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השבוע, רשם לעצמו ה"עולם התחתון" בישראל 
"הישג" נוסף, רציחתה של אשה שנקלעה לירי 

בין עבריינים שהתנהל במקום הומה אדם. אירוע 
קשה, החושף את המציאות הידועה - ה"עולם 

התחתון" בישראל נמצא, בפרט בשנים האחרונות, 
במגמת עליה תלולה.

הגדרת עולם הפשע כ"העולם התחתון", מדגישה 
את האופי השלילי של פורעי החוק העושים את 

מעשיהם במחשך, למטה, באין רואים. הגדרה 
זו יוצרת בהכרח את המונח הנגדי - "העולם 

העליון", המכוון לחברה 
המתוקנת המנהלת את 

חייה בפומבי, עפ"י 
החוק והסדר.

אלא שדווקא הגדרה זו 
מעוררת את השאלה 

הנוקבת, כיצד זה 
שאותו "עולם עליון" 
המזוהה עם מערכת 
השלטון הממוסדת, 
אינו מצליח למנוע 

או לעצור את אותם 
המעשים הנפשעים 

ואת אותה מגמה 
ב"עולם התחתון".

מקור העוצמה
התשובה הפשוטה, 

נעוצה בהעדר הבחנה 
אמיתית בין שני העולמות. נשמע חריג ובלתי 

נעים לאוזן, אך זו המציאות ואין להתעלם ממנה. 
יכולתה של החברה לטפל ב"שוליים" אינה נובעת 

מהבדלי עוצמה, אלא מהבחנה מוסרית. כל עוד 
מנוהלת החברה עפ"י ערכי מוסר כפי שניתנו 

ע"י בורא עולם ומנהיגו, הרי שעומד לצדה מקור 
העוצמה, הקב"ה עצמו, ואילו כאשר המערכת 
השלטונית נגועה 

במעשים נפשעים לא 
פחות מאשר "העולם 
התחתון", הרי שאין 

לה הצדקה מוסרית ותוקף אמיתי לפעול, כך 
גם התוצאות בשטח, שחיתות חוגגת בתחתון 

ובעליון.
חברה שראשיה עטויים במעטפות ותיקים 

באפילה, ההולכים ומתרבים מידי יום, מערכת 
ש"נשיאה" נחשד בתחום הפלילי הבזוי ביותר, 
מערכת מימסדית שבתמיכת המפלגות והכנסת 

שבשם החוק שדדה ודרסה למוות את בתיהם ואת 
חייהם של אלפי משפחות שנעקרו מגוש קטיף, 

מערכת שלטונית ששנים עשקה את כספיהם של 
ניצולי שואה, חברה 
שלטונית שעשתה 

הון פוליטי על חשבון 
שבוים ונעדרים, 

מערכת כזו המייצגת 
כביכול את ה"עולם 
העליון", אין הבדל 
בינה לבין ה"עולם 

התחתון" ולא כלום.

מילוי הוראותיו
הגורם היחיד שיצליח
לפעול שינוי אמיתי 

בחברה האנושית הינו 
הרבי שליט"א מלך 
המשיח עליו מעיד 

הפסוק: "ויצא חוטר 
מגזע ישי.. ונחה עליו 
ה'.. ושפט בצדק  רוח

דלים.. והיה צדק אזור מתניו.. והלכו עמים רבים 
ואמרו.. ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו".

את השאיפה לזירוז התגלותו צריך לממש ע"י 
הליכה באורחותיו, לימוד תורה נגלה וחסידות 

והידור בקיום המצוות, עמידה איתנה על שלימות 
הארץ ובטחון עם ישראל, לימוד הלכות בית 

הבחירה וענייני גאולה ומשיח, פרסום בשורת 
הגאולה ואפיק ההתקשרות באגרות הקודש, 

להרבות בצדקה בפרט בתקופה זו המהווה עת רצון 
לבניין בית המקדש השלישי בגאולה האמיתית

והשלימה, תיכף מיד ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

להאיר נרות
הבאה הלימודים    לקראת שנת

הוקמה בצפת ע"י עמותת "נרות להאיר
וקידום הנוער" מסגרת  - המרכז לחינוך

חינוכית-לימודית מיוחדת לתלמידים 
קטנה  ישיבה א' וח' ושנה ז' בוגרי כיתות

במסגרות  מקומם שעדיין לא מצאו
לבחורים  הקיימות, המיועדת הלימוד
לשנה  מצאו מסגרת מתאימה ששלא

לפרטים נוספים והרשמה:  הבאה.
054-686-4770 או 054-674-7012.

