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שנמשלו ופעמים לעפר ישראל נמשלו פעמים
שהם הרי יורדים, כשהם לך, לומר לכוכבים.

עולים הם הרי עולים, וכשהם עפר עד יורדים
כמעט מתרחשת התופעה ולעתים לכוכבים. עד

מזנקים הם בעפר כבר שהיו לאחר זמנית, בו
חדא "בשעתא הזוהר: ספר ובלשון לכוכבים. עד

חדא". וברגעא
כאלה מקרים נודעו כבר ישראל, עם בתולדות

המדריגה, לתחתית לצערנו, שירדו יהודים בעבר.
לתחתית אף לעיתים
ברגע הנה האנושיות,
היו לעיתים מסויים,

האחרונות השניות אלה
שלוו אדמות, עלי שלהם

פרצה קשים, ביסורים
צעקת לפתע מתוכם

אדירה. ישראל" "שמע
חישובים כל ללא צעקה
שבאה צעקה תועלתיים,
וביטאה נשמתם מעצם

תשובתם עומק את
שניות, באותם שעשו

עולה כשנשמתם
למרומים.

חדא בשעתה
"בשעתא בשם אלו שניות מוגדרות הזוהר, בספר

שליט"א הרבי בזה ומדייק חדא". ורגעא חדא
אינו כאן, "שעתא" המונח אשר המשיח, מלך
פניה של במובן אלא דקות, שישים של במובן
ואל הבל אל ה' "וישע הכתוב כלשון ותפנית,

לא דהיינו שעה", לא מנחתו ואל קין ואל מנחתו
חדא", "בשעתא הזוהר: מאמר פירוש ומכאן פנה.

אחד. רגע של אחת בתפנית
האין הצער את יהודי אותו חש אלו, בשניות

ע"י חיים מאלוקים בניתוקה נשמתו, של סופי
השגוי. חייו מהלך

ה"שמע בצעקת
את מוסר הוא ישראל"
באומרו, ית' אליו עצמו
יהיה, אשר עמדי יהיה

תשובה של רגע ממך. להפרד אוכל לא יותר
ממש. של נפש מסירות מתוך

לפנות 4:15 שעה כשבועיים, לפני שני יום
שלווה מגורים שכונת עז פיצוץ הרעיד בוקר,

יושבי גם נפגעו המטען מעוצמת תקוה. בפתח
ופעוטה אדם בני שלושה - סמוכים בניינים

ששהו אדם בני שני קל. נפצעו בבתיהם שישנו
עלה הפיצוץ ארע בו הרכב בפיצוץ. נהרגו ברכב,
לדברי משנה. פיצוצי יוצר כשהוא בלהבות מיד

זו הייתה המשטרה
של עבודה" "תאונת

לחיסול. נסיון

חדא בשעתה
חדשותי תיאור כאן עד

העובדות, של יבש
שבהשגחה אלא

אחד צילם פרטית,
שהתגורר התושבים

את הפיגוע, זירת מול
הראשונות השניות
ומה הפיצוץ לאחר

שצפה מי לכל שנחשף
הינו הקצר, בוידאו

כאחד. ומרטיט מזעזע
להתפוצץ, שהמשיך הבוער הרכב ממעמקי

א-דוני ישראל "שמע של איומות זעקות נשמעו
פעמים, מספר שנמשכו אחד" א-דוני א-להינו

יציאת רגעי של מצמרר תיעוד שנדמו. עד
עצומים. יסורים ומתוך תשובה מתוך הנשמה,
צדיק בין יהודי שלכל מובא, החסידות בתורת

זו ממש, ממעל אלוקה החלק את יש רשע, ובין
אינו אלוקה, חלק אותו של נכון גילוי הנשמה.

