
יפרוץ וכן ירבה כן
שבבנימין, צוף נווה לישוב סמוך
הוקמה שבת, בליל הטבח התרחש שם
הכביש על חדשה, התיישבות נקודת
כזו בצורה נחליאל. לכיוון עצמו,
רכב כלי לתנועת הכביש את החוסמת
בטונדות גם הובאו למקום ערבים. של
בני מאות הכביש. בחסימת סיוע לצורך
פינה אבן "הנחנו למקום. הגיעו אדם
בתב"ע המאושרת החדשה, לשכונה
נמסר סופיים", בנייה לאישורי ומחכה
נמסר, עוד צוף. נווה הישוב מדוברות
חדשה, שכונה הקמת דורשים בישוב כי
בית בין שלה, התב"ע אושרה שכבר
הסמוכה צופית לשכונת סולמון משפחת
גדול בטחוני מרחב ליצור ובכך לישוב,

יותר.

מסכת בסיומי ממשיכים
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
עד המסכת, בסיומי להמשיך המשיח,
מעמדי ימשכו באב, עשר לחמישה
בתחילת וגם השבוע גם המסכת, סיומי
מסכת סיומי אירועי הבא. השבוע
לימוד בשיעורי משולבים אלו, בימים
מוקדי בכל פרטים הבחירה. בית הלכות
מעריכת חי בשידור לצפות ניתן חב"ד.
של מדרשו בבית יום מידי הסיומים
בניו ב-770 המשיח מלך שליט"א הרבי
שעון 9:30) ערבית תפילת לאחר יורק,

770live.com באתר יורק), ניו

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

אינם הבית, הר סביב העימותים תמונות
המון מול שוטרים עשרות של כוחות שגרתיות.
אל את נפדה ובדם "ברוח הזועק משולהב ערבי
שהתריע מי היה דווקא, לאו מפתיע? אקצא".

בשנים. עשרות לפני כבר זה, מפני

מספרת לשעבר, הכנסת חברת כהן, גאולה מרת
ועל המשיח מלך שליט"א הרבי עם מפגשה על
הויתורים מסלול הבהיר, בהם אליה, מכתביו
לכך מביא ישראל, ממשלות של והכניעה

ירושלים. על שוב להילחם יצטרכו שלבסוף

שהיה מספרת כהן מרת
בתקופת לה קשה
שלאחר האופוריה
הימים, ששת מלחמת
שפתיה דל על להעלות
הזאת, האפשרות את
להילחם ש"יצטרכו
ירושלים", על שוב
פרסמה לא גם ולכן
לא זה הדברים. את

נתפס. היה

והתריע ראה
כלל תקופה, באותה
הערביים התושבים
מנה העתיקה בעיר

לא מהם אחד ואף בלבד אלפים עשרות כמה
הכיבוש כנגד בירושלים, להפגין בדעתו העלה

אקצא". "אל שחרור למען או הישראלי

אז כבר ראה המשיח מלך שליט"א הרבי אך
ביוזמה נעשה לא העתיקה העיר כיבוש והתריע.
מאילוצי כתוצאה אלא הממשלה, של רצונית
לשיחרור הרצון חוסר את בשטח. התפתחויות
במשך ישראל ממשלות שידרו העתיקה, העיר
בשם: הידועה הישראלית ליוזמה ועד שנים
ירושלים", "בינאום
הסרת שמשמעה
הישראלית הריבונות
לעיר ועשייתה

ח"ו. בינלאומית,

בהשראתו. ופועלים המסר את קלטו הערבים
העניין מתכות! גלאי פרי אינם הבית הר אירועי
שאלת הוא, אלה באירועים הנחשף המהותי
ובארץ בירושלים ובעצם הבית בהר הריבונות
במפורש, זה את זועק ההמון כולה. ישראל
זאת אומרים ההמון את המשלהבים מנהיגיו
בעצמם שמשטים היחידים בגלוי. יותר עוד
ההחלטות מקבלי אילו בחול, ראשם וטומנים
מדומה שקט להשיג המנסים ישראל. בממשלת

