
סיון כ״ח התוועדות
יצויין סיון, כ"ח הבהיר יום
באה"ק, מרכזית ארצית בהתוועדות
ושלוחים, משפיעים רבנים בהשתתפות
כיד ומשקה ערוכים שולחנות סביב
באולם סיון כ"ז ראשון ביום המלך.
החל ברק, בני 16 מתתיהו רח' 'ממש',
חופשית הכניסה בערב. 8 מהשעה
טלפון: נוספים לפרטים בלבד. לגברים

077-5123-770

נעלה חב״ד בית
לצבא מתווספים חדשים שלוחים
של שנים לאחר הקודש, בארץ המלך
יוסי הרב ושיקאגו, ביפן שליחות
הרבי בהוראת הגיעו ומשפחתו, קליימן
שליט"א המשיח מלך מליובאוויטש
"נעלה" ליישוב הקודש בארץ לשליחות
ב"ה בנימין. מטה האזורית שבמועצה
ביישוב לפעול החלו כבר השלוחים
עריכת תורה, שיעורי מסירת עם
התושבים. בקרב ופעילות התוועדויות

בירושלים תורה כינוס
ההתוועדויות סדרת במסגרת
הענק עצרת לקראת הפעילים וכינוסי
השבוע אי"ה יתקיימו בכיכר", "משיח
אירוע הארץ. ברחבי אירועים מספר
משולב ירושלים לתושבי יתקיים מרכזי
עם והתוועדות תורה" "כינוס עם יחד
סיון, כ"א שני יום ומשפיעים. רבנים
וגאולה, משיח במרכז 20:00 בשעה
לפרטים ירושלים. 8 יעבץ סמטת

.058-4028-770 נוספים:

טובות חדשות

077-020-3000 הסעות: מוקד
ל-770 טיסה כרטיס על הגרלה

www.y770.com

בשבוע הנתעב המחבל ע"י שהוטל השיש לוח
דובדבן לוחם של לרציחתו והוביל שעבר,
כי בהבנה משהו עוד סדק הי"ד, לוברסקי רונן
התפיסה רצח. לפיגוע דומה אינה אבנים, זריקת
האחרונות בשנים שהשתרשה סלחנית, הכאילו
מקרים ומאות עשרות וכלפי זה, איום כלפי
ושומרון, יהודה ברחבי יום מידי הנעשים דומים
התערערה הבטחון, וכוחות המתיישבים כלפי
נהלי להחמרת קריאות גל וגררה קצת עוד

כלפי גם באש, הפתיחה
נענו עתה, שעד כאלו
מאשר יותר, קלה בצורה
חם. נשק בכלי האוחזים

התושבים דיווחי ואכן,
עשרות על המספרים
זריקות של מקרים
יום מידי כמעט אבנים,
המתקבלים דיווחים ביום,
נפש שיוויון במעין
ההחלטות, מקבלי בקרב
התחושה, את מעצימה
הפקר הינו יהודי דם כי

היל"ת.

באבנים רצח
מזה מתריע המשיח, מלך שליט"א הרבי
הסכמתה בשילוב זו סלחנית תפיסה כי שנים,
עם ומתן למשא ונכונותה הממשלה של הגלויה
ומעודדת גבית רוח לטירור מעניקה המרצחים,

הרצחנית. במלאכתם המחבלים את

דורשת לישראל, השקט להשבת היחידה הדרך
גורמי מצד חדשים נהלים ואימוץ גישה שינוי
לעשות ביותר הטוב הזמן זהו כעת הביטחון.
לפעול הצבא למפקדי לאפשר יש ראשית זאת.
כקטן, גדול מפגע, כל כנגד חופשית בצורה
ההבל בהגיגי או הגויים בדברי התחשבות ללא
תקשורת אנשי של
כמו אלו למיניהם.
מסכנים שאינם אלו,
מעמידים עצמם,

ידיהם בה אכזרית, במציאות חיילנו את בדבריהם
במפגעים. לפגוע ממשית אפשרות ללא כבולות
טירור" "עפיפוני כמו תופעות הגוררת מציאות
לא ובניסים בדרום התושבים חיי את המסכנים

ב"ה. חמורות, לפגיעות גרמו

במחבל ופוגע פיקח, חייל נעמד כאשר גם
את מקבל שהוא הרי דקירה, פיגוע שביצע
מניעת ולמען ויראו, יראו למען החמור, עונשו
גישה דומים. אירועים
חלק לה יש זו פסולה
בהססנותם מבוטל לא
בפגיעה החיילים של

באויב.

