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הלכתי מושג אני. רוצה שיאמר עד אותו כופין
מסיבות יהודי, בה מעוותת, מציאות לפתור הבא

ברורה הוראה לקיים רוצה אינו כשרות, שאינן
גט לתת עליו התורה פי שעל מי כגון שבתורה,
"כופין התורה אומרת רוצה, אינו והוא לאשתו
בית של בכוחו יש אני". רוצה שיאמר עד אותו

שאותו עד שונים, כפיה באמצעי עליו לכפות הדין
הוראת את ומבצע אני" "רוצה ואומר זועק האחד

ממנו. מרפים אזי ורק התורה,
תועלת מה השאלה, לגבי

הרי זו, כפויה בהסכמה
שהסכמתו לכל גלוי

המופעל מהלחץ נובעת
בדוגמת כן, ואם עליו?

כפוי גט אלא זה אין הגט,
כשר? כגט ייחשב ומדוע

גירושין בהלכות הרמב"ם,
אותה את הוא גם שואל
בטל לא "ולמה השאלה:
אנוס הוא שהרי זה גט

ביד בין גוים ביד בין
ישראל?

טוב להיות רוצה
אומרין "שאין ותשובתו:

שאינו דבר לעשות ונדחק שנלחץ למי אלא אנוס
עד שהוכה מי כגון לעשותו התורה מן מחוייב

לבטל הרע יצרו שתקפו מי אבל נתן, או שמכר
דבר שעשה עד והוכה עבירה לעשות או מצוה
שאסור מדבר שנתרחק עד או לעשותו שחייב

עצמו אנס הוא אלא ממנו אנוס זה אין לעשותו,
מאחר לגרש, רוצה שאינו זה לפיכך הרעה. בדעתו
כל לעשות הוא רוצה מישראל להיות רוצה שהוא
שתקפו הוא ויצרו העבירות מן ולהתרחק המצות
כבר אני רוצה ואמר יצרו שתשש עד שהוכה וכיון

לרצונו". גרש
הרבי אומר מכאן,

המשיח, מלך שליט"א
במהותו רוצה יהודי כל

החלק מצד הפנימית,

מישראל, להיות רוצה שבתוכו, ממעל אלוקה
הוראות כל את לקיים נפשו, בפנימיות ורוצה

שיצרו אלא ית', לרצונו ביטוי המהוות התורה,
רצון אצלו מייצרת אינה הכפיה כן ועל שאנסו הוא
האמיתי רצונו את מגלה רק אדרבא אלא מלאכותי,

ית'. רצונו את למלא הרצון יהודי, כל של
מלך שליט"א הרבי הבהיר שונות בהזדמנויות

שלום מביאים אינם לאויבינו, ויתורים כי המשיח
אותם וממריצים מעודדים רק הם להיפך, אלא

הטירור, פעילות להמשך
היחיד המוצא ולכן

חזקה יד הוא כנגדם
ובוודאי יזומה ופעילות
להחלשתנו מקום שאין

שטחים, מסירת ע"י
אסטרטגיים נכסים

שיחרור או למיניהם,
וכו'. מחבלים

חזק להיות
מבצע אלה, בשעות

המי בפעם שוב צה"ל
המתקפה את כמה, יודע

מידי, מאוחר שבאה
ומפספסת מידי מעט
לתקוף המאפשר מידע די צה"ל בידי יש מידי.
להרגו", השכם להרגך "הבא בבחינת ברצועה,
כל ולהשמיד ממזמן, לתקוף היה צריך צה"ל

זה את עשינו משלא עלינו, איום המהווה גורם
הטירור ובפעולות החמאס אנשי באו ביוזמתנו,

עם יחד זה. את לעשות אותנו ואילצו שלהם
הנערים שלושת של המהיר לשיחרורם תפילותינו

כשהם שיחיו, ואייל מיכאל עד גיל נפתלי, יעקב
ויתורים ושוב, שוב להדגיש צריך ושלמים, בריאים

וממריצים כחולשה אצלהם מתפרשים לאוייבינו
קבלת הוא היחיד המוצא הטירור. פעולות את
ציות המשיח, מלך שליט"א הרבי של מלכותו