הודפס בבנגלור התניא
תניא מבצע הדפסות   במסגרת
הגיע הודו, ברחבי בערים מרכזיות

ספר התניא שהודפס  בשבוע שעבר
"עמק הסיליקון של  - בנגלור בעיר

אנשי  בבנגלור מתגוררים יהודים הודו".
עסקים ומשלחות דיפלומטיות. באיגוד 

בתי חב"ד בהודו מוסרים שמבצע זה 
הפתיחה לתנופה אדירה של  יריית הוא

חב"דית ברחבי תת היבשת.  פעילות

- בפרדס חנה הקעמפ
'אורו של משיח' יתקיים  קעמפ

'נועם' שבפרדס השנה במדרשיית אי"ה
מאות  של חנה. בקעמפ נערכים לקבלתם

חיילים שיהנו בע"ה ממגוון תוכניות, 
בשליחות  טיולים ופעילויות חדורות
משיח  'קבלת פני והעיקרית: היחידה
ממש'. 050-4770-510. צדקנו בפועל

מלך  זה הרבי שליט״א החברה והפרט, של בדפוסי ההתנהגות מוחלט היחיד שפועל שינוי הגורם
מתניו״ צדק אזור בצדק דלים.. והיה ושפט ה׳.. רוח עליו ״ונחה הפסוק: מעיד עליו המשיח

חדשות טובות
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ב'שלשת השבועות'
לומדים עניני משיח וגאולה!

פרטים במוקדי חב"ד

ב"ה

מדוע הממשלה
אינה נלחמת? 
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השבוע השתתפו ביום א׳ המשיח מלך שלוחי הרבי שליט״א מאות
האחורי. בעמוד - הכנס אודות פעילים שנערך בתל אביב. בכנס

שמחה! - מתוך "ופרצת"
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ויסעו מרעמסס בחודש הראשון ...
ה) - ג (במדבר לג, ויחנו בסוכות
כשהייתם לישראל,  הקב"ה אמר

מהלך  בה מפורדים הייתם  במצרים 
קלה כינסתי  יום, והנה לשעה ארבעים
לרעמסס. גם עכשיו כאשר אתם  אתכם
מקבץ  אני  הארצות,  בכל  מפוזרים 
ביום  "והיה יא): ו (ישעיה אתכם שנאמר

ידו". ה' שנית ההוא יוסיף
שמעוני) (ילקוט

ויסעו מסעי בני ישראל ... אלה
ויסעו ויחנו בסוכות . .  מרעמסס

(במדבר לג, א-ז) מסוכות
שמונה המסעות  ושנים  בארבעים 
המסעות  רק  לא נזכרים התורה,
("ויחנו").  החניות גם  אלא  ("ויסעו")
בעיצומו הלא "חניה ועיכוב" ולכאורה,

ובפרט  רצוי, דבר אינם  מדבר של 
כאשר העמים"  ב"מדבר כשמדובר 
והתעכבות  עצירה  הוא, הפירוש  שם
שאינו חיובי  מהתקדמות לגאולה, מושג
לכל הדיעות, ואם כן מדוע ייקראו גם 

הם בשם "מסעי"?
באה התורה ללמדנו  שאת זה גופא אלא
וזאת  "עליה". הינה  ה"חניה"  שגם  -
לעליה  זינוק  נקודת  היותה  משום 
 - היא גם נקראת לכן "החניה" הבאה.

