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בתעודותיו, הרשום עפ"י נמדד לא אדם, של האמיתי גילו
אדם לך יש שליחותו. במילוי לפעול שהספיק במה אלא
מעשיו עפ"י אך מופלג, בגיל שהוא הרי הרישום שעפ"י

חייו שנות שבמספר מי יש אבל לימים. תינוק עוד הריהו
ולהשפיע האלוקית שליחותו את למלא הצליח המועט,

האר"י היה כזה מוחץ. באופן הבאים הדורות ועל דורו על
מגלה האלוקי המקובל אשכנזי לוריא יצחק רבי הקדוש,

כארבע לפני בצפת שחי רשב"י, נשמת ניצוץ הסוד, תורת
יום הינו מנחם-אב ה' זו, קודש שבת וערב שנה מאות

שלו. ההילולא
עוד ושש שלושים בגיל

עפ"י הנה במצרים, בהיותו
שהיה הנביא אליהו הוראת

אתו ולומד אליו נגלה
עם עלה הקבלה, בתורת

על בעיקר לצפת, משפחתו
תלמידו את לפגוש מנת

(הרח"ו) ויטאל חיים רבי
תורתו. את לו ולהעביר
עלייתו, לאחר שנתיים

והוא האריז"ל נפטר
את שנה. (38) ל"ח בן

חייו בשנות הספיק אשר
אך לאמוד, קשה הקצרות,
כתבי - הקדושים ספריו
את מהווים - האריז"ל
פנימיות גילוי תחילת

ועד החסידות בתורת בגילוי שהמשכה לרבים, התורה
משיח. של תורתו לגילוי

בארץ ההווים הדברים כל יודע
חלק וזה הרח"ו, תלמידו כותב הרוחנית גדולתו על

האלוקי הגדול ..הרב חידות אביע היום והנה מדבריו:
ובתלמוד במשנה במקרא כרמון תורה ...מלא ורבי מורי
במעשה בראשית, במעשה ואגדות מדרשים ובפלפול,
בשיחת העופות ושיחת האילנות בשיחת בקי מרכבה,

אדם בני מעשי כל יודע הפרצוף, בחכמת מכיר המלאכים,
לעשות, ושעתידים שעשו
הדברים וכל עתידות יודע

בארץ". ההווים
התלקטו האר"י סביב

תורתו. מרזי גילה ובפניהם עליון קדושי חברים כמנין
ולקבל תלמידיו עם לצאת נהג בקודש, הליכותיו בין

האריז"ל פנה הפעמים, באחת בשדה. המלכה שבת את
אומנם בירושלים? השבת את שנקבל רצונכם : לתלמידיו
לתלמידיו בזה אך כלל, אפשרי היה לא הדבר הטבע עפ"י
שבת, לקבלת לירושלים להביאם שביכולתו ספק, היה לא

הדבר ומשמעות הואיל אמרו, מהתלמידים שכמה אלא
להיוועץ עליהם הנה בביתם, בשבת יהיו לא שהם היא,

נשותיהם. עם בזה
פניו נפלו הדברים לשמע

כי ואמר, האריז"ל של
היו ואילו השעה הוחמצה

היו יחד, כולם הולכים
המשיח. את להביא יכולים

להתגלות מוכנים
מלך שליט"א הרבי שואל
זה כיצד לכאורה המשיח,

שהייתה תלמידיו שבקשת
כהלכה, בית" "שלום לשם

לגאולה? סתירה תהווה
אלו תלמידים ותשובתו:

רבם גדולת את שידעו
והנסתר, הנגלה בתורת
שלא עליו לסמוך יכלו
"שלום בהיפך יכשילם

אצלם משהתעורר בית".
גם ומכאן לרבם, התקשרות חוסר על הדבר העיד ספק,

מוכן. אינו עדיין שהעולם
זכה במהלכם, מאז. חלפו שנה מאות מארבע למעלה

להתקשרות עד החסידות, תורת לגילוי ישראל עם
מלך שליט"א לרבי ישראל בית המוני של העצמותית

תשנ"ב: כסלו הכללית ב"יחידות" להכרזתו ועד המשיח,
נמצאים שבהם המשיח ימות - אלה בימינו "ובפרט

רואים אז העינים, את לפתוח רק וצריכים עכשיו,
בפשטות". והשלימה האמיתית הגאולה כבר שנמצאת

