
היערכות כינוס
ע"י נקבע השבוע, חמישי יום
האמיתית הגאולה למען האגודה
ראשוני היערכות לכינוס והשלימה,
בכפר 770 במסעדת הכינוס לפעילים.
של ראשונית לחשיפה נועד חב"ד,
השנה שתעמוד תמוז ג' עצרת תכנית
את ותפרוש גאולה", "חיים בסימן
בשטח הסניפים של הפעילות תכנית

העצרת. לקראת

לשבועות ממ״ש קטלוג
הפיק תשע"ז, השבועות חג לרגל
לחג, מגוון קטלוג ממ"ש הפצה מרכז
לחג ושלטים מודעות תצלומי המכיל
לשמיעת המגיעים לילדים עידוד פרסי
לעשרות בנוסף וזאת הדברות. עשרת
הגאולה בשורת של פרסום אביזרי
להזמנות: השנה. ימות בשאר לפעילות
.073-2412770 פקס .077-5123-770

mamesh.org אתר

העצרת לטובת ברכה דולר
למען האגודה פעילות הרחבת עם
בהפצת והשלמה האמיתית הגאולה
"עצרת לקראת וההכנות הגאולה בשורת
האגודה מציעה תמוז", ג' ומשיח גאולה
מידו ברכה דולר פומבית, למכירה
המשיח. מלך שליט"א הרבי של הקדושה
ההוצאות לכיסוי מיועדות ההכנסות
העצרת. בקיום הכרוכות הגדולות
באתר פרטים להשאיר ניתן למעוניינים,
הדולר על הפרסום במשבצת הגאולה,

.054-435-7706 בטלפן או ברכה,

טובות חדשות

היכונו!

ומשיח גאולה עצרת
ה'תשע"ז תמוז ג'

במיוחד. המעניינים מהדברים אינה סטטיסטיקה
מכאן יבש. מספרי במידע מדובר דבר, של בסופו
פרשתנו, לפתיחת בהקשר תמיהה עולה גם
איזו העניין? מה ישראל, בני במפקד העוסקת
רבינו שמשה בכך יש עבורנו נצחית הוראה
העובדה גם ישראל? בני את לספור נצטווה
ישראל, בני ספירת שבמרכזה במדבר, שפרשת
שיש מלמדת השבועות, חג לפני לעולם מקומה

פנימי קשר איזה בה
ומהו? השבועות, לחג

הקדושות בשיחותיו
שליט"א הרבי מעורר
את המשיח מלך
לעניין לבנו תשומת
לכאורה, הוגן שאינו
ספירת של זה בהליך
בתהליך ישראל. בני
יהודי כל נמנה הספירה
וללא יותר, ולא כאחד
לדרגתו התייחסות כל
ולהישיגיו האישית
ועבודת מצוות בתורה,
אין לכאורה מדוע ה',

שבכל וליחודיות האישי לערך ביטוי נותנים
אחד?

שווים כולנו בעצם
המשיח, מלך שליט"א הרבי מציין בתשובתו
דרגות: חמש ישנן יהודי כל של בנשמתו אשר
הנעלית לבחינה ועד חי'ה ונשמה רוח נפש,
קווי "יחידה". בשם הנקראת הנשמה, עצם -
מקורם ה', בעבודת שלנו השונים האופי
(נפש, הנשמה של יותר החיצונים ברובדים
הנשמה בעצם ואילו חי'ה) ואפילו נשמה רוח,
להאיר מטרתה הספירה פעולת שווים. כולנו
הנקודה את ולגלות בהיר) ספיר, מלשון (ספירה
השווה, הפנימית
של מהותו שבעצם
"יחידה". - יהודי כל

