
בניצן שבט י׳ התוועדות
ארגן קטיף גוש חב"ד בית
גוש למגורשי שבט י' התוועדויות
מרגשת התוועדות נערכה בניצן קטיף.
אריה ור' משה הנגן עם במצש"ק
לע"נ היתה ההתוועדות קירשנזפט.
שנפטר ז"ל רבנוי אריאל הרב השליח

עפר. שוכני ורננו והקיצו שבט. בח'

הגאולה בעיר ס״ת הכנסת
הוכנס ומוצלחת טובה בשעה
חב"ד "מרכז הכנסת לבית תורה ספר
הגאולה, עיר ים בבת ליובאוויטש"
שבט, י' שני ביום שנערך באירוע .
בית רב אניג'ר שמואל הרב השתתפו
בית מנהל ציק זמרוני הרב הכנסת,

ציבור. ואישי רבנים חב"ד,

חוקי היה לא עמונה פינוי
פנה "חוננו" מארגון יאדו מנשה עו"ד
מעמונה הפינוי כי וכתב הפיקוד לאלוף
מועד לפני החל שכן לחוק בניגוד בוצע
כלל אשר צו התיחום, צו של הכניסה
מהמקום. התושבים הוצאת מסמיך לא
כלשהו צו למפונים הציגו לא "הכוחות
לבסס כלשהי משפטית אסמכתא או
עו"ד כדין". שלא פעלו ובכך הפינוי את
ביהמ"ש פסיקת עפ"י כי הוסיף יאדו
השוהים שפינוי הרי לאחרונה המחוזי
נוספות השגות וכן כדין, שלא נעשה
צו התחתונה "בשורה כתב: כשבסיומן
הפועל אל להוציא מתאים אינו תיחום
לא היא הפעולה ולפיכך פינוי, הוראת

למעשה". חוקית

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

היה שלהערכתו מהחסידים אחד על מסופר
בלימוד הן טוב, רוחני במצב תקופה באותה
וגמילות בצדקה והן התפילה בעבודת הן התורה
יותר על עבורו, זוהר תקופת זו הייתה חסדים.
מלך שליט"א לרבי במכתבו חשב. לא מזה
זה רוחני שבמצב בקשתו, הייתה אחת המשיח

לו. היה טוב כך כל תמיד. ישאר

שליט"א הרבי לו ענה בתשובה. חיכתה ההפתעה
עליו ואדרבא כך, אינה דעתו כי המשיח מלך

עלולה זו שדרכו להזהירו
לתהום! אותו להביא

הרי מדוע? ולכאורה
כעת נמצא חסיד אותו
ביותר, נעלה רוחני במצב
שיזכה בבקשתו פגם ומה
זה רוחני בעילוי להתמיד

ממנו? שיפול מבלי

הרבי חושף זו בתשובתו
אחד עומק את שליט"א
העיקריים מהיסודות
כפי ובפרט ה' בעבודת
החסידות. בתורת שמואר
מתקדמים שלא ברגע

הנפילה. מתחילה

קדימה לפרוץ
מבטיח האלה" העומדים בין מהלכים לך "ונתתי
המהלכים הם מי הגדול. הכהן ליהושע הקב"ה
החסידות תורת מבארת העומדים? הם ומי
שבעבודתם המלאכים גם הינם "עומדים" אשר
במקביל ביום, פעמים ג' לפחות מתעלים בקודש
מדוע א"כ ישראל. בני של ביום התפילות לשלוש
משום עליות? להם יש הרי עומדים, נקראים
אותם". "מעלים עצמם, מכח עלייה זו שאין
הם שלהם. עליה זו אין כן ועל בחירה להם אין
נקראים עצמם מצד
סטטיים. - עומדים

יש זאת, לעומת יהודי
לעיתים בחירה. לו
אומנם התקדמותו

תתכן לעיתים נכון קדימה. מגמתו אבל קטנה,
תשובה מיד לעשות ביכולתו אך זמנית, ירידה גם
בעצם יהודי קדימה. ולפרוץ החופשית בבחירתו

