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השבוע זכו מרכזי האוכלוסין הגדולים, ירושלים 
ותל אביב, להפגנה בלתי שגרתיות לחלוטין. 

עשרות מתושבי שדרות, לבושים בחולצות בצבע 
אדום, חסמו צמתים מרכזיים כשהם מניפים 
שלטים הקוראים לרה"מ אולמרט להתפטר. 

אליהם הצטרפו מפגינים רבים מרחבי הארץ, 
שבאו להזדהות עם כאבם ומצוקתם. עד כאן 

תופעה מוכרת וידועה.
אלא שאז, נשמעה לפתע ממערכת הכריזה 

שהוצבה על גבי 
משאית מלווה, ההכרזה 

"צבע אדום", "צבע 
אדום" "צבע אדום". 
אלה מבין המפגינים 

שנשאו איתם צנורות 
מתכת מעוותים (גופי 

קסאמים שנחתו 
והתפוצצו בדרום) 

זרקו אותם על הכביש. 
במקביל, עשרות תושבי 

שדרות נשכבו על 
הכביש בצרחות אימים, 

כשידיהם מגוננות על 
ראשם. היה זה מחזה 
מצמרר, שגם שוטרי 

היס"מ והמג"ב שהקיפו 
את המפגינים, עמדו 

שם קפואים במין הלם.
הצרחות, האנשים המוטלים על הכביש, הברזלים 

שהתעופפו, המחישו יותר מכל, את המציאות 
האיומה בשדרות, שם הם נמצאים במתח וחרדה 
עשרים וארבע שעות ביממה, מפני הקסאם הבא.

פנטזייה על חשבון חיי אדם
לאחר ההפגנות, נראה שמבחינת שדרות היא 
כבר עלתה לסדר היום הציבורי, אלא שצריך 

להדגיש כי העניין 
הרבה יותר מהותי. 
סיפורה של שדרות 
אינו אלא מדגם! הן 

מבחינת הפלסטינים והן מבחינת ראש הממשלה. 
מבחינת הפלסטינים הם הראו שוב, כיצד מערכת 

טירור פרימיטיבית למדי, מכה במדינה בעלת צבא 
"משוכלל" "ומתוחכם", גורמת להשממת עיר ואם 
בישראל, תוך שהיא נוגסת באשקלון ובנותיה ואף 

צפונה יותר...
גם מבחינת אולמרט, שדרות מהווה מדגם. מדגם 

לאופי התגובה של החברה בישראל, אשר גם 
לאחר אסון ההתנתקות עדיין מתפנטזת על שלום 

עם הערבים. אשלייה 
שמאפשרת לחבורת 
השלטון המושחתת 

להרוויח זמן על חשבון 
חיי רבים וטובים.

כאן צריך לציין את 
חלקם האיום של 

המפלגות החרדיות 
המגבות את רה"מ 

ובפרט ש"ס המהווה 
חלק מהממשלה 

ונושאת באחריות לכל 
מהלכיה המסכנים 

רבבות יהודים. 
עליה לצאת מיידית 

מהממשלה ולהצטרף 
למאבק על הצלת עם 
ישראל. וכעת זה הזמן.

הגאולה מרבין בשמחת
חודש אדר בו אנו נמצאים, נחשב לחודש מוצלח 
- בריא ותקיף מזלם של  ביותר לעם ישראל ובו

ישראל. הרבי שליט"א מלך המשיח, מציין את 
הסיבה באמצעות המדרש: "כיון שנפל הפור 

בחודש אדר שמח (המן) שמחה גדולה, אמר נפל לי 
פור בירח שמת בו משה, ולא היה יודע שבשבעה 

באדר מת ובשבעה באדר נולד", ומוסיף "היינו, 
שלידת משה בשבעה באדר פועלת ביטול והפיכת 
גזירת המן בחודש אדר, באופן ש"החודש גו' נהפך 
גו' לשמחה", ולכן משנכנס אדר מרבין בשמחה", 

עדי הגאולה האמיתית והשלימה עכשיו ממש.

