
לעצרת מתכוננים
תתקיים תמוז, ר"ח חמישי ביום
באמפיתיאטרון ומשיח גאולה עצרת
ואישי רבני במעמד העצרת ים. בבת
עם חסידי וזמרה שירה מופע לצד ציבור,
פלקוביץ' לוי ג'רופי, מענדי הזמר כוכבי
יפעלו ההסעות מוקדי אשל. ואיציק
לצד הארץ, רחבי מכל האירוע ביום
לפרטים: הציבורית. התחבורה תגבור

.03-658-4633

נפלאות קמפיין גת: קרית
גת קרית בעיר המרכזי חב"ד בית
ובניהולו בוטבול שלמה הרב בראשות
בקמפיין יוצא בוטבול אהרון הרב של
לרבי כתיבה על תמוז ג' לקראת ענק
האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א

.050-6438-014 לפרטים: קודש.

משיח שכולה שבת
תיערך לגברים משיח שכולה שבת
בכפר הקודש', בארץ משיח 'מטה ע"י
השבת: אורחי הגלילית. הרוח הנופש
בערל הרב בורנשטיין, דוד אליהו הרב
משה הרב דניאל, יוסי הרב פאשטער,
יוסף והרב מפעי אפרים הרב הלל,
לילדים. מיוחדת תוכנית ניסלביץ. יצחק

.03-9607-700 להרשמה:

להודו בדרך כשר אוכלים
מאפשר להודו לטסים מיוחד שירות
בחלק למהדרין כשר אוכל הזמנת
מצלמים פשוט חינם. הטיסה, מחברות
לואצפ: ושולחים הטיסה כרטיס את

.919811876770

טובות חדשות

וטף נשים אנשים כולנו,
ומשיח גאולה לעצרת

(4.7.19) תמוז א' חמישי יום

לראות ניתן לתפילה, שנאספים פעם בכל כמעט
מוודא הנאספים אחד עצמו, על חוזר המחזה את
ניתן אז ורק יהודים, גברים מנין במקום יש שאכן
שאין ההלכה ידועה שהלא התפילה. לתחילת האות

מעשרה. בפחות לתפילה מנין קובעים

ומעלה, יהודים עשרה רק נחשבים בישראל, "עדה"
המנין, את המחייבת ההלכה כי לגלות מפתיע
לעדה מתי "עד מהפסוק: השבוע, מפרשת נלמדת
שהלכה יתכן כיצד השאלה ונשאלת הזו". הרעה
ישראל, עם של מעלתם על המלמדת זו, נעלית

על הקב"ה מדברי נלמדת
המרגלים?

יצאו אנשים עשר שנים
משה, של בשליחותו לדרך
בארץ סיורם במהלך
שנים פרשו המובטחת,
שעמדו לאחר החבורה מן
חבריהם של כוונתם על
הארץ. דיבת את להביא
חזרו יחד, שנותרו העשרה
כנגד ודבריהם ישראל לבני
הונצחו לארץ, הכניסה
כן, אם השבוע. בפרשת
דווקא השאלה, נשאלת
על שכזו, חשובה הלכה
דבר לקיים ניתן בו מנין

אנשים? מאותם נלמדת שבקדושה,

בגשמיות דווקא
המשיח מלך שליט"א הרבי מביא זו, שאלה על
שרצונם החסידות, בתורת המופיעה התשובה את
לטעות אותם שהוביל הוא המרגלים, של הפנימי
כל להם ניתנו הלא במדבר בהיותם הנוראית.
מחיות ושמירה בגדים מים, לחם, כולל צרכיהם
כי ידעו והם ית'. הבורא מאת העת כל מזיקות,
להם שניתנו אלו השפעות יפסקו לארץ, בכניסתם
לעסוק שיוכלו מנת על
ישראל ובני בתורה
לעסוק להתחיל יאלצו
היום-יומיות. בעבודות

התעלותם שלצורך העם, את לשכנע הם ניסו לכן
היתה כוונתם בארץ. להשאר להם עדיף הרוחנית,

הרסניות. תוצאותיה אך טובה,

ה' בנו חפץ "אם וכלב: יהושע השיבו טענתם על
של רצונו היא הלא לארץ הכניסה אותנו!", והביא
עם והתעסקות זו חיצונית 'ירידה' דווקא יתברך. ה'
רצונו קיום את מכל יותר מבטאת היא הגשמיות,