זה. את לממש רק צריך מהלך, הינו מהותו

הגדילה זו חי, דבר של המאפיינים אחד
ומתפתח. גדל אינו חי, שאינו מה רק וההתפתחות.
בה' הדבקים "אתם הנסיגה. מתחילה גם ואזי
במהותו יהודי היום" כולכם חיים אלוקיכם
שלא אמור הוא כן ועל בעצם חי הוא האמיתית
הנוכחי במצבו להסתפק
ולפעול לשאוף אלא
לשאוף עליו להטבה,
ולטוב הישיגים ליותר
שעולה ברגע גבול. אין
במצבו להסתפק בדעתו
הריהו הקיים, הרוחני
שלא עצמו את ממקם
ומכאן הנכון, במקום
לרדת האפשרות גם

ח"ו. לתהום,

חדשה חיות
ההישגים על כשמדובר
לדעת צריך שלנו,
אינו העיקרי שההישג
הגאולה זו העיקרי ההישג האישית, ההתפתחות
עיקר להיות צריכה בזה והשלימה. האמיתית
ויותר יותר להפנים וההתפתחות, ההתקדמות
להביא הגאולה, בזמן כבר אנו כי העובדה את
גדולה למודעות רובדיה כל על סביבתנו את
ולשמש המשיח ימות את לחיות זה. בנושא יותר

חיה. דוגמא

נכנסנו ימים, מספר לפני שחל שבט י"א ביום
הרבי לנשיאות "חיים", ובגימטריא ה-68 לשנת
של היחודי לאופיה רמז המשיח. מלך שליט"א
חדשה, חיות של שנה החדשה. הנשיאות שנת
משיח, של תורתו בלימוד המלכות, בקבלת
בהפצת ובעיקר הקדושות, הוראותיו במילוי
והשלימה האמיתית הגאולה עדי הגאולה בשורת
ממש בקרוב והמושלמת המלאה בהתגלותו

לבב. וטוב שמחה ומתוך

את לממש הכח
העיקרי ההישג

ושוב שוב מבצעים רה״מ. בראשות והחרדים, הדתיים, הימין, מפלגות
היל״ת. בעופרה ובהמשך בעמונה, הפעם יהודים. וגירוש פשע,

הימין מפלגות מומחיות - גירוש

על סביבתנו את להביא הגאולה, בזמן כבר אנו כי העובדה את ויותר יותר להפנים צריך
חיה. דוגמא ולשמש המשיח ימות את לחיות זה. בנושא יותר גדולה למודעות רובדיה כל

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

(10.2.17) ה'תשע"ז שבט, י"ד בשלח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1132



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

שי' וחנה אמיר ר' למשפחת
רחמן-פור

מושקאתחי' חיה הבת להולדת
טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

שי' מושקא וחיה מענדל מנחם ר' למשפחת

יהודה
רבקהתיחי' הבת להולדת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב טובמזל מזל
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"ידמו וכן עתיד, לשון "תיפול" נאמר:
שכמו בקשה, לשון שזה לפי כאבן",
כן - ופחד אימה אז עליהם שנפל

רבותינו שאמרו והיינו לעתיד. יהיה
- זו ה'" עמך יעבור "עד על ז"ל
זו עם יעבור "עד ראשונה, ביאה

שניה. ביאה - זו קנית"

בשניה, לארץ כשעלו עזרא ובימי
שלימה, גאולה היה ולא החטא גרם

בימינו, במהרה לבוא לעתיד עד
ית' השם ידי על גאולה שיהא

כידוע, לעולמים יעמוד ולכן בעצמו,
לשבתך מכון "תביאמו.. שנאמר: וזהו

פועל שהקב"ה מדוייק ה'", פעלת
בעצמו.

