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פסח מבצעי
החלו פורים, מבצעי סיום עם מיד
פסח למבצעי להיערך חב"ד במוקדי
לילדי המצות "מאפיות שבהם והראשון
הילדים זוכים זו במסגרת ה'". צבאות
עם יחד המצות, את בעצמם לאפות
והלכותיו. הקרב החג מהות על הסברים
מבצע לקראת ההיערכות החלה כן כמו
לפני מזון מצרכי חלוקת דפסא" "קמחא

הפסח. חג

ב״770״ כמו ממש שלטים
מרכז ע"י שנערך הקהל בכינוס
שבועות, מספר לפני "ממש", הפצה
מדוייק העתק למכירה, לראשונה הוצג
- שהם כפי המלכות הכרזת שלטי של
שליט"א הרבי של מדרשו בית ב"770",
בימים החלו כמו יורק. בניו המשיח, מלך
וההסברה התוכן חומרי בהפצת אלה
לחג, הפצה עזרי הפסח. חג לקראת
לתלמיד. המצות מאפיות עבור ומוצרים
ממש: באתר במוצרים לצפות ניתן
www.mamesh.org. 077-5123-770

ממש. הפצה מרכז להזמנות

בחייל תמיכה עצומת
נפתחה מיל.) (רס"ן לוי רן ביוזמת
על לחתום הקוראת באינטרנט, עצומה
בחברון שירה לחייל צל"ש הענקת
בגליון. אחורי בע' לפרטים במחבל.
http://www.atzuma.co.il/citation

שחותמו לבוראו להתדמות יהודי, כל של הפנימי באופיו נעוץ וגילויה, האמת לחקר הרצון
״אמת״ אותיות אלוקים״, ברא ״בראשית בתורה הראשונות התיבות בסופי כנרמז אמת,

טובות חדשות

לגילוי הזמן עכשיו
תצמח מארץ האמת

בשמחת ממשיכים
אדר חודש

פרצופה ומתגלה הולך גילוי. לשון גאולה
ישראל. במדינת המשפט מערכת של האמיתי
הינם מע"צ, חברי נאפסו, עיזאת ברנס, עמוס
שהואשמו כאלה של משמותיהם חלק רק
מאסר לתקופות ונידונו קשים, פליליים במעשים
שהם למרות הודאותיהם, בסיס על ממושכות,
ניגבו אלו הודאות כי שנים, לאורך וטענו חזרו

קשים. ועינויים לחץ תחת מהם

לאחר רבות שנים
זכו הם בכלא, שישבו
בגין אם חוזר, למשפט
לחפותם, חדשות ראיות
לגביית ראיות או
עינויים. ע"י ההודאות
זוכו הם החוזר במשפט
התברר מאשמותיהם.
מערכת צדקו, הם כי
מרכיביה על המשפט
את חיפשה לא השונים,
סיום את אלא האמת,
ולא בהרשעה התיק

מי. של משנה

אמון חוסר
תאיר הנערה בקצרין, נרצחה שנים כעשר לפני
סימנים מלאה נותרה האירוע זירת ראדה.
כל הפשע. מבצע על ללמד שיכלו ועקבות
באמיתיות ונחקר נידון אכן היה אם כזה, סימן
אמור היה האמת, לחקר להגיע מגמה מתוך
של לגילוי שיוביל בפאזל מהותי מרכיב להוות
דמותו התיק, לתוך הושתלה בפועל, הרוצח.
לשלל תאמה שלא זדורוב) (רומן נאשם של
גם האירוע. במקום שהיו והעקבות הסימנים
פיזי בלחץ ממנו נגבתה הרצח, בביצוע הודאתו
החקירה בתיעוד בחלקו, לראות (ניתן ונפשי
שהתריע כפי בוידאו)
המשפט בבית כך על

"הודאתו". לאחר מיד

תאימות אי בין הפער

המלאכותיות לעומת והראיות, הסימנים
ליוזמה הביאה הנאשם, של דמותו שבהשתלת
אמיתית חקירה ולדרוש לפעול שהחלה ציבורית
שמערכת הדברים הוצגו בו אתר הוקם טיוח. ולא
בציבור שחידדו דברים במכוון, התעלמה המשפט

המשפט. במערכת האמון חוסר תחושת את

יש לפיה חדשה/ישנה, עדות פורסמה השבוע
בביצוע שהודתה מי
שקיבלה עדות הפשע.
נוסף. ממקור אישוש
לשאלת להכנס מבלי
תגובת האמינות,
המשפט, מערכת
את הסף על שדחתה
לחקירה אפשרות
העדות של יסודית
הבהירה החדשה,
כל אין מבחינתה כי
שהנאשם אפשרות
בכך כאשר אשם, אינו
מצהירה למעשה היא
בחקר רצונה העדר על
בסתימת אלא האמת

הגולל.

הגילוי לשלימות עד
שהוא, עניין בכל וגילויה האמת לחקר הרצון
להדמות יהודי, כל של הפנימי באופיו נעוץ
התיבות בסופי כנרמז אמת, שחותמו לבוראו
"בראשית בתורה הראשונות המילים שלוש של
הינו האמת גילוי "אמת". אותיות אלוקים", ברא
בהם המשיח ימות של הבולטים המאפיינים אחד
תיבות ראשי תצמח" מארץ "אמת הובטחנו
במציאות כאשר הגילוי, לשלימות ועד אמ"ת,
האמת תתגלה עולמנו, של והגשמית הארצית
שליט"א הרבי ע"י האלוקות, עצמות לאמיתה
ש-די. במלכות עולם שיתקן המשיח, מלך
בלימוד הוספה ע"י בזה, לפעול וחובתנו זכותנו
הפצת בהידור, מצוותיו קיום אמת, תורת תורתו,

לבב. וטוב שמחה מתוך הגאולה, בשורת

החייל למען החטיבות מחאת

חיילי בקרב גם מתפשטת בחברון, במחבל שירה החייל מעצר על המחאה
ועוד. הברדלס, צנחנים, גולני, חטיבות מחאת להלן צה״ל.

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

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

טט ל ששל טט ככ טטטוחססס הב ענפפפ ככככל ששששששלנו טטטוח הב סססססוכככנותתתתת

הקןר' קדמי  במצוות שילוח הקן שילוח במצוות קדמי ר'

בחברון החייל למען עצומה

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (1.4.16) ה'תשע"ו ב', אדר כ"ב שמיני, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1090

שגרמו העצום הנזק את לאמוד עדיין קשה
בישראל, הבטחון ומערכת הממשל בכירי
על התקדים חסרת במתקפתם צה"ל, לחיילי
דקירה. פיגוע שביצע במחבל שירה צה"ל חייל
הפלסטיני שהאוייב שנה, מחצי למעלה מזה
במהלכו ורציף, שיטתי מזויין מאבק נגדנו מנהל
הי"ד, וטף, נשים אנשים יהודים, עשרות נהרגו
בודדת פעולה לא ירפאם. השם מאות, ונפצעו
מהסתה הניזון שיטתי, דמים מאבק אלא

זה. לרגע עד מתמשכת

לשבח ציון הנידון:
הנחיות עפ"י הבטחונית, המערכת תגובות
בארץ השמאל לתגובת החושש הממשלה, ראש
שאש בתקווה וזאת מינוריות הינם ובחו"ל,
אמיתי נסיון אין מעצמה. תידעך המאבק

