
המאמרים סט
משיח: של תורתו להפצת המכון
את להזמין ניתן חד-פעמי, במבצע יוצא
שליט"א הרבי מאמרי כל של הסדרה
במחיר הירוקה'] ['הכריכה המשיח, מלך
מראש, מהסכום חצי תשלום (ע"י מיוחד
המבצע הספרים). קבלת עם השני וחצי
אי"ה יגיעו והספרים תמוז, י"ג עד תקף
0585358770 - לפרטים אלול. בחודש

.718-560-3770 בארה"ב

משיח שכולה שבת
הקודש, בארץ משיח מטה מטעם
תמוז כ"א פנחס פרשת בשבת תתקיים
במלון משיח", "שכולה שבת (15.7)
יתקיימו השבת במהלך בטבריה. "באלי"
עם והתוועדויות הרצאות שיעורים,
משה הרב נוטיק, זלמן הרב המשפיעים:
שלום והרב פרומר, אסף הרב הלל,
הוא השבת אורח שמולביץ. דובער
תכניות מצרפת. מטוסוב ראובן הרב
חובה. מראש רישום לילדים. מיוחדות
מיוחד. מחיר תמוז לי"ב עד לנרשמים

.03-960-7700 ורישום: לפרטים

תמוז לי״ב הכנות
בארץ חב"ד במוקדי עניפה פעילות
י"ב-י"ג הגאולה חג לקראת ובעולם
הנשיא הריי"ץ אדמו"ר גאולת תמוז,
ברוסיה. ממאסרו חב"ד, בשלשלת הששי
לכל גאולה יום הוא זה שיום כהכרזתו
גאל בלבד אותי "לא - ישראל עם
כל את גם אם כי תמוז, בי"ב הקב"ה
מצווה, שומרי הקדושה, תורתנו מחבבי

יכונה". ישראל בשם אשר את וגם

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

ניתן בהחלט כך בעליל. שגרתית בלתי פרשה
חוקת "זאת חוקת פרשת פרשתנו, את לאפיין
האופן אדומה, פרה בפרשת העוסקת התורה"
יכול מת, בטומאת שנטמא מישראל אדם בו

להיטהר.

שלא תמימה, אדומה פרה לקחת יש כך, לשם
נשרפת היא שחיטתה ולאחר עול, עליה עלה
בצמר הכרוכים ואיזוב ארז עץ עם יחד כולה,
מי חיים, מים בכלי לוקחים וכעת באדום. צבוע
הכנת לאחר הפרה. מאפר בהם ומערבים מעיין
שנטמא האדם על מהם מזים ליעודם, המים

טהרתו. בתהליך

נושא שכל לעובדה מעבר
אינו וטהרה הטומאה
מתחוםהמונחיםהגשמיים,
עולם כללי עפ"י מובן ואינו
הנוגע שבכל הרי החומר,
חוסר אדומה" ל"פרה
מעולמנו לנו המוכר ההגיון
יותר. עוד בולט הטבעי,

מלך גזירת
האפר, הכנת בתהליך
כל מוזר. דבר מתרחש
אפר בהכנת העוסקים
משחיטתה, החל הפרה,
נטמאים וכו', שריפתה

ודווקא בטבילה, וחייבים הערב עד בטומאה
בטומאה שנטמא מי את מטהרים זה, אפר עם

ביותר. החמורה

כגזירת כ"חוקה", זו מצוה הגדרת מובנת מכאן
ולכן כעת, פנים כל על להבנה, ניתנת שאינה מלך
במצוה אין כאמור אחריה". להרהר רשות לך "אין
המאפשר הנפשי שהכוח כך ומובן, גלוי טעם זו
אלא רגש, או שכל אינו זו, מצוה של קיומה את
וקבלת מוחלט ביטול
מטעם למעלה עול
"יחידה גילוי ודעת,

שבנפש".

