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שנורו וטיל טיל לכל שנילווים הניסים במכלול
"נעלם" כמעט האחרונים, השבועות במהלך עלינו
שובשו - מספיק פורסם לא גם שאולי הגדול הנס
אדיר נס הגדול. המנהרות לפיגוע החמאס תכניות
להודות ועלינו הגאולה, זמן מניסי חלק הוא שגם

מיוחד. באופן להשי"ת, עליו ולהלל
לפעילות בהכנות עסוק שהחמאס שנים, כמה מזה

בירי אין מבחינתם הדרום. ישובי כנגד קרקעית
היעד בעיסוק. ריפוי אלא והקסאמים, הפצמ"רים

רב פיגוע הוא עבורם,
הדרום, בישובי מימדים

מוריד "שהיה פיגוע ח"ו,
הברכיים". על ישראל את

עשרות של יעדם זהו
ההתקפיות, המנהרות

האחרונות. בשנים שניבנו

שני יוה״כ נמנע
אלו, מנהרות באמצעות
ישובי בתוככי שסיומם

החמאס התכווין הדרום,
אלפי זמנית, בו להחדיר

המוני הרג ולבצע חבלים,
נשים אנשים, של (ח"ו)

עשרות ולקיחת וטף
אלפי של בירי לפתוח התכווין, במקביל שבויים.

הארץ. מרכז בישובי לפגיעה טילים,
שליטה חדרי הכוללים המנהרות, רשת חשיפת

שנמצאו, הנשק כמויות עם יחד משוכללים
בפתיחת כבר להודות הממשלה ראש את הביאה
תמוז כ"ו חמישי ביום הממשלה בישיבת דבריו

להשתמש הייתה הארגון כוונת כי (24.7.14)
מזכיר "אני אחת. ובעונה בעת המנהרות בעשרות
לשטחה לחדור שנועדו טרור מנהרות שאלו לכם

זמנית, בו לפגוע לאויב ולאפשר ישראל מדינת של
קטלניים פיגועים לבצע

באזרחי והמוניים
גדלו על כאשר ישראל".
נמנע, שב"ה האסון של

הבטחון גורמי העידו

החמאס עם מתוכננת הלא "המלחמה כי שאמרו
הכיפורים". יום מלחמת של גודל בסדר אסון מנעה

סיפור כאשר החל, החמאס בתכניות השיבוש
הי"ד, ואייל נפתלי גלעד, הנערים שלושת חטיפת

ישראלי. כלל לעניין ולהתפתח להתגלגל החל
על הייתה הכתובת תגובה. דרשה בציבור האווירה
עיסקת במסגרת ששוחררו האסירים החזרת הקיר.

החלו והם הסעיף, את לחמאס הקפיצה שליט,
מהמנהרות. מפגעים ולייצא לירות

יכלה לא ישראל כאן
צוק ומבצע להבליג

להתגלגל. החל איתן
עשרות נחשפו במהלכו

ועימהם המנהרות
של השטנית תכניתם

רבים ששובשה. החמאס
נהרגו חמאס ממחבלי

מעתה צה"ל כוחות
הרצועה. בתוך
שלושת פרשת

גלעד- הקדושים,
מקבלת נפתלי-אייל,
אחרת משמעות כעת

זו הייתה לחלוטין.
ישראל. מבני רבבות להצלת עקד"ה,

הניסים על הודיה התוועדויות
החלטות בקבלת ההצלה, נס על להודות בבואנו
את גם להעריך עלינו ישראל, כלל למען טובות

גם טובה החלטה ולקבל למעננו נשמתם מסירות
הנגלה בתורת ומצוות, בתורה הוספה לזכותם.

