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ביום שני הקרוב, עפ"י לוח משרד החינוך, אמורה 
להתחיל ברחבי הארץ שנת הלימודים ה'תשס"ט. 

ברקע, כמידי שנה ובקביעות מדהימה, איומי 
השבתת בתי הספר. עילות ההשבתה משתנות, 
פעם אלו המורים בגין משכורותיהם ופעם אלו 

הרשויות המקומיות בגין קיצוצים תקציביים, אך 
העיקרון נותר יציב - למעלה ממליון ורבע תלמידי 

מסגרות החנוך במדינת ישראל, נקראים לכוננות 
הקודמות,  השנים שעפ"י נסיון כדאי לציין, שביתה.

לא נראה שרבים מתרגשים מאיומים אלה.
הסברים טבעיים 

לתיזמון השביתה, לא 
חסרים. מערכות אנוש 

אדירות הקשורות 
לפתיחת הלימודים, 
התלמידים, ההורים, 

מעסיקי ההורים, 
הרשויות המקומיות 

גורמי אבטחה ובטחון, 
כל אלה מחכים 

לשריקת הפתיחה, הרי 
שזו בוודאי הזדמנות 
פז לבוא ולהציג את 

הדרישות. הלחץ האדיר 
שיופעל, יכניע את 

המימסד.

בתת מודע
בתורת החסידות 

מוסבר כי להתנהגויות חברתיות יש גם שורש 
בתת-מודע. מבחינה זו, יש להשבתת מערכת 
החינוך במדינת ישראל, סיבה מהותית ברורה 

- הרצון הפנימי להשבתת החינוך, נובע מהסיבה 
הפשוטה - במילא אין חינוך. עובדה. ולא רק 

שאין חינוך אלא קיימת מגמה הפוכה של חינוך 
שלילי. מכאן ה"דחף" הפנימי להשבתת המימסד 

החינוכי וההסבר האמיתי מדוע זה לא כל כך 
מפריע שרבבות ילדים 

לא ילמדו.
מנסה  מאז הקמתה

מערכת החינוך לייצר סולם ערכים חילוני, כתחליף 
לערכי הנצח שניתנו לנו ע"י בורא עולם ומנהיגו 

במעמד הר סיני. נסיון הרסני שהביא לשבר חינוכי 
איום שאת "הישיגיו" ניתן לראות כמעט מידי יום, 

בטורי הפלילים של מהדורות החדשות.
ערכם של "ערכים" הוא בנצחיותם, בהיותם מעל 
לגדרי הזמן, המקום והחברה האנושית. "ערכים" 

הנקבעים ע"י החברה, הנם "ערכים" בני חלוף, 
המשתנים כמעט במקביל לשינויי המודה והאופנה. 
מה שנחשב למגונה ואסור בתקופה אחת נקבע ע"י 
מעצביה לנאה ומשובח 

בתקופה שניה. "ערכים" 
"כאילו"...  אלו של

גם אם יירשמו בספר 
החוקים של מדינת 

ישראל, אינם יכולים 
להניב אלא יחס של 

זילזול ובוז פנימי. 
ואת זה חשים במודע 
ובתת-מודע, רבבות 

יהודים במדינת ישראל.

ברכת הגאולה
בשיחותיו הקדושות
מציין הרבי שליט"א 

מלך המשיח את 
יחודו של חודש אלול, 

כהחודש בו "המלך 
בשדה", כאשר הקב"ה 

שליחותו,  מיוחדים למילוי מעניק לכל יהודי כוחות
ובנידון דידן חינוכם, של ילדי ישראל לערכי הנצח 
של תורת ישראל: תורה, תפילה, גמילות חסדים, 

תשובה וגאולה. זו הדרך היחידה בה ניתן להבטיח 
את ההצלחה החינוכית והברכה האמיתית לילדינו 
ולנו. וכלשון הבטחתו הנבואית בשיחתו הקדושה 

לפרשת 'ראה': "להכריז ולפרסם בכל מקום - 
(ע"י  בדברים היוצאים מן הלב - שהקב"ה אומר

עבדיו הנביאים) לכאו"א מישראל "ראה אנוכי 
נותן לפניכם היום ברכה", ועד שהיום ממש רואים 