משיח קונגרס לקראת
באדר    ביום רביעי הקרוב, י"ד

א', 20.2.08 "פורים קטן" יתאספו
ופעילים מרחבי מאות שלוחים בעז"ה

הקודש",  הארץ ל"קונגרס משיח בארץ
לפנה"צ.  שיתקיים החל מהשעה 11:30
היום יתקיימו מושבים שונים,  במהלך

מושב מיוחד  כשבשעה 17:30 יפתח
לאנשי עולם העסקים.

משיח כרטיסי
לאור    לקראת הקונגרס, הוציאה

למען האגודה של ההפקות מחלקת
הגאולה האמיתית והשלימה, עוד 

אלף כרטיסי משיח. במסגרת  מאתיים
שיתקיים  המוצרים המיוחד יריד

בכרטיסים במבצע  ימכרו בקונגרס
תוך שהשלוחים והפעילים  מיוחד,

נרחב של  יצטרפו למבצע הפצה
מספר הכרטיסים  בכך מגיע הכרטיסים.
מליון! שהודפסו עד כה ללמעלה משלש

וגאולה משיח קטלוג
אלו עמלים בממ"ש הוצאה בימים

הפקת קטלוג מהודר של על לאור,
יפורסמו  מוצרי גאולה ומשיח. בקטלוג
משיח וחב"ד בכלל.  בנושא ההפקות כל
הקטלוג יחולק בדיוור ישיר לכל שלוחי 

ברבבות  חב"ד בארה"ק, יופץ ופעילי
המעוניינים  אנ"ש. עותקים בכל ריכוזי

- עד  מתבקשים לפנות לפרסם בקטלוג
לרפאל: 052.762.0752 - א' יום

מזלם של  ותקיף בריא - מוצלח ביותר לעם ישראל ובו נמצאים, נחשב לחודש אדר בו אנו חודש
הגאולה האמיתית והשלימה מזלם של ישראל עדי התגברות את באדר פועלת משה בז׳ ישראל. לידת

חדשות טובות
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685 ה'תשס"ח (15.2.08) א' קודש פרשת תצוה, ט' אדר                                ערב שבת

קונגרס משיח בארץ הקודש
יום רביעי-פורים קטן, בגני התערוכה

ב"ה

בדחיפות להתעורר
מאשליית ה"שלום"

פתח בואו מייד עם הברית. לארצות הגיע הריי״ץ אדמו״ר ראשון: אדר ט׳
״אמריקה אינה שונה״. בפעולות להחייאת היהדות ביבשת בהכריזו:

שונה! אמריקה אינה
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כ) למאור (שמות כז, כתית זך זית שמן
להם אמור  למשה,  הקב"ה  לו  אמר 
הייתם  הזה  בעולם בניי, לישראל,
ומדליקים  בית-המקדש לאור  זקוקים 
מביא  לעולם-הבא אני נרות בתוכו, אבל
כנר,  מלך המשיח שהוא משול את לכם
"שם אצמיח קרן  קלב, יז) שנאמר (תהלים

למשיחי". נר ערכתי לדוד
(תנחומא)
בעולם- נר תמיד: אמר הקב"ה, להעלות
לעתיד  אבל  לנר,  צריכין  אתם  הזה
גויים לאורך ומלכים  ג) "והלכו ס, (ישעיה

(תנחומא)לנוגה זרחך".

קולו בבואו (שמות כח, לה)  ונשמע
"פעמון נאמר  כהן-גדול  של  במעילו 

קולו  ונשמע המעיל.. שולי על  זהב.. 

זה  שדורנו  ומכיון  הקודש" אל  בבואו 
שולי דרא דעקבתא דמשיחא, מעין הוא
בפעולות  עוסקים כאשר  הנה  המעיל,
השכינה  כנפי  תחת  יהודי  כל  להכניס 
את  לעשות  יש  הקודש")  אל ("בבואו
("ונשמע  הדבר בריש גלי ובפרסום גדול
בהפצת  להתעסק  יש  אכן קולו").
לצאת  היהדות מתוך "קול רעש גדול",
ולהכריז שם בקול רם שיהודים  לרחוב

יניחו תפילין וכיו"ב.
(לקוטי-שיחות)