"סיומי" עריכת בהידור, המצות קיום והחסידות,
תוך בהם, והשתתפות הימים בתשעת מסכתות
על הודיה התוועדויות עריכת בצדקה, הוספה

של מלכותו קבלת הוא שבסיסה החלטה הניסים.
שימים הודיענו שכבר המשיח, מלך שליט"א הרבי

בית להתגלות ביותר הגדול רצון עת הינם אלה
והשלימה, האמיתית בגאולה השלישי המקדש

הגאולה. שמחת מתוך ממש, עכשיו ממש בפועל

מקום בכל מסכת סיומי
שליט"א הרבי הוראת על-פי

במעמדי ולהרבות לקיים המשיח, מלך
בימי מצווה" של "שמחה מסכת סיומי
לט"ו ועד חודש מראש החל אב, חודש

מוקדי בכל מסכת סיומי מתקיים בו,
הציבור האתר. גלי מעל וכן חב"ד

תורה. של בשמחה חלק ליטול מוזמן

המאמרים בסדרת נוסף כרך
משיח, של תורתו להפצת במכון

הרביעי הספר את לאור מוציאים
מלך אדמו"ר כ"ק מאמרי בסדרת

פרשיות סדר על שליט"א המשיח
הוא הנוכחי הספר והמועדים. התורה
כרך דברים חומש על המאמרים ספר
מופיעים עמודים 400 מכיל ראשון.

דברים-תצא, פרשיות על מאמרים 63
וגאולה משיח לעניני מפתח בהוספות:
עכשיו הספר להשגת קודש. יד וכתבי

הקודש, בארץ המכירות נציגי אצל
.058-446-6770 חייגו:

השיעורים אפליקציית
מאגר מכילה חדשה אפליקציה

בעולם, חב"ד בתי של נתונים,
לקבל ניתן אנדרואיד. למכשירי

והתוועדויות תורה שיעורי על מידע
להורדה: בבניה הנתונים מאגר קבועות.

play.google.com/store/apps/
details?id=com.itzhar.trw

ועימהם המנהרות עשרות נחשפו במהלכו להתגלגל. החל איתן״ ״צוק ומבצע להבליג יכלה לא ישראל
הרצועה. בתוך מעתה צה״ל כוחות נהרגו, רבים חמאס מחבלי ששובשה. החמאס של השטנית תכניתם

טובות חדשות
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(25.7.14) (5774) ה'תשע"ד מנחם-אב ה' דברים פרשת קודש שבת ערב

הפצועים לכל שלמה רפואה
איתן", "צוק במבצע
ישראל חולי שאר בתוך

ב"ה

הודיה התוועדויות
! הגאולה ניסי על

1007

בכיס שהיה ברימון ונתקע חייל על נורה קלצ׳ניקוב מרובה כדור כפול: נס
(MAKO (צילום: השם!!! ברוך פיצץ ולא פצע לא הכדור האפוד.

ברימון נפלאותיכם ירבו

ואמץ חזק ברכת
ישמרכם! ה' צה"ל. לחיילי



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

  
   

   
    
    
   
  

   
 

   

כל אל משה דיבר אשר הדברים אלה
א) א, (דברים ישראל

התורה, שמונה המסעות ושנים בארבעים
אלא ("ויסעו") המסעות רק לא נזכרים

("ויחנו"). החניות גם
של בעיצומו ועיכוב" "חניה הלא ולכאורה,
כשמדובר ובפרט רצוי, דבר אינם מדבר

העמים" ב"מדבר
והתעכבות עצירה הוא, הפירוש שם כאשר
חיובי שאינו מושג לגאולה, מהתקדמות
הם גם ייקראו מדוע כן ואם הדיעות, לכל

"מסעי"? בשם
- ללמדנו התורה באה גופא זה שאת אלא
משום וזאת "עליה". הינה ה"חניה" שגם
לכן הבאה. לעליה זינוק נקודת היותה

"מסעי". - היא גם נקראת "החניה"
גאולה) (פניני

והם אתננה ולהם שמה יבואו המה
לט) א, (דברים ירשוה

מצרים. יוצאי אלו - שמה" יבואו "המה
"והם בבל. עולי אלו - אתננה" "ולהם
המשיח, מלך כיבוש על רמז - יירשוה"
המשיח, מלך של דורו שהם "והם", ולזה

