
השלישי לבית מהמשכן
יחודית: מצגת השבועות ג' לקראת
המקדש לבית ועד במדבר מהמשכן
מרהיבים, ותמונות וידאו - השלישי
שליט"א הרבי של משיחותיו וביאורים
המקדש. בתי כל על המשיח, מלך
של נוספת מצגת לשילוב אפשרות
הגאולה סימני - בעולם" "גאולה
של הגאולה ונבואת ובחז"ל בנביאים
במאורעות משתקפים שהם כפי הרבי
במתיחות במהפכות, בנסים, שבעולם,
הרב - להזמנות ועוד. הפרסי במפרץ

.054-7281-770 איפרגון: אבישי

א׳ ה׳תשמ״ט משיח דברי
משיח' מ'דברי הראשון הכרך הופיע
הארבע- הכרך והוא תשמ"ט, שנת של
על לאור יצאו עתה (עד בסדרה עשר
את מכיל הספר תש"נ-תשנ"ב). השנים
רשימות- מוגה), (בלתי הקודש שיחות
בית ויומן הדולרים מחלוקות דברים
מרחשון כ' עד השנה ראש מערב חיינו
ראשון בפרסום רב חומר וכולל תשמ"ט,
המפיצים אצל להשיג ניתן ובלעדי.
בטלפון: הראשי במוקד או הארץ ברחבי

.058-5358-770

ים בת חב״ד לת״ת מלמד
וההרחבה ההתפתחות בעקבות
ים בבת חב"ד תורה בתלמוד הצפויה
הרב המנהל של בניהולו הגאולה, עיר
חסידיים מלמדים דרושים סגל, בועז
א לכיתות ההוראה בצוות להשתלבות

.054-770-3629 לפרטים: ומעלה.

טובות חדשות

בית הלכות לומדים
גאולה וטועמים הבחירה

יש לחלוטין: ברורה היתה שנתקבלה ההוראה
המציקה. באומה תקדים חסר נקמה למבצע לצאת
ישראל בני נקמת "נקום רבינו: למשה אומר הקב"ה

המדינים". מאת

שבועיים לפני הקודמים: האירועים תקציר
למלחמה מואב, מלך בלק של תוכניתו התפרסמה
ישראל, עם חנו שם מואב, לגבול ישראל. עם נגד
לקלל כדי שהוזמן בלעם הנביא מיוחד באופן הגיע
הקב"ה כאשר שובשו התוכניות כל אך ישראל, את
והפך מפיו קללה דבר להוציא לו איפשר לא

הגדולות לברכות זאת
עם על שנשמעו ביותר
לא משתוכניתם ישראל.
עצה בלעם נותן הצליחה
בנות את שלח לבלק,
שיחטיאו מנת על מדין
ויביאום ישראל עם את
וכפירה זרה עבודה לידי
התוכנית משה. בתורת
למשוער מעל הצליחה
אלף וארבע ועשרים
במגיפה מותם את מצאו
החטא. בעקבות שפרצה
הודות רק שנעצרת מגיפה
של התקיפה לפעולתו
זמרי את שהכה פנחס,

את לנקום הקב"ה מצווה כעת שבידו. ברומח
מורה רבינו ומשה המדיינים מאת ישראל נקמת
האחרונה למשימה חיילים אלף עשר שנים לאסוף

חייו. של

גדר לפרוץ לא
אדום קו עשיית ברורה, היה הפעולה מטרת
המנסות אומות לאותן ישראל, בני בין גבול המציב
אנשי כי גילה משה שכשאר פלא לא להכשילם.
מדין, בנשות מלפגוע המלחמה במהלך נמנעו הצבא
החייל. אנשי על קצף
בעטיין אשר אלו הן הלא
מדוע ישראל, בני חטאו

אותן? החייתם

רבינו משה קבע בכך

כנגד המלחמה בשעת להתפשר אין לדורות. מסר
נקמה למלחמת לצאת מורה כשהקב"ה האויבים.
החוב את לפרוע ויש אחרים חישובים לעשות אין
המצטייר אפילו אחר שיקול כל שונאינו. כל מאת

