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לראות היה ניתן לשני, ראשון שבין בלילה השבוע
לא בשנים עשרות שכבר כפי במילואו, הירח את

להגדרת מוחשי ביטוי ומרהיב. מלא ירח כך. נראה
באב (ט"ו) עשר חמישה יום של מעלתו את חז"ל

בו היום באשלמותא", סיהרא "קיימא בו כהיום
בשלימותו. קיים הירח

זו, אסטרונומית תופעה מהווה האריז"ל, בכתבי
הסבר במילואו, ירח באשלמותא" "סיהרא של

לישראל, טובים ימים היו "לא חז"ל למאמר
באב (ט"ו) עשר כחמישה

הכיפורים". וכיום
אומנם מציין זה מאמר

מעלתו בדבר העובדה את
אין אך באב, ט"ו יום של

זכה? במה הסבר, בו
המאיר ירח ותשובתו:

"סיהרא במילואו
על מלמד באשלמותא",

החודש השפעות שכל כך
ונמשכות במיטבן נמצאות

הזה, לעולם כאן אלינו
עוצמתם. במלוא

ללבנה דומים
השאלה את המשיח, מלך שליט"א הרבי מציין

קיימת במילואו" "ירח של זו תופעה המתבקשת.
נתייחד מה כן אם חודש, שבכל עשר בחמישה

דווקא? מנחם-אב בחודש הירח של מילואו
הוא באב, עשר חמישה יום של יחודו משיב: והוא

יום - גדולה הכי הירידה לאחר בא שהוא בכך
מעלתו גדלה ולכן וכו'. הבית חורבן באב, תשעה

החדשים. שבשאר ט"ו כל פני על
תופעה של הקשר מה אבל תוהים, אנו ועדיין

עונים אלינו? - במילואו ירח - זו אסטרונומית
שהם תוך חז"ל, כך על

מהותי קשר מציינים
ביננו רובדים בשלושה

לראש לכל הלבנה: לבין
ונמשלו דומים "ישראל

כלום, מעצמה לבנה, לה שאין כשם ללבנה":
ע"י אלא מאירה ואינה כלום" מגרמי'ה לה "לית

ישראל. זה דרך על מהשמש, אורה את שמקבלת
אלא עצמם, בכח הישיגיהם את תולים ישראל אין
ולסביבתם לעצמם "להאיר" יכולתם שכל יודעים

ית'. ממנו אלא אינה
מונים ש"ישראל הרי זה, פנימי מקישור כתוצאה

קובעים אנו השנה, ומועדי חודשי את ללבנה".
הקשורים העולם כאומות ולא הלבנה מולד עפ"י

של השנתי למהלך
קשר לא. ותו השמש

עתיד זה מהותי
במילואו להתגלות

כמאמרם הגאולה בזמן
"עתידים "ישראל ז"ל

כמותה". להתחדש

כמותה נתחדש
לאחר שהלבנה, כשם

עד ונחסר אורה שהולך
לחלוטין, להעלמותה

מתחדשת היא ואז
גם כך הלבנה, במולד

שנראה למרות ישראל,
אורם שנחסר היה

הם הגאולה בזמן הנה הארוכה, הגלות במהלך
אין הזה, בעולם ממש. כמותה להתחדש עתידים
מהשמש, אורה שמקבלת ע"י אלא מאירה הלבנה
החמה כאור הלבנה אור "והיה הגאולה בזמן אבל
הלבנה עתידה הימים". שבעת כאור שבעתיים ...
העצמי באורה הבריאה, כבראשית ולהאיר לחזור
- בעלה" עטרת חיל "אשת להיות שתתעלה ועד

מהשמש. שלמעלה כתר
מיום אשר בחז"ל נאמר באב, עשר חמישה לגבי

זו עובדה מתארכים. והלילות מתקצרים הימים זה,
תורה, ללימוד ויותר יותר להקדיש לנו מאפשרת
בתורה. לעסוק כדי אלא הלילה נברא לא שהרי