עולמים. ירושת להם תהיה אלו
כהן) (שפתי

לעשיו ירשה כי רגל, כף מדרך עד
ה) ב, (דברים שעיר הר את נתתי

המשיח. למלך רומזים אלה דברים וכל
זמן, שבא - עד מיעקב, כוכב דרך - עד
לעת רגל: כף לבדי". דרכתי "פורה שנאמר
ו) כו, (ישעיה שיגיע - עד רגלם, תמוט
המשיח, מלך (זה עני", רגלי רגל "תרמסנה
הטורים) (בעל רש"י). כפירוש

8:15 7:00 ירושלים
8:18 7:16 תל-אביב
8:18 7:08 חיפה
8:16 7:17 באר-שבע
8:57 7:54 ניו-יורק

בצדקה. ישעיהו-ושביה חזון 
א-כז) (ישעיהו:א,

   
לרב. השמים ככוכבי

אחד כל של החזון

חזון" "שבת השם של הפנימי בביאור
מה ידוע ההפטרה), שם על הוא (שבפשטות

לוי הרב בשם מפאריטש הלל הרב שהביא
מלשון הוא חזון" ש"שבת מבַארדיטשוב, יצחק

מישראל ואחת אחד לכל "שמראין מחזה,
מרחוק". דלעתיד המקדש

מלמטה? או מלמעלה
ראיה הרי כי הדברים, מובנים לא לכאורה,
מכך, ויותר שונים עניינים שני הם וריחוק

בקירוב, הוא שהדבר מורה (1 שהראיה:
להרואה. הדבר פרטי ומודיעה "מקרבת" (2

ואחת אחד לכל ש"מראין שאומר מהו כן, ואם
אם הלא, מרחוק"? דלעתיד המקדש מישראל

שאינו מדגיש זה הרי ראיה, של באופן זהו
העניין הבנת "מקרוב"!לשם אלא "מרחוק",

להקדים: עלינו
השלישי המקדש שבית הזהר, דעת ידועה

"מקדש רש"י שכתב וכמו הקב"ה. ע"י ייבנה
יגלה הוא ומשוכלל בנוי מצפין שאנו העתיד

ידיך". כוננו אדני מקדש שנאמר משמים ויבא
שהמקדש בחז"ל מצאנו זאת, לעומת אבל,

פסק, הרמב"ם וכן ישראל, בני ידי על ייבנה
בנין שהרי וטעמו, המקדש, בונה המשיח שמלך
לי ועשו שכתוב כמו עשה, מצות היא המקדש

ישראל. בני על המוטל דבר היא ומצוה מקדש,
צודקות הדעות שתי שאכן נתבאר, כבר והנה

אדם, בידי יהיה למטה הבית שבנין הן:
המקדש וישכון ירד שלמטה זה ובמקדש

מן ירד גשמי שמקדש או דלמעלה, הרוחני
שטבעו השערים או הדלתות אבל, השמים.

ויתגלו יעלו אדם, בידי היו שהן בארץ,
נחשב הדלתות והמעמיד במקומם ויעמידום

בנאו. כאילו

בשני צורך יש דלעתיד שבבנין נמצא, זה ולפי
וכן הקב"ה, בנין של הענין הן — העניינים

המשיח. המלך אדם, בני ידי על שייעשה
הבית של החידוש עיקר כי הוא, בזה והענין

כקודמיו. שלא נצחי, בית שיהיה הוא השלישי

אדם בידי וגם משמים גם
של ולא הקב"ה של בבנינו להיות צריך ולכן
נצחיות לאידך, אבל, קיום. לו שאין אדם, בן
בגדרי שהוא כמו (גם) להיות צריכה המקדש

ע"י היא למטה זו נצחית קביעות ולכן המטה,
מצד שהיא כמו הנצחיות שאז אדם, בני מעשה

במטה. גם נקבעת הקב"ה
כך המקדש, לבנין בנוגע שהוא שכפי לומר, ויש

לכל העתיד מקדש את שמראין בזה גם הוא
אלה: עניינים שני מעין בזה שיש אחד,

ישנו חזון שבשבת רק לומר אינה כוונתו
אלא אחד, כל אצל ראיה בבחינת המקדש

מצד לא באה שהראיה היינו אותו, ש"מראין"
שמראה זה של פעולתו היא אלא עצמו, האדם
שהבנין דרך על מלמעלה, באה שהראיה אותו,