להודיע יש שנית,
כי הברורה, בצורה
שום עוד יתקיימו לא
הערבים עם מגעים
שטחים, למסירת
בצורה לא אפילו
בזה. וכיוצא "מפורזת"
עם דיבורים של זו דרך
המספקת היא האוייב,
להתעצמות ומניע דלק

הפיגועים.

הארץ כל את בידנו ה׳ נתן
בשורת סיפור עם חיים אנו הקרוב, בשבוע
אשר רבינו, משה ידי על ישראל, לארץ הכניסה
לתוצאות שהובילה המרגלים פרשת למרות
הקב"ה של הטובה שבשורתו הרי הרסניות,
בהתממשות לראות זכו ישראל ובני בעינה נותרה

האלוקית. ההבטחה

ומיד תיכף שהנה בטחוננו, גדול אנו, גם כך
ע"י הגאולה בשורת להתמששות נזכה ממש,
בצורה שהודיענו המשיח, מלך שליט"א הרבי
הנביא: להבטחת זוכים אנו כי ביותר, הברורה
יושבי כל נמוגו וגם הארץ כל את בידינו ה' "נתן
שעומדים ידי על ובמיוחד כולל מפנינו" הארץ
ארץ משטחי שעל אף ח״ו להחזיר שלא בתוקף

העולם. לאומות ישראל

באש לפתוח
מחבל כל כנגד

המחבלים. כנגד החיילים של תגובתם את לסרס נועד המחבל, את שחיסל החייל שקיבל העונש
המחבלים. עם למו״מ הסכמה כל ולהפסיק באש הפתיחה נהלי את מיידי באופן לשנות יש

לגאולה טסים נתניה ילדי

ילדי עשרות זכו בנתניה, משיח מטה מנהל פרץ, אלעזר הרב בפעילות
הדברות. עשרת בשמיעת ההשתתפות במסגרת הארץ, בשמי בטיסה העיר
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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

ז"ל יעקב ב"ר נפתלי ר'

לנצ'נר
ה'תשע"ו סיון טו"ב נלב"ע

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

עולמות להרעיש להמשיך נקרא הציבור
החלטות ובקבלת בתפילה שמים שערי ולקרוע
של והמיידית השלימה לרפואתו טובות,
הרה"ח המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח

ציק שיחי' פייגה ציפורה בן זליג זמרוני הרב
והשלימה האמיתית לגאולה תיכף ונזכה

נשמת עולמותלעילוי מרעישים

 
    
   

    
    
   

    
   
    
   

   
  

ב) ח, (במדבר הנרות את בהעלותך

הוו לישראל, הוא ברוך הקדוש להם אמר
ואני לשמי, הנרות את להדליק זהירין
לכך לבא. לעתיד גדולה אורה לכם מאיר
(ישעיה וגו' אורך בא כי אורי קומי נאמר,
ומלכים לאורך, גוים והלכו וכתיב, א). ס

ג). שם (שם זרחך לנגה
תנחומא) (מדרש

ו) ח, (במדבר הלויים את קח

הלוים שהיו בכנור היו נימין כמה הלכה
היו נימין ז' יהודה רבי אמר בו מנגנים
שמחות "שובע טז) (תהלים שנאמר בכנור
שובע קורא תהי אל נעימות" פניך את
(תהלים אומר דוד וכן שמחות שבע אלא
משפטי על הללתיך ביום "שבע קיט)

