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

בתנופה היומי המיזם
מידי נשלח שלימה, שנה במשך

מהרבי וידאו של קצר קטע בוקר
אלפי למאות המשיח מלך שליט"א

המהווה תבל, קצוי מכל אנשים
התקשרות, של יומית זריקה עבורם
היוזמים פונים כעת ואמונה. עידוד

את שתתן פעמית חד תרומה בבקשת
הפרוייקט. את להרחיב האפשרות

לאתר היכנסו און-ליין לתרומה
.770rebbe.com הפרוייקט:

כפר-סבא לישיבת רישום
בעיצומו נמצא אלו בימים

סבא, כפר חב"ד לישיבת הרישום
יסודי לימוד לתלמידים המציעה
שחיטה - הקודש מקצועות של

תעודות (כולל סת"ם וסופרות
ללימוד מסלול וכן מוכרות), סיום

מלאים פנימיה בתנאי הסמיכה,
וחסידית. משפחתית חמה, ובאווירה

ראש אפרגון, אבישי הרב לפרטים:
.054-728-1770 טל': הישיבה,

תתעורר ביבי ברשת: מחאה
רבים החלו השבוע לאורך

ברשתות מחאה תמונות להעלות
"ביבי הכיתוב: עם החברתיות
לפיגועים מוכנים לא תתעורר,

מיחידות חיילים המוחים, בין יותר".
רבים. ואזרחים שונות

כולה ישראל ארץ נתינת של האלוקית ההבטחה על אומנם מבוססת הברורה עמדתו
להישרדות הבטחוני ההגיון על גם מבוססת היא אך ישראל, עם ויחיד, אחד עם לידי

טובות חדשות

להתנתקות עשור
הבטחוני והמחדל

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

מכל השליליות ותוצאותיו להתנתקות, עשור
יוזמי, כל של פניהם על טופחות שהיא, בחינה
מציאות במקום הגירוש. פשע ומבצעי אדריכלי
בעד, המצדדים כלשון יותר, טובה בטחונית
מציאות עזה ברצועת נוצרה ההתנתקות, ערב

אסונית. בטחונית
אלפי עשרות עקירת לאחר מעטים חודשים
החרבת עזה, ועוטף קטיף גוש תושבי יהודים,
ומסירת הבטחון, כוחות ע"י היסוד עד בתיהם

הגרועים לידי אדמותיהם
עזה הפכה שבאוייבינו,
גלויה, טירור ליישות
את דגלה על שחרטה
היהודי הישוב השמדת

(ח"ו). ישראל, בארץ
שהתעצמה טירור יישות
בארבעה גם הוכרעה, ולא
חם, חורף צה"ל: מבצעי
ענן עמוד יצוקה, עופרת
טירור יישות איתן. וצוק
ומתחמשת ההולכת
הבוהות עיניהם תחת
ההחלטות מקבלי של
הבטחונית במערכת

בישראל.

ההתנתקות מחדל המשך
המנהרות, בסכנת נוכחו שהכל לאחר כיום, גם
ומרכז הנגב ישובי לעבר טילים אלפי נורו מהם
לחמאס לספק בישראל הממשלה ממשיכה הארץ,
אלא משמשים שאינם בטון, של טונות יום מידי
הבא. העימות לקראת התקפיות, מנהרות לבניית
שבפינוי באסון נוכחו שהכל לאחר כיום גם
הממשלה ממשיכה לערבים, ומסירתו שטח כל
הקואליציה בתמיכת
הדתיות, המפלגות כולל
המעשיות בהכנות
ושומרון יהודה למסירת

(ח"ו). הערבים, לידי

שרשרת את למנוע היה ניתן האם לשאלה, ביחס
התריע ויחיד אחד איש כי לציין יש המחדלים,
אלא התריע, רק לא לפני. רבות שנים במשך
הקשה הבטחוני המחדל על מפורשות, דיבר
היהודי, הישוב על מזמינות ישראל שממשלות
בארץ ויתורים על מו"מ לנהל מוכנותם בעצם

שאל. ייעצר, והיכן ויתור, גורר ויתור ישראל.
(92') תשנ"ב שבט י' ביום הנוקבת בשיחתו
עצם כי ואמר התריע דאז, התחבורה לשר
לאוטונומיה המוכנות
דובר (אז לפלסטינים
וחקלאות!) חינוך על רק
מדינה להקמת יביאו
שתהווה פלסטינית
לישוב נפשות סכנת

ה"י. היהודי,

ומנצח נלחם
הברורה עמדתו
על אומנם מבוססת
האלוקית ההבטחה
ישראל ארץ נתינת של
אחד עם לידי כולה
אך ישראל, עם ויחיד,
להישרדות, הבטחוני ההגיון על גם מבוססת היא
בהלכה מושלם, באופן ביטוי לידי שבא כפי
"נכרים שכ"ט: סימן ערוך בשולחן הברורה
באו לא עדיין ואפילו ישראל.. עיירות על שצרו
זיין בכלי עליהם יוצאים לבוא ממשמשים אלא
לספר הסמוכה ובעיר השבת את עליהם ומחללים
ותבן קש עסקי על אלא לבוא רוצים אינן אפילו
העיר ילכדו שמא השבת את עליהם מחללין

לפניהם". ליכבש נוחה הארץ תהא ומשם
המשיח מלך כי הרמב"ם כותב מלכים בהלכות
מלכותו קבלת ומנצח. ה' מלחמות שנלחם זה הוא
הרבי של הקדושות להוראותיו מוחלט וציות
להתגלותו שיביאו הם המשיח, מלך שליט"א
והשלימה האמיתית בגאולה והמושלמת המלאה

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף

ישראל מדינת ע״י האכזרי הגירוש לאחר כיום דקלים נווה ישיבת
המשיח. מלך שליט״א הרבי התגלות רק היחיד, הפיתרון ..!? מתי עד

הגירוש! לחרפת עשור

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 .

הקדושר' קדמי באוהל הבעש"ט הקדוש הבעש"ט באוהל קדמי ר'

בנתניה ומשיח גאולה מדרשת

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

היצר מפתויי ועצב יאוש
הכי בצבעים עצמו מצב ומתאר התאוננות ...מלא
הזקן רבנו דברי ממנו נעלמו שעה שלפי ולפלא שחורים.
ערוך והשולחן - שבתורה בנסתר פוסק - התניא בעל
ענין שכל קדישא, תניא בספרו - דתורה בנגלה פוסק -
לבלבל ותחבולותיו היצר מפיתויי ה"ז ועצב יאוש של
שלפום ג"כ בהנ"ל ומבואר הבורא. מעבודת האדם את
והאפשריות הכח היכולת נתנה אחד ולכל שיחנא, גמלא

חיל. אל מחיל ולילך והמצוה התורה בדרך לילך
הדרך אין - האפלה הדרך להאיר ופנס אור ע"ד ומ"ש
בשו"ע לפרטיהם הענינים ברורים כי וכלל. כלל אפלה
אשר פרטים לפרטי בהנונע גם ואפילו חסידות, ובספרי
ושתי יעוצות. עצות כמה לזה גם ספק, מטיל היצר

עיקריות: עצות
טוב חבר לו להיות האמצעי, אדמו"ר פתגם ידוע א)

שתי הם אז אשר הרוחנים, בענינים ישוחח עמו אשר
אחת. בהמית נפש על נפשות-אלקית

המועיל דבר בכל התחבולה, באה צד מאיזה הבחינה ב)
אפילו - שתהי' מניעה כל הנה בפועל, לעבודה ומביא
מתחבולותי' רק הוא נעלה היותר מדבר היא המניעה אם