וקיום תורתו לימוד ע"י מתאפשרת, העינים פתיחת
אשר חזון" "שבת זו בשבת בפרט הקדושות, הוראותיו

את יהודי לכל בה מראים מברדיצ'ב, יצחק לוי רבי כדברי
בהתגלות בשר בעיני לראיה ועד השלישי, המקדש בית

ממש. כפשוטו ויגאלנו שיבוא המשיח מלך שליט"א הרבי

החי האריז״ל הילולת
בערב מציינים ישראל, בית המוני
הילולת יום את אב, מנחם ה' זו, שבת
החי, האריז"ל לכינוי שזכה מי האר"י.

הקבלה בתורת התורה סודות את גילה
עולים אף המונים לדורותינו. והנחילם

מנהג בצפת, אשר לציונו זה, ביום
המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י שחודש

שנים. לפני

לילדים פעילות
לפגרה, והיציאה הלימודים סיום עם

מחזורים יפתחו התורה, בתלמודי גם
ישראל. לילדי הקיץ בפעולות נוספים

מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
של מגוון הקיץ בימי מתקיימים המשיח,

כי יצויין אלה. לימים ומחנות קייטנות
החופש בימי כבר הפועלות הקייטנות גם
מוקדי בכל פרטים השני. למחזור נערכות

חב"ד.

בירושלים הגאולה שיירת
"שיירת השבוע נערכה בירושלים

אוטובוס מבצעים, טנק שכללה הגאולה"
ודגלי בתמונות מקושטות ומכוניות

נעה אב, מנחם חודש לקראת משיח.
במסע ירושלים, ברחובות השיירה

האמיתית לגאולה וצפיה התעוררות
התקיים השיירה של בסיומה והשלימה.
מאות השתתפו בו מושקע, ילדים כינוס

והוריהם. ילדים

נמצאים שבהם המשיח ימות - אלה בימינו ״ובפרט ה׳תשנ״ב: כסלו כללית, מ״יחידות״ הקדושה להכרזתו עד
בפשטות״ והשלימה האמיתית הגאולה כבר שנמצאת רואים אז העינים, את לפתוח רק וצריכים עכשיו,

טובות חדשות
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הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

נמצאת הגאולה
בפשטות כבר

806

בית את יהודי לכל מראים חזון שבשבת אומר מברדיצ׳ב יצחק לוי רבי
בבנינו") "והראנו (ציור: בנינו. את להחיש אחד לכל כח נתינת - המקדש

המקדש את רואים



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

דואני שיחי' ירון הת' למשפחת
ב"ג עם השידוכין בקשרי בואו לרגל

כחלון שתחי' שולמית
עד עדי בנין - ביתם יהא

שלימה לרפואה רוזה בן חי יצחק ולזכות

שיחיו חיה ותהילה אריאל הר' למשפחת
לוזון

ה' בצבאות החייל - בנם להולדת
שיחי' מענדל מנחם

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוהו

טוב מזל ברכת טוב מזל ברכת
ז"ל ונעימה כדורי בן יחזקאל הר'

שמש
ה'תשס"ט אלול ז' נלב"ע

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

נשמת לעילוי
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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
תשמ״ח)והשלמה. - 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

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:26 7:10 ירושלים
8:29 7:25 תל-אביב
8:30 7:18 חיפה
8:28 7:26 באר-שבע
9:14 8:03 ניו-יורק

במשפט ציון - ישעיהו חזון 
א-כז). א, (ישעיה בצדקה. ושביה תפדה

המקדש את מראים

מברדיטשוב יצחק לוי רבי של אימרתו ידועה
זו בשבת כי מחזה", "לשון - חזון" ש"שבת
דלעתיד". המקדש ואחד אחד לכל "מראין

ש"שבת הפשוט הפירוש את נוגד הדבר ולכאורה
ישעיהו", "חזון ההפטרה התחלת שם על - חזון"

היפך של בעניינים נבואי מחזה מתואר שם
היא השלישי המקדש בית ראיית ואילו - הנחמה

הנחמה? בשלימות ראיה
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

כך? דווקא למה
ה' עשה למה ביאור. דורש עצמו זה שכלל אלא

שלאחריה, העליה לשם בירידה צורך שיהיה כך,
דלעתיד המקדש בית שעליית - דידן ובנידון

המקדש? בית וחורבן הירידה הקדמת ע"י תהיה
מתן של היומי החידוש הבנת ע"י יובן זה עניין