הפלסטינית. להשתוללות כניעה ע"י

תקיפה יד רק
הממשלה, תתקפל אם
אחר, או כזה באופן ח"ו,
קו לשמש עלול המסר
המאבק להמשך מנחה
מוותרת ישראל -
איום כל מול ונסוגה

סוערות. בהפגנות

חוזר רבות בהזדמנויות
מלך שליט"א הרבי
כל ומבהיר: המשיח
מתפרש לערבים ויתור
כחולשה, ידם על
ללחץ תמריץ ומהווה
כשמתחילים הבא.
את למצוא אפשר אי כבר אמר, בוויתורים,
תמנע תקיפה יד ורק לוותר. אין שעליה הנקודה

הטירור. את

ב"שלושת מתרחשים הבית הר שאירועי העובדה
זה האלוקית. המגמה על מצביעים השבועות",
הבית ובהר השלישי, המקדש בית להתגלות הזמן
מלך שליט"א הרבי להתגלות הזמן זה דווקא.
ומלמדנו במקומו המקדש את הבונה המשיח
והשלימה: האמיתית גאולה את לזרז כיצד
המקדש ונושא הבחירה בית הלכות בלימוד
ובהוספה מסכתות" "סיומי בעריכת בכלל,
"ציון היעוד קיום עדי טובים, ומעשים בצדקה
ממש ומיד תיכף בצדקה" ושביה תפדה במשפט

לבב. וטוב שמחה ומתוך

בונה המשיח מלך
במקומו המקדש
הזמן זה האלוקית. המגמה על מצביעים השבועות״, ב״שלושת המתרחשים הבית הר אירועי

המשיח מלך שליט״א הרבי להתגלות הזמן זה דווקא. הבית ובהר השלישי, המקדש בית להתגלות

בית את מלמעלה יהודי לכל מראים חזון ״בשבת מברדיטשוב: יצחק לוי רבי
ממש. ומיד תיכף בנייתו את לזרז כוחות הנותנת ראיה השלישי״, המקדש

המקדש בית את רואים

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

קראוס שיחי' שמואל הרב למשפחת

שיחי' יצחק יוסף לוי הת' הבן לבוא

שתחי' מושקא חיה עב"ג השידוכין בקשרי

ערנטריי הכהן שיחי' משה דוד הרב למשפחת
עד עדי בנין - ביתם יהא

הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל

איילת ומרת יהודה שמעון ר' הרב למשפחת

פיזם
שי' ה' בצבאות החייל הבן להולדת

של הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל

  
   

  
  
   

   
  
  
  
  

   

בעבר ישראל כל אל .. הדברים אלה
ה) א, (דברים הירדן

המקום את התורה מציינת דברים בספר
הירדן" "עבר בשם ישראל בני חנו בו
זה מקום מכונה במדבר ספר בסוף ואילו
שונים שמות שני מואב", "ערבות בשם

מדוע? אחד, למקום

היותו את מדגיש מואב" "ערבות השם
השם ואילו מואב ארץ של משטחה כחלק
לארץ המקום את -מקשר הירדן "עבר

ישראל.

על התורה מספרת 'במדבר' בספר
לארץ הכניסה קודם שהיו האירועים
את התורה מספרת 'דברים' בספר ואילו
ישראל. לארץ הנכנס הדור אל משה דברי

ואילו הגלות לסיום רומז מואב "ערבות
האמיתית לגאולה רומז הירדן" "עבר

והשלמה.
תשמ״ח) - השיחות ספר (עפ״י

חזון שבת

ראיית הרי, בקודש", ד"מעלין הענין מצד
השתא, חזון בשבת דלעתיד המקדש
המקדש מראיית יותר נעלה באופן היא
שעברה, דשנה חזון בשבת דלעתיד
וכן זה, שלפני השנים לגבי ועאכו"כ
הראו שבו הראשון חזון לשבת עד הלאה,
החורבן, לאחרי מיד דלעתיד, המקדש את
המקדש דראיית העילוי גודל מובן שמזה