שליט"א הרבי של תורתו הגאולה, בתורת ובפרט
ממש, ומיד תיכף ויגאלנו שיבוא המשיח, מלך

לבב. וטוב שמחה ומתוך

אב מנחם כ״ף
יום את מציינים זו בשבת

יצחק לוי ר' לכ"ק השבעים ההילולא
- יבלחט"א של אביו שניאורסאהן,

ר' המשיח. מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק
בקזחסטאן, בגלות נסתלק יצחק לוי
בעקבות השלטונות ע"י שגורש בעת

הגחלת את להמשיך התעקשותו
היום, לרגל מורא. ללא היהודית

חב"ד. במוקדי התוועדויות יתקיימו

גאולה של קיץ
משיח 'מטה מארגנים שנה כמידי

לילדים הקיץ סיום כינוס את נתניה' -
במהלך גאולה". של "קיץ בסיסמת
ופרקי הפסוקים י"ב יאמרו הארוע
הקודש. ארץ יושבי לזכות תהילים
הילדים כוכב האומנותית: בתכנית
השחקן חדש, במופע שרון מנחם

"כנגד ענק בהצגת וחברים הלוי עופר
האירוע ועוד. הגרלות, הסיכויים", כל

מנחם כ"ה הקרוב, חמישי ביום יתקיים
רח' התרבות" ב"היכל 15:30 בשעה אב,

וכרטיסים: לפרטים נתניה. 4 רזיאל
054-6977030 ,09-8875660

מצוות שבע פעילות
ים בבת תמוז ג' כנס בעקבות

קרא איוב מר לשעבר ח"כ הופיע בו
נח, בני מצוות שבע קיום אודות

מטה במסגרת יפעל קרא מר כי סוכם
7for70 העולמי נח בני מצוות שבע

לרב יתקשרו הרצאה לתאם מעוניינים
052-5707707 קלי בועז

ויותר יותר להקדיש לנו המאפשרת עובדה מתארכים, והלילות מתקצרים הימים באב, עשר חמישה מיום
המשיח מלך שליט״א הרבי של בתורתו ובפרט בתורה. לעסוק כדי אלא הלילה נברא לא שהרי תורה, ללימוד

טובות חדשות
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(15.8.14) (5774) ה'תשע"ד מנחם-אב י"ט עקב פרשת קודש שבת ערב

מאחלים: באב עשר מחמשה החל
טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

שלא כפי לבנה
מעולם היכרנו

1009

את ה׳ חבש ביום הימים שבעת כאור . . החמה כאור הלבנה אור ״והיה
השבוע. הלבנה ממראות בתמונה: (ישעיהו) ירפא״ מכתו ומחץ עמו שבר

באשלמותא סיהרא קיימא



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

 
    

     
   
     

      
    
    

    
    

   
     
    

   
   

בו רגלכם כף תדרוך אשר המקום כל
כד) יא, (עקב יהיה לכם
תחומי על ללמד אם הפסוק, כוונת למה
א) (יהושע נאמר כבר הרי ישראל, ארץ
נהר הגדול הנהר ועד והלבנון "מהמדבר
"אשר במילים מלמדנו מה כן ואם פרת",

רגלכם"? כף תדרוך

בנוסף שתכבשו, מקום כל להם: אמר אלא
שלכם. הוא הרי - אלו למקומות ומעבר
רשאין תהיו - ישראל ארץ ומשתכבשו

לארץ. חוצה לכבוש

הוא הרי בים שכנגדו מה שגם ומנין
והלבנון המדבר "מן תלמוד-לומר שלהם?
יהיה האחרון הים ועד פרת . . הנהר מן

גבולכם",

אם גבולכם. המדבר ואין - המדבר" "מן

גבולכם. המדבר אף - כבשתם

גבולכם, הנהר ואין גבולכם, הנהר" "מן
גבולכם. הנהר אף - כבשתם אם

כבשתם אם גבולכם, הים ואין הים", "ועד
גבולכם. יהיה -

ספרי) (עפ״י

שכחני ואד׳ ה׳ עזבני ציון ותאמר
ההפטרה) (מן

בסדר באבודרהם (הובא במדרש נאמר
באה זו הפטרה וההפטרות) הפרשיות
נחמו "נחמו קודמת להפטרה בהמשך
הקב"ה אומר בה א), מ, (ישעיהו עמי"
ועל ישראל. את ינחמו שהם לנביאים
ואד' ה' "עזבני ישראל כנסת עונה כך
תבוא שהנחמה רוצים ישראל - שכחני"
מהקב"ה אם) כי נביאים באמצעות (לא
שיחות) (לקוטי בעצמו.

