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אדם אותו על מספרת מפורסמת, מעשיה
עומד וחשוכה, מאוחרת לילה בשעת שנראה
מה, דבר ומחפש הפנס תחת הרחוב, בקרן
הוא חפצך? את איבדת היכן אותו כששואלים
אצליח בו אור יש כאן אך השני ברחוב משיב:
שומעי וכמותם והשבים העוברים לחפש.
וכי הלאה, וממשיכים בראשם מנידים המעשה,
כזה, לאדם לסייע אפשר איך לעשות, ניתן מה
דווקא לחפש צריך החפץ את כי מבין שאינו

אותו? שאיבד היכן
עושה?" היית אתה "מה
השאלה כיום נשאלת
את המעמידה הנוקבת
הסיטואציה מול האדם
ממנו ודורשת שלפניו
היה הוא כיצד להכריע
גם שלפניו. במקרה נוהג
השאלה, אותה עולה כאן
לעזור דרך שיש ומתברר
חפציו. מאבד לאותו גם
- פשוטה היא התשובה
ברחוב גם פנס, עוד להקים
ולתמיד אחת ולפתור השני

הבעיה. את

אהרון של הכח
 "כשמעמידים פנס - מתקבצים                                               החפצים באור,
 כי אור ממשיך - אור מושך אליו" קובע אדמו"ר
 הרש"ב ומציג את היעד אליו צריך לשאוף כל

אחד.
 בימות עבר היה אדם שעבודתו הקבועה היתה
 לעבור מידי יום בשעות הערביים ולהדליק את
 פנסי הרחוב. כיום מלאכה זו אמנם כבר אינה
 קיימת, אך מתברר שהתפקיד עצמו עדיין קיים
ונדרש: דרושים פנסאים שיאירו את סביבתם.

אנו השבוע בפרשת
הציווי את מוצאים
הכהן לאהרון האלוקי
הנרות". את "בהעלותך

אצל כיום גם משמעות לו יש זה, חשוב תפקיד
הוא נדרש אותו הפרטי במשכן ואחת אחד כל
בתוך בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו להאיר,
אנו נדרשים בו המשכן את יש ואחד אחד כל
המנורה את ולהדליק הכהן כאהרון להיות

והמצוות. התורה באור סביבתה את המאירה
מאהרון ניתן אחד, כל ידי על זו לפעולה הכח
שליט"א הרבי הנשמות, מאיר דורנו, של הכהן
יהודי לכל אישי באופן הדואג המשיח, מלך
שיהיו תבל קצווי בכל
הרוחניים צרכיו כל לו
יאיר ובעצמו והגשמיים
התורה באור סביבתו את
הכהן כאהרון והמצוות.
"אוהב נאמר עליו בזמנו,
אוהב שלום, ורודף שלום
ומקרבן הבריות את
כיום, גם כך לתורה"
שלוחיו אלפי פזורים
בריות לאותן לדאוג
את להאיר וכפנסאים
הנמצא העצמי אורם

בתוכם.

מעצמו שיאיר
אומר מאליה", עולה שלהבת שתהא "עד
הנרות", את "בהעלותך למילים בפירושו רש"י
חלק אחד, כל אצל בוודאי קיימת השלהבת
ומהות עצמות של כוחו ממש, ממעלה אלוקה
להאיר, לו לגרום תפקידנו יהודי. כל אצל השוכן
כשלהבת לפעול אלא עצמו את להאיר רק ולא

סביבתה. כל את ומאירה מעצמה העולה
את הכוללת כולה, המנורה הדלקת ידי על וכך
שבעם הסוגים שבעת כל הנרות, שבעת כל
ובקרוב כולו והעולם כולו העם מואר ישראל,
מלך שליט"א הרבי פני את לקבל נזכה ממש
השלישי, המקדש לבית נעלה ויחד המשיח,
- יהודי לכל שראוי כפי הקודשים, קודש ולתוך

כהנים". ממלכת לי תהיו "ואתם

עולמי לימוד מעגל
אסרו יום האחרון, ראשון ביום
מעגל התקיים השבועות חג של חג
של שעות, 24 במשך עולמי לימוד
תוכנת באמצעות שנמסרו תורה שיעורי
עשרות מעיינותיך'. 'יפוצו ביוזמת 'זום'
ומשיח גאולה בשיעורי חלק נטלו רבנים
צופים אלפי ובהשתתפות שונות בשפות

ומאזינים.

