
בסיומים ממשיכים
המשיח, מלך שליט"א הרבי כהוראת
סיומי בעריכת מקום, בכל ממשיכים
במעמדי באב. ט"ו ליום עד מסכת
לזירוז צדקה נתינת משולבת הסיומים
על פרטים והשלימה. האמיתית הגאולה

חב"ד. במוקדי אלו אירועים

אחד ליום ישיבה
את מזמינים ממש, ההפצה מרכז
אחד", ליום ל"ישיבה הרחב הציבור
גאולה בענייני תורה ללימוד שלם יום
ממיטב ושיעורים הרצאות - ומשיח
נושאים המקיפים והמרצים הרבנים
אי"ה שייערך הגאולה, בתורת שונים
ה'תשע"ח, מנחם-אב כ' רביעי ביום
ברוט רח' ברק בבני חב"ד בישיבת
לפרטים בבוקר. 10 מהשעה החל 11

.077-5123-770 נוספים:

ו...טסים נגאלים מקדשים,
היום סגולת לניצול עולמי קמפיין
לזירוז מיוחדת בכוונה באב" "תשעה של
מרכז לבנה". "קידוש במצוות הגאולה
במבצע: יצאו הנגב צפון למושבי חב"ד
054-230-8770 לטל. שישלח מי כל
המילים: עם sms או וואטסאפ הודעת
לקבלת בכוונה לבנה קידוש "עשיתי
הגאולה". לזירוז - צדקינו משיח פני
משפחה, האם, שם הפרטי, שמו בצירוף
על להגרלה: יכנס מלאה וכתובת טל'
(ליהודי יורק. בניו ל-770 טיסה כרטיס

הקודש). לארץ כרטיס ניו-יורק:

טובות חדשות

מסכת בסיומי ממשיכים
במנחם-אב לט"ו עד

חב"ד במוקדי פרטים

מישראל ואחד אחד לכל מראים זו "בשבת
יצחק לוי רבי מגלה כך המקדש", בית את
השבת, של הפנימי תוכנה את מברדיצוב,
וממשיל חזון", "שבת ישראל בקהילות הנקראת
בן של למידותיו שנתפר ביותר, יקר לבגד זאת
ופעמיים, פעם הבגד את הרס שהוא אלא המלך,
לבן להעניק האב ממהר לא השלישי הבגד את
כדי לפעם, מפעם אותו לו מראה אלא האהוב,

לקבלו. ראוי שיהיה לעוררו

את לעורר בכוחה זו, ראיה
ולעשות לפעול היהודי
להביא כדי בו התלוי כל
האמיתית הגאולה את
שמסופר כפי והשלימה.
שבעת דניאל בספר
הנבואה, למראה שזכה
הסובבים על אימה נפלה
ראו שלא למרות אותו
הגשמיות, בעינהם זאת
נחשפה שנשמתם הרי
העצום, הרוחני לגילוי
לחיל אותם שהביא מה
בשבת גם כך ורעדה.
הינה המקדש, ראיית זו,
משמים הנעשית פעולה

ככל ולעשות לפעול האדם, את לעורר כדי
בית לבניית מעשיו, בכוח ולהביא יכולתו
משמים. ומשוכלל בנוי שירד השלישי, המקדש

אישית עבודה
בפרטי גם מדייק המשיח, מלך שליט"א הרבי
בתי נמשלו מדוע ומסביר המפורסם, המשל

לבית. ולא לבגד המקדשות

מבחוץ, בית על מסתכל ממוצע אדם בן כאשר
של מראהו על מאומה לשער יכול הוא אין
נקרא החסידות בלשון בו. המתגורר האדם
הרחוק", "מקיף הבית
לבן צמוד ואינו מאחר
מותאם ואינו האדם,
כן שאין מה למידותיו.

