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המיוחד למפגש הממצה ההגדרה זו ענקים, מפגש
ועשיו יעקב בין ראשוני מפגש השבוע. שהתרחש
הקדושה צד כמייצג יעקב, נתק. של שנים לאחר

ההפכי. הצד כמייצג לעומתו, עשיו בעולם, הכללי
עשיו אל מלאכים יעקב שולח זה, מפגש לקראת
כוונות הצהרות קצר, בנאום אותם ומצייד אחיו,

עם לעשיו" לאדני תאמרון "כה וברורה: תמציתית
וחמור". שור לי ויהי ... גרתי לבן

התכווין אלו במילים כי מבואר החסידות בתורת
להבהיר אבינו יעקב

כבר מצדו הוא כי לעשיו,
האמיתית לגאולה מוכן

שור", לי "ויהי והשלימה.
כנאמר יוסף בן משיח זה

לשבטי משה בברכת
הדר שורו "בכור יוסף

רומז ה"חמור" ואילו לו",
כנאמר דוד, בן למשיח
"הנה זכריה: בנבואת
צדיק לך יבוא מלכך

על ורוכב עני הוא, ונושע
חמור".

מוכן בהיותו כעת
ששאלתו הרי לגאולה

באמצעות והתעניינותו
מוכן אחי, עשיו אתה גם האם היא, שלוחיו

לגאולה?!

בגאולה עשיו של שותפותו
ליעקב לו מה תמיהה, מעוררת זו התעניינות

בגאולה ואם הגאולה? נושא את עשיו אצל לעורר
הקב"ה ברא לא שהרי תחילה, לבניך דאג עסקינן,
לנו ומה וישראל, התורה בשביל אלא עולמו את
לגאולה? ביחס עשיו של מצבו מה ולברר לשאול

שורשו כי מוסבר והקבלה החסידות בתורת
בעולם הוא עשיו של
אלוקית דרגא התוהו.

שלמעלה ביותר, נעלית
העולמות מארבעת
אצילות, הידועים:

מאופיין התוהו עולם ועשיה. יצירה בריאה,
וכלים מרובים "אורות - נשלטת הבלתי בעוצמתו

האטומית כהאנרגיה כהמחשה, ורק מועטים".
שורשו זאת, לעומת גרעיני. פיצוץ בעת המופרשת

האצילות עולם התיקון, בעולם הוא יעקב של
מאידך, אך לאלוקות, המוחלט בביטולו המאופיין

מרובים". וכלים מועטים "אורות - בעוצמתו חסר
סוד את מהווה השניים, בין הנכון השילוב

המשיח מלך שליט"א הרבי ובלשון הגאולה.
אבל דתוהו "אורות

דתיקון". בכלים

לגאולה מוכן
אינו כשלעצמו העולם

על העולם התכלית.
על הגשמית, עוצמתו

הטכנולוגית התפתחותו
מהווים והמדעית,

האורות לתוצאת ביטוי
כאשר דתוהו, המרובים
לשם מכוונים אינם הם
מכוונים ואינם שמים,

בעולם. ית' כבודו לגילוי
העולם זקוק כך לשם

המושרשים ישראל לעם
להביא ביכולתם הם דווקא כאשר התיקון, בעולם

כלי להיות לשלימותו. עוצמתו, על העולם את
בתחתונים". דירה ית' לו "להיות - לאלוקות שרת

מלך שליט"א הרבי מציין הקדושות בשיחותיו
ההכרה לגאולה. מוכן העולם כיום כי המשיח,
לאפיקים לנצל יש העולם של עוצמתו את כי
ופעולות חיים להצלת חסד, לעשיית חיוביים,

פרצה כולה, האנושות לטובת ועד הכלל לטובת
אצלם ונעשית ומנהיגיהם, האומות לתודעת

מי כל על להשפיע עלינו ומקילה יסוד, להנחת
את עצמו על שיקבל הגויים מקרב שביכולתנו,

בפועל לקיים המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת
"ועלו היעוד קיום עדי נח: בני מצוות שבע את
והיתה עשיו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים

ממש. ומיד תיכף המלוכה" לה'

למרצים עיון ערב
הישיבות תלמידי איגוד מרכז

מיוחד עיון ערב יקיים חב"ד, בכפר
ע"י הניתנים התורה שיעורי לשיפור

בשורת הפצת במסגרת שונים פעילים
כלים יוצגו הערב במהלך הגאולה.

