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דלקו  שם  המופקר,  מהנגב  שהגיעו  המראות 
צה"ל  חיילי  של  ג'יפ  אחרי  בדואים  צעירים 
את  לספק  אמורים  היו  איתם,  והתעמתו 
התשובה הכואבת מדוע גם הבטחות בומבסטיות 
לא  יו"ש  בישובי  החו"ק  ו"החלת  ל"סיפוח" 
אותה  במציאות  בטחונית  ערבות  שום  יספקו 
בשטחי  אימון  במהלך  התושבים.  כעת  חווים 
האש של בסיס צאלים, כמה קצינים זיהו ניסיון 
לגנוב ציוד צבאי ממקום האימון וביצעו מרדף 

אחר הרכב החשוד. במהלך 
רכבים  הגיעו  המרדף, 
והקיפו  נוספים  חשודים 
את הג'יפ של הכוח באופן 
תגבורת  והזמינו  מאיים 

של בדואים נוספים.
במהלך  שצולמו  התמונות 
יותר  ממחישות  האירוע, 
האמיתי  כוחו  מה  מכל 
מתפרעים  מול  צה"ל  של 
ופורעי חוק ערבים, לנוכח 
המשפט,  מערכת  מדיונות 
כולל זו הצבאית, לצערנו.


לקראת  השבוע,  להחשף  שהתחילו  המפות 
ההצבעה על "חוק הסיפוח" בעל השם המטעה, 
כשלב ראשון לתוכנית בת ארבע שנים שסופה 
היל"ת,  בפועל של המדינה הפלסטינית  הקמה 
המחישו יותר מכל את הסכנה הנוראית האורבת 

לפתחנו.
המפות מצביעות על ויתור מעשי על 90 אחוזים 
משטחי יהודה ושומרון, הכנסת עשרות ישובים 
לטבעת חנק עם כבישים המאויימים מכל עבר, 
הקפאת הבניה וכאמור הסכמה מעשית לקראת 
הכרת האומות במדינת הטרור שתוקם מסביב 

לאותם ישובים.
לרושם  בניגוד  אגב, 
הממשלה  שמנסה 
הענין  כאילו  ליצור 

שטחי  בנגב  מקבלים  הערבים  הסיפוח,  הוא 
ענק נוספים לשטחים ביו"ש ובקעת הירדן, וגם 
כביש המחבר בין מדינת חמאסטן בעזה ליו"ש, 

נמלים ועוד.
לפני כשלושים שנה, כאשר הממשלה דאז הציגה 
מפה שהיתה בהרבה פחות גרועה מזו המוצגת, 
והעומד  דהיום  מפלגת השלטון  חברי  אלו  היו 
כנגד  רב,  בצדק  ולזעוק,  לעמוד  בראשונה, 
תוכנית אוסלו, ובהגיון רב הסבירו את הידוע כי 
עזה ויריחו תחילה יובילו 

לאסונות קשים.
מה השתנה? להיכן נעלמו 
כל ההסברים הבטחוניים? 
גם התירוץ, כאילו השלב 
או  הסיפוח  של  הראשון 
חיים  יאפשר  הריבונות 
למתיישבי  יותר  תקינים 
באירוע  הוכח  יו"ש, 
שהתרחש בנגב, שלא כך 

הם פני הדברים.


צריך  קול המחאה שהיה 
בנסיון  השבוע,  לצאת 
הקודש,  ארץ  תושבי  כל  להגן של שלומם של 
מההפגנות  יותר  וחריף  חזק  להיות  צריך  היה 
אותו  אם  כי  כאן,  עומד  חזק  ימין  לא  דאז. 
במגמת  שממשיך  ומוחלש,  חלש  דאז,  השמאל 
קודמיו לויתור ורפיסות מתוך נסיון למצוא חן 

בעיני אלו המאיימים עליו.
מלך  שליט"א  הרבי  של  הנבואיות  זעקותיו 
על  מו"מ  ניהול  הסכנה שבעצם  בדבר  המשיח 
מסירת חלקי ארץ ישראל, התממשות אזהרותיו 
ההלכתי  האיסור  בדבר  ושיחותיו  כל,  לעין 
במרכז  לעמוד  צריכים   - אלו  שבמעשים 
תוכנית  לעצירת  ולממשלה  לציבור  ההסברה 
היחיד  לפתרון  ולהביא  לפעול  והעיקר  המאה, 
- התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח, בגאולה 

האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש - נאו!