קטורת מקטר מזבח  ועשית
א) ל, (שמות

הזה אתם מתכפרים בעולם אמר הקב"ה,
לעתיד-לבוא כן, שנאמר (תהלים סו,  ואף
קטורת  עם טו) "עולות מחים אעלה-לך

סלה". בקר עם עתודים אילים אעשה
(תנחומא)

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:03  4:50 ירושלים 
6:04  5:04 תל אביב 
6:03  4:54 חיפה 
6:05  5:07 באר שבע 
6:13  5:12 ניו יורק 

אלוקים  נאום ה' - אדם בן ‰ËÙ¯‰: אתה
(יחזקאל מג, י-כזד)

שבדור מכוחו של משה

פרשת השבוע היא בציווי הדלקת התחלת
המנורה: "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו 

להעלות נר תמיד", "באוהל  זך.. אליך שמן זית
אהרן ובניו מערב עד בוקר".  מועד.. יערוך אותו
מאחר והדלקת הנרות היא ע"י  ולכאורה קשה,
- למה נצטוו להביא את השמן אל משה  אהרן

דוקא, כנאמר "ויקחו אליך שמן"?
מדוע בפסוק "ויקחו אליך", אל  שאלה נוספת,
ואילו בפסוק  נאמר "להעלות נר תמיד", משה,

אותו אהרן", נאמר רק "מערב עד  "יערוך השני,
בוקר"?

שאכן הדלקת הנרות ע"י  - ונקודת הביאור
בכחו  אהרן היא "מערב עד בוקר" בלבד, ורק

משה, ע"י "ויקחו אליך", נעשית גם  של
אהרן באופן של "נר תמיד". ההדלקה שע"י

נשמות סוגי שבע
הסבר משמעות הדלקת  יובן ע"י והדבר

בנפש האדם: נשמתו של כל  המנורה בעבודה
ה'  הינה בבחינת נר, כנאמר בפסוק "נר יהודי

כוללת את כלל  אדם" ומכאן ש"המנורה" נשמת
שבעת הנרות במנורה,  נשמות ישראל. כאשר

ה'. רומזים לשבעה דרגות שונות בעבודת
ואכן  לשבע המידות שבע דרגות אלה תואמים

ה' בעיקר מאהבה, ויש מיראה  יש העובדים את

להעלות את הנרות,  אהרן היא של וכו'. עבודתו
היינו, לעורר אצל נשמות ישראל את האהבה 

לה', שיהי'ה בהם הרצון והחפץ להכלל בעצמות 
ב"ה, ועי"ז תהי'ה עבודתם בקיום אור-אין-סוף

שמחה ותענוג, מצד  התורה ומצות מתוך
קיום התורה ומצות. הגילוי שנמשך ע"י

לתורה תפילה בין
- "מערב עד  ישנם שני אופנים זה ובענין

- כוונתו  ו"נר תמיד". "מערב עד בוקר" בוקר"
מצב של ערב  לשינויים. ישנו לעבודה הנתונה

וגילוי, היינו,  מצב של בוקר וישנו וחושך
תחלה במצב של ערב וחושך  שהאדם נמצא

בוקר  של לבוא למצב רוחנית, וצריך מבחינה
- שינוי בתכלית, מן הקצה אל הקצה.  וגילוי

שהיא באופן  - כוונתו לעבודה ו"נר תמיד"
תמיד  שנמצא תמידי, ללא שינויים, היינו,

דבוק  וגילוי, להיותו במעמד ומצב של אור
בתמידות. במקורו

אהרן לפעולת  פעולת שההבחנה שבין ומכאן
שבין תפילה לתורה. משה, היא כההבחנה

במשכן ומקדש,  עבודה - אהרן הוא של ענינו
הזה הוא עניין  שבזמן הקורבנות עבודת

כו, ב) "תפלות  חז"ל (ברכות כמאמר התפילה
אשר, עבודת התפלה  כנגד תמידים תקנום",

לברר  היא באופן של העלאה מלמטה למעלה,
הנפש הבהמית שגם היא תתעורר  את ולזכך

דרך זה כללות המצוות שהם  לה', ועל באהבה
לברר ולזכך  באופן של העלאה מלמטה למעלה,

שבהם  נעשים  ולהעלות הדברים הגשמיים
המצוות.

