
מסכת מסיימים
מלך שליט"א הרבי כהוראת
המשמחים בענינים להוסיף המשיח,
ההלכה, פי על אלו, בימים המותרים
ה' "פיקודי - מסכת בסיומי ובמיוחד
במוקדי יתקיימו לב", משמחי ישרים
לתועלת מסכת סיומי מעמדי חב"ד,
ערוצים במספר כן כמו הרחב. הציבור
בשמיעת הרבים את יזכו רדיו ותחנות

הסיומים.

חב״ד ומועדוני קייטנות
הראשון, הקייטנות מחזור סיום עם
קייטנות לפתיחת חב"ד במוקדי נערכים
ישתתפו במסגרתם שני, מחזור - הקייץ
בפעילות נוער ובני ילדים אלפי מאות
שתעניק עשירה, לימודית חוויתית
ימי לצד היהדות ביסודות חיזוק להם
להפתח צפויים במקביל, ומשחק. כיף
במסגרת ללומדים והקעמפים הקייטנות
בין לחופשת שיצאו התורה, תלמודי

הבא. בשבוע הזמנים

בכל מקושר
אברכים מאות יתאספו שנה כמידי
האירועים באוהל הארץ רחבי מכל
בכל" מקושר ל"ועידת חב"ד בכפר
פני לקבלת החסידים התאחדות שע"י
בנתינת מדובר כי המציינים משיח,
החסידי הבית יסודות את שתחזק כח
מנחם- ו' רביעי יום הגאולה. לקראת
כפר האירועים אוהל ,11:00-21:00 אב

.058-7090770 חייג: לרישום חב"ד.

טובות חדשות

משתתפים הימים בתשעת
המסכת סיומי במעמדי

חב"ד במוקדי פרטים

ללמוד עליו שומע, או רואה שיהודי דבר מכל
הפרטיים, בחיים זה כך ה'. בעבודת הוראה
מי יש פרטית', ב'השגחה מתקיים הכל שהלא
בורא בעולם, הנעשה כל את בפועל שמנהל
שלימד כפי מחדש. רגע בכל אותו יוצר העולם
מהענף הניתק עלה שאפילו הבעל-שם-טוב,
שעושה הסיבובים מספר ברוח, ומתגלגל
בתיכנון הוא הקרקע, על נחיתתו לפני באויר,
לעין הנחשפים בענינים הוא שכן בודאי מדויק.

הנוגעים ובנושאים כל,
אדם. בני למליוני

רעדה האחרון, בשבוע
רק לא ישראל, ארץ
באופן אלא מטאפורית,
פעם אחר פעם מעשי.
רבים, תושבים דיווחו
האדמה את שחשו
רגליהם. תחת מזדעזעת
האדמה, רעידות
היו נראה שבתחילה
הלכו פעמית, חד כתופעה

ימים. במשך והמשיכו

רבים ניסו בתחילה אם
התופעה, את להדחיק
שלא ש'מה הרגל מתוך

התופעה, שהשנות הרי קיים', לא - עליו חושבים
אצל מחשבתי לשינוי הביאה פעם, ועוד פעם
שמירת על האמונים אלו בקרב ובמיוחד רבים
את לתת יש כי האזרחים, של האישי הבטחון

אליה. ולהתכונן התופעה על הדעת

ביותר הבטוח המקום
שליט"א הרבי של בדבריו הגמור הבטחון לצד
"המקום הינה ישראל ארץ כי המשיח, מלך
זאת לראות שניתן וכפי בעולם", ביותר הבטוח
אירועים על כשמדובר בוודאי הרי במוחש,
ברור באופן הנשלחים
משמים. כאיתות
הכוונה שאין בוודאי
נזק שיקרה חלילה

עלינו מאורע, בכל כמו אפילו. אחד ליהודי
משמים, לנו הניתן המסר את וללמוד לחפש
על נמצאים אנו בו בעידן וכמה כמה אחת ועל

