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פרק הנידודים הסתיים. עם ישראל חונה על ירדן 
יריחו, ערב הכניסה לארץ. בעוד זמן קצר יחצה 
עם ישראל את הירדן ויחל כיבוש הארץ. נושא 
חלוקת הארץ נעשה רלוונטי יותר ויותר. כעת 

הזמן להבהיר את כללי החלוקה - מי מקבל מה?
השבוע, בפרשתנו מופיעה התשובה. "לאלה תחלק 
הארץ.. לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו" 

מודיע ה' למשה. העיקרון ברור - שיקול דעת 
ומחשבה רבה, כדי שתהא חלוקה צודקת והגיונית. 

ואכן שבט מרובה באוכלוסין זקוק לשטח מחיה 
גדול יותר מאשר שבט 

הקטן ממנו מספרית.
אך מיד מתברר, עיקרון 

המדד המספרי אינו 
בלעדי, יש משהו נוסף 
המכתיב את החלוקה. 

לא עוד קריטריון 
לוגי, אלא משהו ניסי 
מדהים. דווקא על ידו 
תבוצע חלוקת הארץ.

אך בגורל
ממשיך הקב"ה ומצווה 
למשה רבינו, על אותו 

עיקרון אלוקי: "אך 
בגורל יחלק את הארץ". 
חלוקת הארץ לשבטים 

תתבצע ע"י גורלות.
בחז"ל מתואר התהליך. הכינו שנים עשר פתקים 
ועליהם שמות י"ב השבטים, ושנים עשר פתקים 
נוספים עליהם נכתבו י"ב תחומים. את עשרים 

וארבע הפתקים הכניסו לקלפי וערבבו.
כעת כשנשיאי השבטים אמורים לשלוף כל אחד 

בתורו, שני פתקים, היה אלעזר הכהן מודיע ברוח 
הקודש את העתיד להתרחש בדקות הבאות: "אם 

שבט פלוני עולה, תחום פלוני עולה עמו". ואכן 
כך היה במדוייק. 

"והנשיא מכניס ידו 
לתוכה ונוטל שני 

פתקין, עלה בידו פתק 

של שם שבטו, ופתק של גבול המפורש לו".
סטיסטית, התוצאה הייתה יכולה להיות שונה 
לחלוטין, אך למעשה כל נשיא העלה מהקלפי 

בדיוק מפתיע את הפתק של שבטו, כשבמקביל 
עולה הפתק השני המכיל במדוייק את השטח 

השייך אכן לאותו השבט, עפ"י ההכרזה המוקדמת 
מפי אלעזר הכהן: "אם שבט פלוני עולה, תחום 
פלוני עולה עמו". וכעת באה ההפתעה הגדולה.

מתוך הגורלות עצמן נשמעה לפתע צווחה "אני 
הגורל עליתי לגבול פלוני לשבט פלוני, שנאמר על 

פי הגורל".
נס מדהים. ללמדך, לא 
מקריות יש כאן, אלא 

החלטה אלוקית ברורה.

גילוי עצמי
בשיחותיו הקדושות

מסביר הרבי שליט"א 
מלך המשיח, "גורל" 
(הטלת גורל) אינה 

"מקריות", אלא גילוי
שלמעלה מטעם ודעת, 

גילוי רצונו העצמי 
של בעל ה"השגחה 

הפרטית" דהיינו 
עצמותו ומהותו ית'. 

העובדה שהקשר שלנו 
לארץ ישראל מתבצע 

דרך "גורל", מלמד כי לאמיתו של דבר הקשר 
של כלל ישראל ושל כל יהודי לארץ ישראל, אינו 
קשר שכלי או מידתי, זהו קשר עצמי שאינו ניתן 
לעירעור. נסיונות ממשלת החידלון לפגוע בקשר 
זה, מלמדות על ארעיותה וזמניותה וכעשן תכלה.
ואדרבא מובטחים אנו עוד בברית בין הבתרים כי 

"לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד 
הנהר הגדול נהר פרת", ארץ עשר אומות, כולל 
הקיני, הקניזי והקדמוני, מן הירדן מזרחה, ועד 

אשר עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות, 
בגאולה האמיתית והשלימה ע"י הרבי שליט"א 

מלך המשיח תיכף ומיד ממש.