"מסעי".
גאולה) (פניני

הארץ יושבי את כל  והורשתם
נב) (במדבר לג,

ואז וישבתם מיושביה, והורשתם אותה
- לא  לאו בה, תוכלו להתקיים בה, ואם

תוכלו להתקיים בה.
(רש״י)

מוצש"ק הדלק"נ קיץ  לפי שעון

8:14  7:00 ירושלים 
8:17  7:16 תל אביב 
8:18  7:08 חיפה 
8:15  7:16 באר שבע 
8:56  7:53 יורק ניו
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.Á"¯ ˙·˘Ó
פרק ב. פרקי אבות:

מצרים את יציאת להשלים

יצאו ממצרים, במסלול ארוך בן  ישראל בני
אותו מציגה התורה בפרשתנו,  מסעות 42

ממצרים".  יצאו מסעי בני ישראל אשר "אלה
לשון רבים, מעורר  השימוש בביטוי "מסעי"

במסע  ממצרים יצאו ישראל שאלה: והלוא בני
(שאר  המסע מרעמסס לסוכות בלבד, אחד

ממצרים),  לאחר שיצאו כבר המסעות היו הרי
נאמר "מסעי" בלשון רבים? ולמה אם כן,

(42) המסעות?  ענין מ"ב את להבין בכלל צריך
להוציא את בני  מטרת היציאה ממצרים היא
והרי  בכלל, (לשון מיצר) ישראל מ"מיצרים"

כיון שיצאו ממצרים  המסע הראשון, עם מיד
כבר אל המרחב,  מיצר וגבול - באו - לשון:
מיד עם יציאה מן המיצר נמצאים כבר  שכן

ענין זה של  מוסיף איפוא במקום המרחב, ומה,
המרחב? לענין מסעות מ"ב

יציאה היא עליה כל
דבר, ל"מצרים" ול"מרחב" אין של אך לאמיתו
ערכים מוחלטים, אלא מושגים יחסיים והם 

דרגה נחותה  שלגבי זו שונות: קיימים בדרגות
דרגה  הימנה נקראת היא "מרחב" - הנה לגבי

יותר היא נקראת "מצרים". וכך מתעלים  נעלית
למסע  מ"מיצר" ל"מרחב" עד למרחב האמיתי,
עליו  למשיח יריחו", המכוון האחרון, "על ירדן

לדון  (שביכולתו נאמר כי הוא "מורח ודאין"

עפ"י ריח הדברים). רק אפילו ולשפוט
שבני ישראל אכן כבר במסעם  מכאן, שלמרות

ממילא  - יצאו מ"מצרים" ונכנסו הראשון
דרגה נעלית  - ל"מרחב", נחשב זה עדיין לגבי
נוסף כדי  יותר כ"מצרים", ולפיכך נזקקו למסע

מ"מצרים זה. גם לצאת
(בלשון  מסעי מובן הביטוי "אלה כן אם

מטרת  גם יצאו ממצרים" - שכן רבים)...  אשר
המסעות היא לצאת מ"מצרים", עד להגיע  שאר

יריחו", תכלית העילוי. ל"ירדן

במקום אסור לדרוך
התורה הרי היא נצחית בכל דור ודור, וכל 

חייב אדם  עליו נאמר: מצרים יציאת שכן ענין
היום ממצרים. זו,  עצמו כאילו יצא את לראות
שאדם  ה' שגם לאחר איפוא, הוראה בעבודת

מטעם  עצמו לעבודה שלמעלה את הביא
ובכך יצא  ודעת, למעלה מכל מדידה והגבלה,
הדבר מספיק,  דקדושה" - אין גם מ"מצרים

יותר - הוא עדיין  נעלות דרגות שכן לגבי
בעבודתו  עליו להמשיך ב"מצרים", ולפיכך

ולהמשיך ללכת.
במדה מספקת  יגעתי לטעון: אומנם עלול הוא

וכבר אני  והגס, עד שנפטרתי מן הרע הגלוי
שעלי להמשיך  איפוא אומר, מי בדרגה נעלית,

שרוי עתה. ולעמול? די לי בדרגה בה הנני
שיהא  ומהותו של האדם לומר לו, שתפקידו יש

ובכל יום הניתן לו ע"י "מהלך" ולא "עומד",
שכתוב:  תפקידו בעולם, כפי הקב"ה עליו למלא
מונה וצר  הקב"ה - בהם" "ימים יוצרו ולו אחד
אותם לשליחותו  האדם ומתאים מספר ימי את
בהם. וזו ההוראה מענין והיא - גילוי ה"אחד"