והשלימה. האמיתית הגאולה סף

אלו, למאורעות היחס בשינוי קלה התבוננות
הנדרשת ההסתכלות את ללמד בקלות יכול
בעולם. הגאולה סימני כלפי זה, בעידן מאיתנו
להתייחס וביקשו שעמדו מי היו בתחילה, אם
אלו לסימנים בביטול
הרבי מצביע עליהם
המשיח, מלך שליט"א
לראות אין כי באומרם
המבשרים סימנים בכך
הרי הבאות, את
כמו הסימנים שרצף
העולמיים, השינוים
העולם, אומות יחס
המשטרים, ושינויי
בר לכל מאותתים כבר
כבר זה הנה, - דעת
בעיצומו אנו הנה, כאן!
הרבי של התגלותו של
המשיח. מלך שליט"א
להתעשת הזמן זה
לכך. בפועל ולהתכונן

האומות בקרב גם
שליט"א הרבי שמדגיש וכפי זו, הכרה עם יחד
כדי אדמה, רעידת של בכוחה יש המשיח, מלך
בבורא עולם, באי כל של האמונה את לחזק
מנהיג יש כי ההבנה את לחזק ומנהיגו, עולם
לחינם לא עולם". מלא וגבורתו ו"כוחו לעולם
איתות בכך יש - אלו רעשים והתגברו פרצו
גם זו, אמונה את להפיץ לגבינו: והוראה
את עצמם על שיקבלו העולם אומות בקרב
"כי אחד, שכם לעובדו נח, בני מצוות שבע
כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז
בית בנין והשלימה, האמיתית בגאולה ה'", בשם
יקרא תפילה בית ביתי "כי השלישי המקדש
מלך שליט"א הרבי של והתגלותו העמים", לכל

ממ"ש. ומיד ותיכף המשיח,

אפשר אי כבר
מהסימנים להתעלם

בכל המוחלטת שליטתו את כל לעין ומראה מאותת הקב״ה האדמה. רעידות פרצו לחינם לא
והשלמה האמתית לגאולה ולהכינם העולם אומות בקרב גם זו אמונה להפיץ יש בעולם. הנעשה

הנצחי לבית מחכים המגורשים ילדי

המגורשים משפחות ילדי גם השתתפו בניצן, חב״ד בית בפעילות
ממש בקרוב לראותו בצפיה מלגו, המקדש בית בבנין קטיף, מגוש
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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

וכו' בצ"צ עוסק הרה"ת הרה"ח
קלי ע"ה יעקב ב"ר בועז ר'
נח בני מצוות שבע מטה ויו"ר שליח

ה'תשע"ח תמוז כ"ב ה', ביום נפ'

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

נשמת לעילוי

שדמי ע"ה שמואל התמים
שיחי' אליהו הרב יבדלחט"א ב"ר
ה'תשע"ח תמוז כ"ב ה', ביום נפ'

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

נשמת לעילוי

  

בית בהלכות הלומד ואחד אחד כל
המקדשלכל בית את בונה - הבחירה
לצאת צריכים כן, ואם כולו! העולם
יהודי ולמצוא אלו בימים לרחוב
את לבנות עליך שמע! לו: ולומר
על - כולו העולם לכל המקדש בית
שבתורה החלק את שילמוד זה ידי

המקדש! בית בנין עם הקשור
  

ויסעו ... ישראל בני מסעי אלה
לג, (במדבר בסוכות... ויחנו .. מרעמסס

בארבעיםושניםהמסעותשמונההתורה,
אלא ("ויסעו") המסעות רק לא נזכרים
הלא ולכאורה, ("ויחנו"). החניות גם
אינם מדבר של בעיצומו ועיכוב" "חניה
ב"מדבר כשמדובר ובפרט רצוי, דבר
עצירה הוא, הפירוש שם כאשר העמים"
מושג לגאולה, מהתקדמות והתעכבות
מדוע כן ואם הדיעות, לכל חיובי שאינו

"מסעי"? בשם הם גם ייקראו

ללמדנו התורה באה גופא זה שאת אלא
וזאת "עליה". הינה ה"חניה" שגם -
לעליה זינוק נקודת היותה משום
- היא גם נקראת "החניה" לכן הבאה.

