
ל-770 הכרטיס הגרלת על
במוקדי העניפה לפעילות במקביל
לקבלת הארצית העצרת לפרסום חב"ד
מתקיימת תמוז, ג' צדקנו משיח פני
האינטרנט ברשת מעודדת פעילות
לרבי טיסה כרטיס על להגרלה לרישום
אי"ה שתערך המשיח, מלך שליט"א
של בעיצומה (27.6.17) תמוז ג' ביום
הגאולה, עיר ים בבת באמפ'י העצרת

העצרת. משתתפי בין

למכשירי ואפליקציה לתוכנה תודות
במיוחד שפותחו החכמים, הטלפון
מנחלת קרביץ שמואל הרב ע"י לעצרת
נרשם כל מלאכי, בקרית חב"ד, הר
לחבריו שלו הקישור את להעביר יכול
החברתיות מהרשתות אחד באמצעות
מהעברה כתוצאה שייעשה רישום וכל
ויזכה השולח של לזכותו ירשם זו
להירשם ניתן וכו'. נוסף בכרטיס אותו
הגאולה. אתר באמצעות גם להגרלה

hageula.com

ב״מודעות״ הצדעה ערב
לקראת עמלים בר״ג חב"ד במרכז
תמוז. בר״ח שיתקיים השנתי הדינר
הרב הלברשטאם, חסד הרב בהשתתפות
חן, שמריהו הרב רוטנשטיין, מרדכי
נוספות… והפתעות רוט נפתלי הרב
רנד. שולי האומן הזמר של ענק הופעת
דופן יוצא מכתב קיבלו האירוע מארגני
לכבוד המשיח מלך שליט"א מהרבי
הינם ההכנסות כל ר״ג. עיריית ראש
בעיר. העניפה הפעילות והמשך לחיזוק

.052-707-3314 לפרטים:

טובות חדשות

ל- וטף נשים אנשים,
ומשיח גאולה עצרת

ה'תשע"ז תמוז ג'

את זה לברך מאוד כדאי מיוחד, באופן השבת
ברכת העיקרית לברכה ועד הברכות, בכל זה
זו לשבת לה יש והשלימה. האמיתית הגאולה
לקיומם מיוחדת סגולה סיון, כ"ג ביום שחלה
וזאת זה. את זה ישראל שמברכים הברכות של

מניין?

משמעה תורה, כי לעצמנו לציין צריך כהקדמה,
הוראה מהווה שבה פרט וכל "הוראה" לשון
נצחיות ומקום. זמן בכל אחד, לכל נצחית
כזה ציווי המתארים בפסוקים רק אינה התורה
בתנ"ך חלקים אותם גם אלא ית', מאתו אחר או
עמנו. בתולדות אירועים כמתעדים רק הנראים

עבורנו. נצחיות הוראות מכילים הם גם

ושמחה צהלה
הדוגמאות אחת
היום זה המוחשיות,
במגילת הנזכר סיון, כ"ג

אסתר.

שאסתר לאחר זה היה
כי לאחשורוש מגלה
המן בגלל בסכנה חייה
להרוג הרוצה הרשע,
עמה. כל ואת אותה
עתה שרק אחשורוש
היא אסתר כי גילה
המן גזירת וכי יהודיה
עליה, גם חלה בעצם
ומצווה המן על כועס

הוסרה, הרשע מהמן המיידית הסכנה לתלותו.
עדיין ישראל לעם הסכנה כי יודעת אסתר אך
המן של הקודמות האגרות בעינה. נותרה
יצאו כבר כללי, לפוגרום הנחיות שהכילו

לדרך.

מחשבת הספרים את לבטל כעת, מתחננת אסתר
האגגי. המדתא בן המן
את מקבל אחשורוש
"ואתם ומשיב בקשתה
היהודים על כתבו
בשם בעיניכם כטוב

סופרי ויקראו המלך.. בטבעת וחיתמו המלך
חודש הוא השלישי בחודש ההיא בעת המלך
ציוה אשר ככל ויכתב בו ועשרים בשלושה סיון
להקהל .. ליהודים המלך נתן אשר .. מרדכי
את ולאבד ולהרוג להשמיד נפשם על ולעמוד
ומרדכי אותם.. הצרים ומדינה עם חיל כל
שושן והעיר .. מלכות בלבוש המלך מלפני יצא
ושמחה אורה היתה ליהודים ושמחה. צהלה