אחד  כל  בה  התקופה,  רקע  על    
מבקש ליטול חלק בכתיבת ספר התורה, 
דניאל:  בספר  המופיעים  הנביא  כדברי 
הנמצא  כל  עמך  ימלט  ההיא  "ובעת 
שליט"א  הרבי  וכהוראת  בספר"  כתוב 
לרכוש  הקורא  זה  בנושא  המשיח  מלך 
השבוע  יצאו  תורה,  בספר  וכו'  אות 
תורה  ספר  בכתיבת  סיון,  ט"ז  ביום 
זמרוני  הרב  לזכות  הגאולה,  לזירוז 
באתר: כעת  חלק  ליטול  ניתן  ציק. 
www.charidy.com/haravzimroni

Live
אלפים,   במעמד  נערכת  שנה  מידי    
יתקיים  השנה  ומשיח.  גאולה  עצרת 
המצב  בשל  מיוחדת  במתכונת  האירוע 
שאינו מאפשר התכנסות המונית. שידור 
חי לכל בית שיעביר את מסרי הגאולה 
ג'  הגאולה  יום  לרגל  בתוכנית חדשנית, 

תמוז. פרטים נוספים בקרוב. 


  במאות מוקדי חב"ד בארץ הקודש 
לפעול  חוזרים  בעולם,  רבות  ובמדינות 
הרחב,  לציבור  המקום  את  ולפתוח 
המתבקשות.  ההנחיות  על  שמירה  תוך 
ממוקדים  אחד  לכל  להגיע  כעת  ניתן 
לכתיבה  ובמיוחד  יהודי  ענין  בכל  אלו, 
באמצעות  המשיח,  מלך  שליט"א  לרבי 

האגרות קודש וקבלת ברכתו הק'.




חדשות טובות
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ערב שבת קודש פרשת שלח (בחו"ל: בהעלותך), כ' סיון ה'תש"פ (5126.20)

Live בקרוב: שידור
גאולה ומשיח

ב"ה

לעצור עכשיו את 
תכנית המאה!

1296




בר מצוה ליואל מרשק



היום יותר מתמיד, רואים

ניסים גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות:
03-9412-770

www.igrot.com :או באתר האינטרנט

הוראת מלך המשיח שהצילה אלפים:
החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

בדיקת המזוזות והתפילין -
אם לא נבדקו בי"ב החודשים האחרונים




   
  
   
   
     


  


(ש"פ שלח ה'תנש"א)  


(שלח יד, יז) 

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

נטלה מהם ונתנה לנו". 
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 
כאשר דברת לאמור", אימתי? בראשית 
בריאת העולם.         (משבצת שלמה)




(שלח יג, ב)

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

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

להתבונן כיצד למלא שליחותו.
(התוועדויות תשמ"ג)

 לפי שעון קיץ             הדלק"נ    מוצאי שבת

20:28  19:10 ירושלים 
20:31  19:25 תל-אביב 
20:32  19:18 חיפה 
20:29  19:26 באר-שבע 
21:19  20:09 ניו-יורק 

וישלח יהושע - הארץ מפנינו


לא לסטות מהשליחות

בנוגע למצבם של המרגלים לפני שיצאו לשליחותם, 
אנו רואים (לכאורה) סתירה בדברי רש"י: ידועים 
דברי רש"י שב"אותה שעה כשרים היו". לאידך אנו 
רואים בפירוש רש"י בהמשך הפרשה, על הפסוק 
"התפלל  יהושע":  נון  בן  להושע  משה  "ויקרא 
מובן  שמזה  מרגלים",  מעצת  יושיעך  י"ה  עליו, 
שכבר באותה שעה הרגיש משה את רשעותם של 

המרגלים, שלכן התפלל על יהושע שינצל מהם.
שאלה  עולה  ביאור,  הדורשת  זו  סתירה  מלבד 
משה  באם  המרגלים:  שילוח  כללות  על  נוספת 
של  כוונותיהם הרעות  על  באותה שעה  כבר  ידע 

המרגלים, מדוע לא עיכב את שליחותם?
שעה  "באותה  הדברים:  ששני  לומר  נראה  אלא 
אינם  מרגלים"  יושיעך מעצת  ו"י"ה  היו",  כשרים 

סותרים זה לזה. 


