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בהשגחה פרטית גלויה, עלה השבוע על גבי 
צי האוטובוסים של דן במרכז הארץ. הקמפיין 

הפרסומי "משיח. מתחברים לנפלאות הגאולה". 
התזמון הבלתי רגיל של הקמפיין, שנחשף בפני 

ריכוז האוכלוסין הגדול בארץ, בדיוק במלאת 
שלוש שנים לעקירת ישובי גוש קטיף ובשבוע 

שלקראת ט' באב, מחדד את המסר: "משיח מביא 
את כולנו לגאולה ולנפלאותיה". 

עיקרו של הקמפיין נועד, אומנם, לפרסם את 
אפשרות הכתיבה אל הרבי שליט"א מלך המשיח 

באמצעות אגרות קודש 
(בסיוע מוקד הברכות), 

אלא שתמונתו הק', 
המלווה את מסע 

הפרסום; המבט מלא 
הרוך והחיבה והמעוטר 

בחיוך אבהי, "עושה 
משהו" להרבה מאתנו 

- שכל כך זקוקים לזה, 
עוד לפני הכתיבה. 

"משהו" שכולנו זקוקים 
לו, בפרט בימים 

אלה, שבהם נחשפת 
שחיתותה של אותה 

חבורה אשר יזמה, 
הובילה וביצעה את 

אחד הפשעים הגדולים 
בתולדות עמנו בעת האחרונה, פשע ה"התנתקות".

הרס חגורת המגן
שלוש שנים חלפו מאז עקרה הממשלה בגיבוי 
מפלגות הכנסת ובביצוע כוחות הבטחון, את 

(!!!) ישובי גוש קטיף וחבל עזה, ישובים  עשרות
יהודיים פורחים ומשגשגים, בני אלפי משפחות, 
אשר במשך שנים פיתחו, יישבו ובנו חבל ארץ 

זה במסירות עצומה, כשבנוסף לכל הם היוו את 
חגורת המגן לכל 

ישובי הנגב המערבי. 
שלוש שנים מאז 

הושמד חבל ארץ זה, 

רק לצורכי הישרדות פוליטית ואישית של רה"מ 
דאז וחבר מרעיו.

הממשלה לא הסתפקה ב"פינוי" הישובים, דהיינו, 
הריסה מרושעת של בתיהם, של מפעלי התעשייה 
פועלים  גם לאלפי סיפקו מקומות תעסוקה (שאגב

ערביים) של מוסדות החינוך, בתי-הכנסת ובתי 
המדרשות וכו', אלא מסרה את אדמותיהם לידי 

צבא המחבלים הפלסטיני - כל זה בנימוקים 
שיקריים שדופים, כאילו ההתנתקות תיצור 

מציאות בטחונית טובה יותר. 
המציאות הבטחונית 
שהתפתחה בשלוש 

השנים, ניתנת למדידה 
באלפי הקסאמים 

והפצמ"רים שכעת 
כבר נורים לעבר 

ישובי הנגב המערבי, 
מאז שנכנסו למעגל 

האש. ההתנתקות 
היא שהביאה לעליית 

החאמס לשלטון 
בעזה. הוויתור על ציר 

פילדלפי, שחסם את 
הגישה בין חבל עזה 
למדבר סיני, מאפשר 

הזרמת נשק ומחבלים 
כמעט ללא הגבלה.

משיח מבט של
במציאות זו של הפקרות שלטונית ובטחונית,
מבטו של הרבי שליט"א מלך המשיח, מהווה 

מקור של עידוד ונחמה, מבטיח ומרגיע. בתוך ים 
סוער של שחיתות מנהיגותית, נצבת לה דמות 

אחת ויחידה של מנהיג אמת; מנהיג המוסר נפשו 
למען כלל ישראל ולמען כל יחיד, הרבי שליט"א 

מלך המשיח, שמתריע מזה שנים על הסכנה 
הדיבור על מסירת שטחים לידי הערבים,  שבעצם
ומאידך, מודיע בכל הזדמנות לעם ישראל ולעולם 

כולו את בשורת הגאולה האמיתית והשלימה 
תיכף ומיד ממש.