8:01 6:47 ירושלים
8:03 7:03 תל-אביב
8:04 6:55 חיפה
8:02 7:04 באר-שבע
8:37 7:37 ניו-יורק

וקול תודה - וגו' ציון ותאמר 
א-ג) - נא יד-כו, - מט (ישעיה: זמרה.

מהנמוך הגבהה

תשמעון עקב "והיה בפסוק פותחת פרשתנו
(דברים וגו' לך" אלוקיך ה' ושמר ... ושמרתם ...
מפרש רש"י פירושים: כמה "עקב" במלה יב). ז,

דש שאדם קלות ל"מצוות היא ב"עקב" שהכוונה
פירושו ש"עקב" מפרש הרמב"ן ואילו בעקביו"

עזרא" ה"אבן מפרש גם כך וסוף". "אחרית
באחרונה". "(שכר) הוא ש"עקב"

מורה לרש"י מזה: זה הפכיים הם אלה פירושים
בתחילת אדם של נמוכה, דרגה על "עקב"

על בעקביו ידוש שלא לזהירות הזקוק עבודתו
וה"אבן לרמב"ן זאת, לעומת הקלות". ה"מצוות

גמר על) שבא (שכר על "עקב" מורה עזרא"
העבודה. ושלימות

הפירושים, שני בפסוק אחת שלמלה העובדה
שהם למרות הפירושים בין קשר על מצביעה

ביאור. טעון ביניהם הקשר ואכן מנוגדים. נראים

הכבד אל הקל מן
והדבר חז"ל, אומרים הבריאה תכלית לגבי

הקב"ה "נתאוה כי התניא בספר בהרחבה מבואר
תכלית לכך, בהתאם בתחתונים". דירה לו להיות

ביותר העליון האלוקי שהאור הוא המכוון
קבע הקב"ה ביותר. בתחתון דוקא ויתגלה יאיר
גדרי פי על הוא, שהסדר כך, העולם סדרי את
מלמטה השם, בעבודת שצועדים הזה, העולם

הכבד. אל הקל מן למעלה
ביותר התחתון בהעלאת העבודה ע"י ודוקא

ב"חלק גם ועליה שלימות נפעלת הזה, שבעולם
העליון שהוא בנשמה ממש" ממעל אלוקה

ביותר.
הנשמה, של ביותר הנעלית העליה שכן,

בה, נתן שה' סופיים האין הכחות והתגלות
העלאת של המשימה ביצוע ע"י דוקא נעשית
הנשמה ירידת באמצעות שמתאפשר התחתון,

בעולם ה', את לעבוד בגוף, בהתלבשותה לעולם
ביותר. מלמטה ולהעלותו הזה,

דומה הדבר למה משל
שככל מאזניים, לכף דומה? הדבר למה משל
כך יותר, למטה יורדת שוקלים, שבה שהכף

יותר. למעלה היא השניה שבכף המשא הגבהת
שבעקב: הפירושים שני בין הקשר את נבין בכך

עליו העבודה, ושלימות גמר של הגילוי אכן,
נפעל ואחרית, סוף של במשמעות "עקב" מורה

את וכוללת מתחילה שהעבודה כך ע"י דוקא
של במשמעות "עקב" ביותר התחתון העלאת

קלות". "מצוות
שהיא "עקב" המלה על נוסף פירוש ישנו והנה,

של הדור שהוא בזמן, ה"עקב" על רומזת
דעקבתא "עקבתא ובפרט דמשיחא", "עקבתא
פירושו שעקב זה, פירוש גם כאשר דמשיחא".