התורה בלימוד הוספה הק', להוראותיו מוחלט
את ויזרזו יביאו שבוודאי בהידור, המצות וקיום

ממש ומיד תיכף והשלימה, האמיתית הגאולה
לבב. וטוב שמחת מתוך

בברזיל משיח מפיצים
פעילות מתנהלת אלה בימים

ס. בעיר הגאולה בשורת להפצת רחבה
להיערכותם במקביל שבברזיל, פאולו

הרב שם. העולמים המשחקים של
בראנער, יצחק והרב אנטבי אריאל

שליט"א המשיח מלך הרבי משלוחי
וחילקו שעות במשך עמדו בעיר,
בשפות נח, בני מצות 7 כרטיסי

הכרטיסים ממקבלי רבים השונות.
השלוחים. עם לשוחח ארוך זמן עמדו

שם שעברו היהודים גם כי יצויין
של תמונה עם "משיח" כרטיסי קבלו

אמצעי המשיח. מלך שליט"א הרבי
ברשתות דיווחו הרבים התקשורת

יחיודית פעילות אודות שלהם, השידור
ראינו ה', "ברוך מציינים: הפעילים זו.

מקבלים ואנשים מרובה הצלחה
7 ו- הגאולה בשורת את בשמחה

המצוות".

ארצי משיח מבצע תמוז: ג׳
הארץ רחבי מכל רכזים כארבעים
מרכז במשרדי שעבר בשבוע התאספו
לאסיפת הארץ, במרכז 'ממש', ההפצה
פרטי על ומקיפה מדוקדקת היערכות

תמוז. ג' לקראת שהופק הענק הקמפיין
שנה", "עשרים בסימן המבצע במהלך

הגאולה לבשורת אלפים מאות ייחשפו
שליט"א, המשיח מלך הרבי של
הסברה, חומר חלוקת באמצעות

ופרסום המלכות קבלת על החתמה
קודש. האגרות

לתקוף היה צריך להרגו״, השכם להרגך ״הבא בבחינת ברצועה, לתקוף המאפשר מידע די צה״ל בידי יש
אותנו מאלצים החמאס אנשי ביוזמתנו, זה את עשינו משלא עלינו, איום המהווה גורם כל ולהשמיד ממזמן,

טובות חדשות
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(20.6.14) (5774) ה'תשע"ד סיון כ"ב קורח פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

שתשנה פעילות
המשחק כללי את

1001

בברזיל. העולמיים במשחקים נח, בני מצוות 7 כרטיסי מחלקים משיח פעילי
נרחב. לסיקור שזכו הפעילים, על ״התבייתו״ הרבים התקשורת אמצעי

למונדיאל נח בני מצוות 7 כרטיסי



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

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

8:30 7:12 ירושלים
8:33 7:27 תל-אביב
8:35 7:20 חיפה
8:31 7:28 באר-שבע
9:21 8:12 ניו-יורק

אתכם - העם אל שמואל ויאמר 
כב) יב, - יד יא, (שמואל-א לעם לו

  
חלקים 12 דק', 6 ,6 שעה ש"ק ליל :

וראשון קודש, שבת ביום  

אחד לכל גדולה כהונה

מנהג ע"פ שנקבע "קרח", פרשתנו, של שמה
את מנציחים זה כיצד תמיהה, מעורר ישראל,

עשה ולא מצדיק ההיפך שהי'ה מי של שמו
בעבודת הוראה איזו בזה שיש בהכרח תשובה?

ה'.
הקשור ברמב"ם תמוה עניין בהקדים יובן הדבר

כותב ויובל שמיטה הלכות בסוף פרשתנו: עם
לוי: לשבט בנוגע הרמב"ם

מפני כו' ישראל ארץ בנחלת לוי שבט זכה "לא
ברוך והוא כו', לשרתו ה' את לעבוד שהובדל
"אני כ) יח, (פרשתנו שנאמר להם זוכה הוא

"ולא הרמב"ם: ממשיך אח"כ ונחלתך". חלקך
אשר כו' ואיש איש כל אלא בלבד לוי שבט

לעמוד להבדל מדעו והבינו אותו רוחו נדבה
קדש נתקדש זה הרי כו' ולעובדו לשרתו ה' לפני
ולעולמי לעולם ונחלתו חלקו ה' ויהי'ה קדשים
כמו לו המספיק דבר בעוה"ז לו ויזכה עולמים

