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אלה, מימים כבר לרעהו איש לאחל ישראל מנהג
טובה וחתימה כתיבה באב, עשר חמישה לאחר
אב מנחם בחודש כבר אכן ומתוקה. טובה לשנה

לטובה. עלינו הבאה לשנה ההכנה, מתחילה
במזלו זו להכנה רמז מצאו אף רשומות, דורשי
המילים כאשר אריה, - הוא אב חודש של
את מציינות ארי"ה של התיבות בראשי הנרמזות
כדלהלן: אב מחודש החל הבעל"ט, הזמנים שיאי

רבה. הושענא הכיפורים, יום השנה, ראש אב,
שבוודאי זה ישראל מנהג
מהווה קודש, בהררי יסודו
להתבונן טובה הזדמנות
של המיוחד באופיה
הבעל"ט, החדשה השנה
אליה. עצמנו להכין כדי
נכונה מיוחדת שנה ואכן

הקהל. שנת - לנו

עשה מצות
הרמב"ם לשון וזה
"מצות חגיגה: בהלכות
ישראל כל להקהיל עשה
בכל וטף ונשים אנשים
בעלותם שמיטה מוצאי

שהן פרשיות התורה מן באזניהם ולקרות לרגל
האמת, בדת ידיהם ומחזקות במצות אותן מזרזות
בחג השמטה שנת במועד שנים שבע מקץ שנאמר
את הקהל וגו' לראות ישראל כל בבוא הסכות
וגו'. בשעריך וגרך... והטף והנשים האנשים העם
נמצא המצוה קיום פרטי על תמציתי תיאור
קורין, היו "אימתי הרמב"ם": דברי בהמשך
שהוא הסכות חג של הראשון טוב יום במוצאי
שמינית, שנה של מועד של חולו ימי תחילת
היו הנשים ובעזרת באזניהם, שיקרא הוא והמלך
הקריאה תוכן קורין".
דברים ספר מתוך הינו

מסויימים. בדילוגים
גם מתייחס הרמב"ם
העם הקהלת לאופן

ירושלים בכל בחצוצרות "תוקעין המצוה: לקיום
ושל גדולה בימה ומביאין העם, את להקהיל כדי
נשים עזרת באמצע אותה ומעמידין היתה עץ
קריאתו שישמעו כדי עליה ויושב עולה והמלך
וחזן סביביו, מתקבצין לחג העולים ישראל וכל
הכנסת לראש ונותנו תורה ספר נוטל הכנסת
גדול וכהן גדול לכהן וסגן לסגן נותנו הכנסת וראש
מקבלו... והמלך אדם, בני ברוב להדרו כדי למלך
קורא כל שמברך כדרך ומברך ורואה ופותח
הכנסת, בבית בתורה
מברך הפרשיות.. וקורא
בלשון והכל לאחריה...

הקדש".

הגדול הקהל
יעידו המעמד גדלות על
בהמשך: הרמב"ם דברי
מכירין שאינן "וגרים
לבם להכין חייבין
לשמוע אזנם ולהקשיב
וגילה ויראה באימה
שניתנה כיום ברעדה
חכמים אפילו בסיני, בו
כל שיודעים גדולים
יתרה, גדולה בכוונה לשמוע חייבין כולה התורה
שלא זו לקריאה לבו מכוין לשמוע יכול שאינו ומי
עצמו ויראה האמת דת לחזק אלא הכתוב קבעה
שומעה, הגבורה ומפי בה נצטוה עתה כאילו

האל". דברי להשמיע הוא שליח שהמלך
ההכנות של בעיצומן כבר להיות עלינו מבחינתנו,
בתורה הוספה ע"י הקהל", "שנת הבעל"ט, לשנה
ובעיקר כולל הגאולה. בשורת והפצת ומצות
לרבי נוסעים הקהל! שב"שנת לכך ההכנות
וטף. נשים אנשים כולנו, המשיח", מלך שליט"א
ל"770" הטיסה שאת בטחון, מתוך לנסיעה הכנות
השלישי, המקדש בית עם לירושלים שיעתק
שם הגדול", ל"הקהל שמיא, ענני על נעשה
שליט"א הרבי מפי בתורה הקריאה את נשמע
האל", דברי להשמיע הוא ש"שליח המשיח מלך

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה

גדול קהל ספר
בארה"ק ההפצה מרכז "ממש"

הבעל"ט, "הקהל" לשנת הפיק
לספר ומפוארת חדשה מהדורה

שיחות של לקט גדול", "קהל
שליט"א המשיח מלך הרבי ואגרות

בימינו. ומשמעותה הקהל בנושא
הרב ע"י אומן ביד נערך הספר
ראש-ישיבת ויצהנדלר, שמעון

את להשיג ניתן ראשל"צ. תות"ל
הפצה המובחרות. בחנויות הספר

.077.5123.770 ראשית

האחמדים בכנס ב״נ מצות 7
במהלכו אב י"ד חמישי ביום
כבביר בכפר האחמדים כנס של

7 בנושא הרצאת נערכה שבחיפה,
קלי בועז הרב ע"י נח, בני מצות

בין המצות. 7 להפצת המטה יו"ר
קרא, איוב מר בכנס המשתתפים
אזורי, פעולה לשיתוף השר סגן

בישראל ירדן שגריר יהב, יונה מר
השתתפה כן, כמו אנגליה. ושגריר

בראשות מחיפה רבנים של משלחת
המועצה. וראש מצגר דוד הרב

הקודש, בהכרזת שפתח קלי הרב
שליט"א הרבי גישת אודות דיבר
מצות שבע להפצת המשיח מלך
שתביא היחידה כמסגרת נח, בני

הגאולה עדי ואיזורי עולמי לשלום
והשלימה האמיתית

ובעיקר כולל הקהל״. ״שנת הבעל״ט, לשנה ההכנות של בעיצומן כבר להיות עלינו מבחינתנו,
וטף נשים אנשים המשיח״, מלך שליט״א לרבי נוסעים הקהל! שב״שנת לכך ההכנות

טובות חדשות

לשנת ההכנות
בעיצומן הקהל

ביום נאספו הקודש, בארץ ישראל גן הקיץ מחנות מרשת ילדים אלפי
ו״יחי״. הפסוקים את הכריזו שם טבריה, בעיר מאחד למסדר א׳

אדוננו" "יחי הילדים: אלפי זעקת

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

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 שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

סלוניםר' קדמי בציון הרב יהודה ליב סלונים ליב יהודה הרב בציון קדמי ר'

טויטו חיים צילום:

בבג"צ החוק נזילות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

בצבא בקדושה להתנהג
דבר מזכיר שאינו ולפלא סיון, מכ' למכתבו במענה
מה פי על ובפרט ומצות, תורה בעניני מהתקדמות
על נצטוה מישראל אחד כל שאם מכבר לו שכתבתי
כמה אחד על במילואם לקיימם והמצוה התורה קיום
נדרשת קדושה תוספת אשר בצבא הנמצאים אלה וכמה
הצבור כל על משפיעה שהנהגתם אלא עוד ולא מהם,
מתהלך אלקיך ה' כי טו): כג, (דברים וכמ"ש ובטחונו,
קדוש, מחנך והי' לפניך אויבך ולתת להצילך מחנך בקרב
אתה הן שמכלל מאחריך. ושב דבר ערות בך יראה ולא
בהיותו בקדושה מתנהג שאינו מי אשר ז.א. כו' שומע
מחנך בקרב מתהלך אלקיך לה' עי"ז מתנגד ה"ה בצבא
והאם הצבא. לפני האויבים ונתינת לההצלה ומתנגד

