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ניסי חילוץ התרחש שעבר, בשבוע רביעי ביום
החמר ממכרות עולמית, ותהודה לכותרות שזכה

שבמהלך ועמורה סדום מלכי השידים. עמק באיזור
נקלעו המלכים, וחבריו כדרלעומר מפני מנוסתם

ונבלעו הבארות לאחת נפלו החמר, בארות לאיזור
אלא אינו מותם כי היה נראה זה בשלב בתוכה.
התרחש אז שדווקא אלא קצר, זמן של שאלה

הוא כי חש סדום ומלך נעצר השקיעה תהליך הנס.
וניצל. החוצה נשלף פשוט

רש"י מבאר הנס, להתרחשות הסיבה על
היו שלא מקצתן באומות שהיו "לפי בפרשתנו:
מכבשן כשדים מאור אברהם שניצול מאמינים

באברהם האמינו החמר מן זה שיצא וכיון האש.
למפרע".

נס גבי על נס
בשבוע רביעי ביום

בדרך הסתיים שעבר,
והפעם נוסף. חילוץ נס

ונחושת זהב במכרה
כן לפני יום 69 בצ'ילה.
כשבתוכו המכרה, קרס

מטר 620 של בעומק
העת באותה נמצאו

כורים. ושלוש שלושים
נפגעו לא נס בדרך

המכרה בקריסת הכורים
להתכנס והצליחו

מילוט, חדר של בחללו
ידוע. לבלתי ולהמתין
הבאים הימים במהלך

לגלות החילוץ צוותי ידי על רבים מאמצים נעשו
יום כל המכרה, בתחתית חיים סימני נותרו האם
חי. מישהו למצוא הסיכוי את הפחית רק שעבר

מיוחד, דמיון בעל להיות צריך לא המכרה, ובתוך
תקועים הכורים. של במוחם עבר מה לשער כדי

עם האדמה בבטן
ההולכים מחיה אמצעי
פנימי ובמתח ואוזלים,
בנתונים וגובר. ההולך

שיש והבטחון האמונה שהאחדות, הרי הקיימים,
מטרים מאות של בעומק גם שמשגיח לעולם בורא

הינם מזה", אותנו יוציא ו"עוד האדמה, בתוך
ביותר. הנדרש המצרך

לקדוח הצליחו והמחלצים חלפו, יום עשר שבעה
חמצן, להעביר החלו באמצעותה צרה, קשר תעלת

קרוביהם. עם קשר אף ובהמשך שתיה, מזון
ביותר המורכב החילוץ מהלך תכנון החל כעת

קרוב שנמשך מהלך הדרושים, האמצעים ובניית
כ-60 של ברוחב עומק מנהרה נחפרה לחודשיים.
"רכב" הוכנס לתוכה מתכת. בצינור שדופנה ס"מ
גדולה מתכתית קפסולה כמעין שנבנה החילוץ,

במיוחד שנבנה ענק מנוף אחד. אדם לנשיאת ונועד
רכב את והוריד העלה

כאמור כנדרש. החילוץ
שעבר רביעי ביום

לצאת הכורים 33 זכו
ההרוס, מהמכרה חיים

הודיה כולם כשבפי
הגדול הנס על להשי"ת

זכו. לו

הגאולה ניסי
רואה שאדם מה מכל
להפיק עליו שומע או

ה'. בעבודת הוראה
ברורה לגבינו ההוראה
אמונה אחדות ביותר.

שאנחנו ובטחון
! ממש עכשיו נגאלים,

הבטחתו את שמענו
כבר כי המשיח מלך שליט"א הרבי של הנבואית
פני לקבל רק צריכים "ועכשיו הגאולה, זמן הגיע

מאז שחלף הזמן פרק ממש!". בפועל צדקנו משיח
ביום כולנו נתאחד כך לשם קל, לא נסיון היווה

הבאים" "ברוכים בהתוועדות מרחשון ח"י שלישי
באולמי שתתקיים החגים, בחודש קודשנו מחצרות

אמונה מתוך כולנו נתאחד באזור. ברכות" "שפע
להתגלותו זוכים אנו ממש ומיד שתיכף ובטחון

