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באב ט״ו התוועדויות
שליט"א הרבי בקשת עפ"י

חב"ד מוקדי בכל הנה המשיח, מלך
גדולות חסידיות התוועדויות נערכו

לציון באב לט"ו אור שישי, בליל
היו "לא אשר חז"ל ובלשון מעלתו

ויום באב כט"ו לישראל טובים ימים
סיבות כמה מונים חז"ל הכיפורים".

וראשיתן זה, יום של למעלתו
מלמות" המדבר מתי "כלו זה שביום
הקודש. לארץ שיכנסו כולם וראויים

ביצהר חב״ד בישיבת סיום
תקיימה השבוע, שלישי ביום

שנת סיום לציון התוועדות
תומכי בישיבת השלישית הלימודים
יצהר, במצפה ליובאוויטש תמימים
במהלכה הישיבה, רבני בהשתתפות
הוקרה המצטיינים התמימים קיבלו

האירוע בישיבה. השליחים וכן
השלישית, הלימודים שנת את מציין

הראשון, המחזור סיום וממילא
הקבוצה לשנת הבוגרים ויציאתם

הישיבה: בצוות קדשנו. בחצרות ע"ו,
הרב הישיבה, כראש פלד אייל הרב

ומשפיע, ר"מ הרמתי הכהן שי
ראשי, משגיח סנדרוי שניאור הרב
בישיבה, משגיח גורביץ משה הרב

וגבאי. רטובסקי השלוחים

שמו נמצאים. אנו בו הגאולה מתהליך יוצא פועל הינה אלא מיקרית, אינה הכל חשיפת תופעת
״גילוי״! מלשון הינו ״הגאולה״ השם גם מהותו. על מלמד הקודש, בלשון שנקרא כפי דבר של

טובות חדשות

גילוי לשון גאולה
מתגלה! הכל ולכן

מאחלים: באב עשר מחמישה החל

טובה חתימה כתיבה

כשבועיים לפני שהתקיימה עיתונאים במסיבת
ארכיאולוגית תגלית הוצגה העתיקות, רשות ע"י
בחפירות שהתגלה מפוחם, מאורך גוש מדהימה.
שרופה כמגילה והתברר שנה, 45 לפני גדי בעין
באמצעות עתה פוענח שנה, כ-1500 מלפני
את לסרוק שאיפשרו חדשניות טכנולוגיות
אותה לפרוש ומקופלת, סגורה כשהיא המגילה,

ולפענחה. וירטואלית
בלתי עצם אותו המתין שנה, וחמש ארבעים

לפיתוחן עד מזוהה,
טכנולוגיות אותן של
כי לגלות שאיפשרו
בפתיחת עוסקת המגילה

ויקרא. ספר
אבל מרשים, הישג
ובודד, יחידני לא בהחלט
כולל מתהליך חלק אלא
כל של וגילוי חשיפה של
ממש בעולמנו. הנסתר

חיינו. תחומי בכל
של ונגישותם פיתוחם
הצפיה טכנולוגיות
היום משמשות וההדמיה,
למחיצות מבעד לצפיה

בדיקות הרפואי, האולטרסאונד צילום שונות.
של בהדמיה לצפות מאפשרים MRI-וה CT-ה
במעורבות צורך מבלי האדם בגוף פנימיים חלקים
היום מצלמים ומחקר מודיעין לווייני פולשנית.
כמעט למעשה בלילה. ואפילו לעננים מבעד גם
ע"י היום מכוסה הארץ כדור פני על נקודה כל

לווין. צילומי

והמעקב האבטחה תודעת
מספקים הארץ, כדור פני ועל בחלל טלסקופים
מדהימות תמונות
כה שעד היקום מרחבי

בפנינו. חסומים היו
הפרט, אבטחת צורכי

אותנו הפכו והתיעוד המעקב תודעת גם כמו
בעסקים, היום, שעות רוב וחשופים למצולמים
שיחה כל הערים. בחוצות גם כמו הפרטי בבית
ומאפשרת מוקלטת למעשה שלנו טלפונית
האינטרנט רשת העמדת חשיפתה. את בעיקרון
האנושית החברה את הפכה האזרחי, לשימוש
המתרחש כל של ותיעוד הקלטה לצפיה, לנגישה
אינה אולי ההדלפות, תופעת ביממה. שעות 24 בה
אחר מימד להם העניק האינטרנט אבל חדשה,
כהויקיליקס לחלוטין,

לדוגמא.
של יומית היום חשיפתן
בצבא שחיתות פרשיות
בפרקליטות, במשטרה,
המשפט, במערכת
הממשל, לבכירי ועד
הולכת שרק ברשימה
אין מלמדת: וגדלה,
לבצע אפשרות כיום
שהדבר מבלי פשע,
של שאלה רק זו יחשף.

זמן.

הנסתר כל גילוי
אלא מיקרית אינה הכל, חשיפת של זו תופעה
נמצאים. אנו בו הגאולה מתהליך יוצא פועל הינה
מלמד הקודש, בלשון שנקרא כפי דבר של שמו
"גילוי"! מלשון הינו "הגאולה" השם גם מהותו. על
זה הנסתר. כל גילוי של זמן הינו הגאולה זמן ואכן
מנקודת הכל. את לגלות החליט הקב"ה בו הזמן,
בעניני הן בבריאה, פרט בכל הגילוי, מתחיל זו
והן ממש כפשוטו הגשמיים העניינים העולם,

שהם. הפנימי האלוקי ברובד
בשפע לעסוק מאתנו והדרישה הציפיה גם מכאן
ויותר, יותר ומתגלה ההולך התורה, פנימיות של
עלינו. המורעף החסידות תורת מעיינות של שפע
שפע משיח, של בתורתו בפרט וללמד, ללמוד
"ונגלה היעוד: קיום עדי ויתעצם, ויגדל ילך שרק
דיבר". הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד

הפיגועים ולצערינו להשתיק ממשיכה והממשלה ממשיכה האינטיפדה
(3 עמ׳ (ראה ישמור. ה׳ הסינוור, שיטת היא מהן אחת מתגברים.

ה"סינוורים" ופיגועי אינטיפדה

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח
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בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

הקדושר' קדמי באוהל הבעש"ט הקדוש הבעש"ט באוהל קדמי ר'

פקודה שסירב היס"ם שוטר

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

תורה תלמוד הקמת
שם ולסדר מתאים מקום לשכור הסברא ..אודות

ושואל לזה, המתאימה חנות מצא וכבר תורה, תלמוד
דתײת, בענין אין תורה דין ע"פ כי אף והנה דעתי.
יו"ד בשו"ע להלכה הדין ונפסק גבול, דהשגת ענין

לא באם מתחלה לברר נוגע בפועל הנה רמ"ה, סו"ס
קרוב במקום שם יש באם בהסביבה, התנגדות תהי'
זו שההתנגדות אפשר והרי האמור, ע"ד מוסד ביותר
אפשר בודאי והרי רצוים. בלתי באמצעים תתבטא

האמור. את לברר דיפלומטי באופן
כיון תלמידים, ל80 עד ת"ת לסדר שבתכניתו במ"ש
ירבו כן יהודים משפחות מאות דרים בה שהשכונה

בכדי הפרטים כל בבירור להזדרז צריך כך שאם מובן
הפרטים כל כבר יהי' הלימוד זמן או הרישום שלזמן

שצריך מובן - רשיון אודות במ"ש מסודרים. בזה
ו׳שלו) (מאגרת המתאימים. במשרדים זה לברר

ידע להגיש אינו החינוך תכלית
שאין והוא ביותר. מצערת היא גם נקודה ...ועוד

הרשת ספר בתי מסיימי עם להנעשה כלל לב שמים
ובאיזה לימודם, ממשיכים האם ז.א. הסיום. לאחרי

