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מסכתות סיומי
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על

בתשעת "סיומים" לערוך המשיח
מנחם חודש מראש המתחילים - הימים

אב, לט"ו עד בהם ולהמשיך - אב
תורה. של לשמחה מסכת סיומי יערכו

מנוצלים עם ברוב הנערכים אלו סיומים
האמיתית הגאולה ובקשת לתפילה גם

חב"ד. מוקדי בכל פרטים והשלימה.

ישראל״ ארץ כאן ״עשה
אדמו"ר כ"ק להוראת בהתאם

מלכות" ב"דבר המשיח מלך שליט"א
פנחס, פרשת בשבת שנלמד האחרון
ארץ כאן "עשה ההוראה את לפרסם
משיח מרכז ע"י לאור יצא ישראל",
חלק ובו פלאייר בירושלים וגאולה

הנ"ל. ההוראה לקיום הנוגע מהשיחה
להפצה - הדפסה באיכות להוריד ניתן

www.hageula.com הגאולה: באתר -

המשיח מלך מופתי אתר
חב"ד, מכפר לוגוב שלום ר' ביוזמת

קודש אגרות אתר לפעילות ובמקביל
מלך שליט"א לרבי לכתיבה igrot.com
מלך "מופתי אתר לרשת עלה המשיח,

ניתן באתר קודש". באגרות המשיח
וניסים אישיים מופת סיפורי למצוא
ה"אגרות ספרי באמצעות שהתרחשו

www.igrot.org קודש".

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

מוסיפיםבשלשת השבועות מוסיפים השבועות בשלשת
הבחירהבלימוד עניני בית הבחירה בית עניני בלימוד

חב"דפרטים במוקדי חב"ד במוקדי פרטים

ב"ה

907 (20.7.12) ה'תשע"ב מנחם-אב, א' מטות-מסעי, פרשת קודש שבת ערב

קשים קרבות בוערת. דמשק מצב. תמונת סוריה,
הביטחון כוחות של שיירות תקיפת הבירה. בלב
נגד כבדה בארטילריה משתמש הצבא אסד. של

מהאזור. בורחים תושבים העיר. בלב שכונות
שלטון מטרות לתקוף שהחל החופשי סוריה צבא

חיל מודיעין מפקדת על השתלט העיר, ברחבי
לעצירת מתכונן המורדים צבא הסורי. האויר

לדמשק. סוריה מדרום דרכו העושה הטנקים טור
בכירים. משפחות ובריחת קצינים עריקת מתגברת

נוספות. לערים מתפשטים הקרבות
מהמלחמה האחרונים, הימים מכותרות מעט אלו

לעם הסורי השליט בין המתנהלת האכזרית
הם מי הממחישה מדם, עקובה מלחמה הסורי.

לירדן מעבר שכנינו
את ומבהירה ולירמוך,

במלחמת הנס, גודל
יום ובמלחמת השיחרור
בחסדי כאשר הכיפורים,
ניצחנו... אנחנו השי"ת

ה׳ בישועת ראו
סי"ן של זו מלחמה
את שהורסת בסי"ן,

לחלוטין, הסורי הצבא
מציאות מזכירה

עם דומה מלחמתית
הרחוק. בעבר "שכנינו",

המלך בימי זה היה
בתקופת יהושפט,

הראשון. המקדש בית
מעבר צבאות שלושה

במתקפת הירדן את חצו ואדום מואב עמון, הירדן:
יהושפט הקודש. עיר ירושלים כשמגמתם פתע
לצום וקורא וירושלים יהודה אנשי את מכנס

ותפילה.
כי ומודיע יחזיאל הנביא קם העצרת, של בעיצומה

את וראו עימדו "התיצבו לחשוש: ממה להם אין
צאו מחר .. ה' ישועת

עמכם". וה' לפניהם
בבוקר, למחרת ואכן
העם הנביא, כהוראת

עמו: את מעודד יהושפט האוייב. פני מול אל יוצא
בנביאיו האמינו ותאמנו אלוקיכם בה' "האמינו

