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בוקר יום שני השבוע. סמוך לשעה 10:30 החריד 
פיצוץ עז, את מרכז העיר דימונה. מחבל פלסטיני 

ימ"ש פוצץ עצמו בפיגוע התאבדות במרכז 
המסחרי. התוצאה המיידית, הרוגה ישראלית הי"ד 

ותשעה פצועים ה"י. צוות מד"א שהחל לטפל 
באחד הפצועים, זיהה לפתע כי מדובר במחבל 
נוסף שעל גופו חגורת נפץ והרחיק מיידית את 

הנאספים.
חבלן המשטרה ופקד קובי מור שהגיעו למקום, 

הבחינו כי המחבל 
למרות פציעתו מנסה 
להפעיל את המטען. 
חבלן המשטרה ירה 

לעבר המחבל, אך הלה 
המשיך בנסיונו להפעיל 

את המטען. בשלב זה 
כיוון פקד קובי מור את 

נשקו לראש המחבל 
וירה בו למוות.

עד כאן סיפור האירוע, 
עבורו קיבל פקד מור 
צל"ש ועליה בדרגה, 

עליהם מן הראוי לייחד 
כמה מילים.

צל״ש ובגדול
נכון לעובדות, לא 

הייתה כאן הסתערות מול מחבל יורק אש, 
ולמרות זאת מגיע לו צל"ש. נכון לעובדות, היה 

זה ירי במיושב על מחבל פצוע קשה ולמרות זאת 
מגיע לו צל"ש ומכמה סיבות.

לכל לראש מגיע לו לרב פקד קובי מור צל"ש, על 
תגובתו הבריאה, למרות שהוא חי כמו החברה 

הישראלית כולה, במערכת מעוותת, בה פגר של 
מחבל, חשוב מחייהם של עשרות יהודים, ה"י.

צל"ש, משום ששנים 
הוא "חונך" שלא 

לירות במחבל, גם 
המכווין את נשקו 

עליך, אלא רק לאחר שקיימת וודאות כי כוונתו 
להרוג. וודאות אותה ניתן לאשר רק לאחר 

שנפגעת מירי המחבל. צל"ש, משום שהוא לא 
חשש מהלינץ' התקשורתי אליו הוא עלול להקלע 

כתוצאה ממעשהו זה. צל"ש, משום שהוא לא 
ניסה לנהל מו"מ עם המחבל, אלא בחושיו 

הבריאים, ידע שהבא להורגך השכם להורגו. צל"ש 
משום שהוא לא התנהג כקצין משטרת ישראל, 
אלא כיהודי החש כי אחיו בסכנה והיה מוכן גם 

לשלם על כך מחיר 
גבוה.

תיקון העיוות
העובדה שהמערכת 

מעניקה צל"ש לאדם 
שעשה מעשה כה מובן 
מאליו, רק מעידה על 

העיוות בה נמצאת 
כיום החברה בישראל. 

עיוות לו אחראיות 
ממשלות ישראל 

שאיפשרו את הקמת 
הרש"פ והתחמשותה, 

אפשרו וביצעו את 
פשע ההתנתקות 

ואירועי עמונה, אפשרו 
את הפקרת ציר פילדפי 

ומתן מעבר חופשי 
לאמל"ח המצטבר בכמויות ענק ברצועה ועוד 

ועוד.
כעת משנכנס אדר בו גובר ותקיף מזלם של 
ישראל, זה הזמן לתקן את העיוות. זה הזמן 

ליישם את ההלכה הברורה בסימן שכ"ט בשולחן 
ערוך, ואת הוראות הרבי שליט"א מלך המשיח, 

שאין למסור ואין לדבר על מסירת אף שעל 
משטחים שבידינו. זה הזמן לבטל מיידית את 

הרש"פ כמו גם את הממשלה בישראל האחראית 
לקריסה הבטחונית.  עתה הזמן, משנכנס 

אדר שמרבין בשמחה ובפרט בשמחת הגאולה 
האמיתית והשלימה ע"י הרבי שליט"א מלך 

המשיח תיכף ומיד ממש.