מהגוף, הנפש יציאת של באופן ולא יסורים ע"י
הדרך שמחה. ומתוך בגופים נשמות דווקא, אלא
המצות, בקיום והידור תורה לימוד ע"י היא, לכך
הגאולה, בשורת פרסום טובים, במעשים הוספה

הגאולה, בזמן כבר שאנו ברורה ידיעה מתוך
בהתגלות הנצחיים, לחיים עכשיו כבר וזוכים

"מרבין מתוך עכשיו, המשיח מלך שליט"א הרבי
והשלימה. האמיתית הגאולה זמן של בשמחה"

יפן בקובה ביקור
יום א', אדר ז' שעבר בשבוע
התארח רבינו. משה של הולדתו

ליפן הראשי הרב ביפן, קובה בעיר
את לחזק כדי אדרעי בנימין הרב

באריכות דיבר אדרעי הרב הקהילה.
ובית הקהילה של תולדותיה על

כל של החובה ועל בקובה, הכנסת
כמיטב לעשות מהמשתתפים אחד

היהודית, הזהות את לחזק כדי יכולתם
הפיזי המבנה גם אשר יבטיח שזה

בעז"ה. ויפרח, יישאר הכנסת בית של
לשעות עד נמשכה ההתוועדות

המשתתפים בין הלילה. של הקטנות
שהגיעו הכנסת, בית ממייסדי גם היו

הודו הקהילה ראשי ביפן. לביקור כעת
עזרתו על אדרעי להרב אישי באופן
כמו"כ בקובה. לקהילה השנים רבת
כדי ההזדמנות את אדרעי הרב ניצל

אוסאקה. באזור יהודים אסירים לבקר

לצבא לחתום לא - תמים
חב"ד שתלמידי ההצעה לנוכח

הבהירה חב"ד", ב"מתווה יגוייסו
חב"ד תמימים תומכי ישיבות הנהלת

הסתייגותה את במכתב, המרכזית,
הבחורים לכל וקראה מההצעה החריפה

"בן מעמד ויתור על לחתום שלא
ספק לנו ״אין שהיא. סיבה מכל ישיבה"

במעמד שאינו כך על בחור, שחתימת
לדעתו מוחלט בניגוד היא ישיבה, בן
ותהיה המשיח מלך שליט״א הרבי של

תהיה״. אשר הסיבה

השניות את הפיגוע, זירת מול שהתגורר התושבים אחד צילם רגילה, בלתי פרטית בהשגחה
כאחד ומרטיט מזעזע הינו הקצר, בוידאו שצפה מי לכל שנחשף ומה הפיצוץ לאחר הראשונות

טובות חדשות
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(21.2.14) (5774) ה'תשע"ד אד"ר כ"א ויקהל, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

הנשמה זעקת
השלימה לגאולה

985

(עם בניצן המשיח מלך שליט״א הרבי שליח קירשינזפט, פיני הרב של רכבו
.1 מס׳ בכביש שעבר שבוע דרכים, מתאונת ההצלה בנס משיח) דגל מדבקת

פנים. עמ׳ בסיפור, ראה פרטים

רכבים בתאונת משיח (דגל) נס

חחחחח



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

  
  

   
    

  
  

   
  

 

 

ישראל בני עדת כל את משה ויקהל
א) לה, (ויקהל

אהבת הייתה המשכן לעשיית ההכנה
מציאות להיות והתאחדותם ישראל

שלכן: אחד.
את משה "ויקהל להיות הוצרך א.

את להם ולמסור ישראל בני עדת כל
של מציאות המשכן, לנדבת הציווי

אחת. "קהלה"
ידי על הייתה המשכן עשיית ב.

למטה ואהליאב יהודה, למטה בצלאל
והירוד שבשבטים המעולה - דן

שבשבטים.

לזה: והטעמים
בכדי הוא מקדש" לי "ועשו א.

