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יצהר לישיבת שבים
הצבא תפס בה כשנה לאחר
חי' יוסף 'עוד ישיבת מבני את

ביטול על השבוע הודיעו ביצהר,
נערכים חי' יוסף 'עוד בישיבת הצו.

ולשיקום למבנה לכניסה כעת
שהות בעת שנגרמו הכבדים הנזקים
חמישי ביום במקום. המג"ב שוטרי

המדרש מבית תצא 18:00 בשעה
רבנים בהשתתפות תהלוכה הזמני

התורה ספרי עם ציבור ואישי
ולאחריה הישיבה, מהיכל שהוצאו
לפרטים שמחה. התוועדות תיערך

.02-9947666 ולתרומות:

ופרצת שבת
ופרצת", "שבת תיערך השנה גם

בשליחות להתחזקות המוקדשת
משיח פני קבלת - שנותרה היחידה

בשבת אי"ה תיערך השבת צדקנו.
ה'תשע"ה, תמוז ג' קרח פרשת

בני ישיבת של המפואר בקמפוס
מדשאות הכולל נתניה, עקיבא

ואולמות ממוזגים חדרים רחבות,
ייערכו השבת במהלך גדולים.

וטף. לנשים גם מיוחדות תכניות
השבת לאורך ושיעורים התוועדויות

שמעון והרב ציק זמרוני הרב עם
ולהרשמה: לפרטים ועוד. ויצהנהלדר

.077-5123-770

לנו מאפשר בו, חיובים הבלתי העניינים איזכור כולל בתורה, השישי הספר של קיומו עצם
גאולה בשורת הפצת כולל הרבים בזיכוי לפעול והמצות, התורה בקיום כזה, עולם בתוך לפעול

טובות חדשות

את לפעול הכח
בעולם הגאולה

ומשיח גאולה לעצרת כולנו
ים בת אמפי ה'תשע"ה, תמוז ד'

עכ"פ מזה, זה רחוקים מושגים שני ובריאה, תורה
מגמות שתי שטחית. בהסתכלות נראה זה כך
טהור, אלוקי עניין בהיותה ה' תורת שונות.
לעומתה "עליון" המושג תמצית את מייצגת

"תחתון". המושג את ביותר מייצגת הבריאה,
המהותי הקשר את מדגישים חז"ל זאת, עם
קוב"ה "איסתכל הזוהר כמאמר שביניהם,
בתורה הקב"ה הסתכל עלמא", וברא באורייתא
יש נברא שלכל מכאן, העולם. את ברא ולפיה

ואדרבא בתורה, שורש
הוא שבתורה שורשו

קיומו. מקור

עמוקה ראיה
אנו השטחית בראייה
עצמנו את להכיר לומדים
אל החוץ מן וסביבתנו
ניסוי של בתהליך הפנים,
ורק טעיה) (או ותעיה
את מגלים אנו אח"כ
בתורה. הדברים שורש
נעלית ראיה אבל קיימת
למטה. מלמעלה יותר,
צדיקים, של ראייתם

בתורה, בשורשם, הדברים את תחילה הרואים
ותכונותיהם יעודם גם כבר יודעים הם ומשם

והתעיה. הניסוי תהליך ללא הגשמיות,
עניין עם אותנו מפגישה בהעלותך פרשתנו,
בעניין לפעול כח נתינת עבורנו המהווה תורני
כי ידוע בכללות בבריאה. בעולם, לו המקביל
בראשית, תורה: חומשי לחמשה נחלקת התורה
מגלים שחז"ל אלא דברים, במדבר, ויקרא, שמות,
שבעה" עמודיה "חצבה במשלי לפסוק בהתאם
ספרים. לשבעה גם התורה של חלוקת קיימת כי
המתרחשת זו חלוקה
מבוססת בפרשתנו,
פסוקים ששני כך על
"ויהי בפרשתנו צמודים
ובנוחה הארון.. בנסוע

זו עובדה עצמו! בפני לספר נחשבים יאמר"
ספרים: לשלושה במדבר ספר לחלוקת גורמת
פסוקים לשני ועד במדבר ספר מתחילת האחד
הנחשבים הפסוקים שני הם אלו השני הנ"ל,
מאחר הוא והשלשי עצמו, בפני לספר כאמור
על במדבר. ספר לסיום עד אלו, פסוקים שני
ארבעת את להוסיף יש אלו, קודש ספרי שלושה
והרי ודברים, ויקרא שמות, בראשית, הנותרים:

ספרים. שבעה לך

מדוייק פתיח
שמציין הקשיים בין
מלך שליט"א הרבי
לחלוקת ביחס המשיח
ספרים, לשבעה התורה
שעפ"י העובדה זו
כל הנה זו, חלוקה
הקודמים הספרים
חיובי, בעניין מתחילים
התורה ספר לעומת
בעניין הנפתח השישי
העם "ויהי - שלילי
גם וכך רע" כמתאוננים

בהמשך.
מדוייק זה שפתיח מציין, הוא הקדושה, בתשובתו
ולפעול לרדת הכח את לנו לתת כדי ומכוון
בפרשת היא הופעתו ולכן התחתון, הזה בעולם
ישראל, נשמות אלו הנרות" את "בהעלותך
הרע בו בעולם לפעול כדי הכח את המקבלות
עם בקרב חיוביות בלתי לתכונות עד בגלוי מיוצג
הנכונה ההנהגה היפך רע", "כמתאוננים ישראל
ולהלל להודות ליהודי, בפרט נברא לכל התואמת
קיומו עצם עימנו. שעושה החסד כל על להשי"ת
העניינים איזכור כולל בתורה, השישי הספר של
עולם בתוך לפעול לנו מאפשר בו, חיובים הבלתי
הרבים בזיכוי לפעול והמצות, התורה בקיום כזה,
כל להעלאת ועד גאולה, בשורת הפצת כולל
מעשיך "כל של באופן לקדושה העולם ענייני
הגאולה עדי דעהו", דרכך ו"בכל שמים" לשם

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית

ילדי ל-400 מצווה, בר אירוע השבוע חגגו בצפת, אסנט במרכז
מצוות. לגיל שהגיעו ישראל, משטרת של צפון פיקוד ושוטרי

מצוה בר חוגג צפון פיקוד

שבע בבאר מרוממת שבת

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

ישראל אהבת עם תורה
בעש"ט תורת פתגם עם האמור לקשר יש דיומא ומענינא
אדמו"ר, וחמי מורי קדושת מכבוד ששמענוהו הידוע
כוונתה מלאכה בטלה, סופה מלאכה עמה שאין תורה
התעסקות מלאכה, עמה שאין תורה כל התעסקות,
תורה 'חתיכת') (=כל שטיקל יעדער ישראל, באהבת
והנה תורה. איננה ישראל, לאהבת מביאה שאינה
אין האומר כל הוא, מפורש ז"ל רבותנו מאמר לכאורה
ראה לקו"ת (עיין לו אין תורה אפילו תורה אלא לי
בתורת מודגשת אבל גמ"ח. עם להיות שצריכה ג), כג,
יעדער אין הדבר שצ"ל א) נקודות: שתי הבעש"ט,
וכמבואר התעסקות, להיות שצריכה ב) תורה, שטיקל
עד ומחכה בהיכלו שיושב זה שאין עסק, בענין במ"א
אלא למכור סחורה לו יש האם וישאלנו אליו מי שיבוא
איפוא ומחפש ומשתדל מתעסק ממקומו יוצא אדרבה