זה. חזון בשבת דלעתיד

יתוסף בודאי - מתאימה התבוננות ע"י
מקדש" לי ד"ועשו העבודה פרטי בכל
מחודשת, בחיות עוז, וביתר שאת ביתר
את ראה אילו אצלו ניתוסף שהי'ה כפי

ממש! בעיניו דלעתיד המקדש
ה׳תשמ״ז) חזון שבת דברים, (מש״פ

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:18 19:03 ירושלים
20:21 19:19 תל-אביב
20:22 19:11 חיפה
20:20 19:20 באר-שבע
21:00 19:57 ניו-יורק
וגו' הדברים אלה   
א-י) א, פרק (דברים לרוב השמים ככוכבי

ושביה - גו'. ישעיהו חזון 
א-כז) א, פרק (ישעיהו בצדקה.

המקדש את מראים

מלך דבר

חזון שבת דברים פרשת
ג פרק אבות פרקי

(חזון) דברים

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש

מברדיטשוב יצחק לוי רבי של אימרתו ידועה
זו בשבת כי מחזה", "לשון - חזון" ש"שבת
דלעתיד". המקדש ואחד אחד לכל "מראין
הפשוט הפירוש את נוגד הדבר ולכאורה
"חזון ההפטרה התחלת שם על - חזון" ש"שבת
בעניינים נבואי מחזה מתואר שם ישעיהו",
המקדש בית ראיית ואילו - הנחמה היפך של

הנחמה? בשלימות ראיה היא השלישי

צורך היא שירידה הכלל, לפי יובן בזה והביאור
בעולמו מקום לה אין - כשלעצמה ירידה עליה.
הטוב, עצם הוא שהקב"ה מכיוון הקב"ה, של
בעולמו שיהיה יתכן לא להיטיב, הטוב ומטבע
לומר, צריך ולכן הטוב, היפך ירידה, של עניין
עליה תהיה זה שע"י כדי היא, הירידה, שכוונת
היא דבר בכל שהעיקר וכיוון ביותר, גדולה
הירידה של שמהותה נמצא, והתכלית, הכוונה
שהירידה ומכאן ידה. על שבאה העליה - היא

העליה. של ושלב התחלת היא עצמה

למה דווקא כך?
אלא שכלל זה עצמו דורש ביאור. למה עשה ה' 
כך, שיהיה צורך בירידה לשם העליה שלאחריה, 
דלעתיד  המקדש  בית  שעליית   - דידן  ובנידון 
תהיה ע"י הקדמת הירידה וחורבן בית המקדש? 
עניין זה יובן ע"י הבנת החידוש היומי של מתן 

תורה, כפי שבא לידי ביטוי בנוסח ברכת התורה 
שבתחלת כל יום - "נותן התורה" לשון הוה. 

יומית  התחדשות  שישנה  מכיוון  הוא,  והטעם 
בריה  האדם  נעשה  יום  ש"בכל  האדם,  אצל 
סימן  חיים  אורח  הזקן,  אדמו"ר  (שולחן-ערוך  חדשה" 
ו') צריך להיות אצלו מתן תורה וקבלת התורה 

מחדש. 

להיות רעננים ללא שינה
למה  לכאורה  השאלה,  נשאלת  כאן  שגם  אלא 
עשה ה' כך, שבכל יום יהיה צורך בנתינת התורה 
מלימוד  הדעת  והיסח  ההפסק  לאחר  מחדש 
התורה, שנעשה ע"י השינה? כלומר, למה נברא 
האדם כך שעליו להפסיק ועד שמוכרח לישון, 
שעל ידי זה חייב להיות הפסק של כמה שעות 
ע"י  קונו,  את  לשמש  בריאתו  תכלית  במילוי 
הקב"ה  יכול  הרי  המצות,  וקיום  התורה  לימוד 
"לרענן" את גוף האדם ונשמתו גם בשעה שהוא 

ער. 