ית'. הבורא ציווי מול מקום, לו אין כהומני,

ישראל בין המפריד הברור הגבול אלא בלבד, זו לא
לערער אין בצורה. כחומה לעמוד הוא ראוי לעמים,
אפילו מוביל לאן לראות כולם נוכחו אז, וכבר עליו
בסופו הגורר בשוק, סחורה קניית של תמים מעשה

רח"ל. זרה עבודה ועד תערובת נישואי דבר של

הזוהר זה, כפול מסר
האיסור הן לדורות,
החמורעלנישואיתערובת
והן לעמים, ישראל בין
של הוראתו קיום על
התחשבות ללא הקב"ה
צריך אחרים, בגורמים
גם בגאון להנשא הוא
אנו רואים כאשר כיום,
מנסים ישראל, אויבי כי
לפרוץ בעקביות הם
המבדילה בחומה גדרים
להשתמש בוחלים ואינם
לצורך נלוזות בשיטות

כך.

בעקשנות לפעול
בחודשים אשר זה, בתחום לפעול התביעה
לאלו האורבות לסכנות כולם עדים האחרונים,
אחד כל על מוטלת אלו, גדרים על שומרים שאינם
מנת על הכל, לעשות שעליה ישראל ממשלת ועל
נזק יהודיה, או יהודי לאף נזק חלילה יגרם שלא

הברורים. הגבולות מאי-שמירת פיזי או רוחני

העיון את ישראל עם מגביר השבועות, שלשת בימי
המסמל המקום הבחירה, בית בהלכות והלימוד
עם הנבחר, העם שבין הנעלה הקשר את מכל יותר

להקב"ה. ישראל

ודעת מטעם שלמעלה בעקשנות לפעול הזמן זה
שליט"א הרבי התגלות את ולדרוש הקב"ה אצל

עכשיו! - ממש בפועל המשיח, מלך

בין הברור הגבול
לעמים ישראל

ישראל עם בין מוחלט באופן להפריד יש מדיין: מלחמת על למשה הקב״ה מהוראת הברור המסר
רח״ל. תערובת לנישואי המביאה אפשרות כל מלכתחילה ולמנוע העולם אומות לבין

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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הארץ את לכבוש יוצאים

במאות יהדודס תוכנית הפעלת לפני רגע מתכנסים, המדריכים
ילדים. אלפי בקרב היהדות מסרי להחדרת הארץ, ברחבי נקודות



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

ע"ה ליאוניד בת מרגריטה מרת
(לוטקין) קוסטובצקי
ה'תשע"ט תמוז י"ב ב', ביום נפ'

בתוכם, והיא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

בוא לרגל אנג'לס, לוס שיפרין למשפחת
עב"ג השידוכין בקשרי מאיר יונה הת' הבן
ירושלים אוריאל למשפחת יוכבד
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

טוב נשמתמזל לזכות

 
    
    
      
     
   
    
    
   
     
    
   

 
    

באש תעבירו באש יבוא אשר דבר כל
כג) לא, (מטות יתחטא נדה במי אך וטהר

המקור את המהווה זה מפסוק
הגעלת- דיני נלמדים כלים להכשרת
גם כאן הכשרות. עניין דהיינו - כלים
טהרת - במקוה אשה לטבילת המקור

המשפחה.

טהרה הכלים, כשרות אלה: נושאים
ערב כאן הנזכרים באישות, וקדושה
הם כי מלמדים ישראל, לארץ הכניסה
לארץ לכניסה ההכנה את גם מהווים

צדקנו. משיח ע"י בגאולה ישראל
שיחות) (לקוטי

השבועות: שלשת
בבית שומרים הכהנים מקומות בשלושה

מקום ואחד בעשרים והלוים המקדש..
תמיד) מסכת (תחילת

המספרים מודגשים דלעיל במשנה

הרומזים ואחד" ו"עשרים "שלושה"
באב, לתשעה בתמוז י"ז שבין זה לזמן

יום. 21 - השבועות שלושת שהם

בהם נרמז זאת, עם שיחד אלא
שלוש במספר זה: שבזמן הטוב הענין
השלישי המקדש בית נרמז שבמשנה,