הזויה. בטחונית מציאות האיום. להסרת
מחבלים שני פורים, ביום תקפו למשל כך
חיילי מהם. אחד ופצעו צה"ל חיילי את בחברון
המחבלים. בשני ופגעו ב"ה באש הגיבו צה"ל
עימו נושא המחבל שמא שחשש צה"ל חייל
ע"י צולם האירוע בראשו. בו ירה נפץ, חגורת
להתרחש העומד הפיגוע על כנראה שידע צלם
את להכפיש בנסיון עוינים גורמים ע"י ופורסם
עצמו מצא צה"ל חייל קצר, זמן בתוך ישראל.
השלטון בכירי עם תקשורתית, מתקפה מול

לעזעזל. כשעיר בו שנהגו הבטחון, ומערכת
והם אחרת, הדברים את רואים ישראל בעמך
בתמיכה היוזמים אחד החייל. על להגן יוצאים
עצומה יזם אשר מיל.) (רס"ן לוי רן הינו בחייל,
איש, אלפי עשרות כבר חתמו עליה באינטרנט,
להלן לשבח. ציון לחייל להעניק הקוראת

העצומה. מתוכן

נתניהו. בנימין מר ישראל ממשלת ראש לכבוד
המטה ראש יעלון. (בוגי) משה הביטחון שר

אייזנקוט. גדי אלוף רב הכללי,
לשבח ציון להעניק דורשים ישראל, אזרחי אנו
הפורים חג יום היום, ירה אשר צה"ל לחייל
לרצוח ניסה אשר הארור במחבל התשע"ו,
דקירה פיגוע וביצע סכין, בדקירות חיילים

צה"ל. חייל נפצע בו נוסף, מחבל עם ביחד
חייל את ועצור, למהר היה אסור זה חייל את
שבפעולתו כך על ולהלל, לרומם צריך זה

כבד. אסון ומנע יתכן וההחלטית, המהירה

ישראל גיבור החייל
לחלק מנות משלוח עם הגיע לא המחבל
המחבל חברו עם ביחד הגיע הוא לחיילים.
לרצוח במטרה בידיהם, בסכינים מצוידים
חם ביום במעיל לבוש היה המחבל חיילים.
מטען גופו על להסתיר יכל ובקלות מאוד,
של אמהותיהן התפוצץ, לוא אשר חבלה,

לשמוח במקום היום, בוכות היו חיילים עשרות
פיגוע לבצע מתכוון אשר מחבל הפורים. בחג
לביתו, חי חוזר לא שהוא לדעת חייב רצחני..

הסוהר. לבית נכנס ולא
מפשע, חפים אזרחים שדורסים מחבלים ראינו
לפני רגע שרק אלו את ודוקרים מהרכב יורדים
כדור, ועוד כדור בהם יורים כאשר וגם דרסו,
להמשיך ומנסים ושוב, שוב לקום מצליחים
לרצוח הצליח מחבל בהם מקרים ראינו לדקור.
על ירה אותו, לעצור ניסה אשר ביטחון איש
שילם ולבסוף להרוג, מנת על ולא לפצוע מנת

בחייו. כך על

לך מצדיעים
ישראל, גיבור זה, צה"ל חייל
על במחבל לירות חייב היה
סיכון ולמנוע להרוג, מנת
ולחיי לחייו קלוש, הכי אפילו
לו להעניק חייבים ולכן חבריו,
אותו. לעצור ולא לשבח ציון
מתכוונים לא אתם ואם
אזרחי אנו זאת, לעשות

עיטור את בזאת לו מעניקים ישראל, מדינת
על המופת עיטור העוז, עיטור הגבורה,
מודים אנו ובאהבה, רבה בהערכה תיפקודו.
הצודקת המוסרית, הנחושה, פעולתך על לך

והמתבקשת.
מילואים קצין ובתור ישראל מדינת אזרחי בשם

לך. מצדיע אני לישראל הגנה בצבא
לאתר ניסים. אליהו לוי רן (במיל) רס"ן

ttp://www.atzuma.co.il/citation

שמסייה אבו ע. צילום: בחברון החייל דקירת זירת

לוי רן (במיל.) רס״ן

ומתחרים בית שלום שותפות,
במסחרו. לשותפות בהנוגע א)

להענין, מי עוד יצרף למה הצליחו, יתברך שהשם כיון
להרחיבו להשתדל יש שירחיבוהו, דורש העסק ואם
טובה בשעה הרחבה שתהי' רצון ויהי עצמו, בכחות
בריאים לענינים שלו בהריוח ולהשתמש ומוצלחת

ומצות. תורה של ובענינים ושמחים
זוגתו ובין בינו דיעות חילוקי שיש במה בשאלתו ב)

תחי'.
כיון שאדרבה לה, יסבירו ידידיהם אשר להשתדל יש
זהו שי' בנם בהנהגת בשלימות שאינו ענין איזה שישנו
זרע-חיא- בעוד שיברכם מהשי"ת לבקש נוסף טעם
ובבת בבן הוספה שע"י במוחש שרואים ובפרט וקיימא,

הקודמים. בבנים גם הטבה חלה הרי
וכו'. אתו המתחרים סוחרים אודות במה-שכותב ג)

מה-שכתוב ועל-פי מהם, דעת להסיח בזה מהעצות
סוף-סוף הרי לאדם, האדם לב כן לפנים הפנים כמים
ו׳תעז) (מאגרת ומעניניו. ממנו הדעת היסח פועל

בחו״ל שכורה בדירה מזוזה קביעת
שכורה. בדירה הדר אצל בחו"ל מזוזה קביעות סדר

מענתי וכן ומנהגי בפירוש. הוראה בזה שמעתי לא
ה-ל' וביום לכניסה. תיכף המזוזות לקבוע בזה: לשואלי
להחליפה או לבודקה מנת על אחת מזוזה ליטול (30)
היא הרי הל' ביום זו קביעות אופן ובכל יותר, ביפה
ו׳תעז) (מאגרת המזוזות. כל על ומכוונין בברכה

ח י

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

א-ד לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ז לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
ממשיכים

בהצלחה!

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
www.hageula.com@gmail.comwww.hageula.com@gmail.com
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

פסח מבצעי
החלו פורים, מבצעי סיום עם מיד
פסח למבצעי להיערך חב"ד במוקדי
לילדי המצות "מאפיות שבהם והראשון
הילדים זוכים זו במסגרת ה'". צבאות
עם יחד המצות, את בעצמם לאפות
והלכותיו. הקרב החג מהות על הסברים
מבצע לקראת ההיערכות החלה כן כמו
לפני מזון מצרכי חלוקת דפסא" "קמחא

הפסח. חג

ב״770״ כמו ממש שלטים
מרכז ע"י שנערך הקהל בכינוס
שבועות, מספר לפני "ממש", הפצה
מדוייק העתק למכירה, לראשונה הוצג
- שהם כפי המלכות הכרזת שלטי של
שליט"א הרבי של מדרשו בית ב"770",
בימים החלו כמו יורק. בניו המשיח, מלך
וההסברה התוכן חומרי בהפצת אלה
לחג, הפצה עזרי הפסח. חג לקראת
לתלמיד. המצות מאפיות עבור ומוצרים
ממש: באתר במוצרים לצפות ניתן
www.mamesh.org. 077-5123-770

ממש. הפצה מרכז להזמנות

בחייל תמיכה עצומת
נפתחה מיל.) (רס"ן לוי רן ביוזמת
על לחתום הקוראת באינטרנט, עצומה
בחברון שירה לחייל צל"ש הענקת
בגליון. אחורי בע' לפרטים במחבל.
http://www.atzuma.co.il/citation

שחותמו לבוראו להתדמות יהודי, כל של הפנימי באופיו נעוץ וגילויה, האמת לחקר הרצון
״אמת״ אותיות אלוקים״, ברא ״בראשית בתורה הראשונות התיבות בסופי כנרמז אמת,