מוצלחים. שיעורים לקיום מקצועיים
ט"ו שני ביום יתקיים העיון ערב
אחה"צ, 5:15 מהשעה החל כסלו

חב"ד, בכפר תורה התלמוד באולם
בתכנית: ומרצים. רבנים בהשתתפות

מטרת נחמנסון: לייב יהודה הרב
גולדברג: ישיעהו הרב השיעורים.

רוזנטל: יאיר הרב חסידות. נכון ללמד
מיוחדת הרצאה שיעור. מקימים איך

בנושא: - בר יוסי ד"ר ע"י תנתן
של מותה - דיגטלי בדור הוראה

חופשית! כניסה הישנה?. הפדגוגיה
.058-671-0770 לפרטים:

השומרון בצפון חנוכה
בצפון היהודית הנוכחות לחיזוק

יתקיים בחומש, ובמיוחד השומרון
תחילה, חומש מטה בשיתוף אי"ה

(5.12.13) טבת ב' חמישי, ביום
בצפון לימודי סיור חנוכה, של באחרון

מוקדים ממספר היציאה השומרון.
שומרון, שבי הישוב אל הארץ, ברחבי
שומרון תל אל המשתתפים יצאו משם
לישוב יעלו ואח"כ (סבסטיה) העתיקה
הבטחון. כוחות בתיאום הטיול חומש.

.052-699-4770 לפרטים:

ופעולות חיים הצלת לגאולה. מוכן העולם כיום כי המשיח, מלך שליט״א הרבי מציין הקדושות בשיחותיו
יסוד להנחת ונעשית ומנהיגיהם, האומות לתודעת פרצה כולה, האנושות לטובת ועד הכלל לטובת

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

(15.11.13) (5774) ה'תשע"ד כסלו י"ב וישלח, פרשת קודש שבת ערב

בשלימותה ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם שייכת

ב"ה

ששינה המפגש
ההיסטוריה את

971

השלוחים, בכינוס בנאומו שבהודו, דלהי בניו השליח שארף, שמואל הרב
ונטל ומשפחתו אותו שפצע הטיל על מדבר ב-770, שעבר בשבוע שנערך
בשליחות. להמשיך ההחלטה ועל הי״ד, רות מירה רעייתו של חייה את

משיח פני לקבלת בשליחות ממשיך



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

  
   
   
   
  
   
  

  
   

   

(בראשית במדרש נאמר זה פסוק על
המשיח, מלך זה - "חמור : ו) עה, רבה

על ורוכב עני ט): ט, (זכריה שנאמר
ניצול דורשת המשיח ביאת חמור".

בעולם, וחלקו האדם ענייני כל
"ממשיך" הוא כך ידי על - לקדושה

שלעתיד. הגילוי את
"עם הפסוקים בין הקשר מובן ובכך
וחמור": שור לי "ויהי - גרתי" לבן

היו יעקב שלגבי משום דווקא
"גירות", בבחינת הגשמיים הדברים

יועד בהם והשימוש זר, כדבר
הוא - במילא ית', רצונו לעשיית

המשיח, פני לקבלת מצידו מוכן היה
המשיח". מלך זה - "וחמור כנאמר:
תשט״ז-י״ז) וישלח פרשת, (שבת

שיסורים רואה אני יעקב: ליה אמר
אלא, ילדי, על מפניך לבוא עתידין

בכתרך, ושמש בשרירותך, אתה נהוג
ויקבל מחלצי משיח שיעמוד עד
נא "יעבר שנאמר: ממך, המלכות
שמעוני) (ילקוט עבדו". לפני אדוני