מהקב"ה. הוא
ואחת אחד לכל ש"מראין שמדייק וזהו

שאף מרחוק", דלעתיד המקדש מישראל
אצל שיורגש צריך דלעתיד, המקדש שמראין

היא האדם ועבודת "מרחוק", שהוא האדם
דלעתיד, המקדש לו שמראין בזה, להתבונן
אצלו גורם וזה מזה, רחוק עצמו מצד והוא

נעשה זה שעל-ידי עד ביטול של תנועה
ותוקלט תורגש מלמעלה שההמשכה "כלי",

במציאותו.

קירוב גורם הריחוק
שבת לעניין השייכות גם לבאר יש זה, לפי

ההפטרה התחלת שם על שהוא כפשוטו, חזון
על חזה "אשר הוא שבגלוי ישעיהו", "חזון

הישועה היפך שהם ענינים וירושלים...", יהודה
דלעתיד, דהמקדש המחזה גילוי כי והנחמה,

ד"שבת בהפטרה המבואר הריחוק, רגש ע"י בא
(יהיה) ש"מחזון הקירוב פועל שזה חזון",

לא לעתיד המקדש שראיית עינינו", ותחזינה
מקרוב. אלא מרחוק, תהיה

למטה המקדש בית ונתגלה יורד זה ידי ועל
שנזכה רצון ויהי ואחת, אחד לכל ממש בגלוי
האמי־ בגאולה ממש זו דשנה חזון בשבת לזה

ממש. ומיד ותיכף והשלימה, תית
תשמ״ז-ח) דברים ש״פ שיחות (עפ״י

מלך דבר

דברים פרשת
ג פרק אבות: פרקי

חזון דבריםשבת

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

טוב מזל ברכת
שיחיו אורה מרת וזוגתו אליהו ר' למשפחת

חיילובסקי
שי' מענדל מנחם בצבאות החייל בנם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

שיחיו אסתר ורעייתו אברהם להרב

משי-זהב
תח' לאה דבורה בצבאות החיילת בתם, להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי



בלי זז אינו יהודי ומתמיד מאז
כך הילודה. בתחום בפרט ניסים,

הראשון, היהודי הילד אצל כבר זה
לעת להוריו שנולד אבינו, יצחק

שנה מאה בן אברהם זקנותם,
לאחר וזאת תשעים. בת ושרה

ולד"... לה אין עקרה ש"שרי
המתרחשים כאלה ניסים על

כבר שאנו משעה יותר, ועוד כיום
חגית מרת מספרת הגאולה, בזמן
קודש, לאגרות מהמרכז בורוכוב,

ברחובות.
אמזלג שמעון ומשה דבורה "את

בזמנו שנים. מספר מזה מכירה אני
ברחובות, התגוררו

באשדוד. גרים וכיום
העיקרית ההיכרות

על נוצרה שלנו
בלשון קל, לא רקע

המעטה.
כשנתיים זה היה
נישואיהם, לאחר

דבורה מרת כאשר
התקשרה אמזלג

להפגש ובקשה אלי
איתי.

טראומה "עברתי
השיחה. נושא את פתחה קשה,

שאני התבשרתי כשנה לפני
התנהל הכל ואכן ב"ה. בהריון,

כאשר התשיעי, לחודש עד כרגיל,
בתאונה שקבלתי ממכה כתוצאה

שאינו ולד וילדתי נפגע העובר
בחיים.

היה הכל ראשון, הריון זה היה
אני .. שלפתע עד ויפה טוב נראה

מזה". שבורה
מסבירה כשאני לשוחח, המשכנו

כוחות שואבים שאנו לה,
הרבי של הקדושות מברכותיו

מאוד וכדאי המשיח מלך שליט"א
ונכניס הסיפור כל את שתכתוב

את ונראה הקודש לאגרות זה את
התשובה.

