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עיקרון הוא החסידות, תורת הבעש"ט תורת מעיקרי
על אלא זה, עולמנו על רק לא החל פרטית" ה"השגחה

מקריות, של לא גם כאוס, תרחישי לא כולה. ההוויה
בעולמנו פרט כל תרחיש, כל הסתברות. או סיכויים
הכוונה לשלימות ית', מאתו ומכוון לחלוטין מדוייק
במעבה שם אי גבעול תנועת גם בבריאה. האלוקית

הנה מעולם, בו דרכה לא אדם רגל אשר מקום הג'ונגל,
הכל והמספר, הכיוון העיתוי, חייו, ימי במשך התנודות

ומדוייק. מכוון
פתע, תרחישי רק לא כולל פרטית" "ההשגחה עיקרון

תופעות אותם את גם אלא
כאלה מראש, וידועות קבועות
טבע כחוקי אצלנו המוגדרים
הרף וללא בהתמדה הפועלים

הם גם הבריאה, מראשית
בתכלית ית', ידו על מושגחים
כולה הבריאה כל שהרי הדיוק,

מחדש, רגע בכל מתהווית
תמיד יום בכל בטובו "המחדש

בראשית". מעשה

חיים טיפת
אור שעות הולכים אלה, בימים

שעות ואילו ומתקצרים היום
תרחיש גם מתארכים. הלילה

בהשגחתו נכלל זה, קבוע שנתי
עבורנו ומהווה ית', הפרטית

שליחותנו במילוי ברורה הוראה
הבעש"ט, כמאמר אדמות, עלי

שומע, או רואה שאדם מה שמכל
ה'. בעבודת הוראה ללמוד עליו
זמן פשוטה: ההוראה ובעניינו

ברעש מאופיין היום שעות
בנין עבודת ויגיעה, טרדות ושינוי, תנועה והמולה,

אדם "יצא ומסחר. שיווק ושירותים, תעשיה וחקלאות,
היומית, הקיום למלחמת איש איש ערב", עדי לפעלו

לביתו. אדם חוזר ערב לעת נפשו. כוחות את הסוחטת
העולם שוקעת, השמש

לשינת ומתארגן נרגע
יותר כששקט עתה הלילה.

מעט משוחרר והראש

אבל טוב, משהו לעצמנו לתת הזמן זה היום, מטרדות
"לא שהרי תורה, וללמוד ספר לקחת הזמן זה באמת. טוב

ובאיזו תחום באיזה תורה". ללימוד אלא הלילה נברא
ה"טיפת את לעצמנו לתת העיקר רוצים, שאנו רמה

לימוד - יהודי אצל להתקיים. שנוכל כדי פשוט חיים",
הם "כי - וקיומו חיותו עצם זהו מותרות, אינו התורה

ימינו". ואורך חיינו
בלימוד אכן כי מלמדת, חיים" כ"תורת התורה הגדרת

את לאדם המקנה החיים, למקור יהודי מתחבר התורה
במובן רק לא האמיתיים, החיים
אלא עליונים, בעולמות הרוחני

בריאים חיים של המעשי, במובן
אדמות. עלי כאן ונפש בגוף

חיים לאדם, שמאפשרת זו היא
הזוועה אירועי למרות יציבים

אירועים האחרונה, התקופה של
הבנה בשום נתפסים שאינם
אפילו מוכרים ואינם שהיא,
האכזריות הטרף חיות בקרב

על המלמדים אירועים ביותר.
האנושיות יסודות של השחתה

ית', הבורא ידי על שהוטבעו
אדם כל של הנפשי בבסיס

בבריאה.

חדשה תורה
לשאלה מחייבים אלה אירועים

הקב"ה אין שהרי עושים, מה
הקדים כן אם אלא מכה מביא
הודיענו ואף התרופה את לה

אלה בימים ואכן עליה. בתורתו
ומזמין קורא הבריאה טבע בהם

תורה, בלימוד להוסיף יהודי
חייו". על חיים לו מוסיפים המוסיף "כל כי הובטחנו
שעבורו מי בין תורה, בלימוד להוסיף לכולנו הזמן זה
יום. מידי בה שעוסק מי ובין חדשה, ממש התחלה זו

פשט, התורה: רובדי כל בלימוד ואיכות. בכמות להוסיף
החסידות, תורת זו התורה לפנימיות עד סוד, דרש, רמז,

שנזכה ועד המשיח, מלך שליט"א הרבי של ולתורתו
ית' ומהותו מעצמותו תצא" מאתי חדשה ל"תורה

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית בגאולה

וגאולה משיח עיון יום
גאולה בענייני לימודי עיון יום

כ"ה חמישי ביום אי"ה יתקיים ומשיח
בבני חב"ד ישיבת בהיכל מנחם-אב

החל כץ, פרדס 11 ברוט הרב רח' ברק,
ההוצאות מפאת בבוקר. 10 מהשעה

כאשר השתתפות, דמי ייגבו המרובות
עד לנרשמים הנחה. תינתן כולל לאברכי

מיוחדת. תשורה תינתן מנחם-אב לכ'
ממש – ההפצה מרכז המארגנים,

על-מנת מראש להירשם מבקשים
את ולהכין כיאות להיערך שיוכלו

טלפון כראוי. הטכניים והפרטים המקום
.077-5123-770 להרשמה:

התוועדות יום
יום מנחם-אב, כ' יום לרגל

יצחק לוי הרב המקובל הסתלקות
- יבלחט"א של אביו שניאורסאהן,
יתקיימו המשיח מלך שליט"א הרבי

רבי זה. קודש בשבת התוועדויות
אלמא-אטא בעיר נפטר יצחק לוי

וגלות מאסר שנות לאחר שבקזחסטן,
הקומנסטי, המשטר בידי עליו שהושתו

היהדות בהפצת לפעילותו שהפריעו
במקומו.

ההריסה כנגד הפגנות
התקיימו ושומרון, יהודה ברחבי

כנגד מחאה, ומשמרות הפגנות השבוע
ישובים. להריסת הצבא פעולות

מוסיפים המוסיף ״כל כי הובטחנו תורה, בלימוד להוסיף יהודי ומזמין קורא הבריאה טבע בהם אלה בימים
ממש של חדשה התחלה זו שעבורו למי גם תורה, בלימוד להוספה לזנק לכולנו הזמן זה חייו״. על חיים לו

טובות חדשות

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

(30.7.10) (5770) ה'תש"ע מנחם-אב, י"ט עקב, פרשת קודש שבת ערב

מאחלים: מנחם-אב מט"ו החל

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

לאירועים התשובה
משיח של תורתו

808

של הסתלקותו יום את מציינים מנחם-אב כ״ף השבת,
המשיח מלך שליט״א הרבי של אביו יצחק, לוי רבי

הנפש מסירות איש



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

ישראל הר' למשפחת
אופן שיחיו מושקא חיה ורעייתו

ה' בצבאות החייל הבן להולדת

ולמדן שמים ירא חסיד להיות יגדל
המשיח מלך שליט"א הרבי בצבא נאמן חייל

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 וקסלר אפרים הת'

שיחי' שמואל יוסף הר' יבלחט"א בן
ה'תשס"ה תמוז כ"ב נלב"ע

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

נשמת לעילוי

  
     
     
     
     
    

    
    

    
    

     
   

  

נשבע אשר את... אלוקיך ה׳ ושמר
יב) ז, (דברים לאבותיך
הרי בעולם-הזה, אוכלין שישראל מה כל
מה אבל בלעם, שברכן הברכות מכח זה
הם משומרין העולם, אבות אותן שברכו

הגאולה. לזמן
שמעוני) ילקוט (עפ״י

בה תאכל במסכנות לא אשר ארץ
ט) ח, (דברים לחם
אך טובה אומנם שהארץ תאמר שמא
לטורח, צריכים לחם, ממנה להפיק בכדי
מלאכות עשר וכל קצירה זריעה בחרישה,

לחם... לכלל שיבוא עד
תאכל במסכנות לא אשר "ארץ אמר לזה
מקום של רצונו עושים כשאתם לחם", בה
רז"ל כמאמר אפוי, חם לחם לכם תוציא -

גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ "עתידה
משי)". (בגדי מילות וכלי מאפה) (מיני

כהן) (שפתי

העובר הוא אלוקיך ה׳ כי היום וידעת
ג) ט, (דברים לפניך

כשטבלו הנה הירדן, את ישראל כשעברו
כנד המים קמו הירדן במי הכהנים רגלי
יותר כיפין, גבי על כיפין נאספין והיו
כל אותם שראו עד מיל מאות משלוש

ומערב. מזרח מלכי
הכוכבים בעולם-הזה הקב"ה: ...ואמר
"ויצא לבוא לעתיד אבל בשבילכם, נלחמו
הכל ויהיו ג), יד, (זכריה גו' בגוים ונלחם ה'
(ישעיה שנאמר: באצבע אותו ומראין רואין
אלוקינו... הנה ההוא ביום "ואמר ט): כה,

לו". קיווינו ה' זה
תנחומא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:17 7:02 ירושלים
8:19 7:17 תל-אביב
8:20 7:10 חיפה
8:18 7:18 באר-שבע
9:00 7:56 ניו-יורק

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

ה' לעבודת נבחרו כשהלוויים

יצחק לוי ר׳ של ההילולא יום מנחם-אב, כ׳ לרגל
מלך שליט״א הרבי יבלחט״א של אביו שניאורסון,

*המשיח. * *
בפרשתנו, הראשון הפסוק של תחילתו בפירוש

מחד קצוות. שני מוצאים אנו תשמעון", עקב "והיה
שברגל, עקב - מלשון הוא "עקב" המלה פירוש

"מצוות רש"י וכפירוש ביותר, נחות מצב המתאר
את הפסוק מדגיש מאידך, בעקביו". דש שאדם

הזמן יגיע שכאשר ישראל, בני של הגדול העילוי
דרגין, כל סוף - עקב" "והיה משיחא", "עקבות של

המשפטים את ש"תשמעון ההבטחה ישנה אזי
נעלה. הכי ענין ודאי", "תשמעון גו'", האלה

ועליה צמצום
הראשון בשמו גם מודגשים אלה קצוות שני והנה
ח-ט): (י, בפרשתנו הנרמז לוי, - ההילולא בעל של
לפני לעמוד הלוי.. שבט את ה' הבדיל ההיא "בעת

גו'". נחלתו הוא ה' לשרתו.. ה'
הגבורות, בענין לוי השם קשור גיסא מחד

ההילולא בעל של הידועה ברשימתו כמבואר
והן לוי הן גבורות, על רומז "שמי שמו: דבר על

של עניין הוא הגבורות ענין והרי כו'". יצחק
עליה, של ענין גם ישנו זה, עם וביחד כו'. ירידה

שם על הוא "לוי" השם שהרי - ביותר וגדולה

החיבור היינו, לד), כט, (ויצא אלי" אישי "ילוה
ובלשון כנסת-ישראל, עם הקב"ה של והיחוד

לפני לעמוד הלוי.. שבט את ה' "הבדיל פרשתנו:
העילוי. תכלית גו'", נחלתו הוא ה' לשרתו.. ה'

בתחתונים דירה ית׳ להיות
בנוגע - האמור מכל ה' בעבודת ההוראה ביאור
ה' עבודת כללות בהקדים: יובן בפועל, לעבודה

בתחתונים דירה ית' לו לעשות - היא ישראל, של
ישנם זה בענין גם כאשר ועוד), ג. בחוקותי (תנחומא
זו במשימה מודגשת אחד, מצד הנ"ל: קצוות ב'

מציאות שתהיה היא הבורא כוונת שהרי הירידה,
מוסתר האלוקי האור שבו תחתון" "עולם של

שכן, - ועצומה גדולה ירידה המהווה דבר ביותר,
ממלא אין-סוף אור היה הבריאה, התהוות קודם
הצמצום, ענין היה ואחר-כך החלל, מקום כל את
מצומצם (אור בלבד קצר" "קו אם כי נמשך ולא

ביותר התחתון הזה, עולם שנוצר עד ביותר),
ית'. אורו גילוי מבחינת

לעליה עד עליה, צורך היא זו ירידה ולאידך,
"תכלית שכן, - ממנה למעלה שאין גדולה הכי
ממנו) למטה שאין (התחתון הזה עולם בריאת

בתחתונים", דירה לו להיות הקב"ה שנתאוה הוא

ית', לו דירה עושים התחתון, שבעולם-הזה היינו,
"ביתר ית', ומהותו עצמותו מתגלה שבה דירה

מהארתו החושך מן האור ויתרון עוז ויתר שאת
עליונים". בעולמות

ענין רואה כשיהודי היא: הכוונה בפועל ובעבודה
ומכופל, כפול חושך כו', ירידה של גבורות, של
מיוחדים קשיים ישנם אם וכמה כמה אחת ועל
ליפול לו אין - כו' ועיכובים מניעות בעבודתו,
שתכלית לדעת עליו אדרבה: אלא ח"ו, ברוחו

אישי "ילוה הוא: - לוי - הגבורות בענין הכוונה
שעי"ז כלומר, לשרתו", ה' לפני "לעמוד אלי",

החושך. מן האור כיתרון קדושה, בעניני יתוסף

משוררים נהיה כולנו
הפסוק) על פענח (צפנת הרגצ'ובי גם מבאר כך

הלוי.. שבט את ה' הבדיל ההיא "בעת הפסוק את
הירידה לאחרי שרק גו'": לשרתו ה' לפני לעמוד
לוי שבט את ה' הבדיל אזי כו', העגל חטא שע"י
שירה", זה.. "לשרתו - לשרתו בעגל) טעו (שלא

שלעתיד היינו, לנו", יחזירו לבוא "לעתיד אבל
גם ולזה משוררים. ישראל בני כל יהיו לבוא

תלבשי" כעדי כולם "כי בהפטרה הפסוק כוונת
מהם ונטל בחורב להם נתן אשר העדי "דזה -
התורה "פלפול על וקאי העגל", עשיית בשעת

מהם, ניטלה נזופין וכשנעשו כולם.. זכו דמתחילה
תורה, של הפלפול כל להם נשאר לוי שבט ורק

ושומר משורר הוה רבינו ומשה משוררים, היו והן
לשירה". ראויים ישראל כל יהיו לבוא ולעתיד . .
העילוי לתכלית באים הירידה, ענין כללות שע"י
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה -

ממש. בקרוב
תשמ״ה) עקב ש״פ שיחת (עפ״י

מלך דבר

עקב פרשת
ה אבות: פרקי

עקב

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

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

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
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www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



מתאים זמן הינה חסידית התוועדות
טפח ולגלוי הלבבות לפתיחת

בעקבות המתגלגלים מהמופתים
מלך שליט"א הרבי של ברכותיו

המשיח.
הצהריים, בשעות קודש שבת

העיר במרכז החב"די הכנסת בבית
מתפללים עשרות ישובים בת-ים,

תפילת את סיימו קלה שעה שלפני
אחד החסידית. להתוועדות המוסף,

הבא: הסיפור את סיפר האורחים
כמה לפני ה', וברוך עזריה, "שמי

והפלאי הגדול לאור נחשפתי שנים,
באמצעות המשיח מלך ברכות של

קודש. האגרות
המשמעותיים האירועים אחד

של כוחה את לי שהראו ביותר,
שמזה מחברי, לאחד אירע הברכה,

היה עדיין מחתונתו שנים מספר
ילדים. ללא

הרקיע הגדול צערו
הולך כשהוא שחקים,
למשנהו, אחד מרופא

כוחו את מנסה בבד ובד
מרבנים ברכות בקבלת

שונים.
שלב, שהוא באיזה
כל על לי כשנודע

לו, המלצתי העניין,
שם חב"ד, לבית איתי יחד להגיע

המשיח, מלך שליט"א לרבי יכתוב
קיימא. של לזרע ברכתו את ויבקש

ברעש היום עד הצליח שלא "מה
בעז"ה לך יקרה וצילצולים,

מלך לרבי בקשתך את כשתכתוב
לו. אמרתי שליט"א", המשיח

חב"ד, בבית נפגשנו יום, קבענו ואכן
כשאני העניין מהות על לו הסברתי
הכתיבה: לקראת ההכנות את מציין

שהרבי מה שתדע, ביותר "חשוב
צריך - מורה המשיח מלך שליט"א

לקיים!"
מקום את בדיוק זוכר אינני

לנסוע היה תוכנה אך התשובה,
יוחאי. בר שמעון רבי לציון

לפני ספורים ימים זה שהיה מאחר
ינצל שהוא החליט הוא בעומר, ל"ג

רשב"י. של לציונו לנסיעה היום, את
ציונו אל הוא נדחף לאלפים בינות
ידו את הניח כשהגיע, התנא. של

את עשיתי "רשב"י, נרגשות: והכריז
לעשות..." לי אמר שהרבי מה

מעם ויצא הסתובב יסף. ולא אמר
בכוחו ובטוח סמוך כשליבו הציון,

הצדיק. של
הזוג בני התבשרו קצר זמן תוך

זכו הם ואכן נענתה, תפילתם כי
טובות. לבשורות

* * *

כאלו סיפורים שעם פלא, לא
ידעתי עד, הייתי להם ואחרים,

ובקשת שאלה לכל כתובת יש כי
ברכה.

אימי אלי צילצלה וחצי, כשנה לפני
ראית "עזריה, דאוג: נשמע כשקולה
היקרה השרשרת את במקרה אולי

שלי?"
מדברת. היא מה על מייד הבנתי

שיוקרו ויקר, עתיק בתכשיט מדובר
והיא השנים, במשך אצלה עלה

תמיד. עליו חרדה
וניסיתי הביתה, הגעתי

למצוא לה לעזור
כל אך התכשיט, את

בתוהו. עלו נסיונותינו
איננו כי כשראיתי

את למצוא מצליחים
בדעתי עלה התכשיט,
שליט"א לרבי לכתוב

הוא "בטח המשיח. מלך
התכשיט..." נמצא היכן אותי יכוון
הכילה התשובה אך בליבי. חשבתי

מה רואה שאני בלי כלליות, ברכות
את בפועל למצוא כדי לעשות עלי

היקר. התכשיט
אותם כשבכל משנה, למעלה חלפה

אימי פוסקת לא ארוכים חודשים
היא בקרוב שהנה לקוות שתחי'

אפילו זה היה התכשיט. את תמצא
אפשר כבר כמה סוף סוף מוזר, מעט

שאיננו אחד תכשיט על להצטער
קיים עדיין הוא האם יודעים

בכלל...
שליט"א לרבי כתבתי ימים באותם
וקיבלתי אחר, בעניין המשיח מלך
החת"ת. בלימודי להתחיל תשובה

חשיבות את הבנתי היססתי לא
עליתי הביתה וכשהגעתי הענין

את להוריד מנת על הספרים לארון
העליון. מהמדף החת"ת

כשראיתי נעתקה כמעט נשימתי
התכשיט את החת"ת מאחורי

לי... ממתין וכאילו עומד nהאבוד,

וייס הלל פרופ' של מאמרו מתוך

הארץפרשת פרלמן: על מה אובדת הארץ אובדת מה על פרלמן: פרשת
הנורמה אל בשב"כ היהודית החטיבה חוזרת ושוב

רבין. רצח אחרי שמגר בוועדת שהוקעה

המושתל ומדיח מסית סוכן של שירותיו שכירת
למשפחתו נוראים נזקים גרימת תוך המחנה תוך אל
לפעולת זהה מרושעת פעולה היא ולמקורביו;
חשאיים שירותים אויב; מדינת של זרים סוכנים
כדי זאת וכל – עמם לבני מחויבות כל להם שאין

מתמשך. שנאה פשע אלא שאינה מבוקשת, פוליטית לתוצאה להגיע

אם גם אולם בלבד, עלילה בסיפור אלא המדובר שאין כעת סביר
שתיים לפני לו המיוחסים הפשעים כל את ביצע פרלמן שחיים יתברר
וחדשות שקרים סוכנים, מרוב כלל לדעת ניתן שלא מה שנה, עשרה
המשך את מאפשר אינו בפרלמן השב"כ של חשדו עצם מבוימות,
הצגתו פי על כאשר עבירה, לדבר לשותף השב"כ הופך כך הפעלתו.
ובאיומים, בפיתויים מנצלו משחית, לאיש חובר הוא הדברים את הוא
וטיפול לחימה אמצעי אספקת תוך במעשיו להמשיך לו מאפשר
גם הסכנות, כל אף על עדיין, נפשעות. מטרות לעידוד נמרץ פסיכולוגי
משפטית או מוסרית רשות לשב"כ אין ממשיות, אמנם שהן נניח אם
חדשים פשעים לביצוע אקטיבית הסתה באמצעות הודאות לסחוט
השב"כ רבין רצח פרשת לפי ואשר זו הסתה אילולא נעשים היו שלא
לכך וממתין הלא-תמימות עיניו את עוצם פחות, ומונע יותר, יודע

שליטה"... מכלל "יצאו שהדברים

קהיליית כלל תוך אל מוקרנות בשב"כ היהודית החטיבה של הנורמות
צריכה טירקל ועדת גם האם לשאול עלינו נסדק. בה שהאמון המודיעין
במכוון עיניו את ועצם המרמרה בזיון את וצפה שידע מי שהיה להניח
ומבין יודע הזה הממודר בארגון מי נגמר? זה היכן הזיה? רק שזו או
התדירות ההערכות האם – מבצע? הוא אותה המשימה של המניע מה
נשק של מציאותו אי או מציאותו בעניין שנה שלושים לאורך שבקעו
מלפעול ישראל מדינת של ידיה וקשירת אירן או עיראק בידי גרעיני
תרבות אותה פרי אינן רשלניות או כוזבות בהערכות הצפה מתוך

יהודיך! את והפקר יכולתך ככל האויב על הגן בשב"כ: הניכרת

היהודים. לרדיפת התגייסה בשב"כ היהודית החטיבה רק לא אך
הוא ריק. בחלל פועל אינו פרימיטיביים המאוד סוכניו על השב"כ
גורמים האחרות. האליטות של סוכן ומהווה המפקד רוח את קורא
פוליטי יום סדר למען השב"כ של לצידו התגייסו נוספים שלטוניים
תנועת בדו"ח התגלה לאחרונה היהודים. שנאת הוא העיקרי שמסדו
השמאל עתירות עם מלאה הזדהות מתוך דן הבג"ץ כי "רגבים"
נושאים אותם על הימין בעתירות להסתרה ניתנת שאינה ובסלידה
התנהגות ובדפוס קבועה באהדה בושה, וללא ביותר השקוף באופן
יהודים, של ענק שציבור החוק' 'שלטון שוחרי יתפלאו אל לכן קבוע.
ואוכפיו הצדק ברשתות אימון חוסר מביע היהודים, של מוחלט רוב

תיקון. דרכי לעצמו למצוא יאלץ וכנראה בישראל

הכנסת לחברי המשפטים, לשר המדינה, לביקורת לוועדה קוראים אנו
לציבור שיש חקירה וועדת של הקמה לדרוש הגונים ולאקדמאים
במערכות הציבורי האימון את להשיב כדי ובמסקנותיה באישיה אימון
בסדר כמקובל ותושביה המדינה הארץ, חורבן את ולמנוע השלטוניות,
לכאורה. אדם זכויות שתומכות אלו עצמן", בעיני "האליטות של היום
יש מרצחים. ולא בירושלים ילין שצדק כדי לעשות לרצות רק צריך

לתקן. אפשר עוד כל מורא וללא בנחישות לפעול

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

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

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

בית הל' עבודה. ספר
א. פרק הבחירה.

ב. פרק

ח-י. פרק אסורות. מאכלות הלכות

יא-יג. פרק

יד-טז. פרק

א-ב. פרק שחיטה. הלכות יז. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

יט

כ

כא

כב
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כד
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ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ללמוד שתתחיל מחכה

חוצה" מעינותיך "לכשיפוצו

בפועל. ההתיישבות מעשה - הוא שנוגע מה
כפי מחליטים ישראל כשבני - שמיא וכלפי

הרי - מטה וכלפי גליא", שמיא "כלפי הרי - להיות שצריך
העיקר. הוא המעשה

תשמ"ח) לך-לך (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפועל ידועליישב 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

וייס הלל פרופ׳



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

הראל מעבדות להדרכה:
03-5355-389 050-8353-873

דעה" "יורה בד"צ בהשגחת הנ"ל המוצרים

המשפחה לחיי מיוחדים מוצרים

האקדמיה בתוך - בתחתונים דירה

מתאים בשידוך רק
שנכונה פשוט, וגם מובן מכתבה, בתחלת לשאלתה

בית ביתם יבנו שביחד כזה, עם להשתדך דעתה
בהדרכותיה והנהגה החסידות תורת לימוד חסידותי,
ושיחות בדברי בזה ההפלגה גודל וכידוע והנהגותיה.
שזה ומובן זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה נשיאינו רבותינו
עדי בנין בישראל בית ולבנין בית ליסוד ביחוד נוגע

ז׳תלא)עד. (מאגרת

ה׳ עם תהיה תמים
עד- זוגו בת את מצא לא מדוע במכתבו ...לשאלתו
עולם בורא דרכי מה עד יודע אתנו אין הנה - עתה

"החקר כי בדבר, וכלל כלל פלא אין וגם ומנהיגו,
וכו' וכו' תמצא" אלקה

תהיה" "תמים כמו-שכתוב: ההנהגה ואדרבה
בתורת כמודגש פרטית בהשגחה חזק ובבטחון

בברכת ומרבה מוסיפה ,(..) טוב שם הבעל מורנו
ית'. ז׳תכד)ה' (אגרת

רגע כל לנצל
עליה הנקודה הפעם עוד להדגיש מביאני וזה

במכתבי גם וכמדומה הזדמנויות, בכמה דברתי
לא לברר שאפשר כמה עד אשר והיא, לכבודו,

את לעורר שבימינו, כזו הכושר, שעת עוד היתה
כפשוטו, ומצוות תורה עול לקבלת והצעירים הנוער

מצוות יום, היום בחיי המצוות לקיים אומרת זאת
הזדמנות וכל ורגע רגע וכל בפועל. בקיום המעשיות

אבידה זו הרי כראוי, לזה מנצלים שאין ואפשרות
חוזרת. שאינה

ז׳תלח) (אגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

של המלאה הדוקטורט עבודת את כשקוראים
ישראל למחשבת בחוג מרצה – דהן אלון ד"ר

כי להניח לעיתים ניתן העברית, באוניברסיטה
בצורתו, או במראו חסיד שהינו באדם מדובר

דתי או כיפה בחובש מדובר לפחות אזי לא, אם
מנפצת דהן עם מפגש אבל אחר, או שכזה מסוג

מובנות. סטיגמות הרבה
שם מוצא, הישוב שוכן לירושלים, הדרך אם על

"מצוות אומרת: סוכה במסכת המשנה גר. הוא
ונקרא מירושלים למטה היה מקום כיצד? ערבה
של מורביות משם ומלקטין לשם ויורדין מוצא

דומה המזבח..." בצידי אותן וזוקפין ובאין ערבה
ליקוט של מצב משקף האישי סיפורו גם כי

המשיח. מלך ע"י המקדש לבית "ערבה"

דינקותא גירסא
שלו הקשר תחילת את לתאר ממנו כשמבקשים
לציין בוחר הוא המשיח, מלך שליט"א הרבי עם

אותו מלווים הק' פניו שמראה העובדה את
בעיר- חב"ד בגן למד עת בינקותו, החל למולו

מהפנים מוקסם הייתי "תמיד שבירושלים: גנים
מה לך ואומר לך שקורא כזה משהו לו יש שלו,

לפה". בא שם, מחפש אתה
את משכה שגרתית, הבלתי החב"דית הפעילות

עצמו את מצא מצוה, בר גיל טרם עוד ליבו.
בבתי שהופצו מלכות" ה"דבר חוברות את לוקח

בהם. הנכתב את להבין ומנסה הכנסת,
לאירוע עד חייו, במסלול המשיך יותר, מאוחר

והתגייסתי השנים "עברו הכל: את ששינה
הביאה הגולן ברמת אימונים תאונת לצבא.

שוכב עצמי את מוצא כשאני החמורה, לפציעתי
לנס". מחכה הרפואה בבית

המשיח, מלך שליט"א לרבי כתבה שלו, דודה בת
סיפור את פירטה בו ברכה, בקשת מכתב

בעבורו. ברכה וביקשה פציעתו

מעודדת תשובה
אני אבל לרבנים, רצים אנשים שהרבה "ידעתי
ענין ממש ולא במיטה מרוסק ממש הייתי כבר

אנשים מיני שכל ימים היו אלו הזה, הדבר אותי
יום באותו ובדיוק מקומות, מיני מכל הגיעו

רב של שמן עם בא אחד אנשים, שני עלי "נפלו"
שירפא שמה שמעה אחרת דודה בעוד מסויים,

במסירות נפצעתי. בו מהמקום עפר יהיה... אותי
לגבול הקרוב לשטח לגולן, נסעה היא רבה
עפר... מאותו עלי להניח מנת על הסוקרי

השמן, את עלי שפך אחד ביחד. אלי באו הם
במיטה יושב ואני החול את עלי שפכה והיא

עלי... ושמן וחול החורים בכל צינורות עם כולי
שליט"א מהרבי המכתב הגיע מכן, שלאחר בערב
ומזוזות תפילין "בדיקת נכתב: בה המשיח, מלך

החדש". במצבו ה' בעבודת להתחזק וישתדל

לא זה להסתגל, זה לי אמר שהוא מה "בעצם
לא זה כלום. ולא שמן ולא חול לא ישתנה.
בא לא שהוא זה אותי, שהפליא מה ישתנה.
בא הוא הארץ, ואת השמים את לי להבטיח

הייתי בו מצב שבאותו והאמת. הפשטות בשיא
גדול. דבר שזה לעצמי, אמרתי

פעם הזה המברק על הסתכלתי ימים באותם
מקום שבאיזשהו לעצמי ואמרתי הפעם, אחר
היה מכתב, אותו הזה". לדבר לחזור רוצה אני

הרבי על המקיפה העבודה להכנת הדחיפה
"דירה הכותרת תחת המשיח. מלך שליט"א

בתחתונים"...

חיובית השפעה
המעסיקה לשאלה גם דהן, מתייחס השאר בין

שליט"א הרבי האם זה, בתחום אחרים חוקרים
הוא כי עצמו על ופסק התייחס המשיח מלך

הד"ר מביא עמודים עשרות לאורך משיח.
דבריו את המביאות הקודש, משיחות ציטטות

שאכן היא, הברורה ומסקנתו זה בנושא הק'
המשיח. מלך הוא כי קבע שליט"א הרבי

כותלי בתוך רק נשארת לא כנראה העבודה,
הבית. על גם משפיעה אלא האוניברסיטה,
הלומד מילדיו, אחד על מספר הוא לדוגמא
בסידור להתפלל ביקש אך דתי, ספר בבית

רוצה "אני לי אמר "הוא חב"ד. - ה'" "תהילת
אותו שאלתי צדיקים", של בסידור להתפלל

אך אחר. הוא הנוסח זה, את תעשה איך אבל
הזה. הדבר את עצמו על לקחת החליט הוא
שיעיין לו אמרתי חת"ת לו קניתי בהתחלה

הולך הוא וכיום זה. עם מסתדר הוא אם ויראה
בבית היחיד הילד הוא ה'. תהלת עם ספר לבית

חב"ד... של בסידור שמתפלל ספר

דהן אלון ד״ר