ההתקשרות נקודת זו

למעלה בהשי"ת, יהודי כל של העצמותית
טמון ה"יחידה" בנקודת כאן ודעת. מטעם
כל ללא יהודי שבכל נפש המסירות כח
עם מכריז הנשמה, עצם של מכוחה הבחנה.
"נעשה סיני הר במעמד שבו יחיד וכל ישראל
ית', מלכותו את מקבל הוא בכך כאשר ונשמע"
אתה". אלא מלך לנו "אין שבועה, של ובאופן
אלא להפרה, הניתנת חוזית התקשרות לא
מוחלטת התבטלות

מוגבלת. בלתי

שבועה של מכוחה
ישראל עם מצליח זו,
גזירות את לשרוד
הצלב, מסעי את השמד,
האינקוויציה זוועות את
האיומה לשואה ועד
שליש שהכחידה
וממשיך הי"ד, מעמנו,
עולם קבל להכריז
ישראל "שמע ומלואו

אחד". ה' אלוקינו ה'

לא סיני הר במעמד אך
"לא אשר: נשבע, הקב"ה גם נשבענו, אנחנו רק
בתקופות גם יעזוב", לא ונחלתו עמו ה' יטוש
ולהחליפם הם ש"בניי כיון בתולדותינו, אפילות
והוא נשבענו אנחנו יכול". איני אחרת באומה
הקרב החג של לשמו הנוסף הטעם ומכאן נשבע
והוא אנחנו שבועות, שתי השבועות", "חג ובא

ית'.

ישראל עם ילדי כל
מידי המתחדש תורה" ל"מתן ההכנה ובימי
בקשת את ולהודיע לחזור ראוי בשנה, שנה
לבוא להשתדל המשיח, מלך שליט"א הרבי
את ולהביא הכנסת לבתי השבועות חג ביום
את מחדש לשמוע כדי ישראל, עם ילדי כל
את קבלנו שבזכותם ובפרט הדיברות, עשרת
הגאולה עדי מתקיים, העולם ובזכותם התורה

ממש. בקרוב השלימה האמיתית

שלא השבועה
מזה זה להנתק

מתן - השבועות חג לפני המשיח מלך שליט״א הרבי נוהג שנה כמידי
הגאולה. וענייני חסידות יהדות בעניני חיזוק לנשים. שיחה לומר תורה,

יעקב לבית תאמר כה

ה׳ יטוש ״לא אשר: נשבע, הקב״ה גם אתה״, אלא מלך לנו ש״אין נשבענו, אנחנו רק לא
יכול״. איני אחרת באומה ולהחליפם הם ״בניי אפילות, בתקופות גם יעזוב״, לא ונחלתו עמו
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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

יהושוע חנניא שמעון חיים הרב למשפחת
הלוי מרקס

שי' יונה לוי יצחק הת' הבן לבוא
שתחי' שרה שיינא עב"ג השידוכין בקשרי

שיחיו חביב למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

טוב מזל

רותז"ל חיה מרת
נ"ע יצחק יחיאל ב"ר
קבקוב

ה'תשע"ז אייר כ"ה נלב"ע
בתוכם, והיא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לזכות

  
    

   
    
   
    

  
     
   
   
  

   

טו) ג, (במדבר לוי בני את פקוד

הרבה דברים מוצא אתה לוי: רבי אמר
מהם. אחד לו ובירר בעולם, הקב"ה ברא
בשבת, - הקב"ה ובחר ימים, ז' ברא
את אלוקים "ויברך ב) (בראשית שנאמר

אותו". ויקדש השביעי יום

ארץ - מהם אחת לו ובירר ארצות, ברא
ה' עיני "תמיד יא) (דברים שנאמר ישראל,

בה". אלוקיך

אלו מהם אחת לו ובירר אומות, ברא
בחר "ובך יד) (דברים שנאמר ישראל, -
שבטים, ברא סגולה". לעם לו להיות ה'
לוי, שבט - זה מהם אחד לו ובירר
מכל אותו "ובחר ב) א, (שמואל שנאמר
הקב"ה אמר לפיכך ישראל", שבטי
שהוא מפני חודש מבן שיפקדם למשה,
רבה) במדבר פי (על ביותר". מחבבן