סיון. בכ"ג היה זה כל ויקר". וששון

ונעשים נזכרים
האלה "והימים אסתר: במגלת הפסוק על
שנה מידי כי האריז"ל, מבאר ונעשים" נזכרים
אלוקית השפעה שאותה הרי ומועד, חג בהגיע
חוזרת לראשונה, ומועד חג באותו שהייתה
מכאן מחדש. וניעורת
השבת של מעלתה גם
כ"ג ביום בדיוק החלה
לדורות נקבע בו סיון
היהודים על "כתבו
ועד בעיניכם.." כטוב
הייתה "ליהודים אשר
וששון ושמחה אורה

ויקר".

של מעלתם זו
בכל השבת התוועדוית
את זה לברך ואתר, אתר
ועד המצטרך, בכל זה
הגאולה העיקרי לעניין

ממש. בפועל והשלימה האמיתית

עלינו השבת, מעלת למימוש טובה כהחלטה
בתורתו ובפרט בכלל בתורה בלימוד להוסיף
בצדקה, הוספה המצות, בקיום הידור משיח, של
העצרת כולל הגאולה בשורת בהפצת להוסיף
שליט"א הרבי צדקנו משיח פני לקבלת הארצית
ג' שלישי ביום אי"ה שתתקיים המשיח, מלך
מלך, הדרת עם ברוב ים בת של באמפי' תמוז
הייתה ש"ליהודים ובאופן וטף, נשים אנשים
האמיתית בגאולה ויקר", וששון ושמחה אורה

ממש. עכשיו והשלימה

ולהתברך לברך
ביותר! השבת

בקיום הידור משיח, של תורתו בלימוד להוסיף השבת, מעלת למימוש טובה כהחלטה
צדקנו משיח פני לקבלת הארצית העצרת כולל הגאולה בשורת בהפצת להוסיף המצות,
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הרחב הציבור להזמנת הארץ, במרכז השבוע עולה אוטובוסים קמפיין
ים. בבת באמפיתיאטרון תמוז ג׳ ומשיח, גאולה לעצרת

הגאולה... לעצרת אחרי סע
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ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(16.6.17) ה'תשע"ז סיון, כ"ב שלח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1149



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

ז"ל יצחק ב"ר שלמה ר'

רוזנברג
ה'תשע"ז סיון י"ב נלב"ע

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

נשמת לעילוי

וולפא שיחי' דובער שלום הרב למשפחת
שיחי' גדליה יוסף הת' הבן חתונת לרגל

שתחי' חנה עב"ג
הרשקופ שיחי' יעקב הרב למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי לבנין יזכו

מבורך ישרים דור

טוב מזל

     

   
      
    

    
   
    
    

    
    
   

   

דברת כאשר א-דני כח נא יגדל עתה
יז) יד, (שלח לאמר

לאמר? דברת כאשר - מהו

ישראל ארץ את הקב"ה שהבטיח אלא,
הבריאה. בראשית כבר ישראל, לעם
הראשון לפסוק ברש"י שמבואר כפי
צריך היה לא יצחק, רבי "אמר בתורה:
מהחודש אלא התורה את להתחיל
בבראשית? פתח טעם ומה לכם... הזה
הגיד מעשיו "כח קיא): (תהילים משום
וברצונו גויים"... נחלת להם לתת לעמו

לנו". ונתנה מהם נטלה

ע"ה, רבינו משה טענת הייתה וזאת
התורה שפתחה זה מטעם אשר
הבטחת היתה שכבר הרי ב'בראשית',
הגיד מעשיו ו"כח לישראל, הארץ
הוא כעת שנותר מה ובמילא לעמו",

א-דני כח נא יגדל "עתה - לבקש
בראשית אימתי? לאמור", דברת כאשר
שלמה) (משבצת העולם. בריאת

ארץ את ויתורו אנשים לך שלח
ישראל לבני נותן אני אשר כנען

ב) יג, (שלח

לברר כדי היה המרגלים שליחת
חטא בה. והיושבים הארץ טיב את
שליחותם על שהוסיפו היה, המרגלים
חוסר בדבר האישית, מסקנתם את
באומרם: הארץ, את לכבוש היכולת
הוא חזק כי העם אל לעלות נוכל "לא

ממנו"!