בעיני בשר ברכת הגאולה האמיתית והשלימה", 
תיכף ומיד ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

כרטיסי הגאולה מליון
"7 מצוות כרטיסי ממליון   למעלה
בניו יורק. נח" הודפסו בימים אלו בני

שנשלחו כבר להפצה ברחבי  הכרטיסים,
גוררים תגובות חמות ומעודדות.  העולם
"כרטיסי  להפצת כהמשך יוזמה זו באה
ממדינות שונות.  היהודים הגאולה" בין
הגאולה"  וכן ניתן להשיג את "כרטיסי
כגון  שונות בשפות שהודפסו ליהודים

כשאליהן  סינית, אנגלית, אידיש ועברית,
אינדונזית,  מצטרפות השפות החדשות:
קרואטית וסלובנית. ניתן להזמין בטל: 

.718-467-0716

בכרמים״ ״חוללו הנשים
הרב ישראל ויעלה קרביץ, מנהלי
השנה זה כרמי יוסף, ארגנו בית חב"ד

 - בכרמים" "מחוללות את השנייה
ארוע לנשים ובנות במורדות תל גזר 

מתוך  הנערך הזית, עצי המקראית, בין
כללי הצניעות. למקום  כל על הקפדה
ומכל  מכל הארץ כ-200 נשים הגיעו

שמחה. שכולו המגזרים והגילאים לערב

והמזוזות התפילין בדיקת
  על פי מנהג ישראל, יש לבדוק את
ב- נבדקו לא התפילין והמזוזות, באם

החודשים האחרונים. הרבי שליט"א  י"ב
שסגולתו גדולה  המנהג מעורר על דבר
לפרטים נוספים  הבית. בשמירה על בני
חב"ד בארץ ובעולם. ניתן לפנות למוקדי

מישראל  הנביאים) לכאו״א (ע״י עבדיו אומר שהקב״ה - מן הלב היוצאים - בדברים מקום בכל ולפרסם ״להכריז
והשלימה״. ברכת הגאולה האמיתית בשר בעיני רואים שהיום ממש ברכה״, ועד היום לפניכם נותן אנוכי ״ראה

חדשות טובות
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כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה

ב"ה

שבהשבתת הטוב
מערכת החינוך
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דוכן עם הצבא, בוגרי התושבים יוצאים יונה, בכפר הצבאית בשכונה
תפילין רבים להנחת מגיעים השכונה, אליו למרכז תפילין״ ״מבצע

תפילין" "יחידת מבצע
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ברכה היום לפניכם נותן אנוכי  ראה
כו) יא (דברים

עניין מסויים, התפרשה לגבי לא זו ברכה
כולם  אלא היא כוללת את כל הברכות
- את  ולכל לראש שנותן ה' לכל יהודי,
יש  והשלמה.  ברכת הגאולה האמיתית
- בדברים  לפרסם ולהכריז בכל מקום
כיום הקב"ה,  - שגם הלב מן היוצאים
מישראל,  אומר וחוזר ואומר לכל אחד
נותן  אנכי "ראה  הנביאים,  עבדיו ע"י 
ברכה": היום ממש ניתנת  לפניכם היום

והשלימה. ברכת הגאולה האמיתית
(פניני גאולה)

ההפטרה) (מן שמשותיך כדכד ושמתי

- שמשותיך טובה:  אבן  מין  - כדכד
ישמשוניה  עם  חברו  ומנחם אמך  י"ת

שחמה  ויש פותרין לשון שמש חלונות
בהן ועושין כנגדו מחיצה במיני  זורחת
תהלים  ומדרש לנוי. צבעים זכוכית
שיני  ומגן ושמש  שמשותיך  פותר

החומה.
(רש״י)

ההפטרה) (מן שמשותיך כדכד ושמתי

(חומותיך. רש"י) כדכד שמשותיך" "ושמתי
נחמני: נחלקו שני  בר שמואל אמר רבי
המלאכים ברקיע גבריאל ומיכאל, ויש 
שני  בין  הייתה שהמחלקות אומרים
רבי  בני  וחזקיא יהודה  האמוראים, 
יהיו  ממה חייא, באבני חומות ירושלים