עצמו, האדם שאינו למרות הקרוב", "מקיף בגד
על ללמוד בבגד קלה בהתבוננות שאפשר הרי

הבגד. שייך לו הספציפי האדם של מידותיו

אחד לכל הניתנת להתעוררות בנוגע גם כך
בית את לו מראים כאשר חזון, בשבת מישראל,
ומחכה למעלה ומשוכלל מוכן העומד המקדש,
זו, התעוררות של בכוחה יש למטה. לרדת
המאפיינים בכוחותיו שיעשה האדם, על לפעול
דווקא והשייכים אותו
בניית את להביא - לו
רבי גילה ולכן המקדש.
מברדיצוב, יצחק לוי
של באופן זה, משל
כוחו על ללמדך, בגד,
כל של והאישי הפרטי
ולעשות לפעול אחד,

לו. המותאם באופן

אחד, לכל יש שכן,
פעולה אפשרות
בלבד. בו ומעשההתלוי
מאיתנו אחד לכל יש
השפעה אפשרות
לפעול יכול הוא שרק
האישית, בסביבתו
להתאמץ ועליו

בעולם. בעבודתו הגאולה את ולהחדיר

גובר מזלו
תשעה מהשבת, מגיעה זו, לפעולה הכח נתינת
"נולד שבו חז"ל, אמרו זה יום שעל באב,
משמים נפתחה שבו יום ישראל", של מושיען
הלידה יום על אם הגואל. ע"י הגאולה אפשרות
גובר", האדם של ש"מזלו חז"ל אמרו האישי,
את להשלים מיוחדים כוחות מקבלים בו יום
ישראל גואל של לידתו שביום הרי העבודה,
תכלית להשלמת .להביא גובר יהודי כל של מזלו
דירה ית' לו "לעשות העולם בריאת כוונת
ע"י השלישי, המקדש בית לבניית בתחתונים",
האמיתית בגאולה המשיח, מלך שליט"א הרבי

ממ"ש. ומיד ותיכף והשלימה,

כוחות מקבלים
המקדש לבניית
כדי האישית לעבודתו ומחכה למעלה מוכן העומד המקדש, בית את יהודי לכל מראים זו בשבת
האישית בסביבתו ולהשפיע לפעול כדי זו הזדמנות לנצל אחד כל על למקומה. למטה להורידה

בלהבות עולה גרר נחל

והתחייב אבינו יצחק עם ברית גרר מלך אבימלך כרת גרר בנחל
האש״ ״טרור בלהבות השבוע עולה בתמונה: ובזרעו. בו יפגע שלא

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

ע"ה אהרון פורת בן ר' הרב
מגן ז"ל רפאל ניסן ב"ר
תשע"ח מנחם-אב ג' נפ'

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת pלעילוי

הודיה ומרת מענדל מנחם ר' למשפחת
קדוש

שיחי' שמואל ה' בצבאות החייל הבן להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל
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בואו הארץ את לפניכם נתתי ראה
ח) א, (דברים הארץ את ורשו

ואינכם בדבר מערער ״אין - ורשו בואו

- מרגלים שלחו לא אילו למלחמה. צריכים

(רש״י) זיין״. לכלי צריכים היו לא

הרי הארץ, את לישראל ה' שהבטיח כיון
בדרישה כך. על לערער שביכולתו מי שאין
אינם הם כי ישראל הראו מרגלים, לשלוח
על-טבעית, בדרך שיכניסם ה' על סומכים

הניסית. הכניסה מהם נמנעה לכן

הכניסה תהיה והשלמה האמיתית בגאולה
כל- על-טבעית, בצורה ישראל לארץ
אלא מצרים. מיציאת וקל-וחומר שכן
מוחלט בטחון להוכיח עלינו כאן שגם

ובהבטחתו. בה'

כי מלא בפה לאומות-העולם לומר יש
עולם. לעם עולם נחלת היא ישראל ארץ

ש"לא נזכה בה' המוחלט הבטחון ע"י
לו שהקב"ה מכיוון בדבר", מערער יהיה
לנו". ונתנה מהם ש"נטלה הוא הארץ, כל
גאולה) (פניני