וללוים". לכהנים שזכה

גדול כהן להיות הרצון
יהודי שלכל משמע הרמב"ם של אלה מדברים

קדשים" "קדש בדרגת להתקדש היכולת את יש
רצון הוא לכך הרצון וכי הגדול, כהן דהיינו

בעצם זהו בפרשתנו הרי ולכאורה ביותר, חיובי

גדול? כהן להיות שרצה קורח של חטאו היה
בזה: והביאור

כהן להיות הי'" ש"פיקח קרח, ובקשת טענת
ונעלה טוב רצון כרצון) (כשלעצמה, היא - גדול

אני "אף משה שאמר ממה גם כמובן ביותר,
לרצות, יהודי צריך כך - ואדרבה בכך". רוצה

בעבודת גבוהות היותר למדריגות תמיד לשאוף
קדשים), (קדש גדול דכהן להדרגה עד ה',

שרצונו איך בהאופן טעות הי' שלקרח אלא
במקום - בפועל לביטוי בא גדול) כהן (להיות

בחר (שבהם ואהרן למשה ביטול לו שיהי'ה
אהרן מקדושת בו נמשך הי'ה זה שע"י הקב"ה),
הכהן נגד במחלוקת התבטא זה הרי גדול, כהן
שלל הוא בכך אשר הקב"ה. ע"י שנבחר גדול

וקדושתו. גדול לכהן שייכות כל מעצמו

ממש בפועל זה את לרצות
קרח מבקשת דוקא הרמב"ם: גם מובן עפ"ז
צריך שיהודי למדים כהונה") גם ("ובקשתם

"קדש של להדרגא להגיע אומנם ויכול לרצות
קרח של שהטעות אלא גדול). (כהן קדשים"

גדולה כהונה בפועל כך לנהוג שרצה בכך היתה
להיות צריכה (ובזה זאת עשה שהוא ובאופן

ועדתו"). כקרח יהי'ה ש"לא האזהרה

הקדושה מעלת את מבטא
שבפרשת הפסוק את דוקא הרמב"ם מביא ולכן

לערעור בהמשך (שבא ונחלתך" חלקך "אני קרח
יכול יהודי שכל איך המבהיר הכהונה) על

ונחלתו" חלקו ה' ויהי'ה קדשים "קדש להתקדש
שוללת ונחלתך" חלקך "אני כי ההכרה שכן, -
כהן להיות רצה בו באופן קרח של טעותו את
הוא שעי"ז גדול, לכהן הביטול ע"י (שלא גדול
גדול), הכהן לקדושת שייכותו את שלל עצמו

הביטול ע"י יהודי אדרבה: - הרי זה לולא אבל
גדול, כהן מקדושת בו נמשך הגדול לכהן שלו

ונחלתו". חלקו ה' ויהי'ה קדשים קדש "נתקדש
גדול כהן לדרגת להגיע יוכל שיהודי לכך והכח
: קרח של מטעותו קרח, מפרשת זה גם מובן
ע"י שנבחר גדול לכהן הביטול ישנו שכאשר

נמשך אזי קרח), אצל שהי'ה כפי (ולא הקב"ה
כנ"ל. גדול, הכהן מקדושת בו

"קרח": - הפרשה לשם הטעם גם יובן עפ"ז
בתורה, תיבה שהוא כפי - כשלעצמו "קרח"

המעלה את מבטא - הפרשה כל של תורני ושם
להיות ונעלה טוב הרצון קרח: של בקדושה

ומזה הגדול. הכהן של רוחנית ועבודה בדרגת
שכל הנ"ל, הרמב"ם כפסק-דין למדים, גופא

כהן לדרגת להגיע יכול והוא לרצות צריך יהודי
גדול.