עולמים גאולת גואלנו כשהוא והמושלמת, המלאה
לבב. וטוב שמחה מתוך

הבאים״ ״ברוכים כנס
חשון ח"י הקרוב, שלישי ביום
בית המוני אי"ה יתכנסו ה'תשע"א,

להתוועדות וטף נשים אנשים, ישראל,
וכנס ערוכיפ שולחנות סביב חסידית
השבים פני לקבלת הבאים" "ברוכים

משיח. בית - 770 - קודשנו מחצרות
באולמי 18:30 בשעה יתקיים האירוע

רח' לשעבר), (ורסאי ברכות" "שפע
נשים עזרת אזור. א.ת. ,5 הפרדס

לפרטים הארץ. מכל הסעות פתוחה.
.03-658-4633 הארצי: המוקד - נוספים

משיח לקמפיין מצטרפים
יחודי, קמפיין השקת לקראת

הרבי של בתמונות הארץ כל את שיכבוש
פעילים דרושים המשיח, מלך שליט"א

תמונות חלוקת למבצע להצטרפות
המגורים. ובבתי העסקים בבתי משיח

מתבקשים למבצע, להצטרף המעונינים
.052-770-7431 בטלפון: קשר ליצור

המקוה בבניית שותפים
הולכת הארץ במרכז הערים באחת
שיטת לפי חב"ד - טהרה מקוה ונבנית

נפלאה זכות הרש"ב. אדמו"ר כ"ק
מי לכל גדולות ישועות לפעול שיכולה

ותרומות: לבירורים לבנייה. לעזור שמוכן
חב"ד בבית או .052-770-4977 - מנחם

.02-9918127 -

מהווה בצ׳ילה הכורים הצלת נס ה׳. בעבודת הוראה להפיק עליו שומע או רואה שאדם מה מכל
! ממש עכשיו נגאלים, אנו כי והבטחון האמונה האחדות של כוחה על עבורנו מאלף שיעור

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(22.10.10) ה'תשע"א חשון י"ד וירא, פרשת קודש שבת ערב

כולנו - הקרוב שלישי ביום

הבאים" "ברוכים לכינוס
האחורי בעמוד פרטים

ב"ה

אמונה של פרץ
המכרה ממעמקי

819

של וחמישים המאה הולדתו יום את יציינו חשון, כ״ף חמישי ביום השבוע,
תמימים״. ״תומכי ישיבות מייסד הרש״ב, אדמו״ר כ״ק

להולדתו שנה וחמישים מאה



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

זיסלה וחיה משה רפאל הר' למשפחת
קורקוס שיחיו

ה' בצבאות החייל - בנם להולדת
שיחי' מענדל מנחם משיח

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוהו

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

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

תניא תהלים חומש
לתורה" עתים "קבע

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

14:00 עד 11:00 משעה יום כל
19:00 משעה בערב גם ג'-ד' בימים

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

67 העצמאות שד'

  
   
   
    
   

    
  
   
     
    
    

  
    

ד) יח, (בראשית מים מעט נא יוקח

נא "יוקח אמרת אתה הקב"ה לו אמר
הוא לבניך, פורעה שאני חייך מעט"
הזאת השירה את ישראל ישיר "אז שכתוב
במדבר. הרי יז), כא, (במדבר וגו'" באר עלי
ז). ח, (דברים מים" נחלי "ארץ מנין? בארץ
מים יצאו ההוא ביום "והיה מנין? לעתיד

ח). יד, (זכריה חיים"
רבה) (בראשית

ד) כב, (בראשית מרחוק המקום את וירא

היה שמתחלה מלמד מרחוק נראה והיאך
ברוך הקדוש שאמר כיון עמוק מקום
מקדש ולעשות עליו שכינתו לשרות הוא
אלא בעמק לשכון מלך דרך אין אמר
לכל, ונראה ומיופה ומעלה גבוה במקום

העמק לסביבות יתברך הקב"ה רמז מיד
לעשות אחד למקום ההרים שיתקבצו
המוריה הר נקרא לפיכך השכינה, מקום
יתברך הוא ברוך הקדוש של שמיראתו