הדברים את למסור פירושו, "לאמר",
האמירה, את שמעו שלא לבני-ישראל,
בו נוכחו ישראל כשכל תורה, במתן ברם,
מה - הבאים הדורות כולל שמעו, וכולם

"לאמר"? של המשמעות היא
מתן של ענינו ממעזריטש: המגיד מתרץ
הדברות עשרת את "להמשיך" הוא תורה
שבהם מאמרות עשרה לתוך שבתורה
"עשרה הפסוק כפירוש העולם, נברא
שעשרה - הקדש" בשקל הכף עשרה
לעומת ומכוונים שקולים המאמרות
גו' "וידבר נאמר: לפיכך הדברות. עשרת
עשרת "וידבר", את "להמשיך" - לאמר"
המאמרות. עשרת ב"לאמר", הדברות,
להאיר צריך הדברות, עשרת התורה, אור
בחיי העולם בעניני - מאמרות בעשרה
שיחות) לקוטי פי (על היום-יום.

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:18 19:01 ירושלים

20:21 19:16 תל-אביב

20:22 19:09 חיפה

20:20 19:17 באר-שבע

21:06 19:58 ניו-יורק
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המעלות כל עם נמוך להשאר

מלך דבר

במדבר פרשת
ו פרק אבות פרקי

במדבר

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

לתת הקב"ה שביקש שבשעה במדרש מסופר
שעליהם וביקשו ההרים באו לישראל, תורה

מעלה על מצביע אחד כל כאשר התורה, תנתן
"למה הקב"ה להם אמר בו. שיש מיוחדת

בסיני אלא רצוני אין גבנונים" הרים תרצדון
ההרים. מכל נמוך - טוריא" מכל "מכיך שהוא

- היא התורה לקבלת היסודית שהתכונה ומכאן
הענווה.

גודל את יודע יהודי כאשר מובן: אינו ולכאורה,
ש"אתה הענין נפעל שאז - התורה נתינת מעלת
השולחן-ערוך כפסק-דין העמים", מכל בחרתנו
(בברכות ולשון" עם מכל בחרת "ובנו שבאמירת
ב"זמן ודוגמתו תורה", מתן "יזכור שמע) קריאת
עת שבכל ועד בשנה, שנה מידי תורתנו" מתן
כנגדו, ושונה קורא הקב"ה תורה לומד שיהודי
כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן "מה
אצל לא שאינה ונפלאה גדולה הכי מעלה - כו'"
כיצד השאלה: נשאלת שליח, או שרף לא מלאך,

ענוה? של נפשית בתנועה להיות יהודי יכול

לשפלות ענווה בין

אינה לאדם שיש המעלה ידיעת - והביאור
הנפשית לתנועה סתירה בהכרח, להוות אמורה
את לציין יש הסבר לתוספת וביטול: ענוה של

ש"שפלות" - ל'ענוה' 'שפלות' שבין ההבחנה
אנשים", "שפל המעלה, ושלילת העדר על מורה
"ענוה" כן שאין מה מעלה, איזו בו אין שאכן

מעלות לו יש עובדתית כלומר, שבלב, רגש היא
הלב רגש מצד זאת, ולמרות מהם, יודע אף והוא

ענוה. של בתנועה הוא נמצא

מהורודוק מענדל מנחם הרב של הפתגם וכידוע
כן פי על ואף כלל, מעלה שום לו שאין מי שיש