ה׳תש״נ) תמוז אדר״ח קרח, ש״פ (משיחת

מלך דבר

קרח פרשת
ג פרק אבות: פרקי

קרח

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 ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

שלמה רפואה

רחל בן צבי מרדכי ר' הרב

רחל בן משיח רפאל משה חיים ר'

וקרובה שלמה לרפואה

ע"ה אנטיאן (רמי) רחמים הרב למשפחת
שיחי' חיים הת' הבן לבוא

שתחי' חנה עב"ג השידוכין בקשרי
שיחי' מלאסקי למשפחת

הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי



במשמעותם להתדיין ניתן
צריך כמה ועד חלומות של

דיעות ויתכמנו אליהם להתייחס
תחום אבל "יש ולכאן. לכאן
אומר חלומות, של מסויים

רוחני משפיע נוטיק, זלמן הרב
לציון, בראשון חב"ד בישיבת

חלומות שיש להודות, שחייבים
אלו הרגילה, בקטגוריה שאינם
שליט"א הרבי עם חלומות הם

המשיח. מלך
חלוף בת חוויה אינו כזה חלום
בשעות הלב הירהורי פרי ואינו
מציאות הינה כזה חלום היום.

בהחלט ומחייב אמיתית,
רצינית התייחסות

לפני רק ושונה.
שבועות מספר

על לשמוע זכיתי
ראשון. ממקור כך
חג בערב זה היה
השנה. השבועות

למבצע יצאתי
ברחוב תפילין,

במרכז יהודה בן
שם ירושלים

שלי, בידיד פגשתי
בעיר. חב"ד חסידי מחשובי
התעניינתי הפגישה במהלך
שגדלה, "שמעתי במשפחתו

האחרונות". בשנים השם ברוך
משפחתו אכן כי לי אישר ידידי

מחייך שהוא תוך ב"ה, גדלה
נעוץ הכל כי לי, לספר ומתחיל
מלך שליט"א הרבי עם בחלום

המשיח.
היו כשעדיין שנים, מספר לפני
שיחיו, ילדים שמונה רק להם
ילדים בעוד להתברך רצו הם

עיכוב כעין נוצר מה משום אך
ארוכה. תקופה למשך

וביקש כתב הוא זאת, לנוכח
הרבי של הקדושה ברכתו את
לילדים המשיח, מלך שליט"א

נוספים.
כתיבת מאז ספורים ימים חלפו

הלילות באחד כאשר המכתב,
בתור עומד שהוא חולם הוא
ע"י הדולרים לחלוקת הידוע
שליט"א, המשיח מלך הרבי

ראשון. מימי באחד
לעצמו, הרהר בתור, עומד בעודו

את בדיבור לבקש צורך יש האם
מספיק שמא או לילדים הברכה
שליט"א והרבי בזה לחשוב רק

יבחין בוודאי המשיח מלך
ויברך. במחשבתי

לומר החליט האחרון ברגע
עשה. וכך בדיבור הבקשה את

מלך שליט"א הרבי תשובת
והצלחה "ברכה הייתה: המשיח

אבל ילדים לך יהיו לילדים.
לתשרי". שתבוא

נסער מהחלום התעורר ידידי
לאשתו זה את וסיפר כולו

כולל גדולה, בהתרגשות
"לבוא ההוראה

לתשרי", ל-"770"
זו שהוראה רק

מובנת, הייתה לא
שנה בכל שהרי

אל לטוס נוהג הוא
מלך שליט"א הרבי

לחודש המשיח
החגים?

חודש הגיע אכן
נסע וידידי תשרי
מספר עברו כרגיל.

הבשורה והגיעה חודשים
ואז ב"ה, בהריון האשה הטובה,

הוא הלידה תאריך כי התברר
הבעל"ט... בתשרי בדיוק

לתשרי נוסעים עושים, מה אז
לא לבד? להשאירה לא? או

לבסוף עושים? מה אז נראה.
רק ספורים, לימים שיסע סוכם

ההוראה. את לקיים כדי
השנה לראש נסע הוא אכן

יום במוצאי תשרי. בח' וחזר
טובה בשעה ילדה אשתו כיפור

ומוצלחת.
הפעם עוד מכן, לאחר שנה
ב"ה, להריון נקלטה אשתו
. תשרי .. הלידה כשתאריך
נסע לבסוף התלבטות. שוב

לחזור. והספיק ימים, לכמה רק
שמחת במוצאי ילדה אשתו
שניות. להקפות ישר תורה,

ילדה אשתו מכן, לאחר שנה
בחודש לא כי אם ב"ה, שוב

שליט"א הרבי עם חלום תשרי.
מציאות זו המשיח, מלך

אמיתית.

