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בעולם. ביותר הארוכה התפילה נוסף, שיא נשבר השבוע
תפילות, עשרה וחמש מאות לחמש שהתארכה התפילה

ממנו המונעת הגזירה לביטול רבינו משה ע"י נערכה
פונה "ואתחנן", כמנין פעמים (!) 515 לארץ. להכנס

לארץ להכנס לו שיאפשר ומבקש הקב"ה אל רבינו משה
בני לכל והשלימה האמיתית הגאולה את בכך ולהביא

ישראל.
מוותר אינו משה בשלילה, נענית הראשונה משתפילתו

אינה זו תפילתו ומשגם שניה, פעם להתפלל וממשיך
ממשיך הוא פרי, נושאת

הלאה, וכך בשלישית
עשרה וחמש מאות חמש

לו שאומר עד תפילות,
תוסף אל לך "רב הקב"ה
הזה". בדבר עוד אלי דבר

שליט"א הרבי כך על אומר
גדול "ספק : המשיח מלך
קיבל משה זה את גם אם
הכלל ישנו שהרי כביכול,

לך שיאמר מה ש"כל
מצא" חוץ עשה בעה"ב
שמשה לומר, ומסתבר
והמשיך נפשו את מסר

להיכנס ולהתפלל לבקש
ישראל". לארץ

לגאולה אחריות
ישראל. לארץ טהורה כמיהה של ספק, ללא אדיר ביטוי
לכן אחר. מישהו חשבון על לא גם אישי, עניין לשם לא

ישראל את שמכניס כמי יהושע, מינוי על מערער אינו גם
מנהיגות על מוותר הוא הנקודה. לא זו אצלו לארץ.

עם יחד הקדוש, בארץ ומצוות תורה לקיים העיקר וכבוד,
והמצוות התורה קיום מגיע כאן דווקא ישראל. עם כל

מבקש. הוא זה ואת לשלימותו,
דורו להבאת אחריותו את משה בפני הקב"ה משציין רק
במדבר אצלם אתה נקבר "אם הגאולה: אל המדבר, דור
בראשם". בא ואתה המתים), (בתחיית בזכותך באים הן

משה. הסכים אז רק
שיאים, שובר עז רצון מול
ישראל, לארץ כמיהה של

ממשלת ע"י נשברים

ארץ הפקרת של חדשים שיאים לבקרים, חדשים ישראל
ישראל. עם חיי ובטחון ישראל

חשאיות של מעטה תחת כי בתקשורת, התפרסם השבוע
צוות הממשלה ראש במשרד האחרונים בחדשים פועל

מדיניות לתכנון האגף ראש עומד שבראשו משימה
לבעלות להעביר הפועל הממשלה, ראש במשרד

הנגב. באיזור בעיקר דונמים (!) אלפי מאות הבדואים
ממשלות של הנפשע הניהול אופן נחשף, בתחקיר

תביעות הבדואים. תביעות מול שנים, לאורך ישראל
הבטחות לאחר שנולדו
הכנסת לחברי שניתנו
מייצג בתוכם הערביים

בתמורה הבדואי, המגזר
ב"הסכמי לתמיכתם

כתוצאה אוסלו".
מפוקפקות מהבטחות

ראשי מול ונוספות, אלו
שבטים, וראשי חמולות

הבדואים לידי נמסרו
תוך בנגב, ענק שטחי

כל של למפרע, אישור
חוקית בלתי שטח תפיסת

בעבר. שנעשתה

קולך בכח הרימי
זו ששיטה לציין צריך
"תפוס הבדואים של
הסכמה תוך ובגלוי, כיום גם ממשיכה יכולתך", ככל

ישראל. במדינת והבטחון המשפט מערכת של שבשתיקה
ביצועי את "לציין" יש זו, מערכתית עין העלמת מול
בתחומי יהודים כלפי הבטחון, מערכת ע"י האכיפה

נחמתנו, חוקיים. במבנים שמדובר למרות "ההקפאה"
זמן כי שהבטחנו המשיח, מלך שליט"א הרבי בדברי

עמי.... נחמו "נחמו השבת: הפטרת ובסגנון הגיע. הגאולה
קולך בכח הרימי ציון, מבשרת לך עלי גבוה הר על

הנה יהודה לערי אמרי תראי אל הרימי ירושלים מבשרת
הנביאים עדת ציון. "מבשרת הרד"ק: וכפירוש אלוקיכם".
בחושבך קול להרים תיראי. אל לציון. הגאולה המבשרים

המקום בא אלוקיכם. הנה ומשקר. מכחש תמצא פן
ממש. ומיד תיכף אתכם", לגאול

בסיומים ממשיכים
הרבי של הק' הוראותיו פי על
גם ממשיכים המשיח, מלך שליט"א

סיומי במעמדות הימים תשעת לאחרי
של בשמחה להרבות מנת על המסכתות,
לט"ו עד מתקיימים המסכת סיומי תורה.

