
766

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, N.Y. U.S.A.נא לשמור על קדושת הגליון

בעוד שעות, עתידה להתממש גאולת מצרים. 
עשרות שנים של שיעבוד ועבודת פרך, יסתיימו. 
בנתיים, עסוקים הכל במרץ רב בביזת ממצרים. 
הכל? לאו דוקא! לפחות יהודי אחד, המהלך על 

שפת הנילוס, נראה כטרוד במשהו שונה לחלוטין.
לפני פטירתו, השביע יוסף את אחיו כי בהגיע זמן 
גאולתם יעלו את עצמותיו איתם, "והעלה אתכם 

מן הארץ ..והעליתם את עצמותי מזה", וכעת הגיע 
הזמן. האיש, משה רבינו אינו מוותר עד שהוא 
מעלה את ארונו של יוסף ומעתה הוא נושאו 

באחריותו האישית.
ארבעים שנות הנידודים 

במדבר חלפו, ובני 
ישראל נכנסים לארץ. 
כעת עוברת האחריות 
לבני ישראל המביאים 

את עצמות יוסף 
למנוחת עולמים. "ואת 

עצמות יוסף אשר העלו 
בני ישראל ממצרים 

קברו בשכם".

ענק שבענקים
שואל רש"י בפרשתנו, 
וכי בני ישראל העלוהו 

ממצרים "והלא משה 
לבדו נתעסק בהם 

להעלותם"? אלא, לפי 
שלא הספיק לגומרה וגמרוה ישראל, נקראת על 
שמם", שאין המצוה נקראת אלא על שם גומרה.
אומנם אין להשוות בין משה רבינו, גואל ראשון 
איש אלוקים, לבין כל אנשי הדור שנכנסו לארץ, 

אך העובדה נותרת בעינה: שליחותו של משה, 
ענק שבענקים, הייתה רק עד לשלב הכניסה לארץ. 

ה') אין הדבר ביכולתו,  (עפ"י גזירת מכאן ואילך
אלא תלוי דווקא בבני ישראל שנכנסו לארץ. הם 
אלה שזכו למלא את 
השליחות ולסיימה, 

ועליהם מעיד הפסוק: 
"ואת עצמות יוסף 

אשר העלו בני ישראל ממצרים".
כבר במאמרו הנשיאותי הראשון, הכריז הרבי 
שליט"א מלך המשיח, על משימת דורנו, דור 

- גמר המשכת עיקר השכינה לעולם הזה,  השביעי
דהיינו, להביא את הגאולה האמיתית והשלימה.

תנאים, אמוראים  שדורות של כיצד זה על השאלה:
וכל גדולי ישראל לא הצליחו להשלים את אותה 

'הקטנים' נצליח? עונה  אנו המשימה, ואילו דווקא
הרבי שליט"א מלך המשיח, כי אכן דורנו בהשוואה 

'ננס', אבל ננס העומד על  לדורות ראשונים, הינו
גבי הענק, יכול להגיע 

למקום שגם הענק אינו 
מגיע.

במעשה אחד
אומנם תוספת זו של
הננס, הינה מזערית 

ביחס לגובהו של הענק. 
אך העובדה נותרת 

בעינה, ביכולתו להגיע 
למה שהענק בעצמו 

אינו יכול.
דורנו זה בא לאחר 
עבודת בני ישראל 

בבירור וזיכוך העולם, 
לאורך דורות. לאחר 

עבודת אבותינו 
הקדושים שמסרו 

ית', כשהם מכינים את עצמם  נפשם לעשות רצונו
והעולם ליעודו האלוקי. אך עם כל זאת, לא 

- לפני הגאולה.  הגיעו דורות ענק אלו, אלא רק
לא להם ניתנה המשימה ולא היכולת. דווקא לנו 

דור השביעי, ניתנה המשימה וניתנה היכולת אשר 
"אפילו במעשה טוב אחד", של הוספה בלימוד 

תורה ובפרט בענייני גאולה ומשיח, הוספה והידור 
בקיום המצות בפרט באהבת ישראל, נתינת צדקה 

ופרסום בשורת הגאולה, להכריע את עצמנו 
והעולם כולו לכף זכות ולהביא לגאולה האמיתית 
והשלימה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח עכשיו 

ממש.

בקייטנות הצלחה
  בימים אלה מתקיימים הקייטנות

חב"ד ברחבי והקעמפים השונים במוקדי
בקייטנות, שחלקן  הארץ והעולם.