שכן שמונה נעשית המשיח ולימות צדקך"
בנגינות "למנצח ו) (תהלים בניגון אומר דוד

עשר נעשית לבא ולעתיד השמינית" על
חדש שיר "אלהים קמד) (תהלים שנאמר

עשור". בנבל לך אשירה
רבה) (מדרש

קרבן את הקריב לבלתי נגרע למה
ז) ט, (במדבר במועדו הפסח

השכל מוסר ללמוד יש וענין ענין ...מכל
שני מפסח והלימוד ית', השם בעבודת
פארפאלען ניט קיינמאל איז עס אז הוא,
אם ואפילו אבוד), מצב פעם אף אין =)
פסח, קרבן הקריבו ישראל שכל בשעה
- רחוקה בדרך או טמא שהיה והאחד
הטוב, מרצונו זה שהיה היינו לכם, - או
(אין פארפאלען ניט דאס איז זאת בכל
מיוחד, מועד בשבילו ועושים אבוד), מצב
לבית יקרב עצמו, את שטיהר שלאחר

וכו'. מהאסקופה לפנים ויכנס המקדש
תשי״א) סיון כ״ז (ממכתב

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:22 19:04 ירושלים

20:25 19:20 תל-אביב

20:26 19:13 חיפה

20:23 19:21 באר-שבע

21:11 20:03 ניו-יורק

לה. חן חן וגו' ציון בת ושמחי רוני 
ז) -ד, יד ב, פרק זכריה )

המנורה את עשה מי

מלך דבר

בהעלותך פרשת
ב' פרק אבות בהעלותךפרקי

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי המערכת: רכז
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

פרשתנו בתחילת המוזכרת המנורה עשיית עניין את
כזה, באופן הייתה שעשייתה באריכות רש"י מסביר
האש, לתוך הזהב כיכר את השליך רבינו, שמשה

הקב"ה. ע"י מעצמה, המנורה ונעשתה

"על רש"י מפרש המנורה" את עשה "כן הפסוק: את
תמוה, שלכאורה דבר - מאליה" נעשית הקב"ה ידי
מדוע (הקב"ה), המנורה את עשה מי של מהענין חוץ

מאליה. שנעשית רש"י הדגיש

המנורה", את עשה "כן מפורש בתורה ואדרבה:
ולא עשיה, כאן שהיתה הוא הפשוט שפירושו

מאליה". "שנעשית

נאמר זה, פירוש נלקח ממנו במדרש התמיהה: וגדלה
עשה" "כן אלא כאן; אומר אין משה עשה "כן הלשון
מלשון שינה רש"י ואילו הקב"ה", - עשה מי סתם

מאליה"! נעשית הקב"ה "ע"י וכתב המדרש

בעשיה שילוב
להדגיש, זה בשינוי רש"י שכוונת לומר, ועלינו
מידי הכתוב את להוציא המדרש) (של הכוונה שאין
עשיית על מדבר המנורה" את עשה (ש"כן פשוטו
ה' הראה אשר "כמראה המנורה את שעשה אדם, בן
שלא שהטעם זה, על להוסיף רק אלא משה"), את
שהמנורה לפי הוא העושה היה מי בפירוש נאמר
שעשאה") ("מי האדם עשיית ע"י בפועל נעשית לא
בצלאל - ובפשטות הקב"ה, מעשה בצירוף רק אלא

כך, ואחר - לאש הככר את השליך רק משה) (או
מאליה". נעשית הקב"ה "ע"י

שהיתה אמת, הינם הענינים ששני מובן זה, לפי
אשר ב"כמראה הפשוט כפירוש אדם, בן עשיית
נתפרש שלא שבזה אלא גו'", עשה כן גו' הראה
שמובא מה על (נוסף רמז יש העושה שם בכתוב
בצירוף היתה המנורה שעשיית בתורה), במפורש