מעודדת הייתה התשובה אכן
להוסיף הנחיה שם הייתה כי אם
להדר ומצוות, בתורה ולהתחזק

דבורה: סיפרה יותר מאוחר יותר.
מאשר לברכה יותר "התייחסתי
יותר. ולהדר להוסיף שעלי לכך

נודע מכן לאחר רב לא שזמן בפרט
תאומים! עם ב"ה בהריון, שאני לי

ששוב אלא שמחתי את לתאר קל
והוא מעמד החזיק לא ההריון

ירחם". השם לידה. ללא שוב נגמר
אלי הגיעה דבורה זה קשה בשלב
כתבנו חגית. מרת ממשיכה שוב,
המשיח מלך שליט"א לרבי שוב

ליבה מקירות ממש בקשה ודבורה
מדוייקת. הכוונה

ברורה, תשובה הייתה שוב והנה
ומצות. בתורה ולהדר להוסיף

ולבדוק תורה בשיעורי להשתתף
מזוזות.

לי הבהירה חגית דבורה: מספרת
להדר להתחיל שעלי

הנשים: במצוות
וטהרת כשרות שבת,

המשפחה.
להגיע התחלתי

אצל תורה לשיעורי
בנושא בורוכוב. משפ'

המשפחה, טהרת
את העלתה חגית
שנקיים ההצעה
שיעור בביתנו

המשפחה, בטהרת
ללידת ידועה סגולה

ילדים.
לבדיקת בנוגע הייתה הבעיה

אשר בתוקף, טען בעלי המזוזות.
פעמיים כבר נבדקו והם היות

זה אך שוב. לבודקן צורך אין אזי
אותי. להטריד המשיך

המשפחה, בטהרת השיעור לאחר
את לתת אופן בכל החלטתי

הייתה: התוצאה לבדיקה. המזוזות
פסולה. שינה בחדר המזוזה

התוצאה את לבעלי כשהראתי
ב"שוק". היה הוא למזוזה, בנוגע

לזכות סעודה עשיתי במקביל,
וב"ה בתשובה) נזכר (גם רשב"י

להריון. נקלטתי
בהריון, שאני לי שנודע ביום

ראש. כיסוי שמתי
השם, ברוך תשס"ד, כסלו בד' ואכן

בננו נולד ומוצלחת טובה בשעה
חלפו .41 בגיל אז הייתי הבכור.

! 47 בגיל שזכיתי עד שנים כמה
טובה בשעה וב"ה להריון, להקלט

שי' השני בנינו נולד ומוצלחת
ב"ה. ושלם בריא

השבועות בשלושת ללמוד המשיח, מלך שליט"א הרבי בקשת עפ"י
אודות הק' שיחתו מתוכן בזה מביאים הננו הבחירה, בית ענייני
בית ב"הלכות הנדפס עפ"י מעובדים הדברים השלישי. המקדש בית

תשמ"ו. קה"ת הוצאת וביאורים" חידושים עם לרמב"ם הבחירה

המקדש? בית את יבנה מי
המקדש בית ייבנה וכיצד מי לשאלה בהקשר
הנראות דיעות, שתי קיימות השלישי,

זו. את זו לכאורה כסותרות

השמים מן א.
אנו לו העתיד, מקדש בית אחת, דיעה עפ"י
השמים מן להתגלות עתיד ומייחלים מצפים
רש"י וכלשון ומשוכלל בנוי הוא כאשר
ראש ומסכת א) (מא, סוכה למסכת בפירושו
יגלה הוא ומשוכלל בנוי מצפין שאנו העתיד "מקדש א): (ל, השנה,
ידיך". כוננו אדנ-י "מקדש יז) טו, (בשלח שנאמר: משמים, ויבוא

ומסכת א) (מא, סוכה במסכת התוספות גם כתב זו וכדעה
חז"ל מאמרי עפ"י והוא "אין"). המתחיל דיבור ב, (טו, שבועות
תתמח רמז תהילים שמועני ילקוט יא. פקודי (תנחומא במדרשים