יוצאים הילדים  מסתיימות בימים אלו
ורוחם, עם החלטות  בגופם מחוזקים

בימי  וערכים, אותם ספגו טובות
השנה. לאורך הפעילות, שילוו אותם

בבאר שבע קיץ ישיבת
"תומכי תמימים"  ישיבת   בהנהלת

החליטו להמשיך חב"ד בבאר שבע
ולפתוח "ישיבת  הפעם במסורת גם
משתתפים עשרות  בה הזמנים", בין

בחורי ישיבות מבאר שבע והסביבה. 
ימים  שמחו לגלות שלמרות המשתתפים

במוסדות הלימודים בימים  החופשה
שבישיבת חב"ד לא פוסקים  אלו, הרי

וזאת למרות השיפוצים  הלימודים,
הנרחבים המתקיימים במקום.

בפורטוגזית משיח
אלפי הדפוס יצאו ממכבש השבוע

הפורטוגזית מדבקות חדשות בשפה
'מצוה שלך יכולה לשנות  המסר עם

ו'אנו רוצים לראות עכשיו' העולם את
המדבקה סמל  במרכז משיח מיד',

'יחי אדוננו',  משיח והכרזת הקודש
המדבקות יופצו בצבעים שונים על 

- אימייל:  להזמנות נייר מבריק. גבי
.Mashiachbrasil@gmail.com

שגם  למקום להגיע יכול הענק, גבי על העומד ננס אבל ׳ננס׳. הינו ראשונים, לדורות בהשוואה דורנו
ממש. עכשיו והשלימה האמיתית הגאולה את להביא טוב אחד ביכולתנו במעשה מגיע. אינו הענק

חדשות טובות
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כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה

ב"ה

לגמור את הסיפור
! ולתמיד אחת
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חב״ד פעילות בדוכן השבוע שהתקיימה התוועדות ספונטנית
הנוער בהשתתפות בני בת עין, הימים״ ביער ״אחרית בפסטיבל

"אחרית הימים" בפסטיבל
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כו) ז, (דברים ביתך אל תועבה תביא ולא

"אין משכירין בתי דירה לעובדי כוכבים
לתוכן  שמכניסין  מפני  ישראל, בארץ 
תביא  "ולא וכתיב  כוכבים,  עבודת 
א).  כא, (עבודה-זרה, ביתך" אל  תועבה 
עבודת  אחר  לשרש  מצווים  אנו  והרי 

כוכבים.
(תורה-תמימה)

את היום עובר אתה ישראל שמע
א) (דברים ט, הירדן

יהושע, דעו על בעודם בירדן אמר להם
על  הירדן,  את  עוברים  אתם מה  מנת 

הארץ. יושבי את מנת שתורישו
כהן) (שפתי

העובר הוא אלוקיך ה׳ כי היום וידעת
ג) ט', (דברים  לפניך

הנה כשטבלו הירדן, את ישראל כשעברו
במי הירדן קמו המים כנד  הכהנים רגלי
יותר  גבי כיפין, נאספין כיפין על  והיו
אותם כל  מיל עד שראו משלוש מאות

מזרח ומערב. מלכי
נלחמו  השמים  כך עשה בסיסרא: "מן
סיסרא"  עם  ממסילותם... הכוכבים 
שמעולם לא היה  התחילו הכל תמהים,
כזה, שירדו כוכבים מן השמים,  מעשה

לעשות מלחמה עם בשר ודם,
הכוכבים  בעולם-הזה  הקב"ה: ואמר
לבוא  לעתיד אבל בשבילכם,  נלחמו 
הכל  ויהיו  גו',  בגוים ונלחם ה' "ויצא
 : שנאמר: באצבע אותו ומראין  רואין 
ה'  הנה אלוקינו... זה ההוא ביום "ואמר

תנחומא)קיווינו לו". (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון  לפי
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ד. אבות: פרק פרקי

העבודה על שכר או חסד

בפסוק: "והיה עקב תשמעון  פרשתנו מתחילה
אלוקיך לך  ה' ושמר . . האלה את המשפטים
נשבע לאבותיך". החסד אשר את הברית ואת
לפרש  את המילים "והיה עקב תשמעון" ניתן

דרכים: בשתי
מצות  של א. "עקב" מציין סוג מסויים

שאדם  בהן, "מצות קלות שאנשים נוטים לזלזל
בעקביו". דש

נמצאים,  התקופה בה אנו את ב. "עקב" מסמל
– הזמן בו מהדהדים כבר  דמשיחא" "עקבתא
פעמי המשיח, נמצאים ב"עקב" וסיום הגלות, 