חזון שבת

שום על חזון", "שבת בשם מכונה זו שבת
יצחק לוי הרב ישעיהו.." "חזון ההפטרה:
מלשון הוא "חזון" אומר: מברדיטשוב

מראה. - "מחזה"

המקדש בית את ה' מראה חזון בשבת
הראשון בשלב ואחד. אחד לכל השלישי
רק המקדש בית את יהודי כל רואה
זו ראיה אך העמוק, הנשמתי ברובד
על החיצונית, אישיותו על גם משפיעה
גם משפיעה שהיא עד השכלית הכרתו
את לראות שזוכים ועד הגשמי, גופו על
האלוקות וגילוי השלישי המקדש בית
חי)< (מעין ממש. בקרוב הגשמית בעין שבו,

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

 ירושלים 19:08 20:24
 תל-אביב 19:24 20:27
 חיפה 19:16 20:28
 באר-שבע 19:25 20:25
ניו-יורק 20:04  21:09

לרוב. השמים - וגו' הדברים אלה 
תחת. אל - וגו' אבותיכם אלוקי ה' 

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

עצמו משה מפי דברים

מלך דבר

דברים פרשת
ג' פרק אבות פרקי

דברים

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

אומרת עליו דברים ספר את פותחים אנו זו בשבת
שארבעת בעוד כי ב), (לא, מגילה במסכת הגמרא
הרי הגבורה" "מפי נאמרו הראשונים, הספרים
"מפי משה אמר תורה, משנה דברים, שספר

עצמו".

משה מעלת לגבי הבהרה: דורש שהרעיון אלא
גרונו". מתוך מדברת "שכינה - בחז"ל נאמר רבינו
"ונתתי לומר רבינו משה היה יכול כיצד מסביר זה
הוא שהקב״ה כשברור יד) יא, (עקב בשדך" עשב
"שכינה שכאמור אלא, - צורכינו כל את הנותן

גרונו". מתוך מדברת

הרי לאלוקות, ביטול של גבוהה כה דרגה לנוכח
דברים תורה" ב"משנה אמר לא שמשה בוודאי
ב"תוספות", כנאמר זה היה אלא משלו, עצמיים
משה זה שספר נאמר מדוע כן אם הקודש. ברוח

עצמו"? "מפי אמרו

הקצוות חיבור
צריך לעולם, תרד שהתורה כדי לדבר: וההסבר
הכולל מקשר, "ממוצע", ידי על להיעשות הדבר
וגם העולם, מן נעלה גם הוא - קצוות שני בתוכו
כזה, גורם לחברם. יכול הוא וכך - העולם בתוך

רבינו. משה הוא המחבר" "ממוצע

היות והעולם, התורה בין לקשר משה של ביכולתו

הביטול שיא הוא מחד, הקצוות. שני את בו ויש
היה הוא ולאידך, משלו. מציאות העדר לאלוקות,
בעל גבוה, הפיזי: במובן (גם במציאותו מושלם
התורה בין לחבר ביכולתו יש כך וכו'). עשיר כח,

העולם. לבין לעולם מעל שהיא כפי

ההשפעה את נכון להעביר
דרכים שתי אודות מוסבר, החסידות בתורת

מקשר. 'ממוצע' באמצעות השפעה להעברת

ההשפעה כזה באופן כאשר - "מעבר" דרך א.
בו. "מתלבשת" ואינה המקשר עם מתאחדת אינה
מעביר רק הוא ההשפעה, את משנה הממוצע אין

שהיא. כמו ישירות, אותה

ההשפעה כזה באופן - "התלבשות" דרך ב.
בה נעשים בו. ו"מתלבשת" המקשר עם מתאחדת
של לדרגתו בהתאם משתנית היא כאשר שינויים,
אלא ההשפעה, של "עיכול" מעין כאן יש המקשר.
את לקבל המקבלים יכולים כך בעקבות שדווקא