בראשל״צ לישיבה הרשמה
בראשון תוקם הבעל"ט בשנה"ל
מתלמודי לעולים קטנה' 'ישיבה לציון
יחס עם הקודש טהרת על ישיבה התורה.
גבוהה ברמה לימודים פטרטני, חינוכי
ומאובזר חדש מבנה להתקשרות. וחינוך
בצוות מעולים. ותנאים ארוחות לצד
הרב פלדמן, זלמן שניאור הרב הישיבה:
והרב דורון לוי הרב טאלר, דובער שלום
רוחנית: הנהלה קעניג. מענדל מנחם
ויצהנדלר שמעון הרב נוטיק, זלמן הרב
ניתן זילברשטרום. יצחק יוסף והרב
אהרון הרב אצל בחינה ולתאם להרשם

.053-712-5168 בטלפון: קעניג

המאה סכנת את לעצור
מעשי החלו פעילים מספר ביוזמת
כנגד הקהל דעת את לעורר מחאה
רוב על גורף לויתור הממשלה תוכניות
עם למו"מ וכניסה ושומרון יהודה חלקי
מליוני בסכנה המעמיד דבר הערבים,
מלך שליט"א הרבי של כדבריו יהודים,

המשיח.

בעבודתו לפעול שעליו ואחד אחד לכל אלא הכהן לאהרון רק ציווי אינו הנרות״ את ״בהעלותך
המשיח. מלך שליט״א הרבי של בכוחו כולו, העולם בכל לאור ולהביא בעולם חלקו את להאיר

טובות חדשות
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ערב שבת קודש פרשת בהעלותך,                     י"ג סיון ה'תש"פ (5.6.20)

לעצרת היכונו
ומשיח גאולה

ב"ה

פנס להעמיד
העולם את להאיר

1295

ישראל ילדי עם רחבה פעילות קיים בנתניה משיח מטה
השבועות. חג לקראת השם צבאות חיילי

בעדנו ערבים בנינו

(בחו"ל:  נשא)



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

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

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

תניא תהלים חומש

  
    
     
    
     
   
   

    
   
    
    
    

  
תנש"א) בהעלותך ש"פ (משיחת

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

20:25 19:07 ירושלים
20:28 19:22 תל-אביב
20:29 19:15 חיפה
20:26 19:23 באר-שבע
21:15 20:06 ניו-יורק

לה. חן חן - ושמחי רני 
     

מחודשת חלוקה שעושה הפרשה

באף קיים שלא מיוחד חידוש יש בהעלותך בפרשת
הארון" בנסוע "ויהי הפסוקים על אחרת. פרשה
בלבד), פסוקים (שתי ישראל" אלפי "רבבות עד

עצמו. בפני כספר נחשבים שהם הגמרא אומרת
התורה של הידועה החלוקה שמלבד יוצא זה ולפי
במדבר ויקרא, שמות, (בראשית, ספרים לחמישה
ספרים לשבעה נוספת חלוקה ישנה ודברים)
שנחלק במדבר ספר ויקרא, שמות, בראשית, –
"ויהי הארון", בנסוע "ויהי (עד ספרים לשלושה
סוף עד כמתאוננים" העם ומ"ויהי הארון", בנסוע

דברים. וספר הספר),

מתחילים? מה עם
בהעלותך, פרשת של החידוש מובן זה פי ועל

ספרים. לשלושה נחלקת שהיא
תמוה דבר יוצא ספרים לשבעה התורה בחלוקת
העם ("ויהי השישי שהספר ייתכן כיצד מאוד:
שהביא רצוי בלתי בעניין מתחיל כמתאוננים")
המספר ההמשך וגם אש", בם ל"ותבער כך אחר
המרגלים; חטא שלח) ו(בפרשת מרים, חטא על
ישנו בתורה ספר שלכל בכך בולט שהדבר וכפי
ל"ויהי בנוגע ואילו וכו') שמות (בראשית, שם

בשם. שיקרא מצינו לא כמתאוננים" העם

ההוראה לימוד את להקדים יש זאת להבין בכדי
ה': בעבודת 'בהעלותך' מפרשת

עבודתו כללות את מבטא הנרות" את "בהעלותך
אדם", נשמת ה' "נר – הנר את 'להדליק' יהודי של
ידי ועל התורה, באור הנשמה את ולהאיר להדליק
הסביבה וכל היהודי של הגוף את גם להאיר זה