להיות? אלו האבנים שעתידין

ישפה.  אמר: ואחד  שוהם, אמר: אחד 
זה  כדברי  יהיה  הקב"ה: להם אמר 

וכדברי זה. 
וברש״י שם) עה. בתרא (בבא

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון  לפי

7:42  6:31 ירושלים
7:45 6:46 תל אביב 
7:45 6:38 חיפה
7:43 6:48 באר שבע 
8:13 7:14 יורק  ניו
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את הרובד הפנימי לגלות

נותן לפניכם "ראה אנכי פרשתנו מתחילה:
אלו, כמו יתר פסוקי  מילים ברכה וקללה" היום

התורה מתורגמים לפירושים שונים, שנכתבו 
על ידי תנאים גדולים. אך בתרגום מילים אלו 
בעוד  תרגומים. ישנה תופעה מעניינת בין שני
וקללה"  אונקלוס מתרגם את המילים "ברכה

רבי יונתן בן עוזיאל  "ברכן ולוטין", התנא
מתרגם זאת ל"ברכן וחילופא". במקום לבטאות 

התנא  "קללה" בארמית מעדיף המילה את
"חילוף ברכה". לרומזה, בכינוי

המעניין הוא שבפסוקים הבאים בו מובאת  אך
(כמו: "ונתתם . . את  "קללה" המילה שוב

עיבל") גם רבי יונתן מתרגם  הר על הקללה
"קללה".  של – תרגומו המילולי "ומלטטיא"

אומר דרשני. זה דבר
ניתן  דורש הסבר: ברכה" "חילוף גם הכינוי
אפשר  אי אך בחפץ הדומה לו, להחליף דבר
הפכי ונוגד  חילופי" ע"י דבר לתת "פיתרון

הנגדית של  הקללה היא התכונה ובעניננו: לו.
אבל לא "מחליפה" אותו? הברכה,

ברכה״ ״חילוף
"קללה" במובנו הפשוט לא  המושג בעצם,
רחום וחנון,  שהוא א-ל שייך אצל הקב"ה,

יורד מלמעלה", ואם  רע וכפתגם חכמינו: "אין

כן בודאי שהפסוק בפרשתנו לא מדבר על 
"חילוף הברכה",  רק ח"ו, אלא קללה כפשוטה
האדם גורמים  של שהמעשים הבלתי רצויים

שהברכה המגיעה מלמעלה "מתחלפת" לקללה 
(לפני שמגיעה לאדם).

רבי יונתן בן עוזיאל ואת הפירוש הזה מגלה
מעבר  להוסיף לפעמים הסבר כדרכו בתרגומו

המילולי. לתרגום

הפנימית הברכה
כשהברכה מתחלפת בקללה גם ליתר דיוק:

בעצם  נשארת בגלל מעשים לא טובים, היא
לזכך ולטהר  היסורים תכליתם גם כי "ברכה",

האדם מהחומריות שדבקה בו כדי שיתעלה  את
לקבל גילוים נעלים. ויוכל יותר רוחנית לדרגה
דוקא רבי יונתן מגלה פירוש  יובן למה זה לפי

אונקלוס הוא  כי אונקלוס. זה, ולא התרגום
מקום הגלות בו  את שבבל מסמל תרגום בבלי,
הפנימית  מורגשים היטב, אך הברכה היסורים

אצלם  בהם לא נרגש, ולכן הטמון והטוב
הפשוט. אך  במובן מתקבלת הגלות כ"קללה"
שהוא תרגום  רבי יונתן בן עוזיאל, התרגום
המשמעות  את ישראל, בה מגלים שמארץ

ולכך  החיצונים המוסתרת מאחורי היסורים
ברכה  – "חילוף ברכה", במובנו רק הם נקראים

"מתחלף" ושונה מהדרך  שסדר התגלותה
לטוב  להביא – שווה מטרתו המקובלת, אבל

הנעלה של הגאולה.

