
האלוקי המעמד שלמחרת היום סיון, ז' התאריך,
רבינו משה כעת הדברות". "עשרת של האדיר

כדי יום, ארבעים למשך סיני, להר לעלות אמור
ישראל. לעם ולהביאה כולה התורה את לקבל

למשה הקב"ה אומר שם" והיה ההרה אלי "עלה
אשר והמצוה והתורה האבן לוחות את לך "ואתנה

אבל משה, מהרהר עולה, אני להורותם". כתבתי
העם? עם יהיה מה

עלולה זה, בשלב ש"היעלמותו" לעובדה ער משה
העם, בקרב ותהיות ספיקות בהירות, אי ליצור
כנציגי הזקנים אל פונה הוא שלפני, ברגע ולכן

אשר עד בזה לנו "שבו מילים: בכמה ומבהיר העם
אני דאגה, אל לא: ותו קצר משפט אליכם". נשוב

חי כאדם להר עולה
חי. כאדם אליכם וחוזר
להר עולה רבינו משה
מתאמת. אכן וחששו
בשר איש של עלייתו

ה"בוער סיני להר ודם,
השמים", לב עד באש

בתוך ו"היעלמותו"
וערפל" ענן ה"חושך
יום, ארבעים למשך

מנהיגותי ואקום יוצרים
להיוצרותם נוחה וקרקע

ב"ויאמינו סדקים של
עבדו". ובמשה בה'

וקיים חי
ב"משה האמונה חולשת
את גם החלישה עבדו",

אלוקים לך יהיה לא אלוקיך.. ה' ב"אנוכי האמונה
העם "וירא בפרשתנו: כמסופר פני", על אחרים

בדרישה באו וכבר ההר" מן לרדת משה בושש כי
לפנינו..". ילכו אשר אלוקים לנו "עשה לאהרן

כשהוא ובעצמו, בכבודו השטן התערב זה בשלב
ואפלה "חושך יוצר

להטעותם בערבוביא",
ואז משה. מת שהנה

מציג הוא השיא, בשלב
אשלייתי מחזה בפניהם

משה דמות "כמין משה". "פטירת בשם שנודע
רקיע באויר אותו שנושאים השטן, להם הראה

קצר. היה המרחק הזהב לעגל ועד מכאן השמים".
התפתו. כולם לא לציין, צריך זאת עם יחד אבל

לוי, שבט במספר, רבים לא אומנם כאלה, גם היו
נתנו שלא אותם אלה היו טעו. שלא משה, אנשי
נקודת עמרם. בן מדברי זה, כהוא לסטות לעצמם

אצלם האירה ישראל, בני לראש שלהם הביטול
ודעת. מטעם שלמעלה באופן

אשר עד בזה לנו "שבו משה בדברי היה די עבורם,
חברתי, לחץ מול בנסיון, לעמוד כדי אליכם", נשוב

ששכנע בלהות מחזה מול שמזדעזע, עולם מול
להכריז ולהמשיך רבים,

הנובעת בעקשנות
שבכל הנשמה מעצם

לגלותה: רק שיש יהודי
וקיים חי רבינו "משה
ממש". בקרוב ויחזור

עצומה בשמחה
התכווין זו לעקשנות
סנגוריה בדברו משה,

חטא לאחר ישראל על
קשה עם "כי העגל:

וסלחת הוא עורף
קשה עם אכן לעווננו".
מודה עמך, הוא עורף
זו אבל להשי"ת, משה

מתוך חיובית. עקשנות
עבורך ילכו זו, עקשנות
בעקשנות ובמים. באש

להמן ישתחווה ולא היהודי מרדכי יכרע לא זו,
מעטים החשמונאים ילחמו זו בעקשנות האגגי.