שנוקט  פי דיוק בלשונו של רש"י  כל זה יובן על 
הלשון " מרגלים", (וכן בהמשך הפרשה "שלא 
שלכאורה   ,("ב להיות  לחבריו  ניסת  יהא 
היה  המרגלים  של  החטא  את  להדגיש  בשביל 
מתאים יותר להשתמש בלשון "דיבה", או "חטא", 

ומדוע רש"י משתמש דווקא בלשון "עצה"?
של  שליחותם  מטרת  הסבר  פי  על  יובן  הדבר 

המרגלים:
המרגלים  שליחות  מתוארת  כולה  הפרשה  בכל 
הלשון  ואילו  וכדומה,  "ויתורו"  "לתור",  בלשון 
אחת  פעם  אפילו  בפרשתנו  נזכרת  לא  "מרגלים" 
בהבדל  נעוצה  לכך  והסיבה  זו,  לשליחות  בקשר 

שבין "לרגל" ל"לתור": 
הארץ  את  ולראות  לחפש  משמעותו  "לתור" 
כוונות  על  מורה  "לרגל"  ואילו  בלבד.  ויושביה 
נסתרות, הכוללות עצות ותחבולות בשביל לסייע 
אחר כך בכיבוש הארץ. ושליחותו של משה הייתה 
רק  את הארץ בכדי שיוכלו לספר לבני ישראל 

על טיבה של הארץ, וכן להביא מפירותיה.


של  בכוונותיהם  מיד  חש  שמשה  מכיוון  אך 
המרגלים, והרגיש שהם רואים את עצמם (לא רק 
כ'תרים', אלא גם) כמרגלים, דהיינו שמלבד קיום 
עצות  לטכס  עליהם  הארץ,  את  לתור  השליחות 
ותכסיסי ריגול הנוגעים לכיבוש הארץ, לכן התפלל 
מרגלים",  מעצת  יושיעך  "י"ה  יהושע  על  משה 

שיינצל מכוונתם  את הארץ.
לצאת  המרגלים  בעד  לעכב  משה  ביקש  לא  ולכן 

רעות,  כוונות  אז  להם  היו  ולא  לשליחות, מאחר 
מוכרח  היה  ולא  היו",  כשרים  שעה  ו"באותה 
שליליות.  יצאו תוצאות  שמעצות ותחבולות אלו 
אך מכיוון שאין זה חלק מהשליחות שהטיל משה, 
מהשליחות  יסטה  שלא  יהושע  על  משה  התפלל 

ויינצל מעצת המרגלים.
משה לא רצה שהשלוחים יעסקו בעצות ותחבולות 
מאחר וזוהי הנהגה של ערמה והסתרת האמת, ואף 
הנהגה  הייתה טובה, מכל מקום  שכוונתם  פי  על 
כזו מורידה את האדם מדחי אל דחי ולכן יש צורך 
משה  נתפלל  זה  ועל  בזה.  להיכשל  לא  בזהירות 
של  הנהגה  באותה  חלק  שום  ליהושע  יהיה  שלא 

"עצות ותחבולות".


