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זכינו, לסיומה של תקופה נוראית בתולדות  השבוע
עם ישראל. שנים של שיעבוד פרעוני בעבדות פרך, 
שנים של גזירות איומות על ילדי ישראל - כל הבן 

הילוד היאורה תשליכוהו. כל זה נגמר, באמירה אחת 
של משה בפרשתנו - "כה אמר ה' בזאת תדע כי אני 
הוי' הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר 
ביאור ונהפכו לדם". ממכת הדם ואילך פסקה עבודת 
הפרך מאבותינו. נמצא שמעתה ובמשך כמה חודשים 

ועד לצאתם ממצרים, רק היו יושבים בביתם בנחת 
ורואים כיצד הקב"ה עושה שפטים במצרים.

עובדה משמחת אך 
גם מעוררת תמיהה, 
מאחר וכבר הוחלט 

אצלו ית' להוציא את 
ישראל ממצרים, מדוע 
לא יוציאם כבר כעת, 

רגע אחד קודם, מפרעה 
ועמו הרשעים, וממצרים 
ערוות הארץ, ולאחר מכן 
יכה במצרים את "עשרת 

המכות"?

תיקון הסולם
התשובה נעוצה במשקע 

הגלותי שהצטבר 
בני ישראל,  בנפשות

במהלך שנות השיעבוד.
משקע גלותי שהוליד 

"הגדול" זה פרעה,  סולם ערכים מעוות, לפיו
ה"חזקים" אלו המצרים וכו'. יציאה ממצרים בשלב 
זה, היתה מוציאה את ישראל מהגלות, מגבולותיה 
הגיאוגרפיים של מצרים, אך הייתה משאירה את 
גלות בישראל, בעומק נפשם. שהיית בני ישראל 
במצרים בתקופת "עשרת המכות", נועדה בעיקר 

לשבור את קליפת הגלות שבתוך בני ישראל.
בני ישראל היו חייבים לראות כיצד מצרים "האדירה" 
ומתרסקת.  מתפוררת

כיצד הנוגשים המצרים 
אצים רצים לחפש 

מעט מים, להקיא את 

הצפרדעים שבמעיהם, מתגרדים מהכינים, נמלטים 
מהערוב... עד למכת בכורות. כל זה כדי למוטט את 

תסמונת הגלות שדבקה בהם ולאפשר את סולם 
הערכים של הגאולה, לפיו "הגדול" זה הקב"ה, 

"המנהיג" זה משה וה"חזקים" אלו ישראל.
ולמי שעדיין לא ברורה התופעה של גלות נפשית, 

סיפקה לנו השבוע הממשלה את הדוגמה המוחשית, 
בהחלטתה העגומה על הפסקת הלחימה בעזה, 

דווקא בשלב ההכרעה. מבחינת התנאים הצבאיים 
והמדיניים לא היו לה לישראל נתוני פתיחה טובים 
יותר. לטובתה עמדו 
כלי נשק מהחדישים 
ביותר, צבא מיומן, 
וחיל אוויר שביצע 

חלק גדול מהעבודה. 
יכולתם של הפלסטינים 

להתמודד מול עוצמה 
צבאית כזו נידנה מראש 
לכשלון. אלא שלמרות 

זאת, מי שהתחנן כל 
העת להפסקת האש, 

הייתה דווקא הממשלה 
הגלותית בישראל. מי 

שלא מצא את הכח 
הנפשי להמשך הלחימה 
עד לכיבוש כל הרצועה 
ופירוקה מנשקה, הייתה 
אותה ההנהגה הגלותית, 

שלא הצליחה להגיע להכרעה גם מול אירגון 
החיזבלה בלבנון השניה.

למעליותא עורף קשה עם
בשיחתיו הקדושות זעק לא אחת הרבי שליט"א מלך
המשיח, כנגד תופעת הגלות הפנימית המעכבת את 
הצעקה הגלויה לגאולה, וביקש אשר כל אחד יגלה 

את תכונת ה"עם קשה עורף" למעליותא. מבחינתנו, 
זו הדרישה העקשנית להתגלותו, ההתמדה העיקשת 
בלימוד תורתו, הציות להוראותיו הקדושות שניתנו 

האגרות  כעת באמצעות וניתנים גם כבר בעבר על ידו
קודש, ופרסום הודעתו כי הוא עומד לגאלנו בכל רגע 

ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

הקהל ארצי כנס
ראשון, ז' שבט (1.2.09)   ביום

ארצי לקבלת כנס הקהל יתקיים אי"ה
מלך המשיח.  הרבי שליט"א פני

בשעה 6:30 ב"היכל  הכינוס יתקיים
התרבות" בתל-אביב, בהשתתפות 

משפיעים אישי ציבור והמוני  רבנים,
בית ישראל. בחלק האומנותי יופיעו 

ליפא שמעלצר, עם  כוכבי הזמר החסידי
זילבר. ואריאל דביר, עמירן תזמורתו של

למבצעים נרחבת הפצה
למען הגאולה, נרתמים באגודה

להפצת מבצעי המצוות של הרבי מלך
מבצע  על המשיח שליט"א, והכריזו
מיוחד להגברת ההפצה. כל המזמין 
תפילין, מזוזה או  על הסברה עלוני

נרות-שבת-קודש, והעלונים על בשורת 
הגאולה וההתקשרות למלך המשיח ע"י 

כמות כפולה במחיר  הקודש, יקבל אגרות
כ"ד טבת או  הרגיל. המבצע עד ר"ח

ההפצה  מרכז המלאי. להזמנות: עד גמר
.077-5123-770 – ממש

לנשים הודיה כנס
מוזמנות    נשי ובנות ישראל,

להתאסף יחדיו לכנס הודיה ותפילה
א', כ"ט  שיתקיים אי"ה ביום לקב"ה,

בשעה 18:30  ה'תשס"ט (25.1.09) טבת
רחובות.  הרכבת רימונים, רציף באולמי
- מוקד ארצי: 050-6707430. לפרטים

העקשנית להתגלותו, ההתמדה  הדרישה את למעליותא. עורף״ קשה ה״עם תכונת את לגלות אחד כל על
רגע ממש בכל לגאלנו עומד הוא כי הודעתו ופרסום הקדושות הציות להוראותיו בלימוד תורתו, העיקשת

חדשות טובות
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ה'תשס"ט (23.1.09) פרשת וארא, כ"ז טבת                               ערב שבת קודש

היכונו
לכנס הקהל ארצי שיתקיים 

אי"ה לקראת יו"ד שבט 

ב"ה

אתכם וגאלתי
נטויה בזרוע
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הגנה, שמירה והצלה בערכת האחרונים בימים הצטיידו חיילים אלפי
המשיח. מלך שליט״א הרבי של החת״ת ותמונתו ספר של

חייל ערכת הגנה לכל

שנת "ַהְקֵהל"
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כי אני הוי׳ תדע ה׳ בזאת כה אמר
יז) ז, (שמות

כל המכות שהביא הקב"ה על המצרים
על  שוב  להביאן  עתיד הוא  במצרים,
את  מקבלות  שאינן  האומות  אותן
(ישעיה כג,  מלכותו מלך המשיח שנאמר
כשמע  ה): "כאשר שמע מצרים ויחילו

צור".
אף  הדם, מכת  להם  הביא במצרים 
"ונתתי  ג)  ג, (יואל  שנאמר כן  לעתיד 

ואש". דם ובארץ בשמים מופתים
אף לעתיד  הביא עליהם ברד, במצרים
כב) "וגשם שוטף  (יחזקאל לח, כן שנאמר
את  נגף  במצרים אלגביש".  ואבני 
(יחזקאל  אף לעתיד כן שנאמר הבכורים,

ל) "שמה נסיכי צפון". לב,

לעתיד-לבוא,  אף  אומר.. מאיר רבי 
פורע הוא שלהם  משר שפרע  לאחר

מהם.
ההוא  ביום  "והיה לד) (ישעיה שנאמר
יפקוד ה' על צבא המרום במרום ואח"כ 

מלכי האדמה באדמה". על
(ילקוט שמעוני)

הרוחה כי הייתה וירא פרעה
יב) ב, (שמות

מצרתן הרוחה  רואים  כשהן  הרשעים,
למעשיהם הרעים. חוזרים

יוסיף  לא  ציון  עונך  "תם ישראל  אבל 
מכניסן  הקב"ה  כב)  ד, (איכה להגלותך"
ב) "יאמרו  קז, (תהילים שנאמר: לירושלים
ומארצות  צר גאלם מיד גאולי ה' אשר

ממזרח וממערב מצפון ומים". קבצם
(ילקוט שמעוני)