העכשוית. המסעות: לא להסתפק בדרגה

להתקדם תמיד אפשר
מצד שני קיימת הוראה מענין המסעות: אפילו

ובדרגה הפחותה  בשפל המצב שאדם נמצא
ביותר - אל יתיאש לעולם, שכן ע"י עבודה, 
ממצבו בו הוא  לצאת תמיד האפשרות ישנה

נמצא ולהגיע לשיא של הדרגות הנעלות ביותר.
במצב שפל  ששרוי אני יאמר בלבו: "כיון אל
עצמו  אחד את נגעי כל כל כך - שהרי יודע

באה הוראה,  כך עמלי לחנם". כלפי כל - הרי
לצאת מ"מצרים"  בלבד אפשר במסע אחד שאף

(לגבי הדרגה  טובה ורחבה" ולהגיע ל"ארץ
לשיא  עד וללכת הנוכחית, ומתוך כך להמשיך

ההתעלות).
תורה  לאחר מתן הדברים אמורים במיוחד

ובמיוחד  עליונים ותחתונים, ניתן לחבר כאשר
ובין  התקשרות בין רבי של כשישנו ענין

בני ישראל עם  את החסידים, והרבי מקשר
הדבר שבכוחו של כל איש  ית' - ודאי עצמותו

לצאת ממעמדו ומצבו, ולהגיע לארץ  ישראל
יריחו, עד "דמורח  לירדן עד טובה ורחבה,

ודאין", תכלית המרחב.
מטות-מסעי תשט״ו) פרשת (עפ״י שיחת שבת

דבר מלך

השבת ח ו ל
מסעי פרשת

מסעי

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816
רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה

הקהל לקראת שנת הפעילים להצלחת כנס למסייעים התודה והברכה
שבאו להשתתף בכנס המשיח מלך הפעילים ושלוחי הרבי שליט"א למאות

הרצוג, יעקב מרדכי לוי, הרב יצחק ברוך, הרב מנחם רווה, הרב פרישמן, הרב בנצי ציק, הרב חיים רחימי, הרב יצחק הרב
י.י. ריבקין איצ'ה טויטו. הרב חננאל ר' יוסף קאליפא, ירמיהו איצטרובל', הרב וצוות 'גני מורדי משה עמית, הרב אריה הרב

סבג חיים ריבק ואברהם קורקוס, שמעון טאלר, חיים ברוד, אלימלך כלפון, בער שלום סנדרוי, אופן, יוסי ישראל התמימים: ישראל בלוך,
              הרב זמרוני ציק - יו"ר



בכנס מסכת הנאומים את
א' ביום הפעילים שהתקיים

הרבי שליט"א  השבוע, חתם שליח
מלך המשיח בפושקר שבהודו, הרב 

גודלשטיין. שמשון
נושא דבריו היה "גילוי היחידה

שבנפש" ובמסגרת דבריו הוא בחר 
דוגמאות לגילוי  להביא מספר
עצמותי ועצום זה של הנשמה 

עימה  שהוא נפגש היהודית, כפי
פעילותו. במהלך

"ישנם שתי דברים, שמעוררים 
שליח ופעיל לפעול בלי  כל

וללא עיכובים. בניגוד  חשבונות
לפעמים רגילות בהם השליח 

שיקולים שונים  נאלץ להכליל
צורת הפניה,  ואופן לפני פנייתו
הרי שכשמדובר ביהודי העומד 

תערובת,  חלילה להנשא בנישואי
הניח  לא עדיין או ביהודי שמעולם

תפילין, הרי שברור כי כמעט כל 
אחד יעשה כל התלוי בו "לעורר 

הנשמה", ולא יתחשב  את
וכפי  בשיקולים אחרים.
רבים. שזה אצל שלוחים
באחד מנסיעותי בהודו, 
פסגת  על לסיור עליתי

איזה הר עם קבוצת 
ישראליים,  מטיילים

שבניהם היה בחור בן 
כעשרים וארבע שמעולם 

הניח תפילין. לא
לו: "תשמע, אתה  אמרתי

זה". ובמשך כל  את לעשות חייב
כחצי  לראש ההר, העליה של הזמן
שעות בהם שהינו  ועוד כשש שעה