מצייד הוא זו, לאמונתו כביטוי כאשר והצליחו",
משוררים "ויעמד וזמרה: שירה ב... לוחמיו את

כי לה' הודו ואומרים קודש... להדרת ומהללים לה'
חסדו". לעולם

הצבאות, שלוש מדהים, דבר מתרחש זה בשלב
ברינה החלו "ובעת בזה. זה להלחם מתחילים

והר מואב עמון בני על מארבים ה' נתן ובתהילה
עמון בני ויעמדו וינגפו. ליהודה הבאים שעיר
ולהשמיד להחרים שעיר הר יושבי על ומואב

למשחית. באחיו איש עזרו שעיר ביושבי וככלותם
ההמון אל ויפנו למדבר המצפה על בא ויהודה

נופלים פגרים והנם
פליטה". ואין ארצה

נקהלים ועמו יהושפט
לה' להודות כדי שוב,

שמחה. מתוך

להשי״ת הודיה
להודות צריכים אנו גם
עשרות במשך הנס: על

סוריה בנתה בשנים
הצבאית, עוצמתה את
אלא עמה בני כנגד לא
הרס ח"ו. ישראל, כנגד
הסורי הצבאי המערך
ה'. מחסדי הינו כעת,

ההוראה מוטלת עלינו
בנביאיו "האמינו
למלא והצליחו",

מלך שליט"א הרבי של הקדושות הוראותיו אחר
חודש, י"ב בכל ומזוזות תפילין בדיקת המשיח:
צדקה קופת קביעת התורה, בספר אות רכישת
צדקה וקופת התניא ספר אחזקת הבית, בחדרי

בית הלכות לימוד בפרט, אלה ובימים רכב, בכל
"סיומים" עריכת ומשיח, גאולה וענייני הבחירה
ובהודיה בשירה להוסיף והעיקר הימים, בתשעת
מנחם לחודש שכניסתנו גמור בטחון מתוך לה',

ע"י השלישי, המקדש בית לבנין רצון עת הינה אב,
ממש. ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א הרבי

אלא עמה בני כנגד לא הצבאית, עוצמתה את סוריה בנתה בשנים עשרות במשך
ה׳. מחסדי הינו הנוכחית, במלחמה הסורי הצבאי המערך הרס ח״ו. ישראל, כנגד

: הנס על להודות
קורס הסורי הצבא

גאולה ענייני נלמדים בהם רבים, שיעורים מתקיימים השבועות בשלשת
המשיח מלך שליט״א הרבי כהוראת המקדש, בית והלכות ומשיח

ובונים לומדים



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 החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח

שיחי' רחל בן מרדכי הרב
וקרובה שלימה לרפואה

ישראל עמו חולי שאר בתוך
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

שתחי' לאה וזוגתו שיחי' חיים לר'
ברוד

מקסיקו כרמן, דל בפלאיה המשיח מלך שליט"א הרבי שליח
שיחי' ה' בצבאות החייל - הבן להולדת

של הרחבה מתוך טובים, ומעשים לחופה לתורה, ויגדלוהו
שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה, האמיתית הגאולה זמן

ממש ומיד תיכף המשיח מלך

לזכות טוב מזל ברכת
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הארץ את יותן בעיניך חן מצאנו אם
תעבירנו אל לאחוזה לעבדיך הזאת

ה) לב, (במדבר הירדן את
נחלתם לקבל ראובן, ובני גד בני בקשת
שהרי תמיהה, מעוררת לירדן, ממזרח
לארץ הכניסה בדבר למשה ה' בהבטחת
שממערב זו כנען ארץ רק הוזכרה ישראל
ובני גד בני הותירו איפה כיצד לירדן,
ישראל, לארץ מחוץ עצמם את ראובן