מוצש"ק הדלק"נ שעון חורף  לפי

5:45  4:30 ירושלים 
5:46  4:44 תל-אביב 
5:44  4:34 חיפה 
5:48  4:48 באר-שבע 
5:47  4:44 ניו-יורק

אני  כי וידעו – אמר ה' ‰ËÙ¯‰: כה
(ËÎ ÁÎ Ï‡˜ÊÁÈ) .'הוי

- שבט: החודש מברכין
.'Á 17 ,'„ 54 ,'˘ 4 ,È˘ ÌÂÈ המולד:

.È˘ ÌÂÈ חודש: ראש

בקיר? שריטה צריך מי

מביא מכות אותן עדים לשבע בפרשתנו אנו
המצרים. ניתן להבחין כי  על הקדוש-ברוך-הוא
לפני הבאת כל אחת משבע המכות, נשלח משה 

באם לא ישחרר את  כי בפרעה רבינו להתרות
צפוי לסבול ממכה נוספת. בני ישראל הוא

לפני מכת  לפרעה בדברי ההתראה של משה
ממטיר כעת מחר ברד כבד  הברד נאמר: "הנני

לפני פרעה,  רש"י מפרש כי בעת שעמד מאוד".
הארמון.  בכותל שריטה רבינו שרט משה

ואמר לפרעה,  זו שריטה על הצביע בדבריו
ביום  קרני השמש זה למקום יגיעו שכאשר

המכה. המחרת, או-אז תחל

סימן? לעשות למה
רש"י הוא, כי פירוש זה של כלל יסודי בפירושו
דברי התורה. נשאלת השאלה,  נצמד לפשטות
שמשה רבינו לא הסתפק  לרש"י אם-כן, מנין
ובנוסף להם הוא מצא לנכון  בדבריו לפרעה,

הזמן  את לעשות סימן של ממש שיוכיח
המכה? תחילת המדויק

נוספת: גם באם  עיון בדברים מעורר תמיהה
מדוע  סימן, לקבוע בדעתו שמשה גמר נאמר

אחרת לבירור זמן  הוא לא השתמש בדרך
מכשירים שונים למדידת  אז המכה? הרי היו

מים, וכיוצא בזה. כגון אבן שעות, שעון זמן,

בעל-הבית מי להראות
מוסבר בחסידות, שמעבר לפירעון על שיעבוד

מטרה  המכות לעשרת בני ישראל, היתה
ולמצרים כי ה'  לפרעה נוספת, והיא, להראות
והוא הקובע את  הוא בעל-הבית על העולם,

ואת מה שיתרחש בו. סדריו

במכת ברד הודגש  כי בפסוקים יראה המתבונן
מכה זו  על ההתראה במיוחד. בדברי זה ענין
שאינה מופיעה  אנו מוצאים הקדמה מיוחדת

הזאת אני שולח את  בפעם במכות שלפניה: "כי
תדע כי אין כמוני  בעבור . . כל מגפותי אל לבך

העמדתיך בעבור  הארץ . . בעבור זאת בכל
כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ". את הראותך

במכה  רבינו מובן מדוע עשה משה אם-כך,
המדויק של תחילת  המודיע על זמנה זו סימן

בלבד  זו המכה. הוא רצה להראות לפרעה שלא
שדברי הקדוש-ברוך-הוא מתקיימים, אלא 
מכוונים לאותו רגע ממש  הם שבנוסף לכך

יראה זאת  שתחל המכה. כאשר בו הוא קבע

והוא יווכח כי  בדבר, פרעה, לא יהיה לו ספק
והיא זאת שהביאה עליו את  בדבר, ה' יד אכן

המכה.

החרטומים על לסמוך לא
מדוע השתמש משה דווקא הסיבה גם זוהי

בכלי המורה  בסימן של שריטה בכותל, ולא
היתה  מאחר שכל כוונת קביעת הזמן שעות.