הר. נעשה
תנחומא) (מדרש

והנה וירא עיניו את אברהם וישא
יג) כב, (בראשית אחר איל

סימון בר יהודה רבי אמר אחר?... מהו
ליגאל וסופן .. ישראל הדורות כל אחר
אלהים "וה' שנאמר: הוא איל של בקרנו
רבי בן חנינא רבי אמר יתקע". בשופר
נאחזים ישראל השנה ימות כל יצחק
השנה ובראש בצרות ומסתבכין בעבירות
לפני ונזכרים בו ותוקעין שופר נוטלין הן
ליגאל וסופן להם מוחל והוא הקב"ה
אלהים "וה' שנאמר: איל של בקרנו

יתקע". רבה)בשופר מדרש (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:36 4:24 ירושלים
5:37 4:39 תל-אביב
5:36 4:29 חיפה
5:38 4:42 באר-שבע

קיץ שעון לפי

6:46 5:48 ניו-יורק
בנה את ותשא - אחת ואשה 

ל"ז) - א, ד, (מלכים-ב ותצא

שחיייבים מה את רק לא לתת

- בעולם הראשון היהודי על מסופר בפרשתנו
העולם שכל בשעה ויחיד אחד היה הוא אברהם.
עמו שהקב"ה לדעת כולם שנוכחו עד נגדו, היה

פלשתים מלך כרת אז יעשה. אשר בכל בו ותומך
פלשתים. בארץ בשלוה לגור עבר והוא ברית, עמו

מסופר פלישתים בארץ התגורר שאברהם בעת
שם ויקרא שבע בבאר אשל "ויטע בפרשתנו:

ואמונה. אלוקות שם שפרסם עולם" א-ל ה' בשם
נטע שאברהם מזה אנו לומדים מה להבין: וצריך

אשל? שם
אבינו, אברהם של גדולתו מתארת הרי התורה

את מקום בכל פרסם יחיד יהודי שבהיותו
סיפור זה בענין מוסיף ומה אחד, בה' האמונה

האשל? נטיעת

בעיה כל פותר
מרובה אילן - הוא פשוטו לפי "אשל" פירוש

חום בו מקום מדבר, בארץ בהיותו בענפים.
עליו להגן כדי אילן שם נטע לוהט, השמש

מהשמש.
אלא בודד, עץ אינו ש"אשל" נאמר, בגמרא
במטרה עצי-פרי, של שלם גן נטע אברהם

מהפירות. יהנו ושבים העוברים שהאורחים
אכסניא, - "פונדק" פירושו "אשל" נוספת: דעה
אלא פירות, רק לא לאורחים נתן אבינו אברהם

עד לינה. ומשכב וכו' ויין בשר ושתיה אכילה
אצלו העמיד - במדרש כמסופר - שאברהם

את לפתור כדי האורחים עבור סנהדרין בבית
האורחים. אצל להתעורר העשויות השאלות

של אורחים הכנסת אופן על כאן מספרת התורה
לחם, בנתינת הסתפק לא הוא אבינו: אברהם

להשביע; כדי בהם שיש ואף לאורחים, ומים מלח
כי ההכרח, בנתינת הסתפק לא אבינו אברהם
כל יין, פירות, המענגים: דברים להם נתן אם
להשיב סנהדרין ואפילו ומשכב, מגדים, מיני

לגביו שהיו אף על זה כל להם ונתן לשאלותיהם,
זרים. אנשים

לילדו הורה כמו
כל אצל הרי מישראל: אחד כל ללמוד צריך מזה
חסדים. וגמילות הצדקה מדת בלב נטועה אחד

בירושה אותה שירש זו שמדה לדעת ועליו
לשני לתת בשביל רק אינה אבינו, מאברהם

ולא מעדנים, דברי גם אם כי ההכרחיים, דברים
בעיותיו את לפתור גם אלא החומרי, במובן רק

הזולת. של הנפשיות
לספק לעיל, האמור באופן הצדקה עשיית ענין
ההנאה את גם אם כי לבד ההכרחי את רק לא