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

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

שינה ללא רעננים להיות
למה לכאורה השאלה, נשאלת כאן שגם אלא

התורה בנתינת צורך יהיה יום שבכל כך, ה' עשה
מלימוד הדעת והיסח ההפסק לאחר מחדש

נברא למה כלומר, השינה? ע"י שנעשה התורה,
לישון, שמוכרח ועד להפסיק שעליו כך האדם
שעות כמה של הפסק להיות חייב זה ידי שעל

לימוד ע"י קונו, את לשמש בריאתו תכלית במילוי
"לרענן" הקב"ה יכול הרי המצות, וקיום התורה

ער. שהוא בשעה גם ונשמתו האדם גוף את
היא האדם בריאת תכלית הוא: בזה והביאור

וכלשון כולה, הבריאה בכל ושלימות עילוי לפעול
לתקן", - לעשות" אלוקים "ברא הפסוק על חז"ל

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

העולם. בטבע והרמה עילוי ופועל בעולם
עצמו את שהרגיל שלאחר אחד, כל בעבודת וכך
לטבעו, שנעשה עד ה' בעבודת מסויימת ברמה

מרגילותו. למעלה בעבודתו, חידוש להוסיף עליו
ש"נעשה היומי בחידוש גם מודגש זה ועניין

השינה. הפסק לאחר חדשה", בריה האדם

הפסק ללא התחדשות אין
הקדמת מחייב כשלעצמו ה"חידוש" שגדר וכיון

הרי חידוש, שייך לא הפסק ללא כי הפסק.
חלק הוא הבריאה, טבע מצד בעבודתו, ההפסק

חידוש. של באופן קונו את לשמש מעבודתו
האדם, כשעבודת עליה". צורך ב"ירידה גם כך
כך כל ניכר לא תמידית, עליה של באופן היא
בעליות ההפסק לאחר אבל שבעליה, החידוש

שבעליה. החידוש ונרגש ניכר אזי הירידה) (לגבי
העליה לשם והחורבן הירידה כוונת ביחס גם כך

מעלת בשביל, שהיא, דלעתיד, במקדש שתהיה
וכיון חדש. מקדש בית - המקדש בבית החידוש
שיהיה מכריח חדש מקדש בית בבניית שהצורך

בלבד זו לא הרי, הקודם, המקדש בית של הפסק
מזה, יתרה אלא להבנין, סתירה אינו שהחורבן

נעלה באופן עתה שנעשה חדש, בנין התחלת הוא
יהיה ש"גדול ט) (ב, חגי הנביא כהבטחת יותר,

הראשון". מן האחרון הזה הבית כבוד
ה׳תש״נ) חזון, שבת דברים, פרשת שבת שיחת (עפ״י

מלך דבר

דברים פרשת
ג אבות: פרקי

דברים

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
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טוב מזל ברכת
בקשרי בואו לרגל פייסין שיחי' אליהו הת' למשפחת

חביב שתחי' חיה מנוחה ב"ג עם השידוכין
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא



מביתר ששון חיים הרב מספר
לו שאירע מיוחד מופת על עילית,
אליהו מרדכי הרב הראשל"צ עם

זצ"ל:
בשעה לנו נולד תשנ"ט "בשנת

מכיון שי'. מענדל מנחם בננו טובה
אליהו הרב עם קשור להיות שזכיתי
בכל שלי, התשובה תהליך בתחילת

שהראשון- רציתי בן לי שנולד פעם
מסיבה פעם וכל הסנדק יהיה לציון

לעצמי אמרתי הסתדר, לא אחרת
אי"ה. יסתדר זה הפעם שאולי

מלך שליט"א לרבי לכתוב החלטתי
ב'אגרות-קודש' כך, על המשיח
ההתלבטות מה שכתבתי ולאחר
מרדכי הרב של שמו את וציינתי

מאוד תשובה לי יצאה אליהו,
השם הוזכר ימין בצד ברורה.

היה השני הצד ומן הצדיק", "מרדכי
הרבנים"! "מחשובי כתוב:

את לסדר ההשתדלות החלה כעת
יקרה שזה ולדאוג הענין

ללשכתו פניתי בפועל.
הסבירו שם אך הרב, של

בטוב חש לא שהרב לי
ולא האחרונים בשבועות

כמה מזה מביתו יוצא
שבועות.

