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בימים הקרובים אמור להתפרסם דו"ח וינוגרד, על 
התנהלות המערך השלטוני בישראל, באסון מתקפת 

החיזבללה בקיץ תשס"ו. מתקפה, במהלכה נהרגו 
הי"ד ונפצעו מאות  למעלה ממאה וחמישים איש

ה"י. מתקפה ששיבשה את חייהם של למעלה 
ממליון איש וגרמה לנזקים כלכליים עצומים לתושבי 

הצפון.
בדו"ח "תגליות" למיניהם,  לאלה המצפים למצוא

נראה שנכונה אכזבה. "חשיפות" של מחדלים 
שלא היו "מחדלים",  שם, ולא בגלל חמורים לא יהיו

צורך ב"חשיפה"!  מסיבה פשוטה יותר. אין אלא
מחדלי המלחמה היו 
ידועים וגלויים לכל 

אזרח, מתחילתה של 
המלחמה ולכל אורכה.

כל ילד ידע
הקמת "ועדת חקירה" 

נעשתה בדרך כלל, לגבי 
מקרים בהם האירוע 

היה לוטה בערפל. שונה 
ביחס למחדלי  הדבר
מלחמת לבנון השניה 

בקיץ 06'. 
כאן, כאשר העורף היווה 
חזית, לא נדרשו לדוחות 

מודיעיניים כדי לדעת 
היכן נחתו הטילים, כל 
אזרח ידע. כאן, כל ילד 

- חדרה  קטן ידע, שההחלטה האם תושבי מטולה
או במקלטיהם, שמורה  יישנו הלילה בבתיהם

לחיזבללה ולא לצה"ל, שעדיין לא הספיק להתארגן 
- ההתנתקות! מאז הבזיון הגדול

לא צריך להיות אסטרטג כדי להבין, שכאשר הצד 
האחד "מגמגם" צבאית, הרי שהצד השני פוצח 

ב"שירה" של נק"ל, פצמ"ר וכל השאר. המחדלים היו 
כה גלויים וידועים, 

עד שהעולם כולו עמד 
מסתכל בתדהמה כיצד 

ארגון טירור משטה 

ומתעתע במדינה ריבונית ובצבאה, שעד כה הוצג 
כאחד הצבאות הטובים ביותר. ואכן אילו הייתה לו 
לרה"מ מעט הגינות אלמנטרית ויושר ציבורי, היה 
מודיע על התפטרותו כבר מן השלבים הראשונים, 

אך מה לנו כי נלין על מי שקבע את יעדה של 
ממשלתו, בהקמת מדינת המחבלים הגדולה בעולם 

וחימוש צבאה.
מול נסיונות ההישרדות הפוליטית של רה"מ, 

על חשבון בטחונם של רבבות יהודים, ח"ו, אנו 
'יתרו'. מול אחד משיאיה  עומדים השבוע בפרשת
של מנהיגות אמת, מנהיגותו של משה רבינו גואל 

ראשון, המוסר את נפשו 
לשמש כממוצע המחבר 
בין הקב"ה לעם ישראל 
וכלשון הפסוק: "אנוכי 

ה' וביניכם  עומד בין
בעת ההיא להגיד לכם 

ה'".  את דבר

למעלה ממשה
על גואל אחרון, הוא
הרבי שליט"א מלך 

המשיח, נזכר בספרי 
החסידות והקבלה כי 

מצד עוצמתו האלוקית 
הוא עתיד ללמד תורה, 

"תורה חדשה מאתי 
תצא", לכל עם ישראל, 

מהדרגות הנמוכות 
ביותר ועד לגבוהות ביותר. וכדברי המדרש לפסוק 
"הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאוד", זה מלך 

וגבה ממלאכי  ונשא ממשה.. ירום מאברהם.. המשיח:
השרת.. שהוא גדול מן האבות". עם זאת, הנה מצד 
ענוונתנותו היתרה נתנה לכל אחד מאתנו, אנשים, 
נשים ואפי' הטף, האפשרות העכשווית להתקשר 

אליו בלמוד תורתו שחלקה כבר נדפס בספרי 
ליקוטי שיחות, אגרות קודש, התוועדויות,  מאמריו,
דבר מלכות והפיענוחים, בהליכה באורחותיו בציות 
נבואותיו עדי התגלותו המלאה  להוראותיו, פרסום

