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תפילה בתורה, עוסק שהיה אחד, חסיד על מספרים
שלפתע עד עסקים, בעל עשיר וגם חסדים וגמילות

כל. ובחוסר בעירום נשאר והוא התמוטטו עסקיו
נכנס הזקן, אדמו"ר רבו אל ורצוץ, שבור נסע החסיד

את שאיבד בלבד זו שלא לבו, מר את ושפך ל"יחידות"
על לו שניתנו הלוואות לשלם ביכולתו ואין עשרו, כל

שהתחייב מה גם לממש בידו שאין אלא נאמנותו, סמך
עמוק. בבכי ופרץ - נזקקות למשפחות לסייע

הקדושות עיניו את פתח בדביקות, ששקע הזקן רבינו
מה על ולא צריך שאתה מה בכל דואג "אתה ואמר:

אותך"! שצריכים
התעלף הדברים, לשמע

ששב לאחר החסיד.
אצל נשאר הוא לעצמו,

בעבודת לעסוק והחל רבו,
עצומה. בהתלהבות ה'
הכניסו והרבי זמן חלף

כעת לו: ואמר ל"יחידות"
תשובה, שעשית לאחר

יצליח והשי"ת הבייתה לך
דרכך.

השליחות מילוי
השי"ת לביתו, חזר החסיד
קצר ובזמן ברכה לו העניק
והחל חובותיו כל את פרע

בעבר. מאשר יותר וחסד, צדקה במעשי שוב
הרי מהותית, שאלה מותיר אך מאלף, חסידי סיפור

אותה לאחר וגם ה' בעבודת החסיד עסק כן, לפני גם
בכל דואג "אתה רבו מדברי לו התחדש מה "יחידות",

אותך". שצריכים מה על ולא צריך שאתה מה
כן, לפני שונה: בהזדמנות הזקן אדמו"ר כך על ענה
זה הוא המרכז. היה הוא עצמו. על הייתה דאגתו

לצאת היה החסיד על צדקה. נתן התפלל תורה, שלמד
האלוקית השליחות מילוי אלא המרכז, הוא לא מעצמו,

המרכז נקודת היא הזה, לעולם נשמתו ירדה לשמה
אותך!". שצריכים "מה -

הצליח שהחסיד ברגע
הגיעה העניין, את להפנים

ובגדול. ההצלחה

- לכולנו חשובה תזכורת מהווה שלח, פרשת השבוע
את לתור שהלכו המרגלים אותנו! שצריכים מה על
במדבר בהיותם צריכים! שהם מה על דאגו הארץ,
הטובים והרוחניים הגשמיים התנאים את להם היו

שירד מה"מן" ניזונים הכבוד, ענני ע"י מוגנים ביותר:
והעיקר.. מרים של מבארה מים שותים משמים להם
אמורים היו אלה כל רבינו, משה מפי תורה לומדים

מילוי את שחיפש מי לארץ. הכניסה עם להיפסק
על איום היוותה לארץ הכניסה הוא, שאיפותיו

"מה מאווייהם את לשמר בנסיונם רצונותיו. מילוי
פגמו הם צריכים", שהם

מאבדים כשהם בשליחות,
מציאותם. את בכך

מצטרפים כולנו
וכלב יהושע לעומתם,
אמיתיים שלוחים היו

טובתם את חיפשו שלא
מילוי את אלא הפרטית,

עליהם שהוטלה השליחות,
ראשון, גואל רבינו משה ע"י

נעלה "עלה שזעקו הם
הארץ טובה לה.. ויכולנו

שזכו אלה הם מאוד". מאוד
ולהמשך לארץ, להכנס

בדורות גם השליחות מילוי
הבאים.