ועומדים מוכנים לגאולה.
"תשמעון", עם ישראל יחזור  - בתקופה זו

תורה ומצוות. כי התורה  לשרשם ויקיים
ביאת המשיח עם ישראל יחזור  שלפני הבטיחה

יזכו לגאולה). (ובכך בתשובה

מתנה? או שכר
השכר את הכתוב הפסוקים מפרש בהמשך

לו יזכה עם ישראל בעקבות שמירת המצוות: 
נשבע  החסד אשר "ושמר . . את הברית ואת

לאבותיך". 
כאשר אדם  מילים אלה מעוררות תמיהה: הרי

השכר הניתן  מתייגע ועושה מעשים טובים,

מתנה ו"חסד" הניתן לו  זו מגיע לו בצדק. אין
בחינם.

מצב בו  על אולם בפרשתינו למרות שמדובר
(עד  תורה ומצוות בשלמות מקיים ישראל עם

כאמור)  שמזלזלים בהם, הקלות אפילו המצוות
השכר ב"חסד" ומתנה,  מתאר בכל זאת הפסוק

ומזכיר גם את שמירת הברית אשר כרת 
לאבותינו, שכידוע כשאוהבים נאמנים כורתים 
ידידותם שגם במקרה בו  לבסס ברית, הוא כדי
לבטל אותה, הם ישמרו  יהיו סיבות מוצדקות

השכר מגיע לעם  עליה בכל מחיר. אך באם
בברית  ישראל ביושר, למה זקוקים להיזכר

אבותינו? עם אשר כרת

מוגבל בלתי שכר
בפרשתנו ניתן להסיק שהשכר המובטח מכך

מידת  אינו השפעה וברכה מוגבלת כפי
ובאה  בלתי מוגבלת מאמצינו, הברכה היא

הבריאה,  מהעצמות שלמעלה מהגבלות דוקא
מושלמת לא  קיום המצוות בצורה הכי גם לכן

אחרי הכל  כי סיבה לקבלת גילוי זה, מהווה
עולם  (הנמצאים בתוך מוגבלים אנחנו נבראים

"בלי גבול". מביאה לא מוגבל) ועבודתינו
יגיע  לא זה גלוי נעלה שה' רצה שגם אך מכיוון

"לחם  אלינו בחינם ממש, כי אז הוא ייקרא
מהעובדה  שהמקבל לא מרגיש נוח בושה"

שנתנו לו מה שלא מגיע לו.
לכן קבע הקב"ה שנזדקק לעבוד ולהתייגע 

שלנו אבל עבודה שכזו, מהסוג  במגבלות
לאחר  שנקבל גילוי והמשקף את אותו הדומה
והאי  הבושה אצלינו את רגש ובכך נבטל מכן.

בעצם "חסד"  השכר שהוא מקבלת נוחות
יהיה בשלמות. ומתנה, והטוב המובטח

לעצמות? מגיעים איך
הנזכרים הפירושים נבין את הקשר בין שני בכך

"עקב תשמעון": על
בזמן האחרון שקודם מצוות מקיימים כאשר
האמיתית והשלימה, עת אשר  לזמן הגאולה

הקשיים והנסיונות מתרבים בפירפורים 
- דבר המתבטא  בגסיסתו האחרונים של הרע
מבלי  וחמורות, במיוחד בשמירת המצות קלות
בטעם השכלי של כל מצוה, כי  ולחלק להבחין

 – ה' שוות בהיותן ציווי כולם
ה', וכאשר  כלפי התבטלות והכנעה בכך מגלים

מכניעים את ישותנו מתעלים במילא מעל 
ה' שלמעלה  ובכך מגיעים לעצמות מגבלותיה,

המתצמצם  אלקות של מהדרגות השונות
ומגבלות הנבראים.  ו"מתאים עצמו" לרמת

בעולמנו התחתון  וכך זוכים לגילוי העצמות
והשלימה. ובשלימות בגאולה האמיתית

תשי״א פרשת עקב, שבת שיחת (ע״פ
תשכ״ט) אב מנחם וכ׳

דבר מלך

השבת ח ו ל
עקב פרשת

עקב

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

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

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

תניא תהלים חומש
ברוד שיחי' הת' חיים למשפחת

השידוכין בקשרי לבואו
עב"ג לאה למשפחת

אופן שיחי' הרב דוד לייב
זמן של הרחבה עד, מתוך עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה הגאולה האמיתית

מזל טוב ברכת
הת' יעקב אלימלך טאלער שיחי' למשפחת

השידוכין בקשרי לבואו
עב"ג רבקה רחל למשפחת
הרב בן-ציון גרוסמן שיחי'