והמושלמת בקרוב ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

שנה 20 - שבט כ״ב
שבט,    השבוע, ביום שלישי, כ"ב
לפטירתה 20 שנה חב"ד חסידי יציינו
הרבי  חי'ה מושקא, אשת של הרבנית
בשנת  (נפטרה שליט"א מלך המשיח

אירועים  ה'תשמ"ח). ביום זה יתקיימו
בארץ מיוחדים לנשי ובנות חב"ד

עצמן הנשים  על יקבלו ובעולם, בהם
התחזקות בתורה ומצוות ומעשים טובים 
לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה, תוך 
חייה של הרבנית. נטילת דוגמא מסיפור

לנשים ערב שמחה
- שבת שבת האחרון    במוצאי

חב"ד מאות נשים בכפר שירה, התאספו
בביאת  לערב שכולו אמונה ושמחה

פצחו הנשים  המשיח. במרכז האירוע
בריקודים על הגאולה הקרובה, זאת 

שליט"א מלך המשיח  לאור דברי הרבי
נשות  של מעלתן אודות מלכות' ב'דבר

האמיתית ישראל בשמחת הגאולה
והשלימה.

בישיבה השריפה בעקבות
פרצה האחרונה, במוצאי השבת
שריפה במשרדי ישיבת חב"ד בקריית

ערך,  ציוד יקר כילתה שמואל. השריפה
הישיבה נאלצה להשבית את  והנהלת

הלימודים למספר ימים עד לתיקון 
הנזקים החמורים. בקריאה נרגשת הם 

פונים לציבור הרחב ומבקשים את עזרתו 
טל': 052-6228770 בתרומות.

עם  מאתי תצא״, לכל חדשה ילמד תורה, ״תורה מלך המשיח, שליט״א הרבי בקרוב ממש
ומשה רבינו האבות הראשון, אדם כולל ביותר, לגבוהות ועד הנמוכות מהדרגות ישראל,

חדשות טובות
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חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

הממוצע המחבר
בין ה' וביניכם

יורק, שבניו מ-770 מקושטים רכבים שיירת יצאה שבט, יו״ד ביום
הועבר לכולם. והמסר שונה בשפה שלטים נשא רכב כל למנהטן.

את מרכז המסחר העולמי כובשים
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ישראל נגד שם ויחן במדבר ויחנו
ב) (שמות יט, ההר

בארץ יש לשאול מדוע לא ניתנה תורה
ליתן  שלא כדי  והתשובה:  ישראל? 
אילו  לומר, העולם פה לאומות פתחון

ניתנה תורה בארצנו קבלנוה.
התורה)  על אפרים רבינו (פירוש

ב) (שמות כ, אלוקיך ה׳  אנכי

לוי, בן יהושע אבא בשם רבי אמר רבי
משל למלך, שכעס על מטרונה וטרדה 
לאחר ימים בקש  מפלטין שלו, והוציאה
להחזירה, אמרה: יכפול כתובתי ואח"כ 

מחזירני. הוא
לישראל, בסיני אמרתי  הקב"ה כך אמר
אלוקיך,  ה' אנוכי אחת  פעם לכם 

פעמים  ובירושלים אני אומר לכם שתי
ה'  אנוכי כי  אלוקיך,  ה'  אנוכי אנוכי, 
אלוקיך אל קנא, לפיכך הקב"ה מנחמכם 
(ילקוט ראובני) פעמים אנוכי. ב'

הקולות ואת את העם רואים וכל
טו) כ, (שמות הלפידים
שאג": "אריה  במדרש  כך  על נאמר

שאל  הושעיא,  ר'  בשם רבנן אמרי 
לו מהיכן  עקיבא, אמר  רבי בלצא את 

(רעידת אדמה) נעשה? הרעש
אמר לו, בשעה שהקב"ה מסתכל בבתי 
נתונים  האיך  ובעכו"ם, זרה עבודה 
ביתו  ורואה בעולם, ובשלוה בשקט 
כביכול  עכו"ם  של  בידם ונתון  חרב 
והארץ  השמים ומיד ושואג,  מקנא
מציון  "ה'  ד) (יואל שנאמר רועשים, 