והמצוות. התורה באור שלו

למטה עד מלמעלה

על רש"י כדברי הוא זאת לעשות יש שבו והאופן
עולה שלהבת שתהא עד להדליק "צריך הפסוק
את ולהדליק להאיר רק מספיק לא – מאיליה"
תאיר הנשמה כך אחר שגם לדאוג יש אלא הנשמה,
על ואף חיצוני. בסיוע צורך ללא "עצמאי" באופן
מ"אהרון וכן מהקב"ה, כוחות מקבל שיהודי פי
היא העבודה שלימות זאת עם שבדורנו, הכהן"
כך כל בו חודר שזה – מאיליה" "עולה נעשה כשזה
את צריך אינו שהוא כך מאיליו, בו מאיר שזה עד

עצמו. מצד מאיר הוא אלא בו, שיאיר המשפיע
("ויהי השישי הספר של העניין יובן זה לפי
פרשת עם זה כל של והקשר כמתאוננים") העם

בהעלותך:

"עד הנרות) את (בהעלותך של העניין שלימות
כאשר דווקא הוא – מאיליה" עולה שלהבת שתהא
גבוהות, הכי מהדרגות – הפרטים בכל חודר זה
יאירו הם שגם – נמוכים הכי לעניינים ועד
התחתונה הדרגה כאשר דווקא ואדרבה: מעצמם.
העבודה של השלימות זה ו"מאיליה", מאירה ביותר

כולו. העולם את להאיר
שמתחיל בתורה, השישי בספר רואים אנו ולכן
כמתאוננים") העם ("ויהי רצויים בלתי בעניינים
קורה זה זאת עם אבל כביכול, 'ירידה' שנעשית
שם שגם כדי הנרות", את "בהעלותך בפרשת דווקא
להאיר לישראל כח יהיה – 'ירידה' של במקום –
עבודת ידי על מאיליה", עולה "שלהבת ולעשות

ל"זכויות". נהפך "זדונות" אפילו שאז התשובה

ומעכב מונע אין
פי על שאף - שלנו לדור ההוראה מובן ומזה
ה'עקב' דווקא הרי דמשיחא' ב'עקבתא שנמצאים
להעלות הכח את לו יש אחרון, הכי הדור שברגל,
את שמביאים ע"י זה שלפני הדורות כל את
ה'דור ממילא נהיה האחרון זה דור ואז הגאולה

לגאולה'! הראשון
התורה את הפיץ שבדורנו הכהן" ש"אהרון ובפרט
שום נותר שלא והכריז תבל, קצוי בכל והיהדות
את "צחצחו ושאפילו לגאולה, ומעכב מונע

לגאולה. מוכנים ועומדים הכפתורים"
כל והארת אור" ותורה מצווה ב"נר ההוספה וע"י
המקדש לבית ומיד תיכף הולכים כולו, העולם

והשלימה. האמיתית בגאולה השלישי
תנש״א) בהעלותך מלכות׳ ׳דבר (ע״פ

מלך דבר
מסעי

למען האגודה
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד
ע"י יו"ל העלון

הגאולה עיר ים בת חב"ד חינוך מוסדות
ים בת 50 בנובמבר כ"ט

פרישמן בנצי רחימי, יצחק ציק, חיים המערכת:
רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

טוב מזל ברכת
חיה ומרת ישראל ר' למשפחת

אופן
שתחי' טויבע חנה בצ"ה החיילת הבת להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח

ע"ה אליהו ב"ר אברהם ר'
בן-ארי

ה'תש"פ סיון ח' נפ'

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

נשמת לזכר

בהעלותך פרשת
ב' פרק אבות: פרקי



נעמה גב' סיפרה הבא, הסיפור את
ורעײתו אורן דורון "לרב טוכפלד:
גאולה 'מרכז את המנהלים איילת
בירושלים שבעה שבנחלת ומשיח'
של מיוחדים סיפורים אינסוף יש
אחד זה אבל פרטיות השגחות

שבהם. המיוחדים
מתאספים הסעודה לאחר שבת בכל
השבתי, למפגש שונים אנשים
השבת באוירת הטעימה זו לחלקם

