
פשרות ללא אמונה
הפיק תמוז, ג' הבהיר יום לקראת
הפועל חוצה" מעיינותיך "יפוצו ארגון
החרדי, במגזר הגאולה בשורת להפצת
"אמונה הקונטרס את מחודשת בהפקה
שהודפס בקונטרס פשרות". ללא
מקורות מצוטטים עותקים, ב-10,000
בנשיא חסידים אמונת על וביאורים
המשיח. מלך שליט"א הרבי הדור
ובאנגלית. בעברית יו"ל הקונטרס

yafutsu.m@gmail.com לפרטים

לעצרת קורא קול
תמוז, ג' הגאולה עצרת לקראת
חתומים עליו קורא" "קול התפרסם
ישיבות ראשי חב"ד, רבני עשרות
פניה בו הקודש, בארץ קהילות ומשפיעי
בעצרת ולהשתתף לבוא הרחב לציבור
נזכר השאר בין הגאולה. עיר ים בבת
בזאת קוראים "אנו ההודעה: בנוסח
במעמד להשתתף ישראל, בני אחינו לכל
ולגודל מלך" הדרת עם "ברוב זה חשוב

וחג". שבת בבגדי לבוא נא המעמד

לעצרת תרומות
הוכרז הגאולה למען האגודה מטעם
לסייע כדי ארצי, התרמה מבצע על
ובפרט האגודה של השוטפת בפעילות
ניתן התרומות את העצרת. של לקיומה
3084 ת.ד. לאגודה ישירות להעביר
סניף מרכנתיל הבנק לחשבון או ים בת-
חב"ד בית ע"ש הגאולה, עיר ים בת 678
"פיי-פאל" באמצעות הגאולה באתר או

באינטרנט. הבנקאית המערכת

טובות חדשות

ל- וטף נשים אנשים,
ומשיח גאולה עצרת

ה'תשע"ז תמוז ג'

הכל נס. רדף נס אדירים. ניסים של יום זה היה
מלכי כל כאשר והעי, יריחו כיבוש לאחר החל
צבאו עם עולה יהושע למלחמה. נאספו האמורי
"אל אלוקית: להבטחה וזוכה עימות לקראת
מהם איש יעמוד לא נתתים בידך כי מהם תירא
"ויבוא לילית במתקפה פותח יהושע בפניך".

הלילה". כל פתאום יהושע אליהם

לפני ה' "ויהומם הראשון: הנס מתרחש ואז
ההפתעה גורם בגבעון". גדולה מכה ויכם ישראל
היוצרת אלוקית התערבות נדרשת מספיק, אינו
בהם מכים ישראל ואזי האמורי במחנה מהומה

נפשם. על נסים האמוריים, והם

אין בזה שגם אלא
עלולים הם שהרי די,
מחדש להתארגן
ולהלחם לחזור ולנסות
שוב וכאן יותר. מאוחר
אלוקית, התערבות
- יום באותו השני הנס
"ויהי השמים, מן אבנים
הם ישראל מפני בנוסם
וה' חורון בית במורד
אבנים עליהם השליך
השמים.. מן גדולות
מתו אשר רבים וימותו
הרגו מאשר הברד באבני

בחרב". ישראל בני

בעולם הגדולים מהניסים
חושש הניסית, דשמייא בסייעתא שנוכח יהושע
הוא כעת החשכה. לשעות יכנס שהמרדף
אלוקית, ביוזמה שייתרחש לנס מחכה אינו
מלמעלה) (התעוררות דלעילא באתערותא
מצוה הוא אלא יום, באותו הקודמים כהנסים
לאחד הנחשב נס, של התרחשותו על וגוזר
"אז האנושות: בתולדות ביותר הגדולים הניסים
ביום לה' יהושע ידבר
האמורי את ה' תת
ישראל בני לפני
ישראל לעיני ויאמר
דום בגבעון שמש

היה "ולא : אשר אדיר נס איילון". בעמק וירח
איש בקול ה' לשמוע ולאחריו לפניו ההוא כיום
תמוז. ג' ביום היה זה כל לישראל". נלחם ה' כי

לגזירת הקב"ה המתין מדוע להבין, עלינו ועדיין
שבשני כשם הרי דום"? בגבעון "שמש יהושע
האמורי בצבא המהומה הקודמים, הניסים
הייתה השמים, מן עליהם האבנים והשלכת
ע"י באה ולא מלמעלה ביוזמה התרחשות
יכול השלישי, לנס בנוגע גם הנה יהושע, בקשת
דום" בגבעון -"שמש נס את לחולל הקב"ה היה
על לצוות נדרש יהושע היה ולא הוא ביוזמתו