כל על חזרנו אבהו: רבי אמר
יעקב שהלך מצינו ולא המקרא,

מימיו... שעיר להר עשו אצל
לעתיד- אצלו, בא הוא אימתי אלא

א) (עובדיה דכתיב: הוא הדא לבוא,
לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו

שמעוני) (ילקוט עשו". הר את

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:18 4:04 ירושלים
5:19 4:19 תל-אביב
5:17 4:08 חיפה
5:21 4:23 באר-שבע
5:21 4:20 ניו-יורק

לה' והיתה גו'- עובדיה חזון 
א-כא) א פרק (עובדיה המלוכה.

עשיו ונשיקת יעקב חיבוק

ועשיו: יעקב פגישת את המתאר הפסוק על
על ויפול ויחבקהו לקראתו עשו "וירץ

רשב"י דברי את רש"י מביא וישקהו" צוואריו
ואומר: ליעקב עשיו לנשיקת המתייחס

בידוע היא הלכה יוחאי, בן שמעון רבי "אמר
רחמיו שנכמרו אלא ליעקב, שונא שעשיו

לבו". בכל ונשקו שעה באותה
שקשה הפכים ב' מכיל רשב"י של זה פירושו

בידוע היא "הלכה - אחד מצד להבינם:
בכל "נשקו - ולאידך ליעקב" שונא שעשיו

! לבו"

לבו בכל נשקו
מוקשה שבדבר, ההפכים ב' של זה וענין

שהרי - כו'" היא "הלכה ההגדרה לנוכח יותר
הכתובים, פירוש אודות שמדובר מכיון

לומר מספיק וא"כ, אגדה, של ענין ובפרט
מדוע דא), בכגון הרגיל (כלשון כו'" "בידוע

בזה הכוונה אלא "הלכה" שזו מציינים
ליעקב, עשיו שבשנאת התוקף את להדגיש

יתירה אלא ("בידוע"), ידוע דבר רק זה שאין
הגדר בזה שיש היינו, היא", "הלכה מזו:

לבו", בכל "נשקו ואעפ"כ ד"הלכה", והתוקף
כיצד?

כשנמצאים שדוקא - בזה הענין ונקודת

לעלי'ה אח"כ באים הירידה תכלית של במצב
גם וכך העילוי. לתכלית עד יותר, גדולה
ד"וישקהו" בפירוש ההפכים לשני ביחס
שעשיו בידוע היא "הלכה - שבפרשתנו
לבו": בכל "נשקו ואעפ"כ, ליעקב", שונא

הגורם הוא יעקב
מהווה אינה רשב"י של בפירושו הקוטביות
והמהפך לשינוי ביטוי מהווה אלא סתירה,
יעקב, כלפי עשיו של ביחסו שחל האדיר

באופן מתרחש שאינו שינוי זה. במפגש

מעמידתו ברורה תוצאה הינו אלא מיקרי,
כן ועל עמד. בהם הנסיונות בכל האיתנה
עשיו של השלילי יחסו כי מדגיש רשב"י
"הלכה", של בגדר אומנם הינו יעקב כלפי

כל לשינוי לצפות מקום היה לא זו ומבחינה
שאכן הגורם יעקב. כלפי עשיו בגישת שהוא

עצמו. יעקב זהו היחס, שינוי את פעל
יהודי של מציאות לפניו רואה עשיו כאשר

השי"ת רצון את נפש במסירות המבצע
שנאת אותה מול אל נחלש ואינו נרתע ואינו
הוא הרי שבקדושה, דבר ולכל ליעקב עשיו

לו מפריע שאינו רק ולא לפניו, מתבטל

לבו". בכל "נשקו - מסייע אף אלא ליעקב
מצב ישנו כאשר יהודי, לכל ההוראה ומכאן
בתוקף הוא זה ומצב ליעקב", שונא ש"עשיו