הקב"ה. ידי מעשה

- מאליה" "נעשית רש"י של לשונו דיוק גם וזהו
שכלפי אדם, בן של מעשה שהיה מודגש שבזה

נחשב האש) לתוך הככר (השלכת שלו המעשה
זה במעשה שאין כיון מאליה", "נעשית שהמנורה

מנורה. לעשות כדי

ולמעלה למטה חיבור
הקב"ה "ע"י רש"י לשון לבאר יש יותר ובעומק

מאליה": נעשית

התגלות אופנים: שני יש שמלמעלה שבגילויים ידוע,
"באתערותא הזהר ובלשון האדם, עבודת ע"י הבאה
- מלמטה (מהתעוררות דלעילא" אתערותא דלתתא
שהיא עליונה התגלות ויש מלמעלה), ההתעוררות
מלמעלה מתנה בדרך ובאה נבראים, מגדר למעלה

דלתתא אתערותא שאין דלעילא" ("אתערותא
הקב"ה ע"י נעשית שהמנורה וזה לשם). מגעת
שכינה גילוי נמשך המנורה שע"י מורה בעצמו
מצד להמשיך נברא של ביכולתו שאין כזו בדרגא

עצמו. (ובכח)

היתה המנורה שהדלקת שאף בפשטות, שהוא וכמו
טבעי, אור רק היה לא המנורה אור הרי טבעי, באופן
מפורסמים ניסים כמה שישנם וכפי נסי אור אלא

המנורה. הדלקת במעשה שאירעו

המקדש בית בנין כמו
בזה שגם המנורה, במעשה החידוש גודל גם וזהו
צריכה שהייתה זהב", מנורת "ועשית משה נצטווה
המהר"ל שמבאר וכמו בזה, משה עשיית גם להיות
הכל השם שפועל מעשה כל הוא ד"כך לכך, הטעם
ולפיכך . ידו. על גומר יתברך וה' למטה פועל צריך
והיה המנורה מעשה כל לדעת משה צריך היה
- ידו" על גומר והקב"ה יכול שהיה מה כפי פועל
הם שלכאורה הענינים שאפילו הוא, בזה שהחידוש
שהמשכתם ועד אדם, בני ממעשה לגמרי למעלה
גם הרי "מאליו", אלא פעולה בדרך אינה מלמעלה

דווקא. עבודה ע"י בפועל נמשכים הם

המקדש בית בבנין יהיה זה ענין שכמו לומר ויש
ויבא ש"יגלה הקב"ה", של "בניינו שהוא השלישי,
תתבטא בו חלק בזה יהיה זה עם וביחד משמים",
הוא המקדש בית בנין (שהרי אדם בני של העשיה

התורה). מצוות מתרי"ג אחד

בגאולה ממש, לנו תהיה שכן רצון יהי ועיקר: ועוד
ובלשון צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית

רצון". יהי כן אמן יגלה "מהרה - הרמב"ם

תש״ל) בהעלותך פרשת שבת שיחת (עפ״י



ארמון משכונת ברכאל שמואל ר'
קבוע מתפלל בירושלים, הנציב
חיים הרב של הכנסת בבית
שליט"א הרבי שליח ניסלביץ,

בשכונה. המשיח, מלך

חסיד אינו כי מעיד, הוא עצמו על
קבועה בצורה כותב ואינו חב"ד,
עם המשיח, מלך שליט"א לרבי
זה, לענין בעבר נחשף הוא זאת
המתחוללים והנפלאות ולניסים

הברכה. בקשת באמצעות

שנות שבע אחרי רק
שמואל זכו נישואין
בטן לפרי וזוגתו
היתה והשמחה
חפצו הם מאד. רבה
אבל נוספים, בילדים
כחמש רק התרחש זה
מכן, לאחר שנים
בת, להם נולדה כאשר
השנה. אייר ט' ביום
נמצאת אשתי "בעוד

לבית הגעתי הרפואה, בבית עדיין
שברך" "מי לערוך מנת על הכנסת

והתינוקת. ליולדת

טוב" "מזל ברכת מקבל בעודי
השליח אלי פונה מהמתפללים,
"כבר אותי: ושואל ניסלביץ הרב
מלך שליט"א לרבי הודעתם
לא שעדיין השבתי המשיח?",
בהמשך זאת לעשות אשתדל אבל