בשלח) נחל, (ערבי

נקראו ישראל קנין. נקראו ארבעה
שמים קנית". זו "עם שנאמר: קנין,
"קונה שנאמר: קנין, נקראו וארץ

המקדש בית יד). (בראשית וארץ" שמים
קנתה זה "הר שנאמר: קנין, נקרא
נקראת התורה עח). (תהילים ימינו"

דרכו" ראשית קנני "ה' שנאמר: קנין,
קנין שנקראו ישראל יבואו ח). (משלי

בית ויבנו קנין, שנקראת לארץ
של בזכותה קנין, שהוא המקדש

"עם נאמר לכך קנין. שנקראת תורה
(מכילתא) קנית". זו

נחלתך" "בהר ממנה. יגלו שלא
"בהר עליו שנאמר הבית בהר -
בן אברהם רבי (פירוש יראה". ה'

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:00 16:46 ירושלים

18:01 17:00 תל-אביב

18:00 16:50 חיפה

18:03 17:04 באר-שבע

18:08 17:07 ניו-יורק

     
א-יב) ב, א, (מלכים  

       
    

"נחשון" של נחישות

מלך דבר

בשלח פרשת

בשלח

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

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

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

תניא תהלים חומש

הניסים אחד את מתארת 'בשלח' פרשת
בצאתם ישראל לבני שארעו הגדולים

עליו מיוחד נס סוף. ים קריעת נס - ממצרים
סוף". ים כקריעת "קשה חז"ל מתבטאים
בהכנה נוסף כשלב שימשה סוף ים קריעת

העתידה. לגאולה וכן תורה למתן

במדרש סוף? ים קריעת נס התרחש כיצד
מסר עמינדב, בן נחשון בשם יהודי כי מסופר

שהביא זה הוא הים, לתוך וקפץ נפשו את
סוף. ים קריעת נס של להתרחשותו

במעכב להתחשב לא
עמינדב בן נחשון של קפיצתו שדווקא אלא

הדעה ידועה הבאה: השאלה את מעוררת לים,
"בני בגדר היו תורה מתן לפני ישראל שבני
בתרי"ג עדיין נתחייבו לא אז עד (שהרי נח"

הם אם מחלוקת קיימת נח בני ולגבי מצוות),
נפש. מסירת במצות חייבים

במסירת חייבים אינם נח שבני הדעה לפי
הם שכן נפשם, למסור להם אסור הרי - נפש
נמצא עצמם. של גם דמים משפיכות מוזהרים

נפשו. את למסור אסור היה שלנחשון

אמר מצרים, יציאת שבשעת ידע שנחשון אלא
תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך הקב"ה:

ממצרים כלומר: הזה", ההר על האלקים את
ואין התורה, את לקבל סיני להר ללכת יש
כלל להתחשב אין כך משום באמצע. משהו

שמפריעה שאלה כל כולל בדרך, שמעכב במה
אם העולם. בורא של הברור רצונו לקיום

משמש הדבר אין - הים נמצא סיני להר בדרך

סיני הר עד ולהתקדם לים לקפוץ יש הפרעה:
התורה. קבלת לשם

ספיקות שום בלי
על הקדוש" דרבנו "פרקא במדרש המסופר לפי
אחת קבוצות: ארבע בישראל אז קמו הפרשה,
השניה מצרימה", ונשובה ראש "נתנה קראה
השלישית המצרים, עם להלחם שיש סברה
קבוצה ורק למדבר, לנוס שיש בדעה היתה

הים. לתוך להכנס בדעה החזיקה בלבד אחת

רבים ש"אחרי ההלכה כלל שלפי נמצא
הפוסקים, רוב לפי נפסקת שההלכה להטות"

לקפוץ רשאי הוא אם להסס רשאי נחשון היה
לא ישראל עם של רובו רוב הלא כי לים,

לים. להכנס שצריכים בדעה החזיק

ידע הוא לספקות. מלהכנס נמנע שנחשון אלא
את לקבל כדי סיני להר ללכת צוה שהקב"ה

התורה.

