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ובאורח פיה, את פצתה שהאדמה לאחר גם
נותרו עדיין ועדתו, קורח את בלעה גלוי נס
משרתו כנגד ישראל עם בקרב רינונים
כך לשם הגדול. הכהן אהרון של הבכירה
מכל מטות לקחת רבינו למשה הקב"ה מורה
שם את מטה כל על לכתוב השבטים, ראשי
באוהל יחדיו כולם ולהניחם השבט נשיא
בני כשהגיעו בבוקר הלילה. למשך מועד
של מטהו שרק לראות הם נוכחו ישראל
עליו צמחו הלילה ובמשך בנס, פרח אהרון
המפוזרים והציצים כשהפרחים שקדים
הצמיחה תהליך על מעידים מסביב

לילה. בין שהתחולל

המשיח, מלך שליט"א הרבי שואל כך ועל
של זה נס להראות צורך היה אכן באם
היה די הרי יבש, מטה על השקדים צמיחת
השקדים את ישראל בני יראו שבבוקר בכך
שתהליך הקב"ה מוסיף מה לשם המטה על
הצמיחה להליך בדומה יקרה זה, ניסי צמיחה
ומסתיים מהפרח המתחיל הרגיל הטבעי

זו? בתוספת יש תועלת מה בפרי.

ידינו על להעשות צריך
המשיח, מלך שליט"א הרבי לומד ומכאן
הקב"ה ע"י המתחוללים הניסים סוד את
מהטבע, למעלה שהינו למרות נס, כל -
כללי בתוך כלל) (בדרך יהיה שהוא הרי
בחושים זאת לתפוס שניתן כמה עד הטבע
העץ על פרי צמיחת הליך ואם הרגילים.
גם יקרו שהם הרי מסויימים, שלבים כוללת
הצמיחה וקצב הצמיחה שעצם למרות כאן,

טבעית. על בתופעה שמדובר מעידים

האלוקיים התהליכים כל אלינו: והמסר
הגדול לנס מובילים בעולם, המתחוללים
אירוע והשלימה, האמיתית הגאולה של
לחלוטין המשנה
המציאות את
עצמות את ומגלה
בעולם כאן ומהות

יתבצע זה הליך זאת, בכל אך גלוי, באופן
נבנה הוא כאשר ה"טבעי" באופן דווקא

ועבודתינו. מעשינו באמצעות

בה ניסן, בכ"ח הידועה השיחה לאחר
כל "עשו המשיח מלך שליט"א הרבי אומר
צדקנו", משיח את להביא . . שביכולתכם
ובפיה הדולרים בחלוקת אישה עברה
השנים כל עליך סמכנו "אנחנו תביעה:
קרה ומה המשיח, את תביא שאתה האלו
בשבילנו, מדי כבידה המשימה עכשיו?
ועל המשיח..." את שתביא רוצים אנחנו
אני "אם הק': ידיו בתנועות לה השיב כך
אז רבי, עצמו) על הק' באצבעו (הראה
להיעשות צריך שזה ברור, באופן דיברתי
זה ואדם בכללם, ואת ישראל, כלל על-ידי
על הק' בידו (הראה בכלל זה ואדם בכלל,

מסביב)". שעמדו האנשים

בפעולות חדש שלב
הרבי הגיע זו, בשבת המצויין בסיון, בכ"ח
וניצל ארה"ב לחופי המשיח מלך שליט"א
באירופה. הרשע מצפורני רעייתו עם יחד
לחלוטין חדש שלב החל הגעתו עם מייד
הרבי של בהנהגתו החב"דית בפעילות
עמד בראשם מוסדות שלשה שפתח הריי"צ
להפיץ במטרה המשיח, מלך שליט"א הרבי