ליהודי כשנותנים לדורות: וההוראה
הכוחות את גם לו נותנים - שליחות
רק ועליו זו. שליחות למילוי הדרושים

שליחותו. למלא כיצד להתבונן
תשמ"ג) (התוועדויות

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:29 19:11 ירושלים
20:32 19:26 תל-אביב
20:34 19:19 חיפה
20:30 19:27 באר-שבע
21:20 20:11 ניו-יורק
     

א-כד) ב, (יהושע
תמוז חודש : 

תמוז חודש מולד
חלקים. 13 ו דק', 16 ,9 שעה שבת יום

ראשון ויום שבת ביום : 

כמותו משה של שליחו

מלך דבר

שלח פרשת
ג פרק אבות פרקי

שלח

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

אנו למרגלים, בנוגע בפרשתנו רש"י בפירוש
שילוחם: בעת למצבם בנוגע סתירות מוצאים
אנשים", "כולם הפסוק על הפרשה בתחלת
אבל היו", כשרים שעה "ואותה רש"י מפרש
נון בן להושע משה "ויקרא בפסוק בהמשכה,
מעצת יושיעך י-ה עליו "התפלל פירש יהושע"
משה הרגיש אז שכבר מובן, שמזה מרגלים",
לאחר ברש"י מפורש וכן המרגלים, של רשעתם
"מה - משה" אל ויבואו "וילכו הפסוק על מכן

רעה". בעצה הליכתן אף רעה בעצה ביאתן

לרגל לא לתור,
שליחות מתוארת כולה הפרשה בכל הענין: ביאור
כנען", ארץ את "ויתורו - "תור" בלשון המרגלים
נזכרה ולא בזה, וכיוצא "תרים" הארץ", "תור
בקשר "מרגלים" לשון בפרשתנו אחת פעם אף

זו. לשליחות

לומר: יש הדבר ובטעם

הוא: "לרגל" או "לתור" - הלשונות בין החילוק
החיפוש פעולת רק (בעיקר) מתאר "לתור"
ויושביה. הארץ ראיית - ובעניננו בלבד, והראיה
חקירה על מורה "ריגול" לשון כן שאין מה
המסייע בריגול כמו נסתרה, כוונה לשם וחיפוש
הריגול ענין כלל ובדרך האויב, ארץ לכיבוש

חקירותיו יסוד שעל המרגל, חכמת עם קשור
משימה למלא איך עצה לטכס אפשר וחיפושיו

ועוד). האויב, ארץ (כיבוש מסויימת

"לתור לשון רק נאמרה שבפרשתנו הטעם וזהו
(בכוונת השליחות ענין כל כי כנען", ארץ את
הארץ את שיראו המעשה, על רק היה משה)
(וכן שראו מה ישראל לבני ויספרו ויושביה
מטוב לישראל להראות כדי הארץ מפרי להביא

להכניס הארץ", את "לרגל לא אבל הארץ),
כיבוש בשביל ותחבולות "עצות" בחיפוש עצמם

וכיו"ב. הארץ

מהמטרה לשנות לא
יושיעך "י-ה משה תפלת של תוכנה יובן ובזה

מרגלים": מעצת

שמטרת שבחר, לאנשים הדגיש שמשה אף
הרי כנען", ארץ את "לתור רק היא השליחות
רואים שהנם הרגיש אצלו בהתאספם ומיד תיכף
כ"מרגלים", אלא) בלבד, כ"תרים" (לא עצמם את
עליהם הארץ, את לראות הליכתם שמלבד והיינו,
הריגול) יסוד (על מסקנות ולהסיק עצות לטכס

וכו'. הארץ לכיבוש הנוגעות

מעצת יושיעך "י-ה משה התפלל זה ועל
חטא, שום בעצתם היה לא שעדיין אף מרגלים":
היתה כוונתם וכל היו", כשרים שעה ב"אותה כי
בריגולם לסייע איך טובות עצות לטכס רק
משה התפלל מקום, מכל - וכו' הארץ לכיבוש
אלא מרגלים", ב"עצת חלק ליהושע יהיה שלא
ורק אך שהיתה השליחות למטרת נאמן ישאר
ענין בזה לערב מבלי כנען", ארץ את "לתור
"עצת של הנהגה כי וכו', עצות" "נתינת של

נפילה. לידי להביא עלולה (מרגלים)"