המשכת - בתוכם" "ושכנתי שיהיה
והמשכה פשוטה, אחדות - העצמות

אהבת משה"- "ויקהל ע"י היא זו,
בנוגע כאחד, והתאחדותם ישראל

הגשמיים ענייניהם - ענייניהם לכל
הרוחניים". וענייניהם

תשכ״ד) ויק״פ (שיחת

וביום מלאכה, תעשה ימים ששת
ב) לה, (ויקהל קודש לכם יהיה השביעי

בניקוד כאן נכתבה 'תעשה' מילת
ע"י "שתעשה הוא כשמובנה צירה,

כיצד? הא , אחרים"

את עושים שישראל "בזמן אלא,
ית',- רצונו עושים מקום, של מלאכתו

אחרים". ידי על נעשית מלאכתן

"וע־ כאשר הגאולה בזמן הדברים וכך
מלכים "והיו צאנכם", ורעו זרים מדו

מניקותייך" ושרותיהם אומנייך
במדבר) (ספרי,

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:08 4:55 ירושלים
6:10 5:10 תל-אביב
6:09 5:00 חיפה
6:11 5:13 באר-שבע
6:19 5:19 ניו-יורק

- וגו' שלמה המלך וישלח 
יג-כו) ז (מלכים-א, יכיל בת אלפים

בתחתונים לדירה כישרון

"וכל כו) לה, (שמות הפסוק על ויקהל, בפרשת
את טוו אותנה... לבן נשא אשר הנשים

טווין העזים גבי "שמעל רש"י מפרש העזים",
(נוצה) הצמר את טוו הנשים כלומר אותן".

מהי להבין: ויש העזים. אל מחובר בעודו
העזים גבי ש"מעל בכך והתועלת המעלה

אותן"? טווין
מנותק הצמר כאשר אדרבה: לכאורה, הרי

טוב באופן אותו לטוות ניתן העזים מן ונפרד
אותו כשטווים מאשר יותר, ובקלות יותר

העזים"?. גבי "מעל

העיזים את לטוות
ישראל בני שנדבת כיוון הוא: לכך הטעם אך

לה' והקרבה כנדבה - לה' תרומה היתה למשכן
שונים: סוגים ישנם שבקרבנות כשם הרי -

שמוצאים כפי - הצומח וממין החי ממין קרבן
הבל, וקרבן קין קרבן לגבי בראשית, בפרשת

מן מקרבן יותר חשוב מבעלי-חיים וקרבן
כשאפשר בעניננו: גם לכך בדומה הרי הצומח,

מחוברים בעודם הצמר חוטי את לטוות
יותר נעלית תרומה זוהי החי, מין לעזים,

העזים. מן שנחתך לאחר הצמר טויית מאשר
מחוברים עדיין שהם זמן כל הצמר חוטי

יש לגדול, ממשיכים הם (העזים) חיים לבעלי
אך החי. מגוף יונקים הם החי, למין קשר להם
ובמיוחד החי. מגוף נחתכו שכבר חוטים כן לא

בעודם הובאו שהחוטים לעיל, שהוסבר כפי
בהיותם בכך, היתרון ברור הרי העזים גבי על

נתינתם. בשעת חי דבר של בגדר
היה שכך משום העזים" את "טוו הנשים

כלשון יתירה", "אמנות - יותר טוב העיבוד
משובחת יוצאת העזים גבי מעל הטוייה רש"י:
נחתכה שכבר לאחר הצמר טויית מאשר יותר
מחוברות עדיין השערות כאשר כי העזים מן

ורכות, לחות בהן יש מהבהמה, יונקות והן
הטוייה. באמנות יתרון שזהו

מנשים הנלמדת הוראה
התורה מספרת מה לשם מובן אין לכאורה אך
את טוו בחכמה לבן.. נשא אשר הנשים ש"וכל
שהיה מה הוה", דהוה "מאי זהו הרי העזים"?

הסטוריה לספר התורה של עניינה ואין היה, -
אבל במשכן רק הרי היו העזים יריעות -

להיבנות, העתיד המקדש (כולל במקדש לא

ויבוא ו"יגלה ומשוכלל" "בנוי שהוא ובמיוחד
משמים")?

