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ביום ראשון הקרוב נאזכר שוב, את אחד הניסים 
הגדולים בתולדות הבריאה. היה זה זמן קצר 

לאחר הכניסה לארץ. נפילת יריחו והעי הבהירו 
למלכי האמורי, כי כיבוש הארץ אינה אלא שאלת 

זמן. עמי האיזור נערכים למתקפת ענק. יהושע 
בהבטחת הקב"ה לנצחון גדול, יוצא להלחם בהם. 

העוצמה הצבאית האדירה של האוייב דורשת 
התערבות משמים "ויהמם ה' לפני ישראל.. ויהי 
בנוסם מפני ישראל .. וה' השליך עליהם אבנים 

גדולות מן השמים". 
בדיקת השטח מגלה, 
הארטילריה האלוקית 
לא חיסלה את האוייב 
לחלוטין, עדיין נותרו 

מהם בתפזורת. כדי 
לסיים את הלחימה, 
דרושות לו ליהושע 
כמה שעות של אור.

"אז ידבר יהושע לה'.. 
לעיני ישראל שמש 

בגבעון דום וירח בעמק 
איילון". הנס מתרחש, 

השמש נעצרת "ויעמוד 
השמש בחצי השמים.. 
כיום תמים. ולא היה 

כיום ההוא לפניו 
ואחריו". כל זה קורה, 
דווקא ביום ג' בתמוז. 
היום בו מתגלה לעיני 

כל, כי יהודי הוא למעלה מהטבע "הוא אמר ויהי 
הוא ציווה ויעמוד".

למעלה מהטבע גלוי לעיני כל
שנים רבות לאחר מכן, בתחומי רוסיה הסובייטית 

מתרחש נס אדיר נוסף. השלטון הקומוניסטי 
מכריז מלחמת חורמה באמונה בה'. גלי הכפירה 

שוטפים במים 
זידונים בתי כנסת, 

ישיבות כמו גם 
רבנים, וסתם עמך 

ישראל שמנסים לשמור על יהדותם. וכשנדמה 
היה כי הכל נדם ומת צצים לפתע סימני חיים 

יהודיים חדשים, "חדרים", "בריתות", מקוואות, 
על אפה וחמתה של ה"ייבסקציה". החוטים מכל 
(ס.ס.ס.ר) מוליכים לכתובת אחת  רחבי בריה"מ

- הרבי מליובאוויטש, רבי יוסף יצחק שניאורסון 
האדמו"ר הקודם. הרבי נאסר כשעל תיקו נרשם
24 שעות". יהדות העולם עם ראשי  "ירי בתוך

מדינות, מנסים למנוע את רוע הגזירה. אך הדרקון 
הקומוניסטי אינו מוכן לשחרר את טרפו. חולפים 

ימים של חרדה ותפילות, עד להתרחשותו של 
הנס. ראשי השלטון 

העריץ נאלצים לשחרר 
את הרבי מבית הסוהר. 

כל זה קורה דווקא 
ביום ג' תמוז. היום 

בו מתגלה לעיני כל, 
כי יהודי אינו מוגבל 

בהגבלות הטבע.

עצומה בשמחה
ביום ראשון הקרוב

יחגגו בשמחה עצומה 
רבבות יהודים בארץ 

ובעולם את ג' בתמוז, 
יום האמונה הטהורה 

ברבי שליט"א מלך 
המשיח. אמונה ובטחון 

שלמעלה מהטבע 
בקיום נבואתו: הגיע כבר זמן הגאולה וכל שנותר 

הוא קבלת פני משיח צדקנו, וכי דורנו זה זוכה 
לחיים נצחיים נשמות בגופים.

בע"ה  בארץ הקודש תתקיים ההתוועדות הארצית
ביום א' בשעה 19:00, באמפי' של בת ים עיר הגאולה,

בהשתתפות רבנים, אישי ציבור נכבדים, שליחים 
והמוני בית ישראל אנשים, נשים וטף, ברוב שירה 

וזמרה ובשמחה עצומה. על כולנו לבוא ולהביא 
למעמד האדיר של חגיגת הרמב"ם, שלימות הארץ 
וקבלת המלכות ברוב עם הדרת מלך. מעמד שיזרז 
בוודאי את ההתגלות המלאה והמושלמת של הרבי 

שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש. 