סיון). כ"ג יום היום (ראה נה"ב של
לגמרי דעתו יסיח זה, מכתבי לקבלת שתיכף רצון ויהי
נשיאינו, רבותינו כפתגם ואם בפעולות. וירבה מאנחות
פעולות שכמה עאכו"כ אנחות, מאלף אחת פעולה טובה
ששינה יראה קצר זמן ובמשך דאנחות. מהסדר טובות
בהתמדה שילמוד ובלבד שבמכתבו, המצב בתאור לגמרי
חבריו על גם וישפיע הישיבה, סדרי וישמור ושקידה,

האמור, בכל לבשו"ט בברכה בזה. שי'
ותניא תהלים דחומש השיעורים משלשת יודע בטח נ.ב.
ו׳שכט) ולהבא.(מאגרת מכאן עליהם ישמור ועכ"פ הידועים,

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 (3.7.15) ה'תשע"ה תמוז ט"ז בלק, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1053

בשנים פורחים ונשים, לבנות הלימוד מרכזי
בכלל יהדות ללימודי מדרשיות האחרונות.
זו הארץ ברחבי קמות בפרט, וחסידות
זכתה לאחרונה מרשים. בקצב זו אחר
העוסקת כזו, למדרשיה נתניה העיר גם
נושא בהדגשת החסידות, תורת בלימוד

רבה. ובהצלחה ומשיח הגאולה

לימודים מערך המנהל הפרוייקט, מאחורי
יוזמות עומדות השנה, מתחילת קבוע
מושקא חיה מרת המדרשיה: ומנהלות

טאוב. מיכאלה ומרת איתן

הכל את ששינה המכתב
שנה, כ-11 לפני החל הכל "מבחינתי
לי היה תקופה באותה איתן. מרת מספרת
מיין. סטודיו בשם לקוסמטיקה, ספר בית
המשיח מלך שליט"א מהרבי אחד מכתב
המכתב תוכן הכיוון. כל את אצלי שינה
והפצת יהדות בהפצה לעסוק שעלי היה,
שהרבי לדעת עלי וכי החסידות מעיינות
המשכורת וגם אחר ולא הביג-בוס הוא
פעילות מדרשיה! על שם דובר ממנו. באה

והפצה.

לדחיפה. זקוקה הייתי אך לפעול, רציתי
משיח" שכולה ב"שבת השתתפתי אז בדיוק
פגשתי שם איתמר. בישוב שהתקיימה
המדרשיה על שסיפרה ציק חני במרת
בזה להתחיל רציתי ים. בבת שבניהולה
מידי. מוקדם היה זה כנראה אך מיידית,
שונים. ועיכובים מניעות לפתע התעוררו

לפועל. יצא לא והעניין

ערד הרב אצל גם למדתי תקופה באותה
אישי אימון חסידות, למדתי ברחובות.
במכללת זה בתחום עבדתי נישואין. וייעוץ
עם שסיימתי לאחר כעת, רבקה. בית
ואימון לייעוץ משרד פתחתי הקוסמטיקה,
פעילות בזה משלבת אני כאשר אישי,
קודש". "אגרות של בתחום גם עניפה
אך שיעורים, מתן כולל בפעילות המשכתי

מדרשיה. של מסגרת ללא עדיין

ל-770 הנסיעה
נולדה בפועל, המדרשיה הקמת על החלטה
הרבי אצל הייתי תשרי בחודש השנה.
לפני בחודש בסיום המשיח. מלך שליט"א
באמצעות תשובה קיבלתי חזרה שטסתי
את לפתח היה: שתוכנה קודש, האגרות
ברור היה ופעילות. החדש הכנסת בית
קבועה. במסגרת לפעול שנתחיל שהכוונה

ממ"ש מרכז מנהל טאוב, אבי לרב פניתי
בפני המליץ הנ"ל, המכתב שלנוכח בנתניה,
שבמרכז, הכנסת בית רב יוסי הרב בנו,
עצמו ממ"ש במרכז לפעול שנתחיל
לתמונה נכנסה כעת לנשים. כמדרשיה
עצמה על שנטלה טאוב מיכאלה מרת גם
המקום ועיצוב הלימודים תכנית הכנת את
נסענו לחנוכה אגב, בהצלחה. בזה ועוסקת
כשהפעם המשיח, מלך שליט"א לרבי שוב
מחמישים למעלה עם כבר נוסעות אנו

ב"ה. נשים,

שבועי סדר
המרצים: מיטב גוייסו הלימודים לתכנית
הרב הלבבות, בחובת טאוב יוסי הרב
ליקוטי עפ"י זוגיות, - יעקב קורדה
עם לחיות זלמן נוטיק הרב תורה,
גאולה שבוע פרשת שיחות ליקוטי הזמן,
חינוך זוגיות על שאבי רחל מרת ומשיח,
תניא שיעור מתקיים וכן אישית, והעצמה
מרת עם מלכות בדבר שיעור למתחילים,
סדנת מקיימת בולטון, רחל מרת איתן.

תעצומות.

מתקיימות הסדירים, הלימודים לצד
חודשיות ההתוועדיות במדרשיה
עם ובנות, נשים עשרות בהשתתפות
אבישי הרב ביניהם ידועים, משפיעים
מרדכי והרב ויצהנדלר הרב איפרגון,
מתקיימים במקום ועוד. רוטנשטיין
רוסית. לדוברות גם מיוחדים שיעורים

.054-531-6770 ולתרומות: לפרטים

במדרשה התוועדות



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

ע"ה אפרים הת'
שיחי' יוסף שמואל ר' יבלחט"א בן

וקסלר
ה'תשס"ה תמוז כ"ב קודש, שבת ערב נפ'
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי
וכו' בצ"צ עוסק הרה"ת הרה"ח

שגלוב ע"ה הלוי זלמן שניאור ר'
הי"ד הלוי אלחנן יצחק ר' הת' הרה"ח בן

ה'תשס"ו תמוז כ"א ב', ביום נפ'
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

בשליחות להקים, זכינו "מאז
את המשיח, מלך שליט"א הרבי
חומה הר בשכונת משיח בית
שנים, כמה לפני בירושלים,
מתקיימת ציון, שלמה הרב מספר
של מבורכת פעילות בשכונה
תורה שיעורי יהדות, הפצת
בענייני וכמובן ובחסידות בנגלה

ומשיח. גאולה

הקבועה הפעילות מאפיקי אחד
של שבועית הפצה זו שלנו,
בתי בכל הגאולה" "שיחת
בקרב גם כמו בשכונה הכנסת

בשכונה. רבים בתים

המתפרסמים הניסים
שבוע, מידי בה
פעולתם את פועלים
מבין רבים ומעודדים
לכתוב העלון, קוראי
הרבי אל בעצמם
המשיח מלך שליט"א
זוכים שהם כך
את בעצמם לראות
המופת התגשמות
בעניין עבורם, האישי

ביקשו. הם שעליו

החל כשנתיים, לפני
משיח, בבית תניא לשיעור להגיע
כבן יהודי השכונה. מתושבי אחד
לאחר בעיסוקו. בניה קבלן 40
וביקש פנה הוא השיעורים, אחד
אישי", משהו "על איתי לשוחח

אמר.