בו. והדביקות

כי לטעון החפצים כאלו ישנם היום. גם וכאז
ישראל עם בין הקשר
להישאר עליו להקב"ה,
לביטוי לרדת ולא רוחני
בקיום מעשי-גשמי
הלכות. ודקדוקי מצוות
טעותם על להעמידם יש
ולהסביר המרגלים של
רצונו כי פשוטה בצורה
בהמשכת הוא הקב"ה של
האורותהרוחנייםלמעשה

בפועל. גשמי

האמונה עצרת
גם הדברים הם כך
ודבריו לנבואותיו ביחס
שליט"א הרבי של הק'
כי הודעתו המשיח. מלך
הגאולה זמן והגיע המשיח, בימות נמצאים אנו
משמעות בעלי הודעות הינן והשלימה, האמיתית
כך יום. ביום גאולה לחיות - ממש בפועל מעשית
הפסק ללא שימשיכו הנצחיים חייו על הודעתו גם

ממש! בפועל המתקיימים דברים -

תמוז, חודש ראש חמישי ביום כשבועיים, בעוד
כדי וטף, נשים אנשים, כולנו, נגיע בערב, 7 בשעה
בכל האיתנה באמונתינו ועולם עם קבל להכריז
שליט"א הרבי - שבדורנו רבינו משה של דבריו
ביטוי לידי מגיעה בו המקום זה המשיח. מלך
עד שראינו כשם נבואותיו. כל בהתגשמות הבטחון
הכלל, מן יוצא ללא הק', דבריו כל קיום את עתה
המלאה בהתגלותו לחזות עתה, כבר אנו זוכים כן

ממ"ש. ומיד תיכף - כל לעין

עם היום כל חיים
הקב"ה הוראות

להכריז כדי ים, בבת לאמפיתיאטרון וטף, נשים אנשים, כולנו, נגיע בערב, 7 בשעה תמוז, חודש בראש
המשיח. מלך שליט״א הרבי - שבדורנו רבינו משה של דבריו בכל האיתנה באמונתינו ועולם עם קבל
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חיינו בבית והתורה הפרקליט

אלן הפרופסור לזכות תורה ספר הכנסת שעבר בשבוע התקיימה ב-770
רובשקין מרדכי שלום ר׳ של לשחרורו התגייסותו על כהוקרה דרשוביץ

אינפו חב"ד סויסה ינון צילום:



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

קלמן יהודה הרב הרה"ח הרה"ג
ע"ה יהושע אברהם בהרה"ח

מארלאוו
יורק ניו הייטס, קראון שכונת ראב"ד

ה'תש"ס סיון כ' נלב"ע

בתוכם והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו

חנה ומרת זלמן שניאור ר' למשפחת
מצווה הבר חגיגת לרגל ציק
שיחי' נחום הת' בנם של

הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב נשמתמזל לזכות

  
     
    
      
   
   
   
   
    
    
     
     
     


    

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 משלוח
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

20:30 19:12 ירושלים

20:33 19:28 תל-אביב

20:35 19:21 חיפה

20:31 19:28 באר-שבע

21:21 20:13 ניו-יורק

הארץ יושבי כל - יהושע וישלח 
כד) - א ב, (יהושע מפנינו.

השליחות מטרת את לבצע

מלך דבר

שלח
ב' אבות פרקי

שלח

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

מובן: בלתי דבר ישנו המרגלים בסיפור

במדרגה אנשים היו רבנו משה ששלח המרגלים
מכל שנבחרו ישראל", אלפי "ראשי מאוד, גבוהה
היו", כשרים שעה ו"באותה ישראל, בני שאר
שהתוצאות להיות יכול כיצד מובן לא כן ואם
ורק אך הייתה נעלים כה אנשים משליחת

שליליות?! תוצאות

הייתה המרגלים שמשליחת לומר מוכרחים אלא
להלן: שיוסבר וכפי חיובית, תוצאה גם

להתחלק יכולה מלחמה קודם מרגלים שליחת
בכדי – הארץ כיבוש לצורך (א) סוגים: לשתי
שבשטחי הערים ומבואות הדרכים את לדעת
אנשים לכך קודם לשלוח זקוקים האויב,
אחר ויורו לכיבוש, המיועדת הארץ את שירגלו
(ב) וכיצד. לכבוש נח הכי מהיכן ללוחמים כך
טיב את לדעת בשביל – הארץ הכרת לצורך
לעלות לעם לגרום כך ידי ועל ויופיה, הארץ

