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בזיקים והנס המחדל
איתן". "צוק ממבצע ניסים עוד
במהלך תמוז, י' שביום פורסם כעת

מרצועת צוללנים ארבע חדרו המבצע
בתחקיר זיקים. קיבוץ לחוף עזה

דקות מ-20 יותר שבמשך התברר
שני בחדירת התצפית הבחינה לא

חדירת לאחר רק ראשונים. צוללנים
ברביעיית שמדובר התברר השני, הזוג
זיהוי לאחר גם כי נודע עוד מחבלים.
המידע בהעברת קושי היה המחבלים,

כך לזירה, שהוקפצו צה"ל לכוחות
לעומק לחדור יכולים היו שהמחבלים
למוצב או קרוב ליישוב ולהגיע השטח
רק ח"ו. פיגוע, ולבצע הסמוך הים חיל

כך ועל הפיגוע. את מנע כפשוטו, נס
שליט"א הרבי להשי"ת. להודות עלינו

לקב"ה ההודאה כי מעורר המשיח מלך
בה יש עמנו, עושה שהוא הנסים על

הקב"ה בה הגאולה, את לזרז כדי
הארץ. מן מזיקים ישבית

לרבנות הוסמכו עשרות
"סמיכה" תעודות חלוקת בטקס

770 העולמי חב"ד במרכז השבוע,
לרבנות הוסמכו יורק, ניו ברוקלין

הרבנים צעירים. רבנים עשרות
דין פסק על לחתום זכו הטריים

מלך שליט"א שהרבי שלהם, ראשון
ואמור גשמי בגוף וקיים חי המשיח

ממש. ומיד תיכף אותנו לגאול

וטף, נשים אנשים, המשיח, מלך שליט״א הרבי כבקשת כולנו, נעמוד השבועות, חג בבוקר ראשון, ביום
אלוקיך..״ הוי׳ ״אנכי מאתנו אחד לכל האישית הפניה את נשמע ושוב הדברות״ ״עשרת את לשמוע

טובות חדשות

מבקש כשהקב"ה
אישית אחד מכל

לבית מגיעים הילדים כל
לשמוע השבועות בחג הכנסת

הדברות עשרת את

והר וברקים קולות ספק. ללא יחודי, מעמד
יהודים מליוני השמים. לב עד באש בוער סיני
לקבלת ורעדה בחיל סיני, הר למרגלות עומדים
באחת ואז במחנה". אשר העם כל "ויחרד התורה.
הבריאה. בכל השתרר מדהים שקט נדם. הכל
כך געה. לא שור פרח, לא עוף צייץ, לא ציפור
שרפים עפו, לא אופנים עליונים, בעולמות גם
ולא נע לא הוא גם הים קדוש. קדוש אמרו לא
מפיהם. הדיבור נעתק לפתע שתקו, הבריות נד.

עומד כולו, שהעולם ועד
נשמע ואז ומחריש דומם
המציאות בכל ית' קולו
אלוקיך הוי' "אנכי כולה:
מארץ הוצאתיך אשר
לך יהיה לא מצרים...
והכל אחרים" אלוקים
בכל גם כך יחיד, בלשון

הדברות. שאר

יחיד! בלשון אכן
נפלאים, רגעים באותם
בלב עלה לא הסתם מן
לשאול מאתנו איש
מדוע הסגנון, לפשר

עצמותי כה גילוי של בעיצומו היינו יחיד? בלשון
לדורות, מכן, לאחר אבל נשמתנו, שפרחה ועד
פעמים וכמה כמה שהרי להבין, שעלינו בהחלט
רבים בלשון ישראל לעם הקב"ה מצווה בתורה
מארץ אתכם הוצאתי אשר אלוקיכם הוי' "אני
בני מליוני של במעמד כאן ודוקא מצרים".

יחיד? בלשון ישראל,
בדיוק זו ואכן בדווקא. עניין כאן שיש בהכרח
מחוייבותו גודל את ויבין ידע אחד שכל הכוונה.
עלולה רבים בלשון כוללת, אמירה האישית.
ההמון. בתוך הסתתרות של אשלייה לאפשר
אל הוא הציווי כביכול
אישית.. אלי ולא הכלל
אפשרות לשלילת
מחשבתית לטעות

אחד לכל אישי וציווי באמירה הקב"ה פונה זו,
מישראל אחד שכל חז"ל, שמעידים ועד ואחד.
כדי זה, וכל מדבר". הדיבור ש"עימי חש היה
למילוי יחיד כל של האישית האחריות את לעורר
יסודיים כה בעניינים שמדובר בפרט הבורא. ציווי
המחוייבות הזולת, על להסתמך מה אין בהווייתנו,

אישית. היא
למעשה מבוסס זו, אחריות על היום. כן וכאז
בין אמצעי הבלתי הקשר על השליחות, עניין כל
זו למשלח. שליח כל
הרבי של הציפיה בעצם
המשיח מלך שליט"א
בפרט מאתנו, אחד מכל
לאחריותנו הקשור בכל
הגאולה להבאת לפעול
אי והשלימה. האמיתית
להמתין ואסור אפשר
ויורה מישהו שיבוא עד

לעשות. לנו
לכל העניק תורה, מתן
את מאתנו ואחד אחד
לגילוי והחובה היכולת
האישית האחריות

השליחות. למילוי

הדברות לעשרת באים כולנו
בבתי נעמוד השבועות, חג בבוקר ראשון, ביום
כבקשת ישראל, בית המוני כולנו ונשמע הכנסת
את וטף, נשים אנשים, המשיח, מלך שליט"א הרבי
הפניה את נשמע ושוב הדברות" "עשרת קריאת
אלוקיך..". הוי' "אנכי מאתנו אחד לכל האישית
ברגע המתרחשת מחודשת פניה אכן זו כי נדע
ולהחיות לעורר כדי מאתנו, אחד כל אל ממש, זה
מאתנו אחד כל של האישית האחריות את מחדש
בשורת את להפיץ ביכלתו, אשר כל לעשות
מלך שליט"א הרבי של מלכותו וקבלת הגאולה
ה' את לעבוד כולו העולם את המתקן המשיח,
אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם "לקרא ביחד,

ממש. ומיד תיכף

ה׳תנש״א: השבועות לחג המשיח מלך שליט״א הרבי מברק נוסח
ובפנימיות בשמחה התורה וקבלת שמח טוב ויום שלום ״שבת
והטף...״ והנשים האנשים כולה השנה בכל זה כל ולהמשיך

ובפנימיות בשמחה התורה קבלת

אור רואה חדש שיר

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

החת״ת לימוד זמן
ותניא. תהילים דחומש השיעורים זמן

יום, להיום בהקדמה מבואר כבר הרי בכלל
התהילים שנחלק כפי - תהילים השיעור אמירת אשר

שחרית, תפילת לאחרי הוא - החודש לימי
תניא, ושיעור רש"י פירוש עם חומש ולימוד

שחרית של להתפילה בסמיכות יותר שטוב מובן
תיכף, טוב ומה

בלילה גם משלימים אז זאת אפשר אי לסיבה ובאם
זה. ו׳רצב)שלאחרי (מאגרת

אחרים ע״י לעשותה אפשר שאי מצוה
ברשת או בישיבה זה יהיה אם לחינוך, בהנוגע

ישובי־ספר. בתכנית

ענין ההווה במצב זהו האחרון שהרי השאלה, גם ולפלא
עיין אחרים. ידי על לעשותה אפשר שאי מצוה דסוג

ע"ב. ט' קטן מועד
יצליחו. והשי"ת הרשת, הנהלת עם בדברים ויבוא

ו׳דש) (מאגרת

לועזי... תאריך לציין מדוע
22/5 מיום למכתבו ובמענה

ותמימים אנ"ש מגזע ישיבה אברך על גדול (ולפלא
למספרם, התאריך יורה שבמכתבו

חמישי יום היום אמר עצמו יום שבאותו בשעה בה
בשבת,

עוד ולא לקדשו. השבת יום את זכור הציווי על מיוסד
תורה). דמתן הגבלה בימי ו׳דש)שהוא (מאגרת