"מסעי".
הגאולה) (פניני

... הראשון בחודש מרעמסס ויסעו
ה) - ג לג, (במדבר בסוכות ויחנו

כשהייתם לישראל, הקב"ה אמר
מהלך בה מפורדים הייתם במצרים
כינסתי קלה לשעה והנה יום, ארבעים
אתם כאשר עכשיו גם לרעמסס. אתכם
אתכם מקבץ אני הארצות, בכל מפוזרים
ההוא ביום "והיה יא): ו (ישעיה שנאמר
שמעוני) ילקוט (עפ״י ידו". שנית ה' יוסיף

הארץ יושבי כל את והורשתם
נב) לג, (במדבר

וישבתם ואז מיושביה, אותה והורשתם
לא - לאו ואם בה, להתקיים תוכלו בה,
(רש״י) בה. להתקיים תוכלו

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:28 19:11 ירושלים

20:31 19:26 תל-אביב

20:32 19:19 חיפה

20:29 19:27 באר-שבע

21:15 20:09 ניו-יורק

יהודה. אלוקיך - וגו' ה' דבר שמעו 

יתהללו. ובו - תשוב אם
ד,א-ב) ב,ד-כח; (ירמיה

אחת... מצוה בשביל הכל

מלך דבר

מסעי מטות פרשת
ב' פרק אבות פרקי

מסעי מטות

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

שנבחרו החיילים קבוצות לנקום!". "יוצאים
נשקם את לתפוס מיהרו למשימה בקפידה
חייל 12,000 המטרה. לעבר לנוע והחלו האישי
כל נהרגו קצר זמן תוך במתקפה. השתתפו
והנשים הילדים בעוד האויב, שבצד הגברים
בערך כך כשלל. ניטל הרכוש וכל בשבי נלקחים
למדיין. ישראל בני בין המלחמה שלב הסתיים

יחולק כיצד מהקב"ה, הוראה הגיעה כעת
שיצאו הצבא אנשי יקבלו מהרכוש חצי השלל:
בני שאר כל בין יחולק השני והחצי למלחמה,
תרומה להפריש ציווי חל השני, בשלב ישראל.
שניתן מהחצי מאות מחמש אחד של בכמות לה',
ואחוז הכהן, לאלעזר ולמוסרו הצבא לאנשי
יש ישראל לבני שניתן מהחלק מחמישים אחד

ללויים. להעניקו

לפרט? למה
הסכומים כל את התורה מפרטת הזה, בשלב
לאנשי ניתן כמה הכללית, השלל כמות מהי –
האחוזים חשבון ולפי ישראל, לעדת וכמה הצבא
פריט מכל הכהן אלעזר קיבל כמה – האמור

ללויים. ניתן וכמה בשלל

מיד מתעוררת כך, כל הפרטנית הרשימה לנוכח
כל את לפרט התורה מאריכה מדוע שאלה:
כפי עשה שמשה לכתוב די היה הללו, המספרים

השלל סכום את להודיע הנחיצות ומה ה', ציווי
התורה אם וגם בפרט? ומין מין כל ושל בכלל,
פרטי כל את להודיע שהיא) כל (מסיבה רוצה
וכל הכללי הרכוש בסך לנקוב היה די הסיפור,
מהסכום, חצי זה כמה לעצמו לחשב יכול אחד

ועוד?! מאות, מחמש אחד זה כמה

ביותר חריג מקרה
ה' ציווי רק בתורה כתוב היה שאכן נגיד ובכן,
מתעוררת היתה שכזה במקרה בוצע, ושהוא
ובהמות אנשים של ומלקוח בשבי השאלה:
יהיה – עצמו בפני מין כל שמספר מצוי לא
עצמו בפני מין מכל שמחצית כך כדי עד מדויק,
מאות, חמש ושל חמישים של לקבוצות תחולק
היה עודף, נותר היה אם וכאן, בכלל. עודף בלי
עם לעשות מה הציווי, על להוסיף צריך הקב"ה

העודף.