היא  האדם  בריאת  תכלית  הוא:  בזה  והביאור 
כולה,  הבריאה  בכל  ושלימות  עילוי  לפעול 
וכלשון חז"ל על הפסוק "ברא אלוקים לעשות" 

- לתקן", כדי שיתוסף חידוש ע"י עבודת האדם, 
בראשית".  במעשה  להקב"ה  "שותף  שנעשה 
ומצוות,  תורה  קיום  ע"י  נעשה  זה  וחידוש 
והרמה  עילוי  ופועל  בעולם  קדושה  ממשיך 

בטבע העולם. 

וכך בעבודת כל אחד, שלאחר שהרגיל את עצמו 
ברמה מסויימת בעבודת ה' עד שנעשה לטבעו, 
עליו להוסיף חידוש בעבודתו, למעלה מרגילותו. 
ש"נעשה  היומי  בחידוש  גם  מודגש  זה  ועניין 

האדם בריה חדשה", לאחר הפסק השינה. 

אין התחדשות ללא הפסק
וכיון שגדר ה"חידוש" כשלעצמו מחייב הקדמת 
הרי  חידוש,  שייך  לא  הפסק  ללא  כי  הפסק. 
ההפסק בעבודתו, מצד טבע הבריאה, הוא חלק 

מעבודתו לשמש את קונו באופן של חידוש. 

צורך עליה". כשעבודת האדם,  ב"ירידה  גם  כך 
כל  ניכר  לא  תמידית,  עליה  של  באופן  היא 
ההפסק  לאחר  אבל  שבעליה,  החידוש  כך 
בעליות (לגבי הירידה) אזי ניכר ונרגש החידוש 

שבעליה. 

כך גם ביחס כוונת הירידה והחורבן לשם העליה 
שתהיה במקדש דלעתיד, שהיא, בשביל, מעלת 
החידוש בבית המקדש - בית מקדש חדש. וכיון 
שהצורך בבניית בית מקדש חדש מכריח שיהיה 
הפסק של בית המקדש הקודם, הרי, לא זו בלבד 
שהחורבן אינו סתירה להבנין, אלא יתרה מזה, 
באופן  עתה  שנעשה  חדש,  בנין  התחלת  הוא 
ש"גדול  (ב, ט)  יותר, כהבטחת הנביא חגי  נעלה 

יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון".

(עפ״י שיחת שבת פרשת דברים, ה׳תש״נ)
   

 



גם פירושו המשיח, ימות את לחיות
שליט"א הרבי הוראות עם שחיים
כולל יום, היום בחיי המשיח מלך
באמצעות המתקבלות הוראות
הרב כך על מספר קודש. האגרות
מנכ"ל מעתלית, שמעון בן אברהם

חיים". "מיים עמותת

לא מתח רגעי עברנו "השבוע
את שמעון בן הרב החל מעטים,
התוועדות של במהלכה סיפורו,
מברכים שבת שחלפה, השבת

מנחם-אב. חודש

בתנו, של לידתה עם התחיל הכל
שבע לפני מרים, אמונה נעמי
סובלת היא כי התברר כאשר שנים,

בלב, מסויימת מבעיה
השתלת המצריכה

לב. קוצב

שליט"א הרבי בברכת
אכן היא המשיח, מלך
בבית הניתוח את עברה
ע"י "שניידר" הרפואה
לב לניתוחי מומחה
פרנקל. פרופ' לילדים,
לה הושתל בניתוח
שאמור לב, קוצב
שנים, כשבע לתפקד
זמן לפני שהסתיימו

קצר.