השלישית. והגאולה

גאולת נרמזה ואחד" "עשרים ובמספר
לפי וזאת ישראל, עם וגאולת השכינה
הגימטריא הוא (21) כ"א שמספר הידוע
ה' בדברי הנזכר (21) אהי'ה השם של

אהיה". אשר "אהי'ה למשה

לבני הקב"ה רמז - אהי'ה - זה בשם
זאת בצרה עמם ש"אהי'ה ישראל
שאר בשיעבוד עמם ואהי'ה (מצרים),
בזמן עמם שאהי'ה ועד מלכויות",
את אלוקיך ה' "ושב כאשר הגאולה

ה׳תשמ״ח)שבותך". מנחם-אב ב׳ (התוועדות

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:20 19:05 ירושלים

20:23 19:20 תל-אביב

20:24 19:13 חיפה

20:21 19:21 באר-שבע

21:03 19:59 ניו-יורק
א, (ירמיה ה'. נאום - ירמיהו דברי 

ג) ב, - א

  
חלקים 3 דק', 22 ,4 שעה ה', יום :

שישי. ביום  

הירדן מעבר החלוצים

מלך דבר

מטות
א' אבות פרקי

מטות

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

משה אל וגד ראובן שבט בני פונים בפרשתנו
המזרחי, בירדן בעבר להישאר בבקשה רבינו
שיש הרב הצאן עבור טוב שטח והוא מאחר
"האחיכם בטענה להם השיב משה אך ברשותם,
תניאון ולמה פה, תשבו ואתם למלחמה יבואו
ואף הארץ"?!, אל מעבור ישראל בני לב את
בקשתכם - כלומר ,". אבותיכם. עשו "כה הוסיף
רצו שלא המרגלים של חטאם את מזכירה

המובטחת. לארץ להיכנס

למרגלים השבטים בין
משווה רבינו משה כיצד לשאול: יש כך על
וגד ראובן בני הרי למרגלים, וגד ראובן בני את
הארץ, את לכבוש שניתן בלבד זו שלא הבהירו
ההיפך בדיוק – קושי שום ללא זה שיהיה אלא
משה אל באו הם הרי ועוד, המרגלים? מטענת
ומובן בעיניך", חן מצאנו נא "אם בבקשה רק
היו הם הרי לכך, מסכים היה לא משה שאם
מהי כן ואם ישראל, לארץ כולם עם יחד עולים

המרגלים? לבין בינם ההשוואה

וגד ראובן בני שאמרו לאחר נוספת: שאלה
ראשונים ילכו שהם – חושים" נחלץ "ואנחנו
הסכים רבינו משה הארץ, לכיבוש במלחמה

שני של שהישארותם כן, אם ומובן מיד.
לרצון מכוונת הייתה הירדן בעבר השבטים
הם שלבסוף מוצאים אנו מדוע כן, ואם העליון,
לפני ראשונים הוגלו שהם (בגלות, כך על נענשו

השבטים)? כל

מהעולם ניתוק
היה וגד ראובן בני של רצונם – הוא לכך ההסבר
כי צאן, במרעה ולעסוק הירדן בעבר להישאר
יוכלו וכך רבות, בטרדות כרוכה לא כזו עבודה
קשורים ולהיות התורה בלימוד יותר לעסוק
האבות שגם לכך הסיבה (וזוהי לקב"ה. יותר
כדי צאן, במרעה עסקו יעקב, בני - והשבטים
ושיוכלו העולם, עם להתעסק יצטרכו שלא

הוא). ברוך לקדוש תמיד קשורים להיות

הללו השבטים שני בין ההשוואה מובנת זה ולפי
כי במדבר להישאר רצו המרגלים גם למרגלים:
ה'מן' יפסיק ישראל לארץ יכנסו שכאשר ידעו
עם להתעסק להתחיל ויהיה מהשמיים, לרדת
העדיפו הם ולכן וכו'), זריעה (חרישה, העולם
העולם עם להתעסק מבלי במדבר להישאר

הזה.