לבן ש"נשא הנשים מן מכאן, הנלמדת ההוראה
נותן הקב"ה כאשר - היא בחכמה", אותנה

לדעת צריך הוא מיוחד, וכשרון חוש ליהודי
אלא בלבד, עצמו בשביל לו ניתן לא זה שדבר

מהעולם לעשות בעבודתו זאת לנצל צריך הוא
אצל שהיה כפי בדיוק - להקב"ה דירה משכן,

כשרון להן שבהיות המשכן, בניית בזמן הנשים
שאת הבינו, הן לאחרים היה שלא מיוחד

לנצל עליהן הקב"ה, להן שנתן הזה הכשרון
- השכינה השראת תהיה שבו המשכן לבניית

בתוכם. ושכנתי

מהרגיל יותר פרנסה כשיש
את לעשות נצטוו לא שהן למרות ולכן,

שהן התורה מספרת יתירה", ב"אמנות הטוייה
יתירה" ה"אמנות את לעשות התעוררו בעצמן

הוראה התורה נותנת ובכך - ה' משכן למען
לדורות.

מיוחדים לכשרונות בקשר קיים שהדבר כשם
בעבודה להשקיעם צריך שיהודי וכיוצא-בזה,
הדבר קיים לקב"ה, לדירה העולם הפיכת של

נותן שהקב"ה אחרים בענינים גם דומה באופן
פרנסה לו נותן הקב"ה כאשר לדוגמא: ליהודי.
להרבות צריך שהוא לדעת, עליו מהרגיל, יותר
לגמר עד לה'. תרומה צדקה, בנתינת ולהוסיף
לו דירה בעשיית והתכלית, הכוונה ושלימות

ממש. בקרוב הזה, בעולם כאן ית'
פרשת קודש שבת ומוצאי תשל״ו, ויקהל פרשת (משיחת
ה׳תשל״ט) ויקהל-פקודי

מלך דבר

ויקהל פרשת

ויקהל

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

אשכנזי ע"ה חיים הרב הרה"ח למשפחת
שיחי' יצחק יוסף הת' הבן לבוא

שתחי' יעל עב"ג השידוכין בקשרי
קורנט שיחי' העינך יוסף הרב למשפחת

הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב למזל בתו חתונת בפני עומד שלנו הכנסת בית ממתפללי א'
עושה זאת ולמרות ועוד, לב חולה הינו היהודי כשבועיים, בעוד
עבודה בכל הילדים, מרובת משפחתו, את לפרנס יכולתו כמיטב
להוצאה מספיקות לא כאלו ש'פרנסות' אפשרית.כמובן מזדמנת
למשך אושפז אלו, שבועות בתוך ובדיוק חתונה, צרכי של גדולה

וצינתור. לבבי אירוע בעקבות כשבועיים
(נא שלי הבנק לחשבון להפקיד ניתן בברכה. תתקבל עזרה כל

דיסקונט. בבנק 167 סניף 88238875 ח-ן מס' טלפונית) לי להודיע
לצרכי מוכרת קבלה לקבל או אשראי, בכ. לתרום מעוניינים באם

שמש בית קופצ'יק חיליק הרב לתאם ניתן מס, החזר
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בירושלים, החתונה את "עזבנו
פיני הרב מספר חצות, אחר מעט
שליט"א הרבי שליח קירשנזפט,

עשינו כעת ניצן. בישוב המשיח מלך
אני שם לישוב, חזרה בנסיעה דרכנו

לצידו יומית היום שליחותי עושה
עם קירשנזפט, יגאל הרב אבי של

קטיף. גוש מפוני
כשבתחילת ,1 מס' לכביש יצאנו

לצדקה, מטבעות כמה שמנו הנסיעה
החת"ת, ספרי לנו היו כן (כמו

שליט"א הרבי של הבטיחות כהוראת
המשיח). מלך

חצות. אחר 12:30 הייתה השעה
מרת אשתי היו ברכב

בנותינו ושתי איידי
ושיינא. מושקא חיה
כשורה התנהל הכל
שורש, למחלף עד

עבודות התנהלו שם
מסויים בשלב מע"צ.