בית עם קשר יצרנו זה רקע על
סדרת ולאחר "שניידר", הרפואה
צריכה שהיא הוחלט הבדיקות
יכלו הם כי אם הניתוח, את לעבור

תאריך. עדיין לקבוע

מעורבים. ברגשות מהרופא יצאנו
צריכה שהילדה ברור היה מחד
עובדתית אך הניתוח, את לעבור

תאריך. נקבע לא עדיין

לאחר דקות כמה לפתע, ואז
ואמרו התקשרו מהרופא, שיצאנו

מחר. לניתוח... תאריך שיש

לשאול והחלטנו מופתעים דיי היינו
המשיח, מלך שליט"א הרבי את

מחר. הניתוח את לעשות האם

קודש אגרות כרך באמצעות כתבנו
הכילה והתשובה ברשותנו שהיה
הצלה"... ל"קרן לתרום הנחייה

בהצלחה". ו"יהא

הכוונה, קרן לאיזו מהרהר בעודי
אודות טלפונית, הודעה מקבל אני
הרב למשפחת הצלה" "קרן הקמת
כליל, נשרף שביתם פיזם, שמעון

בצפת כנען שכונת שפרצה בשריפה
תמוז. כ"ב לכן, קודם יום

והודעתי ההצלה" ל"קרן התקשרתי
במוחש ראינו הצנועה, תרומתי את
מלך שליט"א הרבי תשובות כיצד
ההשגחה עם מתואמות המשיח

הפרטית.

תמוז, כ"ד שלישי ביום למחרת,
שניידר, הרפואה לבית בזמן הגענו
ההכנות, כל את עברה הילדה
הניתוח, לחדר כבר הוכנסה
המנתח שהרופא לנו כשמתברר
רופא אלא פרנקל, הפרופ' יהיה לא

אחר.

את יבצע פרנקל שפרופ' מאוד רצינו
שהוא מכיוון הניתוח,
אותה שניתח זה
הוא הראשונה בפעם
הסיפור את הכיר גם
אך שלה. הבריאותי
לא הדחיפות לנוכח
דבר לשנות יכולנו

והסכמנו.

לפני ממש ואז
התקבלה ההרדמה,
דחופה הודעה לפתע
על הניתוח, לחדר
שתלויים חירום ניתוח
לנו הודיע רופא אדם. חיי בו
את לדחות נאלץ זאת שלנוכח

אחר. לתאריך הניתוח

מבולבלים. דיי היינו כבר כעת
והתשובה הקודש באגרות כתבנו
"קבלתי קנד: ע' ה' בכרך התקבלה
והרופא ... נפש) (=פדיון הפ"נ
עתה לעת לו נתן לא מומחה,

לזה, מאומה

אחר לרופא שיכנוס שהי׳ הוא נכון
צריכים התורה שע"פ מומחה,

הטבע..". בדרך גם להתנהג

להסתדר. החלו דברים לפתע ואז
כשבמקביל למחרת, תור לנו קבעו
שעשה מי פרנקל, שפרופ' התבשרנו
יעשה הוא הראשון, הניתוח את

העכשווי. הניתוח את

כ"ה רביעי ביום למחרת אכן,
ה"מומחה" ע"י הניתוח נערך תמוז,
שליט"א הרבי כהוראת השני,
בערב, למחרת וכבר המשיח, מלך
לקחתה יכולים שאנחנו הודיעו
ויהא הקדושה: כהבטחתו הבייתה,

בהצלחה".

