
להתנתקות עשור
ויצמן אבידן היס"מ שוטר

ההתנתקות בעת פקודה שסירב
הגירוש בשל תפקידו את ועזב

כך על לכתוב החליט קטיף, מגוש
כקידמון שהופק וידאו בסרטון ספר.

לו שגרם שמה מספר הוא לספר,
של בקשתו זאת כך על להחליט
התכנית ממתנגדי למנוע מפקדו
קטיף. לגוש מימון מכפר לצעוד

שהחליט השוטר של המרגש סיפורו
ולשמור במשטרה, קריירה על לוותר

אנושיותו. ועל יהדותו על

אב-אלול המאמרים ספר
מנחם חודש ראש לקראת

תורתו להפצת המכון ע"י י"ל אב,
החמשה – נוסף כרך משיח, של

מלך הרבי מאמרי בסדרת – עשר
התורה פרשיות על שליט"א המשיח

המאמרים ספר והוא והמועדים,
מאמרים הנוכחי, בכרך אב-אלול.

באב, תשעה המיצרים, בין ימי על
ניתן אלול. וחודש באב עשר חמשה

נוספים, וכרכים הספר את להשיג
.058-446-6770 בטל': חב"ד בכפר

בטלפון: הגאולה עיר ים בבת
נציגים רשימת .058-535-8770

בקרוב. תפורסם הארץ חלקי בשאר

של להתגלותו יחודי רצון עת הינה השלישי, המקדש בית את יהודי לכל מראים בה חזון״, ״שבת השבת
במיוחד אלה לימים המשיח מלך שליט״א הרבי הוראת מילוי ע״י בזה, חלק ליטול ביכולתנו העתיד. מקדש

טובות חדשות

בית הר יהיה נכון
ההרים בראש ה'

מסכת בסיומי משתתפים
אב מנחם ט"ו עד יום בכל

חב"ד במוקדי פרטים

נשאלת נצחית, היא שהתורה משום דווקא
אותם עם הגאולה בזמן עושים מה השאלה,
נשמעים הפשוט, מובנם שעפ"י בתורה חלקים
תורת וגלות. חורבן כתיאורי ביותר, קשים
עוסקת התורה פנימיות את המגלה החסידות
הפנימי הרובד את ומגלה חושפת כשהיא בזה,
העליון הטוב את ומבהירה תיאורים אותם שבכל

המילים. באותם הטמון העוצמתי
איכה מגילת לפתיחת בהתייחס גם למשל כך

רבתי העיר בדד "ישבה
מובן עפ"י כאשר עם"
אלו, מילים של הפשט
ירמיהו הנביא כוונת
הירידה על לתנות היא
מנת שהייתה הנוראית
ירושלים. העיר של חלקה
במצבה אשר העיר אותה
רבתי "העיר הייתה הנעלה
הנה העולם, מרכז עם",
עצומה ירידה בה חלה
חרבה, להיות והפכה
ויושבת מושפלת מנודה,
כמצורע, דחויה בדד,
"בדד הפסוק נאמר עליו

למחנה". מחוץ ישב

למעליותא בדד
הצמח אדמו"ר מסביר איכה למגילת ברשימותיו
בראיה חב"ד, בשושלת השלישי הנשיא צדק,
ביותר, חיובית הינה הנביא דברי שכוונת החסידית,
של האלוקי יחודו את להדגיש באה היא ואדרבא
אחד אף אצל בנמצא שאינה יחודיות ישראל, עם
ברכת כוונת גם זו למעליותא. "בדד" מהאומות,
בטח ישראל "וישכון הברכה': 'וזאת בפרשת משה
"בדד", יחידים, שיושבים הגם יעקב". עין בדד
יושבים שהם הרי
חוששים ואינם "בטח"
בהיותם אוייב כל מפני
יתברך אליו מחוברים
אלוקה "חלק באותו

הינם ישראל יהודי. בכל הנמצא ממש" ממעל
בהיותם שגם אלא אנושית, מציאות אומנם
שהם הרי בבריאה, האנושית מהחברה חלק
מכל ערוך ובאין מעל והינם ושונה חריגה מציאות

העמים.
ישראל שונאי גם העידו זו חיובית חריגות על
ישכון לבדד עם "הן באמרו הרשע בלעם ובראשם
נמנים ישראל אין לעולם יתחשב". לא ובגויים
ב"בדידות יוותרו ולעולם האומות, בין כעם
פער כולם, מעל עליונה"
האלוקי: מיחודם הנובע
עימו ואין ינחנו בדד "ה'