פירושים שני הוא אף כולל דמשיחא", "עקבתא
לכאורה. הפכיים

הדרגה עקביים, מלשון - "עקב" ראשון: פירוש
החלק הוא הרגל שעקב שכשם ביותר, הנמוכה

של הדור כך האדם, בגוף ביותר התחתון
ביותר התחתון הדור הוא דמשיחא" "עקבתא

כפול חושך בעולם שורר שבו הדורות, כל במשך
ומכופל.

ואחרית, סוף מלשון - "עקב" שני: פירוש
הזמן הגלות, ימי ואחרית לסוף היא כשהכוונה
ממש מיד משיח, של רגליו פעמי נשמעים שבו
כבר שהכל הוא, עתה שהמצב כפי בואו. לפני

הוא שנשאר היחידי והדבר לגאולה, מוכן
בני את שיוציא הקב"ה של האחת התנועה

הקודש! לארץ ויביאם מהגלות ישראל

לגאולה מגולה
משום דוקא הוא: הפירושים שני של החיבור
התחתון הוא דמשיחא עקבתא של שהזמן כך

ממצב לעלות שצריך כך עקביים, בבחינת ביותר
העלאת ע"י שדוקא הרי למעלה, מלמטה זה

של השלימות מתגלית זה, תחתון מצב ותיקון
והשלימה, האמיתית בגאולה המשיח ביאת

המצב - התחתון העלאת ע"י דוקא שנפעלת
גאולה, להיות הופך הגלות, של ביותר התחתון
האל"ף התגלות באמצעות נהיית, שמ"גולה" כך

האמיתית הגאולה "גאולה"- עולם, של אלופו -
ממש. ומיד תיכף צדקנו משיח ידי על והשלימה
ה׳תנש״א) עקב פרשת שיחת-קודש (לפי

מלך דבר

עקב פרשת
ה פרק אבות: פרקי

עקב

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 חוה מרת וזוגתו רונן ר' למשפחת

נביאן
שי' עומרי ידידיה הת' 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 אתי ורעייתו רותם להרב

מזרחי
תחי' גאולה שיינא ה' 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



מדגיש הקדושות בשיחותיו
את המשיח מלך שליט"א הרבי
הניסים, על שבהודיה החשיבות

שהשי"ת והפרטיים הכלליים
לזירוז נוגע זה וכי לנו עושה
והשלימה. האמיתית הגאולה

* * *
שנכנסו הראשונים הכוחות בין
הכניסה במסגרת עזה לרצועת
לכ' אור שישי בליל הקרקעית,

הצנחנים. סיירת גם הייתה תמוז,
ציון בן ישי מספר "למחרת,

צוות ומפקד קצין ארבע, מקרית
הראשון שבת ליל זה היה בסיירת,

המבצע במהלך
בעומק עשינו אותו
באו אחריו השטח,

כמה. עוד
בשבוע השישי ביום

הוטל שלאחריו,
בפאתי לתקוף עלינו

מזרח. יונס חאן
על ידיעות התקבלו

של מיוחדות יחידות
שהתבצרו החמאס

שם.
קצר זמן בתוך

צוותי, אנשי עם התארגנתי
את יין. גם איתי לוקח כשאני
לעשות נצטרך הרי ה"קידוש"

"מי נוסף, בקבוק לקחתי שם. אי
יתעורר נוסף מישהו אולי יודע

פתאום".
הטוב, חברי התארגן לנו בסמוך

תחת שהיה הצוות עם נדב,
דרך כברת עשינו יחד פיקודו.
ביננו הייתה בסיירת. כקצינים

שומר שאני למרות טובה, חברות
העדיף נדב, ואילו ומצוות תורה
מאמין". כ"לא עצמו את להגדיר

"זה על שיחות הרבה לנו היו
נותר נדב אך מלמעלה", שמשגיח

בעמדתו.
אחרונות בדיקות נוסף, תדריך

מתפלל כשאני למשימה, ויצאנו
מעולה ולשמירה להצלחתנו
ככל מהחיילים. אחד כל על
גבר. המתח ליעד שהתקרבנו

קל. יהיה שלא ידענו
תופת אש נפתחה מסויים בשלב

התברר נדב. של הצוות לעבר
קבלת לנו הכינו ימ"ש שהמחבלים

חמה.. פנים
את לשמוע יכולתי בקשר

בכמה שנקטעו נדב, של הדיווחים
עלינו גם נפתחה כעת פיצוצים.