המשיח, מלך שליט"א הרבי מבהיר הקדושות בשיחותיו
השליחות את למלא בחלקנו, שנפלה הזכות גודל את

והשלימה. האמיתית הגאולה הבאת - העיקרית
ישראל מעם אחד כל חלק, ליטול יכול שבה שליחות
הדור. מאנשי אחד כל לפעול יכול זו שבשליחות ועד
הרבי המשלח, אל הביטול זה להצלחה, היחיד התנאי

המלך", "שלוחי בהיותנו זו הכרה המשיח. מלך שליט"א
היא אדרבא, הפרטית, מציאותנו את מגבילה אינה

המשלח של העצומים כוחותיו את שליח לכל מעניקה
השבת ממ"ש. וכמותו כמותו" אדם של ש"שלוחו ועד
של שליחו להיות טובה החלטה לקבלת רצון עת הינה
האמיתית הגאולה בהבאת המשיח, מלך שליט"א הרבי
להצטרף, החלטת לבב. וטוב שמחה ומתוך והשלימה

קודש. האגרות באמצעות כך על דווח

לעצרת הגאולה תהלוכת
תהלוכה לגאולה. מתעקשים

התגלות ולזירוז הגאולה בשורת לפרסום
תצא המשיח, מלך שליט"א הרבי

מבית (11.6.13) תמוז ג' שלישי ביום
חב"ד, בכפר 770 חב"ד חסידי אגודת

ומשיח" גאולה ל"עצרת רגלית בצעידה
יציאה ים. בבת באמפיתאטרון הארצית
שעות, כ-3.5 הליכה זמן ,16:00 בשעה
נא .13 מגיל בלבד לגברים ההשתתפות
קל מזון מים, מצחיה, בכובע להצטייד

קפרא אפרים הרב לפרטים: משיח. ודגלי
.052-696-1770

סיון כ״ח התוועדויות
סיון, כ"ח הקרוב, חמישי ביום

הגעת ליום שנה, ושתיים שבעים יצויינו
עם יחד המשיח מלך שליט"א הרבי
בשנות הברית ארצות לחופי רעייתו

ההצלה נס יום השניה. עולם מלחמת
ובהגברת חסידיות בהתוועדויות מצויין

שהחלו החסידות, מעיינות הפצת תנופת
הברית. בארצות גם לפרוח זה מיום

אביב ברמת הפינה אבן
השבוע נערך ג', אביב רמת בשכונת
בית להקמת הפינה" אבן "הנחת מעמד
האיזור, תושבי את שישרת חב"ד כנסת

ע"י שנערך האירוע והדר. פאר ברוב
הצלחה קצר ליפש יהודה הרב השליח

בו. השתתפו מהתושבים ורבים רבה

כוחותיו את שליח לכל מעניקה היא אדרבא, הפרטית, מציאותנו את מגבילה אינה המלך״, ״שלוחי בהיותנו זו הכרה
בזה טובה החלטה לקבלת רצון עת הינה השבת ממ״ש. וכמותו כמותו״ אדם של ש״שלוחו ועד המשלח של העצומים

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(31.5.13) (5773) ה'תשע"ג סיון כ"ב שלח, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

חלק ליטול הזכות
היחידה בשליחות

949

הרס טלמונים: בגוש המתגבר הערבי לטרור צה״ל של התשובה
לנחליאל. הסמוכה מנחם בגבעת המגורים ובית הכנסת בית
שאער) דורון (צילום: התורה ספרי את מוציאים התושבים

להלחם ממשיכים מנחם בגבעת



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

הנישואיןהספר שישדרג לכם את הנישואין  את לכם שישדרג הספר
ולמאמנים! ליועצים עבודה ישאיר ולא

- לא אם
חזרה! הכסף כל את תקבלו

חב"ד! רבני ע"י מומלץ

052-6031770 – ברק גיל

 
    
    

     
    

   
    

    
    
     

ב) יג, (במדבר אנשים לך שלח
יש בה לארץ, שהכניסה חששו המרגלים
בהשגת ולעמול האדמה בעבודת לעסוק
בעבודת שלימותם את תפגום הפרנסה,
רבינו, משה מפי תורה שמעו במדבר ה'.
ויכלו מרים של מבארה ושתו מן אכלו
כן אם מה לשם ה', בעבודת להתעלות

לארץ? להכנס
החומר בקידוש דווקא הוא ה' שרצון אלא
זוכים כך ע"י ודווקא העולם, וכיבוש