וכיו"ב, פרנסה של בדבר מתעסקים ובאם בי"ס,
וביחוד חינוך תכלית סו"ס והרי הנהגתם. תהיי איך
להגיש לא נשיאנו רבותינו שהורונו כמו חב"ד של
אלא אינו שזה כ"א ידיעות של כמות להתלמידים
לבם לקרב כדבעי. יהודים לעשותם ואמצעי דרך

ומקיימי תורה לומדי ולעשותם שבשמים, לאבינו
ו׳שלח) (מאגרת מצות.
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (31.7.15) ה'תשע"ה מנחם-אב ט"ו ואתחנן, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1057

החמורים המחדלים אחד לגירוש. עשור
בישראל, הממשלה ידי על שנעשו ביותר
התקשורתי. ובכיסוי המשפט מערכת בגיבוי
מערכת עצמה על נטלה הביצוע תפקיד את
והשב"כ. צה"ל ישראל, משטרת קרי הבטחון,
בפשע השתתפו ושוטרים חיילים אלפי
משפחות אלפי מבתיהם נעקרו בהם הגירוש,
ישובים עשרות עזה, ועוטף קטיף מגוש
כאשר האדמה, פני מעל נמחקו פורחים

שבאוייבינו. לגרועים נמסרו אדמותיהם

לסרב שהחליטו כאלה כמה גם היו אבל
נפש, המסירות נקודת בהם האירה פקודה.
הרבי כהגדרת ה"יחידה" בחינת הנשמה, עצם
לא שהמערכת ידעו המשיח. מלך שליטי"א
ויתרו. לא אבל כך, על שלמו הם ואכן תוותר
אז ויצמן אבידן היס"מ איש הוא מהם אחד
שלא שהחליט צוות, מפקד 30 בן שוטר

מאדמתם. יהודים בגירוש שותף להיות

האנושית השרשרת
פעולות החלו מספר, הוא תקופה, "באותה
נקראים היינו ביומו יום מדי המחאה.
הפגנות אבטחת כבישים, חסימות לפנות
היה מבחינתי השיא ועוד. בירושלים גדולות
קטיף מגוש שנמתחה האנושית בשרשרת
איומה. הייתה הרגשה המערבי. הכותל עד
המשפחה כל מהניידת. לצאת התביישתי
וכל שלי והבן אשתי שלי, האחים שם, שלי
למראה התייסרתי הכנסת. מבית האנשים
נגררים הקטנים, אחיי בהם הצעירים, החבר'ה

נפש. בחירוף למעצרים

המפגינים כלפי המערכת התנהלות לי הפריעה

יותר. זה את לשאת יכולתי לא והעצורים.
שאליה הדרך בין קרוע עצמי את מצאתי
לבצע. קיבלתי שאותן המשימות ובין חונכתי
אצלי גמלה בחרתי. ואני לבחור, עליי היה
אני במשטרה. האחרונים ימיי אלו ההחלטה:
הקרוב. בזמן להתרחש שעומד את מריח כבר

מזה. חלק אהיה לא

הקו על שקט היה
משפחתי, באירוע בהיותי תשס"ה, סיון ב'
לי והורה הישיר מפקדי אלי התקשר
למאמץ "להצטרף שבע בבאר להתייצב
בכפר מהמפגינים למנוע הפועלים הכוחות
שאני הודעתי קטיף". לגוש לצעוד מימון
הקו. על שקט היה אצטרף. ולא פקודה מסרב
הסכמתי. לא אך אותי, לשכנע ניסה מפקדי
לי שהוסיף דבר בי, תמכה היא גם רעייתי

הרבה.

יהודים בגירוש להשתתף סירובי על השמועה
קוצים. בשדה כאש השוטרים בקרב פשטה
בהמשך ביותר. חיוביות דווקא היו התגובות
בי. לחזור האפשרות לי וניתנה משפט לי נערך
מהשירות. ופוטרתי נקנסתי שוב, משסירבתי

שירות. שנות עשר לקיצן הגיעו

חוב בעל נשאר אינו הקב״ה
למכללה פניתי ישראל ממשטרת פרדתי לאחר
החשמל. במקצוע בחרתי מקצועית. להכשרה
אני כיום בהצלחה. לימודיי את סיימתי
פיתוח חשמל, לעבודות עצמאי עסק מנהל

בתקלות. וטיפול חשמל תשתיות

התחלתי והפיטורין, השימוע בהליכי עוד
של לספר הפכו אט שאט חוויות, לכתוב
בן אני כיום "הקונפליקט". ששמו ממש

נשוי שמש, בבית גר ,40
לחמישה ואבא לסלעית
מעביר מתוקים. ילדים
לבני הרצאות בהתנדבות
ועל אמונה על נוער
לצערי האישי. סיפורי
כמעט היום הנוער בני
סיפורו את מכירים ולא
מה ואת קטיף גוש של

הימים. באותם במדינה שהתרחש

מלך שליט"א הרבי העיר שונות בהזדמנויות
עצמו את מוסר יהודי כאשר כי המשיח
ישראל, עם ולמען ותורתו ה' למען וענייניו
ייטיב ובוודאי חוב, בעל נשאר אינו הקב"ה
האמיתית הגאולה עדי ישראל, כלל בתוך לו

ממש. ומיד תיכף והשלימה

ויצמן אבידן השוטר



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

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת תניא תהלים חומש ספר החזקת

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

החת"ת ספר להזמנת

03-960-0770

רובין ורעיתו יהודה הרב למשפחת
מענדל מנחם הת' הבן לבוא

מושקא חיה עב"ג השידוכין בקשרי
גרין ורעיתו בנימין הרב למשפחת

זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל

אם

החסידית, ההתוועדות מעלת על
אנחנו "אבל, רבות, כבר דובר
מספר במוחש", זה את ראינו
יצהר. מהישוב סנדרוי אליהו הת'
שישי ליל בלילה, חמישי "יום
רבים עוד כמו השתתפתי שעבר,
בבית מיוחדת בהתוועדות מחברי
לרגל יונה, בכפר שמעיה משפ'

המשפחה. אם של ה"שלושים"

יצאתי חצות, אחר 2 בשעה לערך
יצהר. לישוב הבייתה חזרה לדרכי
אמור שהיה חבר, עוד איתי היה
ישב חברי בישוב. אתנו לשבות
היה מאחור המושב לידי. במושב

בניה. וכלי ציוד עמוס
57 כביש על עלינו
לכיוון מזרחה ונסענו

השומרון. ישובי

שעברנו לאחר זה היה
עינב הישוב את
המפותלת בירידה
שומרון, שבי לישוב
במהירות נסענו
לפתע כאשר סבירה,
רכב ממולנו הגיעו
מסנוורים. אורות עם

אור החזירה שלו הזיהוי לוחית
שממולי שהרכב הבנתי מזה לבן
נמצא בצמוד פלסטיני. רכב הוא
יצאו כבר ממנו ראמין, הכפר

פיגועים. בעבר

כחמישים של במרחק זה בשלב
חדה תפנית ביצע הוא מטר,
הנתיב את חותך כשהוא שמאלה,

צדדית. עפר לדרך ונכנס שלי

כאשר עשה הוא החיתוך את
אלי. קרוב די כבר היה הוא
אותי סינוורו הגבוהים האורות
רכבי את האטתי לחלוטין. כעת
עוד מסונוור נשארתי לצערי אך
כדי היה בזה, דיי אך שניות. כמה
המתעקל בכביש אבחין שלא

שמאלה.