מכל הנ"ל מובן עניין נוסף:

בכדי  לכן,  אמת,  היא  משה  של  שמידתו  מאחר 
להיות שלוחו של משה (ו"שלוחו של אדם כמותו", 
אצל  אפשר שתהיה  אי  דהמשלח ממש")  "כמותו 
השליח שום נטיה מהאמת, ומכיוון שהשלוחים נטו 
מקו שליחותם (לתור את הארץ), נתבטל מהם כוחו 
של המשלח, כי נוסף לכך שבטלה השליחות מצד 
שליחותו",  בטלה  שליחותו  שמשנה  ש"שליח  זה 
משה  שלוחי  מלהיות  בעצם  נפסלו  גם  כאן  הרי 
של  "כמותו ממש"  יהיו  אפשר שהם  אי  כי  רבינו 

משה ש"מדתו מדת האמת".
מרגלים"  ל"עצת  נתפתו  שלא  וכלב  יהושע  רק 
להיכנס  זכו  אף  כך  ומשום  משה  שלוחי  נשארו 

לארץ ישראל.


דבר מלך
שלח

 האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

המייסד והיו"ר: הרב זמרוני ציק
העלון יו"ל ע"י

מוסדות חינוך חב"ד בת ים עיר הגאולה
כ"ט בנובמבר 50 בת ים

המערכת: חיים ציק, יצחק רחימי, בנצי פרישמן
תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: צילום ש. רומני

 shageulacom@gmail.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net

השבת לוח 

ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב 
למשפחת ר' מנחם מענדל ומרת חנה  

מיידנצ'יק
להולדת הבן החייל בצ"ה שמואל שיחי'

ויזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה 
של זמן הגאולה האמיתית והשלימה ומתוך נחת רוח 

לרבי שליט"א מלך המשיח

למשפחת ר' אלימלך ומרת רבקה רחל  

טהאלער
להולדת הבן החייל בצ"ה לוי יצחק שיחי'

ויזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה 
של זמן הגאולה האמיתית והשלימה ומתוך נחת רוח 

לרבי שליט"א מלך המשיח

פרשת שלח
(בחו"ל: בהעלותך) פרקי אבות: פרק ג'



מטיילים  הביא  הקורונה  עידן 
רבים להמנע מלטייל, אך פעילות 
"בתי חב"ד למטייל" נמשכת במלא 
לחיזוק  מתפקידם  חלק  העוצמה. 
מתבטא  האורחים  עם  הקשר 
כעת בטלפונים ופעילות ברשתות 

החברתיות. 
הרב  קצר  זמן  לפני  פרסמו  וכך 
השלוחים  ביטון,  ומרים  דור 
זילנד, על הנס  ניו  בקרייסטצ'רץ', 

האישי לו זכו:
שנים,  וחצי   6 לפני  "כשהתחתנו 
היינו בטוחים שמהר מאוד אנחנו 
נהיה הורים לכמה קטנטנים, אבל 
הזמן עבר ובא והלך ושום דבר לא 

השתנה...
אמרו  התייעצנו  עימם  הרופאים 
אך  יסתדר!  הכל  דאגה!  אל  לנו 

זמן  המתנו  לצערנו 
ניכר ושום דבר לא 

קרה.
ועוד  שנה  עברה 
כל  ניסינו  שנה, 
החל  טיפולים  מיני 
ועד  מהומאופתיה 
אך  לאסטאופתיה 
בפועל שומדבר לא 

השתנה...

לצאת לשליחות.  בנתיים החלטנו 
ההחלטה הזו לקחה אותנו ל"סוף 
נפשות  צעיר שפוגש  זוג  העולם". 
למאירות...  אותן  עושה  יהודיות, 
להרים  מנסה  הקצה,  את  מאיר 
להסיר  המכסה.  את  יהודי  מעוד 
את הקליפה החיצונית ואת החרפה 

הפנימית...
עלתה  פעם,  וכל  זוג!  עדיין  אבל 
לסיבוב  שוב  לצאת  האם  השאלה 
או  חב"ד  כמה חודשים בבית  של 
להשאר ולנסות לטפל בעינן האישי 
שלנו... לנסות עוד כיוון, או להאיר 
עוד יהודי/ה, לדבר עם עוד נשמה 

טועה? אי שם בסוף העולם...

לשליחות  חזרנו  דבר  של  בסופו 
על אף הכמיהה או בעקבותיה ובין 
סוררת,  למחשבה  לתקווה  ייאוש 
ותוך כדי העיסוק, כאן בשליחותף 
בהתמחות  רופא  שליח  לנו  נשלח 
ומאז  דיאור,  אורי  ד"ר  שמטייל, 

הכל השתנה לטובה. 