שם, לא פסקתי מלנסות להביאו 
שהיה  ודרך חברו לקיום המצווה,

עליו. ידידי ניסיתי להשפיע
בשלב מסויים כבר התחלתי 
לחשוב, שאולי זה לא לענין, 

אולי דווקא הלחץ שלי יגרום 
יותר מעניני  לאותו אדם להתרחק

יהדות... אך דחיתי מחשבה זו 
מתוך ידיעה ברורה, שישנם דברים 

ואם לא  אסור להתפשר, בהם
יקיים את  יודע מתי הוא מי כעת,

המצווה.
"ללחוץ לו על  לעצמי הרשיתי

ארבע  הנשמה", עד שלבסוף בשעה
לפני שירדנו  בצהריים, שתי דקות

בפעם  הניח תפילין מההר, הוא
הראשונה בחייו.

המקרה, לא  מטייל, לאחר אותו
לבית חב"ד.  הסכים להכנס שוב
במשך תקופה ארוכה הוא שהה 

לבית  להכנס הסכים לא אך באיזור,
חב"ד.

קצת היה קשה לי עם עובדה זו, 
שאם לא  עצמי, את אך ניחמתי

יודע מתי  מי עליו אז, הייתי לוחץ
מניח תפילין. הוא היה

שנה, בעת ששהיתי  אחרי חצי
שיחת טלפון  בארץ, קיבלתי

מפתיעה ממישהי שלא הכרתי. 
איתך  הרב, אני צריכה לדבר "כבוד

איזה ענין". על
מאוד שהיא רוצה לי סיפרה היא

בברית הנישואין עם בן  לבוא
שהלה מתעקש שלא  גילה, אלא

להתחתן בחתונה יהודית כדת 
אלא רק בחתונה  משה וישראל,

אזרחית.
לך?" שאלתי  לסייע אני יכול "ואיך
מתוך מחשבה  אותה,

באחת  שמדובר
שהיו בבית  המטיילות
חב"ד ומתוך הכרותה 

איתי היא מבקשת את 
עזרתי בנושא.

שהיא מיהרה  אלא
להשיב לי שמעולם 

היא לא ביקרה 
מאחר  בהודו. "אבל

מאוד  ולי ולהורי היה
יהודית,  חשוב כן להתחתן בחתונה
מספר  כך כל ניסיתי לשוחח עימו
אינו מסכים  פעמים. אלא שהוא
פנים ואופן לשמוע על כך. בשום

סיפר  שהוא שלב הוא באיזה אבל
הניח תפילין  לי שבטיול שלו הוא

שהוא מדגיש לי  בפסגת ההר... תוך
חב"דניק שפשוט  שהיה שם איזה

הניח לו והציק לו שיניח  לא
תפילין.

יבוא  שאלתי אותו: אם הוא
לחתן אותנו אתה תסכים לחתונה 
והוא השיב: כן אם הוא  יהודית?
באמת איכפת  לו כי יבוא אסכים,

ממני...
אותו מקרה בו פניתי  בזכות ואכן,

חשבונות  לעצם נשמתו, בלי
אותו  לראות זכיתי ומעצורים,

ביתו בחתונה יהודית  את מקים
למזל טוב. כדת משה וישראל

יקום "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא
כאשר "עצה"  גם זה עמנו א-ל", וכל כי

מההנהגה היא באופן הפכי מיהודי שהנהגתו זו באה
ונבון", והיפך החכמה  ל"עם חכם השייך המתאימה לאדם

כדי כך - שאינו מבחין בין ימינו לשמאלו... עד היא
(ליל ג' סוכות תשמ"ג)

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ אחדהמטה להצלת חב"ד לכל תפילין
וראב"ד ר"ת, שימושה רבא רש"י,

ואדמה"ז כתב האר"י
מאנ"ש 050-323-8770 סופר

nathan770@gmail.com
תפילין ומזוזות חב"ד: לפעילים ומוקדי

מיוחדים הרמות במחירים בכל

ספר 'אשר על המשכן' רפאל חגבי, מחבר הרב
לעסוק  מלך המשיח מליובאוויטש להוראת הרבי שליט״א בהתאם
שעתיד לנבוע אודות המעיין מובא בזה בימים אלה בנושא המקדש,

