
ופרצת שבת
הפצה במרכז מארגנים שנה כמידי
לחיזוק מיוחדת שבת באה"ק 'ממש'
המשיח מלך שליט"א לרבי ההתקשרות
הגאולה בשורת בהפצת העשיה ולהגברת
השבת במהלך המסורת כמיטב והגואל.
וכן ציק זמרוני הרב המשפיע יתוועדו
הרב לציון בראשון תות"ל ישיבת ראש
השבת תיערך השנה ויצהנלדר. שמעון
בבית סיון, ל' קורח בשבת-פרשת אי"ה
'חרב תו"מ הנוער כפר שע"י ההארחה
עשירה במתכונת תיערך השבת לאת'.
כאשר וברוחניות, בגשמיות ומגוונת
הילדים וגם הנשים גם הגברים, גם
וסדנאות תכניות של משפע נהנים
משיח פני לקבלת והרוח הנפש לחיזוק
'ממש': להרשמה ממש. בפועל צדקנו

077.5123.770

אונליין חב״ד בית
מערכת ב"ה, נפתחה אלה בימים
בשם אונליין" חבד "בית - טלפונית
באמצעות המציעה ישראל", "אהבת
לאינטרנט, גישה שאין למי גם קולי, זיהוי
את לומר ,079-932-7770 למספר לחייג
חב"ד הבית את מחפש הוא בו הישוב
הדרוש המידע את תספק והמערכת

הקודש. בארץ חב"ד בית כל אודות

לעדכן המעוניינים חב"ד שלוחי
לכתובת מייל ישלחו פרטיהם את
beitchabadonline770@gmail.com

לזיהוי המערכת פועלת ראשון בשלב
ובהמשך הקודש בארץ חב"ד בתי
ברחבי חב"ד לבתי גם בעז"ה, תתרחב

תשלום. ללא השירות העולם.

טובות חדשות

ל- וטף נשים אנשים,
ומשיח גאולה עצרת

ה'תשע"ז תמוז ג'

שעה סיון. ט"ו הרביעי, ליום אור זה היה
רבי הריי"צ אדמו"ר לילה. חצות עשרה, שתים
בשושלת השישי הנשיא שניאורסון, יצחק יוסף
ל"יחידות", האנשים קבלת את סיים חב"ד
ובלשי שוטרים וקבוצת נפתחה הדלת כאשר
מאסרו. על לרבי והודיעה פנימה פרצה חרש
על להצלתו. סיכוי כל נראה לא הטבע בדרכי
24 בתוך ביריה "מוות נרשם שלו החקירה תיק

שעות".

בהם יום עשר שמונה חלפו
הקומוניסטי, בכלא אסור היה
ללא נפש במסירות עמד בהם
הכפירה מעצמת מול חת
לבלעו רגע, כל שביקשה

חיים.

,(1927) תרפ"ז תמוז ג'
הרבי בגלוי. הנס התחולל
בכך כאשר מכלאו שוחרר
יהודי עולם, באי לכל נודע
הטבע, בהגבלות מוגבל אינו
של לחג לדורות נקבע תמוז ג'

גאולה.

״חזקה״ יש
רוסיה גבולות את יצא הרבי
החלה החסידות ותורת
כעת העולם. ברחבי להתפשט
המאסר פרשת כל כי התברר
והיוותה עצומה טובה הייתה

האמיתית הגאולה בהבאת ביותר חשוב שלב
קרש למעשה שימשה היא באשר והשלימה,
היהדות הפצת של חדשה למציאות הקפיצה

יותר. ונעלה רחב באופן חוצה, והמעיינות

ביתר שם הרבי עסק לארה"ב הגעתו עם בהמשך,
החסידות מעיינות בהפצת עוז, וביתר שאת
בחצי היהדות וחיזוק
משם התחתון. כדור
שליחים שלח גם

רחוקות. למדינות

הלכתי כלל קיים

שלוש נעשה מסויים עניין שכאשר האומר,
תוקף מקבל הוא "חזקה", שיש הרי פעמים,
הכלל אם חוזק. מלשון "חזקה" קביעות, של
הדבר שכך ודאי החול, לענייני ביחס בר-תוקף
בכלל להם שיש קדושה, בענייני כשמדובר
של פעולה ולכל התורה, של הנצחי הכוח את