ישאג ומירושלים יתן קולו".
(שמות רבה)

מוצש"ק הדלק"נ חורף לפי שעון

5:45  4:31 ירושלים 

5:47  4:45 תל אביב 

5:45  4:35 חיפה 

5:48  4:49 באר שבע 
5:49  4:46 ניו יורק 

קודש מצבתה  זרע - מות ‰ËÙ¯‰: בשנת
פסוקים ה, ו) ט' ז, ו. ועוד - א (ישעיה ו,

כולם - עם פנימה להכנס

חותן משה ובניו  על הפסוק "ויבוא יתרו
אומר הזוהר  ה) (יתרו יח, ואשתו אל משה .."

מי? שהכוונה היא  של ביחס לשאלה, "בניו"
בואו  זכה רק לאחר לבניו של יתרו. בנים, להם
לאחר  וכפי שהיה גם אצל לבן אליו, של משה

יעקב. של בואו

ומשה יעקב בזכות
שבתחילה מצינו יעקב ולבן כלומר, כשם שאצל

ט)  (ויצא כט, לא היו ללבן בנים. שנאמר
רועה  כי הצאן אשר לאבי'ה עם "ורחל באה

שולח בתו אצל  בנים והוא לו יש "אפשר היא".
הצניעות  היפך ענין - שם) (רש"י הרועים"

לאחר שיעקב קבע מקומו בבית  ואילו לגמרי,
היו לו  בגללך", "עכשיו ה' לבן אזי "ויברכני

(רש"י  לבן" דברי בני את וישמע שנאמר בנים
 - כז) ל. שם

הי'ה אצל משה ויתרו, שבתחילה לא  כן כמו
(שמות ב,  בנים אלא בנות, כנאמר ליתרו היו

בנות ותבאנה ותדלנה",  מדין שבע טו) "ולכהן
צאנו  את לרעות יתרו כהן מדין שלכן שלחן

ואילו לאחרי  מכיון שלא היתה לו ברירה.
קבע את מקומו בבית יתרו. אזי נולדו  שמשה

בנים. לו

שניאורסון,  לוי יצחק בהערות על הזוהר, לרבי
הרבי שליט"א מלך  (אביו של יבלחט"א

וליתרו לא היו להם "ללבן כי מוסבר המשיח)
הדעת  בנים נמשכים מבחינת כי בנים, מתחילה

בינה  רק ויתרו דווקא, ומאחר ולבן רק חכמה
יעקב  לכן לא היו להם בנים... ורק כשבאו להם
משה הוא בחינת דעת  כי בנים, ומשה היו להם

תפארת, אך תפארת הוא  .. ויעקב הוא בחי'
ומשה ולכן כשבאו להם יעקב חיצוניות הדעת..

וליתרו". בנים ללבן דעת אז היו בחינת שהם

ה' הטמונה  ויש להבין מהי ההוראה בעבודת
הנ"ל. הזוהר בדברי

ביניהם החילוק
לציין את יש ה', להבנת ההוראה בעבודת

שבין השניים. יתרו בא יחד עם כל  ההבחנה
ויכניסם תחת משה. כדי שיגיירם אל משפחתו

בלבד  זו לא - הרי ואילו לבן כנפי השכינה,
אדרבה: אפילו  להתגייר בעצמו, אלא בא שלא

יעקב טען לבן "הבנות  של בנוגע למשפחתו
(ויצא לא. מג), ובודאי שלא  בני" בנותי והבנים

כו'. הניח לבניו להתגייר
וכמדובר כמה פעמים שאם מעניני העולם 

האדם לקונו, הרי  ללמוד הוראה בעבודת יש
כאשר מדובר אודות עניני  עאכו"כ שכן הוא

התורה.
בזמן הגאולה עליהם  למצב האומות בנוגע
ישנם  - ורעו צאנכם" נאמר "ועמדו זרים

כפשוטו, גויים ממש, שכל  דרגות: "זרים" כמה
מפני ש"רעו  אינה אלא ישראל שייכותם לבני

"קצת  - "גר תושב", צאנכם"; למעלה מזה
גיור  - שבזה גירות"; ועד לתכלית השלימות
כהלכה ממש, "גר שנתגייר" ממש. מכיון שגם 

היתה במעמד הר סיני. כמבואר בפרקי  נשמתו
(פמ"א). דרבי אליעזר

למשה  יעקב ולבן מובן החילוק בין ועפ"ז
לפני מתן תורה, לא  יעקב אבינו בהיותו ויתרו:

כו'. כך גם  הי'ה לברר את לבן ע"י הגיור יכול
אמר לעשו: "עד אשר אבוא אל אדוני שעירה" 
בימי המשיח.  - יד). "ואימתי ילך (וישלח לג.