סכומי של המספרים כל בפסוקים מפורטים לכן
שמכל נפלא. דיוק כאן שהיה להודיע כדי השלל,
שהתחלק מדויק מספר היה בשבי שלקחו מין

עודף! כל בלי מאות וחמש לחמישים בדיוק

שמצד בגלל הטבע, שנגד נס לא שזה והאמת,
מתחלק, שלא מספר שיהיה מוכרח לא הטבע

בכלל. מצוי שלא דבר זהו זאת בכל אבל

את לחצות ציווה הרי הקב"ה הכל. לא עוד וזה
היה והשלל והיות שווים. חלקים לשני הרכוש
הספירה מתחילת רב זמן עבר בטח מאוד, גדול
הקצאת הרכוש, חציית כך ואחר סיומה, עד
כל שבמשך מסתבר ולא וללויים, לכהן המגיע
והבהמות מהשבויים אחד אף מת לא זה זמן

!!! 840,000 של עצום מספר על שעמדו

גורם זה כבר אחד, רק אפילו מת היה אילו
עודף נותר וממילא שווים, יהיו לא שהחצאים
לכן ה'. מציווי ההיפך – תרומה ממנו נתנו שלא
הראשונה, המחצית סכום את התורה מפרטת
שווים היו שהסכומים להודיע השניה, את וגם
אף מת שלא – נפלא דבר התרחש וכי ומדויקים,

והבהמה! האדם מכל אחד

בשבילנו עושה שהקב״ה מה
בעיני יקר כמה עד להבין עלינו זה מסיפור
שבשביל ישראל, של המצוות קיום הקב"ה
כמה קרו בשלמותה המצווה את לקיים שיוכלו
שזמן – מכך ויותר בכלל, מצויים שלא דברים
וגידול שהמסחר הקב"ה דאג המלחמה לפני רב
כדי מדויק, במספר יהיה מדין אנשי של הבהמות
ציווי את לקיים ישראל בני יוכלו הזמן שבבוא

בשלמות! מדין בשלל ה'

כלל להתפעל שאין מכך ללמוד צריך יהודי כל
לפעמים ואם המצוות, בקיום ומניעות מעיכובים
להיות צריך מצווה, לקיים אפשר שאי נדמה
כדי רבות לסיבות ודואג דאג שהקב"ה בטוח

במלואה. המצווה את לקיים שיוכל
(110 עמ׳ י״ג חלק שיחות לקוטי פי (על



מאדרוה

לטולוז שלט

ק"מ 150

וכו'\ שם שנרצח אחרי

בלילה 10 הגנו

התקשרנו

שיחפשו

בגוגל לנו

ה ד ע ס מ

אלי הראשונה, בפעם כשהגיעו
לבית גן, מרמת קליף ורחל
מנהל בורוכוב, הרב משפחת
ברחובות, קודש" אגרות "מרכז
של הקשה הבעיה את פרשו, הם

לפתחם. הרובצת החובות

העסק בעיית עמדה הפרק, על
והצורך להתרומם הצליח שלא
שהמחירים אלא הבית. את למכור
היו ביתם, בעבור להם שהציעו
מסכום משמעותית נמוכים
אותם להותיר שעלול מה הקניה.

גדולים. חובות עם

בקשת את הכניסו שהם לפני
קודש' ה'אגרות לתוך הברכה
שכלל קצר, הסבר קיבלו הם
מלך שליט"א הרבי הוראות את

'כלי לעשות המשיח
החלטה בדמות לברכה'
החליטו הם טובה.
לבדוק צדקה, לתת
והמזוזות התפילין את
בכשרות ולהשתדל

המאכלים.