יהודי. לכל החסידות אור את

האלוקי, באור והאיר העולם הלך מאז ואכן
דירה לו "להיות העולם נברא שלמה המטרה
מקום בכל יהודי, וכל נשלמת, בתחתונים"
מלך שליט"א הרבי על להצביע יודע שהוא,
היהודית המהפיכה את שחולל המשיח,
פעולות מאותן כחלק ביותר, הגדולה

ברמב"ם. כמבואר המשיח מלך שמבצע

- תמוז חודש את מברכים בה זו בשבת
האיתנה באמונה נתחזק הגאולה, חודש
מלך שליט"א הרבי של המיידית בהתגלותו
הגאולה לזירוז המעשיות ובפעולות המשיח,

והשלימה. האמיתית

כל לעין מתגלה כבר הנה כי והאיתנה, הפשוטה באמונה כולנו נתחזק סיון, כ״ח זו, בשבת
והשלימה! האמיתית הגאולה את המחישות בפעולות ונוסיף המשיח מלך שליט״א הרבי

תמוזביום חמישי ג׳ תמוז ג׳ חמישי ביום

מתאחדיםכולנו מתאחדים כולנו

עולמית! בעצרת גאולה עולמית!  גאולה בעצרת

פני בשידור הישיר לקבלת פני  לקבלת הישיר בשידור
המשיחהרבי שליט״א מלך המשיח מלך שליט״א הרבי

בשעה בשעה 21:0021:00
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(19.5.20) ה'תש"פ סיון כ"ז שלח), (בחו"ל: קורח פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

הגאולה הבאת
חיינו משימת
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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

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

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

תניא תהלים חומש

  

   

    

   

   

    

     

   

   
     

כא) יז, (קרח אהרן ומטה

יהודה ביד שהיה המטה הוא אומרים יש
אשר "ומטך יח) לח, (בראשית שנאמר
שהיה המטה הוא אומרים ויש בידך".
יז, (קרח שנאמר פרח ומעצמו משה ביד

אהרן". מטה פרח "והנה כג)

אחת קורה משה נטל אומרים, ויש
כולכם להם ואומר נסרים לי"ב וחתכה
למה? זה וכל מקלכם. טלו אחת מקורה
והפריח. לח היה מקלו יאמרו שלא
שם עליו ונמצא המקל על הקב"ה וגזר
פרח "ויצא שנאמר בציץ שהיה המפורש
ועשה בלילה בו והפריח ציץ". ויציץ

פרי.

עד ומלך מלך כל ביד היה המטה ואותו
המטה ואותו ונגנז. המקדש בית שחרב
במהרה המשיח מלך ביד להיות עתיד

ה' ישלח עזך "מטה שנאמר בימינו
אויבך" בקרב רדה מציון

רבה) (מדרש

ו) ח, (קרח הלוים את קח

שנתנו התרומות דהיינו הכהונה, מתנות
מתנות לכהנים. ניתנו ה', לשם ישראל
החלק - "חלב" מהמובחר. ניתנו אלה
הראשון, - "ראשית" ביותר. השמן
שבכל נלמד, ומכאן ביותר. והמובחר
כדברי לה'. המובחר את לתת יש דבר
לשם שהוא דבר בכל הדין הרמב"ם:
גם והטוב". הנאה מן שיהיה הטוב הא-ל
המובחר את להקדיש יש הזמן, בתחום
יש אותו היום, בתחילת אם לה'. שבו
קדושה, לענייני מיוחד באופן להקדיש
יש אותם גם האדם, חיי בתחילת ואם

לקדושה. במיוחד להקדיש
חי) (מעיין

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:30 19:12 ירושלים
20:33 19:27 תל-אביב
20:35 19:20 חיפה
20:31 19:28 באר-שבע
21:21 20:12 ניו-יורק

לעם. לו - שמואל ויאמר 
     

  
חלקים 14 דק', 26 ,12 שעה מוצש"ק המולד:

ושלישי. שני ביום חודש: ראש

ועדתו קורח של הטעות

קרח נענשו ואהרון, משה על המחלוקת בעקבות
וחלקם באש נשרפו חלקם – עונשים בשני ועדתו

באדמה. נבלעו

או שכר מלמעלה, לאדם שמגיע מה שכל ידוע
העבירות או למצוות ובהתאם בדומה זה עונש,
ועדתו קרח של העונשים לגבי שעשה. ושלום) (חס
על חלק שקרח זה שכנגד בפשטות להסביר ניתן
וירד התדרדר הוא והתנשא, משה שמינה המינויים
והדלקת הקטורת הקרבת וכנגד האדמה. תוך אל
"ואש כולם נשרפו האנשים, 250 ידי על זרה אש

ה'". מאת יצאה

חילוקים רצה לא
מה העונשים בשני להבין צריך לכאורה אבל
באדמה בבליעה שהרי לחטא, העונש בין הקשר
כנגד להיות (שאמורה הירידה של הפרט מודגש לא
הכתוב פשטות ולפי רבינו) משה על ההתנשאות

הבליעה. של הפרט הוא העונש

החטא עיקר הרי להבין, צריך לשריפה בנוגע וגם
ואילו רבינו, משה על המחלוקת היה שלהם
ואם ה', בחר במי להוכיח בכדי רק הייתה הקטורת
שחטאו? לחטא השריפה עונש בין הקשר מה כן

נקודת הייתה מה להקדים יש זאת להבין כדי
המחלוקת:

קדושים" ו"כולם שמאחר הייתה קרח של טענתו
הוא ישראל. בני בין מעמדות בחילוקי צורך אין
אחדות שתהיה חשב ובכך חילוקים, יהיו שלא רצה

ישראל. בני בין

שהקב"ה כשם ה'": וידע "בוקר הייתה משה תשובת
בני את הקב"ה הבדיל כך והערב, הבוקר בין הבדיל
עצמם ישראל בני ובתוך העמים, משאר ישראל
בקודש לעבוד הכהן אהרון את הקב"ה הבדיל –
בין לערב אפשרות אחד לאף ואין הקודשים,

ולבטלם. הסוגים

השלום את יוצרים ההבדלים
השלום את יוצרים הם דווקא אלו, הבדלים
התפקיד את ממלא אינו נברא כאשר כי בבריאה,
בסדרי בלבול יוצר הוא הבורא, מאת שקיבל

בראשית.

כמו – שלימה" אחת כ"קומה הם ישראל בני כל
איבר ולכל ורגליים, ידיים גוף, ראש, לו שיש האדם,
שהראש למרות זאת עם אך שלו. התפקיד את יש
זקוק הוא מקום מכל והעליון, הנעלה האיבר הוא
השלימות כי למקום, ממקום ללכת כדי לרגליים

האיברים. בשאר תלויה ואיבר איבר כל של

דברים שישנם הבריאה, בשאר הדבר הוא כך
אחד כל כאשר היא והשלימות ופחותים, נעלים
משלים אחד כל זה עם ויחד תפקידו, את מבצע
לגבי אבל הבריאה, בדרגת הוא זה כל השני. את
הרי מהבריאה, למעלה שהוא כפי הקדושה אור
אלא והבדל, חילוק מכל שלמעלה השורש זהו שם
יהיה שלא קרח, של רצונו היה וזה פשוטה. אחדות
כי ישראל שבבני השונים הסוגים בין הבדלים שום
במקור. בשורשם, שהם כפי הדברים את ראה קרח

"היום של בזמן למטה כאן כי טעות, הייתה זו אבל
יש אחד ולכל הסוגים, בין לערב אסור לעשותם"

תפקידו. את

אחדות יוצרת הפרדה
של החטא לבין העונש בין הקשר מובן זה לפי
המעמדות בין המחיצות את להסיר רצה קרח קרח:
והחלקים הנעלים החלקים בין בלבול ליצור ובכך
בשריפה נענש כך ועל ישראל. שבבני הפחותים
הדבר של העליון החלק מתכלה בשריפה ובליעה,
הפחותים החלקים שאר ובבליעה למעלה, ועולה

פירוד. ביניהם נעשה ובכך מטה, יורדים

קבע אותם מחיצות ישנם האמור: מכל ההוראה
בין לערב לנסות רשות אחד לאף ואין הקב"ה,
אחדות ואי לבלבול, גורמים רק בכך כי הדברים

אמיתית.