בראשית. סדרי שינוי

אמיתי תענוג
מוסבר החסידות בתורת
באים כשהדברים כי
דלעילא באתערותא
משמים) (התעוררות
שהרי חידוש, בזה אין
יכול. כל ית' הוא
האמיתי החידוש
שיש האמיתי והתענוג
דווקא הוא ית' לו
באים הדברים כאשר
דלתתא באתערותא
הנברא) של (התעוררות
אמיתי חידוש יש בזה

אמיתי. תענוג הקב"ה לו יש ובזה

והשלימה. האמיתית הגאולה בהבאת גם כך
משלנו, פעולה ידי על להביאה הקב"ה רוצה
הפצת המלכות, קבלת דלתתא, אתערותא
והידור התורה בלימוד הוספה הגאולה, בשורת
בית המוני יתכנסו כך לשם המצות. בקיום
ביום וטף כמובן) (בנפרד נשים אנשים, ישראל
באמפי' ומשיח גאולה בעצרת בתמוז ג' שלישי
כלפי להראות וזמרה, שירה ברוב ים, בת של
מתפשרת, הבלתי דרישתנו את וארץ, שמים
שליט"א הרבי ע"י והשלימה האמיתית לגאולה
ומיד תיכף ויגאלנו יבוא שבוודאי המשיח, מלך

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש

הגאולה להבאת
ייעדר! בל איש
באתערותא באים הדברים כאשר דווקא, הוא ית׳ לו שיש האמיתי והתענוג החידוש

אמיתי תענוג הקב״ה לו יש ובזה אמיתי חידוש יש בזה הנברא) של (התעוררות דלתתא
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ביוזמות שהתמחה אביב, בתל למדרש חדש מבית שורוק שי הרב
ברחובות לפרסם פרטי במטוס יצא הגאולה, בשורת להפצת פרסום

הגאולה. עיר ים בבת באמפי תמוז ג׳ עצרת את ת״א

לעצרת פירסום יוזמות

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

רחימי ורחל יצחק הרב למשפחת
שיחי' רחמן מענדל מנחם הת' הבן לבוא
שתחי' ענוה מרת עב"ג השידוכין בקשרי
אור בן ומיכל משה הרב למשפחת
הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של

טוב מזל
כהן שיחי' אברהם הרב למשפחת
שיחי' דב שלום הת' הבן לבוא

שתחי' שילת עב"ג השידוכין בקשרי
מעטוף שיחי' משה הרב למשפחת
הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של

טוב מזל

  
   

    
   

   
    
    
   
   


  

כא) יז, (קרח אהרן ומטה

יהודה ביד שהיה המטה הוא אומרים יש
אשר "ומטך יח) לח, (בראשית שנאמר
שהיה המטה הוא אומרים ויש בידך".
יז, (קרח שנאמר פרח ומעצמו משה ביד

אהרן". מטה פרח "והנה כג)

אחת קורה משה נטל אומרים, ויש
כולכם להם ואומר נסרים לי"ב וחתכה
למה? זה וכל מקלכם. טלו אחת מקורה
והפריח. לח היה מקלו יאמרו שלא
שם עליו ונמצא המקל על הקב"ה וגזר
פרח "ויצא שנאמר בציץ שהיה המפורש
ועשה בלילה בו והפריח ציץ". ויציץ

פרי.

עד ומלך מלך כל ביד היה המטה ואותו
המטה ואותו ונגנז. המקדש בית שחרב
במהרה המשיח מלך ביד להיות עתיד

ה' ישלח עזך "מטה שנאמר בימינו
אויבך" בקרב רדה מציון

רבה) (מדרש

ו) ח, (קרח הלוים את קח

שנתנו התרומות דהיינו הכהונה, מתנות
מתנות לכהנים. ניתנו ה', לשם ישראל
החלק - "חלב" מהמובחר. ניתנו אלה
הראשון, - "ראשית" ביותר. השמן
שבכל נלמד, ומכאן ביותר. והמובחר
כדברי לה'. המובחר את לתת יש דבר
לשם שהוא דבר בכל הדין הרמב"ם:
גם והטוב". הנאה מן שיהיה הטוב הא-ל
המובחר את להקדיש יש הזמן, בתחום
יש אותו היום, בתחילת אם לה'. שבו
קדושה, לענייני מיוחד באופן להקדיש
יש אותם גם האדם, חיי בתחילת ואם