וכו' אופנים מיני בכל הקונה את ומשדל סחורתו למכור
מובן. והנמשל

ו׳שיג) (מאגרת

לשידוך היחס אופן
עדיין הגיע לא אבל פעמים וכמה כמה כתבתי שכבר אף
עוד הנני שונה לכן ז"ל, רבותנו כדברי המאה למספר
וכמ"ש שידוכין לענין יחסו מתמיה וגם שמצער הפעם,
בשני להיות יכולה הענין לכל שגישה לא', דא בכגון
פנים כל ועל ללאו, או להן ברירה שיש א) אופנים,
שנוח במה בוחרים ובמילא זמן, ועוד זמן לעוד לדחות
והבחירה ובהקדם, להעשות מוכרח שהדבר ב) יותר,
ממש. תיכף הדבר להגשים אופן באיזה בהנוגע רק היא
עתה לעת אצלו שהוחלט כנראה סליחתו בקשת ואחרי

ההסתבכות. כל באו ומזה הראשון, האופן
ו׳שיא) (מאגרת
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (5.6.15) ה'תשע"ה סיון י"ח בהעלותך, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1049

את שחלפה בשבת לארח הנגב, בירת זכתה
תומכי בישיבת משיח, שכולה השבת משתתפי
ירמיהו הרב של בניהולו שבע, בבאר תמימים
זמן פתיחת "עם היוזמה: על המספר כליפא,
אירוח שבת לקיים החלטנו לישיבתנו, הרישום
בישיבות הגבוהה) (הכתה ג' שיעור לתלמידי
זכו השבת אורחי ואכן הארץ, ברחבי חב"ד

מדהימה". חסידית לחוויה

האורחים, רוב הגיעו כבר מנחה, תפילת לקראת
לפרשת תורה" ב"ליקוטי שיעור לשמוע הזוכים
קבלת קצר. ניגונים' 'סדר ולאחריו נשא,
חסידית, ושירה התלהבות ברוב נערכה שבת
התלמידים יצאו ערבית תפילת בסיום כאשר
מרהיב מחזה השכונה. ברחבי ל'תהלוכה'
אדירה בשירה הצועדים בחורים עשרות של
מקורית תזכורת כפיים. במחיאות ומתקבלים

קודש. לשבת

הלילה לתוך התוועדות
לסעודת ההכנות נערכות זה זמן בפרק במקביל
בגמר המלך. כיד רב בשפע הנערכת השבת
ה'קידוש' לעריכת הבחורים מתכנסים התהלוכה
חסידית, להתוועדות הנעשית שבת, וסעודת
הכהן, אלחנן הרב הישיבה: רבני בהשתתפות
ברנשטיין, מנחם הרב הנדל, הכהן יוסף הרב
השבת ואורח קופצ'יק, (אהרל'ה) אהרון הרב
מסתיימת בלילה מאוחר ציק. זמרוני הרב

המרוממת. ההתוועדות

ראשוני את לראות ניתן כבר הבוקר בשעות
שיעור למקווה. בזריזות צועדים התלמידים,
המלכות", ב"דבר נערך התפילה שלפני החסידות
שלאחר השבת של העיקרי חידושה במרכזו

- תצא מאתי חדשה התורה - תורה מתן
התפילה המשיח. מלך שליט"א הרבי של תורתו
התלמידים בין חסידית. בהתלהבות נעשית
בחורים אותם "העובדים" את לראות ניתן
בהתבוננות ומאריכים במתינות המתפללים

התפילה. בקטעי

הקהל שנת שירת
היא גם הנעשית השבת סעודת התפילה, לאחר
מצטרפים הישיבה לצוות חסידית. להתוועדות
השבועות מחג עתה זה שחזר כהן מנו הרב כעת
את וחולק המשיח מלך שליט"א הרבי אצל
הרב וכן המתוועדים. עם הרוחניות חויותיו
המיוחד. חלקו את הוא גם התורם לוטקין יגאל
נושא עולה כאשר התוועדות מגיעה לשיאה
זו הבעל"ט, לשנה מלך שליט"א לרבי הנסיעה
עם הקהל "שנת השירה מילות "הקהל". שנת
הכל, את מקפיצות המשיח" מלך שליט"א הרבי

כאן, נמצאים לא רגעים שבאותם היא התחושה
יורק. בניו ב"770", אלא

מרוממת שבת
שבת" ל"מסיבות הת' יוצאים אחה"צ בשעות
הילדים, להם ממתינים שם העיר, בשכונות
וחלוקת החידון הפסוקים, לאמירת לסיפור,
השבת" "מנת זו מעטים, לא עבור הממתקים.
בהמשך עתה. לעת זוכים הם לה היחידה
בבתי קהילות להקהיל הישיבה תלמידי נכנסים
חדור השבוע בפרשת שיעור ומוסרים הכנסיות

ומשיח. גאולה - העיקרית בנקודה

לסדר מנחה, תפילת לאחר מתארגנים בישיבה
ובהמשכו ברנשטיין הרב של בניצוחו ניגונים
יוצאים ערבית תפילת לאחר 'מאמר'. אמירת
הסמוך, הרחובות בצומת פומבי לבנה" ל"קידוש
סעודת השבת את חותמת וזמרה. שירה ברוב
את ירמיהו הרב סוקר במהלכה מלכה" "מלווה

לקליטת הכנות
ם י ד י מ ל ת ה
לשנת החדשים
הבאה. הלימודים
האורחים בין
הטבות מוגרלות
ספרים ברכישת
בהוצאתהספרים
סיוע או "חיש"
כרטיס ברכישת
לרבי הטיסה

שבת ה"הקהל". לשנת המשיח מלך שליט"א
בזירוז פעולתה את פעלה שוודאי מרוממת

והכללית. הפרטית הגאולה

הישיבה לבוגרי אחדות שבת

לרבנות׳: ׳סמיכה תעודות בחלוקת
משמאל: העיר, רב דרעי הרב מימין:
הישיבה מנהל קאליפא ירמיהו הרב
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הברכות: לשרות חייגו

058-630-2313
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

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הברכות: לשרות 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

מוזר מונח נשמע ניסים", "שגרת
דווקא דבר, של לאמיתו אך למדי,
זמן את ביותר מאפיין זה צירוף
הנפלאות הניסים, כן, הגאולה.
הגלויות, הפרטיות וההשגחות
שיגרה שבשיגרה, לדבר נעשים
גילוי של סיפור המשיח. ימות של
המספרת ידי על שנכתב כפי כזה,

עצמה.

מיוחד סיפור לספר "ברצוני
שתתרגשו ומקווה שחוויתי
בעברי, פריאל. שושי שמי כמוני…
בשכונת ספר בית כמנהלת שמשתי
כ20 לאורך אביב, בתל התקווה

שנה…

למגזר שייכת אני
לאומי. הדתי
ומעריכה (מעריצה
שייכת לא אבל
ארבע לפני לחב"ד)
יצאתי שנים וחצי
אני ומאז לגמלאות
של דירה מלווה
עורף ללא צעירות
הדירה משפחתי.
לעמותה השייכת,

בסיכון. לילדים

אני הנוכחית, עבודתי במסגרת
להעביר פעם, מיד מתבקשת
ספר בתי לילדי מוטיבציה שיחות
לימי יציאתם, לפני בארץ, תיכון
ברחבי השונות, לעמותות התרמות

הארץ.