לב. ובחפץ בשמחה אליה

גורע המוסיף כל
רבנו משה ששלח המרגלים שליחת מטרת
את "וראיתם - הארץ את (לטייל) לתור הייתה
היא..", השמנה היא.. הטובה היא.. מה הארץ

אז המלחמות כל את כי אותה, לרגל לא אבל
שהמלחמה מכייון המלחמות, כל כדרך עשו לא
טעם היה לא ולכן הקב"ה, ידי על נעשתה
לכיבוש להתכונן מנת על מרגלים אז לשלוח

הארץ.

טובה הארץ האם לבדוק - הזו המשימה ואת
וכפי בשלימות, המרגלים ביצעו – וכו' רעה או
אל "באנו ישראל) מארץ חזרו (כאשר שאמרו
היא ודבש חלב זבת וגם שלחתנו אשר הארץ
הארץ מפירות איתם הביאו אף והם פריה", וזה
פירותיה. טיב את ישראל לעם להראות בכדי

ידי על שליחותם את מקלקלים היו לא ואילו
הוא חזק כי העם אל לעלות נוכל "לא ההוספה
בשמחה נכנסים ישראל בני כל אז היו ממנו",

ישראל. לארץ

השליחויות בין ההבדל
ששלח המרגלים שבין השינויים מובן זה ולפי
לרגל נון בן יהושע ששלח המרגלים לבין משה,
שלח): שבת של בהפטרה (כמסופר יריחו את

בפרסום אנשים, 12 נשלחו משה של במרגלים

בכל יחד שהסתובבו ישראל, בני כל לעיני גדול
רק היו יהושע מרגלי זאת ולעומת הארץ; חלקי
בלבד ביריחו שרגלו חרש", "מרגלי אנשים, שני

לארץ. חזרה לברוח הוצרכו ומיד

של שתפקידם מאחר הוא, לזה וההסבר
הארץ" את "לתור היה משה ששלח המרגלים
לעשות מוכרחים היו ויופיה טיבה על ולדווח
שיודע זה, ושנציג שבט, מכל נציג ידי על זאת
את ויכיר יתור שלו השבט צרכי את ומכיר
שלו. השבט של לצרכים טובה היא האם הארץ

מתממשת הבשורה
בדרגה אז היו יהושע של בזמנו כן שאין מה
על למלחמה להתכונן והוצרכו יותר נמוכה
"חרש", מרגלים שלחו ולכן הטבע, דרכי פי
להם אמרה וכאשר ובחשאיות. פרסום מבלי
יושבי כל נמוגו וכי עלינו אימתכם "נפלה רחב
את ולרגל ללכת צריכים היו לא כבר הארץ"
ויכלו שליחותם את הם סיימו ובכך הארץ, כל

יהושע. אל לחזור

הבשורה תקויים ממש ומיד שתיכף רצון ויהי
לארץ", שיכנסו להם "בישר השבוע שבפרשת
בשלימותה ישראל לארץ באים ישראל בני וכל
וקדמוני) קניזי הקיני, ארצות גם (כולל
המקדש ולבית הקודש עיר ולירושלים

השלישי.

היציאה על להקב"ה תודה קרבן יקריבו ושם
והוא ועוד הגאולה, אל ישראל בני כל של
ותיכף ממש בפועל נעשה זה שכל – העיקר
תנש״א) שלח מלכות דבר (ע״פ ממש. ומיד



המצב עם בקשר מובא תשמ"ב. תמוז י"ג המשיח, מלך שליט"א קודשהרבי משיחות
ל'תל'. והפיכתהשכונות קצרה התרעה המחבלים: ערי מול הפעולה דרך עזה. ברצועת הבטחוני

"תל" המחבלים משטח לעשות
באופן בשלימותו המבצע את שיסיימו ויהי-רצון
את לעכב הסברה כל אין כי קודם אחת שעה דיפה

הפעולה. וגמר סיום

הכניסה ע"י בשלימותו המבצע שסיום לטענה ובקשר
לומר שטות זו הרי - ח"ו לקרבנות יגרום העיר לתוך
מלבד כזה מצומצם מקום לכבוש אחרת דרך שאין
בודאי אלא העיר, בתוך צעד אחר צעד התקדמות ע"י