לקדושה. במיוחד להקדיש
חי) (מעיין

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:31 19:13 ירושלים
20:34 19:28 תל-אביב
20:35 19:21 חיפה
20:32 19:29 באר-שבע
21:21 20:13 ניו-יורק

      
ט-טו) כח, (במדבר,

      
( כג, ופסוק כד. א, סו, פרק (ישעיהו
   

   
מב,) יח, פסוקים: - כ' פרק (שמואל-א

אחד לכל גדולה כהונה

מלך דבר

קרח פרשת
ד פרק אבות פרקי

קרח

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

מנהג ע"פ שנקבע "קרח", פרשתנו, של שמה
את מנציחים זה כיצד תמיהה, מעורר ישראל,
עשה ולא מצדיק ההיפך שהי'ה מי של שמו
בעבודת הוראה איזו בזה שיש בהכרח תשובה?

ה'.

גדול כהן להיות הרצון

הקשור ברמב"ם תמוה עניין בהקדים יובן הדבר
כותב ויובל שמיטה הלכות בסוף פרשתנו: עם

לוי: לשבט בנוגע הרמב"ם

מפני כו' ישראל ארץ בנחלת לוי שבט זכה "לא
הוא ברוך והוא כו', לשרתו ה' את לעבוד שהובדל
חלקך "אני כ) יח, (פרשתנו שנאמר להם זוכה
לוי שבט "ולא הרמב"ם: ממשיך אח"כ ונחלתך".
רוחו נדבה אשר כו' ואיש איש כל אלא בלבד
לשרתו ה' לפני לעמוד להבדל מדעו והבינו אותו
ויהי'ה קדשים קדש נתקדש זה הרי כו' ולעובדו
ויזכה עולמים ולעולמי לעולם ונחלתו חלקו ה'
לכהנים שזכה כמו לו המספיק דבר בעוה"ז לו

וללוים".

יהודי שלכל משמע הרמב"ם של אלה מדברים
קדשים" "קדש בדרגת להתקדש היכולת את יש
חיובי רצון הוא לכך הרצון וכי הגדול, כהן דהיינו

היה בעצם זהו בפרשתנו הרי ולכאורה ביותר,
גדול? כהן להיות שרצה קורח של חטאו

בזה: והביאור

כהן להיות הי'" ש"פיקח קרח, ובקשת טענת
ונעלה טוב רצון כרצון) (כשלעצמה, היא - גדול
רוצה אני "אף משה שאמר ממה גם כמובן ביותר,
לשאוף לרצות, יהודי צריך כך - ואדרבה בכך".
עד ה', בעבודת גבוהות היותר למדריגות תמיד

קדשים), (קדש גדול דכהן להדרגה

שרצונו איך בהאופן טעות הי' שלקרח אלא
במקום - בפועל לביטוי בא גדול) כהן (להיות
בחר (שבהם ואהרן למשה ביטול לו שיהי'ה
אהרן מקדושת בו נמשך הי'ה זה שע"י הקב"ה),
הכהן נגד במחלוקת התבטא זה הרי גדול, כהן
שלל הוא בכך אשר הקב"ה. ע"י שנבחר גדול

וקדושתו. גדול לכהן שייכות כל מעצמו

ממש בפועל זה את לרצות

קרח מבקשת דוקא הרמב"ם: גם מובן עפ"ז
צריך שיהודי למדים כהונה") גם ("ובקשתם
"קדש של להדרגא להגיע אומנם ויכול לרצות

קרח של שהטעות אלא גדול). (כהן קדשים"
גדולה כהונה בפועל כך לנהוג שרצה בכך היתה
להיות צריכה (ובזה זאת עשה שהוא ובאופן

ועדתו"). כקרח יהי'ה ש"לא האזהרה

הקדושה מעלת את מבטא

שבפרשת הפסוק את דוקא הרמב"ם מביא ולכן
לערעור בהמשך (שבא ונחלתך" חלקך "אני קרח
יכול יהודי שכל איך המבהיר הכהונה) על
ונחלתו" חלקו ה' ויהי'ה קדשים "קדש להתקדש
שוללת ונחלתך" חלקך "אני כי ההכרה שכן, -
כהן להיות רצה בו באופן קרח של טעותו את
הוא שעי"ז גדול, לכהן הביטול ע"י (שלא גדול
גדול), הכהן לקדושת שייכותו את שלל עצמו
הביטול ע"י יהודי אדרבה: - הרי זה לולא אבל
גדול, כהן מקדושת בו נמשך הגדול לכהן שלו
ונחלתו". חלקו ה' ויהי'ה קדשים קדש "נתקדש