ותמידית. נמשכת השפעה יש קדושה

כזה לעניין יש מיוחד תוקף
פעמים שלוש רק לא הנעשה
שהרי פעמים, תשע אלא
פעמים שלוש כבר יש כעת
משולשת" "חזקה - "חזקה"
כאשר יותר ועוד .(3x3=9)
במשך מתבצע העניין
ה"חזקה כאשר שנה, תשעים

בעשר. מוכפלת משולשת"

עצומה שמחה
מאז שחלפו השנים בתשעים
הפנימו והגאולה, המאסר
כלל ובאמצעותם חסידים
הטמונה העוצמה את ישראל,
בו היום תמוז. ג' של זה ביום
למעלה הינו יהודי כי התגלה
את הממשיך יום הטבע. מן
האמיתית הגאולה עניין
הגשמי, הזה לעולם והשלימה,
מעלתו להתגלות הכלי כאשר
האיתנה העמידה זו ויחודו
בריאתנו, של העליונה הכוונה במילוי שינוי ללא

עצומה. שמחה מתוך זה וכל

ג' הגאולה חג יחול יום עשר כשמונה בעוד
ישראל, בית המוני יחד יתאספו זה ביום תמוז.
מעמד ומשיח, גאולה לעצרת וטף נשים אנשים
ביטול מתוך צדקנו, משיח פני לקבלת ארצי
זה, מסוגל ליום כהכנה גדולה. ושמחה עצום
בהפצת להוסיף ומצות, בתורה להתחזק עלינו
משיח, של תורתו לימוד החסידות, מעיינות
מלך שליט"א הרבי של הגאולה בשורת ופרסום

לבב. וטוב שמחה מתוך והכל המשיח,

של פעם תשעים
הגאולה! שמחת

ומשיח״ גאולה ״עצרת הענק למעמד מתכוננים

משיח פני מקבלים

ישראל בית המוני יחד יתאספו זה ביום תמוז. ג׳ הגאולה, חג יחול יום עשר כשמונה בעוד
לבב וטוב שמחה מתוך והכל צדקנו, משיח פני לקבלת ארצי מעמד ומשיח, גאולה לעצרת

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

קופצ'יק שיחי' בצלאל אלתר הרב למשפחת
שיחי' משיח הת' הבן לבוא
שתחי' עב"ג השידוכין בקשרי

בניסטי שיחי' לירז הרב למשפחת
הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של

טוב מזל
אפרת ומרת שלמה אלעד ר' למשפחת

שיחיו קנטור
שתי' 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

טוב מזל

  
    

     
    

     
   

    
    

     
    

    
 

    

א) ח, (בהעלותך הנרות את בהעלותך

את מבטא בכלל, הנרות" את ”בהעלותך
את לשמש היהודי של העבודה כללות
נשמת ה' ה"נר הדלקת של העבודה קונו:
אור", ותורה מצוה ”נר של באור אדם",
המציאות כל את תאיר היא זה ידי ועל
מעשיך ”כל - בעולם וחלקו גופו ואת שלו,
דעהו", דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו

שבסביבתו, האנשים, את גם ותאיר

אורה (ממנה העולם כל את להאיר - עד
מצוה ”נר עם - העולם) לכל יוצאה
מצוה - המחבר כזה ואור אור". ותורה
גשמיות את - וחיבור צוותא מלשון
שהעולם כך הקב"ה, (כביכול) עם העולם
יתברך לו דירה - הידוע בלשון - נהיה
הדולקת מאירה" ”מנורה בתחתונים,

אלקי. באור ומאירה
(600 עמ׳ תנש״א, השיחות (ספר

וראה הראשון אדם של ספרו ראה משה
יהיה שלא משיחא בעקבות דור שיהיה
שההשגה והיינו אלקית, השגה בהם
ובפרט כלל, להשגה נחשבת אינה שלהם
למאומה. נחשבת שאינה משה השגת לגבי
ולב, במוח אמיתית עבודה תהי' שלא וגם

ממש, בפועל המצות קיום יהי' רק

כמה שיהיו נפש במסירת יהיה זה וגם
בריבוי ונפש בגוף ועכובים מניעות
מונע, כל נגד ויעמדו והסתרים, העלמות
ובדרך נפש במסירת המצות ויקיימו

נסיון.
דוקא, שבזה ההתחלה נעיצת את וראה
ומזה סוף, אין ועצמות פנימיות מבחינת
היתרון מפני בעצמו השפלות בתכלית היה

