
766

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAנא לשמור על קדושת הגליון

השבת יזכה כל יהודי, לראות את בית המקדש השלישי. 
לא איחול או משאלת לב, אלא קביעה וודאית, עפ"י 
אימרתו הידועה של רבי לוי יצחק מברדיצ'יב ביחס 

לשמה המיוחד של השבת - "שבת חזון". "חזון" לשון 
"מחזה" (מראה), אומר רבי לוי יצחק, היות ובשבת זו 

שלפני תשעה באב, מראים לכל יהודי את בית המקדש 
השלישי. וכשמראים כבר את בית המקדש, כל שכן 
שמראים את "בונה המקדש" - הרבי שליט"א מלך 

המשיח. הליך אלוקי בלתי שיגרתי לחלוטין, שעניינו 
לעורר כוחות נעלמים אצל כל יהודי, לפעול בכל כוחו 

את הגאולה האמיתית 
והשלימה בפועל ממש, 

תיכף ומיד ממש.
במדרשי חז"ל מסופר 

על אירוע מאלף בהקשר 
לתקופה המיוחדת בה אנו 

נמצאים, כאשר הקב"ה 
שוקד זירוז התגלותו 

המשיח. המלאה של מלך

נולד מלך המשיח
מעשה ביהודי אחד שהיה 
חורש את שדהו, כשלפתע 
געתה פרתו. עבר שם ערבי 
ולמשמע געיית הפרה אמר 

ליהודי: התר שורך והתר 
מחרשתך, היות וכעת חרב 
בית מקדשכם. בעודו מדבר 

געתה שוב הפרה. אמר לו הערבי: יהודי, שוב וקשור 
שורך, וקשור מחרשתך, שהרי "יליד מלכא משיחא" נולד 

היהודי ומה שמו ? אמר לו "מנחם".  מושיעכם. שאלו
הבין היהודי שיש דברים בגו, שאלו לשם אבי התינוק 
ולשם מקומו, הלך ומכר את שוריו ומחרשתו ונעשה 
למוכר מוצרי תינוקות, והחל לעבור מעיר לעיר עד 

שהגיע לישובו של התינוק. והיו הנשים באות לקנות 
ממנו, מלבד אימו של התינוק ושמע את הנשים קוראות 
לה: אימו של מנחם, מדוע אינך באה לקנות לבנך? אמרה 

להם, איך אקנה ...והרי 
הוא נולד ביום שנחרב 
בית המקדש. אמר לה 

היהודי, בטוח אני כשם 

עתיד להבנות ביומו. אמרה לו, אבל אין  שנחרב ביומו כך
לי מעות. אמר לה קחי בהקפה עד שאחזור. לאחר זמן 
חזר היהודי ומשפגש את האם שאלה אודות התינוק. 

אמרה לו: מאותה פעם קודמת שדיברנו אודותיו, באה 
אותו מידי ונעלם מעיני. רוח סערה וחטפה

סיפור מדהים, אלא שגם המדרש חש במוזרותו ושואל 
בשמו של רבי אבון: מה לנו ללמוד מהערבי הזה והרי 
מקרא מלא הוא "והלבנון באדיר יפול" ומיד לאחריו 

"ויצא חוטר מגזע ישי". ללמדך שמהפסוקים עצמם ניתן 
לדעת, שברגע לאחר נפילת ה"לבנון" הוא בית המקדש, 
נולד מושיען של ישראל 

ומתחיל גילוי משיח "ויצא 
חוטר מגזע ישי", ואיננו 
זקוקים לכאורה לפרה 
גועה ולערבי שמסביר 

שנולד משיח..

העבודה היחידה
התשובה  טובה. את שאלה
השאירו לנו לענות עליה, 

במכל שכן וקל-וחומר.
אם לפני כאלפיים שנה, 

יהודי שמע ש"יליד מלכא 
משיחא" שהחל גילויו של 
מלך המשיח, כיצד הייתה 
תגובתו? עזב את ענייניו 

הקודמים והתמקד בנושא 
האחד והיחיד "היכן הוא?" 