- תורה, כמו שכתוב  משה הוא של וענינו
"נקראת על שמו",  תורת משה עבדי", "זכרו

למטה. שהיא באופן של המשכה מלמעלה

התקשרות בלי שינויים
למשה גו'", זהו גם טעם הציווי "ויקחו אליך

אע"פ שהדלקת הנרות היא ע"י אהרן:  דוקא,
אהרן באופן של  פעולת להיות שתוכל כדי
למעלה, יש צורך בהקדמת  מלמטה העלאה

פעולתו של משה באופן של המשכה מלמעלה 
למשה  שלכן "ויקחו אליך", למטה (תורה),

"להיות כח  אותו אהרן", "יערוך ועי"ז דוקא,
בנפש  האהבה להמשיך אור וגילוי לאהרן..
אורה ושמחה של מצוה". בה האדם ולהיות

משה, תהי'ה גם פעולת  פעולת ההקדמת וע"י
אהרן בהדלקת הנרות לא רק "מערב עד 

ובעבודת  בוקר", אלא באופן של "נר תמיד".
שבתפילה ובקיום המצוות  הכוונה היא האדם
העצמית של יהודי  תאיר ותורגש ההתקשרות
משינויים, אשר הסיוע לזה  בהקב"ה שלמעלה
דמשה  למשה ולאתפשטותא הוא ההתקשרות

השלימות בזה בגאולה  שבכל דור ודור. עדי
ומיד ממש. האמיתית והשלמה תיכף

ה'תשמ"ט) (משיחות ש"פ תצוה, ערב פורים קטן

דבר מלך

השבת ח ו ל
תצוה פרשת

פרשת תצוה

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

שיחיו ‰Áו Ì‰¯·‡ למשפחת ר'
הבן להולדת Ò·Â˜ÈÈ'‚

,‡·È˜Ú שיח' ÔÈÓÈ· הסב, הרב ולמשפחת
העין. המשיח, ראש מלך שליט"א שליח הרבי

חייל ולמדן, ירא-שמים לחסיד יגדלוהו
המשיח מלך שליט"א בצבא הרבי נאמן

מזל  טוב ברכת
Ë¯Â˜ שיחי' ÛÒÂÈ למשפחת ר'

ÂÓ 'ÈÁ˘˜‡ תחי' לחתונת הבת
שיחי' ÏÂ‡˘ עב"ג החתן

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

מזל  טוב ברכת



  תלמידי ישיבת "אורו של
המדרחוב  הממוקמת בלב משיח"

בקרב  הירושלמי, פועלים רבות
הציבור.

נפרד מהפעילות הם  כחלק בלתי
הדברים, מניני  מציעים, מטבע

ביום באיזור  פעמים תפילה שלש
האדם. הומה

הפזורים  רבים מבעלי העסקים
בסביבה, אימצו את הישיבה 

בימי החול,  כמקום תפילה קבוע
לתפילות בסמוך  אז הם נצרכים

למקום עבודתם.
כמובן, שבחורי הישיבה מביאים 

נושא  את הבאים לידיעת
מלך  לרבי שליט"א ההתקשרות

להפנות את  ומציעים להם המשיח,
דרך  בקשות העצה, הדרכה וברכה

ה"אגרות קודש".
הרב דורון אורן, ממנהלי הישיבה 

סיפורו של  את סיפר
עורך-דין א. שביקש 

שלא לחשוף את 
שמו.

חודשים,  לפני מספר
הוא עבר ליד פתח 
הישיבה, כשלפתע 

אליו אחד  פנה
הבחורים והציע 

לו לעלות לתפילה 
בישיבה.