לבסוף הסכים משה כיצד להבין יש עדיין אבל
לארץ? ייכנסו ולא הירדן בעבר יישארו שהם

מנצח שילוב
השבטים שני בקשת בין הבדל שישנו אלא
בני נחלקים תורה מתן לאחרי המרגלים: לטענת
שמתעסקים אוהל" "יושבי – סוגים לשני ישראל
עם שעוסקים עסק" ו"בעלי התורה, בלימוד
התכלית את להגשים ובשביל העולם. בירור
צורך יש בתחתונים", "דירה - הזה העולם של
ויחד עסק") ה"בעלי ידי (על העולם בבירור
את ש"יאירו" התורה לומדי את צריך זאת עם
מכיוון אך עסק". ה"בעלי שעושים המצוות
לכן בפועל, העולם בירור ע"י נעשה שהעיקר
ורק עסק" "בעלי יהיו ישראל בני שרוב נקבע

בתורה. ויעסקו ישבו מיעוט

לטענת וגד ראובן בני בקשת בין ההבדל וזהו
ישראל בני שכל רצו המרגלים כי המרגלים,
ביקשו וגד ראובן בני לעומת במדבר, יישארו
בתורה. ולעסוק לשבת כדי יישארו הם שרק
כי למרגלים, אותם השווה משה זאת ובכל
ולהחדיר להאיר הוא אוהל" "יושבי של תפקידם
בעבר להישאר ולא עסק" ה"בעלי בעבודת חיות
שהם לאחר אך השבטים. משאר נפרדים הירדן,
אינם ושהם חושים" נחלץ ש"אנחנו הצהירו
הסכים העולם, מבירור 'להתנתק' מתכוונים

הירדן. בעבר יישארו שהם משה

(בדקות) עדיין כי נענשו, הם זאת כל ולאחר
של מהתכלית מסוימת סטייה כאן הייתה

בתחתונים". "דירה עשיית – העולם בריאת
מטות) לפ׳ ב׳ שיחה ח׳ חלק שיחות לקוטי (ע״פ



בלימוד השבועות" בימי"שלשת להוסיף המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת על-פי
שבבבל": רבינו בית מ"קונטרס קטעים ומשיח. גאולה ועניני הבחירה בית הלכות

יורק בניו יתגלה המקדש בית
("מקדש העמים ארץ שבכל כנסיות הבתי "...חיבור
ולפי-ערך בהתאם יהיה דלעתיד המקדש לבית מעט")
המיוחדים כנסיות שבתי - שביניהם הדרגות חילוקי
יהיו .. כנסיות בתי שאר לגבי יתירה מעלה בהם שיש
ממש מחוברים שיהיו המקדש, לבית בהחיבור קודמים
ביניהם, הפסק ללא בו ודבוקים (נוגעים המקדש לבית
כל המקדש לבית מחוברים יהיו ובאמצעותם ידם (ועל

העמים). שבארץ כנסיות בתי שאר

ויבוא יגלה ומשוכלל (ש"בנוי דלעתיד שהמקדש - לומר יש מזה ויתירה
הגלות בזמן שם" וישב מקדש "שנסע בהמקום תחילה יתגלה השמים") מן

בירושלים: למקומו יועתק ומשם שבבבל"), רבינו ("בית

מקדש ("שנסע שבבבל העיקרי מעט" בה"מקדש השכינה וגילוי השראת
כשהן ש"אף הסוגיא בהמשך כמבואר - נגאלין" "כשהן גם היא שם") וישב
נאמר לא והשיב שבותך, את אלקיך ה' ושב שנאמר עמהן, שכינה נגאלין
מבין שבותך) עם כמו שבותך" ("את עמהן שב שהקב"ה מלמד ושב, אלא
שגלו בהמקום השכינה נמצאת דהגלות האחרון ברגע גם כלומר, הגליות",
ישראל בני כל עם הקב"ה שב ומשם שם", וישב מקדש "שנסע ישראל,