ח', לכרך הוכנס מכתבם
"וכיוון קכב-קכג: עמוד
אפשר אי אחד, שאיש
וכמה כמה לנהל לו

על ושנוסף פרטיהם, לכל עניינים
בהם, שולט הסדר כן גם יהיה זה
ומיד שתיכף מוכרח לדעתי הרי
בעניינים, הלאה שיסתבכו מבלי
הנ"ל מעבודתו חשוב חלק ימסור

לזה". המתאימים לאנשים

התשובה, מול אל המום עמד אלי
המשיח מלך שליט"א הרבי "איך
הבעיה מהי בדיוק לומר יודע
להאציל חייב אני בעסק?

סמכויות".

הרבי הוראות קיום שלמרות אלא,
וההחלטות המשיח מלך שליט"א
הדירה שרוכש הרי הטובות,
כתבו הזוג בני נראה. טרם המקווה
התפילין החלפת על ובישרו שוב,
העסקיים והשינויים והמזוזות,
לדירה קונה לאיתור ברכה וביקשו
מהסכום יפחת שלא בסכום

ששילמו.

המשיח מלך שליט"א הרבי תשובת
קי"א: עמוד י"א, בכרך התקבלה
שנכנסים מכך להתרשם "אין

הבית". לבניין בחובות

ולחץ הוסיף הבנק חלף. מה זמן
הגיע ואליהם כספו, את לקבל
הדירה, את לקנות שביקש רוכש
לסכום משמעותי הקרוב בסכום
שהעסקה שלפני אלא הרצוי.
את לקבל שוב ביקשו הם נסגרה
המשיח. מלך שליט"א הרבי ברכת
מ"ב, עמוד י"ג, בכרך התשובה

ברורה: היתה

יסתדר ממש שבקרוב "בברכה
טוב, באופן שלהם הדירה עניין
הדרוש ככל מרץ להוסיף ויוכל

בקודש". בעבודתו

אמר מאד!" בקרוב אבל כעת, "לא
בורוכוב. הרב להם

חלפו. שבועות מספר
להתחזק הוסיף אלי
בשמירתהתורהובקיום
כשהברכה המצוות,
ישיר באופן משפיעה
והנה, הבית. בני על
הקונה סוף סוף נמצא
בעבור לשלם שהסכים
סכום מלוא את הבית
נמכר הבית הרכישה!
ומוצלחת טובה בשעה
לא הזוג. בני לשמחת
אף נמכר והעסק רב, זמן עבר
ולנושים לבנקים החובות הוא.
כבדה שאבן חשו הזוג בני שולמו.

ליבם. מעל נגולה

בשלוות וכתב אלי ישב הפעם,
להתייחס כיצד עצה, לקבלת נפש
התחזקותו על לו הלועגים לחבריו

והמצוות. התורה בשמירת

תנ"א, עמוד ט"ו, בכרך התשובה
איך ששאל "במה הכל: את אמרה
וכו' המחרפים כאלו עם להתנהג
להיכנס שלא מהנכון יהדות. ענייני
שרוב כיון ופלפול, וטריא בשקלא
המידות מפני הוא כנ"ל הנוהגים
שבמוח. השכל מפני ולא שבלב,
תוצאה זה הרי דרובא, ורובא
מסדר רצון שביעת ואי מאכזבה

חייהם..."

אט- ההוראה, קיום שעם כמובן,
למסלולם. חזרו העניינים אט
דרך החדשה, בדרכו התמיד אלי
למדו חבריו והמצוות. התורה

התמדתו. על בהערכה להביט

השבועות בשלושת ללמוד המשיח, מלך שליט"א הרבי בקשת עפ"י
בית אודות הק' שיחתו מתוכן בזה מובא הבחירה, בית ענייני
בית הלכות הנדפס עפ"י מעובדים הדברים השלישי. המקדש
תשמ"ו. קה"ת הוצאת וביאורים" חידושים עם לרמב"ם הבחירה

המקדש? בית את יבנה מי
המקדש בית ייבנה וכיצד מי לשאלה בהקשר
כסותרות הנראות דיעות, שתי קיימות השלישי,

זו. את זו לכאורה

השמים מן א.