גדול כהן לדרגת להגיע יוכל שיהודי לכך והכח
: קרח של מטעותו קרח, מפרשת זה גם מובן
ע"י שנבחר גדול לכהן הביטול ישנו שכאשר
בו נמשך אזי קרח), אצל שהי'ה כפי (ולא הקב"ה

כנ"ל. גדול, הכהן מקדושת

"קרח": - הפרשה לשם הטעם גם יובן עפ"ז
בתורה, תיבה שהוא כפי - כשלעצמו "קרח"
המעלה את מבטא - הפרשה כל של תורני ושם
להיות ונעלה טוב הרצון קרח: של בקדושה
ומזה הגדול. הכהן של רוחנית ועבודה בדרגת
שכל הנ"ל, הרמב"ם כפסק-דין למדים, גופא
כהן לדרגת להגיע יכול והוא לרצות צריך יהודי
ה׳תש״נ) תמוז אדר״ח קרח, ש״פ (משיחת גדול.



הנקודה את יש יהודי לכל
חבויה היא לעיתים האלוקית.
של שכבות מאחורי עמוק עמוק
של שכבות לאמונה, מנוגד חינוך
את לעורר רק צריך חילוניות,
הנשמה, מיתגלת ואז הנקודה
כל של העצמותי הקשר מתגלה

שבשמים. לאבינו יהודי

הרב מספר כזו, אישית חוויה על
מלאכי: מקרית לוין יוסף

באזור עבדתי זמן כמה "לפני
לאחר מלאכי, קריית תעשיה
סבב לערוך נהגתי העבודה סיום
עסקים בעלי בין התפילין עם
להם להניח כדי בסמיכות,

תפילין.

לי היה יום כל
ואכן קבוע, מסלול
גדולה הצלחה ראיתי
תפילין", ב"מבצע
בשמחה נענו אנשים
משרד מלבד למצוה,
צער. לי שגרם אחד

נכנס הייתי פעם מדי
כדי הזה למשרד
אך תפילין, להניח

הצלחה. ללא

שניסיתי פעם בכל
להניח המשרד לבעל להציע

. בסירוב נתקל הייתי תפילין

ואז לומר, נהג מאמין" לא "אני
האני את להרצות מתחיל היה
ו"שקר הגדול" "המפץ שלו. מאמין

ולהג. לעג דברי ועוד האמונה"

היה ולא מחשבתית נעול היה הוא
כל אחר. חשיבה כיוון לבדוק מוכן
לא טעם השאירה איתו כזו שיחה

לעשות.. מה ידעתי ולא נעים

מסעדה הייתה למשרדו צמוד
דווקא היה המסעדה בעל שבה
אצלי. הקבועים התפילין ממניחי
לו סיפרתי ההזדמנויות באחת
לא ואופן פנים בשום ששכנו
מכל וצוחק תפילין, להניח רוצה

העניין.

מאוד לו כאב שהסיפור ראיתי
ניכנס הוא - רעיון לו עלה ולפתע
לך "תדע ואמר שכנו של למשרד
מליון לקבל כמו זה תפילין לנשק
החב''דניק אם לך אכפת מה דולר,
את תנשק ורק אליך ייכנס הזה

התפילין?

הסכים. הוא וזהו,

בגמר יום מדי היה, כך ואכן
היומי הסבב במסגרת עבודתי
נכנס הייתי תפילין, במבצע
היה הוא כיפה, לו שם למשרדו
לשלום ברכנו התפילין את מנשק

הולך. והייתי

תפילין, במבצע פעילותי במסגרת
מלך שליט''א לרבי לכתוב נהגתי
כמות על יומי דו"ח המשיח,
באותו תפילין שהניחו האנשים
בסיום כותב הייתי הדו"ח את יום.

לישון. לכתי לפני היוום

לכתוב שהתחלתי לפני אחד ערב
על חשבתי היומי, הדו''ח את
תפילין, מנשק שרק יהודי אותו
עליו לכתוב גם אולי
מניח לא שהוא למרות
יש זאת בכל תפילין.
למבצע קשר בזה

תפילין.