עלה, והופתע  הוא
מרכז  את למצוא

ליבה  התוסס בלב החיים היהודי
בחוץ. הבהמיות השולטת של
אותו  התפילה במקום כבשה

כשבסיום התפילה  שבעתיים,
"יחי אדוננו",  כולם להכרזת נעמדו
לאחר מכן פורצים ריקודי  כשמייד
והוא מצא  שמחה להבאת הגאולה
הרוקדים. למעגל עצמו מצטרף את
בולט  נתלה בקיר עוד באותו יום
הרבי  של גדולה תמונה במשרדו
כשכיתוב  מלך המשיח שליט"א

אליה. "יחי אדוננו" מלוה
מכן,  שלאחר במהלך החודשים
בקביעות למעגל  הוא הצטרף

החסידות במקום,  לומדי שיעורי
לרבי שליט"א  אף כתב ולא פעם
באמצעות האגרות  המשיח מלך

קודש.
לפני כחודש  הבא אירע הסיפור

בתום שיעור  באחד הימים, וחצי,

מפיו אנחה:  נפלטה חסידות,
כחצי שעה יש לי פגישה  "בעוד

שכלל  לקוחות, והאמת היא, עם
ללכת". אין לי חשק

שעמד לצידו הוא  הבחור לשאלת
משפחתי על  בסכסוך כי הסביר

ירושה שהותיר האב.
אחים  "זו משפחה של תשע

אסף בחייו פרוטה  אביהם ואחיות.
ולבסוף הוריש להם בית  לפרוטה

נאה ומגרש לצידו.
אך למרבה הצער, מאז שנסתלק 

כשלש שנים, התחלקה לפני
לשלה קבוצות שרבות  המשפחה

בינהם.
מעוניית למכור,  בעוד קבוצה אחת

ומנסה להביא קונים לנכס, הרי 
הקבוצות האחרות רוצות  ששתי

הנכס. את בעצמן לקנות
מובן, כי גם במקרה 

התיישה  זה, הוא
הכל על  את והעלה
שהוא  תוך הכתב,

הרבי  מבקש את ברכת
מלך המשיח. שליט"א

במכתב התשובה 
שנפתח באקראי 

לאחר הכנות 
נכתב  נדרשות,

ברכה מיוחדת  אודות
(יום  ליום ההילולא
והוראות  הפטירה),
להנהלה לדאוג לכל 

חלקו. את שיקבל אחד
לבשורות  המכתב נסתיים בברכה

טובות, והבנו כי צריך לדאוג 
ולחלוקת השווי  למכירת הנכס

איך זה יקרה, לא ידענו.  כולם. בין
בעיקר לנוכח העובדה שרובם 

בכלל לא רוצים לשמוע על 
הרעיון.

בפגישה ציפתה לכולם הפתעה, 
הנכס  את לקנות המעוניין קונה
גדול בהרבה ממה שציפו  בסכום

מובן שלהצעה קוסמת זו  כולם, לו
נחתם מתנגדים וההסכם נותרו לא

במקום.
יותר הבחינו הבנים  מאוחר רק

התאריך העברי חל כי באותו יום
שכבר  האב, וכפי פטירת של יום
כך במכתב  רמז על המשיח מלך

התשובה...

על פי שלוחן ערוך צריכים לשאול
והוא  אצל אחד שאין לו שום פניות,

שנוגעים  נוגע בדבר, וכאן שואלים את אלו אינו
הגוי. בעיני חן והם רוצים לישא בדבר - היום

תורה תשל"ו) (שמחת

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

לשאול את אנשי הצבא
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

וולפא בער שלום הרב
ı¯‡‰Â ÌÚ‰ ˙Ïˆ‰Ï ÈÓÏÂÚ‰ ‰ËÓ‰ ¯"ÂÈ

הכל" מעל "ירושלים

האמנם?!
הלכתית לממשלת  כמה מרבני ישראל גושפנקא לפני 26 שנים, נתנו
מפני  הסמוכים לה, והישובים למצרים את ימית למסור בגין, שצריך
שימנעו  השלום  הסכמי  למען  כלומר  נפש,  פיקוח
תקופה,  באותה  הבאות.  המלחמות את  כביכול
תורה  שניה את הספר "דעת לאור בהוצאה הוצאתי

הקודש".  בעניני המצב בארץ
הפינוי, בשליחותו  העיר ימית, ערב אל לפני צאתי
המשיח,  מלך  שליט"א מליובאוויטש  הרבי  של
מלשונו  אחד  קטע ולהלן  מהרבי,  בהול  מכתב  פתאום קיבלתי