מתעורר שאז אלא

פרה מצות את התורה מציגה מדוע אחר, קושי
כולה התורה כל את המייצגת כמצוה אדומה
כן קיים המצוות ברוב והרי התורה", חוקת "זאת
אחת למצוה לייחסה צריך היה שלכן שכלי טעם
שנאמר כפי הפרה" חוקת "זאת ולכתוב פרטית,
פסח. קורבן על כשדובר הפסח" חוקת "זאת
התורה", חוקת "זאת אדומה בפרה נאמר מדוע

כולה? התורה את מאפיינת היא וכי

יהודי שבכל משיח גילוי
המצות ברוב המשיח. מלך שליט"א הרבי מסביר
העמקה ובקצת שכלי, טעם גם בהם יש אכן
אלא המקיימם, לאדם והתועלת הטוב את רואים
עלול כך, משום שדווקא
בגלל לקיימם האדם היה
ונימוקי השכלי הטעם

שבהם. התועלת

התורה מדגישה לכן
חוקת "זאת ואומרת
שבמצות כשם התורה",
אחיזה כל אין אדומה פרה
לטעם שכלי להסבר
קיומה כל אלא המצוה,
האדם מביטול נובע
כך המצוה, מצוה להקב"ה
בכל הגישה להיות צריכה
שיש באותם גם המצות,
מצד לקיימם ועלינו שכליים, הסברים בהם

ית'. אליו שלנו המוחלט הביטול

מתוך ומצות תורה קיום של זו, להנחיה
מיוחדת משמעות יש ית', אליו מוחלט ביטול
והשלימה, האמיתית הגאולה לזירוז בפעילותנו
הוספה ע"י זה אדיר יעד של מימושו כאשר
דורש הגאולה, בשורת והפצת ומצות בתורה
גם אלא הגלויים רק לא הכוחות מיצוי את
עצם זו שבנפש" ה"יחידה לגילוי עד הנעלמים,
עם לישראל דווקא הניתנת יכולת הנשמה,
יהודי לכל ונמשכת ית', ומהותו מעצמותו קרובו
ויגאלנו שיבוא המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י

ממש. ומיד תיכף

אדומה פרה בין
היחידה! לגילוי

לגילוי עד הנעלמים, גם אלא הגלויים רק לא הכוחות מיצוי את דורש הגאולה יעד של מימושו
ית׳ ומהותו מעצמותו קרובו עם לישראל דווקא הניתנת יכולת הנשמה, עצם זו שבנפש״ ה״יחידה

בשבת משיח׳, של ׳אורו קעמפ בוגרי ה׳, צבאות חיילי מסדר
תמוז. ג לקראת קורח, פרשת בשבת שהתקיימה גיבוש

תמוז ג' לקראת הגיבוש

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(30.6.17) ה'תשע"ז הגאולה, חודש - תמוז ו' חוקת, פרשת קודש שבת ערב
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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

נחום שיחי' בני הרב למשפחת
שיחי' יוסף הת' הבן לבוא

שתחי' חיה רחל עב"ג השידוכין בקשרי
מעטוף שיחי' שלמה הרב למשפחת
הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של

טוב מזל

קופצ'יק, בילא וחנה דוד אהרן ר' למשפחת
פעריל אסתר ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
לחדרה שליח קופצ'יק קלונימוס ר' ולזקניהם:

דגן לבית שליח גרומך שמואל ר'
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל

  
    

   
    
    
   

   
   
   

    

. . הפרה אפר את טהור איש ואסף
יט) יט, (במדבר טהור במקום

הקב"ה זה הפרה, אפר את טהור איש ואסף
לגויים נס "ונשא יב) יא, (ישעיה בו שכתוב

וגו'". ישראל נדחי ואסף

ג) טו, (שמות ביה דכתיב הקב"ה זה - איש
מלחמה". איש "ה'

מראות עינים "טהור הקב"ה, זה - טהור
יג). א, (חבקוק וגו'" ברע

של גלויותיהם אלו הפרה, אפר את
ישראל.