מה ביכולתי לעשות עוד בזה? אנו, בני הדור השביעי 
שאוזנינו שמעו את דבריו הברורים של הרבי שליט"א 
מלך המשיח, כי כבר הגיע זמן הגאולה וכבר נמצאים 

בימות המשיח, וכי העבודה היחידה היא לקבל פני משיח 
צדקנו. אנו שעינינו ראו בקיום נבואותיו, במלחמות 

ישראל, התפרקות ברית המועצות, ניסי מלחמת המפרץ, 
צמצום הנשק הגרעיני ועוד, עד כמה עלינו להתמסר 

להפצת בשורת הגאולה וקבלת מלכותו, לקשר יהודים 
ולהבדיל אף גויים באמצעות כתיבה באגרות הקודש, 

למלא הוראותיו הקדושות, בלימוד ענייני גאולה ומשיח 
ובימים אלה בפרט בלימוד בית הבחירה, מתוך וודאות 

גמורה שתיכף ומיד זוכים לבנין בית המקדש השלישי ע"י 
הרבי שליט"א מלך המשיח, ומתוך שמחה וטוב לבב.

מנצלים את הקיץ
מועדוני הקייץ  של   המחזור השני
והקייטנות החב"דיות, עומד להתחיל

במסגרת רשת מחנות  בימים אלו.
מחוויה  ילדים הקיץ, נהנים מאות אלפי

לכל ילד  חינוכית וערכית, המעניקה
יהודי, בשילוב אטרקציות  וילדה, ידע
היום  ניתן להרשם עוד ופעילויות כיף.

חב"ד. מוקדי - בכל לפעילות זו

מבואר החודש קידוש הל׳
שלשה  של היומי   במסגרת הלימוד

בספר הרמב"ם, למדים, פרקים ליום
הל' קידוש החודש.  את בימים אלו,

ידע ושליטה  אלו דורש הלכות לימוד
השמים, על מנת להבין  במכמני גרמי

לעומקם את החישובים השונים. לצורך 
עזריאל ברגר, ספר בן  כך, ערך הרב
ממאה עמודים המבאר את  למעלה

הספר  את ניתן להוריד הללו. ההלכות
www.hageula.com :הגאולה באתר

״ביתי הוא מקדשי״
אב, יתקיים  שני, ו' מנחם   ביום

מאיזור הצפון, לנשים מיוחד יום עיון
הספר חב"ד לבנות רח'  במתחם בית

היום  במהלך קרית שמואל. 5 לוין הרב
בנושאים  יתקיימו הרצאות מרתקות

הכותרת של "ביתי הוא  מגוונים תחת
דולר  יוגרל מקדשי". בין המשתתפות
שליט"א מלך המשיח. מהרבי שנתקבל

אם לפני כאלפיים שנה, כשיהודי שמע ש״יליד מלכא משיחא״, עזב מייד את ענייניו הקודמים והחל לפעול 
המשיח, אנו, בני הדור השביעי, כמה עלינו לפעול בהפצת בשורת הגאולה והגואל כדי לגלות את מלך

חדשות טובות
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ה'תשס"ט (24.7.09) דברים, ג' מנחם-אב קודש פרשת   ד                          ערב שבת

שלשת השבועות: שיעורים 
בגאולה ומשיח ובית המקדש 

בכל מוקדי חב"ד

ב"ה

נראה את  השבת
המקדש השלישי

757 שנת "ַהְקֵהל"

בהתאם להוראת הרבי שליט״א מלך המשיח ללמוד את עניני בית הבחירה
בימים אלו, נצפו השבוע ב-770 בניו יורק ילדים הלומדים על בית המקדש

על בית המקדש לומדים
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בואו לפניכם את הארץ ראה נתתי
ח) א, הארץ (דברים את ורשו

ואינכם בדבר  מערער  "אין   - ורשו בואו 
 - מרגלים לא שלחו אילו למלחמה. צריכים

(רש"י) זיין". לכלי צריכים היו לא

לישראל את ארץ הקודש ה' כיון שהבטיח
שביכולתו  מי  שאין  הרי ישראל,  ארץ  -

לערער על כך.

הראו ישראל כי  בדרישה לשלוח מרגלים,
בדרך  ה' שיכניסם סומכים על  הם אינם
הכניסה  מהם  נמנעה לכן על-טבעית, 

הניסית.

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

ובהבטחתו.