ומייחלים מצפים אנו לו העתיד, מקדש בית אחת, דיעה עפ"י
וכלשון ומשוכלל בנוי הוא כאשר השמים מן להתגלות עתיד
א): (ל, השנה, ראש ומסכת א) (מא, סוכה למסכת בפירושו רש"י
משמים, ויבוא יגלה הוא ומשוכלל בנוי מצפין שאנו העתיד "מקדש

ידיך". כוננו אדנ-י "מקדש יז) טו, (בשלח שנאמר:

ומסכת א) (מא, סוכה במסכת התוספות גם כתב זו וכדעה
חז"ל מאמרי עפ"י והוא "אין"). המתחיל דיבור ב, (טו, שבועות
תתמח רמז תהילים שמועני ילקוט יא. פקודי (תנחומא במדרשים

א). כח, א (חלק בזהר הוא וכן בסופו)

אדם בידי ב.

אדם, בידי יהיה המקדש בית של שבניינו הרי שניה, דיעה עפ"י
המקדש. בית את יבנה המשיח שמלך היא כשהכוונה

וזה יא). פרק (תחילת מלכים בהלכות הרמב"ם פסק זו כדעה
ליושנה דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח "המלך לשונו:
הוא וכן ישראל" נדחי ומקבץ המקדש ובונה הראשונה לממשלה

במקומו...". מקדש ובנה והצליח עשה "אם יא: פרק בסוף

בנוגע המשניות לפירוש בהקדמתו שכתב ממה מובן גם כך
בירושלמי חז"ל מאמר עפ"י והוא מדות. מסכת של להתועלת
במדרשים וכן ויבנוהו יבואו שהגלויות א) הלכה א, פרק (מגילה
מפורש ושם ב). יג, פרשה רבה במדבר ו, ט"ו, פרשה רבה (ויקרא

יבנהו. דמשיח יותר

השערים? יגיעו מאיפה
הוא: הנ"ל חז"ל מאמרי שני בין התיווכים אחד

אמרו שעריה" בארץ :"טבעו ט) (ב, באיכה הנאמר על-הפסוק
יג. , ב פרשה רבה באיכה הוא וכן טו, פרשה רבה (במדבר חז"ל
נגנזו, במקומן המקדש בית "שערי א): ג, א חלק בזוהר הוא וכן

גו'. בארץ טבעו שנאמר

בנוי - השמים מן ירד אכן השלישי המקדש שבית לומר יש ולכן
היו (שהן בארץ" ש"טבעו שעריה אותם הדלתות אבל - ומשוכלל
דלתות את והמעמיד במקומם, ויעמידום ויתגלו יעלו אדם) בידי

כולו. בנאו כאילו שנחשב הוא הבית

גדולים פלטרין "הבונה ב): נג, בתרא בבא (מסכת הגמרא לשון וזה
קמא, טעמא? מאי קנה. דלתות, להם והעמיד אחר ובא הגר בנכסי
בלא הפלטרין שבנה - הראשון כלומר דאפיך". הוא בעלמא לבני
כמי אלא הבית, את שבנה כמי נחשב אינו שהוא הרי דלתות, להעמיד
דלתות העמיד שלא זמן דכל זה, על זה וסדרן בעלמא לבנים שהפך
ברווחא", לה עייל נמי והשתא ברווחא עיילי מעיקרא קעביד? מאי

ברווח. כאן נכנסים וכעת ברווח כאן נכנסו כן לפני

עכשיו נפלאות הבחירה בית עניני

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

ט. פרק אסורות מאכלות הל'

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

ז-ט פרקים שכירות הלכות

י-יב. פרקים

א-ב. פרקים ופקדון שאלה הלכות יג. פרק

ג-ה פרקים

ו-ח. פרקים

א-ג. פרקים ולוה מלוה הלכות

ד-ו. פרקים
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הדירה למכירת עד הברכה עם

שבנו מישובים יהודים סילקו זה דרך ועל
במצב שהיו ידי ועל ובנשמתם. בגופם בממונם,

כל את ומסרו ללחץ ונכנעו ישתחווה", ולא יכרע מ"לא הפוך
נפש! פיקוח בסכנת רבים יהודים העמידו - הנ"ל המקומות

תש"מ) תשא (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ללחץ שנכנעו ידי על

בורוכוב 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

ולאספנים מיוחדים ומטבעות להשיגשטרות ניתן
המשיחמדליה הרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א הרבי מדליה

1996- משנת הממשלתית החברה בהנפקת
(זהב-750) זהב גרם 41.46

! יחידות 999 מתוך מדליה

04-8622-442 בע"מ מחירהמצליח

מיוחד!