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (22.5.15) ה'תשע"ה סיון ד' במדבר, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1047

עטה פרי יחודי, שירה ספר הינו חדש" "שיר
חב"ד, חסידת איזקס, זמירה שרה מרת של
ספר זוכה יום בכל לא בימים. אור שראה
מכל והערכה ברכה לדברי אמוני, שירים
השירה ומבקרי אומני של הקשת קצות
106 בן הספר זכה לראש לכל אך המודרנית.
מלך שליט"א הרבי של הק' לברכתו עמודים,
כאשר קודש, האגרות באמצעות המשיח,
הספרים קבלת את בתודה מאשר הוא
להבא גם בזה להשתדל יוסיף "ובטח
למקור לה היה שגם זה הוא מראש". ות"ח
עטי פרי הוא חדש" שיר "הספר השראה:
בהשפעתו ונולד האחרונות, השנים מעשר
שליט"א", המשיח מלך הרבי, של הקדושה

לספר. בהקדמתה זמירה שרה מציינת

ראובן דונין לר׳ תודות
טרם עוד רבות, שנים עסקה שירים בכתיבת
במקביל כאשר מצות. לשמירת התקרבה
ומבוגרים. נוער בהוראת שנים במשך עסקה
שלה הגדול לחיבור זכתה תשנ"ד, בשנת
החסיד עם שנפגשה לאחר חב"ד לחסידות
המיוחדת שבדרכו דונין, ראובן ר' הידוע
שליט"א הרבי אל הדרך את עבורה סלל

המשיח. מלך

הרב עם חתונתה לאחר מיד שנה, 17 לפני
הרבי אל לראשונה נסעה חיים, ירמיהו
עליה פעלה הנסיעה המשיח. מלך שליט"א
ניתבה ואילך מכאן הגדולה. ההתקשרות את
חסידית אמונית ליצירה כישרונה את
גם זכו מעתה הגאולה. נושא ובהדגשת
בהם עטה, מפרי להינות חב"דיים עת כתבי
החלה במקביל לזמן. מזמן משיריה פורסמו
בזה נעזרת כשהיא החסידות, תורת בלימוד

ובהמשך בירושלים, חי'ה" "אור במכללת
בספר בעצמה, שיעורים מוסרת גם החלה

התניא.

הסופרים אגודת יו״ר
היכלות בצורת הבנוי הספר, על בדברים
כותב רוחניים, להיכלות ככניסה ושערים,
הסופרים אגודת ראש יושב חקק הרצל מר
למצוא שרגיל שירה ספר זה "אין העברים:
כולה שכל שירה של בעולם במחוזתינו.
חומרי.. עולם על שירים החולין, במחוזות
שמנסה קודש שירת אחרת. אור קרן הנה -
לתת האפורה, המציאות את להחיות
מעבר מה להבין השגרה, לחיי משמעות

הנגלים. לרבדים

בספירות נוגעת זמירה שרה של שירתה
בהם שקורא מי קודש. במעיינות גבוהות,
לתהליכים אותו סוחפות שהשורות חש,

והתעלות: עילוי של רוחניים

חיים״) (״מעינות
מחוברת ייחודית, מאוד בשירה מדובר
כולה שכל שיר, מגילת שירה, - למקורות
משא דליבא, מעומקא אמיתית תפילה
כוחות לו שיש משא נבואי, נראה שלעתים
קול מוסיפה אש"... של "דילוג באותו לגעת
לחבר תמים רצון צלול, אמוני קול ייחודי...

הקדושה". למדרגות הקוראים את

הגאולה לזירוז שירה
הסופרים לאגודת התקבלה תשע"ג בשנת
"בשל המניין, מן כחברה בישראל, העברים

השירה". לספרות תרומתה

בספר, נכתבים שגרתיים בלתי הערכה דברי
לספרות מרצה לוי דינה ד"ר מאת גם
מקוריים "השירים ירושלים: במכללה
שותף הקורא .. ההגותי. ובעיצובם בתכנם
הדוברת של הלב ולרחשי אמוני למסע
הדוברת של אמצעי הבלתי מהשיח ומתפעל
מעמיק שעיון משוכנעת, אני בוראה... עם
עולם, לבורא ותפלה אמונה ירבה בשיריה
והפרט העם ולגאולת משיח של לבואו
"לדורות ע"י לאור יצא הספר כאחד".
המחברת: טל' לפרטים, לאור". הוצאה

.054-466-6368

איזקס זמירה שרה מרת של ספרה

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח
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בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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



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

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! גלויים!ניסים 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

ניא הלים ומש

פרטיות והשגחות נפלאות ניסים,
הבולטים מהמאפיינים הינם גלויות
הרב המשיח. ימות תקופתנו, של
קודש לאגרות מהמרכז בורוכוב הרצל
אישית חוויה על מספר ברחובות,

כזאת.
לפני הקודש, לארץ עלייתנו "מאז
לרבי לטוס נהגתי שנה, כעשרים
שנה. מידי המשיח מלך שליט"א
חודש תשרי בחודש זה היה פעמים
לכינוס זה היה ופעמים החגים

כסלו. חודש בראש השלוחים
שנה עבורי הייתה תשס"ז שנת
תשרי בחודש זו. מבחינה מיוחדת,
המשיח, מלך שליט"א לרבי טסתי

היה בתוכניתנו כאשר
נוספת פעם לטוס
לחגוג אדר בחודש
מצוה" ה"בר את שם
מסיבה שי'. בננו של
האם התלבטתי דיי זו
בתחילת גם לטוס
לכינוס כסלו, חודש
"שלוש השלוחים.
אחת? בשנה פעמים
חלפו הכסף? מניין

במוחי. המחשבות
התקרב, השלוחים כינוס מועד
לא? או לטוס התלבטתי, ועדיין
לעוד התקשרתי מסויים בשלב
לטוס. נהגתי איתם ממקורביי שניים
לגביי, להקיש אוכל מתשובתם אולי

לעצמי. חשבתי
למזרח כבר טסו הם כי התברר אך
שגם בטוח כמעט הייתי כעת הרחוק.
הכספי שהחישוב מסכימים משמים
העניין את לוודא כדי נכון. שלי
נוסף, מקורב לידיד התקשרתי סופית
שאין התנצל שאלתי את שכשמע
עתה ורק היות כעת, לטוס ביכולתו
דווקא הוא להפתעתי, אך עסק, פתח
ממני דורש כשהוא לטוס כן בי האיץ
מלך שליט"א לרבי כך על לכתוב

המשיח.
הוסיף: מהסס, עדיין שאני משראה
תציין וגם תכתוב, הרב, "כבוד
היו לא כבר כעת עליי!". שהכרטיס
של י"ט בכרך התשובה תירוצים.
התייחסה שצ"ו, בע' קודש אגרות
לרבי לטוס מתכווין שבעלה לאשה
יש כמה ועד המשיח מלך שליט"א
... כולה המשפחה לכל תועלת בזה
וכן וברוחניות. בגשמיות לטובתם וזה

טובות. בשורות המון שם היו
בתוכן ידידי את ועדכנתי כשחזרתי
הזמנת? וכרטיס נו : שאל התשובה

ידו. על ושולם הוזמן אכן הכרטיס
הגיע הוא הטיסה לפני שעות כשלוש
שנמשכה להתוועדות חבר'ה כמה עם
הוא הטיסה. לפני וחצי כשעה עד
לפני שם התעופה, לשדה אותי הסיע
מעטפה לכיסי תחב עוד שנפרדנו
לו אביא שבחזרתי מבקש כשהוא
מלך שליט"א מהרבי ברכה דולר

המשיח...
יכול שאינני לו להסביר ניסיתי
בשלו הוא אך כזה. דבר להבטיח
וברגיעה בבטחון
אתה "הרב, ובחיוך:
ברכה דולר לי מביא

"...
ויצאתי נפרדתנו
הבטחונית לביקורת
לצ'יינג' נגשתי משם
הכסף את ופרטתי
לדולרים. לי, שנתן
כשעברתי מכן לאחר
עלה הדיוטי-פרי, ליד
בטיסה הרי בדעתי,
כדאי מהשלוחים כמה עוד יהיו
לחיים לומר "משקה" בקבוק לקנות