הצבא? של הבטחון במצב מבהילה יותר בגידה ישנה
ו׳שלט) (מאגרת

עגונה של גט לעכב לא
ישראל בנות תקנת על חכמים שקדו כמה עד ידוע והנה
אין אחרת, שתזדמן עד הגט לעכב הסברא מובן ומזה
דאיתתא עיגונא כשישללו ואדרבה, וכלל כלל מקום לה
ו׳שמב) (מאגרת ית'. השם ברכות זה ידי על תתרבנה

אגרשנו מעט מעט
עמהם שבאים שונים חוגים אודות שכותב ובמה
זה, בכגון ההוראה ידועה כבר הנה ומקרבם, בקישור
להעמיס מוכרח שאין אומרת שאת אגרשנו, מעט מעט
ענינים בכמה ביותר גדולה עבודה ומיד תיכף עליהם
ואחד אחד לכל בהנוגע להתבונן ויש מוסדות ובכמה
ממנו לבקש יוכלו פעם אחר שפעם באופן ולהכינו בפרט
ו׳שמא) (מאגרת ויותר. יותר

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (7.8.15) ה'תשע"ה מנחם-אב כ"ב עקב, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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התקשורת, בעולם כך, כל שגרתית לא תופעה
כאלה תקשורת, אנשי גם יש עובדתית אבל
כך על ולהודיע האמת, את לומר שמוכנים
קלמן העיתונאי הוא מהם אחד ועדה. עם קבל
הביאו דריינוף, בתי - בג"צ שאירועי לבסקינד,
מבט המיישרים המאמרים אחד לכתיבת אותו
כחל ללא האמת את ואומרים הבג"צ מול
בהריסת כשמדובר הצחוק: שלטון וסרק.

לערבים. ודין למתנחלים דין יש בתים,

הכותב ותיק, ותחקירן עיתונאי ליבסקינד
כמה לזכותו רשם שנה, כ-13 מזה ב"מעריב"
למד רב. ציבורי הד שעוררו תחקירים וכמה
לאומיות, דתיות חינוך במסגרות בצעירותו

התחיה. בתנועת פעיל והיה

לכת מרחיקות השפעות
חשב הוא דריינוף, בתי אירועי בתחילת
שפרשת בכתבתו, מציין הוא כך לתומו,
פרטי בסיפור עוסקת אל בבית דריינוף בתי
יפסיד כסף כמה הוא הדיון וכל קטן. נקודתי
החלטת פרסום עם רק הבתים. בהרס הקבלן
בעל משהו פה שיש הבין בג״ץ שופטי
ההתיישבות לגבי לכת מרחיקות השלכות
דבריו. מתוך להלן ושומרון. ביהודה היהודית

מרים הבג"צ שופטי של המקורי הדין פסק
על התבסס ג׳ובראן וסלים חיות אסתר נאור,
דינם ולכן היתר, אין דריינוף שלבתי הטענה
המיוחל ההיתר הגיע כאשר גם אך להיהרס.
כל הבתים, להריסת העילה לעולמה והלכה
השימוש וכל להרוס להמשיך ההתעקשות
הדיון״ ״סופיות כמו משפטיים בביטויים
אחת אמת על מלמדים דין״, בית ו״מעשה

למהות. ובז המסגרת את מקדש המשפט בית
בערכאות המשפט בבתי הנעשה את שמכיר מי
ששמענו הקשקושים שכל יודע השונות
הם והדמוקרטיה החוק שלטון על השבוע
המשפט, שבבית הבלים. של מאוסף יותר לא
דין יש קלות, בקלי זה את להוכיח ואפשר

לערבים. ודין למתנחלים

הבדואים? אצל קרה מה
בדואים חבורת פלשה שנה מ-30 למעלה לפני
כביש שליד לשטח וג׳נביב עזזמה ממשפחות
כמעט אחרי בו. והתיישבה ירוחם-דימונה,
להוציא כושלים ניסיונות של שנים עשר
הגיש ישראל, מקרקעי מינהל משם, אותם
המשפחות. 82 לפינוי תביעה המשפט לבית
שזה הסבירה השופטת שנים, נסחב הדיון
וב־1997 הנושא״, של הרבה ״הרגישות בגלל
קבעה השופטת הדין. פסק סוף־סוף הגיע
שנויה בלתי הקרקע על המדינה בעלות כי

בניגוד אליה פלשו שהבדואים במחלוקת,
שלהם סבא על כשסיפרו שיקרו שהם לחוק,
לנתבעים, מורה ״אני האדמה. את שעיבד
לסלק להם אשר וכל משפחותיהם לבני
לתובע ולהשיבם המקרקעין, לפנות ואו ידם
אדם, מכל ופנויים ריקים ק״ל) - (המינהל

השופטת. חרצה חיים״, ובעל חפץ

המחוזי. המשפט לבית ערערו הבדואים
כמו בדיוק שם, גם הפסידו 1998 בדצמבר
אחרי שנים 17 ב־2007, כך אחר להם שקרה
את דחה העליון, ביהמ"ש ההליכים, תחילת
זה מדוע מסביר כשהוא הבדואים, בקשת
אחר פעם "״נעתרנו רבות: כה שנים לקח
המשפט, בית הטעים דחייה״, לבקשות פעם
פתרון להשגת בכך לתרום כוונה מתוך ״והכל
מבחינה הסכסוך מורכבות ״נוכח מוסכם״.
ומה השופטים. כתבו ואנושית״, ציבורית
הגבוהות המילים וכל הדיון״ ״סופיות עם

אל? בית בבג״ץ השבוע ששמענו

הסיפור? נגמר ואיך
עדכון: קבלו הבדואים? סיפור נגמר ואיך
עצם עד במקומם יושבים כולם העבריינים
ברגעים ממש עמלה ישראל ומדינת הזה, היום
ההתנחלות של ההלבנה תוכניות על אלה
בואו, עכשיו הזאת. הענקית הבלתי־חוקית
זה איך לנו וספרו דריינוף, דין פסק גיבורי כל
שיפוטיים צווים מ־5,000 למעלה יש שבנגב
ספרו מבוצעים. שלא בדואים נגד להריסה
אדם יכול שכזאת פרועה בסיטואציה איך לנו
על ולכתוב העליון המשפט בבית לשבת הגון

החוק. את לקיים הצורך
הגאולה. באתר המלא, המאמר

אל בבית דריינוף בתי הריסת הבושה.
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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

מינה ורעייתו בצלאל הרב למשפחת

שיחיו קירנברג
תי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת

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

טוב מזל

שנעשים המופתים ריבוי
מלך שליט"א הרבי ע"י בתקופתנו
מעובדת יוצא פועל הינו המשיח,
"ימות של בתקופה היותנו
כזה ומופת אות כל המשיח".
הרבי אצל על-טבעי, פן חושף
מופת על המשיח. מלך שליט"א
במשפחתו, לאחרונה שהיה כזה
מפתח גנץ חמדי הרב מספר