שטח על עולה שאני הרגשתי
הסלעים על קיפץ הרכב סלעי,
השליטה את שאיבדתי הרגשתי
חבטה חשנו כשלפתע הרכב. על
במשהו בעוצמה נתקענו עצומה
עמוד זה שהיה הבנו שאח"כ
שמענו החבטה עם יחד חשמל.
הרכב, התרסקות רעש את
של נוסף רעש שוב כשלאחריו

החלק על שנוחת עצום משהו
הבניה ציוד כל הרכב. של הקדמי
קדימה עלינו נזרק מאחור שהיה
בקושי אבק, התמלא והכל

משהו. לראות יכולנו

להתעשת. שניות כמה לנו לקח
ברכב, להשאר לנו שאסור ידענו
יצאנו בעשן. להתמלא שהחל
ועמדנו מבולבלים. די מהרכב
רק קרה. מה להבין מנסים שם
גודל את להבין התחלנו כעת
עמוד הפגיעה מעוצמת הנס.
את וריסק "התקפל" החשמל
תא נס כשבדרך הרכב, קדמת

שלם. נותר הנהג

למשטרה התקשרנו
עזרה. להזעיק
התקשרתי במקביל
סנדרוי יצחק לאחי
יצא שמיד ביצהר,
אחי עם אלינו

שניאור.

עלהזויתשלובאירוע,
יצחק הרב מספר
ע"י שהוזעק סנדרוי
לא כק"מ של ממרחק כבר אחיו:
עמוד בנסיעה. להמשיך היה ניתן
יחד "קיפל" שהתמוטט החשמל
שחוטי עמודים שורת עוד איתו
הכביש. על נותרו שלהם החשמל

רגלית. להתקדם נאלצנו

אחי האירוע, למקום כשהגענו
לאמבולנס הועלו כבר וחברו
הרפואה לבית אותם שפינה
לאסוף התחלנו סבא. בכפר מאיר
מצאנו גם שם מהרכב. הציוד את
נח בני מצות 7 כרטיסי מאות
בנתיים המכה. מעוצמת שהתפזרו
פלסטינים, רכבים לידנו נעצרו
כזו שמתאונה האמינו שלא
רק נס. "זה חי. יצא מישהו
ניצלנו לכם". עזר שלכם אלוקים
ומסרנו ההתפעלות רגעי את

הכרטיסים. את להם

השניים שמצב התברר בבדיקות
כאבים קצת אלא להם ואין תקין
שאלתי "יבשות". ומכות בצוואר
הזכות מה אליהו, מספר עצמי, את
הייתה שזו נראה לנו, שעמדה
שהתוועדות "מה ההתוועדות
אפילו לפעול, יכולה חסידית

יכול". אינו מיכאל המלאך
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הטוב ההר ... את ואראה נא אעברה
כה) ג, (דברים והלבנון הזה
קראו אבינו אברהם "הר". אותו קראו הכל
יאמר "אשר יד) כב, (בראשית שנאמר הר
הר קראו המלך דוד יראה" ה' בהר היום
ה'". בהר יעלה "מי ג) כד, (תהלים שנאמר:
שנאמר "הר", קראוהו הגויים ואפילו
לכו ואמרו רבים עמים "והלכו ג) ב, (ישעיה

ה'". הר אל ונעלה
(ירמיהו שנאמר המקדש בית זה "והלבנון"
ואומר הלבנון" ראש לי אתה "גלעד ו) כב,
ולמה יפול". באדיר "והלבנון לד) י, (ישעיהו
של עוונותיהם "שמלבין לבנון שמו נקרא

ישראל".
זה "והלבנון" ירושלים. זה הטוב" "ההר
יא, (זכריה אומר הוא וכן המקדש, בית
אומרים ויש וגו'". דלתיך לבנון "פתח א)
(מדרש) המלך. מינוי זה "הלבנון"

כו) ג, (דברים למענכם בי ה׳ ויתעבר

משה ציין אלה בדברים - בי" ה' "ויתעבר
שלא אלא עליו, הקב"ה של כעסו את

"למענכם"? - הוסיף מדוע מובן
תועלת גם בזה יש לבוא שלעתיד אלא,
לבוא, "לעתיד הקב"ה: לו שאמר עבורכם.
שנאמר עמך באין והן לארץ נכנס אתה
לכן עם", ראשי "ויתא כא) לג, (דברים
שמעוני) (ילקוט "למענכם". נאמר

אחד ה׳ אלוקינו ה׳ ישראל שמע
ד) ו, (דברים

אלוקי ולא עתה אלוקינו שהוא ה'
להיות עתיד הוא אלילים, עובדי האומות
אהפוך אז "כי ט) ג, (צפניה שנאמר אחד ה'
בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל
ה' יהיה ההוא "ביום ט) יד, (זכריה ונאמר ה'"
(רש״י) אחד". ושמו אחד

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:16 19:01 ירושלים
20:19 19:17 תל-אביב
20:20 19:09 חיפה
20:17 19:18 באר-שבע
20:58 19:55 ניו-יורק

     
א-כז) (ישעיהו:א,

ומעלה באב מט"ו

ימים היו "לא תענית: במסכת חכמים אמרו
שם ובגמרא באב...", עשר כחמשה לישראל טובים

ומסיימים: זה, יום-טוב על טעמים כמה נאמרו
זאת: מסביר רש׳׳י יוסיף...”, ומוסיף ואילך מכאן
דמוסיף ואילך באב עשר מחמשה - ואילך מכאן
על חיים יוסיף בתורה לעסוק הימים על לילות
”מתוך המפרשים: זאת שמסבירים וכפי חייו".

לעסוק צריך מתקצרין והימים מאריכין שהלילות
בלילה”. גם בלימודו

היום-טוב עניין בין הדוק, קשר שקיים וכמובן,
זה שמיום העניין לבין באב, עשר חמישה של

התורה. בלימוד הוספה להיות צריכה
באמצע חל באב, חמישה-יושר יום בזה: והעניין

מונין ש׳׳ישראל וכיון במלואה, כשהלבנה החודש,
בלבנה שיש מה שכל מובן, ללבנה”, ודומין ללבנה

זה על שנוסף אומרת זאת בבני-ישראל. גם יש
ישראל בעם שהוא כמו המצב נראה שבלבנה
וירידות עליות יש שבלבנה שכמו בכללותו,

עתידים ש׳׳הם עד ישראל, של במצבם הוא כך
הרי לבוא, העתידה בגאולה כמותה" להתחדש
עבודתנו. להיות צריכת כיצד הוראה בזה שיש

הלבנה ממיעוט הוראה
של והירידות העליות סדר תמוה: ולכאורה
שבתחילת ותמידי, קבוע באופן הוא הלבנת

למילואה עד הלבנה ממולד בעליות, היא החודש
אור ומוסיף הולך ליום מיום בחודש, ט"ו ביום

פוחת ליום מיום החודש סוף עד ומט"ו הלבנה,
לגמרי. שמתעלם עד אורה והולך

מובנת: החודש מתחילת ההוראה - זה סדר ולפי
”מוסיף של באופן להיות צריכה ישראל שעבודת

שלאחרי יתכן איך אבל חיל; אל מחיל והולך",
סיהרא "קיימא העבודה, לשלימות שהגיע

והולך? שפותח באופן עבודתו תהי' באשלמותא”,
להיות צריכה ה' שעבודת הוא, גדול כלל הרי
ח׳׳ו! מורידין" ואין בקודש ”מעלין של באופן

ביטול של עבודה
שאין המצב בין חילוק שישנו לומר, יש זה ולפי

של השני חציו לבין הראשון בחציו הלבנה מילוי
מילוי העדר החודש, של הראשון בחציו החודש:
נשלם לא שעדיין היינו חסרון, על מורה הלבנה
אבל באור; ולהוסיף להעלות וצריך הלבנה, אור