הגאולה לעצרת כולנו
הקרוב, צפויים  ראשון   ביום
להשתתף אלפים ב"עצרת גאולה

ביום ראשון  ומשיח" שתתקיים אי"ה
בערב  7 בשעה ג' תמוז. האירוע יחל
באמפיתיאטרון בבת ים, בהשתתפות 

שלוחים ואישי ציבור.  משפיעים, רבנים,
בחלק האומנותי יופיעו: אבי פיאמנטה, 

יצאו  הסעות זילבר, ויוסי כהן. אריאל
 - לפרטים נוספים הארץ. מכל רחבי

03-568-4633 מוקד ארצי:

מ-770 חי שידור
העולמי להצלת העם ביוזמת המטה

ב-770 שבניו בג' תמוז, והארץ, יחלו
תורה מיוחד לזכות  יורק, בכתיבת ספר
מעמד  וארץ הקודש. הגולן תושבי רמת
תחילת כתיבת הספר יועבר בשידור חי 
ומשיח' באמפיתיאטרון  גאולה ל'עצרת

ים, שם יתאחדו המשתתפים  בבת
במעמד מיוחד למען ארץ ישראל.

ל׳הקהל׳ מתכוננים
הבעל"ט, שנת הקהל לקראת

הגאולה לפרסום באגודה למען מתכוננים
לרגל  השנה. של החשיבות המיוחדת
ביום ראשון  הכינוס הענק שיתקיים

בבת-ים, הודפסו עשרות  השבוע
הנושאים את  חדשים אלפי סטיקרים
למלך  הקהל נוסעים "בשנת הסיסמא:

לפרטים והזמנות: מרכז המשיח".
ההפצה 077.5123.770

בת של באמפי׳ בשעה 7:00 בערב, ביום ראשון שיתקיים בע״ה, האדיר על כולנו לבוא ולהביא למעמד
עצומה.  הדרת מלך ובשמחה עם ברוב וקבלת המלכות הארץ שלימות הרמב״ם, חגיגת ים עיר הגאולה.

חדשות טובות
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ה'תשס"ח (4.7.08) תמוז, א' חוקת, קודש פרשת                              ערב שבת

כולנו להתוועדות ג' תמוז
עצרת גאולה ומשיח

ומעמד סיום הרמב"ם

ב"ה

ברוב עם ג' תמוז
עצומה ובשמחה
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אוטובוסים ״קמפיין הברכות״ אלפי תמוז, עולה על גבי ג׳ לקראת
שנה. ישראל למלך המשיח, מידי עם המקשר את

מתחברים לנפלאות הגאולה
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העדה והקהל את את המטה  קח
ח) כ, (במדבר

"מטה ב) קי, (תהילים הכתוב שאמר  זה
שהיה  מציון" זה המטה ה' עוזך ישלח
יח)  לט, (בראשית  שנאמר יהודה  ביד 
בידך".  אשר  ומטך ופתילך  "חותמך
יז)  ד, (שמות ביד משה שנאמר והוא היה
הזה תקח בידך" והוא היה  "ואת המטה
"וישלך  י)  ז, (שמות  שנאמר אהרן  ביד

אהרן את מטהו".
(שמואל א יז,  ביד דוד שנאמר והוא היה
ביד  היה  והוא בידו"  מקלו  "ויקח  מ): 
בית המקדש. כל מלך ומלך עד שחרב
למלך  לימסר המטה אותו  עתיד  וכן
עתיד לרדות בו את אומות  המשיח, ובו

העולם. 
שמעוני) (ילקוט

עם נדיבי כרוה באר חפרוה שרים
יח) (במדבר כא,

שהיה הסלע זהו  מרים, של בארה
במדבר.  שנה  ארבעים עימהם  מתגלגל 
היו הנשיאים עומדים על  חונים וכשהיו
ואחד  ומושכין במטותיהם כל אחד גבה

לשבטו ולמשפחתו.
ואשה שהיתה צריכה לילך אצל חברתה 
אחת  שבטים  (מקבוצת  לדגל מדגל
בספינה, שנאמר  הולכת הייתה לשניה)
אלא  "ציות"  ואין נהר"  בציות  "הלכו 
אדיר  "וצי לג)  (ישעיהו שנאמר ספינות 

יעברנו", לא
אותם שנאמר  והמים יוצאים ומקיפים
מיני  כל ומגדילים צדק", "ינחני במעגלי
סוף שנאמר  שאין להם דשאים ואילנות
ירביצני על מי  כג) "בנאות דשא (תהילים
שמעוני) ילקוט (עפ״י ינהלני". מנוחות

 