טובות חדשות

לגילוי הזמן עכשיו
תצמח מארץ האמת

בשמחת ממשיכים
אדר חודש

פרצופה ומתגלה הולך גילוי. לשון גאולה
ישראל. במדינת המשפט מערכת של האמיתי
הינם מע"צ, חברי נאפסו, עיזאת ברנס, עמוס
שהואשמו כאלה של משמותיהם חלק רק
מאסר לתקופות ונידונו קשים, פליליים במעשים
שהם למרות הודאותיהם, בסיס על ממושכות,
ניגבו אלו הודאות כי שנים, לאורך וטענו חזרו

קשים. ועינויים לחץ תחת מהם

לאחר רבות שנים
זכו הם בכלא, שישבו
בגין אם חוזר, למשפט
לחפותם, חדשות ראיות
לגביית ראיות או
עינויים. ע"י ההודאות
זוכו הם החוזר במשפט
התברר מאשמותיהם.
מערכת צדקו, הם כי
מרכיביה על המשפט
את חיפשה לא השונים,
סיום את אלא האמת,
ולא בהרשעה התיק

מי. של משנה

אמון חוסר
תאיר הנערה בקצרין, נרצחה שנים כעשר לפני
סימנים מלאה נותרה האירוע זירת ראדה.
כל הפשע. מבצע על ללמד שיכלו ועקבות
באמיתיות ונחקר נידון אכן היה אם כזה, סימן
אמור היה האמת, לחקר להגיע מגמה מתוך
של לגילוי שיוביל בפאזל מהותי מרכיב להוות
דמותו התיק, לתוך הושתלה בפועל, הרוצח.
לשלל תאמה שלא זדורוב) (רומן נאשם של
גם האירוע. במקום שהיו והעקבות הסימנים
פיזי בלחץ ממנו נגבתה הרצח, בביצוע הודאתו
החקירה בתיעוד בחלקו, לראות (ניתן ונפשי
שהתריע כפי בוידאו)
המשפט בבית כך על

"הודאתו". לאחר מיד

תאימות אי בין הפער

המלאכותיות לעומת והראיות, הסימנים
ליוזמה הביאה הנאשם, של דמותו שבהשתלת
אמיתית חקירה ולדרוש לפעול שהחלה ציבורית
שמערכת הדברים הוצגו בו אתר הוקם טיוח. ולא
בציבור שחידדו דברים במכוון, התעלמה המשפט

המשפט. במערכת האמון חוסר תחושת את

יש לפיה חדשה/ישנה, עדות פורסמה השבוע
בביצוע שהודתה מי
שקיבלה עדות הפשע.
נוסף. ממקור אישוש
לשאלת להכנס מבלי
תגובת האמינות,
המשפט, מערכת
את הסף על שדחתה
לחקירה אפשרות
העדות של יסודית
הבהירה החדשה,
כל אין מבחינתה כי
שהנאשם אפשרות
בכך כאשר אשם, אינו
מצהירה למעשה היא
בחקר רצונה העדר על
בסתימת אלא האמת

הגולל.

הגילוי לשלימות עד
שהוא, עניין בכל וגילויה האמת לחקר הרצון
להדמות יהודי, כל של הפנימי באופיו נעוץ
התיבות בסופי כנרמז אמת, שחותמו לבוראו
"בראשית בתורה הראשונות המילים שלוש של
הינו האמת גילוי "אמת". אותיות אלוקים", ברא
בהם המשיח ימות של הבולטים המאפיינים אחד
תיבות ראשי תצמח" מארץ "אמת הובטחנו
במציאות כאשר הגילוי, לשלימות ועד אמ"ת,
האמת תתגלה עולמנו, של והגשמית הארצית
שליט"א הרבי ע"י האלוקות, עצמות לאמיתה
ש-די. במלכות עולם שיתקן המשיח, מלך
בלימוד הוספה ע"י בזה, לפעול וחובתנו זכותנו
הפצת בהידור, מצוותיו קיום אמת, תורת תורתו,

לבב. וטוב שמחה מתוך הגאולה, בשורת

החייל למען החטיבות מחאת

חיילי בקרב גם מתפשטת בחברון, במחבל שירה החייל מעצר על המחאה
ועוד. הברדלס, צנחנים, גולני, חטיבות מחאת להלן צה״ל.

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

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

טט ל ששל טט ככ טטטוחססס הב ענפפפ ככככל ששששששלנו טטטוח הב סססססוכככנותתתתת

הקןר' קדמי  במצוות שילוח הקן שילוח במצוות קדמי ר'

בחברון החייל למען עצומה

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

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (1.4.16) ה'תשע"ו ב', אדר כ"ב שמיני, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1090

שגרמו העצום הנזק את לאמוד עדיין קשה
בישראל, הבטחון ומערכת הממשל בכירי
על התקדים חסרת במתקפתם צה"ל, לחיילי
דקירה. פיגוע שביצע במחבל שירה צה"ל חייל
הפלסטיני שהאוייב שנה, מחצי למעלה מזה
במהלכו ורציף, שיטתי מזויין מאבק נגדנו מנהל
הי"ד, וטף, נשים אנשים יהודים, עשרות נהרגו
בודדת פעולה לא ירפאם. השם מאות, ונפצעו
מהסתה הניזון שיטתי, דמים מאבק אלא

זה. לרגע עד מתמשכת

לשבח ציון הנידון:
הנחיות עפ"י הבטחונית, המערכת תגובות
בארץ השמאל לתגובת החושש הממשלה, ראש
שאש בתקווה וזאת מינוריות הינם ובחו"ל,
אמיתי נסיון אין מעצמה. תידעך המאבק

הזויה. בטחונית מציאות האיום. להסרת
מחבלים שני פורים, ביום תקפו למשל כך
חיילי מהם. אחד ופצעו צה"ל חיילי את בחברון
המחבלים. בשני ופגעו ב"ה באש הגיבו צה"ל
עימו נושא המחבל שמא שחשש צה"ל חייל
ע"י צולם האירוע בראשו. בו ירה נפץ, חגורת
להתרחש העומד הפיגוע על כנראה שידע צלם
את להכפיש בנסיון עוינים גורמים ע"י ופורסם
עצמו מצא צה"ל חייל קצר, זמן בתוך ישראל.
השלטון בכירי עם תקשורתית, מתקפה מול

לעזעזל. כשעיר בו שנהגו הבטחון, ומערכת
והם אחרת, הדברים את רואים ישראל בעמך
בתמיכה היוזמים אחד החייל. על להגן יוצאים
עצומה יזם אשר מיל.) (רס"ן לוי רן הינו בחייל,
איש, אלפי עשרות כבר חתמו עליה באינטרנט,
להלן לשבח. ציון לחייל להעניק הקוראת

העצומה. מתוכן

נתניהו. בנימין מר ישראל ממשלת ראש לכבוד
המטה ראש יעלון. (בוגי) משה הביטחון שר

אייזנקוט. גדי אלוף רב הכללי,
לשבח ציון להעניק דורשים ישראל, אזרחי אנו
הפורים חג יום היום, ירה אשר צה"ל לחייל
לרצוח ניסה אשר הארור במחבל התשע"ו,
דקירה פיגוע וביצע סכין, בדקירות חיילים

צה"ל. חייל נפצע בו נוסף, מחבל עם ביחד
חייל את ועצור, למהר היה אסור זה חייל את
שבפעולתו כך על ולהלל, לרומם צריך זה

כבד. אסון ומנע יתכן וההחלטית, המהירה

ישראל גיבור החייל
לחלק מנות משלוח עם הגיע לא המחבל
המחבל חברו עם ביחד הגיע הוא לחיילים.
לרצוח במטרה בידיהם, בסכינים מצוידים
חם ביום במעיל לבוש היה המחבל חיילים.
מטען גופו על להסתיר יכל ובקלות מאוד,
של אמהותיהן התפוצץ, לוא אשר חבלה,

לשמוח במקום היום, בוכות היו חיילים עשרות
פיגוע לבצע מתכוון אשר מחבל הפורים. בחג
לביתו, חי חוזר לא שהוא לדעת חייב רצחני..