ארץ בכל יהודים יתיישבו זו בעקשנות רבים. מול
בעקשנות והקפאה. זדון ממשלות מול גם הקודש,
בביטול הלב מעומק להכריז יהודים ממשיכים זו,

מורנו אדוננו "יחי עצומה שמחה ומתוך גדול
התגלותו עדי ועד", לעולם המשיח מלך ורבינו
שיבוא המשיח, מלך שליט"א הרבי של המלאה
תיכף ה'תשע"א א' אדר בחודש עכשיו ויגאלנו

ממש. ומיד

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

משיח לקונגרס הכנות
למען האגודה תקיים שנה, כמידי

קונגרס את והשלימה, האמיתית הגאולה
השלוחים לציבור הקודש, בארץ משיח

עצה לטכס מנת על שיתכנסו והפעילים,
פרסום להגברת נוספות, דרכים וללמוד
הציבור. שכבות בקרב הגאולה בשורת

שלוחים משפיעים, רבנים, דברים: ישאו
אדר כ"ה שלישי יום נכבדים. ואישים

ברכות" "שפע באולמי ה'תשע"א, ראשון
אזור. התעשיה איזור ,5 הפרדס רח'

.03-658-4633 והרשמה: לפרטים

נשברים לא אביחי במצפה
(18 (גבעה אביחי מצפה גבעת בתי

לילה, באישון שעבר בשבוע שהוחרבו
שלא מבטיחים התושבים מחדש. נבנו
באישון גורשו שעבר בשבוע להשבר.
של המקפיא הקור אל מבתיהם לילה

המתגוררות משפחות שלוש חברון, הרי
לתרומות: ילדיהן. עשרת על בגבעה,

.052-429-5557

בהודו השבת את להאיר
האמפי בכפר תשתית בעיות עקב

יום בכל בכפר החשמל מופסק שבהודו,
בנוסף בערב, ל-6 ועד בבוקר 9 מהשעה

חב"ד בבית תכופות. חשמל להפסקות
גנרטור לרכוש החליטו במקום הפועל
והסעודות לתפילות השבת את שיאיר

בנק לתרומות: המטיילים. לעשרות
.9099 ח-ן ,505 סניף מסד-46,

ובמים, באש עבורך ילכו מכוחה חיובית. עקשנות זו אבל להשי״ת, משה מודה עמך, הוא עורף קשה עם
והקפאה זדון ממשלות מול גם הקודש, ארץ בכל יהודים יתיישבו מכוחה רבים, מול מעטים ילחמו מכוחה

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

(18.2.11) ה'תשע"א אדר-א' י"ד כי-תשא, פרשת קודש שבת ערב

אדר משנכנס
בשמחה מרבין

ב"ה

שתביא עקשנות
! ההתגלות את

836

הרבי של וברכתו בהוראתו התקיימה שנה, 19 לפני ה׳תשנ״ב, קטן בפורים
למלך בקרוב שיבנה לארמון הפינה״ אבן ״הנחת המשיח, מלך שליט״א

המתוכנן. הארמון של הדמיה בתמונה: חב״ד. בכפר המשיח

הארמון? עם מה



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

שיחיו לינדה ויעל רונן ר' למשפחת
שובל

הבת להולדת
שתחי' ה' בצבאות החיילת

מתוך טובים, ולמעשים לחופה לתורה, לגדלה יזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

שיחי' זלמן שניאור הת' לחתן
שתחי' רבקה מור והכלה

נבון שיחיו חיה ונחמה יעקב החתן להורי
מרום שיחיו ופסיה יעקה החתן להורי

זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה

שיחיו חיה ורבקה אסף ר' למשפחת
בן-לולו

ה' בצבאות החייל - הבן להולדת
שיחי' יוסף יהודה

מתוך טובים, ולמעשים לחופה לתורה, לגדלו יזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

טוב מזל טובברכת מזל טובברכת מזל ברכת

בקשרי לבואו שיחי' רווה שיחי' אליצור הת' לחתן
ברדוגו תחי' רבקה ב"ג עם השידוכין

שיחיו משפחותיהם ולבני
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

והשלימה האמיתית

טוב מזל ברכת

  
    

  
    
    

   
    
    

    
  

  
      

ו) ל, (תשא ציותיך אשר כל את ועשו
הזה בעולם הוא, ברוך הקדוש אמר
בחומה. שהיו ומקדש משכן עשיתם
ותהיה המקדש בית את אבנה אני ולעתיד
אהיה "ואני שנאמר, אש, בחומת מוקפת