זמן של הרחבה עד, מתוך עדי בנין - ביתם יהא
והשלמה הגאולה האמיתית

מזל טוב ברכת



האמונה" את   "אסור לאבד
הזוג רפאל  מסקנתם של בני זו

לאחר  עשור מאלעד, הדסה ואסתר
עברו. הנס הגדול אותו

ר' רפאל, העובד בתחנת כיבוי 
האש בשדה התעופה נתב"ג

מקדים לסיפורו: "למעשה, לא 
הייתי מספר את הסיפור, כי 

מטבעי אני טיפוס די ביישן ולא 
עצמי. את לחשוף אוהב

אלא שהפעם, החלטתי לחרוג 
סיפורי,  את מהרגלי ולפרסם

לחזק  הרצון ממספר סיבות שהן:
העומדים במצבים אחרים אנשים
והעניין הגדול של נתינת  דומים,

שליט"א,  המשיח לרבי מלך התודה
חייבים את הזכות הגדולה. לו אנו

כשבע שנים,  החל לפני הכל
כמעט חמש  ימים חגגנו באותם

לנישואינו, ועדיין לא ראינו  שנים
את עצמינו חובקים פרי 

בטן.
הספקנו להגיע  כבר
לרופאים מומחים 

בתחום שלא הצליחו 
ורצוננו  מזור, למצוא לנו

בילד היה עז. להפקד
איבדנו את אמונתנו,  לא

והצעתי לזוגתי לנסוע 
לכפר חב"ד, מזה 

שנודענו  תקופה ארוכה,
המופתים  לסיפורי

הרבי שליט"א מלך המשיח  של
באמצעות האגרות קודש, כעת 
לבקש  הזמן שלנו הרגשנו, הגיע

את ברכתו.
בכפר חב"ד, פגשנו, בהשגחה 

איפרגון,  אבישי פרטית את הרב
תושב המקום המשמש כרב 

סבא. הרב  חב"ד בכפר בישיבת
איפרגון, הסביר לנו בקצרה אודות 

אופן הכתיבה והדריך אותנו 
בהכנות המתאימות לכתיבה.

התישבנו  לאחר ההכנות, ואכן,
הרבי  ובקשנו את ברכת לכתוב,

לפרי  לזכות המשיח שליט"א מלך
בטן.

כשפתחנו את כרך אגרות הקודש, 
הכנסנו את המכתב, קראנו  לתוכו
רבות. אותנו מכתב ברכה, שעודד

שנים  חלפו עוד מספר למעשה אך,
כשכל  עד להתממשות הברכה,

העת איננו פוסקים חלילה מלקוות 
הברכות.  ולהאמין בהתממשות

לכפר  מידי תקופת זמן היינו באים
לרבי שליט"א  חב"ד לכתוב שוב
מלך המשיח ולבקש את ברכתו, 

שקיבלנו עודדו  כשהתשובות
רבות. אותנו

באחת  ראינו רמז לקיום הברכות
כשיצאנו מהכפר לכיוון  הפעמים

הכבישים  תל אביב, כשבאחד
צדדי  משביל המהירים יצא לפתע

רכב, שכנראה עקב תקלה, כבה 
מנועו.

אני נסעתי במהירות של 110 
ובמראה הספקתי לראות  קמ"ש,

אותי רכב... שמשמאלי עוקף
ידעתי שהברירה היחידה שלי היא 

הגברת המהירות, אך לא הייתי 
שרכב הסקודה הישן בו אני  בטוח
לבצע מהירות מספקת  יצליח נוהג,

הרכב  את לעקוף כדי
ומשמאל.  מקדימה
אשתי כבר הרימה 
ידיה כדי להגן  את

ראשה מהפגיעה, על
כשאני מרגיש, שהנה,

וחס, כולנו  חלילה
נפגעים...

בלתי  באופן אך,
מוסבר, האוטו כאילו 

קיבל דחיפה מלמעלה 
שנתנה לו את 

האפשרות להגביר מהירות מספקת 
כדי להנצל מהתאונה. ראינו בכך 

את ההשגחה העליונה, והתממשות 
מקבלים כל  אותן אנו הברכות

העת.
שנים  במשך כל אותם כאמור,
ארוכות, לא פסקנו מלקוות. 