על-מנת להראות לפרעה שהקדוש-ברוך-הוא 
מסוים, לא היה  המכה לרגע את לכוון יכול
פרעה  שהיו בידי ניתן לסמוך כלי המדידה

אינם מדויקים,  ייתכן שכלים אלו וחרטומיו, כי
יטעו בחישוביהם ויטעו  או שהחרטומים

בדבריו. דווקא על-ידי  לחשוב שמשה לא דייק
בידי  – המכוונת השמש במהלך התלוי סימן
הזמן המדויק. ניתן היה להוכיח מהו – שמים

שינה משה מדברי  נוכל להבין מדוע על-פי-זה
ונקט בלשון  התראתו על מכת בכורות, ה' בעת
לחצות'. מכיוון  'סמוך "כחצות לילה", שפירושו

סימן שאי- היתה בלילה, ולא היה זו שמכה
השמש ביום),  (כדוגמת קרני אפשר לטעות בו
"כחצות לילה", על- נאלץ משה לשנות ולומר

ויאמרו כי זמן  וחרטומיו יטעו פרעה מנת שלא
המכה לא היה מכוון.

עמוד 41) ל״א, חלק שיחות, על-פי ליקוטי (מעובד

דבר מלך

פרשת וארא

וארא

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות: 050-8080-770
www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
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: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

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

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

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

תניא תהלים חומש
לת' יוסף שיחי' רחימי
כ"ג טבת - לבר המצווה

שיחיו יצחק ורחל ר' ולהוריו
הרבי  שמים ולמדן, לנחת יגדל לחסיד ירא

המשיח שליט"א מלך

מזל טוב ברכת

השבת ח ו ל

שיחיו רבקה יצחק ורעייתו רונית לר' לוי
ציק

להולדת הבת חיה מושקא שתחי'

מתוך  יזכו לגדלה לתורה, לחופה ומעשים טובים,
האמיתית והשלימה הרחבה של זמן הגאולה

מזל טוב ברכת

לעילוי נשמת

חי בן מרים רבקה ר' שלמה
בהתגלות בתוכם והוא עפר" ורננו שוכני "והקיצו

ותיכף ומיד ממש המשיח הרבי שליט"א מלך



הגיע ימי עם מידי שנה,   זה קורה
החנוכה, פושטים חסידי חב"ד, 

להאיר את הניצוץ היהודי בלבות 
מקום שהם. עם ישראל, בכל

מסביב לעולם, מגיעים שלוחי 
הרבי שליט"א מלך המשיח לכל 
בדרך  מקום בו נמצאים יהודים.
עימו המפגש החמים,  גורר כלל

הוספה בעניני תורה ומצוות, 
הצטרפות לשיעור תורה,  כאן

שבת או הנחת  שם הדלקת נרות
תפילין.

קשה לאמוד את ההשפעה 
שכזה על  למפגש העצומה שיש

היהודית המתעוררת. הנשמה

חב"ד "דעת"  גם בישיבת
מידי שנה  שברחובות, יוצאים

לפעילות  תלמידי ואברכי הישיבה
החנוכה.

שהישיבה  העובדה
תלמידים  על מבוססת

המוגדרים כ"חוזרים 
בתשובה" רק מוסיפה 

לפעילות  חיות מיוחדת
המתבצעת על ידי כל 
אחד הלומד בישיבה.

שנים,  במשך מספר
לצאת קבוצת  נהגו
מהישיבה  אברכים
באיזורי  לפעילות

המסעדות  ה"בילוי" בתל אביב. בין
ניתן  האכילה השונים, ומקומות

היה לפגוש, בצמאון הגובר של עם 
למעט תורה ומצוות. ישראל

דווקא שם, במקום, הנחשב 
לאחד הנמוכים ביותר מבחינת 
לחוש  ניתן היה שמירת הדת,

היהודית  במלא עוצמת הנשמה
המתעוררת.

שמעו רק  הם את הסיפור הבא,
שקיימו בחנוכה  השנה, בפעילות

שהסיפור  למרות האחרון, זאת
כשנתיים. אירע לפני עצמו

מתלמידי  שלום, בר מספר ר' ערן
הישיבה: "באותה שנה יצאנו 

קוראתי,  ארבעה אברכים, דותן
אופיר סמימי ואנוכי. מענדי ערד,

משיח  כמובן שלקחנו איתנו דגל
אחרי מקום,  גדול, ועברנו מקום

מתאחרת.  תוך שהשעה לאט לאט

התקרבנו למקום,  בשלב מסויים
היה לו תעודת כשרות,  שדווקא

וציפינו להכנס למקום.

שכבר מרחוק שמנו לב,  אלא
עזבו  שהכסאות מורמים, והקונים
עיננו שמנו לב  את המקום. בזווית
לאחת המלצריות היושבת ובוכה, 

והחלטנו  אלא שלא רצינו להפריע,
לדלג על המקום.