מהענין. ששכחתי אלא הזמן,

ביום ב"הדסה" שנולדה התינוקת
ק"ג, כ-2 במשקל אייר, ט' שלישי
אמנם היא ו"גבולי". נמוך משקל
של מצבה אבל כפגית, הוגדרה לא
במנוחת הצורך בצירוף התינוקת,
הרפואי, הצוות את הביאו האם,
עוד שארך אשפוז על להמליץ
אז שבת, למוצאי עד ימים, מספר
והתינוקת היולדת הגיעו סוף-סוף

המשפחה. כל לשמחת הביתה

באותו חמישי יום של בלילה
נחנקה הקטנה התינוקת שבוע,
להראות והחלה ההאכלה בזמן
לא שהיא "ראינו מצוקה. סימני
מיד הרמתי מאד. ונלחצנו נושמת
אבל לנשום, שחזרה התינוקת את
פסקה. לא הנשימתית המצוקה
"טרם" מרפאת פרטית בהשגחה
לביתנו, בסמיכות ממש נמצאת

במהירות". לשם ורצנו

המליץ ראשוני, טיפול "לאחר
לפנות יש שלדעתו הרופא
הרפואה. בבית נוספות לבדיקות
ולהחליט הביתה לחזור החלטנו
שאנו תוך זה, במצב לעשות מה
שיקולי מספר בחשבון מביאים
היתה לא ההלבטות התארגנות.
לבדיקות ללכת האם פשוטה.

זה. במצב נוספות

לפתע מתלבטים. שאנו כדי תוך
הרב לשליח בהבטחתי נזכרתי
לא "עדיין ניסלביץ,
דברי" את קיימתי
שאני תוך הרהרתי,
על להודיע החליט
את ולשאול הלידה,
מלך שליט"א הרבי
ללכת האם המשיח

הרפואה. לבית

הקצר, השאלה מכתב
לתוך בזריזות הוכנס
אגרות של ט' כרך
והתשובה בביתנו, שיש קודש
קבלת הנני "מאשר ברורה: הייתה
אשר על וחבל אייר מכ"ה מכתבו
בשורות כשיש כך כל מאחרים
היו הזמנים בכל ואם .. טובות
משתוקקים ישראל] [=נשיאי
בגשמיות הן טובות, בשורות לקבל
כמה אחת על ברוחניות, והן
דמשיחא עקבת(א) בדורנו וכמה
נכתבו בהמשך וכו'", יום לך שאין
דבר חסידות, ללימוד הוראות
זה: אחרי במכתב קיימתי. שכמובן
תורה למתן הכנה ימי אלו "וימים
ישראל כל אז שנעשו וקבלתה
בפשטות"... גם בגשמיות בריאים

שהרבי הרגשנו ואשתי "אני
מולנו עומד המשיח מלך שליט"א
נרגענו הילדה, על ושומר ממש
לתשובה ובהתאם לחלוטין,
החלטנו והמדוייקת המפליאה

בבית". להישאר

ללכת החלטנו ימים כמה אחרי
בסדר, שהכל לראות למרפאה
שקרה מה לגבי לנו הסבירו שם
עדיין שלה שהריאות בגלל שזה
כעת אבל מספיק, מפותחות לא
ה' ברכות בזכות בסדר, הכל -
מלך שליט"א הרבי ע"י יתברך
רק ולא נעזרנו, שבהם המשיח,

הזאת". בפעם

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

והגאולה סיון כ׳ יום
ליום אח"כ נכנסים שממנה סיון, י"ט זו שבת
התשובה מעלת בו שיש – סיון כ"ף ראשון
כ"ף תענית רצון עת יחד, הצדיקים ומעלת
אבל מאליה" עולה ד"שלהבת העבודה סיון,

טוב: במצב

עשרים להתענות ש"נוהגין אברהם, במגן איתא
רבותינו כן פי על אף פולין". מלכות בכל בסיון
קדושת שכבוד בזמן אפילו כן, נהגו לא נשיאינו