ט). ב (זכריה אש" חומת ה' נאם לה
תנחומא) (מדרש

ישראל בני ראש את תשא כי
יב) ל, (תשא

בשבת כשנמצאים כמה-וכמה ועל-אחת
את תשא ד"כי הפרשה כל את שקוראין
רבינו) משה - (תשא ישראל" בני ראש
ראש הם שבני-ישראל לכך שנוסף -
רבינו משה של בכחו - גם נעשה בכלל,
נותן שזה דבני-ישראל, ראש הנשיאת -
תוכן את לפעול לאחרי-זה הכח את
(לוחות דאל"ף הענין - הפרשה המשך

העבודה - דבי"ת הענין הראשונות),
שאין דתחתון במצב אפילו עד בעולם,
ולהעלותו ולהפכו ממנו, למטה תחתון
הגילוי עם האחרונות, דלוחות להדרגא
לקבל, יהודי כל של שבכחו ההוד, דקרני
פועל הוא בעולם העבודה שעל-ידי עד

זאת. לקבל יוכל בעולם בהיותו שגם
ה׳תשנ״ב) השיחות (ספר

יג) ל, (תשא השקל מחצית
חצי צדק" ה"צמח אדמו"ר נתן פעם
אז (שהיה נ"ע הרש"ב הרבי לנכדו רובל
מחצית לך ”הרי לו: ואמר ארבע), כבן

השקל".
”מחצית": לתיבת לבך -שים והמשיך
ומי במרכז, הוא לצדיק) (רמז ”צ" האות
הן לצדיק) אומר (הוי לו ומקושר שקרוב
המתרחקים ואילו -חי! ו"י" ”ח" אותיות

-מת... "ת" ו "מ" אותיות הן ממנו
סח) ע׳ א וסיפורים (שמועות

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:06 4:52 ירושלים
6:07 5:07 תל-אביב
6:06 4:57 חיפה
6:09 5:10 באר-שבע
6:16 5:15 ניו-יורק

     


כ-לט) יח, (מלכים-א'

היום-יום בחיי אש של מטבע

הפקודים על העובר כל יתנו "זה הפסוק על
פרק (שקלים בירושלמי נאמר גו'" השקל מחצית
אש של מטבע כמין מאיר: ר' "אמר ד): הלכה א,

למשה והראהו כבודו כסא מתחת הקב"ה הוציא
יתנו". כזה - יתנו זה לו: ואמר

שיש הרי "הוראה", מלשון היא ו"תורה" בהיות
שהקב"ה מכך ה', בעבודת ההוראה מהי להבין

אש"? של "מטבע רבינו למשה לו הראה
אלה מושגים שני שבין הכללים האופי בקווי

מאופיין המטבע כי לציין, ניתן ו"אש" "מטבע"
שווה ובמדה קצוב, ערך בעל "דומם", שהוא בכך

את ה' בעבודת מאפיינים אלה אופי קווי לכל.
עול". "קבלת מתוך הנעשית העבודה

ואינה סטטית איננה היא אשר ה"אש" לעומת
בטבעה ונוטה נעה אלא אחד, במצב נשארת

את מאפיינת היא ה', בעבודת מעלה. כלפי לעלות
הנפש. וכלות התלהבות "רצוא" של העבודה

השניים חיבור
חיבור אש", של "מטבע - היא והתכלית, המטרה

יחדיו. וה"אש" ה"מטבע"
פעולה עושים שכאשר הוא אדם בני של טבעם

אותה עושים הם - והרגשה מהכרה הנובעת
עושים הם כאשר ואילו ובהתלהבות, בחיוניות

התלהבות בה אין קבלת-עול, מתוך פעולה

וחיוניות.
זה, בלא לזה אי-אפשר דבר, של לאמיתו ברם

ב"מטבע צורך יש ה'. בעבודת נדרשים ושניהם
"מטבע", דרושה כאחד: הדברים בשני אש", של

ההתלהבות. "אש" את אתה ויחד קבלת-עול,
בדברים להיות צריכה אינה האדם התלהבות

קבלת-עול של בדברים אם כי בהם, רוצה שהוא
שמים. מלכות

בצדקה גם
"מטבע של זה חיבור לחשיבות הביטויים אחד

הצדקה. בנושא גם גם קיים ואש",
השגת לעני. כסף נתינת הוא צדקה של פירושה
או, כך, על עמל האדם שכן לאש, משולה הכסף