נכר". א-ל

העתיד מקדש
החסידות בתורת
חמש קיימות כי מוסבר
יהודי: כל בנשמת דרגות
חי'ה נשמה, רוח, נפש,
של עיקרה ויחידה.
דובר, אודותה היחודיות
הנשמה מעצם נובעת
הנקראת זו יהודי, שבכל
הנחשבת "יחידה",

הנשמה. דרגות לשאר ביחס למעליותא, "בדד"
להגלות שעתיד זה השלישי, המקדש בית גם
נחשב ממש, ומיד תיכף ומשוכלל" "בנוי משמים
באחרית "והיה כולם מעל עליונה למציאות
ונשא ההרים בראש ה' בית הר יהיה נכון הימים,
מראים בה חזון", "שבת השבת מגבעות". הוא
הינה השלישי, המקדש בית את יהודי לכל
העתיד. מקדש של להתגלותו יחודי רצון עת
הוראת מילוי ע"י בזה, חלק ליטול ביכולתנו
במיוחד, אלה לימים המשיח מלך שליט"א הרבי
הש"ס, למסכתות ב"סיומים" והשתתפות עריכה
מיוחדת כוונה מתוך השבת, לפני בצדקה, הוספה
בית הלכות המקדש, נושא לימוד הגאולה, לזירוז
את יזרזו שבוודאי ומשיח, גאולה וענייני הבחירה

ממש. ומיד תיכף והמושלמת, המלאה התגלותו

ישראל... ארץ את להחריב ממשיכה נתניהו בראשות הימין ממשלת
! החורבן את תעצור המשיח מלך שליט״א הרבי התגלות רק

הבית! חורבן את ממשיכה הממשלה

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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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 תניא תהלים חומש ספר החזקת

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

החת"ת ספר להזמנת

03-960-0770

גרשוביץ ורעיתו אשר הרב למשפחת
מענדי הת' הבן לבוא

ריקי עב"ג השידוכין בקשרי
וואגל ורעיתו דוד שמואל הרב למשפחת

זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל
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בואו הארץ את לפניכם נתתי ראה
ח) א, (דברים הארץ את ורשו
ואינכם בדבר מערער ״אין - ורשו בואו
- מרגלים שלחו לא אילו למלחמה. צריכים
(רש״י) זיין״. לכלי צריכים היו לא
הרי הארץ, את לישראל ה' שהבטיח כיון
בדרישה כך. על לערער שביכולתו מי שאין
אינם הם כי ישראל הראו מרגלים, לשלוח
על-טבעית, בדרך שיכניסם ה' על סומכים

הניסית. הכניסה מהם נמנעה לכן
הכניסה תהיה והשלמה האמיתית בגאולה
כל- על-טבעית, בצורה ישראל לארץ
אלא מצרים. מיציאת וקל-וחומר שכן
מוחלט בטחון להוכיח עלינו כאן שגם

ובהבטחתו. בה'
כי מלא בפה לאומות-העולם לומר יש
עולם. לעם עולם נחלת היא ישראל ארץ

ש"לא נזכה בה' המוחלט הבטחון ע"י
לו שהקב"ה מכיוון בדבר", מערער יהיה
לנו". ונתנה מהם ש"נטלה הוא הארץ, כל
גאולה) (פניני

חזון שבת
שום על חזון", "שבת בשם מכונה זו שבת
יצחק לוי הרב ישעיהו.." "חזון ההפטרה:
מלשון הוא "חזון" אומר: מברדיטשוב

מראה. - "מחזה"
המקדש בית את ה' מראה חזון בשבת
הראשון בשלב ואחד. אחד לכל השלישי
רק המקדש בית את יהודי כל רואה
זו ראיה אך העמוק, הנשמתי ברובד
על החיצונית, אישיותו על גם משפיעה
גם משפיעה שהיא עד השכלית הכרתו
את לראות שזוכים ועד הגשמי, גופו על
האלוקות וגילוי השלישי המקדש בית
חי) (מעין ממש. בקרוב הגשמית בעין שבו,

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:22 19:06 ירושלים
20:24 19:21 תל-אביב
20:25 19:14 חיפה
20:23 19:23 באר-שבע
21:06 20:02 ניו-יורק
      