ב-770 תשרי
'בית    רבבות צפויים להגיע ל- 770
תשרי של יורק לרגל חודש שבניו משיח'
התור  שנת הקהל. יצויין, כי בימים אלה
ויזה גדל, וכי מי שחפץ לנסוע,  לבקשת

להקדים את קביעת הראיון לקבלת  עליו
הויזה בשגרירות ארה"ב לימים אלה.
שנים,  אחת לשבע שנת 'הקהל' חלה

שנת שמיטה. בבית המקדש  לאחר
נאספים כל עם ישראל לשמיעת  היו
הסוכות. גם  המלך בחג הקריאה מפי

'בית רבינו  ב-770 נאספים רבים כיום
שבבבל'.

הקיץ לפסטיבל הנחה
בסבסוד המטה להצלת העם

ומגורשי שדרות תושבי והארץ, אלפי
קיץ ענק  ישתתפו בפסטיבל גוש קטיף

לכל המשפחה ביום רביעי י"ב אב 
בפארק נתניה החדש. פרטים נוספים 

וכרטיסים בבתי חב"ד בשדרות או בניצן.

כולנו שותפים בשלט של
בעקבות העלות הגבוהה של

הענק הניצב בצומת אחזקת השלט
איילון, היוזמים,  בכביש קיבוץ גלויות

ירון בר זוהר, פונים  אילן חיון והרב הרב
חלק באחזקת  לציבור ומבקשים שיקח
מידי  נחשפים לשלט השלט. יצויין כי

לטלפון:  לפנות נא כ-800,000 איש. יום
.050-777-0769

מנהיג המוסר נפשו  אמת, מנהיג ויחידה של אחת דמות ניצבת מנהיגותית, שחיתות סוער של ים בתוך
מבטיח ומעודד. מלך המשיח, שבמבטו מרגיע, הרבי שליט״א - יחיד כל ולמען ישראל כלל למען

חדשות טובות
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ה'תשס"ח (8.8.08) מנחם אב, ז' חזון, פרשת דברים, שבת                              ערב שבת קודש

משתתפים ב'סיומי המסכת'
אב מנחם עד ט"ו
פרטים במוקדי חב"ד

ב"ה

מתחברים משיח.
לנפלאות הגאולה
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את בית המקדש, פעולה יהודי לכל חזון׳ מראים ׳שבת - זו בשבת
תיכף ומיד השלישי המקדש לבנין בית להביא אחד לכל הגורמת

את בית המקדש! רואים
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כל אל משה דיבר אשר הדברים אלה
א) א,  ישראל (דברים

לישראל במדבר, שעשה ה' כל הנסים,
בזמן הגאולה. בציון עתיד לעשותם

ובציון  הדברים"  "אלה  נאמר במדבר 
מחשך לפניך  "אשים כתיב (ישעיה מ, מ):
לאור ומעקשים למישור, אלה הדברים 

עזבתים". עשיתים ולא

הולך  "וה' כא):  יג,  (שמות כתיב  במדבר
נאמר (ישעיהו נב,  לפניהם יומם", ובציון
ומאסיפכם".  ה' לפניכם הולך  "כי יב): 
ישוב ה'  כתיב (דברים ל, ט): "כי במדבר
סה): "וגלתי  לשוש עליך" ובציון (ישעיהו

וששתי בעמי". בירושלים
(תנחומא)

להם לתת הארץ.. את נתתי .. ראה
ח) א, אחריהם (דברים ולזרעם

עולי אלו  - להם" "לתת  חז"ל: דרשו
בבל,  עולי  אלו  - "ולזרעם" מצרים, 
ולזה  המשיח. לימות   - "אחריהם"
הגדול  הנהר  עד מצרים  "מנהר  אמר 
מלך המשיח, לפי  על נהר פרת", שהוא

עדיין לא נתקיימה. שזאת הירושה

והם אתננה ולהם שמה  המה יבואו
ירשוה (דברים א, לט)

"המה יבואו שמה" - אלו יוצאי מצרים.
"והם  אתננה" - אלו עולי בבל. "ולהם
מלך המשיח,  כיבוש על - רמז יירשוה"
מלך המשיח, של שהם דורו ולזה "והם",

תהיה להם ירושת עולמים. אלו
כהן) (שפתי

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון  לפי

8:07  6:54 ירושלים
8:10 7:10 תל אביב
8:10 7:02 חיפה
8:08  7:10 באר שבע
8:46 7:44 יורק  ניו

 .‰˜„ˆ· ‰È·˘Â - Â‰ÈÚ˘È ÔÂÊÁ :‰¯ËÙ‰
א-ח). ו ו-יד, ה (מיכה

ראיה, שבו  מלשון - חזון שבת
ואחת המקדש אחד לכל מראים

דלעתיד מרחוק.