בארה״ק משיח קונגרס
   תכונה רבה בקרב שלוחים

ופעילים ברחבי הארץ, לקראת ועידת
הקודש' שייערך  'קונגרס משיח בארץ

'פורים ביום רביעי בעוד כשבועיים.
י"ד אדר ראשון (20.2.08) במרכז  קטן'
'גני התערוכה' בתל אביב.  הקונגרסים

ישתתפו מאות שלוחים ופעילים,  באירוע
מכובדים  רבנים בו וצפויים להשתתף

לימי  בהמשך ואישי-ציבור נבחרים. זאת,
שאורגנו בקיץ האחרון. המוצלחים העיון

חוברת פעילות בצבאות ה׳
בתנועת הנוער צבאות השם
הרב דוד נחשון בארה"ק, בראשות

חדשה של  אלו על הפקה בימים שוקדים
מהודרת שמכילה בתוכה מגוון  חוברת
פעילויות מרתקות מחולקים בנושאי 

חדורים בסימן השנתי:  החודש, כפי שהם
מנהל  מופקד 'הגאולה בפתח'. על ההפקה

שלום לבקיבקר. הסניפים הרב אגף

שקריות - טענות הערבים
גלעד  היהודים החיים בישוב חוות

הפלסטינים ופעילי טוענים כי שוב
קיצוניים מפיצים שקרים כאילו  שמאל

ג'ת.  עצי זית בכפר מהן עקר 200 מי
בעבר התבררו רוב התלונות של הערבים 

בשומרון כאילו עקרו עצי  על יהודים
עצים  שווא. זית כעלילות ותלונות

ריב חמולות  בגלל נעקרים בשומרון לרוב
כלכליות שונות. או מסיבות חקלאיות

שליט״א  הוראות הרבי ליישם את ישראל, זה הזמן של מזלם ותקיף אדר בו גובר משנכנס
והשלימה הגאולה האמיתית שמחת ישראל מתוך עם ובטחון מלך המשיח בשלימות הארץ

חדשות טובות
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חדשות משיח באתר הגאולה
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ב"ה

הצל"ש החיוור
לחברה בישראל

שזה יספיק לפני במחבל ימ״ש, בתושיה יורה מור, קובי פקד רב
השבוע בדימונה. במקום הפיגוע השניה, חגורת הנפץ את להפעיל

בריא בהגיון מציל חיים
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ג) (שמות כה, וזאת התרומה
וכסף זו מלכות בבל.. כנגד מלכות זהב
ועורות  יון..  מלכות  זו  ונחשת מדי.. 

אילים מאדמים זו מלכות הרביעית.. 
ד'  שאתם רואים פי אמר הקב"ה אף על
עליכם,  ובאות  מתגאות  הללו מלכיות 
מתוך  לכם ישועה מצמיח חייכם שאני
"שמן למאור"  אחריו השעבוד, מה כתיב
אצמיח  שם  שנאמר  המשיח,  מלך  זה
ואומר למשיחי,  נר ערכתי לדוד קרן 

"קומי אורי כי בא אורך" וגו'.
(מדרש תנחומא)

ושמן אלים.. ועורות וארגמן ותכלת
כז) ככ, (שמות למאור

אמר סימון:  רבי בן  יהודה  רבי  אמר 
שאתם  סבורים לישראל לא תהיו הקב"ה

לי  שהפרשתם  דברים י"ג עלי  גומלים 
שעשיתי לכם במצרים  דברים כנגד י"ג
תחש,  אנעלך רקמה, "ואלבישך הן ואלו
ואעדך  משי,  ואכסך בשש, ואחבשך 

טז) (יחזקאל עדי"
גרונך  על ורביד ידך על "ואתנה צמידים
אזנך  על ועגילים אפך  על נזם ואתן 
אשר  ולחמי  בראשך  תפארת  ועטרת 
האכלתיך"  ודבש  שמן סולת  לך נתתי

שהפרשתם לי. דברים כנגד י"ג הוי
עלי,  שאתם גומלים עליכם ואני מעלה
עלי"  גמל  כי לה' "אשירה דוד  אמר 
לכם  פורע  אני  הבא  ולעולם (תהלים), 
כל על  ה'  וברא אלו  דברים  י"ג  כנגד
יומם  ענן מקראיה  ועל  ציון הר  מכון 
כל  על  כי  לילה  להבה אש  ונגה  ועשן 
יומם  לצל תהיה  וסוכה חופה כבוד 

מזרם וממטר. מחרב ומחסה ולמסתור
(מדרש תנחומא)

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון  לפי

5:57 4:44 ירושלים 
5:59  4:58 תל אביב 
5:57 4:48 חיפה
5:59  5:01 באר שבע 
6:05 5:03 ניו יורק  