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון  לפי

8:30  7:14 ירושלים
8:33  7:29 תל אביב
8:34 7:22 חיפה 
8:30  7:29 באר שבע
9:20 8:12 יורק ניו
È· ÈÙÓ - È„ÚÏ‚‰ Á˙ÙÈÂ :‰¯ËÙ‰

א-לג) יא Ï‡¯˘È (שופטים
אבות: פרק ד. פרקי

רבינו של משה האדומה הפרה

חוקת התורה  פרשתינו נפתחת בציווי "זאת
אליך פרה אדומה גו'". אומרים  ויקחו גו'

(למשה  אליך" בטעם הדיוק "ויקחו רבותינו ז"ל
קיימת", וזה  "שכל הפרות בטלות ושלך דוקא)

משה, אלא) לכל הפרות  (לא רק לפרת נוגע
שבכל הדורות, כי בכולם נתקדשו  האדומות

משה,  של הפרה מאפר פרתו את הכהנים שעשו
ולכן נקראו כל הפרות על שם משה דוקא. 
למשה  אדומה והשייכות המיוחדת של פרה

מצוה זו,  מודגשת גם בנוגע לטעם רבינו
(כל  "על כל אלה המלך שאמר שאפילו שלמה

התורה) עמדתי", על מצוה זו אמר "והיא  חוקי
למשה רבינו  - למרות זאת, ממני" רחוקה

פרה, כפי שאמרו חז"ל על תיבות  נתגלה טעם
- "לך אני מגלה טעם פרה".  אלו "ויקחו אליך"

- מה נשתנתה מצוה זו מכל  וצריך להבין
למשה  מצות התורה, שבה מודגשת שייכותה
(גם  רבינו, הן באופן קיומה, שקיום מצוה זו
משה, והן  של לדורות) הוא ע"י אפר פרתו
לימודה, "לך אני מגלה טעם פרה"?  באופן

נצחיים מעשים
יסוד הטהרה של פרה אדומה  והביאור בזה:
אינו רק ביטול הטומאה בפועל, אלא ביטול 
ולכן  ענין המיתה. - סיבת הטומאה מעיקרו

מעניניו  כי - צריכים בזה לכחו של משה
ענין הנצחיות, כביאור  המיוחדים של משה הוא

משה הם נצחיים, וכמו כן  חז"ל שמעשי ידי
אף שנאמר וימת שם משה  למשה עצמו, בנוגע

עומד  משה . . מה להלן מת עליו "לא אמרו
ולכן הטהרה של כל  כו'". אף כאן ומשמש

- כי  ופרה תלויה באפרו של פרת משה פרה
ענין  עם כח הטהרה של פרה אדומה קשור

הנצחיות של משה רבינו. 

בביטול גמור
ובכל  "התורה היא נצחית" בכל זמן והנה

שמזה מובן, שלמרות שעכשיו אין לנו  מקום.
תוכן הענין דטהרת  מקום, פרה, מכל אפר

ישנו  פרה אדומה, שכולל אפר פרתו של משה,
ואחת מישראל. הרוחנית של כל אחד בעבודה

הענין:  הסברת
שהיה  המשכת הנצחיות של משה היתה על ידי

ענין  נאמן"), ("עבד הביטול להקב"ה בתכלית
מציאותו  כל למסור שמוכן המסירת נפש,

שלכן מעשי ידי משה  ית'. ויש לומר עבורו
- כי מסירת נפש היא למעלה  נצחיים המה
ענין המסירת נפש הוא  כל משינויים, שהרי

- התוקף לעשות רצונו ית' באופן ששום דבר 
לשנותו. שבעולם לא יוכל

מטומאת מת היא בכח אפר  הטהרה ולכן
פרתו של משה: טומאת מת מורה על הפירוד 
(הרי  כאשר "דבקים בה' אלקיכם כי מקדושה,

שייך מיתה,  (אין חיים כולכם היום" אתם)
לבטל מכל  מת); וכדי טומאת לא ובמילא

מקדושה, שיהיה  ה"מיתה" והפירוד את וכל
- הרי זה על ידי  הדביקות בה' אלקיכם תכלית

לה'.  שהאדם מעורר בעצמו את מסירת נפשו

בעבודה היום יומית
באפר פרתו של משה באה  שהנצחיות וכמו
לעד,  עצמו קיים (א) שהוא - בשני ענינים

פרתו  (ב) כל הפרות היו צריכות לאפר
רוחנית, הוא גם בעבודה כן - של משה

שבהתעוררות כח המסירת נפש יש שני ענינים: 
נפש,  עצם כח המסירת של ההתעוררות (א)
ועוז בכל כח (ב) מה שכח המסירת נפש נותן