לראשונה.
ארוך שיער בעל יצחק בשם צעיר

סיפורו: את לספר וביקש קם
דעתכם על מעלים לא בוודאי "אתם
התחנכתי בעברי. דתי הייתי כי
בעבותות ונקשרתי חב''ד במוסדות
שליט"א הרבי של דמותו אל אהבה
זאת, עם יחד אך המשיח מלך

את עזבתי מסוים בשלב
והמצוות התורה דרך
דרכי את וחיפשתי
מצאתי אשר עד בעולם,
במכון כמאמן עיסוקי את
עדיין זאת למרות כושר.
משהו לעשות חיפשתי
הזה והמשהו 'לנשמה'
תחביב בדמות התלבש
אופנועים על לרכיבה
לפעם מפעם כבדים.

עם ויותר יותר משתכללים היינו
בסיבובים מאיצים הרכיבה, תעלולי
האופנוע את משכיבים מסוכנים,
החופש. מתחושת ונהנים הכבד
של למהירות להגיע מסוגל הייתי
את לחוש לא ועדיין קמ"ש 250

שבכך. העצומה הסכנה
במדרחוב לתומי צעדתי אחד יום
מפוזרים ניירות כשלפתע יהודה בן
וביניהם עיני את צדו הרצפה על
שליט"א הרבי של תמונה בצבצה
'משיח'. כרטיס על המשיח מלך
בי ננעצות עיניו כאילו הרגשתי
אותי עצבן הדבר רבה. בחדות
למחוק וניסיתי היות מאוד
משם הלכתי מעברי. שריד כל
חזרתי עבד. לא זה אבל במהירות
התמונה את והרמתי עקבותיי על
הוא 'מה בארנקי. אותה והנחתי
אך מחשבה, בי ניקרה ממני' רוצה

מה. זמן כעבור ממני פרחה היא
עם אני מכן, לאחר ימים מספר
6 כביש על דוהרים אנו חבר.
האופנועים על עצומה במהירות
שום בלי לפתע, שלנו. הכבדים

אותה את שוב חש אני הקדמה
מלך שליט"א הרבי חדה: תחושה
החודרות עיניו את בי נועץ המשיח
קורה שמשהו הרגשתי מרפה. ולא
להתעלם. יותר יכולתי לא פה.
הדרך. בצד ונעצרנו לחברי אותתי
רגע, חכה שאל. הוא קרה? מה
כרטיס את הוצאתי אמרתי. אחי,
של מבטו בארנק. לי שהיה המשיח
עודנו המשיח מלך שליט"א הרבי
אמרתי אותו, הפכתי אותי. מלווה
ענה והחבר בכוונה הדרך' 'תפילת

'אמן'.
מרגע לחברי: אמרתי הרגע באותו
חוקית. במהירות רק נוסע אני זה
אך עלי עובר מה הבין לא החבר
המשכנו שאלות. בלי הכלי על עלה
וללא יחסית בטוחה בנסיעה הלאה
כשכעבור התפרעויות
מחסום דקות כמה
קידם אימתני משטרתי
דוקרנים, פנינו. את
מחליק ושמן ניידות
עצרתי הכביש. על פוזרו
מה השוטר את ושאלתי

כאן. קורה
כי לי הסביר השוטר
רכב גנבי כנופיית
ובכל באיזור פועלת
מחסום והוצב גניבה שאירעה פעם
מהירה בדהירה פוצחים היו הגנבים
לכן הלאה. המחסום את ופורצים
שכל מיוחד מחסום על הוחלט
יוכל לא במהירות דרכו שנוסע מי

תקלה. בלי אותו לעבור
על שמן יצחק. סיפר מסתכל, אני
רגילה מכונית אם דוקרנים. הכביש,
וסיבובים בחריקה נעצרת היתה
שדהירה הרי כך, עקב דקות תוך
היתה לא כבד אופנוע על מהירה
הרגע באותו הרבה... ממני מותירה
שליט"א הרבי של שמבטו הבנתי
עצר נשמתי את שחדר המשיח מלך
להפצע או חיי את מלסכן בעדי
כשביקשתי גם אנושה. בצורה
עלי לשמור המשיך הוא לברוח
כרטיס דרך אפילו הדואג, במבטו