וברוחניות. בגשמיות להצלחה
מושלמת. כניסה תהיה הגאולה בזמן
חורשים בה גשמית, לארץ כניסה מחד,
החומר בקידוש ה' שרצון כך וזורעים,
זרים "ועמדו מאידך, בשלימות. יתממש
בקלות יבוא הגשמי השפע צאנכם", ורעו
ודבש", חלב זבת היא אשר "ארץ ובריבוי
גאולה) (פניני העיזים. מן מעצמו הזב כחלב

- הוא המרגלים למשלוח נוסף טעם
בשמחה, לעשותה צריך מצוה וכל היות
לידי מביאה זו מצוה" של "שמחה כאשר
"תחת מז) כח, (דברים וככתוב הקודש, רוח
מצוה ובפרט בשמחה", עבדת לא אשר
עושים היו שאם הארץ כיבוש של זו
רוח מתעורר שהיה הרי בשמחה, אותה
כן ואם ונפלאות, ניסים לעשות ממעל ה'
אז שהיה - הארץ טוב את שהודיעם ע"י
שיהיה כמו מאוד, גדולים ענבים בכורי ימי
שיהיו הכוונה הייתה - לעתיד באמת
הברית) ספר (עפ״י מאוד. בשמחה
ב) טו, (במדבר מושבותיכם ארץ אל
נאמר מדוע 'כנען', נאמר מקום בכל
הבטיחם אלא, מושבותיכם"? "ארץ כאן
מאבותיכם, ירושה היא, שמושבותיכם
התהלך "קום יז) יג, (בראשית שנאמר
אתננה". לך ... ולרוחבה לאורכה בארץ
טוב) לקח (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:22 7:04 ירושלים
8:24 7:19 תל-אביב
8:26 7:12 חיפה
8:23 7:20 באר-שבע
9:10 8:02 ניו-יורק

מפנינו הארץ - יהושו וישלח 
א-כד) ב, (יהושע

  
חלקים 17 דק', 33 ,8 שעה א, ליל :

א וביום קודש שבת ביום  

והציצית הטלית

מה להקב"ה: אמר רבנו שמשה במדרש נאמר
והרי לישראל, והמצוות התורה בנתינת תועלת

והחומרי, הגשמי הזה, בעולם נמצאים הם
התורה עניין כל את לשכוח הם ועלולים

והמצוות?
שעל ציצית, מצוות להם אתן הקב"ה: השיבו
ש"ציצית"- כיוון המצוות, כל על יזכרו ידה

החוטים שמונת עם ויחד מאות, שש בגימטריא
מזכיר, .(316) תרי"ג הם הרי הקשרים, וחמשת

וכמו המצות. כל את ה"ציצית" עניין איפוא,
כל את וזכרתם אותו "וראיתם טו) (במדבר שנאמר

הוי'". מצוות

טלית? גם למה אבל
מהווה וה"ציצית" מאחר מובן, זה אין לכאורה

גם צורך יש מה לשם המצוות, על תזכורת
המזכירות הציצית, הרי הוא העיקר בטלית?

לקחת אפשר הי'ה א"כ כנ"ל, המצוות תרי"ג על
בבד צורך יש מה ולשם לבדן, הציצית חוטי את

הטלית?
נחלקים האדם שענייני מוסבר, החסידות בתורת

ל"פנימי" נחשב המזון ופנימי. מקיף לשניים:
האדם, ע"י נאכל הוא כאשר היא שתועלתו כיוון

ובשרו מדמו לחלק ונעשה מתעכל לתוכו חודר

ל"מקיף", הנחשבים וכדו' ובית לבוש לעומת
את מקיפים כשהם דווקא בהם השימוש באשר

הרוחני לצד ביחס גם נכונה זו חלוקה האדם.
האדם שביכולת רוחנים עניינים יש האדם. בחיי

בבחינת והבנתו, בשכלו היטב אותם לקלוט
מיכולת הנעלים עניינים וישנם ו"פנימי", "מזון"
אצלנו נתפסים והם בשכל אותם לקלוט האדם
בבחינת ודעת", מטעם "למעלה של באופן רק

"מקיף".