נעשו הנתיבים שני
ונוצר אחד לנתיב

פקק.
בעיקול נוצר הפקק

רכבים הכביש. של חד
שמיד שיערו ולא במהירות שהגיעו

דרכם את חוסם העיקול לאחר
לבלום נאלצו מכוניות, של פקק

בפתאומיות.
את וראיתי לעיקול כשנכנסתי

בלמתי מאותתים, לפני הרכבים
הפנימית, כשבמראה בחוזקה,

שירד 450 אוטובוס לראות הספקתי
עלינו... דוהר מירושלים,

לא "האוטובוס לאשתי אמרתי
תאונה..". כאן ויש עוצר!

נכנס האוטובוס שניות בתוך ואכן
דוחף כשהוא אדירה, בעוצמה בנו
ומכניס מטר, 7-8 קדימה אותנו
לפנינו שהיה לרכב מתחת אותנו

נוסף. אוטובוס כשלפניו
את קלטתי לא הראשון בשלב

עדיין הייתי המיוחדת. הסיטואציה
הדוהר האוטובוס של הרושם, תחת
המושב גב מסביב, התבוננתי עלינו.
נזרקה והיא התפרק אשתי, ישבה בו

למטה. עלינו ירד הרכב גג לאחור.
בדקתי מדוע? הבנתי לא בתחילה

ב"ה. הבנות, על נחת לא שהגג
את לחלץ והתחלתי החוצה יצאתי

עצמנו את בדקנו ובנותינו. אשתי
למרות ב"ה, בסדר, שאנחנו ונוכחנו

זכוכיות זרוע היה כולו שהרכב
שבורות.

ירדו בנו, שפגע האוטובוס נוסעי
ועמדו לעזור ניתן מה לבדוק

שאני לי להאמין מתקשים המומים
ניגשה לפתע ושלם. בריא הנהג,
איתכם? "מה אותי ושאלה אשה
הייתי אני מרגישים? אתם איך

שמעל הבחנתי אז רק מעליכם!".
רכב... לו חונה למכוניתנו

הנס. גודל את לעכל התחלנו אט אט
עלינו, שישב הרכב של משקלו עיקר
ישבה בו באיזור היה

גב ואילמלא אשתי
התפרק שלה המושב
לאחור נזרקה והיא

היה שהרכב הרי
ה"י. אותה, מוחץ

של הפגיעה בשלב
בנו האוטובוס

מעך הוא מאחור,
כמעט פנימה והכניס

הרכב, לתוך מטר
צמוד בדיוק ונעצר

"משיח הסטיקר מול הדלק למיכל
את משנה קטן טוב מעשה מגיע.

העולם".
שעבר, בשבוע שפורסמו בתמונות

זכה שכבר שלנו, הרכב נראה
דגלון סטיקר בזכות גם להתפרסם

קרוס כשהוא עליו, שהיה משיח
כולו.

היו מהאוטובוס שירדו הנוסעים
מלא, בפה והודו ביותר, נרגשים

מלך שליט"א הרבי של גלוי, נס שזה
המשיח.

ב"ה. ישראל, עם זה מה ראינו כעת
קר היה מים. עם אלינו רצו אנשים
מבעלי אחד. חולשה והרגשנו מאוד
את הוציא בפקק, שנתקעו הרכבים

להרגע לנו ונתן מהרכב משפחתו
אמבולנס שהגיע עד בו, ולהתחמם

כרם. עין להדסה אותנו ופינו
לרבי כתבנו שהתאוששנו לאחר
החלטנו המשיח, מלך שליט"א
את וביקשנו בפעילות להוסיף
התקבלה התשובה הק'. ברכתו

ברכות הכילה קס"ז עמ' י"ג, בכרך
האמור". בכל טובות "לבשורות

ארבע קרית העצני, בועז של חדש פוסט מתוך

ביו״ש המים סוגיית על האמת
ישראלי למה אותי שאל פלסטיני "צעיר
ופלסטיני מים ק"ב ב-70 להשתמש יכול
אני הנתונים, את בדקתי לא ב-17. רק
נשיא היתמם נכון?" זה אם אתכם שואל
בדבריו שולץ, מרטין האירופי, הפרלמנט
תקשיב עובדות. כמה הנה אז בכנסת.