מקום. בכל חב"ד במוקדי אב, במנחם

האר״י בהילולת פעילות
לרגל המונים עלו באב, ה' ביום
החיים ל"בית החי האריז"ל הילולת

החלו הצהריים, משעות בצפת". העתיק
לרבי הכתיבה דוכן בהפעלת הפעילים
קושט המתחם המשיח. מלך שליט"א

ה"פסק של ענק ושלטי ודגלים, בשלטים
המשיח. המלך הוא שליט"א שהרבי דין"
וידאו הוקרן בו ענק מתחם נפתח בחוץ
כשמאות המשיח מלך שליט"א הרבי של

שעות כל לאורך בו וצופים עומדים
הפעילות. לסיום עד והיום, הלילה

בראשל״צ לנשים ערב
יתקיים הזהב, שבקניון סנטר בחב"ד
חוויתי לימוד ערב הקרוב, בשבוע אי"ה
מקודשת את הרי הכותרת: תחת לנשים
הרצאה בתכנית: יהודי. במבט האהבה -

לצלילי מופע לבנון, דרור הילה מפי
ט"ז שלישי, ביום יתקיים האירוע גיטרה,

במרכז בערב 8 בשעה (27.7) אב מנחם
הקניון. של השלישית קומה סנטר חב"ד

״נחמו השבת: הפטרת ובסגנון הגיע הגאולה זמן כי שהבטחנו המשיח מלך שליט״א הרבי בדברי נחמתנו,
אלוקיכם״. הנה יהודה לערי אמרי קולך.. בכח הרימי ציון, מבשרת לך עלי גבוה הר על עמי.... נחמו

טובות חדשות
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(23.7.10) (5770) ה'תש"ע מנחם-אב, י"ב ואתחנן, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

האמיתית הנחמה
בא אלוקיכם הנה

807

בית צוות המשיח: מלך שליט״א הרבי הוראת למימוש מקורית יוזמה
המקדש. בית בצורת יחודית עוגה הכין חב״ד, בכפר ״בייקרי״ המאפה

המקדש בית עוגת



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

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

גורפינקל ומרים אלכסנדר הר' למשפחת
שיחי' משה אלקון הת' הבן לבוא
שתחי' דיני עב"ג השידוכין בקשרי
רייניץ וחני בנימין הר' למשפחת

עד עדי הבנין יהא
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

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

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

תניא תהלים חומש
ז"ל משה ברוך הת'

מקמל שיחי' אליהו הר' יבלחט"א בן
תשס"ד מנחם-אב י' נלב"ע

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

 
    

     
     
     
    

     
   

    


    

. לאמר. ההיא בעת ה׳ אל ואתחנן
עבדך את להראות החילות אתה

כד) ג, (דברים

רבינו משה התפלל נפשו, מסירות מצד
שכבר פי על אף ישראל, לארץ להכנס

יכנס. שלא גזירה נגזרה
הכניסה אודות כאן שמדובר היות שכן,
השלימה הגאולה והבאת ישראל לארץ
על שידע למרות הנה - ישראל בני לכל
בו התלוי כל לעשות משה המשיך הגזירה,
ועוד הפעם עוד שהתפלל ועד להתפלל,
מכך, ויותר תפילות ל-תקט"ו עד הפעם,
הגזירה לביטול הדבר יפעל שמא זה וכל

והשלמה. האמיתית הגאולה ולהבאת

תנש״א) חזון שבת התוועדות (עפ״י

קול ה׳... דיבר האלה הדברים את
יט) ה, (דברים יסף ולא גדול

נחלק אחד "קול רבה: במדרש כך על נאמר
לשבעים נחלקים והם קולות לשבעה

לשון".
החובה מקור את גם מהווה תורה, מתן
בני מצוות 7 את לקיים העולם אומות של
לידי להביאם חייבים ישראל, בני ואנו נח.