הקדוש: 
שיעוררו על  ולא במקום אחר, בספרו מצאתי לא - "חשאי ומהיר
להתגרות  מפני שלא מהשטחים, פשוט ועיקרי: כל האומר להחזיר ענין
שכן וקל וחומר  חיוב), במכל (היינו שזהו באומות העולם ופקוח נפש,
בזה היא  המערבי (כיון שדרישתם וכותל לירושלים בנוגע שכך הוא
פנים עתה וכו'".  כל על בגלוי זה יאמרו יותר וביותר). ובודאי בתוקף
יצאו  שהם לנו,  מבטיחים ש"ס  חכ"י כאשר  עתה,  בכך נזכרתי
ירושלים".  על  מעשי  באופן  לדבר  יתחילו "כאשר  רק  מהקואליציה 
המשיח,  מלך  שליט"א הרבי  שמעלה הנוקבת השאלה  נשאלת  ואז 

ממה נפשך: 
מלחמות  למניעת  דרושה לערבים השטחים  מסירת  אמנם  אם 
נפש, אם כן תודו ותאמרו בגלוי שמטעם זה יש למסור גם  ופיקוח
עיקר  ואדרבה, שהרי זוהי ואפילו את הכותל המערבי, ירושלים, את
ולמה  כולה. התורה כל את נפש דוחה הערבים, ופיקוח של דרישתם

תצאו מהקואליציה על מסירת ירושלים?! 

ליושנה - החורבן עטרת מחזירים
השטחים, ואפילו מסירת שדוקא היא ממש הפוכה, אבל אם האמת
למליוני יהודים, אם כן למה  נפשות המביאה סכנת שעל אחד, היא היא
ישוב  או האחזות או התנחלות של הורדה כל ירושלים מעל הכל, והרי
יהודים,  של דמים לשפיכות  ח"ו  ותביא  הביאה  יו"ש,  ברחבי  יהודי 

יחוד לירושלים דוקא.  ובענין זה אין
לאולמרט,  ועידוד  חיזוק  לתת  ממשיכים ש"ס,  של  הכנסת  חברי 
מאזן  אבו השואה  מכחיש  עם  לשיחות  נאמנים  שותפים ולהיות

תושביה.  ושליחיו, על מכירת ארץ ישראל ובטחון
כשהם יושבים בניחותא ומתרחבים על כורסותיהם בכנסת ובממשלה, 
החנק מסביב  עניבת את רוח ובאכזריות מצמררת מהדקים בקור הם
נורא על כל אלפי תושבי יש"ע, ומביאים אסון לצווארם של מאות

תושבי ארץ ישראל. 
חייהם של  הריסת החרבת הישובים, שריפת בתי הכנסת והישיבות,
המגורשים, והקסאמים שיעופו על ירושלים, תל  אלפי משפחות מאות
ש"ס,  וח"כי וכל ישובי הארץ, כל אלו יהיה על כתפיהם של שרי אביב,

ליושנה.  - הארץ חורבן שיחזירו את עטרת
ביום  שהעם היושב בציון יזכור זאת לכך, לדאוג אנו מבטיחים בע"ה

יגיע מהר מאד. זה פקודה. ויום

עכשיו נפלאות שלימות הארץ ובטחון עם ישראל

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

אלו.  שגגות.. בפרקים הל'
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

הל' שאר  ומושב. פרק יג. הל' מטמאי משכב
פרק א-ב. בפרקים אלו. אבות הטומאות..

פרק ג-ה.

פרק ו-ח.

ט-יא. פרק

פרק יב-יד.

פרק טו-יז.