ילדים, שני השם, ברוך לנו "יש
בריאים, שיהיו ובן בכורה בת
רוצים שאנו שנים כמה מזה אך
הצלחנו. ולא ילדים בעוד לזכות
לרופאים פנינו מסויים בשלב
הם בדיקות, סדרת ולאחר
אלא להמתין לא לנו המליצו

פוריות. בטיפולי להתחיל

הקשיים כל עם בזה, התחלנו אכן
לצערנו אך הכספיות, והעלויות
"מה השתנה. לא דבר שום

בכאב. שאל עושים?"

שליט"א לרבי כמובן, "כותבים
הדרכתי לו. השבתי המשיח" מלך
לכתיבה, להתכונן כיצד אותו
כתיבת ידיים, נטילת לאחר ואכן
אדוננו...", "יחי והכרזת המכתב
אגרות לכרך הוכנס המכתב

קודש.

התייחסות הכילה התשובה
וכן הציצית, מצוות לנושא ברורה

לבקשתו. ברורה ברכה הכילה

ציצית, עליך לובש אתה "האם
שאלתי. הזמן? כל קטן" טלית

הודה. לא", "לצערי,

בבניה עוסק אני השבוע "במהלך
לי שקשה כאלה, שטח ובתנאי

קטן". טלית עלי לשאת

את מילים, בכמה לו הסברתי
בה שיש ובפרט המצוה, חשיבות
על לאדם להזכיר כדי
השם-יתברך השגחת
ומקום. זמן בכל עליו

אותו "וראיתם
כתוב וזכרתם"
ומי ציצית. בפרשת
בתקופה שזקוק כמוך
וביותר ביותר זו,
הגלויה, להשגחתו

ית'.

מעט הרהר ידידי
בתוקף, לבסוף ואמר
על מקבל הוא כי
קטן, טלית ללבוש להתחיל עצמו

בעבודה. וגם יום בכל

לו חיכתה הגדולה ההפתעה
פרשת שהייתה הקרובה, בשבת
פרטית בהשגחה כאשר "שלח",
שחרית לתפילת בהגיעו גלויה,
לעליה במפתיע זכה הוא בשבת
בחלק בדיוק ב"שביעי", לתורה
ציצית... בפרשת העוסק הפרשה

זכו, לה והברכה התשובה לנוכח
את להפסיק החליטה אשתו
קיים אכן ידידי הפוריות. טיפולי
באופן לובש והחל הבטחתו את

קטן. טלית ציצית, תמידי

על יהבם השליכו הזוג בני
בברכת בטוחים והיו השי"ת
ואכן המשיח מלך שליט"א הרבי
הגדולה ולשמחתם מה, זמן חלף
לבשורה זכו הם הזוג, בני של
ב"ה. בהריון, שהאשה הטובה
בברכת רק טיפולים, כל ללא
ואכן המשיח. מלך שליט"א הרבי
בשעה שתחי', בת להם נולדה

ומוצלחת. טובה

  
    

  
   

    
   
   
   

  
  


    

באחרית לעמך הזה העם יעשה אשר
יד) כד, (במדבר הימים
שנקראים המשיח, ימות על מנבא בלעם
הרמב"ם פוסק מכאן הימים". "אחרית גם
הן לבואו והציפיה במשיח האמונה כי
מאמין שלא ומי אחד! כל של מחובתו
בתורה מאמין אינו המשיח, בביאת

עצמה!
הראשון משיח משיחים. בשני ניבא בלעם
מיד ישראל את שהושיע המלך, דוד הוא
מצאצאיו שהוא אחרון, ובמשיח צריהם,
ישראל את מושיע והוא המלך, דוד של

באחרונה.
ומלך דוד המשיח, שני על הנבואה
שהחלק כשם יחדיו. נאמרה המשיח,
יתקיים בוודאי כך במלואו, התקיים האחד

ממש. בקרוב השני החלק גם
ח״י) חלק שיחות לקוטי - חי (מעיין

בלעם אל לשמע אלהיך ה׳ אבה לא
ו) כג, (דברים

שבה בלק שבפרשת המיוחדים מהענינים
המשיח ביאת דבר על בתורה נתפרש
המשיח.. "המלך הרמב"ם דין כפסק

.. עליו העידה התורה
בשני ניבא ושם נאמר בלעם בפרשת
דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים,
ובמשיח צריהם, מיד ישראל את שהושיע
את שמושיע מבניו שעומד האחרון

[באחרונה]. ישראל
על העידה שהתורה שבזה לומר, ויש
מודגש שבה בלעם”, "בפרשת משיח
בלעם אל לשמוע אלקיך ה' אבה ש׳׳לא
לברכה”, הקללה את לך אלקיך ה' ויהפוך
הפיכת לגאולה, הגלות הפיכת מרומזת
למועדים ולשמחה לששון הצומות

תנש״א)טובים. בלק ש”פ מלכות, (דבר

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי
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ח) ו, - ו ה, (מיכה

לישראל בלעם ברכת מאחורי

(שבפרשתנו), בלעם נבואות בפירוש רש"י של דרכו
לפרש אלא בפירושו בא שלא כללו שלמרות היא,

את המיישבות אגדות רק ומביא מקרא של פשוטו
בנבואת פירושו בזה שונה זאת בכל המקראות,

בכתוב כי והטעם: רבות. חז"ל דרשות שמביא בלעם,
כתובים פירוש שאין משלו", "וישא במפורש נאמר

אלא הכתובים, כשאר ממש "פשוטם" לפי אלה
רמזים (גם) ענינו פשטות הרי ומשל "משלים", הם

ודרשות.

בלעם של הברכה
להביא רש"י הרבה בלעם שבנבואת ראינו, עוד

הנאמר ולפי בפירושו. כרגיל שלא "תרגומו" פירושי
בעיקר כוונתו התרגום, דברי שבהבאת - מובן לעיל

לפירוש אלא) הכתובים, לשונות לתרגום (אינה
תרגומו. לפי ה"משל" של הנמשל

עם "הן בפסוק פירושו את להבין יש זה, כל לפי
משינתם עומדין "כשהן שמפרש: גו'", יקום כלביא

המצות את לחטוף וכארי כלביא מתגברים הן שחרית
לא תפילין. ולהניח שמע את לקרוא ציצית ללבוש

כל ומחבל אוכל שהוא עד מטתו על בלילה - ישכב
מטתו על שמע את קורא כיצד לטרפו הבא מזיק

יקום כלביא עם הן אחר, "דבר כתב זה ולאחרי כו'",
כתרגומו". - וגו'

המדרש דברי את מקודם מביא למה להבין: ויש

הביא ולא המילים, בפירוש לכאורה, רחוק, רמז שהם
עד בארעה ישרי "לא התרגום: פירוש את בתחלה

בארץ יגורו [=לא יירת" עממיא ונכסי קטול דיקטול
מדבר פירושו שלפי העמים], רכוש ויירש שיהרוג עד

וכיבוש ישראל לארץ ישראל בני כניסת על הכתוב
הארץ?

לשון נאמר שם בהמשך, שבאה בנבואה מזו: ויתירה
כתב יקימנו", מי וכלביא כארי שכב "כרע - דומה

ולא ובגבורה" בכח בארצם יתיישבו "כתרגומו, רש"י
את מתחלה הביא לא שהוא הסיבה ומהי הוסיף.

(גם) מקרא של לפשוטו יותר הקרוב התרגום פירוש
כאן?