הגאולה שייכת לכולם
הטוב הפנימי הטמון  את נוספת: נקודה

בשפת ה"תרגום".  יונתן ביסורים, מגלה רבי
עבור פשוטי העם  כידוע, ה"תרגום" נועד

לשון הקודש, שגם להם  את שאינם מבינים
שרבי  תינתן האפשרות להגות בתורה. העובדה
בשפה  המוסתרת דוקא יונתן מגלה על הברכה

הטוב שביסורים  לראות זו מלמדת שהיכולת
לתלמידי החכמים והצדיקים  אינה מוגבלת

המחודדת מצליחים הם  שבראייתם הגדולים
אלא גם  לפענח את הברכה האלקית הטמונה,

(ובעיקר) לפשוטי העם ניתנה יכולת זו.
מובא הפרשה דוקא בתחילת יובן למה כעת

כשמסתכלים על  ברכה": דוקא "חילוף הכינוי
מתחברים  במבט כללי, אזי הגלות מלמעלה,

היתה  כל החלקים ומתגלה שמטרת היסורים
הנעלים של הגאולה. לגילויים אותנו להכין

דוקא בתחילת הפרשה כשעדיין לא  לכן
מזכירים זאת  רק הקללות, אלא לפרטי נכנסו

דוקא מגלה רבי יונתן  אז כהקדמה כללית,
ברכה. – שתוכן ותכלית ה"קללה" הוא

האמיתית  בגאולה ועד כפי שיהיה שלימות
בשר את  יראו בגלוי ובעיני והשלימה שאז

בטוב הנראה והנגלה. הקב"ה חסדי
תשכ״ו) פרשת ראה שבת (ע״פ שיחת

דבר מלך

השבת ח ו ל
ראה פרשת

ראה

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

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

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

תניא תהלים חומש
סימון הר' שמעון למשפחת
ורעייתו זהבה שיחיו סידס

ה' להולדת הבן שיחי' - החייל בצבאות
תשס"ח יום שבת קודש, כ"ב מנחם-אב

ולמדן חסיד ירא שמים יגדל להיות
המשיח הרבי שליט"א מלך לנחת רוח

מזל טוב ברכת
ה' הילד - החייל בצבאות

נחמה שיחי' יצחק בן לוי
עקיבא

לרפואה שלימה וקרובה

לזכות



אלו, בהם חוזרים בימים דווקא
אלפי תלמידים, ללימודים מאות

מפתיע לשמוע את סיפורו המיוחד
גול, מנצרת עילית.  יוסף של הרב

ב"חיידר" - תלמוד  כמלמד העוסק
תורה:

לפני  "תחילתו של הסיפור הוא
יחד עם עוד  נסעתי כחודשיים.

ומלמדים ממוסדות החינוך  מורים
עבור  עיון מיוחד, החב"דיים ליום
מטעם  רשמי" שאינו ה"זרם מוכר
שהתקיים במאהל  משרד החינוך,

חב"ד. האירועים בכפר
בנושאים  עסקנו מטבע הדברים
חינוכיים סטנדרטיים המקובלים 

כשלצידם  מעין אלו, באירועים
החב"דית  הזוית כמובן עלתה

שהופיעה במושב מיוחד שהתמקד 
בנושא: איך לקשר את הילדים 

המשיח? לרבי שליט"א מלך
מספר ימים,  חלפו
ובתאריך ה' תמוז, 
החלטתי, בעקבות 

שעלו  שונות הצעות
באותו מושב, כי מן 

היה, לחנך את  הראוי
לרבי  הילדים לכתיבה
שליט"א מלך המשיח.
אחד מיסודי אורחות 
חייו של חסיד, הוא 

העצה  הכתיבה ובקשת
הרבי  - הדור מנשיא והברכה
המשיח. כך נהגו  שליט"א מלך

חסידים כל השנים לפנות לרבי, 
כיום אנו פונים ומבקשים  גם וכך

באמצעות  ועצתו ברכתו את
ה'אגרות קודש'.

כינסתי את הילדים בכיתה, 
ענין  להם על חשיבות הסברתי

בשעה  כי והודעתי להם הכתיבה,
הקרובה, אני אכתוב עם כל אחד 

אותה נכניס  בפרטיות את בקשתו,
לרבי שליט"א מלך המשיח.
לציין כי למרות ומדובר  יש

ארבע  פעוטים, בגילאי בילדים
הפנימו את חשיבות  הם וחמש,

נראו  המעמד ואותות ההתרגשות
בשעה שנגשו לכתוב  פניהם על

את בקשתם.
שאני מילאתי עבורם את  כמובן

המכתבים, ולאחר מילות הפתיחה 
הילד  במכתבים אלו, המקובלות

הביע את בקשתו, אותה הוספתי 

מכן, יחד  לתוכן המכתב. לאחר
לתוך  המכתב הוכנס עם הילד

סדרת "אגרות קודש"  מכרכי אחד
שעמד על השלחן.