שם). להתענות אז נהגו (וכמה בפולין היה אדמו"ר מו"ח

המעלה ח"ו חסרה נשיאינו רבותינו שאצל באופן זה שאין לומר ויש
ע"י – ישנה שבזה המעלה אדרבה: אלא בסיון, בעשרים דתענית
כפורים). (שהוא) יום שלגבי פורים מעלת דרך (על מתענים שלא
ויש כתר. בגימטריא – בעשרים הגדולה המעלה הידוע ע"פ ובפרט
(לאתבא הצדיקים בעבודת דתשובה המעלה דרך על שזהו לומר

בתיובתא). צדיקיא

שראשוני שבעת ידוע דוקא: פולין" ל"מלכות בהשייכות ולהוסיף
לין", "פה מלשון הוא ש"פולין" אמרו בפולין, לגור באו היהודים
שאותה לכך האמיתי הטעם [וזהו הגלות. ומקום בזמן ילונו שכאן

חזו]. מזלייהו חזו לא דאיהו דאע"פ – למדינה כן קראה אומה

בדוגמת הוא ה)גלות ש(חושך דוקא, בלילה היא שלינה ולהוסיף,
במקום שהמגורים – הוא לין" ד"פה שהפירוש דהיינו, הלילה. ענין
מכאן יצאו זה לאחרי אבל הגלות, בזמן לינה, של ענין רק הם זה
ישראל, ארץ – מישראל ואחד אחד כל של האמיתי למקום ויבואו
זאת בכל זה הרי – גיסא לאידך אבל והשלימה. האמיתית בגאולה
עוזר הקב"ה הרי בגלות נמצאים שעדיין פי על דאף ד"לין", באופן

ערך). (לפי במנוחה ללון מקום וישנו

במנוחה, שם גרו ישראל שבני בפולין, הטובות בשנים שהיה כפי –
את מנשאים גו' המדינות שרי ש"כל באופן – מיוחדים ובזמנים
נכסיהם את לתת נהגו הממשלה משרי שכמה כידוע היהודים",
חזו דמזלייהו להם, קראו שהגויים כפי – ["משה'קע" יהודים בידי
אותם, ינהלו שהיהודים מישראל] ואחד אחד שבכל משה בחינת
דבני דעתם לפי וקדושים טובים לענינים זאת ניצלו ישראל ובני
(ההיפך מצרים" את "ונצלתם דרך על ("לדעתך"), ושכלם ישראל

כידוע). בידיהם, היו כאשר הנכסים את נצלו שהגויים ממה

דורנו של הכח
מכל הוראה ללמוד שצריכים (כידוע השם בעבודת רמז ישנו ומזה
היא שגלות לדעת, יהודי על לראש לכל רואים): או ששומעים דבר
האמיתי והמצב המקום זה אין (אבל שם שלנים ורק ולילה, חושך
גופא לין" ה"פה את לנצל שיש לדעת צריך – זה עם וביחד שלו).

וקדושה... לטוב מאלי'") ד"עולה (באופן

בדורנו ובפרט . . האחרונים בדורות יתירה הדגשה מתוסף זה ובכל
זה, שלפני הדורות של כהמשך באים זה דדור המעלות גם . . זה
מהדורות בתומ"צ העבודה ריבוי ואת הכחות כל את ומקבלים
מהעבודה כתוצאה באה זה דדור דה"נרות" שה"הדלקה" עד שקדמו,
אבל שלאחמ"כ הכח, ישנו אבל – וכו' זה שלפני דהדור וההדרכה

מאלי'". עולה "שלהבת תהי' – מיד

להיות בכחו יש אחרון, הכי הדור שברגל, העקב דוקא ואדרבה:
שהדור עי"ז זה, שלפני הדורות כל את ולהעלות מאלי'" "עולה
בנ"י לכל הגאולה – דהגאולה הראשון הדור נעשה דהגלות האחרון
תנש״א) סיון יט בהעלותך ש״פ (משיחת הדורות! כל במשך

עכשיו נפלאות מלכות יין
ליום פרק סיון - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ד. פרק וחליצה יבום הל'

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

א. פרק בתולה נערה הל'
.

ב. פרק

ד-ו. פרקים גניבה הלכות

ז-ט. פרקים
.