כשהגענו לארץ כהרגלנו מידי שנה, 
הרפואה  לבית  בהמלצה,  הופננו 
'הדסה' על מנת להתחיל בתהליך, 
המליץ  אליו  שהרופא  למרות  אך 
לנו על דרך הטיפול אך הוא אמר 
לנו שלא נצליח לקבל את האישור 
המיוחל המאפשר להתחיל בפועל. 
אך ב"ה גם כאן ראינו, כמו לאורך 
מוליכים  משמים  כי  הדרך,  כל 
פעם  כשכל  הנכונה,  בדרך  אותנו 
חדשות,  בעיות  יש  כי  שחשבנו 

הכל הסתדר בצורה פלאית.
וכך חלפו חודשי הקיץ, כשהתהליך 
מתקדם, אך משהתקרב ראש השנה 
האם  מחדש  מתלבטים  התחלנו 
זילנד, במיוחד שהיינו  לניו  לחזור 
הקודש  לארץ  להגיע  צריכים 

לחתונה בחודשים הקרובים.

מה עושים? כותבים 
מלך  שליט"א  לרבי 
לנו  שענה  המשיח, 
ברורות  במילים 
מתאריך  במכתב 
"כיון  אב:  י"ב 
אומר...  רופא  שיש 
להתנהג  עליו  הנה 
זו,  להוראה  מתאים 
בבטחונו  ולהתחזק 
הרופא  ית'  בהשם 
כל בשר ומפליא לעשות..." (אגרות 

קודש כרך ט, עמ' רלה).

וואו... יותר ברור מזה אי אפשר...
קשה לתאר את כל מה שהתחולל 
ד'  בתאריך  אך  הבאים,  בחודשים 
(עוד פעם  אב, כתבנו שוב  מנחם 
מלך  שליט"א  לרבי  רבים)  מיני 
על  "במענה  לנו:  שענה  המשיח 
ויקרא  לביתו  בן  שנולד  מכתבו 

שמו.... הנה יהיה רצון..."

מעורב  בהשם  בטחון  התמלאנו 
הלב  את  הממלאת  בשמחה 

באתגרים וחוויות בלתי נשכחות.

זכינו  ה'תשע"ט  אב  מנחם  בי"ב 
לרגע הגדול לחבוק את הבן בשעה 
טובה ומולצחת כשפינו מלא שבח 
לרבי  העולמים,  לריבון  והודיה 
ולרופאים  המשיח  מלך  שליט"א 
אלינו  שנשלחו  אותנו,  שליוו 

היישר משמים.




במכתב שנשלח השבוע לנשיא ארה"ב מר דונאלנד 
בעיתונים וברשתות מדיה בכל  והתפרסם  טראמפ 
רחבי ארה"ב בעיקר בריכוזים של תומכי טראמפ, 
קובעים רבני ארץ ישראל שבראשות הרב שלום דב 
וולפא כי הטרור בארה"ב היא תזכורת מבורא עולם 
הקמת  חזון  תתממש  חלילה  אם  יקרה  מה  האמריקאית  לאומה 
התקשורתית  במדיה  התפרסם  המכתב  הפלשתינאית.  מדינה 
ובעיתונים ברחבי ארה"ב בריכוזים של תומכיו, במטרה ללחוץ על 

הממשל לוותר על ההכרה במדינה פלשתינאית.
של  בצערם  "בהשתתפות  לנשיא  הרבנים  פותחים  מכתבם  את 
תושבי ארה"ב, ובצערך מר טראמפ היקר, על האלימות המשתוללת 
ברחבי מדינתכם. אתה צודק נשיא נכבד, שאין זאת מחאה, אלא 
טרור כפשוטו. וככל שיטפלו בעצירתו בצורה בה מטפלים בטרור, 