אלה. מצוות שיקיימו כך
"קול התורה מציינת זו חובה להדגיש כדי
נחלק מתן-תורה קול יסף", ולא גדול
שניתנו המצוות שגם ללמדך לשון, ל-70
הגדול הקול מן נובעות העולם לאומות
משום לקיימם ועליהם תורה. מתן של
ידי על והודיע בתורה כן ציווה שהקב"ה

רבינו. משה
שיחות) (לקוטי

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:22 7:07 ירושלים
8:25 7:22 תל-אביב
8:26 7:15 חיפה
8:23 7:23 באר-שבע
9:07 8:03 ניו-יורק
נעדר. לא איש - נחמו נחמו 

א-כו). מ, (ישעיה

האישית והעבודה באב ט"ו

ימים היו "לא תענית: במסכת חכמים אמרו
שם ובגמרא באב...", עשר כחמשה לישראל טובים

ומסיימים: זה, יום-טוב על טעמים כמה נאמרו
זאת: מסביר רש"י יוסיף...", דמוסיף ואילך "מכאן
דמוסיף ואילך באב עשר מחמשה - ואילך "מכאן

על חיים יוסיף בתורה לעסוק הימים על לילות
"מתוך המפרשים: זאת שמסבירים וכפי חייו".

לעסוק צריך מתקצרין והימים מאריכין שהלילות
בלילה". גם בלימודו

היום-טוב עניין בין הדוק, קשר שקיים וכמובן,
זה שמיום העניין לבין באב, עשר חמישה של

התורה. בלימוד הוספה להיות צריכה
באמצע חל באב, חמישה-עשר יום בזה: והעניין
מונין ש"ישראל וכיון במלואה, כשהלבנה החודש,
בלבנה שיש מה שכל מובן, ללבנה", ודומין ללבנה

זה על שנוסף אומרת זאת בבני-ישראל. גם יש
ישראל בעם שהוא כמו המצב נראה שבלבנה
וירידות עליות יש שבלבנה שכמו בכללותו,

עתידים ש"הם עד ישראל, של במצבם הוא כך
הרי לבוא, העתידה בגאולה כמותה" להתחדש
עבודתנו. להיות צריכה כיצד הוראה בזה שיש

הלבנה? ממיעוט הוראה
של והירידות העליות סדר תמוה: ולכאורה
שבתחילת ותמידי, קבוע באופן הוא הלבנה

למילואה עד הלבנה ממולד בעליות, היא החודש
אור ומוסיף הולך ליום מיום בחודש, ט"ו ביום

פוחת ליום מיום החודש סוף עד ומט"ו הלבנה,
לגמרי. שמתעלם עד אורה והולך

מובנת: החודש מתחילת ההוראה - זה סדר ולפי
"מוסיף של באופן להיות צריכה ישראל שעבודת

שלאחרי יתכן איך אבל חיל; אל מחיל והולך",
סיהרא "קיימא העבודה, לשלימות שהגיע

והולך? שפוחת באופן עבודתו תהי' באשלמותא",
להיות צריכה ה' שעבודת הוא, גדול כלל הרי
ח"ו! מורידין" ואין בקודש "מעלין של באופן

ביטול של עבודה
שאין המצב בין חילוק שישנו לומר, יש זה ולפי

של השני חציו לבין הראשון בחציו הלבנה מילוי
מילוי העדר החודש, של הראשון בחציו החודש:
נשלם לא שעדיין היינו חסרון, על מורה הלבנה
אבל באור; ולהוסיף להעלות וצריך הלבנה, אור

אינו הלבנה מילוי כשאין החודש, של השני בחציו
מעלה. בו יש - אדרבה אלא ח"ו, חסרון על מורה

האדם בעבודת המצבים סוגי שני בין וההבדל
של באופן היא ישראל עבודת שכאשר היא:
שלו שהאור - באשלמותא" סיהרא "קיימא

בנוגע והן לעצמו בנוגע הן ובתוקף, בגלוי מאיר

רגש לידי שיבוא יתכן - הזולת על להשפעה
מאיר ידה שעל העבודה מעלת את בידעו ישות,

זה עם וביחד בהמשך ולכן כולו; העולם בכל
הלבנה (כמו הביטול בענין העבודה להיות צריכה