לבוא למקום,  הקדמנו למחרת
שמנו  ומייד כשנכנסנו לפעילות
לאחת המלצריות הממהרת  לב
לעברינו, כשהיא נראית נסערת

במיוחד.

חייבים לשמוע מה קרה לי,  "אתם
תקופה ארוכה אני מרגישה  במשך

כשראיתי  מבולבלת, ואתמול
חשתי דכאון  שאתם לא מגיעים
אתכם מרחוק,  גדול. כשראיתי

מחליטים שלא להכנס, 
שבורה לגמרי,  חשתי

עצרה  אך אי הנעימות
אותי מלרוץ אחריכם 

ולשאול לעצתכם.

לצאת ולרכוש  החלטתי
איזה דבר  לעצמי

וניגשתי לרחוב  מאכל,
הסמוך לחנות המכולת.

פתאום הרגשתי 
מאחורי,  מישהו עומד
הרבי מלך  את הסתובבתי וראיתי

קשה לא להסביר  המשיח שליט"א.
פניו  למראה את מה שהרגשתי
הרגשתי את נשמתי  המאירות.

מתעוררת".

למרות, שכאמור הסיפור לא 
כשהגענו השנה,  אירע השנה, הרי

מספר  את וביקשנו מהם נזכרנו בו,
שלה. כששמעה מירב במה  הטלפון

מדובר היא התרגשה במיוחד.

מהביקור  נחרט אצלי "הדבר שהכי
משיח  אותו דגל שלכם היה

עורר  שבעצם מה אתכם. שליווה
אצלי את הרצון לפגוש בכם 

באותו יום.

כיום, שנתיים אחרי, אני לא 
כחבדניקית,  מגדירה את עצמי

אבל במסגרת עבודתי אני מופיעה 
בפני נשים רבות, ומספרת להם 

בתשובה". את מה שהביא לחזרתי

ברור דין ישראל, שישנו פסק בנוגע לארץ
שהרבנים פסקו,  וכפי פעמים), כמה (כמדובר

ש"נתנה לנו"  ישראל, הארץ כלום מארץ למסור שאסור
אפילו טפח אחד, אפילו שעל אחד, "אחוזת עולם", באופן של

'משהו'. ואפילו לא אצבע אפילו לא
ה'תשל"ט) ליל שמיני עצרת (משיחת

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

המשיח הרבי שליט"א מלך מאגרות קודש

ישראלהשם האמיתי: ארץ ישראל האמיתי: ארץ השם
ישראל, או מדינת ישראל.  ...בהנוגע לבעית השם: ארץ
המדובר, כי אם בעית השם, כי אין כאן - מדגיש הנני

לקביעות השם - והיא: בהנוגע
השם  שנקבע  לאחרי  לספק,  מקום  בזה  אין  אשר
וכנאמר בתורה בנבואת  אלקי ישראל, מאז ומקדם ע"י
וחכמינו  ועוד. ב) (מ, הביאני אל ארץ ישראל אלקים יחזקאל: במראות
(או  לארץ קדושה זו ורבותינו ז"ל במשנתם, בגמרא ובמדרש כן קוראים

הכתוב, כי תבואו אל הארץ). הארץ - ארץ המיוחדת, וכלשון בשם
עולם ומנהיגו, עניני  ע"י בורא הענינים שנקבעו ככל אשר, ופשוט ומובן
אין ביד האדם לשנותו או להחליפו בשם  זה שם גם ומצותי'ה התורה
בגדר הצבעה. זה עליו הרוב - כי אין יסכים אם מדינת ישראל, ואפילו

ואין  פרינציפיוני, עיקרון  זה  הרי  ענין שבתורה, על  הצבעה  ושלילת 
- ישנה גם נקודה בהנוגע לפועל  תיבה וביטוי. אודות זה פלפול סתם
(לאחרי  הכוזרים מלכות : והיא המבליטה החילוק שבין שני השמות,

אבל לא ארץ ישראל. שנתגיירו) מדינת ישראל הייתה,
שיהי'ה השם שנקרא בו  בשמי, הנני בכל מקום שמזכירים הדבר ומדייק

מסורתי זה כשלשת אלפים שנה. שם בתורה,
מובן שנפרדים הם,  ציון, והמושג שיבת ב) המושג ישוב ארץ ישראל,
מביא, וגם  הביא  בחבירו,  ומחליפים אחד אותם  ומה שישנם מערבים