של לתקופה זוכים המחיצות על שומרים כאשר רק
האמיתית בגאולה ותחרות" מלחמה .. יהיה "לא

ממש. ומיד תיכף והשלימה
(202 ע׳ ח״י חלק שיחות לקוטי (ע׳׳פ

מלך דבר
קורח

למען האגודה
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

ע"י יו"ל העלון
הגאולה עיר ים בת חב"ד חינוך מוסדות

ים בת 50 בנובמבר כ"ט

פרישמן בנצי רחימי, יצחק ציק, חיים המערכת:

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

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

www.moshiach.net

השבת לוח

טוב מזל טובברכת מזל ברכת
צביה ומרת מענדל מנחם ר' למשפחת

דורון
שיחי' יעקב אברהם בצ"ה החייל הבן להולדת
מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח

מושקא חיה ומרת שמואל ר' למשפחת
זלמנוב

שתחי' רבקה בצ"ה החיילת הבת להולדת
מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח

קורח פרשת
ד' פרק אבות: פרקי שלח) (בחו"ל:



וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שיחי' אליהב בצלאל הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

ללימוד מותאמים התורה שיעורי
ומתקדמים מתחילים ידי על

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

מלך שליט"א לרבי הכתיבה נושא
תשובותיו לקבלת והדרך המשיח
מגיעים קודש, האגרות באמצעות
מגליונות באחד הכלל. לנחלת
הדתי, למגזר "בשבע" עיתון
עודד מאת לשבת סיפור התפרסם
מופת, מקרה מגולל הוא בו מזרחי,

רבים. מני אחד

ישראל, על בתיאור נפתח הסיפור
אור את שגילה בתשובה חוזר
וכעת, בהודו, בטיולו החסידות
מתלבט מכן, לאחר שנים מספר
עם וחתונה בית להקמת בקשר

המכשול עיקר גילו. בת
היה בפניהם, שעבד
שמירת ברמת הפרש

והמצוות. התורה

גדת על נפגשו הם
אמרה נטע הירקון.
אמנם שהיא לישראל
אבל התשובה, בכיוון
לעשות כוונה לה אין
עיקר מכריע. צעד בקרוב
בשאיפתה היה טענתה
כי התמימה, המוסרית
בפרשת שלמדה כמו
רחל על "ויצא" השבוע
מוכנה לא היא ולאה,
אחותה לפני להתחתן
ונטע ישראל הבכירה.

נמצאת לא שאחותה היטב ידעו
חתונה. של בכיוון כלל

בסיומה בשיחה. אור קרן הייתה לא
לחתוך מעוניין שהוא אמר ישראל
שלא מנטע וביקש הקשר, את
לקשר בנוי לא שהוא ותבין תיעלב
חתונה של מועד בלי איתה מתמשך
לדבריו הסכימה נטע לעין. נראה

כידידים. להיפרד החליטו והם

אחותו לבית משם הלך ישראל
"די, לה: ואמר ויגע שבור כשהוא
צריך אני כך! להמשיך יכול לא אני

להתחתן".

שירה, אמרה הבעיה?!" "מה
שלושה בעוד נטע עם "תתחתן

חודשים".