בנוגע הורים אצל מושרש הוא הרי והתענוג

לתת ההורים אצל הוא מושרש טבע לילדיהם.
להם הנצרך כל - יכולת חסרי שהם - לילדיהם
כגמולם להם ישיבו הילדים אם להתחשב (מבלי
בנוגע בכלל, גם כך ההכרחיות; רק לא לאו) אם
שיתפתחו ילדיהם את ההורים מחנכים לחינוך,

ברוח. והן בחומר הן ביותר, הטוב הצד על ויגדלו
הגישה אבינו, אברהם דוגמת ישראל בבני

אם כי לצאצאיהם ביחס רק אינה הזאת הטבעית
יהודי, לב בכל נטועה זו תכונה זרים. לאנשים גם

רבה, והתאמצות יגיעה ידי על שמקבל שדבר
הזולת צרכי את למלאות רק ולא לאחרים יתן
הנפשיות. בעיותיו לפתור גם אם כי הגשמיים

רוחני חסרון גם למלאות
דבר לזולת לתת מהשכל: למעלה היא זו הנהגה

דבר לו שחסר שכיון השכל, גם מבין - לו החסר
לתת אבל רחמנות. מתוך חסרונו את לו ממלאים

נובע זהו לתענוג, אם כי לו חסר שלא מה לשני
מהשכל; למעלה שמקורה טוב של מיוחדת ממדה

הזולת. טובת את מחפש שלו הטוב מדת שמצד
אחת על החומריים, בדברים הדבר הוא כך ואם
חסרון הרוחניים, בדברים הוא שכן וכמה כמה
יותר לתקנו וקשה יותר, הרבה כואב - בנשמה

הגוף. מחסרון
אליו מקום בכל ישראל, בני של דרכם לכן
שהיו במקום או חפשית, במדינה - הגיעו

ויסדו דבר בשום התחשבו לא - אותם לוחצים
להעמידם ודאגו ותלמודי-תורה, ישיבות מיד

לתלמידים הנדרש ההכרח רק לא שיתנו באופן
תורה יגדיל של באופן שיהא אם כי ולתלמידות,

את ומיד תיכף שמביא חסד במילואו. ויאדיר,
והשלימה. האמתית ג)הגאולה שיחות (לקוטי

מלך דבר

וירא פרשת

וירא

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
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



מנהל בוטבול, אהרון הת' מספר
גת: בקרית חב"ד בבית הפעילות
לפני ה'תשס"ט, בחורף זה "היה

הפעילות במסגרת משנתיים. פחות
שלמה, הרב אבי, יצא הקבועה,

יהודה הרב עם יחד חב"ד, בית מנהל
הסביבה. במושבי לפעילות ממן
הם רווחה, למושב הגיעו כשהם

לערוך מנת על הבתים, לעבר פנו
בית". "ביקורי

הופתעו, הם הראשונה בדלת כבר
התלהבותו את הביע כשבעל-הבית

של סכום הפעילות לטובת ותרם
ש"ח. אלף

לסיבוב שבו הם מה, תקופת לאחר
אדם, אותו כשהפעם במושב, נוסף

נמוך סכום תרם שמו, אליה ר'
בהרבה.

ביניהם ומשוחחים עומדים בעודם
חב"ד, בית של הרבות ההוצאות על
כעת "אנחנו בקול: מעט אבי אמר

בבית פרוכת צריכים
חב"ד".

רגע, באותו להפתעתם,
הבית, בעל של ראשו הציץ

"מה מהסלון. לרגע שיצא
שאל. הוא אמרת?"