לברכות סיבות שתי
בלעם של זו נבואה בתחלת שהרי יוקשה, וביותר

להביאם להם נשבע "כבר פרש"י וגו'" א-ל איש "לא
להמיתם סבור ואתה אומות שבעה ארץ ולהורישם

זו) בנבואה (ובפרט בלעם דברי שעיקר הרי במדבר",
"להמיתם הרעיון את לשלול זה, ענין על מיוסדים

ללכת ימשיכו שישראל לו ברור כי - במדבר"
את וינצחו עממין, שבעה ארץ לכבוש וגבורה בכח

פירוש לכאורה יותר מתאים לזה ובהמשך האומות,
הנ"ל. התרגום

שענה בלעם, נבואות בתוכן בזה: הביאור לומר ויש
את לי ארה נא "לכה ממנו שביקש זה (על לבלק

שני יש - ישראל את לקלל יכול שאינו הזה") העם
ע"י להם ולהרע לקללם יכול שאינו א) אופנים:

משגיח והוא הקב"ה בעיני חביבים הם כי דבורו,
רבות וזכויות מעלות להם יש ב) כו'. ושומרם עליהם

לברכה". הם "ראויים ולכן האומות, בשאר שאינם
לנבואה בהקדמה הנבואות: בין החילוק בכללות וזהו
לא אזעם ומה א-ל קבה לא אקב "מה אמר הראשונה

"הנה היא השניה לנבואה ההקדמה ואילו ה'", זעם
אשיבנה". ולא וברך לקחתי ברך

ישראל פעולת מצד
בשתי רש"י פירושי בין הכללי החילוק מבואר ובזה

צורים מראש "כי שמתחילה א' בנבואה אלו: נבואות
ובתחלת בראשיתם מסתכל "אני רש"י כתב אראנו",
כצורים וחזקים מיוסדים אותם רואה ואני שרשיהם

אבותיו לו זכו . ואמהות. אבות ע"י הללו וגבעות
מצד בדבורו להם להרע יכול שאינו להדגיש כו'",

הקב"ה; לפני חביבותם
גו'" ביעקב און הביט "לא השניה הנבואה ואליו

(ואילו עצמם, ישראל מעלת על התרגום) (לפי מדבר
מצד הקב"ה לפני חביבותם על מדבר המדרש לפי

עצמם).
לפי יקום'": כלביא עם "הן בפסוק גם הוא וכך

בעיקר מדבר הרי הארץ, כיבוש על שמדבר התרגום
מקדים ולכן הקב"ה. איתם שיעשה החסדים על
המצות", את "..לחטוף המדרש פירוש את רש"י

ומזה יום. שבכל מעשיהם מעלת גודל על המדבר
הרי ח"ו, יקללם שבלעם שייך שאין שנוסף מובן,

לברכה". הם "ראויים מזו יתירה
תשל״א) בלק ש״פ שיחת (עפ״י

בעצרת קטיף, גוש ממגורשי קירשנזפט, יצחק לוי הרב מדברי
להתנתקות. עשור - הגאולה עיר ים בבת תמוז ד׳ ומשיח גאולה

המשיח למלך מצייתים היו אם
למזכירות גביר, מתקשר אחד יום בסיפור. אפתח
מהמזכיר, ומבקש המשיח מלך שליט"א הרבי
להכנס האם עבורו לשאול גרונר, לייבל הרב
שאוכל "עיסקא עכשיו. לו שמציעים לעיסקא
כיון קריטי זה מאוד. גדול סכום בה להרוויח
גדול, בסכום ומדובר בקרוב, לחתום צריך שאני

לא". או לזה להיכנס האם עבורי תשאל

וכשהצטברו הזדמנות חיפש גרונר הרב אכן
של לחדרו נכנס הוא מכתבים, של כמות אצלו
ההזדמנות את וניצל המשיח מלך שליט"א הרבי

לא? או העיסקא את לבצע האם הגביר, עבור לשאול

את יבצע הוא אם הגביר, את תשאל ענה: המשיח מלך שליט"א והרבי
השאלה. את בפניו והציג לגביר חזר גורנר הרב לו? אומר שאני מה
הוא אם להחליט, לו שקשה ניכר והיה שניות לכמה השתתק הגביר

סיפור. לך ואספר בא לו אומר לייבל הרב ואז יבצע. אכן

חסיד היה יצחק) יוסף (רבי הריי"צ אדמו"ר הקודם, הרבי של בזמנו
לארץ. לנסוע מאוד רצה בן ואותו חסיד היה שלא בן לו שהיה אחד
לא. או לנסוע האם מהרבי ברכה שיבקש ובקשו לבנו פנה והחסיד
החליט לבסוף יסע. שלא לו יאמר שהרבי שחשש משום רצה לא הבן
שלא לבן, לו "תגיד לו אמר הרבי ואכן בנו במקום יבקש הוא כי האב

יסע".

לא שמועה הגיעה קצר זמן ואחר לנסוע, אופן בכל החליט הבן אך
טבע. הבן וגם בדרך טבעה שהאוניה טובה,

לומר יכולת לא "רבי וטען שליש בדמעות הריי"צ לרבי החסיד הגיע
בוודאי כך אומר היית אם תטבע! שהאוניה שיקרה? מה שזה לי

נוסע." היה לא שהוא

אני לציית. צריכים שכשאומרים, חינכו אותנו הריי"צ: הרבי לו השיב
מצייתים וכשלא טוב זה הרי כשמצייתים ג"כ. לי שאומרים מה אומר

להיפך. זה הרי

קולטים לא עדיין אנחנו אבל
קשה שבד"כ והגביר לציית. לך כדאי יהודי, לאותו אומר גרונר והרב

מציית". שאני "תגיד ואמר: הסכים לציית, לו היה

קשה שהיה ואומר המשיח מלך שליט"א לרבי חוזר גורנר הרב
הרבי עם הסיפור את לו שספרתי אחרי "אבל לציית, להחליט לגביר
המשיח, מלך שליט"א הרבי שאל מסכים". שהוא אמר הוא הריי"צ,
ואמר המשיח מלך שליט"א הרבי חייך סיפר. גורנר והרב סיפור? איזה

הסיפור. את כן לפני הכרתי לא הסיפור, על רבה תודה

ששמע זה על להודות וחזר מאוד, הרבה והרוויח לציית בחר אכן הגביר
הרב שאילמלא והודה שהצילו המשיח מלך שליט"א הרבי של בקולו

בזה. לעמוד הכח בו היה לא הסיפור את לו סיפור גרונר

וברוחניות: בגשמיות קטיף בגוש הגדולה הנפילה את לראות מדהים
שהידרדו ילדים כלכלית, מבחינה שנפלו אנשים שהתפרקו, משפחות
התריע המשיח, מלך שליט"א הרבי פעמים כמה טובים. לא למקומות
ובסופו להיות הולך ומה יהיה מה ואמר מפורשת, בצורה איתנו דיבר
קולטים. לא עדיין אנחנו אבל קורים האלה שהדברים רואים דבר של

הגאולה). באתר המלא (הנאום לשנות. עלינו זה ואת

עכשיו נפלאות

מלך דבר

חסידים שיח

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד. פרק תענית הל'

ה. פרק

א. פרק וחנוכה מגילה הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

א. פרק אישות הל'

כא-כג. פרקים מת טומאת הלכות

א פרק אדומה פרה הלכות כד-כה. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

א פרק צרעת טומאת הלכות יד-טו. פרקים

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ציצית מצוות בזכות

בלק פרשת
ה - אבות פרקי

בלק

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

להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ, על

שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל כמה
בפניהם. הארץ את פותחים שאז לגויים,

ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים

קירשנזפט לוי הרב

ציון שלמה 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'