מיוחדים  רגעים היו אלו
ביקש  כשלעצמם. ילד אחד

השני  עבור בני משפחתו, בריאות
ואילו  לאמו, פירט וביקש בריאות

אביו  את לציין השלישי ביקש
לברכה.

אותי  הפתיע אך, אחד הילדים,
ואמא  "אני מבקש שאבא בבקשתו:

שלי לא יריבו בינהם על הכסף".
הבקשה, אך  הופתעתי לשמע

והכנתי את המכתב  קיימתי אותה
ה'אגרות קודש'. כרגיל, לתוך

כשפתחנו את הספר, הופתעתי, 
הרבי שליט"א מלך המשיח 

מתייחס ישירות לבקשת הילד, 
לזוג אודות המריבה  וכותב

לאשה  בין הבעל
על ענינים כספיים 

לדעת כי מה  שעליהם
לריב, כי הכל מאת 

הקב"ה.
כל תשובה שהתקבלה, 
ידי, ונשלחה  על צולמה

באמצעות הילדים 
להורים, על מנת 

שיתרשמו מהברכה 
והעצה.

במקרה זה חככתי בדעתי האם 
יהיה מצידי "להתערב"  ראוי
בעניניהם האישיים... כביכול,

מנהל בית הספר,  עם התייעצתי
הכרותו את  שלאור לי וזה הורה

החסידי,  המשפחה, ואורח חייו אב
ישמח לקבל את הרי שהוא

הרבי שליט"א מלך  של התשובה
המשיח.

נשמע האב המום,  בשיחת הטלפון
מעצם העלאת הנושא  כנראה

הרבי  תשובת אך הילד, על ידי
אותו. חיזקה המשיח שליט"א מלך

והוא  ימים נפגשנו, לאחר מספר
הסיפור,  השלים לי את המשך

רעייתו החליטה בלי  כי התברר
לרבי שליט"א מלך  לכתוב קשר,

המשיח אודות הויכוחים הכספיים, 
לתוך  המכתב את וכשהכניסה

ה"אגרות קודש" הופתעה לגלות 
שבנם קיבל...  אותה התשובה את

ידה יכולים למנוע את הדרך היחידה שעל
הפיקוח נפש של  את הסכנה, ולהבטיח

ידי שיאמרו  על - היא בארץ ישראל, היהודים הנמצאים
ושומרון  בתוקף שאי אפשר למסור אף שעל מיהודה

יישוב יהודים... - ויעשו (יחד עם זה גם) מעשה בפועל
כסלו תשל"ח) (ט'

טל' 050-875-4616 | צפת ת.ד. 6132 העם והארץ להצלת המטה

מאת: שי גפן
לקבל,  זוכים  יהודים  שרבבות  זו התשובה  - והמזוזות" "בדיקת התפילין
גדולות  בעיניהם  רואים  תיקון,  הראוי  את  ומתקנים  כן,  הם  ומשעושים 
הזה מוביל הרבי מלך  ובגשמיות. את הפן המחשבתי  ברוחניות וישועות

הרחב. בקרב הציבור המשיח שליט"א ומחדירו

"בדיקת התפילין והמזוזות"
'שגרתית' הזאת, מחולל הרבי שליט"א  כך  התשובה הכל  באמצעות
גלויים  ומופתים  שמיימים  עניינים המשיח מלך
בעיה  אליו בעניין כשפנו ורבבות. אלפים המצילים
המזוזות שבבית  את הוא כמו קרא רפואית וכדומה,
חזרו עם  לעתים החולה והורה לבודקן ולהחליפן.
כשרות,  נמצאו  התפילין  או  שהמזוזות  תשובה 
עיניו...  עמדו לנגד כאילו ושנענו שיש לבדוק שוב,
ממחשבות מבלבלות  סבלה שסבתו ישיבה תלמיד
(אג"ק  נענה שליט"א מלך המשיח, וכתב על כך לרבי
כתב הלה כי  לאחר מכן בחדרה״ המזוזות לבדוק ”יש יג): חלק ט"ו עמ'
שליט"א מלך  כשרות, ועל כך השיב לו הרבי המזוזות נבדקו ונמצאו
במקום  דין על פי לא נקבעו בטח אז הדבר, וודאי אם ״והנה המשיח:
כסדר,  בהמזוזות לא משהו שהיה אופן ובכל וכו׳, ובגובה הראוי הראוי