שלהם. בכלים ההשפעה

רבינו משה הראשונים הספרים בארבעת
"מעבר", של בדרך אבל המקשר" "ממוצע הוא

שליח". "נעשה שהוא ב) לא, (מגילה רש"י ובלשון
של באופן שלו בהשגתו נתפסו לא התורה דברי
"מפי של בדרגה נשארו הם אלא "התלבשות",
במשנה זאת לעומת הצינור. רק היה והוא הגבורה"
ברוח נאמרו שהדברים למרות דברים, ספר תורה,
בדרך משה בהשגת נקלטה ה'" "רוח אולם הקודש,

עצמו". "מפי נקרא זה ולכן 'התלבשות', של

לרדת? היה צריך מדוע
תורה שמשנה כך, ה' עשה מדוע להבין, צריך עדיין
שזה שייקרא כך משה, של בהשגתו ו"יתלבש" ירד

עצמו"? "מפי

עם מתאחדת אינה ההשפעה כאשר הוא: וההסבר
כך ההשפעה את "מעבד" אינו והוא ה"ממוצע",
נשארת שהיא הרי למקבלים, מותאמת תהא שהיא
היא במהותה כי המקבלים, מתפיסת נעלית
ש"יקבלו" ההשפעה כזה, במצב מהשגתם. למעלה
ולא מופנם שלא "חיצוני" משהו תהיה המקבלים,

במקורה. שהיא כפי להשפעה בערך

באופן רק משה באמצעות יורדת הייתה התורה אם
את להשיג יכולים ישראל בני היו לא "מעבר", של
דבר את ולקבל שלהם, ההבנה בכלי התורה עצם
'הארה' רק משיג היה שיכלם מהשגה. הנעלה ה',

ה'". מ"דבר

לישראל ושונה רבינו משה חוזר דברים, בספר
שהיא כפי - תורה משנה - כולה התורה כל את
ידי על עצמו". "מפי - שלו ההשגה בכלי נתפסה
התורה את לקבל תורה, הלומד יהודי כל זוכה כך
שהדבר עצמה וכפי ממש. ה' דבר כאש" "דברי -
תצא", מאתי חדשה ה"תורה בלימוד בשלימות יהא
תשכ״ו) וארא פרשת שבת (עפ״י משיח. של תורתו



מאדרוה

לטולוז שלט

ק"מ 150

וכו'\ שם שנרצח אחרי

בלילה 10 הגנו

התקשרנו

שיחפשו

בגוגל לנו

ה ד ע ס מ

לפני שנערכו ההתוועדויות באחת
המשתתפים זכו ב-770, מה זמן
משה מהרב מופת, סיפור לשמוע
"זכור הכנסת בית רב אנטיזדה,

בנתניה: איראן ליוצאי ליוסף"

יורק לניו כשנסעתי שנים, "לפני
חב"ד למוסדות תרומות לאסוף
שהציג צעיר, בחור הכרתי בנתניה,
צדקה גבאי של נהג בתור עצמו את
לאחר נסיעתי. במשך אלי והתלווה
באחד הבחור את פגשתי כשנתיים
באותה שהיו הגאולה מכינוסי
הביא מה לשאלתי בארץ, שנה
שמצא השיב הקודש, לארץ אותו
ורווחית מכניסה עבודה בארץ

בחו"ל. מאשר יותר הרבה

בחור ואותו חודשים כמה חלפו
טלפוני, קשר עימי יצר
כשהוא שבור, היה קולו
נמצא שהוא לי סיפר
מעצר בבית רב זמן כבר
וכעת שונות באשמות
משפט. בפני עומד הוא
היה איתם הדין עורכי
שלא לו הבהירו בקשר
יצטרך והוא מנוס יהיה
השנים את להעביר
סורג מאחורי הבאות