ציון לשפוט את הר מושיעים בהר שנאמר ועלו
שם). אבל משה רבינו שעל ידו  (רש"י עשו"

יתרו בתכלית  בירור את - פעל תורה הי'ה מתן
שהרי גייר את יתרו ובניו וכל השלימות.

כנפי השכינה. והכניסם תחח משפחתו

לגבינו ההוראה
"כי אז אהפוך היעוד בסמיכות לקיום בהיותנו
אחד"  גו' לעבדו שכם ברורה עמים שפה אל
להשתדל לעסוק גם בבירור אומות  - צריך

העולם, ע"י השפעה עליהם לקיים שבע
שצוה בהן הקב"ה בתורה  "מפני נח מצוות בני
קיום היעוד  רבינו", עדי והודיענו על ידי משה

גו' לעבדו שכם אחד",  "אז אהפוך אל עמים
ה'תשד"מ) יתרו (עפ"י ש"פ לה' המלוכה". "והיתה

דבר מלך

השבת ח לו
יתרו פרשת

פרשת יתרו

הת' Ï„ÚÓ ÌÁÓ ע"ה

‰'Ê· 'שיחי ‰˘Ó ב"ר
נלב"ע ט' שבט ה'תשס"ח

עפר, והוא בתוכם, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
נבדקו בי"ב חודש האחרונים לא באם

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

רווה משלוחים: מנחם
ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,

טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816
רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת

sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

ÈÚÙÈÓ ‰Î¯·Â ¯ÂˆÈÏ‡ 'למשפחת ר
מלאכי נחלת הר חב"ד, קריית

ה' בצבאות להולדת הבת ˘È¯‰ החיילת
בשלח ה'תשס"ח קודש פרשת בשבת
 - ומעשים טובים חופה לתורה, תגדל

המשיח מלך שליט"א הרבי בצבא חיילת

מזל  טוב ברכת



ר' חסידית, סיפר   בהתוועדות
חב"ד בבאר  לוטקין, מפעילי יגאל

עד: שבע סיפור מופת לו היה
ה'תשס"ד,  אייר ב-כ"ו "הכל החל

ללא כל התראה מוקדמת, חש 
תושב  כהן, ר' משה חמי, לפתע

בטוב. חש עפולה שלא
לשמע  חרדו אליו בני משפחתו

יותר  נדרשו לא אך קריאתו,
ממספר שניות כדי להבין, שאסור 

להתמהמה, חיש מהר הוזמנו
והוא הובהל  ההצלה, כוחות

ל"מרכז רפואי העמק" שבעיר 
לצורך טיפול ראשוני.

בשלב זה, הוא כבר היה ללא 
הרופאים  של הכרה, רק טיפולם
שמים  בחסדי והאחיות, הצליחו

לייצב את מצבו. הם זימנו את בני 
החרדים, לקבלת פרטים  המשפחה

אודות מצבו:
הבדיקות  "לפי

שעשינו, מדובר 
חמור  במקרה כאן

ביותר, החולה 
במצב קריטי  נמצא

במיוחד. אנחנו 
רואים בצילומים 

ובבדיקות כי מדובר 
כאן על קרע  בעורק 

הראשי. אנו נעביר 
לבית המרפא  אותו

בפתח  'בילינסון'
תקוה, לצורך טיפול".