הדרכים מתאימות אינן זו מטרה השגת לשם
או מצרים עם מלחמה למצרים, שיבה של
מובילה ויחידה אחת דרך רק למדבר, ניסה

הים, לתוך ההתקדמות והיא: המטרה, להשגת
את שיקרב דבר סוף, ים לתוך לקפוץ יש ולכן

סיני. להר לפחות, אחד בצעד העם,

נפש במסירות לעבוד
סוף ים בקריעת ישראל בני ומצב מעמד

של עבודתו היתה וזו לדורות. הוראה משמש
השבוע, חל שלו ההילולא שיום הריי"צ, הרבי
נפש" ב"מסירות הקודש עבודת את ביצע הוא

בעקבותיו. ההולכים את גם כך והדריך

במסירת עבודתו החל נשיאותו תחלת עם מיד
השתוללות בתקופת ברוסיה אז חי הוא נפש,

תורה להפיץ הנשיאות את וקבלתו ה"יבסקים",
המנוגד מעשה היתה התורה ופנימיות ומצוות

היו שלעשייתו הטבע, היפך המדינה, לסדר
ממש. בפועל והגוף הנפש למסירות זקוקים

שהלכו מאלה גם דרש כזו נפש ומסירת
הלכה מצויה אינה ערוך שבשלחן אף בדרכיו.

אמור הדבר הזולת, מן נפש מסירת דרישת של
מיוחדת שליחות של הרגשה שאין בשעה רק

שהוא במקום הדבר שונה ברם, מלמעלה.
וכאשר גרונו". מתוך מדברת "שכינה בדוגמת
נזכה אזי נפש, מסירות מתוך ונעבוד נפעל

צדקנו. משיח פני לקבל ומיד תיכף
תשט״ז) שבט יו״ד שיחת (ע״פ

טז) טו (בשלח ופחד אימתה עליהם תיפול
טז) טו (בשלח קנית זו עם

יז) טו (בשלח ותטעמו תביאמו



לדעת קשה כאלה "בדברים
בשלב אבל התחיל. זה מתי בדיוק
בו הבניין מדיירי אחד מסויים
גבריאל, ניר הרב מספר גר, אני
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח
להחנות החליט פלורנטין, לשכונת
נגררת, עם שלו העבודה רכב את

הבניין. בחניית

ללא נעשה שהדבר העובדה
עורר הדיירים, שאר עם תיאום
עולים הויכוחים כאשר זעמם, את
כשנה נמשך זה כך גבוהים. לטונים

תמימה.

מאוד הדבר אישית, אותי גם
אחד ויום הכעיס
לפניו מעט כשהגעתי
רכבי את החניתי
את שחסמתי באופן

החניה.

והוא דקות כמה חלפו
ממני ודרש הגיע
ואני רכבי, עם שאזוז
שלא מתעקש בשלי
החלה זאת. לעשות
ובאוירה התלהמות
הבייתה, עליתי כזו
כל כלו החלטתי, שם

על כותב ואני הקיצים
המשיח. מלך שליט"א לרבי כך

והבהירה מדהימה הייתה התשובה
חניה. לו לתת כן דווקא שעלי
עושה אני כיצד התלבטתי לרגע
אומר שללא החלטתי אך זה. את
רכבי. את ומוציא ניגש אני ודברים
שם. היה עדיין הוא כשירדתי,
יוצא". אני תחנה. "בוא לו אמרתי
דיי בי מביט כשהוא עשיתי, וכך

מופתע.

