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"פיספוס", בסלנג הצברי משמעו החטאת המטרה 
או החמצת היעד לשמה בוצעה הפעולה. ככל 

שגדל הפער בין המטרה להחטאה, גדלה תחושת 
ה"פיספוס" עד שבמצבים מסויימים הפער הוא כה 

אבסורדי, עד שהדבר הופך לצחוק ובדיחה.
כבר גילו לנו חז"ל כי "ליכא מילא דלא רמיזא 

באורייתא", ופירושו, שאין דבר בעולמנו שאינו 
רמוז בתורה ואדרבא זהו שורשו ומשם השתלשל 
וירד עד להופעתו כאן בעולמנו זה הגשמי, כולל 

"פיספוסים", שעל 
אחד מהם אנו קוראים 

במגילת אסתר.
היה זה כשהמן הרשע 

הוליך את מרדכי היהודי 
היושב על סוס המלך
ברחובות שושן וקרא 

לפניו "ככה יעשה לאיש 
אשר המלך חפץ ביקרו".

מאיגרא רמא
התהלוכה המלכותית 
של  מתקרבת לביתו

המן ובמוחה העקום של 
בתו נרקמת התכנית. 
היא עולה לגג הבית 
מצויידת בדלי מלא 

שופכין וצואה ומחכה 
לרגע בו תוכל לרוקן את תוכנו על ראשו של 

(בטוחה שהאיש על הסוס זה  האיש לפני הסוס
אביה ואילו המוליך את הסוס הוא מרדכי...).

ואכן בדיוק כשהמן עובר מתחתיה היא מרוקנת 
עליו את הדלי המלא "כל טוב". אביה, המן שאינו 
יודע מהיכן נחתה עליו הצרה החדשה מרים את 
עיניו ואז מזהה הבת, כי למעשה היא שפכה את 

(כן יאבדו  הדלי על אביה.. היא נופלת מהגג ומתה
ה') ולכן "המן שב אל ביתו אבל וחפוי  כל אוייביך
ראש". "אבל" על בתו 
ו"חפוף" ראש לאחר 

המקלחת מדיפת ריח 
שזכה.

של המדינה,  הגדולים בתולדותיה הפיספוסים אחד
התרחש בשבוע האחרון, אלא שהפעם קשה לנו 

לצחוק, משום שהטפש הוא אצלנו והסובלים הם 
כולנו.

משנולד הרעיון הנבזי של ההתנתקות, הוא לווה 
בתעמולה על השינוי הבטחוני שיביא. במציאות, 
(כאזהרת הרבי שליט"א מלך המשיח) התפתחו 

הדברים באופן הפוך, ומאז, גדל הטירור הפלסטיני
והתעצם באין ערוך.

הטילים בשבוע  מתקפת
האחרון ובפרט זו על 

אשקלון, היוו הזדמנות 
פז לתקן את מחדל 

הדמים המתמשך, ע"י 
תגובה צבאית אמיתית 

ולא משהו נקודתי, 
שנועד בעיקרו לצרכי 
תעמולה של חבורת 
השלטון המושחתת.

הרצועה כיבוש
בשיחתו הידועה מיום

ה'תשנ"ב,  י' שבט
הבהיר הרבי שליט"א

מלך המשיח, כי בנוגע 
לפועל, כדי לשמור 

על בטחון עם ישראל, 
יש לבטל מייד את האוטונומיה, ובנתוני השטח 

דהיום המשמעות היא, כניסתנו לכל רצועת עזה, 
כיבושה המוחלט מחדש ופירוקה של הרש"פ מכל 

סמכות אוטונומית שהיא. כל אפשרות אחרת 
נידונה מראש לכשלון, כאשר בסופו של דבר 

במילא ניאלץ לעשות את זה, וכלשונו הק' "כופין 
אותו עד שיאמר רוצה אני".

צריך לנצל ואסור לנו "לפספס" את יחודו של 
הזמן, חודש אדר שני, החודש בו בריא ותקיף 

מזלו של כל יהודי ושל כלל ישראל, כדי לצאת 
ולהלחם במחבלים ותומכיהם. דווקא באופן כזה 

נזכה ש"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון 
ויקר" גאולה אמיתית ושלימה עכשיו ממש.