ועוד. בלתי נכונות לכמה בלבולים, מסקנות
בזמן  נוהג הוא ויש אומרים אשר בתורה הוא ענין ישוב ארץ ישראל,

בזמן הגלות. וישראל על אדמתם, ויש אומרים שגם הבית
הגלות. וכמובן  מן ענין הקשור עם הגאולה הוא כפשוטו, - שיבת ציון
מושג זה לא  גם כי ענין השיבה. שהרי זהו הוא רק לאחרי החורבן, חל
(תהלים  בתורה מכבר  והוקבע מן ההפקר.  בו  זכינו  לא  וגם  הוא חדש 

א). קכו,
דברי המורה הגדול רבנו הרמב"ם בספרו משנה תורה, בהנוגע  הם ואלו
לעמוד  עתיד  המשיח המלך י"א):  פרק  מלכים  (הלכות  ציון לשיבת
הראשונה ובונה המקדש ומקבץ  ליושנה לממשלה ולהחזיר מלכות דוד
נדחי ישראל כו' התורה העידה עליו שנאמר ושב ה' אלקיך את שבותך 
הוגה בתורה  מבית דוד ושב וקבצך וגו', ובסוף הפרק: יעמוד מלך ורחמך
כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה ויכוף כל ישראל  במצות ועוסק

נדחי ישראל כו'. במקומו וקבץ ובנה מקדש בדקה כו' ולחזק בה לילך
משנה תורה,  ומלה שבספרו הרמב"ם בכל מלה של דייקנותו וידועה
הוא,  התורה ע"פ פסק דין וכאמור הסדר בקדימה ואיחור. ובסדר הדברים
המלכות, ואחרי כן יבנה המקדש,  שבתחלה יעמוד מלך המשיח ויחזיר
: ושב וקבצך וגו',  יקבץ נדחי ישראל. וזוהי ההבטחה שבתורה כן ואחרי
 - וכאמור בסעיף הקודם בקצה השמים וגו' והביאך ה'. אם יהי' נדחך

הרוב. ולהכרעה על פי דעת ענין להצבעה פסק דין שבתורה אינו
רז"ל ישנם בביסוס ובהרחבת האמור לעיל, אבל בחרתי  מאמרי כמה
ואשר כאמור  בפסק דין שבספר הלכה המקובל על כל עמנו בני ישראל,

בביטויו ובסדרם. מדוייק הוא בתכלית
ובמה שנדבר  לעיל, בודאי למותר להדגיש, הצד השוה אשר בהאמור
חלק הוא  בכלל) אשר ישראל (ולגבולות ארץ לעבר הירדן מאז בהנוגע
אפשריות  וגם אין כי אסור  מגאולת עם ישראל.  ישראל, וחלק מארץ
ישראל, אפילו אם מציעים להחליפו בשם מדינת  - לוותר על השם ארץ
ציון אפילו אם  דשיבת הענין על לוותר אין אפשריות אסור וגם ישראל,
אלפי  כשהישוב ע"י מציעים להחליפו בענין דישוב ארץ ישראל ואפילו
איזה  ישראל חלק מארץ על לוותר - וגם אין אפשריות אלפים, אסור

הרוב. זה על יסכים אם שיהי'ה, ואפילו
גלות הגוף  - מקרבת קץ הגלות, והובטחנו אשר דוקא שלילת הוויתור

גאולתנו ופדות נפשנו. סוף, את הגאולה, סוף וגלות הנשמה, ותביא,
ה׳תתקצב) (מאגרת

עכשיו נפלאות אגרות מלך

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי טבת  פרק ליום
יח פרק

יט פרק

כ פרק

כא פרק

כב פרק

כג פרק

כד פרק

טו-יז פרקים

פרקים יח-כ

הל' טומאת אוכלין. פרקים א-ג.