שבוע  שולח מידי הרב אבישי,
ובסעודת  את "שיחת הגאולה"

מסיפורי  שבת, אנו קוראים
המתפרסמים בו בקביעות,  המופת
ושואבים עידוד רב, שהנה, בקרוב, 

נראה גם אנו בהתממשות הברכה.
 11 לאחר ימים, כחודש ב"ה, לפני

בתנו  נולדה שנה מנישואינו(!)
לאריכות ימים,  אפרת, התינוקת
מתוך נחת והרחבה  לגדלה ונזכה

חופה ומעשים טובים". לתורה

המקומות שרדפו בפועל, שבכל ...וראו
היות אחרי גויים, היו כך צרות-צרורות,

מתנהגים באופן  וכאשר והיהודים הם "עם לבדד ישכון",
ענין בלתי רצוי, אלא  שמכך לא יצא רק לא כזה, אזי

בדד עין יעקב". "וישכון ישראל בטח אדרבה:
תורה תשל"ו) (שמחת

טל' 050-875-4616 | צפת ת.ד. 6132 העם והארץ להצלת המטה

המשיח הרבי שליט"א מלך משיחות קודש

האולימפיאדה והעבודה זרה
זרה. "כל העניין של המשחקים האולימפיים קשור הרי לעובדי עבודה זרה.  עבודה האולימפיים קשור הרי לעובדי "כל העניין של המשחקים
אלו  השורש של משחקים  אבל  אולימפיים,  במשחקים  מדובר  אלו היום  משחקים  של השורש אבל אולימפיים,  במשחקים  מדובר היום
להם מנהג ללכת למקום החל אצל היוונים, שהיה להם מנהג ללכת למקום  היוונים, שהיה החל אצל
ועצמות,  אבנים  על  לקפוץ  שם,  ולרוץ  ועצמות, מסויים  אבנים על לקפוץ שם, ולרוץ  מסויים 
יצא מזה העניין  וכו'. היום  ולהרוג  להכות  מזה העניין לרקוד,  יצא היום  וכו'. ולהרוג  להכות  לרקוד, 
הוא מעובדי של משחקים אולימפיים, אבל השורש הוא מעובדי  השורש של משחקים אולימפיים, אבל

זרה. עבודה זרה.  עבודה
היוונים  ההם הגיעו  שבזמנים  שמסופר,  היווניםכפי  הגיעו ההם שבזמנים  שמסופר, כפי 
ועד לחכמת החשבוןלדרגות גבוהות מאוד בחכמה, ועד לחכמת החשבון  מאוד בחכמה, לדרגות גבוהות
החלו לחשוב והתכונה. לאחר שהעפילו לדרגות גבוהות מאוד בחכמה, החלו לחשוב  מאוד בחכמה, לאחר שהעפילו לדרגות גבוהות והתכונה.

-מה יהיה עם אמונה?-מה יהיה עם אמונה? 
אלא הר כזה מכיוון שבקרבת העיר היה הר, ולא היה זה הר גבוה, אלא הר כזה  גבוה, הר זה הר, ולא היה העיר היה מכיוון שבקרבת
וההר שיכולים לעלות עליו עיזים וכבשים, פרות ושוורים, וגם אנשים, וההר  פרות ושוורים, וגם אנשים, שיכולים לעלות עליו עיזים וכבשים,
סמוך  ממש  אלא  החושך,  בהרי  נידחת  פינה  באיזושהי  היה  לא  סמוך הזה  ממש אלא החושך,  בהרי נידחת  פינה  באיזושהי  היה  לא  הזה 
האלילים שלהם, שהאחד לעיר - קבעו חכמי יוון ששם נמצאים שני האלילים שלהם, שהאחד  יוון ששם נמצאים שני - קבעו חכמי לעיר
מידה מכה את השני והורג אותו, ועושים שם כל מיני מידות רעות, כל מידה  כל רעות, מידות ועושים שם כל מיני אותו, והורג מכה את השני
ועל אלילים אלו רעה אפשרית, וגם כזאת שאפשר רק לחשוב עליה, ועל אלילים אלו  עליה, לחשוב רק שאפשר וגם כזאת רעה אפשרית,
אותו הר אמרו שהם העבודה זרה שלהם, והם ה'כל יכול'... שמו של אותו הר  של ה'כל יכול'... שמו והם שלהם, שהם העבודה זרה אמרו

-אולימפיה. היה -אולימפיה.  היה
יעלה לאחר זמן החליטו, שפעם בכמה שנים יתאספו שם, וכל אחד יעלה  שם, וכל אחד שנים יתאספו החליטו, שפעם בכמה לאחר זמן
השני ויקפצו, ויחגגו שם להר עם החתול שלו וכדומה, ויכו האחד את השני ויקפצו, ויחגגו שם  את וכדומה, ויכו האחד להר עם החתול שלו