עלונים לפורים
שנה, מפיקה מחלקת כמידי

ההוצאה לאור של האגודה למען הגאולה
בראשות הרב  והשלימה, האמיתית

הפורים.  - מגוון הפקות לחג זמרוני ציק
החג,  להשיג: עלוני הסברה עם זמני ניתן

מסרי  עם עלונים לילדים, פוסטרים
ומגילות אסתר.  החג, שלטי "פורים שמח

להזמנות: 052-895-9667.

התניא קדישא קלפי
   בהמשך לפעילותם הברוכה של 
בניהולו המסור קדישא' 'התניא ארגון

ניסלעוויטש,  של הרב יוסף יצחק
חוברות ללימוד מעמיק של  בהפקת

במטרה  התניא. הפיקו כעת קלפי משחק
ע"י המשחק את הערכים  להטמיע
בתניא. הקלפים  הגבוהים הטמונים
וניתן  מעוצבים בעיצוב מרהיב עין

החוברות שי"ל ע"י  את - וכן להשיגם
- בטל' 077-402313   או -054  הארגון

 7287703

בפעילות החדש הטנק
נפגע שבת האחרון,    במוצאי
החדשים של ניידות אחד הטנקים

מטיל קסאם,  "14 "טנק חב"ד בארה"ק
למעגל  שהצטרף בשבוע האחרון לאחר

הפעילות המבצעית לעידוד תושבי 
לטנק אך  שדרות. מספר רסיסים חדרו

חב"ד  בניידות בנפש. בנס לא היו נפגעים
הוחלט להמשיך בפעילות כרגיל. 

כדי  ישראל, כלל יהודי ושל כל של מזלו ותקיף בריא בו החודש של יחודו את אסור ״לפספס״
בקרוב ממש שיגאלנו המשיח מלך שליט״א הרבי כהוראת ותומכיהם, במחבלים ולהלחם לצאת

חדשות טובות
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משנכנס אדר
מרבין בשמחה

ב"ה

חייבים לכבוש את
הרצועה מחדש

מתקיימים יום המשיח, מידי מלך שליט״א הרבי הוראת פי על
אדר. חודש לרגל שמחה יורק, ריקודי משיח׳ ״770״ שבניו ב׳בית

בשמחה מרבין משיח בבית
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טו) (שמות לב, המשכן אלה פקודי
עוסקות 'תצוה'  'תרומה', פרשות

בניין המשכן וכליו.  על בציווי המפורט
'ויקהל'  פרשות חוזרות  מכן  לאחר
ומספרות בפרוטרוט על ביצוע  ו'פקודי'
מיותרת, אריכות ולכאורה  הדברים. 

ניתן היה לספר בפירוט על ציווי בניית 
המשכן בלבד, ולציין שבני ישראל עשו 
ה', לשם מה החזרה על  ככל אשר ציוה

הדברים?
שליחותו של  אודות התורה גם בסיפור
אבינו,  ליצחק  שידוך  למציאת  אליעזר 
אך  מיותרת.  כפילות לכאורה  מצאנו 
הכלל: כל  את רש"י בפירושו שם מגלה
התורה  חוזרת דבר החביב על הקב"ה,

ומספרת עליו אפילו כמה פעמים.
הקב"ה  על  חביבים  וכליו  המשכן 

שנסלח  נודע  ידו על  שהרי  וישראל,
- "משכן העדות"  העגל לישראל חטא
בישראל,  ועל ידו שורה שוב השכינה -
ושכנתי מקדש  לי  "ועשו  כנאמר: 

חי)בתוכם". (מעיין

יט) (שמות לב, ה׳ כאשר צווה
מצוה את הדבר דומה, למלך שהיה למה

כל  על  פלטין.  לי  בנה  לו ואמר עבדו 
שמו  עליו  כותב  היה בונה  שהיה דבר 
והיה  בעמודים מעמיד  היה  מלך. של 
מקרה  כותב עליהם שמו של מלך, והיה
מלך.  של שמו עליהן  וכותב   בקורות
על  פלטין,  לתוך  המלך  נכנס לימים 
מוצא  היה מביט  שהיה ודבר  דבר  כל 
הכבוד  כל  אמר  עליו.  כתוב  שמו  את 
והוא  ואני מבפנים לי עבדי עשה  הזה
מבחוץ? קרא לו שיכנס לפנים, שנאמר 
רבה) (ויקרא "ויקרא אל משה".