זה - טהור במקום למחנה מחוץ והניח
טהורה. שהיא ירושלים

רבתי) (פסיקתא

בין שבת בערב נבראו דברים עשרה
ה) פרק אבות (פרקי השמשות
"יום הפכים שני מחבר השמשות, בין
משניהם, נעלה הוא כי המוכיח דבר ולילה",
ובו מהזמן שלמעלה לבחינה שייך והוא
אל ההשתלשלות" מ"סדר המעבר מתבצע

מהשתלשלות". ש"למעלה הבחינה

ג) ב, (לבראשית בחיי ורבינו הרמב"ן
אלפי בששת ההנהגה סדר כי מסבירים
ההנהגה לסדר דומה העולם, קיום שנות

- בראשית ימי בששת

ימי ששת וגמר ששלימות שכשם מכאן
של השמשות" ב"בין הייתה בראשית
הבריאה תכלית תושלם כן השישי, יום
השישי אלף של השמשות" ב"בין כולה
שבעקבתא הדור ביותר, האחרון בדור -

דמשיחא.

שיחות) (ליקוטי

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:31 19:13 ירושלים

20:34 19:29 תל-אביב

20:35 19:22 חיפה

20:32 19:30 באר-שבע

21:21 20:13 ניו-יורק

     
לב.) א, יא, פרק (שופטים 

מחיה נחש גם - רוצה כשה'

מלך דבר

חוקת פרשת
ה פרק אבות פרקי

חוקת

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
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

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

ארסיים נחשים השבוע: התרחש מסעיר סיפור
למותם וגורמים במדבר, הנודד בעם תוקפים

ישראל בני תלונות לאחר באה המכה רבים. של
ממצרים העליתונו "למה ומשה: הקב"ה כלפי
הקלוקל". בלחם קצה נפשנו במדבר.. למות

מכת את מהם שיסיר למשה זועקים הם כעת
נחש מכין משה הקב"ה, ציווי לפי הנחשים.

הן וההוראות גבוה, עמוד על המתנוסס נחושת
ויינצל. הנחושת נחש אל יביט שהוכש מי שכל

המתים תחיית מיני
כלל הקב"ה למעשה כי מציין, בפירושו רש"י

מנחושת. הנחש עמוד את ליצור למשה אמר לא
שהמילים מאחר הבנתו, פי על זאת עשה משה

לשון". על נופל "לשון הם ו'נחושת' 'נחש'

ממית נחש וכי רבותינו, "אמרו מביא: הוא ועוד
מסתכלין ישראל שהיו בזמן אלא, מחיה?! או

לאביהם ליבם את ומשעבדין מעלה כלפי
נמוקים". היו לאו ואם מתרפאים, היו שבשמים

שמכיוון מציין המשיח מלך שליט"א הרבי
משה שעשה שהנחש בתורה במפורש שנכתב
זה שנחש לכך קשור זה הרי מנחושת, היה

וכיצד? בכלל, לרפואה כסגולה שימש

היה נחש ידי על שהוכש מהמתלוננים מי כל

מסמל בכלל שנחש לכך, (מעבר למות אמור
עץ חטא הוא לעולם, מיתה שהביא הדבר מוות.
היה הצלתו, לצורך הנחש). בגלל שקרה הדעת

חיות. של תוספת לקבל עליו

הנחש ידי על שהוכש כזה אחד בכל למעשה,
וניצל, הנחושת בנחש הביט מכן ולאחר

מצד הרי כי המתים, תחיית מעין בו התקיימה
למות. אמור היה הוא עצמו

וכללית אישית תחייה מהפכת
להחיות הכח כי מוסבר, החסידות בתורת

לאחר כי החיים, מקור מדרגת מגיע אינו מת
החיות ממנו והסתלקה חי היה כבר שהאדם

בחיים להישאר לו שגרם כח אותו בו, שהיתה
שהמת כדי לחיים. לחזור לו לגרום יכול לא
ממקום שמגיע שונה, כח צריך לחיות ישוב

דרגה זוהי החיים. ממקור למעלה לגמרי, אחר
לזה, זה שווים ומוות חיים ששם כזו עליונה
לחיות. המת גם יכול כזה, כח מבחינת ולכן