ממני ביקש דבריו בסיום ובריח.
שהוא שמכיוון בתחינה, כמעט
ושמע שונים במקומות עלי קרא
לרבי לכתוב לאנשים עוזר שאני
ב'אגרות המשיח מלך שליט"א
עבורו לכתוב אוכל אם קודש',
רגע איבדתי לא ברכה. מכתב
השיחה שהסתיימה לאחר ומיד
את והכנסתי מכתב עבורו כתבתי
קודש'. ה'אגרות מספרי לאחד זה
לעשות נכתב שנפתח במכתב
עשיית אודות האחד דברים. שני
יהודים לזכות הוא והשני תשובה,

תפילין. במבצע

קשר, עימי יצר כשהוא למחרת
קיבל שהוא הברכה על לו סיפרתי
שליט"א שהרבי הדברים שני ועל
הוא לעשותם. מורה המשיח מלך
את ליישם איך איתי התייעץ
הוא שתשובה לו אמרתי הדברים.
שנים את שילמד ידי על יעשה
התשובה', שב'אגרת הפרקים עשר
שיזכה בזה יקיים תפילין ומבצע
שנמצאים העצורים שאר את

לקיים הבטיח הוא המעצר. בבית
הדברים. שני את

כולו אלי התקשר הוא חודש לאחר
בתדהמה סיפר הוא ומרוגש, נפעם
על לו לוותר הסכימו שהשופטים
כמה שיעבור בתנאי האשמות כל
את לו יסבירו בהם שיעורים,
יכול וכיצד שבמעשיו המגרעות
את ולשפר מכך להתרחק הוא

החיים. איכות

נוסף יהודי במעצר ישב עימו יחד
כשנוכח הפרשיה. כל אחרי שעקב
השתחרר, לתא חברו כיצד לראות
כשדמעות ברכה. הוא גם ביקש
נמצא שהוא איך סיפר בעיניו
ביתו בכפו. עוול לא על במעצר
לא שדעתו אדם הכירה הצעירה
ממנו, נוחה הייתה
להרחיקה וכשניסה
'לארגן הזוג דאגו ממנו,
מגונה, פרשיה לו'
עליו שתפרו כשהתיק
בהחלט. מסובך היה

הוא שאם לו הבטחתי
אזי מפשע, חף באמת
מלך שליט"א הרבי
לו. יסייע המשיח
מפורט מכתב כתבתי
שהסתבך הפרשיה כל הממחישאת
קודש', ה'אגרות לתוך והכנסתי בה
על מפורשת תשובה ראיתי שם
מציאות להיות יכולה שלא כך
יחדיו. יחיו וגרושה שכהן כזאת
שאלתי אלי, צלצל כשהוא למחרת
גרושה? עם בקשר הוא האם אותו
דממה שררה ארוכות שניות במשך
בתדהמה שאל הוא כשלאחריה
שזו לו עניתי יודע?". אתה "מהיכן
שליט"א הרבי של תשובתו בדיוק
את מיד הבין הלה המשיח! מלך
זמן קצת לו שאתן ואמר כוונתי

לחשוב.

החליט קשה, התלבטות לאחר
אותה. עוזב שהוא בתקיפות
כל וללא ימים, שלושה חלפו
לעין, הנראית הגיונית סיבה
כאן, גם אותו. לשחרר הוחלט
באחת ללמוד שילך בתנאי זה היה
בתשובה לחוזרים הישיבות
שוקד הוא כיום בארץ. הממוקמות
הוא ליום ומיום התורה, לימוד על

תשובה. לבעל הופך

(לאחר המשיח מלך שליט"א הרבי אומר תש"מ בעומר בל"ג
שהבעיה הי"ד) סלמה יהושע הבחור של בחברון פיגוע-רצח

המחבלים. את למצוא רוצה לאינה שהממשלה

המחבל את מחפשים שלא הסיבה
שלא - יקום-דמו ה' בחור- על ירו חברון: בעיר אירע איום דבר

