה המשפט

התניא. ספר את לתיקי מכניס

מה עוד שיש נראה לא הטבע בדרך
ובשעה לדיון עד זמן נותר לעשות,
את פתחתי במסדרון, ממתין שאני
בו ללמוד והתחלתי התניא ספר

בעיון.

אשה אלי פונה לפתע
חסידי רב שמראה
במסדרון ולומד היושב
והיא אותה הפתיע
במה לדעת מבקשת
הסברתי שקוע, אני
המזלג קצה על לה
אני ומה חסידות מהי
התפעלה היא לומד.
לעזוב, באה וכבר מאוד
ממני וביקשה חזרה היא כשלפתע
הספר את להשיג יש אם לדעת
שם מה "ובכלל לאנגלית בתרגום

הספר?"

יהודיה. היא אם אותה שאלתי
אך אותי הפתיעה שלה ההתעניינות
הינו הספר "שם שלא. אמרה היא
מתורגם". גם להשיגו ואפשר תניא,
להגיב החלה היא רגע באותו
קדוש!" איש "אתה בהתפעלות
לא והיא טניה הוא ששמה מתברר
בספר לומד שאני כשראתה האמינה

שמה. את (להבדיל) שנושא

בבית לדיון כשהגעתי דבר, של סופו
קצר הינו שהשופט גיליתי המשפט,
התחלתי וכבר מרובה, במידה רוח
הוא שכאשר אלא יהיה. מה לחשוש
את שתעלה התובעת לעבר פנה
טניה... היא... כי התברר טיעוניה,

שבפיה. המילים את איבדה היא כאן
הגיב לדבר, ממנה שביקש השופט
את וביטל התמוהה לשתיקתה בכעס

הכנסת. בית כנגד האישומים כל

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

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

כה. פרק מת טומאת הלכות

אדומה.. פרה הלכות
א. פרק אלו. בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

י-יב. פרק מכירה. הלכות

יג-טו. פרק

טז-יח. פרק

יט-כא. פרק

כב-כד. פרק

כה-כז. פרק

כח-ל. פרק

יט

כ

כא

כב

כג

כד

כה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

טניה של העיון

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

יכולים אינם עצמם הם ואפילו מהם, אותה לקחת שיכול
חשוב (ולא בתורה שכתוב מה על המתנה "כל - עליה לוותר
תש"ל) (פורים בטל". תנאו המתנה) מי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לוותר אפשר אי

שהינו דניאל הרב

רייכמן, שיחיו דינה ורעייתו הכהן דובער שלום הרב למשפחת
מושקא חיה עב"ג השידוכין בקשרי מענדל מנחם הת' הבן לבוא
ברנדלר שיחיו רחל חנה ורעייתו הכהן יצחק הרב למשפחת

עד עדי בנין - ביתם יהא
הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א הרבי ולנחת

טוב מזל



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

וזמרה שירה ברוב

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

פעילות את מנהל קדלבורג, מיכאל הרב השליח
הוא שבועות, כמה מידי בפסטיבלים", "חב"ד
מהאירועים לאחד פעילים צוות עם יוצא
לשם דומה, במתכונת הנערכים ההמוניים
שבת לטעום הזוכים צעירים אלפי מגיעים
ובגאולה נושאים במגוון שיעורים לצד יהודית,
הכתיבה היא הכותרת שגולת וכמובן ומשיח

המשיח. מלך שליט"א לרבי

לתל שעבר בשבוע יצא מוקדם, תכנון ללא
לא אותו במחזה נתקל פרטית ובהשגחה אביב,
ציוד של טונות אלפי ענק, במות לפגוש, ציפה
מזון ודוכני מתחמים סוף ואין ענק מסכי נלווה,
מספר, הוא הפועלים, את "שאלתי ועוד... ועוד
מתקיימת במקום כי והתברר כאן, קורה מה
עיריית הקימה כך לצורך אירופאית. זמר תחרות
לקליטת המיועד הענק המתחם את אביב תתל

אלפים. עשרות

כיוון מכל חסימות
אך הפעילים, עם קשר יצרתי יום, באותו עוד
שרק ובמיוחד מראש, לכך התכוננו ולא מאחר
אחר, בפסטיבל מפעילות חזרנו לכן קודם יום

אביב. לתל להגיע התנדב לא אחד שאף הרי

הציוד, עם זאת, בכל למקום לצאת התארגנתי
ופעילים שלוחים עם קשר ליצור מנסה שאני תוך
המשטרה כי שמעתי במקביל לסייע. שיגיעו
והודיעה המתחם באזור הכבישים כל את חסמה

למקום. הגיעו כבר משתתפים שרבבות

המצב, על המשיח מלך שליט"א לרבי כתבתי
שמיועד רל"א עמוד י"ט בכרך תשובה וקיבלתי
להוסיף מדהימה ברכה ובו מיכאל... לרה"ח...
טהרת על החינוך בעבודת ובכמות באיכות
ואחת אחד כל של זכותו "ואשרי הקודש...