פרוכת לתת מוכן "אני
ולתרום הקודש לארון

שלי". ההורים נשמת לעילוי אותה
שאל הגבוה"? לסכום מודע "אתה
אלפי כמה לעלות אמור "זה אבי,

שקלים".
לתרום רוצה אני בעיה. שום "אין
ר' השיב טובה" הכי הפרוכת את

אליה.
בתחום, המתמחה לחברה בפניה
הכרזת מהודרת, פרוכת הוזמנה

אותה מעטרת אדוננו" "יחי הקודש
מנורת מופיעה כשמסביב, מלמעלה

הישירים הקנים עם המקדש בית
יחודית פרוכת .770 של רקום וציור

ממנה. התפעלו רואיה שכל
הסופר כתב שנה, באותה אדר בח"י

בית ממתפללי סויסה שבתי הרב
המשיח. מלך שליט"א לרבי חב"ד

ברשותו שכן ארוכה, תקופה במשך
אלא למכרו, רצה שהוא תורה ספר

ספר את שיתרום ממנו ביקש שאבי,
היה לא עוד שם חב"ד, לבית התורה

תורה. ספר
באמצעות שנתקבלה התשובה

מכתב אותו. הממה קודש האגרות

ראש אל המופנה תאריך מאותו
גת קרית של (הראשון) העיר

שואל המשיח מלך שליט"א כשהרבי
התורה ספרי שני עם מה אותו

לליובאוויטש?
אשתו מזה, יותר צריך היה לא הוא
"אל לו אמרה התשובה את שראתה

הרב את כעת לפה תזמין תחכה,
שלמה".

אינו כשהוא למקום, הובהל אבי
לו, אמר סויסה והרב קורה, מה מבין

להגהות הספר את כעת שולח אני
חודשים כמה תוך בעז"ה נוספות

התורה. ספר הכנסת את נערוך
כשנה, לפני השנה, ראש בערב

מתחילים כשלמעשה הספר, הוכנס
בראשית. משבת החל בו לקרוא

נושא כשעלה כולה, השנה במהלך
השונות, בהתוועדויות התורה ספר

הרבי בתשובת כולם נזכרו מייד
עם "מה - המשיח מלך שליט"א

הייתה השני" הספר
כשלאיש השאלה, נשאלת
השני הספר שגם ספק אין

דבר. של בסופו יגיע
ר' נפטר הפסח, חג באזור

הצטערו חב"ד בבית אליה.
המאורע על לשמוע כולם

במי כשמדובר במיוחד
וההתועדויות לפעילות שותף שהיה

וכו'.
לאחר זמן תקופת פרטית, בהשגחה

מבית המתפללים אחד הגיע מכן,
לתפילה חזיזה אשר הרב חב"ד,
פגש שם הנביא, אליהו במערת

אליה ר' של באחיו פרטית, בהשגחה
אחיות. שתי ובעוד

להכניס ברצונם כי לו סיפרו הם
נשמתו לזכות תורה ספר בקרוב

אשר, ר' זאת מששמע אחיהם. של
ספר ראוי כי להם הסביר מייד הוא

חב"ד. לבית להכנס התורה
בין שררה לא כי התברר בפועל

ספר יכנס להיכן הסכמה האחים
שירד היה נראה והעניין התורה

מהפרק. בנתיים
תורה, שמחת לפני ימים שלשה

יצרו הם הסוכות חג של בעיצומו
את להכניס שברצונם ואמרו קשר
וכך רבה, הושענא לפני עוד הספר,
באירוע. משתתפים כשרבים היה

את לראות זכינו שנה בתוך
שליט"א הרבי תשובת התממשות

ממש. בפועל המשיח nמלך

משולם ר' הצדיק שהרב וכמו התורה. פי על ה' לעבודת בהם להשתמש אפשר . . המדות "כל
עצמו מעמיד ב) לכת, הצנע א) מגנב: העבודה בדרכי דרכים כמה למד מאניפולי זצ"ל זוסיא
בוטח ו) זריזות, ה) גדולה, בטרחא עמל ד) גדול, כדבר חשוב קטן היותר דבר ג) בסכנה,

אייר) ג' (היום-יום פעמים." הרבה חוזר הראשונה בפעם הצליח לא אם ז) ומקווה,

בצ'ילה...כמו הכורים בצ'ילה... הכורים כמו
הרבי של ספרו מתוך לעיל, שהובא זה קטע
כמה עד מלמדנו, "היום-יום" המשיח מלך שליט"א
שאינם דברים באותם אפילו דבר, בכל לדקדק ניתן

ה'. לעבודת בהם ולהשתמש טובים, נראים
משש למעלה של מעומק הכורים 33 חילוץ אירוע
היו הם בהם יום כשבעים לאחר האדמה, לפני מתחת מטרים מאות
לב תשומת אליו מיקד התת-קרקעיות, הנחושת במכרות כלואים

ה'. בעבודת הוראות ללמוד מנת על שכזה אירוע כמו אין עולמית.