לפיכך נפשו", "חיי בכסף לקנות יכול היה לפחות,
וחיוניות. בהתלהבות בזה שקוע הוא

כלום" מגרמיה ליה "דלית לעני, היא הנתינה
כל שאין הדבר, ופירוש כלום), משלו לו (=שאין

זו לנתינה טעם או סיבה
זה אין מסויים, מטעם היא הנתינה אם שכן, -
והמקבל בטהרתו, לעני צדקה נתינת של הענין
(כיון כלום", מגרמיה ליה "דלית עני אינו שוב

- לו) לתת יש שבגללו ענין לו שיש

- בלבד מקבלת-עול נובעת האמיתית הנתינה
אדם אש": של "מטבע של ענין איפוא, זה, הרי
ממנה ועושה שלו, החיוניות ה"אש", את לוקח

קבלת-עול. "מטבע",
בחיוניות היא עצמה העול קבלת כן: על יתר

(לעני), "מפייסו" להיות צריך הרי שכן וברגש,
מן נובע אינו זה שהרגש אלא ההשתתפות. רגש
מקבלת-עול, אם כי ,למקבל, לו שמגיע העובדה

ה'. ציווה שכך משום
- אש" של "מטבע בשם הצדקה נקראת לכן

טעמים: משני
לקבלת-עול. שלו החיוניות את נותן האדם א.

בחיוניות. באה עצמה העול קבלת ב.

אש של מטבע
מקבלת-עול באה ההפכים שני שהתחברות מאחר

ה"מחצית מתן הופך לעיל, כאמור הנפש, ועצם
בצדקה "וחטאך - נפשו כופר להיות השקל"

חטא על גם החטאים, כל על כפרה באה פרוק",
סילוק וגורם הדעת, עץ חטא דוגמת שהוא העגל

החטאים כל מתכפרים הצדקה ידי על השכינה,
פניך", "אחזה המלך, פני לראות לו יתרצה עד

ושכנתי מקדש לי ועשו כאמור: השכינה, השראת
מישראל. ואחד אחד כל בתוך בתוכם,

והשלימה. האמיתית בגאולה בגלוי שיהיה וכפי
תשי״ז) שקלים, ש״פ שיחת (על-פי

מלך דבר

כי-תשא פרשת

כי-תשא

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



באותה הביאה פרטית, השגחה
תלמיד זלמן, שניאור הת' את שבת

לבית ברק, בבני חב"ד ישיבת
את שמע הוא שם כהן, משפחת

שקדמה בשעה שהתרחש הסיפור
למקום. לבואו

שעות ארבע בערך התחיל הכל
המשפחות אחת בבית לכן. קודם
עם יחד הילדים, התכוננו בעיר,

שבתי. לטיול לצאת אמם,
מתלבשים הילדים בעוד

כשחלקם ליציאה, ומתארגנים
ליציאה, מוכנים הדלת ליד עומדים
ניצל וחצי, השנתיים בן כי מתברר