החבר'ה. עם וטסנו קניתי יחד.
לאחר קנדי. התעופה בנמל נחתנו
את לקחת רציתי ההגירה, ביקורת
העגלות למתקן ניגשתי מזוודותיי.
מתוך הוצאתי עגלה, למשוך כדי
דולר בדיוטי-פרי שקבלתי העודף
במתקן אותו לשים כבר ורציתי
פנימי משהו כשלפתע עגלה ולמשוך
חשמלי זרם כמין חשתי אותי. עצר

אותי. שעצר
כנראה גמור, בהלם הייתי לרגע
מאוד במשהו הבחנתי העין שמזוית
כדי פרוש בידי שהיה בדולר, מוכר

במתקן. להכניסו
כשאני בזריזות ידי את משכתי
שבידי בדולר מאמין כלא מסתכל
בכתב עבריות אותיות התנוססו עליו
שליט"א מהרבי ברכה "דולר יד

מליובאוויטש".
אמונה של כוחה את במוחש ראיתי
נשאר אינו הקב"ה כאשר פשוטה,
לידידי למסור לי ואיפשר חוב בעל
שליט"א מהרבי ברכה דולר כבקשתו

המשיח. מלך

 
   

   
    

     
   

   
   

  
    

    


    

ישראל בני עדת כל ראש את שאו
ב) א, (במדבר

היא במדבר, שבספר הראשונה המצווה
שלא אלא ישראל. בני את למנות -
היה ולמי טעמה מה לכאורה, מובן,

ישראל? בני מספר על המידע דרוש
שבמנין ש"דבר הוא ידוע שכלל אלא,
שכן ז), משנה ג, פרק (ערלה בטל" לא
את מוכיחה - נמנה שהוא העובדה

נימנה. הוא שלכן חשיבותו,
את ולקבוע לגלות, הקב"ה ורצה
הוא כן על לתמיד, ישראל בני חשיבות
הם לעולם שמעתה כך אותם, סופר
יוכלו אלא האומות, בקרב בטלים אינם
ית' לו דירה בעשיית שליחותם למלא

בתחתונים.
(תנחומא)

ב) ב, (במדבר דגלו על איש

הקב"ה, להם אמר דגלו": על "איש
דגלים. אתכם עשיתי בעולם-הזה
ולעולם-הבא וגו', דגלו על איש שנאמר
אתכם. וגואל מדלג אני הדגלים בזכות
הנה דודי "קול ח) ב, השירים (שיר שנאמר

ההרים...". על מדלג בא ישן)זה (תנחומא

את כבלע לראות יבוא ולא
כ) ד, (במדבר ומתו הקודש
כבודי את רואין שהיו על בעולם-הזה
לא "כי כ) לג, (שמות שנאמר כלין, היו
לעתיד-לבוא, אבל וחי", האדם יראני
נגלה אני לציון, שכינתי כשאחזיר
אותי רואין והן ישראל, כל על בכבודי
"כי ח) נב, (ישעיהו שנאמר לעולם, וחיים

ציון". ה' בשוב יראו בעין (תנחומא)עין

חג מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:16 18:58 ירושלים
20:19 19:13 תל-אביב
20:20 19:06 חיפה
20:17 19:14 באר-שבע
21:03 19:54 ניו-יורק

      
כב) - א ב, (הושע

מאש העברה (ע"י להדליק יש   את (*
המבדיל ברוך ואמירת השבת צאת לאחר רק קיימת)

לקודש. קודש בין

התורה? מי של בעלות

כלל ידוע בקשר לקריאת פרשיות התורה הוא, 
ש"לעולם קורין פרשת 'במדבר סיני' קודם 
עצרת (חג השבועות)" (רמב"ם הלכות תפלה), 

ומהטעמים שבדבר: שמה ותחילתה של פרשת 
"במדבר" מזכירים לנו את העובדה שהתורה 

נתנה ב"מדבר"!
ומדוע אכן ניתנה התורה במדבר? כדי ללמדנו, 
כדברי המדרש (ילקוט שמעוני), שהתורה "נתנה 
במדבר... במקום הפקר כל הרוצה יבוא ויקבל".
כלומר היות ובחג השבועות אנו מקבלים את 

התורה, הרי שיש לדעת כיצד להתכונן לקבלת 
התורה, וזה על-ידי הבנת העובדה שהתורה 

ניתנה במקום הפקר - "וכל הרוצה יבוא 
ויקבל".

הפקר, אבל שייך
מדבר - "מקום הפקר" - הוא מקום שאין 

עליו בעלות, לא בעלות של יחיד, וגם לא של 
רבים (כמו רשות הרבים, רשות שהיא בבעלות 
של הרבים), ובגלל שאין עליו בעלות יכול כל 
מי שרוצה לבוא ולזכות בו, "כל הרוצה יבוא 

ויקבל".
אלא שהדבר מעורר שאלה: לכאורה, נתינת 

התורה לבני ישראל היא לא באופן שהקב"ה 
הסיר בעלותו מן התורה והפקירה לכל, היינו 
שנעשית כדבר שאין עליו בעלות שכל אחד 
יכול לבוא ולזכות בו (ע"י פעולה של קנין), 

אלא אדרבה, נתינת התורה היא באופן ש"נתן 
לנו את תורתו", היינו, שהתורה היא בבעלותם 

של כל בני ישראל (ללא צורך בפעולה של 
קנין). כל אחד ואחת מישראל, מגדול ועד 

קטן, עד לקטן שנולד זה עתה, שמצד שייכותו 

ל"קהלת יעקב", הרי הוא יורש את הכל, כל 
התורה כולה כמו שכתוב (ברכה לג, ד) "תורה 

ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב". ואם כן 
מדוע ניתנה התורה דווקא במקום "הפקר"?

למעלה מהעולם ובעולם
וההסבר הוא, שבתורה קיימות שתי דרגות 

כלליות:
א. כפי שהיא למעלה בשורשה, מאוחדת עם 

הקב"ה. ב. התורה כפי שהיא יורדת למטה 
לעולם-הזה לפעול פעולתה כאן בעולם.

והנה, "רשות הרבים" רומז על דרגת התורה 
שיש לה ערך ושייכות לרבים, שישים ריבוא 

מישראל (כרשות הרבים שעוברים בה שישים 

ריבוא) כנגד שישים ריבוא אותיות התורה, 
ולכן היא מלכתחילה ברשותם ובבעלותם של 

הרבים, באופן של ירושה ("מורשה קהילת 
יעקב") - זו דרגת התורה ששייכת לעולם, 

ועיקרה הוא בלימוד ה"נגלה שבתורה".
ואילו מדבר, "מקום הפקר" - רומז על דרגת 
התורה שלמעלה משייכות לעולם. על דרגה 

זו נאמר "אורייתא וקוב"ה כולא חד" (זוהר 
חלק ג), שמצד עצמה אינה שייכת לבעלותם 

של הרבים, אלא שהקב"ה מפקירה (כביכול), 
ועי"ז נתן רשות (זכות וקנין) ש"כל הרוצה 
לקבל יבוא ויקבל". דרגה זו שבתורה הינה 

דרגת הסוד, עד לדרגת רזין דרזין שבתורה, זו 
פנימיות התורה - תורת החסידות.

כשהתורה תצא
לכן ניתנה התורה במדבר, במקום הפקר - כדי 
לרמז שהשלימות האמיתית של קבלת התורה, 
היא כשמקבלים גם את דרגת התורה שלמעלה 
לגמרי משייכות לעולם, שכדי שיוכלו לקבלה 
צריך הקב"ה לתת אותה במקום הפקר דוקא.
ותכלית השלימות של נתינת התורה במקום 

הפקר תהיה לעתיד לבוא, ש"תורה חדשה 
מאיתי תצא": "מאתי" - תורתו של הקב"ה 
ממש שלמעלה לגמרי משייכות לעולם, ולכן 

נתינתה לעולם היא על ידי זה ש"מאתי 
תצא", שיוצאת (כביכול) מרשותו של הקב"ה, 
שמפקירה כדי ש"כל הרוצה יבוא ויקבל", וכפי 

שיהיה בגלוי בגאולה האמיתית והשלימה.
(עפ״י שיחות בהר-בחוקותי תנש״א)

ממכתב כללי מהרבי שליט״א מלך המשיח, לחג השבועות 
ב"ה, ימי הגבלה,

ה'תש"כ - שנת המאתים להסתלקות-הילולא
של הבעל שם טוב ז"ל.