כן ייטב לאמריקה ולכל המדינות שהטרור מכה בהן.
על  זאת  מי שחווה  כמונו  "אין  לנשיא טראמפ  מזכירים  הרבנים 
ארגוני  ע"י  ונפצעו  נהרגו  טהורים  קרבנות  אלפי  עשרות  בשרו. 
המרצחים. הם רוצים רק למחות, כביכול, "כנגד הכיבוש", אולם 
ולטבוח  לרצוח  חדלים  שאינם  שנים,  ל-100  קרוב  זה  למעשה, 

ביהודים.
המזהיר  הוא,  ברוך  מהקדוש  תזכורת  כאן  שיש  ספק,  לנו  "אין 
את ידידתנו הגדולה אמריקה, מאשליית הויתורים לטרוריסטים. 
וזאת, בין בארה"ב עצמה ובין בהסכמים שאמריקה מגבשת בארץ 

ישראל".


"ראה מר טראמפ הנכבד מה עושים הטרוריסטים למדינתך, ותבין 
מה עלול לקרות לתושבי ארצנו, אם חס ושלום תמומש התכנית, 

להקים "מדינה פלסטינית" בלב יהודה ושומרון.
"האם היית אתה מסכים, כבוד הנשיא, להקמת מדינת טרור בתוך 
ארצות הברית? האם תסכים שאלו הזורעים הרס וחורבן, השורפים 
מרכזיים  צירים  על  אחראים  יהיו  חנויות,  והבוזזים  פאר  בניני 

במדינה, ועל חייהם של רבבות תושבים אמריקאים תמימים?
"הרעל אמנם נדמה מבחוץ כסוכריה, שכן במסגרת התכנית יש גם 
זעק  יהודה ושומרון למדינת ישראל, אבל כבר  לספח את  כוונה 
היא  פלסטינית  מדינה  כי  והתריע,  שליט"א,  המשיח  מלך  הרבי 
פיקוח נפש ממש, למליוני יהודים. ולאידך, אין אנו זקוקים לשום 
הסכם כדי לקבוע שגבולות ארץ הקודש הם אלו שנקבעו בתורת 

אמת על ידי בורא העולם ומנהיגו.
התבונן  ונכבד,  יקר  נשיא  "אנא  הרבנים  מסיימים  המכתב  את 
אנו  "תכנית המאה".  בענין  מחדש"  מסלול  ו"חשב  במכתבנו,  נא 
הגדולה  המדינה  בהנהגת  רבה  הצלחה  בברכת  אותך,  מברכים 
והחזקה בעולם, ובהשפעה על ידידותיה המדינות שוחרי השלום 
והחסד. אנו מתפללים, שהנהגתך תימשך לעוד שנים רבות, ומתוך 

בריאות ושמחה.

נפלאות עכשיו שלמות הארץ ובטחון עם ישראל

ג' פרקים ליום      מורה שיעור ברמב"ם היומי      סיון     פרק ליום
כ
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מקצה העולם ועד קצהו

הגלות  ברגעי  שגם  (על-ידי-זה)  ובמיוחד  כולל 
הארץ  שלימות  על  בתוקף  עומדים  האחרונים 

בני- לבעלותם של  ניתנו ע"י הקב"ה  בנוגע לחלקי הארץ שכבר 
ישראל שלא להחזיר ח"ו אף שעל משטחי ארץ ישראל לאומות 

העולם.
('דבר מלכות' ש"פ שלח ה'תנש"א)  

ת.ד. 6132 צפת  | המטה להצלת העם והארץ 

עומדים בתוקף
לזכות נשמת

ר' נפתלי ב"ר יעקב ז"ל לנצ'נר
"אוד מוצל מאש"

נלב"ע  טו"ב סיון ה'תשע"ו

ת. נ. צ. ב. ה.
"הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם, בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

הלכות נחלות. פרק ט-יא.

פתח פיך וגו'. ספר שופטים והוא ספר ארבעה 
עשר.. הל' סנהדרין.. בפרקים אלו. פרק א-ג.

פרק ד-ו.

פרק ז-ט.

פרק י-יב.

פרק יג-טו.

פרק טז-יח.

הל' ממרים. פרק ו.

פרק ז.