"חוצפה - והתנשאות גאוה של רגש בנפשו יש
מי יש ולאידך, תג-גבול); (=בלא תאגא" בלא

זאת, ובכל ונפלאות, גדולות בעל-מעלות שהוא
וביטול. ענוה של רגש בנפשו יש

רבינו משה של הענווה

"והאיש בו שנאמר רבינו, ממשה - לדבר וראיה
האדמה", פני על אשר האדם מכל מאד עניו משה
משה של מעלתו בגודל להאריך צורך אין והרי
לאחרי ובוודאי האדם", מין מכל "נבחר - רבינו
והכיר ידע ובוודאי מסיני", תורה קיבל ש"משה
לקבל שזכה זה הוא שהוא במעלתו רבינו משה
מכל מאד "עניו היה כן, פי על ואף התורה, את

ביאור וכידוע האדמה", פני על אשר האדם
קאי האדם" "מכל שכתוב שמה הזקן אדמו"ר

לאומות-העולם! ביחס אפילו

אינם מעלותיו שכל שידע מפני - בזה וההסברה
נותנים היו ואילו מלמעלה, לו שניתנו מפני אלא
לדרגא מגיע שהיה יתכן הרי לאחר, אלו מעלות

יותר. נעלית

פתח תהיה לכל כעפר "ונפשי שכתוב מה וזהו
- נצור') 'אלוקי ברכת (נוסח בתורתך" לבי

שהקב"ה בכך העילוי גודל את בידעו שלכאורה,
בתנועה להיות יכול כיצד בתורתו, לבו את פותח

תהיה"?! לכל כעפר "ונפשי וביטול, ענוה של
המעלה זו שאין מכיון הנותנת: שהיא - והביאור

"פתח מלמעלה, לו שנותנים מה אם כי שלו,
ענוה של בתנועה הוא נמצא לכן, בתורתך", לבי

וביטול.

הגשמי העפר כמו

ממש: הגשמי ב"עפר" גם ביטוי לידי בא זה וענין
ביותר, גדולה מעלה בו יש - אחד מצד כאשר
חמה" גלגל "אפילו העפר", מן היה "הכל שהרי

תנועת בו יש ולאידך, רבה), בקהלת שנאמר (כפי
עליו ודורכין דשין הכל שהרי והענוה, הביטול

שותק. והוא

הצומח כח את יש בעפר, בו שדווקא כשם והנה
דווקא כך אדמות, עלי הצומח כל את המצמיח

להצמיח הכח את בה יש הענווה בתכונת
בגאולה תצמיח" מהרה עבדך דוד "צמח את

ממש. ומיד ותיכף והשלמה, האמיתית

ה׳תשמ״ה) במדבר, פרשת שבת התוועדות (עפ״י

האלה הדברים כל .. אלוקים וידבר
השבועות) לחג קריאה - א כ, (שמות לאמר



יכולה חסידית שהתוועדות מה
אינו מיכאל מלאך אפילו לפעול,
הידועה אימרתו הינה לפעול, יכול
התניא בעל הזקן אדמו"ר של
חסידות מייסד ערוך, והשולחן
בזה להיווכח שזכו יש חב"ד.
דניאל ר' מספר ממש. גלוי באופן

הכרמל. מטירת אנוקשוילי

שנה, לפני אלה בימים "בדיוק
תשע"ו בעומר ל"ג במוצאי
חסידית, בהתוועדות השתתפתי
הכרמל, בטירת משיח בבית

בנגל. אסף הרב של בניהולו

זו שהייתה לי התברר בהמשך,
למען האגודה שיזמה התוועדות
והשלימה, האמיתית הגאולה
הכנה מהתוועדויות כחלק

"משיח הגדול לכינוס
לרגל שנערך בכיכר",
רבין בכיכר תמוז ג'

אביב. בתל

שבאותה לציין עלי
לא עדיין תקופה

וכו'. כיפה חבשתי

ההתוועדות, במהלך
זמרוני הרב סיפר
למען האגודה יו"ר
מופתים כמה הגאולה,

המשיח, מלך שליט"א מהרבי
המיוחד הזמן סגולת על גם כמו
בעומר ל"ג מוצאי נמצאים בו
המסוגל רשב"י שמחת יום
ואמירת השירה הברכות. לכל
את הם גם פעלו ה"לחיים"

התחממה. וההאוירה פעולתם

פנה זמרוני הרב מסויים בשלב
אתה ברכה איזו דניאל! ואמר אלי
חסידית, התוועדות זו רוצה?
כוח לה יש בהתוועדות וברכה
עם לכל "ברכה אמרתי מיוחד.