א). כח, א (חלק בזהר הוא וכן בסופו)

אדם בידי ב.
אדם, בידי יהיה המקדש בית של שבניינו הרי שניה, דיעה עפ"י

המקדש. בית את יבנה המשיח שמלך היא כשהכוונה

וזה יא). פרק (תחילת מלכים בהלכות הרמב"ם פסק זו כדעה
ליושנה דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח "המלך לשונו:
הוא וכן ישראל" נדחי ומקבץ המקדש ובונה הראשונה לממשלה

במקומו...". מקדש ובנה והצליח עשה "אם יא: פרק בסוף

בנוגע המשניות לפירוש בהקדמתו שכתב ממה מובן גם כך
בירושלמי חז"ל מאמר עפ"י והוא מדות. מסכת של להתועלת
במדרשים וכן ויבנוהו יבואו שהגלויות א) הלכה א, פרק (מגילה
מפורש ושם ב). יג, פרשה רבה במדבר ו, ט"ו, פרשה רבה (ויקרא

יבנהו. דמשיח יותר

השערים? יגיעו מאיפה
הוא: הנ"ל חז"ל מאמרי שני בין התיווכים אחד

אמרו שעריה" בארץ "טבעו ט): (ב, באיכה הנאמר על-הפסוק
יג. , ב פרשה רבה באיכה הוא וכן טו, פרשה רבה (במדבר חז"ל
נגנזו, במקומן המקדש בית "שערי א): ג, א חלק בזוהר הוא וכן

גו'. בארץ טבעו שנאמר

בנוי - השמים מן ירד אכן השלישי המקדש שבית לומר יש ולכן
היו (שהן בארץ" ש"טבעו שעריה אותם הדלתות אבל - ומשוכלל
דלתות את והמעמיד במקומם, ויעמידום ויתגלו יעלו אדם) בידי

כולו. בנאו כאילו שנחשב הוא הבית

גדולים פלטרין "הבונה ב): נג, בתרא בבא (מסכת הגמרא לשון וזה
קמא, טעמא? מאי קנה. דלתות, להם והעמיד אחר ובא הגר בנכסי
בלא הפלטרין שבנה - הראשון כלומר דאפיך". הוא בעלמא לבני
אלא הבית, את שבנה כמי נחשב אינו שהוא הרי דלתות, להעמיד
העמיד שלא זמן דכל זה, על זה וסדרן בעלמא לבנים שהפך כמי
לה עייל נמי והשתא ברווחא עיילי מעיקרא קעביד? מאי דלתות

ברווח. כאן נכנסים וכעת ברווח כאן נכנסו כן לפני ברווחא",

עכשיו נפלאות הבחירה בית ענייני

ליום פרק מנחם-אב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ופקדון שאלה הל'

. ח פרק
ולוה מלוה הל'

א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

אדומה פרה הלכות
ה-ז. פרקים
ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

יד-טו. פרקים
א פרק צרעת טומאת הלכות

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ללידה סגולה - הידור

העיקר": הוא ממש) (בפועל "המעשה והעיקר,
ולכל יהודי לכל שייכת ישראל ארץ כל

גוי לא זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים,
אלקינו ש"דבר מכיון יקום", ו"כן יהודי! (להבדיל) לא ואפילו

תשל"ו) שבט (י' לעד. יקום

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

יקום כן
חול. יום בכל תפילין להניח

כשרותן. את ולבדוק הבית כל בפתחי מזוזות לקבוע
תורה. בספר אות לרכוש

וברכב. במשרד בבית, חת"ת ספר להחזיק
חדר. בכל צדקה קופת קביעת

המשיח: מלך של הבטיחות הוראות
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בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
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ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

לללל ללללללללללל ללללל

אלטרנטיביתמומחה לרפואה אלטרנטיבית לרפואה מומחה N.DN.D נברוד"ר משה נברו משה ד"ר
דיקור * הומאופתיה * נטורופתיה * העין בגלגל מאבחן *