וכמבואר בתניא, עניני עבודת ה' שיהיו כדרוש,
תלוי בזה שיזכור  "שקיום התורה ומצותיה

קבוע  נפשו לה' . . שיהיה מסירת תמיד ענין
מזכרונו  יומם ולילה לא ימיש ממש תמיד בלבו
תמיד בכל  לנצחו יוכל לעמוד נגד יצרו כי בזה

ובכל שעה".  עת
במשך ה' נדרש לענין זה בעבודת שהאדם וכפי

נפשו  מסירת "ענין זכרון כל היום, שנצרכת
יצרו לנצחו  לה'", שעל ידה "יוכל לעמוד נגד

דביקות תמידית  - שעה" בכל עת ובכל תמיד
- "חיים כולכם היום".  בה', ואז ונצחית

ומיד ממש. האמיתית והשלימה, ותיכף בגאולה
חוקת תשכ״ג) שיחת ש״פ (עפ״י

דבר מלך

השבת לוח
חוקת פרשת

חוקת

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
באם לא נבדקו בי"ב חודש האחרונים

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול 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 שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

מענדל אלימלך שחי' מנחם לחתן הת'
יהודה

בשעטומ"צ עב"ג חתונתו לרגל
תחי' פרישמן חיה מושקא

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

טוב ברכת מזל
הכהן הרמתי שי ר' למשפחת
לציון ראשון - חב"ד מראשי ישיבת

ה' החייל בצבאות - הבן להולדת
אלון מורה.  הרמתי משפחת ולזקניהם
חב"ד גינזבורג כפר הרב יצחק משפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך לגדלו, יזכו

טוב ברכת מזל



וההודאה ההכרה להיות  "צריכה
ובפרט עושה.  שהוא  הניסים  על לה'
החנוכה כאשר עומדים בסמיכות לימי
ניסא".. "פרסומי  הוא  שעניינם 

שהקב"ה  הניסים  של ניסא שפרסומי
להבאת  נוגע גם הרי זה - עושה בזמננו

הגאולה האמיתית והשלמה".

תשנ"ב) וישב (שיחת ש"פ

* * *
מצווה" אומרים גוררת   "מצווה
חז"ל, כשכוונתם שקיום מצווה 

אחרת. מצווה אחת מביא
הרבי שליט"א מלך  רבים משלוחי
לספר על לא מעט  המשיח יודעים
אנשים שבזכות קיומה של מצווה 

עצמם לקיום  את הביאו אחת,
ושמירת חיי  רבות ונוספות מצוות

תורה ומצוות.
שכזו שהביאה לצד  על "גרירה"

ברכה מיוחדת  גם מצוות נוספות
מ'המרכז  בורוכוב חגית מספרת גב'

לאגרות קודש' ברחובות: "במסגרת 
הפעילות שלנו, אנו מקיימים גם 

בחסידות  שיעורים
חלק לא מבוטל  לנשים.

מקרב המשתתפות 
בעבר  נשים שפנו הן
ברכה מהרבי  לבקשת

שליט"א מלך המשיח. 
הברכות שהן זכו 

לראות בהתממשותן, 
הקשר  להמשך הביאו

ולהשתתפות בשיעורים.
אלו, סיפרו כמה  במהלך מפגשים
מהאמהות הצעירות, כי יש להן 

בעיה עם הילדים בתקופת הקיץ. 
"בבית הם משתעממים ולקייטנה 

הם עדיין קטנים וכו'".
אותי למסקנה  שיחות אלו הובילו

ואכן החלטנו  משהו. לעשות שעלי
(אומנם דירה לא  להקים בביתנו

כעין קייטנה יומית לילדי  גדולה)
כאשר  המשתתפות בשיעורים,

מביאות את ילדיהן  האמהות
ולעיתים גם עוזרות.

טובה עבורי  הייתה זו הזדמנות
אותן אמהות  עם להדק את הקשר

בתוכן גב' איילת.
למעשה אנו מכירות כבר מזה כמה 
בנותיה היו בביתנו בקייטנה,  שנים.
קיץ. לא אחת  במשך כמה חופשות