נמוג שלי הרוגז מטען אט אט
אזי כזו, תשובה שעם והחלטתי
בחנוכה ואז בעניין. צד לא יותר אני

מדהים. משהו התרחש השנה,

ל"מבצעים" לצאת כבר עמדתי
מקומות בכמה נרות להדלקת
גילתי כשלפתע ובאיזור, בשכונה
בעודי בגלגל. פנצ'ר לי שיש
את שמעתי לעשות, מה מתלבט
לעברי צועק הנגררת, בעל מיודענו
כבר אני פנצ'ר? יש העניינים. "מה

מגיע".

שכננו שתקתי. אך התפעלתי,

הפשיל כלים הביא לפעולה, נכנס
כך לעבודה. וקדימה שרוולים
איתו יחד עובד עצמי את מצאתי
התפתחה כבר כעת הרכב. לתיקון
במהלכה ידידותית, שיחה ביננו
שאנו ה"מבצעים" על סיפרתי

בחנוכה. מקיימים

להצטרף רצון והביע התלהב הוא
מעתה ואכן מיד הסכמתי למבצע.
"להדלקות" ערב כל אותו לקחתי
במרכזהשכונהבמסעדותובמרכזים
ילדינו את צרפתי שונים. חברתיים
הבחורים אחד ועוד למבצע
את הוא גם הביא שכננו מצפת,
כמה צירף ואף ילדיו
יצאנו ויחד מחבריו

ל"הדלקות".

מוזרה חבורה היינו
כמה במקצת,
יחד חב"דניקים
צעירים כמה עם
בדיוק נראים שלא
כמה חב"דניקים,
עם חב"דניקים ילדים
נראו שלא ילדים כמה
חב"דניקים, ממש
מחזה זה היה אבל

ה'. קידוש של

הוא יותר, נוח קשר כשנוצר כעת
גם במהלכו שלם לילה איתי ישב
סיפור מאחורי שעמד את הסביר

בחניה. והנגררת הרכב

בהקמת עובד הוא כי התברר
להכניס עליו יום וכל "במות"
חייב הוא ולכן ציוד ולהוציא
והנגררת העבודה רכב הצבת את
שרוצה בגלל ולא לבניין בצמוד
וכדו'. שטח על בעלות לתפוס
הוא אחרת. ברירה לו אין פשוט
מהויתור בהתפעלות הוא כי הודה
טבעי לא "זה שלי. צדדי החד
בהמשך אמר. מאיליו", מובן ולא
בהקמת לנו לעזור רצון הביע אף

בשכונה. הישיבה

דיירי לשאר זה את כשהסברתי
אחרת, זה את ראו הם גם הבניין
לאחר אגב, התנגדותם. את והסירו
לנגררת פתרון גם מצא הוא זמן
ראיתי בשלום. מקומו על בא והכל
מלך שליט"א הרבי כיצד בחוש
של "אתהפכא" מחולל המשיח
הקצה. אל הקצה מן מהפך ממש,

(הכותב סבא כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב עם
מסווג) בתפקיד בצה"ל בעבר שירת

ונפלאות ניסים - המפרץ למלחמת 26
הפלישה עם המפרץ. למלחמת שנים 26 אנו מציינים אלו בימים
לתקוף שאיים העיראקי, הצורר מול רבות מדינות התייצבו לכוויית,
קונוונציונלי. לא בנשק ישראל ואת אותן
סכנת בשל במיוחד גברו והחרדה המתח
תקפה באיראן במלחמתה הכימי. הנשק
כימי בנשק האיראני הצבא את עיראק
מנשק נפגעו איראנים חיילים (כ-100,000
רעילים בגזים השתמשה עיראק זה). כימי
במשטר שמרדו הכורדים אזרחיה נגד גם
מנשק נפגעו כורדים אלפי (עשרות הרודני
בשל ודוג'יילה). חלאבג'ה בעיירות זה
מיליוני לחלק הבטחון ובמערכת ישראל בממשלת הוחלט זה, חשש