את בית המקדש לראות

"שבת חזון"  הפנימי של השם בביאור
ההפטרה), ידוע מה (שבפשטות הוא על שם
מפאריטש בשם הרב לוי  שהביא הרב הלל

מבַארדיטשוב, ש"שבת חזון" הוא מלשון  יצחק
ואחת מישראל  "שמראין לכל אחד מחזה,

דלעתיד מרחוק". המקדש
ראיה  לכאורה, לא מובנים הדברים, כי הרי
מכך,  ויותר שונים עניינים וריחוק הם שני

מורה שהדבר הוא בקירוב, (1 שהראיה:
להרואה.  פרטי הדבר "מקרבת" ומודיעה (2

ואחת ש"מראין לכל אחד שאומר ואם כן, מהו
מ ישראל המקדש דלעתיד מרחוק"? הלא, אם 

שאינו  מדגיש זה זהו באופן של ראיה, הרי
"מרחוק", אלא "מקרוב"!

מלמטה? או מלמעלה
הבנת העניין עלינו להקדים: לשם

שבית המקדש השלישי  הזהר, ידועה דעת
רש"י "מקדש  וכמו שכתב ייבנה ע"י הקב"ה.
יגלה ומשוכלל הוא שאנו מצפין בנוי העתיד

מקדש אדנ י כוננו ידיך".  שנאמר משמים ויבא
שהמקדש  בחז"ל מצאנו אבל, לעומת זאת,

פסק,  בני ישראל, וכן הרמב"ם ייבנה על ידי
בנין  שמלך המשיח בונה המקדש, וטעמו, שהרי
עשה, כמו שכתוב ועשו לי  המקדש היא מצות

בני ישראל.  על המוטל מקדש, ומצוה היא דבר
שאכן שתי הדעות צודקות  והנה כבר נתבאר,

אדם,  יהיה בידי הבית למטה שבנין הן:
ובמקדש זה שלמטה ירד וישכון המקדש 

ירד מן  הרוחני דלמעלה, או שמקדש גשמי
הדלתות או השערים שטבעו  השמים. אבל,

אדם, יעלו ויתגלו  בארץ, שהן היו בידי
נחשב  והמעמיד הדלתות ויעמידום במקומם

בנאו. כאילו
בשני  דלעתיד יש צורך ולפי זה נמצא, שבבנין

בנין הקב"ה, וכן  של הענין הן — העניינים
המלך המשיח.  שייעשה על ידי בני אדם,

אדם וגם בידי משמים גם
הבית של עיקר החידוש כי בזה הוא, והענין

השלישי הוא שיהיה בית נצחי, שלא כקודמיו. 
ולא של  הקב"ה של בבנינו צריך להיות ולכן
אבל, לאידך, נצחיות  קיום. לו אדם, שאין בן
שהוא בגדרי  (גם) כמו להיות צריכה המקדש

ולכן קביעות נצחית זו למטה היא ע"י  המטה,
שהיא מצד  הנצחיות כמו אדם, שאז מעשה בני

במטה.  גם נקבעת הקב"ה
המקדש, כך  ל בנין בנוגע שכפי שהוא לומר, ויש

מקדש העתיד לכל  את הוא גם בזה שמראין
אלה:  עניינים מעין שני אחד, שיש בזה

ישנו  אינה לומר רק שבשבת חזון כוונתו
אחד, אלא  כל ראיה אצל בבחינת המקדש

באה לא מצד  ש"מראין" אותו, היינו שהראיה
האדם עצמו, אלא היא פעולתו של זה שמראה
אותו, שהראיה באה מלמעלה, על דרך שהבנין 

הוא מהקב"ה.
ואחת  ש"מראין לכל אחד וזהו שמדייק

מרחוק", שאף  מישראל המקדש דלעתיד
צריך שיורגש אצל  שמראין המקדש דלעתיד,

שהוא "מרחוק", ועבודת ה אדם היא  האדם
דלעתיד,  המקדש לו בזה, שמראין להתבונן
אצלו  מזה, וזה גורם עצמו רחוק והוא מצד

נעשה  זה תנועה של ביטול עד שעל-ידי
מלמעלה תורגש ותוקלט  "כלי", שההמשכה

במציאותו. 