עוסק ואעפ"כ, היא" "הלכה - תורה ע"פ
התוקף, בכל ומצוותי'ה תורה בעניני יהודי

שמצד והעיכובים מהמניעות להתפעל מבלי
זו לא הרי - ליעקב" שונא ד"עשיו הענין

בעניני עבודתו את למלא מצליח שהוא בלבד
הבירור את שפועל זאת, עוד אלא קדושה,

לטוב, שמהפכו השלימות, בתכלית עשיו של
הנה להורגו, כן לפני שרצה עשיו שאותו עד

לבו". בכל "נשקו עתה

עשיו הר את לשפוט
ציון בהר מושיעים "ועלו הכתוב תוכן וזהו
עוסקים שכאשר - עשיו" הר את לשפוט

להתפעל מבלי חוצה המעיינות בהפצת
מבררים אזי - כו' דעוה"ז והסתר מההעלם

שלא היינו, העולם, חשכת את ומזככים
את ומבטלים עשיו" "הר את עוקרים

את "לשפוט אדרבה: אלא וכל, מכל מציאותו
שמהפכים עד אותו שמבררים - עשיו" הר

יותר גדול לעילוי באים ועי"ז לקדושה, אותו
ד) עבודה (ע"י ציון בהר מושיעים "ועלו -

עשיו". הר את לשפוט
- זריזות מתוך זו בעבודה שמוסיפים וככל

קיום את יותר עוד ומזרזים ממהרים אזי
לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו היעוד

בגאולה המלוכה", לה' והיתה עשיו הר את
- צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית
ממש, בימינו במהרה ד"אחישנה", באופן

ה׳תשמ״ה) וישלח פרשת (שבת דידן. בעגלא

מלך דבר

וישלח פרשת

וישלח

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

שיינא מרת וזוגתו ציון בן אלתר חיים לר'
שיחי' פרישמן

שיחי' דובער שלום החייל בנם הולדת לרגל
מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות לגדלו ויזכו

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל ברכת

חנה בן דוד
וקרובה שלמה לרפואה

שלמה רפואה

ו) לב, (וישלח וחמור שור לי רכיםויהי הילדים כי יודע אדוני אליו ויאמר
לג,יג) (וישלח

שעירה אדוני אל אבוא אשר עד
יד) לג, (וישלח



מידי המבצבצת קטנה מודעה
הפנימי העמוד בתחתית שבוע,
את מלווה הגאולה, שיחת של

לשונה: וזה רבות, שנים מזה העלון
שהצילה המשיח מלך הוראת
החת"ת ספר "החזקת אלפים:

וקופת תניא, תהילים חומש -
צדקה".

המודעה, של שיגרתי הבלתי תוכנה
הרבי של הקדושות בשיחותיו נעוץ
הדגיש בהם המשיח, מלך שליט"א

החת"ת שיעורי חשיבות את
לימוד נפש: לכל השווים היומיים,

השבוע שבפרשת היומי החלק
היומי התהלים אמירת רש"י, עם

לימות שמחולק כפי
הלימוד וכן החודש
התניא, בספר היומי
לימות שמחולק כפי

השנה.
את הדגיש כן כמו
המיוחדת הסגולה

החזקת בעצם שיש
בנושא החת"ת, ספר

הגנה השמירה,
והצלה.

ההוראה של הניסית סגולתה על
בכל החת"ת ספר את להחזיק

מספרת צדקה), קופת (וכן רכב
רוזנמן רונית מרת אישית, בעדות

העוסק - שת"ל מכון מנהלת -
ומתן למידה לקויות באיבחון

מתקנת. להוראה שירותים
חב"ד עם שלה הראשוני הקשר
חגית מרת עם בהיכרותה נעוץ

לאגרות העולמי מהמרכז בורוכוב
ברחובות. קודש,

ללמוד החלה שנים כ-7 לפני
מרת של בביתה חסידות

כוחות שואבת היא מהם בורוכוב,
ובעיקר יומית, היום להתמודדות
כל על שהוטלה השליחות למילוי