אחדות
שהפגינו המיוחדת האחדות הינו זה, מופלא בסיפור מיוחדת נקודה
בחיים, אותם שגילה הראשוני למידע עד האדמה. בבטן כורים אותם
בלי שתיה, מי או מזון ללא כמעט תקועים היו הם כשהם יום, 17 חלפו
דווקא האדמה. רעידת את שרדו הם כי בטוח היה בכלל בעולם שאיש
את לשרוד מנת על כוחות, ושילוב אחדות מהם נדרשה ימים, באותם
זו אחדות נתונים. היו הם בו הטבעי הלחץ חרף המדאיגים, הימים
אותם והובילו אותם שהצילו מהשלבים אחד דבר של בסופו הייתה

לחיים. בחזרה

בטחון
דבר של בסופו כי שלהם, האישי הבטחון שלב את לזכור חשוב
ימים 17 ובחיים. בשפיות אותם שהחזיק מה בכי-טוב, יגמר הסיפור
מתחת ימים 69 בחיים, נותרו בכלל הם האם מידע ללא חיפושים של
שהסוף הבטחון - הוא אותם שיחזיק מה כי ידעו הם זאת ובכל לאדמה,

טוב"! יהיה - טוב "חשוב - דורנו! לאנשי מיוחד מסר טוב. יהיה

והודיה אמונה
לריבון תודה מילות והמחלצים המחולצים מפי נשמעו ושוב, שוב
מיוחדת משלחת התודה. את לתת למי ידעה שלימה מדינה העולמים.

להקב"ה. להודות המערבי לכותל השבוע הגיעה מצ'ילה

עולמית אחדות
בשידור גלובלי" ל"כפר העולם את הפכו מצ'ילה הישירים השידורים
והתאחדו מצ'ילה הישירים בשידורים צפו אדם בני כמיליארד ישיר.
האחדות לקראת הכנה של שלב עוד חיובי. בסיפור ימים שלשה למשך

אותי". ידעו כולם "כי - והשלימה האמיתית בגאולה העולמית

אביון" ירים "מאשפות
כלל בדרך זאת עושים שכזו, ומסוכנת קשה בעבודה שבחרו אנשים
קודם כי לדמיין קשה לא פרנסה. להם המספק הכספי בתמריץ בזכות

המידה. על יתר שפיר לא כלכלי במצב היו הם לאירוע,
שנותרו סיכוי ללא למתים נחשבים היו ספורים, שבועות לפני שעד מי
נצטרך לא "מהיום חדשים. לחיים האדמה מבטן יצאו בחיים, בכלל
בספרים זכרונותם את לפרסם יכולים הם כעת אחד". יום אפילו לעבוד
לאותם מליונים ישולמו כי מעריכות הפקה חברות שונות. והפקות

יקבלו. הם אותם ופיצויים מתנות אחרים, תשלומים לצד כורים,
אחד כל של האישי סיפורו מסויים במובן הוא, הכורים, של סיפורם
בקרוב לבוא שצפוי הגדול, החילוץ בשלב אנו, גם כמוהם מאיתנו. ואחד
מלך שליט"א הרבי של בהתגלותו והשלימה, האמיתית הגאולה - ממש

ממש. ומיד תיכף - המשיח

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק חשון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
המוקדשין. פסולי הל'

יז. פרק
יח. פרק

יט. פרק

הכפורים. יום עבודת הל'
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ו-ח. פרק פסח. קרבן הל'