היהודית. הסדנא מנהל תקוה,

צביההייתהעסוקהלמעלה אחותי
האחרונות בהכנות מהראש
שלב בכל כאשר חתונתה, לקראת
מלך שליט"א לרבי מדווחת היא

על שלב בכל המשיח,
העניינים. התקדמות

שבועות כשלושה
החתונה, לפני
מהסמינר, כשחזרה
להורי הצטרפה היא
ואימי שמואל ר' אבי
לסעודת הדסה,
שהיא תוך הצהריים,
ילקוטה את זורקת

בסלון. הספה על

הארוחה במהלך
לאימי נדמה היה

הראשית שהדלת שומעת שהיא
ולא אבי ולא מאחר אך נפתחת,
כלשהו, רחש שמעו לא אחותי
לזה לייחס שלא היא גם החליטה

חשיבות. כל

כשהם בארוחה המשכו הם
המרובות ההכנות על משוחחים
כשהסתיימה רק החתונה. לקראת
לעלות בקשה ואחותי הארוחה
שילקוטה גילתה היא לחדרה,

נעלם.

הילקוט, אחר בחיפוש התחלנו
נראה המאמצים, כל למרות אך

האדמה. אותו בלעה כאילו היה

ששמעה ברחש אימי נזכרה אז רק
התמונה כעת הארוחה. בעת
שמאן כנראה ברורה, די הייתה
בנסיון עמד ולא לביתם נכנס דהו,
את במשיכה" ו"קנה ילקוט מול

הילקוט.

להעריך רק הוא כעת שנותר כל
מיד חלו הם אכן, הנזקים. את
שהיו הערך דברי את למנות

בילקוט.

היה ומחברות ספרים למספר פרט
כסף, מעט שהכיל ארנק בילקוט
מרחובות רכבת כרטיסי מספר
רשיון זהות, תעודת חב"ד, לכפר
שאבי דולר מכל והחשוב נהיגה
המשיח מלך שליט"א מהרבי קיבל
היה הדולר לאחותי, והעניקו
לשמירה בארנקה קבע דרך עימה

והגנה.

לחדש, ניתן ורשיון זהות תעודת
לאיבוד שהולך הרבי של דולר אבל
שאחותה ולמרות לחדש, ניתן לא
לה להעניק הבטיחה בגדולה
בזמנו קבלה שהיא אחר דולר
מלך שליט"א מהרבי

המשיח.

רב, בצער היו כטולם
צביה. אחותי ובמיוחד
על העיבה האבידה

רוחם. מצב

לשיגרת הכניסה
הקדחתניות ההכנות
החתונה, לקראת
הכאב. על הקלו
המעטים הימים
לחתונה עד שנותרו
והחתונה ביעף. חלפו

לבב. ובטוב בשמחה ב"ה עברה

בשעות החתונה, למחרת
אחי אימי אל מתקשר הצהריים
מפני לשבת, מאימי ומבקש יוסי
מה דבר לה לספר עומד שהוא

מרגש.

לאחד נכנס הוא יום באותו
משרדים בבניין שלו הלקוחות
במחשבים), בתחזוק עוסק (הוא
אם אותו, שואל לקוח אותו ואז
צביה בשם מישהי מכיר הוא

גנץ?

שרק אחותי זו אחי, עונה בוודאי
ארנק שולף הלקוח נישאה. אתמול
הבניין. במדרגות זרוק שנמצא
אך מתכולתו. מרוקן היה הארנק
נהיגה רשיון בו. נותרו דברים שני
בעל מי לזהות היה ניתן כך -
הדולר היה הנוסף והדבר הארנק.

המשיח. מלך שליט"א הרבי של

לאחותי מיד התקשרה אימי
מלך שליט"א הרבי לה, והודיעה
ליום מתנה דולר לך שלח המשיח,

חתונתך.

   
    
    
   

    
    
   
  

     
    
    

   

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.

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:10 18:56 ירושלים
20:12 19:11 תל-אביב
20:13 19:03 חיפה
20:11 19:12 באר-שבע
20:49 19:47 ניו-יורק
       

א-ג) - נא יד-כו, - מט (ישעיה:

  
        

    

מה"עצמות" רק נחמה

שכחני" ואד' ה' עזבני ציון "ותאמר הפסוק על
הפטרה כי במדרש נאמר השבת, הפטרת שבפתיחת
עמי נחמו "נחמו הקודמת להפטרה המשך מהווה זו

שהם לנביאים הקב"ה אומר הראשונה בהפטרה וגו'":
"עזבני ישראל כנסת עונה כך ועל ישראל, את ינחמו

תבוא שהנחמה רוצים ישראל - שכחני" ואד' ה',
בעצמו. מהקב״ה

שבין בהבדל דווקא לההתבונן יש הרעיון, להבנת
בשמותיהם: גם שמרומז כפי אלה, פרשיות

בגאולה מאפיינים
"מתנת לשון - ואתחנן פרשת של המאפיין

מתנה של כדרכה מלמעלה, המשכה הריהו - חנם"
בקשת גם זה). בפרט למטה (הנמצא למקבל הניתנית
משה, ע"י תהי'ה לארץ-ישראל שהכניסה "ואתחנן",

ה"למעלה". את מדגישה חמה", כפני משה "פני כאשר
ע"י היתה לארץ הכניסה שאילו מובן זה לפי אגב, -
ושבעת מהטבע, למעלה של באופן היתה היא משה,
מצד כי - בישראל להלחם מעיזים היו לא האומות
כפני משה "פני ע"י (הנמשך מלמעלה והכח הגילוי
העולם "טבע" עם להתחשב מקום כל אין חמה")
גילוי לגבי מתבטלים הם ואדרבה, האומות. ועם

עליהם תפול כנען, יושבי כל "נמוגו שכתוב כפי זה,
ופחד". אימתה

את זאת לעומת מדגיש "עקב" פרשת של אופייה
בהם מאיר שלא במצב שרויים ישראל ה"למטה",

ה"עקב" בדוגמת הם אלא שלמעלה, האור גילוי
ולמרות - בגילוי בו מאירה לא הנפש שחיות שבאדם

- הם עבודתם מצד המצות את מקיימים הם זאת
אותם". ועשיתם ושמרתם ... תשמעון עקב "והיה

"ואתחנן" פרשת את לאפיין ניתן מדוע הטעם גם זהו
ואילו ואראה"; נא "אעברה הפסוק: וכלשון ב-בראי׳ה

"והי'ה הפסוק: כלשון ב-שמיעה, "עקב" פרשת את
תשמעון". עקב

העמים מכל תהיה ברוך

אזי ה"למעלה", מצד מאירה האלוקות כאשר
כאשר אך שרואה. כאדם בפשיטות, היא האלקות

להגיע קשה הנבראים, עבודת מצד הם הדברים
עדיין עצמם, שיזככו כמה כל באלקות. לראי'ה

ובוודאות בפשיטות היא הבריאה ומציאות מציאותם
שצריך בהתחדשות היא האלקות ואילו גמורה,