מספיק טעם בזה היה שלא מובן, לאידך אבל
ב"אותה עצמם שראו זה כי שליחותם, את לבטל
אינו כ"מרגלים" היו") "כשרים (כשעדיין שעה"
ואינו רצויות, בלתי לתוצאות להביא מכריח

כו'. חשש אלא

למשה להתבטל
בחז"ל, המבואר פי על הענין להמתיק ויש
"ואמת — האמת מדת היא משה של שמידתו
- משה של שלוחו להיות כדי ולכן, משה". זה
ממש" דהמשלח "כמותו כמותו, אדם של שלוחו
נטיה שום השליח אצל שתהיה אפשר אי -

האמת. ממדת

את "לתור רק היתה משה של ששליחותו וזהו
זה, עיקרי בענין כי - אותה" "לרגל ולא הארץ"
להיות צריך היה לארץ, לכניסה בשייכות שליחות

גלוי. באופן משה) של (כוחו המשלח כח

נזכה שבדור' ל'משה אחד כל של הביטול וע"י
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה

תשמ״ה) שלח ש״פ שיחת (עפ״י



ניסים. לנו עושה התפילין מצות
בעת יהודי כל מכווין גם כך
ניסים "שנזכור התפלין: הנחת
לו ואשר עמנו.. שעשה ונפלאות
בעליונים לעשות והממשלה הכח
הרב מספר כרצונו". ובתחתונים
פרוייקט יוזם מהרצליה, כהן אלון

רפואה. בתי חב"ד בית

ל"בית הגענו פעילותנו במסגרת
שיקומי רפואי מרכז לוינשטיין",
ראש נפגעי בשיקום המתמחה
מימי באחד זה היה שדרה. ועמוד
הרב עם יחד נכנסתי כאשר שישי
וביקור תפילין למבצע בבייב חנן
מוח. פגיעות של במחלקה חולים

מבוגר אדם שכב החדרים באחד
סוף באין מחובר שבעים, כבן

לידו צינורות. של
יותר צעיר אדם עמד
בנו הוא כי שהתברר

החולה. של

"שלום ברכת לאחר
המלך" ויחי וברכה,
ואמרתי הבן אל פניתי
תפילין להניח שבאנו

החולים. עם

במבט עלי הסתכל הבן
מוחלטת, תמיהה של

נמצא אביו כי לנו להסביר וניסה
"קומה". של במצב הכרה בחוסר
על לזוז, יכול ולא מגיב לא הוא

מדברים?". אתם מה

המשיח מלך שליט"א שהרבי עניתי
קיום שעצם הק' בשיחותיו מדגיש
יש התפילין סגולת ובפרט המצוה
כדברי חיים, לו להוסיף כדי בה
מאריך תפילין המניח "כל חז"ל

יחיו". עליהם "ה' שנאמר ימים

החולה אל וניגשתי הסכים הבן
לא תמונה תזוזה. ללא ששכב
להניח ניתן היה לא היד על קלה.
להם הצינורות בגלל תפילין, לו
ושל יד של תפילין הרי אבל חובר.
ולכן נפרדות מצות שתי אלו ראש
הראש. על התפילין את לו הנחתי

ישראל", "שמע אמירת לאחר
"יברך.. כהנים בברכת אותו ברכתי
ראשו. על כשידי ישא" יאר..
לבבי. מקירות המילים פרצו בסיום
נס, לנו עשה עולם, של "ריבונו
כדי גם החולים בקרב פועלים אנו
והיהודי גלוי נס לנו עשה לעודדם

הנחת בזכות רגליו על יעמוד הזה
"יחי" בהכרזת סיימתי התפילין".
תראה עוד "אתה לבן: והוספתי
"יהיה רגליו, על יעמוד שאבא

נס".. לו

יודע..", מי אבל להאמין.. לי "קשה
הבן. הפטיר

מהעניין שכחתי וכמעט שבוע חלף
הרפואה לבית שוב כשבאנו אך
לא אבל הסיפור. בכל נזכרתי
כשרק לחשוב. רב זמן לי נותר
את רואה אני החדר לכיון הגעתי
וכשראה המטה. על יושב מיודענו
קרא בידינו התפילין עם אותנו
שהייתם אלה אתם "תגידו לנו:
תפילין?". לי להניח שעבר בשבוע

מוחלט. בהלם היינו
שכב הוא שבוע לפני
הוא וכעת ב"קומה"
חי... כאדם יושב
לשוחח התחלנו
סיפור והתברר איתו

מדהים.