תחומי רב אלטרנטיבי רופא
כגון: שונות בעיות לפתרון ייחודיות בשיטות המטפל מוכחות הצלחות עם

א.) ברני (ד"ר לחלוטין" נעלמה הגב בעיית טיפולים כמה "...אחרי שונות: מסיבות גב כאבי
ובעלה) (ליאת ילד" חובקים אנחנו בזכותך לך, מודים נברו משה "...ד"ר פוריות: בעיות

רגיל מביה"ס שלי הבן את לזרוק שרצו "...המורים היפרקטיביים: בילדים ייחודי טיפול
ס.) (יצחק לשבחו" כיצד יודעים אינם עכשיו מיוחד. לחינוך לביה"ס

ב"ה. דרך ופריצת הצלחה - הליקובקטור בחידק טיפול * התריס בלוטת

ישראל אהבת של מסלול

רצוים בלתי חברים
ולעניני בכלל ה' לעבודת בהנוגע וברכה, עצה שואל

חז"ל. הודיעו כבר והנה המצות. וקיום התורה לימוד
פשוט, וגם מובן שמזה תאמין, אל מצאת ולא יגעת

.. יצליח. באמת ירצה ובאם תלוי, הדבר שבידו
הרי רצוים, בלתי חברים לו יש פלוני שבמקום ומ"ש

מתחילים שכאשר במוחש, ורואים הדבר, בידו בזה גם
ממילא בדרך הרי טובים. חברים עם להתחבר

השתדלות מבלי ואפילו רצוים, הבלתי אלו מתרחקים
יתירה.

הלכות לימוד שיעור כן גם יש לימודיו בשיעורי בטח
שמע, קריאת הלכות וכמו יומים, היום בחיי הצריכות
עליהם וחזור וכו' שבת הנהנין, ברכות תפלה, תפילין,

ו׳קכה) (מאגרת לזמן. מזמן

להוספה יביא מכתבים שהקישור
נוסף ובטח חב"ד, חסידי הכיר אשר בו לקרות לי נעם

שונות, ומנגינות נפלאים סיפורים מאיש ששמע מה על
החסידות תורת אודות נם חקר

חיים באורח להתנהג האדם כל זה שהרי והדרכותי'.
הוראות חיים. תורת הק' תורתנו להוראת מתאים
ברצון, אלא הדבר ואין חסידותיות. מדות חדורות
תאמין. אל מצאת ולא יגעת חז"ל הבטיחו שהרי

וגם ספרים כמה הרי וכו' חב"ד חסידי אודות בשאלתו
אודותם להוודע ויוכל זה, בענין ישנם נדפסות חוברות

נפגש. עמהם החסידים אצל
בהתמדה להוספה יביא אתי מכתבים שהקישור תקותי
והשי"ת המצות, בסיום והידור התורה בלימוד ושקידה
ו׳קכו) (מאגרת יצליחו

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

זה את ראינו הימים, בששת זה את ראינו
אחת בכל בעצם הכיפורים, יום במלחמת

בקרב שמתעוררת אחדות ישראל, ממלחמות
התנדבות של רוח מישראל. ורבבות אלפים

שיתחיל, מישהו רק צריך ודעות. עדות שחוצה
מלך שליט"א הרבי יותר. קל יהיה כבר לבאים
מקורה זו, אחדות תחושת כי מסביר המשיח,
איתו המאוחדת יהודי, שבכל הנשמה בעצם
נכללים שם שבנשמה, "יחידה" בחינת ית',

אחת. מהות אחת, לנשמה ישראל, נשמות כלל
הטמון ישראל, אהבת של העצום הרגש מכאן

בפרט לגלותו קל ולכן יהודי, כל של בליבו
הגאולה. בזמן

עם יחד שחזר מסלול, ממושב אלבז דורון
לתוך הישר בכינרת, מחופשה משפחתו בני

אינו הוא אם שגם החליט איתן", "צוק מבצע
למאמץ משהו, ולו לתרום ברצונו אבל מגוייס,
של היבשתי השלב פתיחת לקראת המלחמתי.
לאזור חיילים אלפי נשלחו איתן", "צוק מבצע