התבקשתי כשבועיים, לפני
תיכון ספר בבית שיחה להעביר
לשער כשהגעתי אביב. תל בצפון
שטעיתי לי, התברר הספר בית
י"ב לתיכון להגיע ועלי בתיכון
ליפו, שהגעתי לאחר רק ביפו….
ערבי ספר לבית שנכנסתי הבנתי

מוסלמי!!! דתי

י"ב עד ז' מכתה תלמידים, 1000
והביטו ביה"ס בחצר הסתובבו
בית בנוף החריגה האישה על

ספרם…

הקשר אשת את שמצאתי לאחר
שכולה מורה, נירן, המורה –
עיניה ורק שחורה בגלימה עטופה
התחלתי אלי… מביטות השחורות
הבניין, מדרגות במעלה אתה לצעוד
ששם הכתה, דלת ליד שנעמדנו עד
כתה תלמידי 50 לשיחתי המתינו

האמנתי לא הדלת, כשנפתחה ט'.
עיני: למראה

חדר באמצע בנים, 12 של קבוצה
מלחמת את נלחמים הכיתה,

חייהם:

בערבית, קרב קריאות צועקים
אחד וספרים מחברות קורעים
עם שכולן הכיתה, בנות לשני.
כל עומדות ראשיהן על מטפחות
הנלחמים, לבנים מסביב הזמן אותו
את ומלבות עידוד קריאות קוראות

המהומה…

בכיתה, נוכחות שהיו המורות שתי
לא ואיש ומאיימות צועקות
והכל להן. מקשיב
כמובן מתרחש

הערבית! בשפה

אני, שזו – המרצה
כל מול עומדת
הנוראית המהומה
מבינה לא הזאת,
אובדת וממש מילה

עצות…

עם לדבר התחלתי
"תסתובבי עצמי:
ותודיעי מהכיתה עכשיו ותצאי
ישלחו שלא אותך ששלחו לאלו
שכזאת למהומה אחד אף יותר

שכזה…" ספר ולבית

"לא, לי: אמר פנימי משהו אבל,
ואל מעשה תעשי תצאי, אל
הוצאתי רגע, באותו תוותרי…"
המלווה הקטנה הנגינה תיבת את

השיחות. לכל אותי

ההפעלה כפתור על לחצתי
הבבות" ארבע " למנגינת ונתתי
להתנגן חב"ד של האדמו"ר של
ושותקת!!! עומדת ואני בשקט…

אט אט, עיני: למראה האמנתי לא
החלו התלמידים, הקרב! נפסק
וכמו הכיסאות על להתיישב
קיבל, תלמיד שכל הרגעה" "סם
בכיתה, מוחלטת דממה השתררה
בתיבה מתבוננים התלמידים כשכל
המופלא מהניגון ונרגעים המוזרה

לו… שהתנגן

המוטיבציה שיחת את התחלתי
הצלצול לפתע, נשמע ואז,
קם לא תלמיד אף להפסקה…

ניגון! של ממקומו…סיפורו

 
    
   

    
    

   
    

   
    
   

   
  

ב) ח, (במדבר הנרות את בהעלותך

הוו לישראל, הוא ברוך הקדוש להם אמר
ואני לשמי, הנרות את להדליק זהירין
לכך לבא. לעתיד גדולה אורה לכם מאיר
(ישעיה וגו' אורך בא כי אורי קומי נאמר,
ומלכים לאורך, גוים והלכו וכתיב, א). ס

ג). שם (שם זרחך תנחומא)לנגה (מדרש

ו) ח, (במדבר הלויים את קח

הלוים שהיו בכנור היו נימין כמה הלכה
היו נימין ז' יהודה רבי אמר בו מנגנים
שמחות "שובע טז) (תהלים שנאמר בכנור
שובע קורא תהי אל נעימות" פניך את
(תהלים אומר דוד וכן שמחות שבע אלא
משפטי על הללתיך ביום "שבע קיט)
שכן שמונה נעשית המשיח ולימות צדקך"
בנגינות "למנצח ו) (תהלים בניגון אומר דוד

עשר נעשית לבא ולעתיד השמינית" על
חדש שיר "אלהים קמד) (תהלים שנאמר

עשור". בנבל לך אשירה
רבה) (מדרש

קרבן את הקריב לבלתי נגרע למה
ז) ט, (במדבר במועדו הפסח
השכל מוסר ללמוד יש וענין ענין ...מכל
שני מפסח והלימוד ית', השם בעבודת
פארפאלען ניט קיינמאל איז עס אז הוא,
אם ואפילו אבוד), מצב פעם אף אין =)
פסח, קרבן הקריבו ישראל שכל בשעה
- רחוקה בדרך או טמא שהיה והאחד
הטוב, מרצונו זה שהיה היינו לכם, - או
(אין פארפאלען ניט דאס איז זאת בכל
מיוחד, מועד בשבילו ועושים אבוד), מצב
לבית יקרב עצמו, את שטיהר שלאחר

וכו'. מהאסקופה לפנים ויכנס המקדש
תשי״א) סיון כ״ז (ממכתב

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:24 19:06 ירושלים
20:27 19:22 תל-אביב
20:29 19:15 חיפה
20:25 19:23 באר-שבע
21:14 20:05 ניו-יורק

        
ז) ד, - יד ב, (זכריה

המנורה את עשה מי

בתחילת המוזכרת המנורה עשיית עניין את
הייתה שעשייתה באריכות רש"י מסביר פרשתנו
הזהב כיכר את השליך רבינו, שמשה כזה, באופן

הקב"ה. ע"י מעצמה, המנורה ונעשתה האש, לתוך
רש"י מפרש המנורה" את עשה "כן הפסוק: את

שלכאורה דבר - מאליה" נעשית הקב"ה ידי "על
המנורה את עשה מי של מהענין חוץ תמוה,

מאליה. שנעשית רש"י הדגיש מדוע (הקב"ה),
המנורה", את עשה "כן מפורש בתורה ואדרבה:
ולא עשיה, כאן שהיתה הוא הפשוט שפירושו

מאליה". "שנעשית
זה, פירוש נלקח ממנו במדרש התמיהה: וגדלה

אלא כאן; אומר אין משה עשה "כן הלשון נאמר
רש"י ואילו הקב"ה", - עשה מי סתם עשה" "כן
נעשית הקב"ה "ע"י וכתב המדרש מלשון שינה

מאליה"!

בעשיה שילוב
להדגיש, זה בשינוי רש"י שכוונת לומר, ועלינו
הכתוב את להוציא המדרש) (של הכוונה שאין

על מדבר המנורה" את עשה (ש"כן פשוטו מידי
אשר "כמראה המנורה את שעשה אדם, בן עשיית

זה, על להוסיף רק אלא משה"), את ה' הראה
הוא העושה היה מי בפירוש נאמר שלא שהטעם

האדם עשיית ע"י בפועל נעשית לא שהמנורה לפי

הקב"ה, מעשה בצירוף רק אלא שעשאה") ("מי
הככר את השליך רק משה) (או בצלאל - ובפשטות

מאליה". נעשית הקב"ה "ע"י כך, ואחר - לאש
שהיתה אמת, הינם הענינים ששני מובן זה, לפי
אשר ב"כמראה הפשוט כפירוש אדם, בן עשיית
נתפרש שלא שבזה אלא גו'", עשה כן גו' הראה

שמובא מה על (נוסף רמז יש העושה שם בכתוב
בצירוף היתה המנורה שעשיית בתורה), במפורש

הקב"ה. ידי מעשה
- מאליה" "נעשית רש"י של לשונו דיוק גם וזהו

שכלפי אדם, בן של מעשה שהיה מודגש שבזה
נחשב האש) לתוך הככר (השלכת שלו המעשה

זה במעשה שאין כיון מאליה", "נעשית שהמנורה
מנורה. לעשות כדי

ולמעלה למטה חיבור
הקב"ה "ע"י רש"י לשון לבאר יש יותר ובעומק

מאליה": נעשית
אופנים: שני יש שמלמעלה שבגילויים ידוע,

ובלשון האדם, עבודת ע"י הבאה התגלות
דלעילא" אתערותא דלתתא "באתערותא הזהר

ויש מלמעלה), ההתעוררות - מלמטה (מהתעוררות
ובאה נבראים, מגדר למעלה שהיא עליונה התגלות