בנחש שהביטו בכך הגיעה ישראל בני רפואת
כזו מדרגה כח שנמשך מכיוון כי – הנחושת

הקצה מן מתהפך הכל שווים, ומוות חיים ששם
מוות, היא שמהותו נחש, שגם עד הקצה, אל

לחיים. חוזרים שבאמצעותו דבר להיות יכול

אישי תהליך הקדמת לאחר נגרמה זו פעולה
מסתכלים "ישראל – ישראל בני אצל כזה
לאביהם ליבם את ומשעבדין מעלה כלפי

שהלב היא שיעבוד במילה הכוונה שבשמים".
כנוע יהיה לנחש, שנמשל הרע היצר גם כולו,
– ל'אתהפכא' גורם כזה מעשה הקדושה. לצד
היא שמהותו נחש שגם יאיר, עצמו שהחושך

לחיים. גורם להיות יוכל מוות

ל'נחושת', 'נחש' בין הקשר מה מובן זה לפי
בתוך שמתלבשת דרגה על מורה נחושת גם כי
האמיתית הסיבה זו הטומאה. וכוחות הקליפות

לשון", על נופל "לשון הן אלו שמילים לכך
על מצביע דבר כל של שמו הקודש בלשון כי
מתהפכת שבעולם ה'נחש' דרגת כאשר חיותו.
ה'נחושת'. בדרגת גם כזה מהפך נעשה לטוב,

לפרה הנחש בין הקשר
נחש בין הקשר את לראות ניתן גם כאן

החידוש אדומה. פרה – חוקת לפרשת הנחושת
דבר לטהור. נהפך שהטמא הוא אדומה פרה של
התורה מכללי יותר שגבוהה מדרגה מגיע כזה

ממקור שלמעלה לדרגה מקביל הרגילים,
לחיים. לחזור האפשרות נמשכת ממנה החיים,

נמצאים בו לזמן גם זאת לקשר אפשר ואולי
שמבטא התאריך – תמוז ג' שלאחר הימים –

מלך שליט"א הרבי של הנצחיים חייו את
לנצחיות קשור זה הרי הדור שכנשיא המשיח,
שליט"א הרבי פני את שמקבל הדור כולו, הדור

ממש. מיד צדקנו משיח

י״ג) חלק שיחות ליקוטי (עפ״י



שליט"א הרבי אל ההתקשרות אפיק
קודש, האגרות באמצעות מה"מ
כאשר ומעמיק. הולך ומתרחב הולך
והפלא הנס את חושפת תשובה כל

זה. התקשרות אפיק של

הרבי שליח קליימן יוסי הרב מספר
בארה"ב, בשיקאגו מה"מ שליט"א
לארץ אלה בימים במיוחד שהגיע
בעצרת להשתתף כדי הקודש,
עיר ים בבת תמוז, ג' ומשיח גאולה

הגאולה.

במסגרת זכינו שנים כחמש "לפני
עברית לדוברי משיח בבית פעילותנו
בני ישראלים. זוג להכיר בשיקאגו,
ועדיין שנתיים כבר נשואים היו הזוג

בילדים. נפקדו לא

הקשר שנוצר מאז
החלו הם עימהם
אצלנו להתארח
יותר התקרבו לשבתות,
שליט"א לרבי ויותר
התחזקו המשיח מלך
וב"ה ומצות בתורה
בטן. בפרי להפקד זכו
בנות שתי להם נולדו

ב"ה. ובן,

שלא ידעו כבר הם כעת
משמעותי צעד עושים

הסכמה אישור קבלת ללא בחיים,
מלך שליט"א מהרבי וברכה

המשיח.

הכלכלי מצבם כשנה, לפני זה היה
לנסות החליט והבעל קל היה לא
אריזונה. במדינת עבודה ולמצוא
מלך שליט"א הרבי אל פניה לאחר
קודש האגרות באמצעות המשיח
לאריזונה נסע הוא ברכה, וקבלת
אוטומטיות בדלתות לעסוק והחל
הוא ראשון בשלב פרטית. לחניה
שלושה של לתקופה נוסע היה
בשיקאגו למשפחתו וחוזר שבועות

הלאה. וכן

לו יש שב"ה ראה הוא זמן לאחר
את להעביר והחליט בזה הצלחה

לאריזונה. כן גם משפחתו בני

למעבר ברכה וביקש כתב הוא כעת
שלהפתעתו אלא לאריזונה, דירה
למעבר. התייחסות כל הייתה לא
שתלוי לו אמרתי כך, על לי כשסיפר

כותבים. איך

אשתך עמדת את כתבת האם
כן גם שהיא כתבת האם בעניין?