כמי - שמיעה בחינת זהו נוספים. באמצעים לששה
שמיעה דומה אינה והרי - זה, דבר אודות ששמע

לראי'ה.
הרי "שמיעה"? בדרגת טעם מה לכאורה הנ"ל, עפ"י
ובתוקף בפשיטות האדם אצל הדבר מתקבל בראי'ה

בשמיעה? מאשר יותר וודאות
הדבר מחמת רק היא הוודאות שבראי'ה אלא,

הנראה הדבר כי הרואה, האדם מחמת ולא הנראה,

פנימיותו. אל חודר ואינו מהאדם "רחוק" נשאר
האוזן", חלל בתור "נכנס הקול בשמיעה, ואילו

ממש". בפנימיות ונרגש "נכנס ערב קול של ותענוג
כן עולם, בעניני ושמיעה ראי'ה בין הזה ההבדל ככל

פרשת של ו"תשמעון" ואתחנן של ב"ואראה" גם הוא
בהרבה פחותה "תשמעון" שבחינת אף על "עקב":
מאחר ברם משה, ביקש אותה "ואראה" מבחינת

של במצב שהם כפי ישראל עבודת מצד באה והיא
היא חודרת - מלמעלה חנם" כ"מתנה ולא - "עקב"

יותר. בפנימיות המטה אל
נא "אעברה ע"י אומות-העולם: על בפעולה עד"ז
אבל ישראל, לפני אוה"ע מתבטלים גו'", ואראה

תהי'ה ל"ברוך עד אוה"ע על פועל תשמעון" ה"עקב
את מברכים עצמם העמים", "כל שגם העמים" מכל

מצרותי'ה". מתקלסת ו"כנס"י ישראל,

ממנו תבוא שהנחמה
"נחמו לפרשיותיהן: ההפטרות שייכות גם תובן עפי"ז

מאת הבאה נחמה זו אלוקיכם" יאמר עמי נחמו
אינה עצמה מצד דלעילא שאתערותא והיות הקב"ה,

באמצעות הנחמה באה לכן האור, מחיצוניות אלא
שכחני" ואד' ה' עזבני ציון "ותאמר משא"כ נביאים;

מחמת אלא, מלמעלה אור גילוי מחמת לא הדבר בא
גופא. ציון

לכן לעצמות, עד מגיעה המטה שעבודת ומכיון
אינה הנביאים שע"י שהנחמה ישראל, תובעים

עצמו. מהקב"ה תבוא שהנחמה ורצונם מספקת,
טענתם עם הקב"ה מסכים - המדרש כסיום - ואז

"עני'ה ואומר מספקת, אינה הנביאים שע"י שהנחמה
הוא אנכי "אנכי את מביא וזה - נחמה" לא סוערה
משיח ע"י והשלימה, האמיתית בגאולה מנחמכם",

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו,
ותשכ"ט) תשכ"ו עקב פרשת שבת שיחות (עפ"י

שנת שאחר שנה בהיותה הקהל״, ״שנת הינה הבעל״ט השנה
כל נקהלים היו קיים, המקדש שבית בזמן כזו, בשנה שמיטה.

את לשמוע המקדש לבית וטף, נשים אנשים, הסוכות, בחג ישראל
תורה. כבמתן ה׳ ליראת לעוררם כדי בתורה, בפניהם קורא המלך

״הקהל״. לשנת המשיח מלך שליט״א הרבי מהוראת להלן

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה הקהל לשנת

דהנה, – ל"הקהל" בנוגע ההצעה באה "ועפ"ז
שהדיבור לדאוג ויש הרף ללא זה בענין מרעישים
אשר מציעים, ולכן ממש... לפועל יבוא אומנם
ואדם מרכזי מקום יסודר ל"הקהל" בנוגע (גם)
הרוצה כל יוכל ושם בזה... שיתעסק מיוחד
לפעול נדר) (בלי ע"ע מקבל שהוא להרשם בכך,

ב"הקהל".

מספר בתוספת תהי' שההרשמה – טוב ומה
אומנם האם אותו, ולשאול הנרשם עם להתקשר שיוכלו כדי טלפון,

נדר)... (בלי ע"ע שקיבל מה את בפועל קיים

בכרטיסים ... אמו ושם הנרשם שם את רק לכתוב יש ההרשמה בכרטיסי
פעם עכ"פ לכאו"א, יפנו והממונים הטלפון מספר (כאמור) גם יצויין
בחודשו" חודש "עולת התחייבותו, אודות לו ויזכירו בחודש, אחת

הקהל... שנת חודשי י"ב במשך

לשמם) (הראוים במכתבי-עת הכרטיסים את להדפיס הנכון ומן
להרשם שהרוצה כך עותקים, אלפי בעשרות ונדפסים ליהודים המגיעים

ולשלחו. הכרטיס את לגזור רק יצטרך

באה התורה, בעניני קשורים יהיו פרטים, לפרטי ועד הפרטים, שכל כדי
שיעור שהוא טפח, על טפח יהי'ה הכרטיס גודל אשר נוספת, הצעה
בענין ואילך) ג ס, ר"ה (דרושי בלקו"ת [כמבואר בתורה ענינים בכו"כ

א)]. כו, (נדה כו' לולב סוכה כו' טפח שיעורין חמשה
(159-160 ע' התוועדויות ה'תשמ"ח, תשרי (י"ג

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

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

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

כא-כג פרקים כלים הלכות

כד-כו. פרקים

א. פרק מקוואות הלכות כז-כח. פרקים

ב-ד. פרק

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

א-ב. פרקים ממון נזקי הלכות יא. פרק
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כג

כד

כה
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ש'

א'

ב'

ג'
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ה'

לחתונה מתנה - ברכה דולר

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

השבת לוח

להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ, על

שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל כמה
בפניהם. הארץ את פותחים שאז לגויים,

ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים

עקב פרשת
ד - אבות פרקי

מרגלית ורעייתו זלמן שניאור הרב למשפחת

שי' בלוך
שיחי' יצחק יוסף ה' בצבאות החייל הבן להולדת

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

טוב אלפים:מזל 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

אם

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'

גנץ יוסי

הקהל כרטיס
שמטרתו ה"הקהל", במפעל ישראל, עם לאחדות בזה מצטרף הנני
אהבת מתוך ומצותיה התורה קיום ה', ויראת האמונה חיזוק

בזה. נדר, בלי לפעול ואשתדל ישראל.