קירוב הריחוק גורם
השייכות לעניין שבת  גם זה, יש לבאר לפי

שהוא על שם התחלת ההפטרה  חזון כפשוטו,
חזה על  "חזון ישעיהו", שבגלוי הוא "אשר

היפך הישועה  וירושלים...", ענינים שהם יהודה
דלעתיד,  והנחמה, כי גילוי המחזה דהמקדש

הריחוק, המבואר בהפטרה ד"שבת  בא ע"י רגש
ש"מחזון (יהיה)  פועל הקירוב חזון", שזה

ותחזינה עינינו", שראיית המקדש לעתיד לא 
תהיה מרחוק, אלא מקרוב. 

למטה  המקדש יורד ונתגלה בית זה ועל ידי
רצון שנזכה  בגלוי ממש לכל אחד ואחת, ויהי
בגאולה האמי־ ממש חזון דשנה זו לזה בשבת

ומיד ממש.  ותיכף והשלימה, תית
תשמ״ז-ח) דברים ש״פ (עפ״י שיחות

דבר מלך

השבת לוח
פרשת דברים

דברים

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 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
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

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

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

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

תניא תהלים חומש

מימון זלמן לחתן הת' שניאור
השידוכין בקשרי לבואו

חן עב"ג גילה
ים ולזקניהם: ר' דוד ואידה מימון בת

בני ברק ר' יהודה ושמחה חן
עד עדי בנין - יהא ביתם

מזל טוב ברכת
לשפחת ר' יצחק ורעייתו יעל שיחיו

רוזנברג
ה' בצבאות חייל - להולדת הבת

שילת יהודית
טובים, ומעשים חופה לתורה, לגדלה יזכו

הגאולה. זמן ומתוך הרחבה של

מזל טוב ברכת



קורתי דותן   פעילותו של הרב
במכללה למנהל בראשון לציון, 

אותו לסגנון פעילות  מביאה
לעולמם של  המותאמת

קורא  פעם, הוא לא הסטודנטים.
לאחד מהתלמידים להשלים מנין, 

בהשתמשו בטענה כי "מדובר 
במקרה הומני לסייע לתשעה 

חפצם"... את יהודים לבצע
עובר  בעודי ימים, כחודש לפני
בין הסטודנטים ומניח תפילין 

בבחור שרץ  למעוניינים, הבחנתי
וכשהגיע  לעברי. הוא התקרב,

חייב להניח כעת  אמר: "אני אלי,
תפילין!"

ב"ה, בעל  25, והינו, הבחור בן כ-
מקום  את הסגיר מבטאו מימדים.

הולדתו - רוסיה.
ותוך כדי שיחה התברר,  הנחתי לו,

הראשונה בחייו,  כי זאת הפעם
הביא  תפילין. "מה שהוא מניח

לרוץ אחריי ולהניח  אותך
שאלתיו,  דווקא היום?"
אינך  "אולי השיב: והוא

לפני  זוכר אותי, אולם
כחצי שנה הצעת לי 

תפילין, סירבתי  להניח
אליך בצורה לא  ודיברתי

נתן לי  לא יפה. אך העניין
מאז, וחשתי רגשות  מנוח
אשמה על הצורה הבלתי 

מתאימה שבה השבתי לך. 
כשראיתי אותך,  היום, לכן

תפילין". החלטתי, להניח
נפרדנו בידידות, ומאותו יום 

בקביעות להניח  להגיע הוא החל
בבית-הכנסת, שבו אנו  תפילין

הפעילות. את מרכזים
לפתע  חלף, והנה הוא ניגש שבוע

התיישבנו,  וביקש לשוחח עמי.
שהנך רואה,  והוא החל לספר: "כפי

בשבוע האחרון אני מגיע כל יום 
משום-מה,  אך להניח תפילין,

יוצא מבית-הכנסת,  ברגע שאני
נוראית, אני  עצבות נופלת עלי

בלתי מוסבר. נכנס לדיכאון פשוט
עוזב אותי עד למחרת,  לא הדיכאון

מבית- לאחר צאתי ואז שוב,
הכנסת, נופלת עלי העצבות.
שהעניין חוזר על  משראיתי

סיבה מובנת, התחלתי  עצמו בלי
להתעניין, ושמעתי שישנם רבנים 

מבקש  לי. כעת אני לעזור שיכולים

את עזרתך והמלצתך, למי עלי 
לפנות בעת הזו"...