מדרכה!" על הזרוק
אורן, הרב סיפר רב, לא זמן כעבור

אורחות את לשנות החליט יצחק
למקורות. לחזור והפעם, חייו

והוא השתנתה, החיצונית הופעתו
הפעילים הצוות מחברי לאחד הפך

ומשיח.... גאולה במרכז פה

ציק זמרוני הרב עם

מאליה עולה הגאולה שלהבת
בהעלותך ש"פ של מלכות הדבר בשיחת
שליט"א המשיח מלך הרבי מדבר תנש"א
להיות שצריכה יהודי, של העבודה אודות
"שלהבת של באופן - המנורה הדלקת מעין

מאליה". עולה
מלך שליט"א הרבי מדגיש עצמו, בזה
החלקים משלוש ואחד אחד כל כיצד המשיח
כזו עצמה, בפני הוראה מכיל שבמשפט

ו"מאליה". "עולה" "שלהבת", הכללית: ההוראה עם שמשתלבת
להתפשט, צריכה ה' עבודת ואור. חום משמעותה - "שלהבת"
בעבודת שלו, האישי בתחום הן כולה. הסביבה בכל ולחדור להאיר
שהיא איזו שלו השם לעבודת להקצות עלול הוא - שלו השם
בענינים ועסוקים שקועים שלו הנפש חלקי שאר אך בנפש, פינה
בעבודת כולו שחדור אדם ייתכן - לסביבה ביחס גם וכך אחרים.

בעצמו. רק עסוק הוא הסביבה. את מאיר אינו אך השם,
הנחת מאליה". עולה כ"שלהבת שנעבוד היא הקב"ה של הציפיה
מורגשת להיות צריכה סביבתנו שבכל להיות, צריכה שלנו העבודה

האלוקית. הנוכחות

הבא... היעד בדיוק זה אצלך? מופרך
בעבודת כזה למצב הגעתי סטטי. במצב להסתפק אולי יכולנו
על לשמור רק ממני נדרש עכשיו כן, ואם אור, דולק שבו השם
כל להיות צריכה - "עולה" המילה באה כך על הזה. הסטטוסקוו

בערך. שלא כזו אלא עליה סתם ולא עליה, הזמן
לימוד הוא שלו שהמקסימום עצמו את שהרגיל אדם לדוגמא,
עוד ללמוד - הגמרא בלימוד ומוסיף הולך שהוא נניח הגמרא.
אלא רש"י, רק לא ויעמיק: יוסיף אפילו אולי שעה... ועוד שעה
הוא תחום. באותו המסגרת, באותה נשאר זה כל אבל תוספות...
ומחר שתים, אלמד היום אחת, הלכה למדתי "אתמול לטעון: יוכל

התקדמות!" כאן יש - שלוש
כמו זה לדרגה. מדרגה ערוך, באין עליה אינה כזו התקדמות אבל
ימינה ללכת יכול הוא שטח. אותו מפלס. אותו על שמהלך אדם
רמה. באותה שטח, באותו נשאר אבל - ואחורה קדימה ושמאלה,
שהם לו שנראה תחומים נשארים עדיין ההתקדמות, כל לאחר גם
מופרך 'זה הזה', לענין כלי לא 'אני עבורי', לא 'זה מידי. גבוהים

לגמרי!' אצלי
והשגתו מהבנתו שלמעלה תחומים אותם שדוקא לדעת צריך יהודי
באין והעליה, ההתקדמות יעד בדיוק זה שלו! היעד בעצם הם -
ולא מתפלא שהאדם כאלו חדשים, מושגים לאותם דוקא ערוך.

אליהם?"... להגיע דעתי על מעלה בכלל אני "איך להבין: מצליח
בערך. שלא עליה "עולה", הפירוש זהו

מאליה. העולה השלהבת את לגלות הזמן היא זו תקופה דוקא
להיעשות חייב הכל אור", ותורה מצוה "נר היא השלהבת אמנם
לחיות צריך יהודי זו, מסגרת בתוך אבל והמצוות; התורה במסגרת
ביהודי, בוערת השלהבת כאשר מאליה". עולה "שלהבת של באופן
פעולות, יוזם מעצמו הוא אותו; לעורר שיבואו מחכה לא הוא

הגאולה. בשורת ופירסום שיעורים

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המדרכה על כרטיס

למקום או ירושלים בין חילוק כל אין הלכה על-פי
בפיקוח- כרוך זה כאשר ושומרון. ביהודה מסויים