ועד. לעולם שכינתו בו ולגלות להשרות שבירושלים להמקדש

רבינו ("בית מעט" מה"מקדש הגליות", מבין עמהן שב ש"הקב"ה וכיון
ונעשית מתחילה זה שבמקום נמצא, שם", וישב מקדש "שנסע שבבבל")
ד"מקדש באופן רק (לא והשלימות התוקף בכל התגלותה השכינה, גאולת

העתיד. מקדש ענין שזהו מעט"),

בדיוק היכן - מקדשבמקומו" "ובנה
"ובנה המשיח) מלך (בהלכות הרמב"ם בלשון שמרומז לומר, יש ואולי
המקדש שבנין כאן להשמיענו הצורך מהו דלכאורה: - במקומו" מקדש
בירושלים"? מקדש "ובנה המקום, מפרש אינו למה ולאידך, במקומו? הוא

(לפני הגלות בזמן המשיח מלך של מקומו על גם רמוז ש"במקומו" -
וממתין יושב (ששם בגלות שבהיותו היינו, בודאי"), משיח זה ש"הרי
מקדש המשיח מלך בונה מהגלות) עמהן ושכינה בנ"י את לגאול ומצפה
דשף כנישתא "בי (כמו שבירושלים המקדש ודוגמת מעין שהוא (מעט)
שיתגלה העתיד, למקדש הכנה בתור שם"), וישב מקדש "שנסע ויתיב",

לירושלים. ישראל) ובני הקב"ה (עם ישוב ומשם שם, תחילה

מקומו שלהיותו - שבבבל" רבינו ד"בית העילוי לבאר יש ...ועל-פי-זה
בו יש הדור, כל שכולל הכל", הוא "הנשיא הדור, נשיא של (בית) הקבוע
עשרה על (ומתגלה) ששורה חלק רק (לא השכינה כללות (וגילוי) השראת
"שנסע המקדש, בבית השכינה וגילוי השראת ודוגמת מעין מישראל),
כנסיות בתי בכל השכינה וגילוי השראת נמשך וממנו שם", וישב מקדש
אורה שממנו המקדש בית כמו שם, באו אשר בארצות מדרשות ובתי

העולם. לכל יוצאה

משה כמו שבדור, ישראל) של (גואלן המשיח גם הוא הדור, נשיא "רבינו",
דור שבכל כידוע אחרון", גואל הוא ראשון "גואל הראשון), (הנשיא רבינו
ית' ה' אליו יגלה הזמן ולכשיגיע גואל, להיות מצדקתו הראוי "אחד ישנו
לרבי בנוגע בגמרא כמפורש הדור, נשיא שהוא לומר ומסתבר כו'", וישלחו
משיח "אם הקדוש", רבינו כגון הוא חייא מן אי רב "אמר הנשיא: יהודה

שבדור. הנשיא הקדוש", רבינו היינו ודאי עכשיו שחיין מאותן

כל ואסיפת קיבוץ הוא שבבבל" רבינו "בית של ענינו שעיקר ...וכיון
לבית מחובר ישראל, בארץ לקבעם שבבבל מדרשות ובתי כנסיות הבתי
מקדש "שנסע בבבל העיקרי מעט" ה"מקדש רק (לא הוא "הרי - המקדש
המקדש יתגלה שבו דלעתיד", גופיה המקדש מקום גם) אלא שם", וישב

לירושלים". ישוב ומשם דלעתיד,

והבה, טובי הרב מוסר שבוע מידי
הרב של הכנסת בבית תניא שיעור
הקבוע לשיעורו וכהקדמה לוגסי

רבות. עשרות בהשתתפות

בשיעורים משתתפים פעם מידי
מבת-ים אורחים רבנים אלו,
הזדמן שלאחרונה כך וסביבותיה,
רב מלכה אריאל הרב למקון
שמסר 'זכור-לאברהם', קהילת

במקום. שיעור

שמח כי סיפר, הוא הדברים בין
השיעור נמסר שלפניו לראות מאוד
אדמו"ר של קדישא, התניא בספר

חב"ד. חסידות מייסד הזקן,

הוא שכך, והיות
את לשתף מעוניין
בסיפור הנוכחים
ששמע מופלא
מופת על לאחרונה,
מלך שליט"א מהרבי
"שתבינו המשיח
במי המזלג קצה על
כדברי המדובר",

הרב.