לעשות. מה ידעתי לא
לי, סיפר ממכירי אחד

אירוע, מתקיים שבוע שבאותו
בו להשתתף מקפיד אליהו שהרב

הנערכת ההילולא בסעודת "מדובר
סאלי. הבבא - מורו של לכבודו

כבוד את לפגוש תצליח שם אולי
ממנו". ולבקש הרב

לקצר נאלצתי שבוע, באותו
הקודש מערוצי באחד בתוכניתי
בו לאולם ו"טסתי" אז, שפעלו

לראשון- חיכיתי האירוע. התקיים
שנולד לו לבשר אליו וניגשתי לציון,

הרב ומוצלחת. טובה בשעה בן לי
ובירך ידי את לחץ ובשמחה חייך

בבריתו להכניסו שאזכה אותי
ובזמנו". "בעתו אבינו אברהם של

לכבדו מבקש שאני לרב אמרתי
הזו. בברית בסנדקאות

ולשמאלו לימינו בחיוך הביט הרב
אותם, "תשאל ואמר: עוזריו לכיוון

כמה כבר מקום לשום יוצא ללא אני
ה'בבא-סאלי' להילולת רק שבועות,
מיד ואני דקות לכמה ורק קרוב שזה
האחרון". בזמן בטוב חש איני חוזר.

את עושה אני "הרב! אמרתי:
באיזה הרב, של לבית קרוב הברית

שהרב ובלבד נוח, שלרב שעה
שהרב וכשראיתי הסנדק!" יהיה
כאילו אותו) המאפיינת (בענווה

את לדחות לו נעים לא כי מתלבט
"הרב! "להתחנן": המשכתי בקשתי.
הקודמים הבנים בשלושת בבקשה!

זה אבל טוב והרגשת בריא היית
ילדנו הוא הזה הילד הסתדר, לא

ל-11 לאמא מגיע לא ה'אחד-עשר'
לבנה"? בסנדקאות אותה שתשמח
הכף' את 'הכריע האחרון ה'טיעון'

לה! מגיע - צודק "אתה אמר: והרב
אבוא"! אני לי, שקשה למרות

היה. כך ואכן
עמד כשהרב האירוע, בסיום

אמרתי לביתו, חזרה לעזוב כבר
נעימה הפתעה לי יש "הרב! לו:

שכבוד מראש ידעתי אני בשבילך!
הזו"! בברית הסנדק יהיה הרב

בפליאה בי הביט הרב
ידעת "אתה ואמר:
אהיה שאני מראש

לא בעצמי אני הסנדק?
עושה אני מה בכלל מבין
לצאת הסכמתי ואיך פה

סנדק ולהיות מהבית
נמצא. אני שבו במצב

שלפתי ידעת?" אתה איך
המכתב עם קודש' ה'אגרות- את

נקבע "כבר ואמרתי: שכתבתי
הסנדק!" תהיה שאתה

ואת השאלה את לרב הראתי
ומתבונן. מקשיב כשהרב התשובה,

"פלא-פלאים. אמר: הוא מכן לאחר
מה מבין אני עכשיו ופלא! הפלא

פה..." עושה אני
מההתחלה לי אמרת לא למה "אבל

שאל הסנדק?" שאני קבע שהרבי
כיצד ידעתי "לא השבתי: ואני הרב,
העיקר אך הרב. כבוד תגובת תהיה

הסנדק בפועל היה שהרב הוא
שליט"א!" המשיח מלך הרבי כרצון
אם משנה? זה "מה ואמר: חייך הרב
בא הייתי מראש- זאת יודע הייתי

הרבי"! לכבוד מוקדם יותר
פגשתי יותר, מאוחר שנים כמה אגב,

הוא שאני שידע וללא במזכירו,
הסיפור את לי סיפר המעשה, בעל
אחד בעת מהרשל"צ ששמעו כפי