הדור. מאנשי אחד
התורה בעולם צעדי בראשית "כבר

חגית, מרת לי הביאה ומצוות,
שאשים ואמרה החת"ת ספר את

בו נמצאת שאני במקום אותו
נמצאת אני רב שזמן ידעתי הרבה.
אותו אשים לכן בדרכים, במכונית

שם.
החת"ת ספר את הנחתי בפועל
האחורית השמשה בין מאחור,

האחורי. למושב ברכב,

החת"ת את נשאתי שנים, במשך
כשאני כהכנה ורק אך, ברכב, עימי

מה. לשם יודעת איני עצמי
לצוץ החלו לאחרונה אבל מעניין,
הוא האם זרות, מחשבות במוחי,

להביאו אולי כאן, מיותר אינו
בדרך כראוי. ינוצל בו למקום

מה"רבות להתנער הצלחתי כלל
איש". בלב מחשבות

לפני ברכבי, נסיעה במהלך זה היה
אחד לעבר התקדמתי כשבועיים.

התעופה שדה שלפני הצומתים
אוטובוס, נסע מאחורי גוריון. בן

מתחלף הצהוב איתותי את ראיתי
כראוי. ועצרתי האטתי לאדום

בשניות שארע מה
בלתי היה הבא,

האוטובוס, נהג נתפס.
העריך לא שכנראה

התמונת את נכון
שאם חשב המצב,
מהירותו את יאיץ
את לחמוק יספיק
צהוב באור הצומת
לכך התייחס ולא
האטתי כבר שאני

ועצרתי.
במלוא ברכבי פגע האוטובוס

עצומה חבטה הרגשתי העוצמה.
חשתי הרכב. של האחורי בחלק
את מועך פשוט האוטובוס כיצד

ומתקדם... רכבי
שהגיעו הראשונים המומה. ישבתי

הם, אף המומים עמדו בריצה
לחלוטין. שנמחצתי בטוחים

עצמי, את להזיז התחלתי כעת
לצאת מנסה שאני תוך לאט, לאט

כאבים, אומנם חשתי מהרכב.
לנוע, מסוגלת שאני העובדה אך
"העיקר ביותר לי חשובה הייתה

ושלימה". בריאה שאני
התחלתי מהרכב שיצאתי לאחר רק

הצד כל הנס. גודל את להבין
לחלוטין. נמחץ רכבי של האחורי
שואלת כשאני המומה, התבוננתי
המחץ גל את עצר "מה עצמי את

האוטובוס?" של
בספר מבחינה אני כשלפתע

וללא שלם שנותר שלי, החת"ת
מאחור, במקומו מונח פגע, כל

לפני אותו שהנחתי היכן בדיוק
האוטובוס את לעצור מחכה שנים,

הדוהר.

המשיח מלך שליט"א הרבי של קודש שיחות מתוך

האנושות אחדות
מאנגלית תרגום ה'תש"נ. ה"פאראד") (בעת בעומר ל"ג שיחת מתוך

ביותר רחב היקף בעלת היא זו אחדות .."
ושאינם יהודים - האנושות כל את וכוללת
מעבר אף מתרחבת היא אכן, כאחד. יהודים
כולו, היקום את וכוללת האנושי לתחום

הקב"ה5. של ברואיו הננו שכולנו כיון

על משפיעה זו יסודית באחדות הההכרה
בכללו. העולם ועם אדם בני עם יחסינו
נדחקים אדם בני בין השונים ההבדלים
משום לכולנו. המשותף הדבר מפני הצדה
בגלל "מאוים" להרגיש צריך אינו אדם כך,
עליו אדרבא, הזולת. לבין בינו ההבדל

בלתי מדה ברעהו רואה הוא אם לו. לעזור ולהתאמץ באהבה ידו לו להושיט
כלפיו לחוש עליו להיפך, שליליים. רגשות כלפיו ירגיש ולא ידחהו, לא רצוי'ה,
ביניהם. גמורה אחדות יאפשר וכך זו, מדה לתקן לו לעזור ולהתאמץ רחמים