העיר! לתוך להכנס מבלי מבחוץ, הפעולה כל את לסיים יכולים

מייל, 20 או 40 בריחוק (לא עצמה זו בעיר שנמצאים מאחר ובפשטות:
נמצאת ביירות העיר כל לא שהרי - בלבד) א' מייל בריחוק לא ואפילו
מכל המחבלים את ומקיפים - בלבד מסויים חלק אלא המחבלים, בידי
הוא והמקום בא", ואין יוצא אין גו' ומסוגרת ד"סוגרת באופן הצדדים,
תופס שאינו שטח אבל בלבד, אמות ד' על אמות ד' לא אמנם - מצומצם
בודאי הרי - הנ"ל במקום כבר המוכנים וכיו"ב לתותחים ביחס כלל מקום

בפנים! בכניסה צורך ללא זה, שטח מכל "תל" לעשות שיכולים

בתותחים להשתמש אכן היא שהכוונה בעובדה יכיר השני הצד וכאשר
תנאי! כל ללא ומיד, תיכף שיכנעו בודאי הרי - אלו

שיכולים מובן, ביירות, העיר מתוך שנמצאים מאחר - לעיל ...וכאמור
חייל אפילו לקדם מבלי המחבלים, נמצאים שבו השטח מכל "תל" לעשות
שרוצה מי שכל הפעולה קודם דקות 5 להודיע מספיק זה. שטח לתוך אחד
מביירות. לגמרי לצאת או ביירות, של השני לצד ולעבור להתפנות יכול

נפש אפילו לאבד מבלי בשלימותה הפעולה את לסיים יכולים כזה ובאופן
אפילו לפגוע צורך יהי' לא מזו: ויתירה פצועים, ללא ואפילו מישראל, אחת
איום זה שאין ישתכנעו הם כאשר - אש"ף באנשי לא ואפילו בגויים,
נמצאים! הם שבו מהשטח "תל" לעשות מתכוונים אמנם אלא בעלמא,

בשלימותה הפעולה את לסיים צריכים
נסים שראו שלמרות - הקודמות במלחמות שהתנהגו כפי להתנהג ולא
פוליטית מבחינה הרי ניצחת, מפלה שכנגד הצד נחל שבה במלחמה, גלויים
שכנגד והצד מהמלחמות! א' כל לאחרי הי' כך - עבורם נצחון מזה עשו
היא מצדם זו לתקווה והסיבה ליצלן, רחמנא כך, יקרה הפעם שגם מקווה
ולצערנו, עתה, גם בזה מתערבים בעבר, זאת לצרה שגרמו שאלו מפני
חושבים אלא המיעוט, בדעת שמתחשבים כפי רק ולא בדעתם, מתחשבים

בפועל! כך להתנהג אפילו

להחליט שביכלתם אנשים, ג' או ב' של בידיהם תלוי הדבר - לעיל וכאמור
קרבנות. כל ללא חדא", וברגעא חדא "בשעתא הפעולה סיום את ולבצע

במלחמות טעותו על יודה הפחדן" שה"פוליטיקאי לחכות שאין ומובן
כי - רבים חיילים של ובפציעתם בהריגתם אשם שהוא ויודה שעברו,
על שיודה עד להמתין פנאי אין זה, על להודות מוכרח יהי' שסוכ"ס אע"פ

בשלימותה. הפעולה את לסיים צריכים אלא הדבר,

באופן כן לעשות צריכים - תלוי הדבר שבידם אנשים ג' או ב' אותם ולכן,
אלא כולם, הסכמת את לקבל כדי אסיפות לארגן ולא למעשה, הלכה של
אנו שנמצאים לזה בהתאם - כן" מורין ואין ד"הלכה באופן זאת לעשות
מורין ואין "הלכה של באופן התנהג שהוא פינחס, פ' קורין שבו בשבוע

במדרז"ל. כמבואר כן",

לקוות היחידה הדרך וזוהי הצדדים, מב' קרבנות למנוע היחידה הדרך וזוהי
שלום של ומצב מעמד יהי' ולהבא מכאן כי במלחמות, צורך יהי' לא ששוב

האחרונים, הגלות בימי נמצאים כאשר גם ואמיתי, קיים

"שלום היעוד יקויים שאז - צדקנו משיח לביאת קרובה הכנה תהי' וזו
בימינו במהרה - חרב" גוי אל גוי ישא ו"לא בימיו", ישראל על אתן ושקט

ממש.