כתבת האם הדירה? למעבר מסכימה
וראית ביררת שם שהייתך שבמהלך
בית העתידי, המגורים במקום שיש
סקרת והאם לתפילה? ומניין כנסת
בנושא שם, הטובות המעלות כל את

וחסידות? יהדות שמירת

לא הוא שאכן הודה שהוא לאחר
כתוב כן אם לו, ואמרתי כך כתב
המלאים הנתונים את ותפרט מחדש

שיעשה. אמר וכך

בלינק לי שולח והוא שבוע עבר לא
מלך שליט"א הרבי תשובת את
התפתחות את לי ומספר המשיח

המפתיעה. הדברים

בעבודתו שהחל התקופהמאז במהלך
היה הוא באריזונה,
הודעות בחילופי
משפחתו בני עם
אשתו ומשפחת
בחילופי בארץ. הגרים
סיפר הוא ההודעות
ההסתדרות נסיון על
ושאל באריזונה, שלו
ירצו והם במידה
האם לאריזונה לעבור
כספית להם יעזורו הם
להיכנס שיוכלו כדי
כשהוא החדשה. לדירה
עזרתם את מבקש הוא כי מדגיש

להחזיר. מנת על כהלוואה, רק

את ושאל כתב בו יום באותו והנה
האם המשיח מלך שליט"א הרבי
הוא לאריזונה משפחתו עם לעבור
באגרות הבאה התשובה את קיבל

הקודש.

לאדם התייחסות הכילה התשובה
רוצה אינו שחתנו כך על שהתלונן
כדי כספית עזרה ממנו לקבל
והרבי חדשה. לדירה להיכנס שיוכל
לו, עונה המשיח מלך שליט"א
את לקבל שיסכים לחתנו שיאמר
נכלל זה כסף שגם משום העזרה
מראש לאדם שמקציבים בהקצבה

השנה.

יום, שבאותו היה, העצום והפלא
הנ"ל התשובה לקבלת במקביל
הודעה מקבל הוא הקודש, באגרות
6000 של סך לו שולח שהוא מחמיו
ולא לדירה! לכניסה כתמיכה דולר

כמתנה! אלא כהלוואה

שיחיו, ילדיהם עם הזוג בני ואכן
ב"ה. ומצליחים לשם עברו

"עולם באתר מאמרו מתוך מחברון, מרזל ברוך הרב עם
מאמרים. מדור www.olam-katan.co.il קטן"

כאן 2 אוסלו
טראמפ וממשל נתניהו ממשלת נציגי
של המחבלים שלטון נציגי מול מבשלים
הסכנה .2 אוסלו הסכם את מאזן אבו
הן מסוכנת הרמוניה שקיימת בכך נעוצה
לבין בינו בממשלה הן לנתניהו, טראמפ בין
שעשוי נוסף נתון ליברמן. הביטחון שר
הליגה התפוררות שלאור הוא דאגה לעורר
חולשתו בשיא נמצא אבו-מאזן הערבית,
שעלול מה ומחוץ, מבית פנימית במלחמה

הערבים שבסוף כך על שבנו כאלו היו תמיד להסכם. אותו לדחוף
אפשר – כאמור – כיום אך אותנו, יצילו ובכך הסכם כל ידחו