________________ האם שם __________________ פרטי שם

_______ גיל _____________________________ משפחה שם

_____________________ טלפון

____________________________________________ כתובת
ישוב מס' רח'

האישיים. פרטיך את מלא לך, המתאימים הסעיפים את סמן

השנה. במהלך אי"ה שיערכו "הקהל" לכנסי להזמנני אבקש #

השפעתי את ולהפעיל אלי, הקרובים את לזמן מזמן לאסוף מוכן אני #
"הקהל". של בערכים יחד להתחזק עליהם,

הפעולות. על פרטים לקבל לחודש אחת אלי שתתקשרו אשמח #

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי



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

מינה ורעייתו בצלאל הרב למשפחת

שיחיו קירנברג
תי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת

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

טוב מזל

שנעשים המופתים ריבוי
מלך שליט"א הרבי ע"י בתקופתנו
מעובדת יוצא פועל הינו המשיח,
"ימות של בתקופה היותנו
כזה ומופת אות כל המשיח".
הרבי אצל על-טבעי, פן חושף
מופת על המשיח. מלך שליט"א
במשפחתו, לאחרונה שהיה כזה
מפתח גנץ חמדי הרב מספר

היהודית. הסדנא מנהל תקוה,

צביההייתהעסוקהלמעלה אחותי
האחרונות בהכנות מהראש
שלב בכל כאשר חתונתה, לקראת
מלך שליט"א לרבי מדווחת היא

על שלב בכל המשיח,
העניינים. התקדמות

שבועות כשלושה
החתונה, לפני
מהסמינר, כשחזרה
להורי הצטרפה היא
ואימי שמואל ר' אבי
לסעודת הדסה,
שהיא תוך הצהריים,
ילקוטה את זורקת

בסלון. הספה על

הארוחה במהלך
לאימי נדמה היה

הראשית שהדלת שומעת שהיא
ולא אבי ולא מאחר אך נפתחת,
כלשהו, רחש שמעו לא אחותי
לזה לייחס שלא היא גם החליטה

חשיבות. כל

כשהם בארוחה המשכו הם
המרובות ההכנות על משוחחים
כשהסתיימה רק החתונה. לקראת
לעלות בקשה ואחותי הארוחה
שילקוטה גילתה היא לחדרה,

נעלם.

הילקוט, אחר בחיפוש התחלנו
נראה המאמצים, כל למרות אך

האדמה. אותו בלעה כאילו היה

ששמעה ברחש אימי נזכרה אז רק
התמונה כעת הארוחה. בעת
שמאן כנראה ברורה, די הייתה
בנסיון עמד ולא לביתם נכנס דהו,
את במשיכה" ו"קנה ילקוט מול

הילקוט.

להעריך רק הוא כעת שנותר כל
מיד חלו הם אכן, הנזקים. את
שהיו הערך דברי את למנות

בילקוט.

היה ומחברות ספרים למספר פרט
כסף, מעט שהכיל ארנק בילקוט
מרחובות רכבת כרטיסי מספר
רשיון זהות, תעודת חב"ד, לכפר
שאבי דולר מכל והחשוב נהיגה
המשיח מלך שליט"א מהרבי קיבל
היה הדולר לאחותי, והעניקו
לשמירה בארנקה קבע דרך עימה

והגנה.

לחדש, ניתן ורשיון זהות תעודת
לאיבוד שהולך הרבי של דולר אבל
שאחותה ולמרות לחדש, ניתן לא
לה להעניק הבטיחה בגדולה
בזמנו קבלה שהיא אחר דולר
מלך שליט"א מהרבי

המשיח.

רב, בצער היו כטולם
צביה. אחותי ובמיוחד
על העיבה האבידה

רוחם. מצב

לשיגרת הכניסה
הקדחתניות ההכנות
החתונה, לקראת
הכאב. על הקלו
המעטים הימים
לחתונה עד שנותרו
והחתונה ביעף. חלפו

לבב. ובטוב בשמחה ב"ה עברה

בשעות החתונה, למחרת
אחי אימי אל מתקשר הצהריים
מפני לשבת, מאימי ומבקש יוסי
מה דבר לה לספר עומד שהוא

מרגש.

לאחד נכנס הוא יום באותו
משרדים בבניין שלו הלקוחות
במחשבים), בתחזוק עוסק (הוא
אם אותו, שואל לקוח אותו ואז
צביה בשם מישהי מכיר הוא

גנץ?

שרק אחותי זו אחי, עונה בוודאי
ארנק שולף הלקוח נישאה. אתמול
הבניין. במדרגות זרוק שנמצא
אך מתכולתו. מרוקן היה הארנק
נהיגה רשיון בו. נותרו דברים שני
בעל מי לזהות היה ניתן כך -
הדולר היה הנוסף והדבר הארנק.

המשיח. מלך שליט"א הרבי של

לאחותי מיד התקשרה אימי
מלך שליט"א הרבי לה, והודיעה
ליום מתנה דולר לך שלח המשיח,

חתונתך.

   
    
    
   

    
    
   
  

     
    
    

   

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.

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:10 18:56 ירושלים
20:12 19:11 תל-אביב
20:13 19:03 חיפה
20:11 19:12 באר-שבע
20:49 19:47 ניו-יורק
       

א-ג) - נא יד-כו, - מט (ישעיה:

  
        

    

מה"עצמות" רק נחמה

שכחני" ואד' ה' עזבני ציון "ותאמר הפסוק על
הפטרה כי במדרש נאמר השבת, הפטרת שבפתיחת
עמי נחמו "נחמו הקודמת להפטרה המשך מהווה זו

שהם לנביאים הקב"ה אומר הראשונה בהפטרה וגו'":
"עזבני ישראל כנסת עונה כך ועל ישראל, את ינחמו

תבוא שהנחמה רוצים ישראל - שכחני" ואד' ה',
בעצמו. מהקב״ה

שבין בהבדל דווקא לההתבונן יש הרעיון, להבנת
בשמותיהם: גם שמרומז כפי אלה, פרשיות

בגאולה מאפיינים
"מתנת לשון - ואתחנן פרשת של המאפיין

מתנה של כדרכה מלמעלה, המשכה הריהו - חנם"
בקשת גם זה). בפרט למטה (הנמצא למקבל הניתנית
משה, ע"י תהי'ה לארץ-ישראל שהכניסה "ואתחנן",

ה"למעלה". את מדגישה חמה", כפני משה "פני כאשר
ע"י היתה לארץ הכניסה שאילו מובן זה לפי אגב, -
ושבעת מהטבע, למעלה של באופן היתה היא משה,
מצד כי - בישראל להלחם מעיזים היו לא האומות
כפני משה "פני ע"י (הנמשך מלמעלה והכח הגילוי
העולם "טבע" עם להתחשב מקום כל אין חמה")
גילוי לגבי מתבטלים הם ואדרבה, האומות. ועם

עליהם תפול כנען, יושבי כל "נמוגו שכתוב כפי זה,
ופחד". אימתה

את זאת לעומת מדגיש "עקב" פרשת של אופייה
בהם מאיר שלא במצב שרויים ישראל ה"למטה",

ה"עקב" בדוגמת הם אלא שלמעלה, האור גילוי
ולמרות - בגילוי בו מאירה לא הנפש שחיות שבאדם

- הם עבודתם מצד המצות את מקיימים הם זאת
אותם". ועשיתם ושמרתם ... תשמעון עקב "והיה

"ואתחנן" פרשת את לאפיין ניתן מדוע הטעם גם זהו
ואילו ואראה"; נא "אעברה הפסוק: וכלשון ב-בראי׳ה