ונעלם. ההמולה את
יצא הוא כי העלה קצר בירור
החל החרדה ומפלס מהבית,

לעלות.
היה נראה בתחילה אם

לכל דקות, מספר שבתוך
בקרבת ימצא הוא היותר,

שלאחר הרי הבית,
חיפושים של שעה כחצי

שכנים בהשתתפות
התחילו אורח, ועוברי
להתבטאות החששות

בקול...
מבית הוזעק המשפחה אבי

נשמעים כשבינתיים הכנסת,
במהירות להזעיק שיש הקולות,

המשטרה. את
בה ברק, בני בעיר שמדובר למרות
(למעט רכב כלי נוסעים לא כידוע

שלא הרי בשבת, חירום) רכבי
הוחלט כן, ועל סכנות, חסרות
משטרה להזמין כשעה לאחר

היה שנראה בחיפושים, שתסייע
ומתרחבים. הולכים הם כי

הפעוט של אביו ניגש זה, בשלב
התרגשות ומתוך הבית, לסלון
שליט"א הרבי ברכת את ביקש

הילד למציאת המשיח מלך
רע. כל לו יאונה ושלא במהירות,

אחד את פתח הוא מכן, לאחר
שנמצאים קודש, האגרות מכרכי

את קורא שהוא תוך בביתו,
במקום. הנכתב

מברך המשיח מלך שליט"א "הרבי
ומוסיף טובות בבשורות אותנו
המתגוררים באנ"ש להעזר שיש

במקום".
גב' הבחינה דקות, באותם ממש

בילד ביתה, ממרפסת כהן אורית

רחוב במעלה לבדו לו הצועד
"צומת בהמשך שוכנת שם השומר,

קולה". קוקה
נורה במוחה הצית בהליכתו משהו

לשלוח אותה שהריץ אדומה,
כדי הבנות אחת את במהירות
שלא הבודד, הילד את שתביא

שמחפשו. מי היה נראה
הבחינה לבית, הילד כשנכנס

היה כבר שלראשו, ה"יחי" בכיפת
פרטית" ב"השגחה שהכל לה ברור

גלויה.
לו והוגשו כסא, על הושב הילד

להשיב ממתקים ומעט שתיה
כאילו היה כשנראה הנפש... את
לו. נוגעת לא שסביבו ההמולה

כדי מביתה כהן גב' יצאה במקביל
ילד מחפשים היכן לברר

של מרחק על (מדובר
הליכה שעה מחצי יותר

מביתו). לפעוט
פוגשת היא בדרכה
ארגון של אמבולנס
העובר מציון" "עזר

כנראה העיר, ברחובות
רופא להביא כדי

השכונתית. למרפאה
ממנו וביקשה הנהג את עצרה היא

כי ולהודיע ילד, אבד למי לברר
שהיא תוך בביתה ב"ה נמצא הוא
הנהג אצל כתובתה את משאירה

הגוי.
המשטרה, עם קשר יצר הוא

של מיקומו על לניידת שהודיעה
לבית ממהר שאביו תוך הילד,

הבן את למצוא כדי כהן, משפחת
השובב.

אמר המשיח מלך שליט"א "הרבי
ב"ה, והנה באנ"ש, להעזר לנו

את שקיבלנו כדי שתוך רואים
הברכה". נפעלה כבר התשובה

כהן משפחת לבית כשהגיעו
השבת באותה יותר מאוחר

לסעודת מהישיבה תלמידים
כהן דניאל הרב בלווית השבת,

את שמעו הם אותם, שהביא
כולו. הסיפור

להתוועדות הפכה הסעודה
המשתתפים הוסיפו בה חסידית,
שמע שהוא מהסיפורים אחד כל

ופעולותיו ברכותיו על ומכיר
מלך שליט"א הרבי של הנסיות

בעולם. nהמשיח

במצרים, המשטרים תנודות את המשיח, מלך שליט"א הרבי ניבא השנה, 32 לפני השבוע
הנפט: שדות שבמסירת הסכנה את זאת ולאור שמסביב, והמדינות סעודיה

להסכםהמצרים לעגו להסכם לעגו המצרים
אמיתי לשלום שיביא ענין על לכתוב הולכים כשהם
מסיני הנסיגה שתחלת שם כותבים - בטחון ויבטיח

הנפט! בארות נמצאים ששם מקום מאותו תהיה
אחרים?... ממקומות לסגת רוצים לא מדוע לכאורה,
זה פלא, כל בכך אין - זאת רוצים שהערבים זה
רוצים הם פלא, אין בכך גם - זאת רוצה שארה"ב

בכיסם! הכל להחזיק
כאן, מדובר מה אודות - מבינים גם בעצמם והם - מאליו מובן אבל

ברירה. שאין את-עצמם ומשלים
שיספקו - נייר...) (על חתומה הבטחה להם שתהיה עצה: ...מצאו
כך על לעגו - ממצרים זו הבטחה רצו הם כאשר שירצו. ככל נפט
ואי- שמאחר תחתום אולי שמצרים - שפעלו היחידי הדבר במצרים,
במילא אזי - לנצלו צריכים ומאידך, הנפט, כל את לשתות אפשר
יכולים, הם בכך אשר לישראל, מסחרי במחיר - חלק - תמכור היא
לישראל אפילו - איסור משום בכך יהיה ולא למכור ויוכלו ומותרים

ה"טובה"! היא וזו -
לא עדיין זה ובינתיים להם, מותר יהיה שזה לוודא פעלו לא

השתנה!