     
א-כז) (ישעיהו:א,

עצמו משה מפי דברים

עליו דברים ספר את פותחים אנו זו בשבת
בעוד כי ב), (לא, מגילה במסכת הגמרא אומרת

"מפי נאמרו הראשונים, הספרים שארבעת
אמר תורה, משנה דברים, שספר הרי הגבורה"

עצמו". "מפי משה
משה מעלת לגבי הבהרה: דורש שהרעיון אלא

מתוך מדברת "שכינה - בחז"ל נאמר רבינו
לומר רבינו משה היה יכול כיצד מסביר זה גרונו".
שהקב״ה כשברור יד) יא, (עקב בשדך" עשב "ונתתי

שכאמור אלא, - צורכינו כל את הנותן הוא
גרונו". מתוך מדברת "שכינה

הרי לאלוקות, ביטול של גבוהה כה דרגה לנוכח
דברים תורה" ב"משנה אמר לא שמשה בוודאי

ב"תוספות", כנאמר זה היה אלא משלו, עצמיים
משה זה שספר נאמר מדוע כן אם הקודש. ברוח

עצמו"? "מפי אמרו

הקצוות חיבור
צריך לעולם, תרד שהתורה כדי לדבר: וההסבר

הכולל מקשר, "ממוצע", ידי על להיעשות הדבר
וגם העולם, מן נעלה גם הוא - קצוות שני בתוכו
כזה, גורם לחברם. יכול הוא וכך - העולם בתוך

רבינו. משה הוא המחבר" "ממוצע
והעולם, התורה בין לקשר משה של ביכולתו

שיא הוא מחד, הקצוות. שני את בו ויש היות
ולאידך, משלו. מציאות העדר לאלוקות, הביטול

הפיזי: במובן (גם במציאותו מושלם היה הוא
לחבר ביכולתו יש כך וכו'). עשיר כח, בעל גבוה,
העולם. לבין לעולם מעל שהיא כפי התורה בין

ההשפעה את נכון להעביר
דרכים שתי אודות מוסבר, החסידות בתורת
מקשר. 'ממוצע' באמצעות השפעה להעברת

ההשפעה כזה באופן כאשר - "מעבר" דרך א.

בו. "מתלבשת" ואינה המקשר עם מתאחדת אינה
מעביר רק הוא ההשפעה, את משנה הממוצע אין

שהיא. כמו ישירות, אותה
ההשפעה כזה באופן - "התלבשות" דרך ב.

בה נעשים בו. ו"מתלבשת" המקשר עם מתאחדת
של לדרגתו בהתאם משתנית היא כאשר שינויים,
אלא ההשפעה, של "עיכול" מעין כאן יש המקשר.
את לקבל המקבלים יכולים כך בעקבות שדווקא

שלהם. בכלים ההשפעה
הוא רבינו משה הראשונים הספרים בארבעת

"מעבר", של בדרך אבל המקשר" "ממוצע
שליח". "נעשה שהוא ב) לא, (מגילה רש"י ובלשון

באופן שלו בהשגתו נתפסו לא התורה דברי
של בדרגה נשארו הם אלא "התלבשות", של

זאת לעומת הצינור. רק היה והוא הגבורה" "מפי
שהדברים למרות דברים, ספר תורה, במשנה
נקלטה ה'" "רוח אולם הקודש, ברוח נאמרו

נקרא זה ולכן 'התלבשות', של בדרך משה בהשגת
עצמו". "מפי

לרדת? היה צריך מדוע
שמשנה כך, ה' עשה מדוע להבין, צריך עדיין

כך משה, של בהשגתו ו"יתלבש" ירד תורה
עצמו"? "מפי שזה שייקרא

מתאחדת אינה ההשפעה כאשר הוא: וההסבר
ההשפעה את "מעבד" אינו והוא ה"ממוצע", עם

שהיא הרי למקבלים, מותאמת תהא שהיא כך
במהותה כי המקבלים, מתפיסת נעלית נשארת

ההשפעה כזה, במצב מהשגתם. למעלה היא
שלא "חיצוני" משהו תהיה המקבלים, ש"יקבלו"
במקורה. שהיא כפי להשפעה בערך ולא מופנם

רק משה באמצעות יורדת הייתה התורה אם
יכולים ישראל בני היו לא "מעבר", של באופן
שלהם, ההבנה בכלי התורה עצם את להשיג