גדולה. "חגיגה" והחלה אש
כדי תוך הבתים, לעבר התקדמנו

ארוכה. שעה נמשך הקרב ירי.
היעד בכיבוש ב"ה והסתיים

ב"ה אצלנו, מחבלים. פגרי ובכמה
איש. נפגע לא

הריקים הבתים לאחד נכנסנו
להתארגן והתחלנו שכבשנו

כבר בשעון, הסתכלתי לשהיה.
לעשות היה ניתן

שבת. ליל "קידוש"
להתארגן, התחלתי

איתי יצר נדב כאשר
קשר.

אתה ישי, "תשמע
נס איזה מאמין לא
די הייתי לי". היה

אותו לשמוע מופתע
כך. מדבר

שנפתחה לאחר
נזרקו אש, עלינו

רימונים. 3 לעברי
אחד לימיני נפל אחד

שלושתם לפני! ואחד לשמאלי
האמת לי... בסמוך ממש התפוצצו
מזה יצאתי איך הסבר, כל לי שאין

שריטה. כל ובלי חי
הצלחנו אש, מכת החזרנו
8 התוצאה וב"ה להסתער

יושב אני כעת פגרים. מחבלים
ומתחיל שכבשנו הבית בתוך

לי "נופל לפתע כאשר להתארגן
"תשמע, לעצמי. ואומר האסימון",
אפשר אי אחרת שמשגיח. מי יש

ששלושת העובדה את להסביר
בסמוך כולם התפוצצו הרימונים
שריטה אפילו השם, וברוך אלי,

לא".
שבת, ערב וכעת שהיות החלטתי
תמיד עושים הרי תמיד ובבסיס
לעשות רוצה אני אז "קידוש",

שלי הצוות שכל למרות "קידוש"!
דתיים". "לא

שהתארגנת ראיתי יין?! לך יש
אני יין! עם היציאה, לפני עוד
שערך הקידוש את אליך. בדרך

בחאן המרוסס הבית בתוך נדב,
לעולם. ישכח לא הוא יונס,

קלי בועז הרב של בנהולו 7for70 אתר מתוך

יותר טוב לעולם - נח בני מצוות 7
אחד בא-ל אמונה - זרה עבודה איסור

העולם בבורא ולהאמין להכיר צריך אדם כל
היודע והאדם, העולם בורא הוא והיחיד. האחד
ומשגיח הנבראים ומחשבות מעשי כל את
הא-ל הוא מעשיו. לפי אדם כל ודן עליהם,
להתפלל. ואליו לעבוד ראוי אותו היחיד
מוחלט איסור - היא המעשית המשמעות
אמונה גם כולל האיסור שהוא. סוג מכל לאלילים לעבוד או להשתחוות

העולם. מבראוי אחרת ישות כל או אחר באל

הא-ל כבוד - ה׳ ברכת
העולם ואת חיים לו שהעניק העולם, לבורא כבוד להעניק האדם על
לכנותו או ה' את לקלל איסור - היא המעשית המשמעות בו. לחיות

שהוא. גנאי כינוי כל

האדם כבוד - דמים שפיכת איסור
לאיש רשות שאין עליון מתנת הם חייו בוראו. בצלם נברא האדם
נתן לו האנושי, המין קיום המשך את ולעודד לכבד יש אותה. ליטול
המעשית המשמעות ולקיימה. הארץ את ליישב האפשרות את הבורא
ברחם עובר גם ולו שהוא, אדם כל הריגת על מוחלט איסור - היא
העולם בבורא ופגע מלא עולם איבד כאילו אחת, נפש ההורג אמו.