כי  מלא  בפה  לאומות-העולם לומר  יש
נחלת עולם לעם עולם.  ארץ ישראל היא
ש"לא  נזכה בה'  המוחלט הבטחון  ע"י 
לו מכיוון שהקב"ה  בדבר",  מערער  יהיה 
לנו". ונתנה כל הארץ, הוא ש"נטלה מהם
(פניני גאולה)

תתגר בם מואב ואל את אל תצר
ט) ב, מלחמה (דברים
תצר "אל  בציווי שגם  אלא  עוד ולא 
בוא  עד  הכיבוש (שלילת מואב"  את 
רות  "להוציא...  כדי  הוא הגאולה)  זמן
מלכות"  של  אמה  ש"שהייתה המואביה"
לדוד מלכא משיחא שעל  עד המלך, - דוד
כולה  ישראל ידו יהיה כיבוש בירושת ארץ

ארץ עשר אומות בקרוב ממש.
תש״נ) פרשת בלק (שבת

 

מוצש"ק הדלק"נ שעון קיץ  לפי

8:21  7:06 ירושלים 
8:24  7:21 תל-אביב 
8:25  7:14 חיפה 
8:23  7:22 באר-שבע 
9:05  8:00 ניו-יורק

ציון במשפט  - ישעיהו חזון :‰¯ËÙ‰
(‡ ‰ÈÚ˘È) בצדקה תפדה ושביה

ג פרקי אבות:

משפיע - שרואים מה

(מייסד חסידות  ידועה תורת אדמו"ר הזקן
חב"ד) אשר "צריכים לחיות עם הזמן" והכוונה 

שבוע  באותה לחיות עם הפרשה שנקראת
ולזמן שבו היא נקראת, ועל פי זה יש להבין 
לזמן שבו  הקשר בין פרשתינו, פרשת דברים,

היא נקראת - שבת חזון. 

שבת חזון
תוכן ענייניו של שבת  תחילה ויש להקדים
רצון ("חמדת ימים  הינה יום חזון: שבת:

ענייני העולם מתעלים  כל אותה קראת") שבו
לשרשם כלומר שמורגש בגלוי תוכנו הרוחני 

לענגו באכילה  מצווה של כל דבר בעולם, ולכן
הגאולה העתידה  ושתייה, ועד כדי שזה מעין

כמודגש בשירו של יום (השיר שהלוים היו 
ליום  אומרים בבית המקדש) "מזמור שיר

לבוא  לעתיד שפירושו "מזמור שיר השבת",
ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים". 

מחזה וראייה. עניין הראייה  מלשון חזון: הינו
איננה מוגבלת, כלומר כאשר אדם  היא שהיא
לספיקות  רואה דבר מסויים אין שום מקום

אופן  קיום מציאות הדבר, בשום על אצל האדם
הדבר  ניתן לערער אצלו על אמיתיות יהיה לא

והראייה משפיעה  שהוא בעצמו ראה, מכיוון

שהוא מתנהג בהתאם לראייה. עליו עד כדי
שבת חזון: על פי הפתגם הידוע של הצדיק 
חזון  יצחק מברדיטשב אשר בשבת רבי לוי

ואחד  מחזה וראייה) "מראים לכל אחד (מלשון
מרחוק", כלומר כל יהודי  את המקדש דלעתיד

זוכה לראות את בית  (על פנים מצד נשמתו)
עליו  השלישי. ראייה זאת משפיעה המקדש

לתקן מעשיו.  לו בפנימיות עד כדי שזה גורם
זוכה לראות את המקדש של  מכיוון שכל אחד
בלתי ניתנת  הינה מציאות העתיד, ראייה זאת
לערעור, אשר גורם לו לרצות להתנהג בהתאם 

הופך  לבית המקדש השלישי ועד שכל מציאותו
השלישי.  המקדש להיות עניין בית

ההפכים חיבור
דברים (שהינו  עניינו של ספר וזהו גם תוכן
החמישי של חמישה חומשי תורה)  הספר

שמכונה בשם "משנה תורה" (שכולל את כל 
הספרים שלפני זה). ארבעת

לחבר בין  עניינה של תורה היא כללות
לבין הרוחניות ועד שהגשמיות  הגשמיות
דהיינו שכל מציאות  יהיה כלי לרוחניות,

שאין  הגשמי יהיה רק כלי לביטוי אלוקות ועד
ביניהם, כלומר לא שיש מציאות  שום הבדל

לרוחני,  ומציאות רוחנית והגשמי בטל גשמית
בעצם  עצמה מתגלה שהיא שבגשמיות אלא

רוחניות. שעניין זה היה אצל משה רבינו 
מתאים לנאמר  זה בתכלית השלימות. ענין
שמשה רבינו "מפי  בגמרא על ספר דברים,