רבינו? משה לכך הסכים וכיצד
ה' הבטיח הבתרים", בין ב"ברית אלא,
שטח האומות, עשר ארץ את לאברהם
מתוך המזרחי. הירדן עבר את גם הכולל
שבעת את ישראל בני כבשו האומות עשר
עתידים הנותרים כששלושה האומות,
והשלמה האמיתית בגאולה ירושה להיות

ממש. בקרוב

את לזרז הייתה ראובן ובני גד בני כוונת
ע"י והמורחבת, השלימה הארץ ירושת
משה גם ואכן עתה. כבר בה שיתיישבו
השלימה להתיישבות הכנה בכך ראה

הגאולה. גאולה)בזמן (פניני

אני אשר הארץ.. את תטמא ולא
בתוך שוכן ה׳ אני כי בתוכה, שוכן

לד) לה, (במדבר ישראל בני
שהם שאעף-על-פי ישראל, ״חביבין
ישראל, חביבים ביניהם.. שכינה טמאים
(ספרי) עמהם״. שכינה שגלו מקום שבכל
שהקב"ה היא הכוונה הדברים בעומק
ישראל עם של בסבלו ל"שותף" הופך
רוחש שה' המיוחדת החביבות מפני וזאת
לעולם פוסקת שאינה חביבות לעמו.
ואומר: הספרי שמסיים כפי ובמילא,

עימהם". שכינה - חוזרים "וכשהם
מסעי) מטות כג שיחות לקוטי (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:24 7:08 ירושלים
8:26 7:23 תל-אביב
8:28 7:16 חיפה
8:25 7:24 באר-שבע
9:09 8:04 ניו-יורק

אלוקיך גו'- ה' דבר שמעו 
יתהללו. ובו - תשוב אם יהודה.

ד-כט) ב, (ירמיה

הנדר את לבטל הכח

ליהודי הקב"ה בציווי פותחת מטות פרשת
מה אלא דיבורו, את ישנה שלא נשבע או שנודר

במלואו. יקיים אומר שהוא
או לה' נדר ידור כי "איש הוא: הפסוק לשון
יחל לא נפשו על אסר לאסור שבועה השבע

ג). ל, (במדבר יעשה" מפיו היוצא ככל דברו
או לנדור שצריך ללמד באה לא פרשתנו

לקיים חייב זאת שעושה מי שכל אלא להישבע,
על השבועה את "להפר" לחילופין או דיבורו את

לכך. שהוסמך מי ידי

לקדש? או לפרוש
א) הלכה ט פרק (נדרים ירושלמי בתלמוד הגמרא

אלא תורה, לך שאסרה מה דייך "לא נוזפת:
- אחרים" דברים עליך לאסור מבקש שאתה

אתה אלא אוסרת שהתורה מה לך מספיק 'לא
נוספים'?! איסורים לעצמך מוסיף

כוונת שתכלית הוא, הגמרא למאמר וההסבר
יותר טוב ולעשותו לזככו היא העולם בריאת

ולא העולם עם העבודה נדרשת כך ולשם
נדרים. ידי על - העולם עם מהחיבור הסתייגות

ג, (פרק אבות בפרקי מוצאים אנו זאת, לעומת
סיג - "נדרים ואומרת: הממליצה משנה יג) משנה

אדם נדרים ידי שעל הדבר פירוש לפרישות"

לך" במותר עצמך "קדש לקיום להגיע יכול
המותרים בדברים שגם אומרת, זאת א). כ, (יבמות
להוסיף ברצונך ובאם עצמך! את לקדש עליך לך,

גדרים ידי על בפרישות להוסיף עליך בקדושה
לך. שהותרו דברים באותם אף - וסייגים

דבר זהו נדרים האם השאלה נשאלת זה, כל לפי
לא? או רצוי

לפרוש ואז לנדור עניין יש האם חידוד, וליתר
את לקדש ואז לנדור לא או העולם, מגשמיות

איתו? העבודה באמצעות העולם

תפקידים סוגי שני
אלא נכונים, הדברים שני הוא: לכך וההסבר
בעולם. תפקידים סוגי שני בכללות שישנם