ישראל".

כבר ישראל עם תדאג, "אל
משהו עכשיו אבל מבורך
בקרוב להקים שתזכה בשבילך.
עד עדי בניין בישראל, נאמן בית
ענו החבר'ה יבורך". ישרים דור
שחקים. הרקיעה והשמחה אמן
דניאל "זהו לי אמר אסף הרב

מתחתן..". אתה

לא תקופה שבאותה הוא המעניין
הייתי ולא נישואין על חשבתי

בכלל. בכיוון

חזרתי ההתוועדות, לאחר
עבדתי תקופה באותה לשיגרה.
בחיפה, "לין" הרפואי במרכז
בדיוק רפואי. ציוד על כאחראי
עבודה הצעת לידי התגלגלה אז
שאוכל נראה היה ת"א. באיזור
גבוהה משכורת בה להרוויח
בה, להתעניין החלטתי יותר.
הוזמנתי וגם חיים קורות הגשתי

עבודה. לראיון

הרעיון על אסף לרב כשסיפרתי
הייתה המיידית תגובתו החדש,
המשיח, מלך שליט"א הרבי "ואת
עדיין אך לשלילה, עניתי שאלת?

לוותר. רציתי לא

בדיוק מופלאה, פרטית בהשגחה
הראיון, לי נקבע בו יום באותו
צריך היה אסף הרב
בת"א כן גם להיות
תחילה לסוע וסיכמנו
אביב. ברמת לישיבה
ולמדנו התפללנו שם

מה. זמן

הראיון, שעת בהתקרב
לפני הניח אסף הרב
קודש אגרות של כרך
אתה "פתח ואמר
התשובה". מה ותראה

הייתה והתשובה עשיתי כך
מלך שליט"א הרבי מהממת.
מבין אינו שהוא העיר המשיח,
לשאול מתעקש שוב אני מדוע
הגורם כאשר פרנסה, בענייני
חוסר דווקא זה הפרנסה לחוסר

בהקב"ה! הבטחון

התייחסות הייתה המכתב במשך
אוכלוסיית בקרב לעבודתי
סגרתי הזכותשבזה. וגודל החולים
מוותר שאני והחלטתי הספר את
והמשכתי המפתה ההצעה על

הרפואי. במרכז בעבודתי

פגשתי מכן, לאחר כחודש ואז
שהגיעה בחורה עבודתי במקום
התברר בדיקות. לצורך אמה עם
באמצעות התקרבה הבחורה כי
פגישות מספר לאחר חב"ד.
המשיח. מלך שליט"א לרבי כתבנו
ביותר, חיובית הייתה התשובה
בערב ב"ה, התקיימה והחתונה
ברכת בליווי השנה, כסלו י"ד
לבניין המשיח מלך שליט"א הרבי

יבורך". ישרים דור עד עדי

השבועות. חג של יחודו על המשיח, מלך שליט״א הרבי קודש משיחות

בעולם כאן דווקא לפעול
כאשר שגם היינו, דוקא, למטה לפעול הוא תורה דמתן החידוש
ממנו, למטה תחתון שאין והחומרי הגשמי בעולם-הזה נמצאים

תורה. דמתן להוראות בהתאם ההנהגה תהי'ה שם גם

האדם: בעבודת העניין ביאור

העובדה שמספיקה לחשוב יכול יהודי
ולהט בחיות התורה בלימוד עוסק שהוא
השבועות, חג של ענינו זהו שהרי - כו'
בפועל שרואה ובפרט תורתנו". מתן "זמן
שום אין תורתנו" ד"מתן העניין שמלבד
בחג דהנה, השבועות. בחג מיוחד ציווי
בחג מצה, דאכילת הציווי ישנו - הפסח
בסוכה דישיבה הציווי ישנו - הסוכות
אין - השבועות בחג משא"כ מינים, וד'