בירושלים, ציון בהר השליח מספר
כחודש "לפני דקל: שגיא הרב
חב"ד בפעילות חלק נטלתי
עם שם שוחחתי בדרום. בפסטיבל
מיכאל הרב לפסטיבלים השליח
הכנסת מתחם הקמת על קדלבורג
המלך דוד בהילולת והפצה אורחים
הביע שהוא למרות השבועות. בחג
הרי מהרעיון, התלהבותו את
שנה מידי מתקיים זמן שבאותו
היכן התלבט ולכן "הדוף", פסטיבל

לפעול. עדיף

שיעשה ספק לו היה לא כחסיד,
מלך שליט"א הרבי כהוראת
כך על כששאל ואכן המשיח.
קיבל קודש, האגרות באמצעות
רנג): עמוד יט, (בכרך המענה את
. . דוד בן כנור הספר "נתקבל

דוד בן לביאת נזכה
ועבדי היעוד: וקיום
עליהם נשיא דוד

לעולם".

לתאם פנינו כעת
מארגני עם זאת
רק ההילולא, מתחם
המאמצים שלמרות
הצלחנו שלא הרי
קשר. איתם ליצור

את שינתה למדי, תמימה הודעה
הכנסת "מארגני התמונה. כל
לציוד תורמים מחפשים האורחים
מטבח ציוד צל, רשתות הדרוש:
הציוד כל ועוד. תאורה תעשייתי,
כליל ונשרף באש עלה הקיים
מודיעים". במבוא שהיתה בשריפה

להודעה שצורף למספר התקשרתי
במחסן כולנו נפגשנו למחרת וכבר
כמובן פסטיבלים! חב"ד של הציוד

מבוקשו. כל את קיבל שהוא

לפתע" אמר הוא מציע, "הייתי
תקימו בעצמכם אתם גם שהנה
במקום. חב"ד של פעילות מתחם
את לו הסברנו כאן דעתכם?" מה
כל את שליוותה הפרטית ההשגחה

המפגש.

הרב בעוד בזה. די היה לא כאילו
חמישי ביום עולה קדלבורג הרב
בנגרר הציוד כל עם ציון הר לכיוון
טקסט הודעת לפתע מקבל הוא
המשטרה האחרון "ברגע מפתיעה:
פסטיבל קיום את אישרה לא
הרבי פשוט בוטל"! והוא "הדוף"

עוגמת חסך המשיח מלך שליט"א
ציוד ורכישת מהתארגנות נפש
וזיכה התקיים לא שבסוף לפסטיבל
ולהפיץ ציון להר לעלות הצוות את
האלפים בין הגאולה בשורת את
הילולת לכבוד המתחם את שפקדו

המלך. דוד

וללא מגוונת היתה הפעילות
רבים אירח חב"ד מתחם הפסקה:
(שיצאו והחג השבת לסעודות
בכל לזה), זה צמודים השנה
חסידות שיעורי התקיימו הלילות
תפילות התקיימו והתוועדויות,

התורה. וקריאת

הפעילים יצאו בערב השבועות בחג
והרקידו משיח דגלי עם לתהלוכה
כל לאורך שפגשו אנשים מאות
המלך, דוד מתחם
שני התקיימו וביום
בהם ילדים כינוסי
הפסוקים 12 נאמרו
קריאתעשרת וכמובן
למאות הדברות
וההורים. הילדים
שבועות בליל בנוסף
הפצה דוכני הוצבו
דוד ציון במתחם
הנשים בעזרת המלך

הגברים. ובעזרת

מתקיימת השנה שכל לציין יש
במתחם המעיינות הפצת פעילות
שכוללת: במקום, הפעילים ע"י
מסיבות שישי, ליל התוועדות
תניא שעור לנשים, חודש ראש
מצוות 7 הפצת לצעירים, שבועי
והמקומיים, התיירים בקרב נח בני
עונתית פעילות לצד תפילין הנחת
הרב טל': נוספים לפרטים בחגים.
אוריאל הרב 054-770-7718 שגיא

.052-545-3613

לויזון אוריאל הרב מוסר לסיום
דקל: הרב לצד במקום הפעיל
בהר מושיעים "ועלו בפסוק נאמר
על עשיו", הר את לשפוט ציון
בחג במתחם חב"ד פעילות ידי
השנה ימות בכל ובכלל השבועות
ה' "והיה של היעוד את מקרבים

הארץ". כל על למלך

הגדולה העזרה על להודות ברצוננו
ולכל ביטון יעקב לרב בפעילות,
שתחיינה לנשים וגם הפעילים
מארגן עם הפורה הפעולה ולשיתוף

שלג. שמעון האורחים הכנסת

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

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

צרעת, טומאת הלכות
יג. פרק
יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

משכב מטמאי הלכות
א. פרק ומושב.

ב. פרק

ג. פרק

ו-ח. פרק ופקדון, שאלה הלכות

א-ג. פרק אלו. בפרקים ולוה.. מלוה הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

יג-טו. פרק

טז-יח. פרק

יח

יט

כ

כא

כב

כג

כד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ציון בהר מושיעים ועלו

אף למסור שאי-אפשר ויאמרו בתוקף יתייצבו
מעמידים על-ידי-זה כי ושומרון, מיהודה שעל

וכפר בני-ברק... בירושלים, הנמצאים יהודים בפועל בסכנה
עלי'ה. הדרים ישראל ארץ וכל וכו' חב"ד

תשל"ח) ה' כסלו (ט'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

זאת לעשות אפשר אי
! גאולה להביא וביכולתך, עשה,

הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:

בשטח חב״ד מתחם



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

ספרים מלא בית

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הארץ, ברחבי אלו בימים המתקיים הספר, חודש
מעשרת לאחד זרקור להפנות הזדמנות הינו
שליט"א הרבי של המפורסמים המבצעים
יבנה - ספרים מלא "בית מבצע המשיח: מלך
('74) תשל"ד בשנת הוכרז עליו מבצע וחכמיה".
קודש בספרי ושימוש רכישת להגביר במטרה

העולם. את להאיר רבים

מתמקד אינו המבצעים משאר בשונה זה, מבצע
מישראל אחד כל מחוייב בה מצווה בקיום
בזה), וכיוצא קודש שבת נרות מזוזה (תפילין,
'רשות', בגדר שהינה בהוראה מתמקד אלא
על רומז וחכמיה" "יבנה שמה חשיבותה. ומכאן
הציל יוחנן רבי כאשר שני, בית חורבן תקופת
קיומו המשך את להבטיח כדי וחכמיה יבנה את
האמיתית הגאולה עדי ישראל עם של הרוחני

והשלימה.

מקום יהיה שלא
המלאים קודש, ספרי לרכישת שמביא המבצע
מנת על הביתה ולהביאם קדושה, של בתוכן
על להשפיע נועד הבית, קירות את בו לפאר
מאיר אלו בספרים הלימוד הבית. בני התנהגות

הקדושה. באור הבית את

לספרי בנוסף כמובן הינה הספרים, רכישת
בית בכל שימצאו שחובה היהודיים היסוד
היסוד ספרי לצד וסידור, תהילים חומש, יהודי,

ותניא. תורה אור טוב, שם כתר החסידיים:

שעד מתברר "מלא"? להיות צריך הבית כמה עד
מקום! עוד בו יהיה שלא

לכל המשיח: מלך שליט"א הרבי אומר כך
ספרים" "מלא יהיה שהבית היא הדרישה לראש

כפשוטו:

למלא אפשר שאי פירושו לאמיתתו "ש"מלא"
יותר, עוד למלא שיכולים זמן כל כי, יותר, עוד
זמן שכל – דידן ובנידון בשלימות. "מלא" אינו
עתה ולעת זה לבית ששייך בעולם ספר שישנו
מלא "בית עדיין זה אין להבית, מחוץ הוא הרי
הנ"ל בכל להמשיך יש ולכן לאמיתתו, ספרים"
עד גמור" לו אומרים במצוה ד"המתחיל באופן

הענין". ושלימות לגמר

חדשים ספרים
גבי על והעמדתם הספרים לרכישת בנוסף
(מלבד הבית חלקי בכל בולטת, בצורה המדפים
הרי הלכתית), מבחינה מתאימים שלא מקומות
לא "שהספרים בהם: המובא לקיום לשאוף שיש
יהיה הבית שכל אלא בארון או המדף על ישארו