מתנדנדת... מצרים מתנדנדת, הסעודית ערב
מפרס, נפט להם שיביאו גמורה הבטחה להם הבטיחו לנפט: ...בנוגע
לעצמם אפילו אלא לתת, יכולים אינם שהם רק שלא רואים והנה

אין!
הפירוש מה - שהוא" מקום "מאיזה נפט להם שיביאו הבטיחו
ובארץ מהארץ, אלא מהשמים מגיע לא נפט שהוא"?! מקום "מאיזה
שלחו הסעודית. בערב נמצא שזה טענו נמצא! זה מקום באיזה יודעים
אינם הם רבתי! באל"ף "לא", ענתה: הסעודית וערב שלוחים לשם
באופן ידעו הם עצמם לבין ובינם כו'. על ולא ההסכם על לא מסכימים
זה זמן כמה יודעים לא - תבטיח הסעודית ערב אם שאפילו ברור

הכסא. על שם שיושב זה יחזיק זמן לכמה יודעים ולא יחזיק,
בתכסיסי גדול חכם או גדול פוליטיקאי להיות צריכים לא כך לשם
ישנו להיות שיכול נורמלי לא הכי שהדבר ידוע - ומלחמה פוליטיקה

הסעודית: בערב
עשרות של הכנסה להם שיש אחת ממשפחה אנשים שלשה שם ישנם
הוא: אותם, שמחזיק היחיד הדבר בשנה, שנה מידי דולרים בליוני
בשרם, ועל עורם על שיגנו חיילים שכירת עבור מנוצל מהכסף חלק
או - ראש" "שומרי היותם עבור ובזהב בכסף במיטב להם ומשלמים
על או אלו אנשים 10 או 3 על מגינים והם - שם לזה שקוראים כפי
שנה מידי בליונים בעשרות מדובר שכאמור, - ההכנסה שכל משפחה

אנשים! מספר אותם של לרשותם תיכנס - בשנה
שלעם מכיון ומצב: מעמד כזה שיתכן לחשוב יכלו שנה מאה לפני -
את להם שיספר מי היה ולא לחוצים, היו והם שכל היה לא שם שחי
יכול זה במילא וכו', כו' בכחו שיש להם שיספר מי היה לא וכן האמת,

שנים. ריבוי עוד כך להחזיק היה
אך לדאוג. מה אין - נייר על וחתמו שמאחר - החליטו וכעת ...
ולאחר החתימה, בשעת החתימה, לפני לדאוג מה שיש היא האמת
שראו מכיון - בספק שעומד דבר זה ואין הנייר! על - החתימה
ומצרים מתנדנדת, הסעודית שערב יודעים וכן בפרס, קרה מה כעת

מתנדנדות! - הסעודית לערב שמסביב הנסיכויות כל וכן מתנדנדת,
ה׳תשל״ט) כי-תשא פרשת שבת מוצאי (משיחת

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ומושב. משכב מטמאי הל'

ג. פרק
ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

טז-יח. פרק ולוה. מלוה הל'

יט-כא. פרק

כב-כד. פרק

כה-כז. פרק

א-ג. פרק ונטען. טוען הל'

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק
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השומר ברח' ישראל שומר

וגאולה משיח עלוני

הפסק נוגע פה נפש... פיקוח היא העיקרית הדאגה
שיהודים שכ"ט סימן שבת הלכות ערוך בשולחן דין

על שמדובר אפילו מהגויים, בסכנה שעומדים לגבול בסמוך הגרים
כדי בשבת אפילו נשק כלי עם לצאת צריכים הם ותבן, קש עסקי

הארץ... את ולכבוש להכנס יכלו לא שהגויים כדי לעצרם,
תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגויים כניסת את שבועלעצור מידי תשלום, ללא ,(PDF) ולהוריד לצפות ניתן
וגאולה: משיח בעניני שבועיים עלונים מגוון