תחי׳״...  הסבתא מצב כתבו על פי
המזוזות את שבדקו שאמר יהודי  עבר  הדולרים מחלוקות  באחת 
מוותר  לא  המשיח  מלך  שליט"א הרבי  חיוביות. היו התוצאות  אבל
לביתו  פרצו  גנבים כי אחר שכתב יהודי ולבדוק שוב. לחזור ומורה
אזכיר  ״והתפילין? נענה: שנה, באותה אף על פי שבדק את המזוזות

הציון״... על
נדיר לעסקן מלך המשיח מענה הרבי שליט"א בשנת תנש"א כתב

עסקן  אותו שלח  מכן לאחר  והמזוזות. התפילין  את לבדוק חב"די
בקשת ברכה נוספת, אך לא הזכיר את עניין הבדיקה, ונענה: ״יחפש 
תוצבדהתפוהמ״ז  ע״ד לענותני רצון בפועל ממש] בפו״מ [= שימצא עד

שלו״.  והמזוזות] התפילין בדיקת תוצאות דבר על =]
שליט"א מלך המשיח שתחנת  כתב יהודי לרבי המפרץ מלחמת במהלך
עיראקי וכל הזגוגיות התנפצו, ורק תמונת  בבעלותו נפגעה מטיל הדלק
בכפליים,  ימלא חסרונו ״ה׳ נענה: מלך המשיח נשארה שלימה. על כך
הטיל העיראקי לא נחת  והמזוזות״. במילים פשוטות: התפילין בדיקת
כי המפרץ  מלחמת  במהלך  שכתב  אביב מתל  ליהודי סתם...  אצלך 
בכמה  חושד ״א. המשיח: דאגה״, ענה הרבי שליט"א מלך מלאי ״כולם
צריך להיות ואולי ב. ישראל. שומר בהוי׳ ביטחון המלאים כשרים וכמה

שלו״. והמזוזות התפילין בדיקת

נפתרה סודרה והבעיה המזוזה
אחר מזוזות מהודרות. זמן  יהודי תושב קראון הייטס מכר ליהודי
מלך המשיח בעניין מסויים,  לרבי שליט"א הקונה מכן, כתב קצר לאחר
שלו  יומית ״הנהגה זמן קצר תשובה מדהימה: כעבור והופתע לקבל
והמזוזות״.  התפילין בדיקת חיים, תורת  תורתנו הוראות פי על  תהא

לתקנו... שאין דרך המזוזות והתגלה פסול את ההמום בדק האברך
בכסלו תשד"מ.  ג'  מיום  מוצאים בתשובה  אנו נוסף  סיפור מעניין 
זוגתו  של  הריונה  בימי  כי  המשיח  מלך  שליט"א  לרבי כתב  יהודי
המזוזות  שאחת התגלה  המזוזות  וכשנבדקו הפוך, שהעובר התגלה 
אותו יהודי  מאליו... הסתדר הייתה הפוכה. לאחר שנקבעה כדין, הכל
נענה  כך על בין הדברים. והוסיף כי הוא משער שיש קשר כתב זאת
המזוזה,  הודיעני סיפור על ״תשואת חן עמוד 374): (לקוטי שיחות כרך כ"ד
פרטית בהשגחה הוא אשר הכל - דהקשר על שצירף פירושו - ובעיקר
שאינו  ומי זה, ורואה מבין חכם שאיש ומנהיגו, אלא בורא עולם מהשם

וכו׳״.