החודש). של השני בחציו עצמה את הממעטת
לעצמו בנוגע הן העבודה, לעצם בנוגע כלומר:

ח"ו לגרוע שאין בודאי הרי - לאחרים בנוגע והן
בכל ולהעלות להוסיף יש ואדרבה, האור, בענין

לרגש בנוגע אלא אינו והשינוי וקדושה; אור עניני
יכול ומאיר העושה שהוא שכיון העובד, האדם

זה לרגש בנוגע ולכן - ישות של רגש לידי לבוא
את מעטי "לכי הלבנה כמו העבודה להיות צריכה

הביטול. עצמך",

טובה וחתימה כתיבה
יום באב, עשר חמישה יום בין הקשר גם וזהו

בתורה להוספה החודש, באמצע הלבנה שלימות
שכדי לדעת, האדם על כי ואילך. זה מיום החל

בה לעמול עליו התורה" "כתר את ולקבל לזכות
ביטול. מתוך

להמשכו אב חודש בין הקשר גם שזהו לומר, ויש
"מלך של הזמן הוא אלול שבחודש - אלול חודש

חודש של השני בחציו הביטול עבודת בשדה":
ה"כלי" היא הביטול, בענין השלימות - אב מנחם

אלול. בחודש בשדה" "מלך של לגילוי
לטובה ישראל עם בקשות כל ממלא והקב"ה

ונכתבים טובה, וחתימה לכתיבה ולברכה,
הנצחיים לחיים - עד לחיים, ונחתמים

ידי על והשלימה האמיתית בגאולה והאמיתיים
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח

תשמ״ה) ואתחנן פרשת שבת שיחת (עפ״י

מלך דבר

ואתחנן פרשת
ד אבות: פרקי

ואתחנן

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'
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תלמיד זילברמן, אברהם הת' מספר
בתל-אביב: חב"ד בישיבת

בהצעה אלי פנו כשנתיים, "לפני
חודשים מספר בת לשליחות שאצא

בירת לה-פאז בעיר חב"ד בבית
לאחר אמריקה). (בדרום בוליביה

שליט"א הרבי ברכת את שקיבלתי
למקום יצאתי המשיח מלך

נחשפנו הפעילות במסגרת כשכמובן
שאירעו מופת, מקרי ללא-מעט

שליט"א הרבי ברכת בזכות לפונים
המשיח. מלך

יוסף למר אירע אלו, ממופתים אחד
בסיפור ביותר המעניין אך מילארס,
הוא דרכה המיוחדת הדרך הוא זה,

בענינו. לישועה זכה
מהקהילה אחד הינו מילארס, מר

חב"ד בית שנפתח ומאז פאז, בלה
במקום. קבוע" ל"אורח הפך בעיר,

נוראות, לו הציקה קשה בעיה
פתרון לה חיפש והוא

ניכר, זמן במשך נואשות.
בכל מכוויות סבל הוא
כתוצאה שאירעו גופו,
בביתו. גז בלון מפיצוץ
סובל הוא האירוע מאז

גופו... בכל מכוויות
מה יודע לא כבר "אני

לנו סיפר לעשות",
מצבו. על ההזדמנויות באחת

לך יש לענות, מיהרנו לעשות? "מה
ועכשיו!". כאן לעשות. מה עכשיו

מלך שליט"א לרבי לכתוב לו הצענו
ולבקש בעייתו על לספר המשיח,

הבעיה. לפתרון ברכה
שטובלו קצרות, הסבר מילות לאחר
מופת, מקרי של שונות באפיזודות

המכתב, לכתיבת יוסף התיישב
ידיו. את שנטל לאחר

פי ועל נעמד, הכתיבה, סיום עם
מדף מתוך לו הוציא הדרכתנו,

קודש" "אגרות מכרכי אחד הספרים,
המכתב את מכניס שהוא תוך

מכריז העמודים, אחד לתוך באקראי
מקום, באותו ופותח אדוננו" "יחי

פרטית. בהשגחה מכתבו, נכנס לשם
הוא אנגלית, דובר והוא מאחר

הנכתב את לו שאתרגם ממני ביקש
קודש". ב"אגרות

עונה המשיח מלך שליט"א הרבי
על שדיבר במכתב עמודים, באותם
לפנות לזה ובקשר השמיטה נושא

בעניין המומחה שוורץ" ל"דוקטור
זה.