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ט 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
משי
מ

חה!
הצל
ב

אסתר בת מושקא חיה מזל לזכות ל

ומצוות בתורה אור ושתראה והנשמה הנפש לרפואת

לגאולה מתכונן בטורקיה כשהשייח

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בשבוע לעולמו שהלך ע"ה, קלי בועז הרב
נח בני מצוות שבע בהפצת רבות פעל שעבר,
מצוות שבע מטה במסגרת העולם לאומות
המשיח. מלך שליט"א הרבי כהוראות שהקים,
השייח אצל בטורקיה, שכזה מיוחד מפגש על
המונה מוסלמית קהילה ראש אוקטר, עדנן

סיפר: הוא מאמינים, מליון כחמש

מלכים. בכבוד התקבלנו באיסטנבול "כאן
העוזר המתין התעופה, בשדה פנים בקבלת
הרכב נוח. כבן עצמו את המציג השייח, של
נדלק. לא - והממוחשב המודרני מירי, המוגן
אחרי עזרו. לא הכיוונים מכל הנסיונות כל
באנגלית נח בני מצוות שבע כרטיסי שחילקנו
דקות 45 של נסיעה לאחר נדלק... הרכב -

איסטנבול. של בליבה מפואר למלון הגענו

נח בני מצוות 7 ו מוסלמים
ולהתראיין לפגוש לטורקיה הנסיעה של היוזם
מנדי מר היה המקומית, הטלוויזיה לתוכנית
של האישי עוזרו שהיה בלוד, הגר דרוזי ספדי,
השתתף מנדי קרא. איוב והשר הכנסת חבר
בבת באמפי תמוז ג' בכינוס שנים כמה לפני
עיתונות צלם הצטרף בנוסף הגאולה. עיר ים,

השייח. את שראיין אוליאל בן מאל

של לווילה נוספת פעם הגענו השני, ביום
מצלמות גדרות, עם ממוגנת, הווילה השייח.
אוהבים המוסלמים כל שלא כנראה ושומרים.
השייח של והאמירות הסגנון הפתיחות, את
ישראל ארץ על זכותנו בעד היהודים, בעד
על מושתתות אמירותיו הבית. הר כולל
השונים והמפרשים הממשיכים על ולא הקוראן
ועל היהודים על שליליים עניינים שהכניסו

וירושלים. ישראל ארץ

לדבר, ומתחילים במעגל באולפן מתיישבים
ובמקביל מגיע השייח צילומים. ללא עדיין
הרבה שחי ישראלי עסקים איש במקום מופיע
השאלה המתורגמן. והוא בטורקיה שנים
דת ארגון לאיזה היא שואל שהוא הראשונה
שם הבעל על הסבר מתחיל כאן שייכים. אנו
השייח ומשיח. תניא הזקן, האדמו"ר טוב,
וכותב חושב מדבר בעצמו הוא מתחבר מאוד
ביותר "החם" הנושא עולמית. גאולה בענייני
לאן יבא, מתי משיח. - זה עוזריו ואצל אצלו

נראה. הוא ואיך המשיח, זה מי יבא,

ודגלון סידור
תהילת סידור לשייח נתתי מתנות, החלפנו
"כלי - עור בכריכת לאנגלית תרגום עם השם
מלך שליט"א הרבי (כהוראת כלי", בתוך
לפגוש שהלך קנדה בטורונטו לשליח המשיח
"מודה עם מתחיל "הסידור הפרזידנט: את
נוספים). דברים וכן לגוי" שייך שזה אני"
בגדו דש ועל משיח, דגל לשייח נתתי כן כמו