מז). מתוך נבואת יחזקאל (פרק השלישי, מקדש הקדשים בבית המקדש

המעיין בקודש הקודשים
מראה המלאך  יחזקאל כיצד הנביא בנבואתו מתאר
על  השלישי)  לבית  (המיוחס המקדש בית  את 
המדוייקות. בשלב מסויים מבנהו, חלקיו ומדותיו
מעיין: מי מתוך בית המקדש נובעים כי הוא רואה
מתחת  יוצאים מים והנה הבית פתח אל  ״וישבני
הכתף מן מפכים מים והנה קדימה... הבית מפתן

הימנית:
מצטט את דברי הגמרא במסכת יומא: אמר בפירושו על אתר רש"י
מבית קדשי הקדשים  היוצא הונא צפוראה, מעין רב רבי פנחס משום
כחוט  כיון שהגיע לפתח ההיכל נעשה דומה לקרני סלעים, בתחילה
כיון שהגיע  נעשה כחוט של ערב, האולם שתי, כיון שהגיע לפתח של

כפי פך קטן. לפתח העזרה נעשה
מי אפסים:  במים ויעברני אלף באמה וימד קדים וקו בידו האיש בצאת
וימד מתנים: מי ויעברני אלף וימד ברכים מים במים ויעברני אלף וימד
יעבר: מי שחו נחל אשר לא גאו המים כי לעבר אוכל אשר לא אלף נחל

הנחל: וישבני שפת ויולכני בן אדם ויאמר אלי הראית
לאחר המים. המלאך מוליך עימו את הנביא יחזקאל בצמוד לזרימת
במים ונוכח כי עדיין  הנביא את מעביר (כ-500 מטר) הוא 1,000 אמה
המים עד למותניו,  אמה נוספות מגיעים לאחר אלף אך המים רדודים,
אינו יכול לעבור בהם  כזה שהוא לעומק מגיעים המים מכאן ואילך
שפת הנחל",  על ועל כן "וישיבני בהליכה אלא רק בשחיה או בשייט,

ביבשה.
עצים  גדותיו כבר הספיקו לצמוח על  שפת הנחל אל בשובו והנה

ומזה: מזה מאד רב עץ הנחל אל שפת והנה בשובני רבים מאוד:

מתוק! ים המלח יהיה
בתוספתא  ראשים: "שנו רבותינו הנחל לשלושה מי בהמשך, מתפצלים
ולים הגדול  סוכה להיכן יוצאין? לימה של טבריא ולימה של סדום של

ולמתקן". מימיהם המלוחים לרפות את
על הערבה  וירדו הגלילה הקדמונה יוצאים אל האלה ויאמר אלי המים
הימה אל ימה של סדום) (זו הימה ובאו טבריא. רש"י) של (זו ימה
את להקיף  הישוב  מן  מוצא  שהוא אוקינוס,  של  ימה  (זו המוצאים

ונרפאו המים: העולם)
והיה  ישרץ אל כל אשר יבוא שם נחלים יחיה והיה כל נפש חיה אשר
יבוא  אשר  כל  וחי  וירפאו האלה שמה המים באו כי  מאד  רבה הדגה

הנחל: שמה
דגת את  וירבו  יתערבו  הם בהם הימים  מי  את  ימתיקו  הנחל  מי 
רבים ובכמויות אדירות: במקומות מסויימים יוותר מלח  הים במינים

האדם. לצורכי
יהיו  משטוח לחרמים עגלים עין ועד מעין גדי דוגים עליו עמדו והיה
ירפאו ולא וגבאיו בצאתו מאד: רבה הגדול הים תהיה דגתם כדגת למינה

למלח נתנו:
יבשילו מידי חודש  ירוקי עד, אשר פרי  עצי יגדלו שפת הנחל על
מאכל לא יבול עץ ומזה כל מזה על שפתו יעלה הנחל פירותיהם: ועל
יוצאים  מן המקדש המה מימיו כי יבכר לחדשיו  פריו  יתם ולא  עלהו

ועלהו לתרופה: למאכל פריו והיה
רבותינו  וכפירוש בסגולה רפואית מיוחדת,  ניחונו גם  פירות אלה 

לתרופה" - להתיר פה אלמים ופה עקרות. "עלהו ז"ל:

עכשיו נפלאות הלכות בית הבחירה

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי תמוז-אב  פרק ליום
נזיקין א.             ספר פרק
נזקי ממון                    הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

פרק א-ב. עירובין. שבת פרק ל. הל' הל'

פרק ג-ה..