הל' אבל.. בפרקים אלו.
פרק א.
פרק ב.

פרק ג.

פרק ד.

פרק ה.






אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

חוזרים לעצמנו - כנס שלוחים ופעילים


...שואל במה להתחיל בהנוגע להנהגה פנימית.

בכלל בענינים כאלו צריך לפרש שיחתו ושאלתו לפני 
המשפיע דא"ח (=חסידות) שלו והוא יורהו,

ובכללות יהי' חקוק במוחו ההתבוננות הכתובה בתניא 
ריש פרק מ"א, איך שה' נצב עליו ובוחן כליותיו ולבו 
וכו' וכן הענין המבואר בקונטרס העבודה בהכרח עבודה 
פנימית ופרטית, ועוד ועיקר לשמור על סדרי הישיבה 
לבריאות  בהנוגע  וכן  התפלה,  וזמן  וחסידות  בנגלה 
יומים  היום  בחיי  לסדר  מסתגלים  זה  ידי  שעל  הגוף, 
וקל ביותר שגם בעבודת ה' יהי' בסדר מסודר, שזוהי 

דרישת עבודה פנימית דוקא.
ותניא  בודאי שומר שלשת השיעורים דחומש תהלים 
הידועים, וכן מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו באם 

לא נעשה כזה במשך שנים עשר חדש האחרונים.
  


...כותב על דבר חגיגת בר מצוה שחלה בחג הפסח - 
על פי מה שכתוב בזוהר-חדש בראשית גודל השמחה 
ביום זה - מובן שצריך להיות איזו מסיבה של שמחה 
ביום זה עצמו. ומובן שיכול לערוך עוד מסיבה בימים 
שלאחרי זה בזמן ואופן המתאים ובלבד שישמיעו בה 
 דברי תורה וחסידות. 


שנדפס  הלימוד  שלאחר  התפלה  אודות  ...כותב 

בסידורים - לא ראיתי בתוך אנ"ש שיאמרוה.
  

מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנו

עומדים  לשלוחי המלך אשר  כינוס  נערך  השבוע 
לעורר  כדי  הגאולה,  בשורת  הפצת  בחזית 
ולהתעורר בפועל ממש לאור המצב השורר בעולם 
ובעז"ה כיצד לפתח את ההפצה לאחריו. השלוחים 
'ממש' בבני ברק. כאשר בכניסה  התכנסו באולם 
כל שליח מקבל ערכה מיוחדת שכל כולה 'הפצה'.

לאחר תפילת מנחה והקרנת וידאו של דבר מלכות 
הכינוס  את  פותח  המשיח,  מלך  שליט"א  מהרבי 
המנחה הרב אלעד קנטור מנהל 'ממש' ומזמין את 
הרב אסף דפנה שליח בשיכון ה' בני-ברק המשתף 
ואפיקים  מעשיים  רעיונות  בשורת  הקהל  את 

חדשים לרענון הפעילות בתקופה זו.
הרב  באור-יהודה  סביון  נווה  בשכונת  השליח 
'הפצה בבית הכנסת'.  שלומי כץ שכותרתו היתה 
שידרת  את  הנוכחים  בפני  סוקר  הוא  כאשר 
הפעילות בבית הכנסת הקהילתי אצלם - שיעור 
הדבר מלכות השבועי המועבר בטוב טעם ומותאם 
גם למתקרבים טריים. נושא הדבר מלכות כידוע, 
הוא אחד הנושאים הכי בוערים בשיגרת הפעילות 

ודבריו מתקבלים בדיון ער וענייני. 