ועוד.. קודש שיחות המלך, יחי מלכות, דבר הגאולה, שיחת
דבש לילדים עבודה דפי לנוער, מלכות דבר עזר, דף מלכות: הדבר על
וצרפתית רוסית בשפות: הסברה עלוני הגאולה, בעידן לחיות מלכות,
www.hageula.com הגאולה אתר של הבית בדף

ברק בני



ב- להשתתף מוזמנים והשלוחים הפעילים ציבור
הקודש בארץ משיח קונגרס

(1.3.11) ה'תשע"א א' אדר כ"ה שלישי, ביום אי"ה שיתקיים
אזור א.ת. ,5 הפרדס רח' ברכות" "שפע באולמי

לפנה"צ 12 מהשעה החל
הגאולה) בשורת לפרסום בדרכים שיעסקו שונים מושבים יתקיימו כולו היום (לאורך

03-658-4633 טל': - והרשמה לפרטים בלבד! וגאולהלגברים משיח והפקות מוצרי מכירת חגיגית! צהריים ארוחת

אדר בשמחהמשנכנס מרבין

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה
03-658-4633 טל': בת-ים, 67 העצמאות שד'

משיונגרס משיחח קקונגרס
הקודארץ הקודשש בבארץ

משיח ביאת - ה'תשע"א

הגוש ממגורשי חירום קריאת

בתפילה להתבוננות הדרך
בזה, הקשור רוחו ומצב שלו התפלה אודות כותב

וכו'. שלו הפרנסה צמצום פועל שזה ואיך
מכבוד-קדושת סיפור פעמים איזה שמענו והנה

דמנהג זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח
לכמה התפלה מחלקים שהיו הראשונים, חסידים
כמובן היו ופעם פעם שבכל אומרת זאת חלקים,
בענינים שההתבוננות אלא התפלה, כל מתפללים

מחלקים היו בהם, ההסבר או המלות פירוש ובכוונת
היו ושבועים כשבוע שבמשך באופן ימים לכמה
חוזר כן ואחר אחת פעם המלות פירוש גומרים
ובמצבו הנ"ל, באופן יעשה הוא גם ולכן חלילה,

בבקר תפלתו זמן יהיה החול בימות אשר יסדר הנה

סופה. ועד מתחלתה שעות שתי לערך
אחת. תיבה וכופל שונה לפעמים אשר במה-שכותב
הסידור, מבפנים להתפלל הוא לזה היעוצה העצה -

ענינים. לכמה ועצה הדבר, נכון ובלאו-הכי
ו׳תרכח) (מאגרת

מברק פחד
וכיוצא-בזה. מברק הוא פוחד לפעמים אשר כותב
ולפחות משניות פרקים איזה פה בעל ילמוד הנה

בהלכו עליו יחזור לזמן ומזמן תניא, אחד פרק
חקוקים יהיו שבמוחו וכיוון וכיוצא-בזה ברחוב

העולם, בורא ית' מהשם הנתונה תורתנו דברי
ושמירתו יתברך השם בברכות על-ידי-זה יתוסף

עניניו. בכל
ו׳תרכה) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בהם ימים, אותם מאז חלפו, שנים שש כמעט
חיילים אלפי ישראל ממשלת בהוראת פשטו,

של והעקירה הגירוש תוכנית לביצוע ושוטרים,
מגוש-קטיף. יהודיות משפחות אלפי

בעולם, בית לכל הגיע המפונים של זעקתם
הזעקה לצד התקשורת. מצלמות באמצעות

כי הזהירו, הקדושה, ארצנו בשלמות יפגעו שלא
מתיישב" לכל פתרון ש"יש הממשלה להבטחות

כיסוי! כל אין -
בעבודת הבקי סוד איש להיות היה צריך לא

כדי צרכיהם, על לענות כדי שהוקמה המנהלה
אנשים, לאותם לדאוג מתכנן לא שאיש לראות
אל ונזרקו מבתיהם גורשו לא-אנושי שבצעד

הלא-נודע.
מעת ונשמעת עולה המגורשים של זעקתם

כיום מדובר למעשה, כי יודעים רבים לא לעת.
בתנאים החיים המגורשים, של ככולם ברובם

משפחתיים בתנאים פרנסה, ללא במיוחד, קשים
קשות בבעיות המשברים, בעקבות המתקשים

לאחר ודאות אי של בחיים המתבגר, הנוער אצל
נראה לא שבנתיים זמניים, לבתים מביתם שנזקו