אינו הלבנה מילוי כשאין החודש, של השני בחציו
מעלה. בו יש - אדרבה אלא ח”ו, חסרון על מורה

האדם בעבודת המצבים סוגי שני בין וההבדל
של באופן היא ישראל עבודת שכאשר היא:
שלו שהאור - באשלמותא" סיהרא קיימא

בנוגע והן לעצמו בנוגע הן ובתוקף, בגלוי מאיר

רגש לידי שיבוא יתכן - הזולת על להשפעה
מאיר ידה שעל העבודה מעלת את בידעו ישות,

זה עם וביחד בהמשך ולכן כולו; העולם בכל
הלבנה (כמו הביטול בענין העבודה להיות צריכה

החודש). של השני בחציו עצמה את הממעטת
לעצמו בנוגע הן העבודה, לעצם בנוגע כלומר:

ח׳׳ו לגרוע שאין בודאי הרי - לאחרים בנוגע והן
בכל ולהעלות להוסיף יש ואדרבה, האור, בענין

לרגש בנוגע אלא אינו והשינוי וקדושה; אור עניני
יכול ומאיר העושה שהוא שכיון העובד, האדם

זה לרגש בנוגע ולכן - ישות של רגש לידי לבוא
את מעטי "לכי הלבנה כמו העבודה להיות צריכה

הביטול. עצמך",

טובה וחתימה כתיבה
יום באב, עשר חמישה יום בין הקשר גם וזהו

בתורה להוספה החודש, באמצע הלבנה שלימות
שכדי לדעת, האדם על כי ואילך. זה מיום החל

בה לעמול עליו התורה” "כתר את ולקבל לזכות
ביטול. מתוך

להמשכו אב חודש בין הקשר גם שזהו לומר, ויש
"מלך של הזמן הוא אלול שבחודש - אלול חודש

חודש של השני בחציו הביטול עבודת בשדה”:
ה"כלי” היא הביטול, בענין השלימות - אב מנחם

אלול. בחודש בשדה" "מלך של לגילוי
לטובה ישראל עם בקשות כל ממלא והקב"ה

ונכתבים טובה, וחתימה לכתיבה ולברכה,
הנצחיים לחיים - עד לחיים, ונחתמים

ידי על והשלימה האמיתית בגאולה והאמיתיים
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח

תשמ״ה) ואתחנן פרשת שבת שיחת (עפ״י

בהפגנה ווסט, אלן הרפובליקאני של הנוקב נאומו מתוך דברים
אירן עם הגרעין הסכם כנגד השבוע, טיימס בכיכר

אירן עם הסכם את מיידית לבטל
להעביר צריכים שאנחנו פשוט מסר זה ..."
לאמריקה", "מוות צועקים כשבאירן לאירן.
"אתם זה: לומר צריכים שאנחנו מה כל

קודם".

יושבים כשאנחנו מעבירים אנחנו מסר איזה
מסר איזה הטירור? מממנות בכירת עם
מדינה עם יושבים כשאנחנו מעבירים אנחנו

ערובה... בני אמריקאים 4 שמחזיקה

יוצרים כשאנחנו מעבירים אנחנו מסר איזה
שבדיוק הזאת, הנייר פיסת על חותמים שאנחנו או שאומר שווא נרטיב
משמעות חסרת גם היא להיטלר משמעות חסרת שהייתה כשם

למלחמה. ללכת היא היחידה שהאלטרנטיבה או לאייטולות,

ארצות מנצחים.. של אומה היא הברית ארצות לכם. להגיד לי תרשו אז
לראות שרוצה שחורים לבושי דת אנשי לחבורת תכנע לא הברית

מושמדים. אותנו

כמו מדינה עם הסכם לחתום יושבים כשאנחנו לגבינו? אומר זה מה
כשחרמות שנים 5-7 שתוך כלכלית למעצמה יהפכו שהם כדי אירן,
שנה 10-15 תוך ואז צבאית למעצמה להפוך יוכלו הם יוסרו, האו"ם

גרעינית... למעצמה להפוך יוכלו הם

מאפשרים כשאנחנו הקיצוניים, לטירוריסטים מעביר זה מסר איזה
המילואים, בבסיסי הגיוס, בבסיסי חמושים, הלא באנשינו לפגוע
היה התוקף אם לקבוע מתקשים אנחנו ואז אמריקה אדמת על כאן
טירוריסט היה הוא לא! לעזאזל האם או סמים על היה האם בדיכאון,

היה. שהוא מה זה חמוש,

חייהם את מאבדים כשאמריקאים לנו. יש עליון ומפקד מנהיג מין איזה
ללכת מאשר הצגה לראות לבוא לו חשוב יותר אמריקה אדמת על

התורן. לחצי הלבן בבית הדגל את להוריד או הטבח, בזירת לבקר

מצבא אפחד לא אני שאמר: חכם משפט פעם אמר הגדול אלכסנדר
כבשים של מצבא אפחד אני אבל כבשה עומדת שבראשן אריות של
שכרגע אריות של אומה היא הזו, הגדולה והאומה אריה. בידי שמונהג

קיומנו. שנות 239 בכל שראינו גדולה הכי הכבשה ע"י מונהגת

שאר או ג'רד ואלרי מעיזה איך קרי, ג'ון מעז איך אובמה, ברק מעז איך
הגדולה האומה של לכניעה יד לתת בוושינגטון ששולטים השרלטנים

אירן... של לרפובליקה הזו,

משהו שעשית אומר אתה אחד, דבר ידע אובמה שהנשיא רוצה אני
כי זה? את עשה לא אחד אף למה יודע אתה עשה. לא לפניך אחד שאף

לעשות. המטומטמים הדברים אחד היה שעשית מה

היה לי כי לי. משנה לא ממש זה אנשים, מעצבן אומר שאני מה ואם
נתתי אני ונפצע. שנלחם בוגר ואח השניה העולם במלחמת שנלחם אבא
לבעור, ממשיך הזו המדינה של החירות שלפיד לוודא כדי מחיי שנה 22
והמחוייבות הקידמיים, בקווים משרתים שעדיין וחברים אחיין לי ויש
כל מול ארה"ב חוקת על להגן ,82 ביולי שלקחתי לשבועה היא שלי
בשביל לשינוי נתון לא זה אמונים, שמירת תוך מחוץ, או מבית אוייב
מישהו, של הנשיאותית בספריה למוצג להפוך כדי או הסטורי, מאורע
וירדו ירוסקו – ישראל שאוייבי אמריקה, שאוייבי לוודא כדי נועד זה

ברכיהם. על
שאלוקים אמריקה, את יברך שאלוקים כולכם, את יברך שאלוקים
(hageula.com באתר המלא בנאום (לצפיה לכם. תודה ישראל. את יברך

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק מנחם-אב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
כג. פרק אישות הל'

כד. פרק

כה. פרק

א. פרק גירושין הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

א-ב. פרקים כלים הלכות טז. פרק הלכות

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרק

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

חסידית ההתוועדות בזכות

ואתחנן פרשת
ג - אבות פרקי

ואתחנן

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

ש(לא . . ממרום" רוח עליהם ש"יערה רצון יהי
לבני יסייעו הם) שגם אלא יבלבלו, שלא רק

זאת ידחו ושלא ישראל, ארץ שטחי בכל להתיישב ישראל
ומיד. תיכף זאת לעשות אם כי זמן לאחר

תשל"ח) לך לך ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ומיד תיכף להתיישבות לסייע

נמלטנו.... ואנחנו נשבר הפח ה׳.. ברוך

מלכה ורעייתו חיים הרב למשפחת

שי' אטיה
שי' דוד אריאל ה' בצבאות החייל להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל

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

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

מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'