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף לפי שעון

6:18  5:06 ירושלים 

6:20  5:21 תל אביב 

6:19  5:12 חיפה 

6:20  5:23 באר שבע 

6:36  5:36 ניו יורק 
לכהנים יהיו - ויכרות יהוידע :‰¯ËÙ‰
ומוסיפין פסוק ראשון יז) יא, ב' (מלכים
הפטרת שבת ראש חודש. של ואחרון

פעם בכל שונה לימוד

שבכתב, כל מלה  בתורה בתורה ובמיוחד
רבות  הלכות וכל אות מדוייקות ומחושבות.

מאותיות  אף ספורות או נלמדות ממלים
בפרשיות  ונשנה ספורות בתורה. בכל זאת חוזר
ו'פקודי' תיאור מפורט של כלי המשכן  'ויקהל'

שכבר תוארו בפרטי פרטים ובגדי כהונה,
ו'תצוה'. 'תרומה' בפרשיות

שבני  בקצרה בתורה יכול היה להיכתב לכאורה,
עשו את כלי המשכן ובגדי הכהונה  ישראל

משה, וכך לחסוך עשרות  את ה' צוה כאשר
פסוקים?

הנשיאים בקרבנות כמו
מופיעות במפורש בתורה, רבות אינן הלכות

לזה הוא  והטעם מאותיות ספורות, ויש ללמדן
ממלה או אות  מאחר שניתן לדעת את ההלכות

אילו היו נכתבות במפורש היו  מיותרת, הרי
יתור דברים.

לפי זה מתחזקת הקושיא האמורה: לכאורה 
בפרשיות  המשכן מהווה כל תיאור מעשה

דברים? ו'פקודי' יתור 'ויקהל'
אותו מיוחד לדעת כי יש ענין אלא, שעלינו
מהכתובים, מה שלא  ללמוד מכל אחד ניתן

ממשנהו: ללמוד נצליח
המשכן שהקב"ה אמר למשה, כמתואר 

שעשו בני  ו'תצוה', והמשכן 'תרומה' בפרשיות
ו'פקודי'  'ויקהל' בפרשיות ישראל, כפי שמסופר

לשני  משכנות  מיוחדים, ובלשון  - רומזים
למעלה". רבותינו ז"ל: "משכן למטה, משכן
משום כך נמנים כל הפרטים פעם נוספת.

שלמעלה המשכן
ובפירוט יותר: הציווי על המשכן, כליו ולבושי

(ב'תרומה'  לראשונה הכהונה כפי שנאמרו
ב) אל  א) מפי הקב"ה. נאמרו: הם ו'תצוה') הרי

ובמיוחד בענין זה, משה רבנו. יתרון הדברים,
בשלשה: הוא

נשמה  משה, הוא שומע ומקבל הדבור, א.
כלומר, גם בהיותו כאן למטה היה דאצילות,

ממש כבעולם האצילות, כמאמר רז"ל: שכינה 
גרונו. מדברת מתוך

כאמור:  - הוא והנבואה קבלת הדיבור ב. אופן
ושני  , נביא עוד בישראל כמשה" קם "ולא

בשעת  עמדו" על "משה עמד א. פרטים בדבר:
אחרים. ב.  הנבואה, שלא כנביאים התגלות

(בהירות  "זה" בבחינת הינה נבואת משה
(ב"כף" הדמיון),  "כה" בבחינת וחדות) ולא

אף  גופם הגשמי הפריע כלומר בכל הנביאים

במשה  ואילו (גילוי נמוך יותר), "כה" של לגילוי
"זה". גופו כלי אפילו לבחינת רבנו היה

מקום הקבלה היה בהר סיני, שאז עמד משה  ג.
יותר מכבהיותו למטה, והראיה:  נעלית בדרגה
לאחר  גם לחם לא אכל ומים לא שתה. אם כי,

משה מן ההר היו אכילתו ושתייתו  שירד
שונות משל אנשים אחרים.

'תרומה'  מובן שמשכן זה, שבפרשיות זה מכל
ואינו  הרוחני של הדברים הינו בשלב ו'תצוה'

מזהב וכסף וכו' גשמיים. עדיין עשוי

התכליתי המשכן
אך כלי המקדש ולבושי כהונה כפי שהם

ו'פקודי' נעשו: א. על ידי  ב'ויקהל' מתוארים
דבריאה,  הן והרי רוב הנשמות בני ישראל,
מזהב  ג. למטה בעולם זה. ב. עשיה. יצירה,

ונחשת וכו' גשמיים. וכסף
זאת, למרות השוני הגדול בין "בכוח"  בכל
בוצע תכלית  אימתי - הרי "בפועל" לבין

"ושכנתי  הבטחת ומתי קויימה רצון הקב"ה.
'ויקהל'  במשכן הגשמי של רק - בתוכם"?