היה שיכלם מהשגה. הנעלה ה', דבר את ולקבל
ה'". מ"דבר 'הארה' רק משיג

לישראל ושונה רבינו משה חוזר דברים, בספר
שהיא כפי - תורה משנה - כולה התורה כל את
ידי על עצמו". "מפי - שלו ההשגה בכלי נתפסה
התורה את לקבל תורה, הלומד יהודי כל זוכה כך
שהדבר עצמה וכפי ממש. ה' דבר כאש" "דברי -

מאתי חדשה ה"תורה בלימוד בשלימות יהא
תשכ״ו) וארא פרשת שבת (עפ״י משיח. של תורתו תצא",

מלך דבר

דברים פרשת
ג - אבות פרקי

דברים

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

השבת לוח

רבקה ורעייתו יצחק יוסף הרב למשפחת

שי' פרבר
תחי' אמונה סטערנא הבת להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוה
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל



המומחים מקו מוכר הוא לרבים
יש שם הפסקה", ללא "רדיו של
את מרחובות, גבאי אליהו לרב לו
באמצעותה קודש. האגרות פינת
ההתקשרות לאפיק רבים נחשפו
המשיח מלך שליט"א הרבי אל

קודש. האגרות ע"י

בתחום פעילותו עם בבד בד
הרב מקדיש וההדרכה, הייעוץ
לעבודתו מרצו עיקר את אליהו
שבהנהלתו. הילדים בגני החינוכית
העולם "אין דבר של בסופו
תינוקות של בהבל אלא מתקיים
הזוכים ילדים גני רבן". בית של

הקדושה לברכתו
שליט"א הרבי של
מלווים המשיח מלך
כפי ונפלאות, בניסים
בעצמו: מעיד שהוא

נקלעתי זמן "לפני
לחובות הילדים בגני
לעמוד עלי שהקשו
שכירות בתשלום
בסך הגנים, מבנה

.₪ 10,000

הצלחתי ולא זמן משחלף
תשלום את המבנה לבעל לשלם
אלי התקשר הוא השכירות,
שלא לאחר כי לי והבהיר במפגיע
וכך כך במשך בתשלום עמדתי
אולטימטום, לי מציב הוא זמן,
תשלום את אביא לא ... עד אם
לפנות ממני דורש הוא השכירות,

המבנה... את

בכוונתי כי להרגיעו ניסיתי
באמצעות העניין את להסדיר
תדאג". אל בסדר, יהיה "זה הבנק
מושג כל לי היה שלא לציין עלי
תשלום את להביא הולך אני מהיכן
מכל מוטרד דיי הייתי השכירות.
אינו הוא שהפעם שנראה העניין,

לוותר. מתכווין

בחדר, מהורהר מהלך בעודי
תמונת מול עומד עצמי מצאתי
המשיח. מלך שליט"א הרבי
בי העיר כמו החודר עיניו מבט
ומליבי ההתקשרות נקודת את
לעצור. יכולת ללא המילים פרצו
הם "אלו לי שיעזור ביקשתיו
אלה" בגנים הלומדים ילדיך,
חייב "אני הלב מעומק דברתי

דחופה". עזרה

טלפון. שיחת מקבל אני ואז
של השני בצידו שהייתה האשה
באחת אותי ששמעה סיפרה הקו,
לי שיש הקשר ועל ההרצאות
המשיח מלך שליט"א הרבי עם
וברכתו עצתו את לקבל וברצונה

הקדושה.

אצל גילו הרופאים כי סיפרה היא
המחשידים סימנים הקטנה בתה
דאון, מתסמונת סובלת היא כי

אמרה. לי?", לייעץ תוכל "מה

כשלפתע במחשבות, שקעתי
צריכה "הילדה המחשבה לי נזרקה
אמרתי ברכה". דולר
לאשה זו הרגשתי את
ומהיכן שאלה שמייד
להשיג להצליח תוכל

כזה. דולר

אותה הרגעתי
כמה לפני שבהיותי
בחור בתור שנים,
אצל ב"קבוצה" שלמד
מלך שליט"א הרבי
יורק. בניו המשיח
אם לבדוק אשתדל
נדר ובלי כמה, לי נשארו עדיין
עבור מהם אחד לך לתת אשתדל

הילדה.

להערכתי בו במקום חיפוש ערכתי
ואכן ברכה השטרות את הנחתי
שטרות כמה לקחתי נמצאו. הם
להם לתת המשפחה, אל ונסעתי
הרבי שחילק הברכה, דולר את
במעמדי המשיח מלך שליט"א
בימי ברכה" דולר "חלוקת

ראשון.