לקראת כנס הפעילים
ה'תשס"ח כ"ד תמוז ראשון   ביום
אי"ה 12:00 בצהריים, יתקיים מהשעה
(צומת  ,4 יוניצמן בגני איצטרובל רח'
פעילים לשלוחי  - כנס ת"א גלילות)

הכנס  שליט"א מלך המשיח. הרבי
ע"י האגודה למען הגאולה  המאורגן

בפעילות  יתמקד והשלימה, האמיתית
והגאולה. שנת הקהל לקראת
לרישום: 03-658-4633. טל'

לומדים עניני המקדש
שליט"א מלך  ע"פ הוראת הרבי

בימי להוסיף ולהרבות יש המשיח,
בלימוד עניני בית  השבועות' 'שלשת

חב"ד  הגאולה. במוקדי המקדש, ותורת
ברחבי העולם יתקיימו בימים אלה 
בלימוד זה כדי  שיעורים מיוחדים

המשיח" לזירוז ובנין  "לחיות את ימות
בית המקדש השלישי.

בעיצומו הקמפיין
האוטובוסים    בימים אלו קמפיין
לנפלאות "משיח, מתחברים בירושלים
בשאר אזורי הארץ.  הגאולה" ובקרוב

050-80-80- בטל' מוקד הברכות
עליה משמעותית במספר  נרשמה 770

ודרושות מוקדניות. הפונים,

ארצית הגרלה
גילת מארגן הגרלה בית חב"ד

שליט"א מלך לטיסה לחודש החגים לרבי
המשיח. לפרטים: 054-586-1639.

הגדול נהר  הזאת מנהר מצרים עד הנהר הארץ את ״לזרעך נתתי הבתרים כי בין עוד בברית אנו מובטחים
והשלימה האמיתית והקדמוני, מן הירדן מזרחה, ובגאולה כולל הקיני, הקניזי עשר אומות, ארץ פרת״,

חדשות טובות
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ה'תשס"ח (18.7.08) תמוז, בלק, ט"ו קודש פרשת                              ערב שבת

ב'שלשת השבועות'
לומדים עניני משיח וגאולה! 

פרטים במוקדי חב"ד

ב"ה

הגורל האמיתי
ישראל של ארץ
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בית הכנסת מבנה על טרור, לפעולות <פליסטינאים מתאמנים
אחרונות)  מגוש קטיף. (צילום ידיעות בגירוש היהודים בעצמונה, שפונה

מתוצאות הגירוש!
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את אלעזר הכהן השיב בן  פנחס
א) (במדבר כא, בני ישראל חמתי מעל
הוא פנחס לקיש,  בן  שמעון  רבי  אמר 

נתת  אתה  הקב"ה לו אמר אליהו. 
בין ישראל וביני בעולם-הזה אף  שלום
ליתן  שעתיד הוא אתה  לבוא  לעתיד 
ג,  (מלאכי  שנאמר בני,  לבין ביני  שלום 
אליה  את לכם שולח  אנוכי "הנה כג): 
וגו' והשיב לב  ה' הנביא לפני בוא יום

(ילקוט שמעוני)אבות על בנים".

לפי בנחלה... הארץ  לאלה תחלק
נג-נד) (במדבר כו, יותן נחלתו  פקודיו
תבואה בהעולם הזה, אדם יש לו שדה
שדה פרדס, שדה פרדס אין לו  לו אין
בזמן הגאולה, אין לך  שדה תבואה, אבל
ובשפלה,  שאין לו בהר אחד ואחד כל

ראובן  "שער  לא): מח, (יחזקאל  שנאמר
והקב"ה  וגו'  אחד  שמעון  שער  וגו'
(יחזקאל מח,  מחלק להן בעצמו שנאמר

נאום ה'". כט): "ואלה מחלוקתם
(ילקוט שמעוני)

לפי בנחלה... הארץ  לאלה תחלק
נג-נד) (במדבר כו, יותן נחלתו  פקודיו
שתתחלק ישראל  ארץ  עתידה תניא:

שבטים.. (מדרש)לשלושה עשר

לנו ... תנה צלפחד בנות ותקרבנה
ד) כז, א, (במדבר אחוזה
מכח הנשים  כח  יפה  אומר: נתן  רבי
 - אומרים שהאנשים  בעוד האנשים. 
הנשים  מצרימה", ונשובה  ראש "נתנה 
- "תנה לנו אחוזה בתוך אחי  אומרות

(ספרי)אבינו".