שולץ: הר היטב
המים בנושא פרק כללו אוסלו הסכמי
וכן רבים קידוחים הרש"פ לרשותה קיבלה בהם בביוב, והטיפול
ההרים, של המזרחיים במורדות בייחוד מים, לחפש לקדוח התחייבה
בתחום הנביעות את מייבש המערביים מהמורדות שנשאב מה כל כי
התושבים של השפכים בכל לטפל התחייבה כן כמו הירוק. הקו

ביש"ע. הערביים
כ-250 ואפשרה במזרח קדחה בקושי בפועל? הרשות עשתה מה
להסכם. גמור בניגוד המערביים, במורדות פיראטיים קידוחים
מספקת היא וכיום מים, של מוסכמת מכסה לספק התחייבה ישראל
מזערי בחלק רק וחשמל זורמים מים היו ב-1967 לכך. מעבר אף
מים מערכת הערבית האוכלוסיה עבור פיתחה ישראל יש"ע. ערי של
בשפכיה לטפל הרף ללא מסרבת הרשות להם. היתה לא שמעולם
את ומחסלים ההר באקוויפר ופוגעים מחלחלים זורמים, והם

הירוק. הקו לכיוון מערבה, כלל בדרך למטה, בדרך הנחלים
מטוהרים השקיה ומי תעסוקה לספק היה, עשוי בשפכים טיפול
יש אבל ביתי. לשימוש שפירים מים יותר שישאירו לחקלאות,
וזו בישראל, פגיעה גם תימנע יטוהר, הביוב אם דילמה- לרש"פ

בעיה. כבר
מים גניבת של אדירה מערכת

מים" "ברוני ע"י מים גניבות של אדירה מערכת מתקיימת ביו"ש
להתיישבות אספקה מקווי מתבצעות הגניבות מיהם. יודעים שכולם
של הפנימית מהמערכת גם אבל כמובן, צה"ל, ומחנות היהודית
הביטחון" ו"מנגנוני אצבע, נוקפת אינה ישראל, כמו ישראל, הרש"פ.
עם ברווחים מתחלקים בכירים קצינים כי עין עוצמים הרש"פ של
מים ממצוקת סובלים הערבים שהאזרחים היא התוצאה הגנבים.

מופקעים. במחירים מהגנבים מים לקנות ונאלצים
לנפש המים צריכת 2006 בשנת היתה המים רשות נתוני לפי
הנתון מ"ק. כ-100 יו"ש ערביי ובקרב לשנה, מ"ק כ-170 בישראל
ביו"ש. ערביים תושבים מליון 1.8 של מופרזת הנחה על מתבסס
בכ- אפילו נמוכה היא התושבים כמות אחרים ונתונים מחקרים לפי

יותר. מקבל תושב כל שבפועל כך הזה, מהמספר 20%
מועצות 4 לקחו 2006 בשנת שהיה. מעשה קבל שולץ, הר ולסיום,
את שפתר ביוב קו ובנו ₪ מליון כ-60 של הלוואה בשומרון יהודיות
למוכתרים פנו אף הם השומרון. שבמערב קנה בנחל הזיהום בעית
אלו לקו. חינם חיבור להם והציעו איסתיא, דיר הסמוך, הכפר של
להם. יבולע יתחברו, שאם מהרש"פ, איום קיבלו אך בשמחה, נענו

להתחבר. פוחדים והם לכפר, מתחת הצינור להם מחכה היום עד
ומתן הרש"פ הקמת לעצם הסכמה אין הנ"ל בכל המערכת: הערת
הרבי כהתרעת וחקלאות, מים בנושא אפי' לפלסטינים האוטונומיה
הסכנה על ה'תשנ"ב, שבט מי' הידועה בשיחתו המשיח מלך שליט"א

מיידית. תבוטל היא שאכן השי"ת ויתן שבאטנומיה,

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק א' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
מקוואות הל'
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קירשנזפט משפ' של ההצלה נס