חתמו בני  ולחוצים, דואגים
ור'  המשפחה על אישורם למהלך,

תקוה. משה הועבר לפתח
הבדיקות שנעשו עם בואו, לא 
שיפרו את הדיאגנוזות. בפנים 

חתומות הסבירו הרופאים כי אכן 
פשוט. מדובר כאן במצב בלתי

לכם.  משנוכל לתאר "מצבו קשה
לחדר  נמהר להביא אותו אנחנו
הניתוח, אך עלינו להיות גלויים 
ולהודיע לכם מראש כי  עמכם,
שכזה  ניתוח הסיכוי להצלחת

בלבד. עומד על חמישים אחוזים
לומר לכם  נתקשה "לאידך,

כמות שהוא,  להשאיר את המצב
בלאו הכי. אך  מצבו רעוע כי

שאדם בגילו ומצבו,  לדעת, עליכם
לאחר  חלילה בטוח שישרוד לא
המסובך. גם אם יעבור  הניתוח

שלאחריו  הניתוח, הרי את בשלום
התיפקוד שלו יהיה רק חלקי!".

כהן, לא  גב' בתיה בוניה חמותי,
מיהרה להשיב לרופאים, היא 

ראשית ביקשה את ברכתו של 
הרבי שליט"א מלך המשיח.

שבחזותם החיצונית,  למרות
הם לא נראים כחסידי חב"ד, 

הרי ששמע נפלאותיו של מלך 
פעם.  לא אליהם המשיח, הגיעו

גב' אסתר,  זאת גם אודות לזוגתי
חב"ד. שהתקרבה לחסידות

כהן את  גב' במכתבה, שפכה האם,
ליבה, וביקשה בתחינה שיזכו בני 
המשפחה לראות ישועה, שבעלה 
יעבור את הניתוח בשלום ויחזור 
לאיתנו ומצבו הקודם כאילו שלא 

כלום. היה
לתוך כרך י"ט בין  הוכנס המכתב
פד-פה. היא התחילה  העמודים
לקרוא והתרגשותה כבשה את 

בני המשפחה שעמדו 
סביבה: 

אזכירו...  "...בעת רצון
מצב בריאותו להטבת

הטפול ולהצלחת
לרפואה הרפואי

קרובה...
מכ״ק  המבואר פי על
צדק...  הצמח אדמו״ר

כו׳ הזקן י״ג תקוני
כו׳ רחמים נמשך

ומכח וכו׳, גדולים
דיקנא ממתיק התקוני

וכו׳. וממותק נעים נעשה וכו׳
ולהבא שמכאן מאד, במאד מהנכון
בהנוגע  שם, האמור יתנהג באופן

פי המבואר הזקן, ובפרט על לפאות
פי צדק גם על הצמח בשו״ת

נעימים הענינים ויעשו כל נגלה,
הנראה וכנ״ל באופן וממותקים,
בענין גם שיהי׳ה ונגלה, ובפרט

הרבים  וזכות השם, קידוש של ענין
מסייעתו".

כמעט ולא היו הם יותר מזה
לקבל  ר' משה מיהר חמי, צריכים.
לגדל  לפני הניתוח, על עצמו, עוד
מלא, כהוראת  מהיום והלאה זקן

הרבי שליט"א מלך המשיח.
הניתוח אכן הסתיים, כשבני 
מרגע  חשים הקלה המשפחה

לציין כי  למותר קבלת התשובה.
הוא הצליח למעלה מהמשוער, וכי 
כמקודם,  מסתובב, חזק כיום הוא

כשזקן מלא מעטר את פניו".

בארץ ונחלה לכל יהודי יש חלק
ביכולתו של יהודי  אם ולכן, ישראל..

הוא ישא  שיאמרה, כי אחר-כך לחוות דעה,
לנו עוד  שייכת . . באחריות לכך! ..ארץ ישראל

תש"ל) בין הבתרים! (פורים מברית

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

ימימה מימים
באתר הגאולה: חדש

הוידאו: לצפות במדור ניתן
תשנ"ג בי' שבט עידוד ה"יחי" •

תשנ"ו - עולמי • 'מעמד התאחדות'
מלכות' שיעור 'דבר שבוע: • שידור חי כל

www.hageula.comwww.hageula.com

ציון: בהפגנה בכיכר משדרות גבאי דוריה נאום הילדה מתוך

שדרות של חיי החרדות
כשאנחנו  הזאת שבשעה  ואומר  אפתח 
תושבי  יושבים  ומפגינים,  כאן נמצאים 
שכל רעש  הבסיסי שדרות בבתיהם בפחד
קסאם  אולי מבשר להם על עוד הכי קטן,
פחות  ומי בקצת יותר, בחרדה מי שבדרך,
את  הרגיש  שלא  אחד  אפילו אין אבל 
מלחמה,  של  בהרגשה  לחיות של הפחד
הבא תתקיים  בשבוע אותם. גם להרוג שנופל, יכול שכל קסאם ולדעת
3 שנים מפגיעת  לפני הי"ד בת 18, שנהרגה אלה אבוקסיס של האזכרה