ה"מקיף בה שנרמזים הוא ה"טלית" של יחודה
ל"מקיף", רומז ה"טלית" בד יחד. גם וה"פנימי"

בקרבו, מעכלו שהאדם מזון הוא אין שהרי
"חוטי מבחוץ, האדם את המקיף לבוש אם כי

בהיותם ל"פנימי" רומזים זאת לעומת הציצית"
ה"טלית". מבד הנמשכים דקים חוטים

בפנימי מקיף להמשיך
המצוות תרי"ג הוא: מכך הנלמד הרעיון

מה"טלית", משתלשלות בציצית, הרמוזות
למעלה שהיא מדרגה "מקיפי", ממקור כלומר

מהשכל.
בזה אין הטלית, בלי לבד, הציצית חוטי בלקיחת

בלקיחת רק כלום. מזכיר הדבר ואין מצוה, כל

ומכיר יודע שהוא כך בטלית, התלויות הציצית
שלמעלה- בדבר מקורן והמצוות, התורה שכל
הדבר מהווה אז להשגה ניתן ואינו מן-השכל

ה' "אני נאמר: ציצית, פרשת בסיום מצוה.
וזאת מצרים", מארץ הוצאתי אשר אלקיכם

מדוע?
היא התורה שדרך לחשוב, אדם היה עלול

שבת לשמור נדרש הוא העולם: דרך של היפוכה
הוא כן הקודש, על מהחול להוסיף ועוד ויו"ט,

גבול והשגת אונאה בגניבה, לזהירות נדרש
פי על להתנהג הוא יכול איך השאלה: צפה -
העולם? מנהג של היפוכו שהיא בשעה תורה,

עימו מתנהג ה׳ גם כך
הוא, שתוכה - ציצית פרשת בסיום נאמר לכן
בשעה כנ"ל: ודעת מטעם למעלה כאמור, הרי,

של והגבלות מדידות בשום מתחשב אדם שאין
ודעת, מטעם למעלה מצוות ומקיים ודעת, טעם
הטבע. מהגבלת למעלה הקב"ה, גם עמו מתנהג

אתכם הוצאתי אשר אלקיכם ה' "אני וזהו:
ממצרים אחד עבד שחרור שהרי מצרים", מארץ
יצאו זאת ולמרות הטבע ע"פ אפשרי בלתי היה
ברכוש וגם וטף, נשים לבד רגלי אלף מאות שש

פחות לא לו, היה מישראל אחד שכל גדול,
ערב וגם וזהב, כסף טעונים חמורים מתשעים

שכל - בזה הכירו גויים שאפילו אתם, עלה רב
לגמרי. מהטבע למעלה הרי הוא זה

אזי הטבע, לגבולות מחוץ מתנהג שיהודי בשעה
מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכם ה' "אני -
הטבע, לדרך מעל משפיעים מלמעלה מצרים",

תשי״ג) שלח (פרשת רויחא. ומזוני חיי בבני

מלך דבר

שלח פרשת
ג אבות: פרקי

שלח

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
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

שיח' משיח לת'
שיחי' מענדל מנחם הרב בן

פרידמן
הולדתו ליום

הגאולה זמן של הרחבה ומתוך בכל, הצלחה לנת
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל



משיח פני לקבלת – "ופרצת שבת
שעברה בשבת שהתקיימה צדקנו",

גם פז הזדמנות היוותה בנתניה,
הארץ, רחבי מכל שליחים לפגוש
מופתים וסיפורי חוויות לשמוע

כזו חוויה על אישית. בעדות
העושה בבלי, קרן מרת סיפרה
את בבלי, ירון הרב בעלה לצד
תקוה. שערי בישוב שליחותם

בהיותי שנים, כשלוש "לפני
מעקב תחת הייתי לידה, לקראת

גם להיות נדרשתי כך לשם רפואי.
הרפואה. בבית בשבת

חוסר של הייתה, הטבעית התגובה
לי הייתה מאידך, אך הסכמה,

שמעבר תחושה
הרפואי למעקב
כנראה המאולץ,
איזו שם לי שיש
במהלך שליחות

השבת.