באחד חקלאי הוא
באיזור. הישובים
על עבודה כדי תוך
נפל הוא הטרקטור
הנפילה סיבה. מאיזה
את איבד והוא קשה הייתה

הכרתו.

הרפואה לבית פונה שהוא לאחר
חמורה פגיעה אצלו אובחנה
"קומה".. של כמצב והוגדר במוח
לבית הועבר הוא מסויים בשלב
לכם ואספר בואו "כעת לוינשטיין,
תפילין". לי כשהנחתם היה מה

תורה זה מה ידעתי לא ימי כל
אך הקב"ה. על חשבתי לא ומצות,
למעלה! עליתי ב"קומה" כשהייתי
כמו חיי, כל את לי הראו שם
ורק עצומה בושה חשתי בסרט.
לומר. מה לי יש האם אותי שאלו

את לי והנחתם הגעתם לפתע ואז
ראיתי רגעים באותם התפילין.
חסד של חוט כמין והרגשתי
מצבי השתנה ואז עלי נמשך
חזרה חוזר אתה זה בזכות ואמרו
מחכה אני וכעת התעוררתי. ואז

תפילין. להניח לכם

הרבי בהוראת תפילין", "מבצע
מציל המשיח, מלך שליט"א

חיים!

סבא. כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב עם
מסווג) בתפקיד בצה"ל בעבר שירת (הכותב

ובקאטר באירן האירועים
בתדהמה. המומחים כל הוכו שוב
ביותר החשובות הסוניות המדינות
את ניתקו וסעודיה, מצרים בראשן –
מדינות 20 כ- קטאר. עם היחסים
או היחסים את ניתקו נוספות
הקטארי המעבר דרגתם. את הורידו
נסגר סעודיה, דרך היחיד, היבשתי

בתחומי קטארים ומטוסים ספינות תנועת גם ונאסרה לחלוטין,
בבקשת לאירן לפנות קטאר את שהביא נוספות, ומדינות סעודיה
של לאומי הבין האשראי דירוג מזון. מוצרי למשלוח דחופה עזרה

הוא. אף נשחק והבין-ערבי לאומי. הבין ומעמדה הורד, קטאר

בטרור עיקרית תומכת
האחים בתנועת קטאר תמיכת הינו במפרץ לנתק המרכזית הסיבה
ערב, במדינות המשטרים על להשתלט שמנסה המוסלמים,
התעמולה וסעודיה. מצרים בירדן, טרור פעולות לאלפי ואחראית
איראן, עם קשריה המפרץ, מדינות נגד קטאר של הארסית
שאף (ויתכן לאל-קאעידה גם כספים העבירה שהיא והעובדה
הגבית הרוח על בהתבסס נגדה, הקיצוני לצעד הביאו לדאעש),

טראמפ. בביקור הסעודי המשטר שקיבל

המרכזית המממנת הינה קטאר גדול. בנס מדובר ישראל, מבחינת
מתוחכם מערך להקים לו איפשרו בארגון תמיכתה החמאס. של
מפקדות, משגרים, מנהרות, שכלל רקטות, של תת-קרקעי לשיגור
מערך הרקטות. שיגורי על מרחוק ושליטה קשר, אמצעי אמל"ח,

הרקטי. האיום את לחסל ישראל על מאוד היקשה זה

את לחלוטין להפסיק מקטאר דורשות ומצרים סעודיה כיום,
מבכיריו וחלק המוסלמים), האחים של (זרוע בחמאס התמיכה
התמיכה של משמעותי צמצום המדינה. את לעזוב נאלצו כבר
מעימות שלו לחשש יתרום ואף יכולותיו, לצמצום יוביל בארגון

ערב. מדינות לתמיכת יזכה לא כי ידיעה מתוך ישראל, עם

באיראן האירועים
ביצע דאעש מהלומה. איראן גם ספגה שעבר בשבוע רביעי ביום
העולמית בתקשורת שתועד הפיגוע האיראני. בפרלמנט פיגוע
אינה באיראן מהאוכלוסיה כמחצית פגיעותה. את כל לעין וחשף
וערבים תורכמנים כורדים, אזרחים, מיליוני עשרות וישנם פרסית,
פיצוץ לרבות רבות, פעולות ומבצעים למשטר, מתנגדים שברובם
לשמר מנת על הפעולות, את להצניע דואג המשטר נפט. מתקני
את טרף מרכזי, כך כל במקום האחרון, הפיגוע אולם תדמיתו, את
בפגיעה עליונה מטרה לעצמו רואה הסוני, דאעש ארגון קלפיו.
איראן של כוחות נגד רבות פעמים פעל והוא השיעית, באיראן
וכן השיעי), החיזבאללה ארגון נגד (במיוחד ועיראק תימן בסוריה,