ממנו. הרבה גדולים שהם הזה
קי) עמ׳ א׳ דיבורים (לקוטי

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:27 19:09 ירושלים

20:29 19:24 תל-אביב

20:31 19:17 חיפה

20:28 19:25 באר-שבע

21:20 20:08 ניו-יורק
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גדול כהן - להשפעה תקן תו

מלך דבר

בהעלותך פרשת
ב פרק אבות פרקי

בהעלותך

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

ובבית במשכן הנרות בהדלקת עוסקת פרשתנו
למרות הנרות". את "בהעלותך - המקדש

באיש גם מותרת המקדש, בבית המנורה שהדלקת
ההדלקה, לפני הנרות "הטבת" אך כהן, שאינו

ההדלקה, גם כך הכהן. ע"י דווקא לעשותה חובה
- קדוש היותר במקום דווקא להיות חייבת אשר

הקדשים. לקדש בסמוך - "ההיכל"

יכולה אחת כל

ישראל, נשי בהתנהגות העיקריים הענינים אחד
הצניעות: ענין הוא ובנותיהן בניהן על המשפיע

בגמרא, וכמובא פנימה". מלך בת כבודה "כל
"קמחית" של הכלל מן היוצאת לצניעות בנוגע
שכתלי המקדש), בית בזמן גדולים לכהנים (אם
כך ובשל ראשה, שערות פעם אף ראו לא ביתה

גדולים. כהנים - בנים לשבעה זכתה

של גדולה כה במדה אני המוכתרת לחשוב: ואל
אם ומה - גדולים כהנים בני שיהיו כדי צניעות
הם"! קדושים ישראל "כל הרי סתם? כהנים יהיו

צריכה שהמנורה המנורה, הדלקת לנו מורה לכך,
אפשרות קיימת שאם ב״היכל״. דוקא להאיר

- לעניננו ובנוגע - יותר מקודש במקום להאיר
שיהיו בניה את לגדל האשה של באפשרותה אם

הוראה, מהווה עצמו זה דבר הרי - גדולים כהנים
זה תפקידה ממלאה אינה ואם חובתה, היא שכך
רצון אחר מילאה ולא תפקידה, כלל קיימה לא -

הקב"ה.

אהרן אל "דבר הפרשה: בתחילת הנאמר יובן וכך
את ידליק שאהרן הנרות", את בהעלותך גו'

בתורה, הנאמר זה, ענין ולכאורה המנורה. נרות
הדלקת כך: להיות חייב לא אהרן, ע"י שיתבצע

כהן, שאינו 'זר', באדם גם הרי כשרה הנרות
שאינו הדיוט, בכהן כשרה - הנרות הטבת ואפילו
לעשות אהרן נדרש כן, אם מה, לשם גדול. כהן
כהן אהרן על שדווקא איפוא, מובן, מכך זאת?

זאת. לעשות גדול,

קדוש הכי במקום

לפעול אחד כל של מחובתו שכמדובר, אלא,
הנר את להדליק נוסף, ליהודי ביחס לזולתו, ביחס
- ההדלקה אופן וגם, שבקרבו. הנשמה - האלקי
קדושת בדרגת להיות צריך הזולת, על ההשפעה
על בהשפעה להסתפק לא דוקא, הגדול" "הכהן
אם כי קדושה, של יותר תחתונה במדרגה הזולת

גדול. כהן בקדושת דווקא

"לפני נכנס לשנה שאחת הוא, גדול כהן של ענינו
הקדשים". "קדש - קדוש הכי במקום ולפנים"
והלוחות. הארון אלא היו לא הקדשים בקדש

אלא דבר שום לו שאין היא הגדול הכהן בחינת
בלבד. תורה

בלוחות הלוחות, היו הקדשים בקדש כן: על יתר
החקיקה. באותיות חקוקה, התורה היתה אלו

אותיות ואילו לקלף, תוספת הן הכתיבה אותיות
וזהו וביה", "מיניה הלוחות, בעצם הן החקיקה,
תורה. הוא מהותו שכל - גדול כהן של ענינו

גדולים כהנים לגדל

הנרות". את בהעלותך גו' אהרן אל "דבר וזהו:
להדליק מישראל אחד כל של וחובתו זכותו

בכוחו הזולת, ושבקרב שבקרבו, ה' נר את ולהאיר
ישותו שכל עד דרכו, ולפי גדול, כהן אהרן של