הוא תפקידו והישרה, הטובה בדרך שהולך מי
שהוא זה ידי על בעולם דירה לה' לעשות
האלוקיים ה'ניצוצות' בבירור התעסקות

לבררם - 'העלם') (מלשון בעולם הטמונים
הגמרא: אומרת ועליו - לקדושה ולהעלותם

תורה'. לך שאסרה מה 'דייך
לחשוש עליו כראוי, נוהג אינו שעדיין מי אך

ירידה לו לגרום עלול העולם עם שלו שהחיבור

של האמצעי מכוון אליו - הרוחנית ברמתו
ולהתחזק עצמו על לשמור לו לעזור כדי 'נדרים'

לשמור שצריך (וכמובן העולם פיתויי כנגד
הנדר). את ולקיים

להתיר לדעת
הכניסה לפני ישראל לבני נאמרה הנדרים פרשת

לבני הייתה לא שבמדבר מכיוון ישראל, לארץ
העולם. עם התעסקות ישראל

לעמול ישראל בני הזדקקו לא תקופה באותה
המים ואת מאחר בגדים; או מים לחם, להשגת

ישיר 'מן' - לחם מרים, של מבארה קיבלו
כמו איתם, גדלו הבגדים ואפילו מהשמיים

מעליך" בלתה לא "שמלתך אומרת שהתורה
ד). ח, (עקב

נדרשו ישראל לארץ בכניסתם זאת, לעומת
שלוו הניסים טבעית, בצורה עצמם את לפרנס

היו הם פסקו. במדבר, שנה ארבעים אותם
להם ניתנה ולכן העולם עם להתעסק חייבים

מפיתויי עצמם על לשמור כדי לנדור האפשרות
העולם.

הוא הרי עבודה, לאדם נותן שה' מכיוון אבל
לכן, ההוראה. את לקיים הכוח את גם לו נותן

גם וזהו נדרים' 'התרת של האפשרות ניתנה
בשביל הנדר, הפרת - הנדרים פרשת של תוכנה

לקדושה. ולזככו לבררו העולם עם לעבוד
את להביא מטרתה העולם, וזיכוך בירור עבודת
ומיד תיכף שיתגלה מצב הנעלה, לייעודו העולם

והשלימה. האמיתית בגאולה
יג) שיחות ליקוטי (עפ״י

מלך דבר

מטות-מסעי פרשת
ב אבות: פרקי

מטות-מסעי

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



לה' וההודאה ההכרה להיות "צריכה
שפרסומי . . עושה שהוא הניסים על
עושה שהקב"ה הניסים של ניסא
להבאת נוגע גם זה הרי - בזמננו

והשלמה". האמיתית הגאולה

תשנ"ב) וישב ש"פ (משיחת

* * *
את שמפעיל מי לוגוב, שלום ר'
כבר www.igrot.com האתר

רבים אנשים אליו שפונים רגיל
ברכת את לקבל כדי באתר שנעזרו

המשיח. מלך שליט"א הרבי
סיפורי פרסום לשם

הקים אף הוא הניסים,
הפועל מיוחד אתר

הכתיבה, לאתר במקביל
השבוע igrot.org בשם

הגולשים, אחד ניצל
את שמו זיגרון דוד

לפרסם כדי האפשרות
האישי. סיפורו את

בתיאור משתמש כשהוא
מצבו את מגדיר הוא גלוי" "נס

ללא ארוכות שנים במקומו' 'שדרך
הכתיבה מרגע יומיים ובתוך מוצא,

הישועה. את ראה הוא
מוצא לא אני שנים כארבע "במשך

"פניתי כותב, הוא פרנסה" מקור
אנשים מאות אם-לא לעשרות,

התעסוקה לשכת כולל מכיר, שאני
כל ולמרות מגורי עיר שבע, בבאר
הצלחה. ראיתי לא הנ”ל הניסיונות
סגור העולם כל ושלום חס כאילו