והעניין הוא  ברוח הקודש. כלומר עצמו" אמר,
שמשה רבינו היה בדרגא כה נעלית ("ולא קם 

שהאלקות  עד נביא עוד בישראל כמשה")
ונתאחדה עמו כלומר שמציאותו  בו נתלבשה

"ששכינה מדברת  כך היה בטל לחלוטין עד כדי
משה - זה דבר ה'.  מתוך גרונו" כלומר דבר

רבינו לשמוע ממשה
דברים  עניין זה נלמד גם מהתחלת פרשת

"אלה הדברים  עצמה. התחלת הפרשה הינו
לומר  ישראל". ויש כל אל דיבר משה אשר
משה אל  שבכך שכתוב "אלה" ולא "וידבר
התורה מלמדת אותנו  כל ישראל" וכדומה,
ישראל",  כל אל ש"הדברים אשר דבר משה

מראה באצבעו "אלה", צריך להיות באופן של
התורה של כל אחד  אלה, היינו, שלימוד ואומר
"אלה  של באופן להיות הזמנים צריך ואחת בכל
בפעם  רבינו היום ממשה הדברים" כאילו שמע

הראשונה. 
יהיו בעיניך כחדשים",  עניינו של "כל יום וזהו
יהיו  היהודי שהנהגותיו על צריך להשפיע שזה
האמיתית  ליום מתן תורה ועד לגאולה ראויים
והשלימה ובניין בית המקדש השלישי במהרה 

בימינו ממש.
תש״נ) תש״ל, (עפ״י שיחות ש״פ דברים תשי״ב, תשט״ו,

 

דבר מלך

פרשת דברים

דברים

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

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

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

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
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השבת לוח

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות: 050-8080-770
www.igrot.com :האינטרנט באתר או

דבורה ולכלה שיחי' הת' יהושע לחתן
פריימן שתחי' לאה

ה'תשס"ט תמוז ביום י"ד חתונתם לרגל

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

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

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

תניא תהלים חומש
שיחיו ומרגלית שניאור זלמן לר'

בלוך
ה' בצבאות - החיילת בתם להולדת
צפת בלוך, שבתי הרב משפחת ולהוריהם:
ברק ישראל דוד רביץ, בני הרב ומשפחת

טובים חופה ומעשים לתורה, ויזכו לגדלה

טוב מזל ברכת



וההודאה ההכרה להיות  "צריכה 
ובפרט עושה.  שהוא  הניסים על  לה' 
כאשר עומדים בסמיכות לימי החנוכה 
ניסא".. "פרסומי הוא  שעניינם
שהקב"ה  הניסים  של ניסא שפרסומי 
נוגע להבאת  גם זה בזמננו - הרי עושה

והשלמה". הגאולה האמיתית
וישב תשנ"ב) (שיחת ש"פ

* * *
חיים לא שבאוסטרליה, במלבורן

ישראליים, שהגיעו  "יורדים" מעט
כזו או אחרת,  למקום לתקופת זמן

על מנת לעבוד או לטייל במקום.
הכל כך מרוחק,  למרות מיקומה

כדור הארץ, מתברר  של בחציו השני
רבים מהם, לא מוותרים על  כי

היהודית. זהותם
מספר  נפתח בעיר, לפני לשם כך,

עבור  חב"ד במיוחד שנים, בית
קהילת דוברי העברית.

החב"דית  בעוד הפעילות
במקום, מתקיימת מזה 

למעלה מיובל שנים, 
ב"ה הצלחות  וקוצרת

עצמם  את רבות, מוצאים
משתלבים  הישראלים,

המיוחדת  בפעילות
אותה מפעיל  בעבורם,
דודו לידר,  השליח הרב

לשליחות שם,  הקודש שהגיע מארץ
מטרה זו. במיוחד לשם

מספר  למקום שנה, מגיעים מידי
מישראל,  עברית דוברי ישיבה בחורי

שסיימו את לימודיהם במסלול 
הישיבות, על מנת לשהות במקום 

כשנה ולסייע בהפעלת המרכז. אחד 
שלוחים, סיפר את הסיפור  מאותם

המיוחד כדלהלן:
"לא מכבר, צלצלה לביתו של הרב 

ישראלית בשם לימור. דודו,
לפני כשנה, היא ובעלה  כי מתברר
לארץ ולסיים את  לחזור החליטו
אז, הם פנו  עיסוקם באוסטרליה.