המשיח מלך שליט״א הרבי שיחת עפ״י

הדברים בשלוש הסתכל
דברים בשלשה הסתכל אומר מהללאל בן עקביא א': משנה ג' פרק
מי ולפני הולך אתה ולאן באת מאין דע עברה. לידי בא אתה ואין
הולך אתה ולאן סרוחה מטפה באת מאין וחשבון. דין לתן עתיד אתה
לפני וחשבון דין לתן עתיד אתה מי ולפני ותולעה רמה עפר למקום

הוא: ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך
לידי בא אתה ואין דברים בשלשה "הסתכל
את למנות המשנה ממשיכה ואח"כ עבירה",
אתה ולאן באת, מאין "דע - דברים" ה"שלשה
וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך

וכו'".

[כידוע דברים" בשלשה "הסתכל המשנה ...דברי
ענינים וכולל קצר "דבר היא המשנה שלשון
הנמנים הדברים לשלשת רק כוונתם אין רבים"]
דברים" ד"שלשה לענין גם אלא המשנה, בהמשך

צריך אדם - דברים" בשלשה "הסתכל הוראה: נותנת המשנה בכלל;
לידי בא אתה "אין ועי"ז דברים", ב"שלשה בעיון) (הסתכלות להסתכל

עבירה":
עצמו הוא ענינים: שני רק אצלו להיות שצריכים לחשוב יכול אדם
קוני". את לשמש נבראתי "אני עובד, הוא שאותו כביכול והקב"ה
להתבונן צריך אדם דברים": בשלשה "הסתכל - המשנה אומרת
מציאותו על נוסף דברים": "שלשה (שישנם) ולראות (להסתכל)
מציאות שלישי: דבר ישנו - כביכול ("קוני") הקב"ה ומציאות ("אני")

קונו. את יהודי משמש ושעל-ידו הקב"ה, ע"י שנברא העולם

שמסביב והעולם אתה הקב״ה,
הזה בעולם גשמי בגוף למטה הנשמה וירידת העולם בריאת תכלית
ד"נתאווה הכוונה את למלאות - היא ממנו למטה תחתון שאין התחתון
יברר עבודתו ע"י שיהודי בתחתונים", דירה יתברך לו להיות הקב"ה
מכל ולעשות העולם, וחומריות וגשמיות החיונית ונפשו גופו את ויזכך

להקב"ה. דירה זה
ש(רוב) התומ"צ, בקיום למטה בגוף עבודתו ע"י פועל הוא זה ואת
גשמי דבר עם מצוה קיום וע"י גשמיים, בדברים נתלבשו המצוות
ע"ד לאלקות. כלי ממנו ועושים הגשמי הדבר את ומזככים מבררים
מעשיות המצוות "עיקר המצוות", כל כנגד [ש"שקולה צדקה מצות
שהוא הגשמי מכספו כפיו" "מיגיע לוקח שיהודי - כולנה"] על ועולה

המצוות. בכל ועד"ז לה'". נפשו חיי ו"נותן הרויח,
בתחתונים דירה לעשות דברים") בשלשה ("הסתכל השלישי והענין
דהשנים לשלימות נוגע זה) אדרבה: אלא צדדי, ענין (לא הוא -
דירה לו להיות הקב"ה ש"נתאווה כיון העובד, והאדם הקב"ה (כביכול):
לו להיות לעוה"ז וירידתו בריאתו ותכלית האדם כל ו"זה בתחתונים",

בתחתונים". דירה ית'
על הבט מבלי דברים": בשלשה "הסתכל המשנה הוראת מובנת עפ"ז ...
תוכן צריך ממש", ממעל אלוקה "חלק יהודי, של דנשמתו העילוי גודל
גילוי ע"י להקב"ה "דירה" מעצמו שעושה לזה שנוסף להיות, עבודתו
להסתכל גם צריך - עי"ז) שבא בהנשמה (העילוי הגשמי בגופו נשמתו
שהעולם דעולם, בתחתונים יתברך לו דירה ויעשה דברים", "בשלשה
לשלימות עצמו האדם גם מגיע ועי"ז להקב"ה. דירה נעשה עצמו
זו הרי שלגביו ואע"פ כו'"), בריאתו ותכלית האדם כל ש"זה (כיון
עצמו בו העילוי נפעל עי"ז דוקא הרי שעה, ו)לפי (בחיצוניות ירידה
בתחתונים דירה בעשיית עבודתו ע"י עבירה": לידי בא אתה ש"אין -
"לידי", לא אפילו עבירה", לידי בא אתה "אין דברים), בשלשה (הסתכל
ה'תנש"א) אחרי-קדושים (ש"פ עבירה. לעשות האפשריות