לקחתי זו מסיבה
"אגרות כרך אתי
וכרטיסי קודש"
המעלות" "שיר

ליולדות לחלוקה
הנשים. ולמחלקת

אשה שם פגשתי השבת במהלך
לקראת כן גם שהייתה חרדית,
בעיה בגלל אושפזה היא לידה.

והטילה אצלה שהתגלתה רפואית
הריונה. על כבד צל

סבלה היא הרופאים, לדברי
תקופה, מזה כבר שפיר מי ממיעוט
ועיוות בעובר אותותיו שנתן דבר

ירחם. השם התפתחותו, את

ביום איום. במתח הייתה האשה
אמורה השבת, שלאחר ראשון

הרופאים, צוות את לפגוש הייתה
מצבה לנוכח כי לה להודיע שרצו
דהיינו ההריון, את להפסיק עליה

היא אחרת, ח"ו. העובר, הריגת
וולד מול עצמה למצוא עלולה

שיוולד... מפלצתי

ולהתחזק אותה להרגיע השתדלתי
שנשב הצעתי בהשי"ת. בבטחון
החסידות, מתורת משהו ללמוד
מכן ולאחר משיח, של מתורתו

שליט"א מהרבי ברכה לבקש תוכל
המשיח. מלך

חוברת מתוך ללמוד התיישבנו

לאחר בידי. שהייתה מלכות" "דבר
ה"אגרות כרך את לה נתתי מכן

גם שניתן לה ואמרתי קודש"
את מבקשים ברכה. לבקש בשבת

אדוננו" "יחי מכריזים הבקשה,
הספר. את באקראי ופותחים

הדיוק בחשיבות עסקה והתשובה
שם דובר כמו"כ המשפחה, בטהרת

מילה. ברית על

המשפחה, טהרת לנושא בהקשר
לחזור צורך שיש הסכימה היא

זה, בנושא ההלכות על לזמן מזמן
לשכוח לעיתים שעלולים כיון

פרטים.

לעובדה בהקשר
ישנה שבתשובה

התייחסות
מילה", ל"ברית
שאינה אמרה
כיצד יודעת

לזה, להתייחס
שהרופאים כיוון

לא לה אמרו
במהלך אחת,

לה שיש ההריון,
בת!!

למחלקה וחזרתי שבוע לאחר
בשעטומ"צ. ללידה, כבר והפעם

אותה את ראיתי לא כבר במחלקה
אליה. להתקשר וחששתי אשה,
המחשבה את לשאת יכולת לא

... שמא

שיום עד חודשים, כמה עברו כך
טלפונית. שיחה מקבלת אני אחד

אשה אותה הייתה הקו על
שמחה. דיי דווקא שנשמעה

נפגשנו שאלה, אותי? "זוכרת
לומר רציתי ובכן לידה.. לקראת
הלידה אחר כבר אני שב"ה, לך

ומוצלחת, טובה בשעה שהייתה
בסדר. השם ברוך והכל

ראשון ביום כבר נס. ממש לי היה
איתך, נפלאה שבת אותה לאחר

ה"מי מצב לטובה. שינוי אצלי חל
זמן ותוך לטובה, השתנה שפיר"

לחלוטין. תקין למצב הגעתי קצר
לדברי גמור בניגוד מפליא, והכי
בן טוב במזל לנו נולד הרופאים,

בדיוק מילה"! "ברית ושלם. בריא
שליט"א המשיח מלך שהרבי כמו

קודש. באגרות אמר,

ציק זמרוני הרב מאת

אירופה עמי של השאננות מחיר
שמד, וגזירות גלות סבל, למוד עם הזויה. תמונה
לאחר מאש, מוצל אוד לארצו. חוזר שנה, אלפי של
מנסה האיומה, בשואה הושמד מבניו ששליש
בארצו חייו את לחיות השקטה הפינה את למצוא
התהומית שינאה של בשטף ערב, מדינות שלו.
נוכחות הן כאשר כנגדו. חורמה למלחמת יוצאות
עוברות פאזה משנות הם החזיתי, העימות בכשלון
חבלה מטעני הפלסטיני. הטירור את בנו ומשלחים הקלעים מאחורי אל