לערך, כשנה לפני
שליט"א הרבי
המשיח מלך

ברדא יצחק לרב בחלום התגלה
מאשקלון.

מקובל הוא ברדא יצחק חיים הרב
הלכה ספרי ומחבר פוסק ידוע,
ירנן' 'יצחק מוסדות בראש העומד

אשקלון. בעיר

רואה הוא החלום. לסיפור בחזרה
המשיח מלך שליט"א הרבי את
תפילין תרכוש "מחר לו המורה
אותן והענק מהודרות חדשות,
זקוק הוא פרץ. ממשפחת לבחור

להן".

והבין מהחלום, התעורר ברדא, הרב
בהתרגשות בגו. דברים שיש מיד
תפילין זוג להזמין מיהר הוא רבה
תוך אליו הגיעו שאכן מהודרות,

קצר. זמן

אותו מיהו השאלה, נותרה כעת
לו לתת שיש פרץ ממשפחת בחור

התפילין? את

משפחה שם הינו פרץ משפחת
הטלפונים בספר ב"ה, נפוץ
עם כ"י משפחות עשרות מופיעים
בכלל ניתן כיצד זה. משפחה שם

אותו? למצוא

הרב עצמו על נטל ברירה, בלית
אותו אל להגיע המשימה את
אך והקשה, הארוך באמצעי בחור

מכולן. הפשוט

משפחה משפחה לעבור החל הוא
למצוא בתקווה זה, שם הנושאת
זה, משפחה לשם העונה בחור

לתפילין. הזקוק

במקומות המשימה, קלה לא
בקשתו, את בכלל הבינו לא רבים
בבקשה חלילה זילזלו אולי ואפילו
נמצא כאן "האם המיוחדת
הזקוק פרץ משפחת בשם בחור

לתפילין?".

אמר לא הוא אך,
לחפש והמשיך נואש
כתובת הבחור את
בכל כתובת, אחרי
שם המופיע מקום

פרץ. המשפחה

הוא הבקרים, באחד
של לכתובת מגיע
אחת פרץ, משפחת
ונוקש רבות, מיני

בדלת.

בפתח נפתחת, הדלת
צעיר, בחור עומד
ברדא הרב את רואה כשהוא ומייד
עד החויר הוא ביתו בפתח עומד

התעלפות... כדי

המשפחה בני הגיעו כאן"? קרה "מה
בפניהם גולל והרב בבהלה, לשאול
לא לאחרונה חזר עליו סיפורו, את
מראה כשהוא פעמיים, ולא פעם
החדשות התפילין זוג את להם

שבידיו.

מעט, התאושש שבנתיים הבחור,
חלם הוא (!) קודם שלילה סיפר,
שליט"א הרבי את ראה בו חלום,
שהוא לו המבשר המשיח מלך

מהודרות. תפילין לו שולח

ראיתי אף הבחור, הוסיף "בחלומי,
התפילין, את לי שיביא הרב את
את כשראיתי התרגשתי כך כל ולכן
בבוקר למחרת העומד רב, אותו
תפילין זוג כשבידיו ביתי בפתח

בשבילי... חדשות

וההתרגשות התדהמה פרץ את
לתאר, קשה הנוכחים, בכל שאחזה
סיפורו, את מלכה אריאל הרב סיים

בשיעור. והמשיך

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

אבות שאר הלכות
יט. פרק הטומאות

כ. פרק

אוכלין.. טומאת הלכות
א. פרק אלו. בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ממרים.. הלכות

ד-ו. פרק

א-ב. פרק אלו. בפרקים אבל.. הלכות ז. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

כג

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשיח ממלך תפילין

שכאשר שראו כפי - בעבר הי' שכבר מעשה
הזמין הראשון הלחץ - וללחץ לאיום נכנעו

שאין עד לחץ, אחר לחץ והולך, דמוסיף ובאופן שני, לחץ
יעצרו! היכן בעיני-בשר לראות אי-אפשר - סוף לדבר
תשל"ז) תמוז (י"ב