הייתה, הראשונית יוזמתו לרצועה. שמסביב
לחווה בסמוך לחיילים, רענון עמדת להקים

עם יחד מרחבים. האיזורית במועצה שברשותו
וגידים. עור הפרויקט קרם מתנדבים כמה

ממש של חמ״ל
ליותר זקוקים החיילים כי נוכח מהר חיש

חמ"ל בשטח פתח הוא וקפה. לימונדה מאשר
הארץ. מכל מתנדבים אליו ששאב ממש, של

ולמתנדבים. מזון למוצרי שזקוקים פרסם דורון
את לשלוח החלו ישראל עם מהממת. התוצאה
במקביל במוצרים. אלא בכסף לא תרומותיהם,

וחלוקה. לארגון מתנדבים מאות הגיעו

במהלכו מגן, חומת במבצע נפצע עצמו, דורון

אנשים "ראיתי צור כרמי ליישוב חדירה בוצעה
ואני נהרגו שלי החברים קר. בדם נרצחים

שלנו שהמבצע להיות "יכול סיפר. ביד", נוריתי
הפוסט- בגלל החל לחיילים אוכל לחלוקת

ואנחנו מלחמה זה מה יודע אני שלי. טראומה
הראשונית יוזמתו לחיילים". לעזור רוצים רק

למיזם שהתפתחה עד רבים, אצל התקבלה
בנדיבותו", מתגלה ישראל "עם ענק. התנדבותי

משבח. הוא

הלב את מחמם
את שמחממים ומעשים פעולות כאן "התגלו

שלח דורון המתנדבים. אחד מספר הלב"
קרוואן, לו שחסר החברתית, ברשת הודעה

לא מנוף. חסר אבל לו, שיש לו ענה אחד בחור
לסייע. הגיע מנוף עם ואדם שעה חצי עברה
החשמל אחר במקרה נתפס. בלתי פשוט זה
הגיע ומיד כך על כתב דורון לעבוד. הפסיק
התקלה את תיקן הפרטי, רכבו עם חשמלאי

תמורה". ביקש ולא כלום אמר לא ככה, והלך.
בעמדה חסרים היו מספר, הוא אחר, במקרה

הסיפור. את וסיפרנו במאפייה "עצרנו לחמים.
סוגרת בודקת, שהיא אמרה המאפייה בעלת

להביא כשאמרה הפתיעה ואז העסק את
החנות". כל את ולהעמיס גדולות שקיות

של וומשלוחים ייצור מארגנים אנו במקביל
הלב". מכל "תודה כיתוב עם צבאיות חולצות
חולצות אלפי כמה כבר וחולקו נאספו כה עד
להצטרף. אפשר ועדיין וחברות, יישובים ע"י

לנו". שאכפת ללוחמים להראות "רוצים

הארץ עמי כל וראו
פעילות במקום מתנהלת אלה, כל לצד

החיילים זיכוי הכוללת רוחנית, התנדבותית
הרב ממונה עליהם תפילין, בהנחת והמתנדבים

צוות עם יחד במקום הפועל קליינמן, ישראל
ימים. מספר מיד המתחלף בחורים

מאיזורי מגיעים חיילים עבודה. מלאות ידיהם
הלחימה,

כאלה ביניהם
הספיקו שלא

את לקיים
התפילין מצות

יום באותו
שמעולם וכאלה

של בתחנה שם נפגשים כולם עדיין. זכו לא
חז"ל העידו עליה במצוה לזכות החב"דניקים,

אוייבינו, על עצום פחד להפיל סגולתה כי
עליך נקרא הוי' שם כי הארץ עמי כל "וראו

תפילין אלו הגדול אליעזר רבי אמר ממך, ויראו
לאות להרשם זוכים לאיזור, המגיעים שבראש".

את וכמובן תהלים, ספרי לקבל תורה, בספר
תפילת עם המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
"הפתרון דבר של שבסופו לזכור כדי זה הדרך,

דוד". בן משיח - היחיד

דורון של בחווה

(walla (צ.

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח
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