החשיבות שהבנות  על דיברנו
טהרת  על ילמדו במסגרת חינוכית

הבעל  הקודש. הגורם המעכב היה
נמרצות, לפחות  התנגד אשר

החינוכי  למעבר באותה תקופה,
וכך זה נשאר. למרות  הבנות של

זיקה גלויה ליהדות. יש שלבנותיה
לציין את  איילת במקביל, נהגה

(עד כה זכו  בבנים רצונם לזכות גם
שנים  שמזה כמה רק בבנות) אלא

בפרי בטן. לא התברכו
התפנית בנושא זה חלה, על רקע 

כאשר התברר כי  זה די מצער. היה
הידועה. תחילה  במחלה בעלה חלה

לאחר מכן הניתוח ומסכת  ההלם
הטיפולים שנאלץ לעבור הותירו 
רישומם בו במובן הגשמי, אך  את

לא פחות גם במובן הנפשי.
עתה ראה דברים רבים, בראיה 

סולם העדיפויות השתנה.  שונה.
עבור איילת, הייתה זו תקופה  גם

הצער  תחושת קלה. מלבד לא
מעצם ביסורי בעלה, התיסרה היא

בכלל יוכלו להביא  החשש האם
עוד ילדים לעולם.

בורוכוב  הרצל בעלי, הרב
מנהל המרכז ששמע 

הציע  את הסיפור,
לרבי שליט"א  לכתוב

מלך המשיח ולבקש את 
ברכתו הק'.

שהתקבלה  בתשובה
טהרת  הוזכר נושא

בורוכוב  המשפחה. הרב
מיד על  לא התמהמה והודיע

פתיחת שיעור לגברים בנושא 
כאשר בעלה של  טהרת המשפחה,
איילת זכה להיות מהראשונים בו.

גב' איילת גם הצטרפה לשיעור 
כאשר אני מבטיחה  לנשים בנושא,
שתכניס את בנותיה  לה כי לאחר
תיוושע. למסגרת חינוך חב"ד, היא

כאשר  חלף אלא זמן קצר, לא
איילת התקשרה אלי בשמחה

בעלה  בינה לבין בשיחה כי להודיע
בנותיהן  את לשלוח הוחלט שיחי',

חב"ד. חינוך ללימוד במסגרת
ואכן לשנה"ל החדשה זכו הבנות 

חב"דיות ואז באה  ללמוד במסגרות
ההפתעה, איילת ובעלה התברכו

חופה  לתורה לגדלו ויזכו בבן שי'
מתוך הרחבה של  טובים ולמעשים

והשלימה. זמן הגאולה האמיתית

שיהודים שלימות הארץ מתבטאת בזה
לגבולותיה,  ישראל יישבו את כל ארץ

ארץ ישראל שייכת ליהודים. כל שטח מכיון שכל
אחד כמה וכמה אמה  על מארץ ישראל אפילו טפח,

ליהודים. וכמה ד' אמות - שייך ועל אחת כמה
תשרי תשל"ח) (משיחת י"ג

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ דחופההמטה להצלת נדרשת עזרה

קשה  הנמצא במצב כלכלי ובריאותי ליהודי מאנ"ש
ב: ניתן להפקיד לעזרה. תרומות במיוחד, וזקוק
747747 סניף 342040342040 בבנק הפועלים ח-ןח-ן 

צפת. 60216021 לת.ד.או לת.ד.  או

את הגאולהגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה צדקה שמקרבת גדולה

תמוז ה'תשס"ח ג' - להשתתפות ב"עצרת גאולה ומשיח"

סיון ה'תשס"ח יום הבהיר, כ"ח

"עשו כל אשר  המשיח הוראתו הידועה של הרבי שליט"א מלך לאור
ומיד  והשלמה, תיכף ביכולתכם . . להביא בפועל את הגאולה האמיתית
האמיתית והשלימה,  למען הגאולה תתקיים אי"ה, ע"י האגודה ממש",
– "עצרת גאולה ומשיח". משיח צדקנו התוועדות ארצית לקבלת פני

בו  ומשפיעים,  שלוחים  נכבדים,  ציבור  אישי  רבנים,  בהשתתפות 
הארץ  בשלימות לפגוע  הנסיונות  כנגד  ומחאה  זעקה  גם תושמע
מעמד התאחדות עולמי עם בית  ובמהלכו יתקיים ישראל עם ובטחון
תתקיים אי"ה החגיגה  בשידור חי. במעמד זה גם "770" בניו יורק חיינו
בלימוד היומי של ג' פרקים ברמב"ם  מחזור כ"ו המרכזית לרגל סיום

הז"ך. מחזור וספר המצוות ופתיחת
שיחיו ואחת מאנ"ש אחד בזאת לכל קוראים אנו
אי"ה לבוא ולהשתתף במעמד חשוב זה שיתקיים