 

מוצש"ק הדלק"נ קיץ  לפי שעון

8:25  7:09 ירושלים 
8:27  7:25 תל אביב 
8:29  7:17 חיפה 
8:25  7:25 באר שבע 
9:11 8:06 יורק  ניו
Â‰˙¯˘ÈÂ - ‰˙ÈÈ‰ '‰ „ÈÂ :‰¯ËÙ‰

יט א-כא) יח א (מלכים

ו. פרק פרקי אבות:

בשלימות האדם את לכבוש

בפרשתנו הוא - חלוקת ארץ החידושים אחד
לחלוקה זו  בנוגע ולכל יהודי. ישראל לכל שבט
"על פי הגורל"  הייתה נו) כי (כו, נאמר בפרשה
צווח ואומר אני הגורל  מדבר" - שהגורל היה
לשבט פלוני. וצריך להבין  פלוני לגבול עליתי

זה: הרי אין הקב"ה  והתועלת שבנס מה הטעם
יכלה להיות  עושה נס לחינם, וחלוקת הארץ
ְמַדֵּבר?  שהגורל גם ע"י הגורל אך  ללא הנס

הארץ רומז, לעבודת בני  וישוב חלוקת כיבוש,
לארץ  "ארץ כנען" ועשייתה ישראל בכיבוש

לארץ שניכר  ישראל - ארץ הקודש. עשייתה
שייכותה לאלקות וקדושה, על ידי  בגלוי בה

ובאמצעותה את המצוות בה מקיימים שישראל
כולל בניית בית המקדש,  בארץ. התלויות

בתוכם",  מקדש ושכנתי לי "ועשו שעליו נאמר
כולה - להיות לו  שהיא כוונת ותכלית הבריאה

יתברך דירה זו בתחתונים.

ומעשה במחשבה, דיבור
בשלימות צריכה בכדי שעבודת הכיבוש תהיה
היא להיות בכל הפרטים - הן של הנכבש והן 

בשלימות הוא  הכובש: א. כיבוש הארץ של
נשאר חלק מהארץ שלא  אם הארץ. כל בכיבוש

חלקי  כולל נכבש - מערער את הכיבוש כולו
שהרי עדיין  הארץ שכן נכבשו. כמובן בפשטות,

נכבש. הארץ שלא שבחלק סכנה מאלו קיימת

בשלימות -  כיבוש הכובש: ב. כך גם מצד
נכבש לגמרי  ובאופן שניכר בגלוי בנכבש שהוא

שקוע  ע"י הכובש - הוא דווקא כשהכובש
מציאותו. ופרטי בפעולת הכיבוש בכל כחותיו

פעולת הכובש היא בשלשת לבושיו - מחשבה 
ומעשה. אם אין הוא כובש את הארץ עם  דיבור
בלבד ללא  במעשה כל שלושת הלבושים, אלא
לצבא  (דיבור) וללא הוראות (מחשבה), תכנון

בשלימות הכיבוש. ולנכבשים - חסר

בכיבוש העולם גם
היא גם בעבודה בשלימות הכיבוש ההכרח

הרוחנית של עשיית דירה לו יתברך בתחתונים 
חודר  זה דוקא כאשר - ששלימות הדירה היא
פרט של הדירה  פרטי הדירה עצמה, ובכל בכל
אשר דר בהדירה  לבעל הדירה, ניכר שזה שייך
מציאותו - במחשבה דיבור  ובכל פרטי בגילוי

כיון שזו דירתו. ומעשה,
להדירה לו יתברך  בנוגע הוא גם כביכול וכך
בתחתונים: שלימות הדירה זו מתבטאת בזה 

להקב"ה,  בגלוי פרטי התחתונים הם דירה שכל
ביחד  שעצמותו ומהותו ית' נמצאת שם בגלוי,
בסדר  ה"כחות" וה"לבושים", הגילויים כל עם

(עשר ספירות), שמתחלקים  השתלשלות
כנגד שלושת  ומעשה דיבור בכללות למחשבת

העולמות: בריאה, יצירה ועשיה.
שהדירה לו יתברך בתחתונים נעשית  וכיון

מובן שגם ביהודי  בני ישראל, הרי עבודת ע"י
'כובש הארץ' צריכה להיות שלימות העבודה 
פרטי כחותיו ולבושיו, במחשבה דיבור  בכל

וכך גם עבודתו בעולם, צריכה להיות  ומעשה:
בכל מציאותו, מחשבה דיבור ומעשה שלו.