לרבי שליט"א  חב"ד, דרך בית
מלך המשיח, ובקשו את ברכתו, 

ה'אגרות קודש' למכירת  באמצעות
הדירה במהירות. כעת היא שבה 

שמיהרנו במיוחד  "מאחר וסיפרה:
איתך בקשר, אבל  הייתי לא אז,

למלבורן  חזרתי שתדע לך, שכעת
ודבר  לטפל במכירת הדירה, כדי

שאני  רוצה לכתוב לו, ראשון אני
חייבת שהפעם הברכה תתקיים.

שהוא מקום, היא אמרה,  "באיזה

"להתלונן" על  אני מרגישה צורך
לפני  אז שהברכה, לא התגשמה, כך
יעבוד, כי זה שנה, ולבקש שהפעם,
לסיים עם הסיפור  חייבים אנחנו

הזה".
שהיא הוזמנה במאור  כמובן

לבית חב"ד, ולאחר ההכנות  פנים
מכתבה, בו  את המתאימות, כתבה
כולל התשובה  פירטה את סיפורה,

שקיבלו היא ובעלה למכירת הדירה, 
במהירות  הפעם, למצוא וביקשה
קודם נסיעתה  קונה מתאים, עוד

מאוסטרליה.
כשפתחה, את ספר האגרות קודש, 

מכתבה, לא הבינה  את הניחה בו
בתחילה את התשובה.

מתייחס  המשיח הרבי שליט"א מלך
שם לנושא, שנראה היה אחר לגמרי: 

לפלא שלא קיבל את הספרים 
ששלחתי זה מזמן, ואולי 
יש לבדוק בבית הדואר. 
לגבי  השני נכתב כשבצד

מעלת מצוות ציצית.
שאלה  "מה הקשר?"

לימור. אפילו אם כוונתו 
היא לבדוק את הדואר, 

אותו  בדקתי הרי
כשהגעתי למלבורן, ולא 

מצאתי משהו".
לידר השיב: "אינני יודע מה  הרב

עצתי היא שבעלך יקבל על  לומר לך.
ציצית..." עצמו ללבוש

שוב,  עוד באותו ערב היא התקשרה
ניתן היה  כמעט ולא אלא שהפעם,

לזהות את קולה. בהתרגשות עצומה 
עליה: היא סיפרה מה עבר

כשכל  הבית שלי, "יצאתי לכיוון
בראש המילים  לי הזמן מהדהדות

הרבי מלך המשיח שליט"א  של
"לבדוק בבית הדואר" הבנתי שיש

שאני צריכה,  בכך את התשובה למה
לדעת למה הכוונה... אבל לא יכולתי

והחלטתי לעבור על  לבית, הגעתי
שלי,  תיבת הדואר האלקטרוני

פשוט עוברת הודעה אחר  כשאני
אחרונית. הודעה,

שקיבלתי  לפתע הגעתי להודעה,
לפני כשנה, שמשום מה עד היום לא 
שמתי לב אליה. זה היה זוג צעירים 

שביקשו אז לרכוש את הדירה. 
היום והצעתם עדיין  אליהם חזרתי

אותו הציעו  במחיר רלוונטית ואפילו
n לפני שנה...

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח

מהלימודים בבתי  ה"חופש" בתקופת ישראל, ילדי אלפי מאות נמצאים אלו בימים
המסכנות מהשלכותיו המשיח מלך שליט"א הרבי התריע שנים רבות לפני הספר.
לכך בנוסף עיר. בכל יהדות ללימודי  הקייץ  מפעל הקמת  את ויזם זה, חופש של
בחוויה ילדים אלפי נמצאים בו הקיץ  מחנה - ה"קעמפ" אז, בארה"ב כבר הוקם

ומעלותיו: הקעמפ על שעות היממה. כל במשך חינוכית

חינוך יהודי ב"חופש"חינוך יהודי ב"חופש"
הילדים  שבה  ה"חופש", מתקרבים לתקופת אנו "כעת 
וההורים או הקרובים רושמים את  הספר, עוזבים את בית
שישתדלו  ההורים.. לבקש את יש הילדים למחנות קיץ..
קיץ כזה  למחנה "יגיעה" לרשום את הילדים של באופן