שאין דלעילא" ("אתערותא מלמעלה מתנה בדרך
שהמנורה וזה לשם). מגעת דלתתא אתערותא
המנורה שע"י מורה בעצמו הקב"ה ע"י נעשית

של ביכולתו שאין כזו בדרגא שכינה גילוי נמשך
עצמו. (ובכח) מצד להמשיך נברא

המנורה שהדלקת שאף בפשטות, שהוא וכמו
רק היה לא המנורה אור הרי טבעי, באופן היתה

ניסים כמה שישנם וכפי נסי אור אלא טבעי, אור
המנורה. הדלקת במעשה שאירעו מפורסמים

המקדש בית בנין כמו
בזה שגם המנורה, במעשה החידוש גודל גם וזהו

צריכה שהייתה זהב", מנורת "ועשית משה נצטווה
המהר"ל שמבאר וכמו בזה, משה עשיית גם להיות
הכל השם שפועל מעשה כל הוא ד"כך לכך, הטעם
ולפיכך . ידו. על גומר יתברך וה' למטה פועל צריך

והיה המנורה מעשה כל לדעת משה צריך היה
- ידו" על גומר והקב"ה יכול שהיה מה כפי פועל

הם שלכאורה הענינים שאפילו הוא, בזה שהחידוש
שהמשכתם ועד אדם, בני ממעשה לגמרי למעלה

גם הרי "מאליו", אלא פעולה בדרך אינה מלמעלה
דווקא. עבודה ע"י בפועל נמשכים הם

המקדש בית בבנין יהיה זה ענין שכמו לומר ויש
ויבא ש"יגלה הקב"ה", של "בניינו שהוא השלישי,
תתבטא בו חלק בזה יהיה זה עם וביחד משמים",
הוא המקדש בית בנין (שהרי אדם בני של העשיה

התורה). מצוות מתרי"ג אחד
בגאולה ממש, לנו תהיה שכן רצון יהי ועיקר: ועוד

ובלשון צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית
רצון". יהי כן אמן יגלה "מהרה - הרמב"ם

תש״ל) בהעלותך פרשת שבת שיחת (עפ״י

ומאלפות, קצרות לתשובות רבים זכו ראשון, בימי הדולרים״ ״חלוקת במעמדי
צדקות״. ״זורע הספר מתוך מהם כמה תוכן להלן המשיח, מלך שליט״א מהרבי

ופרנסה רפואה
כשותף הקב״ה

כ"ק אמר חדש עסק שפותח לאחד
אולי המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר
כשתבטיח כשותף. הקב"ה את תקח
את תקבל נקי, רווח אחוזים עשרה לו

אותך. יברך והשי"ת כשותף, הקב"ה
ה׳תנש״א) שבט (כ״ו

לרקוד גם
כיון זה, בשבוע בנה לחתונת ללכת שתוכל ברכה שביקשה לאשה
לא המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ברגליה, סובלת שהיא
ה׳תנש״א) שבט, (י״ט לרקוד. גם אלא ללכת רק

מהקביים להפטר
שליט"א אדמו"ר כ"ק מרוסיה. בא שהוא ואמר קביים עם עבר אחד
אותך יברך השי"ת טובות. בשורות קרובה, רפואה המשיח: מלך

טובות... ושנים ימים באריכות

אחד, תשליך בינתיים ונענה: מהקביים, להיפטר ברכה ביקש הנ"ל
מהשני. גם תיפטר מכן ולאחר אחד, עם תישאר מכן ולאחר

אל המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק הוסיף ללכת שפנה לאחר
ה׳תנש״א) אדר, (י׳ בפורים. מנות משלוח לשלוח תשכח

תורה?״ בשמחת רקדת ״כבר
שליט"א אדמו"ר כ"ק ברכת את קיבל וחצי שנה שלפני אמר א'
לו שיהיה מבקש הניתוח, אחרי וכעת, קשה, לניתוח המשיח מלך

יותר. טוב

אחרי תורה בשמחת רקדת כבר המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק
תורה. בשמחת לא אבל מצוה, סעודת שעשה ענה הלה זה?

התורה בשביל לרקוד צריך אבל המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק
בשמחת זה תמלא אזי שלך, הפרטית השמחה בשביל רק לא כן, גם
ועאכו"כ הגוף, בבריאות תתקדם אז ועד לטובה, עלינו הבא תורה
ה׳תנש״א) מנ״א, המצוות.(כ״ד וקיום התורה בלימוד - הנשמה בבריאות

.״ חטאתם.. כל ים ״במצולות
לגויה, תיכנס שהמחלה ברכה וביקש חלתה, שאחותו אמר לאחד
בתוך עמוק ייכנס שזה אחרים? אצל להיכנס צריך זה מדוע ענה:
ה׳תש״נ) סיון, (כ״ד חטאתם"... כל ים "במצולות - הים

יכול הקב״ה
שתהיה הקב"ה לך יעזור ונענה: חלש, מאוד שהוא ואמר עבר אחד
ונענה: לי. לעזור יכולים שאינם אמרו הרופאים הנ"ל: ובריא. חזק
ה׳תנש״א) תשרי, (ח״י לך. לעזור יכול הקב"ה אבל

נכד לי יש המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר לכ"ק ואמרה אשה עברה
תתני זה המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק חולה. מאוד שהוא
ה׳תנש״א) טבת, (כ׳ בריא. מאוד שיהיה הנכד עבור לצדקה

ונענה בעולם אחד אף לי אין באמרו: לבריאות ברכה ביקש אחד
ה׳תנש״א) ניסן, (ב׳ הקב"ה. את לך יש

עכשיו נפלאות

מלך דבר

ישועות מצמיח צדקות זורע

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ז. פרק וסוכה שופר הל'

ח פרק

א. פרק שקלים הל'

ב פרק

ג פרק

ד פרק

החודש קידוש הל'
א. פרק

יד-טז. המוקדשין פסולי הלכות

יז-יט. פרקים

א-ג. פרקים הכפורים.. יום עבודת הלכות

א. פרק מעילה.. הלכות ד-ה. פרק

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

פרק אלו. פרקים פסח.. קרבן הלכות ח. פרק
א-ב.

יח

יט

כ

כא

כב

כג

כד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הערבי בבי"ס בבות ד'

בהעלותך פרשת
ב - אבות פרקי

בהעלותך

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

השבת לוח

היו לא - בתוקף מלכתחילה עומדים היו אם
יהיה, מה יותר ברור כעת אבל לכך, מגיעים

שום אין עכשיו: להציע שרוצים הנוסח על יחתמו באם
נפש. פיקוח של הענין את יגדיל שזה ספיקא וספק ספק

תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נפש לפיקוח יוביל זה
טוב מזל ברכת

אניג'ר שיחי' שמואל הרב למשפחת
שיחי' יצחק יוסף הת' הבן לבוא

תחי' שרה חיה מרת עב"ג שידוכין בקשרי
קפרא שיחי' אפרים הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

יפו י״ב הערבי תיכון

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

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

19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים

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

67 העצמאות שד' אסתר מרת וזוגתו יגאל להרב

שיחיו לוטקין
תחי' חנה מ' בצבאות החיילת להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הברכות: לשרות חייגו

058-630-2313
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

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הברכות: לשרות 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

מוזר מונח נשמע ניסים", "שגרת
דווקא דבר, של לאמיתו אך למדי,
זמן את ביותר מאפיין זה צירוף
הנפלאות הניסים, כן, הגאולה.
הגלויות, הפרטיות וההשגחות
שיגרה שבשיגרה, לדבר נעשים
גילוי של סיפור המשיח. ימות של
המספרת ידי על שנכתב כפי כזה,

עצמה.