אלא לנו נותר לא הרבנים. מכינוסי
פלאים"... "פלא nלומר

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש שיחות מתוך

אבל...אנו מסכימים, אבל... מסכימים, אנו
שבו מהסיפורים גדול שחלק - האר"י שבחי בספר

מסופר: בתחילתו, - האריז"ל בכתבי גם מובאים
עם יצא כלה להכנסת סמוך שבת בערב אחת "פעם
ובתוך השבת... לקבל כדי צפת... לעיר חוץ תלמידיו
רצונכם חברי לתלמידיו: הרב אמר משוררים שהיו
בירושלים? שבת ונעשה השבת קודם לירושלים שנלך

- פרסאות מכ"ה יותר מצפת רחוקה היא וירושלים -
התלמידים מן וקצת בכך, מרוצים אנו התלמידים: מן קצת השיבו
"איזיל... הש"ס: וכלשון - לנשותינו ונודיע מקודם נלך ואמרו: השיבו
חרדה הרב נתחרד לבתינו, מקודם נלך שאמרו כיון - בדביתהו" ואימליך
שאלמלא להגאל, זכות בנו היה שלא לנו אוי ואמר: כף אל כף והכה גדולה
גדולה בשמחה לילך רוצים שאתם אחד בפה לי משיבים כולכם הייתם
ותוך להגאל, עומדת השעה היתה שעתה ישראל, כל נגאלים היו ותיכף

בעו"ה". הגלות חזר שמאנתם
עם שארע סיפור בפרט מהתורה, חלק הם בכלל התורה סיפורי
הוראות - שבו מהפרטים כולל ממנו, להפיק ועלינו ופורסם, האריז"ל

בעבודתינו.
ואימליך "איזיל של שענין יתכן כיצד להבין: צריך לכאורה, ובהקדים:
להיות צריך התורה לפי הרי, הגאולה, להבאת סתירה יהווה בדביתהו"
שבת שנרות השבת, בענין ובמיוחד דעלמא, במילי בדביתהו" "אימליך
ענין הגאולה את יעכב ומדוע לאשתו, איש שבין בית" "שלום בשביל הם

ערוך"? ה"שולחן על ומבוסס התורה לפי כולו שהוא

להביאבאופן כזה אי אפשר להביא  אפשר אי כזה באופן
המשיחאת המשיח את

מעשה עבדינן בדרבנן בגמרא: שנאמר מה בהקדים יובן לכך ההסבר
כך ואחר חכמים, כדברי לעשות יש ראשית, - תיובתא" מותבינן והדר
"מותבינן", של אפשרות קיימת אם ולכאורה ולהקשות. לשאול אפשר
חכמים, בדברי שנמסרו בענינים אלא מעשה"? "עבדינן קודם מדוע

מוחלט. ציות - לכל ראשית
לסמוך ואפשר גדולים. למדנים הם שהחכמים לדעת יש הנגלה: ע"פ
היגיעה לו שחסרה מפני זהו בדבר, קושיא לו יש מאי? אלא עליהם.
הוא זכאי, יהיה והוא אמיתית, יגיעה לו וכשתהייה בתורה, האמיתית

חכמים. כדברי הוא שהדין יווכח
לחכמים לציית ויש וקבלת-עול, התקשרות דרושה הענינים: ובפנימיות
לגביו חישובים, לו שאין צבא, יוצא של הענין וזהו כלל. חישובים ללא

לוי. שבט וכדוגמת והוראותיו, המפקד אלא מציאות, שום קיימת אין
שהיה האריז"ל מפי משהו שמעו כשהתלמידים בסיפור: ההסבר גם זהו
עליו לסמוך שאפשר לדעת, להם היה מותר הנגלה, בתורת גם גדול גאון
רבו, בדברי ח"ו מפקפק יהודי ואם להלכה. הנוגד במעשה יכשילם שלא
של הענין - האחדות פגומה וממילא פגומה, שההתקשרות סימן זהו
אבינו". "ברכנו - כן לפני שנאמר במה גם חסר ובמילא כאחד", "כולנו

כשיר. הוא אין למלחמה אך חישוב, אמנם הוא החישוב ובפנימיות:
מוציאים משהו כששומעים כזה, באופן המשיח את להביא אפשר אי
דברי משמעות את הוראה מורה לשאול והולכים ערוך" ה"שולחן את
אפשר אי כזה באופן .. ששמעו למה סותרים הם אין אם היטב" ה"באר

המשיח! את להביא
דוד) בית למלחמת היוצא כל בקונטרס נדפס תשח״י. שמיני ש״פ שיחת (מתוך