יח-כ. פרק

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד
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ו'

ש'

א'
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ג'

ד'

מלחמת הירושה וברכת מלך המשיח

הרב וולפא
בגוש-קטיף

ר׳ דורון אורן



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

"ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך"

7

תצליח! באמת, אם תרצה
בכלל ולענייני  ה' שואל עצה וברכה, בהנוגע לעבודת

לימוד התורה וקיום המצוות.
חז"ל "יגעת ולא ומצאת אל  והנה כבר הודיעו

הדבר תלוי,  שבידו פשוט, מובן וגם תאמין", שמזה
תורה  תפילה באמת יצליח, בענייני ובאם ירצה

ומצוות,
בלתי  חברים לו יש פלוני שבמקום שכתבו ומה
בידו הדבר, ורואים במוחש,  זה גם רצויים, הרי

להתחבר עם חברים טובים, הרי  כשכאשר מתחילים
מתרחקים אלו הבלתי רצויים, ואפילו  בדרך ממילא

יתרה. מבלי השתדלות
בשיעורי לימודיו יש גם כן שיעור לימוד  יש בטח

וכמו הלכות  היום יומים, הצריכות בחי הלכות
הנהנין, שבת  ברכות תפלה, שמע, תפילין, קריאת

מזמן. וכו' וחוזר עליהם מזמן
ו׳קכה) מאגרת המשיח שיל״ו, מלך הרבי קודש (אגרות

חסר! מלח ממון,
לפלא קצת מעשר לצדקה, נתינת אודות במה שכתב

אחרי שענין הוא בשולחן-ערוך ובפרט  השאלה,
אינם  בתוככי עדת החסידים, ואדרבא באם כלשונו
ועצה  הרי אז מקום דעתה, במשכורתם מסתדרים

חסר"  "מלח ממון דעצת חז"ל
לשומרו, היא  הממון כדי את ל"המליח" (= האמצעי

שמחסרים ממנו לצדקה) ולא להיפך ח"ו. ע"י
ו׳סד) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

"משנכנס אדר מרבין בשמחה" פוסקים חכמינו 
ודברים עם  שיש לו דין קובעת שמי ז"ל. ההלכה
בריא  בו אותם לחודש זה, יהודים, יקבע שונאי
מזלם של ישראל, כתוצאה מלידת משה רבינו 

בחודש זה.
והעליזות הפוקדים את בית  לנוכח השמחה

העצורים  בעיית בחריפותה עולה וצצה ישראל,
כיום יושבים בבתי  אין זה סוד, בארץ ישראל.
חטאם הוא  יהודים, שכל המעצר כמה וכמה
הפועלים  הממשלה או הערבים מחאה כנגד

לנישול ישראל מאדמתו.
במרץ  פועלת העובדה שהממשלה הנוכחית

בארץ  המחבלים הכלואים של לשיחרורם
"דם על  עם שמוגדרים כולל כאלו הקודש,

הידיים" כמחווה לאחיהם המחבלים, רק מדגישה 
האבסורד החריף בהתעללות באותם  את יותר

יהודים.
מבית  לפני כשבועיים השתחררו רק כי יצויין

שעלו  בנות קטינות שנעצרו בעת המעצר שבע
בנות אלו  מאחז "גבעת האור". לסייע בנקיון

משום  רק ישבו במעצר כשלשה שבועות,
שסירבו להכיר בסמכות מערכת המשפט 

בארץ. המעוותת הנוהגת כיום

לגנוב באים הערבים
נערה  כלואה עדיין תרצה" בכלא "נוה לעומתן,

בנסיבות דומות ועדיין לא  כבת 18, שנעצרה
שוחררה.

ששמה לא יפורסם ברבים,  נערה זו המבקשת
עומדת לבד מול מערכת שלמה, עוברת 

התעללויות אינסופיות בשל היותה יהודיה גאה 
לשלטון. משתחווה ואינה כורעת שאינה

אלון מורה. קצת לפני חג  בישוב הנערה גרה
אלון  השנה נכנסו ערבים לתוך גבולות החנוכה

בצבא ובמשטרה.  זיתים-מלווים למסיק מורה
ראו את הערבים  ועוד חברה אותה נערה
הנמצאים בתחום הישוב וצעקו שעליהם 

להסתלק. במקום שכוחות הבטחון יסלקו את 
עצרו אותה! הם הפולשים הערבים,

חמורה התעללות
עשתה לא פשעה, לא הנערה הודיעה להם שהיא

בסמכות. מאז  והיא מסרבת לחתום ולהכיר כלום
קרוב לשלשה חדשים,  חנוכה!) מעצר (ערב אותו