עכשיו נפלאות אבות פרקי

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

יב פרק

יג. פרק

. יד פרק
ושותפין שלוחין הל'

א. פרק

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

הקרבנות מעשה הלכות
י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

טז-יח. פרקים
יט. פרק

א-ב פרקים ומוספין תמידין הלכות

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-י. פרקים
א פרק המוקדשין פסולי הלכות

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשיח מלך שליט"א הרבי עם חלום

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 אסור

נוטיק זלמן הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י

14:00 עד 11:00 משעה יום כל
חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י

מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

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

67 העצמאות שד'



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

הגאולה בעידן תחומית רב אומנות

בנסתרות עסק לו מה
חב"ד. במנהגי לנהוג אופן באיזה שואל

פרטי כך גם וחסרים צרכה, כדי מפורטת שאלתו אין
הנ"ל יציע להם אשר אנ"ש זקני עם ויתייץ סביבתו.

כהוראתם. ויעשה
למעלה. נשמתו שרש מהו שואל ב)

הקב"ה ברא לא הק' תורתננו הוראת ידועה הנה
האדם לידיעות בהנוגע וה"ה לבטלה. אחד דבר בעולמו
ית' ומצותיו תורתו תלוי' בהם הענינים להוודע שעליו

בירור בזה נפק"מ מאי אליו ובהנוגע קיומם, ואופני
ובו ערוך השולחן לפניו ישנו והרי האמורה, שאלתו
בנסתרות עסק לו ומה לעשות שעליו מה כל נאמר

ובנסתר. בנגלה תורה ללימוד עזרה מבקש ג)

ובמילא תאמין, אל מצאת ולא יגעת רוז"ל מאמר ידוע
בקיום ומהדר בתורה עמל להיות תלוי הדבר בו

ו׳צב) (מאגרת השי"ת. יצליחו ואז המצות,

תשובה לעשות רוצה
שרוצה לו נדמה אשר המצות, בקיום למצבו ...בהנוגע

עוזר. תשובה,ולא לעשות
דבר לך אין חיים, תורת תורתנו פסק ידוע והנה

זהו הנ"ל, לו שנדמה מה ובודאי התשובה, בפני העומד
נמיכת עליו להשפיע הרוצה הרע היצר של מפיתויו

תניא בספר וילמוד שכותב, כמו חײו ייאוש רוח
העצבות, שמופרכת איך המבארים במקומות קדישא

שנמצא רואה באם עליו אדם לב יפול לא אשר כך
בסוף אשר הענינים במפתח ויעין היצר, עם במלחמה
ו׳קא) (מאגרת קה"ת. הוצאת תניא

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

טאוסון, שנינה מספרת אצלי, הגדול השינוי
טבעי מרפא טאוסון שאול ר' של אשתו

לפני חסידות בשיעור החל מירושלים,
לשיעור אותי הזמינה חברה שנה. כ-15

לא הרבה החסידות. ע"פ השבוע בפרשת
שאני שככל הרגשתי אך בשיעור, הבנתי

נעימה, מנוחה נחה נפשי בשיעור, שוקעת
או לקלוט כדי מגויסת להיות ממני נדרש לא

רב באומנות הרבה עסקתי אז עד להתגונן.
חדשה תחושה זו הייתה זאת, ובכל תחומית

שיעור... ועוד שיעור לעוד הגעתי שבעקבותה
טוב משהו באמנות שיש ידעתי בתוכי עמוק

ולא חסר משהו הסוף... עד לא אך וממלא
ברור היום הזה. החוסר את למלא איך ידעתי

נפש למלא שיכול היחיד הרוחני שהמזון לי
ומצוותיה. התורה זו יהודי של

הגדול השינוי
ובעולם, בארץ רבות בתערוכות הצגתי בעבר

עכשוית. הישראלית באמנות פעילה הייתי
על זהב גביע קיבלתי ואף בפרסים זכיתי

דולפינים, על תיעודי לסרט תסריט כתיבת
לסרטי בצרפת בינלאומי בפסטיבל שהוצג

ביצירותי. גם שינוי לבצע שעלי הבנתי טבע.
גדולים, כוחות ממני דרש וזה בשינוי, התחלתי