וראוי'ה"6. נכונה "התנהגות המציינת "צדקה" המלה של המשמעויות אחת זו
בכל עזרה הצעת אלא לעני, נדיבה תרומה נתינת רק פירושה אין צדקה,
העלולים הגורמים את מסירים ובכך ברוחניות, ואם בגשמיות אם הדרוש,

עמים. בין או יחידים בין האחדות את לערער

הנבראים כל בין מושלמת התאמה
עולמו את ברא הקב"ה כולו. בעולם ואחדות לשלום המפתח היא זו גישה
בני אל פונה הוא די. בלי עד בברכות אותו ומלא וכרחמים" כחסד ב"חן
אותן בכל הנזקקים עם שיתחלקו בכך במידותיו, לו להידמות בדרישה אדם

וברוחניות. בגשמיות לזולת ויעזרו מלמעלה, להם שניתנו הברכות

תפקידם את וימלאו ה' של המרובות בברכותיו להבחין ידעו אדם בני כאשר
ופירוד יריבות כל מתחת הבסיס יושמט אזי יתבזבזו, שלא כדי כראוי בניצולן
שפע להעניק הקב"ה בידי שיש לדעת אדם בני יווכחו כאשר רק העמים. בין

כלשהו. בסכסוך אפילו או במלחמות צורך עוד יראו לא לכולם, ברכות

הקב"ה של בברכותיו להוספה מביאים זו, גישה מאמצים כאשר כן, על יתר
לפעם מפעם להשתמש כביכול, שלו, ה"צורך" את ומונעים כולו, בעולם
לעולם "בעל-הבית" יש כי להזכירנו הבאה וכד', אדמה רעידת כמו באמצעים

בכל7. מושל והוא

שאז הימים, אחרית את ולקרב העולם את לעדן זו גישה של בכוחה כן, כמו
עוד ידעו ולא חרב גוי אל גוי ישא "לא כאשר ביטוי, לידי השלימות מצב יבוא
בעלי ממלכת אל האנושי, לתחום מעבר אל גם תורחב זו אחדות מלחמה"8
האחדות תקיף ואמנם ירבץ"9 גדי עם ונמר כבש, עם זאב "וגר ככתוב החיים,

היבטי'ה. כל על כולה התבל את

- יחיד כל של האישי "בעולמו" ישתקפו הקב"ה, שיעניק והברכה הטובה
האמיתי בנחת - ביתו בני אלה מכל, יותר לאדם לו שחשוב במה וביחוד

בניו. ובני מבניו שירווה

ושללה המסורת, המשכיות של חשיבותה את היהדות הדגישה ומעולם מאז
יהודית, שאינה ובין יהודית בין משפחה, כל אדרבה, הדורות. בין פער הצדקת
המסורת ערכי את הלאה ולהעביר מגובשת, יחידה להיות לשאוף צריכה
של בראשיתה להבחין כבר ניתן בכללו, בעולם אכן, לדור. מדור האמיתיים
העצום בנכס מכירים אדם בני הדורות. בין ההתדברות שיפור אל שיבה
הידע, את להעביר הנוכחי לדור מאפשרת זו הכרה ובסבים. כהורים הטמון

העתיד. דור אל העבר וערכי הנסיון

מאורע אינה שהבריאה הבעש"ט מסביר פ"א), (שעהיוה"א התניא בספר שמובא כפי כן, על יתר (5
מעשה תמיד יום בכל בטובו "מחדש ה' ומתמשך. מתמיד תהליך אלא כעבר, שאירע חד-פעמי
רעידות לפני שבועות נאמרה זו שיחה (7 .210 ע' ח"ב לקו"ש ראה (6 ורגע. רגע בכל - בראשית"