תרצה. בנווה במעצר נמצאת הנערה הזאת
מיני  אותה בכל נגדה תיק ובו מאשימים פתחו

ומפוברקות.  האשמות שקריות
תשאר במעצר עד תום  הודיעו לה שהיא

כלל, כשאדם נעצר עד תום  ההליכים. בדרך
לזרז ההליכים, הפרקליטים עושים את הכל כדי
חף נמצא כאן אדם שאולי את הדיונים כי הרי
נערה עושים בדיוק  מפשע. במקרה של אותה

דיון  לקבוע התחילו את המשפט ובמקום ההיפך.
קובעים לה דיון כל כמה  לעוד יומיים... נוסף

כשבאותן שבועות היא נמצאת בכלא,  שבועות,
מחכה לדיון הבא...

ולדוגמא  עצמו. נמשכות גם בכלא ההתנכלויות
לכלא  בית אל הגיעו כשהבנות מהמאחז ליד

מאד. מהר  לזמן קצר הנערה עם אותם יחד שמו
נקמנות.  מאד ניתקו ביניהן- שוב סתם מתוך

אותה.כשבאו רבנים  לשבור אותה וכדי כדי לצער
נתנו לרבנים לראות  הבנות, לא תמיד את לבקר

אותה נערה. שתרגיש לבד באמת. הבנות  את
נערה טלכרטים-הקשר  לאותה בקשו להעביר

היחיד עם העולם החיצון. לא העבירו לנערה את 
אותה לגמרי מעולם החיצון. הטלכרטים. לנתק

כבדים עונשים
ניתן לראות  המזעזע של הנערה, לבד מסיפורה
בתקיפות  פועלת כולה, שהמערכת המשפטית
כך גזר  למען ארץ ישראל. שפועל מי כל כנגד

מאסר כבדים לאחים  עונשי בית המשפט בת"א
הראל שניסו לפעול בצורה  מורדי ואליצור

גרוש קטיף. אפקטיבית ואקטיבית כנגד
לחמישה, גורש עם  נשוי לחגית ואב מורדי

נשוי ואב לתינוק  אחיו אליצור משפחתו מחומש,
אלון מורה.  הינו תושב

אף מפגין  כלפי כך מערכת המשפט לא נהגה
מסוג זה. ההחלטה להחיל  פורע חוק אחר או

"סיכון חיי אדם בנתיב של זה סעיף אישום
ואף לא  סיכנו לא תעבורה", כשברור לכל שהם

אינו אלא תקדים שנועד  לסכן איש, התכוונו
עבור כל אחד השוקל להתנגד בעתיד, לתהליכים 
אותה חבורה פושעת.  הצפויים לנו ע"י המדיניים
דרך  ניתן לתרום ולסייע להם ולעצורים נוספים

חננו בטלפון: 02-9605558 עמותת

ב״גבעת האור״ מפנים חיילים

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

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

פוריםקטן - אדר ראשון (20.2.08) י"ד הקרוב, יום רביעי
התערוכה' תל-אביב 'גני החל מהשעה 11:30 בבוקר, באולםD  שבמרכז הירידים

צהריים מלאה ארוחת - 14:00 | מושב הפתיחה - 12:00
בשמחה "מרבין מיוחד: | מופע המעשה הוא העיקר ג-ד: מושבים - 15:45

מהציבור הרחב עולם העסקים לאנשי מיוחד פתוח מושב לגאולה: מוכן 17:30 - העולם
והפעילים השלוחים יחד עם והתמימים מיוחדת לאנ"ש 20:00 - התוועדות

בלבד לגברים | משתתף לכל תשורה | משיח מוצרי של מיוחדת מכירה אי"ה במקום תתקיים
מראש: 03-658-4633 נוספים והרשמה לפרטים

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

את הננו שמחים להזמין את  להזמין הננו שמחים
ל:השלוחים והפעילים ל: השלוחיםוהפעילים

בהשתתפות:בהשתתפות:
ושלוחירבנים, משפיעים ושלוחי משפיעים רבנים,
המשיחהרבי שליט"א מלך המשיח שליט"א מלך הרבי