"ושמחת - יו"ט שבכל הכלליים הציוויים מלבד מיוחד, ציווי כל
וכיו"ב... בחגך",

תורה אפילו תורה אלא לי אין האומר "כל לו: אומרים זה על הנה
חסידות בדרושי (כמובא וגמ"ח תורה להיות צריך אלא לו"1, אין
לעסוק צריכים אלא התורה, בלימוד להסתפק שאין היינו, בכ"מ2),

העולם. בעניני גם

בו שמצינו השבועות, דחג ההנהגה באופן ביטוי לידי בא זה ועניין
דבעינן בעצרת מודים "הכל - טובים3 הימים משאר מיוחד עניין
הימים בשאר כלומר, , ובמשתה4) במאכל בו (שישמח לכם" נמי
השבועות בחג משא"כ תענית, של מציאות להיות יכולה טובים
יום לישראל ומקובל שנוח להראות בו ולשמוח לאכול צריך

התורה5: בו שניתנה

שכל ומצב במעמד תורתנו", מתן ב"זמן אמנם נמצא יהודי
של במצב - ופשיטא "סיני", - התורה בעניין חדורה מציאותו
הגוף גשמיות על האלקית הנפש הגברת החומר, על הצורה הגברת
דבעינן בעצרת מודים "הכל לו אומרים זה עם וביחד וחומריותו,
אבל אחרת. לסברא מקום יש טובים ימים בשאר לכם", נמי
לכם", נמי דבעינן מודים... "הכל תורה, בו שניתנה יום ב"עצרת",

בו. וישמח ממנו יהנה והחומרי הגשמי הגוף שגם דבר

הוא תורה דמתן החידוש שעיקר מפני - לעיל כאמור - והטעם
והחומרי הגשמי הזה - בעולם אלוקות להמשיך בעולם, הפעולה

ממנו. למטה שאין
(1927-8 ע' ג', כרך התוועדויות ה'תשד"מ, השבועות דחג ב' (יום

.18 הע' 429 ע' ח"ה לקו"ש וראה א. ה, ויקרא לקו"ת .2 ב. קט, יבמות .1

.4 וש"נ. ואילך 27 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה ראה - לקמן בהבא .3 וש"נ.
סי"ח. סתצ"ד או"ח אדה"ז שו"ע שם. .5 ובפרש"י. ב מח. פסחים

הדברות עשרת לשמיעת ישראל ילדי
שבת בכל קהילות "להקהיל א. גרמא: שהזמן בענין לפועל הוראה
לרבים" תורה בהם ללמוד מדרשות ובבתי כנסיות בבתי להכנס
הדברים אם אשר, הרבה") תלמידים ד"העמידו באופן גם (כולל
על תורתנו" מתן "זמן מתברך שממנו בשבת שבת, בכל אמורים

וכמה. כמה אחת

ב"זמן הדברות עשרת שבקריאת ומקום מקום בכל ולזרז לעורר ב.
הקטנים (גם ישראל ילדי כל בבתי-כנסיות יהיו תורתנו" מתן
התורה, לקבלת ה"ערבים" שהם שבעריסה) לתינוקות ועד ביותר,
תנש"א, סיון מבה"ח בחוקותי בהר (מש"פ . אותנו" עורבים "בנינו

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

יב. פרק ולוה מלוה הל'

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

י-יב. פרקים ומושב משכב מטמאי הלכות

פרקים הטומאות אבות שאר הלכות יג. פרק
א-ב.