מצוותי'.."  תורה וקיום ללימוד פנוי מנוצל שבו כל רגע
(ל״ג בעומר ה׳תשמ״ג) 

בית רבן צריך להיות באופן שהתינוקות נעשים  של החינוך של תינוקות
והנקודה של "משיח", כך, שכאשר רק  תוכם עם העניין חדורים לגמרי תוך

– משיח!  יהודי, מה רואים? מבט על ילד מעיפים
תורה ה׳תשנ״ב)  (ליל שמחת

בתחילה היה זה בליובאוויטש  הוא סדן שמייצרים עליו חסידים. "קעמפ
וכעת בסוואן  – ברוסטוב אחר כך בקרמנצ'וג, בפטרבורג, בתומכי תמימים,

לייק". 
(בנאות דשא עמ׳ 41) 

היינו,  כולה,  השנה  בכל  נמשכת  קיץ  דמחנה החינוך שהשפעת  "ומובן 
ענייני  ביתר חיות ותוקף אור בכל כולה היא במשך השנה שהנהגת הילדים
בגשמיות  ובריאות, וחיות היהדות, עד שהשנה כולה נעשית שנה של אור

וברוחניות גם יחד". 
 (1710 (התוועדויות תשמ״ב ח״ג עמ׳

בשנת 'הקֵהל'ובמיוחד בשנת 'הקֵהל' ובמיוחד
וההורים מתחילים כבר לעשות את  הקיץ, "מכיוון שהולכים וקרבים ימי
– יש להתחיל  לשהותם של הילדים במחנות קיץ... כל הסידורים בקשר
אחד ואחת, לרשום את הילדים  להשתדל ולעשות כל התלוי בכל בהכנות
שהנהגתו היא באופן ד"על פי ה' יחנו", מחנה שבו יקבלו חינוך  ל"מחנה"
המצוות  וקיום  ישראל  אהבת  שמיים,  ליראת – מרובה הכי  במידה   –

בהידור".
(התוועדויות תשמ״ו ח״ג עמ׳ 354) 

ואחת לעשות את כל התלוי בו  חובה על כל אחד מוטלת "ובהתאם לכך
דחינוך הכשר, עד לחינוך על  למחנות הקיץ יכנסו שבסביבתו ישראל שילדי
ד"כפליים לתושיה"... שאם בשנה שעברה פעל על  באופן טהרת הקודש,

ילדים!"  עשרים על – – לכל הפחות השנה לפעול עשר ילדים, עליו
 (108 (התוועדויות תשמ״ז ח״ד עמ׳

וכמה  כמה אחת  על  בקודש,  לחינוך אנו  מצווים  ושנה שנה  בכל ואם 
שמדגישה ביחוד חובת הציבור וחובת היחיד לעשות  הקהל, בשנה זו, שנת
יראת  ישראל, חינוך ספוג ובנות למען חינוך בני ולפעול, במידה הכי גדולה,

אהבת התורה ואהבת ישראל.  השם ואהבת השם,
כסלו תשכ״ז) (ממכתב כ״א

בימים  משיח". של "אורו קעמפ הארבע-עשרה, השנה זו מתקיים, לכך, בהתאם
ילדכם את הזדרזו ורשמו בעולם. הגדול שהינו לקעמפ ההרשמה מסתיימת  אלו
.03.511.770.5 (- שעות 24) מוקד ההרשמה משיח. של לקיץ חסידי באורו

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי מנחם-אב פרק ליום
כהנים, וברכת תפלה הל'

ג פרק
ד פרק

ה פרק

ו פרק
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ח פרק

ט פרק

טו-יז פרקים החודש, הל'  קידוש

א פרק תענית הל' יח-יט. פרקים

פרקים ב-ד

פרקים א-ב וחנוכה, מגילה הל' ה, פרק

א פרק אישות, הל' פרקים ג-ד.