בפני.
והדרדר הלך הכלכלי שמצבי כמובן

מגיע עצמי את מוצא אני אט כשאט
כפשוטו. לפת-לחם

כשבועיים, לפני שבת, במוצאי
קודש", "אגרות באתר נתקלתי
ההליך על באתר מעט קראתי

הרבי ברכת את לבקש והחלטתי
טובה. לפרנסה המשיח מלך שליט"א
המסך על הופיעו שניות מספר בתוך

הספר. עמודי שני
את קורא אני הראשון בעמוד

מחכה אני כך: היה שתוכנו הכתוב
ולהבא שלך למכתב זמן הרבה

יותר תפרט מכתב שולח שאתה
בהמשך וצריך, רוצה שאתה מה את

לא בני את מחתן שאני לי נכתב
ללוח מיהרתי כסלו. מחודש יאוחר
החתונה תאריך את להשוות השנה

התאריך מול בני של המתקרב
צמרמורת - והתרגשתי הלועזי

מתחתן ובני מאחר גופי. בכל חלפה
כסלו! בחודש טובה בשעה

מלך שליט"א הרבי לי כותב בהמשך
ושבחתונה לדאוג ממה שאין המשיח

(אני השם בעזרת בסדר יהיה הכול
הזכרתי לא שבמכתבי לציין חייב
בני). חתונת את אחת במילה ולא
לא שקיבלתי השניה התשובה את

הופיעה באתר להבין. הצלחתי
רבנים של טלפון מספרי רשימת

ואני להתייעץ ניתן איתם ושלוחים
מירושלים ברוכמן יעקב לרב פניתי

שהכוונה לי והסביר לי שענה
עצמי על שאקבל היא
תפילין להניח להתחיל

את בקרוב אראה ובעז"ה
הישועה.

את מניח 'כשאתה
הוסיף, הוא התפילין,

בקריאת גם תוסיף
ועוד צדקה קצת תהילים,

השם ובעזרת מצוות;
טוב'. לך יהיה הכול
התהפך בלבד ימים שלשה תוך

בטילה ישיבה של משנים המצב.
לא קיבלתי בו למצב עברתי בבית
עבודה. הצעות מעשרים(!) פחות

העבודה הצעות את בוחן אני כרגע
לאחר זאת לקבל, מפסיק לא שאני

בלבד זו לא האחרונות השנים שבכל
אלא עבודה הצעת קיבלתי שלא
לא אליהם שפניתי אלו כל שגם

אני חלילה כאילו כלל אלי התייחסו
קיים). לא

ראיתי אותה הפרטית" ה"השגחה
גם בדרכי אותי ללות ממשיכה

צועד בעודי שעבר בשבוע בהמשך.
והגישו חסידי שני אלי ניגשו ברחוב
קודש ואגרות שיחות עם חוברת לי

המשיח. מלך שליט"א מהרבי
קורא לא אני כלל שבדרך למרות

החלטתי הפעם חוברות, אותן את
מילה. כל הסוף ועד מהתחלה לקרוא
האמנתי. לא ופשוט לקרוא התחלתי
מוענה כאילו שם שנכתבה האיגרת

אלי. ישירות ונכתבה אישית אלי
לי כותב המשיח מלך שליט"א הרבי
אם לאחד. אחד שעברתי מה כל את
עברתי, מה לכתוב מנסה הייתי אני
בכזה זאת לכתוב מסוגל הייתי לא

מה כתב אף כשבהמשך מדהים, דיוק
להצליח כדי ולעשות להמשיך עלי

בחיי...
רק ועלינו בישראל, נביא יש אכן

n העיניים". את לפתוח

הבחירה בית ענייני אלה בימים ללמוד המשיח מלך שליט״א הרבי של כהוראתו

וחלקיובית המקדש וחלקיו המקדש בית
הבית הר

מ"ר (כ-250 אמה מאות חמש על אמה מאות חמש של ריבוע כעין הוא
השלישי המקדש בית בזמן יחזקאל, נבואת פי על .(� הבית הר של גודלו
אמה 3,000 על אמה 3,000 של לגודל יותר, עוד להתרחב הבית הר עתיד