את כללי באופן לו לתרגם התחלתי
לאור בעיקר זאת המכתב, תוכן

האנגלית, בשפה ששליטתי העובדה,
מילה לתרגם מנת על מספיקה לא

במילה.
את לו להסביר שסיימתי לאחר
אותי, ושאל פנה הוא התשובה,

את לחפש שעליו היא הכוונה האם
את לו שיפתור שוורץ" "דוקטור

הבעיה.
שאם רגע, של בהחלטה החלטתי,
שנתקבלה מהתשובה הבין הוא כך
הרי המשיח, מלך שליט"א מהרבי

והשבתי פרטית, בהשגחה זה בוודאי
לחפש לו אמרתי לשאלתו. בחיוב

שאני תוך שוורץ, דוקטור את
יפול כיצד ולראות להמתין מחליט

דבר.
מגיע הוא יומיים לאחר
ומספר חב"ד לבית שוב

ד"ר יש - שאכן לנו
בתחום המטפל שוורץ

ברופא "מדובר זה.
בשם לכוויות מומחה
יליד שוורץ, דוקטור
כיום הגר בוליביה,

בשנה פעמיים בקנדה.
סיפר. לבוליביה" מגיע הוא

ימים, שלשה עוד שחלפו אלא
שלמרות לנו, סיפר הוא שלאחריהם

שוורץ ד"ר אותו נסיונותיו, כל
לטיפולים. אותו לקבל מסרב

לחפש והמשיך התייאש, לא הוא
חבר שוורץ. דוקטור בשם רופא

על לו המליץ כך, על ששמע מסויים
אותו מכנים שכולם מפורסם, רופא
האמיתי שמו לך, דע "אבל, זה בשם
צבע בגלל רק שוורץ, דוקטור אינו

ידידיו אותו מכנים השחור, עורו
חושב, אני מקרה, בכל זה. בשם

מחפש אתה שאם הידיד, לו אמר
אגב, אליו. לפנות שווה שוורץ, ד"ר

היה עצמו הוא כרופא דרכו בתחילת
זה"... בשם עצמו את מציג

לשליחות שוב השנה כשהגעתי
שהראה יוסף במר פגשתי בבוליביה,

הצליח מהם ידיו, את בגאווה לי
צלקות את להוריד ד"ר אותו ב"ה,
סיום לקראת אני "כעת הכוויות.

לי. אמר ב"ה" nהטיפול

ה'תש"ל בעומר ל"ג - המשיח מלך שליט"א הרבי קודש שיחות מתוך

ההלכההדרך לבטחון: שמירת ההלכה שמירת לבטחון: הדרך
בהוראה צורך יש כאשר שבזמננו מספר פעמים דובר
בצורה במציאות הקב"ה אותה מראה בתורה ברורה
שנים שלש לפני בעומר ל"ג שמאז נוכחנו ברורה:
"וישבתם בארץ", שלום "ונתתי על דובר אז שגם
את להפיץ תפילין" ב"מבצע והוחל בארצכם", לבטח
ורבבות אלפים הציל זה דבר הרי תפילין, הנחת מצוות
ודאי (ולפיכך ושנים ימים ויאריכו הזה היום עד וקיימים החיים מישראל

ויותר). יותר "תלכו": של באופן - ואדרבה זה, מבצע שימשך
היה לזמן מזמן ורק יחסי, באופן רגוע המצב היה ימים שנתיים במשך
שלום. על לדבר יוחל מכן שלאחר התקוה היתה אך משהו, מתרחש
הדבר לתלות הרוצים כאלה יש להחריף. המצב החל מספר חדשים לפני
לגוי אחד גוי בין מסכסוך כתוצאה בא שהדבר ולהסביר צדדיות בסיבות
איך התשובה", "דרכי על תענית, בהלכות פוסק הרמב"ם ברם, וכו', אחר
"דבר יאמרו: . . אם "...אבל צרה"): שתבוא ("בזמן למאורעות להתייחס
אכזריות דרך זו הרי - נקרית" נקרה זו וצרה לנו ארע העולם ממנהג זה
בקרי עמי "והלכתם בתורה: שכתוב הוא אחרות. צרות הצרה ותוסיף . .
שתשובו כדי צרה עליכם כשאביא כלומר, קרי", בחמת עמכם והלכתי -