הרוחני של "הראת בהר",  במשכן ו'פקודי' ולא
כאמור שם במדרש.

דירה  ש"נתאוה הקב"ה להיות לו, יתברך, לפי
מוסב  וכפי הנאמר ב"תניא" דוקא, בתחתונים"

למטה  תחתון הדבר על "העולם הזה שאין
גשמי וחומרי ונוסף לכך  ממנו". למרות שהוא
ומכופל, כפי שזה מפורט  שורר בו חשך כפול
הכוונה  תכלית מושגת הרי עם זאת ב"תניא",

בשלימות  וכפי שיהי' דוקא בעולם הזה,
והשלימה. בגאולה האמתית

תשח"י) (עפ"י שיחות ש"פ ויקהל פקודי תשי"א,

דבר מלך

השבת לוח
פקודי פרשת

שקלים שבת

פרשת פקודי-שקלים

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
בי"ב חודש האחרונים נבדקו 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

˜ÁˆÈ ÛÒÂÈ למשפחת הרב
ı¯ÂÂ˘ שיחיו ‰È„ ‰ÓÁÂ

יהודה אור
ה' בצבאות - החייל הבן להולדת

לנח"ר  ולמדן, שמים לגדלו לחסיד ירא יזכו
המשיח מלך הרבי שליט"א

מזל טוב ברכת
ÂÓÂ¯ ע"ה ‰'ÈÁ ‰·ÂË
˜Èˆ בת ר' חיים ע"ה

כ"ב אדר ה'תשס"א נלב"ע

והיא התוכם, שוכני עפר' ורננו 'והקיצו
המשיח מלך הרבי שליט"א בהתגלות

לעילוי נשמת



וגאולה" מיקומו של "מרכז משיח
מכבר למרכז יהודי הפך אותו

העיר  תושבי עבור אלפי חסידי
'בן  במדרחוב והמבקרים ירושלים

ממוקם המרכז. יהודה' שם
ש"הציצו  אחד מאותם רבים

דוד,  צעיר בשם הינו בחור ונדלקו"
עולה חדש ממדינת צרפת, שבאחת 
ביקש  אז נכנס למרכז, ההזדמנויות
הרבי שליט"א מלך של ברכתו את
המשיח ונענה בתשובה מדוייקת 

ה'אגרות קודש'. באמצעות
והמענות  שרשרת המופתים

המדוייקות שקיבל בהמשך הביאו 
אותו לפרסם את דבר המקום, 

קבלת העצות וההדרכות  ונושא
מהרבי שליט"א מלך המשיח.

בשבועות  הימים כך באחד
האחרונים, נכנסה בחורה צעירה, 
הפנה  שסיפרה כי דוד שרה שמה,

אף  היא אותה לקבלת הברכה,
הוא אמר  כי ציינה,

נוכח  יהיה שהוא לה
במקום ויסייע בהבנת 

התשובה, באם 
יצטרכו.

נראה  דיבור תוך כדי
הוא,  אף נכנס דוד

בשפה פשוטה הסביר 
בקשת  לה את אופן

אותה  והפנה הברכה,
לערוך את הההכנות המקובלות.

מכתב  התיישבה והכינה היא אכן,
אותו הכניסה בין  ברכה, בקשת
'אגרות קודש' חלק י"ז  דפי כרך
בחרה ללא כוונה מיוחדת  אותו

פרטית). (בהשגחה
הספר את פתחה שרה בו בעמוד

לאשה שנולדה  תשובה נכתב מכתב
חסידי, אך למרות המסורת  בבית
דרכה בין  את איבדה במשפחתה,

הגויים, וכעת, מחפשת את עצמה, 
אובדת עיצות.

מביא  המשיח הרבי שליט"א מלך
האדמו"ר  את שם את משלו

(רבי יוסף יצחק), המספר  הריי"צ
דרכו ביער,  את שאיבד על אדם
עליו לדעת כי הכל התחיל  אך

אותו עשה  בצעד קטן למעשה,
בקצה היער, בינות לעצים  שם אי

הראשונים, ומצבו כעת הוא
אותן פסיעות. של והמשך תוצאה
המכתבים  קריאת לפני סיום עוד
פרצה  האחרים באותם עמודים,

לפתע שרה בבכי חסר מעצורים. 
מנהל הפעילות,  אורן, דורון הרב

דקות  שנכח במקום המתין מספר
עד שנרגעה מבכיה.