מ"ר). (כ-1,500
הנשים עזרת

הנשים עזרת אל הבית מהר הבאים .� נשים עזרת בשם נקראת העזרה
.(� (מדרגות מעלות עשרה בשתים עלו

צד לכל אמות וחמש שלושים מאה וגודלה מרובעת, היתה הנשים עזרת
עזרת בזוויות מ"ר). (כ-20 אחת כל מרובעות אמה ארבעים מ"ר), (כ-67

מקורות. היו לא והן ,� לשכות ארבע עמדו הנשים
העזרה

עזרת את הכוללת ,� הפנימית המקדש בית לחצר המקובל השם היא
הכהנים. ועזרת ישראל

המרכזי המבנה
– המקדש בית של המרכזי הבניין עמד הדרו, במלוא נישא ומרשים, גבוה

ורוחבו. אורכו גם וכך גובהו, היה מטר כחמישים .� ה"היכל"
וקודש הקודש, האולם, מזה: לפנים זה בהיכל, היו עיקריים חלקים שלושה

הקודשים.
הקודש

פנימה. ה"קודש" אל אנו נכנסים האולם מן
– המנורה היתה בדרומו העיקריים: הקודש כלי רוב את הכיל ה'קודש'
המנורה הגדול. הכהן ידי על הערביים בין בשעת יום, בכל מודלקת שהיתה
עליו – השולחן עמד בצפונו כולה. הבריאה של הרוחני האור מקור היתה
גם וחם טרי נשאר והיה שבת, בכל שהתחלף לחם הפנים', 'לחם מונח היה

הקטורת. מזבח - עמד אליו קרוב שלם. שבוע כך שעמד לאחר
הקודשים קודש

דמויות מעין הכרובים, ועליו הברית ארון שכן בו – הקודשים קודש
כאשר לישראל; ה' בין הקשר את המסמלים תינוק, פני בעלות זהב עשויות
זה פנים נושאים הכרובים היו – טוב היה לאלוקיו ישראל עם בין הקשר
פניהם את מסובבים היו ה', רצון את קיימו לא ישראל בני וכאשר לזה,

לאחור.
והושתת נברא שממנה נאמר עליה השתיה", "אבן על עמד הברית ארון

בראשית. במעשה כולו העולם
פעם רק זאת וגם הגדול, הכהן מלבד איש נכנס לא הקודשים קודש אל
קצרה תפילה ומתפלל הקטורת את מקטיר היה שם הכיפורים, ביום בשנה,

ישראל. עם של לתועלתו

עכשיו נפלאות הבחירה בית עניני

ליום פרק מנחם-אב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

43 ראשי בתפריט 08-9493-770 ונשמע" ב"נחייג השיעורים את ללמוד ניתן

ב. פרק עירובין. הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ג-ה. פרק בכורים. הלכות

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

א-ב. פרק ויובל. שמיטה הלכות יב. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק
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ג'

ד'

ה'

שנים ארבע לאחר

יד בהשיג

אך - ינצח שהצבא גרם הצבאות" "אלוקי ה'
בחירה להם נתן שה' יהודים באו אחר-כך

אותה על שוב חוזרים וכעת בחזרה, זה את והחזירו חופשית
טעות!

תשל"ח) אלול (ח"י

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הטעות על לחזור לא
במכשיר גאולה ללחוץ

הסלולרי
וגולשים הקוד את סורקים
בסמרטפון הגאולה לאתר

www.hageula.com

 

��

��

��

��

��

��
��

��

��

בבנינו" "והראנו באדיבות התמונה
052-476-7111 טל':



חיפה 33166 ת.ד. המשיח. מלך שליט"א הרבי נאמני

כנסת בתי לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .

בריאות ביטוח . משכנתא ביטוח .