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

ע"ה אפרים הת'
שיחי' יוסף שמואל ר' יבלחט"א בן

וקסלר
ה'תשס"ה תמוז כ"ב קודש, שבת ערב נפ'
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי
וכו' בצ"צ עוסק הרה"ת הרה"ח

שגלוב ע"ה הלוי זלמן שניאור ר'
הי"ד הלוי אלחנן יצחק ר' הת' הרה"ח בן

ה'תשס"ו תמוז כ"א ב', ביום נפ'
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

בשליחות להקים, זכינו "מאז
את המשיח, מלך שליט"א הרבי
חומה הר בשכונת משיח בית
שנים, כמה לפני בירושלים,
מתקיימת ציון, שלמה הרב מספר
של מבורכת פעילות בשכונה
תורה שיעורי יהדות, הפצת
בענייני וכמובן ובחסידות בנגלה

ומשיח. גאולה

הקבועה הפעילות מאפיקי אחד
של שבועית הפצה זו שלנו,
בתי בכל הגאולה" "שיחת
בקרב גם כמו בשכונה הכנסת

בשכונה. רבים בתים

המתפרסמים הניסים
שבוע, מידי בה
פעולתם את פועלים
מבין רבים ומעודדים
לכתוב העלון, קוראי
הרבי אל בעצמם
המשיח מלך שליט"א
זוכים שהם כך
את בעצמם לראות
המופת התגשמות
בעניין עבורם, האישי

ביקשו. הם שעליו

החל כשנתיים, לפני
משיח, בבית תניא לשיעור להגיע
כבן יהודי השכונה. מתושבי אחד
לאחר בעיסוקו. בניה קבלן 40
וביקש פנה הוא השיעורים, אחד
אישי", משהו "על איתי לשוחח

אמר.

ילדים, שני השם, ברוך לנו "יש
בריאים, שיהיו ובן בכורה בת
רוצים שאנו שנים כמה מזה אך
הצלחנו. ולא ילדים בעוד לזכות
לרופאים פנינו מסויים בשלב
הם בדיקות, סדרת ולאחר
אלא להמתין לא לנו המליצו

פוריות. בטיפולי להתחיל

הקשיים כל עם בזה, התחלנו אכן
לצערנו אך הכספיות, והעלויות
"מה השתנה. לא דבר שום

בכאב. שאל עושים?"

שליט"א לרבי כמובן, "כותבים
הדרכתי לו. השבתי המשיח" מלך
לכתיבה, להתכונן כיצד אותו
כתיבת ידיים, נטילת לאחר ואכן
אדוננו...", "יחי והכרזת המכתב
אגרות לכרך הוכנס המכתב

קודש.

התייחסות הכילה התשובה
וכן הציצית, מצוות לנושא ברורה

לבקשתו. ברורה ברכה הכילה

ציצית, עליך לובש אתה "האם
שאלתי. הזמן? כל קטן" טלית

הודה. לא", "לצערי,

בבניה עוסק אני השבוע "במהלך
לי שקשה כאלה, שטח ובתנאי

קטן". טלית עלי לשאת

את מילים, בכמה לו הסברתי
בה שיש ובפרט המצוה, חשיבות
על לאדם להזכיר כדי
השם-יתברך השגחת
ומקום. זמן בכל עליו

אותו "וראיתם
כתוב וזכרתם"
ומי ציצית. בפרשת
בתקופה שזקוק כמוך
וביותר ביותר זו,
הגלויה, להשגחתו

ית'.

מעט הרהר ידידי
בתוקף, לבסוף ואמר
על מקבל הוא כי
קטן, טלית ללבוש להתחיל עצמו

בעבודה. וגם יום בכל

לו חיכתה הגדולה ההפתעה
פרשת שהייתה הקרובה, בשבת
פרטית בהשגחה כאשר "שלח",
שחרית לתפילת בהגיעו גלויה,
לעליה במפתיע זכה הוא בשבת
בחלק בדיוק ב"שביעי", לתורה
ציצית... בפרשת העוסק הפרשה

זכו, לה והברכה התשובה לנוכח
את להפסיק החליטה אשתו
קיים אכן ידידי הפוריות. טיפולי
באופן לובש והחל הבטחתו את

קטן. טלית ציצית, תמידי

על יהבם השליכו הזוג בני
בברכת בטוחים והיו השי"ת
ואכן המשיח מלך שליט"א הרבי
הגדולה ולשמחתם מה, זמן חלף
לבשורה זכו הם הזוג, בני של
ב"ה. בהריון, שהאשה הטובה
בברכת רק טיפולים, כל ללא
ואכן המשיח. מלך שליט"א הרבי
בשעה שתחי', בת להם נולדה

ומוצלחת. טובה

  
    

  
   

    
   
   
   

  
  


    

באחרית לעמך הזה העם יעשה אשר
יד) כד, (במדבר הימים
שנקראים המשיח, ימות על מנבא בלעם
הרמב"ם פוסק מכאן הימים". "אחרית גם
הן לבואו והציפיה במשיח האמונה כי
מאמין שלא ומי אחד! כל של מחובתו
בתורה מאמין אינו המשיח, בביאת

עצמה!
הראשון משיח משיחים. בשני ניבא בלעם
מיד ישראל את שהושיע המלך, דוד הוא
מצאצאיו שהוא אחרון, ובמשיח צריהם,
ישראל את מושיע והוא המלך, דוד של

באחרונה.
ומלך דוד המשיח, שני על הנבואה
שהחלק כשם יחדיו. נאמרה המשיח,
יתקיים בוודאי כך במלואו, התקיים האחד

ממש. בקרוב השני החלק גם
ח״י) חלק שיחות לקוטי - חי (מעיין

בלעם אל לשמע אלהיך ה׳ אבה לא
ו) כג, (דברים

שבה בלק שבפרשת המיוחדים מהענינים
המשיח ביאת דבר על בתורה נתפרש
המשיח.. "המלך הרמב"ם דין כפסק

.. עליו העידה התורה
בשני ניבא ושם נאמר בלעם בפרשת
דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים,
ובמשיח צריהם, מיד ישראל את שהושיע
את שמושיע מבניו שעומד האחרון

[באחרונה]. ישראל
על העידה שהתורה שבזה לומר, ויש
מודגש שבה בלעם”, "בפרשת משיח
בלעם אל לשמוע אלקיך ה' אבה ש׳׳לא
לברכה”, הקללה את לך אלקיך ה' ויהפוך
הפיכת לגאולה, הגלות הפיכת מרומזת
למועדים ולשמחה לששון הצומות

תנש״א)טובים. בלק ש”פ מלכות, (דבר

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:31 19:13 ירושלים
20:34 19:29 תל-אביב
20:35 19:22 חיפה
20:32 19:29 באר-שבע
21:21 20:13 ניו-יורק

       
ח) ו, - ו ה, (מיכה

לישראל בלעם ברכת מאחורי

(שבפרשתנו), בלעם נבואות בפירוש רש"י של דרכו
לפרש אלא בפירושו בא שלא כללו שלמרות היא,

את המיישבות אגדות רק ומביא מקרא של פשוטו
בנבואת פירושו בזה שונה זאת בכל המקראות,

בכתוב כי והטעם: רבות. חז"ל דרשות שמביא בלעם,
כתובים פירוש שאין משלו", "וישא במפורש נאמר

אלא הכתובים, כשאר ממש "פשוטם" לפי אלה
רמזים (גם) ענינו פשטות הרי ומשל "משלים", הם

ודרשות.