צודק בכל מילה, היו  "הוא
מילותיה הראשונות, אני נולדתי 
הקפידו על  בבית חסידי, בביתי

קלה כבחמורה, רק שבזמן שעברנו 
ממרוקו לצרפת, התחלתי מקילה 

והמצוות. התורה בשמירת
כשנה  שלפני עד המשכתי בדרכי,

והחלטנו  שאינו יהודי, הכרתי בחור
בקול נרגש,  סיפרה להתחתן..."

כשלמעשה בכך היא הסבירה 
בואה. לראשונה, את מטרת
הרב דורון אורן, שהיה עד 

"דוד ביקש את  למתרחש, מספר:
מראש  סליחתי על שלא פירט

מספר  במה מדובר, וביקש לשוחח
לאחר שזו סיפרה  דקות עם שרה,
טיסה לצרפת  כרטיס שכבר רכשה
ליום המחרת, ובשבוע 
שלאחריו היא תכננה 

יחד עם הגוי  לטוס
הברית, שם  לארצות

תיכננו להתחתן.
דקות ארוכות שוחחו 

השנים, בסיומה קיבלה 
שרה את ההחלטה, 

לבשר לי,  ושבה
שבעקבות התשובה 
לנתק  עתה, החליטה זה שקיבלה

את כל קשריה עם הגוי.
דוד הוסיף כשהיא מאשרת, שאת 
כרטיסי הטיסה לארצות הברית, 

תשנה עוד היום, ובמקום  היא
יחד עם  לטוס איתו, היא תטוס

אימה. ואכן, כך היה.
שבועות, שמעתי  לאחר מספר רק

באחד המשך הסיפור, את מדוד
וגאולה"  מביקוריו ב"מרכז משיח

עדכן אותי כי היא ואימה, בבקורם 
ל-770  בארצות הברית נכנסו

"בית משיח" שבניו יורק, שם היא 
ההזדמנות וכתבה שוב  ניצלה את
ארוך על כל הקורה איתה,  מכתב

והחלטתה האמיצה.
סיפר דוד בחיוך,  "אבל הסוף היה,

לארץ החלטנו אני  שעם שובה
ושרה להתחתן"...

ודוד שהציל  נסגר עוד מעגל כך
ברגע שלפני  את נפשה של שרה
עימה בית  להקים האחרון, זכה

נאמן בישראל". מזל טוב.

שהוא לענין בנוגע מדובר כאשר
יותר לארץ הקודש . . ולטובת  מועיל

בשום לחץ, ויש ללכת  היהודים - אין להתחשב
כזו . . תגדיל את חשיבות  שהתנהגות בתוקף;

ויצא תשל"ח) היהודים בעיני העמים. (ש"פ

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

לא להחשב בלחץ
לשעון גאולה מסביב סרטי

באתר: ניתן לצפות
משיח, מכינוסי חיים וחוזרים שידורים
שונים, בנושאים וזמרה, הרצאות שירה

מלכות' שיעור 'דבר שבוע: כל
www.hageula.comwww.hageula.com

דורון מאמרו של חמי מתוך
ÂÈ‰È Ï‡¯˘È ÈÁ¯Ê‡ ˜¯ Â· ·ˆÓ ÔÎ˙È ‡Ï .‰ÓÁÏÓ· ÂÓÎ ÏÂÚÙÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÓÁÏÓ·
 Ì‰˘ ÈÙÎ  Ï‰˙‰Ï  ÂÏÎÂÈ ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰˘  „ÂÚ· ,Ô‚¯Â‡Ó  ¯Â¯ËÏÂ  „ÁÙÏ  ÌÈÂ˙
 ˙ÂÓÈ‡˙Ó  ÌÂÈÎ Ï"‰ˆ  Úˆ·Ó˘  ÈÙÎ ˙ÂÈ‚¯Â¯ÈÎ  ˙ÂÏÂÚÙ  .ÈÒÁÈ  ÔÂÁËÈ·· ,ÌÈˆÂ¯