כאמור אחד, כל על הוא זה וחוב תורה. רק תהא
בזר. כשרה שהדלקה לעיל,

שבהן ישראל, לנשי הדברים אמורים ובמיוחד
לדעת, איפוא, עליהן, והבנות. הבנים חינוך תלוי
כזה, ובאופן כך כדי עד להיות צריכה שהתנהגותן

גדולים. כהנים בנים לגדל שיוכלו

גדול: לכהן בנוגע ז"ל רבותינו אומרים כן
האמורה, ההתנהגות ידי על לגדלו. יש "גדלהו",

הבנים בחיי והעיכובים המניעות כל ניטלות
רויחי, ומזוני חיי בבני מתברכים - והבנות

ממש. כפשוטו

האמיתית לגאולה נזכה ומיד שתיכף והעיקר
הינם ישראל שעם יתגלה שאז והשלימה,

ב׳) חלק שיחות לקוטי (עפ״י בגלוי. כהנים", "ממלכת

האדם מכל מאד עניו משה והאיש
ג) יב, (בהעלותך האדמה פני על אשר



שליט"א הרבי הכריז שנה 50 לפני
כדי תפילין, מבצע על המשיח מלך
מאחינו רבים שיותר ככל לזכות
התפילין, הנחת במצות ישראל בני
לגאולה. ישראל עם מהכנת כחלק
להניח יהודים מליוני כבר זכו מאז,
שניאורסון חיים הרב תפילין.
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח
נתניה, שע"י יהושע בית לישוב
שלווה תפילין מבצע על מספר

מופלאה. פרטית בהשגחה

אייר, כ"ט שעבר חמישי "יום
מבית משפחתי עם בנסיעה יצאתי
שם מלאכי, קרית לכיון יהושע
אזכרה להתקיים אמורה הייתה

נוטיק. יעקב הרב לסבי

מנת על אחה"צ 5 בשעה יצאנו
חב"ד. בכפר גם לעבור
להיות אמורה האזכרה
בדרך לערך. 7 בשעה
דודי בן אלי התקשר
מצפת נוטיק מענדי
להצטרף. וביקש
שיגיע לו אמרתי
משם חב"ד לכפר

יחד. ניסע

חב"ד, בכפר נפגשנו
שם שהתעכבנו אלא

באיחור. שיצאנו כך המידה על ייתר
ואז ,6 כביש על עלינו הווייז עפ"י
נגמרת. הטלפון שסוללת הבחנתי
לחסוך כדי הווייז את נתקתי
לכמה התקשרתי כי אם בבטריה,
לחג להזמינם יהושע בית מתושבי
שיחה משכה שיחה השבועות.
שהשעה לב שם אני כשלפתע
שעפ"י זכרתי לשקיעה. קרוב כבר
להיות אמורים כבר היינו הווייז
שכנראה הבנתי מלאכי. בקרית

יציאות. כמה "פיספסנו"

הטעינה באחוזי התחברתי
לווייז שוב בטלפון האחרונים
לרהט ביציאה שאנחנו וגיליתי
המנתבת לכיכר יצאנו ואופקים.

מלאכי. קרית לכיון

שחייבים אמר מענדי דודי בן
מנחה להתפלל כדי כאן, לעצור
עלינו השקיעה". כבר מעט "עוד
הכיכר, את המקיפה המדרכה על
ואני להתפלל מיד החל מענדי
נשמעה כלשפתע התארגנתי, עדיין

משאית. של צפירה

שגררה ענק המשאית נכנס לכיכר
בתחילה חשבתי משאית. עליה
לי סימן הנהג אך מפריע, שרכבנו
קלטתי. כשלפתע בזרועו משהו
על האחת ידו את סובב הוא
הנחת על לי כמסמן השניה, זרועו

תפילין.

תפילין". תניח "בוא לו צעקתי
מה למרחק רכבו את הזיז הוא
אני כשלפתע בריצה אלינו וחזר
התפילין את לי אין שבעצם נזכר

איתי. כאן

כי שהתברר דודי בן אל רצתי
שלו התפילין את הביא כן הוא
בזריזות אותם הניח המשאית ונהג
את שמענו כשסיים ובשמחה.
ששמו הגרריסט הנהג סיפורו.
של מקורב הינו תמיר
מענדל מנחם הרב
יהודה. מאור פרידמן