הגורל היה מדבר לכן
ש"הגורל היה הטעם לנס לפי זה יש לומר

צריך להעשות  מדבר": כשם שכיבוש הארץ
הוא גם בנוגע  כן הלבושים, בשלשת בשלימות,

הארץ על פי  חלוקת להכנה והקדמה לזה ע"י
עצמו בתכלית השלימות.  הגורל שהיה גם הוא

שלימות זו התבטאה בכך שהיו בו כל ג' 
נוסף  ומעשה: דיבור מחשבה של הענינים

בפתקין,  שמות השבטים למעשה כתיבת י"ב
גבולות הארץ, השלכת הגורל ונטילת הפתקין 

ענין  והמחשבה והכוונה שנדרשו לזה שזהו
המחשבה - הרי "הגורל היה מדבר".

השלימות - הוא דיבורו  אבן הבוחן לתכלית
של הגורל המבטא את תוצאות הגורל 

והגילוי בתכלית השלימות,  בשלימות הבירור
שהוא בעבודת האדם,  בכל הלבושים. וכפי

חדור  עיקר אבן הבוחן עד כמה שהדיבור הוא
פועל בהזולת. כיצד הוא האדם העובד, וגם

כשמדובר אודות הגאולה  ובפרט כעת
שעינינה הוא כשמה: אמת  והשלימה, האמיתית

פרטי מציאות  הענינים, בכל ושלימות בכל
פרשת פנחס ה׳תנש״א) והעולם. (עפ״י שיחת האדם

דבר מלך

השבת ח ו ל
פנחס פרשת

פנחס

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

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

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

תניא תהלים חומש
למשפחת הרב בני נחום

שלומי - הרבי שליט"א מלך המשיח שליח
הת' אלי בקשרי השידוכין  לבוא הבן

עב"ג אלישבע צביה
צפת. גולדצוויג ר' אברהם למשפחת

עד עדי בנין - יהא ביתם

מזל טוב ברכת
למשפחת הרב ירמיהו קליפא שיחי'
שבע חב"ד באר ישיבת מנהל

המצווה של הבן לבר
הת' מנחם מענדל שיחי'

ולמדן, לחסיד ירא שמים לגדלו יזכו
הגאולה זמן מתוך הרחבה של

מזל טוב ברכת



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

והשלמה". האמיתית הגאולה

תשנ"ב) וישב (שיחת ש"פ

* * *
  במסגרת פעילות ישיבת "תומכי
סבא,  בעיר כפר תמימים" חב"ד

פועלים התלמידים - "התמימים" 
בקרב תושבי העיר, שרבים מהם 

כבר עשו לעצמם מנהג קבוע, 
לישיבה,  להכנס לרגעים מספר

לרבי  להניח תפילין ולכתוב
בבקשת עצה  שליט"א מלך המשיח

וברכה.
לאחרונה  שאירע מקרה אחד על

בנגנים תלמיד טל מספר הת'
הישיבה:

ואליהו,  אברהם האחים "את שני
אותו  היומי הכרתי מביקורם

השתדלו לעשות מידי יום בהיכל 
הישיבה.

ופשטות הם  בצניעות
הגיעו להנחת תפילין 
יצרה קשר  שבהמשך
לתלמידי  בינהם חם

הפרש  למרות הישיבה,
הגיל בין התלמידים 
הצעירות  בשנותיהם
לבין האחים בשנות 
החמישים לחייהם.

נכנס  אליהו וחצי. כחודש לפני
ניתן  הישיבה, וממבע פניו להיכל

משהו. מייד להבחין שקרה היה
ואכן לשאלתי הוא השיב: "בן 

נפצע אתמול בתאונת דרכים.  אחי
פגע בו בעת שרכב על  אוטובוס
בעיר. סמוכה אופניו, פה בשכונה

מלאה  כעת הוא מאושפז בהרדמה
לפיו  כשמכונת הנשמה מחוברת

ומצבו לפי דעת הרופאים לא 
טוב..."