שונות בהזדמנויות המשיח, מלך שליט״א הרבי דברי מתוך
מהסיבה לוותר, ולא תקיפה עמידה של החשיבות אודות
סוף. לדבר ואין נוסף ויתור גורר ויתור שכל היסודית,

סוף! לדבר אין לוותר כשיתחילו
סוף לדבר אין לוותר כשיתחילו

והוא ועוד בפוליטיקה. מתערב אינני אני
יהיה ומיד שתיכף מקווה שאני העיקר,
אבל צדקנו. משיח שם הממשלה ראש
צריך אזי משיח, שיבוא עד הרגעים במשך
שלו שיטה שהיתה כפי השיטה שתהיה
לוותר, אפשר אי שעל, אף השטחים, שכל
על דוקא כי שלום, בדרכי זאת ולעשות
ובסביבות במדינה שלום, יהיה זה ידי
לוותר כשיתחילו כן שאין מה המדינה,
יגדל יותר שיתנו וכמה סוף, לדבר אין
שיתבעו ישראל שונאי של התיאבון

והיפך הנפש מנוחת היפך של לתוצאות דווקא יביא וזה ועוד, עוד
השלום.

תש״נ) ניסן יורק, בניו ישראל קול כתב עמי בן עודד (למר

הנקודה את למצוא אפשר אי בוויתורים, כשמתחילים
לותר אין שעליה

בין שנמצאים מכיון אך לנו חשוב פלוני שדבר לומר התחילו "בעבר
אי כבר בוויתורים וכשמתחילים לוותר, מוכרחים אומות שבעים

לוותר". אין שעליה הנקודה את למצוא אפשר

ה׳תש״נ). חשון הממשלה, מזכיר רובינשטיין, אליקים (למר

נוסף לחץ גורר זה הרי ללחץ כשנכנעים
בגלל הוא זאת שעושים שמה אומרים עצמם הם שהרי והראיה, ..
לחץ עוד כשיבוא כך אחר אז וכו', לחץ ושיש מהגויים שהתרשמו
זאת שראו וכפי סוף, לדבר ואין העולם, מאומות יתרשמו שוב

נוסף". לחץ גורר זה הרי ללחץ שכשנכנעים בעבר, בפועל

תשנ״ב) שבט י׳ קצב, משה התחבורה, (לשר

עליהם חזקה ויד תקיפה יד רק
באם רק זהו - הערבי) הטירור פעולות (=את זה למנוע ..שבכדי
כמו עליהם חזקה ויד תקיפה, יד לה שיש כזו תהיה הממשלה

בעבר. שראינו
תש״נ) ניסן ניימן, אלימלך (להרב

ישראל עם את גוזל הוא חלק.. הנותן כל
זה בכיוון להיות צריכה השפעתי אז עליך, להשפיע יכול אני אם ..
למישהו ממנה חלק הנותן וכל ישראל לעם שייכת ישראל ארץ שכל

ישראל! עם את גוזל הוא אחר

העולם? כל כנגד מלחמה כולל זה אם אפילו הנ"ל:

בעם להילחם הרוצים אלו המשיח: מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק
להזיק רוצים שהם כיון מיוחדת, לסיבה זקוקים אינם ישראל
כך. באופן או באופן יהיו ישראל באם מינא נפקא כל ואין לישראל
בגלל לא יהודים על דם עלילות תמיד היו ברוסיה מרוסיה. בא אני
ולהזיק להעליל חיפשו שהגויים בגלל אלא אשמים היו שהיהודים
תנש״א) כסלו, כ״ב ישראל, מארץ עיתונאי אדליסט, רן (למר לישראל.

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

ליום פרק אב מנחם - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

כא. פרק סנהדרין הל'

כב. פרק

כג. פרק

כד. פרק

כה. פרק

כו. פרק

א. פרק עדות הלכות

ז-ט. פרקים שכנים הלכות

י-יב. פרקים

א. פרק ושותפין שלוחין הלכות יג-יד. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