חייכתי בהבנה, ואמרתי לו: "אינך 
צריך לטרוח ולנסוע למרחקים. 
נמצא  כאן מולך, בארון הספרים

הפתרון לבעייתך".
הרבי  אודות בקצרה לו סיפרתי

שליט"א מלך המשיח ועל 
הרבי - ראש בני  המושג משמעות
ישראל, הקשור לכל אחד מאנשי 

הדור.
"כיום, אמרתי, אנו מכניסים את 
לתוך כרך  בקשת הברכה מכתב

אקראי, מסדרת ספריו - 'אגרות 
קודש', ובעמוד שבו תכניס את 
מענה לבקשתך". המכתב, תמצא

התיישב ברצינות, ולאחר  הוא
מתאימה, התחיל לכתוב.  הכנה

יושב  ממש "תרגיש, כאילו אתה
הרבי שליט"א מלך המשיח  מול

ושוטח לפניו את בקשתך" אמרתי 
לו, כששאל מה 

לכתוב.
מספר דקות,  לאחר

הוא התרומם מכסאו, 
וניגש לארון הספרים 
משם את  ליטול כדי

אחד הכרכים.
הוא הכניס את מכתבו 

באקראי, בהשגחה 
לכרך  פרטית כמובן,

שהיה שם. כ"ג
פתחתי יחד איתו את הספר, 

והתחלנו לקרוא את שה שהופיע 
עסקה  בעמוד. להפתעתי, התשובה

באופני ניתוח בפרוסטטה.
הוא הופתע לגמרי, "אינני מבין, 

הקשר לשאלתי". גם אני  מה
לא מצאתי בתחילה מילים, 

הרבי  כוונת את לו כדי להסביר
שליט"א מלך המשיח.

מספר דקות, שאלתי  רק לאחר
הכוונה היא  אותו בעדינות, אולי

שנערכה לך  לך "האם ידוע לברית
כהלכה?" ברית

הוא אכן בירר, ונודע לו כי את 
בברית-המועצות,  הברית ערכו לו

מנתח  מלאה ע"י רופא בהרדמה
צורך  הרפואה. עכשיו היה בבית
בהקדם...  מוהל מומחה לפגוש

חלפו  לציין, כי בעיותיו ולמותר
ועברו, ב"ה.

- מכיון בפיקוח נפש אסור לשתוק
ש"הנשאל מגונה ושופך דמים", עם כל 

ערוך  ומובאים בשולחן בירושלמי התנאים האמורים
בכל מקום, בין  לימינו אלה, בפועל דין ובאחרונים בפסק

בארץ ישראל. בחו"ל ובין
ה'תשל"ט) י"ג תמוז (משיחת

טל' 050-875-4616 | צפת ת.ד. 6132 העם והארץ להצלת לשנת 'הקהל'המטה מתכוננים
הלהיט החדש במחיר הפצה!

מדבקה לקראת שנת 'הקהל'

להזמנות: 077-5123-770

דובר המטה העולמי להצלת העם הארץ - שי גפן
״האם  העם: משאל בחוק השאלה תנוסח איך בכנסת, החליטו השבוע
הרבי שליט״א שנים התריע לפני השלום עם סוריה״. נגד או בעד אתם

החד-צדדי ניסוחו וכנגד משאל עם עריכת המשיח כנגד מלך

המשאל - סכנה ליהודים
הזאת  הימין, מתפתים לגלולה במחנה גם לצערינו
חלקם  פתרון. בה  ורואים  עם“  ”משאל ,ששמה