"והי'ה הפסוק: כלשון ב-שמיעה, "עקב" פרשת את
תשמעון". עקב

העמים מכל תהיה ברוך

אזי ה"למעלה", מצד מאירה האלוקות כאשר
כאשר אך שרואה. כאדם בפשיטות, היא האלקות

להגיע קשה הנבראים, עבודת מצד הם הדברים
עדיין עצמם, שיזככו כמה כל באלקות. לראי'ה

ובוודאות בפשיטות היא הבריאה ומציאות מציאותם
שצריך בהתחדשות היא האלקות ואילו גמורה,

כמי - שמיעה בחינת זהו נוספים. באמצעים לששה
שמיעה דומה אינה והרי - זה, דבר אודות ששמע

לראי'ה.
הרי "שמיעה"? בדרגת טעם מה לכאורה הנ"ל, עפ"י
ובתוקף בפשיטות האדם אצל הדבר מתקבל בראי'ה

בשמיעה? מאשר יותר וודאות
הדבר מחמת רק היא הוודאות שבראי'ה אלא,

הנראה הדבר כי הרואה, האדם מחמת ולא הנראה,

פנימיותו. אל חודר ואינו מהאדם "רחוק" נשאר
האוזן", חלל בתור "נכנס הקול בשמיעה, ואילו

ממש". בפנימיות ונרגש "נכנס ערב קול של ותענוג
כן עולם, בעניני ושמיעה ראי'ה בין הזה ההבדל ככל

פרשת של ו"תשמעון" ואתחנן של ב"ואראה" גם הוא
בהרבה פחותה "תשמעון" שבחינת אף על "עקב":
מאחר ברם משה, ביקש אותה "ואראה" מבחינת

של במצב שהם כפי ישראל עבודת מצד באה והיא
היא חודרת - מלמעלה חנם" כ"מתנה ולא - "עקב"

יותר. בפנימיות המטה אל
נא "אעברה ע"י אומות-העולם: על בפעולה עד"ז
אבל ישראל, לפני אוה"ע מתבטלים גו'", ואראה

תהי'ה ל"ברוך עד אוה"ע על פועל תשמעון" ה"עקב
את מברכים עצמם העמים", "כל שגם העמים" מכל

מצרותי'ה". מתקלסת ו"כנס"י ישראל,

ממנו תבוא שהנחמה
"נחמו לפרשיותיהן: ההפטרות שייכות גם תובן עפי"ז

מאת הבאה נחמה זו אלוקיכם" יאמר עמי נחמו
אינה עצמה מצד דלעילא שאתערותא והיות הקב"ה,

באמצעות הנחמה באה לכן האור, מחיצוניות אלא
שכחני" ואד' ה' עזבני ציון "ותאמר משא"כ נביאים;

מחמת אלא, מלמעלה אור גילוי מחמת לא הדבר בא
גופא. ציון

לכן לעצמות, עד מגיעה המטה שעבודת ומכיון
אינה הנביאים שע"י שהנחמה ישראל, תובעים

עצמו. מהקב"ה תבוא שהנחמה ורצונם מספקת,
טענתם עם הקב"ה מסכים - המדרש כסיום - ואז

"עני'ה ואומר מספקת, אינה הנביאים שע"י שהנחמה
הוא אנכי "אנכי את מביא וזה - נחמה" לא סוערה
משיח ע"י והשלימה, האמיתית בגאולה מנחמכם",

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו,
ותשכ"ט) תשכ"ו עקב פרשת שבת שיחות (עפ"י

שנת שאחר שנה בהיותה הקהל״, ״שנת הינה הבעל״ט השנה
כל נקהלים היו קיים, המקדש שבית בזמן כזו, בשנה שמיטה.

את לשמוע המקדש לבית וטף, נשים אנשים, הסוכות, בחג ישראל
תורה. כבמתן ה׳ ליראת לעוררם כדי בתורה, בפניהם קורא המלך

״הקהל״. לשנת המשיח מלך שליט״א הרבי מהוראת להלן

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה הקהל לשנת

דהנה, – ל"הקהל" בנוגע ההצעה באה "ועפ"ז
שהדיבור לדאוג ויש הרף ללא זה בענין מרעישים
אשר מציעים, ולכן ממש... לפועל יבוא אומנם
ואדם מרכזי מקום יסודר ל"הקהל" בנוגע (גם)
הרוצה כל יוכל ושם בזה... שיתעסק מיוחד
לפעול נדר) (בלי ע"ע מקבל שהוא להרשם בכך,

ב"הקהל".

מספר בתוספת תהי' שההרשמה – טוב ומה
אומנם האם אותו, ולשאול הנרשם עם להתקשר שיוכלו כדי טלפון,

נדר)... (בלי ע"ע שקיבל מה את בפועל קיים

בכרטיסים ... אמו ושם הנרשם שם את רק לכתוב יש ההרשמה בכרטיסי
פעם עכ"פ לכאו"א, יפנו והממונים הטלפון מספר (כאמור) גם יצויין
בחודשו" חודש "עולת התחייבותו, אודות לו ויזכירו בחודש, אחת

הקהל... שנת חודשי י"ב במשך

לשמם) (הראוים במכתבי-עת הכרטיסים את להדפיס הנכון ומן
להרשם שהרוצה כך עותקים, אלפי בעשרות ונדפסים ליהודים המגיעים

ולשלחו. הכרטיס את לגזור רק יצטרך

באה התורה, בעניני קשורים יהיו פרטים, לפרטי ועד הפרטים, שכל כדי
שיעור שהוא טפח, על טפח יהי'ה הכרטיס גודל אשר נוספת, הצעה
בענין ואילך) ג ס, ר"ה (דרושי בלקו"ת [כמבואר בתורה ענינים בכו"כ

א)]. כו, (נדה כו' לולב סוכה כו' טפח שיעורין חמשה
(159-160 ע' התוועדויות ה'תשמ"ח, תשרי (י"ג

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

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

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

כא-כג פרקים כלים הלכות

כד-כו. פרקים

א. פרק מקוואות הלכות כז-כח. פרקים

ב-ד. פרק

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

א-ב. פרקים ממון נזקי הלכות יא. פרק

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לחתונה מתנה - ברכה דולר

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

השבת לוח

להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ, על

שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל כמה
בפניהם. הארץ את פותחים שאז לגויים,

ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים

עקב פרשת
ד - אבות פרקי

מרגלית ורעייתו זלמן שניאור הרב למשפחת

שי' בלוך
שיחי' יצחק יוסף ה' בצבאות החייל הבן להולדת

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

טוב אלפים:מזל 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

אם

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'

גנץ יוסי

הקהל כרטיס
שמטרתו ה"הקהל", במפעל ישראל, עם לאחדות בזה מצטרף הנני
אהבת מתוך ומצותיה התורה קיום ה', ויראת האמונה חיזוק

בזה. נדר, בלי לפעול ואשתדל ישראל.