קרי"... אותו חמת לכם אוסיף קרי, שהיא תאמרו אם -

המעשיםבעיות בטחוניות - לפי המעשים לפי - בטחוניות בעיות
במצב, הדרגתית החרפה רואים אנו כאן גם הרי הרמב"ם לפסק בהתאם
גויים החשבת של זה בענין הדרגתית להידרדרות מקבילה שהיא החרפה

כיהודים.
עלולים שוא" שמ"חבלי שמוסבר (כפי קטנים בדברים היתה ההתחלה
ב"עבותות"), ההתחלה שתהיה אפשר ואי העגלה", ל"עבותות להגיע
הוזנחו וכאשר מהשולחן-ערוך, הכשר להם נדרש שלא בדברים
הפירצה החלה כאן הזה". העגל "ויצא לחומרתו, המצב הגיע - הדברים
בו שהזמן רואים אנו ויותר. יותר עמוקה במדה לחדור לגוי שאיפשרה
לחשוב החלו כאשר היה קרבנות ליפול ר"ל החלו ובו המצב החריף
הקדושה הארץ ישראל, בארץ חלק להם ויש יהודים שהם גויים על
עד אחריו" "לזרעו של באופן הבתרים בין בברית לישראל נתן שהקב"ה

הדורות... כל סוף
שאומרים אלה זאת אמרו תחלה הדרגתי: תהליך כאמור, זה, היה
כשבא אך זה, בתואר כלל מעונינים הללו (אין "חילוניים" שהם עליהם
הקולר שיהא שמוטב הם סוברים הדת בא-כח שהוא הטוען מישהו
מנוחה...). תינתן להם ואילו אליו יופנו והטענות פלוני של בצוארו תלוי
שהוא עליו אומרת שתורת-אמת כזה לגוי, להעניק הוחלט מכן לאחר
לשתוק. הרבנים את והכריחו בכך די היה לא "יהודי"... התואר את גוי,
זה שאין בלבד זו שלא באשליה לשגות והתחילו בכך גם די היה לא
וגמור. מוחלט שקר שהוא דבר ונצחון, הישג אף שזה אלא הדת, חורבן
לפתוח ר"ל בשולחן-ערוך מקום שיש שאמרו עד בזה הסתפקו ..לא
ארץ ישראל, בארץ ונחלה חלק להן ולתת הרוסיות לגויות מיוחד פתח
העולם" "כמנהג ח"ו לא נוספת, החרפה חלה כן לאחר ומיד הקדש,
ו"נקרה העולם" "מנהג שזה האומר על נקרית"... "נקרה משום ח"ו ולא
מדת שזו אלא אמת זו שאין בלבד זו שלא הרמב"ם פוסק - נקרית"
על להגן יוצאים הם כאשר הנופלים הצעירים על מתאכזרים אכזריות.
של בדעתו שעלה "עקרון" שזה משום ורק אך - ישראל ארץ גבולות
תורת לתורתנו, מנוגד זה שדבר האמת את מלומר פוחד והשני מישהו,
מישהו שיש כיון לו שייך זה דבר שאין טוען והשלישי חיים, תורת אמת,

מזה. משוחרר הוא ואילו עליו מוטל והדבר הדת של כח בא שהוא

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק מנחם-אב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ב. פרק ויובל. שמיטה הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט-יא. פרק ביאה. איסורי הלכות

יב-יד. פרק

טו-יז. פרק

יח-כ. פרק

בפרקים אסורות.. מאכלות הלכות כא-כב. פרק
א. פרק אלו.

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הד"ר אחרי בחיפושים

חוצה" מעינותיך "לכשיפוצו

ישנו ממש, שפיכת-דמים עם הקשור בענין
ונוסף . . רעך"! דם על תעמוד "לא ציווי

אם מתחשבים לא - באמת וכואב שנוגע בדבר לזה,
נוגע! שהדבר מפני היא הצעקה לאו, אם תועיל הצעקה
תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

למחות ידועחייבים ומרצה משפיע הרפז, ישראל נעם הרב
רחב למגוון והתוועדויות הרצאות שעורים למסירת זמין
בנושאי: שעורים לסדרות אפשרות ורמות, קהלים של
ועוד! בית שלום ומשיח, גאולה התקשרות, חסידות,