פרקים ד-ו

פרקים ז-ט

פרקים י-יב

יג-טו פרקים

כז

כח

כט

א

ב

ג

ד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מהפך החנוכה

מלוה ולווההל' שאר אבות הטומאותאפילו לא 'משהו' הל'
והשלימה למען הגאולה האמיתית האגודה

מחלקת הפקות והוצאה לאור

מבצע נש"ק (נרות שבת קודש)מבצע נש"ק (נרות שבת קודש)
ניתן להשיג את הקופסאות החדשות

עם או בלי נרות

להזמנות חייגו: להזמנות חייגו: 077-5123-770077-5123-770
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חובה חינוך חוק משמעות
שהיה אחד ההישגים  ענין חינוך-חובה כל הנה

משרד החינוך... של הראשונים
בארץ ישראל ישראל, הרי יסודו בהנחה  שהונהג

הילד לעולם  את הביאו שאף על פי שהוריו -
אותו ומספקים כל ומלבישים ומאכילים ומשקים
וכלל לחנכו  נותן להם הרשות כלל זה צרכיו, אין

הצריכים לדאוג לטובת  ככל העולה על רוחם. ואלה
מינימום  יחד, קובעים על כל פנים גם והפרט הכלל

שבמינימום זה אין להורים  של תכנית למודים,
וכלל. דיעה כלל

וכל שקן וקל וחומר בנידון דידן, שהשגגות, כלשון 
ורבבות של אחינו בני  נגעו ופגעו באלפים כבודו,

הוא גם בנוגע  ממש דרך זה אף שעל ובנות ישראל.
בעניניו הוא. לאדם עצמו

ז׳קי) (מאגרת

הזקן ידי על ההשפעות
.. י"ג  הצמח צדק מכ"ק אדמו"ר ע"פ המבואר

ומכח  וכו', נמשך כו' רחמים גדולים הזקן כו' תקוני
נעים וממותק  וכו' נעשה התקוני דיקנא ממתיק

וכו'.
מאד, שמכאן ולהבא יתנהג באופן  מהנכון במאד

האמור שם, בהנוגע לפאות הזקן, ובפרט ע"פ 
המבואר בשו"ת הצ"צ גם ע"פ נגלה, ויעשו כל 
ענינים נעימים וממותקים, וכנ"ל באופן הנראה 

השם,  קידוש של ונגלה, ובפרט שיהי' בענין גם ענין
מסייעתו. הרבים וזכות

ז׳קיא) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

בתוך  למעלה משלשה שבועות פעל הצבא
מבצע  עזה, במה שקיבל את השם רצועת

אלפי חיילים נכנסו  עשרות "עופרת יצוקה".
כשהם חשופים לסכנות  לתוככי הרצועה,

אלפי  במקביל, נכנסו מאות ממשיות לחייהם.
כאשר מידי יום נוחתים  תושבים לטווח הטילים

בישראל עשרות רבות של טילים.

הצבא דיברו  התחזיות הפסימיות של אנשי גם
בקרב  הן מאות נפגעים, חלילה ואולי עשרות על
צה"ל בתוככי הרצועה והן בעורף שם, לפי כוחות
מאות טילים. אלא  ליפול התחזיות, היו אמורים
"ארץ ישראל  כי שעם הימים הלך והתברר שוב

שיכל לחולל  הוא המקום הבטוח ביותר" ומה
במקומות אחרים נפגעים רבים, מסתיים כאן 

בנפגעים מועטים יחסית. בקודש בארץ

יחד עם הצער על הנפגעים, וברכת איחולי 
מוטל עלינו להודות  לפצועים, שלימה רפואה
עושה  להקב"ה על הניסים והנפלאות שהוא

שדבר  המשיח הרבי שליט"א מלך עימנו, וכדברי
והשלימה. מזרז ביותר את הגאולה האמיתית זה

גלויה השגחה פרטית
חיילי גבעתי סיפורם של 150 כך לדוגמא

הקרקעי, נכנסו ללון בבית  המבצע שבתחילת
בעזה. ספר בשכונת זייתון

בבוקר יצא לחצר, ולפתע  אחד החיילים שקם
פתיל שנמתח לאורך המבנה. במעקב  את ראה
גילה מנגנו להפעלת  לאחר הפתיל הוא פשוט

מטען קטלני רב עוצמה, שלו חלילה היה מופעל, 
מיהר  מבית הספר, הוא לא היה משאיר שריד

להעיר את חבריו שיצאו מהמקום וניטרלו את 
המטען.

החיילים על מגן החת״ת
נפצע ברצועת עזה נחמיה במהלך הפעילות

נפץ,  בחומר רובין. על גבו הוא נשא תיק עמוס
בסגולתו  הידוע אליו הוא צירף את ספר החת"ת,

לשמירה והגנה. 