שבכל  לו הרגעתי אותו, והזכרתי
ברכה  מצב, אנו פונים לבקשת
מהרבי שליט"א מלך המשיח. 

הניח תפילין  ידיו, את הוא נטל
וקרא את הפרק של מלך המשיח 

לאחר מכן הוא כתב  בתהלים.
לתוך  בקשת הברכה את והכניס

קודש. אחד מכרכי האגרות
נאמר כי יש  במכתב התשובה

לפני  להתייעץ ברופא מומחה נוסף
מקרה  הטיפול, ובכל על החלטה

הרבי שליט"א מלך המשיח  מאציל
מברכותיו לרפואה שלימה והצלחת 

אותו. הניתוח, באם יעשו
מתייחס לבעיה  המכתב כי התברר

לילד  רפואית מסויימת שהייתה
שנים  התאונה, במשך עוד קודם
וכעת ראינו,  הוא סבל מהבעיה,

הרבי  מהתאונה, כי בנוסף לפציעה
מתייחס גם  המשיח שליט"א מלך
הדוד הבטיח לקיים  בעיה. לאותה

את הוראות מלך המשיח.
הישיבה הוא יצא  את פתח

בצעדים מעודדים יותר, והגיע 
הרפואה שם עודד את בני  לבית
להם על הברכה  וסיפר המשפחה

המיוחדת לה הם זכו.
מספר  והנס המיוחל הגיע. לאחר

הרופאים להעיר  ימים החליטו
את הילד, ובשלב מאוחר יותר אף 
לא הזדקקו למכונת 

ההנשמה, והילד 
התחיל לנשום בכוחות 

עצמו.
הרגע המיוחד  אך

נרשם, בעת שהילד
פקח את עיניו והתחיל 

פנה אל  לדבר. הוא
אביו: "אבא. ראיתי 

את מלך המשיח".
ימים  באותם התברר כי בשינתו
בהם הוא היה מורדם הוא זכה 

הרבי שליט"א מלך המשיח.  לראות
וראו  בהלם, הייתה המשפחה כולה

ברור לקיום הברכה. בכך סימן
ובני  ההורים משלב זה ואילך, ראו

המשפחה את ישועת ה', ומשלב 
בהחלמתו  לראות ניתן היה לשלב

הילד. של
ביום ראשון השבוע, הגיעו בני
יקיר לישיבת  וילדם המשפחה,

לרבי שליט"א  חב"ד, כדי להודות
מלך המשיח על הנס הגדול.

הולך וממשיך  בימים אלו הוא
מהפציעה הקשה, כשבני  להחלים

המשפחה כבר מתכננים את סעודת 
ההודיה הגדולה שיערכו בקרוב 

בן מיה לרפואה  הילד יקיר לזכות
שלימה וקרובה.

אומות-עולם שישנם שנדמה למרות
מארץ  המערערים על חלקים מסוימים

ישראל, עד לטענתם "לסטים אתם" - אין מה 
אומר  בעצמו שכן, מכיון שהקב"ה איתם, להתחשב

הזאת"... "לזרעך נתתי את הארץ
(מוצאי ש"פ לך לך תשל"ח)

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ בית!המטה להצלת על כל דגל
מוכן? האם אתה מתגלה! משיח

ביתך משיח על תלה דגל
לקראת הגאולה העולם והכן את

מסובסד! מחיר
ודגל מיוחד, מקל כולל: התקנה בבית, סטנד

להרשמה: 054-841-7858 טל'

המשיח הרבי שליט"א מלך משיחות קודש
תמוז ה'תנש"א (טוב) בלק, י"ז משיחות פרשת

בונים את בית המקדש
וכמה שנים,  ומפורסם בתפוצות ישראל מכמה ידוע
הלכות  את  המצרים  בין  בימי ללמוד  ישראל  מנהג 
(תנחומא  דברי המדרש בית המקדש, וזאת על יסוד