אפילו מבטיחים, כי יכבדו את תוצאות המשאל. 
המסוכן ביותר. גם אם נניח  הוא הדבר עם משאל
ברור  הרי שיתקיים,  העם  במשאל שננצח לרגע,
נושא,  כל  על  עם  למשאל  פתח  פותח  שהדבר 
ומחר זה  הגולן שיעמוד על הפרק בעתיד הקרוב או הרחוק. היום זה

ירושלים תעמוד למשאל עם.  שבת ונישואין, וגם
הכל,  למרות עם לקיים משאל תחליט הממשלה אם היטב: יובהר
נוראה, וגם  נצטרף למאבק ונדאג לכך, שלא יהיה רוב לאותה תוכנית
בישראל,  היהודים היושבים חלילה, חילול ה', במצב שרוב יהיה, שלא
ולהבטיח  שכזה, במסירת שטחים. אבל מכאן ועד להציע דבר תומכים

יהיה!!!  יקום ולא לא שנכבד את הכרעת הרוב?
שרוב יוכל להחליט על פינוי  דעתו של מישהו, על היה עולה האם
על  להחליט  יכול  רוב  ממתי  הארץ? בצפון  ביותר  הזניח  ולו  קיבוץ,
צריך  במלכודת של הממשלה. ליפול אסור לנו גירוש יהודים מבתיהם?

ישובים לא יעבור בכל מחיר! פינוי וחלק: חד באופן להבהיר
ועוד  גויים כאשר מיליון משאל עם, יודעים, מה ערכו של אותו כולם
איזו שטיפת  יודעים, המצביעים. כולנו  יהיו בין ערבים מיליון וחצי
על-מנת לשכנע את העם  ושריו הממשלה, יועציו מוח יארגנו ראש
כעשרים אחוזים של  של ב"נחיצות" הנסיגה, יחד עם עזרתם האדיבה

קולות ערביים...

העם הניסוח הנכון למשאל
מתייחס גם לנושא זה,  שליט"א מלך המשיח, עניין: הרבי של ולגופו
העם המוצע הוא  שאין בו ולא כלום, בהסבירו כי מטרתו של משאל
מכך - היא אמורה  ויותר אנשי הימין, את גלולה, שאמורה להרגיע רק

הממשלה.  הנבזים של ראש להעניק לגיטימציה למעשיו
מלך המשיח שליט"א בנושא  אצל הרבי כץ שמואל מר של ב'יחידות',
מלך המשיח בכל תוקף ואף  אז, שלל זאת משאל העם שהוצע כבר

נימק את טעמו: 
קיום  דרך הנסיגה על הוויכוח את  לפתור שרוצים מאלו חושש אני
יבואו אם  הדברים.  ניסוח בעצם טמונה שהסכנה משום עם׳, ׳משאל 
על שטחים תמורת שלום?׳ לוותר מוכנים אתם ׳האם העם את וישאלו
חצי כבר מכניסים הזאת כי בשאלה החכמה מכוונת, הטעיה זו תהיה -

שהויתור יביא לשלום. תשובה, כאילו
בערך השאלה את שינסחו בתנאי  רק זה עם׳ ל׳משאל  הולכים אם

כך: 
ולהסתכן  בארץ ישראל, ובית בית כל בסכנת נפשות להעמיד כדאי האם
כשהאויב הגנה, בני גבולות בלי נפט,  בלי  תישאר  כשישראל במלחמה,
הנייר, על סאדאת חתימה של תמורת האוכלוסייה שלנו, למוקדי קרוב
את פעמים ארבע  הפרו כבר המצרים היום שעד הוא שברור בשעה
לעולם ישלוט ולא  זמן הרבה יחיה לא שסאדאת הוא וברור חתימתם,
וברור ושומרון, הערבים ביהודה על דעה שום לו שאין הוא וברור במצרים,
כל את ולהרוג להשמיד שכוונתם בגלוי מכריזים ושומרון יהודה שערביי
תסכים לשלום, קבוצה מסויימת שגם אם הוא וברור בציון, היושב העם
להסתכן כדאי זה במצב האם היא והשאלה - יסכימו לא אחרות קבוצות

איש?... מחייבת נייר שלא פיסת השטחים תמורת את ולהחזיר

עכשיו נפלאות שלמות הארץ ובטחון עם ישראל

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי מנחם אב  פרק ליום
נזקי ממון פרק ח         הל'