פרק ו-ח.

הל' שביתת עשור א-ג. פרק

הל' שביתת יו"ט א-ג. פרק

פרק ד-ו.

א. הל' חמץ ומצה. פרק פרק ז-ח.
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עד לעצם הנשמה

גולדשטיין שמשון הרב

ותופר עוצו עצה



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

050-377-0775
קורס מיוחד

מעונין בלימוד אומנות המילה?
פנה היום לברית יוסף יצחק

050-377-0775 לפרטים נוספים:

מתכוננים לקראת שנת 'הקהל'

7

טובות החלטות לקיום הדרך
הסדר אצלו, שמחליט להתנהג להעדר שואל עצה
זמן רב ומשנה הנהגתו  באופן מסוים ואינו נמשך

ובמילא מבלבל זה גם להזולת וגם לעצמו.

מפני  באים לעתים תכופות ובכלל שינוים כהאמור
בהווה,  להמצב שהם לא בערך שמחליטים ענינים

בשעה שהסדר  בה זאת אומרת שחפצים לדלג
בקדש  אגרשנו, להעלות הוא. מעט מעט הרגיל

יוצאים מן הכלל,  [מלבד במקרים צעד אחר צעד
הסדר דמדלג ומקפץ ועד להיפך מן הקצה אל  שאז

הסדר  זה חדא, אבל אין הקצה בשעתא חדא וברגעא
כסדרם], דתמידים

וההחלטה  ההסכמה עצה היעוצה שתהיה ועוד בזה

(מ'פארבינדט זיך) עם  בת קיימא כשמתקשרים בזה
איינג) שלא לקיים  (מאכט מעיק חבר וחברותא, שזה

לשני  ידי זה גורם אי נעימות כיון שעל ההחלטה,
וקל להבין.

לבלבל גם בעבודה  שהיצר משתדל כן גם מובן
עצמו צריכים  והנהגה האמורה אבל אדרבה מזה
היצר, וכידוע ההתבוננות  להוסיף כח במלחמת

ומשונה של היצר  בההשתדלות הכי גדולה שונה
כיון שזוהי תכלית בריאתו הרי  האדם, את לפתות

האדם  צריכה להיות ההשתדלות פי כמה מצד
הוא, כדברי חז"ל, אני  למלאות תכלית בריאתו

נבראתי לשמש את קוני, והובטחנו, אדם מקדש את 
הרבה מלמעלה. עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו

מלך המשיח שליט״א, ז׳תשכט) קודש הרבי (מאגרות

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

לכנס פעילים  מאות שלוחים התכנסו כחמש
איצטרובל'  ב'גני מרשים ומיוחד שנערך השבוע

בתל אביב. החל משעות הבוקר ועד לשעות 
קבלת  ישבו למטרה אחת: הקטנות של הלילה,

הרבי שליט"א מלך המשיח. צדקנו פני משיח
משתתף, ומקבל תג  כל בכניסה למקום נרשם
צבעונית ונאה הכוללת  עם שמו בצירוף תקיה

דיסק לצפיה בעניני  – דפים, תשורה מספר
מרהיבות. משיח וגאולה ומדבקות

ההכנות ל׳הקהל׳
המושב הראשון נפתח על ידי המנחה הרב 

שפתח במספר מילים אודות  שמעון, בן אברהם
בעמק יזרעאל  השליח הכנס. מטרת וחשיבות
הרבי  של הרב אליעזר גבירץ הקריא את פרקו
פעיל  ונטורה צבי שליט"א מלך המשיח. הרב

מתוך דבר מלכות.  הביא סיכום קצר גן ברמת
לוי״צ גינזבורג,  הנואמים מוזמן הרב חיים לדוכן

חב"ד ראשל"צ המרחיב  משפיע בישיבת
הרבי שליט"א  שיחות בביאור נקודות מתוך
מרתק מתקופת  תיאור מלך המשיח ומוסיף