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לחץ גורר לחץ
נשמת לזכות

ע"ה לייב יהודה שלום ב"ר יצחק לוי חיים הרה"ת הרה"ח
גינזבורג

ועוד, החסידות פניני אוצר עכשיו, משיח התניא, פניני מח"ס
חב"ד ובכפר לציון ראשון תמימים תומכי ישיבת משפיע

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
ממש ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ויקיפדיה) (צילום: ברדא הרב

המקדש מקום
דלעתיד גופי׳



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

בתניא גאולה פניני

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

המשפיע את השבת במוצאי שליוו האלפים בין
חב"ד מכפר גינזבורג, יצחק לוי חיים הרב
אחיעזר, המושב שע"י החיים בבית למנחותו
גדל בחסידות, שלהם שהידע רבים היו
החל המשפיע, של הכבירות לפעוליו הודות
דברים, לשאת הוזמן בהם הרבות מההתוועדויות
בכל בקביעות שמסר הרבים החסידות בשיעורי
תות"ל מישיבת בתלמידיו וכלה הארץ, רחבי

לציון. ראשון

בכתיבה שגם הרי בדיבור, הברוך כשרונו לצד
הגות מאמרי המתגבר. כמעיין גינזבורג הרב נחשב
סיפורים הפרק, על העומדים בנושאים ומחשבה
כפי העכשווי, המסר והנחלת קודמים מדורות
כבסדרות הרבים בספריו גם ביטוי לידי שבא
פניני אוצר חסידותית, התוועדות עכשיו, משיח
הכתיבה המפעל הכותרת גולת ועוד. החסידות
אגרת על שי"ל התניא" "פניני סדרת הוא שלו,
על הכרכים 12 את השלימה מכבר ולא התשובה

אמרים'. 'לקוטי פרקי כל

המשיח ממלך הדרכות
למנחם הסדרה, השלמת עם שהעניק, בראיון
על סיפר הוא משיח בית בעיתון זיגלבוים

מהריאיון: חלקם להלן המקיף. הפרוייקט

הפרקים (על התניא" ”פניני של יב כרך סיום "עם
המשיח מלך שליט"א לרבי כתבתי נ–נג),
בהכנסתו השלבים ועל זה חלק שסיימתי
למעשה נפלאות. לתשובות זכיתי ואף לדפוס,
באגרות– שונים כרכים בשני היו התשובות
מזל–טוב – בשניהם שווה שהתוכן קודש,
המסיבה על ובמיוחד הספרים, סידרת לסיום
(אגרות קדשו לשון וזו לזה. בקשר שנערכת

כא): עמוד כ"ב כרך קודש

כרך לאור יצא שכבר הידיעה קבלתי "בנועם
החסידות', ’באר שלו הספרים מסידרת העשירי
הקרובים, בימים יגיע ובודאי לי, נשלח ואשר

לי..." לשלחו לבבו שימת על ות"ח

מסיבה לקיום בהמשך שנאמרה ההוראה גם
בהיכל עם ברוב קויימה המאורע, לרגל וחגיגה
ציבור בהשתתפות לציון בראשון תות"ל ישיבת

ומשפיעים. רבנים לצד רחב

מוכרים לא תלמידים
הכרתי שלא מאנשים טלפון קיבלתי פעם ”לא
בלי גם שלך תלמיד ’אני עצמם את שהציגו
את שלמדו באנשים מדובר אותך'... להכיר
הרב מספר שלי", הביאור עם יחד התניא ספר
גולדשטיין שימי הרב בפושקר, השליח גינזבורג.
לבית שמגיעים המטיילים הצעירים את מעודד
הרב ספרי עם התניא את ללמוד אצלו חב"ד
התקרבו ורבים חלחלה, ההשפעה גינזבורג.
בישיבה. ללמוד זאת בעקבות ונכנסו ליהדות
שמתקשרים שונות מחצרות חסידים גם ”יש

הספר, את לרכוש אפשר היכן לברר ומבקשים
הרב מוסיף לקנותו", וביקשו בו שנפגשו לאחר

גינזבורג.