יד): צו,

מה  הבית  צורת את  ליחזקאל  מראה  "כשהקב"ה
ויכלמו  הבית  את  ישראל  בית  את  הגד  אומר, הוא 
אמר יחזקאל לפני הקב"ה, רבונו-של- מעונותיהם ומדדו את תכנית,
לילך  לי שונאינו ואתה אומר נתונים בגולה בארץ עולם, עד עכשיו אנו
להם עד שיעלו מן הגולה, ואח"כ  ולהודיע לישראל צורת הבית... הניח

הולך ואומר להם. אני
ביתי  יהא בנין בגולה שבני נתונים ליחזקאל ובשביל הקב"ה לו אמר
ויתעסקו לקרות  אמור להם לך קרייתה בתורה כבנינה, גדול בטל... 
מעלה  שיתעסקו לקרות בה אני צורת הבית בתורה, ובשכר קרייתה

בבנין הבית". עליהם כאילו הם עוסקין
ומיד ממש, מובן,  עומדים על סף הגאולה שבאה תיכף וכיון שאנו
בית הבחירה צריך להיות - לא מצד התגברות רגש  הלכות שלימוד
אלא מצד ההשתוקקות והכיסופין  האבילות על חורבן בית-המקדש,
כבוד  עליו נאמר "גדול יהי'ה בית-המקדש השלישי, למעלה ושלימות
האחרון מן הראשון", גדלות שלא היתה במשכן, לא בבית  זה הבית

בשני. המקדש הראשון ולא
שאין זה  גמורה שיהא מתוך ידיעה והכרה בוודאות לימוד זה צריך
כיון  הלכה למעשה בפועל ברגע שלאח"ז, "הלכתא למשיחא", כי אם,
עתה למעלה, ותיכף  ומשוכלל כבר שמקדש העתיד שאנו מצפין בנוי

א). סוכה מא, ותוספות במסכת (רש"י יגלה ויבוא משמים
בלימוד עניני גאולה ומשיח - הוא לא  עניינו של לימוד זה הנכלל
אלא גם ובעיקר  והגאולה, המשיח בתור סגולה למהר ולקרב ביאת רק
נעשה  שהשכל זה וגאולה. על ידי בעניני משיח להתחיל "לחיות" כדי
ממולא וחדור בהבנה והשגה בעניני משיח וגאולה שבתורה, ומהשכל 
דיבור  במחשבה  בפועל  להנהגה  ועד הלב,  ברגש גם  וחודר  מתפשט 
הגאולה,  על סף זה, שעומדים  מיוחד  לזמן  באופן המתאים  ומעשה 

המשיח) בא". (המלך ומראים באצבע ש"הנה זה

המשיח את ימות לחיות
הנפלאות  ראיית ולאחר שבדבר הסערה למרות - לפועל ובנוגע 
אופן  בו", הנה בכל המעידות כי זכינו כבר ל"שנה שמלך המשיח נגלה
אנו עומדים  כי להחדיר את ההכרה וההרגשה אנו רואים שישנו קושי
משיח  בעניני "לחיות" שיתחילו  עד  ממש,  המשיח  ימות  סף על

וגאולה.
שהם  מאורעות  מתרחשים  שאכן הוא,  זה  לקושי  ההסברים  אחד 
להסביר ולבאר ולעורר  אח"כ צריכים "נפלאות", אלא שעדיין של בגדר

להתבונן ולראות בהם סימני הגאולה. הנפלאות, ראיית על-דבר
הקב"ה  ע"י  ה"אראנו"  הי'ה  לא  שעדיין  משום  היא, נוספת  סיבה 
מישראל את נפלאות  אחד ואחד יראה לכל בעצמו - שהקב"ה בעצמו
ההכרה  את להחדיר  וביאורים  בהסברים  צורך  אין שאז  הגאולה, 

- וההרגשה ש"הנה זה בא"
בכח  כי,  וגאולה, משיח  בעניני  התורה  לימוד  ע"י  - לזה והעצה
(חכמתו של הקב"ה שלמעלה מהעולם) לשנות טבע האדם.  התורה
הגאולה  לעניין  מחוץ ח"ו  עדיין נמצא שלו  הרגש מצד  כאשר שגם 
ע"י לימוד התורה בעניני  עדיין מהגלות הפנימי), הרי (כיון שלא יצא
בענייני לחיות  ומתחיל  גאולה,  של ומצב למעמד  מתעלה  הגאולה 

מתוך ידיעה, והכרה והרגשה ש"הנה זה בא". הגאולה,

עכשיו נפלאות יין מלכות

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

כז. פרק

כח. פרק

מקוואות א.          הל' פרק

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ברכות הל' פרק ז-ט.  