ברוקלין, נ.י.
לבית יעקב (אלו הנשים)   

ולבני ישראל (אלה האנשים)   
ה' עליהם יחיו   

שלום וברכה !  
ימי ההגבלה - ההכנה למתן תורה - דורשים 
עמוקה  התבוננות  מיוחד  באופן  ותובעים 
ופנימית - תורה מהי. התורה הקדושה איננה 
אוסף של חוקים בענינים מסוימים, כי אם 
מקיפה את האדם כולו, מהרגע הראשון שלו ועד האחרון וכל הפרטים 

בחייו היום-יומיים. זה הוא המובן הפנימי של תורה כתורת-חיים.
יתירה-מזו, כפי שמסבירים חז"ל, מקיפה תורה כל הבריאה כולה לפרטי'ה 
וכמשל בונה בנין אשר לפני שניגש לבני'ה, מתכנן הוא תכנית הכוללת כל 
הפרטים של הבנין, כמו כן צייר הבורא ב"ה בתורה את כל הבריאה כולה 

עד הדרגה האחרונה של הדומם 
של  הכללית  החסידות  תורת  של  העקריים  היסודות  לאחד  מוביל  וזה 
הבעל שם טוב, לפי ביאורו את הכתוב: לעולם הוי' דברך נצב בשמים 
בשמים)  בתוקף  ניצב   - רקיע  יהי   - האלקי  המאמר  הפסק  בלי  (בתמידות, 
כפי שמבאר באריכות כ"ק אדמו"ר הזקן בתורת חסידות חב"ד, במיוחד 

בשער היחוד והאמונה.
אשר הכל - בשמים ממעל ועד הארץ מתחת, כל פרטי החלקים שלהם 
- חיים וקיימים רק בדבר ה' שברא ומהווה אותם ומחיי' אותם בלי כל 

הפסק כהרף עין. מזה נובעת עוד נקודה יסודית -
המקיפה  וההשגחה  הישירה,  האלקית  הידיעה   - הפרטית  כי ההשגחה 
עד  הבריאה,  בחיר  האדם,  מן  היצירה  לכל  מתיחסת  הפרטים  כל  את 
החלק הכי זעיר של הדומם. מזה באים למסקנא שהיא בעצם דין מפורש 
בשולחן ערוך ונקודת יסוד בתורת החסידות המודגשת במיוחד על ידי 

הבעל שם טוב:
עבודת השי"ת צריכה להיות צ"ל דרכיך - בכל הענינים ולפרטיהם ועם 
כל הענינים ולפרטיהם, מתחיל בלימוד התורה וקיום התרי"ג מצוות, ועד 

המעשים הכי פשוטים והמאורעות בחיי יום יום.
כל דבר וענין לימוד הוא והוראה באהבת השם ויראת השם, המקורות 
מהם שואב איש הישראלי את הרוח האמיתית לקיים את התורה והמצות, 
ולקיימן  ואמיתית,  פנימית  חיות  חדור  תעשה,  לא  ומצות  עשה  מצות 
בהתלהבות,  בזה  וההתעמקות  למעלה  הנזכר  בכל  ההתבוננות  בהידור. 
יום  גם  יום מתן תורה, שהוא  ובימי סגולה אלה, ערב  ואורה.   בחיות 
הסתלקות - הילולא של הבעל שם טוב, החדרת כל זה בכל פרטי החיים 
היום-יומיים, בין בחיים הפרטיים בין בין בכל הענינים הסובבים ובכל 

המתהווה בעולם לפי ההגדרה: 
יפוצו מעינותיך חוצה שמעינות החסידות שהם פנימיות התורה יפוצו 
ויגיעו חוצה - עד הנקודה הכי רחוקה של כל הבריאה - ימהר זה את 
הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, עת שכל היצירה תראה 

ותרגיש אשר - אנכי ה' אלקיך.
בברכה - לקבלת התורה  בשמחה ובפנימיות   וחג שמח  
        מנחם שניאורסאהן

לבית יעקב כו': מכילתא (שמות יט, ג). האדם כולו: אבות פ"ו מ"ז. וראה מאמר כ"ק מו"ח 
אדמו"ר עה"פ ודברת בם (היום יום יג מנ"א).  שמסבירים חז״ל: בראשית רבה בתחלתו. 
זח"א ה, א. ובכ"מ.   בשער היחוד והאמונה: בתחלתו. וראה מדרש תהלים קיט, לו. לקו"ת 
ר"פ אחרי.  ההשגחה הפרטית: ראה חולין סג, א ופי' רבנו הזקן (ברשימות הצ"צ לתהלים 
לו, ז). היום יום כח חשון.  בשלחן ערוך: אורח חיים סרל"א. וראה ח' פרקים להרמב"ם 
פ"ה.  והוראה: פתגם הבעש"ט (היום יום ט' אייר).  המקורות מהם: תניא פ"ד.  חיות .. 
בהידור: קונטרס העבודה פ"ב. כולה.  שכל היצירה: כתפלת ר"ה: וידע כל פעול כו'. 

וראה מדרש תהלים עג. שער היחוד והאמונה רפ"ג. תרגום המו"ל.

נפלאות עכשיו

דבר מלך

אגרות מלך

ג' פרקים ליום   מורה שיעור ברמב"ם היומי    סיון    פרק ליום
הל' חמץ ומצה פרק ב

פרק ג

פרק ד

פרק ה

פרק ו

פרק ז 

פרק ח

מעשה הקרבנות פרקים א-ג.

פרקים ד-ו. 

פרקים ז-ט.

פרקים י-יב. 

פרקים יג-טו. 

פרקים טז-יח.

פרק יט. הלכות תמידין ומוספין פרק א-ב.

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

כוחה של אמונה פשוטה

פרשת במדבר
פרקי אבות - ו

במדבר

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

עורך: הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי: יצחק רחימי

רכז המערכת: בנצי פרישמן
משלוחים: מנחם רווה

ברדיצ'ב 10, בת-ים עיר הגאולה, ת.ד. 3084
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: צילום ש. רומני
 shageulacom@gmail.com :אימייל

www.hageula.com :אינטרנט
www.moshiach.net

       

השבת ח  לו

ה'מזל' היה שהקב"ה הראה נס ועמי הארץ 
לא רצו לקחת! שהרי אין להם בחירה, הם 

מתנהגים כפי שצריך .. ועל דרך זה יש בחירה חופשית לגמרי 
אצל היהודים, אבל הוא צריך לנצל את זה ל "ובחרת בחיים"

.                                                              (יו"ד כסלו תש"מ)

ת.ד. 6132 צפת  | המטה להצלת העם והארץ 

.בחיים! "בחירה חופשית".
ברכת מזל טוב

למשפחת הרב מיכאל שיחי' דורון
לבוא הבן הת' מנחם מענדל שיחי'
בקשרי שידוכין עב"ג מרת חיה מושקא תחי'

למשפחת הרב שמעון שיחי' כהן
יהא ביתם - בנין עדי עד מתוך הרחבה של זמן 
הגאולה בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

הרב הרצל בורכוב

"קבע עתים לתורה"
שיעורים מידי יום בגמרא, הלכה, חסידות וכו'

ע"י הרב אהרון הלפרין שליט"א
כל יום משעה 11:00 עד 14:00

בימים ג'-ד' גם בערב משעה 19:00

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

שד' העצמאות 67 ר' יהושע ב"ר יחזקאל ע"ה

לבבי
נלב"ע כ"ז אייר תשע"ה

והקיצו ורננו שוכני עפר, והוא בתוכם
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