העיר! באמצע – נשק לו היה

שסוף-כל-סוף בכדי בזה היתה ה'" ש"יד ...ודאי
כל ואף השמש" לעיני ה"בולטת האמת את יראו
אנשים ישנם אך בה. מבחינים אומות-העולם
נבהלו לא והם אנסם", "יצרם שלדאבוננו ספורים,
יודעים הם אלא בלבד, זו ולא - זה ממאורע אפילו

הרצח. את שביצע מי נמצא היכן הזה היום עד

היודעים המובחרים, שהבלשים כולו העולם בכל מפורסם
לערמומיות מוכרחים שעבורם ענינים נסתרים, דברים לפעול
הקשורים אלה הם – שכנגד בצד משהו מציאת וכמו ולתחבולות,

ולשב"כ. ל'מוסד'

הבטחון שירותי כל ועם רצופים שבועות כמה עברו והנה,
בחור-ישיבה!! באותו שירה מי את מצאו לא עדיין - המהוללים
למצוא רוצים שלא היא: אותו, מצאו שלא לכך היחידה הסיבה
אותו ימצאו ואם הגויים" יאמרו מ"מה וחוששים היות הרוצח, את

אותו. 'מוצאים' לא לכן - משהו לו לעשות מוכרחים יהיו

שיש ובעיר במדבר, ולא העיר באמצע התרחש זה שרצח ולמרות
את יודעים שהם הערבים, מבין ומשתפי-פעולה אנשי-קשר בה
לא מכריזים: -בכל-זאת מהפרגוד לפנים המתרחשות הידיעות כל
יהושע על שירה מי נגד מאומה עושים ולא מוצאים. לא יודעים,

ה'-יקום-דמו! סלמה

מסדר- הנושא ירד - המאורע למחרת התדרדרו: ועד-כדי-כך
התחייבות שיש כך על כליל לדבר הפסיקו בעיתונים. היום
מעשית בפעולה ולהגיב ומסייעיו, הרוצח את למצוא בטחונית
ידוע, מובן: אינו וביותר וייראו" ישמעו "למען שיהיה בכדי ראויה
התחשבו לא כלל - [שוכמאכר] "יוסל'ה" את חיפשו שכאשר
בארץ יהודים מליוני שלשה מבטחון דעתם את הסיחו בעולם.
תוך - כולו העולם לכל מרגלים שלחו זאת ותמורת הקודש,
כעת, ואילו הידוע. "יוסל'ה" את למצוא בכדי - כסף הון בזבוז
עברו כבר - האבות בעיר שפיכות-דמים אודות כשמדובר

הרוצח! נמצא היכן ומצפצף" פה פוצה ו"אין שבועות,

׳בטלנים׳ שאנו שיחשבו מעדיפים
את למצוא מלכתחילה רצו לא או רצו אם רק, הוא הויכוח וכל
כל את שיודעים כיון ימצאוהו, שודאי מכך ופחדו היות הרוצח,
על-ידי - למצוא שרצו מי כל את שמצאו כמו - למוצאו הדרכים
– ומפורסם כידוע ובעריהם, הערבים במחנות הנמצאים המרגלים

לכולם. הידועים דברים אלו סודות, כאן מגלה אינני

היכן יודעים וכבר הרוצח מי יודעים לפיה נוספת, דעה ישנה
היות אך ללוכדו, מוכרחים יהיו זאת יפרסמו אם אך נמצא, הוא
בכלל להמנע החליטו לכן - מכך להתרגז עלול פלוני בן ופלוני
לשרור יחזור וכך הענין מכל ישכחו וממילא זה, אודות מלדבר
השלום הזהו - ישראל" על "שלום - ובלשונם והשלווה, השקט