יום-טוב.יום-טוב. 
האחרונות,  בשנים  אחר-כך,  יצא  ומזה  היוונים.  בזמן  היה  האחרונות, כל זה  בשנים  אחר-כך,  יצא  ומזה  היוונים.  בזמן  היה זה  כל 

העניין של משחקים אולימפיים אחת לארבע שנים.העניין של משחקים אולימפיים אחת לארבע שנים. 
מושרשים במילא מובן, שכל המשחקים האולימפיים הנערכים בדורנו, מושרשים  האולימפיים הנערכים בדורנו, שכל המשחקים מובן, במילא

זרה".בעניין של עבודה זרה". עבודה של בעניין
תשל״ג) חנוכה, שבת וישב, (שבת פרשת

מכבי - נגד היוונים
במינכן בשלהי שנת  האולימפיים שנערכו כזכור, במהלך המשחקים
מארץ  ספורטאים  11 ושבו  חמושים מחבלים  חדרו שמונה  תשל"ב, 
ומתן,  למשא  המחבלים התפנו  מהם  שנים שהרגו  לאחר  ישראל. 
לשדה תעופה סמוך,  השבויים במסוקים עם שבסופו הוטסו המחבלים
שבסופו  כושל  חילוץ  במבצע  המערב-גרמנית  המשטרה פתחה  שם

הי"ד. תשעת הספורטאים, נהרגו
שליט"א מלך  תשל"ג, הסביר הרבי חנוכה לזה, בשיחת שבת בקשר
שהוא  זרה, תוך האולימפיים לעבודה המשיח את הקשר של המשחקים
נקראים  ישראל  מארץ  מהספורטאים  שקבוצה לעובדה  גם  מתייחס 

המשחקים האולימפיים:  של ההיפך הגמור מכל העניין - "מכבי"
היה להלחם  עניינו  יהודה המכבי, שכל  הוא על שם  'מכבי'  היה להלחם "השם  עניינו  יהודה המכבי, שכל הוא על שם  'מכבי' "השם
והוא הצליח וניצח את היוונים,נגד היוונים וכל מה שהם מייצגים, והוא הצליח וניצח את היוונים,  מייצגים, נגד היוונים וכל מה שהם
ייתכן שקבוצה שנקראת בשם זה השתתפה  וכיצד  השתתפה עד שהרג אותם.  זה שקבוצה שנקראת בשם ייתכן וכיצד  שהרג אותם.  עד

לפני היוונים של דורנו? במשחקים האולימפיים ורקדה לפני היוונים של דורנו?  ורקדה במשחקים האולימפיים
בכלל, הרי זה שאלה כללית על כל העניין: בשביל מה צריך את זה? בכלל, הרי זה שאלה כללית על כל העניין: בשביל מה צריך את זה? 
וללב. הרי כל בפרט שהרופאים אומרים שלרוץ זה לא בריא לראש וללב. הרי כל  בריא לראש  לא זה שלרוץ בפרט שהרופאים אומרים
אתהעניין לא הגיוני! מה רוצים מהבחורים? בינתיים לוקחים מהם את  לוקחים מהם מהבחורים? בינתיים רוצים מה העניין לא הגיוני!

בדבר חכמה. הזמן שיכלו לשבת ולעסוק בדבר חכמה.  לשבת ולעסוק שיכלו הזמן
מארץ ישראל למשחקים אלוגם אם מתעקשים לשלוח ספורטאים מארץ ישראל למשחקים אלו  גם אם מתעקשים לשלוח ספורטאים
שמכיוון שהמשחקים- הרי לפחות בפעם הזאת היו יכולים להכריז שמכיוון שהמשחקים  היו יכולים להכריז - הרי לפחות בפעם הזאת
מובן  יהודים,  מליוני  לרצח  האחראית  גרמניה  אדמת  על  מובןנערכים  יהודים, מליוני  לרצח האחראית  גרמניה  אדמת  על נערכים
הזאת  בפעם  להשתתף  יכולים  אינם  בישראל  העם  של  הזאת שהנציגים  בפעם להשתתף  יכולים  אינם  בישראל  העם  של שהנציגים

חופשי). (תרגום במשחקים האולימפיים".במשחקים האולימפיים".