כך. על לסמוך פחות

כואבים ויתורים עכשיו כבר נעשים להסכם ההכנות במסגרת
לבנייה למחבלים נמסרים C משטח נרחבים שטחים - למחבלים
את שיחזק דבר העולם, מדינות של רב במימון עובדות ולקביעת
עוד לשחרור מתכוננים במקביל, יו"ש. שטחי רוב על שליטתם
קשים ויתורים על ומתן משא מתקיים וכן ורוצחים, מחבלים
ביו"ש. לערים כניסה ללא לפעילות מתכונן צה"ל בירושלים. גם
אצל שהייתה האכזרית ההקפאה ליהודים, הבנייה בתחום ומנגד,
כולל - נתניהו) (בגלל טראמפ שלטון תחת גם נמשכת אובמה
האצבע על לסובב ממשיך מצדו, נתניהו, בנימין רה"מ בירושלים.
הימין, של הממסד שאר ואת מהרבנים חלק את יש"ע, מועצת את
בונים שרבים היהודי, ובבית בליכוד והח"כים השרים את וגם

המסוכנים. המהלכים את שיעצרו עליהם

הוויתורים את ולעצור להתעורר
השם שינוי וגם עומדת, במקומה והמפד"ל בא, ודור הולך דור
ישבה המפד"ל המפד"לניקים. הגנים את שינה לא היהודי" ל"בית
בממשלה ישבה המפד"ל דיוויד. קמפ הסכם את ואפשרה בממשלה
הדבר וחברון. וואי הסכמי ואת קטיף מגוש הגירוש את ואפשרה
בנט דבר ובכל אדומים, קווים אין כאשר בנט, בראשות גם נמשך
נותנים הם מבפנים". "להשפיע לנסות ימשיכו מקרה שבכל מודיע
גם הבנייה את ולהקפיא ישראל מארץ חלקים למסור לנתניהו

לכיסאות. לדבוק וממשיכים מחבלים, לשחרר בירושלים,

רשימת עוד עומדת הדיונים שולחן על כי היטב יודעים הם
מאוחר חלילה כשיהיה רק - ושוב הממשלה, מצד נוראה ויתורים
היהודי הבית אז אולי בנתניהו, לתמוך יסכים והשמאל מדי,
תצטרכנה שממילא בחירות לפני ספורים חודשים לפרוש יחשוב
שהם ההצגות את יקנה התמים שהציבור תקווה מתוך להתקיים,

דבר. עשו לא האמת שברגע אחר אז, יעשו

הוויתורים את ולעצור להתעורר ישראל ארץ לנאמני קורא אני
אכזבות שבענו והליכוד, ה"ימין" מראשי אכזבות שבענו והנסיגות.
בעוד אותם לקנות שאפשר יש"ע ואנשי וגרורותיהם מהמפד"ל
לא אם וכיכרות. גינות פיתוח או קטן כביש רחוב, לתאורת תקציב
וכי למציאות, הפך כבר 2 אוסלו כי לגלות עלולים אנו נתעשת,
ר"ל. מוגמרת, עובדה היא ושומרון ביהודה מחלקים ההתנתקות
להבין לנתניהו ולתת למכה רפואה להקדים יש מאוחר, יהיה בטרם
בגוש עשה שהליכוד מה את לעשות לו יאפשר לא אחד שאף
בארץ. שטח משום נסיגה לאפשר הולך לא אחד ואף ובסיני, קטיף

כאן. כבר 2 אוסלו מאמרים: מדור קטן בעולם המלא למאמר

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

ליום פרק תמוז - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ד. פרק נחלות הל'

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

ד-ו. פרקים ואבידה גזילה הלכות

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

טז-יח. פרקים

א-ג. פרקים ומזיק חובל הלכות

ד-ו. פרקים

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הלוואה ולא מתנה

של דעתם מהי לדעת צריכים משהו, שעושים לפני
שכל אומרים, שהם - מלחמה בתכסיסי המומחים

- לגבולותיה) ישראל ארץ (ומכל ושומרון מיהודה שמוסרים שעל
ישראל. מבני וכמה כמה לצלן, רחמנא בסכנה, מעמיד

תשל"ח) כסלו (ט'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

יהודים בסכנה מעמיד

קליימן יוסי 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 בבוקר: 8:30 בשעה יום כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחים ו קדמי שלנוסוכנות הביטוח שלנ הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בארץ-ישראלביטוח צד ג הכי זול בארץ-ישראל  זול הכי ג צד ביטוח