הסוהר. לבית נכנס ולא
מפשע, חפים אזרחים שדורסים מחבלים ראינו
לפני רגע שרק אלו את ודוקרים מהרכב יורדים
כדור, ועוד כדור בהם יורים כאשר וגם דרסו,
להמשיך ומנסים ושוב, שוב לקום מצליחים
לרצוח הצליח מחבל בהם מקרים ראינו לדקור.
על ירה אותו, לעצור ניסה אשר ביטחון איש
שילם ולבסוף להרוג, מנת על ולא לפצוע מנת

בחייו. כך על

לך מצדיעים
ישראל, גיבור זה, צה"ל חייל
על במחבל לירות חייב היה
סיכון ולמנוע להרוג, מנת
ולחיי לחייו קלוש, הכי אפילו
לו להעניק חייבים ולכן חבריו,
אותו. לעצור ולא לשבח ציון
מתכוונים לא אתם ואם
אזרחי אנו זאת, לעשות

עיטור את בזאת לו מעניקים ישראל, מדינת
על המופת עיטור העוז, עיטור הגבורה,
מודים אנו ובאהבה, רבה בהערכה תיפקודו.
הצודקת המוסרית, הנחושה, פעולתך על לך

והמתבקשת.
מילואים קצין ובתור ישראל מדינת אזרחי בשם

לך. מצדיע אני לישראל הגנה בצבא
לאתר ניסים. אליהו לוי רן (במיל) רס"ן

ttp://www.atzuma.co.il/citation

שמסייה אבו ע. צילום: בחברון החייל דקירת זירת

לוי רן (במיל.) רס״ן

ומתחרים בית שלום שותפות,
במסחרו. לשותפות בהנוגע א)

להענין, מי עוד יצרף למה הצליחו, יתברך שהשם כיון
להרחיבו להשתדל יש שירחיבוהו, דורש העסק ואם
טובה בשעה הרחבה שתהי' רצון ויהי עצמו, בכחות
בריאים לענינים שלו בהריוח ולהשתמש ומוצלחת

ומצות. תורה של ובענינים ושמחים
זוגתו ובין בינו דיעות חילוקי שיש במה בשאלתו ב)

תחי'.
כיון שאדרבה לה, יסבירו ידידיהם אשר להשתדל יש
זהו שי' בנם בהנהגת בשלימות שאינו ענין איזה שישנו
זרע-חיא- בעוד שיברכם מהשי"ת לבקש נוסף טעם
ובבת בבן הוספה שע"י במוחש שרואים ובפרט וקיימא,

הקודמים. בבנים גם הטבה חלה הרי
וכו'. אתו המתחרים סוחרים אודות במה-שכותב ג)

מה-שכתוב ועל-פי מהם, דעת להסיח בזה מהעצות
סוף-סוף הרי לאדם, האדם לב כן לפנים הפנים כמים
ו׳תעז) (מאגרת ומעניניו. ממנו הדעת היסח פועל

בחו״ל שכורה בדירה מזוזה קביעת
שכורה. בדירה הדר אצל בחו"ל מזוזה קביעות סדר

מענתי וכן ומנהגי בפירוש. הוראה בזה שמעתי לא
ה-ל' וביום לכניסה. תיכף המזוזות לקבוע בזה: לשואלי
להחליפה או לבודקה מנת על אחת מזוזה ליטול (30)
היא הרי הל' ביום זו קביעות אופן ובכל יותר, ביפה
ו׳תעז) (מאגרת המזוזות. כל על ומכוונין בברכה

ח י

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

א-ד לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ז לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
ממשיכים

בהצלחה!

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
www.hageula.com@gmail.comwww.hageula.com@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר



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

גילה ורעיתו זלמן שניאור לרב

שי' מימון
תחי' דוד ה' בצבאות החייל להולדת

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

טוב מזל ברכת
הבן בא לרגל משאש דוד מאיר ר' למשפחת
תחי' רחל עב"ג שידוכין בקשרי שי' מרדכי אברהם הת'

אלמליח שי' שמעון ר' הרב הרה"ג למשפחת

הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת

שליט"א לרבי ההתקשרות מדרכי
אליו, הנסיעה זו המשיח, מלך
ולהתברך במחיצתו לשהות
"הקהל", בשנת הקדושה. בברכתו
לאחר הבאה הנוכחית, השנה זו
הנסיעה מקבלת שמיטה, שנת
ההפתעה על תוקף. משנה
מספר הנסיעה, טרם עוד הגדולה,
חב"ד בית מנהל ממן פינחס הרב

לציון. בראשון הבאר, קניון

שבת התוועדות זו "הייתה
שעברה. בשנה אלול, מברכים
סוערת הייתה ההתוועדות
הנסיעה עמדה במרכזה במיוחד.
המשיח מלך שליט"א לרבי
"שנת שזו ובפרט תשרי, לחודש

הקהל".

על ספרו החבר'ה
המיוחדת ההתייחסות
שליט"א הרבי של
אלו לכל המשיח מלך
תשרי לחודש שבאו

"הקהל". בשנת

ה"לחיים" אמירת
את חיממו והשירה

מסויים שבשלב עד האווירה,
"כולם החלטה קבלו החבר'ה
בשנת הקהל". לשנת נוסעים
15 נסענו הקודמת, ה"הקהל"
יחד, היינו התשרי כל חבר'ה.
סוכם: החבר'ה. על מאוד השפיע
הטבע, במגבלות מתחשבים "לא
שלו". המשפחה כל עם אחד כל

בשירת ופרצנו "לחיים" אמרנו
מלך לרבי נוסעים הקהל בשנת

המשיח".

הגעתי גם כזו בהתלהבות
בני לכל מבשר כשאני הבייתה,
לתשרי נוסעים שכולנו הבית
אשתי שבת, במוצאי השנה.
על להודיע החליטה מירי, מרת
המשיח מלך שליט"א לרבי כך
היה להודיע. אלא לשאול, לא .
לבקש רוצים רק שנוסעים, ברור

ברכה.

לפעול בהרגעה! עסקה, התשובה
בבת לא מתון, מסודר, באופן
יותר שרצוי הבנו וכו'. אחת
היה גם (זה יחד כולנו ניסע שלא
תשרי). פעילות בכל לפגוע עלול

כמה עם תסע שאשתי הוחלט
וכשיחזרו, אשאר ואני מילדינו

הילדים. שאר עם אסע אזי

הויזות בעיית רק נשארה כעת
השגת של קטנטנה ובעיה לילדים

לכרטיסים.. הכסף

יסתדר הכל שבוודאי בטחון מתוך
הגשנו להכנות. נגשנו בעזהשי"ת
לילדים. הויזות לקבלת בקשה
ויזות. היו לא מילדינו לשלושה
הקרוב הדואר לסניף הלכה אשתי
כאשר התשלום. את להסדיר
במודעה הבחינה בתור, עמדה
כי שהתריעה, המודעות בלוח
להגשת ימים כמה עוד רק נותרו
תיאום לאחר מס, להחזר בקשה

מחודש.