מיוחד סיפור לספר "ברצוני
שתתרגשו ומקווה שחוויתי
בעברי, פריאל. שושי שמי כמוני…
בשכונת ספר בית כמנהלת שמשתי
כ20 לאורך אביב, בתל התקווה

שנה…

למגזר שייכת אני
לאומי. הדתי
ומעריכה (מעריצה
שייכת לא אבל
ארבע לפני לחב"ד)
יצאתי שנים וחצי
אני ומאז לגמלאות
של דירה מלווה
עורף ללא צעירות
הדירה משפחתי.
לעמותה השייכת,

בסיכון. לילדים

אני הנוכחית, עבודתי במסגרת
להעביר פעם, מיד מתבקשת
ספר בתי לילדי מוטיבציה שיחות
לימי יציאתם, לפני בארץ, תיכון
ברחבי השונות, לעמותות התרמות

הארץ.

התבקשתי כשבועיים, לפני
תיכון ספר בבית שיחה להעביר
לשער כשהגעתי אביב. תל בצפון
שטעיתי לי, התברר הספר בית
י"ב לתיכון להגיע ועלי בתיכון
ליפו, שהגעתי לאחר רק ביפו….
ערבי ספר לבית שנכנסתי הבנתי

מוסלמי!!! דתי

י"ב עד ז' מכתה תלמידים, 1000
והביטו ביה"ס בחצר הסתובבו
בית בנוף החריגה האישה על

ספרם…

הקשר אשת את שמצאתי לאחר
שכולה מורה, נירן, המורה –
עיניה ורק שחורה בגלימה עטופה
התחלתי אלי… מביטות השחורות
הבניין, מדרגות במעלה אתה לצעוד
ששם הכתה, דלת ליד שנעמדנו עד
כתה תלמידי 50 לשיחתי המתינו

האמנתי לא הדלת, כשנפתחה ט'.
עיני: למראה

חדר באמצע בנים, 12 של קבוצה
מלחמת את נלחמים הכיתה,

חייהם:

בערבית, קרב קריאות צועקים
אחד וספרים מחברות קורעים
עם שכולן הכיתה, בנות לשני.
כל עומדות ראשיהן על מטפחות
הנלחמים, לבנים מסביב הזמן אותו
את ומלבות עידוד קריאות קוראות

המהומה…

בכיתה, נוכחות שהיו המורות שתי
לא ואיש ומאיימות צועקות
והכל להן. מקשיב
כמובן מתרחש

הערבית! בשפה

אני, שזו – המרצה
כל מול עומדת
הנוראית המהומה
מבינה לא הזאת,
אובדת וממש מילה

עצות…

עם לדבר התחלתי
"תסתובבי עצמי:
ותודיעי מהכיתה עכשיו ותצאי
ישלחו שלא אותך ששלחו לאלו
שכזאת למהומה אחד אף יותר

שכזה…" ספר ולבית

"לא, לי: אמר פנימי משהו אבל,
ואל מעשה תעשי תצאי, אל
הוצאתי רגע, באותו תוותרי…"
המלווה הקטנה הנגינה תיבת את

השיחות. לכל אותי

ההפעלה כפתור על לחצתי
הבבות" ארבע " למנגינת ונתתי
להתנגן חב"ד של האדמו"ר של
ושותקת!!! עומדת ואני בשקט…

אט אט, עיני: למראה האמנתי לא
החלו התלמידים, הקרב! נפסק
וכמו הכיסאות על להתיישב
קיבל, תלמיד שכל הרגעה" "סם
בכיתה, מוחלטת דממה השתררה
בתיבה מתבוננים התלמידים כשכל
המופלא מהניגון ונרגעים המוזרה

לו… שהתנגן

המוטיבציה שיחת את התחלתי
הצלצול לפתע, נשמע ואז,
קם לא תלמיד אף להפסקה…

ניגון! של ממקומו…סיפורו

 
    
   

    
    

   
    

   
    
   

   
  

ב) ח, (במדבר הנרות את בהעלותך

הוו לישראל, הוא ברוך הקדוש להם אמר
ואני לשמי, הנרות את להדליק זהירין
לכך לבא. לעתיד גדולה אורה לכם מאיר
(ישעיה וגו' אורך בא כי אורי קומי נאמר,
ומלכים לאורך, גוים והלכו וכתיב, א). ס

ג). שם (שם זרחך תנחומא)לנגה (מדרש

ו) ח, (במדבר הלויים את קח

הלוים שהיו בכנור היו נימין כמה הלכה
היו נימין ז' יהודה רבי אמר בו מנגנים
שמחות "שובע טז) (תהלים שנאמר בכנור
שובע קורא תהי אל נעימות" פניך את
(תהלים אומר דוד וכן שמחות שבע אלא
משפטי על הללתיך ביום "שבע קיט)
שכן שמונה נעשית המשיח ולימות צדקך"
בנגינות "למנצח ו) (תהלים בניגון אומר דוד

עשר נעשית לבא ולעתיד השמינית" על
חדש שיר "אלהים קמד) (תהלים שנאמר

עשור". בנבל לך אשירה
רבה) (מדרש

קרבן את הקריב לבלתי נגרע למה
ז) ט, (במדבר במועדו הפסח
השכל מוסר ללמוד יש וענין ענין ...מכל
שני מפסח והלימוד ית', השם בעבודת
פארפאלען ניט קיינמאל איז עס אז הוא,
אם ואפילו אבוד), מצב פעם אף אין =)
פסח, קרבן הקריבו ישראל שכל בשעה
- רחוקה בדרך או טמא שהיה והאחד
הטוב, מרצונו זה שהיה היינו לכם, - או
(אין פארפאלען ניט דאס איז זאת בכל
מיוחד, מועד בשבילו ועושים אבוד), מצב
לבית יקרב עצמו, את שטיהר שלאחר

וכו'. מהאסקופה לפנים ויכנס המקדש
תשי״א) סיון כ״ז (ממכתב

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:24 19:06 ירושלים
20:27 19:22 תל-אביב
20:29 19:15 חיפה
20:25 19:23 באר-שבע
21:14 20:05 ניו-יורק

        
ז) ד, - יד ב, (זכריה

המנורה את עשה מי

בתחילת המוזכרת המנורה עשיית עניין את
הייתה שעשייתה באריכות רש"י מסביר פרשתנו
הזהב כיכר את השליך רבינו, שמשה כזה, באופן

הקב"ה. ע"י מעצמה, המנורה ונעשתה האש, לתוך
רש"י מפרש המנורה" את עשה "כן הפסוק: את

שלכאורה דבר - מאליה" נעשית הקב"ה ידי "על
המנורה את עשה מי של מהענין חוץ תמוה,

מאליה. שנעשית רש"י הדגיש מדוע (הקב"ה),
המנורה", את עשה "כן מפורש בתורה ואדרבה:
ולא עשיה, כאן שהיתה הוא הפשוט שפירושו

מאליה". "שנעשית
זה, פירוש נלקח ממנו במדרש התמיהה: וגדלה

אלא כאן; אומר אין משה עשה "כן הלשון נאמר
רש"י ואילו הקב"ה", - עשה מי סתם עשה" "כן
נעשית הקב"ה "ע"י וכתב המדרש מלשון שינה

מאליה"!