א. פרק חגיגה. הל' ט-י. פרק

א. פרק בכורות. הל' ב-ג. פרק

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

א-ב. פרק שגגות. הל' ח. פרק

ג-ה. פרק
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תורה ספרי שני

מחדש... לחיות

השלום" "הסכם שחתימת רואים כאשר
ללכת ממשיכים - לדורות" "בכיה לידי הביאה

שמוכנים בהכרזה שיוצאים זה ידי על . . הדרך באותה
"פיסת על לחתום שיסכימו כדי ושומרון, יהודה את להחזיר

"שלום". המילה תתנוסס שעליה תשמ"ו)נייר" חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מטעויות לומדים לדרכו"לא הלך "ויעקב

המשיח: מלך אצל תשרי חודש את לחיות
מהכינוסים מקיפות שמע הקלטות תמונות, גלריות

ועוד... וידאו קטעי השונות, וההתוועדויות

www.hageula.com

התורה ספר בסיום

לכותל... מצ׳ילה



ימלוך" - עד "לעדי

טוב שהכל להאמין
אשר תחי' ולזוגתו (=לשכמותו) לדכוותיה ובודאי

(=דומה) דמיא" כגופו "אשתו ז"ל רבותינו אמרו בזה
הענין באריכות לבאר למותר בכלל, שי' ביתו ולבני
אחד כל על ומנהיגו העולם דבורא פרטית דהשגחה

עצם הוא יתברך הוא ואשר ישראל, מבני ואחת
תצא לא עליון מפי אשר מובן זה מכל אשר הטוב,
(=כל עביד לטב רחמנא דעביד מה כל אם כי וגו'

ואף עושה), הוא לטובה - הקב"ה שעושה מה
בשר בעיני הענין ולהבין להבחין קשה שלפעמים

משנה אינו זו, ידיעה חסרון הנה ודם, בשר ובשכל
באמונה שכשמתחזקים אלא עוד ולא המציאות, את
היא, נמצאת ישראל בני בכל באמת אשר זו פשוטה
"מאמינים נאמר עליהם מהם ואחת אחד שכל כיון

סי' סוף (אגה"ק הזקן רבנו בלשון הרי מאמינים", בני
בגלוי. גם טוב הכל נעשה באמת י"א)

פרשת היא השבוע, פרשת . . דיומא ומעניינא
זו אמונה והוריש המאמינים לכל ראש אבינו אברהם
בכמה כמבואר הדורות, כל סוף עד ישראל בני לכל

ו׳תקמג)מקומות. (אגרת

מחדש״ ״לחיות כדי להתאסף
כולם מתאספים הקדושה לארצנו "..ובשובם

ההתעלות רגעי את מחדש" "לחיות כדי יחדיו
על להמשיכם מנת על המיוחדים, וההתעוררות

החלטות קבלת ע"י ובמיוחד כולל כולה, השנה ובכל
יעזורו". רעהו את ד"איש באופן ברבים, טובות

תשמ״ח) וירא פרשת (שבת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

רבים, יהיו הארץ, ברחבי שונים שבמקומות בעוד
יאושם את שיביעו החינוך מערכת מתוך גם

גם שיש מתברר כיום; והילדים הנוער בני ממצב
אחרת. בצורה הנוהגים ילדים

לישוב מוקדמת לפנות-בוקר בשעת יקלע, כי זר
בתחילת רכים, ילדים לראות יופתע עד", "עדי
צועדים כשהם מכך, למטה ואף העשרה גילאי

שונה. מסוג תורה" ל..."תלמוד
בבית נפתח בוקר, לפנות 4 בשעה בוקר, מידי

של שעה - תורה" "תלמוד בישוב הכנסת
ילדי יוצאים מכן לאחר חובה. שאינם - לימודים

כאשר האיזורי הספר בבית ללימודים הישוב
פעילות להם מצפה הצהריים אחרי בשובם

חב"ד, חסיד מנצח, היוזמה על וחינוכית. מגוונת
בקוש. מנחם ר' הישוב תושב

קדימה מתפתחים
רחל", "שבות ליד מאחז הינו עד", "עדי הישוב
הגרעין בנימין. מטה האזורית המועצה בתחום