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

לונדוןר' קדמי  הפצת הגאולה ביג בן לונדון בן ביג הגאולה הפצת קדמי ר'

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן

הבן לפדיון כסף מטבעות
השקל" למחצית "זכר - כסף מטבעות וכן

04-8622-442 בע"מ המצליח

כל על דאורייתא מצווה הוא יום בכל תפילין שהנחת "כשם
הוא כך פשוט, איש לבין שבתורה גדול בין חילוק ללא יהודי,

ן

חינוך אודות שעה חצי יום כל לחשוב יהודי כל על גמור חוב
ך ן ן

כוחו, מכפי ויותר לעשות שבכוחו מה הכל, ולעשות הילדים
ך

אותם" מדריכים בהם בדרך שילכו הילדים, אצל לפעול לראות
יום) (היום

הגאולהתלמוד תורה חב"ד בת-ים עיר הגאולה עיר בת-ים חב"ד תורה תלמוד

מרווחות לימוד כיתות .
ילד לכל מעניקים .

וחם אישי יחס

הקודש טהרת על חינוך .
החינוך את הילד אצל המפתח

הגאולה בדור החסידי

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

054-770-3629 והרשמה: לפרטים

הגאולה ועד מאז גן רמת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

להרהיב רק לא עניינם האמיתיים "הפרחים
פירות ופירי פירות לעשות בעיקר אלא עין
טובים", ומעשים מצוות אלא פירות אין ...
לראש המשיח מלך שליט"א הרבי כותב כך
מילים קריניצי. אברהם מר גן רמת עירית
מלך שליט"א הרבי בתשובת שהתקבלו אלו
בדבר ההודעה על קודש, באגרות המשיח
היוו למודעות, מדרש בית לטובת הערב
לחיזוק שהוקדש כולו, הערב של המוטו את

גן. רמת בעיר היחודי המרכז וביסוס

ראשון ביום שנערך השנתי הדינר ואכן
ברמת "שנדליר" באולמי תמוז א' השבוע,
המרכז האמיתיים". "הפרחים בסימן עמד גן,
מרדכי הרב ידי על ומנוהל הוקם עצמו
ומתקיימת שנים, מספר לפני רוטנשטיין,
יהדות הפצת של ותוססת חיה פעילות בו
שונים באפיקים הגאולה, ובשורת וחסידות

ומגוונים.

גן רמת את להפריח
רכז עומד רוטנשטיין, הרב של לצידו
זמנו את המקדיש סימון אסף הרב הפעילות
לזיכוי ב"מבצעים" העבודה, שעות לאחר
והמבצעים חסידות שיעורי בארגון הרבים,
מרכזת הנשים פעילות את העונתיים.
הרב של אשתו ויצהנדלר פרומה הרבנית
ממרצו הוא גם המקדיש ויצהנדלר שמעון

במרכז. ומשיח גאולה שיעורי במתן

רבים זוכים בו זה, יחודי מדרש בית לביסוס
ממרחק, הבאים כאלה ואף האיזור מתשובי
ולתורתו בכלל החסידות לתורת להתקשר
בפרט, המשיח מלך שליט"א הרבי של
ערוכים שולחנות ליד המיוחד, הערב נערך
את הנחה בהפרדה. כמובן מצוה, לסעודת

מוסדות מנהל פרישמן, בנצי הרב הערב
הערב את שהנחה ים, בבת חב"ד חינוך

טעם. ובטוב בחיוניות

גם הידוע המרכז, מנהל רוטנשטיין הרב
בנושא: דברים נשא חינוכי, ויועץ כגרפולוג
גאולה". של בפרחים גן רמת את "להפריח
הכשרה יחידות מנהל חן, שמריהו הרב
הבהיר ומשפחה חינוך למערכת מקצועית

האמיתי". הפרח את "למצוא כיצד

יחודיים פריטים
לאורך שהתנהלה הפומבית המכירה גם
פרחים לך "קנה בסימן עמדה הערב כל
וזאת המשיח" מלך שלט"א מהרבי אמיתיים
שהתקבלה הפלאית לתשובה בהתאם כאמור
קיום על הקודש באגרות ההודעה לאחר
בכרך המופיע בשלימותו המכתב הדינור.
בתוך נדפס קמ"ב, בע' קודש אגרות של כ"ג