בעשיה שילוב
להדגיש, זה בשינוי רש"י שכוונת לומר, ועלינו
הכתוב את להוציא המדרש) (של הכוונה שאין

על מדבר המנורה" את עשה (ש"כן פשוטו מידי
אשר "כמראה המנורה את שעשה אדם, בן עשיית

זה, על להוסיף רק אלא משה"), את ה' הראה
הוא העושה היה מי בפירוש נאמר שלא שהטעם

האדם עשיית ע"י בפועל נעשית לא שהמנורה לפי

הקב"ה, מעשה בצירוף רק אלא שעשאה") ("מי
הככר את השליך רק משה) (או בצלאל - ובפשטות

מאליה". נעשית הקב"ה "ע"י כך, ואחר - לאש
שהיתה אמת, הינם הענינים ששני מובן זה, לפי
אשר ב"כמראה הפשוט כפירוש אדם, בן עשיית
נתפרש שלא שבזה אלא גו'", עשה כן גו' הראה

שמובא מה על (נוסף רמז יש העושה שם בכתוב
בצירוף היתה המנורה שעשיית בתורה), במפורש

הקב"ה. ידי מעשה
- מאליה" "נעשית רש"י של לשונו דיוק גם וזהו

שכלפי אדם, בן של מעשה שהיה מודגש שבזה
נחשב האש) לתוך הככר (השלכת שלו המעשה

זה במעשה שאין כיון מאליה", "נעשית שהמנורה
מנורה. לעשות כדי

ולמעלה למטה חיבור
הקב"ה "ע"י רש"י לשון לבאר יש יותר ובעומק

מאליה": נעשית
אופנים: שני יש שמלמעלה שבגילויים ידוע,

ובלשון האדם, עבודת ע"י הבאה התגלות
דלעילא" אתערותא דלתתא "באתערותא הזהר

ויש מלמעלה), ההתעוררות - מלמטה (מהתעוררות
ובאה נבראים, מגדר למעלה שהיא עליונה התגלות

שאין דלעילא" ("אתערותא מלמעלה מתנה בדרך
שהמנורה וזה לשם). מגעת דלתתא אתערותא
המנורה שע"י מורה בעצמו הקב"ה ע"י נעשית

של ביכולתו שאין כזו בדרגא שכינה גילוי נמשך
עצמו. (ובכח) מצד להמשיך נברא

המנורה שהדלקת שאף בפשטות, שהוא וכמו
רק היה לא המנורה אור הרי טבעי, באופן היתה

ניסים כמה שישנם וכפי נסי אור אלא טבעי, אור
המנורה. הדלקת במעשה שאירעו מפורסמים

המקדש בית בנין כמו
בזה שגם המנורה, במעשה החידוש גודל גם וזהו

צריכה שהייתה זהב", מנורת "ועשית משה נצטווה
המהר"ל שמבאר וכמו בזה, משה עשיית גם להיות
הכל השם שפועל מעשה כל הוא ד"כך לכך, הטעם
ולפיכך . ידו. על גומר יתברך וה' למטה פועל צריך

והיה המנורה מעשה כל לדעת משה צריך היה
- ידו" על גומר והקב"ה יכול שהיה מה כפי פועל

הם שלכאורה הענינים שאפילו הוא, בזה שהחידוש
שהמשכתם ועד אדם, בני ממעשה לגמרי למעלה

גם הרי "מאליו", אלא פעולה בדרך אינה מלמעלה
דווקא. עבודה ע"י בפועל נמשכים הם

המקדש בית בבנין יהיה זה ענין שכמו לומר ויש
ויבא ש"יגלה הקב"ה", של "בניינו שהוא השלישי,
תתבטא בו חלק בזה יהיה זה עם וביחד משמים",
הוא המקדש בית בנין (שהרי אדם בני של העשיה

התורה). מצוות מתרי"ג אחד
בגאולה ממש, לנו תהיה שכן רצון יהי ועיקר: ועוד

ובלשון צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית
רצון". יהי כן אמן יגלה "מהרה - הרמב"ם

תש״ל) בהעלותך פרשת שבת שיחת (עפ״י

ומאלפות, קצרות לתשובות רבים זכו ראשון, בימי הדולרים״ ״חלוקת במעמדי
צדקות״. ״זורע הספר מתוך מהם כמה תוכן להלן המשיח, מלך שליט״א מהרבי

ופרנסה רפואה
כשותף הקב״ה

כ"ק אמר חדש עסק שפותח לאחד
אולי המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר
כשתבטיח כשותף. הקב"ה את תקח
את תקבל נקי, רווח אחוזים עשרה לו

אותך. יברך והשי"ת כשותף, הקב"ה
ה׳תנש״א) שבט (כ״ו

לרקוד גם
כיון זה, בשבוע בנה לחתונת ללכת שתוכל ברכה שביקשה לאשה
לא המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ברגליה, סובלת שהיא
ה׳תנש״א) שבט, (י״ט לרקוד. גם אלא ללכת רק

מהקביים להפטר
שליט"א אדמו"ר כ"ק מרוסיה. בא שהוא ואמר קביים עם עבר אחד
אותך יברך השי"ת טובות. בשורות קרובה, רפואה המשיח: מלך

טובות... ושנים ימים באריכות

אחד, תשליך בינתיים ונענה: מהקביים, להיפטר ברכה ביקש הנ"ל
מהשני. גם תיפטר מכן ולאחר אחד, עם תישאר מכן ולאחר

אל המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק הוסיף ללכת שפנה לאחר
ה׳תנש״א) אדר, (י׳ בפורים. מנות משלוח לשלוח תשכח

תורה?״ בשמחת רקדת ״כבר
שליט"א אדמו"ר כ"ק ברכת את קיבל וחצי שנה שלפני אמר א'
לו שיהיה מבקש הניתוח, אחרי וכעת, קשה, לניתוח המשיח מלך

יותר. טוב

אחרי תורה בשמחת רקדת כבר המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק
תורה. בשמחת לא אבל מצוה, סעודת שעשה ענה הלה זה?

התורה בשביל לרקוד צריך אבל המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק
בשמחת זה תמלא אזי שלך, הפרטית השמחה בשביל רק לא כן, גם
ועאכו"כ הגוף, בבריאות תתקדם אז ועד לטובה, עלינו הבא תורה
ה׳תנש״א) מנ״א, המצוות.(כ״ד וקיום התורה בלימוד - הנשמה בבריאות

.״ חטאתם.. כל ים ״במצולות
לגויה, תיכנס שהמחלה ברכה וביקש חלתה, שאחותו אמר לאחד
בתוך עמוק ייכנס שזה אחרים? אצל להיכנס צריך זה מדוע ענה:
ה׳תש״נ) סיון, (כ״ד חטאתם"... כל ים "במצולות - הים

יכול הקב״ה
שתהיה הקב"ה לך יעזור ונענה: חלש, מאוד שהוא ואמר עבר אחד
ונענה: לי. לעזור יכולים שאינם אמרו הרופאים הנ"ל: ובריא. חזק
ה׳תנש״א) תשרי, (ח״י לך. לעזור יכול הקב"ה אבל

נכד לי יש המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר לכ"ק ואמרה אשה עברה
תתני זה המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק חולה. מאוד שהוא
ה׳תנש״א) טבת, (כ׳ בריא. מאוד שיהיה הנכד עבור לצדקה

ונענה בעולם אחד אף לי אין באמרו: לבריאות ברכה ביקש אחד
ה׳תנש״א) ניסן, (ב׳ הקב"ה. את לך יש

עכשיו נפלאות

מלך דבר

ישועות מצמיח צדקות זורע

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ז. פרק וסוכה שופר הל'

ח פרק

א. פרק שקלים הל'

ב פרק

ג פרק

ד פרק

החודש קידוש הל'
א. פרק

יד-טז. המוקדשין פסולי הלכות

יז-יט. פרקים

א-ג. פרקים הכפורים.. יום עבודת הלכות

א. פרק מעילה.. הלכות ד-ה. פרק

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

פרק אלו. פרקים פסח.. קרבן הלכות ח. פרק
א-ב.