א. מילה פרק פרק י-יא. הל'

סדר תפילות כל השנה: נהגו העם  פרק ב-ג.
- ימלוך עלינו כו'.

אתה.  (א) ברוך וסידורן. נוסח ברכות התפילה
וכו'. - עושה שלום הוידוי נוסח

- אשיש בה'. אתה ברכת המזוון. ברוך נוסח
זמנים. הל' שבת א-ב.             ספר פרק

פרק ג-ה
.

פרק ו-ח..
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"אבא, ראיתי את מלך המשיח!"

סבא חב״ד כפר בישיבת התוועדות

להתחשב איתם מה אין



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

050-377-0775
קורס מיוחד

מעונין בלימוד אומנות המילה?
פנה היום לברית יוסף יצחק

050-377-0775 לפרטים נוספים:

שלש שנים לפשע הגירוש

7

בחינוך הילדים להתייעץ יש
והסברות שבדבר, כותב אודות חינוך בנו... שי',

בכמה פרטים וביחוד  וכיון שהחלטה בזה תלוי'ה
הנ"ל - מהנכון להתייעץ בהאמור  של בתכונת הנפש
והרי לפעמים  המכירים בנו שי' ופרטים אלו. עם אלו

אינם  שיחיו דוקא ההורים דא בכגון הכי קרובות
ילידיהם שיחיו. והחשש, לא  נאמנים כל כך בהערכת
מפני  שיכולים לנטות לימין יותר, אלא שלפעמים רק
עצמו  הקורבה גם - להיפך, ועל דרך אין אדם משים

וכו'. צדיק ולא
ואחת  מהשם יתברך המשגיח על כל אחד ויהי רצון

באמת  שיחליטו בהאמור בטוב בהשגחה פרטית,
בגשם וברוח גם יחד. שי', טוב לבנם

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

בישראל בית לקיום יסוד חזק
עיקר כי הבית" "עקרת לחנם נקראה אשה ...לא

בבעלת  תלוי בעיקר ומצבו מעמדו הבית וכל הנהגת
הבית.

והתהפוכות,  המאורעות ובפרט בתקופתנו זו רבת
יסוד חזק ומוצק לקיום בית בישראל אלא  לך אין

אשרו לא רק  כל שבזה תלוי התורה ומצוותי'ה,
וכמה בארצנו  הגופני, ועל אחת כמה גם הרוחני אלא

הקדושה, ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מרשית 
קלה, אלא  שנה. ואף בהתבוננות אחרית השנה ועד

שבלי דיעות קדומות ומשוחדות, דעת לנבון נקל 
כמה הדגישו המאורעות שבתקופתנו זו, הטובים  עד

הבלתי-טובים, את הענין ד"אתה בחרתנו מכל וגם
העמים"... (מאגרת ז׳תשו)

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

מציינים המוני בית ישראל את יום  בימים אלו
השנה השלישי לגירוש הנורא של יהודי גוש 
הזמן דומה כי  קטיף וצפון השומרון. ממרחק
כולל אלו שבשעתו  כמעט כל שדרות העם,

מכים  וכיום חזרו בהם מטעותם, תמכו בנסיגה,
כולם על חטא.

לא קשה למצוא את החסרונות והמחדלים 
ממשלת ההתנתקות.  האיומים שהביאה עלינו

בכך אם נזכור את מלחמת לבנון שפרצה  די
אלפי הטילים  בעזה, החמאס בעקבות ניצחון

בזמן ה"רגיעה) על  (גם הנוחתות והפצצות
ישובי הדרום, והחייל החטוף גלעד בן אביבה 

המחבלים. שליט המוחזק עדיין בשבי
רבים במחנה נאמני  שמול הרפיון שאחז אלא,

הנסיגה, פועל במשנה מרץ  ארץ ישראל בעקבות
בימים אלו המטה העולמי להצלת העם והארץ 
לתיזכור המחדל האיום, ולעצירת כל הדיבורים 