ו. יא, ישעיהו (9 ג. ד, מיכה (8 (המו"ל). באירן האדמה

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
צרעת טומאת הלכות

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח פרק

ט. פרק

ושותפין. שלוחין הלכות
. ח-י פרקים

עבדים הלכות
א-ג. פרקים

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים
שכירות. הלכות

א-ג. פרקים

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

האוטובס את שעצר החת"ת

ומתווכחים - נפש פיקוח של ענין על מדובר
לרמות שצריכים או זה, את לגלות מותר האם

על-ידי יהיה קיימא של ששלום ולרמות עליך", ש"שלום
ישראל, מתורת ענינים עוד ישראל, מארץ שטח עוד שימסרו

ישראל! מבני ענינים ועוד
תשכ"ט) תמוז (ממכתב,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לצמיתות רוחני- כיבוש

חת״ת ספר

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 - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י
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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
hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com
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תורה לומדים ב"חומש" הגירוש למרות

ציבורי לעסקן טענות
או בטענה בא שפלוני מה על ברוחו שנופל וחבל

נוהג זה שהרי רצוי, בלתי באופן מתנהג שפלוני
עוד ואפשר שעברו, ומדורות משנים זה עולמינו

גדול לנו ומי עתה, עד מאשר יותר גדולים במימדים
משה הוא תורה מתן לאחר הראשון צבורי מהעסקן

וכו', זה ובכל דתוה"ק, הראשון מקבל רבנו,
כיון יותר קלה העבודה אלו בימים אדרבה והרי

הדרך, סללו שכבר לבנים סימן אבות שמעשה
בערך הם קלים וההסתרים שההעלמות זאת ועוד

לגשת לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא שמי ואף הנ"ל
,( מ"ד פרק בתניא הזקן רבנו מ"ש (ע"ד וכו' להדמות

וק"ל. וק״ו, במכש״כ מזה ישנו ועידוד חיזוק אבל
ה׳תתקלו) (מאגרת

הישיבות תלמידי שאר גם להמשיך
זה כסלו ”יט הבהיר ביום בתו"ת יתועדו בודאי

תלמידי גם להמשיך האפשרי ככל וישתדלו ולמחרתו,
חוצה מאשר יותר הם קרובים שהרי הישיבות, שאר

בהשתדלות ההתבוננות לאחרי ובפרט כפשוטו,
לתורת כשרון ובעלי תורה בני ...לרכוש הזקן רבנו

וכמבואר דוקא, חב"ד מורה השם וגם החסידות,
שיחות בכמה

זו בנקודה יתירה השתדלות שצריכה מובן שמזה ...
של פס"ד יקוים בזה גם ובודאי תורה. בני רכישת של
הזקן) רבנו (של הלזו נפש המסירת בגלל אשר מעלה,
שמים יראת תורה של ענין ...בכל החסידות תורת על
על בעקבותיו והולכי מקושריו יד תהי' טובות ומדות
ה׳תתקלז) (מאגרת העליונה.

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ממשלת גרשה שנים וחצי שמונה לפני
צפון מיישובי ארבעה תושבי את ישראל

ביחד וחומש שאנור כדים, גנים, השומרון:
הקיץ שבכך היה נדמה קטיף. גוש יישובי עם

לנצח. חורבות עיי יישארו והישובים הקץ
להיכנע שלא החליטו ושאנור חומש מגורשי

לעם והקדוש היקר מכל ההתנתקות לרוח
'לכתחילה של החסידית ברוח ונקטו ישראל

אריבער'!.
ולקום מעשה לעשות החליטו המגורשים

יישובי בין קטיף, לגוש בניגוד לחומש. ולחזור
בתוך גדר. אין השומרון לצפון השומרון מרכז
שני עוד ה', ברוך נותרו השומרון צפון אזור

וישובים וחרמש דותן מבוא יהודיים: ישובים
ומצפון. מדרום אותו עוטפים נוספים יהודיים

תחילה חומש מטה
תחילה" חומש "מטה הוקם תשס"ז בשנת

התקיימה תשס"ז חנוכה של רביעי ובנר
מ-1500 למעלה לחומש. הראשונה העלייה

הצבא מחסומי את עקפו רגלית, עלו יהודים
כבר ניסן בחודש לחומש. ועלו והמשטרה

למשפחות והצטרפו איש 5000 לחומש עלו
למשך בחומש אוהליהן את שבנו המגורשות

בחומש התקיימה במהלכם ימים, שלושה
סון ולימור יהודה של לבנם מילה ברית

בית חורבות על התקיימה הברית מלך, הר
המשפחה.