יח

יט

כ

כא

כב

כג

כד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הערבי בבי"ס בבות ד'

בהעלותך פרשת
ב - אבות פרקי

בהעלותך

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

השבת לוח

היו לא - בתוקף מלכתחילה עומדים היו אם
יהיה, מה יותר ברור כעת אבל לכך, מגיעים

שום אין עכשיו: להציע שרוצים הנוסח על יחתמו באם
נפש. פיקוח של הענין את יגדיל שזה ספיקא וספק ספק

תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נפש לפיקוח יוביל זה
טוב מזל ברכת

אניג'ר שיחי' שמואל הרב למשפחת
שיחי' יצחק יוסף הת' הבן לבוא

תחי' שרה חיה מרת עב"ג שידוכין בקשרי
קפרא שיחי' אפרים הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

יפו י״ב הערבי תיכון

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

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

19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים

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

67 העצמאות שד' אסתר מרת וזוגתו יגאל להרב

שיחיו לוטקין
תחי' חנה מ' בצבאות החיילת להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת



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

יצהר לישיבת שבים
הצבא תפס בה כשנה לאחר
חי' יוסף 'עוד ישיבת מבני את

ביטול על השבוע הודיעו ביצהר,
נערכים חי' יוסף 'עוד בישיבת הצו.

ולשיקום למבנה לכניסה כעת
שהות בעת שנגרמו הכבדים הנזקים
חמישי ביום במקום. המג"ב שוטרי

המדרש מבית תצא 18:00 בשעה
רבנים בהשתתפות תהלוכה הזמני

התורה ספרי עם ציבור ואישי
ולאחריה הישיבה, מהיכל שהוצאו
לפרטים שמחה. התוועדות תיערך

.02-9947666 ולתרומות:

ופרצת שבת
ופרצת", "שבת תיערך השנה גם

בשליחות להתחזקות המוקדשת
משיח פני קבלת - שנותרה היחידה

בשבת אי"ה תיערך השבת צדקנו.
ה'תשע"ה, תמוז ג' קרח פרשת

בני ישיבת של המפואר בקמפוס
מדשאות הכולל נתניה, עקיבא

ואולמות ממוזגים חדרים רחבות,
ייערכו השבת במהלך גדולים.

וטף. לנשים גם מיוחדות תכניות
השבת לאורך ושיעורים התוועדויות

שמעון והרב ציק זמרוני הרב עם
ולהרשמה: לפרטים ועוד. ויצהנהלדר

.077-5123-770

לנו מאפשר בו, חיובים הבלתי העניינים איזכור כולל בתורה, השישי הספר של קיומו עצם
גאולה בשורת הפצת כולל הרבים בזיכוי לפעול והמצות, התורה בקיום כזה, עולם בתוך לפעול

טובות חדשות

את לפעול הכח
בעולם הגאולה

ומשיח גאולה לעצרת כולנו
ים בת אמפי ה'תשע"ה, תמוז ד'

עכ"פ מזה, זה רחוקים מושגים שני ובריאה, תורה
מגמות שתי שטחית. בהסתכלות נראה זה כך
טהור, אלוקי עניין בהיותה ה' תורת שונות.
לעומתה "עליון" המושג תמצית את מייצגת

"תחתון". המושג את ביותר מייצגת הבריאה,
המהותי הקשר את מדגישים חז"ל זאת, עם
קוב"ה "איסתכל הזוהר כמאמר שביניהם,
בתורה הקב"ה הסתכל עלמא", וברא באורייתא
יש נברא שלכל מכאן, העולם. את ברא ולפיה

ואדרבא בתורה, שורש
הוא שבתורה שורשו

קיומו. מקור

עמוקה ראיה
אנו השטחית בראייה
עצמנו את להכיר לומדים
אל החוץ מן וסביבתנו
ניסוי של בתהליך הפנים,
ורק טעיה) (או ותעיה
את מגלים אנו אח"כ
בתורה. הדברים שורש
נעלית ראיה אבל קיימת
למטה. מלמעלה יותר,
צדיקים, של ראייתם

בתורה, בשורשם, הדברים את תחילה הרואים
ותכונותיהם יעודם גם כבר יודעים הם ומשם

והתעיה. הניסוי תהליך ללא הגשמיות,
עניין עם אותנו מפגישה בהעלותך פרשתנו,
בעניין לפעול כח נתינת עבורנו המהווה תורני
כי ידוע בכללות בבריאה. בעולם, לו המקביל
בראשית, תורה: חומשי לחמשה נחלקת התורה
מגלים שחז"ל אלא דברים, במדבר, ויקרא, שמות,
שבעה" עמודיה "חצבה במשלי לפסוק בהתאם
ספרים. לשבעה גם התורה של חלוקת קיימת כי
המתרחשת זו חלוקה
מבוססת בפרשתנו,
פסוקים ששני כך על
"ויהי בפרשתנו צמודים
ובנוחה הארון.. בנסוע

זו עובדה עצמו! בפני לספר נחשבים יאמר"
ספרים: לשלושה במדבר ספר לחלוקת גורמת
פסוקים לשני ועד במדבר ספר מתחילת האחד
הנחשבים הפסוקים שני הם אלו השני הנ"ל,
מאחר הוא והשלשי עצמו, בפני לספר כאמור
על במדבר. ספר לסיום עד אלו, פסוקים שני
ארבעת את להוסיף יש אלו, קודש ספרי שלושה
והרי ודברים, ויקרא שמות, בראשית, הנותרים:

ספרים. שבעה לך

מדוייק פתיח
שמציין הקשיים בין
מלך שליט"א הרבי
לחלוקת ביחס המשיח
ספרים, לשבעה התורה
שעפ"י העובדה זו
כל הנה זו, חלוקה
הקודמים הספרים
חיובי, בעניין מתחילים
התורה ספר לעומת
בעניין הנפתח השישי
העם "ויהי - שלילי
גם וכך רע" כמתאוננים

בהמשך.
מדוייק זה שפתיח מציין, הוא הקדושה, בתשובתו
ולפעול לרדת הכח את לנו לתת כדי ומכוון
בפרשת היא הופעתו ולכן התחתון, הזה בעולם
ישראל, נשמות אלו הנרות" את "בהעלותך
הרע בו בעולם לפעול כדי הכח את המקבלות
עם בקרב חיוביות בלתי לתכונות עד בגלוי מיוצג
הנכונה ההנהגה היפך רע", "כמתאוננים ישראל
ולהלל להודות ליהודי, בפרט נברא לכל התואמת
קיומו עצם עימנו. שעושה החסד כל על להשי"ת
העניינים איזכור כולל בתורה, השישי הספר של
עולם בתוך לפעול לנו מאפשר בו, חיובים הבלתי
הרבים בזיכוי לפעול והמצות, התורה בקיום כזה,
כל להעלאת ועד גאולה, בשורת הפצת כולל
מעשיך "כל של באופן לקדושה העולם ענייני
הגאולה עדי דעהו", דרכך ו"בכל שמים" לשם