א-ג פרקים עבדים הלכות

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ההצלה לקרן לתרום

העתיקה, מירושלים חלק מסירת ידי על
את רחמנא-לצלן, בסכנה, מעמידים - ושלום חס

וגם העתיקה, בירושלים הנמצאים היהודים כל
תשל"ח) כסלו (ט' החדשה! בירושלים

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ירושלים לתושבי סכנה

הרב אברהם בן שמעון

שיעורים מידי יום בגמרא, הלכה, חסידות וכו'
ע"י הרב אהרון הלפרין שליט"א

כל יום משעה 11:00 עד 14:00
 ע"י הרב זמרוני ציק שליט"א כל יום בשעה 8:30 בבוקר:  שיעור חסידות 

ביום חמישי בשעה 8:30 בערב: - דבר מלכות

כולל הדר התמימים
שע"י בית כנסת חב"ד בת-ים
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

סישל באי הגאולה בהפצת קדמי ר'

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמיקדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

המקדש בניית לזירוז חווייתי לימוד

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בית את יחזקאל לנביא מראה כשהקב"ה
לתעד ממנו מבקש גם הוא השלישי, המקדש
בני בפני להציגו מנת על הבית, תרשים את
ליחזקאל, ואומר הקב"ה מוסיף ישראל.
תכנית בלימוד יעסקו ישראל בני כאשר

בנייתו. את יזרזו הם שבכך הרי הבית,

ללמוד הידוע ישראל מנהג נולד מכאן
החל המקדש נושא את השבועות בשלושת
משניות ברמב"ם, הבחירה בית מהלכות
בספר המקדש תיאור ותמיד, מדות מסכת
המבוקשים המרצים אחד ועוד. יחזקאל
דוד הרב הוא המקדש, לנושא זו בתקופה

אביב. ברמת חב"ד בית מנהל אושקי

המקדש - הכותרת גולת
אושקי, הרב עסוק השנה, ימות בשאר גם
בתורת ושיעורים הרצאות במסירת
בשיחותיו שלו החשוב הידע החסידות,
המשיח מלך שליט"א הרבי של הקדושות
ההסברה יכולת בכלל, החסידות ובתורת
אותו עשו לו, שיש טעם בטוב המיוחדת
בכל מוסר הוא ואכן מאוד. מבוקש למרצה
והן חב"ד בית במסגרת הן שיעורים כמה יום
דן. גוש ברחבי שונים במקומות בהרצאות
בישיבה לנשים, וכן לגברים הם ההרצאות

כמובן. נפרדת

ספק, ללא הם בהרצאותיו הכותרת גולת
במצגת המלוות המקדש, בנושא ההרצאות
ואף לימודית לחוויה הרצאה, כל ההופכת

לה. מעבר

למיצוי ניתן ואינו למדי רחב המקדש נושא
הוא מפורטת התמונה לקבלת אחת. בהרצאה
הנושאים את הכוללת הרצאות, סדרת מקיים

המקדש: - בכותרת הכלולים השונים
המקדש, בתי של המבנה אודות בהרצאה
האם היסודית בשאלה בהרחבה, עוסק הוא
לתפארה בנוי כבר ירד השלישי המקדש בית
או והזוהר, והתוספות רש"י כדעת משמים,
ככל ישראל, בני בידי להיבנות אמור שהוא
האדם. על מוטל שביצועה שבתורה מצוה

בית מבנה לתיאור הרצאה מייחד הוא וכך
המקדש לבית ברובו הזהה השני, המקדש

המלך. שלמה ידי על שנבנה הראשון

השלישי המקדש בית
המקדש בית את מציג הוא נפרדת בהרצאה
והשינויים התוספות על מצביע השלישי,
המיוחדים הניסים כולל זה, לבית המיוחדים
בבית שיהיו הנביאים בדברי שמתוארים
המדהים לתיאור עד עצמו. השלישי המקדש
לצאת שעתיד הנחל אודות יחזקאל בנבואת
הכנרת, בים שינוי ויחולל הקדשים, מקודש
תכונותיו כולל האוקיינוס. לים ועד המלח ים
יבוא אשר כל את שירפא הנחל של הפלאיות

שיגדלו המופלאים הפרי עצי מימיו, אל
ואילמים עקרות לרפא וסגולתם שפתו על

ועוד.

המקדש כלי הם בהרצאותיו נוספים נושאים
מציג הוא במהלכן המקדש, בית ועבודת
הקטורת, מזבח המנורה, העולה, מזבח את
עבודת ועוד. הקודש ארון הפנים, לחם שולחן
במהלכה יחודי, נושא היא גם מהווה הכהנים
את מרשימה מצגת באמצעות מציג הוא
את הכוללת עבודה המקדש. בבית העבודה
הבהמה, מהקדשת החל הקורבנות, הקרבת
הדם, זריקת שחיטה, ממומים, בדיקתה

וכו'. המזבח על האיברים העלאת

הלימודית לחוויה מעבר
הצגת את כולל המנורה, הדלקת נושא
כפי האלכסוניים, בקניה הנכונה, צורתה

ידו בכתב שמצויירת
שנחשף הרמב"ם של
האחרונות בשנים
שנמצאת כפי (ולא
טיטוס בשער
הקטרת ברומא),
כולל הקטורת
סממני י"א הצגת
והכנת הקטורת,
לצד הפנים. לחם
בבגדי עוסק הוא זה

הרגילים הכהנים בגדי בין ובהבחנה הכוהנים
הלימודית לחוויה מעבר הגדול. הכהן לבגדי
את מזרזות שהן הרי אלו, בהרצאות שיש
בגאולה השלישי, המקדש בית של התגלותו
מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה האמיתית

ממש. ומיד תיכף המשיח,

אושקי דוד הרב

בתפילה וכוונה בלבול
בלתי ומחשבות המבלבלות למחשבות העצה מהי א)

רצויות.

בתורה ענינים כמה פה בעל בקי להיות צריך לראש לכל
ומובן הישיבה. מסדרי הפנוים בזמנים גם עליהם, ולחזור
שמרגיש שתיכף חזקה החלטה העיקר על נוסף שזהו

יפסיקה. רצוי בלתי בענין עסוקה שמחשבתו

בכוונה. להתפלל וכן ללימוד לחשק תרופה איזו ב)

אל מצאת ולא יגעת חז"ל כמאמר היא עד"ז העצה
בכוונה להתפלל וכשירצה תלוי, הדבר בו כן ואם תאמין,
לכל בהנוגע וה"ה יצליח. סוף סוף בהתמדה, וללמוד
ולהתגבר מהם, להתרשם שאין האדם בדרך הנסיונות
בהענינים ילמוד מצליחים. באמת וכשרוצים עליהם,
במפתח וכנדפס קדישא תניא בספר לעיל האמורים

שיעור לומר מהתקנה יודע ובטח הספר. שבסוף ענינים
בכל החודש), לימי התהלים שנחלק (כמו חדשי תהלים
ולהבא. מכאן עכ"פ ע"ז וישמור הבקר, תפלת אחר יום
כשרות שתהיינה שלו התפלין את יבדקו אשר ונכון
ו׳תשי) (אגרת כדין.

המזל על שואל
למזלם. שואלים בו 2/9 מיום למכתבם מענה

ענין ואין אלקיך, הוי' עם תהי' תמים נאמר כבר והנה
בדרך לבטח ללכת אם כי וכו', ולעתידות למזל בדרישה
ז.א. ומצותי', תורתנו דרך היא עולם, של מלכו המלך
מתאים ופרט ענין בכל יומיים היום בחיי להתנהג -
אשר הובטחנו ואז וכיו"ב. ערוך בשולחן המבואר לפי
פי (על ומנהיגו עולם בורא ומקיים לישראל, מזל אין
וגו' גשמיכם ונתתי גו' תלכו בחוקותי אם שכתוב): מה
ו׳תשט) (אגרת בפרשה. המנויות הברכות
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