בלעם של הברכה
להביא רש"י הרבה בלעם שבנבואת ראינו, עוד

הנאמר ולפי בפירושו. כרגיל שלא "תרגומו" פירושי
בעיקר כוונתו התרגום, דברי שבהבאת - מובן לעיל

לפירוש אלא) הכתובים, לשונות לתרגום (אינה
תרגומו. לפי ה"משל" של הנמשל

עם "הן בפסוק פירושו את להבין יש זה, כל לפי
משינתם עומדין "כשהן שמפרש: גו'", יקום כלביא

המצות את לחטוף וכארי כלביא מתגברים הן שחרית
לא תפילין. ולהניח שמע את לקרוא ציצית ללבוש

כל ומחבל אוכל שהוא עד מטתו על בלילה - ישכב
מטתו על שמע את קורא כיצד לטרפו הבא מזיק

יקום כלביא עם הן אחר, "דבר כתב זה ולאחרי כו'",
כתרגומו". - וגו'

המדרש דברי את מקודם מביא למה להבין: ויש

הביא ולא המילים, בפירוש לכאורה, רחוק, רמז שהם
עד בארעה ישרי "לא התרגום: פירוש את בתחלה

בארץ יגורו [=לא יירת" עממיא ונכסי קטול דיקטול
מדבר פירושו שלפי העמים], רכוש ויירש שיהרוג עד

וכיבוש ישראל לארץ ישראל בני כניסת על הכתוב
הארץ?

לשון נאמר שם בהמשך, שבאה בנבואה מזו: ויתירה
כתב יקימנו", מי וכלביא כארי שכב "כרע - דומה

ולא ובגבורה" בכח בארצם יתיישבו "כתרגומו, רש"י
את מתחלה הביא לא שהוא הסיבה ומהי הוסיף.

(גם) מקרא של לפשוטו יותר הקרוב התרגום פירוש
כאן?

לברכות סיבות שתי
בלעם של זו נבואה בתחלת שהרי יוקשה, וביותר

להביאם להם נשבע "כבר פרש"י וגו'" א-ל איש "לא
להמיתם סבור ואתה אומות שבעה ארץ ולהורישם

זו) בנבואה (ובפרט בלעם דברי שעיקר הרי במדבר",
"להמיתם הרעיון את לשלול זה, ענין על מיוסדים

ללכת ימשיכו שישראל לו ברור כי - במדבר"
את וינצחו עממין, שבעה ארץ לכבוש וגבורה בכח

פירוש לכאורה יותר מתאים לזה ובהמשך האומות,
הנ"ל. התרגום

שענה בלעם, נבואות בתוכן בזה: הביאור לומר ויש
את לי ארה נא "לכה ממנו שביקש זה (על לבלק

שני יש - ישראל את לקלל יכול שאינו הזה") העם
ע"י להם ולהרע לקללם יכול שאינו א) אופנים:

משגיח והוא הקב"ה בעיני חביבים הם כי דבורו,
רבות וזכויות מעלות להם יש ב) כו'. ושומרם עליהם

לברכה". הם "ראויים ולכן האומות, בשאר שאינם
לנבואה בהקדמה הנבואות: בין החילוק בכללות וזהו
לא אזעם ומה א-ל קבה לא אקב "מה אמר הראשונה

"הנה היא השניה לנבואה ההקדמה ואילו ה'", זעם
אשיבנה". ולא וברך לקחתי ברך

ישראל פעולת מצד
בשתי רש"י פירושי בין הכללי החילוק מבואר ובזה

צורים מראש "כי שמתחילה א' בנבואה אלו: נבואות
ובתחלת בראשיתם מסתכל "אני רש"י כתב אראנו",
כצורים וחזקים מיוסדים אותם רואה ואני שרשיהם

אבותיו לו זכו . ואמהות. אבות ע"י הללו וגבעות
מצד בדבורו להם להרע יכול שאינו להדגיש כו'",

הקב"ה; לפני חביבותם
גו'" ביעקב און הביט "לא השניה הנבואה ואליו

(ואילו עצמם, ישראל מעלת על התרגום) (לפי מדבר
מצד הקב"ה לפני חביבותם על מדבר המדרש לפי

עצמם).
לפי יקום'": כלביא עם "הן בפסוק גם הוא וכך

בעיקר מדבר הרי הארץ, כיבוש על שמדבר התרגום
מקדים ולכן הקב"ה. איתם שיעשה החסדים על
המצות", את "..לחטוף המדרש פירוש את רש"י

ומזה יום. שבכל מעשיהם מעלת גודל על המדבר
הרי ח"ו, יקללם שבלעם שייך שאין שנוסף מובן,

לברכה". הם "ראויים מזו יתירה
תשל״א) בלק ש״פ שיחת (עפ״י

בעצרת קטיף, גוש ממגורשי קירשנזפט, יצחק לוי הרב מדברי
להתנתקות. עשור - הגאולה עיר ים בבת תמוז ד׳ ומשיח גאולה

המשיח למלך מצייתים היו אם
למזכירות גביר, מתקשר אחד יום בסיפור. אפתח
מהמזכיר, ומבקש המשיח מלך שליט"א הרבי
להכנס האם עבורו לשאול גרונר, לייבל הרב
שאוכל "עיסקא עכשיו. לו שמציעים לעיסקא
כיון קריטי זה מאוד. גדול סכום בה להרוויח
גדול, בסכום ומדובר בקרוב, לחתום צריך שאני

לא". או לזה להיכנס האם עבורי תשאל

וכשהצטברו הזדמנות חיפש גרונר הרב אכן
של לחדרו נכנס הוא מכתבים, של כמות אצלו
ההזדמנות את וניצל המשיח מלך שליט"א הרבי

לא? או העיסקא את לבצע האם הגביר, עבור לשאול

את יבצע הוא אם הגביר, את תשאל ענה: המשיח מלך שליט"א והרבי
השאלה. את בפניו והציג לגביר חזר גורנר הרב לו? אומר שאני מה
הוא אם להחליט, לו שקשה ניכר והיה שניות לכמה השתתק הגביר

סיפור. לך ואספר בא לו אומר לייבל הרב ואז יבצע. אכן

חסיד היה יצחק) יוסף (רבי הריי"צ אדמו"ר הקודם, הרבי של בזמנו
לארץ. לנסוע מאוד רצה בן ואותו חסיד היה שלא בן לו שהיה אחד
לא. או לנסוע האם מהרבי ברכה שיבקש ובקשו לבנו פנה והחסיד
החליט לבסוף יסע. שלא לו יאמר שהרבי שחשש משום רצה לא הבן
שלא לבן, לו "תגיד לו אמר הרבי ואכן בנו במקום יבקש הוא כי האב

יסע".