האדם. נברא שבצלמו

הזולת רכוש כיבוד - גזל איסור
רשות אחר לאדם ואין ורכושו, ממונו על בעלות אדם לכל העניק ה'
גניבה על מוחלט איסור - היא המעשית המשמעות זה ממנו. ליטלם
בכח או בערמה אדם של מרשותו רכוש הוצאת של סוג כל או וגזל,
תשלום, הלנת איסור גם כולל הדבר אחרת. חוקית לא דרך בכל או
צדקה למעשי השראה לנו מעניקה הזולת, לממון רגישות אדם. וחטיפת

לזולת. ועזרה וחסד

המשפחה מוסד כיבוד - עריות גילוי איסור
מכן ולאחר אחת, כיחידה והאישה האיש את תחילה ברא הא-ל
חוקי לשלמות. להגיע כדי לזו זו הזקוקות ישויות לשתי אותם חילק
המשפחה ולשלמות האנושי, המין לקיום הבסיס הם, נישואים חיי
ודיסקרטיות צניעות של ערכים בקיום גם מתבטא הדבר והקהילה.
כולל עריות. גילוי איסור - היא מעשית המשמעות המשפחה. בנושאי
אישה בין ראשונה, מדרגה משפחה קרובי בין יחסים קיום איסור

חיים. בעלי עם או זכרים בין אחר, וגבר נשואה

חיים בעלי כבוד - החי מן אבר איסור
לצמחייה, בניגוד קיומם. את לכבד ועלינו בעולם, חיים יצורים ברא ה'
התורה הפיכה. בלתי הוא החיים בבעלי פגיעה ברציפות, המתחדשת
לשימוש ברורים גבולות מציבה היא אך בשר, אכילת שוללת אינה
אכילת איסור - היא המעשית המשמעות לצרכיו. חיים בבעלי האדם
לא המחייבת זו, מצווה חי. בעודנו חיים מבעלי איבר תלישת או איבר
ערים להיות חובתנו את מגבירה חיים, בעלי לצער אפילו אדיש להיות

ממצוקתו. לצאת לו ולעזור בו לפגוע לא אחר, אדם של לצערו

משפט בתי מערכת הקמת - דיינים מינוי
(או עיר בכל להקים יש נאות, קיום לידי יבואו הללו החוקים שכל כדי
בידיהם יש אלו. במצוות ידונו אשר שופטים, ולמנות משפט בתי אזור),
תתקיים לא בו מצב להרשות אין עליהם. העוברים את להעניש סמכות
אדם כל נח". בני מצוות "שבע חוקי קיום על המבוססת משפט, מערכת

דינם. לפסק ולציית אלו לשופטים ללכת עליו טענה, לו שיש

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק מנחם-אב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ולוה מלוה הל'

. יד פרק
טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

כ. פרק

הטומאות אבות שאר הלכות
ד-ה. פרקים
ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

אוכלין טומאת הלכות
א-ג פרקים

יט

כ

כא

כב

כג

כד

כה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

יונס בחאן קידוש

בטחון לעניני מהמומחים אחד אפילו היה לא
בפיקוח- מעלה היא שטחים שמסירת שאמר

את ימסרו שאם אמרו - ממש כולם או - ככולם רובם נפשות;
וזה פיקוח-נפשות, של בענינים יותר גרוע יעשה זה . . השטח
תשל"ו) מנחם-אב (כ"ף לכל. ומפורסם ידוע

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הבטחון היפך
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

בערבית פרסום שלט
המצוות שבע על בשומרון



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

שלי הבן וגם לאל, "תודה וריכוז/היפראקטיביות קשב הפרעות
אודות בתרופות צורך וללא רגוע הוא ב"ה רטאלין, לו לתת שרצו