ישראל, נאנח בכלל", פשוט לא "זה
מוכנה שאינה היא העיקרית "הבעיה

הגדולה". אחותה לפני להתחתן

בחדר לב בשברון לנוח הלך הוא
שמע דקות כמה אחרי האורחים.
התפעלות וקריאת נעתקת נשימה
ובעלה. שירה נותרו שם מהסלון,

אותם וראה לסלון חזר הוא
ב'אגרות בהשתאות מביטים
שיוצא עמוד באיזה שפתחו קודש'
לו אמרה שירה פרטית. בהשגחה
לנו ענה מה "תראה בהתלהבות:

המשיח!" מלך שליט"א הרבי

ק"ה עמ' ו' בכרך כתוב היה וכך
קיבלתי "בנועם א'תרכז: אגרת
קודם ובטח רצון בעת מכתבו...
בת וכן הוא יפריש א) החתונה.
סכום איזה מממונה תחי' גילו
של וחתונה השידוכין להוצאת
מחילה יבקשו ב) הבכירה. אחותו
חתונתם יעשו ג) מאיתה.
ויתן יתר, פרסום בלי
בנין בנינם שיהיה השי"ת
טובה בשעה עד, עדי
יסודי על ומוצלחת,
מוארים והמצוה, התורה
בברכת החסידות. בתורת
המחכה - טוב מזל
אחות משידוך לבשורות

שתחי'". גילו בת

מדויקת תשובה הייתה זו
שעמד העיקרי למכשול

בדרכם!

פעמיים. חשב לא ישראל
עם מחודש קשר יצר הוא
התשובה "זו ואמר: נטע
מלך שליט"א הרבי של
ברורה תשובה נותן הוא המשיח.
יודע לא אני אחותך. של העניין על
תרצי, אם אבל בדיוק, נסתדר איך
מה יהיה הסוף, עד איתך הולך אני
שניות כמה חשבה נטע שיהיה".

והסכימה.

האיגרת. דברי את קיימו הם
לה מחלה נטע של הבכירה אחותה
לימודיה את עזבה נטע בשמחה.
לירושלים. ועלתה באוניברסיטה
כמו חודשים, שלושה לאחר
חתונה ערכו הם שירה, שהציעה
מהרי באחד האיגרת, כדברי צנועה,
חתונה השקיעה, לאור ירושלים
שכיוונו מבלי מאוד. שמחה חסידית
- סיוון ל' - החתונה תאריך לכך

האיגרת! לתאריך זהה היה

דרכם, בראשית מכשולים היו כצפוי
להפליא המדויקת האיגרת אבל
עליהם. גם להתגבר כוח להם נתנה
בישיבה משפיע הוא ישראל כיום
החסידות, באור בתשובה לחוזרים

בפעילותו"... מסייעת ונטע

מעריב ליבסקינד, קלמן של מאמרו מתוך

פלסטינית מדינה תקדם טרמפ תוכנית
טראמפ תוכנית את לחבק בניסיון מוזר משהו ...יש
מדינה של הקמתה את תקדם לא שהיא ולהאמין
פינה בכל מככבת הפלסטינית המדינה פלסטינית.
אותה לקרוא צריך לא מסתתרת. לא היא בתוכנית.
כך על מפורשות מדברת התוכנית השורות. בין
מדינות, שתי של מציאותי פתרון יוצר זה ש"חזון
לצד בשלום, תתקיים ומשגשגת בטוחה פלסטינית מדינה שבו

ומשגשג". בטוח באזור ומשגשגת, בטוחה ישראל מדינת
את בחשבון להביא חייב שלום הסכם ש"כל כך על מדברת היא
מנת על עצמית, להגדרה הפלסטינים של הלגיטימית השאיפה
לתת מבקש הנוכחי ש"החזון כך על וגם להתממש". סיכוי לו שיהיה
השטח קביעת באמצעות השאר, בין זה, לגיטימי לאינטרס מענה
כמו הולך ברווז, כמו נראה זה עתידית...".ואם פלסטינית למדינה
המפה את שצייר מי גמל. איננו כנראה זה ברווז, כמו ומגעגע ברווז
המדינה שתהיה מתכנן שהוא למה להעניק תכנן האמריקאית,
רצף - הימין של הלילה ביעותי בכל שכיכבה זו - הפלסטינית
שאפשר ברור גבול עם מעולם, לפלסטינים היה שלא טריטוריאלי
נמצאים שהיום C מאזורי מחצית ועם שלהם, למדינה לשרטט
במסר מדינה. אותה לטובת מאיתנו ושיילקחו שלנו מלאה בשליטה
נלך קודם לכך. נחזור עוד גדולה. הכי הסכנה טמונה הזו המפה של
מסקנה. לאותה דבר של בסופו מביאות שכולן בעיות, כמה לעוד