מניח אני בוקר "בכל
בגלל הבוקר תפילין.
לא שונים עניינים
וחשבתי הספקתי
את להניח שאצליח
היום, במהלך התפילין
השעות משחלפו אך
משיג לא שאני ונוכחתי
"רבונו לצעוק התחלתי תפילין
לי להשיג חייב אתה עולם של
שירדו מהיכן! יודע לא תפילין!
היה נראה כשכבר ואז מהירח".
רואה אני לפתע סיכוי, כל שאין
מנחה, מתפללים חב"דניקים שני
מהשמים". לי נפלתם פשוט אתם

הסיבוב שכל הבנו נרגענו. כעת
פרטית בהשגחה היה שעשינו
בהנחת יזכה יהודי שאותו כדי

התפילין.

באיחור, יצאנו מדוע הבנו כעת
יסע נוטיק שמענדי צריך היה מדוע
התפילין, היו בידו רק שהרי איתנו
כיכר לאותה ונגיע טעינו ומדוע
את לפגוש צריכים היינו ששם
להניח שיוכל כדי הנהג, ידידינו

התפילין". את

בזמן גילוי, מלשון גם היא גאולה
הכוונה גם מתגלה, הכל הגאולה
השגחה של עניין שבכל האלוקית
כדי מכוון שהכל מתגלה פרטית.
ית' ומהותו עצמותו לגילוי להביא

ממש. ומיד תיכף

הרבי העיר תשמ"ב מסעי מטות פרשת שבת בהתוועדות
המקדש, מנורת של הנכונה צורתה אודות המשיח מלך שליט״א
הנ"ל. השיחה מתוך להלן עגולים. ולא ישרים דווקא שקניה

ישרים קנים - המנורה צורת
באופן המנורה את המציירים ישנם ..
חצי בצורת הם המנורה קני שששת
האמצעי והקנה עיגול), (בצורת קשת
על ולא מתכת של משטח ע"ג עומד
שטרות ע"ג שמציירים (כפי רגלים גבי
זה שציור וטוב - וכיו"ב באה"ק, הכסף
הלוחות ציור בדוגמת לישיבות, חדר לא

דלעיל).

מפורש שהרי - נכון אינו זה וציור ..
היינו, לה", היו רגלים ש,,שלש ברמב"ם
האמצעי, הקנה יוצא שממנו שהמשטח

רגלים". "שלש ע"ג עומד

בפירוש הנה - המנורה קני ששת לצורת בנוגע לזה: ונוסף
(ספ"ג), מנחות במסכת "קאפח", שבהוצאת להרמב"ם המשניות
ושם הרמב"ם, של ידו בכתב שצוייר המנורה של ציור ישנו
ציור (בדוגמת ישר בקו וא"ו, אות בצורת המנורה קני מצויירים

קשת*. חצי בצורת ולא שי"ן), האות

ע"י שנעשה ציור על מבוססת המנורה) לצורת (בנוגע זו טעות וגם
השבועות: ג' עם הקשור למאורע בהמשך ימ"ש גוי

טיטוס, ע"י ונסתיים אספסיינוס ע"י התחיל שני בית חורבן
עמהם לקחת לאנשיו צוה שני, בית את החריב שטיטוס לאחרי
הוצגו אלו וכלים המנורה, את וביניהם המקדש, כלי את לרומי
רצה שטיטוס והיות ברומי. טיטוס של הנצחון במסע לראווה
"שער הנקרא מיוחד שער לבנות נצטוו המאורע, את להנציח
ביחד לרומא מובלים יהודים ששבויים איך ציירו ושם טיטוס",
"יהודא התיבות את בכ"מ [וחרתו וכו' המנורה המקדש, בלי עם
נלקח זה ומציור שבויים]. הם שיהודים - שפירושו קאפטא",
היפך - קשת חצי בצורת הקנים בעלת המנורה של הנפוץ הציור

הרמב"ם! דברי

לבוא יהודים שהכריחו זמנים שהיו ומפורסם ידוע מזו: ויתירה
על רומא של נצחונה את המבטא טיטוס", "שער את ולראות
שצייר כפי המנורה את שמציירים בלבד זו לא וא"כ, ירושלים.
אלא הרמב"ם, (להבדיל) אותה שצייר כפי ולא גוי, אותה
ירושלים, על רומא של נצחונה את המבטא בציור משתמשים

ליצלן! רחמנא

ממש בקרוב נזכה - המנורה אודות הדיבור שע"י רצון ויהי כז.
שאהרן איך לראות ונזכה השלישי, בביהמ"ק המנורה את לראות