לזכר נשמת



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

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! גלויים!ניסים 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

ניא הלים ומש

פרטיות והשגחות נפלאות ניסים,
הבולטים מהמאפיינים הינם גלויות
הרב המשיח. ימות תקופתנו, של
קודש לאגרות מהמרכז בורוכוב הרצל
אישית חוויה על מספר ברחובות,

כזאת.
לפני הקודש, לארץ עלייתנו "מאז
לרבי לטוס נהגתי שנה, כעשרים
שנה. מידי המשיח מלך שליט"א
חודש תשרי בחודש זה היה פעמים
לכינוס זה היה ופעמים החגים

כסלו. חודש בראש השלוחים
שנה עבורי הייתה תשס"ז שנת
תשרי בחודש זו. מבחינה מיוחדת,
המשיח, מלך שליט"א לרבי טסתי

היה בתוכניתנו כאשר
נוספת פעם לטוס
לחגוג אדר בחודש
מצוה" ה"בר את שם
מסיבה שי'. בננו של
האם התלבטתי דיי זו
בתחילת גם לטוס
לכינוס כסלו, חודש
"שלוש השלוחים.
אחת? בשנה פעמים
חלפו הכסף? מניין

במוחי. המחשבות
התקרב, השלוחים כינוס מועד
לא? או לטוס התלבטתי, ועדיין
לעוד התקשרתי מסויים בשלב
לטוס. נהגתי איתם ממקורביי שניים
לגביי, להקיש אוכל מתשובתם אולי

לעצמי. חשבתי
למזרח כבר טסו הם כי התברר אך
שגם בטוח כמעט הייתי כעת הרחוק.
הכספי שהחישוב מסכימים משמים
העניין את לוודא כדי נכון. שלי
נוסף, מקורב לידיד התקשרתי סופית
שאין התנצל שאלתי את שכשמע
עתה ורק היות כעת, לטוס ביכולתו
דווקא הוא להפתעתי, אך עסק, פתח
ממני דורש כשהוא לטוס כן בי האיץ
מלך שליט"א לרבי כך על לכתוב

המשיח.
הוסיף: מהסס, עדיין שאני משראה
תציין וגם תכתוב, הרב, "כבוד
היו לא כבר כעת עליי!". שהכרטיס
של י"ט בכרך התשובה תירוצים.
התייחסה שצ"ו, בע' קודש אגרות
לרבי לטוס מתכווין שבעלה לאשה
יש כמה ועד המשיח מלך שליט"א
... כולה המשפחה לכל תועלת בזה
וכן וברוחניות. בגשמיות לטובתם וזה

טובות. בשורות המון שם היו
בתוכן ידידי את ועדכנתי כשחזרתי
הזמנת? וכרטיס נו : שאל התשובה

ידו. על ושולם הוזמן אכן הכרטיס
הגיע הוא הטיסה לפני שעות כשלוש
שנמשכה להתוועדות חבר'ה כמה עם
הוא הטיסה. לפני וחצי כשעה עד
לפני שם התעופה, לשדה אותי הסיע
מעטפה לכיסי תחב עוד שנפרדנו
לו אביא שבחזרתי מבקש כשהוא
מלך שליט"א מהרבי ברכה דולר

המשיח...
יכול שאינני לו להסביר ניסיתי
בשלו הוא אך כזה. דבר להבטיח
וברגיעה בבטחון
אתה "הרב, ובחיוך:
ברכה דולר לי מביא

"...
ויצאתי נפרדתנו
הבטחונית לביקורת
לצ'יינג' נגשתי משם
הכסף את ופרטתי
לדולרים. לי, שנתן
כשעברתי מכן לאחר
עלה הדיוטי-פרי, ליד
בטיסה הרי בדעתי,
כדאי מהשלוחים כמה עוד יהיו
לחיים לומר "משקה" בקבוק לקנות

החבר'ה. עם וטסנו קניתי יחד.
לאחר קנדי. התעופה בנמל נחתנו
את לקחת רציתי ההגירה, ביקורת
העגלות למתקן ניגשתי מזוודותיי.
מתוך הוצאתי עגלה, למשוך כדי
דולר בדיוטי-פרי שקבלתי העודף
במתקן אותו לשים כבר ורציתי
פנימי משהו כשלפתע עגלה ולמשוך
חשמלי זרם כמין חשתי אותי. עצר

אותי. שעצר
כנראה גמור, בהלם הייתי לרגע
מאוד במשהו הבחנתי העין שמזוית
כדי פרוש בידי שהיה בדולר, מוכר

במתקן. להכניסו
כשאני בזריזות ידי את משכתי
שבידי בדולר מאמין כלא מסתכל
בכתב עבריות אותיות התנוססו עליו
שליט"א מהרבי ברכה "דולר יד

מליובאוויטש".
אמונה של כוחה את במוחש ראיתי
נשאר אינו הקב"ה כאשר פשוטה,
לידידי למסור לי ואיפשר חוב בעל
שליט"א מהרבי ברכה דולר כבקשתו

המשיח. מלך

 
   

   
    

     
   

   
   

  
    

    


    

ישראל בני עדת כל ראש את שאו
ב) א, (במדבר

היא במדבר, שבספר הראשונה המצווה
שלא אלא ישראל. בני את למנות -
היה ולמי טעמה מה לכאורה, מובן,

ישראל? בני מספר על המידע דרוש
שבמנין ש"דבר הוא ידוע שכלל אלא,
שכן ז), משנה ג, פרק (ערלה בטל" לא
את מוכיחה - נמנה שהוא העובדה

נימנה. הוא שלכן חשיבותו,
את ולקבוע לגלות, הקב"ה ורצה
הוא כן על לתמיד, ישראל בני חשיבות
הם לעולם שמעתה כך אותם, סופר
יוכלו אלא האומות, בקרב בטלים אינם
ית' לו דירה בעשיית שליחותם למלא

בתחתונים.
(תנחומא)

ב) ב, (במדבר דגלו על איש

הקב"ה, להם אמר דגלו": על "איש
דגלים. אתכם עשיתי בעולם-הזה
ולעולם-הבא וגו', דגלו על איש שנאמר
אתכם. וגואל מדלג אני הדגלים בזכות
הנה דודי "קול ח) ב, השירים (שיר שנאמר

ההרים...". על מדלג בא ישן)זה (תנחומא

את כבלע לראות יבוא ולא
כ) ד, (במדבר ומתו הקודש
כבודי את רואין שהיו על בעולם-הזה
לא "כי כ) לג, (שמות שנאמר כלין, היו
לעתיד-לבוא, אבל וחי", האדם יראני
נגלה אני לציון, שכינתי כשאחזיר
אותי רואין והן ישראל, כל על בכבודי
"כי ח) נב, (ישעיהו שנאמר לעולם, וחיים

ציון". ה' בשוב יראו בעין (תנחומא)עין

חג מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:16 18:58 ירושלים
20:19 19:13 תל-אביב
20:20 19:06 חיפה
20:17 19:14 באר-שבע
21:03 19:54 ניו-יורק

      
כב) - א ב, (הושע

מאש העברה (ע"י להדליק יש   את (*
המבדיל ברוך ואמירת השבת צאת לאחר רק קיימת)

לקודש. קודש בין

התורה? מי של בעלות

כלל ידוע בקשר לקריאת פרשיות התורה הוא, 
ש"לעולם קורין פרשת 'במדבר סיני' קודם 
עצרת (חג השבועות)" (רמב"ם הלכות תפלה), 

ומהטעמים שבדבר: שמה ותחילתה של פרשת 
"במדבר" מזכירים לנו את העובדה שהתורה 

נתנה ב"מדבר"!
ומדוע אכן ניתנה התורה במדבר? כדי ללמדנו, 
כדברי המדרש (ילקוט שמעוני), שהתורה "נתנה 
במדבר... במקום הפקר כל הרוצה יבוא ויקבל".
כלומר היות ובחג השבועות אנו מקבלים את 

התורה, הרי שיש לדעת כיצד להתכונן לקבלת 
התורה, וזה על-ידי הבנת העובדה שהתורה 

ניתנה במקום הפקר - "וכל הרוצה יבוא 
ויקבל".