ג. אליהו המסור" לטיפולך
וגם המיגרנות טיפולים 6 ומיגרנות."אחרי - הליקובקטור חיידק

בכלל" ביוטיקה באנטי צורך ללא נעלמו הליקובקטור החיידק
ב"ב. ראשית אחות פ. ורד

בחודש טיפולים שלושה "...אחרי שונות מסיבות וברכיים גב כאבי
ש. אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה

ד. שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה "...לאחר
דם, בדיקות "...עשיתי לקויה וספיגה הורמונליות/פוריות בעיות
ואני התאזנה התריס בלוטת בסדר. B-12-ה וגם יפה ממש עלה הברזל

מהטיפולים. תוצאות יש עייפה. פחות
להזמין התקשרתי נברו ד"ר שנה)... כחצי (לאחר

ו. עדנה הקרוב" שישי ביום לברית אותכם

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח - כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

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

הבית בהר השלישי המקדש בית

רוח לנפילת ולא להתיעל, ביקורת:
לנמיכת סיבה כל בהאמור שאין מאד, במאד ופשוט

כיון במיוחד, זה הנני ומדגיש ח"ו. רוחו ולנפילת רוח
בנכונות ספק המטיל ענין לו, כשאומרים בו, שראיתי
בנין מזה לומד תומ"י הרי שתהיינה, איזה פעולותיו

של התערבותו וע"י שלו, הפעולות שאר לכל אב
להסבירו, שמתחיל הרע) היצר (=החכמולוג, הקלוגינקער

וכו', בפעולותיו תועלת מה שעפ"ז
בישראל גדולים על אשר ומשלש, הנני כופל ולכך

בהן, נכשל אא"כ תורה דברי על עומד אדם אין נאמר
מוסיפות עליהן כשמתגברין בעבר השגיאות ואדרבה

למרות עצמו, שגיאות על להעלים שאין ... אור הן
ליפול שאין ב) עצמו, אהבת תכסה פשעים כל שעל

... - אדרבה כ"א בהעבודה, חלישות ולגרום ברוחו ח"ו
ו׳קלו) (מאגרת כו"כ. עלי' להוסיף

פסולות ותפילין חזנים
רצוים תמיד לא התיבה לפני לירד הרוצים שאותם ..

.. בזה להתנהג איך ושואל חשובים. ומטעמים להקהל
פרטים בכמה תלוי' - אלו כמו בענינים ההחלטה והנה

על הנמצא הרב עם להתייעץ יש ולכך פרטים. ופרטי
להוראתו. מתאים ולהתנהג הפרטים. כל ויודע אתר
פסולות. תפילין שמניחים כתבו. הוא שמתמיה מה

אותן יתנו לא למה הן פסולות שהתפילין ידוע שבאם
בכשרות, יחליפם או שיתקנם לסופר, לבודקם

דא, כגון לענין הצבור מקופת אפילו להקדיש וכדאי
כל הוקשה שהרי לתפילין התורה כל הוקשה שהרי
כמבואר . . בתפילין הכוונה וידוע לתפילין, התורה

המלכים הם אשר והמוח, הלב לשעבד או"ח, בשו"ע
ו׳קלז) (מאגרת הגוף... אברי בכל והשלטונים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

להר מתחת לרעוד מתחילה כנראה האדמה
המקדש בית של התגלותו לקראת הבית,
תגובתו את להבין קשה אחרת, השלישי.

ברשות הציבור תלונות נציב של המבוהלת
רווח, אורי החבד"י העיתונאי כנגד השידור,
בית כי לציין, העיז אשר על ,1 ערוץ כתב

הבית. בהר ייבנה השלישי המקדש
הנעשה את לסקר אורי ר' נוהג שנה כמידי

מדגיש הוא כאשר באב. תשעה בליל בכותל
בית לבניין הציפייה את הסקירה במהלך

את תואמים אלו דברים השלישי. המקדש
לעסוק המשיח, מלך שליט"א הרבי בקשת

הבחירה בית בהלכות אלה, בימים בפרט
השלישי המקדש בית כי נאמר שם לרמב"ם,

בית. הר על ייבנה
מסגד רקע על רווח צולם הכתבה, במהלך

היתר, בין אומר כשהוא הבית, בהר אל-אקצה
השלישי, המקדש בית להיבנות אמור "כאן כי
הראשון הבית חורבן על מתאבלים ובינתיים

והשני".