נוספת חשיבה לאחר
ההחלטה בליבי גמלה
עליו. גם לדוו"ח
שליט"א לרבי כתבתי
מספר את המשיח מלך
שהניחו האנשים
והוספתי יום באותו

נישק". אחד "ובחור

המסלול את עשיתי למחרת
להניח וכשסיימתי שלי, הקבוע
נכנס המסעדה, לבעל תפילין
ניגש מאמין", ה"לא שכנו לפתע
להניח לי בא "היום ואמר אלי

תפילין".

רבה בהתרגשות תפילין הניח הוא
כתבתי אתמול שרק נזכרתי ואני
המשיח. מלך שליט"א לרבי עליו
היה הוא זה את לו כשסיפרתי

המום. ממש

זה מהיכן מבין לא בעצמי "אני
עלי נפל פתאום אבל אמר, בא,
המשיך הוא תפילין". להניח חשק
תפילין. להניח יום כל יום מאותו

לעבוד סיימתי חודשים כמה לאחר
מלאכי קריית תעשייה באזור
באשקלון, דפוס לבית ועברתי
הואהפתיע ממנו, להיפרד כשבאתי
תהיה "אל כשאמר: לחלוטין אותו
ואניח תפילין אקח אני עצוב,
במקומך...". באזור, פה לאנשים

האלוקית! הנקודה התגלתה

דר"ח ב' המשיח מלך שליט״א הרבי קודש שיחות מתוך
ה'תנש"א. תמוז ג' קורח, ש"פ תמוז,

לגאולה מסייע עצמו העולם
כפי - השאלה נשאלת עדיין אמנם יב.
בעצמי אני כאשר אפילו שואלים: שכמה
מגיע שאני עד בשלימות, עבודתי את עושה
(תכלית "יפוצו" היא שמציאותי לדרגא
"אתם כאשר בזה, התועלת מה - הביטול)
ישנם סביב ובעולם העמים"1, מכל המעט
בכמות עצום ריבוי שהם אומות שבעים

אחת2. להכבשה בערך

יאמרו ומה העולם יאמר מה אחר: ובסגנון
עבודתו את עושה שיהודי כך על האומות
- ובמיוחד חוצה", מעינותיך ד"יפוצו
הרי והשלימה, האמיתית הגאולה בקירוב

ונעלית גדולה עבודה זוהי אמנם הדבר?! פירוש מה מבינים הם אין
העולם! עם - הוא טוען - להתחשב לכאורה צריכים אבל -

את יעשה יהודי כאשר מוכן, כבר העולם הוא: על-זה והמענה
זה עם וביחד והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן - כדבעי עבודתו
טבע שהעולם, איך יראה - הטבע דלבושי בכלים מלובש שזה כפי

בעבודתו. לו מסייעים העולם ואומות העולם

החסיד, אצל הסדר הי'ה ועיכובים) מניעות היו (כאשר פעם אפילו,
עאכו"כ הולך); (=ביטול אידיאט" "ביטול אמר ובמילא שמצבו
[וכאמור אינם ועיכובים מהמניעות וכמה כמה כאשר עכשיו,
ואדרבה לטוב], גדולים שינויים נעשו ההיא במדינה שגם לעיל,
בפרט שמתרחשים ונפלאות הנסים את רואים עצמו בעולם -
הגיע כבר - נפלאות] אראנו ושנת נסים, [שנת האחרונות בשנים
נסים - והגבלה ממדידה שלמעלה ענין להיות שצריך שהגם הזמן,
הרי - והשלימה האמיתית דגאולה ונפלאות לנסים עד ונפלאות,
הגאולה לצמיחת מסייע עצמו שהעולם העולם, בטבע גם חודר זה
צמיחת שתהי'ה המטה, בטבע פעל אהרן" מטה ש"פרח [כפי

הטבע]. בדרך הפירות

מצרים מארץ צאתך שכימי - מצרים ביציאת שהי'ה כפי דרך ועל
"וינצלו הי'ה הרי אז, שהיו הנסים על שנוסף - נפלאות3 אראנו
זה הביא נס, בדרך התחיל שזה שהגם כזה באופן מצרים"4, את
מכפי יותר ונתנו ישראל, לבני בזה סייעו בעצמם שהמצרים לכך
יהיו כאשר - והשלימה האמיתית בהגאולה עאכו"כ שביקשו5.
כן גם זה יהי' מצרים6, דיציאת להנפלאות בערך אפילו נפלאות

לכך. יסייע עצמו העולם וטבע שהעולם כזה באופן

העיקר הוא המעשה
לפועל: בנוגע יג.