052-6996-770 לפרטים:
nharpaz@gmail.com למייל: או

חב״ד בבית תפילין מניח יוסף



השמחות עונת לקראת

הגאולה שמחת ברכוני
ומהודרת חדשה בגרפיקה

שבת סעודות סדר
גאולה ופניני חב"ד ניגוני עם

שמח! יותר מפואר! יותר חסידי! יותר

077-5123-770 להזמנות:

דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

הנהר על קדמי ר'
הזקן אדמו"ר בציון

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים: 03-501770203-5017702 מתקשרים

העין בגלגל מאבחן *
נטורופתיה *

הומאופתיה *
דיקור *

נוספים: ופרטים תור לקביעת

קליניקה054-7825567
בצפת

אביב ובתל

ומוכחות רבות הצלחות
מאנ"ש רבנים בהמלצת

וברכים: פרקים בעיות
בהצלחה ברכים, וכאבי פרקים בכאבי גם בהצלחה מטפל נברו משה "ד"ר

רבה"
ד.) (שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים ששה "...אחרי

פוריות: בעיות
ובעלה) (ליאת ילד" חובקים אנחנו בזכותך לך, מודים נברו משה "...ד"ר

ראש: כאבי
(עופר) לחלוטין" המיגרנות נעלמו חודשים שלושה "...לאחרי

לקויה: וספיגה הורמונליות בעיות
B-12 יפה, ממש עלה הברזל דם, בדיקות "...עשיתי

ו.) (עדנה מהטיפולים" תוצאות יש בסדר,

יכולים? לא שילדים אמר מי

בפאה להתבייש סיבה אין
דתית בסביבתה ואשר נכרית, פאה אודות כותבת

יצחקו אפשר ומתביישת כזה נוהגות אין נמצאת בה
נכרית. פאה תלבש באם לה

להסתפק ולא נכרית, פאה דלבישת הענין בעצם
מקומות. בכמה בזה ההכרח מבואר ומטפחת, בכובע

ואפילו כובע לבישת אשר במוחש, רואים והרי
כל על מכוסה בלתי השער חלק משאירה מטפחת,

על שעוברים אומרת זאת קצר, זמן במשך פנים
אורח ערוך בשולחן דין וכהפסק הגדול האיסור
מגודל כן גם מובן הענין וגודל ע"ה, סימן חיים

הזהר וכלשון שנצטוינו, כפי הציווי קיום בעד השכר
בברכאן דלעילא בברכאן בכלא "מתברך הקדוש,

בנין". בבני בבנין בעותרא דלתתא

וכו', ותתבייש עליה יצחקו שאפשר ולכתבה
לאחרונה נרגש הברית, דארצות הנוער בתוככי אפילו

בדעתם, חזק שעומדים לאלו דוקא כבוד, של רגש
עולמם, ולהשקפת עליהם שלועג ממי מתביישים ואין
ללא הרוב אחרי הנמשכים לאלו ובוז בלעג ומתיחסים
כל התחלת אשר יודעת ובודאי כלל, נפשית יציבות
מפני יתבייש ולא היא: ערוך השולחן חלקי ארבעה

יתברך. השם בעבודת עליו המלעיגים אדם בני
השמים "את יתברך, השם ופשוט: מובן זה וגם ועוד
מקום בכל האדם עם ונמצא מלא", אני הארץ ואת
הכי מסביבה אפילו אדם בני כן שאין מה זמן, ובכל
ולכן, אליו, מקום בקרוב נמצא תמיד שלא קרובה,
ויתבייש הקב"ה מפני ח"ו יתבייש לא אשר היתכן,

ודם?! בשר אדם בן מפני
ז׳תכה) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

רואים? מה יהודי. ילד על מבט מעיפים "כאשר
מלך שליט"א הרבי מבטא אלו, במילים משיח!"
הצריכה המחנכים ושאיפת מטרת את המשיח,
הצעיר הדור את לחנך - עיניהם לנגד לעמוד
צדקנו. משיח פני לקבלת ניצבים הכן שיעמדו
קביעה על שאין דומה ילד. לחנך היום קל לא

התפתחות סביב, הרבים הפיתויים חולק, זו
זה, בתחום הנוער בני ושליטת הטכנולוגיה

לחינוך עתיד אין כי לחשוב לעיתים מאפשרים
ח"ו. העתיד, דור

שליט"א הרבי שם זה, בדורנו שדווקא אלא,
נקבע שאף החינוך, על מיוחד דגש המשיח מלך

חינוך". "מבצע - המבצעים" מ"עשרת לאחד

החינוך על דגש
לא ישראל, ילדי כלל חינוך של הענק פרוייקט

הנשיאות משנות החל האחרונות. בשנים מתחיל
לפני המשיח, מלך שליט"א הרבי של הראשונות

מיוחדות הוראות בשיחותיו נאמרו שנה, כששים
זה. בתחום לפעילות

ולא גבה שהרימו כאלה אולי היו מסביב, בעוד
זה, בתחום המיוחד העיסוק פשר את הבינו

מנת על יהודי, ילד לכל להגיע החסידים פעלו
לעם יציב כהמשך הרכים הילדים את להכשיר

כולו. ישראל
היהודי להמשך תרמו אז, שנעשו אלו, פעולות

והצעירים, הנוער מבני רבים של העיקרי
ושייכו והרחוקות המתבוללות במדינות במיוחד

ישראל. לעם אותם
העולמי הארגון הוקם אף השנים בהמשך

המקבלים ילדים, רבבות נרשמו אליו ה', צבאות
כצבא ומתפקדים זמן, מידי רוחניות משימות

הגאולה הבאת - הכללית במשימה ילדים של
והשלימה. האמיתית

הילדים כל את לאחד
מלך שליט"א הרבי יוזם זו, לפעילות במקביל

בכתיבת ילדים מליוני של איחודם את המשיח,
מתחת ילדים רק המאגדים מיוחדים תורה ספרי

כל כאשר לבנים), ו-13 לבנות 12) מצוה לגיל
נרשמת תמורתו בודד, בדולר אות רוכש ילד
חומות בין הנכתבים אלו, תורה בספרי אות

מקבל הוא בנוסף שם. ושוכנים העתיקה העיר
בתורה. חלקו את לו המזכירה נאה תעודה

שליט"א הרבי קרא הכיפורים, יום מלחמת לפני
ילדים המערבי לכותל להעלות המשיח מלך

.. ויונקים עוללים "מפי שמטרתה כפעולה רבים
לא שבתחילה פעולה ומתנקם". אוייב להשבית

הקרבות. לפריצת עד מכוונת, למה הובן
במדינות בהצלחה המופעלת אחרת פעילות

הדת) לימודי (שעת השל"ה פעילות הינה רבות
ילדים אליהם המושכים "סאנדיי-סקול" או

במוסדות לומדים אינם השבוע שבמשך רבים
שבועית. יהודית נקודה להם ומעניקים יהודיים

בעצמם לגמרי
זוגות אלפי כאשר השליחות, תופעת פריצת עם
עם לפעילות מרוחקות למדינות יצאו חסידיים,
הילדים: יסתדרו כיצד שתהו היו המקום, יהודי

הגדלים קטנים ילדים אותם על יהיה "מה
גילם, בני כשאר מסודרת חינוכית מסגרת ללא

החינוך"? במוסדות הלמדים
ילדים, אותם דווקא לבוא. איחרה לא התשובה
דבר, לכל כשלוחים מתפקדים עצמם את מצאו
יותר המבוגרים על ואף גילם בני על משפיעים

נפקד לא זה, כשבכל ומצוות, תורה לקיים
ההורים דואגים להם מסודרות, לימוד שעות

השלוחים.
למצוא שמבקש מי
להשפעת דוגמאות
בני על השליחות

למצוא יכול השלוחים,
מעניינת בתופעה זאת

הפקות הצעירים השלוחים מוציאים במסגרתה
ועוד, חינוכיות יצירות לימוד, כחוברות מגוונות

שלהם. הרב הידע על המלמדים
חינוכיים סרטים גם לראות ניתן השאר, בין
לבדם. לגמרי השלוחים ילדי מפיקים אותם
במדור פורסמו האחרונים בימים ולדוגמא,
שכאלו, יצירות הגאולה, אתר של הוידאו

השלוחים קופצ'יק, ויגאל ינון ידי על שנעשו
ביימו הצעירות, ידיהם שבמו שבהודו, בפונה
חז"ל. סיפורי בהמחשת משחקם את וצילמו
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