משורטט שהוא כפי המתוכנן, הרציף הפלסטיני המרחב בתוך
יהודיים יישובים כ־20 יישארו כיום, המוכרת היחידה המפה על
אלף מ־18 יותר מתגוררים הללו במובלעות מבודדות. במובלעות

קטיף. גוש פעמיים של גודל סדר - יהודים
אליהם הגישה הישראלי. הריבוני ברצף יהיו לא האלה היישובים
הפלסטינית. למדינה השמור השטח בתוך שיהיו צירים דרך תעבור
יקרה מה המובלעת. בתוך ק"מ 10־20 הביתה לנסוע יצטרכו אחדים
יישאר שלא עד ייובשו, שהם גדולה סכנה יש האלה? היישובים עם

דבר. מהם
למובלעות. אותם שהפך מי של המושכלת כוונתו שזו ברור די

לגדול יכולים לא "הם הבנייה. של הקפאה תהיה האלה ביישובים
פרידמן דיוויד האמריקאי השגריר הסביר לגובה", רק אלא לרוחב
"למשך מחודש. יותר מעט לפני היום" ב"ישראל כהנא לאריאל
הקרקע בתחומי רק להישאר יכולים הם הקרובות השנים ארבע
האלה ליישובים אין ידיעתי שלמיטב זה את עזבו כיום". הקיימים
כאלה בנייה אישורי שם יוציא שמישהו ועד לגובה, לבנייה תב"ע
בפנסיה. יהיה כבר טראמפ של המחליף גם חדשות, תוכניות עם

הללו. היישובים על חנק גזירת בבחינת הוא הזה ...הצעד
יכול בנייה, הקפאת על לשמוע מוכן היה שלא זה הימין, האם
את מביאים היו וטראמפ נתניהו לא אם הרי זה? עם להסכים
לרחובות יוצאים היינו אובמה, וברק גנץ בני אלא הזו, ההקפאה
עם יקרה מה בשאלה רק כאן מדובר לא ברור. להיות צריך נגדם.
בנקודות מדובר - מתיישבים אלף 18 אותם או יישובים 20 אותם
נקודות אסטרטגי. במיקום שנמצאות נקודות קדמיים. מוצבים שהן
יודע פלסטינית, מדינה לקדם ובמקביל אותן, לייבש שביקש שמי

בהן. דווקא בחר למה היטב
המדינה של הטריטוריאלי הרצף תיפולנה, האלה הנקודות אם
ביישוב לגור ירצה מי ובכלל, יותר. הרבה ונוח קל יהיה הפלסטינית
ים בתוך נעוץ ושהוא בו, לבנות אפשר שאי ידוע, לא שעתידו
עניין אחד לאף אין אם הרי בנייה? להקפיא בכלל ...למה פלסטיני?
האם להקפיא? למה אז אותם, לייבש או הללו היישובים את לעקור

הכוונה? כאן ברורה לא

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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לעתיד וברכה צנועה חתונה

או ירושלים בין חילוק כל אין הלכה פי על
זה כאשר ושומרון. ביהודה מסויים למקום

הפסק-דין את שנוקטים ומצב מעמד זהו בפיקוח-נפש כרוך
אסור - הארץ פתיחת של שאלה זה אם אשר ערוך שבשולחן
תשל"ט) במדבר (מוצש"פ ושומרון! מיהודה שעל שום למסור