עקיבא'. מ'בני בשבת קסאם כשחזרה
אחרי שאלה נרצחה הבטיח ראש  שאני לומדת, למדה באופלני אלה
הזאת  הממשלה שהיא הייתה ההרוגה האחרונה, מאז נוספו לרשימה
המחבלים  תחת בנפשם  ופצועים  חיים הפקרות  של  קרבנות  עוד

יומם ולילה קסאמים. עלינו שיורים
ובחרדה  בפחד  וחיים  קסאמים  ממאות  סובלת  ששדרות  בימים 
אולמרט ממשיך את הקו  הנוכחי אהוד הממשלה של מלחמה, ראש
לשלום... כמחווה לרוצחים  מתנות נתינת של האבסורדי המתסכל,

– בני  בידי אותם מרצחים שיש לו הזכות למסור את ירושלים ומחליט
להעיר  כדי  במיוחד  בבוקר  6 ,5 ,4 בשעות לקום  שטורחים עוולה 
אדום". אנחנו לא יכולים  קסאמים, וברכת "צבע של אותנו עם גשם

יומי. בחרדות על בסיס לישון בלילה, חיים
עין,  בנידון? שומרת על איפוק ומעלימה עושה  שלי הממשלה ומה 
הפלסטינית, המדינה להקמת  היסטורית"  ב"הזדמנות  ומתנחמת 

ירושלים. וחלוקת
ומעל הכל, לחיי  אדם, לחיי אזרחים, תודה רבה על ההפקרות לחיי

יהודים...
אפילו אני בגילי רואה למה הביאו הסכמי השלום המבטיחים שלנו. 
ושאר  אוסלו הסכמי הנרצחים שהביאו לראות את מספר מאות די 
רואים  כולם  כבר שהיום  הכותרת  וגולת  לכאורה,  השלום  הסכמי 
התוצאות  אותה התנתקות. בין ויודעים על הטעות הנוראה שהייתה
על  שנורה  הקסאמים  מספר גוש-קטיף,  גירוש  שהביא  הנוראיות 
כמה יהודים  חייהם של עוד את 3, ולקח עזה גדל פי שדרות ועוטף

שבסך הכל רצו לחיות.
זה??? לא רואים את שלי, אנשי הממשלה הם איך שואלת, אני אז

לא בלילה? לישון בשקט, לחיות שנוכל כדי לקרות  צריך עוד מה
מתי???? אדום״?! עד כמו ״צבע שנשמע רעש קטן מכל לקפוץ

לא לה  לקרוא  אפשר  שאי חיים בשגרות  קסאמים  תחת שנים  7
חוסר שנים של איבוד ילדות תמימה של ילדים, 7 ולא "חיים". "שגרה"
ללמוד בבתי הספר של שדרות ועוטף עזה באופן נורמלי, שלא  יכולת
ולא מצליח עם הפסקות  למבחן נוער כמוני שרוצה ללמוד על לדבר

בכלל. לך יש אם – "צבע אדום", וריצה למקלט של כל כמה דקות
שהורה  מצב  לכם  לתאר תנסו  לילדים,  הורים שהם  כאן האנשים 
"צבע אדום"  אזעקת נשמעת פתאום לבד בבית בעבודה והילדים יושב

בראש באותו הרגע? עובר לכם מה
פשוטות ובסיסיות בשביל כל אדם כמו: לאכול,  הפעולות הכי אפילו
ואפילו לישון שום  האח מן הגן, את להביא להתקלח, לדבר בטלפון,

וקל. עיר במדינת ישראל. דבר לא ברור
ומזעזע של הרוגים  מפחיד שאין מספר שעצם העובדה לציין חשוב
ניסים  בניסי הקב"ה בזכות רק זה 6000 קסאמים, ופצועים ממעל

ממש... של

עכשיו נפלאות שלימות הארץ ובטחון עם ישראל

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי שבט   פרק ליום
ח. פרק אלו. מעילה.. בפרקים הל'

ספר  הקורבנות והוא אזבח וגו'.. ספר לך
א. אלו. פרק הפסח.. בפרקים הל' קרבן תשיעי.