נוסף היל"ת. והפעולות לנסיגה ופינוי

את הנסיגות לעצור
גפן מסביר כי המטה העולמי, ר' שי דובר

לקמפיין ארצי, שיצרוב  נכנס בימים אלו "המטה
בתודעת ההמונים את תוצאות הגירוש, ויגרום 

הנסיגות. לעצירת המשך
המטה בראשות הרב  מקיים לאורך כל השנה

המתמקדת  וולפא פעילות מורחבת דובער שלום
הן במישור המחאתי והארגוני, והן בסיוע

קטיף ושדרות. למשפחות תושבי גוש
מספר הפנינגים  מקיימים השנה אנו במהלך

הסובלים יום יום  הפתוחים לילדים המוניים
הממשלה. כך לקראת חג הפורים  ממחדלי

מנות מהודר, בחג משלוח משפחה כל קיבלה
כיף, כמותו  השתתפו הילדים ביום הפסח
בל"ג בעומר  בשנה, פעמים נערכים מספר

בתהלוכת ל"ג בעומר ולקראת הקייץ  הם צעדו
מתוכננים עוד פעולות בתחום.

רוח החשיבה את משנים
פעולה נוספת של המטה היא הענקת מלגות 

בכדי  ישראל למען ארץ ולנאבקים למתיישבים
לעודד את רוחם. 

פרסי עידוד לחיילים שסרבו לפנות  הוענקו
לילה שישבו  (בסך אלף ש"ח לכל בתים בחברון

מנחליאל  בנבניסטי הצבאי), למשה בכלא
לארז ברון מעפרה. כך  גם וכמוהו מחבל, שחיסל
לשני החיילים שפעלו בתושיה רבה ובאומץ  גם

בירושלים: סרן  המזעזעים שהיו הפיגועים בשני
ימ"ש במרכז  המחבל את שחיסל שפירא דוד

הרב, וגיסו החייל מ' שעצר את המפגע הדורס 
לפני כשבועיים. שאירע בפיגוע הטרקטור

בעוד שבמשך  לפעולה זו חשיבות עצומה.
באדישות  להגיב שנים התרגל הציבור עשרות

משהו, ולחשוש מפגיעה במחבלים, בגיבוי 
קמפיינים של ארגוני השמאל בסיוע אירופאי, 

הרי שהמטה שם לו למטרה לשנות את הלך 
נושא נשק שלא  או הרוח, ולגרום לכל חייל

מחבל. בפגישתו מול להסס
פועל המטה העולמי  גם בתחום המאבק,
שומרון ר' גרשון  מועצת בעזרתו של יו"ר

וכפי שאמר כי  מסיקה לעצירת הפינוי ממגרון,
המטה  משחק ילדים ליד מגרון"... "עמונה תהיה

ראשי הנוער  על להגנה קסדות מתכוון לחלק
השוטרים. הנפלא ממכות

בית בכל נר זכרון
תורה המטה בכתיבת ספר התחיל בימים אלו
תורה  לאחר שספר לזכות תושבי רמת הגולן.

ביום הגירוש  לגוש קטיף הוכנס שכתבו ראשון
בימי  ומלווה את המגורשים והשני נכתב

מספר  מלחמת לבנון. כעת מתכוונים בתוך
הספר השלישי  כתיבת את לסיים חודשים
בירת הגולן. חב"ד בקצרין, ולהכניסו לבית

תשעה באב  לקראת גם כך
נשמה  מופצים חצי מליון נרות

מופיעים  עליהם נסלח" "לא
"ולא  שמות ישובי הגוש והפסוק

ינתשו עוד..."
יפתח בירושלים  הקרוב בחודש

הישובים אגב  "מוזיאון גוש קטיף" לזכר
מציינים, כי המחבל על הטרטור  מהמוזיאון

המוזאון  נורה ונעצר מטריים ספורים ממקום
יותר  שוקדים על הקמתו, ויש בזה שבימים אלו

לתוצאות הגירוש... מרמז
שעות. 24 - ותרומות: 08-8584353 לפרטים

הגולן רמת תושבי לזכות התורה ספר את מתחילים

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

נר הזכרון