________________ האם שם __________________ פרטי שם

_______ גיל _____________________________ משפחה שם

_____________________ טלפון

____________________________________________ כתובת
ישוב מס' רח'

האישיים. פרטיך את מלא לך, המתאימים הסעיפים את סמן

השנה. במהלך אי"ה שיערכו "הקהל" לכנסי להזמנני אבקש #

השפעתי את ולהפעיל אלי, הקרובים את לזמן מזמן לאסוף מוכן אני #
"הקהל". של בערכים יחד להתחזק עליהם,

הפעולות. על פרטים לקבל לחודש אחת אלי שתתקשרו אשמח #

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי



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

אלה, מימים כבר לרעהו איש לאחל ישראל מנהג
טובה וחתימה כתיבה באב, עשר חמישה לאחר
אב מנחם בחודש כבר אכן ומתוקה. טובה לשנה

לטובה. עלינו הבאה לשנה ההכנה, מתחילה
במזלו זו להכנה רמז מצאו אף רשומות, דורשי
המילים כאשר אריה, - הוא אב חודש של
את מציינות ארי"ה של התיבות בראשי הנרמזות
כדלהלן: אב מחודש החל הבעל"ט, הזמנים שיאי

רבה. הושענא הכיפורים, יום השנה, ראש אב,
שבוודאי זה ישראל מנהג
מהווה קודש, בהררי יסודו
להתבונן טובה הזדמנות
של המיוחד באופיה
הבעל"ט, החדשה השנה
אליה. עצמנו להכין כדי
נכונה מיוחדת שנה ואכן

הקהל. שנת - לנו

עשה מצות
הרמב"ם לשון וזה
"מצות חגיגה: בהלכות
ישראל כל להקהיל עשה
בכל וטף ונשים אנשים
בעלותם שמיטה מוצאי

שהן פרשיות התורה מן באזניהם ולקרות לרגל
האמת, בדת ידיהם ומחזקות במצות אותן מזרזות
בחג השמטה שנת במועד שנים שבע מקץ שנאמר
את הקהל וגו' לראות ישראל כל בבוא הסכות
וגו'. בשעריך וגרך... והטף והנשים האנשים העם
נמצא המצוה קיום פרטי על תמציתי תיאור
קורין, היו "אימתי הרמב"ם": דברי בהמשך
שהוא הסכות חג של הראשון טוב יום במוצאי
שמינית, שנה של מועד של חולו ימי תחילת
היו הנשים ובעזרת באזניהם, שיקרא הוא והמלך
הקריאה תוכן קורין".
דברים ספר מתוך הינו

מסויימים. בדילוגים
גם מתייחס הרמב"ם
העם הקהלת לאופן

ירושלים בכל בחצוצרות "תוקעין המצוה: לקיום
ושל גדולה בימה ומביאין העם, את להקהיל כדי
נשים עזרת באמצע אותה ומעמידין היתה עץ
קריאתו שישמעו כדי עליה ויושב עולה והמלך
וחזן סביביו, מתקבצין לחג העולים ישראל וכל
הכנסת לראש ונותנו תורה ספר נוטל הכנסת
גדול וכהן גדול לכהן וסגן לסגן נותנו הכנסת וראש
מקבלו... והמלך אדם, בני ברוב להדרו כדי למלך
קורא כל שמברך כדרך ומברך ורואה ופותח
הכנסת, בבית בתורה
מברך הפרשיות.. וקורא
בלשון והכל לאחריה...

הקדש".

הגדול הקהל
יעידו המעמד גדלות על
בהמשך: הרמב"ם דברי
מכירין שאינן "וגרים
לבם להכין חייבין
לשמוע אזנם ולהקשיב
וגילה ויראה באימה
שניתנה כיום ברעדה
חכמים אפילו בסיני, בו
כל שיודעים גדולים
יתרה, גדולה בכוונה לשמוע חייבין כולה התורה
שלא זו לקריאה לבו מכוין לשמוע יכול שאינו ומי
עצמו ויראה האמת דת לחזק אלא הכתוב קבעה
שומעה, הגבורה ומפי בה נצטוה עתה כאילו

האל". דברי להשמיע הוא שליח שהמלך
ההכנות של בעיצומן כבר להיות עלינו מבחינתנו,
בתורה הוספה ע"י הקהל", "שנת הבעל"ט, לשנה
ובעיקר כולל הגאולה. בשורת והפצת ומצות
לרבי נוסעים הקהל! שב"שנת לכך ההכנות
וטף. נשים אנשים כולנו, המשיח", מלך שליט"א
ל"770" הטיסה שאת בטחון, מתוך לנסיעה הכנות
השלישי, המקדש בית עם לירושלים שיעתק
שם הגדול", ל"הקהל שמיא, ענני על נעשה
שליט"א הרבי מפי בתורה הקריאה את נשמע
האל", דברי להשמיע הוא ש"שליח המשיח מלך

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה

גדול קהל ספר
בארה"ק ההפצה מרכז "ממש"

הבעל"ט, "הקהל" לשנת הפיק
לספר ומפוארת חדשה מהדורה

שיחות של לקט גדול", "קהל
שליט"א המשיח מלך הרבי ואגרות

בימינו. ומשמעותה הקהל בנושא
הרב ע"י אומן ביד נערך הספר
ראש-ישיבת ויצהנדלר, שמעון

את להשיג ניתן ראשל"צ. תות"ל
הפצה המובחרות. בחנויות הספר

.077.5123.770 ראשית

האחמדים בכנס ב״נ מצות 7
במהלכו אב י"ד חמישי ביום
כבביר בכפר האחמדים כנס של

7 בנושא הרצאת נערכה שבחיפה,
קלי בועז הרב ע"י נח, בני מצות

בין המצות. 7 להפצת המטה יו"ר
קרא, איוב מר בכנס המשתתפים
אזורי, פעולה לשיתוף השר סגן

בישראל ירדן שגריר יהב, יונה מר
השתתפה כן, כמו אנגליה. ושגריר

בראשות מחיפה רבנים של משלחת
המועצה. וראש מצגר דוד הרב

הקודש, בהכרזת שפתח קלי הרב
שליט"א הרבי גישת אודות דיבר
מצות שבע להפצת המשיח מלך
שתביא היחידה כמסגרת נח, בני

הגאולה עדי ואיזורי עולמי לשלום
והשלימה האמיתית

ובעיקר כולל הקהל״. ״שנת הבעל״ט, לשנה ההכנות של בעיצומן כבר להיות עלינו מבחינתנו,
וטף נשים אנשים המשיח״, מלך שליט״א לרבי נוסעים הקהל! שב״שנת לכך ההכנות

טובות חדשות

לשנת ההכנות
בעיצומן הקהל

ביום נאספו הקודש, בארץ ישראל גן הקיץ מחנות מרשת ילדים אלפי
ו״יחי״. הפסוקים את הכריזו שם טבריה, בעיר מאחד למסדר א׳

אדוננו" "יחי הילדים: אלפי זעקת

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

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 שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

סלוניםר' קדמי בציון הרב יהודה ליב סלונים ליב יהודה הרב בציון קדמי ר'

טויטו חיים צילום:

בבג"צ החוק נזילות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

בצבא בקדושה להתנהג
דבר מזכיר שאינו ולפלא סיון, מכ' למכתבו במענה
מה פי על ובפרט ומצות, תורה בעניני מהתקדמות
על נצטוה מישראל אחד כל שאם מכבר לו שכתבתי
כמה אחד על במילואם לקיימם והמצוה התורה קיום
נדרשת קדושה תוספת אשר בצבא הנמצאים אלה וכמה
הצבור כל על משפיעה שהנהגתם אלא עוד ולא מהם,
מתהלך אלקיך ה' כי טו): כג, (דברים וכמ"ש ובטחונו,
קדוש, מחנך והי' לפניך אויבך ולתת להצילך מחנך בקרב
אתה הן שמכלל מאחריך. ושב דבר ערות בך יראה ולא
בהיותו בקדושה מתנהג שאינו מי אשר ז.א. כו' שומע
מחנך בקרב מתהלך אלקיך לה' עי"ז מתנגד ה"ה בצבא
והאם הצבא. לפני האויבים ונתינת לההצלה ומתנגד

הצבא? של הבטחון במצב מבהילה יותר בגידה ישנה
ו׳שלט) (מאגרת

עגונה של גט לעכב לא
ישראל בנות תקנת על חכמים שקדו כמה עד ידוע והנה
אין אחרת, שתזדמן עד הגט לעכב הסברא מובן ומזה
דאיתתא עיגונא כשישללו ואדרבה, וכלל כלל מקום לה
ו׳שמב) (מאגרת ית'. השם ברכות זה ידי על תתרבנה

אגרשנו מעט מעט
עמהם שבאים שונים חוגים אודות שכותב ובמה
זה, בכגון ההוראה ידועה כבר הנה ומקרבם, בקישור
להעמיס מוכרח שאין אומרת שאת אגרשנו, מעט מעט
ענינים בכמה ביותר גדולה עבודה ומיד תיכף עליהם
ואחד אחד לכל בהנוגע להתבונן ויש מוסדות ובכמה
ממנו לבקש יוכלו פעם אחר שפעם באופן ולהכינו בפרט
ו׳שמא) (מאגרת ויותר. יותר

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (7.8.15) ה'תשע"ה מנחם-אב כ"ב עקב, פרשת קודש שבת ערב
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התקשורת, בעולם כך, כל שגרתית לא תופעה
כאלה תקשורת, אנשי גם יש עובדתית אבל
כך על ולהודיע האמת, את לומר שמוכנים
קלמן העיתונאי הוא מהם אחד ועדה. עם קבל
הביאו דריינוף, בתי - בג"צ שאירועי לבסקינד,
מבט המיישרים המאמרים אחד לכתיבת אותו
כחל ללא האמת את ואומרים הבג"צ מול
בהריסת כשמדובר הצחוק: שלטון וסרק.

לערבים. ודין למתנחלים דין יש בתים,

הכותב ותיק, ותחקירן עיתונאי ליבסקינד
כמה לזכותו רשם שנה, כ-13 מזה ב"מעריב"
למד רב. ציבורי הד שעוררו תחקירים וכמה
לאומיות, דתיות חינוך במסגרות בצעירותו

התחיה. בתנועת פעיל והיה

לכת מרחיקות השפעות
חשב הוא דריינוף, בתי אירועי בתחילת
שפרשת בכתבתו, מציין הוא כך לתומו,
פרטי בסיפור עוסקת אל בבית דריינוף בתי
יפסיד כסף כמה הוא הדיון וכל קטן. נקודתי
החלטת פרסום עם רק הבתים. בהרס הקבלן
בעל משהו פה שיש הבין בג״ץ שופטי
ההתיישבות לגבי לכת מרחיקות השלכות
דבריו. מתוך להלן ושומרון. ביהודה היהודית

מרים הבג"צ שופטי של המקורי הדין פסק
על התבסס ג׳ובראן וסלים חיות אסתר נאור,
דינם ולכן היתר, אין דריינוף שלבתי הטענה
המיוחל ההיתר הגיע כאשר גם אך להיהרס.
כל הבתים, להריסת העילה לעולמה והלכה
השימוש וכל להרוס להמשיך ההתעקשות
הדיון״ ״סופיות כמו משפטיים בביטויים
אחת אמת על מלמדים דין״, בית ו״מעשה

למהות. ובז המסגרת את מקדש המשפט בית
בערכאות המשפט בבתי הנעשה את שמכיר מי
ששמענו הקשקושים שכל יודע השונות
הם והדמוקרטיה החוק שלטון על השבוע
המשפט, שבבית הבלים. של מאוסף יותר לא
דין יש קלות, בקלי זה את להוכיח ואפשר

לערבים. ודין למתנחלים

הבדואים? אצל קרה מה
בדואים חבורת פלשה שנה מ-30 למעלה לפני
כביש שליד לשטח וג׳נביב עזזמה ממשפחות
כמעט אחרי בו. והתיישבה ירוחם-דימונה,
להוציא כושלים ניסיונות של שנים עשר
הגיש ישראל, מקרקעי מינהל משם, אותם
המשפחות. 82 לפינוי תביעה המשפט לבית
שזה הסבירה השופטת שנים, נסחב הדיון
וב־1997 הנושא״, של הרבה ״הרגישות בגלל
קבעה השופטת הדין. פסק סוף־סוף הגיע
שנויה בלתי הקרקע על המדינה בעלות כי

בניגוד אליה פלשו שהבדואים במחלוקת,
שלהם סבא על כשסיפרו שיקרו שהם לחוק,
לנתבעים, מורה ״אני האדמה. את שעיבד
לסלק להם אשר וכל משפחותיהם לבני
לתובע ולהשיבם המקרקעין, לפנות ואו ידם
אדם, מכל ופנויים ריקים ק״ל) - (המינהל

השופטת. חרצה חיים״, ובעל חפץ

המחוזי. המשפט לבית ערערו הבדואים
כמו בדיוק שם, גם הפסידו 1998 בדצמבר
אחרי שנים 17 ב־2007, כך אחר להם שקרה
את דחה העליון, ביהמ"ש ההליכים, תחילת
זה מדוע מסביר כשהוא הבדואים, בקשת
אחר פעם "״נעתרנו רבות: כה שנים לקח
המשפט, בית הטעים דחייה״, לבקשות פעם
פתרון להשגת בכך לתרום כוונה מתוך ״והכל
מבחינה הסכסוך מורכבות ״נוכח מוסכם״.
ומה השופטים. כתבו ואנושית״, ציבורית
הגבוהות המילים וכל הדיון״ ״סופיות עם

אל? בית בבג״ץ השבוע ששמענו

הסיפור? נגמר ואיך
עדכון: קבלו הבדואים? סיפור נגמר ואיך
עצם עד במקומם יושבים כולם העבריינים
ברגעים ממש עמלה ישראל ומדינת הזה, היום
ההתנחלות של ההלבנה תוכניות על אלה
בואו, עכשיו הזאת. הענקית הבלתי־חוקית
זה איך לנו וספרו דריינוף, דין פסק גיבורי כל
שיפוטיים צווים מ־5,000 למעלה יש שבנגב
ספרו מבוצעים. שלא בדואים נגד להריסה
אדם יכול שכזאת פרועה בסיטואציה איך לנו
על ולכתוב העליון המשפט בבית לשבת הגון

החוק. את לקיים הצורך
הגאולה. באתר המלא, המאמר

אל בבית דריינוף בתי הריסת הבושה.
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