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

מת טומאת הל' ו-ח.  פרק

ט-יא. פרק

פרק יב-יד.

פרק טו-יז.

יח-כ. פרק

פרק כא-כג.

אדומה..  כד-כה. הל' פרה פרק
א. אלו. פרק בפרקים

יז

יח

יט

כ

כא

כב

כג

ה'

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

לוטקין יגאל ר׳

זקן מלא ממתיק דינים

טילים עם רסיסי ילדים



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

057-770-7702
הודעה חשובה

התפנה מקום בקורס ללימוד אומנות המילה
שע"י ברית יוסף יצחק

057-770-7702 לפרטים נוספים:

בית כנסת בשכונה הצבאית

7

קדוש מחנך והיה
מקום צריך איש ..ובודאי למותר לעוררו, שאם בכל

שלו, שניתן לו היהודי להתנהג מתאים להתואר
וגוי קדוש, חוב נוסף  ממלכת כהנים מבורא עולם,

וכציווי הנוסף בתורתנו  בצבא, לאלו הנמצאים בזה
מחנך קדוש, ולא עוד אלא שנוגע זה לכל  הק', והי'

ה'  בכתוב, כי שם אתו, וכמבואר אלו הנמצאים
מחנך  - והי'ה - באם מחנך אלקיך מתהלך בקרב

מתאימות להסביר  רצון שימצא אותיות קדוש, ויהי
בסביבתו  לעצמו את הענין וכן לכל אלו הנמצאים

יהיו  יוצאים מן הלב ובמילא דבריו שיהיו ויהי רצון
נכנסים אל הלב ויפעלו פעולתם.

ה׳תתקג) מאגרת שיל״ו, מלך המשיח הרבי קודש (אגרות

מושלל בתכלית היאוש
בריאותו ולהסתדרותו, ומסיים ..בנוגע למצב

כו' רחמנא ליצלן. שלפעמים בא למצב של יאוש
יאוש  של הענין ובודאי למותר להאריך אשר

תורת  הק' וכציווי תורתנו מושלל הוא בתכלית,
יתייאש אדם עצמו, ומבואר  אל לעולם חיים,

תניא קדישא  ומהם בספר בארוכה בספרי חסידות
הרי זה מעניני  ובאמת מקום לזה, כל איך שאין

מאמינים  אמונה הפשוטה של כל בני ישראל שהם
והוא  בני מאמינים, אשר הקב"ה הוא עצם הטוב
המנהיג את העולם בפועל ומשגיח על כל אחד 

שמזה מובנת המסקנא שכל  ואחד בהשגחה פרטית,
האדם  של עביד לטובתו מה דעביד רחמנא לטב

ו׳ע) מאגרת ) המושגח.

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

אלוני לביתם  ושיינא יריב כשנכנסו הרב מייד
בשכונה הצבאית החדשה שבכפר  החדש

אותם  בכדי הובילה ברור להם שלא יונה, היה
חיים  העליונה למקום זה. בכל השכונה, ההשגחה
חלקם הגדול עדיין משרתים יוצאי יחידות צבא,
בפעילות  לפתוח בקבע, מה שהביא את בני הזוג

תורה ויהדות בשכונה. אינטנסיבית של הפצת
חולש השליח הרב  יונה, הפעילות בכפר על

במשך עשרות במקום הפועל נחמיה שמרלינג,
ביקש ללכת לתפילת  שנים. אך כשהרב יריב

חב"ד הממוקם בחלקו  הכנסת קבלת שבת בבית
- הבין את נחיצות  והרחוק של הישוב הישן

כנסת חב"די בשכונה החדשה. פתיחת בית
חלקי שלדים, ובתים  בעוד מסביב פזורים וכך

השכונה על  תושבי בניה שונים, נתבשרו בשלבי
ביתם הפרטי של משפחת  כנסת ב... פתיחת בית

אלוני.

דחף פנימי
יריב הביא הרב כשנתיים, לקראת החגים, לפני
גדול שיכיל את העשרות הרבות של  קראוון
רבים  המתפללים שגדשו אותו, עד שנותרו

לאחר החגים, הקראוון לא יכל להשאר  אך בחוץ.
במקומו, והמנין חזר לביתו.