שבכל - תמוז די"ב-י"ג הגאולה ימי לתוך עד תמוז מג' בבואנו
- עלי'ה בזה מתוספת הזמן7) שינויי כל כולל - (שנה ושנה שנה
הפעולות בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף ואחד אחד כל צריך
של ובאופן חוצה, המעינות והפצת והיהדות התורה דהפצת
בעבודתו. ליהודי יסייע עצמו שהעולם - ההכרה ומתוך זריזות,

___________
ב. פ"ט, פס"ר יא. פ"י. אסת"ר ה. תולדות תנחומא (2 ז. ז, ואתחנן (1
ראה (6 עה"פ. ממכילתא שם. פרש"י ראה (5 לו. יב. בא (4 טו. ז, מיכה (3
שנה. ערך ישע שרש כ. רעז. לזח"ג רמ"ז (7 וש"נ. תפז). (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת

א. תתקעו. סע"א. שלח, מקץ אוה"ת וראה פ"ט. ח"ד עבוה"ק

(405-406 ע' ג' כרך תשנ"א, התוועדויות (מתוך

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

יג. פרק ונטען טוען הל'

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

א. פרק נחלות הל'

ב. פרק

ג. פרק

ו-ח. פרקים ממון נזקי הלכות הלכות

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

א-ג. פרקים גניבה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרק

א-ג. פרקים ואבידה גזילה הלכות

כט

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

תפילין נשיקת

או ירושלים בין חילוק כל אין הלכה פי על
זה כאשר ושומרון. ביהודה מסויים למקום

הפסק-דין את שנוקטים ומצב מעמד זהו בפיקוח-נפש כרוך
אסור - הארץ פתיחת של שאלה זה אם אשר ערוך שבשולחן
תשל"ט) במדבר (מוצש"פ ושומרון! מיהודה שעל שום למסור

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שעל אף למסור אסור

לוין יוסף הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון 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'
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לחיים" "לחיים, עם גאולה לחיות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

גלייזר דוד הרב הביא (1990) תשנ"א תשרי
נחליאל בישוב שהדפיס התניא ספר את
בחלוקת המשיח מלך שליט"א לרבי מסרו
הקודש, לארץ חזרה בדרכו כשהוא הדולרים,
והצלחה "ברכה שיגרתי: בלתי למענה וזכה
מקרבים שעי"ז חוצה, מעיינותיך בהפצת
בארץ אליך כולנו נעלה שאז המשיח, ימות

הקודש".

אותה את גלייזר הרב מממש אלה בימים
חוצה, מעינותיו להפצת וברכה הוראה
האנגלית בשפה ספרו את לאור כשהוציא
והוראות חסידיים ספורים לחיים", "לחיים,

צדקנו. משיח פני לקבלת

לחב"ד. הגיעו עד עשה ומפותלת ארוכה דרך

טיפוסי. אמריקאי בבית בברוקלין נולד
מרכז מ"770", רחובות כמה גרה משפחתו
שליט"א הרבי של מדרשו ובית העולמי חב"ד

קשר. כל נוצר לא אבל המשיח, מלך

הפריע היהודי הניצוץ
התנהגותית פסיכולוגיה למד באוניברסיטא
מח גלי בחקר עשה הדוקטורט את וקלינית.
.bio-feedback ע"י הנפשי והרוגע אלפא
מוגברת שפעילות לו התברר עבודתו במהלך
שעסקו כאלה אצל נצפתה אלפא גלי של
ההחלטה באה מכאן ומדיטציה, ביוגה
במנהטן למד תחילה היוגה. ללמוד להתמסר
קליפורניה. פרנסיסקו לס. עבר ובהמשך

יוגה. ללמד והחל מומחיות רכש שמה

היהודי" "הניצוץ הגיע. לא לרוגע אבל
לרוגע החיפוש במהלך מנוחתו. את הטריד
שהצליח קרליבך, שלמה ר' את פגש פנימי
יהדות על קדומות דעות כמה לו להפריך