וירי. דקירות מפוצצים, אוטובוסים הומים, במקומות
בכניסה מאבטחים יומית: היום החיים להתנהלות חדרו חדשים מושגים
הרעיון בטחוניות. ובדיקות מחסומים חשוד, חפץ ציבוריים, למקומות
קאסמים וירי הרש"פ האוטונומיה, את הניב לטירור כניעה של האווילי
מיגון. ולחדרי למקלטים בארץ, היהודי הישוב את שהכניס ופצמרי"ם
בנו צופים בשאננות, אירופה עמי יושבים אלו, שנים עשרות במהלך
להאשימנו שוכחים לא כשהם מתינו את סופרים מדממים, כשאנו

מפשע". "חפים והרג בכיבוש בגזענות,

השאננים הגויים על
על קוצף אני גדול "וקצף זכריה: הנביא ומתריע זועק זו, שאננות על
חייבים גויים המשיח, מלך שליט"א הרבי מסביר השאננים". הגויים
מצער להמנע החיוב את בתוכה, הכוללת מסגרת נח, בני מצות 7 בקיום
עם על לשמור העולם אומות על מוטל היה זה, מדין לפחות חיים. בעלי
לחזק שלא ובוודאי הפלסטיני הטירור ומפני ערב מדינות מפני ישראל,

המדיני. ובגיבוי בנשק בכסף, כוחו, את
מתחילה אירופה עינינו. לנגד ומשתנית הולכת הזו, ההזויה התמונה
בריטי חייל שנים. במשך אכלנו שכאן מה את ולהבין לטעום לחוש,
הרוצח תמונת שעבר. בשבוע בלונדון, היום לאור נערף וראשו נרצח
והסכין בדם מגואלות כשידיו המצלמות מול ביהירות המתראיין
ברמאללה הלינץ' מתמונת העתק (כמעט בידו, עדיין בדם המגואלת
והחיילים בפריז, השבת הצרפתי החייל דקירת .(2000 (אוקטובר
היא כי לצרפת, לה מזכירה אדם. הומי במקומות הסובבים החמושים
שם, הערבים של האלימה ההתעצמות מתקתקת. נפץ חבית על יושבת
האחרונים, בימים בשוודיה המהומות האל-חזור. נקודת את עברה
בשנים להסתיר שניסו מה את השטח פני על מעלים בוערות, שכונות
חיי להתנהלות ממשי איום מהווה הגואה הערבית האלימות האחרונות.

יום. היום

אירופה טוב בוקר
הרבי שאננות. מאפשרת שאינה חדשה למציאות מתעוררת אירופה
אינו השאננים, הגויים על הקצף כי אומר המשיח, מלך שליט"א
האמיתית לגאולה יזעקו העולם שאומות כדי אלא ונקמה, הרס למטרת

והשלימה.
המקדש בית בנייית המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות עם אז, רק
ובלשון היעוד לקיום העולם עמי יזכו הגלויות, קיבוץ ושלימות השלישי
קנאה ולא מלחמה, ולא רעב לא שם יהיה לא הזמן "ובאותו הרמב"ם:
כעפר, מצויין המעדנים וכל הרבה, מושפעת תהיה שהטובה ותחרות,
ישראל יהיו ולפיכך בלבד, ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה ולא
כח כפי בוראם דעת וישיגו הסתומים דברים ויודעים גדולים חכמים

מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי שנאמר האדם,
בשליחות זה כי ולציין נח, בני מצות 7 הפצת כולל בזה, לעזור ביכולתנו
שיבוא ש-ד-י, במלכות עולם מתקן אשר המשיח, מלך שליט"א הרבי

לבב. לטוב שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף ויגאלנו

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
והעובדים המקדש כלי הל'

ז. פרק בו.
ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

המקדש.. ביאת הל'
א. פרק אלו. בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

וחרמין.. ערכין הלכות ט-י. פרק נזירות. הלכות
א. פרק אלו. בפרקים

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ספר והוא זרעים ספר וגו'. ידך תהי ח. פרק
א-ב. פרק אלו. בפרקים כלאים.. הלכות שביעי..