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים
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מתגלגלים המופתים

הוצרכו - זה הסכם על שחתמו אלו
בכל משיטתם בהם ולחזור להתחרט

40 במשך בה שהלכו מהשיטה הארץ, לבטחון הקשור
בלחץ... לעמוד יכלו שלא מפני - זאת עשו ומדוע שנה!
תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בלחץ לעמוד יכול לא

בהפעלת כישרון, ידע, לכם יש אם

(Premiere, After Effects) וידאו עריכת תוכנות
חלקית, מלאה, במשרה לכם זקוקים הננו

shageulacom@gmail.com אלינו: פנו אנא

מיוחדת לפעילות
הגאולה בשורת בהפצת

אנוקשוילי דניאל ר׳
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המכפלה במערת משיח שליחות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

נכון נשמע המכפלה. במערת תפילין מבצע
כי מתברר זה. קדוש במקום טבעי וכמעט
שגם עד גדולה כה המכפלה במערת הרגישות
של לתקופות צריכים ביותר פשוטים דברים
רק ואכן רשמית. ההכרה לקבלת עד שנים
מפעיל אותו התפילין דוכן זכה האחרונה בשנה
מלך שליט"א הרבי שליח עטיה יהונתן הרב

רשמית. להכרה המכפלה, למערת המשיח

עטיה ויקטור הרב של בנו הינו יהונתן הרב
לקרית המשיח מלך שליט"א הרבי שליח
להפצת ההתמסרות את ינק מאביו ארבע.

הזולת. למען וההתמסרות יהדות

זכה במהלכה במערה, היומית לפעילות מעבר
להרב לו יש יהןדים, לאלפי תפילין להניח
בקרית נושר לנוער תורה שיעורי יהונתן
לא ועוד. ממרא ברמת קבוע שיעור ארבע,
עם בפעילותו אביו את מחליף גם הוא אחת
חסידות ליהדות, בסדנאות ילדים קבוצות

וגאולה.

הפעילות עיקר
במערת הפעילות זו כיום פעילותי "עיקר
דוכן את יהונתן. הרב מספר המכפלה,
מידי ושרה. אברהם אהל ליד מיקמנו התפילין
ביניהם מבקרים. המוני למערה מגיעים יום
עדיין. ומצוות תורה שומרי שאינם יהודים
וכמעט נשמתם את מאירה המקום, קדושת
נענים מיד הם שיכנוע", ב"דברי צורך ללא

תפילין. להניח ובאים להצעתי

ישנה היחידים, והמבקרים לתיירים בנוסף
את המנצלים החיילים בקרב עניפה פעילות
קבוצות בין תפילין. להניח ובאים ההפסקות
גם גויים, של קבוצות גם מגיעים המבקרים

חברי יהונתן. הרב אומר לעשות, מה יש איתם
חומר יפה בהיענות מקבלים אלה קבוצות

נח. בני מצוות שבע על הסברה

מצוה בר לנערי המענה הוא יחודי תחום
קריאה ימי וחמישי, שני בימי בעיקר המגיעים
כדי משפחותיהם עם מגיעים הנערים בתורה.
לא צורך יש כאן לתורה. העליה יום את לחגוג
בדברי גם אלא התפילין, בהנחת בעזרה רק
שימשיך מנת על מצוה, הבר לחתן עידוד

בביתו. מכן לאחר גם המצוה את לקיים

במקום היהודית הנקודה
עשיה ישנה התיירותית ההסברה בתחום גם
מתמקדים התיירים מדריכי מבין רבים מרובה.
המכפלה, מערת על שלהם ההסבר בדברי
או ביודעין ומתעלמים ההיסטורי מההיבט
המקום. של היהודית מהמהות יודעין בלא
לגעת להצליח עלי רבה, ביצירתיות "כאן
שיחה להכניס המקום. של היהודית בנקודה
הרבי של הקדושות משיחותיו קצר רעיון או