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שעל אף למסור יט-כא.אסור פרק סנהדרין. הלכות
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הכרמל בשוק התפילין מדוכן קולות

התלמידים את לבלבל לא
לידיעה יסוד יש אם כ' ע"י לברר רצוני זו בהזדמנות
מכניסים שכאילו והיא כאן, בעתונות שהופיעה המוזרה
לימוד ת"ו באה"ק הספר בבתי הלימודים בתכנית
לומר תמצא אם שאפילו בעולם! אשר הדתות השוואת
פלא אז גם הרי כו' שונות שדתיהם ההדגשה שתהי'
והתלמידות התלמידים מוחות לבלבל למה כי הדבר,
ועוד וכיו"ב. המושלמים הנוצרים, לדתי בהנוגע
האמור לימוד הוכנס הנ"ל הידיעה נוסח שכפי יותר,
כתיקונם בשנים החילוניים! הספר בתי בתכנית אפילו
דוקא הרי אבל יסוד, כל זו לידיעה אין כי אומר הייתי
מפליג תהי אל ז"ל חכמינו פתגם מתאים זו בתקופתנו
ויודיעני. בזה ידיעות לו יש אם מראש ות"ח דבר. לכל

ז׳רכו) (מאגרת

התורה בשמירת תלויה ההצלחה
הוקדם עמיתך את תוכיח הוכח הכתוב לצווי גם ...והרי
ובסמוך בלבבך, אחיך את תשנא לא עצמו הכתוב באותו

ה'. אני כמוך לרעך ואהבת שלאחריו, בכתוב לו,

מיוסד שלדעתי אלא עוד ולא בהחלט, שאמונתי אלא
אחד כל של והצלחתו שלומו אשר הבריא, בשכל גם זה
תורת הנקראת הק' בתורתנו תלויים מישראל ואחד
הראויים האמתיים חיים לחיות איך הוראה מלשון חיים,
ואם בהם. וחי נאמר עליהן המצוות ובקיום לשמם,
וכמה כמה אחת על אמורים, הדברים אחד לכל בנוגע
וככל וסביבה, חוג על השפעה להם שיש לאלו בנוגע
והבלעדיות ההכרח יותר גדול כן וההשפעה החוג שיגדל
ומצותי'. התורה עם והצלחה שלום שבין הקישור של

ז׳רכו) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מטעם יצא מנשה, עודד התקשורת כשאיש
לאחר הכרמל בשוק קורה מה לצלם 20 ערוץ
שם פגש הוא בשווקים, שהיה הממושך הסגר
על לו שסיפר מגדל, אורן הרב חב"ד איש את
במקום, הפעיל יהדות להפצת הדוכן הפעלת

מהריאיון: חלק תמליל להלן

של שליח "אני בשוק"? כאן עושה אתה "מה
11 מזה לי יש המשיח, מלך שליט"א הרבי
ישראל עם את מזכה תפילין. להנחת דוכן שנה
הלא-יהודים את וגם מצוות שיותר בכמה
כל עושה שאני מה זה נח... בני מצוות בשבע
את מזכים כללי ובאופן תורה שיעורי היום...

ישראל". עם

אני "בקיץ, ביום"? תפילין מניחים אנשים "כמה
המאתיים"! שבסביבות מניח

יהלום הוא יהודי כל
תפילין' ותניחו 'בואו לאנשים מציע "כשאתה
"יש מקבל"? שאתה התגובות סוגי את לי תן
שזה אביב בתל פה שגרים הצעירים החבר'ה את
יש יום-יומי. כמעט איתם בקשר שאני חבר'ה
אפנה שאפילו בלי לבד, מעצמם, שניגשים כאלה
את יש וגם שמוכנים החבר'ה את יש אליהם.