מיידנצ'יק  אברהם  הרב  מוזמן  הנואמים  דוכן  אל 
משלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח בראשון לציון 
ו'שר החוץ' העוסק בהפצה בקרב אישי ציבור. הרב 
ריתק את הנוכחים כיצד לנגוע בלבבות של דמויות 
מובילות, הוא קרא לשלוחים ליצור קשר גם עם 
אנשים בעלי עמדה והשפעה הנמצאים בסביבתם, 
להוסיף  בכדי  הקשר  את  לטפח  כיצד  כלים  ונתן 

ביהדות ולסייע גם לשלוחים אחרים ולסביבה.
חב"ד  במרכז  הפעילות  מנהל  סימון  אסף  הרב 
להמונים',  ב'הפצה  עוסק  אשר  גן  רמת  'מודעות' 
מספר על חוויות מפעילותו בציינו את החשיבות 

הרבה שיש לפרסום האישי לכל אחד. הוא הסביר 
המסרים של  יהיה את  חשוב שבכל מודעה  כמה 
בשורת הגאולה - תמונה של הרבי מלך המשיח 
והמודעה  "ייתכן  אדוננו',  'יחי  והכרזת  שליט"א 
הזו תהיה המפגש הראשון והאחרון של האדם עם 

חב"ד והמסר צריך לעבור".


השליח מבית דגן הרב שמואל גרומך מחלק משקה 
לנוכחים ובספונטאניות פוצחים כולם בריקוד 'יחי' 
ממשיכים  כאשר  האווירה,  את  שחישמל  סוער 

לזרום עוד שלוחים אל אולם ההתכנסות.
את חלקו השני של האירוע פותח הרב חיים ציק 
הגאולה  לעיר  מלך המשיח  שליט"א  הרבי  שליח 
בת ים. הוא מספר על תשובה שזכה לקבל בקשר 
על  דגש  ושם  קודש'  ה'אגרות  לאירוע באמצעות 
החשיבות וההכרחיות שכל שליח וכל פעיל פשוט 
יעסוק בתורה ויפיץ את עומקי תורת החסידות. 
בדבריו תיאר את התפתחות השיעורים בחסידות 

וכיצד  זו  בתקופה  דווקא  חב"ד  בבית  שנמסרים 
נראים בשטח תוצאות מרחיקות לכת.

חב"ד  בית  מנהל  ליפש  יהודה  הרב  עולה  אחריו 
'הפצה  הכותרת  תחת  הנואם  ג'  אביב  ברמת 
ברגע  מוגדר,  מאד  מקום  זה  "שכונה  בשכונה'. 
מהפיכה".  יוצר  אתה   - במטרה  חדור  שאתה 
מעשיות  בפעולות  לעסוק  הקהל  את  עורר  הוא 
ולהרחיב את ההפצה בפועל ממש, הן של חלוקת 
חומרי הסברה והן את 'מצוות היום' כמו מצות או 

משלוחי מנות, לצד חיזוק הקשר האישי.
ויצהנדלר  שמעון  הרב  חותם  הרישמי  החלק  את 
פרסומי  ועורך  ראשל"צ  תות"ל  ישיבת  ראש 
'ממש'. הוא מודה לנוכחים ומספר על אירוע שהיה 

הריי"צ  הרבי  בתקופת 
כאשר הרבי שליט"א מלך 
הזמין  בעצמו  המשיח 
בכדי  מאנ"ש  קבוצה 
שיטכסו עצה כיצד לעסוק 
בפעולות הנדרשות וכיצד 

התקבלו אז הדברים. 


שולחנות  נפרשו  עם,  ברוב  ערבית  תפילת  לאחר 
את  פותח  ויצהנדלר  הרב  מיוחדת.  להתוועדות 
בהתלהבות  מצטרפים  מהרה  עד  אך  ההתוועדות 
מנחם  הרב  מגילה,  שמחון  ניצן  הרב  השלוחים 
מענדל הכהן פרידמן מאור יהודה והרב זלמן לנדא 

משפיע בקהילת חב"ד רעננה ורמת גן.
את  שאת  וביתר  עכשיו  להחזיר  מוטלת  "עלינו 
המהפיכה של הרבי מלך המשיח שליט"א", זה היה 
המסר שעבר בהתכנסות השלוחים שנערך ב'מרכז 
השלוחים  יצאו  ממנה  ממש',   - באה"ק  ההפצה 

בתנופה להפצת בשורת הגאולה.





המרכז הארצי 
לביטוחי רכב

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

קדמי 
ביטוחים

סוכנות הביטוח שלנו 

כל ענפי 
הביטוח 

בציון סידנא
בבא חאקי