את אעזוב ולא - חכמה נתן ‰ËÙ¯‰: וה'
- ו, יג) כו ישראל (מלכים א' ה, עמי

לבניית המשכן האישי לתרום

מקדש ושכנתי לי "ועשו בפרשתנו: הפסוק את
בתוכם  "ושכנתי רבותינו ז"ל בתוכם" לומדים
נאמר אלא בתוכם  לא בתוכו (לשון רבים), -

"ושכנתי בתוך כל אחד ואחד". הקב"ה מבטיח:
(כי  במשכן ומקדש רק לא בתוכם", שישכון

בקרב  גם צריך לכתוב "בתוכו"), אלא אז היה
עושה מחפציו  שהאדם כך יהודי. על ידי כל

תורה ומקיים  - לומד מקדש להקב"ה הגשמיים
מצוות, ומביא קדושה גם בעניני החולין 

שוכן הקב"ה בתוכו. - ובדברי הרשות

מבמקדש יותר באדם
בתוכם", השראת השכינה ה"ושכנתי ויותר מכך
בכל אדם מישראל היא במידה מסויימת באופן 
במשכן  מאשר ה"ושכנתי" שהיה מעמיק יותר

שככל שיהיה ה"תחתון" של  ומקדש. שכן מובן
המוגבל של המשכן ומקדש  הדומם והמקום

אינו מגיע לנחיתותו של הדומם  נחות ביותר,
והמקום שבכללות העולם.

מביא קדושה גם אל הדומם  ובשעה שאדם
והמקום שבכללות העולם, הרי הוא 

הכוונה של "דירה  אמיתית את משלים בזה
למטה  תחתון מהתחתון שאין בתחתונים";
ית' ממש,  דירה לעצמותו ממנו, הוא עושה

דוקא עבודה זו מביאה את המקדש שלכן

(אפילו בערך של  גבול - בלי שהוא השלישי
בית המקדש ראשון ושני). 

- להביא את  כעת, הוא מקדש" לי ה"ועשו
צריך  - הקדושה בדברי החולין של כל אדם

ה"ועשו לי מקדש"  של להיות באותו אופן
וכסף וגו"'.  מ"זהב כפשוטו, כפי שהמשכן נבנה

עשו את  (ט"ו) הדברים מהם כשם שכל י"ג
הוא גם  כך המשכן נעשו הם בעצמם קדושים,

צריך לעשות מדברי  שהאדם למקדש בנוגע
יהיו קדושה.  שלו: שהם עצמם הרשות

בעסקים אלוקות להכניס
ההבדל לידי ביטוי בא אין די שבהנהגת היהודי

בזהירות  רק אינו יהודי, בינו לבין, להבדיל,
זוהי  - שכן גבול וכו' מאונאה במסחר, השגת

רק עבודה של המנעות מלעסוק במסחר באופן 
היא,  האסור על פי תורה. אבל תכלית העבודה
אלקות;  שבתוך עשיית המסחר תורגש ותיראה
יהיה לשם שמים, שישתמש  ולא רק שהמסחר
עצמה  שהגשמיות בגשמיות לשם קדושה, אלא

ב"ועשו לי מקדש"  (כפי שהוא תהיה קדושה
נעשו מקדש). כפשוטו, שהתרומות עצמן

דעהו"; לא רק  דרכיך שזהו פירוש של "בכל

 - עצמם אלא שבהם שדרכיך יהיו לשם "דעהו"
עצמה  "דעהו". בדוגמת אכילת  שבת שהאכילה

היא מצוה, נדרשת להיות גם אכילת חול וכן 
דברי הרשות, שייעשו לא רק לשם שמים,  כל
דעהו : שלחנו של  יהיה עצמם אלא שגם בהם
ה'", שיהיה  לפני צריך להיות "שלחן אשר אדם

הענינים.  קדוש בדוגמת המזבח, וכך בכל

למטה מלמעלה
פרשת תרומה הקשר בין גם לפי זה יובן

יתרו ומשפטים: בפרשת  לפרשיות שלפניה
יתרו מדובר אודות מתן תורה בו נתחדש 

עליונים  חיבור וגשמיות, הקשר של רוחניות
(אך בהוספה), נידון  עצמו זה וענין ותחתונים;
- מוסיף  - "ואלה המשפטים גם בפרשת ואלה