שעברה בשנה אומנם
הבקשה את הגשנו
אפילו קבלנו לא אך
אך אחת... פרוטה
שיש חשה אשתי
פרטית השגחה כאן
והחליטה גלויה,
(אפילו בנידון לפעול
גם והגישה כך) על לי סיפרה לא

הבקשה. את השנה,

ההכנות את המשכנו בנתיים
משיגים מהיכן ידענו שלא למרות
הכרטיסים עלות הכסף. את
אלפים מעשרת למעלה הגיעה

..₪

הבקשה, הגשת לאחר שבוע ואז
המס. מרשויות מכתב קבלנו
בנושא שמדובר העריכה בתחילה
שבתוך להאמין היה קשה אחר,
להגשת נענינו כבר ימים שבוע
המכתב את משפתחה אך הבקשה.
בסכום שיק מכיל הוא כי התברר
כל את לחלוטין כמעט שמכסה

הטיסה. עלות

הפרטית ההשגחה את ראינו כעת
מלך שליט"א הרבי כיצד הגלויה,
דווקא הכסף את שלח המשיח
הרעיון כל כאשר כזה, באופן
נולד מס, החזרי קבלת להגשת
הויזות את לשלם כשהלכה
הסופי התאריך אגב, לילדים.
מס, להחזרי הבקשות להגשת

הטיסה. ביום בדיוק

  
   
   
    
   
   
   
    
   
   
   

לפני וימותו ... ה׳ מלפני אש ותצא
ב) י, (ויקרא ה׳

נעלה עניין הייתה אהרן בני שני מיתת
אקדש". "בקרובי משה אמר שהרי ביותר,
הייתה מיתתם כי מוסבר החסידות בתורת
דהיינו "שוב", בלי ל"רצוא" שהגיעו בכך
שבעטיה באלוקות, מוגבלת בלתי דביקות
הזה. בעולם כאן לחיים להתייחס יכלו לא

הנפש. כלות דרגת היא וזו
במצב אז עמדו ישראל שבני מובן מכאן
להזהיר צורך שהיה עד מאוד, נעלה
באים זאת למרות והנה הנפש. מכלות
איסור בדבר ציווים עצמה, זו בפרשה
ירודים עניינים ורמשים, שקצים אכילת
בהם קצה אדם של שנפשו דברים ביותר,
משתלבת כיצד ולכאורה: טבעי. באופן

קוטבית? כה פרשיות סמיכות
בכל להזדקק הכרח כי לדעת שיש אלא

הוי' אני "כי כנאמר עול" ל"קבלת דבר
שתקבלו מנת "על - וגו' אתכם המעלה
נעלה, במצב שרוי כשהאדם וגם מצוותי",
במשך לבוא, עלולה עול קבלת ללא הנה
ח"ו. שקצים, לאכילת כדי עד נפילה הזמן
תש״י) שמיני פרשת שבת (משיחת

לפני וימותו ... ה׳ מלפני אש ותצא
ב) י, (ויקרא ה׳

היין מפני אלא מתו ולא לי היו רוזנים שני
של בניו שני מתו לא ישמעאל רבי דתני
וכו' יין שתויי שנכנסו מפני אלא אהרן
הזה שבעולם לפי הוא ברוך הקדוש אמר
עושהו אני לבא לעתיד לעולם תקלה היין
שכתוב) (=הוא הדא-הוא-דכתיב שמחה
ההרים יטפו ההוא ביום והיה ג) (יואל

עסיס.
רבה) (מדרש

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:37 18:23 ירושלים
19:39 18:38 תל-אביב
19:39 18:30 חיפה
19:39 18:41 באר-שבע
20:03 19:03 ניו-יורק
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הטבע מעל שמונה

יקר": ה"כלי שואל השמיני" ביום ”ויהי הפסוק על
ימי שבעת שלאחר היום את הפסוק מכנה מדוע

בהמשך בא שהוא כאילו "שמיני" בשם המילואים
יותר אינם המילואים ימי והרי המילואים? לימי

כמו המזבח חנוכת היתה בהם ימים משבעה
היום אבל ידכם", את ימלא ימים "שבעת שכתוב
אהרן חנוכת - עצמו בפני דבר היה שלאחריהם

המזבח. חנוכת ולא ובניו,
כדי שמיני בשם זה יום מכנה שהתורה ומתרץ,
בפרשה: כך אחר כנאמר היום, מעלת את לציין

מקדים השמיני). (ביום אליכם" נראה ה' היום "כי
ולא ה' יראה זה ביום דוקא מדוע ומבאר: הפסוק
יש כך ומשום השמיני, היום שהוא משום - קודם

כי הקודמים, הימים משבעת נעלית קדושה בו
וזוהי קודש". שמיני ומספר חול, שבעה מספר "כל
מילה כי שבת, דוחה מילה ברית מדוע הסיבה גם
דוחה ו"הרוחני בשביעי, היא ושבת בשמיני היא

הגשמי".

לשמיני ביחס חולין
שאין אף "חול" שבע למספר קורא הוא בפירושו,

כיון אלא קודש. היא שבת שהרי ממש, לחול כוונתו
הרי הבריאה, ימי בשבעת נכלל השבת יום שאף

מספר ולגבי (חול), הבריאה עם קשור עדיין הוא

אליו "מיוחד והוא מהבריאה נעלה שהוא שמיני,
דוגמה "חול". בשם נקראת שבת אפילו יתברך",

שיהיה המשיח ימות של מהכינור היא לכך נוספת
שהיה הכינור שגם וברור (מיתרים). נימין משמונה
קדוש, היה נימין, שבעה רק לו שהיו המקדש בבית

נקרא הוא המשיח ימות של הכינור שלגבי אלא
"חול".

(אפילו תורה לתורה: בנוגע גם מצינו לזה בדומה
תורתו לגבי זאת ולמרות קודש, היא הרי בעוה"ז)

"הבל". נקראת היא משיח של

בעבודתנו גם תלוי
נעלה הוא ש"שמיני" כיוון להבין: שצריך אלא

לגמרי נעלה - יתברך" אליו "מיוחד שהוא כל-כך
לשבעת שייכות לכאורה לו אין הבריאה, מכללות

מדוע הבריאה, ימי שבעת כנגד שהם המילואים ימי
שהוא שפירושו "שמיני", בשם זה יום נקרא כן אם

הקודמים? הימים לשבעת המשך
בעבודתנו תלויים דלעתיד הגילויים והביאור:

מכללות למעלה - "שמיני" בחינת שהם אף עתה,
להגיע יכולים לא בעבודתינו ואנחנו הבריאה, ענין
מלמעלה, התעוררות בדרך יבואו הם אלא אליהם,

להמשיך בכדי עתה, עבודתנו נדרשת מקום מכל
ואז, להם, כלי היא שעבודה מדריגות אותם את

הגילויים מלמעלה ינתנו העבודה, בשלימות
יכולה שהעבודה מהדרגה נעלים שהם דלעתיד

אליהם. להגיע
א) מדריגות: שתי בכללות ישנן בשבת לדבר: דוגמה
לששה שביחס אלא הבנין, ימי משבעת אחת שהיא
נמשכת זו שקדושה אלא קודש. היא הקודמים ימים

"לעשות נאמר שעליה ישראל, בני עבודת ידי על
השבת". את

שכולו ה"יום מעין הגאולה, מעין היא שבת ב)
אפשר אי וכאמור, מהשתלשלות, שלמעלה שבת",

שהיא אלא עבודה, על-ידי זו למדריגה להגיע
דלעילא. אתערותא בדרך מלמעלה, נמשכת

טובה מתנה
בבית לי יש טובה "מתנה הקב"ה אומר זו בחינה על
מתנה היא השבת של זו מדריגה שמה": ושבת גנזי
עבודתו, ידי על לא למקבל ניתנת מתנה מלמעלה,
עם מתנה. לו לתת רוצה שהנותן משום דוקא אלא
דוקא נמשכת שבת של הנעלית הבחינה גם זאת כל
שטרח "מי רז"ל: כמאמר לה, שקדמה עבודה לאחר

בשבת". יאכל שבת בערב
השמיני ביום שהיו לגילויים בנוגע גם הוא כמו-כן

שאין כזו מדרגה הם שהגילויים אף למילואים.
לאחר נמשכו כן פי על אף אליה, מגיעה העבודה
שלימות לאחר המילואים, ימי בשבעת העבודה
שמצד דלעילא האתערותא גם נמשכה העבודה,
שבאה משום "שמיני", בשם נקראת ולכן עצמה.