הצעד המשמעותי של פתיחת המנין  את
ביצע דווקא אחד  השבת, לתפילות יום

"בהריון  כך: על שמספר המתפללים, חן שמו,
סבלה מכאבים  סיון היא הראשון של אשתי

עזים, כבר בחודש השביעי. מה עוד שהיא גם 
והוא  מהלידה. סיפרתי לרב אלוני על כך, חרדה
הרבי  עליו בירך ריבה שעשויה מהאתרוג לי נתן

שליט"א מלך המשיח.
נתתי לרעייתי מהריבה ולמחרת חלפו לה 

בכאב  היא לא חשה בלידה גם כך הכאבים,
מאוד לעשות  חפצתי לאחר הלידה, כלל. שבוע

מנין אנשים  בביהכנ"ס אבל ידעתי שאין 'קידוש'
לרבי שליט"א מלך כתבתי בשבת בבוקר שיבואו
ברכה. והיתה הקודש באמצעות האגרות המשיח

מנין משמים
חלות לקראת לקנות הלכתי שישי בבוקר ביום

כיפה  עם בשני יהודים ה'קידוש' והבחנתי
קרוב הכנסת המוכר: איפה יש בית את ששאלו
לשכונה החדשה. מיד קפצתי לעברם ואמרתי 
הסתפקתי  לא שלנו, הכנסת להם אודות בית

הבית  את אותם והראתי להם לקחתי בזאת אלא
שמתפללים בו.

שבעה אנשים. שאלתי  שמחו ואמרו שהם הם
בחיוך:  ענו אותם היכן הם מתארחים? והתם

פה בבית ממול. כך התקיים המנין הראשון 
(ודרך  בשבת בבוקר, אבל בהחלט לא האחרון

נתתי לאשתי שוב  השניה בלידה גם אגב, מוסיף,
ילדה בלי כאב כלל). ריבה ולמחרת היא מאותה

שימש לא רק כמקום  למעשה, בית הכנסת,
טבעי  באופן בו רבים בשכונה ראו תפילה.

ופנו למשפחת אלוני  ענין יהודי, כתובת לכל
הרבי  והדרכה, וקבלת ברכת בבקשות עצה

שליט"א מלך המשיח.
בשכונה עצמה, כבר חיות לא מעט משפחות 
שבאה בעקבות  ה' שראו בעיניהם את ישועת

ה'אגרות  הרבי שליט"א מלך המשיח דרך ברכת
קודש'.

השכונה,  סיפורו של אריאל תושב כזה הוא
עסקה בענין  שפנה לבקשת ברכה, התשובה

האחרונה  הודה שבתקופה אריאל התפילות. ואכן
הוא הקפיד פחות על שמירת התפילות. בעקבות 

בגיל 34... מצא את זיווגו הברכה הוא
מתוך  שנים שהתנהלה פעילות בת מספר לאחר

האחרונה הפעילות עם  ביתם, התרחבה בתקופה
הפעילות. לטובת 'קראוון' קבוע מבנה רכישת

החדש אנו מנהלים  "בקראוון כי יריב מוסר הרב
וימי השבוע לצד שיעורי  התפילות בשבת את

ערב". כמעט מידי תורה

מבנה קבע בונים
בקרב תושבי השכונה  במסע פרסום שהתקיים

תחת הכותרת "חורף חם בקראוון" נקראו תושבי 
ואכן  בפעילות העניפה, השכונה ליטול חלק

קבוע בשיעורים  באופן משתתפים רבים מהם
וההתוועדויות הרבות.

התנגדות  ניצני כשנה נראו למרות שעד לפני
שבעת  לענין בניית בית הכנסת, הרי בשכונה

התושבים מעונינים  כל כי נראה ב"ה האחרונה
נראה בעז"ה  בבניית בית-הכנסת, ובקרוב

הקבע המפואר. בתחילת בניית מבנה
הרחב ומבקש את עזרתו  פונה לציבור הרב יריב
טל': 052-4311-770 החדש. הכנסת בבניית בית

עם המתפללים בהתוועדות (מימין) אלוני יריב הרב

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם
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חוגגים אירוע?
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