לא עוד פעם שאף במוחש עתה רואים
עכשיו; כמו בגויים שתלויים מצב כזה היה

על - עצמאיים שהם שטוענים אלו הובילו זה שלמצב
לצלן שרחמנא גויים- אחרי לרדוף שלהם הנהגה ידי

תשל"ד) אמור (ש"פ בגויים. לגמרי תלויים

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בגוים... ותלויים עצמאיים!
והתוועדות, הודיה לסעודת מוזמן הרחב הציבור

קירשנזפט פיני הרב של ההצלה נס על
הרב לשליח איתנה בריאות גם כולל ומשפחתו,

בערב, שלישי ביום אי"ה שתיערך זהבה, בן יגאל
ניצן. בישוב הימיה באולם ה'תשע"ד, ב' אדר ב'

והתוועדות הודיה סעודת

קירשינזפט פיני הרב

העצני בועז ר׳
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בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
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קטיף גוש לפזורת גאולה להביא

ניכרת השפעתו נשמע שקולו
לדור לעבור שישתדל .. ושואל עתה. חייו סדר כותב

רבים. ה' יראי אנשים ובה גדולה בעיר
מכ"ק דא בכגון הוראות כ"פ ששמעתי מה ע"פ והנה

עליונה השגחה אותו שזיכתה אדמו"ר...כיון מו"ח
ואשר שנמצא. במקום ניכרת השפעתו נשמע שקולו

לא הרי שם, הם רבים לא ומצות תורה שומרי אנשים
להתקשר אדרבה אלא משם, להעתיק עליו שאין לבד

איך ודרכים תחבולות ,עצות לחפש ויותר, יותר שם
לו. שיש ההשפעה במילואה לנצל

במדה הוא מנצל חייו, וסדר במכתבו הנראה וכפי
ממכתבו שכנראה אף כלל, מספיקה ושאינה קטנה

וכו', ת"ת גדול והרי בעצמו, ללימוד הפנאי הוא מנצל

הפצת בארצוה"ב, ביחוד ובדורנו בתקופתנו הנה
נפש פקוח של ,ענין ה"ז גדולים, הכי בממדים היהדות

לא שחינוך הנוער בחיי במוחש זה וכנראה ... ממש,
את בסכנה מעמיד ביותר, פחותה במדה דתי או דתי

וק"ל, התחתון, לקצה ועד הנהגתו
ומצות בכלל אחרים ע"י לעשותה אפשר שאי ומצוה
תורה מתלמוד אפילו שגדולה פשיטא נפשות פקוח
כזה במקום להיות שזכה ובפרט בכ"מ, רז"ל וכפסק

התעוררות שנרגשת האחרונות, דשנים ובתקופה
... דתיים וחיים ודת לתשובה

ומאירות מסבירות מתאימות אותיות גם שימצא
שגם אלא תסכים.. רק שלא תחי' לזוגתו הענין את

באופן זה יהי' שניהם וניצול בזה, פעולה תשתף היא
ו׳ד) (מאגרת ... ואור מוסיף והולך דמוסיף

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מגורשי של העגום, מצבם על נכתב רבות
עגום תשס"ה. בשנת בהתנתקות קטיף, גוש
כי אם נכתב, רבות כאחד. ורוחנית כלכלית
מנסה השלטון במערכת שמישהו נראה לא
בגירוש יצרו אותו השבר, עומק את להבין

מה. במידת ולתקנו עזה חבל ישובי
את בזמנו שניהל מי קירשנזפט, יגאל הרב
יחד מחדש והקים דקלים, בנוה חב"ד בית

הופנו לשם בניצן, חב"ד בית את פיני, בנו עם
מרצו רוב את מקדיש המגורשים, מן הרבה

זה. בתחום לאחיו לסייע
קטיף, גוש של הפזורה כל עם פועלים "אנו

אנו בהם הישובים רשימת פיני. מספר
אמציה, שקף, צורים, עין את כוללת פועלים

כפר של (העתק דרום שבי דקלים, בני
מנווה רבים הגיעו לשם בנימין יד דרום),

וניצן. חזני נצר דקלים,
בכל פוזרו שנעקרו, הגוש שישובי העובדה
בתחילה מאוד עלינו הקשתה הארץ, רחבי