הפקר, אבל שייך
מדבר - "מקום הפקר" - הוא מקום שאין 

עליו בעלות, לא בעלות של יחיד, וגם לא של 
רבים (כמו רשות הרבים, רשות שהיא בבעלות 
של הרבים), ובגלל שאין עליו בעלות יכול כל 
מי שרוצה לבוא ולזכות בו, "כל הרוצה יבוא 

ויקבל".
אלא שהדבר מעורר שאלה: לכאורה, נתינת 

התורה לבני ישראל היא לא באופן שהקב"ה 
הסיר בעלותו מן התורה והפקירה לכל, היינו 
שנעשית כדבר שאין עליו בעלות שכל אחד 
יכול לבוא ולזכות בו (ע"י פעולה של קנין), 

אלא אדרבה, נתינת התורה היא באופן ש"נתן 
לנו את תורתו", היינו, שהתורה היא בבעלותם 

של כל בני ישראל (ללא צורך בפעולה של 
קנין). כל אחד ואחת מישראל, מגדול ועד 

קטן, עד לקטן שנולד זה עתה, שמצד שייכותו 

ל"קהלת יעקב", הרי הוא יורש את הכל, כל 
התורה כולה כמו שכתוב (ברכה לג, ד) "תורה 

ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב". ואם כן 
מדוע ניתנה התורה דווקא במקום "הפקר"?

למעלה מהעולם ובעולם
וההסבר הוא, שבתורה קיימות שתי דרגות 

כלליות:
א. כפי שהיא למעלה בשורשה, מאוחדת עם 

הקב"ה. ב. התורה כפי שהיא יורדת למטה 
לעולם-הזה לפעול פעולתה כאן בעולם.

והנה, "רשות הרבים" רומז על דרגת התורה 
שיש לה ערך ושייכות לרבים, שישים ריבוא 

מישראל (כרשות הרבים שעוברים בה שישים 

ריבוא) כנגד שישים ריבוא אותיות התורה, 
ולכן היא מלכתחילה ברשותם ובבעלותם של 

הרבים, באופן של ירושה ("מורשה קהילת 
יעקב") - זו דרגת התורה ששייכת לעולם, 

ועיקרה הוא בלימוד ה"נגלה שבתורה".
ואילו מדבר, "מקום הפקר" - רומז על דרגת 
התורה שלמעלה משייכות לעולם. על דרגה 

זו נאמר "אורייתא וקוב"ה כולא חד" (זוהר 
חלק ג), שמצד עצמה אינה שייכת לבעלותם 

של הרבים, אלא שהקב"ה מפקירה (כביכול), 
ועי"ז נתן רשות (זכות וקנין) ש"כל הרוצה 
לקבל יבוא ויקבל". דרגה זו שבתורה הינה 

דרגת הסוד, עד לדרגת רזין דרזין שבתורה, זו 
פנימיות התורה - תורת החסידות.

כשהתורה תצא
לכן ניתנה התורה במדבר, במקום הפקר - כדי 
לרמז שהשלימות האמיתית של קבלת התורה, 
היא כשמקבלים גם את דרגת התורה שלמעלה 
לגמרי משייכות לעולם, שכדי שיוכלו לקבלה 
צריך הקב"ה לתת אותה במקום הפקר דוקא.
ותכלית השלימות של נתינת התורה במקום 

הפקר תהיה לעתיד לבוא, ש"תורה חדשה 
מאיתי תצא": "מאתי" - תורתו של הקב"ה 
ממש שלמעלה לגמרי משייכות לעולם, ולכן 

נתינתה לעולם היא על ידי זה ש"מאתי 
תצא", שיוצאת (כביכול) מרשותו של הקב"ה, 
שמפקירה כדי ש"כל הרוצה יבוא ויקבל", וכפי 

שיהיה בגלוי בגאולה האמיתית והשלימה.
(עפ״י שיחות בהר-בחוקותי תנש״א)

ממכתב כללי מהרבי שליט״א מלך המשיח, לחג השבועות 
ב"ה, ימי הגבלה,

ה'תש"כ - שנת המאתים להסתלקות-הילולא
של הבעל שם טוב ז"ל.

ברוקלין, נ.י.
לבית יעקב (אלו הנשים)   

ולבני ישראל (אלה האנשים)   
ה' עליהם יחיו   

שלום וברכה !  
ימי ההגבלה - ההכנה למתן תורה - דורשים 
עמוקה  התבוננות  מיוחד  באופן  ותובעים 
ופנימית - תורה מהי. התורה הקדושה איננה 
אוסף של חוקים בענינים מסוימים, כי אם 
מקיפה את האדם כולו, מהרגע הראשון שלו ועד האחרון וכל הפרטים 

בחייו היום-יומיים. זה הוא המובן הפנימי של תורה כתורת-חיים.
יתירה-מזו, כפי שמסבירים חז"ל, מקיפה תורה כל הבריאה כולה לפרטי'ה 
וכמשל בונה בנין אשר לפני שניגש לבני'ה, מתכנן הוא תכנית הכוללת כל 
הפרטים של הבנין, כמו כן צייר הבורא ב"ה בתורה את כל הבריאה כולה 

עד הדרגה האחרונה של הדומם 
של  הכללית  החסידות  תורת  של  העקריים  היסודות  לאחד  מוביל  וזה 
הבעל שם טוב, לפי ביאורו את הכתוב: לעולם הוי' דברך נצב בשמים 
בשמים)  בתוקף  ניצב   - רקיע  יהי   - האלקי  המאמר  הפסק  בלי  (בתמידות, 
כפי שמבאר באריכות כ"ק אדמו"ר הזקן בתורת חסידות חב"ד, במיוחד 

בשער היחוד והאמונה.
אשר הכל - בשמים ממעל ועד הארץ מתחת, כל פרטי החלקים שלהם 
- חיים וקיימים רק בדבר ה' שברא ומהווה אותם ומחיי' אותם בלי כל 

הפסק כהרף עין. מזה נובעת עוד נקודה יסודית -
המקיפה  וההשגחה  הישירה,  האלקית  הידיעה   - הפרטית  כי ההשגחה 
עד  הבריאה,  בחיר  האדם,  מן  היצירה  לכל  מתיחסת  הפרטים  כל  את 
החלק הכי זעיר של הדומם. מזה באים למסקנא שהיא בעצם דין מפורש 
בשולחן ערוך ונקודת יסוד בתורת החסידות המודגשת במיוחד על ידי 

הבעל שם טוב:
עבודת השי"ת צריכה להיות צ"ל דרכיך - בכל הענינים ולפרטיהם ועם 
כל הענינים ולפרטיהם, מתחיל בלימוד התורה וקיום התרי"ג מצוות, ועד 

המעשים הכי פשוטים והמאורעות בחיי יום יום.
כל דבר וענין לימוד הוא והוראה באהבת השם ויראת השם, המקורות 
מהם שואב איש הישראלי את הרוח האמיתית לקיים את התורה והמצות, 
ולקיימן  ואמיתית,  פנימית  חיות  חדור  תעשה,  לא  ומצות  עשה  מצות 
בהתלהבות,  בזה  וההתעמקות  למעלה  הנזכר  בכל  ההתבוננות  בהידור. 
יום  גם  יום מתן תורה, שהוא  ובימי סגולה אלה, ערב  ואורה.   בחיות 
הסתלקות - הילולא של הבעל שם טוב, החדרת כל זה בכל פרטי החיים 
היום-יומיים, בין בחיים הפרטיים בין בין בכל הענינים הסובבים ובכל 

המתהווה בעולם לפי ההגדרה: 
יפוצו מעינותיך חוצה שמעינות החסידות שהם פנימיות התורה יפוצו 
ויגיעו חוצה - עד הנקודה הכי רחוקה של כל הבריאה - ימהר זה את 
הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, עת שכל היצירה תראה 

ותרגיש אשר - אנכי ה' אלקיך.
בברכה - לקבלת התורה  בשמחה ובפנימיות   וחג שמח  
        מנחם שניאורסאהן

לבית יעקב כו': מכילתא (שמות יט, ג). האדם כולו: אבות פ"ו מ"ז. וראה מאמר כ"ק מו"ח 
אדמו"ר עה"פ ודברת בם (היום יום יג מנ"א).  שמסבירים חז״ל: בראשית רבה בתחלתו. 
זח"א ה, א. ובכ"מ.   בשער היחוד והאמונה: בתחלתו. וראה מדרש תהלים קיט, לו. לקו"ת 
ר"פ אחרי.  ההשגחה הפרטית: ראה חולין סג, א ופי' רבנו הזקן (ברשימות הצ"צ לתהלים 
לו, ז). היום יום כח חשון.  בשלחן ערוך: אורח חיים סרל"א. וראה ח' פרקים להרמב"ם 
פ"ה.  והוראה: פתגם הבעש"ט (היום יום ט' אייר).  המקורות מהם: תניא פ"ד.  חיות .. 
בהידור: קונטרס העבודה פ"ב. כולה.  שכל היצירה: כתפלת ר"ה: וידע כל פעול כו'. 