להם". שקשה החבר'ה

מניח... לא אני תודה! "לא לך?" אומרים הם "מה
יש תירוצים העולם כמאמר תירוצים. הרבה יש

אחת". יש תשובה הרבה,

זאת נפגע, לא אני "לא. לפעמים?" בך "פוגעים
הכי שלא מילים להגיד יכולים הם אומרת
חיצוניות, רק שזה יודע אני אבל סימפטיות,
רוצה יהודי כל יהלום. הוא יהודי כל בפנימיות
הרצון את לגלות רק צריך המצוות, את לקיים

שלו". והפנימי האמיתי

אני מגיבים, ככה אם שהחלטת לך קרה "האם
אני ושלום! "חס יותר?" לפה אבוא ולא עוזב
המשיח, מלך שליט"א הרבי של בשליחות פה
לי אין עצמאי. בן-אדם בתור פה נמצא לא אני
לי יש להחליט. יכול שאני כאלה החלטות פה

הבית". בעל

ניסים של חיים
או יכעסו אם אפילו ירצו, לא ירצו פה, "אתה
יניחו באנשים העיקר פה אתה יקללו, חלילה
האחת בשנה כבר פה אני כאמור "כן, תפילין".
מתפעלים. לא מקללות וגם ברציפות. עשרה
שזה רק מאוד. נעלות ברכות בעצם זה הקללות
בתור לרדת יכול לא זה כי בקללות מתלבש

ברכה".

יותר שיש חושב אתה תגיד, אתה. צדיק "איזה
איזה קרה הקורונה? מאז שמניחים אנשים
ראיתי לא שלא, "האמת מאז?" שינוי שהוא

משתדלים מקרה בכל אנחנו שהוא. כל שינוי
ומכיוון ב"ה. יניחו יהודים שיותר שכמה תמיד
צריך אז שמגיע, משיח פני מקבלים שאנחנו
איתן ויגיעו מצוות יקיימו יהודים שיותר שכמה

השכר". את שיקבלו לגאולה

"(ר' זאת"? בכל מתפרנס אתה ממה תגיד, "אמן.
לי יש זה... את תשאל שלא עדיף צוחק...) אורן
ב"ה. פרנסה יש שממנו פאות של קטן עסק איזה
בשליחות עובדת שאשתי העבודה את ב"ה יש
האמת אבל שנה. 11 כבר באיתמר גננת בתור
את לדעת רוצה אתה אם ה'", מאת ש"הפרנסה

בניסים". חי אני האמת,

התניא של האור
שקל. לי שיהיה בלי בית קניתי "אני "תסביר..."
מי ה', ברוך ניסים ניסי כזה? דבר פעם ראית
איתו הולך הקב"ה אז הניסים של ברחוב שהולך
כבר ניסים, הרבה הרבה רואה אני ב"ה ביחד.
שלא דברים דבר. שום לי חסר ולא 11 שנה
למעלה ה' את שהולך מי שיערתי. ולא תיארתי
- אופן באותו איתו מתנהג הוא אז מהשכל

מהטבע". למעלה ודעת, מטעם למעלה

22 "לפני זמן?" כמה לפני בתשובה? חזרת "אתה
בהודו בטיול אז היית פה. וגדלתי פה גרתי שנה.
לבית הגעתי היום... כמו היה לא זה הודו ואז
חודש שם ישבתי תניא. ללמוד התחלתי חב"ד
ואחרי נדלקתי, פשוט התניא, כל את ולמדתי
השליח, עם התניא פרקי 53 לימוד של חודש

היסטוריה" היה כבר הכל

ומאחל זה את רואה בך, שמח בך, גאה "אני
והפרנסה, השמחה ימשיכו הניסים שימשיכו לך
המצוות ובכל בתפילין ישראל עם את תזכה

רבה". תודה השפעה. זה בסוף ותשמע,

הריאיון במהלך

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים
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קדמיקדמי 
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שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

סידנא בציון
חאקי בבא

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