‰ÓÁÏÓ ·ˆÓÏ ‡ÏÂ ¯Á‡ ·ˆÓÏ

במלחמה במלחמה כמו
ידי שלטון וממשלה  על ימים ארוכים אזור שלם בישראל, מופגז במשך
לשים את האמת הכואבת על  יש שלהם. ידי האזרחים על שנבחרו
אשר מהותה הוא  נבחרת השולחן. החמאס איננו כנופיה, אלא ממשלה
כזו מכריזה על מלחמה  כאשר ממשלה מאורגן וממוסד. ממשלת טרור
ממשלה  אזרחים בלבד, שום המלחמה לשטחנו נגד את להביא ופועלת

והשם  בשמו. שלא לקרוא לילד יכולה איננה
ובמלחמה רשאית  "מלחמה". ובהיר הוא ברור
שרבים  הבינלאומי,  החוק פי  על מדינה,
מידידי בשמאל אוהבים לצטט ולזעוק בשמו, 
ביותר, כדי  הקשים גם בכל הצעדים, לנקוט

שטחה. להגן על אזרחיה ועל
הייתה  אשר  בעולם אחת מדינה  אין 

הפגיעה  ואת  בגבולה, הפלשתינית  ההשתוללות את מאפשרת 
מעייני  אשר עיקר עלובה וביישוביה. רק ממשלה השיטתית באזרחיה
הריבונות  את  להקריב  יכולה  האישית,  בהישרדותם  הוא  קברניטיה

שלה ולא להגיב על מצב המלחמה הקיים.
אזרחי  רק  בו  מצב  יתכן  לא  במלחמה.  כמו לפעול  צריך  במלחמה
שהפלשתינים יוכלו  ישראל יהיו נתונים לפחד ולטרור מאורגן, בעוד
כפי  כירורגיות  פעולות יחסי.  בביטחון  רוצים,  שהם  כפי להתנהל 
במצב  למצב מלחמה. מתאימות למצב אחר ולא שמבצע צה"ל כיום
יהיו  שהם להבין  צריכים  בעזה  הטרור  מדינת  תושבי  היום,  הקיים 
ישראל  שתושבי  מידה  באותה  צה"ל,  תותחי  של  להפגזות  נתונים
כוחה הצבאי של  את הקאסאמים. יש להפעיל תחת מטחי נמצאים
תקיפות אוויריות נקודתיות.  ולא רק באמצעות ישראל באופן מלא
אלו הן חלק  חוליות קאסם" שכן חוליות צורך לדבר על "ציד אין שום
החמאס. אין  ומהכוח המזוין של ממשלת בלתי נפרד מהתושבים בעזה
אקט חסר תועלת המציג את  צורך להפציץ בניינים ריקים , שכן זהו

נייר. של ישראל כנמר
ב"מלחמת  כפי שבעלות הברית נהגו נגד גרמניה הזמן להתנהג הגיע
בעת  יוגוסלביה  נגד  פעלו נאט"ו  שכוחות  וכפי השנייה",  העולם 
ו/או הפגזות מאסיביות  הפצצות מצריך ואם הדבר בקוסובו. המלחמה

צריך לנהוג. כך עזה, אזי של על כל השטח
השמאל  של  עצמם  מטעם הצדקנים  מקהלת  כי  ספק  בליבי  אין 
אולם  ימין, לאנשי אלו כהתלהמות האופיינית דברים תפתור הישראלי
אשר הצביעו בעד הצעד,  שהייתי בין אלו אלו לאחר מילים אני כותב
פגה  למעשה  רגע  מאותו שכן  ההתנתקות. של  מטומטם,  הכנראה
ממשלת  אירוע אותו ומאז  בפני הפלשתינים, הישראלית  ההרתעה 

הנגב המערבי. באזור מוותרת על ריבונותה ישראל המנותקת
קיים וואקום, וכאשר הממשלה איננה  לא בעולם כי החיים מלמדים
במקומה. עדים היינו לכך במהלך  לפעול מתפקדת האזרחים מתחילים
פליטים מהצפון וחיילי  האזרחים פעלו לארח לבנון, כאשר ממשלת
האזרחים  בו דאגו לציוד לבדם. האם  הממשלה מחכה לרגע מילואים
לתוך עזה?  ולירות אותם משלהם יתחילו לייצר קאסמים הישראלים
לאט גם מתגבש הרצון.  - ולאט הרי הידע קיים, החומרים זמינים,
היא שממשלה זו איננה מסוגלת לנהל שום  האמיתית לכך המשמעות

ומהר. הביתה דבר ועליה ללכת

עכשיו נפלאות שלימות הארץ ובטחון עם ישראל

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אדר א'-ב'  פרק ליום
אלו. תמורה.. בפרקים הלכות

א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

הלכות  ספר עשירי. טהרה והוא ספר
א. אלו. פרק מת.. בפרקים טומאת

ב. פרק

ג. פרק

כז-כח. הל'  הל' כלים. פרק
א. אלו. פרק מקוואות.. בפרקים

פרק ב-ד.