למקום, שנה כשתים-עשרה לפני עלה הראשוני
בצעדי הישוב מתפתח האחרונות בשנים כאשר

ב"ה. ענק
של ה'מוטו' זהו בה", וישבתם אותה "והתנחלתם
תג, כל על בשמירה הדוגלים במקום, התושבים

פשרות. ללא
שמאי אלעזר ע"י למקום ניתן עד עדי השם

שעלו הבחורים מראשוני שהיה הי"ד, ליבוביץ'
המלך דוד דברי על נסמך שהוא תוך לגבעה,
איותיה". כי אשב פה עד עדי מנוחתי "זאת

בתחום מצוי בישוב, הקשור מעניין פרט
כ–770 של בגובה ממוקם הישוב הגיאוגרפי.

המושך לאזור ייחודי לאקלים שתורם מה מטר;
בסביבה. לחיות חיים בעלי של רחב מגוון

בוקר לפנות בארבע
לשירותו במקביל מנחם, ר' התחיל פעילותו, את

כשהגעתי "מיד פעיל. עדיין הוא בו הצבאי,
יחד בו לגור מנת על פרטית, בהשגחה לישוב,

מיוחד. תפקיד לי שיש הבנתי משפחתי, בני עם
המשיח מלך שליט"א לרבי פעמים מספר כתבתי

תשובות ושוב שוב וקיבלתי, שונים, ענינים על
הילדים". עם "ללמוד

המזכירות כיו"ר משמש אני תפקידי במסגרת
מה והתרבות, הנוער פעילות על והאחראי

מכנים אנו אותה המסגרת לפתיחת אותי שהוביל
תורה". "תלמוד

הלימודים לשעות מחוץ לימודים במסגרת מדובר
בוקר וכל הצהריים, אחרי שיעורים יש הרגילות.

ב'נץ') שחרית תפילת (לפני לחמש ארבע בין
בשעות ללימוד הרעיון ורמב"ם. חסידות ללימודי
לי שיש החברותא את שגילו מהילדים הגיע אלו,
שאם להם ואמרתי ביקשו הם .3 בשעה בוקר כל

היה. וכך שיעור- יהיה אז יגיעו, הם

תורנית ספריה גם לאחרונה הוקמה במקביל
המותאמים וחסידות יהדות ספרי המכילה

התפילה לאחר מייד בשבת, גם אליהם.
הילדים יושבים בבוקר, 7 בשעה המסתיימת
שעות. כמה שנמשכת חסידית להתוועדות

בעל-פה ללמוד סיימו הם אלו בשבועות אגב,
בכך מסתפקים אינם כשהם מידות מסכת כל את
בעל-פה". ותניא משניות עוד ללמוד וממשיכים

הראשון במקום
בקוש הרב בין שנוצר המיוחד הקשר מידת על

באחד כאשר הבא, מהמקרה ללמוד ניתן לילדים,
שיבוא ממנו וביקשו אליו התקשרו הם הימים
להם לעזור משרת, הוא בו מהבסיס בדחיפות,
הפתעה כמסיבת שהתברר מה כדורגל. במשק
הערכתם. את להביע מנת על הצעירים שיזמו

עם לפעילות המועצה ידי על שנעשה בתחרות
על הראשון במקום הקבוצה, זכתה הנוער, בני

תעודת את קיבל שאף בקוש הרב של הפעילות
מיוחד. בטקס ההוקרה

גם הפעילות את להרחיב מתכנן הוא אלו בימים
הגיע הרעיון ששמע בסביבה נוספים לישובים

אצלם. בהפעלתו מעונינים והם אליהם
חז"ל מסבירים במשיחי" תגעו "אל המילים את

ה"דבר בשיחת רבן. בית של תינוקות "אלו -
מלך שליט"א הרבי מסביר השבוע, מלכות"
ניתן הקטנים, הילדים אצל שדווקא המשיח

הזכה. האמונה את יותר, בפשיטות לראות
ושלומם, לבטחונם שתורמת בוודאי זו, פעילות

ישובי של להריסה המזימות כל את ומזימה
ולא דבר דברו ותופר, עצה "עוצו ושומרון יהודה

והשלימה. האמיתית בגאולה - יקום"
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