"דגלון". - משיח סיכת לו שמתי

המתנות אלו כי גדולה בהתרגשות אמר השייח
לי העניק וכמנהגו, ביותר. אותו המשמחות
בסגנון פיתוחים עם מכסף טס - משלו מתנה
כחולה. בקטיפה מצופה עץ בקופסת טורקי

ב770 ירד המקדש בית
כאשר משעה למעלה ערך הטלוויזיוני הראיון
בתוך תרגום ויקבלו בעברית נאמרו דבריי

לטורקית. הסרט

הראשון, הרש"י את החת"ת מתוך הקראתי
ונתנה מהם נטלה ברצונו .. יצחק רבי "אמר
הכל: על לטלוויזיה בראיון דיברתי לנו".
של הציווי כולל רבינו למשה תורה מתן
בזמן העולם מצב נח, בני מצוות שבע
ולכן קיים היה המקדש שבית המלך שלמה
בית להקמת לפעול עכשיו גם צריכים כולנו

הכתוב את סיפרתי המקדש.
גביהא לגבי סנהדרין במסכת
ארץ על וזכותנו פסיסא בן
עשה צדקה גלות, ישראל,
משיח בעולם. א' הכנסת ה'.

וגאולה.

המשיח, הוא מי שאל המראיין
תמונת את לו שהראיתי כמובן

לאן שאלתו על המשיח. מלך שליט"א הרבי
עניתי לחו"ל, או לירושלים אם המשיח יגיע
רבינו "בית הקונטרס עיקרי את והסברתי
מלך של במקומו ירד המקדש שבית שבבבל",
הדברים לירושלים. יעבור ומשם 770 המשיח
שאלה. סימני וללא בפשטות אצלם התקבלו

יצא לא שמעולם אמר אוקטר עדנן השייח
כן גם יבא הוא המשיח וכשיבוא מטורקיה

אמן. ממש, בקרוב לירושלים"...

היצר בלבול ומניעת העיון חיזוק
בפתקא תיבה איזה תחת) קו (מושך אני כשמדגיש א)
המודגשות שתיבות כוונתי, אצלי, ששואלים השאלה

יזיק. שלא שכתב כמו ודלא שלי, המענה זהו

ובתפלה התפלה קודם שהתבוננות שציינתי, במה ב)
כו"כ שם שימצא וכתוב וכו' בתניא מבואר עצמה
כתוב שם, המובאים מאופנים שכמה מובן - אופנים
מסוגו כלל שאינו זה לאופן השייך הסוג בפירוש
הישיבה בכותלי ונמצא בישיבה הלומד אברך הוא
שלא בודאי כתוב שראה האופנים אותן ומכל וכו'
אז מהם, שלשה לשנים בהנוגע אלא אצלו ספק יהי'

לבחור. מהן באיזה המשפיע עם יתייעץ

או בדא"ח ענין באיזה להתבונן שכשמתחיל לכתבו, ג)
מבלבלות. מחשבות כמה לו בכלל-נופלים לימוד בענין

בשעה וגם הספר, מתוך ללמוד בזה העצה ידועה
לפניו, פתוח הספר יהי' סגורות, והעינים שמתבונן
הבלבולים וממעטים המחשבה אוחזות שהאותיות

כליל. אותן מבטלים ולפעמים

עד מהתחלתו מ"א תניא בפרק שההתבוננות במ"ש ד)
יתרשם אל - מזה רחוק הננו המלך, תיבת ב' לעמוד
במחשבתו הענין על יחזור אם כי אלה, היצר מפתויי

היצר. טענות ישתתקו ובמילא פעמים, איזו

ענו כבר כמדומה הרי - הידוע ענין אודות במ"ש ה)
מתקונו, ואפילו מהענין דעת להסיח לע"ע, שעליו, לו,

לזמן. מזמן הענין ונחלש מתמעט שעי"ז

ו׳תתמד) (מאגרת

אוקטר עדנן השיח עם בפגישה

ספדי מנדי