פרק ה-ז.

פרק ח-י.

ספר אחד  נזיקין והוא יא. הט ליבי וגו'. ספר פרק
פרק א-ב. בפרקים אלו. עשר.. הל' נזקי ממון..

פרק ג-ה.

פרק ו-ח.

כט

ל
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ב

ג

ד

ה

ה'

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ברגע שלפני האחרון

מתחבאים באשקלון
לשלוחנות מתחת
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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"

050-377-0775
קורס מיוחד

מעונין בלימוד אומנות המילה?
פנה היום לברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 050-377-0775

אילת - מוכנה למשיח

7

לשינוי אישי הזדמנות - שידוך
האחריות בקשר עם השידוך כותב מחשבותיו ע"ד

החשש הוא באם  כל והנה כנראה גם ממכתבו, וכו'.
שלו לא תספיק כדי דרישת  מדת היראת שמים

עכ"פ בהנוגע למעשה  שיחיו ההורים של המדוברת
בפועל, תלבושת וכו'.

יוכל  ירצה הרי ואם כן הרי בידו כל הענין, ואם
דרישתם, ואדרבה זהו עוד  להספיק גם זה, למלאות

כיון  טעם נוסף להבאת השידוך בפועל ובהקדם,
והרי  שמים, בעניני יראת שזה יסייע להעלות בקדש

מצוה גוררת מצוה, וקרוב לודאי  הודיעונו חז"ל
הזמן תתוסף ההוספה בעניני יהדות הנ"ל,  שבהמשך
(אז  טעמו של) תבוא להדרגא רק (באם נאמר וכבר
פשוט  כולל כמובן וגם ה', שזהו בודאי) וראו כי טוב

ה' והוראותיו לבני ישראל עם קרובו בתורתו  ציווי
ומצותיו.

(והזכות)  שהכל בהשגחה פרטית, עלי החובה ומאחר
עתים  לקבוע ההכרח הגמור וחובת גברא לעוררו על
פנימיות התורה אשר בדורנו נתגלתה בתורת  בלימוד

הי'  ובכל המקומות הזמנים החסידות, ואם בכל
בזה, עאכו"כ בתקופתנו ובאה"ק ת"ו ביחוד. הכרח

שיל״ו, מאגרת ז׳תקא) המשיח מלך הרבי קודש (אגרות

האם שם להזכיר - בברכה
כותב בו קבלת מכתבו מי"א אדר ראשון, מאשר הנני
אמו, כמבואר  שם כן גם ובטח יודע .. חברו אודות
בש"ס שבענייני בריאות  גם בזוהר הקדוש, ומרומז

בגשמיות והן ברוחניות צריך להזכיר בשם האם  הן
ב׳תקל) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

הוא"  וה"נהפוך חודש אדר מסמל את המהפכה
נהפך  "והחודש אשר וכפי שנאמר במגילת אסתר:
הזמן להאיר את פעילותה של ישיבת  זה להם..."

כולה מסמלת את  חב"ד באילת, ישיבה שכל
הוא". ה"נהפוך

הנחשבים למעוז  מהמקומות היא ממקומת באחד
רבים  אילת שבעיני מיהדות, העיר של ההיפך
ההפוך מדרכה של התורה,  מסמלת דווקא את

רבים  עוברת בשנים האחרונות מהפיכה גדולה.
עצמם ומתחזקים  את העיר מחפשים מצעירי

והמצוות. התורה בשמירת
כל זאת ועוד, הביאו לפתיחת ישיבה חב"דית 

הרעיון,  על בעיר הדרומית. מי שחשב לכל דבר,
בנדטוביץ,  היה הרב ארז לפועל ואף הוציא אותו

הישיבה, שיחד עם הצוות הרוחני הקימו  ראש
ליש". מ"אין את הישיבה

מונה למעלה  שכיום כמעט כל בחורי הישיבה,
הינם צעירים תושבי  "תמימים" כ"י, מעשרים

נפשם בלימוד מעמיק  והאיזור אשר חשקה העיר
רבים מהם, עד  של התורה, וקיום המצוות.