למטה כאן גאולה
השלמת את רואה אתה איך אותו: כששואלים
תענה בוודאי גאולה, לענין שלך התניא ביאורי
מזה; יותר חוצה" מעיינותיך ”יפוצו לך שאין לי
הביאורים, את ורושם יושב כשאתה זאת, ובכל

גאולה. של תחושה לך נותן זה

שמתחיל בתחתונים' ’דירה של הנושא ”כל
על מדבר נג, בפרק ומסתיים לו פרק בעיקר
שלי ההסברים גאולה. שזה העולם, של התכלית
של בהקשר הנושא את הזמן כל מבארים בתניא
נצמד לא אני מופשט. כרעיון רק ולא גאולה
באופן ומבאר מרחיב גם אלא לטקסט, רק

סיפורי לצד וקולח, קליל
הרעיון את חסידים,
בתחתונים' ’דירה של
מתוך הראשון בו שהחל
הזקן, אדמו"ר השבעה,
שליט"א ברבי ומסתיים
בביאור המשיח. מלך

אני אמרים, בליקוטי א' מפרק החל כולו,
תורת של והחמימות החיות את להכניס משתדל
פרשנית בצורה שכותבים ביאורים יש החסידות.
מהות על פילוסופית בצורה ביאורים יש נטו,
משתדל אני אבל האדם, והתמודדויות החיים
חסידית, התוועדות של בסגנון זה את להגיש

וכדומה". קצרות אמרות סיפורים, לצד

גינזבורג הרב ממשיך כעת שגם ספק, אין
ממש בפועל להביא ולפעול, לדרוש בעקשנותו

המשיח. מלך שליט"א הרבי של להתגלותו

השידוך לקראת נקודות
ידועה בעבר, שהיו רצוים הבלתי לענינים בהנוגע
ניתן אדם כל ביד אשר חיים, תורת תורתנו הוראת
חרטה ומועילה ולהבא, מכאן עניניו ולשפר לתקן
להבא, על טובה קבלה עם ביחד העבר על אמיתית

בזה. להוסיף נקודות שתי בפרט, שידוכין ובעניני

שלכשתנשא, המתאים, בתוקף להחליט עליה א)
מהן אחת שכל ישראל, לבת כראוי ביתה תנהג
טהרת בשמירת ולאה, רחל רבקה שרה בת נקראת
שאר בתוך וכו' כשר אכילת שבת, שמירת המשפחה,
החליטה אשר ללבב הרואה ית' והשם התורה, מצות
לפניה המתאים זיווגה לה ימציא כן, תנהג וגם באמת

יחד. גם וברוחניות בגשמיות

שלימות שאין שהיא, כמו המציאות את להכיר יש ב)

של חסרונות אחרי ולחטט לחפש אין ולכן בעולם,
בחשבון בהביא ובפרט בהיכירות, עמהם שבאים אלו
וכשמסתכלים השלימות בתכלית אינו המחפש שגם
(מדות להעיקר לב ומשימים ישראל בני על יפה בעין
והמצוה התורה דרך היא הישרה בדרך הנהגה טובות,
אין דטפל שהטפל איך רואים ממילא בדרך אזי וכו')
הוא וכשהעיקר מערכו יותר מקום לתפוס צריך
ז׳צא) (מאגרת הן. לאמירת מכריע זה הרי בשלימות

התפילה בנוסח השינויים
התפלה. לנוסח בהנוגע שאלתו לי מסרו

ככתוב כמובן הוא, בתפלה הפסוקים נוסח בכלל
שטעות או נוסחאות כמה ישנם לפעמים אלא בתנ"ך,

בסידור... השינוי הוא ומזה בתנ"ך, הוא הדפוס
ז׳פט) (מאגרת

לוי אליהו צילום: גינזבורג. יצחק לוי חיים הרב

הסדרה השלמת באירוע

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חסידיים מלמדים דרושים
הקודש טהרת על ישראל ילדי לחינוך

segalim770@gmail.com לאימייל: לשלוח נא חיים קורות

ומעלה א בכיתות ה'תש"פ לשנה"ל אחרונים מקומות נותרו

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

הארצי המרכז

משאיות לביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

ב770 מתוועדים

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