התגברו. הישראלי בציבור והחרדות האוכלוסיה, לכלל גז מסכות

של והמרגיע הנבואי קולו רק נשמע וההפחדות האיומים זרם מול
יהיה "לא כי שהבטיח - שליט"א המשיח מלך מליובאוויטש הרבי
עיראק כי ניבא מדרשו, בבית אלפים קהל ומול הגז", במסכות צורך
ובמלחמה ח"ו, ישראל נגד המונית להשמדה בנשק תשתמש לא
תקופה באותה המדהימות מנבואותיו אחת ונפלאות. נסים יארעו
לפרסם אישר מה"מ אד"ש [כ"ק בפורים תסתיים שהמלחמה הייתה
מלך שליט"א הרבי אירע. שאכן כפי טיימס] יורק בניו בשמו זאת
מדרש התממשות הם המפרץ מלחמת שאירועי והדגיש חזר המשיח
בקרוב שתבוא הגאולה מתהליך חלק זהו לפיו שמעוני, בילקוט חז"ל

ממש.

מספר האו"ם (החלטת עיראק את האו"ם סרק המפרץ מלחמת לאחר
מפעלים עשרות נטרל ('91 - '98) תשנ"א-תשנ"ח ובשנים ,(687
ע"פ בשנה! רעיל גז טון 2000 של ייצור יכולת בעלי כימי, נשק לייצור
עצמה, עיראק הודאת וע"פ (UNMOVIC ו- UNSCOM (באתרי האו"ם נתוני
חימוש פריטי 30,000 הראשונה המפרץ במלחמת לרשותה עמדו
כל כימיים. סקאד טילי ו-50 כימיות פצצות 4000 ביניהם כימי,

האו"ם. בפיקוח נוטרלו הייצור ומפעלי הכימי הנשק

כי עולה (2003 (תשס"ג, עיראק שנכבשה לאחר שנחשף ממידע
הכימיות הפצצות ישראל! לעבר לשיגור הוכנו אכן הכימיים הטילים
ישראל לתקיפת והוכנו סוחוי מדגם מפציצים 15 על הועמסו כבר
מדהים נס שימוש. שום זה בנשק נעשה לא שמים בחסדי רק ח"ו!
סדאם כי שסיפר העיראקי, הטילים חיל מפקד עם מראיון עולה נוסף
קווי וינותקו במידה כימי בנשק ישראל את מיידית לתקוף לו הורה
הסודית, ההוראה על ידעו לא ארה"ב בצבא בגדאד. לבין בינו הקשר
והפצצות קומנדו ע"י הקשר קווי את לפוצץ המלחמה כל לאורך וניסו
וזמן, מקום בכל ישראל עמו על המשגיח הבורא, בחסדי אך מהאוויר,
מיידית משוגרים היו הצליחו, (לו הקשר קווי את לנתק הצליחו לא
הגנרל הקואליציה מפקד כשנשאל לישראל). כימיים טילים עשרות
יודע "אינני אמר: הכימי, בנשק סדאם השתמש לא מדוע שוורצקופף

בזה"! השתמשו לא שהם לאלוקים מודה רק אני התשובה. את

האמונה את לחזק עלינו וחסדיו, הקב"ה נסי על ההודאה עם יחד
את שניבא שליט"א, המשיח ומלך הדור נביא - לרבי וההתקשרות
תתיראו... אל "בניי הנ"ל המדרש דברי את לפרסם וביקש הניסים, כל
את לזכור עלינו האיראני, האיום מול גם כך גאולתכם!". זמן הגיע
בעולם", ביותר הבטוח המקום היא ישראל "ארץ כי הקדושים דבריו
על הודאה בה', בטחון ומתוך המצוות, וקיום התורה בלימוד להוסיף

ממש! בקרוב לגאולה יחד כולנו בשמחה נגיע הניסים

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

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

ג. פרק מכירה הל'

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

ז-ט. פרקים נדרים הלכות

י-ב. פרקים

א-ב. פרקים נזירות הלכות יג. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א. פרק עניים מתנות הלכות ט-י. פרקים