עכשיו נפלאות שיח חסידים

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי מנחם אב-אלול  פרק ליום
גזילה פרק ו           הלכות

ואבידה
ז פרק

ח פרק

ט פרק

י פרק

יא פרק

יב פרק

יז-יט הלכות אישות, פרק

פרק כ-כב

כג-כה פרק

הל' גירושין, פרק א-ג

פרק ד-ו

פרק ז-ט

פרק י-יב

כח

כט

ל

א

ב

ג

ד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הילד ביקש עבור הוריו

היחידה - יישוב הארץ הדרך

המשיח מלך

לשנת 'הקהל' מתכוננים
הלהיט החדש במחיר הפצה!

מדבקה לקראת שנת 'הקהל'

להזמנות: 077-5123-770
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בחודש אלול הזולת על השפעה
ככתבו נעם לי לקרות במכתבו אודות פעולות

בהמגמה של ופרצת, והרצאות על נושאי חב"ד, אבל 
שהרי אין  שאין מסתפק כלל בהאמור, התקוה חזקה
זה בערך לדרישת והכרח השעה, וכנראה במוחש על 

וכמה מאחנו בני ישראל  ושעל איך שכמה כל צעד
רעבים וגם צמאים ונפשם בהם תתעטף, עד כדי 
ולהשביע  שאין יודעים במה ירוו את צמאונם כך

יותר  שזהו מדריגה ירודה עוד שלהם, הרעבון
הכרח  מובן שגם וקל להבין. שמזה ברעבון וצמאון,
האחריות  זה עם וביחד הפעולה בזה גדולה פי כמה,

והזכות.
ובפרט שהימים ימי רחמים ורצון כימים הראשונים 
מלכי המלכים  המלך - מלך ימי חדש אלול, ואשר

בסבר  בשדה ומקבל את כל אחד הקב"ה - נמצא
ב). (עיין לקו"ת פ' ראה ד"ה אני לדודי, לב, יפות פנים
ז׳תשלח) שליט״א, המשיח מלך קודש הרבי (מאגרות

לישראל ה׳ אהבת גודל
לומד הוא אף שאינו מזכיר על דבר זה, ובודאי

ובאופן זה ימשיך  נגלה והן חסידות, הן לעצמו גם
להדריך בני ישראל.

הבעש"ט, אשר אהבת ה' יתברך  מורנו וכידוע פתגם
יותר מאהבת הורים לבן יחידם  לישראל היא עוד

שנולד להם לעת זקנותם,
הזקן  תורת רבנו טהרת הקדש, וידועה על ולחנכם

אלף פעמים ככה. ולבו זכים שנעשים מוחו
ז׳תשלט) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

קדמי ביטוחיםקדמי ביטוחים
בהנהלת צחי קדמי

סוכנות הביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

מייצגים את כל חברות 
הביטוחים בארץ

תנאים ובמחירים אטרקטיביים ביותר ביותרב נאים ובמחירים אטרקטיביים בת
ענפי הביטוח:כל ענפי הביטוח: כל

R חיים R עסקים דירה R R רכב
שירות בכל הארץ

מתקשרים ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:

03-501-770203-501-7702
חוגגים אירוע?

יצחק ברוךיצחק ברוך
צילום אירועים
ותהיו מרוצים!

(גם מהשירות, גם מהמחיר)

052-623-7708

שעבר  בשבוע וגאולתי עלו במעמד היסטורי
חב"ד ל'חוות שבעא' הסמוכה  קבוצה מחסידי

לגבול לבנון כדי להדפיס את ספר התניא 
ברית  ה' במקום בו, על פי מסורת עתיקה, כרת

הבתרים בה  ברית בין את אבינו אברהם עם
הארץ "מנהר מצרים ועד  הובטחנו על שלימות

הנהר הגדול נהר פרת". 
העפילו אל  הם קרוב לשלוש שעות במשך

האחרון,  בחלקו התנהל המסע המיוחד ההר.
איתם מכונת דפוס אל  כשהם נושאים רגלית,

בשטח  ושוכן ג'בל-רוס מעלה ההר הנקרא כיום
הינו היחיד ממנו  אגב, שטח זה, חוות-שבעא.

צה"ל בבריחה מלבנון. כוחות נסוגו לא
הרבי  הוראת פי על במשך השנים, הודפסו

כמעט בכל  תניא, שליט"א מלך המשיח, ספרי
לששת אלפים של  מקום יהודי בעולם. קרוב
והרשימה המלאה  היום, עד נרשמו הדפסות

לפעם היא  מהדורה, כשמפעם כל נדפסת בסוף
בעבר הודפס  מספר עמודים... גודלת בעוד

במקומות כמו פאיד,  מעבר לגבול. גם התניא
ביירות, חמדון, צור וצידון.