על לאמא וסיפרתי למשפ' הגעתי
בחרה והיא ברכה הדולר מעלת
בהתרגשות הייתה האשה שטר.
מעט. שאמתין וביקשה גדולה
פנקס המגרות מאחת שלפה היא
לתת רוצה שהיא הבנתי שיקים.

.. אבל תרומה איזו

השיק את לי הושיטה כשהיא
הסכום לחלוטין, הופתעתי
₪ 10,000 היה עליו שרשמה
לבעל שהבטחתי הסכום בדיוק
היום. עוד לו להביא הגן. מבנה
מתממשת כיצד במוחש ראיתי
שליט"א הרבי של הקדושה ברכתו

המשיח. מלך

שבבל רבינו בית מעלת אודות המשיח, מלך שליט״א הרבי משיחות
לירושלים. נעתקים ומשם השלישי מקדש בית מתגלה בו 770 -

770 - ב מתגלה העתיד מקדש
הרבי מציין שבבבל" רבינו "בית בקונטרס
כנסיות בתי מעלת את המשיח מלך שליט"א
כנסיות שבבתי ועד מעט" "מקדש בהיותם
בהם היה שבבבל", רבינו כ"בית מיוחדים
וישב מקדש "שנסע כבמקדש שכינה גילוי
הגאולה, בשעת גם מתגלה זו יחודיות שם".
המקדש בית תחילה מתגלה בו דווקא כאשר
וזה לירושלים, נעתקין ומשם השלישי

לשונו:

יגלה ומשוכלל (ש"בנוי דלעתיד שהמקדש - לומר יש מזה ויתירה ..."
שם" וישב מקדש "שנסע בהמקום תחילה יתגלה השמים"28) מן ויבוא

בירושלים: למקומו יועתק ומשם שבבבל"), רבינו ("בית הגלות בזמן

("שנסע שבבבל העיקרי מעט" בה"מקדש השכינה וגילוי השראת
הסוגיא בהמשך כמבואר - נגאלין" "כשהן גם היא שם") וישב מקדש
שבותך, את אלקיך ה' "שב שנאמר29 עמהן, שכינה נגאלין כשהן ש"אף
כמו שבותך" ("את עמהן שב שהקב"ה מלמד ושב, אלא נאמר לא והשיב
נמצאת דהגלות האחרון ברגע גם כלומר, הגליות", מבין שבותך30) עם
שב ומשם שם", וישב מקדש "שנסע ישראל, שגלו בהמקום השכינה
שכינתו בו ולגלות להשרות שבירושלים להמקדש בנ"י כל עם הקב"ה

ועד. לעולם

("בית מעט" מה"מקדש הגליות", מבין עמהן שב ש"הקב"ה וכיון
מתחילה זה שבמקום נמצא, שם", וישב מקדש "שנסע שבבבל") רבינו
רק (לא והשלימות התוקף בכל התגלותה השכינה, גאולת ונעשית

העתיד. מקדש שזהו"ע מעט"), ד"מקדש באופן

כך בגלות, שנמצאת מהמקום היא השכינה ששיבת כשם אחר: בסגנון
מהמקום הוא השכינה) וגילוי השראת (שענינו העתיד מקדש שיבת
ואח"כ תחילה מתגלה ששם הגלות, בזמן שם" וישב (מקדש) "שנסע

בירושלים31. למקומו ________נעתק
מהרש"א חדא"ג (30 ג. ל, נצבים (29 ועוד. סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י (28
בלשכת (שמקומם לסנהדרין בנוגע שמצינו ועד (31 ספ"ו. אגה"ת תניא שם.
הגלות) בזמן הסנהדרין היתה שבו האחרון (המקום ש"בטבריא - שבמקדש) הגזית

ספי"ד). סנהדרין הל' (רמב"ם למקדש" נעתקין ומשם תחילה לחזור עתידין

כאן כבר שנמצא העתיד מקדש
המשיח מלך שליט"|א הרבי מציין ה'תשמ"ט, תמוז ט"ו קודש בשיחת
עליו להצביע שניתן ובאופן כאן" כבר "שנמצא השלישי המקדש שבית