וראה מדרש תהלים עג. שער היחוד והאמונה רפ"ג. תרגום המו"ל.

נפלאות עכשיו

דבר מלך

אגרות מלך

ג' פרקים ליום   מורה שיעור ברמב"ם היומי    סיון    פרק ליום
הל' חמץ ומצה פרק ב

פרק ג

פרק ד

פרק ה

פרק ו

פרק ז 

פרק ח

מעשה הקרבנות פרקים א-ג.

פרקים ד-ו. 

פרקים ז-ט.

פרקים י-יב. 

פרקים יג-טו. 

פרקים טז-יח.

פרק יט. הלכות תמידין ומוספין פרק א-ב.

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

כוחה של אמונה פשוטה

פרשת במדבר
פרקי אבות - ו

במדבר

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

עורך: הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי: יצחק רחימי

רכז המערכת: בנצי פרישמן
משלוחים: מנחם רווה

ברדיצ'ב 10, בת-ים עיר הגאולה, ת.ד. 3084
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: צילום ש. רומני
 shageulacom@gmail.com :אימייל

www.hageula.com :אינטרנט
www.moshiach.net

       

השבת ח  לו

ה'מזל' היה שהקב"ה הראה נס ועמי הארץ 
לא רצו לקחת! שהרי אין להם בחירה, הם 

מתנהגים כפי שצריך .. ועל דרך זה יש בחירה חופשית לגמרי 
אצל היהודים, אבל הוא צריך לנצל את זה ל "ובחרת בחיים"

.                                                              (יו"ד כסלו תש"מ)

ת.ד. 6132 צפת  | המטה להצלת העם והארץ 

.בחיים! "בחירה חופשית".
ברכת מזל טוב

למשפחת הרב מיכאל שיחי' דורון
לבוא הבן הת' מנחם מענדל שיחי'
בקשרי שידוכין עב"ג מרת חיה מושקא תחי'

למשפחת הרב שמעון שיחי' כהן
יהא ביתם - בנין עדי עד מתוך הרחבה של זמן 
הגאולה בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

הרב הרצל בורכוב

"קבע עתים לתורה"
שיעורים מידי יום בגמרא, הלכה, חסידות וכו'

ע"י הרב אהרון הלפרין שליט"א
כל יום משעה 11:00 עד 14:00

בימים ג'-ד' גם בערב משעה 19:00

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

שד' העצמאות 67 ר' יהושע ב"ר יחזקאל ע"ה

לבבי
נלב"ע כ"ז אייר תשע"ה

והקיצו ורננו שוכני עפר, והוא בתוכם
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

לזכר נשמת



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

בזיקים והנס המחדל
איתן". "צוק ממבצע ניסים עוד
במהלך תמוז, י' שביום פורסם כעת

מרצועת צוללנים ארבע חדרו המבצע
בתחקיר זיקים. קיבוץ לחוף עזה

דקות מ-20 יותר שבמשך התברר
שני בחדירת התצפית הבחינה לא

חדירת לאחר רק ראשונים. צוללנים
ברביעיית שמדובר התברר השני, הזוג
זיהוי לאחר גם כי נודע עוד מחבלים.
המידע בהעברת קושי היה המחבלים,

כך לזירה, שהוקפצו צה"ל לכוחות
לעומק לחדור יכולים היו שהמחבלים
למוצב או קרוב ליישוב ולהגיע השטח
רק ח"ו. פיגוע, ולבצע הסמוך הים חיל

כך ועל הפיגוע. את מנע כפשוטו, נס
שליט"א הרבי להשי"ת. להודות עלינו

לקב"ה ההודאה כי מעורר המשיח מלך
בה יש עמנו, עושה שהוא הנסים על

הקב"ה בה הגאולה, את לזרז כדי
הארץ. מן מזיקים ישבית

לרבנות הוסמכו עשרות
"סמיכה" תעודות חלוקת בטקס

770 העולמי חב"ד במרכז השבוע,
לרבנות הוסמכו יורק, ניו ברוקלין

הרבנים צעירים. רבנים עשרות
דין פסק על לחתום זכו הטריים

מלך שליט"א שהרבי שלהם, ראשון
ואמור גשמי בגוף וקיים חי המשיח

ממש. ומיד תיכף אותנו לגאול

וטף, נשים אנשים, המשיח, מלך שליט״א הרבי כבקשת כולנו, נעמוד השבועות, חג בבוקר ראשון, ביום
אלוקיך..״ הוי׳ ״אנכי מאתנו אחד לכל האישית הפניה את נשמע ושוב הדברות״ ״עשרת את לשמוע

טובות חדשות

מבקש כשהקב"ה
אישית אחד מכל

לבית מגיעים הילדים כל
לשמוע השבועות בחג הכנסת

הדברות עשרת את

והר וברקים קולות ספק. ללא יחודי, מעמד
יהודים מליוני השמים. לב עד באש בוער סיני
לקבלת ורעדה בחיל סיני, הר למרגלות עומדים
באחת ואז במחנה". אשר העם כל "ויחרד התורה.
הבריאה. בכל השתרר מדהים שקט נדם. הכל
כך געה. לא שור פרח, לא עוף צייץ, לא ציפור
שרפים עפו, לא אופנים עליונים, בעולמות גם
ולא נע לא הוא גם הים קדוש. קדוש אמרו לא
מפיהם. הדיבור נעתק לפתע שתקו, הבריות נד.

עומד כולו, שהעולם ועד
נשמע ואז ומחריש דומם
המציאות בכל ית' קולו
אלוקיך הוי' "אנכי כולה:
מארץ הוצאתיך אשר
לך יהיה לא מצרים...
והכל אחרים" אלוקים
בכל גם כך יחיד, בלשון

הדברות. שאר

יחיד! בלשון אכן
נפלאים, רגעים באותם
בלב עלה לא הסתם מן
לשאול מאתנו איש
מדוע הסגנון, לפשר

עצמותי כה גילוי של בעיצומו היינו יחיד? בלשון
לדורות, מכן, לאחר אבל נשמתנו, שפרחה ועד
פעמים וכמה כמה שהרי להבין, שעלינו בהחלט
רבים בלשון ישראל לעם הקב"ה מצווה בתורה
מארץ אתכם הוצאתי אשר אלוקיכם הוי' "אני
בני מליוני של במעמד כאן ודוקא מצרים".