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי מנחם אב  פרק ליום
גניבה פרק ח           הלכות

ט פרק

ואבידה,  הלכות גזילה
א פרק
ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

וחנוכה,  מגילה הלכות ה, תעניות, פרק הלכות
פרק א-ב

א פרק פרק ג-ד, ספר נשים, הלכות אישות,

פרק ב-ד

פרק ה-ז

פרק ח-י

יא-יג פרק

יד-טז פרק

כא

כב

כג

כד

כה

כו

כז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לא פסקו מלקוות

ושלוה הדרך לבטחון

המשיח מלך

איפרגון אבישי הרב

לשנת 'הקהל' מתכוננים
הלהיט החדש במחיר הפצה!

מדבקה לקראת שנת 'הקהל'

להזמנות: 077-5123-770

הבהרה
התמונה שהופיעה בשבוע שעבר במדור זה

באדיבות דוברות איחוד הצלה צפת.
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הישיבה תפקיד תלמיד
מנחם אב, השואל האם מחויב  במענה למכתבו מכ"ה
להתגייס שמה  תבנה ותכונן הקודש בן ישיבה בארץ

בצבא.
ועד שצריך לישאל ממרחק,  הספק בעיניו - לפלא

רבני של הברור ידוע וגם מפורסם פסק דין והרי
ישראל

חיים, מבוסס הוא בתורתנו תורת - וכמובן
יצאו בצבא.  לגייסם ולא אשר בני ישיבה אין

מגין  - ולימודם תורתנו הקדושה בהתמדה ושקידה
תבנה ותכונן ועל הדרים  ומציל על ארצנו הקדושה

עליה.
שליט״א, ז׳תשלו) מלך המשיח הרבי קודש (מאגרות

בחופש השפעת המדריך גודל
חלקו וחלק כל המדריכים שיחיו, בתוככי ואשרי

בהאמור,  לעסוק כללות ההנהלה שיחיו שזכו
לבן של בני ישראל  קירוב הפנימית, שנקודתה

לאבינו שבשמים.
ה' יתברך לבן  אהבת הבעש"ט, אשר וידוע פתגם

באין ערוך מאהבת הורים זקנים  גדולה ישראל, היא
לבן יחידם שנולד להם לעת זקנותם להבדיל.

בימי  ילדים הדרכת ובפרט שרואים במוחש, אשר
שעות  כל אחרת ונמצאים החופש, שפנוים מהשפעה

היממה באותה האוירה ובאותה ההשפעה, חודרת 
מאשר  יותר, ניכר לאורך זמן יותר ורישומה בעומק

הספר וכו'. לימודם בבית
(מאגרת ז׳תשמג)

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

קדמי ביטוחיםקדמי ביטוחים
בהנהלת צחי קדמי

סוכנות הביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

מייצגים את כל חברות 
הביטוחים בארץ

תנאים ובמחירים אטרקטיביים ביותר ביותרב נאים ובמחירים אטרקטיביים בת
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03-501-770203-501-7702
חוגגים אירוע?

יצחק ברוךיצחק ברוך
צילום אירועים
ותהיו מרוצים!

(גם מהשירות, גם מהמחיר)

052-623-7708

1                                         התקליטן החרדי מספר

מימון! עמי
gg גרסאות מוסיקה יחודיות gg מסכי וידאו ענקיים מקצועיתמקצועית gg תאורה מרהיבה הגברההגברה
צילום האירוע, שופרות ומתופפים, זיקוקין, פירוטכניקה  ועוד ים של אטרקציותצילום האירוע, שופרות ומתופפים, זיקוקין, פירוטכניקה  ועוד ים של אטרקציות חדש:חדש:

www.dj-ami.net 050-573-6336

ההדים הרבים שנוצרו בעקבות יום העיון
לפני והשלוחים המיוחד שנערך לפעילים

כחודש ימים, עדיין מהדהדים ופועלים את 
הפעילות  לקראת דרכי ההכנה פעולתם. לצד

היום  עלו על סדר 'הקהל', המיוחדת של שנת
הפעילות  נושאים נוספים להרחבת מעגל

בקרב הציבור. משיח וגאולה בנושא וההשפעה
היתה  השני, במושב דובר, עליהן מהיוזמות אחת

משיח  הקמת רשת "כוללים" ללימוד עניני
ביום העיון, כבר  שעלתה וגאולה. היוזמה,

סניפים,  הספיקה לצבור תאוצה ולקבל מספר
שחלקם עומדים להפתח בימים אלה.