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

אלו. בפרקים עניים.. מתנות הלכות ט-י. פרק
א. פרק

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הרפואה בבית אור קרן

שיתנו וככל סוף, לדבר אין - לוותר כשיתחילו
ישראל שונאי של תאוותם תתגבר להם,

היפך של לתוצאות דווקא יביא שזה ועוד, עוד להם שיתנו
השלום. והיפך הנפש, מנוחת

תש"נ) ניסן (ו'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

השלום היפך
החיים - הייעוץ אבוד...אחרי שהמצב בטוחה "הייתי
מרחובות. יעל, הביתה...". לחזור תענוג השתנו! שלנו
משלםזוג שלא מרוצה – לא משלם!!!!!! לא – מרוצה שלא זוג - הארץ מקצועייעוץ זוגי מקצועי בכלבכל זוגי יעוץ

לפרטים:* ארגון הזדהות – לפרטים:  052-6031-770052-6031-770 – הזדהות ארגון *
חב"דמאושר ע"י רבני חב"ד רבני ע"י מאושר

באירופה מהומות



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

קדושה מלא רוק מופע

שכזה ״רב״ עם להתחבר היתר אין
בבית אשר רב עם - כנ"ל - כו' להתחבר מותר האם

ויום בשבת בו משתמש והרב מיקרופון יש הכנסת
וכו'. מחיצה בלי הכנסת ובית טוב,

להיודעים ויום-טוב, בשבת במיקרופון השימוש והנה
מן גם ואפשר [מדרבנן, ברור איסור בטכניקה, פרק

אומרת זאת הכנסת, בבית זה שנעשה וכיון התורה],
שכתוב מה דרך על בהדגשה ועוד גדול בפרסום

בפרהסיא שבת המחלל בבית, עמי המלכה את לכבוש
כשקורא ובפרט ערוך, בשולחן דינו נפסק כבר

עדתו, של רוחני מנהיג אומרת זאת רב. בשם לעצמו
דין" בית בתור הלכה בעניני עמו ש"התחברות ומובן
כלום משנה אינה טובה הכי ומחיצה לגמרי מופרכת

מביע הרב אם אפילו שינוי אין שבזה מובן כן כמובן.
שמכריחין ואומר במיקרופון השימוש נגד מחאתו

ואיך בפרהסיא, שבת המחלל הוא שהוא כיון אותו,
שאין פשיטא הרי אותו שמכריחים האופן יהי' שלא

כזה. מבהיל שבת חילול המתיר דאונס ענין בזה
ה׳תשצג) (מאגרת

תם רבינו של תפילין להניח
תם. דרבינו תפילין להניח אם בשאלתו

בטהרה, תפלתו שתהיה האפשרי ככל ישתדל בודאי
מקדושת וחומר וקל בכלל תפילין קדושת וכידוע

מהנכון ולכן הידוע, ז"ל רבותינו כמאמר הציץ
להניחם.

ה׳תשצד) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

רואים חבריה שכל רוק להקת על שמעתם
עדי את הכירו הבמות? על בהופעתם שליחות

איכותי רוק מנגנת הלהקה והלהקה. גביסון
של העכשווי הכיוון את מחדש להגדיר המנסה

תכנים יוצקת היא כאשר היהודית, המוסיקה
עם רוק של וסאונד קצב לתוך חיוביים רוחניים
מוסיקת היא התוצאה חסידי. סגנון של נגיעות

על לוותר בלי להווה שמחוברת יהודית רוק
מרשימה. קולית בהפקה המקורות,

במסגרת הופיע גביסון גבי האחרונות בשנים
רבים בארועים סולן, הוא שם 'פרדס' להקת

ומופיע אמריקה ודרום קנדה הברית, בארצות
ההופעות לעולם. מסביב חב"ד בתי של בארועים

ומרוממת סוחפת לחוויה תמיד הופכות החיות
השראה. מלא רוחני למסע נלקח והקהל

המוזר האוטובוס
שאפשר בבית חיפה בעיר וגדלתי "נולדתי

הצבאי השירות את כ"חילוני". להגדירו בהחלט
טירונים רס"ר שנהייתי עד בנח"ל עשיתי

ירדתי הצבא לאחר צה"לי. כלל חיול במסלול
הברית. לארצות לתקופה

הדרומי החוף באזור העברתי לים, מעבר חיי את
מבחינה ירוד למקום הנחשב סאות'ביץ' הנקרא