יחיד? בלשון ישראל,
בדיוק זו ואכן בדווקא. עניין כאן שיש בהכרח
מחוייבותו גודל את ויבין ידע אחד שכל הכוונה.
עלולה רבים בלשון כוללת, אמירה האישית.
ההמון. בתוך הסתתרות של אשלייה לאפשר
אל הוא הציווי כביכול
אישית.. אלי ולא הכלל
אפשרות לשלילת
מחשבתית לטעות

אחד לכל אישי וציווי באמירה הקב"ה פונה זו,
מישראל אחד שכל חז"ל, שמעידים ועד ואחד.
כדי זה, וכל מדבר". הדיבור ש"עימי חש היה
למילוי יחיד כל של האישית האחריות את לעורר
יסודיים כה בעניינים שמדובר בפרט הבורא. ציווי
המחוייבות הזולת, על להסתמך מה אין בהווייתנו,

אישית. היא
למעשה מבוסס זו, אחריות על היום. כן וכאז
בין אמצעי הבלתי הקשר על השליחות, עניין כל
זו למשלח. שליח כל
הרבי של הציפיה בעצם
המשיח מלך שליט"א
בפרט מאתנו, אחד מכל
לאחריותנו הקשור בכל
הגאולה להבאת לפעול
אי והשלימה. האמיתית
להמתין ואסור אפשר
ויורה מישהו שיבוא עד

לעשות. לנו
לכל העניק תורה, מתן
את מאתנו ואחד אחד
לגילוי והחובה היכולת
האישית האחריות

השליחות. למילוי

הדברות לעשרת באים כולנו
בבתי נעמוד השבועות, חג בבוקר ראשון, ביום
כבקשת ישראל, בית המוני כולנו ונשמע הכנסת
את וטף, נשים אנשים, המשיח, מלך שליט"א הרבי
הפניה את נשמע ושוב הדברות" "עשרת קריאת
אלוקיך..". הוי' "אנכי מאתנו אחד לכל האישית
ברגע המתרחשת מחודשת פניה אכן זו כי נדע
ולהחיות לעורר כדי מאתנו, אחד כל אל ממש, זה
מאתנו אחד כל של האישית האחריות את מחדש
בשורת את להפיץ ביכלתו, אשר כל לעשות
מלך שליט"א הרבי של מלכותו וקבלת הגאולה
ה' את לעבוד כולו העולם את המתקן המשיח,
אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם "לקרא ביחד,

ממש. ומיד תיכף

ה׳תנש״א: השבועות לחג המשיח מלך שליט״א הרבי מברק נוסח
ובפנימיות בשמחה התורה וקבלת שמח טוב ויום שלום ״שבת
והטף...״ והנשים האנשים כולה השנה בכל זה כל ולהמשיך

ובפנימיות בשמחה התורה קבלת

אור רואה חדש שיר

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

החת״ת לימוד זמן
ותניא. תהילים דחומש השיעורים זמן

יום, להיום בהקדמה מבואר כבר הרי בכלל
התהילים שנחלק כפי - תהילים השיעור אמירת אשר

שחרית, תפילת לאחרי הוא - החודש לימי
תניא, ושיעור רש"י פירוש עם חומש ולימוד

שחרית של להתפילה בסמיכות יותר שטוב מובן
תיכף, טוב ומה

בלילה גם משלימים אז זאת אפשר אי לסיבה ובאם
זה. ו׳רצב)שלאחרי (מאגרת

אחרים ע״י לעשותה אפשר שאי מצוה
ברשת או בישיבה זה יהיה אם לחינוך, בהנוגע

ישובי־ספר. בתכנית

ענין ההווה במצב זהו האחרון שהרי השאלה, גם ולפלא
עיין אחרים. ידי על לעשותה אפשר שאי מצוה דסוג

ע"ב. ט' קטן מועד
יצליחו. והשי"ת הרשת, הנהלת עם בדברים ויבוא

ו׳דש) (מאגרת

לועזי... תאריך לציין מדוע
22/5 מיום למכתבו ובמענה

ותמימים אנ"ש מגזע ישיבה אברך על גדול (ולפלא
למספרם, התאריך יורה שבמכתבו

חמישי יום היום אמר עצמו יום שבאותו בשעה בה
בשבת,

עוד ולא לקדשו. השבת יום את זכור הציווי על מיוסד
תורה). דמתן הגבלה בימי ו׳דש)שהוא (מאגרת

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (22.5.15) ה'תשע"ה סיון ד' במדבר, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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עטה פרי יחודי, שירה ספר הינו חדש" "שיר
חב"ד, חסידת איזקס, זמירה שרה מרת של
ספר זוכה יום בכל לא בימים. אור שראה
מכל והערכה ברכה לדברי אמוני, שירים
השירה ומבקרי אומני של הקשת קצות
106 בן הספר זכה לראש לכל אך המודרנית.
מלך שליט"א הרבי של הק' לברכתו עמודים,
כאשר קודש, האגרות באמצעות המשיח,
הספרים קבלת את בתודה מאשר הוא
להבא גם בזה להשתדל יוסיף "ובטח
למקור לה היה שגם זה הוא מראש". ות"ח
עטי פרי הוא חדש" שיר "הספר השראה:
בהשפעתו ונולד האחרונות, השנים מעשר
שליט"א", המשיח מלך הרבי, של הקדושה

לספר. בהקדמתה זמירה שרה מציינת

ראובן דונין לר׳ תודות
טרם עוד רבות, שנים עסקה שירים בכתיבת
במקביל כאשר מצות. לשמירת התקרבה
ומבוגרים. נוער בהוראת שנים במשך עסקה
שלה הגדול לחיבור זכתה תשנ"ד, בשנת
החסיד עם שנפגשה לאחר חב"ד לחסידות
המיוחדת שבדרכו דונין, ראובן ר' הידוע
שליט"א הרבי אל הדרך את עבורה סלל

המשיח. מלך

הרב עם חתונתה לאחר מיד שנה, 17 לפני
הרבי אל לראשונה נסעה חיים, ירמיהו
עליה פעלה הנסיעה המשיח. מלך שליט"א
ניתבה ואילך מכאן הגדולה. ההתקשרות את
חסידית אמונית ליצירה כישרונה את
גם זכו מעתה הגאולה. נושא ובהדגשת
בהם עטה, מפרי להינות חב"דיים עת כתבי
החלה במקביל לזמן. מזמן משיריה פורסמו
בזה נעזרת כשהיא החסידות, תורת בלימוד

ובהמשך בירושלים, חי'ה" "אור במכללת
בספר בעצמה, שיעורים מוסרת גם החלה

התניא.

הסופרים אגודת יו״ר
היכלות בצורת הבנוי הספר, על בדברים
כותב רוחניים, להיכלות ככניסה ושערים,
הסופרים אגודת ראש יושב חקק הרצל מר
למצוא שרגיל שירה ספר זה "אין העברים:
כולה שכל שירה של בעולם במחוזתינו.
חומרי.. עולם על שירים החולין, במחוזות
שמנסה קודש שירת אחרת. אור קרן הנה -
לתת האפורה, המציאות את להחיות
מעבר מה להבין השגרה, לחיי משמעות

הנגלים. לרבדים

בספירות נוגעת זמירה שרה של שירתה
בהם שקורא מי קודש. במעיינות גבוהות,
לתהליכים אותו סוחפות שהשורות חש,

והתעלות: עילוי של רוחניים

חיים״) (״מעינות
מחוברת ייחודית, מאוד בשירה מדובר
כולה שכל שיר, מגילת שירה, - למקורות
משא דליבא, מעומקא אמיתית תפילה
כוחות לו שיש משא נבואי, נראה שלעתים
קול מוסיפה אש"... של "דילוג באותו לגעת
לחבר תמים רצון צלול, אמוני קול ייחודי...

הקדושה". למדרגות הקוראים את

הגאולה לזירוז שירה
הסופרים לאגודת התקבלה תשע"ג בשנת
"בשל המניין, מן כחברה בישראל, העברים

השירה". לספרות תרומתה

בספר, נכתבים שגרתיים בלתי הערכה דברי
לספרות מרצה לוי דינה ד"ר מאת גם
מקוריים "השירים ירושלים: במכללה
שותף הקורא .. ההגותי. ובעיצובם בתכנם
הדוברת של הלב ולרחשי אמוני למסע
הדוברת של אמצעי הבלתי מהשיח ומתפעל
מעמיק שעיון משוכנעת, אני בוראה... עם
עולם, לבורא ותפלה אמונה ירבה בשיריה
והפרט העם ולגאולת משיח של לבואו
"לדורות ע"י לאור יצא הספר כאחד".
המחברת: טל' לפרטים, לאור". הוצאה

.054-466-6368

איזקס זמירה שרה מרת של ספרה

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח
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בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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