ה'תשס"ח תמוז ג' ביום ראשון
מלך" הדרת עם ו"ברוב ים באמפי-תיאטרון בבת 7 בערב, בשעה

קבלת  של במעמד המשתתפים ישראל  בית  המוני של  זה  כינוס 
פרשת  בשיחתו הקדושה משבת לנאמר מהווה ביטוי נאמן המלכות,
המשיח: "והרי המינוי דדוד  ה'תנש"א של הרבי שליט"א מלך משפטים
קדשי  "מצאתי דוד עבדי בשמן שכתוב היה, כמו מלכא משיחא כבר
וההתקשרות בין  מלכותו ע"י העם משחתיו", צריכה רק להיות קבלת
ההתגלות  לפני  אלה ברגעים  במיוחד  הגילוי"  בשלימות  והעם המלך 

המלאה והמושלמת.
ישראל  בני  אחינו  ולכל  ת"ו  בארה"ק  אנ"ש לכל  בזה קוראים  אנו 
שמחה  הארצית מתוך בכינוס וההתוועדות שליט"א לבוא ולהשתתף
שבוודאי תפעל ותזרז את התגלות הרבי שליט"א  התוועדות וטוב לבב,

וטוב לבב. מתוך שמחה המשיח מלך
ועד המשיח לעולם מלך ורבינו מורנו יחי אדוננו

חלקית) (רשימה

עכשיו נפלאות קריאת קודש

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי תמוז  פרק ליום
כלים הל' יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז.  פרק

יז. פרק

יח. פרק

תשובה פרק ז-ט.                                        הל'

פרק א-ב. הל' קריאת שמע. אהבה. פרק י. ספר

א. הל' תפילה. פרק פרק ג-ד.

פרק ב-ד.

פרק ה-ז.

פרק ח-י.

פרק יא-יג.

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מצוה גוררת ברכה

טפח שייך ליהודים אפילו

הרב גדליהו אקסלרוד
אב"ד ורב קהילת חב"ד,

חיפה 

זלמן לבקיבקר שלמה הרב
ומו"צ,  ישיבת חב"ד מראשי

צפת

ישבעם סגל הרב
משפיע ובמח"ס,

כפר חב"ד 

לנדא זלמן שלמה הרב
משפיע בישיבת חב"ד, 

בני ברק 

יצחק גינזבורג חיים לוי הרב
משפיע בישיבת חב"ד, 

לציון ראשון

מאירי מאיר הרב
גאולה,  שערי הכנסת רב בית

גת קרית

קעניג הרב אלעזר
אנ"ש וישיבת חב"ד,  משפיע

עילית נצרת

פרומר הרב שמואל
צדקנו,  משפיע ביכנ"ס משיח

קרית ביאליק 

נועם הרפז הרב
משפיע בישיבת חב"ד, 

עילית ביתר

שלום דובער וולפא הרב
המטה להצלת רב ויו"ר

העם והארץ

שאול רוזנבלט הרב
הספריה החסידית,  רב ביכנ"ס

עילית  ביתר

יצחק ידגר הרב
ומשפיע, שליח
ישובי התענכים

מישולובין מיכאל הרב
משפיע בקהילת חב"ד,

נחלת הר חב"ד

חביב יצחק הרב
שליח ורב קהילת חב"ד
צרפתית, ירושלים דוברי

צבי הרטמן רפאל הרב
משפיע קהילת חב"ד, 

בית שמש

ציון גרוסמן בן הרב
משפיע בקהילת חב"ד, 

העמק  מגדל

הרב הירשפרבר
מוסדות חב"ד  ומנהל שליח

גילה, ירושלים

יעקב בן מרדכי הרב
משפיע בישיבת תות"ל, 

שבע באר

פיזם הרב יגאל
רב הקהילה ור"י חב"ד, 

קריית שמואל 

גפני זלמן שניאור הרב
תמימים',  'אור ישיבת ראש

כפר חב"ד

הרב משה ארנשטיין
ישיבת חב"ד,  משפיע

צפת

מיכאלשוילי ציון בן הרב
גרוזיה,  יוצאי רב קהילת

כפר חב"ד

פראנק יצחק שלמה הרב
מועצת הרבנות ורב  חבר

ביכנ"ס חב"ד, עכו

נחשון הרב דוד
ה'  וצבאות ניידות חב"ד יו"ר

ארץ הקודש

הרב אורי ליפש
ר"מ בישיבת חב"ד, 

קרית שמואל

ניסלביץ חיים הרב
ומשפיע,  שליח

ירושלים

חיים ששון הרב
ישראל חי,  יו"ר ארגון לב

עילית ביתר
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מהתורה והמצוות חופש אין
להם, במכתבם על דבר שעורי הלימוד שיש בקראי