עצמה. איראן בתוך גם פעולות ביצע

– לדאעש איראן ובין עצמן, לבין ערב מדינות בין העימותים
מלך שליט"א הרבי נבואת של נוספת מדהימה התגשמות הינם
מצרים "למכה הוא הגאולה מסימני אחד כי לנו שהבטיח המשיח,
שאנו בלא אויבינו, בין פנימיות מלחמות דהיינו – בבכוריהם"
להודות שיש גלויים, ונסים חסדים אלו בזה. להתערב נצטרך
נמצאים שאנו בכך הכרה מתוך אותם, ולפרסם יתברך, לה' עליהם
דורנו, נביא שליט"א הרבי התגלות לקראת האחרונים ברגעים

ממש! ומיד תיכף צדקנו, משיח

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

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

ו. פרק ונטען טוען הל'

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

כד-כו. פרקים כלים הלכות

א. פרק מקוואות הלכות כז-כח. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

א-ב. פרקים ממון נזקי הלכות יא. פרק

ג-ה. פרקים

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ימים מאריך תפילין המניח

למסור שאי-אפשר ויאמרו בתוקף יתייצבו
בסכנה מעמידים על-ידי-זה כי ושומרון, מיהודה שעל אף
חב"ד וכפר בני-ברק... בירושלים, הנמצאים יהודים בפועל
תשל"ח) ה' כסלו (ט' עלי'. הדרים ישראל ארץ וכל וכו'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ברק לבני סכנה מיו"ש שעל מסירת

כהן אלון 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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יהושע בבית גאולה ניצוצי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מתאר חתונתנו, לאחר ממופת. התחיל הכל
בנתניה התגוררנו שניאורסון, חיים הרב
המגורים מקום בקרבת לפעול, וחיפשנו
אפשרות את בדקנו מסויים בשלב שלנו.
ראינו לנתניה. הסמוך יהושע בית בישוב
גבוה היה שהמחיר אלא וטובה, רחבה דירה
שליט"א לרבי כתבנו אופן בכל עבורנו. מידי

המשיח. מלך

קס"ה ע' כ"א בכרך שהתקבלה התשובה
זוג' בריאות מצב ..." מדהימה: הייתה
דירה הרופאים הוראת עפ"י דורש שתחי'
זה, על האמצעים להם וחסרים יותר, נוחה
בהרב ("מנחם הנ"ל מנחם אשר לי ונראה
זה גם יקח לעצמו) והתכווין מיקטרינוסלב"
כעת מתאימה". דירה ימצא .. אם עצמו.. על
המשיח מלך שליט"א הרבי לנו ברור היה
והוא יותר הרחבה הדירה את שניקח רוצה

האמצעים. את יספק עצמו

הפרשי קבלה אשתי מובן, בלתי באופן ואז
להתגלגל החלו הניסים במשכורת. גמול
יהושע לבית עברנו (2013) תשע"ג ובקיץ
ושמחה אור יהדות בהפצת לפעול והתחלנו

וגידים. עור קורם חב"ד הבית בישוב,

ומקוה יומי מניין
יהודי ישוב כל של המובהקים מסמניו
בישוב כי שהתברר אלא הכנסת, בית זהו
כמה כשמצאתי בשבתות. רק פועל הוא
ה"מניין" את פתחנו ראשונים, "מתנדבים"
הכנסת בית יומי. לשיעור גם שזכה בשחרית

לחיים. התעורר

של התייחסות היתה הראשון במכתב כבר
מקוה. בניית על המשיח מלך שליט"א הרבי

מקוה. בישוב אין כי גילה קצר בירור
התחלנו בכיוון. להשתדל שצריך ברור היה
גילינו וכאן מקוה הקמת על בישוב להחתים
שומרות שכן משפחות שישנם להפתעתנו
חיובית היענות מצאנו המשפחה. טהרת על
כמי עצמם, את שהגדירו כאלה אצל גם