תש״כ) שמיני פרשת (משיחת שבעה. של העבודה לאחר

שתפריטה מפורסמת סעודה אותה זו הגאולה, זמן משיאי אחד
ימי מששת הידוע הלויתן הוא הדג, מנת על מבוסס העיקרי

הבר. שור של בשר מנת ובהמשך בראשית,

והלויתן הבר שור סעודת
פרשת לפרשתנו רבה במדרש
מתוארים יג), (פרשה שמיני
"אמר הרחבה: ביתר הדברים
בהמות כל שמעון ברבי יודן רבי
קרב) (=זירת קניגין הן ולויתן
וכל לבוא לעתיד צדיקים של
אומות של קניגין ראה שלא מי
לראותה זוכה הזה בעולם העולם

לעולם-הבא.

נותץ ולויתן וקורעו בקרניו ללויתן נותץ בהמות נשחטים? הם כיצד
היא? כשירה שחיטה זו אומרים, וחכמים ונוחרו, בסנפיריו לבהמות
ממגל חוץ שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין הכל תנינן כך ולא
לאכול ניתן כיצד כן (=אם חונקין שהן מפני והשנים והמגרה קציר

הלויתן). סנפיר של זו משחיטה

תצא, מאתי חדשה תורה הקב"ה אמר כהנא בר אבין רבי אמר
זו. שחיטה להתיר הקב"ה עתיד כלומר תצא", מאתי תורה חדוש

ימי יצור אותו אינו ובחז"ל, בתורה המדובר "הלויתן" כי לציין, יש
יש ממנו "לויתן", בשם רבים בפי והקרוי בלע"ז WHALE הנקרא
יצור הינו אלא לדג, נחשב אינו זה "לויתן" בעולם. פריטים אלפי
כדג, ביצים מטיל אינו הוא הימיים. היונקים משפחת על הנמנה ימי,

האם. חלב את היונקים חיים ולדות אלא

חז"ל אשר ועד דג הינו ובחז"ל בתורה הידוע ה"לויתן" זאת לעומת
וקשקשת. סנפיר לאכילה: הכשר הדג סימני את בו יש כי מציינים

בראשית. ימי מששת בעולם, אחד פרט רק יש ממנו

מציין: הגדולים" התנינם "ואת המילים על לתורה בפירושו רש"י
ומלחה הנקבה את והרג ונקבה זכר שבראם זוגו ובן לויתן "הוא
העולם יתקיים לא וירבו יפרו שאם לבא, לעתיד לצדיקים

בפניהם".

העצום גודלו
בבא במסכת חז"ל מציינים הידוע, הלויתן של העצום גודלו על
מפיו הבל מוציא - רעב שלויתן בשעה יוחנן: רבי "אמר בתרא:
תלמים עושה - שצמא ובשעה שבמצולה.. מימות כל ומרתיח
המהרש"א שנה". שבעים עד לאיתנו חוזר תהום בים..אין תלמים
של נתפסת הבלתי עוצמתו את הגמרא לתיאורי בפירושו מציין
הרוחני, ברובד שונים פירושים אלה, לתיאורים שיש הגם כי הלויתן,

כפשוטם. גם הם הדברים אכן כי להאמין שעלינו הרי

ליקוטי בספרו מתייחס ערוך, והשולחן התניא בעל הזקן אדמו"ר
סוגי לשני מכוונים הם כי ומבאר הבר ושור הלויתן לנושא תורה
אלי" אישי ילוה "הפעם מלשון ה"לויתן" האחד הסוג צדיקים.
יחודם הרוחני. במימד העיקרית עבודתם לאלוקות. תדיר נילווים
הצדיקים, של השני הסוג מגיעים. הם אליהם הרוחניים בגבהים
"זך". לשון לבב", ובר כפיים "נקי מלשון הבר, שור בבחינת נקרא
על התגברות ע"י היא ועלייתם הגשמיות בבירור עבודתם ועיקר
האלוקי. הגילוי את הזה לעולם ממשיכים הם בכך כאשר החומר,

זה. את זה הבר", ושור ה"לויתן הם משלימים הגאולה בזמן

עכשיו נפלאות

מלך דבר

בגאולה סוגיות

ליום פרק ב' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ז. פרק מזבח איסורי הל'

א. פרק קרבנות הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

שני מעשר הלכות יג-יד. פרקים מעשר הלכות
א. פרק

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

א-ב. פרקים בכורים הלכות יא. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים
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כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שמשלם מי ויש נוסעים

שמיני פרשת
(פרה)

שמיני

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

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

השבת לוח

מירושלים יהודים גירשו לא אמנם עתה, עד
שלא בכך ה"גירוש" מתבטא בנתיים, העתיקה,

יהודים של התיישבותם את ולהרחיב להגדיל מאפשרים
הטבעית הילודה ריבוי שמצד בשעה בה . . העתיקה בירושלים

הערבים! של מספרם וגדל הולך
תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

התורה אומרת מה
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

ממן פינחס הרב

"מבצעים" לפעילות (פרטי) רכב דרוש
054-435-7706 לפרטים:

מלך שליט"א הרבי אצל והצלחה לברכה יוזכרו התורמים
הגאולה בשורת הפצת פעילות לזכותם ויעמוד המשיח

הגאולה למען האגודה
והשלמה האמיתית



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

גילה ורעיתו זלמן שניאור לרב

שי' מימון
תחי' דוד ה' בצבאות החייל להולדת

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

טוב מזל ברכת
הבן בא לרגל משאש דוד מאיר ר' למשפחת
תחי' רחל עב"ג שידוכין בקשרי שי' מרדכי אברהם הת'

אלמליח שי' שמעון ר' הרב הרה"ג למשפחת

הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת

שליט"א לרבי ההתקשרות מדרכי
אליו, הנסיעה זו המשיח, מלך
ולהתברך במחיצתו לשהות
"הקהל", בשנת הקדושה. בברכתו
לאחר הבאה הנוכחית, השנה זו
הנסיעה מקבלת שמיטה, שנת
ההפתעה על תוקף. משנה
מספר הנסיעה, טרם עוד הגדולה,
חב"ד בית מנהל ממן פינחס הרב

לציון. בראשון הבאר, קניון

שבת התוועדות זו "הייתה
שעברה. בשנה אלול, מברכים
סוערת הייתה ההתוועדות
הנסיעה עמדה במרכזה במיוחד.
המשיח מלך שליט"א לרבי
"שנת שזו ובפרט תשרי, לחודש

הקהל".