שבשולחן-ערוך הפסק-דין את שנוקטים ומצב מעמד זהו נפש
שעל שום למסור אסור - הארץ פתיחת של שאלה זה אם אשר

ושומרון! מיהודה
תשל"ט) סיון וער"ח מבה"ח במדבר ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מיו"ש שעל שום למסור לא
נשמת לזכות

לנצ'נר ז"ל יעקב ב"ר נפתלי ר'
מאש" מוצל "אוד

ה'תשע"ו סיון טו"ב נלב"ע

ה. ב. צ. נ. ת.
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו

ד-ו. פרק ונטען. טוען הלכות

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

יג-טו. פרק

א-ב. פרק אלוץ בפרקים נחלות.. הל' טז. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

כא. פרק עדות. הל'

כב. פרק

אלו. בפרקים ממרים.. הל'
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

אורן דורון הרב



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

המשיח ימות של לחיים המדריך

הפינה אבן בהנחת הנהגות
הנחת ציון הנה הפינה, אבן הנחת אופן אודות ...כותב
בכמה-מקומות יסוד לו יש הבנין, התחלת - היסוד
ובהודות בהלל שגם אלא עוד ולא חיים, תורת בתורתנו

ישראל... על חסדו לעולם כי טוב כי להוי'
הרי וקוב"ה כו' הוא מה בדרכיו והלכת מרז"ל ע"פ
שתי' באבן שהתחלתו עלמא, וברא באורייתא אסתכל
קודם אשר פשוט וגם מובן - וכו' הושתת שממנו
דברי - האמור וע"פ תורה, דברי ישמיעו האבן להנחת
חשוב חלק אשר ושכון, בית בעניני המדברים תורה

הבית. חנוכת שיר מזמור עה"כ חב"ד בדרושי מהם
אלא מתקיים העולם שאין מרז"ל, ע"פ - ההנחה פעולת
מהנכון - חטא בו שאין הבל תשב"ר של פיהם בהבל
ס"ג). פ"א לאדה"ז ת"ת הל' (ראה תשב"ר ע"י שתעשה
אבן בציון יסד הנני אלקים ה' אמר כה הכתוב ע"פ כן

הפנה שאבן נכון - מוסד מוסד יקרת פנת בוחן אבן
אפשר זה שאחרי (אף שמים בידי אשר אבן בדוקא תהי'
והרי אדם). שבידי ענינים וכו' מלט גם עלי' להוסיף
כל ויסוד שהתחלת - ברוחניות להענין גם זה מתאים

ואתדל"ע. מלמעלה כח נתינת הוא ודבר בנין
שבעת כאלה שישנם שמועה הגיעתני אשר להעיר, ועוד
מהדרין ויש במגילה הענין כותבים פינה, אבן הנחת
או על המגילה ומניחים וכו', אשורי בכתב כתוב שיהי'
הרמב"ם תשובת על נוסף והנה - הפינה לאבן מתחת
שלא איך הרי, וכו', אשורי כתב לקדושת בהנוגע הידועה
זה בדורנו ובפרט ביותר להמנע יש - הכתיבה תהי'
מוסד יסוד להם שימצא עד - חדשים מנהגים מלהנהיג
- בזה המוסיף כל חז"ל: ובסגנון חיים. תורת בתורתנו
אשר המקובלים, ישראל מנהגי וחשיבות בחביבות גורע
ז׳ריח) (מאגרת הם. תורה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

אנו כי המשיח, מלך שליט"א הרבי של להכרזתו
והשלכה השפעה ישנה המשיח, בימות נמצאים
על המקרינה מציאות חיינו. תחומי כל על

חיים. אנו בה הצורה על ומשפיעה המהות
את בפועל לחיות עלינו כיצד וההנחיות הכלים
ה'דבר בשיחות הדור אנשי לכל ניתנו הגאולה,
אותן המשיח מלך שליט"א הרבי של – מלכות'
תנש"א- בשנות שנאמרו מפורסמות שיחות

תשנ"ב.
ולהכיר לזהות גם מלמדות אלו נפלאות שיחות
על השפעתו בעולם פעולותיו המשיח, מיהו
כל ומחברות מגלות ובמקביל ועוד, האומות
העכשיות המעשיות לפעולות הנכונה לדרך אחד