קודש תורתנו  ולהדגיש שלמודי להעיר למותר בודאי
ימינו, חס ושלום  ואורך חיינו הקדושה שהיא

עליה  בהם, ואדרבה, סיום והפסקה של לומר ענין
ובאיכות הדורשת  בכמות גבוה יותר היא למדרגה

מאמצים יתרים לקיים מעלין בקודש, ובזה הנקודה 
למוד  רבותינו זכרונם לברכה גדול כמאמר העקרית

קיום המצות בפועל בחיי  לידי מעשה שמביא התורה
דעהו. דרכיך היום-יום ובכל

גדול טועים אלו  שטעות כן גם למותר להדגיש
לקיימם או  האומרים שיש ענינים בתורתנו שקשה
היפך אמונת ישראל  שהרי הוא לקיימם, אי אפשר
השכל הבריא,  מאמינים בני מאמינים, וגם הוא נגד

ויוצר  העולם מבורא ניתנו כיון שהתורה ומצוות כי
קודם הציווי נתן הכוחות מובן מאליו שעוד האדם

יתכן שהבורא ידרוש מה  לא כי לאפשר קיומם,
תלוי אלא בתוקף  ואין הדבר נמנע מלקיים, שהוא

הרצון.
לימודים בבית הספר שם לומדים  להוסיף, שיש וזאת
והפסקה,  קודש ובהם יש סיום מחוץ ללימודי ענינים
להוסיף  שצריך הרי כשמתפנים מלימודים אלו מובן
תורת  בזמן המוקדש ללימודי קודש, לימוד תורתנו

בהם, והבטוי  נאמר וחי עליהן מצוותיה חיים וקיום
קדוש  זמן "המוקדש" מדוייק הוא, כי ישראל גוי

אליו ע"י  השייכים והענינים הזמנים כל מקדש
ומצותיה. התורה

שליט״א, ז׳תרפז) המשיח מלך הרבי קודש (מאגרות

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

משנת הלימוד  בעוד שהשבוע השתחררו
בישראל לחופשת הקיץ,  ילדים עשרות אלפי

תוכן  רבים מהם מרוקנת מכל שתהיה אצל
המתכוננים  ילדים יהודי, הרי שישנם מאות
 - הקיץ בימים אלו לקראת פתיחת מחנה

קעמפ "אורו של משיח".
הרבי שליט"א מלך  התריע שנים, כבר לפני
המשיח אודות הסכנה החינוכית העצומה 

וקרא למלא את ימי  שקיימת באותן חופשות,
החופש בתוכן מתאים לילדי ישראל. בשנים 

כחמישים שנה  הראשונות לנשיאותו, לפני
נפתחו בארה"ב מחנות הקייץ הגדולים לבנים 

הרבי  ובנות, בהפרדה כמובן, ובצעד נדיר
בהם,  אף הגיע לבקר שליט"א מלך המשיח

שמעולם לא יצא לביקורים או חופשות. למרות
היטב  הארוכות שחלפו, נראו השנים במשך

וכפי שהתבטא  המחנות על הילדים, תוצאות
הרבי שליט"א מלך המשיח כי ה"קעמפ הוא 
זו, בה  מסגרת חסידים". עליו מייצרים סדן
שעות היממה אפוף  כל הילד במשך שוהה

ומתחברת  בתוכן אתגרי ומושך, משפיעה רבות
שערי הקעמפ  את היוצא לעולמו של הילד

שונה לגמרי. בצורה

צבאית מתכונת
חסרונה של במשך שנים בארץ הורגשה כאן
כאשר הרב פרץ  לפני 13 שנה, עד המסגרת,

וליזום את  הכפפה את להרים החליט פרידמן
פתיחת הקעמפ "אורו של משיח".

אלפי ילדים  יצאו משעריו השנים במהלך
שתוצאות החינוך המסור ניכרו על  מרוצים,

בשנה שעברה הגיעו למעלה משש  פניהם.
הקיץ במסגרת  חופשת את לעשות ילדים מאות

החסידית. החינוכית

במתכונת  הקעמפ מהאתגר, מתקיים כחלק
(חיילים  הופכים לחיילים כאשר הילדים צבאית,

- מפקדים... כמובן) והמדריכים ה' בצבאות

לרמטכ״ל מצדיעים
לשטח המחנה, עוברים הילדים כבר עם בואם
ה'מדים'  את "שרשרת חיול" בו הם מקבלים