מבוסס באופן כללי על הוראתו הידועה  הרעיון,
המשיח, כי "הדרך  הרבי שליט"א מלך של

התורה)  והמהירה מבין כל דרכי (הקלה הישרה
להביא התגלות וביאת המשיח בפועל ממש" 

משיח וגאולה. היא לימוד עניני

ביכולתכם״ אשר כל ״עשו
מספר אברכים היוזמה, עומדים מאחורי

יוסף  צעירים, תושבי כפר חב"ד, ביניהם הרב
יצחק רוך, המספר על  יוסף והרב יצחק פרידמן,

ה"כולל" המיוחד: הקמת
"למעשה, הכל התחיל, בתאריך המיוחד כ"ח 

ניסן, התאספנו, כמה מתושבי כפר חב"ד, בבית 
המשפחות להתוועדות חסידית לציון  אחת

הרבי שליט"א מלך המשיח  התאריך בו אמר
את השיחה הידועה "עשו כל אשר ביכולתכם 

משיח צדקנו". את בפועל להביא
כמובן, שלנגד עינינו עמדה התביעה והרצון 

לאור  לעשות אכן ככל אשר ביכולתנו, ובמיוחד
העובדה, שחלפו 17 שנה מאמירת השיחה, 
וכולנו רוצים לעשות עוד להבאת הגאולה.

ערב,  כולל להקים ההתוועדות, החלטנו בלהט

במשך שעה מלאה, נושאים  מידי יום ילמדו בו
משיח וגאולה. בעניני התורה מחלקי שונים

למעשה ממחשבה
שיעורים שונים חסרים לא האמת, למען

רבים נוטלים חלק באותם  ה', בנושא זה, וברוך
בקביעות לימוד  חסרון הורגש אך שיעורים.

ענינים אלו באופן יום-יומי.
הקיימים כיום,  כידוע, שמטרת ה"כוללים"

כולל  כל קבוע. הם חיזוק לימוד התורה באפן
התמקדותו, אם בלימוד הגמרא אם  ותחום

בלימוד ההלכה, ועל משקל זה חפצנו להקים 
נושא הגאולה. את ילמדו בו מקום קבוע

בהזדמנויות  דבר, הרעיון כבר עלה של לאמיתו
הוא לא  שונות שונות, אך בכל פעם מסיבות
החלטנו, להתחיל זאת  לפועל. אך כעת יצא

לאחר  (יומיים אייר בראש חודש מיידית וכבר
'בית  מכן) התחילו לימודי הכולל בבית הכנסת

בערב. 9 8 עד משעה מנחם' כפר חב"ד

מידי  ה', מאז פתיחת הכולל, יושבים ברוך
צעירים, לצד תושבים ותיקים  ערב, אברכים
השוקדים על לימוד מסודר ב"דבר מלכות" 

הרבי שליט"א מלך  של - השיחה השבועית
תנש"א-נ"ב) ולאחר מכן (משנת המשיח
לומדים  סוגיות שונות בנושא הגאולה.

אחרים חיים
ניתן למשש. בשטח, את ההשפעות הגדולות

הלומדים בכולל ניכרת התעוררות בעניני  אצל
עתה היו מודעים  כאלו שעד גם משיח וגאולה,

שהלימוד הקבוע, מכניס את  לנושא, הרי
ימות המשיח, ולחיות  של כל אחד לאוירה

מחודשת בנושא.
יוזמה נוספת שפתחנו במסגרת הכולל, הוא 
המועבר על ידי  שיעור שבועי בן חצי שעה,

שיעורים אלו  רבנים ומשפיעים אורחים.
שאינם יכולים עדיין  אנשים גם אליהם מושכים
והטעימה במסגרת השיעור  מידי ערב, להשתתף

בלימודי הכולל. אותם להשתתף מדרבנת
מבחן מקיף על ה"דבר  גם שבוע מתקיים מידי
הלימוד. המצטיינים  מלכות" המסייע בהחדרת
החודשית  למלגה בנוסף 'בונוסים', בו מקבלים
הניתנת למשתתפים בקביעות. גם כאן נוכחנו 
לראות את העזרה משמיים כאשר את הכולל 

פתחנו ביוזמה פרטית ללא מקורות מימון, 
תרומות, ניתנות המלגות. בעזרת כיום, וב"ה,
הרבי  ברכות את לראות אישי נוכחתי באופן

שליט"א מלך המשיח על כל צעד ושעל, 
מקבל  בענינים פרטיים אני גם כשאני כותב

מדויקות לעידוד הכולל כמו מענות  תשובות
חב"ד  ערב" וכן הוראות שעל כפר ל"ישיבת

חוצה. מקור להפצת המעיינות להוות
המעונינים ברעיונות לקידום היוזמה במקומם 

מוזמנים להתקשר: 054-816-8358.

יצחק רוך יוסף הרב