מתי-שהוא. שיוחלפו

ועוולה איוולות
למצוקה שהגיעו לאחר במיוחד, חריג בצעד

לאיים המשפחות, אחת השבוע החליטה נוראית,
ויצילו יפנו לא באם בעצמם, יפגעו הם חלילה כי

הקשה. ממצבם אותם
לעורר אמור שהיה זה, גדול אזהרה תמרור גם

התקשורת אבירי ואת ההחלטות מקבלי את
כפי לפחות המגורשים, של קולם את להביא

שנגדע זית עץ כל על לבכות יודעים שהם
עצמם). הערבים (ע"י ביו"ש ערבים במטעי

תוך בשלום, האירוע הסתיים דבר, של בסופו
ללא שנותרו שאלה סימני המוני מותיר שהוא

מענה. כל

נוראית מצוקה
שגורש האיש, של מצוקתו הוא לאיום, הרקע

להשתקם הצליח לא היום ועד קטיף מגוש
ומשפחתו האיש שונות, סיבות בשל כלכלית.

למרות שלהם, הקבע בית את לבנות החלו טרם
בצעד לאיים אותו שהביא מה שעברו, השנים כל

נואש.
יגאל הרב קטיף, בניצן-גוש חב"ד בית מנהל

בקרב התחושות על לתקשורת סיפר קירשנזפט,
אוכל יש בקושי פרנסה, להם "אין המגורשים:

נפש. עד מים הגיעו הצילו! ישראל עם לילדים.
הם בו המצב את לתאר שמנסה המגורשים אחד

אבל למ"ר, ש"ח 3,800 "קיבלתי מספר: חיים
ש"ח 1200 עוד אביא מהיכן .5000 לי עולה

עלו. המחירים כל הרי למ"ר?

את להעריך הוראה קיבלו השמאים מראש,
האמיתי. לשוויים מתחת בכ-30% שלנו, הבתים

אבל מ"ר, 340 בגודל בית לי היה לכך, בנוסף
חוץ לכן התב"ע. אישורי את עברו מ"ר 220 רק

פיצויים קיבלתי השמאי, של החסר מהערכת
תב"ע שאישורי הרי ידוע בלבד. מ"ר 220 על

בגלל שנה, 40 ואפילו 30 לאחר מקבלים
רק בעצם קיבלו משפחות כלומר הבירוקרטיה.

להם! שהיו הבתים מערך 50% עד 30%
צריכים שאנשים בחשבון להביא צריך עכשיו,
נזרקו גם כך מהבתים, שנזרקו כמו כי לאכול,
כספי את אכלו האנשים שרוב כך מהעבודה,

הגירוש. מאז השנים 6 במשך הפיצויים
מבקשים ביתם. את לבנות ורוצים משפחה באה
לתת מסרב הבנק אבל מהבנק, משכנתא לקחת

עובד". שלא למי משכנתא

משולמות מופרכות תביעות
שאיש החדשה, מהתופעה גם להתעלם אפשר אי
תביעות, במאות הוא והמדובר לעצור, מנסה אינו

שהוגשו שקלים, אלפי מאות של סך על חלקן
בשם לעבודה הדין לבתי האחרונים בחודשים
בעבר. בישראל הועסקו אשר מעזה, פועלים

להסכים נאלצים מעסיקים אותם רבים במקרים
מבינים שהם מכיוון לתובעים, ולשלם לפשרה

המשפטי להליך שיתלוו המשפטיות שההוצאות
מהסכום בהרבה גבוהים לסכומים להגיע עלולות
בעבר. שולם כבר שהכל למרות בתביעה, הנקוב
על האמונים הגורמים מצד סיוע במעט כאן, גם

המוזרות. התביעות את למנוע ניתן כך,
הזעקה ועולה צפה זה, מנהיגותי וואקום רקע על

מלך שליט"א הרבי של המיידית להתגלותו
ממש. ומיד ותיכף המשיח

שוב מידי, מאוחר עצמנו את נתפוס שלא

דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח
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