השלישי. בביהמ"ק המנורה נרות את מדליק הכהן

(1917 ע' ד' חלק תשמ"ב, התוועדויות (נדפס
__________

שקני איתא סין) (פ"ז - חסידים משנת לבעהמ"ס - חושב מעשה בספר *
מנורה. של גבהה כנגד ועולין בעגול נמשכין היו המנורה

לב) כה, (תרומה רש"י שדעת ומקדים - יסודותיו שם) (בפירושו כותב אבל:
זה הרמב"ם הזכיר מדלא אבל באלכסון, יוצאים המנורה שקני להיפך, מפורשת
ובש"ס) דמשכן דמלאכת בברייתא מוזכר לא (וכן בחיבורו באלכסון) (שהיו
בעיגול" "כמעט שהיו שנראה" וכו') (מקובל המשכן חכמת בעל "כתב לכן -
יד כתב שנמצא לאחרי - לכן הרקיע"), לגלגלי "דומה (שעי"ז מסתברא" "והכי
בנו ובפי' בפנים), (כנ"ל באלכסון ציורו ובו להרמב"ם המשניות פירוש קודש
שצייר כמו בעיגול לא כו' "ביושר צייר שהרמב"ם כתב עה"ת הרמב"ם) (של

כו'. היסוד בטל הרי - זולתו" אותה

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

כו. פרק ולוה מלוה הל'

כז. פרק

א. פרק ונטען טוען הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ג-ה. פרקים כלים הלכות

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

כא-כג. פרקים

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

פרטית בהשגחה תפילין מבצע

כלשון - אזי הגבול, את מיישבים וכשלא
כפי - קוראת" ש"פירצה פירצה, משאיר זה - ערוך השולחן

הגרוע... באופן מדובר וכאן "לגנב", - כך אחר שכתוב
תשל"ט) במדבר (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לגנב קוראת פירצה

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

רפואה לבתי חב"ד בית

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מהרצליה כהן אלון הרב נהג תקופה במשך
מבתי באחד תפילין במבצע אישית לפעול
מחדר לעבור נהג המרכז. באיזור הרפואה
תפילין ולהניח למחלקה ממחלקה לחדר
שבדרך שיגרתי לא מפגש החולים. עם
בנושאי עירנית לשיחה מתפתח גם כלל
בהזדמנות ומשיח". גאולה חסידות, יהדות,
לו ומסבירים החולה של שמו את לוקחים זו
שליט"א הרבי אל השמות את מעבירים שאנו

שלמה". לרפואה שיברך המשיח, מלך

את להעתיק היה שכדאי חש זמן, שחלף ככל
אך נוספים, רפואה לבתי גם הפעילות דפוס

בנפשו. העוז את מצא לא עדיין

הפעילות להרחבת הוראה
המשיח מלך שליט"א לרבי משדיווח רק
הוראה שהכילה תשובה קיבל הפעילות על
את להרחיב אלא בקיים להסתפק לא ברורה
כבר כעת מגעת. שידו מקום לכל הפעילות
להקים שצריך "החלטתי ברירה. נותרה לא

הרפואה". בתי - חב"ד "בית

בערבי לפעול שמוכנים בחורים חיפשתי
בחורים אכן תפילין. במבצע ויו"ט שבת
הרפואה, לבתי שישי יום מידי לצאת החלו
תפילין. להם והניחו החולים בין עברו
בחורים, של שבהתנדבות ראינו בהמשך
לגייס והחלטנו קבוע מערך לבנות קשה
בקביעות שיצאו צוותים הרכבנו אברכים.

התפילין. להנחת שישי מידי

דפי תפילין זוגות עם יוצא כזה צוות כל
מחלקים אותם וממתקים שמע קריאת
לצלם משתלדים אנו המצוה. קיום לאחר
ושולחים התפילין הנחת בעת החולים את

כתזכורת שישמשו כדי התמונות את להם
המצוה. קיום להמשך חיה

שליט"א מהרבי שקבלנו התשובות אחת
לפעול ההוראה את הכילה המשיח, מלך
שם לפעול התחלנו ואכן הספר בתי בקרב
מגיעים לא אנחנו שאם כשנוכחנו (בפרט
אנו ה"י). מסיונרים, לשם מגיעים אזי
בית לפני תפילין למבצע דוכן מעמידים
ובאים מורגלים כבר והתלמידים הספר,
הייתה שזו בבחורים נתקלנו וכבר בעצמם.
תפילין". הניחו בה בחייהם הראשונה הפעם