לדינר. המפוארת ההזמנה

התקבלו למכירה שהועמדו הפריטים כל

מלך שליט"א הרבי של הקדושה מידו
בארנק ברכה, שטרות דולרים וכללו: המשיח
מידו מטבע בשיבוץ וטבעות שרשראות עור,
מפוארת לחלות מפית כן כמו הקדושה.
שניתנו קונטרסים מהרבנית, בד פיסת עם
"ושאבתם שונות: בהזדמנויות הק' מידו
סיון" "כ"ח ניסים", "שעשה בששון", מים

ועוד. מקורי מכתב חתונה", ו"דרושי

לתרום עדיין, ניתן כי מציינים (המארגנים
למכירה שמועמדים מהמוצרים חלק ולרכוש
(.054-770-2671 בטלפון: תמוז ל-י"ב עד

טובה נקודה
שולי והאמן הזמר הופיע האומנותי בחלק
אלי כשהתקליטן טובה. נקודה בסימן רנד,

"יחי". בשירת הקהל את ומקפיץ מרקיד

הרב דברים נשא הפומבית, המכירה במהלך
בקודש, ששימש מי הלברשטם, חס"ד
המשיח מלך שליט"א הרבי של בביתו

ותיאר שנים במשך
העובדות את במקצת
נחשף להם הפלאיות
נוסף אורח בעבודתו.
הערב, במהלך שהגיע
יו"ר ציק זמרוני הרב
הגאולה למען האגודה
והשלימה, האמיתית
הערב של יחודו על דיבר
של בשבוע המתקיים
המדגישה חקת, פרשת

ודעת מטעם למעלה - הביטול נקודת את
ובפרט בכלל ה' בעבודת המוצא כנקודת -
הגאולה הבאת והיחידה, האחת בעבודה

ממש. בפועל והשלימה האמיתית

בדינר הקהל

המשך - לצרידות רפואה
הצער שמובן אף הנה - וכו' זה למה בטענה, שבא במ"ש

- וכו' לכאורה והקישוים שלו

תועלת, מביאים אין (לכאורה) דא בכגון טענות כל הנה
ובמילא להתרגזות מביאים שהרי אדרבה, אם כי
הרפואה מהירות זה ידי שעל וכו', רוח ונפילת לעצבות

וכו'. מתמעטת

הרי להענין, וביאור פירוש דוקא למצוא רוצים ובאם
הוראה שזהו אפשר) בדרך רק כמובן, כי (אף לומר יש
מדייקים הכל שלא אף שבחינוך, התכלית על באצבע

והעיקרית, הראשונה מחנך, כל מטרת אשר בזה,

בענין גם עצמו את נושא חי בבחי' שלו המחונך שיהי'
כי (אף בהקדם זו מטרה ולהשיג אותו, מחנך שהוא

יסודי). בחינוך כמובן

שישתדל יותר: עוד פשוט זה הרי אליו, בהנוגע וביחוד
בעניני וידברו בהתלהבות יתפללו שלו שהמחונכים
תחת קצר זמן המצאם לאחרי וכו' בהתלהבות יהדות

השפעתו,

על ולהשפיע להטפיח, מנת על טופח שיהיו ובאופן
יהי' והוא - לאחריהם להמוסד שנכנסו המחונכים-ות
וק"ל. כללי, ומנהל משגיח גביהם על עומד בבחי' רק

וכו'. וכו' הענין להצדיק ח"ו כאן אין - הנ"ל שבכל מובן
לאיתנו, יחזור קרוב הכי שבעתיד לקוות צריך ואדרבה,

האמור באופן שלו בהמחונכים וישתדל

הדעת הרחבת ומתוך בזה חפשית דבחירה באופן אבל
אמיתית.

ושלמה, קורובה ולרפואה טובות לבשורות בברכה

ו׳תרצג) (אגרת