הראשונים". אלא שזהו, רק חיבור בין  על
רוחניות עם מצוות בדברים גשמיים, ובשעת

מעשה. אבל בפרשת תרומה מדובר על "ועשו 
עליונים  בתוכם", החיבור בין מקדש ושכנתי לי

מצוות, כי אם גם לתחתונים לא רק לגבי
מקום  "בכל דרכיך דעהו". וכל - בדברי הרשות

זז לעולם. אינו לי שנאמר
הפרשיות שבספר  זהו גם כללות סדר

בפרשיות  שמות באופן של מלמטה למעלה:
גלות מצרים  הראשונות מסופר על כל סדר
ויציאת מצרים שכל זה היה הקדמה והכנה 

(בפרשת יתרו ומשפטים)  אחר כך למתן תורה;
החיבור של  תורה, שבמתן ענין וחידוש -

רוחניות עם מצוות בגשמיות, ואחר כך
- בכל  (מפרשת תרומה עד לסיום ספר שמות)

יהיה בגאולה זה חיבור דרכיך דעהו. ושלימות
והשלימה. האמיתית

תשכ"ב) שמיני (עפ"י שיחות ש"פ

דבר מלך

השבת ח  ו ל
תרומה פרשת

פרשת תרומה

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
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Â‚Â„¯· שיחיו ˙È¯È‡Â ÌÂÏ˘ 'למשפחת ר
שיחי' ÈÂÏ Ï‡ÂÓ˘ 'הבן הת לחתונת

עב"ג ¯È˙Â תחי'
Ê·Ï‡ שיחיו ÏÁ¯Â ÔÂÈˆ 'למשפחת ר

הרחבה עדי עד מתוך בנין ביתם יהא
הגאולה האמיתית והשלימה זמן של

מזל  טוב ברכת
לבוא שיחיו Ô‰Î‰ ÛÒÂÈ ·‡Ê 'למשפחת ר

ÔÈÏÙÎ 'שיחי Ï‡ÂÈ 'הבן הת
השידוכין עב"ג בקשרי

È˜ÒÙ˘ÈÂÂ 'תחי ‰¯˘ ‡¯ÚË˘
הרחבה עדי עד מתוך בנין ביתם יהא
הגאולה האמיתית והשלימה זמן של

מזל  טוב ברכת



אולי רגיל, בימינו   הסיפור נשמע
אנו כשרבים חווים ניסים באופן 

כיום  יש לחוש, טבעי, וכמעט בלי
אחד את המופת העל-טבעי  לכל

המיוחד שלו.
דישון  ויפעת דני הזוג עבור בני

אדיר  אתא, תינוקם הקט מקרית
דוד, מגלם את סיפור המופת, 

עברו  הם על-טבעי אותו הכמעט
במהלך התקופה שקדמה ללידתו 

של הפעוט.
השבוע, סיפרה האם יפעת על 
"היה  ימים: מאותם חוויותיה

חודשים. במהלך  לפני מספר זה
בפני  שגרתית, הבחנתי בדיקה

תקין. הרופאים שמשהו אינו
הם מיהרו לבדוק את חששותיהם 

שאכן אני סובלת ממה  ואימתו
שנקרא "סכרת הריון". הם שיחררו 

מציידים  אותי לביתי תוך שהם
בהוראות  אותי

מתאימות ומתרים 
בי לשמור על 

ובכל חשש  בריאותי,
תקין  למשהו בלתי

בדחיפות  לפנות
לבדיקות בבית 

הרפואה.
הערכה נוספת 

בדקו הייתה  שהם
בנוגע לעובר. 

הבדיקות  כי התברר
מצביעות על הרחבה 

המוח. בחלל משמעותית
מההרחבה  חריגה "אנו מוצאים

המותרת. איננו יודעים לומר לך 
חייו  על בוודאות את ההשפעות
העובר, אך יתכן, כי בעתיד  של
והפרעות  הוא יסבול מפגיעות

מוחיות".
לבדיקות  להגיע לי הם המליצו
לבדיקות  חוזרות בבית רפואה.