שליחותי מקום זהו
תלונות נציב שיגר הדברים, שידור למחרת כבר

ובו לרווח מכתב השידור, ברשות הציבור
ייעודך את מעריך "אני דבריו. על קשה ביקורת

סבור אני אולם השידור, ברשות הרבי כשליח
שליחותך את עיתונאית בכתבה לערב אין כי

ואמונותיך".
ברשות אורי ר' של לשליחותו הנציב התייחסות

כארבע לפני שנערך מראיון נובעת השידור,
במהלכו מעריב, nrgב שליפות למדור שנים

עבודה המקום הוא 1 שערוץ אורי: ר' התבטא
אני הראשונה בפעם שליחות. בו רואה שאני

להפיץ כדי האלקטרוני המיכשור כל את מנצל
חדש, העיתונאיים: הפרמטרים כל עם אלוקות

על הרווחת לסטיגמה ובניגוד ומעניין. חשוב
על אחד איתם, כשמדברים ,1 בערוץ האנשים

אלוקות. של גדול ניצוץ אצלם מגלים אחד
כמה לפני בתשובה שחזר עצמו, רווח אורי ר'
את להבין התקשה חב"ד, לחסיד ונעשה שנים
פניות נציב מרקוביץ', דדי של הבהולה פנייתו

הפרה "זו וסיגנונה: השידור, ברשות הציבור
מידע לדעתך האם בסיסיים. אתיקה כללי של

היה הבית בהר שלישי מקדש בית שיקום
לכתבה?" רלוונטי

התלונות נציב מכתב מאחורי
בולט באופן נשא התלונות, נציב של מכתבו

העושים הערבים כלפי התרפסות של רוח
לרב פנה רווח אורי ר' הבית. הר בכל כרצונם

חוות לקבל כדי רבינוביץ', שמואל הרב הכותל,
בית של המדוייק למיקומו ביחס הלכתית דעת

השלישי. המקדש
הרב בכוונת כי אישרו הכותל רב בלשכת

על כי יאשר בו מכתב, בהקדם לנסח רבינוביץ'
השלישי המקדש בית היהודית, המסורת פי

היהודי העם וכי הבית, הר על להיבנות אמור
המקדש. בתי שני חורבן על אבל אכן

רווח אורי נגד המתקפה על זעם רבינוביץ' הרב
לדבר היהודית האמונה את להפוך והניסיון
השידור. רשות כללי של האתיקה את הנוגד

שהושמעה הביקורת על רווח לאורי במכתבו
בישראל החוק כי "הייתכן אומר הוא כנגדו

ובנבואתו אתי לא אדם ישעיהו בנביא רואה
– ה' בית הר יהיה נכון הימים באחרית והיה

אתיים?" כללים של הפרה

היהודית האתיקה זו
נגד לצאת בנפשו עוז הרהיב מי יודע "אינני

ולהשליך גלותם שנות בכל יהודים של חלומם
הרב כותב הנביאים?", חזון את גוו מאחורי

רבינוביץ
"מסור ומוסיף
כי לכולם נא

אמרת מלבך לא
הדברים. את

יהודים מיליוני
כולו בעולם

באמונת אוחזים
המקדש בית יקום לבוא לעתיד כי אבותיהם

הבית, הר על קודמיו עמדו בו במקום השלישי
העקידה. מקום

היהודית האתיקה זוהי היהודית, המסורת זוהי
הראויים דבריך הן שייבחנו ראוי פיה ועל
מי של ראויה הבלתי תגובתו והן בשידור,

יענו כאשר הובטחנו, וכבר עליך". שהתלונן
האמיתית הגאולה עדי יפרוץ וכן ירבה כן אותו

ממש. בקרוב והשלימה

רוח אורי ר׳

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

הידברות) (צ.
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