שונים. ספיקות בכך ולפשוט אותו למדוד שניתן ועד

הלכות ב[=לימוד] עתים בקביעות יותר עוד מוסיף שזה בטוח "דבר
כאשר הלימוד, באופן הוספה עוד יש שאז בפרט ועוד הבחירה, בית
זאת כשלומדים אפילו או מדות מסכת כשלומדים ענינים כמה ישנם
יחזקאל, מבנין ללמוד צריך שלכן בספק, ענינים כמה נשארים ברמב"ם,

בספק, ענינים כמה נשארים שם וגם

באצבעו "מראה של באופן השלישי המקדש בית את שיש מכיון [=אבל]
חברים" "פלפול יש כאשר כי בספק, ההשארות את חוסכים זה", ואומר
ביחד שניהם יוצאים השלישי, המקדש בבית [=כלשהו] בפרט ספק ויש
זה", ואומר באצבעו "מראה של באופן כאן כבר שנמצא המקדש לבית
הרי – למדוד צריך ואם בפשטות, קיים שהוא איך הדבר על ומביטים

וכו'". וכו' יחזקאל, בנבואת שנאמר דרך על מודדים

עכשיו נפלאות השלישי המקדש בית

ליום פרק מנחם-אב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
טז. פרק אישות הל'

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

כ. פרק

כא. פרק

כב. פרק

טו-יז. פרקים הטומאות אבות שאר הלכות

יח-כ. פרקים

א-ג פרקים אוכלין טומאת הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו פרקים

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הגנים שכירות את שילם מי

בכל ולדבר התורה, כרצון לעשות מוכרח הוא
דין שזהו השפעה, לו שיש מקום בכל התוקף

יכול אינו אחד אף זה שעל נפש בפיקוח הקשור התורה של
להתווכח.

תש"מ) כסלו (י"ט

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ויכוח אין - נפש פיקוח

גבאי אליהו הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י

14:00 עד 11:00 משעה יום כל
חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י

מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'



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

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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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
בישראל ביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

הקדושר' קדמי באוהל הבעש"ט הקדוש הבעש"ט באוהל קדמי ר'

לפלוטו הטיסה סוד נחשף

הבלוטה ניתוח
וכו'. בלוטה להוציא נתוח אודות כותבת

אפשר שאי מעשה ז.א. נתוחים, עניני כבכל והנה
לכה"פ במקצוע, מומחים דעת לשאול צריך להחזירו,

לא שי' חמי', שגם ובטחוני שלשה. טוב ומה שנים
תורת תורתנו הוראת פי על גם והרי זה, על יקפיד

בערך שלא ושלשה שנים לדעת תוקף יש חיים
על מסכים האנושי שכל גם והרי יחיד, דעת לתוקף
מוגבל נברא אלא אינו שיהיו מי יהיו האדם כי זה.

יועץ. ברוב תשועה הרי יחד שלשה שנים והתיישבות
המענה ונשלח ונתקבל מכתבה שכותבת וכיון

רצון יהי הנה באור, והולך מוסיף דענינם חנוכה, בימי
לטובה. לבבם משאלות במילוי מזלם שיאיר

ה׳תתקס) (מאגרת

בשידוכים שמות חשבון
במה להתחשב יש והאם שידוכין, לעניני בהנונע

וכו'. השמות לחשבון בהנוגע ספרים באיזה שנמצא
דא, בכגון רבותינו דברי אלא לנו אין אנו הנה,

אלקיך, הי' עם תהי' תמים שנאמר מה על ומיוסד
אשה ומה' נאמר, עליהם - ביחוד שידוכין ובעניני

ולדון ומצות תורה בעניני להוסיף צריך הרי משכלת,
אשה שתהי' ועניני' הדת לשמירת בהנוגע בההצעה
בס' האמור בכל קפיד דלא ומאן ה', יראת משכלת

עמי'....שמלבד קפדינן דלא ופשיטא פשיטא שמזכיר
אין וכיו"ב החסיד ר"י של המיוחדים הציוויים

ומרז"ל לחופה י"ח בן המשנה דבר על ולהקפיד (* כלל*). להקפיד
ולכל הם סמכא בר שבוודאי ( ועוד קיג,א. פסחים כט,ב. (קידושין הידועים