בעלי שיחי',  עם אלו הגעתי
בשעת  לא רציתי להיות לבדי

הכרעתם.
הרופאים  בבדיקות אלו חזרו

הקודמת,  ואישרו את השערתם
דרשו ממני לערוך בדיקות  הם אך

נוספות.
בעלי  עם מהירה בהתייעצות

ובין כך,  כך החלטתי לסרב. "בין
דתית  אני משתייכת למשפחה

אצלי  נידון לגבי הפלה רעיון כל -
הנוספות מראש לשלילה. הבדיקות

לא יועילו מאומה".
החלטתי להשליך יהבי על 

הקב"ה. בד בבד פניתי למרכז 
באמצעות האגרות קודש,  הברכות
וחגית  הרצל ר' שמפעילה משפחת

בורוכוב ברחובות.
רבות אודות הניסים  שמעתי
המתגלגלים, ועבורי הייתה זו 

הזדמנות לחזות בעצמי בנושא.
מעבר לקו  התקשרתי לרכז, ואכן

מיהרו לרשום את בקשתי, תוך 
מספר מילות הסבר על  שמוסיפים

מהות הפניה.
ב"ה, השיבה לי  ברכה, לך "יש

המוקדנית, אני ממליצה לך 
לעשות "כלי" לברכה. קבלי על 

התחזקות בשמירת התורה  עצמך
והמצוות ודבר זה יהווה ככלי 

לקבלת ברכות הקב"ה.
הודעתי כי אני 

עצמי  על מקבלת
בלי נדר להתחזק 

בדיני הטהרה. היא 
אותי  ציידה מצידה

פרקי תהלים  במספר
שאכן  מומלצים

מידי  לאמרם הקפדתי
יום.

לטובה, חל  השינוי
כעבור כחודש, במהלך 

הימים התאשפזתי 
מספר פעמים בבית 

'רמב"ם' בחיפה. הרפואה
אותם פעמים סבלתי עקב  כל

שנתגלתה אצלי. הסוכרת-הריון
אותי יותר, היה  אך מה שהטריד
העתיד. לא ישנתי  החשש לגבי

עצמי  את מוצאת כשאני בלילות,
לבוא. דואגת ולחוצה מהעתיד

האישפוזים, נבדקתי  באחד
כרגיל על ידי האחיות והרופאות, 
מהדוקטורים הגיע  כשלפתע אחד

לבשר לי על השינוי העצום:
שההרחבה  לך "אני יכול לבשר
והצטמצמה וכיום, לפי  הלכה

תקין  העובר של הבדיקות מצבו
לחלוטין".

שנרגעתי באופן סופי.  מיותר לומר
נולד  לפני חמישה חודשים בלידה
יגדל  דוד, שבעז"ה בננו אדיר ב"ה
נאמן למסורת ישראל, ויקיים את 

שליחותו בעולם בקיום התורה 
והמצוות.

אותם ואמרו עתה הטעו אלו שעד
אומר  הצבאי להם שהמומחה

 - להחזיר שטחים שמטעם פיקוח נפש צריכים
שזו טעות, וטעות הכי חמורה. שידעו

תשרי תשל"ט) (י"ג

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

חמורה טעות הכי
לשעון משיח מסביב לחיות

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

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

המשיח מלך הרבי שליט"א קודש משיחות
Ì‰Ó ,‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ ˙‡ Ì"·Ó¯‰ ¯ÙÒ· ÌÂÈÏ ÌÈ˜¯Ù '‚ ÏÂÏÒÓ· Â„ÓÏ ÚÂ·˘‰
 ,‰ÈÈ˘· ˙È·‰ ·¯Á˘ „Ú ÂÊ ‰ÂˆÓ· ÂÂËˆ˘Ó Â˘Ú ˙ÂÓÂ„‡ ˙Â¯Ù Ú˘˙Â" :·˙ÂÎ
 ,˙È·‰  Ô·¯ÂÁ „Ú  ‡¯ÊÚÓ Ú·˘Â  ,‡¯ÊÚ  ‰˘Ú ‰È˘  ,ÂÈ·¯  ‰˘Ó ‰˘Ú  ‰Â˘‡¯

"¯"ÈÎ‡ ‰Ï‚È ‰¯‰Ó ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ‰ ‰˘ÚÈ ˙È¯È˘Ú‰Â

בתפילה מתבטאת הצפיה
שלכאורה  יהי רצון) כן ביאור: ההוספה "מהרה יגלה אכי"ר" (=אמן "וצריך
המשיח, ואפילו אם  ותפלה על ביאת לבקשה הלכה בספר אין מקום
עוסק  בפרקים שבהם לכתבה היה צריך תרצה לומר שיש מקום לזה,
הלכות  של  וי"ב  י"א בפרק  המשיח, מלך  בענין 
זה ששם  ואיך  וימות המשיח, משיח  בדיני מלכים
ביאת  על ותפלה כותב לשון של בקשה אין הרמב"ם
עוסק  שאינו אדומה פרה בהלכות  ודוקא  המשיח 
(וענין  בהלכות פרה אדומה כלל בענין המשיח אלא

תפלה זו. מוסיף בדרך אגב) הוא רק בא משיח
פוסק  המשיח ויש לומר הביאור בזה: בנוגע החיוב להאמין בביאת
שאינו  שאינו מאמין בו או מי מי (פי"א ה"א) "וכל רמב"ם בהל' מלכים
די  שלא  והיינו  רבינו". ובמשה  בתורה  כופר..  הוא  .. לביאתו  מחכה
הוא מחוייב לקוות ולחכות לביאת  להאמין בביאת המשיח, אלא בזה

המשיח.
ענין תמידי,  בביאת המשיח הוא ואם כן מובן, שכשם שענין האמונה
חייב  יהודי חיוב תמידי. לביאתו" הוא "מחכה של החיוב זה על דרך
לישועתך  – "כי וכפי שאומרים בתפילה למשיח תמיד לקוות ולחכות

כל היום". קוינו
ענין של  ההלכה הוא לשון "מחכה לביאתו" שכפשטות ענין זה של
יכול להגיע  שאינו מרגיש מכך שהוא בעלמא) נובע ידיעה (ולא הרגש
לשלימות בלי ביאת המשיח, בהרגישו שללא זה הוא במצב של "חסר", 
שכשהוא  למשיח,  מחכה של  זה  במצב  שהוא שזה  מזה מובן  ולכן
מעורר   – אגב בדרך ואפילו  למשיח  השייך  שהוא איזה  ענין  מזכיר
"צרכו"  כמו למשיח, וממילא זה נעשה אצלו אצלו רגשי צפיה הדבר
שיזכה מהרה ובהקדם  להתפלל על זה שיתמלא חסרונו איפוא וצריך

לביאת המשיח.
אכי"ר",  שהכניס את התפלה "מהרה יגלה וזהו שנתכוון הרמב"ם בזה
הלכה עד  במקומה, להורות דוקא שלא וכתבה ועוד הדגיש "מהרה",
עולה  המשיח ענין "מחכה לביאתו, שאפילו כשענין להיות כמה צריך
אצלו את התפלה "מהרה  צריך הדבר מיד לעורר אגב ובענין אחר, בדרך

יגלה אכי"ר".

רצון" אמן כן יהי יגלה, "מהרה
שיעשה העשירית  פרה בענין  הרמב"ם  דברי  אודות  לעיל  נתבאר
– שמכאן ראיה והוכחה  יגלה אכי״ר" "מהרה המשיח, שמסיים: המלך

צדקנו, יש לסיים "אמן כן יהי רצון". מזכירים אודות משיח שכאשר
על  סומך  שהרמב"ם הידוע  מהכלל  לשאלה  מקום  שאין  ומובן ...
בהלכות שלאחרי  מה שכתב על  ולא  זה שלפני בהלכות שכתב  מה
בפעם הראשונה שהזכיר אודות  ועל פי זה, מדוע לא כתב אכי"ר זה,
הלכה  באיזה לחסרון פרט מסויים בנוגע רק כלל זה אמור – כי: משיח
יכול לסמוך על מה שכתב בהלכות  שאינו (או שנכתב בלשון סתם),
שאין כן מה שבינתיים יבואו לטעות שלא כהלכה, מכיון שלאחרי זה,

מזכירים  שכאשר (שבענינו), דידן חדשה, כבנדון הלכה בנוגע להוראת
– לא שייך לשאול למה  "אכי"ר" דרך אגב משיח צריכים להוסיף על

לפני זה, כפשוט. כתבה הרמב"ם קצ)לא עמ' ג' בש"ס חלק (חידושים וביאורים

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אדר א'  פרק ליום
בפרקים בכורות.. הלכות

א. אלו. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

הל' טומאת צרעת פרק ח-י.

פרק יא-יג.

פרק יד-טז.

אלו.  ומושב.. בפרקים הל' מטמאי משכב
פרק א-ג.
פרק ד-ו.

פרק ז-ט.

י-יב. פרק

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ה'

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

תקין הכל ב"ה,

הרמב״ם



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

לפרטים נוספים: 057-770-7702

"וכתתו חרבותם לאיתים"

7

נועם בדרכי - להשפיע
להשפיע על אלו שרואה שמתרחקים בשאלתו איך

מדרך התורה והמצוה.
אלא שצריך  הוכח תוכיח, ידוע בכגון זה הציווי
אהבת  הבאה מתוך הוכחה נועם, בדרכי להיות

יותר ובזמן  גדולה מצליחים במדה גם ישראל, ואז
שאין להסתפק במה שמדבר  קרוב יותר, ומובן ג"כ

ומכירים  אלא שצריך למצוא ידידים עמהם בעצמו,
שגם הם ישפיעו עליהם בהאמור.

 - המבלבלות בעת התפלה. במ"ש אודות מחשבות
התפילין שלו שתהינה כשרות כדין,  את לבדוק צריך

הבקר יפריש  קודם תפלת וכן אשר בכל יום חול
יום גם  ואחר התפלה בכל איזה פרוטות לצדקה,

- כפי  חדשי תהלים יאמר השיעור ויום טוב בש"ק

כל - ומובן אשר החדש שנחלק התהלים לימי
זה צריך להיות בלי נדר.

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

להרבות בצדקה
ולעת חדשה, לחנות .. אשר עבר במענה למכתבו
והוא במקצוע  רואה הצלחה בפרנסתו עתה אינו

חייט. -
מהריוח, ובפרט יודע מענין הפרשת מעשר מסתמא

דוחק בפרנסה צריך להרבות בצדקה, אבל  כשיש
פחות ממעשר, ולחלק את הצדקה  לא בכל אופן

ומזמנים המסוגלים הוא בכל יום חול  בכמה פעמים,
התפילין  את לבדוק תפלת הבוקר. וכן מהנכון קודם
ו׳רמח) ( מאגרת שלו.

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

שייך  אם כיום כבר קשה לאמוד את התופעה,
אורח החיים שהשתרש בעולם  את בכלל להגדיר

בשנים האחרונות כתופעה.
הרבי שליט"א מלך המשיח  הצביע לפני שנים

המהפכות החיוביות המתרחשות בעולם  על
ממהפך שעובר על תושבי והודיע כי הם חלק

הארץ בעקבות התגלות מציאות המשיח  כדור
האמיתית  לפני הגאולה וכבר כיום, עוד בעולם,
האנשים,  על ניתן לראות בהשפעתו והשלימה,

כולל השפעה שמביאה לשינוי חיובי גם אצל 
אומות העולם.

הרבי שליט"א מלך המשיח,  מצביע באותה שיחה
המעצמות הגדולות  לדוגמא על החלטת ראשי
המשאבים לפיתוח כלי  בעולם לפעול לצמצום

והפניית הכספים לפיתוח החינוך  נשק הרסניים
ורווחת התושבים, ואומר כי שינוי זה הוא חלק 

והשלימה ע"י  דהגאולה האמיתית מהיעודים
בשייכות להנהגת אומות העולם  צדקנו משיח

למזמרות  -"וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם
גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". לא ישא

למשתלות ממטוסים
רבים שמעסיקות האוקולוגיות אחד מהבעיות
כדור הארץ.  הוא: התחממות העולם מתושבי

יושבים על  שונים אלפי מומחים וחוקרים
המדוכה, בנסיון למצוא פתרון לנושא.

פיתח בשנים האחרונות  אלמרו, משה המדען
קרב, ל"מפציצי  מטוסי מיוחדת, שתסב שיטה

שתילי עצים". ממש כדברי הפסוק "וכתתו 
לאיתים". חרבותם

הפלא הזה יתרחש אם תאומץ טכנולוגיה 
מתוחכמת שפיתח אלמרו. לפי שיטתו, יופצץ 

המדבר מהאוויר. שלא כהפצצות מקובלות, לא 
בפצצות חכמות או בטילים קטלניים,  מדובר

גשם של שתילים יפול מן  בשתילים. אלא

הצהובה.  המדבר השמיים ויפרה את אדמת
ייעור מאסיבי  מדענים כי מכבר מדגישים זה

יסייעו  באזורים צחיחים שיחים ושתילת
ולשיפור איכות  כדור הארץ לבלימת התחממות

שאנו נושמים. האוויר

במהירות המטוס
בכיר במחלקה הינו חוקר המדען משה אלמרו,
והמדעים  כדור הארץ, האטמוספירה למחקרי

הטכנולוגי של  המכון MIT-ב הפלנטריים,
נולד באיטליה,  בוסטון. הוא מסצ'וסטס, ליד
השרון), למד הנדסת  (כיום הוד במגדיאל גדל
והיה מהנדס בתעשיה  אווירונאוטיקה בטכניון
הים. בנוסף לתאריו בהנדסת  ובחיל האווירית
ב-MIT , הוא  האטמוספירה מכונות ובמדעי

ובשיטות  מתמחה בפיסיקה של סופות ההוריקן
לעיכוב אידוי של מאגרי מים.

שנה,  לפני 25 "למעשה, הרעיון עלה לראשונה

האוויר הבריטי לשעבר,  טייס חיל מספר אלמרו,
ג'ק וואלטרס מאוניברסיטת קולומביה  ד"ר

באמצעות  אותו בקנדה, הבריטית בקנדה, ניסה
מדי,  הליקופטר. אבל התברר שהמבצע היה יקר
כלכלי. אני לקחתי את הרעיון שלו  וכמובן לא

כמה צעדים קדימה.
אלמרו מסביר, שתרמילים או פגזים נושאי 

ושיחים, שיוטלו מהאוויר מעל  שתילי עצים
זולה  יעור מהירה, נרחבים, היא שיטת שטחים

המסורתיות.  יותר משיטות הנטיעות הרבה
ידנית, עד אלף שתילי  יכול לשתול, מיומן "עובד
125,900 אלף  מטוס ואילו ביום, עצים ויחורים

'פגזים' בדקה". הפצצה של 3,000 ביום, בקצב

הצבאית בטנולוגיה שימוש
השתילים מהאוויר יצטרכו לייצר לשם הטלת

(פגזים) פריקים. הם יתפרקו ממטענם  תרמילים
שיוחדרו לקרקע.  זמן מה לאחר הביולוגי

חיידקים. השיטה  בסיוע תיעשה ההתפרקות
נרחבים,  תאפשר לצבוע בירוק שטחים מדבריים

וכמובן עשויה להיות דרך יעילה להילחם 
המידבור המאיימת על  בתופעת

רבים בעולם. אזורים
דשן,  חומרי יכילו גם "הפגזים

חדישים,  זרזים ביולוגיים
חומרים לוכדי רטיבות. כל אלה 
יתרמו לגדילה המהירה. על מנת 

צורך  יהיה שהמבצע יצליח,
בלוויינים צבאיים,  להסתייע

למטרות, ואחר כך  לכיוון מדויק של המטוסים
התפתחות השטחים הירוקים". למעקב אחר

הטנולוגיה הצבאית  השימוש הנרחב בכל כלי
האמיתית שלשמה הם  המטרה על אותנו מלמדת
והנכון של  נחזה בשימוש המושלם בקרוב פותחו.

והשלימה. - בגאולה האמיתית כלי המשחית

שתילים! אלו המופלות מהמטוס, פצצות לא אלו

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

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

הקונגרס יתקיים אי"ה
(ביום רביעי, י"ד אדר ראשון (20.2.0820.2.08) - פורים קטן) - פורים קטן ביום רביעי, י"ד אדר ראשון

'גני התערוכה' תל-אביב החל מהשעה החל מהשעה 11:3011:30 בבוקר, במרכז הקונגרסים

השעה, בעניני למושבים שיעסקו יחולק מהלך האירוע
הפצת בשורת הגאולה והגואל בתחום מומחים, ואנשי מקצוע ונסיון בהשתתפות

"שבת אחים גם יחד"התוועדות חסידית מתוך "שבת אחים גם יחד" התוועדות חסידית מתוך
משתתף  משיח  |  תשורה לכל מוצרי של אי"ה מכירה מיוחדת תתקיים במקום

לפרטים נוספים והרשמה מראש: 03-658-4633 

חורף ה'תשס"ח
קקונגרס משיונגרס משיחח
בבארץ הקודארץ הקודשש

להזמין את הננו שמחים להזמין את  שמחים הננו
השלוחים והפעילים לועידתהשלוחים והפעילים לועידת

בהשתתפות:בהשתתפות:
משפיעים ושלוחירבנים, משפיעים ושלוחי רבנים,

המשיחהרבי שליט"א מלך המשיח הרבי שליט"א מלך

אלמרו משה