הספרים". של בתוכנם ממולא

הנהגת קביעת כמובן הם במבצע הבאים השלבים
רכישת ו... בספרים והנאמר המובא לפי הבית
ספר, עוד "שכשמתווסף חדשים: נוספים ספרים
הוספה נפעלת חכמה) עניני כל של (כטבעם הרי

שרואים וכפי בעבר. כבר שישנם הספרים בכל
מהספר שמתווספת הידיעה ידי שעל בפשטות,
הידיעות שאר בכל הוספה גם-כן נפעלת החדש
כבר שלמדו בספרים מהלימוד בהידיעות הן –
הלימוד על-ידי שיתווספו בהידיעות והן בעבר,
הידיעות או כבר, שישנם (בספרים בעתיד

מסוים)". עניין על שוב כשיחזרו שיתווספו

הבית מעיצוב חלק
ישראל נשות כאן, גם המבצעים, בשאר כמו
קשור שזהו "מכיון בביצוע: עיקרי חלק נוטלות
לעקרת מיוחדת זכות זו הרי הבית, בהנהגת
הוא הנוהג בכלל, . . ישראל ובנות ונשי הבית,
הבית שעקרת (רהיטים) הבית לכלי בנוגע
איפוא להחדיר יש וכו'. ובוחרתם אותם דורשת

שזו . . בתודעתה
הבית, תפארת תהיה
ספרים בו שמצויים
ויפים". טובים רבים

בספרים עושים ומה
לילדים, שקונים
יפחדו הם הלא

הרבי אומר כך על יהרסו. שמה בהם להשתמש
שלא להם להסביר שיש המשיח מלך שליט"א
ספרים ועוד עוד להם ירכשו כי מכך, יחששו

חדשים.

כדי בהם יש בהם, והשימוש הספרים רכישת
נשיאינו רבותינו ספריית בגאולת להוסיף
ממש שבקרוב ברוסיה, בשביה שנמצאת
של בהתגלותו משם, הקודש ספרי ישוחררו
האמיתית בגאולה המשיח, מלך שליט"א הרבי

ממש. ומיד תיכף והשלימה,

בצבא מחייל והוראה לימוד
לתוכנו שנבהלתי ומובן . . מכתבו קבלת הנני מאשר
אודות בכתיבתו הרוח מקור יותר ועוד וביותר, ביותר

עצמן, המאורעות על-דבר מאשר עליו, העבר

בפני העומד דבר לך שאין חז"ל שאמרו כיון ואלא,
בדרך ללכת שבידו בודאי ומצאת, ויגעת הרצון,
ואדרבה המלה, מובן במלא עולם של מלכו המלך
כשנתים זמן משך צבאי במסגרת להנמצא יותר בנקל
חדשים הרבה שבמשך אומרת זאת שכותב, כמו
בן מפקד בקול ולשמוע עול דקבלת בהנהגה הורגל
בכמה קרובות שלעתים אף כמותו, בשר-ודם אדם
או בשכל או במדות המפקד, על הוא עולה פרטים,
ושמירת הצבא קיום שזהו אלא יחד, בשניהם גם
לבשר- בהנוגע ואם עול, קבלת ע"י דוקא המשטר

להבדיל וכמה כמה אחת על אמורים, הדברים ודם
ואין הקב"ה, המלכים מלכי למלך קץ, אין הבדלות
ז׳מב) (מאגרת הפשוט. בדבר להאריך

חרדית בסביבה לגור
שתושביו במקום שדר כיון שי', גיסו בשם בשאלתו
לסביבה להעתיק האם וכו' כדבעי שלא מתנהגים
מעות. ללוות יצטרך שעל-ידי-זה אף וחרדית דתית

ט') משנה ו' פרק (אבות ז"ל רבותינו דברי על-פי
מובן ו', פרק ריש דיעות הלכות הרמב"ם ופסק-דין
של בסביבה לדור האפשרי ככל להשתדל שיש
ובטח כדבעי, תורה-ומצות ושומרי ה' לדבר חרדים
ית' והשם נוחים, בתנאים שילוה המעות לשלם יוכל
ז׳מא) (מאגרת יצליחו.

בית לכל וחסידות יהדות ספרי

המאמרים ספרי מכירת

העצרת למשתתפי המשיח מלך שליט"א הרבי ברכת