פרקים ב-ד

ה-ז פרקים

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

"לבדוק בבית הדואר"

הימים מסכת בתשעת סיומי

המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
במשך מנחם אב, חודש מראש החל יתקיימו,
"סיומי מנחם אב, לט"ו ועד "תשעת הימים"

תורה. של מסכת" בשמחה

חב"ד מוקדי בכל פרטים

לכך שיערבו רק לא - כך ינהגו ...באם אכן
ישראל  חס-ושלום מאומה מארץ ימסרו שלא

שזה  מפני מהם, חזרה יקבלו מסרו שכבר מה גם אלא -
ברשות הגוים... נמצא לפי-שעה ורק ליהודים, שייך באמת
קורח תשמ"א) (שבת פרשת

צפת 6132 ת.ד.  | והארץ העם להצלת המטה

האמת מהתורה! את לענות

דודו לידר הרב

לימודים במחנה



בית הבחירה תערוכת

ההשתדלות בחינוך חשיבות
האמורות וינעם לי  לבוא בשורותי לחובה מצאתי

אשר כן נכונה התקווה, שבתור איש המועצה  להוודע
מתאימים לחינוך  שיהיו משפיע על עניני החינוך

וחום  חדור אור אבות חינוך מסורתי ואבות אבות
חסידותי.

בטחוני אשר למותר להאריך בגודל ערך העניין 
בימי הילדות  ובגודל האחריות כי הרי החינוך

יכול  להפך ח"ו או והנערות אפילו שינוי קטן לטוב
ימי חיי  וחשובות במשך לגרום תוצאות הכי גדולות

המחונך.
במצב  השתדלות ויגיעה להיטיב מובן שכל שמזה

כדאיות הם. 
(מאגרת ה׳רלב)

משפיעה על הגשמיות רוחניות
הישראלי פרנסה  ובודאי למותר לעוררו אשר באיש
בפרנסה הרוחנית, כי הרי נקראים  קשורה הגשמית

"גוי אחד בארץ",
בארץ הגשמית ובענינים  אפילו וכפירוש רבינו הזקן

הגשמיים,
שככל שיוסיף מצידו בעניני פרנסה  שמזה מובן

שמים חוץ מיראת  שהכל בידי בו רוחנית (שזהו תלוי
לאיש הישראלי)  ניתנה שמים ובחירה חופשית

(התלויה בנותן התורה  יתרבה בפרנסה הגשמית
שהוא דווקא הזן ומפרנס לכל) ומצווה

מוסיפין לו.  וכל המוסיף ומוסיף
(מאגרת ה׳רלו)

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

נמצאים,  את ימי "שלשת השבועות" בהן אנו
בקרב קהילות ישראל,  אלו, מנצלים בימים

ללימוד מעמיק בעניני גאולה ומשיח, ולימוד 
מיוחד בכל הנוגע להלכות בית המקדש.

לרגש הצפיה והאמונה, המתחדד בימים  מעבר
האמיתית והשלימה, ובנין  אלו, לקראת הגאולה

בירושלים, שם תחזור לסדרה  המקדש בית
אלו,  שהלימוד בענינים עבודת הקרבנות, הרי

בנין בית המקדש, כדברי המדרש  את ופועל מזרז
בנושא.

הרבי שליט"א מלך המשיח  מדגיש מידי שנה,
בשיחותיו הקדושות, את חשיבות הלימוד 

אלו, ומורה להגדיל ככל האפשר את  בענינים
ולהביאו לקהלים נרחבים  הלימוד בתחום זה,

ביותר.

אלפי מבקרים
אם בציבור הרחב, לימוד ענינים אלו, לא מפתיע, 

נושא בית המקדש,  לאור העובדה שכל במיוחד
'שמימי' בעיני המתבונן. מסתבר כי  נותר מעט
לחדש רבות גם  בקרב הציבור החרדי, ניתן גם

בנושא זה.
מספר  בביתר עילית, עלו לפני החסידית בספריה

בקרב  גם שקיים הידע העצום, שנים, על חוסר
והחליטו  ציבור זה ללימוד עניני בית המקדש,

מעשה. לעשות
הספריה,  בתוך מתחם הוקמה שנים, לפני כשבע
הצצה לדגמי בית  מיוחדת, המאפשרת תערוכה
ואיורים הממחישים את בתי  המקדש, תמונות
(תמונות  השני ואף השלישי המקדש, הראשון,

חז"ל והנביאים) ואת  לאור דברי שהוכנו
העבודות השונות.