לא שמועה הגיעה קצר זמן ואחר לנסוע, אופן בכל החליט הבן אך
טבע. הבן וגם בדרך טבעה שהאוניה טובה,

לומר יכולת לא "רבי וטען שליש בדמעות הריי"צ לרבי החסיד הגיע
בוודאי כך אומר היית אם תטבע! שהאוניה שיקרה? מה שזה לי

נוסע." היה לא שהוא

אני לציית. צריכים שכשאומרים, חינכו אותנו הריי"צ: הרבי לו השיב
מצייתים וכשלא טוב זה הרי כשמצייתים ג"כ. לי שאומרים מה אומר

להיפך. זה הרי

קולטים לא עדיין אנחנו אבל
קשה שבד"כ והגביר לציית. לך כדאי יהודי, לאותו אומר גרונר והרב

מציית". שאני "תגיד ואמר: הסכים לציית, לו היה

קשה שהיה ואומר המשיח מלך שליט"א לרבי חוזר גורנר הרב
הרבי עם הסיפור את לו שספרתי אחרי "אבל לציית, להחליט לגביר
המשיח, מלך שליט"א הרבי שאל מסכים". שהוא אמר הוא הריי"צ,
ואמר המשיח מלך שליט"א הרבי חייך סיפר. גורנר והרב סיפור? איזה

הסיפור. את כן לפני הכרתי לא הסיפור, על רבה תודה

ששמע זה על להודות וחזר מאוד, הרבה והרוויח לציית בחר אכן הגביר
הרב שאילמלא והודה שהצילו המשיח מלך שליט"א הרבי של בקולו

בזה. לעמוד הכח בו היה לא הסיפור את לו סיפור גרונר

וברוחניות: בגשמיות קטיף בגוש הגדולה הנפילה את לראות מדהים
שהידרדו ילדים כלכלית, מבחינה שנפלו אנשים שהתפרקו, משפחות
התריע המשיח, מלך שליט"א הרבי פעמים כמה טובים. לא למקומות
ובסופו להיות הולך ומה יהיה מה ואמר מפורשת, בצורה איתנו דיבר
קולטים. לא עדיין אנחנו אבל קורים האלה שהדברים רואים דבר של

הגאולה). באתר המלא (הנאום לשנות. עלינו זה ואת

עכשיו נפלאות

מלך דבר

חסידים שיח

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד. פרק תענית הל'

ה. פרק

א. פרק וחנוכה מגילה הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

א. פרק אישות הל'

כא-כג. פרקים מת טומאת הלכות

א פרק אדומה פרה הלכות כד-כה. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

א פרק צרעת טומאת הלכות יד-טו. פרקים

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ציצית מצוות בזכות

בלק פרשת
ה - אבות פרקי

בלק

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

להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ, על

שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל כמה
בפניהם. הארץ את פותחים שאז לגויים,

ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים

קירשנזפט לוי הרב

ציון שלמה 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

בתנופה היומי המיזם
מידי נשלח שלימה, שנה במשך

מהרבי וידאו של קצר קטע בוקר
אלפי למאות המשיח מלך שליט"א

המהווה תבל, קצוי מכל אנשים
התקשרות, של יומית זריקה עבורם
היוזמים פונים כעת ואמונה. עידוד

את שתתן פעמית חד תרומה בבקשת
הפרוייקט. את להרחיב האפשרות

לאתר היכנסו און-ליין לתרומה
.770rebbe.com הפרוייקט:

כפר-סבא לישיבת רישום
בעיצומו נמצא אלו בימים

סבא, כפר חב"ד לישיבת הרישום
יסודי לימוד לתלמידים המציעה
שחיטה - הקודש מקצועות של

תעודות (כולל סת"ם וסופרות
ללימוד מסלול וכן מוכרות), סיום

מלאים פנימיה בתנאי הסמיכה,
וחסידית. משפחתית חמה, ובאווירה

ראש אפרגון, אבישי הרב לפרטים:
.054-728-1770 טל': הישיבה,

תתעורר ביבי ברשת: מחאה
רבים החלו השבוע לאורך

ברשתות מחאה תמונות להעלות
"ביבי הכיתוב: עם החברתיות
לפיגועים מוכנים לא תתעורר,

מיחידות חיילים המוחים, בין יותר".
רבים. ואזרחים שונות

כולה ישראל ארץ נתינת של האלוקית ההבטחה על אומנם מבוססת הברורה עמדתו
להישרדות הבטחוני ההגיון על גם מבוססת היא אך ישראל, עם ויחיד, אחד עם לידי

טובות חדשות

להתנתקות עשור
הבטחוני והמחדל

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

מכל השליליות ותוצאותיו להתנתקות, עשור
יוזמי, כל של פניהם על טופחות שהיא, בחינה
מציאות במקום הגירוש. פשע ומבצעי אדריכלי
בעד, המצדדים כלשון יותר, טובה בטחונית
מציאות עזה ברצועת נוצרה ההתנתקות, ערב

אסונית. בטחונית
אלפי עשרות עקירת לאחר מעטים חודשים
החרבת עזה, ועוטף קטיף גוש תושבי יהודים,
ומסירת הבטחון, כוחות ע"י היסוד עד בתיהם

הגרועים לידי אדמותיהם
עזה הפכה שבאוייבינו,
גלויה, טירור ליישות
את דגלה על שחרטה
היהודי הישוב השמדת

(ח"ו). ישראל, בארץ
שהתעצמה טירור יישות
בארבעה גם הוכרעה, ולא
חם, חורף צה"ל: מבצעי
ענן עמוד יצוקה, עופרת
טירור יישות איתן. וצוק
ומתחמשת ההולכת
הבוהות עיניהם תחת
ההחלטות מקבלי של
הבטחונית במערכת

בישראל.

ההתנתקות מחדל המשך
המנהרות, בסכנת נוכחו שהכל לאחר כיום, גם
ומרכז הנגב ישובי לעבר טילים אלפי נורו מהם
לחמאס לספק בישראל הממשלה ממשיכה הארץ,
אלא משמשים שאינם בטון, של טונות יום מידי
הבא. העימות לקראת התקפיות, מנהרות לבניית
שבפינוי באסון נוכחו שהכל לאחר כיום גם
הממשלה ממשיכה לערבים, ומסירתו שטח כל
הקואליציה בתמיכת
הדתיות, המפלגות כולל
המעשיות בהכנות
ושומרון יהודה למסירת

(ח"ו). הערבים, לידי

שרשרת את למנוע היה ניתן האם לשאלה, ביחס
התריע ויחיד אחד איש כי לציין יש המחדלים,
אלא התריע, רק לא לפני. רבות שנים במשך
הקשה הבטחוני המחדל על מפורשות, דיבר
היהודי, הישוב על מזמינות ישראל שממשלות
בארץ ויתורים על מו"מ לנהל מוכנותם בעצם

שאל. ייעצר, והיכן ויתור, גורר ויתור ישראל.
(92') תשנ"ב שבט י' ביום הנוקבת בשיחתו
עצם כי ואמר התריע דאז, התחבורה לשר
לאוטונומיה המוכנות
דובר (אז לפלסטינים
וחקלאות!) חינוך על רק
מדינה להקמת יביאו
שתהווה פלסטינית
לישוב נפשות סכנת

ה"י. היהודי,

ומנצח נלחם
הברורה עמדתו
על אומנם מבוססת
האלוקית ההבטחה
ישראל ארץ נתינת של
אחד עם לידי כולה
אך ישראל, עם ויחיד,
להישרדות, הבטחוני ההגיון על גם מבוססת היא
בהלכה מושלם, באופן ביטוי לידי שבא כפי
"נכרים שכ"ט: סימן ערוך בשולחן הברורה
באו לא עדיין ואפילו ישראל.. עיירות על שצרו
זיין בכלי עליהם יוצאים לבוא ממשמשים אלא
לספר הסמוכה ובעיר השבת את עליהם ומחללים
ותבן קש עסקי על אלא לבוא רוצים אינן אפילו
העיר ילכדו שמא השבת את עליהם מחללין

לפניהם". ליכבש נוחה הארץ תהא ומשם
המשיח מלך כי הרמב"ם כותב מלכים בהלכות
מלכותו קבלת ומנצח. ה' מלחמות שנלחם זה הוא
הרבי של הקדושות להוראותיו מוחלט וציות
להתגלותו שיביאו הם המשיח, מלך שליט"א
והשלימה האמיתית בגאולה והמושלמת המלאה

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף

ישראל מדינת ע״י האכזרי הגירוש לאחר כיום דקלים נווה ישיבת
המשיח. מלך שליט״א הרבי התגלות רק היחיד, הפיתרון ..!? מתי עד

הגירוש! לחרפת עשור

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 .