ונשמעים לחוקי המחנה,  המחנה וכובע חולצת
ששמותיהם מבטאים  לקבוצות שונות המחולק

החסידות ואורחותיה. בנושאי שונים ענינים

נעמדים כל הילדים ל"מסדר בוקר"  בוקר, מידי
הפסוקים ו"יחי אדוננו"  12 בו הם מכריזים את

הרבי מלך  - הצבא של ומצדיעים לרמטכ"ל
המותיר את חותמו. שליט"א, אפקט המשיח

טובי ה'תמימים'  נמנים הקעמפ על צוות
העוברים  חב"ד בארץ תלמידים מכל ישיבות -

ויום עיון על מנת להעניק הכשרה בימים אלו
לילדים קיץ חסידי איכותי.

משיח  ניתן כמובן על כל נושא דגש מיוחד,
הרבי שליט"א מלך  וכפי שמדגיש וגאולה,

ילדי ישראל  של בשיחתו כי החינוך המשיח
המשיח, עד כדי  בהם את ענין צריך להחדיר

מבט על הילד יש  כאשר מעיפים כך שמיד
ההמנונים  השונות, התחרויות משיח. - לראות

והסיסמאות מלאות בנושא זה.

נמשכת השפעה
גדול גורמים הילדים המחונכים ה' קידוש

בפארקים  ביצואותיהם לפעילויות השונות
בשנה  באחת היציאות ובבריכות, כאשר
המסורתי  למסדר שעברה הגיעו הילדים

מחזה  זה המערבי. היה הכותל יד על שהתקיים
מאות החיילים  את לראות מרגש ועוצמתי

כשהם  ממלאים את כל הרחבה שלפני הכותל,
כולם  שירי הקעמפ המבטאים את שרים ברגש
לגאולה הקרובה ובנין בית המקדש  את הציפיה

מיד ממש. כשמאות נאספים לצפות במחזה.
הרבי  של נפתח במחנה עם קולו בוקר רגיל
שליט"א מלך המשיח הבוקע מהרמקולים 

היום  כל - כזאת התחלה "מודה אני...", ועם
לאחר תפילת שחרית  נראה כמו שצריך. מיד

בחיות, מתקיימים השיעורים בחומר המיוחד 
שהוכן על ידי מנהלי הלימודים.

ימות  השפעת הקעמפ ממשיכה גם בשאר
לאור  היוצא מיוחד חודשי בעלון השנה,

במקומות שונים ברחבי  בקביעות, שבתות מחנה
מהמנוני  ושני אלבומי שירים מרגשים הארץ,

שזכו  הקעמפ שיצאו לאור עד היום, אלבומים
שאינם נמנות על  בקרב משפחות גם להצלחה

בוגרי הקעמפ.
משיח״  של ל״אורו והרשמה נוספים לפרטים

0504.770.510 הרישום: מוקד

שעברה בשנה המשתתפים תמונת

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ה'תשס"ח (6.7.08) יום ראשון ג' תמוז
בת-ים 1 העצמאות באמפי-תיאטרון, שד'

בשעה 7:00 בערב

בהשתתפות:
ציבור שלוחים, אישי משפיעים, רבנים,

ואישים נכבדים מהארץ ומחו"ל

במקום מכירת כרטיסים
חב"ד ברחבי הארץ ממוקדי הסעות
מוקד ארצי: 03-658-4633 - לפרטים

האמיתית והשלימההאגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה למען הגאולה האגודה
טל': 03-658-4633 העצמאות 67 בת ים. שד'

הרחב מוזמן להשתתף הציבור
בהתוועדות ארצית - ג' תמוז

עצרת

גאולה
ומשיח

והחגיגה המרכזית לרגל
הרמב"ם סיום הלימוד היומי בספר

ה-כ"ז מחזור כ"ו, והתחלת במחזור
במסלול ג' פרקים ו'ספר המצוות'

וזמרהברוב שירה וזמרה שירה החסידיברוב הזמר בי כוכ עם
פיאמנטה אבי

כהן יוסי
השואבה בית משמחת הקלידים אמן

זילבר אריאל

בתכנית:
* הרבי שליט"א מלך המשיח קבלת פני *

* ובטחון עם ישראל * שלימות הארץ

* מוכן לגאולה העולם *

* 'ופרצת' * 50 שנה להכרזת

. . * "עשו כל אשר ביכולתכם
* משיח צדקנו" את בפועל להביא

* הקהל בבית המקדש *

* הקהל * לקראת שנת

* יריד גאולה ומשיח *

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