לחומש העליות נמשכו הבאים בחודשים
חומש "ישיבת של להקמתה עד לזמן, מזמן

כהן. אלישמע הרב בראשות המתחדשת"
סדירים ושיעורים לימודים מתנהלים בישיבה

לפעול הישיבה נאלצה בתחילה יום-יומיים.
המתיישבים כאשר מהצבא, מסתור במערות

ונשנות, חוזרות והצקות להתנכלויות זוכים
שהמשיכו והאנשים הנוער של עיקשותם אך

הצבאית המערכת את הרשימה למקום, להגיע
שבנוכחות הבטחוני ביתרון נוכחה שגם

פחתה הפינויים תדירות זה. במקום יהודית
מעבר שמנע המחסום גם נעלמה. וכמעט
לעובדה הפכה חומש וישיבת ירד. למקום

למעלה במשך היום ועד מאז וקיימת. שרירה
חומש, על שומרת חומש ישיבת שנים משש

ישראל. עם עבור

הבטחוני ביתרון נוכח צה״ל
שלא יכול לא לחומש עלה פעם שאי מי כל
מחשיבותה גם כמו המרהיב מהנוף להתפעל
ועפולה צפת, הרי חרמון, הר האסטרטגית:

היד. כף על כמו פרוסה החוף שפלת וכל
בחדרה, החשמל תחנת דרך שבצפון מחיפה

אשדוד אביב, תל הרצליה, רעננה, נתניה,
ואשקלון.

לבג"ץ עתירה בעקבות חודשים חמישה לפני
החליט דין' 'יש הקיצוני השמאל ארגון שהגיש

שהיה התפיסה צו את לבטל הביטחון שר
שמנע סגירה צו גם בוטל מכן ולאחר בחומש

הצווים ביטול לחומש. להיכנס מהערבים
בחומש קיימו והם גבית רוח לערבים העניק

אנשי בהשתתפות: והסתה שמחה הפגנת
משטרה קציני שכם, מושל דין', 'יש ארגון
בסיום מיד אך ערבים. ומעט 'פלשתינית'

חזרה תעמולה, לצורכי רק שנועדה ההפגנה
כסדרה. לפעול ואברכיה, בחוריה על הישיבה

בחומש תורה לומדים יום יום
מרחשון לכ' אור הבאים" "ברוכים בכינוס

הגאולה למען האגודה מטעם שנערך השנה,
ממטה גל בני ר' העלה והשלימה, האמיתית
לקיים ההצעה את המשתתפים, בפני חומש

בחומש, הנוכחות לחיזוק פעילות החנוכה בחג
לישובה והדרישה

מחדש.
קבלת לאחר אכן

מהרבי ברכה
המשיח מלך שליט"א

האגרות באמצעות
על סוכם קודש,

בצפון לימודי סיור
בעקבות השומרון,

הנאבק הנביא אליהו
אחאב בתעתועי

שומרון תל מרגלות עד ישראל, מלכי ויהורם
שיאו לחומש. הסמוכה (סבסטייה) העתיקה

חנוכה, של באחרון אי"ה שיתקיים הסיור, של
ב"חדשות (פרטים לחומש מאורגנת בעליה

היהודי הישוב לחיזוק פעולה, עוד טובות").
האמיתית הגאולה עדי הקודש בארץ
ממש. בקרוב ממש בפועל והשלימה

גינסברג) ג׳ורג׳ (צילום: בתפילה חומש ישיבת תלמידי

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחים שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח - כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

משכנתא לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בציון קדמי ר'
סופר החתם

בחומש המים מגדל
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