תורה שיעורי
רק הינה הרפואה, בתי בקרב זו פעילות
של והמרשימה העניפה מפעילותו אחד פן
כבר שהחל פעילות לה קדמה אלון. הרב
וחסידות. תורה שיעורי ארגון שנים, לפני
על לשמוע זכה בצפת ילדותו בתקופת עוד
וחסידות. תורה שיעורי לארגן הגדול הזכות
ומשצר בביתו השיעורים את קיים תחילה
ל"מושב השיעור את העביר הוא המקום

הכנסת בית "גבאי פיתוח. בהרצליה זקנים"
לקיים לי ואיפשר מהיוזמה התלהב במקום
לא זה שגם עד במקום, השיעורים את
חב"ד לבית ועברנו המשתתפים את הכיל
מרצים הינם המרצים פיתוח. בהרצליה
הרב קצבי, זיו הרב ביניהם בחב"ד, ידועים

ועוד. מויאל עמרם

ארוח שבתות
בבתי אירוח שבת לארגן התחיל לזמן מזמן
הכשרות לדרישות ששודרגו באיזור, הארחה
לרשום זכינו פעילותנו במהלך חב"ד. של
שהשתתפו כאלה של שמות אלפי כבר
אנו זו לקבוצה ובפעילויות. בשיעורים
אירוח, שבתות לחודש אחת לערך מקיימים
והבנות, הבנים בין מלאה בהפרדה הנערכות
הרצאות תכנית התקיימה קבוצה לכל כאשר
התקרבו זו מפעילות שב"ה, לציין עלי משלה.
שליט"א ולרבי לחסידות חבר'ה עשרות כבר

המשיח". מלך

יומו סדר את
מתחיל הוא
ת ב י ש י ב
ברמת חב"ד
אצל אביב
יוסף הרב
שם גינזבורג.
לומד הוא

מה דבר טועם מתפלל, החסידות, שיעור את
יהלומים. כסוחר בבורסה לעבודתו ויוצא
הכל? את מספיקים כיצד חריג, נשמע
של מכוחו רק זה כל אך עונה, הוא "בהחלט,
ויגאלנו שיבוא המשיח מלך שליט"א הרבי

ממש. עכשיו

כהן אלון הרב

ליהודי מתאים לא - עצבות
מתאים זה אין היא, עצבה שלפעמים שכותבת במה
ואחת אחד כל את המצוה חיים תורת תורתנו להוראת
כשהאדם ואפילו בשמחה, ה' את עבדו ישראל, מבני
לעשותם, צריך הי' שלא מעשים איזה עשה אשר יודע
המצות ומצוה התורה בנותן בבטחונו להתחזק הוא צריך
שימלא באופן ולהתנהג תשובה לעשות כח לו שיתן
להתחרט הוא צריך זה עם שביחד ומובן הבורא, רצון
בכלל, בעצבות להיות לא אבל טובים, לא המעשים על
מפנימיות היא התשובה הרי בזה באמת וכשמשתדלים
אם שהיא האשה ועל העונות, כל ומכפרת יותר הלב
יד שעל התורה בדרך בזה לנהג הבית ובעלת לילדים
עצמה, והאשה והילדים הבעל בבריאות מתוסף זה
חוקי שמירת צניעות עניני הם לאשה שנוגע מה ובפרט
הילדים וחינוך המאכלים כשרות המשפחה, טהרת ודיני

זה כל לעיל כאמור אבל בבית, נמצאים שהם בשעה
העולם בורא אשר ובבטחון שמחה מתוך להעשות צריך

בעניניהם. להם ויעזור עלי' משגיח

רעח) עמ׳ יד, (כרך

היצר מתחבולות - דיכאון
כבר וכו'. זה על חשבונות ועושה מדוכא שהוא ובמ"ש
היצה"ר מתחבולות אלא זה שאין מאנ"ש לכמה כתבתי
על דקאי זר, אל בך יהי' לא עה"פ דרז"ל ידוע וכבר
שקץ הציווי ע"ז קאי ובמילא קח:), (שבת הקלוגינקער
וחבל למותר, אך בזה והאריכות תתעבנו, ותעב תשקצנו

הזמן. על

קנב) עמ׳ יב, (כרך