הכל?! על לוותר הם רוצים שתמורתו

נצטרך הרוצחים, את נמצא אם הרי לעצמם: חשבון עושים ...הם
עדיף - העולם כל בפני בו לנהוג שבושה כזה באופן בהם לנהוג
רוצח למצוא יכולים שאינם 'בטלנים' שאנו שיחשבו אם-כן,
ה׳תש״מ) בעומר ל״ג מוצאי (משיחת אותו. שנמצא מאשר

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות
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ויכוח אין - נפש פיקוח

אנטיזדה משה הרב

העולם את מאירים

בכיכר: משיח עצרת מהחלטות

למפיצים! הופכים
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

054-764-1900 לפרטים:



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

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן
המשיחמדליה הרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א הרבי מדליה

1996- משנת הממשלתית החברה בהנפקת
(זהב-750) זהב גרם 41.46

! יחידות 999 מתוך מדליה

04-8622-442 בע"מ המצליח

מחיר

מיוחד!

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ט לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

הארצי המרכז
משאיות לביטוח

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

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

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

ענפי כל
הביטוח

הבא הגירוש את למנוע

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הגירוש הליך לתחילת שנים 13 יציינו השבוע
השבוע שנשמעו הקולות קטיף. מגוש בפועל
חרטה. ומלאי ברורים היו הדרום, בישובי
המתגוררת התושבות אחת זאת לבטא הטיבה
"אני קטיף: גוש לרצועת הסמוך בקיבוץ
בגוש שחיו חבר'ה אותם בפני מתנצלת
הברורות אזהרותיו ואכן, נגדם". הייתי ואני
לוותר שלא המשיח מלך שליט"א הרבי של
מו"מ, איתם לנהל לא ואפילו לערבים,

לצערינו. התממשו

על מספרים והתושבים אחרי, שנה 13
למנוע, כדי בעיקר ימים, מאותם חוויותיהם
שטחים על וויתור פינוי של מקרה חלילה,

בעתיד.

מחנק של הרגשה
שנים במשך התמודדו נצרים, היישוב תושבי
וזאנה, משפחת יומיומי. כמעט טרור עם
אב ואיציק, תופת מכונית ע"י הותקפה
ונותר עינו את איבד קשה, נפצע המשפחה,
נאלצו הסגר, לאחר שמאל. ביד קשה נכות עם
שטרם חדש מצב עם להתמודד התושבים
והיו פעולה שיתפו שעמו כשהצבא הכירו,
הופך – ביישוב חייהם במשך הדוק בקשר

הסגר. על שאחראי הגוף להיות

הקשות: התחושות על מספר וזאנה איציק
בהן והוצבו חסומות, היו כולן "הכניסות
מחוייב היה להיכנס שניסה מי כל חיילים.
לאישור בכפוף או הגוש, תושב שהוא להוכיח

מראש. בתיאום שנעשה מיוחד

קל לא מחנק. של הרגשה היא המשמעות
'בלאגן' עוד היה בהתחלה זה. את לתאר
היה לא התיאומים ונושא בסגר פרצות כמו

והייתה התבצע זה בהמשך אבל מסודר,
סביב מתהדק' 'חבל כמו קשה, מאוד הרגשה

צווארנו".

היו לברית חדש, בן להם נולד הימים באותם
לגוש, מחוץ רבים אורחים להגיע אמורים
הסגר לאור מסובכת שהייתה פרוצדורה
להגיע הצליחו לא מהאורחים רבים הצבאי.

המילה. לברית

המראות מול להתחזק
"הרגשנו עמי": "צור השם את קיבל הבן
כדי צור, כמו ברוחו חזק להיות צריך שהעם
הקשה והחברתי הרעיוני השבר על להתגבר

להתבלבל בלי שאחריו האתגרים ועל

העקירה. התחלת את בשבילנו סימן הסגר
של זרימה הייתה שלפניו האחרונים בחודשים
מתוך במקום לגור שבאו ומשפחות אנשים