ה׳תתקעד) (מאגרת וכו'. נאמרו העדות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ה'תשע"ה, תמוז כ"ז שעבר, שלישי יום
בתולדות היסטורי הישג נרשם (14.7.15)
עברו שנים וחצי! תשע החלל. חקר
החללית תשס"ו, בשנת נשלחה מאז
("אופקים הורייזונס" "ניו מאויישת הלא
הוא כשיעדה הברית, מארצות חדשים")
מחמישה למעלה המרוחק פלוטו כוכב
שלישי ביום הארץ. מכדור ק"מ מיליארד
הגשושית הגיעה 15:00 בשעה כאמור,
פלוטו מפני ק"מ 13,000 של למרחק
הכוכב של חדשים צילומים משם ושלחה

שלו. הירחים חמש כולל הננסי,

חשש היה גדולים. חששות למבצע נילוו
הבינארית במערכת תועים אבק ששובלי
בה, יתנגשו כארון, הגדול וירחו פלוטו של

כשורה. התנהל הכל בפועל אך

ה׳ בעבודת ההוראה
שמכל הבעש"ט בתורת הוא ידוע כלל
ללמוד עליו שומע, או רואה שאדם דבר
של הארוך ממסעה גם ה'. בעבודת הוראה
אלא ה'. בעבודת ללמוד מה יש הגשושית
הכל כאשר המשיח, ימות שבתקופתנו,
לתת שיש הרי ומשיח, גאולה בענייני חדור
הבלתי האירוע שבין לקשר הדעת, את

והשלימה. האמיתית לגאולה שיגרתי,

טסה ק"מ מליארד מחמש למעלה
ישיר, כמעט באופן לגלות כדי הגשושית,
לכדור מעבר הזה, עצום המרחב שבכל
מיושב, עולם של מציאות אין הארץ,
סממן מכל מדהימה ריקנות חיים! שוקק
עובדה ואנושות. חיים בעלי צמיחה, של

זכה במה תהיות. המעוררת קוטבית
מכל? יותר אותו המאפיינת לחיות עולמנו,
את להשוואת אין הדומם, ברובד אפילו
לעומת בעולמנו, הדומם של מרכיביו ריבוי
על שבכוכבים, הדומם מרכביבי מיעוט
העצום לעושר ביחס וכמה כמה אחת

והמדבר. החי הצומח, שבסוגי

סופי האין במרחב יחודנו
חיים, השוקק בעולמנו כבר הורגלנו כאן
על המכסים הים ובגלי הנחלים בזרימת
הימיים. היצוריים ושאר הדגים מליוני
והפרחים, היערות בצמיחת הורגלנו
בעלי בתנועת הציפורים, ובציוץ במעוף
האנושי. המין ויצירתיות בפעילות החיים,
אותנו, עוררה קצת לפלוטו הטיסה
של וחביבותו יחודו את יותר המחישה
כאן ואכן, סופי. האין המרחב בכל עולמנו
ביקום היחידי המקום זה הארץ, בכדור

התרחש כאן רק התורה. ניתנה בו כולו
הנבון, האדם נוצר כאן רק סיני. הר מעמד
במתן כאן ומצוות. בתורה שנצטווה זה
"אנכי ית', ומהותו עצמותו התגלתה תורה,
לישראל מצוה הוא כאשר אלוקיך", הוי'
מצות 7 ואת המצות תרי"ג את קרובו עם
נקודת גם זו האומות, שאר לכל נח בני
עצמותו תחילה תתגלה בה המציאות,
והשלימה. האמיתית בגאולה ית' ומהותו
כולה, ההויה של התכליתית המציאות זו
הקב"ה "נתאוה בחז"ל שנאמר הוא ועליה
כאן בתחתונים". דירה ית' לו להיות
עד והשלימה, האמיתית הגאולה תתחיל

כולה. וההוויה היקום לגאולת

הגאולה לקראת הכל
בכניסתנו מתרחש שהאירוע העובדה

הגאולה, לזמן
ממשמעותה נובעת
לשון הגאולה של
מתגלה. הכל גילוי,
הכוחות מתגלים
שטמן הפילאיים

בספר כך על שניבא כפי בעולמנו, הקב"ה
המידע מתגלה שנה. אלפי לפני כבר הזוהר
מרחבית בין טיסה המאפשרים והכוחות
התצפית תמונות לשיגור ועד זו עצומה
לנו להמחיש כדי רק הארץ, לכדור חזרה
להכיר כדי רק עולמנו, של יחודו את
האמיתית הגאולה לקראת הבורא, בגדולת
המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה
עצמותו להתגלות העולם את המתקן

ממש. בקרוב ית' ומהותו

פלוטו הכוכב