וכל בזה... אומץ יוסיפו ובודאי מהמשתתפים...
ויצאתי התמהמהתי לא לי'...". מוסיפין המוסיף
ויופץ יוקם ההפצה שדוכן מלא בבטחון לנסיעה

זה. במקום גם הגאולה אור

משיח משיח, משיח,
אבל הכיוונים מכל חסומים היו "הכבישים
הרכב הטיילת. בכביש עצמי את מצאתי לפתע
ניידת נסעה כשלפני הזה בכביש שנסע היחידי
לי וסוללת אותי מלווה שהיא כאילו משטרה
מלון חניית לכניסת עד בנס הגעתי הדרך. את
המתחם. שמול אינטרקונטיננטל" "דיוויד
שאל ציוד הרבה עם אותי שראה השומר
לפעילות שבאתי לו אמרתי מועדות. פני לאן
חנייה כרטיס לי נתן הוא במפתיע ואז במתחם

המלון. לחניון נכנסתי וכך ספקים של

של העתק כמויות את לראות נוכחתי בנתיים
שאני והבנתי למקום, שהגיעו אלפים עשרות
אך איתי. יחד נוספים פעילים להשיג חייב
לפני רגע להגיע. יכל לא אליו שפניתי מי כל

ממספר טלפון שיחת מקבל אני שהתייאשתי
ההתארגנות על ששמעו לי שהודיעו תמימים

בדרך! כבר והם

מיקום ומצאתי דרכי את פילסתי רב בקושי
הבחורים ההפצה. דוכן הקמת עבור ומרכזי טוב
ועוד באוויר מתנופפים משיח דגלי עם הגיעו
בדרך כבר הדוכן את להקים הספקנו טרם
סביבנו לרקוד התחילו צעירים עשרות לטיילת

משיח"... משיח, "משיח, ולשיר

מסחררת הצלחה
לרבי כתבו אנשים מאות הדוכן שהוקם לאחר
קודש, האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א
עצמם על ולקחו מדויקות תשובות קיבלו
תורה בענייני בהתחזקות טובות החלטות

רבים ומצוות.
והתוועדו ישבו
עד כמעט איתנו
השחר. עלות
כ-1000 חולקו
הסברה חוברות
משיח וכרטיסי
שיחות לצד

אישיות.

ההצלחה לאור
בזמן שבת במוצאי גם לשטח חזרנו המסחררת
על חזרו והניסים וההצלחה המרכזי, האירוע

עוז... וביתר שאת ביתר עצמם

שניתן מלמעלה הסיוע את במוחש ראינו שוב
הוראות את לקיים שיוצא בשעה שליח לכל
ממש בפועל להאיר המשיח, מלך שליט"א הרבי
האמיתית לגאולה העם את ולהכין העולם את

ממש! בפועל והשלימה

חב״ד לנוסח תפילה שינוי
אשר האריז"ל, לנוסח בהנוגע שכותבת הדבר נכון ג)
נוסחאות מכמה מלוקט בסדר שלו, הנוסחא תיקן
בארוכה וכמבואר לכל, יהי'ה מתאים אשר באופן
שהוא ממעזריטש, המגיד מהרב אמרים לקוטי בספר
המקנה וספר הפלאה ספר המחבר בעל של רבו הי'ה

הישיבות. בכל נלמדים ספריהם אשר עולם גאוני

אחרת שם הנוסחא אשר הכנסת בבית המתפלל ד)
בזה ואין שלו, בנוסחא להתפלל היחיד רשאי היא,
לפני עובר אינו זה יחיד באם [כמובן וכלל כלל חשש
יש הנ"ל פי שעל אלא הצבור], שליח בתור התיבה

הדגשה. ומבלי נועם בדרכי זה לעשות

לשנות שאפשר מובן ג' בסעיף לעיל האמור פי על ה)
לנוסח ספרד ומנוסח ספרד לנוסח אשכנז מנוסח

ולכן להיפך, לא אבל חב"ד, נוסח שהוא האריז"ל
שכבר שכותבת) (שכפי התפלה בנוסח שתמשיך נכון
בדרכי זה שתעשה ובודאי בזה, וממשיכה התחילה
תי' שלה המורה של המלאה והסכמתה ושלום, נועם
ז׳לה) (מאגרת תקבל. כן גם ודאי -

לרפא לרופא וכוח רשות
ביקרה אשר מומחים הרופאים דעת חוות כותבת

הרפואי, לטפול בהנוגע לאחרונה אצלם

לרופא רשות הנותנת היא - חיים תורת תורתנו והנה
כח. נתינת של ענין גם נכלל שבזה לרפאות,

ותשוב קרובה, לרפואתה הנתוח שיהי'ה רצון ויהי
ימשיכו שליט"א בעלה עם וביחד הקודמת לבריאותה
- לראש ולכל ומצותי'ה, הקדושה תורתנו בעניני
ז׳לד) (מאגרת הקדש. טהרת על בחנוך

ההומה במתחם הפעילות דוכן

צעיר עם בשיחה קדלבורג הרב

הארצי המרכז

משאיות לביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

ב770 מתוועדים

היכונו!

ומשיח גאולה עצרת
4.6.19 ה'תשע"ט, תמוז א' חמישי, יום

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