המשיח. מלך שליט"א

לא שמעולם כאלה עם נפגשים אנו יום מידי
האירוע את לחגוג ומשתדלים תפילין הניחו
זכינו כבר אגב, המבוגר. מצוה הבר חתן עם
הייתה שזו 85 כבן ליהודי תפילין להניח

חייו. בימי הראשונה התפילין התנחת

לטובת במערה קפה פינת חנכנו לאחרונה
את שפתח אבינו אברהם כמו המבקרים.
אורחים, הכנסת לאפשר הצדדים, לכל אוהלו
אברהם התינוק נשמת לזכר היא הקפה פינת
בחברון, ונקבר שנפטר הראשון התינוק ידידה.

הימים. ששת מלחמת לאחר

דקדושה אפיזודות
קבוצה הגיעה לאחרונה חסרות. לא אפיזודות
מאיטליה. גויים תיירים כ-300 למעלה של
כרטיסי להם חילקתי קצרים הסבר דברי לאחר
אלי נצמד החלוקה במהלך בנח. מצות שבע
מבטו את הסיר ולא הקבוצה מחברי אחד
אותי לשאול והחל איתי, שהיו מהתפילין

שונות שאלות
התפילין. בנושא
עליו ניכר היה
בהתרגשות שהוא

גדולה.

להסביר נסיתי
מתאים שזה לו
ואילו ליהודי
לא זה כגוי הוא
ואז בשבילו.

הייתה שלי אמא "אבל לי ואמר הוא לפתע
מיד אך הלם. במעין הייתי לרגע יהודיה".
בוא יהודי. הרי אתה כך, "אם לו עניתי
מתוך אותו שלפתי תפילין". ותניח בהחלט

ממש. גאולה תפילין. להנחת הגויים 300

עטיה יונתן הרב

וסוכניהם יצרנים בין יחסים
חוק הצעת אליו, המצורף עם שבט מג' למכתבו במענה

וסוכניהם. יצרנים בין ליחסים בהנוגע

ומסחר כלכלה ובעניני בכלל משפט חשן בעניני והנה
באותו הנוהג חשובה, הכי במדה בזה, קובעים בפרט,

וארץ, מקום ובאותו זמן

שכפי ובפרט ופוסקים, בש"ס מקומות בכמה וכמובא
ת"ו בארץ-הקודש אלו בענינים הנוהג השמועה

בשנים, עשיריות משך כבר הוא

הרי שטחים, בכמה שינוים כמה שחלו למרות אשר עד
ומקדם, כמאז כמעט המצב נמשך האמור בשטח

בערך, הם קלים והשינוים

ויודעים בהאמור, הבקיאים עם בדברים שבא בודאי ולכן

בזה, השונים המנהגים של והטעמים הנמוקים גם בטח
לעשותם, שאפשר השינוים כן גם תלוים שבזה

הגזירה. בטלה טעם בטל חז"ל ובסגנון

בספרי התענין האמורה הצעה שבעבוד שכותב כיון
וכו' ותשובות שאלות

לעתים עתים קביעות לו יש אשר מזה, להסיק רצוני
חיים, תורת תורתנו בלימוד תכופות

גם עתים לקבוע ההכרח דבר על לעורר אלא באתי ולא
זו בתקופתנו אשר החסידות, תורת בלימוד

ביחוד, ת"ו ובארץ-הקודש בפרט

האריכות לדכוותי' ובודאי השעה, ודרישת צו זה הרי
למותר. בזה

האמור. בכל לבשו"ט וברכה בכבוד
ו׳תרעז) (מאגרת

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחים ו קדמי שלנוסוכנות הביטוח שלנ הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בארץ-ישראלביטוח צד ג הכי זול בארץ-ישראל  זול הכי ג צד ביטוח

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

לונדוןר' קדמי  הפצת הגאולה ביג בן לונדון בן ביג הגאולה הפצת קדמי ר'

בקרוב... פרטים