על ספרו החבר'ה
המיוחדת ההתייחסות
שליט"א הרבי של
אלו לכל המשיח מלך
תשרי לחודש שבאו

"הקהל". בשנת

ה"לחיים" אמירת
את חיממו והשירה

מסויים שבשלב עד האווירה,
"כולם החלטה קבלו החבר'ה
בשנת הקהל". לשנת נוסעים
15 נסענו הקודמת, ה"הקהל"
יחד, היינו התשרי כל חבר'ה.
סוכם: החבר'ה. על מאוד השפיע
הטבע, במגבלות מתחשבים "לא
שלו". המשפחה כל עם אחד כל

בשירת ופרצנו "לחיים" אמרנו
מלך לרבי נוסעים הקהל בשנת

המשיח".

הגעתי גם כזו בהתלהבות
בני לכל מבשר כשאני הבייתה,
לתשרי נוסעים שכולנו הבית
אשתי שבת, במוצאי השנה.
על להודיע החליטה מירי, מרת
המשיח מלך שליט"א לרבי כך
היה להודיע. אלא לשאול, לא .
לבקש רוצים רק שנוסעים, ברור

ברכה.

לפעול בהרגעה! עסקה, התשובה
בבת לא מתון, מסודר, באופן
יותר שרצוי הבנו וכו'. אחת
היה גם (זה יחד כולנו ניסע שלא
תשרי). פעילות בכל לפגוע עלול

כמה עם תסע שאשתי הוחלט
וכשיחזרו, אשאר ואני מילדינו

הילדים. שאר עם אסע אזי

הויזות בעיית רק נשארה כעת
השגת של קטנטנה ובעיה לילדים

לכרטיסים.. הכסף

יסתדר הכל שבוודאי בטחון מתוך
הגשנו להכנות. נגשנו בעזהשי"ת
לילדים. הויזות לקבלת בקשה
ויזות. היו לא מילדינו לשלושה
הקרוב הדואר לסניף הלכה אשתי
כאשר התשלום. את להסדיר
במודעה הבחינה בתור, עמדה
כי שהתריעה, המודעות בלוח
להגשת ימים כמה עוד רק נותרו
תיאום לאחר מס, להחזר בקשה

מחודש.

שעברה בשנה אומנם
הבקשה את הגשנו
אפילו קבלנו לא אך
אך אחת... פרוטה
שיש חשה אשתי
פרטית השגחה כאן
והחליטה גלויה,
(אפילו בנידון לפעול
גם והגישה כך) על לי סיפרה לא

הבקשה. את השנה,

ההכנות את המשכנו בנתיים
משיגים מהיכן ידענו שלא למרות
הכרטיסים עלות הכסף. את
אלפים מעשרת למעלה הגיעה

..₪

הבקשה, הגשת לאחר שבוע ואז
המס. מרשויות מכתב קבלנו
בנושא שמדובר העריכה בתחילה
שבתוך להאמין היה קשה אחר,
להגשת נענינו כבר ימים שבוע
המכתב את משפתחה אך הבקשה.
בסכום שיק מכיל הוא כי התברר
כל את לחלוטין כמעט שמכסה

הטיסה. עלות

הפרטית ההשגחה את ראינו כעת
מלך שליט"א הרבי כיצד הגלויה,
דווקא הכסף את שלח המשיח
הרעיון כל כאשר כזה, באופן
נולד מס, החזרי קבלת להגשת
הויזות את לשלם כשהלכה
הסופי התאריך אגב, לילדים.
מס, להחזרי הבקשות להגשת

הטיסה. ביום בדיוק

  
   
   
    
   
   
   
    
   
   
   

לפני וימותו ... ה׳ מלפני אש ותצא
ב) י, (ויקרא ה׳

נעלה עניין הייתה אהרן בני שני מיתת
אקדש". "בקרובי משה אמר שהרי ביותר,
הייתה מיתתם כי מוסבר החסידות בתורת
דהיינו "שוב", בלי ל"רצוא" שהגיעו בכך
שבעטיה באלוקות, מוגבלת בלתי דביקות
הזה. בעולם כאן לחיים להתייחס יכלו לא

הנפש. כלות דרגת היא וזו
במצב אז עמדו ישראל שבני מובן מכאן
להזהיר צורך שהיה עד מאוד, נעלה
באים זאת למרות והנה הנפש. מכלות
איסור בדבר ציווים עצמה, זו בפרשה
ירודים עניינים ורמשים, שקצים אכילת
בהם קצה אדם של שנפשו דברים ביותר,
משתלבת כיצד ולכאורה: טבעי. באופן

קוטבית? כה פרשיות סמיכות
בכל להזדקק הכרח כי לדעת שיש אלא

הוי' אני "כי כנאמר עול" ל"קבלת דבר
שתקבלו מנת "על - וגו' אתכם המעלה
נעלה, במצב שרוי כשהאדם וגם מצוותי",
במשך לבוא, עלולה עול קבלת ללא הנה
ח"ו. שקצים, לאכילת כדי עד נפילה הזמן
תש״י) שמיני פרשת שבת (משיחת

לפני וימותו ... ה׳ מלפני אש ותצא
ב) י, (ויקרא ה׳

היין מפני אלא מתו ולא לי היו רוזנים שני
של בניו שני מתו לא ישמעאל רבי דתני
וכו' יין שתויי שנכנסו מפני אלא אהרן
הזה שבעולם לפי הוא ברוך הקדוש אמר
עושהו אני לבא לעתיד לעולם תקלה היין
שכתוב) (=הוא הדא-הוא-דכתיב שמחה
ההרים יטפו ההוא ביום והיה ג) (יואל

עסיס.
רבה) (מדרש

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:37 18:23 ירושלים
19:39 18:38 תל-אביב
19:39 18:30 חיפה
19:39 18:41 באר-שבע
20:03 19:03 ניו-יורק

     
      

לו) - טז לו, פרק יחזקאל )

  
        

    

הטבע מעל שמונה

יקר": ה"כלי שואל השמיני" ביום ”ויהי הפסוק על
ימי שבעת שלאחר היום את הפסוק מכנה מדוע

בהמשך בא שהוא כאילו "שמיני" בשם המילואים
יותר אינם המילואים ימי והרי המילואים? לימי

כמו המזבח חנוכת היתה בהם ימים משבעה
היום אבל ידכם", את ימלא ימים "שבעת שכתוב
אהרן חנוכת - עצמו בפני דבר היה שלאחריהם

המזבח. חנוכת ולא ובניו,
כדי שמיני בשם זה יום מכנה שהתורה ומתרץ,
בפרשה: כך אחר כנאמר היום, מעלת את לציין

מקדים השמיני). (ביום אליכם" נראה ה' היום "כי
ולא ה' יראה זה ביום דוקא מדוע ומבאר: הפסוק
יש כך ומשום השמיני, היום שהוא משום - קודם

כי הקודמים, הימים משבעת נעלית קדושה בו
וזוהי קודש". שמיני ומספר חול, שבעה מספר "כל
מילה כי שבת, דוחה מילה ברית מדוע הסיבה גם
דוחה ו"הרוחני בשביעי, היא ושבת בשמיני היא

הגשמי".

לשמיני ביחס חולין
שאין אף "חול" שבע למספר קורא הוא בפירושו,

כיון אלא קודש. היא שבת שהרי ממש, לחול כוונתו
הרי הבריאה, ימי בשבעת נכלל השבת יום שאף

מספר ולגבי (חול), הבריאה עם קשור עדיין הוא

אליו "מיוחד והוא מהבריאה נעלה שהוא שמיני,
דוגמה "חול". בשם נקראת שבת אפילו יתברך",

שיהיה המשיח ימות של מהכינור היא לכך נוספת
שהיה הכינור שגם וברור (מיתרים). נימין משמונה
קדוש, היה נימין, שבעה רק לו שהיו המקדש בבית

נקרא הוא המשיח ימות של הכינור שלגבי אלא
"חול".