קדמי קדמי 
ביטוחיםביטוחים

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים
03-501770203-5017702

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

רמלהר׳ קדמי בציון הבבא חאקי – רמלה – חאקי הבבא בציון קדמי ר׳

הודעה

חיפה 33166 ת.ד. המשיח. מלך שליט"א הההרבי נאמני

וקיים!הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים! חי המשיח מלך שליט"א הרבי
ישראל!ארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל! לעם ורק אך שייכת ישראל ארץ

וההצתה הגירוש למרות

בגשמיות שפע - ברוחניות התמדה
וכותב הוא, דתי שלא הרוחני, מצבו אודות כותב

זהיר, אינו תפילין בהנחת שאפילו עד לזה, הסיבות
טרוד כי תפילין להניח זמן לו אין במכתבו וכלשונו

יראה קלה, אפילו בהתבוננות והנה - וכו'. הוא
שהרי לתחלתו, מסופו סותר מכתבו תוכן כמה עד
ומנהיגו העולם מבורא היא מצוה התפילין הנחת
זו, מצוה קיום בעד רבה וברכה רב שכר והבטיח

זקוק כמה עד מתאר מכתבו שבהתחלת בשעה ובה
לזה, בהמשך כותב הצלחה, לתוספת לברכה הוא

ברכות ששכרה העיקרית המצוה את מקיים שאינו
שמבאר אלא עוד ולא לאדם, בהמצטרך עולם בורא

במסחרו, הוא טרוד כי המצוה לקיים זמן לו שאין
של בענין לעסוק יכול שאינו כותב, כאילו זה והרי

פרנסה. לו שאין מזה הוא שטרוד מפני פרנסה,
לא עתה (שעד לזה הסיבות תהיינה שלא מה והנה
ההנהגה כלל מצדיק זה אין דתי), יהודי בנוהג נהג

אומרת זאת הנהגה, שתוצאות ופשוט ולהבא. מכאן
במקומן בחיים והצלחה יתברך ה' בברכות הגרעון

להתנהג תיכף-ומיד צריך לראש לכל שלכן עומדות.
היום בחיי חיים תורת תורתנו לדרישת מתאים
בבטחון חזק ולהיות שתחי' וזוגתו הוא יומים

בתורתו: שאומר למה מתאים ומנהיגו העולם בבורא
ונתתי וגו' תשמרו מצותי ואת תלכו בחקתי אם

ועל- בפרשה. המנויות הברכות כל - וגו' גשמיכם
להתחיל עליו ומיד שתיכף מובן, לעיל האמור פי

שהתפילין ומובן חול, יום בכל תפילין בהנחת
הן. שכשרות שיידעו בדוקות להיות צריכות

ע) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

גוש את הממשלה החריבה מאז חלפו שנים שבע
מגרשת שהיא תוך הפורחים, ישוביו על קטיף

נודע. הבלתי אל תושבים אלפי
החל בו היום את המונים יציינו כשבוע בעוד

הגיעו לא שעדיין המשפחות מאות לצד הפינוי.
ישנם נורמלי, ולבית המנוחה אל היום(!) עד

שותפים להיות - ולהאבק להמשיך שבחרו כאלו
יהודה ברחבי ובתים ישובים בהקמת פעילים

אורבך אליסף של סיפורו הוא הוא כזה ושומרון.
גלעד: מחוות

תחת לעמוד זכה הוא חודשים כארבעה לפני רק
עיר (מחברון, פדרמן לבית יסכה זוגתו עם חופה

בישראל. חדש בית ולהקים האבות)
גלעד. בחוות ביתם את להקים בחרו השניים

לבנות בחר דקלים שבנווה מביתו שגורש אליסף,
למקום הגיע הוא גלעד. בחוות החדש ביתו את
מדהימה חלקה בחר רווק, שהיה בתקופה עוד
השומרון. של הנשימה עוצרי נופיו אל הצופה
הזה שבמקום תקווה תוך חדש, בית בנה שם