הקדושר' קדמי באוהל הבעש"ט הקדוש הבעש"ט באוהל קדמי ר'

בנתניה ומשיח גאולה מדרשת

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

היצר מפתויי ועצב יאוש
הכי בצבעים עצמו מצב ומתאר התאוננות ...מלא
הזקן רבנו דברי ממנו נעלמו שעה שלפי ולפלא שחורים.
ערוך והשולחן - שבתורה בנסתר פוסק - התניא בעל
ענין שכל קדישא, תניא בספרו - דתורה בנגלה פוסק -
לבלבל ותחבולותיו היצר מפיתויי ה"ז ועצב יאוש של
שלפום ג"כ בהנ"ל ומבואר הבורא. מעבודת האדם את
והאפשריות הכח היכולת נתנה אחד ולכל שיחנא, גמלא

חיל. אל מחיל ולילך והמצוה התורה בדרך לילך
הדרך אין - האפלה הדרך להאיר ופנס אור ע"ד ומ"ש
בשו"ע לפרטיהם הענינים ברורים כי וכלל. כלל אפלה
אשר פרטים לפרטי בהנונע גם ואפילו חסידות, ובספרי
ושתי יעוצות. עצות כמה לזה גם ספק, מטיל היצר

עיקריות: עצות
טוב חבר לו להיות האמצעי, אדמו"ר פתגם ידוע א)

שתי הם אז אשר הרוחנים, בענינים ישוחח עמו אשר
אחת. בהמית נפש על נפשות-אלקית

המועיל דבר בכל התחבולה, באה צד מאיזה הבחינה ב)
אפילו - שתהי' מניעה כל הנה בפועל, לעבודה ומביא
מתחבולותי' רק הוא נעלה היותר מדבר היא המניעה אם

סיון). כ"ג יום היום (ראה נה"ב של
לגמרי דעתו יסיח זה, מכתבי לקבלת שתיכף רצון ויהי
נשיאינו, רבותינו כפתגם ואם בפעולות. וירבה מאנחות
פעולות שכמה עאכו"כ אנחות, מאלף אחת פעולה טובה
ששינה יראה קצר זמן ובמשך דאנחות. מהסדר טובות
בהתמדה שילמוד ובלבד שבמכתבו, המצב בתאור לגמרי
חבריו על גם וישפיע הישיבה, סדרי וישמור ושקידה,

האמור, בכל לבשו"ט בברכה בזה. שי'
ותניא תהלים דחומש השיעורים משלשת יודע בטח נ.ב.
ו׳שכט) ולהבא.(מאגרת מכאן עליהם ישמור ועכ"פ הידועים,

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 (3.7.15) ה'תשע"ה תמוז ט"ז בלק, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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בשנים פורחים ונשים, לבנות הלימוד מרכזי
בכלל יהדות ללימודי מדרשיות האחרונות.
זו הארץ ברחבי קמות בפרט, וחסידות
זכתה לאחרונה מרשים. בקצב זו אחר
העוסקת כזו, למדרשיה נתניה העיר גם
נושא בהדגשת החסידות, תורת בלימוד

רבה. ובהצלחה ומשיח הגאולה

לימודים מערך המנהל הפרוייקט, מאחורי
יוזמות עומדות השנה, מתחילת קבוע
מושקא חיה מרת המדרשיה: ומנהלות

טאוב. מיכאלה ומרת איתן

הכל את ששינה המכתב
שנה, כ-11 לפני החל הכל "מבחינתי
לי היה תקופה באותה איתן. מרת מספרת
מיין. סטודיו בשם לקוסמטיקה, ספר בית
המשיח מלך שליט"א מהרבי אחד מכתב
המכתב תוכן הכיוון. כל את אצלי שינה
והפצת יהדות בהפצה לעסוק שעלי היה,
שהרבי לדעת עלי וכי החסידות מעיינות
המשכורת וגם אחר ולא הביג-בוס הוא
פעילות מדרשיה! על שם דובר ממנו. באה

והפצה.

לדחיפה. זקוקה הייתי אך לפעול, רציתי
משיח" שכולה ב"שבת השתתפתי אז בדיוק
פגשתי שם איתמר. בישוב שהתקיימה
המדרשיה על שסיפרה ציק חני במרת
בזה להתחיל רציתי ים. בבת שבניהולה
מידי. מוקדם היה זה כנראה אך מיידית,
שונים. ועיכובים מניעות לפתע התעוררו

לפועל. יצא לא והעניין

ערד הרב אצל גם למדתי תקופה באותה
אישי אימון חסידות, למדתי ברחובות.
במכללת זה בתחום עבדתי נישואין. וייעוץ
עם שסיימתי לאחר כעת, רבקה. בית
ואימון לייעוץ משרד פתחתי הקוסמטיקה,
פעילות בזה משלבת אני כאשר אישי,
קודש". "אגרות של בתחום גם עניפה
אך שיעורים, מתן כולל בפעילות המשכתי

מדרשיה. של מסגרת ללא עדיין

ל-770 הנסיעה
נולדה בפועל, המדרשיה הקמת על החלטה
הרבי אצל הייתי תשרי בחודש השנה.
לפני בחודש בסיום המשיח. מלך שליט"א
באמצעות תשובה קיבלתי חזרה שטסתי
את לפתח היה: שתוכנה קודש, האגרות
ברור היה ופעילות. החדש הכנסת בית
קבועה. במסגרת לפעול שנתחיל שהכוונה

ממ"ש מרכז מנהל טאוב, אבי לרב פניתי
בפני המליץ הנ"ל, המכתב שלנוכח בנתניה,
שבמרכז, הכנסת בית רב יוסי הרב בנו,
עצמו ממ"ש במרכז לפעול שנתחיל
לתמונה נכנסה כעת לנשים. כמדרשיה
עצמה על שנטלה טאוב מיכאלה מרת גם
המקום ועיצוב הלימודים תכנית הכנת את
נסענו לחנוכה אגב, בהצלחה. בזה ועוסקת
כשהפעם המשיח, מלך שליט"א לרבי שוב
מחמישים למעלה עם כבר נוסעות אנו

ב"ה. נשים,

שבועי סדר
המרצים: מיטב גוייסו הלימודים לתכנית
הרב הלבבות, בחובת טאוב יוסי הרב
ליקוטי עפ"י זוגיות, - יעקב קורדה
עם לחיות זלמן נוטיק הרב תורה,
גאולה שבוע פרשת שיחות ליקוטי הזמן,
חינוך זוגיות על שאבי רחל מרת ומשיח,
תניא שיעור מתקיים וכן אישית, והעצמה
מרת עם מלכות בדבר שיעור למתחילים,
סדנת מקיימת בולטון, רחל מרת איתן.

תעצומות.

מתקיימות הסדירים, הלימודים לצד
חודשיות ההתוועדיות במדרשיה
עם ובנות, נשים עשרות בהשתתפות
אבישי הרב ביניהם ידועים, משפיעים
מרדכי והרב ויצהנדלר הרב איפרגון,
מתקיימים במקום ועוד. רוטנשטיין
רוסית. לדוברות גם מיוחדים שיעורים

.054-531-6770 ולתרומות: לפרטים

במדרשה התוועדות
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