רוחנית.
מגיע עבודתי מקום פתח אל אחד, בהיר ביום

כמו יהודיים בציורים מעוטר רגיל לא אוטובוס
מתוכו וכדומה, צדקה קופת שבת, נרות תפילין,
לחברי שהציע זקן עם ונמרץ צעיר בחור יוצא

"זה סירבתי בהתחלה תפילין. להניח ולי לעבודה
חברי אבל תודה"... "לא מלמלתי בשבילי" לא

והנחתי נכנעתי לך..." אכפת מה "תנסה, לי אמר
דברי עם עלון קיבלתי וגם אחת פעם תפילין

תורה.

מגיע שבוע מידי כאשר המשיך חיי מסלול
זאביק ר' ששמו גיליתי שבהמשך הצעיר, הרב
באופן הגיע אשר יקר, ואיש חב"ד חסיד כ"ץ,
חומר מעט לנו ולתת תפילין לנו להניח קבוע

נוהג הייתי לנו מביא שהיה העלונים את יהודי.
עבודתי במהלך דווקא האירוניה למרבה לקרוא
עמוק הדברים חלחלו אט אט קודש. שבת ביום

מצווה. גררה ומצווה לנשמתי

הקב״ה׳ עם ׳דיל
לחוות, שהתחלתי הרוחנית להתעוררות במקביל

כאשר בארה"ב העבודה קושי את היטב חשתי
החלטתי אחד יום שהייה. אשרת ללא הייתי

לי תארגן 'אם הקב"ה, עם 'דיל' עסקה, לעסות
לא אני בארה"ב חוקי לעבוד ויזה, שהייה, אשרת
להאמין ורציני קבוע באופן ואתחיל חייב אשאר

ה'. עם תנאים לעשות שאסור ידעתי לא בך'!
אשרת לי אורגנה מופלא ובאופן קרה יאומן הלא
תקופה וכעבור חייב נשארתי לא ועבודה! שהייה

לחזרה עד מצוות ועוד עוד לשמור התחלתי
שלימה. בתשובה

עולם את זנחתי התשובה, בעולם דרכי בתחילת
סתירה, היהדות לבין בינו ראיתי כי המוסיקה
שהתורה מבין אני כיום כיוון, שיניתי בהמשך
בתחום אבל שלנו בכישרונות שנשתמש רוצה

הלכה". פי על והמותר הקודש

בחסידים קינאה
מפתיע, בהליך לארץ, גביסון הגיע שנתיים לפני

בכיוון יותר עוד להתחזק החליט הוא כאן
שראיתי הוא שקרה "מה החסידי. החיים אורח

להיות רציתי בהם. קינאתי ופשוט חסידים,
כמותם".

חב"דיים, במוסדות ללמוד העביר הוא ילדיו את
קבוע לימוד יומו לסדר מכניס בעצמו הוא כאשר
אדם הבן את משנה פשוט "זה החסידות בתורת

מציין. הוא לגמרי"
גם שחל לומר "אפשר
הרבי עם מיוחד חיבור
המשיח, מלך שליט"א

עושה אינני כיום כאשר
את לקבל בלי צעד

באמצעות הק' ברכתו
קודש". האגרות

עדי התחיל במקביל,
באולמי וכלה חתן ובשמחת רבות בהופעות

שנערך ענק באירוע הופיע כשנה לפני החתונות.
שביקרו ישראלים מטיילים למאות 3 ברידינג
פגש שם אמריקה, ודרום במרכז חב"ד בבתי

הלהקה את משווק שמאז כהנא יוני למפיק חברו
הם תמוז ג' שלישי, ביום ענק. הופעות למסע

באמפיתיאטרון ומשיח" גאולה ב"עצרת יופיעו
שיש השליחות את רואה שאני "כמובן ים. בבת

את לפעול מהעקשנות כחלק ההופעות, בענין
נאו". - המשיח מלך שליט"א הרבי התגלות

הבמה על גביסון עדי ר׳

זילבר אריאל עם יחד
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