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ח. פרק
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א-ג. פרק בתולה. נערה הלכות
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פלאים" "פלא

הבחירה בית הלכות לומדים

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

וגם העתיקה, בירושלים הנמצאים היהודים כל את לצלן,
החדשה! בירושלים

תשל"ח) כסלו (ט'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ירושלים לתושבי -סכנה השבועות" ב"שלשת המקדש בית עניני לומדים
ליין: און

מסכת משניות יחזקאל, בספר לימוד - יום מידי
ברמב"ם. הבחירה בית והלכות מידות
ווידאו אודיו שיעורי אלו, בנושאים עיון

www.hageula.com

הברית בעת



דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

השמחות עונת לקראת

הגאולה שמחת ברכוני
ומהודרת חדשה בגרפיקה

שבת סעודות סדר
גאולה ופניני חב"ד ניגוני עם

שמח! יותר מפואר! יותר חסידי! יותר

077-5123-770 להזמנות:

ביטוחים קדמי

רבי בציון קדמי צחי ר'
בקזחסטן יצחק לוי

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים: 03-501770203-5017702 מתקשרים

מלכת עמד הזמן בשבילם,

בתורה קיצורים בלי
החומש. מקצורי הלימוד אודות ...כותב

אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד הוראת ומפורסמת
זצוקללה"ה (מוהרש"ב) אדמו"ר אביו קדושת וכבוד

באיסור ישראל, גדולי כל בתוככי זי"ע נבג"מ
- ורק אך היא שעמדתי מובנת שמזה מוחלט,

מוחלטת. בשלילה
כל על ממרום רוח שיערה יתברך מה' רצון ויהי

כולל שהם, מקום בכל ישראל דבני החינוך עסקני
תורתנו האמת להכיר כותב, אודותם העסקנים גם

שהרי ופשרות, קיצורים סובלת שאינה אמת, תורת
מבני ואחת אחד כל ויתחנכו היא, שלימה תורה
על היא, מלא עולם אחת נפש שאפילו ישראל,

רואיהם כל אשר תלמידים להעמיד הקדש, טהרת
המה. ה' ברך זרע כי יכירום

ז׳תטז) (מאגרת

השמים כיפת תחת דווקא - החופה
הרי - השמים, כפת תחת חופה אודות ...לכתבו

בדבר, טעמים וכמה מקומות בכמה זה שהובא כיון
האמור, באופן לעשות יסכימו שכולם חזקה תקותי
כשנעשית ואפילו השמים, כפת תחת אומרת זאת

להיות החופה יכולה מקורה שכולו באולם החתונה
בכמה כבר שהיה וכמו להאולם, בסמיכות בחוץ

כאן. חתונות וכמה
אחד זה (שגם השמים בככוכבי שיתברכו רצון ויהי

להבין). וקל להאמור, הטעמים
ז׳תי) (אגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

תושבי של בעיניהם אלה, בימים להסתכל קשה
מציינים, שהשבוע השומרון, וצפון קטיף גוש

"מבצע תחילת יום את אחרים המונים עם יחד
חזרו לא כבר חייהם שלאחריו ההתנתקות"

דבר. אותו להיות
שהעם כפי או "מפונים" ואותם אחרי. שנים 5

רחוקים עדיין כ"מגורשים", אותם לציין מעדיף
וסדירים. נורמלים מחיים מאוד

התקשורת, כלי את ששטפו פרסומים מאותם
תושב, לכל מענה לתת ומוכן ערוך הכל כאילו
עדיין המתיישבים של רובם רוב זכר. נותר לא
מצב באותו חי חלקם ארעיות. בדירות חיים

של פוסק בלתי איום בצל חיים של מסוכן
שבניגוד אלא הדרום. בישובי ופצמ"ר קסאמים

הרי ממש, של בבתים חיים היו הם אז לעבר,
שהבית רק - סכנות לאותן חשופים הם שכעת

שביר. קרוון הינו עליהם להגן שאמור

מוסרי לא וגם טפשי גם
הם כאשר מוצדק, זעם חשים בעם רבים

- המגורשים את המלווים למחדלים נחשפים
זו. דעה מבטא אומן, ישראל פרופ' היום. עד

מגוש "הגירוש כי אומן קבע שונות בהזדמנויות
ביותר הנורא המעשה הוא בלשונו, קטיף",

גם .1956 בתחילת לארץ שהגיע מאז שחווה
"הטיפול מדעתו. אותו הוציא למפונים היחס

טען לאומית", חרפה הוא המגורשים בפליטים
ההתנתקות. אחרי הרצליה בכנס בנאום אומן

באנשים "מדובר לעיתונות בראיון אמר לאחרונה
החריבו וכעת מפוארת, התיישבות שבנו יצרניים,
אני הלאומי. החוסן על משפיע זה גם חייהם. את