ומצוות. תורה שומרי שאינם

השרון חוף האיזורית למועצה פנינו כעת
המועצה ראש לטובה. הופתענו כאן וגם
הוסיף, אף אלא לבקשה שהסכים רק לא
את עצמה לקחת תוכל המועצה שלדעתו
בישיבה כחודשיים, לפני ואכן המקוה. תפעול

הבקשה. את אישר הישוב ועד רשמית

הישוב לילדי הקייטנה
הישוב, ילדי עם החשובות הפעולות אחת
שקבלנו המכתבים באחד הקייטנה. הייתה
הנחיה הייתה המשיח מלך שליט"א מהרבי
שכרנו זה. על שהולכים והחלטנו לקייטנה
עם התחלתנו בישוב. החוגים מרכז את
ממנכ"לית קבלנו הבאה בשנה ילדים. 20 כ-

אני השנה, האיזור. ביה"ס את המועצה
על המשיח מלך שליט"א לרבי דו"ח כותב
על "תודה התשובה ומתקבלת השבועות חג
הפעילות את תיכננו לא שעוד ולפלא הדו"ח
ברור היה כעת מהלימוד". החופש של לזמן
אישרה ביה"ס מנהלת ואכן אישור שיש לי

בביה"ס. הקייטנה את בשמחה לנו

הגאולה בשורת הפצת
הפעילות בתחום שהתלבטתי, הדברים אחד
האם וגאולה. משיח בנושא לפעול איך היה,
את יקבלו דתי, כלא המוגדר הישוב אנשי

ללכת? צריך מינון איזה על הדברים,

במוחש, לראות נוכחתי זה בתחום גם אך
נאמרים בהם והאמיתיות שהפשטות
המחיצות. כל את החוצים הם הדברים,
השיעורים במסגרת העברתי כזה באופן
והגואל הגאולה בשורת את בפעילות, ובכלל
זורם הציבור וב"ה ביתנו, על הדגל כולל

זה. עם

א ש ו נ
ה ב י ת כ ה
ת ו ר ג א ב
, ש ד ו ק
כאן התקבל
טבעי. בדבר
ר ו ע י ש ב

אחת בבית המתקיים לנשים, השבועי תניא
צעד עושים לא התרגלו, כבר המשתתפות,
ברכתו את לקבלת מבלי בחיים חשוב
המשיח. מלך שליט"א הרבי של הקדושה
הדבר את ללמוד גם התחלנו לאחרונה
לחיות מתחילים ב"ה, השבועי. מלכות

ומשיח. גאולה

שניאורסון חיים הרב

תמיד לנגדי ה שויתי
שויתי בענין ושו"ע, טור בהתחלת הכתוב על מעיר
עצמו את האדם יתעה אולי ושואל תמיד, לנגדי ה'

בהאמור. שלו במחשבה

פירוש גם הוא (כן ושו"ע בטור האמור לדעתי והנה
סיפור אלא ובקשה, תפלה אינו הכתוב), של הפשוט
ג"כ וכמובן מוכרחית, וגם טובה הנהגה ע"ד דברים,

שם. בטוש"ע הובא - הענין בזה הרמב"ם מביאור

הענין בפנימית הפירוש על לעוררו זו הזדמנות אנצל
כוונתו החסידות, תורת ע"פ - דשויתי האמור,
לנגדי ה' שויתי אשר ע"י הבאות פנימיות לתוצאות

כפשוטו. תמיד

כאשר אשר (הבעש"ט) הריב"ש בצואת הענין ומבואר
השתוות, מלשון לשויתי מבוא ה"ז כפשוטו שויתי מקיים

לך, מודד שהוא מדה בכל רפ"ט) (ברכות המשנה ובלשון
באריכות.. שם הריב"ש ובצואת

ד׳תרעח) (אגרת

שערים במאה חסידות שיעור
בביהכ"נ אשר בדא"ח השיעור מהתפתחות טוב מבשר
שאחרים בזה מסתפק אינו ובודאי שערים, במאה חב"ד
לבסס יכולתו ככל הוא גם משתדל אם כי עוזרים
הפצת ענין של הפעולות בכל וכן זה, שיעור ולפתח
אגו"ח, צעירי בתכנית ככולם רובם והרי חוצה, המעינות
רצון ויהי בהאמור, והצלחה השתדלות ולתוספת ..

והולך. דמוסיף ובאופן הנ"ל בכל טוב לבשר שימשיך

ד׳תרפג) (אגרת