התרגשו החיילים
ההסטורית התקיימה ביוזמת הדפסת התניא

גדעון  והרב מפלורידה ענתי מרדכי השליח הרב
יחד עם קבוצת תמימים  שעלו למקום, שרון,
זלמנוב נלוו הרב אליעזר וחסידים, כשאליהם
נבו והרב  משכונת קראון הייטס, הרב חיים

צה"ל. חיילי אופן הפעיל בקרב מנחם
נלמד במקום פרק ל"ב ההדפסה לאחר מייד

מתוך ספר התניא והמשתתפים הרימו כוסות 
חסידית. העלייה למקום  לאמירת "לחיים"

מרגש היה  כחות צה"ל. מחזה נעשתה בליווי
לצפות בחיילים שכשהבינו את ערכו של 

המעמד ההיסטורי-גאולתי, נסחפו באוירה 
המרגשת.

עתיקה מסורת
1296 מטרים מעל עצמו מתנשא לגובה של ההר
נקרא  הים, בכתף שיאון. בפי הערבים הוא פני
(עדות הציפור). על המדרון  "משהד א-טייר"

הבתרים על נחל שיאון נמצא אתר  היורד מהר
קדוש, המכונה בפי הערבים "מקאם אברהים 

האהוב).  אברהם של הקדוש (המקום אל ח'ליל"
מקום הבתרים. המקום: את מכנים כיום רבים

מבנה מוארך ובו שלושה חדרים.  ה"מקאם" הוא
שנשתמרה גם,  (מסורת היהודית לפי המסורת
ברית בין  להבדיל, אצל הערבים) נכרתה כאן

וכאן הבטיח הקב"ה לאברהם: "לזרעך  הבתרים,
הנהר  עד מצרים הזאת מנהר נתתי את הארץ
יח). הדפסת  (בראשית טו, פרת" הגדול נהר

התניא במקום נשאה גם משמעות סמלית לנוכח 
ההסטורית. ההבטחה

קדושתו של המקום היא  על המסורת היהודית
שנים לפחות. הנוסע גרשון בן  בת כמה מאות

קרוב לארבע  כתב על המקום לפני אליעזר סגל
מעמד בין  (בשנת ה'שפד - 1624): מאות שנה

– בית נאה ומשובח ועליו ג' כוכים  הבתרים
והוא המקום אשר כרת ה' את אברהם ברית...

השטח לכניסת  מאז מלחמת לבנון סגור
לפני שנתיים  אזרחים. עד לפריצת המלחמה

שהיו  האתר יעד מבוקש על ידי רבים היה
המגיעה עד  מסורת פי על שם מגיעים למקום,

להאר"י הקדוש, נכרתה "ברית בין הבתרים". 
לרגל לאתר זה בשבוע  לעלות רבים גם נהגו
פרשת לך-לך ולקרוא בו את  קריאת שלאחר

ברית הבתרים. פרשת

מעגל סוגרים
ההדפסה שנערכה בסוף-השבוע שעבר, בתיאום

עם פיקוד צה"ל, הייתה 
בלתי-שגרתית בעליל. 

היציאה אל ההר הייתה 
מוקדמת.  בשעת בוקר

עשה את  כוח של צה"ל
דרכו אל ההר, כשאליו 

התלוו כמה מחסידי חב"ד. 
אחד מהמשתתפים סיפר: 

ואחד החיילים  "ראינו שם שלט בערבית,
שדובר ערבית, הסביר לנו שכתוב שם 'שבועת 

הציפור'".
ארגן הרב גדעון שרון, את  בעבר, כי לציין יש

גבול נהר פרת. את על התניא הדפסת ספר
מעגל  ניתן לראות כסגירת האחרונה, ההדפסה
הארץ המובטחת, מקום ההבטחה לגבולות בין

האמיתית  בגאולה ומייד וכפי שיהיה תיכף
והשלימה.

הבתרים בית ברית במקום העומד המבנה בפתח ההדפסה
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