'הקהל' תשמ"ח עת ריכז את מטה הקהל.  שנת
'הספריה  חב"ד קהילת רב רוזנבלט, הרב שאול

ביתר עילית הרחיב בנושא לימוד  החסידית'
אלו, ימי בין  לרגל ימים הלכות בית הבחירה,

המצרים.
נצרת  קעניג משפיע ישיבת חב"ד הרב אלעזר

ההכנה  עילית נושא אף הוא מילים בנושא
ואחדות עם ישראל.  אחדות להקהל, שמטרתו

'אור תמימים'  בולטון, מראשי ישיבת טוביה הרב
מסכת  את נושא האחדות. על חב"ד מדבר כפר
פעיל  הנואמים למושב זה חתם הרב שבתי בלוך

מרכזי בעניני שלימות הארץ בצפון הארץ.
הינו ארוחת צהריים מלאה,  מושב הצהריים

מפיק האירוע  של הצוות הלוגיסטי בהכוונתו
ערכו מבעוד מועד את  רחימי, יצחק הרב

השולחנות בכל טוב.
פעיל  צדוק מנחם את המושב השני, מנחה הרב
מחבר  רפאל חג׳בי המזמין את הרב חב"ד ברקת

נושא כלי  על המשכן' לדבר על 'אשר ספר
הקודש ובגדי הכהנים.

הארץ פעילים בשלימות
'שלימות את הנאום המרכזי למושב זה בנושא

חב"ד בארה"ק הרב  מרבני הארץ' נשא אחד
יו"ר המטה העולמי  - וולפא דובער שלום

וינטרוב -  להצלת העם והארץ. הרב שבתי
שנוקטים  דיבר אודות הפעולות מזכיר המטה

קטיף. שנים לגירוש מגוש לציון שלוש
כולל ערב  אברך המפעיל רוך, יצחק יוסף הרב

ביקש מהקהל  בכפר חב"ד ומשיח גאולה ללימוד
כוללים דומים. הרב גיא להקים בכל מקום

חב"ד נשא  הר מנחלת מלכא - משפיע לצעירים
לצעירים. דברים בנושא פעילות הקהל

מיוחדים  דברים אורח מיוחד שהופיע ונשא
החדורים בבשורת הגאולה  במעלת חסידי חב"ד
בא גד, ראש ישיבת נחלים. יוסף והגואל - הרב

וקיים בלי שינוי חי
נפתח המושב השלישי אתנתחתא קצרה לאחר

מנהל בית  - פרץ ר' אלעזר על ידי המנחה
הנואמים למושב זה, הוא  ראשון משיח נתניה.
דגן,  חב"ד בית מנהל בית גרומך, שמואל הרב
אורן  דורון בית. הרב מבצע ביקורי על שעורר
מדבר  בירושלים משיח וגאולה מנהל מרכז -

יעקב ר' העסקים בית רבינו שבבבל. איש אודות
צורת  אודות בדברו הרצוג מפתיע את הקהל

ולהפנים  לחיות - המתאימה לחסיד החשיבה
הרבי מלך המשיח חי וקיים בלי שינוי. כי

קודש  אגרות מנהל מרכז - בורוכוב הרב הרצל
יוסף  יונתן בן דיבר על פעילותו והזמין את מר

הקהל. ונפלאות לגוללם בפני ניסים שחווה
פרישמן,  בנצי ר' מנחה המסכם המושב את

למען האגודה ציק, יו"ר זמרוני שמזמין את הרב
האמיתית והשלימה המעורר להתחזק  הגאולה

'הקהל'. הפעילות לקראת שנת סביב
מספר אפיזודות  מספר לקהל אלון עמר ר' עו"ד

מעיסוקו בין כותלי בתי המעצר  מענינות
מספר מילים  הראל נושא שמריה והמשפט. הרב

העבודה הנדרשת מכל אחד  אודות צורת
חותם הרב  מסכת הנאומים את בפעולותיו.

חב"ד פושקר  מנהל בית - גולדשטיין שמעון
הודו שמספר מפעילותו.

נחתם בהתוועדות חסידית שנמשכה  העיון יום
2 בלילה שהסתיימה בקבלת  השעה עד לאחר

החלטות טובות לזירוז הגאולה.

בערוש צילום: הפעילים. חלק מהקהל בכנס

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם


