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הרבה מתנצחים
והחמישי לוקח

ההוראה ברורה ,כמו ה״חמישיסטים״ בים סוף .להמשיך מתוך אמונה ובטחון ובעקשנות רבה בפרסום בשורת
הגאולה ,לימוד ענייני גאולה ומשיח וקבלת המלכות של הרבי שליט״א מלך המשיח שיגאלנו בקרוב ממש
האחת שטענה "ליפול לים" ,השניה "לחזור למצרים",
העובדה שסדרת האסונות הבלתי טבעיים ,שנחתה על
השלישית "להלחם" והרביעית "להתפלל" .ארבע דעות
מצרים לא הניאה את העומד בראשה מלצאת ולרדוף
שהמכנה המשותף היחיד זו הנחת היסוד  -קיים מחסום.
אחר בני ישראל ,מפליאה ביותר .עשרת המכות ועד
הים מהווה מחסום ,שגם משה אינו יכול לו.
האחרונה שבהם מכת בכורות ,כתשו את מצרים והביאו
לקריסתה המוחלטת .מהיכן שאבו המצרים כח ,לצאת
בעוד ארבעת הכתות מתנצחות ביניהם ,התברר כי יש
לרדוף אחר בני ישראל?
גם קבוצה חמישית )חמישיסטים בלע"ז( .קבוצה שאינה
התשובה נמצאת כבר בפתיחתה של פרשתנו "ויהי בשלח נימנית בין הארבעה ,משום שהיא אינה שותפה לאותה
פרעה את העם" ,כאשר הדיוק הוא ,וכי פרעה "שלח את הנחת היסוד .לנגד עיניה של קבוצה זו ,לא עמד הים
וגליו האימתניים ,לנגד עיני הקבוצה החמישית ,עמד
העם" והלא הקב"ה הוציא את ישראל ממצרים? דיוק
נוסף הוא ,מדוע נאמר בפסוק הלשון "ויהי" והרי כל לשון משה רבינו רעיא מהימנא גואל ראשון ,זה שהבטיחם עוד
במצרים כי בצאתם "תעבדון את האלוקים על ההר הזה",
"ויהי" הינה לשון צער ,ומה צער יש ביציאת מצרים?
יזכו לקבלת התורה בהר סיני .ומשעה שנודע להם דבר
אך כאשר שומעים שגם
ה' למשה "דבר אל בני
לאחר שנות שיעבוד
ישראל ויסעו" וראו כיצד
ריקודי ההודיה להקב"ה
ועבודת פרך ,עדיין לא
משה מטה את ידו על ים
הכל רוצים לצאת ממצרים
סוף ,ידעו בבירור כי כל
ובחלקים נכבדים של העם
שעליהם לעשות זהו רק
נדרש שפרעה ישלחם,
לנוע לכיון מתן תורה וכל
מובן הצער האלוקי " -ויהי
השאר זה ענינו של משה.
בשלח פרעה את העם".
פרעה שמדווח כעת כי
החמישית שבנו
"ברח העם" ,משמע שגם
התוצאה ידועה ומתוארת
היהודים מודים שיציאתם
היטב במדרשי חז"ל
אינה חוקית ,אזי מיד
לפרשתנו .הקבוצה
"ויהפך לבב פרעה ועבדיו
החמישית ירדה לים,
אל העם ויאמרו מה זאת
כשכל השאר משמיעים
עשינו כי שלחנו את
לעברם דברי בקורת
ישראל מעבדנו" .פרעה לא
מתכווין להפסיד הזדמנות שמחה עצומה שררה בכנס ההקהל שהתקיים בראשית השבוע בהיכל קשים על התנהלות בלתי
אחראית וכו' .אך משקפץ
התרבות ת״א ,״עצרת הודיה על הניסים״) .צילום :אהרלה(
כזו של "פעם בחיים" ויוצא
נחשון בן עמינדב לתוך
לרדוף אחר בני ישראל.
הים במסירות נפש ,והים נבקע בדרך נס ,עברו "ביבשה
בתוך הים" גם שאר "המבקרים" ,כשהם ממהרים לקו
ארבע כתות
הסיום על מנת לאסוף בזריזות את ביזת הים...
וכשחלקים לא מבוטלים מעם ישראל כך יוצאים
צריך לזכור ,הרבי שליט"א מלך המשיח הורה לנו מפורש:
ממצרים" ,מאולצים ,כפויים ומגמגמים" ,לא פלא שגם
כבר הגיע זמן הגאולה ,אנו דור השביעי ואנו נגאל .אין
ההמשך הוא בעייתי .חולפים כמה ימים ,ובני ישראל
מחסום אמיתי ,רק לפתוח את העינים .ההוראה ברורה,
מוצאים עצמם נחסמים ע"י "ים סוף" .נסיון קשה .הים
כמו ה"חמישיסטים" בים סוף ,עלינו להמשיך מתוך
לפנים ,המצרים מאחור ומשני הצדדים מדבר נוראי של
אמונה ובטחון ובעקשנות רבה בפרסום בשורת הגאולה,
חיות טרף .הבלבול
לימוד ענייני גאולה ומשיח וקבלת המלכות של הרבי
וחוסר הוודאות חוגגים,
רוב הציבור נחלק לארבע שליט"א מלך המשיח שיבוא ויגאלנו בגאולה האמיתית
והשלימה תיכף ומיד ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.
כתות.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
ערב חגיגי
השבוע יחגגו בארגון "ברית יוסף
יצחק"  20שנות פעילות של עריכת
בריתות חינם לכל דורש ,בכל גיל ,בכל
מקום בעולם .לרגל המאורע ,יערך דינר
חגיגי ומיוחד ,ביום רביעי הקרוב ,י"ז
שבט ) (11.2.09ב'היכל התרבות' דרום
השרון .במעמד רבנים ואישי ציבור.
בשעה  - 19:30בר עשיר ויוקרתי,
 - 20:30מופע חגיגי .הישיבה נפרדת.
רכישת כרטיס מזכה בזכות לסנדקאות
באחת מאלפי הבריתות .לפרטים נוספים
והרשמה.052-800-770 :

התוועדות ליל שישי
מזה תקופה ארוכה ,שחודשה
ההתוועדות המרכזית ביום חמישי
בערב )"ליל שישי"( בבנין  770בכפר
חב"ד .מידי שבוע בשעה  10נפתחת
ההתוועדות עם משפיעים אורחים ,לתוך
הלילה עם כיבוד .המעונינים להקדיש
את ההתוועדות לזכות קרוביהם
מוזמנים להתקשר ל.054-794-7576 :

בתופים ובמחולות
לאור דברי הרבי שליט"א מלך
המשיח בשיחת ה"דבר מלכות" משנת
תשנ"ב על קבלת פני משיח צדקנו מתוך
שירה וריקודים ,יתקיים ערב מיוחד
במוצאי שבת זו ,לנשים ובנות באולמי
"קווין סיטי" א.ת .אזור בשעה .19:30

חמשה עשר בשבט:

כנסי הקהל לילדי ישראל בכל
מקום )פרטים במוקדי חב"ד(
נא לשמור על קדושת הגליון

למה אומות העולם נבהלים?
בפרשתנו מסופר על כמה ניסים כלליים
שארעו לבני ישראל לאחר צאתם ממצרים :נס
קריעת ים סוף ,והצלת בני ישראל ע"י טביעת
המצרים בים ובהמשך לזה שירת הים " -אז
ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת".
לאחר פרשת השירה מסופר אודות המתקת מי
מרה ,נס ירידת המן ,נס השליו ,נס באר המים
עד לנס הנצחון במלחמת עמלק.
ניסים אלו מסופרים בהמשך אחד ,דבר המלמד
על שייכות פנימית ביניהם ,שצריך להבינם,
שהרי אלו הם ניסים שונים לגמרי.

מאז ולתמיד

יש לציין ,כי ניסים אלה אינם אירועים חד-
פעמיים אלא מהווים עניינים כלליים ,בעלי
משמעות לדורות.
קריעת ים סוף :מלבד מובנה בהצלת בני
ישראל ,באותו המקום והזמן ,היה בזה עניין
כללי שפעל בכל העולם .בקריעת-ים-סוף
נבקעו "כל מים שבעולם" ,כולל בעולמות
הרוחניים העליונים ,דבר שאיפשר את גילוי
אותם העולמות העליונים כאן למטה  -כהכנה
למתן תורה ,שאז החל איחוד ה"עליונים
והתחתונים" ,פעולה שנמשכה לעולם " -ה'
ימלוך לעולם ועד" .שלכן מזכירים את קריעת

ים סוף בכל יום ,כשם שמזכירים יציאת מצרים
כל יום.
ירידת המן :הנס היה רק בשהותם במדבר ,אבל
ה' ציווה ש"מלא העומר למשמרת לדורותיכם
למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם
במדבר".
מלחמת עמלק :כמפורש בפסוק "מלחמה לה'
בעמלק מדור דור" .ובפרט לפי פירוש תרגום
ירושלמי כי זהו עד לדורו של מלך המשיח.

לא רק בעליונים

והקשר שביניהם :תוכנה של שירת הים הוא
שבח והודאה להקב"ה על הצלת ישראל
מפרעה ומהמצריים ,כשבכך רואים הכל את
גדולת הקב"ה " -מי כמוכה באלים ה'...
נורא תהילות עושה פלא" .עד שכל האומות
שבעולם יודעים מכך ומפחדים" :שמעו עמים
ירגזון  ...אז נבהלו אלופי אדום".
אלא שרושם זה על האומות מעורר תמיהה:
והרי העיקר הוא הצלת בני ישראל  -מדוע אם
כן מודגשת הפעולה על אומות העולם ,טביעת
המצריים ,והאימה והפחד על האומות מסביב?
והביאור :קריעת ים סוף והשירה אין עניינם

להראות את גדולת ה' כפי שנמצא למעלה,
וכי הוא אוהב יהודים ומגן עליהם מצד מעלת
נשמותיהם ,אלא דווקא לבטא את גדולת
הקב"ה  -והקשר שלו לישראל  -למטה בעולם
הזה ,עולם הנשלט ע"י חוקי הטבע ,בו יהודים
הם "המעט מכל העמים" .ומבלי הבט על
כך ,הקב"ה מגן על ישראל ומציל אותם מידי
שונאיהם ,ואם צריך  -עושה להם ניסים.

מעל הטבע

ודווקא על ידי זה מתגלית בשלימות מלכותו
יתברך ,מתגלה שהקב"ה הוא הבעל-הבית
ומלך על ישראל והעולם כולו " -ה' ימלוך
לעולם ועד" .ברם כדי לפעול זאת בעולם
 צריך יהודי לפעול זאת קודם בעצמו ,שהואיכיר וירגיש בכל מציאותו שהקב"ה הוא "מלך
ישראל" ,ובאופן של "לעולם ועד" בכל עניניו
וצרכיו הגשמיים.
זהו המסר של "פרשת המן" " -כדי שיאמין
שכל מזונותיו באין לו בהשגחה" .יהודי צריך
לפעול בדרכי הטבע להשגת צרכיו ,אך עם
זאת הוא מודע לכך שהקב"ה הוא "הזן את
הכל" ,ובמילא גם הוא אינו כפוף להגבלות דרכי
הטבע .אומנם כדי לפעול זאת בשלימות ,עליו
גם לבטל את כל העניינים המנגדים לכך .וזו
בעצם המשמעות הכללית של מלחמת עמלק.
ועל ידי זה שיהודי מקבל מלכותו ית' בחייו
הפרטיים ,כשהוא מגלה בעצמו את "ה' ימלוך
לעולם ועד" יש לו את הכח לפעול כך גם
בעולם ,להביא את הגאולה האמיתית והשלמה
בפועל ממש ,כך שבכל העולם יורגש ש"ה'
ימלוך לעולם ועד".

)עפ״י שיחת פרשת בשלח תנש״א(

לוח השבת

פרשת בשלח
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:42
תל-אביב 4:57
4:47
חיפה
באר-שבע 5:00
ניו-יורק 5:02

מוצש"ק

5:57
5:58
5:56
5:59
6:03

 :‰¯ËÙ‰ודבורה אשה נביאה – ותשקוט
הארץ ארבעים שנה(‡Ï ,‰ „ ,„ ÌÈËÙÂ˘) .
יו"ל ע"י :האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

עורך :הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי :יצחק רחימי
רכז המערכת :בנצי פרישמן
משלוחים :מנחם רווה
ברדיצ'ב  ,10בת-ים עיר הגאולה ,ת.ד3084 .
טל'  03-658-4633פקס03-657-3816 :

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :צילום ש .רומני

אימיילsichat@hageula.com :
אינטרנטwww.hageula.com :
www.moshiach.net

ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

בשלח
אז ישיר משה ובני ישראל ...זה
)שמות טו ,א-ב(
א-לי ואנוהו
אומר על כך המדרש" :היה כל אחד
ואחד מראה באצבעו ואומר זה!"
ההתגלות האלוקית שהייתה לעם
ישראל במעמד קריעת ים סוף ,היתה
כזו ,שלא רק שהם חשו בה ,אלא אף
ראו אותה ,עד כדי יכולת להצביע
ולומר " -זה א-לי!"

)פניני גאולה(

ויאמרו לאמור

)שמות טו ,א(

מהו "ויאמרו לאמור?" ,לאמור לדורות,
כשאתם נכנסים בצרה אל תאמרו :אנו
עושים מלחמה ,אלא ,ה' ילחם לכם
ואתם אומרים שירה.

היום יותר מתמיד ,רואים

ניסים גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה ,עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות050-8080-770 :
או באתר הגאולה www.hageula.com

)מדרש תהילים(

הנני ממטיר לכם לחם מן השמים
)שמות טז ,ד(

המן היה מזון אלוקי שירד לבני ישראל
באופן ניסי גלוי ,במשך ארבעים שנות
שהותם במדבר.
ירידת המן פסקה רק לאחר שישראל
נכנסו לארץ ,בכיבוש יהושע .ירידת המן
עתידה לחזור בסיום תקופת היעלמותו
של מלך המשיח.
וכך לשון המדרש :רבי ברכיה בשם רבי
לוי ,כגואל ראשון כך גואל אחרון .מה
גואל הראשון נגלה להם וחזר ונכסה
מהם ,כך גואל אחרון ...
אמר רבי יצחק בר מריון ,לסוף  ...נגלה
להם ומוריד להם את המן ,שנאמר:
"עוד אושיבך באהלים כימי מועד"
)הושע יב ,י( .
)ילקוט שמעוני ומדרש רבה(

דבר מלך
‡‰·ÂË‰ ı¯‡‰ Ï
ÏÎ· ‰·ÂË ‰ËÏÁ‰‰˘ ÔÂˆ¯ È‰ÈÂ
‡È·˙ ("··ÏÏ ‰‡¯È '‰"˘) Ï"‰
˙ÂÈ¯Ú·"˘ - ¯Î˘‰ ˙‡ „ÈÓÂ ÛÎÈ
ÈÚ ÌÚ ıÂ¯Â) "ÍÏ ÂÈ˜Ê·Â
˘ı¯‡ ,‰˘Â„˜‰ Âˆ¯‡Ï (‡ÈÓ
ı¯‡ ˜¯ ‡Ï) ‰˙ÂÓÈÏ˘· Ï‡¯˘È
‰¯ÂÚ˘Â ‰ËÁ ı¯‡" (˙ÂÓÂ‡ ¯˘Ú
ÔÓ˘ ˙ÈÊ ı¯‡ ÔÂÓ¯Â ‰‡˙Â ÔÙ‚Â
ÚÂ·˘ÏÂ ‰È¯ÙÓ ÏÂÎ‡Ï") "˘·„Â
ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ" Í¯·ÏÂ ,"‰·ÂËÓ
.("‰È˙Â¯ÈÙ

)(·"˘˙ Ë·˘· ¯˘Ú ‰˘ÓÁ ˙ÁÈ˘Ó

ה'הקה ל' הארצי בהיכל התרבות ת"א
ֵ
התודה והברכה למסייעים להצלחת כנס
בשם אלפי המשתתפים בכנס ההודאה להקב"ה על הניסים ,משוגרת ברכת תודה וברכה למסייעים והתורמים:
הרב ראובן שאער ,הרב אריה לוי ,הרב אבנר שלוש ,הרב בנימין עקיבא ,הרב מרדכי ענתי ,הרב אברהם בן-שמעון ,עו"ד יוסף מאירי
ר' יוסף טויטו  -דפוס הילה 770
לתלמידי התמימים מישיבות חב"ד ,שהקדישו מזמנם ומרצם:
הת' שוקי גור ,הת' ישראל אופן ,הת' עקיבא סודרי ,הת' אפרים קעניג ,הת' ששון אביעד ,הת' מני בן שמעון
צוות האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה :הרב יצחק רחימי ,הרב חיים ציק ,הרב יצחק ברוך ,הרב מנחם רווה ,הרב בנצי פרישמן
הרב זמרוני ציק  -יו"ר

שלימות הארץ ובטחון עם ישראל

נפלאות עכשיו

)א( ָל ָּמה רָ גְ ׁשוּ גוֹיִ ם וּ ְל ֻא ִּמים יֶ ְהגּ וּ רִ יק) :ב( יִ ְתיַ ְּצבוּ ַמ ְלכֵ י ֶארֶ ץ וְ רוֹזְ נִ ים נו ְֹסדוּ יָ ַחד
ַעל יְ י וְ ַעל ְמׁ ִשיחוֹ) :ג( נְ נַ ְּת ָקה ֶאת מו ְֹסרו ֵֹתימ ֹו וְ נַ ׁ ְש ִל ָיכה ִמ ֶּמנּ וּ ֲעב ֵֹתימוֹ) :ד( יוׁ ֵֹשב
)תהלים ב'(
ש ָחק ה' יִ ְל ַעג ָלמוַֹ ...אׁ ְשרֵ י ָּכל חו ֵֹסי בוֹ:
ַּבׁ ָּש ַמיִ ם יִ ְ ׂ

"ויספרו מעשיו ברינה"

לנוכח הצהרות הממשלה בישראל והצהרות דומות הנשמעות מנציגי
אומות העולם ובראשם ארה"ב ,על דבר הרצון להקים מדינה פלסטינית,
היו לא תהיה ,בשטחים שכבר נמסרו לידיהם ובשטחים נוספים שבכוונת
הממשלה למסור להם ,הרינו בזה להבהיר את חומרת האיסור וסכנת
הנפשות העצומה שבדבר ,בפסק-דין הלכתי כדלהלן:

פסק  -דין
ארץ ישראל הינה נחלת עולם שניתנה לעם ישראל "עם
עולם" ,מאת "אלוקי עולם" ע"י כריתת ברית "בתורת
עולם" ,ואין לאף אומה ולשון שום חלק ושום זכות בה.
ובנוסף לזה ,הרי הלכה מפורשת בשלחן ערוך "אורח
חיים" סימן שכ"ט ,שאין למסור אף שעל מהשטחים
שבידינו שכולם דרושים לבטחון מטעמי פיקוח נפשות,
וזאת מלבד ענין קדושת הארץ הנ"ל ואיסור "לא תחנם"
)"לא תתן להם חניה בקרקע"(.
ועל כן אנו פוסקים בזה ,כי יש לבטל מיד כל אטונומיה
שהיא שניתנה לפלסטינים ,ובוודאי שאסור לאפשר
הקמתה של מדינה פלסטינית בשום צורה שהיא! איסור
זה כולל גם את עצם הדיבור על הקמת מדינה כזו ,היות ועצם העלאת
הנושא מהווה עידוד לטירור הפלסטיני ,וגורם לסכנת נפשות של מליוני
יהודים .ח"ו.
כמו כן אנו פוסקים עפ"י שו"ע או"ח סימן שכ"ט ,הרי שקיים איסור
מוחלט למסור ,ח"ו ,לגויים כל שטח שהוא מארץ ישראל.
כל ממשלה שתקום ומגמתה לנהל מו"מ עם הפלסטינים על ויתורים
כל שהם בארץ ישראל ,או שמצהירה על פינוי יהודים משטחי יהודה
ושומרון ,היא מגבירה את סכנת הנפשות של רבבות יהודים ברחבי ארץ
הקודש ,וממשלה כזו והעומדים בראשה מכריזים מלחמה גלויה נגד
הקב"ה ,תורתו ,עמו וארצו.
גם ביחס לאומות העולם הרינו קובעים בזה :כאמור ,ארץ ישראל היא
"נחלת עולם" ל"עם עולם" מ"אלקי עולם" ,ע"פ מ"ש ב"תורת עולם".
גם האומות שאינם יהודים מאמינים שהקב"ה הבטיח לאברהם אבינו
בברית בין הבתרים "לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר
הגדול נהר פרת את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני וגו'" "עשר אומות",
"ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו") .ו"לזרעך" היינו ליצחק אבינו עליו נאמר
"כי ביצחק יקרא לך זרע"(.
והיות וכל באי עולם מחוייבים בקיום שבע מצוות בני נח ,המהווים
את הבסיס האמיתי והיחידי לקיומה של האנושות ,וזה כולל איסור גזל
ואיסור שפיכות דמים ,לפיכך אסור לאומות העולם לגעת אפילו בשעל
אחד בתחום ארץ ישראל לגבולותיה .כמו כן אסור להם לסייע למי
שמנסה לגזול שעל מארץ ישראל ,ואין להם רשות ללחוץ על מסירת כל
שטח שהוא ,כדין מסייע לדבר עבירה.
כל מדינה העוברת על איסור זה ,פוגעת בציווי האלוקי ושומטת את
זכות הקיום שלה שניתן לה ע"י בורא עולם ומנהיגו.
אנו פוסקים שזה מכבר "כלו כל הקיצים" וישראל כבר עשו תשובה,
וכלשון הרמב"ם "מיד הם נגאלים" ולכן עלינו לזכות להתגלות הרבי
שליט"א מלך המשיח ,שיבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו ,בגאולה
האמיתית והשלימה מתוך שמחה וטוב לבב ,תיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד !
)פסק הדין ,הוקרא במעמד אלפים ,בכנס הקהל השבוע ,בהיכל התרבות ת"א(
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד ,6132 .צפת | טל' 050-875-4616

במרכזו של כנס "הקהל" הארצי
לקומה הראשונה ונתקלתי במסך
בתל-אביב,
שהתקיים ביום ראשון
עשן שהגיע מכיוון חדרו של הילד.
עמד נושא ההודאה להקב"ה ,על
קראתי לילדיי ולבעלי אך הם לא
הניסים הגדולים שהתחוללו בימי
ענו ,ומדד הלחץ שלי טיפס ועלה
מבצע "עופרת יצוקה".
בקיצוניות .לאחר כמה רגעים
המנחה הרב אברהם בן שמעון,
יצאו כולם מבעד לענן האבק בלי
בחר לפתוח את המעמד במספר
פגע .עדיין נותרנו עם חשש גדול
סיפורים שפורסמו בכלי
מה אירע לבני בחדר בו הייתה
התקשורת.
הפגיעה.
אחד מהם הוא סיפורה של גב'
חלפו עוד מספר רגעים ,והבן שלי
סופי כהן משדרות .ביתה ממוקם
דפק בדלת הראשית .הוא היה
כארבע קילומטר בלבד מבית חנון,
נראה רגוע למדי ,וסיפר שלא נפגע.
ממנה שוגרו רקטות רבות.
לא הבנו מאיפה הוא מגיע פתאום,
שכן ידעתי שהוא ישן בחדרו ולא
היא מתארת זאת" :אני יכולה
עזב את הבית.
לראות מחלון הבית שלי את
שובל
היציאות של הרקטות עם
הוא ביקש מאתנו לצאת איתו אל
במשך
העשן שנלווה אליהם...
מחוץ לבית בכדי להבין את עוצמת
שמונה שנים עמדנו חסרי אונים
הנס .מה שקרה הוא שטיל חדר
כשהצבא נמנע
מבעד לקיר חדרו
המסכן
מלהגיב לירי
ויצר פרצה ברוחב
את חיינו".
של 'דלת' ,פגע
בארון הבגדים שלו
את הבוקר בו
ושרף את כל הבגדים
אירע הנס מתארת
ושאר הדברים שהיו
הגב' כהן כעוד
לו שם ,אך כל ההדף
בוקר שגרתי למדי.
אחד מהבתים שנפגעו
והרסיסים התפזרו
"בשמונה בבוקר
אל מחוץ לחדר.
נשמעה אזעקת 'צבע אדום' ,מה
שמאותת לנו שאנחנו צריכים
בעוד שהחום והאש כילו את כל
מפני
להיכנס למרחבים מוגנים
הבגדים שהיו בארון .הנה באורח
תשמע
שבעוד שניות ספורות
פלא הניילון של התפילין לא נמס.
נפילה.
הטיל עצמו נפל על מיטתו ,מה
היווה
ניצן
הגדול
בננו
של
החדר
שגרם לו לכוויות קלות בגבו .הוא
שכן
הממ"ד,
חדר
את
ימים
באותם
יצא אפוא מבעד אותו פתח שנפרץ
הוא היה ממוקם בקומה הראשונה
וחזר ונכנס לבית דרך הדלת
של הבית וקירותיו היו עשויות
הראשית...
ביטון ,בניגוד לחדר בו אנחנו
אני בטוחה שהילד הזה ,ואחיו
ההורים התגוררנו ושתי בנותינו.
שישן בסמוך ,משלימים תמיד מניין
בנותיי שהו בקומה הראשונה כמו
לתפילות ובזכות כך הקב"ה עשה
גם בעלי שהתכונן ליציאה לבית
עמם נס גלוי .התריסים והחלונות
הכנסת.
בכל הבית נעקרו ממקומם
הבעיה הגדולה הייתה שהבן נעל
והתנפצו.
עליו את החדר בטרם הלך לישון,
החדרים שלא נפגעו היו שני
ואיש מאתנו לא יכול היה להיכנס
החדרים שנמצאים בקומה
לחדר בו הוא ישן .הוא עצמו ישן
העליונה .המרפסת נעקרה כולה,
שינה עמוקה וכלל לא שמע את
ועד היום בחצר הבית נעוצים
האזעקה.
הרסיסים מהרקטה על העצים .גם
ציפיתי לשמוע כמו תמיד קול
המחסן מחורר כולו כמו מסננת
כמה
עמום של נפילה .חלפו רק
– עדות לנס הגדול שזכינו לו.
שניות ולפתע נשמע קול נפץ עז.
באותו בוקר קבלתי את הילדים
הבנתי שהפעם זה כנראה נפל
שלי במתנה .רק מי שראה את
קרוב .כמה קרוב? את זה הבנתי
הבית יבין זאת".
כשמיהרתי לרדת בגרם המדרגות

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה

פגישה = סכנה!

מחלקת הפקות והוצאה לאור

"מאז שהמפלגה הנ"ל נפגשו עם באי-כח הערבים
וניהלו מו"מ עמהם )אף שהפרטים לא נתפרסמו
לע"ע בכתבי-עת בארץ הקודש( ,והידיעה על דרך
פגישה זו נתפרסמה במכתבי עת אחרים ובמילא בין הערבים ,וכתוצאה
מזה מביאות  -על-פי טבע ושכל  -זה שהערבים בכל מקום המשיכו
בפעולות ,והזיקו כמה וכמה מאחינו בנ"י שליט"א ועד לידי רצח ר"ל"
)ניסן תש"נ(

מבצע נש"ק )נרות שבת קודש(
ניתן להשיג את הקופסאות החדשות
עם או בלי נרות
להזמנות חייגו077-5123-770 :

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

ו' יב פרקים כא-כג
ש' יג

שבט פרק ליום
הל' כלים פרק ה
הל' טוען ונטען

פרקים כד-כו

פרק ו

א' יד פרקים כז-כח .הל' מקוואות .פרק א.

פרק ז

ב' טו פרקים ב-ד

פרק ח

ג' טז פרקים ה-ז

פרק ט

פרקים ח-י

פרק י

ד' יז

ה' יח פרק יא .ספר נזיקין ,הל' נזקי ממון ,פרקים
א-ב

פרק יא

"יודו לה´ חסדו ונפלאותיו לבני אדם"
כ 3,000-חסידים נאספו ,ביום ראשון השבוע,
לכינוס 'הקהל' מרשים ,שעמד בסימן ההודאה
להקב"ה על ניסי המלחמה בדרום .הכנס הארצי
שאורגן על ידי האגודה למען הגאולה האמיתית
והשלימה ,התקיים כהתוועדות הכנה לקראת
יו"ד שבט.
מייד בכניסה לאולם ,ניתן היה לראות רבים
מצטופפים ליד דוכני המכירות של יריד גאולה
ומשיח.
המנחה הרב אברהם בן-שמעון פתח את הערב
במילות הסבר על יו"ד שבט שבפתח ,והנושא
המרכזי של הערב  -ההודאה על הניסים.
הכיסאות באולם מתחילים להתמלאות בציבור
רב מכל גווני הקשת ,כשהרב יעקב לנצ׳נר מקריא
עם הקהל את פרק התהילים של הרבי שליט"א
מלך המשיח .הרב יורם שרעבי מחברון קורא את
נוסח ההזמנה לרבי שליט"א מלך המשיח.
קהל האלפים פורץ בשירה אדירה של "יחי
אדוננו" ,שמתמשכת למחרוזת ארוכה של שירי
גאולה ומשיח ,בניצוחו של הזמר החסידי ליפא
שמעלצר ,המלווה בתזמורתו של עמירן דביר.
חיילי צבאות ה' ,נציגי קהילות חב"ד מכל
רחבי הארץ ,ניגשים ומכריזים את שנים-עשר
הפסוקים ,בהנחיית ר' אלעזר פרץ מנתניה.

אמונה ובטחון

פותחים בדבר מלכות ,הרב חיים לוי יצחק
גינזבורג ,משפיע ישיבת חב"ד בראשל"צ ,פותח
בנקודות מתוך ה"דבר מלכות".
זה הזמן ,לעבור ולצפות בקטעי וידאו מיוחדים
מהרבי שליט"א מלך המשיח המעודד את שירת
החסידים ,כשהקהל באולם מצטרף לשירה ברגש.
הזמר אריאל זילבר עולה להמשיך את השמחה,

חלק מקהל האלפים )צילום :אהרלה(

תוך שהוא מציג בהופעת בכורה מספר שירים
חדשים המשלבים את בשורת הגאולה והגואל.

מודים להקב״ה

הרב אלעזר קעניג משפיע בישיבת חב"ד בנצרת
עילית נושא את המשא המרכזי של הערב,
העוסק בחשיבות ההודאה להקב"ה בחיי היהודי,
החל מייד בקומו משנתו.
הזמר ליפא ,מגלה את פרץ השמחה העצום,
ומספר כי הוא מתרגש לחלוטין ,ומלמד
ספונטנית שיר חדש באידיש "טראכט גוט וועט
זיין גוט" )חשוב טוב יהיה טוב( ושירים נוספים.
כעת עולה לבמת הנואמים אחד החיילים
שבעצמו חווה נס מופלא ,ר' נחמיה רובין ,שיחד
עם מפקדו אהרון קרוב ,היה בעת שהתפוצץ
בית ממולכד .נחמיה ,שנשא על גבו  30ק"ג חומר
נפץ ...מייחס את נס הצלתו רק אודות לחת"ת
שנשא בתיק.
עו"ד ר' יוסף המאירי ,מפתיע את הקהל בצרור

סיפורי "מבצעים" .למרות חזותו החצונית
שאינה מלמדת על פנימיותו ,מתברר לקהל כי
מדובר בחסיד של ממש ,שאת ימי המלחמה
העביר בפעילות אינטנסיבית של "מבצעים".
בשלב זה עולה שוב הזמר אריאל זילבר לשירים
חדשים שחיבר בנושא ההודאה להקב"ה" .הודו
לה' כי טוב" משתלבים להם עם "ברוך הבא
מלך המשיח" ועוד.
האורות כבים ,ועל המרקעים נראים חיילים
החושפים את מימדי הנס הגדול שאירע ,בעת
שבאחד מבתי הספר לנו  150חיילים .רק
בבוקר התברר באקראי על ידי אחד החיילים
כי הבנין כולו ממולכד .בחסדי שמים הוא גילה
זאת בזמן והציל חיי לוחמים רבים.
וכהשלמה לדברים ,עולה לשאת דברים ,חייל
נוסף .הפעם זהו ר' נדב רט ,חסיד חב"ד המשרת
במילואים ,הוא מספר בקצרה על כמה מקרי
מופתים שאירעו לו ולחבריו.

״הודו לה׳ כי טוב״

לאחר עוד מופע של ליפא משיריו המובחרים,
מוזמן הרב אליעזר גבירץ ,שליח בעמק יזראל,
להקריא את פרק ק' בתהילים "מזמור לתודה".
אחריו החייל הת' מענדי בן אגו מברך "הגומל".
כעת נראה קטע מתוך התוועדות הרבי שליט"א
מלך המשיח בו הוא זועק כנגד הדיבורים עם
הערבים במסגרת "הסכמי שלום".
רגע לפני סיום ,עולה לשאת דברים ,הרב זמרוני
ציק ,יו"ר האגודה למען הגאולה האמיתית
והשלימה .המקריא את פסק הדין ,שלא תקום
מדינה פלסטינית היל"ת.
לסיום ,הגרלה על כרטיס טיסה ל ,770-נערכת
על ידי את"ה בישיבת חב"ד בנצרת עילית.

התקליטן החרדי מספר 1

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

לא להתבייש מהלועגים

יש את היכולת
מובן וגם פשוט ,שמה שכותב שאינו יכול להשתתף
בשיעור או לעיין בספרי קודש ,אינו נכון כלל וכלל,
והרי ידוע דבר המשנה המקיים את התורה מדוחק
בטוח שסוף-סוף יקיימנה מתוך הרחבה ,וכיון
שנדרש זה ,בודאי שישנה היכולת לקיים הדרישה,
שהרי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו.
ובכל זאת מהנכון  -נוסף על הנ"ל  -ילמוד בעל-
פה איזה פרקים משניות ועכ"פ פרק אחד מספר
התניא קדישא ,ובהלכו למקום פרנסתו בגשמיות
ובחזירתו ,ימלא זמנו בתורה ע"י לימוד בעל-פה
בדיבור או עכ"פ לעבור במחשבתו על הפרקים
האמורים.

)מאגרת ו׳תקצ(

ארגון ברית יוסף יצחק הינו ארגון המבצע
בהתנדבות ברית מילה לתינוק ילד או מבוגר לכל
יהודי בישראל ובכל מקום בעולם.
הארגון מציין  20שנות פעילות ועד כה ביצע מעל
 30.000בריתות מילה בישראל וברחבי העולם.
הארגון הוקם ומנוהל ע"י הרב ירון עמית לענות
על הצורך הגדול עבור אותם יהודי ועולים חדשים
בישראל וברחבי העולם שלא עברו ברית מילה.
לארגון מוהלים מומחים ורופאים  -מוהלים מומחים
בכל רחבי העולם אשר מבצעים בריתות מילה לפי
ההלכה היהודית ,לכל יהודי תינוק או ילד מבוגר -
בכל גיל ובכל מקום אשר לא עבר ברית מילה.
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

כותב שיש כאלו שמלעיגים ממנו על מה שלומד
בישיבה לימוד תורתנו הק'.
וכבר ידוע שהתחלת כל חלקי הד' שו"ע והיסוד
שלהם הוא הענין שאל יבוש מפני המלעיגים ...
ואדרבא באם מתרשמים מהמלעיגים הרי אין לדבר
סוף ,ומתדרדרים למטה מטה וכו'.

חתן בשעת החופה
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)מאגרת ו׳תקנ(

...חתן בעמדו בחופתו ,עת רצון הוא למעלה למלא
משאלות לבבו אז  . .ביום החופה מוחלין לו על כל
עוונותיו ,שחתן דומה למלך ,והעיקר שבעת החופה
מדמין אותו ,ליצירך בגן עדן מקדם ,שאז הרי היה
קודם חטא עץ הדעת.

)מאגרת מאגרת ו׳תקנו(

ערב הצדעה חגיגי
לציון  20שנות פעילות
לארגון ברית יוסף יצחק

מופע אומנותי!

יום רביעי י"ז שבט תשס"ט 11.2.09
היכל התרבות דרום השרון

חדש:

אירוע

הגברה מקצועית  gתאורה מרהיבה  gמסכי וידאו
ענקיים  gגרסאות מוסיקה יחודיות  ,שופרות
ומתופפים ,זיקוקין ופירוטכניקה
ועוד ים אטרקציות

במעמד
הרב הראשי לישראל

הרב יונה מצגר

.

מנחה

קובי אריאלי
 19.30בר עשיר ויוקרתי
 20.30מופע חגיגי
הישיבה נפרדת

לפרטים 052-8000-770