ב-ד. פרקים

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

עמדי היו ברבים כי

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
ענינים לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

כאשר וגם ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם
הם ממשיכים - הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים

ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם,
תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקדושה להיפך עקשנות

גבריאל ניר הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

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

שםדפוס שם דפוס
03-553-9275. ים בת 29 ניסנבוים .
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מדרש בית ומשיח,מדור גאולה עניני ,מדור

וידאו משפחה,מדור ותשובות,מדור שאלות ,מדור

כפתור בלחיצת שצריך מה .וכל
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ה‘‘ב

וועעדד ללעעווללםם ההממששייחח ממללךך ווררבבייננוו ממווררננוו אאדדווננננוו ייחחיי

פתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתותו

www.hageula.comwww.hageula.com@gmail.com

הגירוש מחדלי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בעמונה הגירוש על הדמעות יבשו לא עוד
ערביות קרקעות על נבנו הבתים כי בטיעון
הדרך לה אצה השלטון ומערכת פרטיות,
במטה אשר בעפרה, הגירוש את לבצע
שכונה של ליבה בלב בתים תשעה בנימין.
לההרס אמורים עופרה, בישוב מפוארת
נבנו הבתים הטיעון: באותו הבג"צ צו עפ"י

פרטיות. ערביות אדמות על

הגירוש את הבג"ץ דחה לעכשיו נכון
נועדה הדחיה אך ימים, בחודש וההרס
יותר טוב להתארגן הבטחון לכוחות לאפשר

למשימה.

הוא הנידון כאילו לנושא, הבג"ץ התייחסות
מהווה הפרט בזכויות ופגיעה אדמות גזל
לצערנו ונסמכת הציבור, בעיני חול זריית
בעשרות בישראל הממשלות של גישתן על
באופן להתעלם המנסות האחרונות, השנים
לכל: ומוכרת הידועה מהמציאות מלאכותי
עם מתמשך ממשי בעימות נמצאת ישראל

הערבי. האוייב

הפרשיות סמיכות
יוצא פועל הינה ושומרון, ליהודה הגעתנו
מלחמה והכרזת הערבים מתקפות של ישיר
השיחרור במלחמת ב-48 הן עלינו טוטלית
הוכחה הימים. ששת במלחמת ב-67 והן
עשרות כבר הנמשך זה לעימות צורבת
היהודים ההרוגים אלפי הינם בשנים,
אלפי ועשרות וטף, נשים אנשים הי"ד
כולל הערבי, הטירור בפיגועי הפצועים
הממשלה ע"י המושתק העכשווי הטירור

התקשורת. וכלי

מסמיכות להתעלם אפשר אי זאת עם יחד
ראש הכרזת זו, את זו המזינות הפרשיות

פסיקת לבין מדינות שתי על הממשלה
לגירוש וההכנות עמונה גירוש על הבג"ץ

בעפרה. הבתים והרס

עמדתו יותר תובן גם מכאן כי לציין, יש
שליט"א הרבי של והבטחונית ההלכתית
אף מסירת רק לא האוסרת המשיח, מלך
את אפילו אוסרת אלא הערבים, לידי שעל
שהדבר משום כך. על מו"מ וניהול הדיבור
הטירור להמשך ועידוד תמריץ מהווה
לגיבוי זוכים שהם לאחר ובוודאי הערבי,

המשפטית. המערכת מצד

הפרטיות האדמות שקר
אליצור יואב פרסם חדשים מספר לפני כבר
ב"שקר העוסק הסברה סרטון עפרה תושב
בסרטון הפרטיות". הערביות הקרקעות
לא ברובן האלו "האדמות כי אליצור חושף
הראיות ואחת ספציפי", לערבי שייכות היו
נמצא לא העתירות של מוחלט שברוב היא,
מוכחת פרטית לבעלות שטען ערבי עותר
אף הגיע לא הפינוי לאחר וגם האדמות. על