לתמוך. שבאו נוער ובני הזדהות,

בכל והתגוררו מראש חודשים הגיעו אנשים
ובישיבה. במדרשה ביישוב, דיור יחידות מיני

הגיעו וקבוצות באכסניה התגוררו צעירים
בחממות. לעבודה

תקופה במשך במאבקים נתונה הייתה נצרים
התקפות ביטחוניות, התרעות ארוכה.
התחושה ומטענים. טרור פעולות מחבלים,
כאל אליך מתייחס הצבא שפתאום הייתה
האבסורד מגודל נדהם עומד אתה האויב.
צבא של אדירה עוצמה הזה. המצב כל של
וטובים. שלווים אזרחים אלפי כמה מול שלם
האבסורד את המחישה הדרכים של הסגירה

חזקה. מאוד בצורה

קדימה ממשיכים
להמשיך רצינו הזמן. כל מאוד עסוקים היינו
לאחר אך האחרונה. הדקה עד שם חיינו את
וכל ממשיכים שהחיים החלטנו הגירוש,
טוב הכי זה את עושים – מתאפשר זה עוד
שאם החלטה הייתה ציבורית ברמה שאפשר.

אנחנו – קורה זה
ביחד. להמשיך רוצים
ברורה ודאות הייתה
הדרך". סוף לא שזה

הגיעו העקירה לאחר
לעיר נצרים תושבי
התפצל שם אריאל.

להקמת פנתה האחת קבוצות: לשתי היישוב
ובתוכה השנייה, והקבוצה בדרום חדש יישוב
ולהתיישב להישאר החליטה וזאנה, משפחת

אריאל. בעיר

בפעילותם המגורשים ממשיכים אלו בימים
הגירוש את למנוע כדי בעיקר ביתם, להנצחת
לביתם שישובו להם נאחל (היל"ת). הבא

והשלימה. האמיתית בגאולה בקרוב,

בשינה להפרעות
דעת ושאל וכו' בשינה לו שיש הפרעות דבר על כותב

לו. עזר לא ולעת-עתה רופא

בדירתו המזוזות את לבדוק צריך לראש לכל הנה
ובכל כדין, כשרות שתהיינה שלו התפילין את וכן
אחדות פרוטות יפריש הבקר תפלת קודם חול יום
בשבת-קודש גם יום בכל התפלה ואחרי לצדקה,
שנחלק כפי - חדשי תהלים השיעור יאמר טוב, ויום
ילבש ביום רק שלא טוב ומה - החדש לימי התהלים
קטן בטלית יישן גם אלא בציציותיו בדוק קטן טלית
בסידורו הזקן רבנו ע"י (הובאו בזה האריז"ל וכדברי

עניניו. שיסתדרו חזקה תקותי ואז ציצית), הל'

בטבע, אחיזה להיות צריכה דבר שלכל שכיון אלא
וכיוצא-בזה, כדורים איזה לו יתן הרופא ובטח

מענין לגמרי דעתו יסיח אבל הרופא, כהוראת יקחם
לא זמן במשך לאט לאט כנ"ל ואז הנ"ל הפרעות
דעתו שיסיח וככל האדם, ככל לאיתנו יחזור ארוך
ומנהיגו עולם בורא ית' בהשם בבטחונו ויוסיף יותר
עניניו. ובכל בהנ"ל והצלחתו ית' השם בברכות יתוסף
ו׳תתמו) (מאגרת

המורה כשרון לנצל
כבוגרת ההוראה בשטח שעבדה במכתבה מזכירה
עתה, גם בזה כשרונותי'ה שמנצלת ותקותי דסמינר,
על-כל-פנים או מלאה למשרה בידה זמנה אין באם
תכופות ולעתים לזמן מזמן על-כל-פנים הנה חלקית,
הנוער ובתוככי בכלל המסורתית היהדות בהפצת
בזו. היא השעה והכרח דרישת שהרי ביחוד, והקטנים
ו׳תתמז) (מאגרת

צה"ל) (דובר קטיף מגוש הגירוש

קטיף גוש