ט פרק

י פרק

יא פרק

יב פרק

יג פרק

יד פרק

חמץ ומצה פרק ב-ד                      הל'

פרק ה-ז

ולולב,  שופר וסוכה פרק ח, נוסח ההגדה, הל'
פרק א-ב
פרק ג-ה

פרק ו-ח

שקלים פרק א-ג                           הל'

החודש, פרק א-ב קידוש פרק ד, הל'

ז

ח

ט

י

יא

יב

יג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

גם ברית, גם בר-מצווה

קורתי דותן הרב

אסור לשתוק!
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בחינוך מכריע - גורם השכנים
בקביעות. מקום הסתדרותו לדור אודות לכתבו
"דרך  דברי המורה הגדול הוא הרמב"ם: ידועים

ובמעשיו  נמשך בדעותיו להיות ברייתו של האדם
נוהג כמנהג אנשי המקום" (הלכות  אחר ריעיו וחבריו

מובן שיש  שם), מזה בתחלתו, עיין ו' דיעות פרק
להשתדל לקבוע דירתו בסביבה חרדים לדבר ה' 

דירה  ומקיימי מצותיו בפועל יום יום ובפרט מקום
ובבנות, הרי  לאחרי הנשואין, שיברך השם ית' בבנים

פחות ואולי עוד  לא גדול בחינוכם הסביבה עיקר
מאשר ההורים והשפעתם, וכיון שכל האמור  יותר

אינו  בכלל ציווי השם יתברך, בודאי שהשם הוא
האפשרית לקיים  הכח, ובמילא ישנה מבקש אלא לפי
(מאגרת ז׳תשכ) הנ"ל. כל את

נחוץ תמיד לא - חופש
בקשר  לכתבו אודות מצב הבריאות של הוריו שיחיו,

צודק  במוסד, אף שבכללות בטח עם עבודתם עתה
מזמן לזמן,  שהעבודה קשה וצורך בחופשה הוא,
שהורגלו  שבני אדם בודאי - ביחד עם זה אבל

נפשי  סיפוק עשיריות בשנים בעבודה הנותנת משך
ואפילו,  בזה חס ושלום, במדה גדולה, הרי ההפסק

במכתבו, חופשה ממושכת, אפילו אם תוסיף  כלשונו
ריקניות בחייהם  תגרום עצמו, הגוף מצד בבריאות

תופס  שבחייו שחלק הרוחני זה הרוחנים. ואדם
ריוח  בשביל זה על יוותר לא חשוב, מקום הכי אצלו

בחלק הגשמי.
הולך ופוחת, ע"י  יהיה ריוח הגשמי ולא עוד אלא

העדר הסיפוק הרוחני.
ז׳תשלא) המשיח שליט״א, מלך הרבי קודש (מאגרות

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

למרות, שזו נשמעת משימה לא פשוטה לחדור 
לתוך המכללה הגדולה בישראל, בה לומדים 
ולהתחיל  תלמידים, אלפים מעשרת למעלה

קורתי,  דותן שהרב כבית חב"ד, הרי שם לפעול
לאחר שנה ורבע של פעילות במכללה למנהל 
קיים  לא להיום בראשון לציון, מגלה, כי נכון

אותם  קשה, לפחות לא בקרב מושג של מקום
סטודנטים המוגדרים בטעות "רחוקים".

מספר  הפעילות הייתה פשוטה. התחלת דווקא
מקום לשליחות,  על כך הרב דותן: "כשחיפשתי

אריאל גורן, השליח בנאות  הגעתי אל הרב
אשלים שבראשל"צ. הוא הציע את המכללה 

ואני נעניתי לאתגר.  לפעילות, מתאים כמקום
הגעתי למקום, ופשוט נכנסתי לתוככי המתחם, 
החילותי ליצור  בבית-הכנסת, ושם התמקמתי

קשר עם התלמידים.
מספר סטודנטים,  ימים כבר התקבצו תוך מספר

מנחה במנין או  תפילת שקבעו שיעור קצר,
אפיזודה מעניינת אירעה  הנחת תפילין חטופה.