אחד. מכל הנדרשות

לשתף הצורך
מאוד להועיל היכול דבר-מה יודע אדם כאשר
משקיע שהוא הרי אחרים, לאנשים או לחבריו
הנפוץ ה"שיתוף" כפתור זאת. ידעו שהם ודואג
אישי באופן המידע העברת וקצב בימינו כך כל
וכו' המחשב הטלפון, באמצעות אחד כל ידי על

זו. אנושית תכונה על מלמדות
הרי העולם, עניני בכל אמורים הדברים ואם
במשימת מדובר כאשר וכמה כמה אחד שעל
המשיח את ולגלות להביא עלינו שהוטלה העל
וההתחלה כולו, העולם בכל האלוקי הגילוי ואת
יהודי כל אצל הגאולה בשורת מפרסום בזה

ויהודי.
בשורת את להסביר ובעיקר להביא להפיץ, עלינו
מלך שליט"א הרבי של הדרכותיו ואת הגאולה
ויהודי יהודי לכל גאולה, של לחיים המשיח

המתקבל. באופן – שלו ובסגנון בשפה

והסברה הבהרה
יוזמה האחרונים בחודשים הוקמה כך לשם
כמה של התארגנות - 'המשיח' בשם חדשה
כדי להצטרף...) מוזמנים (כולם והת' מאנ"ש

בדיוק. זו מטרה לפועל להביא
רעיונות על העת כל עובדים ב'המשיח' "אנחנו
את ולהנגיש להביא מנת על חדשים וכלים
לעזור כדי ובעיקר ויהודי, יהודי לכל הבשורה
לוי אומר שבו", המשיח את לגלות יהודי לכל

מהיוזמים. אחד לציון מראשון יצחק
בהסברה, בעיקר מתמקדים אנו זה "בשלב
והסברתם הבהרתם הענינים, בלימוד כלומר

מפרסום)". (בשונה רחבה בצורה
קונטרסים סדרת לאור להוציא "התחלנו
בענינים קונטרסים עשרות לכלול המתוכננת
וגאולה משיח עניני מהסברת החל שונים,
ועוד) משיח בית למשיח, כתיבה המשיח, (מיהו
של חיים לחיות הדרך על רבים קונטרסים וכן

בפרנסה, ה', בעבודת – בחיים פרט בכל גאולה
יחי בהכרזת הילדים, בחינוך המשפחה, בחיי
מלכות', ה'דבר שיחות פי על הכל ועוד, המלך
יהיו שהדברים כדי 'עממי', וסגנון ובשפה

הרחב. לקהל מובנים

בצמתים
הפצה. כמובן הוא הפעילות בכל העיקרי הדגש
בעשרות יצאו כבר מתוכם 2 (אשר הקונטרסים
זהות הסברת – הגדול' 'האוצר עותקים: אלפי
'רק פשוטה; בשפה הגאולה ומטרת הגואל
מופצים המשיח) למלך הכתיבה על – תבקש'
היא העיקרית הדרך כאשר שונים, באופנים

לנהגים. בצמתים חלוקה
הפעילים מדהימות. שמתקבלות התגובות
של מיוחדות תגובות על יום מידי מספרים

שבמבט נהגים גם נהגים,
כי נראה היה לא ראשון
ויקחו שיפתחו סיכוי יש
רוצה יהודי כל אבל –
את פתחו והם משיח,

ולקחו. החלון
מספר: כהן, ישראל הת'
הנהגים מדהים. "זה

את לקבל ורוצים החלון את שפותחים
והאפשרות הנפלאות התגובות הקונטרסים,
הזאת השיטה כי מוכיחים ליהודי קונטרס לתת
שנראים נהגים ראיתי פעמים כמה עובדת.
אותנו כשראו אבל טוב, כך כל לא רוח במצב
הפנים". על חיוך להם עלה – קונטרס וקיבלו

להפיץ!" תצאו "חבר'ה! מסיים: הוא
להפצה: קונטרסים והזמנת הקדשות, לתרומות,

haotzarhagadol@gmail.com

לנהגים בחלוקה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

דֹול ָהאֹוָצר ַהּגָ
משיח

החדשים הקונטרסים שני

בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

הגאולהאתר הגאולה אתר
hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com :האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום לאימייל שלחו ועדדיווחים לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

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

*2770

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

סידנא בציון
חאקי בבא

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח