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

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת תניא תהלים חומש ספר החזקת

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

החת"ת ספר להזמנת

03-960-0770

רובין ורעיתו יהודה הרב למשפחת
מענדל מנחם הת' הבן לבוא

מושקא חיה עב"ג השידוכין בקשרי
גרין ורעיתו בנימין הרב למשפחת

זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל

אם

החסידית, ההתוועדות מעלת על
אנחנו "אבל, רבות, כבר דובר
מספר במוחש", זה את ראינו
יצהר. מהישוב סנדרוי אליהו הת'
שישי ליל בלילה, חמישי "יום
רבים עוד כמו השתתפתי שעבר,
בבית מיוחדת בהתוועדות מחברי
לרגל יונה, בכפר שמעיה משפ'

המשפחה. אם של ה"שלושים"

יצאתי חצות, אחר 2 בשעה לערך
יצהר. לישוב הבייתה חזרה לדרכי
אמור שהיה חבר, עוד איתי היה
ישב חברי בישוב. אתנו לשבות
היה מאחור המושב לידי. במושב

בניה. וכלי ציוד עמוס
57 כביש על עלינו
לכיוון מזרחה ונסענו

השומרון. ישובי

שעברנו לאחר זה היה
עינב הישוב את
המפותלת בירידה
שומרון, שבי לישוב
במהירות נסענו
לפתע כאשר סבירה,
רכב ממולנו הגיעו
מסנוורים. אורות עם

אור החזירה שלו הזיהוי לוחית
שממולי שהרכב הבנתי מזה לבן
נמצא בצמוד פלסטיני. רכב הוא
יצאו כבר ממנו ראמין, הכפר

פיגועים. בעבר

כחמישים של במרחק זה בשלב
חדה תפנית ביצע הוא מטר,
הנתיב את חותך כשהוא שמאלה,

צדדית. עפר לדרך ונכנס שלי

כאשר עשה הוא החיתוך את
אלי. קרוב די כבר היה הוא
אותי סינוורו הגבוהים האורות
רכבי את האטתי לחלוטין. כעת
עוד מסונוור נשארתי לצערי אך
כדי היה בזה, דיי אך שניות. כמה
המתעקל בכביש אבחין שלא

שמאלה.

שטח על עולה שאני הרגשתי
הסלעים על קיפץ הרכב סלעי,
השליטה את שאיבדתי הרגשתי
חבטה חשנו כשלפתע הרכב. על
במשהו בעוצמה נתקענו עצומה
עמוד זה שהיה הבנו שאח"כ
שמענו החבטה עם יחד חשמל.
הרכב, התרסקות רעש את
של נוסף רעש שוב כשלאחריו

החלק על שנוחת עצום משהו
הבניה ציוד כל הרכב. של הקדמי
קדימה עלינו נזרק מאחור שהיה
בקושי אבק, התמלא והכל

משהו. לראות יכולנו

להתעשת. שניות כמה לנו לקח
ברכב, להשאר לנו שאסור ידענו
יצאנו בעשן. להתמלא שהחל
ועמדנו מבולבלים. די מהרכב
רק קרה. מה להבין מנסים שם
גודל את להבין התחלנו כעת
עמוד הפגיעה מעוצמת הנס.
את וריסק "התקפל" החשמל
תא נס כשבדרך הרכב, קדמת

שלם. נותר הנהג

למשטרה התקשרנו
עזרה. להזעיק
התקשרתי במקביל
סנדרוי יצחק לאחי
יצא שמיד ביצהר,
אחי עם אלינו

שניאור.

עלהזויתשלובאירוע,
יצחק הרב מספר
ע"י שהוזעק סנדרוי
לא כק"מ של ממרחק כבר אחיו:
עמוד בנסיעה. להמשיך היה ניתן
יחד "קיפל" שהתמוטט החשמל
שחוטי עמודים שורת עוד איתו
הכביש. על נותרו שלהם החשמל

רגלית. להתקדם נאלצנו

אחי האירוע, למקום כשהגענו
לאמבולנס הועלו כבר וחברו
הרפואה לבית אותם שפינה
לאסוף התחלנו סבא. בכפר מאיר
מצאנו גם שם מהרכב. הציוד את
נח בני מצות 7 כרטיסי מאות
בנתיים המכה. מעוצמת שהתפזרו
פלסטינים, רכבים לידנו נעצרו
כזו שמתאונה האמינו שלא
רק נס. "זה חי. יצא מישהו
ניצלנו לכם". עזר שלכם אלוקים
ומסרנו ההתפעלות רגעי את

הכרטיסים. את להם

השניים שמצב התברר בבדיקות
כאבים קצת אלא להם ואין תקין
שאלתי "יבשות". ומכות בצוואר
הזכות מה אליהו, מספר עצמי, את
הייתה שזו נראה לנו, שעמדה
שהתוועדות "מה ההתוועדות
אפילו לפעול, יכולה חסידית

יכול". אינו מיכאל המלאך
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הטוב ההר ... את ואראה נא אעברה
כה) ג, (דברים והלבנון הזה
קראו אבינו אברהם "הר". אותו קראו הכל
יאמר "אשר יד) כב, (בראשית שנאמר הר
הר קראו המלך דוד יראה" ה' בהר היום
ה'". בהר יעלה "מי ג) כד, (תהלים שנאמר:
שנאמר "הר", קראוהו הגויים ואפילו
לכו ואמרו רבים עמים "והלכו ג) ב, (ישעיה

ה'". הר אל ונעלה
(ירמיהו שנאמר המקדש בית זה "והלבנון"
ואומר הלבנון" ראש לי אתה "גלעד ו) כב,
ולמה יפול". באדיר "והלבנון לד) י, (ישעיהו
של עוונותיהם "שמלבין לבנון שמו נקרא

ישראל".
זה "והלבנון" ירושלים. זה הטוב" "ההר
יא, (זכריה אומר הוא וכן המקדש, בית
אומרים ויש וגו'". דלתיך לבנון "פתח א)
(מדרש) המלך. מינוי זה "הלבנון"

כו) ג, (דברים למענכם בי ה׳ ויתעבר

משה ציין אלה בדברים - בי" ה' "ויתעבר
שלא אלא עליו, הקב"ה של כעסו את

"למענכם"? - הוסיף מדוע מובן
תועלת גם בזה יש לבוא שלעתיד אלא,
לבוא, "לעתיד הקב"ה: לו שאמר עבורכם.
שנאמר עמך באין והן לארץ נכנס אתה
לכן עם", ראשי "ויתא כא) לג, (דברים
שמעוני) (ילקוט "למענכם". נאמר

אחד ה׳ אלוקינו ה׳ ישראל שמע
ד) ו, (דברים

אלוקי ולא עתה אלוקינו שהוא ה'
להיות עתיד הוא אלילים, עובדי האומות
אהפוך אז "כי ט) ג, (צפניה שנאמר אחד ה'
בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל
ה' יהיה ההוא "ביום ט) יד, (זכריה ונאמר ה'"
(רש״י) אחד". ושמו אחד

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:16 19:01 ירושלים
20:19 19:17 תל-אביב
20:20 19:09 חיפה
20:17 19:18 באר-שבע
20:58 19:55 ניו-יורק

     
א-כז) (ישעיהו:א,

ומעלה באב מט"ו

ימים היו "לא תענית: במסכת חכמים אמרו
שם ובגמרא באב...", עשר כחמשה לישראל טובים

ומסיימים: זה, יום-טוב על טעמים כמה נאמרו
זאת: מסביר רש׳׳י יוסיף...”, ומוסיף ואילך מכאן
דמוסיף ואילך באב עשר מחמשה - ואילך מכאן
על חיים יוסיף בתורה לעסוק הימים על לילות
”מתוך המפרשים: זאת שמסבירים וכפי חייו".

לעסוק צריך מתקצרין והימים מאריכין שהלילות
בלילה”. גם בלימודו

היום-טוב עניין בין הדוק, קשר שקיים וכמובן,
זה שמיום העניין לבין באב, עשר חמישה של

התורה. בלימוד הוספה להיות צריכה
באמצע חל באב, חמישה-יושר יום בזה: והעניין

מונין ש׳׳ישראל וכיון במלואה, כשהלבנה החודש,
בלבנה שיש מה שכל מובן, ללבנה”, ודומין ללבנה

זה על שנוסף אומרת זאת בבני-ישראל. גם יש
ישראל בעם שהוא כמו המצב נראה שבלבנה
וירידות עליות יש שבלבנה שכמו בכללותו,

עתידים ש׳׳הם עד ישראל, של במצבם הוא כך
הרי לבוא, העתידה בגאולה כמותה" להתחדש
עבודתנו. להיות צריכת כיצד הוראה בזה שיש

הלבנה ממיעוט הוראה
של והירידות העליות סדר תמוה: ולכאורה
שבתחילת ותמידי, קבוע באופן הוא הלבנת

למילואה עד הלבנה ממולד בעליות, היא החודש
אור ומוסיף הולך ליום מיום בחודש, ט"ו ביום

פוחת ליום מיום החודש סוף עד ומט"ו הלבנה,
לגמרי. שמתעלם עד אורה והולך

מובנת: החודש מתחילת ההוראה - זה סדר ולפי
”מוסיף של באופן להיות צריכה ישראל שעבודת

שלאחרי יתכן איך אבל חיל; אל מחיל והולך",
סיהרא "קיימא העבודה, לשלימות שהגיע

והולך? שפותח באופן עבודתו תהי' באשלמותא”,
להיות צריכה ה' שעבודת הוא, גדול כלל הרי
ח׳׳ו! מורידין" ואין בקודש ”מעלין של באופן

ביטול של עבודה
שאין המצב בין חילוק שישנו לומר, יש זה ולפי

של השני חציו לבין הראשון בחציו הלבנה מילוי
מילוי העדר החודש, של הראשון בחציו החודש:
נשלם לא שעדיין היינו חסרון, על מורה הלבנה
אבל באור; ולהוסיף להעלות וצריך הלבנה, אור

אינו הלבנה מילוי כשאין החודש, של השני בחציו
מעלה. בו יש - אדרבה אלא ח”ו, חסרון על מורה

האדם בעבודת המצבים סוגי שני בין וההבדל
של באופן היא ישראל עבודת שכאשר היא:
שלו שהאור - באשלמותא" סיהרא קיימא

בנוגע והן לעצמו בנוגע הן ובתוקף, בגלוי מאיר

רגש לידי שיבוא יתכן - הזולת על להשפעה
מאיר ידה שעל העבודה מעלת את בידעו ישות,

זה עם וביחד בהמשך ולכן כולו; העולם בכל
הלבנה (כמו הביטול בענין העבודה להיות צריכה

החודש). של השני בחציו עצמה את הממעטת
לעצמו בנוגע הן העבודה, לעצם בנוגע כלומר:

ח׳׳ו לגרוע שאין בודאי הרי - לאחרים בנוגע והן
בכל ולהעלות להוסיף יש ואדרבה, האור, בענין

לרגש בנוגע אלא אינו והשינוי וקדושה; אור עניני
יכול ומאיר העושה שהוא שכיון העובד, האדם

זה לרגש בנוגע ולכן - ישות של רגש לידי לבוא
את מעטי "לכי הלבנה כמו העבודה להיות צריכה

הביטול. עצמך",

טובה וחתימה כתיבה
יום באב, עשר חמישה יום בין הקשר גם וזהו

בתורה להוספה החודש, באמצע הלבנה שלימות
שכדי לדעת, האדם על כי ואילך. זה מיום החל

בה לעמול עליו התורה” "כתר את ולקבל לזכות
ביטול. מתוך

להמשכו אב חודש בין הקשר גם שזהו לומר, ויש
"מלך של הזמן הוא אלול שבחודש - אלול חודש

חודש של השני בחציו הביטול עבודת בשדה”:
ה"כלי” היא הביטול, בענין השלימות - אב מנחם

אלול. בחודש בשדה" "מלך של לגילוי
לטובה ישראל עם בקשות כל ממלא והקב"ה

ונכתבים טובה, וחתימה לכתיבה ולברכה,
הנצחיים לחיים - עד לחיים, ונחתמים

ידי על והשלימה האמיתית בגאולה והאמיתיים
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח

תשמ״ה) ואתחנן פרשת שבת שיחת (עפ״י

בהפגנה ווסט, אלן הרפובליקאני של הנוקב נאומו מתוך דברים
אירן עם הגרעין הסכם כנגד השבוע, טיימס בכיכר

אירן עם הסכם את מיידית לבטל
להעביר צריכים שאנחנו פשוט מסר זה ..."
לאמריקה", "מוות צועקים כשבאירן לאירן.
"אתם זה: לומר צריכים שאנחנו מה כל

קודם".

יושבים כשאנחנו מעבירים אנחנו מסר איזה
מסר איזה הטירור? מממנות בכירת עם
מדינה עם יושבים כשאנחנו מעבירים אנחנו

ערובה... בני אמריקאים 4 שמחזיקה

יוצרים כשאנחנו מעבירים אנחנו מסר איזה
שבדיוק הזאת, הנייר פיסת על חותמים שאנחנו או שאומר שווא נרטיב
משמעות חסרת גם היא להיטלר משמעות חסרת שהייתה כשם

למלחמה. ללכת היא היחידה שהאלטרנטיבה או לאייטולות,

ארצות מנצחים.. של אומה היא הברית ארצות לכם. להגיד לי תרשו אז
לראות שרוצה שחורים לבושי דת אנשי לחבורת תכנע לא הברית

מושמדים. אותנו

כמו מדינה עם הסכם לחתום יושבים כשאנחנו לגבינו? אומר זה מה
כשחרמות שנים 5-7 שתוך כלכלית למעצמה יהפכו שהם כדי אירן,
שנה 10-15 תוך ואז צבאית למעצמה להפוך יוכלו הם יוסרו, האו"ם

גרעינית... למעצמה להפוך יוכלו הם

מאפשרים כשאנחנו הקיצוניים, לטירוריסטים מעביר זה מסר איזה
המילואים, בבסיסי הגיוס, בבסיסי חמושים, הלא באנשינו לפגוע
היה התוקף אם לקבוע מתקשים אנחנו ואז אמריקה אדמת על כאן
טירוריסט היה הוא לא! לעזאזל האם או סמים על היה האם בדיכאון,

היה. שהוא מה זה חמוש,

חייהם את מאבדים כשאמריקאים לנו. יש עליון ומפקד מנהיג מין איזה
ללכת מאשר הצגה לראות לבוא לו חשוב יותר אמריקה אדמת על

התורן. לחצי הלבן בבית הדגל את להוריד או הטבח, בזירת לבקר

מצבא אפחד לא אני שאמר: חכם משפט פעם אמר הגדול אלכסנדר
כבשים של מצבא אפחד אני אבל כבשה עומדת שבראשן אריות של
שכרגע אריות של אומה היא הזו, הגדולה והאומה אריה. בידי שמונהג

קיומנו. שנות 239 בכל שראינו גדולה הכי הכבשה ע"י מונהגת

שאר או ג'רד ואלרי מעיזה איך קרי, ג'ון מעז איך אובמה, ברק מעז איך
הגדולה האומה של לכניעה יד לתת בוושינגטון ששולטים השרלטנים

אירן... של לרפובליקה הזו,

משהו שעשית אומר אתה אחד, דבר ידע אובמה שהנשיא רוצה אני
כי זה? את עשה לא אחד אף למה יודע אתה עשה. לא לפניך אחד שאף

לעשות. המטומטמים הדברים אחד היה שעשית מה

היה לי כי לי. משנה לא ממש זה אנשים, מעצבן אומר שאני מה ואם
נתתי אני ונפצע. שנלחם בוגר ואח השניה העולם במלחמת שנלחם אבא
לבעור, ממשיך הזו המדינה של החירות שלפיד לוודא כדי מחיי שנה 22
והמחוייבות הקידמיים, בקווים משרתים שעדיין וחברים אחיין לי ויש
כל מול ארה"ב חוקת על להגן ,82 ביולי שלקחתי לשבועה היא שלי
בשביל לשינוי נתון לא זה אמונים, שמירת תוך מחוץ, או מבית אוייב
מישהו, של הנשיאותית בספריה למוצג להפוך כדי או הסטורי, מאורע
וירדו ירוסקו – ישראל שאוייבי אמריקה, שאוייבי לוודא כדי נועד זה

ברכיהם. על
שאלוקים אמריקה, את יברך שאלוקים כולכם, את יברך שאלוקים
(hageula.com באתר המלא בנאום (לצפיה לכם. תודה ישראל. את יברך

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק מנחם-אב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
כג. פרק אישות הל'

כד. פרק

כה. פרק

א. פרק גירושין הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

א-ב. פרקים כלים הלכות טז. פרק הלכות

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרק

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

חסידית ההתוועדות בזכות

ואתחנן פרשת
ג - אבות פרקי

ואתחנן

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

ש(לא . . ממרום" רוח עליהם ש"יערה רצון יהי
לבני יסייעו הם) שגם אלא יבלבלו, שלא רק

זאת ידחו ושלא ישראל, ארץ שטחי בכל להתיישב ישראל
ומיד. תיכף זאת לעשות אם כי זמן לאחר

תשל"ח) לך לך ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ומיד תיכף להתיישבות לסייע

נמלטנו.... ואנחנו נשבר הפח ה׳.. ברוך

מלכה ורעייתו חיים הרב למשפחת

שי' אטיה
שי' דוד אריאל ה' בצבאות החייל להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל

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

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

מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

באב ט״ו התוועדויות
שליט"א הרבי בקשת עפ"י

חב"ד מוקדי בכל הנה המשיח, מלך
גדולות חסידיות התוועדויות נערכו

לציון באב לט"ו אור שישי, בליל
היו "לא אשר חז"ל ובלשון מעלתו

ויום באב כט"ו לישראל טובים ימים
סיבות כמה מונים חז"ל הכיפורים".

וראשיתן זה, יום של למעלתו
מלמות" המדבר מתי "כלו זה שביום
הקודש. לארץ שיכנסו כולם וראויים

ביצהר חב״ד בישיבת סיום
תקיימה השבוע, שלישי ביום

שנת סיום לציון התוועדות
תומכי בישיבת השלישית הלימודים
יצהר, במצפה ליובאוויטש תמימים
במהלכה הישיבה, רבני בהשתתפות
הוקרה המצטיינים התמימים קיבלו

האירוע בישיבה. השליחים וכן
השלישית, הלימודים שנת את מציין

הראשון, המחזור סיום וממילא
הקבוצה לשנת הבוגרים ויציאתם

הישיבה: בצוות קדשנו. בחצרות ע"ו,
הרב הישיבה, כראש פלד אייל הרב

ומשפיע, ר"מ הרמתי הכהן שי
ראשי, משגיח סנדרוי שניאור הרב
בישיבה, משגיח גורביץ משה הרב

וגבאי. רטובסקי השלוחים

שמו נמצאים. אנו בו הגאולה מתהליך יוצא פועל הינה אלא מיקרית, אינה הכל חשיפת תופעת
״גילוי״! מלשון הינו ״הגאולה״ השם גם מהותו. על מלמד הקודש, בלשון שנקרא כפי דבר של

טובות חדשות

גילוי לשון גאולה
מתגלה! הכל ולכן

מאחלים: באב עשר מחמישה החל

טובה חתימה כתיבה

כשבועיים לפני שהתקיימה עיתונאים במסיבת
ארכיאולוגית תגלית הוצגה העתיקות, רשות ע"י
בחפירות שהתגלה מפוחם, מאורך גוש מדהימה.
שרופה כמגילה והתברר שנה, 45 לפני גדי בעין
באמצעות עתה פוענח שנה, כ-1500 מלפני
את לסרוק שאיפשרו חדשניות טכנולוגיות
אותה לפרוש ומקופלת, סגורה כשהיא המגילה,

ולפענחה. וירטואלית
בלתי עצם אותו המתין שנה, וחמש ארבעים

לפיתוחן עד מזוהה,
טכנולוגיות אותן של
כי לגלות שאיפשרו
בפתיחת עוסקת המגילה

ויקרא. ספר
אבל מרשים, הישג
ובודד, יחידני לא בהחלט
כולל מתהליך חלק אלא
כל של וגילוי חשיפה של
ממש בעולמנו. הנסתר

חיינו. תחומי בכל
של ונגישותם פיתוחם
הצפיה טכנולוגיות
היום משמשות וההדמיה,
למחיצות מבעד לצפיה

בדיקות הרפואי, האולטרסאונד צילום שונות.
של בהדמיה לצפות מאפשרים MRI-וה CT-ה
במעורבות צורך מבלי האדם בגוף פנימיים חלקים
היום מצלמים ומחקר מודיעין לווייני פולשנית.
כמעט למעשה בלילה. ואפילו לעננים מבעד גם
ע"י היום מכוסה הארץ כדור פני על נקודה כל

לווין. צילומי

והמעקב האבטחה תודעת
מספקים הארץ, כדור פני ועל בחלל טלסקופים
מדהימות תמונות
כה שעד היקום מרחבי

בפנינו. חסומים היו
הפרט, אבטחת צורכי

אותנו הפכו והתיעוד המעקב תודעת גם כמו
בעסקים, היום, שעות רוב וחשופים למצולמים
שיחה כל הערים. בחוצות גם כמו הפרטי בבית
ומאפשרת מוקלטת למעשה שלנו טלפונית
האינטרנט רשת העמדת חשיפתה. את בעיקרון
האנושית החברה את הפכה האזרחי, לשימוש
המתרחש כל של ותיעוד הקלטה לצפיה, לנגישה
אינה אולי ההדלפות, תופעת ביממה. שעות 24 בה
אחר מימד להם העניק האינטרנט אבל חדשה,
כהויקיליקס לחלוטין,

לדוגמא.
של יומית היום חשיפתן
בצבא שחיתות פרשיות
בפרקליטות, במשטרה,
המשפט, במערכת
הממשל, לבכירי ועד
הולכת שרק ברשימה
אין מלמדת: וגדלה,
לבצע אפשרות כיום
שהדבר מבלי פשע,
של שאלה רק זו יחשף.

זמן.

הנסתר כל גילוי
אלא מיקרית אינה הכל, חשיפת של זו תופעה
נמצאים. אנו בו הגאולה מתהליך יוצא פועל הינה
מלמד הקודש, בלשון שנקרא כפי דבר של שמו
"גילוי"! מלשון הינו "הגאולה" השם גם מהותו. על
זה הנסתר. כל גילוי של זמן הינו הגאולה זמן ואכן
מנקודת הכל. את לגלות החליט הקב"ה בו הזמן,
בעניני הן בבריאה, פרט בכל הגילוי, מתחיל זו
והן ממש כפשוטו הגשמיים העניינים העולם,

שהם. הפנימי האלוקי ברובד
בשפע לעסוק מאתנו והדרישה הציפיה גם מכאן
ויותר, יותר ומתגלה ההולך התורה, פנימיות של
עלינו. המורעף החסידות תורת מעיינות של שפע
שפע משיח, של בתורתו בפרט וללמד, ללמוד
"ונגלה היעוד: קיום עדי ויתעצם, ויגדל ילך שרק
דיבר". הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד

הפיגועים ולצערינו להשתיק ממשיכה והממשלה ממשיכה האינטיפדה
(3 עמ׳ (ראה ישמור. ה׳ הסינוור, שיטת היא מהן אחת מתגברים.

ה"סינוורים" ופיגועי אינטיפדה

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח
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בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

הקדושר' קדמי באוהל הבעש"ט הקדוש הבעש"ט באוהל קדמי ר'

פקודה שסירב היס"ם שוטר

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

תורה תלמוד הקמת
שם ולסדר מתאים מקום לשכור הסברא ..אודות

ושואל לזה, המתאימה חנות מצא וכבר תורה, תלמוד
דתײת, בענין אין תורה דין ע"פ כי אף והנה דעתי.
יו"ד בשו"ע להלכה הדין ונפסק גבול, דהשגת ענין

לא באם מתחלה לברר נוגע בפועל הנה רמ"ה, סו"ס
קרוב במקום שם יש באם בהסביבה, התנגדות תהי'
זו שההתנגדות אפשר והרי האמור, ע"ד מוסד ביותר
אפשר בודאי והרי רצוים. בלתי באמצעים תתבטא

האמור. את לברר דיפלומטי באופן
כיון תלמידים, ל80 עד ת"ת לסדר שבתכניתו במ"ש
ירבו כן יהודים משפחות מאות דרים בה שהשכונה

בכדי הפרטים כל בבירור להזדרז צריך כך שאם מובן
הפרטים כל כבר יהי' הלימוד זמן או הרישום שלזמן

שצריך מובן - רשיון אודות במ"ש מסודרים. בזה
ו׳שלו) (מאגרת המתאימים. במשרדים זה לברר

ידע להגיש אינו החינוך תכלית
שאין והוא ביותר. מצערת היא גם נקודה ...ועוד

הרשת ספר בתי מסיימי עם להנעשה כלל לב שמים
ובאיזה לימודם, ממשיכים האם ז.א. הסיום. לאחרי

וכיו"ב, פרנסה של בדבר מתעסקים ובאם בי"ס,
וביחוד חינוך תכלית סו"ס והרי הנהגתם. תהיי איך
להגיש לא נשיאנו רבותינו שהורונו כמו חב"ד של
אלא אינו שזה כ"א ידיעות של כמות להתלמידים
לבם לקרב כדבעי. יהודים לעשותם ואמצעי דרך

ומקיימי תורה לומדי ולעשותם שבשמים, לאבינו
ו׳שלח) (מאגרת מצות.
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (31.7.15) ה'תשע"ה מנחם-אב ט"ו ואתחנן, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1057

החמורים המחדלים אחד לגירוש. עשור
בישראל, הממשלה ידי על שנעשו ביותר
התקשורתי. ובכיסוי המשפט מערכת בגיבוי
מערכת עצמה על נטלה הביצוע תפקיד את
והשב"כ. צה"ל ישראל, משטרת קרי הבטחון,
בפשע השתתפו ושוטרים חיילים אלפי
משפחות אלפי מבתיהם נעקרו בהם הגירוש,
ישובים עשרות עזה, ועוטף קטיף מגוש
כאשר האדמה, פני מעל נמחקו פורחים

שבאוייבינו. לגרועים נמסרו אדמותיהם

לסרב שהחליטו כאלה כמה גם היו אבל
נפש, המסירות נקודת בהם האירה פקודה.
הרבי כהגדרת ה"יחידה" בחינת הנשמה, עצם
לא שהמערכת ידעו המשיח. מלך שליטי"א
ויתרו. לא אבל כך, על שלמו הם ואכן תוותר
אז ויצמן אבידן היס"מ איש הוא מהם אחד
שלא שהחליט צוות, מפקד 30 בן שוטר

מאדמתם. יהודים בגירוש שותף להיות

האנושית השרשרת
פעולות החלו מספר, הוא תקופה, "באותה
נקראים היינו ביומו יום מדי המחאה.
הפגנות אבטחת כבישים, חסימות לפנות
היה מבחינתי השיא ועוד. בירושלים גדולות
קטיף מגוש שנמתחה האנושית בשרשרת
איומה. הייתה הרגשה המערבי. הכותל עד
המשפחה כל מהניידת. לצאת התביישתי
וכל שלי והבן אשתי שלי, האחים שם, שלי
למראה התייסרתי הכנסת. מבית האנשים
נגררים הקטנים, אחיי בהם הצעירים, החבר'ה

נפש. בחירוף למעצרים

המפגינים כלפי המערכת התנהלות לי הפריעה

יותר. זה את לשאת יכולתי לא והעצורים.
שאליה הדרך בין קרוע עצמי את מצאתי
לבצע. קיבלתי שאותן המשימות ובין חונכתי
אצלי גמלה בחרתי. ואני לבחור, עליי היה
אני במשטרה. האחרונים ימיי אלו ההחלטה:
הקרוב. בזמן להתרחש שעומד את מריח כבר

מזה. חלק אהיה לא

הקו על שקט היה
משפחתי, באירוע בהיותי תשס"ה, סיון ב'
לי והורה הישיר מפקדי אלי התקשר
למאמץ "להצטרף שבע בבאר להתייצב
בכפר מהמפגינים למנוע הפועלים הכוחות
שאני הודעתי קטיף". לגוש לצעוד מימון
הקו. על שקט היה אצטרף. ולא פקודה מסרב
הסכמתי. לא אך אותי, לשכנע ניסה מפקדי
לי שהוסיף דבר בי, תמכה היא גם רעייתי

הרבה.

יהודים בגירוש להשתתף סירובי על השמועה
קוצים. בשדה כאש השוטרים בקרב פשטה
בהמשך ביותר. חיוביות דווקא היו התגובות
בי. לחזור האפשרות לי וניתנה משפט לי נערך
מהשירות. ופוטרתי נקנסתי שוב, משסירבתי

שירות. שנות עשר לקיצן הגיעו

חוב בעל נשאר אינו הקב״ה
למכללה פניתי ישראל ממשטרת פרדתי לאחר
החשמל. במקצוע בחרתי מקצועית. להכשרה
אני כיום בהצלחה. לימודיי את סיימתי
פיתוח חשמל, לעבודות עצמאי עסק מנהל

בתקלות. וטיפול חשמל תשתיות

התחלתי והפיטורין, השימוע בהליכי עוד
של לספר הפכו אט שאט חוויות, לכתוב
בן אני כיום "הקונפליקט". ששמו ממש

נשוי שמש, בבית גר ,40
לחמישה ואבא לסלעית
מעביר מתוקים. ילדים
לבני הרצאות בהתנדבות
ועל אמונה על נוער
לצערי האישי. סיפורי
כמעט היום הנוער בני
סיפורו את מכירים ולא
מה ואת קטיף גוש של

הימים. באותם במדינה שהתרחש

מלך שליט"א הרבי העיר שונות בהזדמנויות
עצמו את מוסר יהודי כאשר כי המשיח
ישראל, עם ולמען ותורתו ה' למען וענייניו
ייטיב ובוודאי חוב, בעל נשאר אינו הקב"ה
האמיתית הגאולה עדי ישראל, כלל בתוך לו

ממש. ומיד תיכף והשלימה

ויצמן אבידן השוטר
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