בשנה  במיוחד של התערוכה גודלה, הקטן למרות

הראשונה, שנבעה בעיקר, מאילוצים טכניים, 
מיקומה של הספריה באותן שנים, הגיעו,  בשל
מאות ילדים  כבר באותה שנה למעלה משלש

לבקר בה.

חידושים ללומדים
מאז ועד היום, שוכללה התערוכה, בדגמים 

והסברים שנוספו לתועלת המבקרים,  חדשים
הולך וגדל. העברת הספריה למקום  שמספרם
התערוכה  מרווח יותר, אפשרה גם את הגדלת
בימי  במשך כל שנה, היחודית, הפעילה מאז,
רבים  ומאפשרת לאלפים השבועות" "שלשת

ללמוד את עניני בית הבחירה.
שעות הבוקר, מגיעים למקום, בצורה  במשך

רבות  החינוך, מאות מטעם מוסדות מאורגנת,
מתאפשרת  הצהריים, של ילדים, כשבשעות

וילדיהן מרחבי העיר, ובשעות  הכניסה לאימהות
ענין  אברכים, המוצאים במקום הערב, מבקרים
הדגמים, הממחישים את הנכתב  מיוחד בראיית

במשנה והגמרא.

יותר בשיטות  בעומק מתענינים אף רבים מהם
ומיקומו המדוייק,  המקדש השונות, של צורת

המפרשים השונים. לאור דברי
האברכים למקום, יוצרת  הגעתם של מאות

במשך  המתקיימת חיבור מיוחד לפעילות
נשארים גם  השנה בספרייה, ורבים מהם ימי
לפעולות המיוחדות  התערוכה, לשעות מעבר
ביום חמישי  המתקיימות במקום, כשלדוגמא,
האחרון, בשעות הערב, התקיימה התוועדות 

רבות. עשרות לתוך הלילה, בהשתתפות

המנורה הנכונה
בתערוכה  דגמי בתי המקדש כאמור, ישנם לצד

השונים, כארון הברית,  המקדש גם דגמים מכלי
ועוד. הפנים שולחן לחם

בגאון  דגם מרשים של המנורה ניצב אף הוא
במרכז התערוכה, כשקניו ישרים באלכסון. דגם 

וכפי שמדגיש  דברי הרמב"ם זה, שנבנה לאור
הרבי שליט"א מלך המשיח, בניגוד לטעות 

מעוגלת,  בצורה המקדש איור קני של הנפוצה
אותה  מרובה, על רקע התענינות מעורר לעיתים

שהשתבשה בעקבות איורי הנכרים. טעות
המבקרים לרכוש  יציאתם, יכולים לקראת

הבחירה" המביאים את  ספרי "בית את במקום
בבנין בית  העוסקות ההלכות ברמב"ם ובמשנה,

הרבי שליט"א מלך  של המקדש, עם ביאוריו
המשיח.

ומפיקים  התערוכה ואת הפעלתה מנהלים את
מוטי מרקוביץ המפעיל שלמה גולומב והרב הרב

קלמן  בן נשמת אביו ר' דוד התערוכה לעילוי את
ע"ה.

ממעזריטש 72,  התערוכה ממוקמת ברח' המגיד
נוספים: 054-8485-304.  ביתר עילית. לפרטים

ראש עיריית ביתר עילית בביקור בתערוכה

יש לכם:

בר מצווה? חתונה? ברית מילה?
שמחה משפחתית?

אתה שליח או פעיל ויש לך
אירוע תורני? או פעילות?

יצחק ברוךיצחק ברוך
להנציח את הרגעים המיוחדים בחיים

לצילום וידאו באירוע שלכם - צלצלו:
052-623-7708

קדמי ביטוחיםקדמי ביטוחים
דירה ביטוח :: מקיף - ג - צד - חובה ביטוח רכב
חשמל  - מוצרי ביטוח :: תכולה - משכנתא -
חיים ביטוח העסקים :: כל ענפי - ביטוח :: לבית

ופנסיה :: ביטוח - אובדן כושר עבודה

הביטוח ענפי כל

טלפון רב קווי 03-5017702

ש " צחי קדמי מאנ ת  ל ה שבהנ " מאנ קדמי צחי ת הל נ בה
יש לנו חדשות בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך...

חדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח
וכל מה שצריך - בלחיצת כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור

www.hageula.comwww.hageula.com

דיווחים שלחו לאימייל האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:  
hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com

אתר הגאולהאתר הגאולה