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית

ילדי ל-400 מצווה, בר אירוע השבוע חגגו בצפת, אסנט במרכז
מצוות. לגיל שהגיעו ישראל, משטרת של צפון פיקוד ושוטרי

מצוה בר חוגג צפון פיקוד

שבע בבאר מרוממת שבת

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

ישראל אהבת עם תורה
בעש"ט תורת פתגם עם האמור לקשר יש דיומא ומענינא
אדמו"ר, וחמי מורי קדושת מכבוד ששמענוהו הידוע
כוונתה מלאכה בטלה, סופה מלאכה עמה שאין תורה
התעסקות מלאכה, עמה שאין תורה כל התעסקות,
תורה 'חתיכת') (=כל שטיקל יעדער ישראל, באהבת
והנה תורה. איננה ישראל, לאהבת מביאה שאינה
אין האומר כל הוא, מפורש ז"ל רבותנו מאמר לכאורה
ראה לקו"ת (עיין לו אין תורה אפילו תורה אלא לי
בתורת מודגשת אבל גמ"ח. עם להיות שצריכה ג), כג,
יעדער אין הדבר שצ"ל א) נקודות: שתי הבעש"ט,
וכמבואר התעסקות, להיות שצריכה ב) תורה, שטיקל
עד ומחכה בהיכלו שיושב זה שאין עסק, בענין במ"א
אלא למכור סחורה לו יש האם וישאלנו אליו מי שיבוא
איפוא ומחפש ומשתדל מתעסק ממקומו יוצא אדרבה

וכו' אופנים מיני בכל הקונה את ומשדל סחורתו למכור
מובן. והנמשל

ו׳שיג) (מאגרת

לשידוך היחס אופן
עדיין הגיע לא אבל פעמים וכמה כמה כתבתי שכבר אף
עוד הנני שונה לכן ז"ל, רבותנו כדברי המאה למספר
וכמ"ש שידוכין לענין יחסו מתמיה וגם שמצער הפעם,
בשני להיות יכולה הענין לכל שגישה לא', דא בכגון
פנים כל ועל ללאו, או להן ברירה שיש א) אופנים,
שנוח במה בוחרים ובמילא זמן, ועוד זמן לעוד לדחות
והבחירה ובהקדם, להעשות מוכרח שהדבר ב) יותר,
ממש. תיכף הדבר להגשים אופן באיזה בהנוגע רק היא
עתה לעת אצלו שהוחלט כנראה סליחתו בקשת ואחרי

ההסתבכות. כל באו ומזה הראשון, האופן
ו׳שיא) (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 (5.6.15) ה'תשע"ה סיון י"ח בהעלותך, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1049

את שחלפה בשבת לארח הנגב, בירת זכתה
תומכי בישיבת משיח, שכולה השבת משתתפי
ירמיהו הרב של בניהולו שבע, בבאר תמימים
זמן פתיחת "עם היוזמה: על המספר כליפא,
אירוח שבת לקיים החלטנו לישיבתנו, הרישום
בישיבות הגבוהה) (הכתה ג' שיעור לתלמידי
זכו השבת אורחי ואכן הארץ, ברחבי חב"ד

מדהימה". חסידית לחוויה

האורחים, רוב הגיעו כבר מנחה, תפילת לקראת
לפרשת תורה" ב"ליקוטי שיעור לשמוע הזוכים
קבלת קצר. ניגונים' 'סדר ולאחריו נשא,
חסידית, ושירה התלהבות ברוב נערכה שבת
התלמידים יצאו ערבית תפילת בסיום כאשר
מרהיב מחזה השכונה. ברחבי ל'תהלוכה'
אדירה בשירה הצועדים בחורים עשרות של
מקורית תזכורת כפיים. במחיאות ומתקבלים

קודש. לשבת

הלילה לתוך התוועדות
לסעודת ההכנות נערכות זה זמן בפרק במקביל
בגמר המלך. כיד רב בשפע הנערכת השבת
ה'קידוש' לעריכת הבחורים מתכנסים התהלוכה
חסידית, להתוועדות הנעשית שבת, וסעודת
הכהן, אלחנן הרב הישיבה: רבני בהשתתפות
ברנשטיין, מנחם הרב הנדל, הכהן יוסף הרב
השבת ואורח קופצ'יק, (אהרל'ה) אהרון הרב
מסתיימת בלילה מאוחר ציק. זמרוני הרב

המרוממת. ההתוועדות

ראשוני את לראות ניתן כבר הבוקר בשעות
שיעור למקווה. בזריזות צועדים התלמידים,
המלכות", ב"דבר נערך התפילה שלפני החסידות
שלאחר השבת של העיקרי חידושה במרכזו

- תצא מאתי חדשה התורה - תורה מתן
התפילה המשיח. מלך שליט"א הרבי של תורתו
התלמידים בין חסידית. בהתלהבות נעשית
בחורים אותם "העובדים" את לראות ניתן
בהתבוננות ומאריכים במתינות המתפללים

התפילה. בקטעי

הקהל שנת שירת
היא גם הנעשית השבת סעודת התפילה, לאחר
מצטרפים הישיבה לצוות חסידית. להתוועדות
השבועות מחג עתה זה שחזר כהן מנו הרב כעת
את וחולק המשיח מלך שליט"א הרבי אצל
הרב וכן המתוועדים. עם הרוחניות חויותיו
המיוחד. חלקו את הוא גם התורם לוטקין יגאל
נושא עולה כאשר התוועדות מגיעה לשיאה
זו הבעל"ט, לשנה מלך שליט"א לרבי הנסיעה
עם הקהל "שנת השירה מילות "הקהל". שנת
הכל, את מקפיצות המשיח" מלך שליט"א הרבי

כאן, נמצאים לא רגעים שבאותם היא התחושה
יורק. בניו ב"770", אלא

מרוממת שבת
שבת" ל"מסיבות הת' יוצאים אחה"צ בשעות
הילדים, להם ממתינים שם העיר, בשכונות
וחלוקת החידון הפסוקים, לאמירת לסיפור,
השבת" "מנת זו מעטים, לא עבור הממתקים.
בהמשך עתה. לעת זוכים הם לה היחידה
בבתי קהילות להקהיל הישיבה תלמידי נכנסים
חדור השבוע בפרשת שיעור ומוסרים הכנסיות

ומשיח. גאולה - העיקרית בנקודה

לסדר מנחה, תפילת לאחר מתארגנים בישיבה
ובהמשכו ברנשטיין הרב של בניצוחו ניגונים
יוצאים ערבית תפילת לאחר 'מאמר'. אמירת
הסמוך, הרחובות בצומת פומבי לבנה" ל"קידוש
סעודת השבת את חותמת וזמרה. שירה ברוב
את ירמיהו הרב סוקר במהלכה מלכה" "מלווה

לקליטת הכנות
ם י ד י מ ל ת ה
לשנת החדשים
הבאה. הלימודים
האורחים בין
הטבות מוגרלות
ספרים ברכישת
בהוצאתהספרים
סיוע או "חיש"
כרטיס ברכישת
לרבי הטיסה

שבת ה"הקהל". לשנת המשיח מלך שליט"א
בזירוז פעולתה את פעלה שוודאי מרוממת

והכללית. הפרטית הגאולה

הישיבה לבוגרי אחדות שבת

לרבנות׳: ׳סמיכה תעודות בחלוקת
משמאל: העיר, רב דרעי הרב מימין:
הישיבה מנהל קאליפא ירמיהו הרב
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