אשתוק". ולא שותק לא
שולף הוא הראיון באמצע מאז. נרגע לא אומן

הקרובה "בשבת קטן. חומש האחורי מהכיס

מציין. הוא מסעי", מטות בפרשת קוראים אנחנו
ההפטרה המצרים. בין ימי של השני השבוע "זה

עשה רעות שתיים 'כי בירמיהו. ב' מפרק היא
להם לחצוב חיים, מים מקור עזבו אותי עמי,

כך המים'. יכילו לא אשר נשברים, בורות בורות
משהו רעות. שתי קטיף? בגוש עשו מה כתוב.
מקור עזבו טיפשי. משהו גם אבל מוסרי, לא

אם מילא המוסר. את הצדק, את עזבו חיים. מים
להביא אחרות. מטרות להשיג כדי עוזר היה זה

רציונלי?". זה נשברים. בורות קיבלנו? מה שלום.

התחילו לא אפילו
יכול לא אתה מוסרי. בלתי היה הגירוש "כן.

להוציא אז באנשים שפוגעת ביטחון גדר לבנות
גרם. הזה הגירוש למה גם תראה מביתו? אדם

מלחמת את חטפנו שדרות, על קסאמים קיבלנו
יצאנו עזה, על השתלט החמאס השנייה, לבנון
כל איפה המרמרה. את קיבלנו יצוקה, לעופרת

אומן. פרופ' דברי השלום?". ואיפה זה
בחודשים שנתפרסמה כפי המצב תמונת

ודרשת אזעקה, פעמוני מעוררת האחרונים,

המגורשים: להצלת מיידית פעילות
הסתיימה לא עדיין קטיף גוש מאנשי ל-50%

הקבע. בתי לבניית התשתיות הכנת עבודת
יחלפו ביותר, האופטימאלי במצב מכך- כתוצאה
עד הפינוי מאז שנים שבע שנים, 3 לפחות עוד

הקבע. לבית יכנסו קטיף גוש מפוני שאחרוני
ולא כלכלי למשבר נקלעו רבות משפחות

סיוע. ללא הקבע בית את לבנות כרגע מסוגלות

מחפיר זלזול
גורמי ע"י שנעשתה כלכלית עבודה פי על

הגוש לחקלאי שניתן הפיצוי את ובדקה מקצוע
כי עולה החקלאות. משרד על מקובלת ושהינה

פיצוי הינו החוק במסגרת שקיבלו הפיצוי שיעור
קטיף גוש מחקלאי אחוז כ72% וחסר. נמוך

לפעילות! חזרו לא עדיין
קטיף בגוש הקטנים העסקים מבעלי כ-50% רק
העסקים ככלל, זמני במקום רובם לפעילות. חזרו
העקירה לפני מערכם מחצית בכדי היום נמצאים

ואינה מפלה לעסק הפיצוי חישוב שיטת שכן
הוגנת.

הינו קטיף גוש אוכלוסיית בקרב האבטלה שיעור
בישראל. האבטלה מאחוז 2 פי וגבוה כ-21%
אושרו ואף שנתפרסמו נוספים דו"חות בנוסף

מלמדים שונים, בדרגים חקירה ועדות ע"י
שרבים הנוער, בני של טוב הבלתי מצבם על

החוויה בגלל אם קשים, משברים חווים מהם
המשפחתי. המצב בגלל ואם שעברו המטלטלת

החמורות הבטחוניות לסכנות בנוסף זאת כל
המתרחב, הקסאמים כאיום מאז, שהתחוללו

שליט. גלעד החייל וחטיפת יצוקה עופרת מבצע
לגאולה ותפילה נחמה של ימים הינם אלו, ימים

והפרט. הכלל גאולת - והשלימה האמיתית

קטיף גוש חורבן ממראות