מתפקידו הוא נשא  סיפרה, כי כחלק משפחתו
לשמש  חומר נפץ שאמור היה של גדולה כמות

באחד הבתים  הכוח הצבאי בפעילותם. את
שגרם לפציעתם של  מטען כבד, כנגדם הופעל

ועוד שני חיילים. (באורח קשה) המפקד

תיק,  באותו יחד עם החומר נפץ החת"ת שהיה
המיוחדת  בהגנה באישור חריג של המפקד, סייע

התוצאות  שקשה לתאר מה היו על החיילים,
אילו הוא היה מתלקח או מתפוצץ חלילה 

בעקבות פיצוץ המטען.

הספר ובמוסדות  הנפילות בבתי את סדרת

פגעו באיש, קשה למנות. הכל  לא הלימוד, שבנס
להפסיק את הלימודים.  נכונה אודות להחלטה

רבים. מה הציל חיי תלמידים

ממקרי נפל טיל בגן ילדים באשדוד  באחד
גבאי בית  להגיע הקדים התברר כי באותו יום

הכנסת, מה  ולפתוח את בית הכנסת, הסמוך לגן
האזעקה, נסו  מספר אנשים, שעם השמע שהציל

פתוח. שהיה כבר לתוך בית הכנסת,

גראד  ביקש להבין מה כוחו של טיל מישהו אם
שכזה  קיבל המחשה לכך בנפילת טיל אחד, הוא
 300 שגרם למותם של תרנגולות השבוע בלול

כנף... בעלי

מתכנסים להודות
שאירע בחזית יו"ש, מפתיע לא סיפור אחר,

בבוקר  בערב וביום רביעי שלישי פחות. ביום
התקשורת לפרסם כותרות לפיהם  ערוצי הזדרזו

בנער פלסטיני". למוות "מתנחל חשוד כי ירה

שידה אבנים על  הפלסטיני כי אלא שהתברר
חיים  תושב עמנואל ונמצא ללא רוח של מכוניתו

פגעה בגלגל הרכב,  לאחר שהאבן שזרק מת
אליו ופגעה בעוצמה בראשו. חזרה

משנה  במשטרה, ניצב מרחב שומרון מפקד
לראש  אוחיון, הודיע על באופן רשמי אלברט

לאחר  שומרון, גרשון מסיקה, המועצה האזורית
לאחר המוות. שהתקבלו תוצאות הנתיחה

ביום  הכנס הארצי שיתקיים במרכז כי יצויין
שבט, בערב, בהיכל התרבות בתל- ז' ראשון

להקב"ה על הניסים  ההודאה נושא יעמוד אביב,
עמנו בימים אלו - עדי הגאולה  ועושה שעשה

ומיד ממש. האמיתית והשלימה, ותיכף

רבים מיני אחד נס מוכן להפעלה. המטען

האמיתית והשלימההאגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה למען הגאולה האגודה
טל': 03-658-4633 העצמאות 67 בת ים. שד'

שיתקיים אי“ה ביום ראשון ז‘ שבט ה‘תשס“ט (1.2.09) בשעה 6:30 בערב,

ב“היכל התרבות“ - תל-אביב
רח‘ הוברמן 1. במעמד רבנים, שלוחים, משפיעים וואישי ציבור

הציבור הרחב מוזמן

לכנס והתוועדות ארצית
לקראת י‘-י“א שבט
יום הנשיאות של הרבי שליט“א מלך המשיח

בתכנית:
• קבלת פני הרבי שליט“א

   מלך המשיח

• דבר מלכות

• שלימות הארץ
   ובטחון עם ישראל

• “הקהל“ של כל אחד

• מתאחדים בקבלת המלכות

l יריד מרכזי להפקות משיח וגאולה
l כרטיסים במחיר מסובסד l עזרת נשים

בקופות ההיכל ביום הכינוס
הסעות מכל רחבי הארץ!

לפרטים - מוקד ארצי: 03-658-4633 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ארציכנס הקהל ארצי הקהל כנס
צדקנו משיח פני לקבלת

וזמרהברוב שירה וזמרה שירה החסידיברוב הזמר כוכבי עם
שמעלצרליפא שמעלצר ליפא

זילבראריאל זילבר אריאל

של תזמורתו בליוי
דביר עמירן ָהָעם ֶאת ”ַהְקֵהל

ף ְוַהּטַ ים ׁשִ ְוַהּנָ ים ָהֲאָנׁשִ
ל ּכָ ֶאת ְמרּו ַלֲעׂשֹות ..ְוׁשָ

ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת“ ְבֵרי ּדִ