פתוח  אירוע במקום באותם ימים, כשנערך
באחת  אלפי סטודנטים. העמדתי בהשתתפות
ולמידע, כשלפתע חלף  דוכן לתפילין הפינות

"למה אתה  אותי: המנהלים במקום ושאל אחד
לפני שנלחצתי, הוא הבהיר:  פה?" רגע עומד

במרכז?"... "למה אתה עומד פה בצד ולא

ממטייל לשליח
מאחורי חזותו החיצונית של הרב דותן, מסתתר
ממקום שליחותו:  פחות לא מרתק, סיפור חיים
כפר רופין. ככל  30 שנה בקיבוץ לפני הוא נולד

ספג גם הוא חינוך, שרחוק  הילדים במקום,
בגיל 21 נסע לטיול בהודו,  מדרך היהדות.

הרבי שליט"א מלך המשיח.  נפגש בשלוחי שם
בכפר דרמסלה בזמן שהגיע  להיות "זכיתי

דרור שאול לפתוח את בית חב"ד,  למקום הרב
הסדר הראשון שם". ואף סייעתי לליל

ב-770 נוחתים
הנחת על מהודו כבר חזרתי שונה, הקפדתי
קשר עם בית  על תפילין מידי יום ושמרתי

לאחר חתונתי  בשנת תשס"ד, בבית-שאן. חב"ד
להודו. מה  עם בת זוגתי, מרב, חזרנו שוב

למסע רוחני  שנסתמן בתחילה כטיול, הפך
סיוע  של בבית חב"ד. מצאנו את עצמנו ממצב

לשלוחים, הופכים להיות בעצמנו כאלה...
שנה, הגיעו שני  לקראת הקיץ של אותה

לשליחות  חב"ד בניו-יורק 'תמימים' מישיבת
חב"ד דרמסלה, הם התחילו לשכנע  בבית

אותנו, שאנחנו 'חייבים' להגיע ל- 770 לחודש 
מספר  שם שגרר בעקבותיו, שנשהה מה החגים,

שבנו להודו כדי  ארוכים, שבסופם שבועות
חודשים.  לעשות שליחות מספר

יותר משנה, הגענו למכללה,  לפני קצת רק
ניתן לדבר על המקום במושגים של  וכבר כיום

רבים הצטרפו להניח תפילין בקביעות,  מהפכה:
ישנם כאלה, שאפילו חבריהם  כשמתוכם

אינם משערים כי הם עושים זאת... הטובים

יודע״ כבר ״אני
הפצת בשורת הגאולה, לא חסרות  בתחום גם

התפילה, השתתף הפתעות. במסגרת מנייני
האחראי על בית הדפוס הפועל  באופן קבוע
יפה את  מה, לא ראה בעין שמשום במקום,

החמישים לחייו  בשנות דעותיי. מדובר באדם
יפגע בפעילותי. וחששתי, שאולי הלה

כולו לתפילה  באחד הימים הוא מגיע נרגש
יודע שהרבי הוא מלך  "אני כבר לי ולוחש

וקיים!" לשאלתי השיב, כי  חי המשיח והוא
מידע  וחיפש החליט לחקור בעצמו את הנושא
וקרא  לאתר הגאולה.קום באינטרנט. הוא הגיע

הסימנים שנותן הרמב"ם  אודות המידע את שם
לגבי מלך המשיח, והשתכנע. למחרת, הוא כבר 
הדפיס בעצמו חוברת עם המידע מהאינטרנט...

הפעילות השניה  אלה, מתחילה שנת בימים
קיבלנו את האחריות על בית-הכנסת  במכללה.
מתחילות עבודות הבניה של בית-כנסת  וכבר
הקיים,  שיחליף את בית-הכנסת חדש במקום,

מספר  את להכיל אינו יכול מאחר שכבר
והמתפללים בו. הפוקדים

ייבנה ע"י המכללה. הרב  החדש בית-הכנסת
ההתפתחות המהירה במקום,  מציין, כי קורתי

עמוק  שאנו נמצאים מעידה בבירור על כך,
ימות המשיח. בקרוב תחל כתיבת ספר  בתוך

תורה לבית-הכנסת. הציבור מוזמן לקנות אות 
לפרטים: 050-724-1522. בספר התורה.

הפתוח׳ ב׳יום הפעילות בדוכן

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

קדמי ביטוחיםקדמי ביטוחים
בהנהלת צחי קדמי

סוכנות הביטוח המובילה
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