שורשים. להכות יוכל
והרסו המדינה, דחפורי הגיעו זה ביתו אל גם אך

שינס התייאש, לא אליסף היסוד. עד הבית את
החומריים משאביו- כל את וגייס מותניים

חדש. בית לבנות והנפשיים

מתייאשים לא
המחודש הבנייה תהליך ואל הימים ארכו לא

גורשה היא גם אליסף כמו יסכה. הצטרפה
יס"מ כוחות פרצו לילה כשבאישון מביתה
בפאתי הממוקמת פדרמן שבחוות לביתה

הקטנים אחיה שמונת ואת אותה הוציאו חברון,
תכולתו. על הבית את והרסו מהמיטה באכזריות

ההרס, למחרת ומיד נואש אמרה לא היא גם
6 חדש. בית ובניית ההריסות בניקוי התחילה

הם פעמים ו-6 המשפחה בית את הרסו פעמים
חברה שיסכה איפה, פלא לא מחדש. אותו בנו

גלעד. בחוות חדש בית לבניית אליסף אל

הבית שריפת
חסכונותיהם כספי כל את השקיעו השניים

מטופח בית ובנו לחתונה, שקיבלו הכספים וכל
צעיר. לזוג הדרוש בכל מצויד ויפהפה,

כאשר וההתרגשות השמחה את לתאר מילים אין
כמה המוגמר. הבית אל ויסכה אליסף נכנסו

ביתם. בבניית הושקעו ודמעות תפילות תקוות,
ובתעוזה היום באמצע תמוז, ה' שני ביום

הצעיר. הזוג לבית ערבים פרצו רגילה בלתי
את שפכו הבית, בחדרי הסתובבו הבוזזים

את והציתו רהיטים ניתצו הארונות, תכולת
יסכה שבו כאשר שונים. מוקדים בשלושה הבית

הבחינו עבודה, יום לאחר ביתם אל ואליסף
מכבי את הזעיקו השניים מביתם. מיתמר בעשן
תכולתו על -הבית מאמציהם למרות אך האש,

כליל. נשרפו
מחופתם יצאו מכבר זה שאך והכלה, החתן

וצפו הבית מול עמדו השומרון הרי את לכבוש
בעמל וטיפחו שבנו מה כל את מכלה האש כיצד

רב.
אנשים של סיפור אינו ויסכה אליסף של סיפורם

מציאות לתוך נולד אשר בזוג מדובר פרטיים.
למען מסירות הכלל. למען מסירות של חיים

האלה, הצעירים שני ישראל. וארץ ישראל עם
עוד אותם המלווים בקשיים מאסו שלא רק לא

האחיזה מקשיי הנובעים קשיים - מילדותם
כחלוץ ללכת בחרו אלא ישראל, בארץ כעם שלנו
מותרות חיי לעצמם חיפשו לא הם המחנה. לפני
מאליהן, מובנות לא נפש, בתעצומות נוחות. או
ובחרו ממונם כל ואת כוחם כל את השקיעו הם

למען ומסירות הקרבה תוך ולחיות להמשיך
הכלל.

שותפים כולנו
מרגישם מאתנו רבים

הוא. כאבנו - שכאבם
הוא. מאבקנו - מאבקם

עזרת את צריכים הם כעת
במשא לסייע הנקרא הציבור

הכבד.
במאמץ, כרוך זה אם גם

לבנות לזוג לעזור הזמן זה
באחיזה שותפים ולהיות ביתו את מחדש

נזכה המאמץ ובזכות הקדושה. בארצנו האמיצה
ותאנתו, גפנו תחת איש - בארצנו בטח לשבת

המשיח. מלך שליט"א הרבי בהתגלות
לתרומות:

קטיף- גוש סניף המזרחי בנק אורבך אליסף
152143 חשבון מס' .491

ארבע קרית 89 לת.ד. תרומה לשלוח ניתן כן כמו
אורבך. ואליסף יסכה עבור ולציין 90100

בשלישית שנבנה בבית הלהבות את מכבים

השריפה ממראות
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