לצעירים  נדמו בחיצוניותם מספר חודשים לפני
ברחובות העיר.  הרבים המסתובבים

של קדושה כוננות
בעיר מתאפיינת ביחודיות השמורה  הפעילות

שבועות, בעקבות  לפני מספר רק רק למקום זה.
פילדלפי המפריד בין רצועת עזה  פריצת ציר

בעיר  גדולה ביטחונית למצרים הוכרזה כוננות
בישיבה החליטו  אילת הסמוכה לגבול הפרוץ.
להגביר את  המצב, התמימים בעקבות תלמידי

יותר מבעבר. בהחלטה  ביתר שאת מבצע תפילין
להישאר בדוכני  תלמידי הישיבה החליטו שקיבלו

בכדי לזכות  לפני שבת, התפילין עד חצי שעה
שסגולתה  כמה שיותר יהודים בהנחת תפילין

אויבנו. והענות?  כוונת את לטרפד ידועה

שאנו יוצאים  "בכל פעם מפתיעה במיוחד,
מופתעים  מוצאים את עצמינו לפעילות אנו

מעוצמת ההענות כאן בעיר".

בקדושה הרגיש הגוי
שבוקעים מדי ערב והשמחה הצהלה צלילי

למוכרים אצל השכנים  מהיכל הישיבה כבר הפכו
הצעירים  בשכונת הדקל בה ממוקמת הישיבה.

התענינו  שמתגוררים מסביב לישיבה הרבים
המיוחדת שהפכה  לפשר השמחה בתחילה

קבוע מדי ערב בשבועיים האחרונים  לאירוע
אדר,  וכמובן שקיבלו הסבר על מהותו של חודש

תורת  מואר בפנימיות התורה היא שהדבר איך
הרבי שליט"א  של החסידות ובעיקר שיחותיו

המשיח. אל תלמידי הישיבה המפזזים  מלך
מדי יום אורחים. בעוז מצטרפים ומכרכרים
ה'תמימים' לגלות  הפעמים, הופתעו באחד

שעבר לתומו  פליט מסודן, במעגל הרוקדים
העיז  וכששמע את צלילי המוסיקה ברחוב
הסוערים. להיכנס ונסחף אל תוך המעגלים
מאמץ גופני מסיבי,  של ארוכה לאחר שעה

ואז זכה להסבר ארוך על  לנוח קמעה ביקש
לפני  שבשמירת שבע מצוות בני נח, החשיבות

היא של  הבנין בחזית שיצא שאל האם התמונה
הרבי  - זה שהורה להפיץ את שבע המצוות

וכשנענה  עליו שמע כעת, המשיח שליט"א מלך
תחנת  הרחק וכי לא גר סיפר שהוא בחיוב,

בוקר  לעבודתו מדי ממנה הוא יוצא האוטובוס
ובכל  מקום, לילה נמצאת בסמיכות וחוזר מדי

מביט בתמונה  שהוא מגיע לתחנה הוא פעם
באיש  ומבקש הצלחה בעבודתו. "ידעתי שמדובר
סיפורו,  את סיים הגוי רוחנית", אלוקים ובדמות

"בגללו גם החלטתי להיכנס פנימה" אמר תוך 
מאות  כדי הבטחה להפיץ את שבע המצוות בין

הנמצאים בעיר.  חבריו

הרדיו את תחנת כובשים
הקיימים  'רגילים' בסממנים מתאפיינת הישיבה

דומותיה ברחבי העולם כאיגוד תלמידי  בכל
הפעילות  האחראי על מערך (את"ה) הישיבות

יחודיות המייחדת את  בה למצוא בעיר. אך ניתן
חב"ד באילת. ישיבת

העיר כוללת  תושבי פעילות ההסברה בין
בעלי העסקים בעיר. אחד  עם שיעורים מיוחדים
רדיו ששודרה  מהפעולות המיוחדות הוא תוכנית

התוכנית  את האיזורי. הרדיו בתחנת בקביעות
התמימים ובראשם  וערכו הפיקו 'גאולה' שקרויה

אסולין. ישראל הת'
חשים מוכנים  העיר אילת תושבי גם כיום,

הישיבה,  משיח צדקנו, כשלתלמידי לקבלת פני
חשוב ב"כיבוש" המקום והכנתו לגאולה  יש חלק

והשלימה. האמיתית

הישיבה התוועדות בהיכל

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון
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