(אפילו תורה לתורה: בנוגע גם מצינו לזה בדומה
תורתו לגבי זאת ולמרות קודש, היא הרי בעוה"ז)

"הבל". נקראת היא משיח של

בעבודתנו גם תלוי
נעלה הוא ש"שמיני" כיוון להבין: שצריך אלא

לגמרי נעלה - יתברך" אליו "מיוחד שהוא כל-כך
לשבעת שייכות לכאורה לו אין הבריאה, מכללות

מדוע הבריאה, ימי שבעת כנגד שהם המילואים ימי
שהוא שפירושו "שמיני", בשם זה יום נקרא כן אם

הקודמים? הימים לשבעת המשך
בעבודתנו תלויים דלעתיד הגילויים והביאור:

מכללות למעלה - "שמיני" בחינת שהם אף עתה,
להגיע יכולים לא בעבודתינו ואנחנו הבריאה, ענין
מלמעלה, התעוררות בדרך יבואו הם אלא אליהם,

להמשיך בכדי עתה, עבודתנו נדרשת מקום מכל
ואז, להם, כלי היא שעבודה מדריגות אותם את

הגילויים מלמעלה ינתנו העבודה, בשלימות
יכולה שהעבודה מהדרגה נעלים שהם דלעתיד

אליהם. להגיע
א) מדריגות: שתי בכללות ישנן בשבת לדבר: דוגמה
לששה שביחס אלא הבנין, ימי משבעת אחת שהיא
נמשכת זו שקדושה אלא קודש. היא הקודמים ימים

"לעשות נאמר שעליה ישראל, בני עבודת ידי על
השבת". את

שכולו ה"יום מעין הגאולה, מעין היא שבת ב)
אפשר אי וכאמור, מהשתלשלות, שלמעלה שבת",

שהיא אלא עבודה, על-ידי זו למדריגה להגיע
דלעילא. אתערותא בדרך מלמעלה, נמשכת

טובה מתנה
בבית לי יש טובה "מתנה הקב"ה אומר זו בחינה על
מתנה היא השבת של זו מדריגה שמה": ושבת גנזי
עבודתו, ידי על לא למקבל ניתנת מתנה מלמעלה,
עם מתנה. לו לתת רוצה שהנותן משום דוקא אלא
דוקא נמשכת שבת של הנעלית הבחינה גם זאת כל
שטרח "מי רז"ל: כמאמר לה, שקדמה עבודה לאחר

בשבת". יאכל שבת בערב
השמיני ביום שהיו לגילויים בנוגע גם הוא כמו-כן

שאין כזו מדרגה הם שהגילויים אף למילואים.
לאחר נמשכו כן פי על אף אליה, מגיעה העבודה
שלימות לאחר המילואים, ימי בשבעת העבודה
שמצד דלעילא האתערותא גם נמשכה העבודה,
שבאה משום "שמיני", בשם נקראת ולכן עצמה.

תש״כ) שמיני פרשת (משיחת שבעה. של העבודה לאחר

שתפריטה מפורסמת סעודה אותה זו הגאולה, זמן משיאי אחד
ימי מששת הידוע הלויתן הוא הדג, מנת על מבוסס העיקרי

הבר. שור של בשר מנת ובהמשך בראשית,

והלויתן הבר שור סעודת
פרשת לפרשתנו רבה במדרש
מתוארים יג), (פרשה שמיני
"אמר הרחבה: ביתר הדברים
בהמות כל שמעון ברבי יודן רבי
קרב) (=זירת קניגין הן ולויתן
וכל לבוא לעתיד צדיקים של
אומות של קניגין ראה שלא מי
לראותה זוכה הזה בעולם העולם

לעולם-הבא.

נותץ ולויתן וקורעו בקרניו ללויתן נותץ בהמות נשחטים? הם כיצד
היא? כשירה שחיטה זו אומרים, וחכמים ונוחרו, בסנפיריו לבהמות
ממגל חוץ שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין הכל תנינן כך ולא
לאכול ניתן כיצד כן (=אם חונקין שהן מפני והשנים והמגרה קציר

הלויתן). סנפיר של זו משחיטה

תצא, מאתי חדשה תורה הקב"ה אמר כהנא בר אבין רבי אמר
זו. שחיטה להתיר הקב"ה עתיד כלומר תצא", מאתי תורה חדוש

ימי יצור אותו אינו ובחז"ל, בתורה המדובר "הלויתן" כי לציין, יש
יש ממנו "לויתן", בשם רבים בפי והקרוי בלע"ז WHALE הנקרא
יצור הינו אלא לדג, נחשב אינו זה "לויתן" בעולם. פריטים אלפי
כדג, ביצים מטיל אינו הוא הימיים. היונקים משפחת על הנמנה ימי,

האם. חלב את היונקים חיים ולדות אלא

חז"ל אשר ועד דג הינו ובחז"ל בתורה הידוע ה"לויתן" זאת לעומת
וקשקשת. סנפיר לאכילה: הכשר הדג סימני את בו יש כי מציינים

בראשית. ימי מששת בעולם, אחד פרט רק יש ממנו

מציין: הגדולים" התנינם "ואת המילים על לתורה בפירושו רש"י
ומלחה הנקבה את והרג ונקבה זכר שבראם זוגו ובן לויתן "הוא
העולם יתקיים לא וירבו יפרו שאם לבא, לעתיד לצדיקים

בפניהם".

העצום גודלו
בבא במסכת חז"ל מציינים הידוע, הלויתן של העצום גודלו על
מפיו הבל מוציא - רעב שלויתן בשעה יוחנן: רבי "אמר בתרא:
תלמים עושה - שצמא ובשעה שבמצולה.. מימות כל ומרתיח
המהרש"א שנה". שבעים עד לאיתנו חוזר תהום בים..אין תלמים
של נתפסת הבלתי עוצמתו את הגמרא לתיאורי בפירושו מציין
הרוחני, ברובד שונים פירושים אלה, לתיאורים שיש הגם כי הלויתן,

כפשוטם. גם הם הדברים אכן כי להאמין שעלינו הרי

ליקוטי בספרו מתייחס ערוך, והשולחן התניא בעל הזקן אדמו"ר
סוגי לשני מכוונים הם כי ומבאר הבר ושור הלויתן לנושא תורה
אלי" אישי ילוה "הפעם מלשון ה"לויתן" האחד הסוג צדיקים.
יחודם הרוחני. במימד העיקרית עבודתם לאלוקות. תדיר נילווים
הצדיקים, של השני הסוג מגיעים. הם אליהם הרוחניים בגבהים
"זך". לשון לבב", ובר כפיים "נקי מלשון הבר, שור בבחינת נקרא
על התגברות ע"י היא ועלייתם הגשמיות בבירור עבודתם ועיקר
האלוקי. הגילוי את הזה לעולם ממשיכים הם בכך כאשר החומר,

זה. את זה הבר", ושור ה"לויתן הם משלימים הגאולה בזמן

עכשיו נפלאות

מלך דבר
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מירושלים יהודים גירשו לא אמנם עתה, עד
שלא בכך ה"גירוש" מתבטא בנתיים, העתיקה,

יהודים של התיישבותם את ולהרחיב להגדיל מאפשרים
הטבעית הילודה ריבוי שמצד בשעה בה . . העתיקה בירושלים
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054-435-7706 לפרטים:

מלך שליט"א הרבי אצל והצלחה לברכה יוזכרו התורמים
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