לקח שנים. במשך שבניתי שלם עולם עזבתי
מקום בנפשי, חדש מקום לבנות זמן הרבה לי
אך הקב"ה. עם והקשר האמונה את המבטא

יותר. ומרגיע יותר עשיר מקום זהו ספק ללא
שפה ונבנת חדשה, פרופורציה מקבלים החיים
מתחברים והאמונה האמנות שבה שפה חדשה.

ממני דורשת זו שפה בנית חדש. לשיח יחדיו
להגיע שמטרתה תמידית ויגיעה עבודה

ל-ה'. כלי שהיא ציירת להיות כדי לביטול

בכלל האם במבוך, עצמי את מצאתי זה בשלב
דתית? לאומנות מקום יש

ב"אגרות המשיח מלך שליט"א לרבי כתבתי
ט"ו בכרך מדהימה, תשובה קבלתי קודש".

הצייר אל שנכתבה ה'תשכא אגרת שצה, עמוד
מאוד חיובית התייחסות ובה קליינמן זלמן

באמנות". להמשיך שעלי הבנתי לציור.
עסוקה הייתה מעט. ציירה האחרונות בשנים
גדלו קצת הילדים עכשיו משפחתה. בבניית
היא לציור מעבר חדש. ממקום לצייר וחזרה

מורה שונים. טקסטים בכתיבת גם עוסקת
לנשים, יחודיות סדנאות מעבירה - לאמנות

וילדים. לנערות גם היצירתיות, לפיתוח

נפשי לך צמאה הציור
"היכל עבור לצייר התבקשה האחרונה, בשנה

ביותר. מרשימה הייתה התוצאה שלמה".
"השקעתי מ'. 1.60 על 3 בגודלו, ענק ציור

לציור קראתי מספרת, היא אנרגיה, המון שם
הכמיהה את המבטא נפשי", לך "צמאה

התעורר במקביל לקדושה. כולה, האנושית

חסידי בניגון הציור את ללוות עז רצון אצלי
לך "צמאה השיר על נפלה הבחירה מסויים.

מלך שליט"א הרבי של קדשו מפי נפשי",
המשיח.

והן היוצר עבור הן מרגשת היא החוויה
לשנות יכולה אמנות יצירת המתבונן. עבור

יתברך. ה' עם חדש שיח וליצור פנימי עולם
מתאר הוא עוצמתי, ויזואלי מימד יש לציור

נראה הבלתי ואת הנראה את ובצבעים בקווים
אמן ידי מעשה זהו קסם. בו יש זמנית, בו
אותנו מחברת זו השראה השראה. המעורר
היום למציאות מעבר שהוא רוחני, למימד

שווים אינם אחד ועוד אחד זה, במימד יומית,
הגבול. הם השמיים כי שתיים

פרטית השגחה סיפורי
ילדים, ספר הפקת על עובדת אני אלו "בימים

חווים שילדים השגחה-פרטית סיפורי עם
אריה ר' לאבי להקדישו התכוונתי וכותבים.
שהתקבלה בתשובה ז"ל. פייגין נתן בן לייב

יום שזה סיון, מד' ג'תקלא באיגרת יא, בכרך
ז"ל, אבי הולדת

"לקרב נאמר:
כל את אליכם

ישראל ילדי
אפשר שרק

אליהם...". להגיע
לקבל אשמח
מכל סיפורים

יכולים הסיפורים בספר. פרסום עבור הילדים
עם יום ביום שקורים קטנים דברים על להיות
הגאולה לזירוז צעד עוד גלויה. פרטית השגחה

ניתן הסיפורים את והשלימה. האמיתית
shtouson@gmail.com למייל: לשלוח
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