אדמות. אותם את לממש כדי אחד

הרבה מהותי הסיפור דבר של לאמיתו אבל
כאן מדובר הפרק, על ממוני דיון לא יותר.
הערבים. לבין ביננו לאומי מאבק בהמשך
האדמות על לאומי מאבק הכריזו "הערבים
את כאן יש הפרטי. העניין נגמר זה וברגע
אליצור. מסיים הערבים", נגד ישראל עם

וינצח הוי׳.. מלחמות ילחם
הכוונה ולקראת עמונה לגירוש במקביל כעת
פרסם בעפרה, גם הפסיקה את לממש
ב"שוויון העוסק נוסף הסברה סרט אליצור
כיצד מראה הוא בו הבג"ץ, נוסח וצדק"
והצדק השיווין ערכי את רומס עצמו הבג"ץ

מתהדר. הוא ובהם תהילתו כל עליהם

כל אין למעשה כי אליצור מראה בסרטו
וישובים קיבוצים לעשרות עפרה בין הבדל
ערביות" "אדמות על היושבים הארץ ברחבי
הגבוה הדין בית הבג"ץ של משכנו ואפילו
באדר!!! שייך הערבי הכפר על נבנה לצדק!
ה"צדק" עשיית שחשיבות זה כיצד כן ואם

בישובים רק היא
עמונה, א-ל, כבית
בדבר ומה עפרה
היושבת אביב רמת
הכפר אדמות על

מוניס? שייך

היחיד הפתרון
התגלות הינו
שליט"א הרבי
אשר המשיח, מלך
שילחם זה הוא

ממש. ומיד תיכף וינצח, הוי' מלחמות
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אליצור יואב

השידוך בשביל לעשות
וכבר וכו' עלמה עם נפגש אשר מזמן זה כי כותב,
זה ולאחרי החתונה, למועד ואפילו לחתונה נתדברו

וכו'. ונפרדו מדברי' בה חזרה

תנאים, קישורי גם ביניהם הי' שלא מדבריו, וכנראה
העלמה של הבכירה אחותה אם כ"כ, ברור אין כן
מחילה היתה לא ואם בינתים, נשתדכה כבר האמורה,
שלא לאחותה שאמרה שכותב כמו או מלא בפה

וכו'. עלי' לחכות

הנ"ל של הבכירה אחותה באם לפועל, ובהנוגע
כדאי אזי שלם, בלבב תמחול שעכ"פ או השתדכה
אני רואה כי מהאמהות, שהיא למי שם להוסיף
הוא... שוה אמו ושם העלמה אם ששם במכתבו
כיון העלמה, עם בדברים הפעם עוד לבוא זה ולאחרי

מדי. הוא קלוש שנתנה, להפרידה שהטעם

בעת היא, עיקרית היא וגם בהאמור נקודה עוד
שיבנו יחד גם הסכימו באם להקשר, בהנוגע שדברו
וכנ"ל מסורתי, בית והמצוה התורה יסודי על ביתם

השדוך. להצלחת עיקר זהו

ב... הכשרות על לפקח תפקידו במכתבו שככתבו כיון
אלא הדרוש, ככל זה את עושה רק שלא לקוות, רצוני
הכשרות על ההשגחה גם לתפקידו מכניס יכולתו ככל
המאכלים. כשרות על רק ולא העולים, של ולב דמוח
חינוך של וענינים וכו' הכנסת בית ל... בהנוגע כוונתי
מקומות בסביבות ה' לדבר היראים עם קישור שם,
דרכים כמה עוד - במקום שלהנמצא ובודאי אלו,
וכלי צנור ישמש זה גם והרי האמור, בכיוון לפעול

לו. בהמצטרך השי"ת בברכות לתוספת
ו׳תרלח) (מאגרת
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