של אפשרית בלתי כמעט מציאות ויצרה
כך לשם התושבים. עם שוטפת פעילות

גדולה, משאית המבצעים, "טנק" את רכשנו
תורנית, ספריה לילדים, ספריה המכילה

ועוד. תצוגה מכשירי

הקארווילות חרפת את גילינו
ה"טנק" עם להסתובב התחלנו כאשר רק

בהזנחה בגודל לראות נוכחנו בישובים,
המגורשים. כלפי המימסד, של המכוונית

גילינו הקראווילות, והונאת חרפת את גילינו
בית בהם שאין למפונים שיועדו ישובים

ספר. בית ללא מכולת, ללא ישובים כנסת,

כאשר רבה. לב תשומת מושך הססגוני הטנק
שכבר הילדים הישובים, לאחד מגיעים אנו
מכירים השם", "צבאות במסגרת רשומים

עיניים.אנו בכליון לה ומחכים הפעילות את
ומאמרי הפסוקים י"ב את איתם אומרים

המשיח. מלך שליט"א הרבי כבקשת חז"ל,
חסידי", "סיפור שומעים הילדים בהמשך

כמובן ומסיימים בספריה, ספרים מחליפים
כזה ביקור כל אדוננו". "יחי הקודש בהכרזת
עצמם לילדים ומחיה רענן רוח משב מהווה

ולהוריהם".

לבנות ומדרשה בוקר כולל
הפעילות כאשר ה"טנקיסט", הוא פיני

יגאל. הרב אביו, בראשות הינה בכללותה
לפעילות גוייסה כולה קירשנזפט משפ'

והפעילות ישראל בחגי שעיקרה העונתית,
ומזוזות, תפילין בדיקות הכוללת השוטפת

תורה. ושיעורי חוגים
הרב בעידוד רואים הם עבודתם עיקר את

לתושבי להעניק עליהם כי חשים שהם

הבטחוני הערכי, לנזק "מעבר הקארווילות.
כולו, ישראל לעם גרמה שהממשלה והכלכלי

כלפי התאכזרותה ובהמשך בהתנתקות,
גרמה שהיא הרי הגוש, עקורי המתיישבים
מהמגורשים. רבים אצל עצום נפשי שבר

ניצן, בישוב הוקם העידוד, מפעילות כחלק
"לצערנו, יגאל: הרב מספר עליו בוקר, כולל

גוש מגורשי בקרב רבים מובטלים ישנם
ובטלה. מעש מחוסר הסובלים קטיף,

אוחיון אברהם הרב עומד הכולל בראשות
ולימוד ומחזקת טובה חברתית מסגרת הנותן

מהנה". תורה
מדרשה חב"ד, בבית נפתח גם לאחרונה

הצורך בשל קטיף, מגוש המגורשים לבנות
של הנפשי למצבן רוחנית תשובה במתן

מנהלות המדרשה את מעטות. לא משפחות
חב"ד נשות

גוש- של הצעירות
קטיף.

פורים מבצע
ימי לקראת כעת

החלו כבר הפורים,
ל"קריאת ההכנות
בישובי המגילה"
גם כמו המפונים

משלוחי אלפי וחלוקת באיזור, צה"ל במחנות
מרמת-הגולן המגורשים ריכוזי לכל מנות

החג עלון מצורף לחבילות מצרים. גבול ועד
מלך שליט"א הרבי של קודש שיחות מתוכן
חלק ליטול או לתרום המעוניינים המשיח.
יגאל הרב עם קשר ליצור יואילו בפעילות,
קמב"ץ עם או 054.568.4694 קירשנזפט:

.052.799.3520 הפעילות:

עזה חבל למגורשי ניידת חב״ד ספרית

הגירוש לילדי פורים בכנס יגאל הרב
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