לארץ עלה וחצי שנה כעבור ומצות. תורה
שהגיע עד מחפש, עדיין כשהוא הקודש
זלמן שניאור הרב עם ונפגש חב"ד לכפר
מלך שליט"א הרבי בהוראת שהקים גפני,
אנגלית. דוברי תשובה לבעלי ישיבה המשיח

בחייו. נפלאים" "הכי שנים 7 למד שמה

מלך שליט"א הרבי הוראת עפ"י ב-1990,
שבקרית חב"ד, הר בנחלת לגור עבר המשיח,
מזה שליחותו את עושה הוא שמה מלאכי,
לשוב יהודים לעורר שנה, ושבע כעשרים
ובפרט "המבצעים" ע"י מחצבתם לצור
הפצת שתוכנם בית ובקורי תפילין במבצע
וגאולה משיח ענייני ולימוד הגאולה בשורת

חסידות. ושיעורי

ביותר ברורה תשובה
כשמונה לפני החל ספרו על העבודה את
בחסידות ומשלים סיפורים באיסוף שנים,
זכה עבודתו במהלך וגאולה. משיח בנושא
המשיח. מלך שליט"א הרבי של צמוד לליוי
היכן באנגלית, הספר הדפסת על לשאלותיו

זכה להדפיס, וכמה לממן כיצד להדפיס,
ובהקדם בארץ להדפיס מדוייקת, לתשובה
ונקב טוב, הכי נייר על להדפיס האפשרי,
מוכנים הרי אמצעים, "ובנוגע בכמות, גם

ממש. כפשוטו היה!! וככה ומזומנים".

העינים לפקיחת סיוע
ומשלים ספורים של לקט מהווה הספר
לגאולה מגלות המעבר על בחסידות
המשיח. מלך שליט"א הרבי של והתגלותו
מאות ונכללו השראה המעורר בספר
התוועדות של בצורה נכתב סיפורים,

לחיים! חסידית.

העיניים בפקיחת לסייע הלקט מטרת
יעודו העולם, של האמתית מציאותו להבנת
ומיהו. המשיח של תפקידו הבנת יהודי, של
פעיל חלק לקחת רבים לעורר כדי זאת וכל

לבוא. וולעתיד הגאולה בהבאת

לכאלה בעיקר ומכוון מחשבה מעורר הספר
למעמיקי גם כי אם ביהדות, רב רקע ללא

מצויינים חקר
מקורות בספר
ם י ר ש פ א מ ה
נוספת. העמקה
נילווים לסיפורים
הסבר קטעי
החסידות, בתורת
את המכוונים
להבנת הקורא
אנו בו השלב
במילוי נמצאים

להזמנות: בתחתונים. ית' לו דירה השליחות,
במייל: או 052-580-2714 בנייד
d.y.halavi.glazer@gmail.com

גלייזר דוד הרב

לצרידות רפואה
- ובהעיקר בריאותו, מצב אודות כותב

רופאים דעת שאל ואשר להצרידות, בהנוגע

מנוחה עליו שפקדו אלא מיוחדת, סיבה כל מצאו ולא
במיעוט-דבור, מנוחה פנים כל על

ומשרתו בעבודתו המיוחדים הקישוים ומפרט ומבאר
כזו. בהנהגה אשר

הפסדו "יצא חז"ל בסגנון לומר, יש דא בכגון והנה
שעה לפי מפסידים שכאילו ידי על אשר בשכרו",

כמה פי וישתכר ירוויח האמורה), להוראה שישמע (ע"י
זה. לאחרי

מיעוט אם כי מדבור, מנוחה ממנו יודרש לא ובטח
בזה.

הדבור אופן על עמו, שהתייעץ הרופא לשאול כדאי כן
ולחוץ השפה מן שיהי' באופן

- והפנימי) הרחני במובן ח"ו לא אבל - הגשמי (במובן

כמה כן ללמוד מנסים בשנים עשיריות איזה שזה
מהנואמים,

הבריאים ואפילו ערך, לפי רב בדבור שענינם אלו ובכלל
שביניהם.

הנ"ל, הביטוי של כפשוטו - הוא הענין וכללות

אם כי נוגע אינו ובחיות רם בקול הוא שהדבור שאף
וכו'. והלשון השפה וכמו חיצוניות הכי במוצאות

- דידי' בנדון שגם ובודאי

ויחזור שיבריא לאחר שגם וי"ל גדולה. תועלת זה יביא
לאיתנו...

ו׳תרצג) (אגרת