א-ג. פרקים ואבידה גזילה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

יח

יט

כ

כא

כב

כג

כד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

טובות בשורות לבשר
היו לא - בתוקף מלכתחילה עומדים היו אם
יהיה, מה יותר ברור כעת אבל לכך, מגיעים

שום אין עכשיו: להציע שרוצים הנוסח על יחתמו באם
נפש. פיקוח של הענין את יגדיל שזה ספיקא וספק ספק
תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נפש לפיקוח יוביל זה

והתינוקת ברכאל שמואל ר׳

המופתי התורה ספר
בכתיבת התחלנו טוב שם מהבעל סיפור ע"פ
ישראל. עמך ולזכות חולים לרפואת ספר

052-570-7707 טל': קלי, בועז הרב

a7for70@gmail אימייל

ישראל עמך חולי לרפואת



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

ביצהר וגאולה חסידות ללמוד

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

יש יצהר, כמו דתי, בישוב גם כי מתברר
שליט"א הרבי של תורתו ללימוד עצום ביקוש
- פנימית "חיות מדרשיית המשיח. מלך
הפועלת היהודיה" לאשה החסידי המרכז
זוכה ונערות, לנשים בישוב, האחרונה בשנה
מלכות הדבר כששיעורי גדולה, להצלחה ב"ה

בראשם. שבוע, מידי הנמסרים

סנדרוי, זוהרה נחמה מרת מספרת המדרשה על
הפעלתו: מאחורי העומדת הישוב, תושבת
קומי' מעפר 'התנערי של באופן החל "הכל
על 'שבעה' ישבנו בה קלה, לא בתקופה דווקא
מאלו רבות ע"ה. קבקוב רות חיה מרת אימי
מערך להקים חלומה, על סיפרו לנחם שהגיעו
חסידות. ללימוד הסביבה לנשות שיעורים
אותה הביאה הלימוד, לעידוד הרבה מסירותה
נוסעות כשהן ברכבה נשים שבוע מידי לאסוף
שלימוד האמינה היא בירושלים ללמוד יחדיו
שרוצה יהודיה אשה לכל חובה זה תורה

שלה. ביהדות מאושרת להיות

מלכות דבר
את להגשים החלטתי השלושים, סיום עם
ללימוד מדרשיה בישוב כאן ולפתוח חלומה
שיעורי חסרים לא שב"ה למרות החסידות.
מחסור שהורגש הרי באיזור, רבים תורה
זה בתחום דווקא ובנות לנשים בשיעורים
המשיח. מלך שליט"א הרבי שיחות לימוד של
והסיוע התמיכה את לתת התגייסו שלי אחים

חלומה. את להגשים הראשוני הכספי

על דגש לשים החלטנו טבעי, כמעט באופן
שיחות מלכות", "דבר של וקבוע מסודר לימוד
הנלמדות תנש"א-תשנ"ב, משנים הקודש
ללימוד הוראתו קיום על בדגש שבוע, מידי

ומשיח. גאולה עניני

להעדיף יש שאולי בתחילה, החששות למרות
לראות נוכחנו מאוד שמהר הרי אחר, לימוד
משתתפות סחף אלו, בשיחות לימוד דווקא כי
נבנה שסביבו הדגל' ל'שיעור והפך רבות,
מוסר השיעור את האחרים. השיעורים מערך
נואמה. יחזקאל הרב השליח מרובה בהצלחה

ולהרבות להוסיף
שיעורים שבוע, מידי מתקיימים זה, שיעור לצד
הרב ע"י וכדו' תפילה שבת, בהלכות נוספים

שמרלינג. הרב ע"י ומאמרים נחמנסון

המופעלת החסידית בספריה נקבע המיקום
כשהמקום פיילנט יוסף הרב ידי על בישוב
השיעורים, לצד הבוקר. בשעות בעבורנו פנוי
ואפילו בוקר ארוחת למשתתפות מוגשת

למעונינות. שמרטפיה שירותי

כי בהתרגשות, לנו מספרות נשים מעט לא
באופן מהעבודה, החופשי היום את קבעו הן
ה'דבר בשיעור להשתתף תוכלנה הן בו שכזה
כבר לדעת שמבקשות נשים גם כך מלכות'.

הבאה, לשנה הלימודים תוכנית את מעתה,
השבועיים החופשה ימי עם להערך מנת על

מהעבודה".

המשיח? מלך שליט"א הרבי ברכות בדבר ומה
כל לאורך "כי סנדרוי: גב' משיבה זה על
באמצעות ועידודים ברכות מקבלות הן הדרך,
שליט"א הרבי כלל, בדרך קודש, האגרות
בהפצת להוסיף מאיתנו מבקש המשיח מלך
המשתתפים מספר את ולהגדיל החסידות

בשיעור".

בתשובה חוזרים בתים
לבתים. גם ומחלחלת עצומה, הינה ההשפעה
על בינהם הגברים פעם שוחחו כנסת בבית
מחזירה המדרשה כי בחיוך וסיפרו המדרשיה
עם חוזרות הנשים פעם כל כי בתשובה, אותם

הבית. הנהגת את ומשנות חדשות הלכות

הברכות על מספרות אחרות משתתפות גם כך
פירסמה המשתתפות אחת השתתפות. בזכות
שליט"א לרבי כתבה חדש, עסק שפתחה שלפני
להוסיף שעליה מענה וקיבלה המשיח מלך

לאחר החסידות. בלימוד
בשיעורים השתתפותה
גדולה. להצלחה ב"ה זכתה

אנו הקרובה, בתקופה
בעז"ה להגדיל מתכננות
המשתתפות, מספר את
מעגל את ולהרחיב

בהתוועדויות בקרוב כשנתחיל המושפעות
בהמשך שיתפתח האנגלית בשפה חודשיות
המקום להכנת אי"ה, קבועים לשיעורים גם
בקרוב המשיח מלך שליט"א הרבי פני לקבלת

.058-574-9770 נוספים: לפרטים ממש.

הרצאה בדרך חסידות לדבר
הנסיעה ענין דעתו, שלפי אף, אשר בו לקרות לי נעם
בזה עשה בכ"ז עליו, קשה הי' דופרצת, בענין
בעמלו, טוב פרי ראה שתיכף חלקו ואשרי וממשיך.
מיוחדה בהקשבה שמעו כי דשמעין, אודנין על שדבר
עולמך בגדר הוא הנ"ל והרי וכו'. ההסברה דרשות
הוא עוה"ב שענין בחסידות וכמבואר בחייך. תראה
בבטחוני ואתחזק המצות. ושכר ומצותיו תורתו זיו
וגודל בזה, שיוסיף אלא עוד ולא בהנ"ל שימשיך
בהשפעה ובפרט לשער, ואין באר די אין בזה ההכרח
בעמדת נוגע זהו קרובות שלפעמים הצעירים, על

הבית. ובני הבית כל של (שטעל)

באופן חסידות עניני לדבר מותר האם ולשאלתו,

ושיחה. הרצאה בדרך שיהי'

ולפלא מוכרח. שגם אלא שמותר, רק שלא מובן,
אדמו"ר כ"ק במכתב - המבואר לאחרי השאלה, גם
מביא באם התניא, בלימוד שאפילו נ"ע (מוהרש"ב)

... וכו' הדבור כדאי לעבודה,

בתקופתנו. עאכו"כ - הנ"ל הי' ההם בשנים ואם
שהבחינה כהנ"ל, בענינים הזמן הוראהבמשך ונתוספה
באיזה - היא פלונית שאלה באה מקום מאיזה לזה
סיון). כ"ג יום (היום בפועל העבודה על פועלת אופן
הסבר להוסיף מותר האם בהשאלה הוא האמור וע"ד
באמצע (אריינשטעלין) שיחבר ע"י אחד, במאמר
במקום אחר, ממאמר בנקודה הסברה המאמר,
רצוי זה שגם מחסידות, יודעים אינם שהשומעים

ו׳תתכח) קודש, (אגרות הוא. ונכון
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hageula.com 03-658-4633

בשיעורו שמרלינג נחמיה הרב

המדרשיה

הארצי המרכז
משאיות לביטוח

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

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

ענפי כל
הביטוח


