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לפני כ-16 שנה, כאשר על הפרק עמדה יוזמת 
ממשלת ישראל להקמת האוטונוטמיה! התריע הרבי 
שליט"א מלך המשיח, כי הממשלה בישראל מעלימה 

את כוונתיה, ולמעשה אין זה אלא: "צעד ראשון 
למסירת חלקים מארץ-ישראל, ולא רק חלקים 

קטנים אלא חלקים גדולים כמו יהודה, שומרון, עזה, 
חברון וירושלים וכו'".

כדי למנוע אי-הבנות הוסיף ואמר, כי למעשה מדובר 
"אודות תוכנית שסופה מסירת חלקים מארץ-

מדינה פלסטינאית", אודותה  ישראל בפועל והקמת
"הרי זה  קבע נחרצות

פיקוח נפשות  עניין של
ממש!".

בהמשך דבריו רמז, כי 
מהלכים אלה יביאו 

לאיבוד הריבונות של 
מדינת ישראל ולהעברת 

השלטון לידי אומות 
העולם.

מסתירה אינה
יאמר ל"זכותה" של
הממשלה הנוכחית 

והעומד בראשה, כי הם 
אינם מסתירים דבר. את 

מעשי הבגידה הנוראה 
והפגיעה בבטחון חייהם 

רבבות מבני עמם,  של
הם אינם עושים במחשך אלא בועידות בינלאומיות

מתוקשרות ובמפגשים מול מצלמות.
כך הם גם אינם מסתירים את מסירת כלי הנשק 
והשריוניות לידי הפלסטינים, שיחרור מחבלים, 

העברת הר הבית לידיהם, הקפאת כל בניה פרטית או 
ציבורית ביו"ש כולל ירושלים המזרחית, ועד לסתם 
גדול בלב  מעשים של "להכעיס", כמו מסירת מתחם

ליבה של ירושלים לידי מדינה זרה.
בסיום פרשת שמות, 
השבוע שעבר,  פרשת
עם התגברות גזירות 

המצרים, מציג משה רבינו את השאלה הנוקבת: 
לעם הזה?" "למה הרעתה

בתשובתו מבטיח הקב"ה, כי מעתה תחל התפנית. 
הגלות קורסת ותחל הגאולה: "עתה תראה אשר 
אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה 

יגרשם מארצו". אכן מילים חזקות, אך מדוע נאמר 
כאן פעמיים "ביד חזקה"?

עונים על כך חז"ל, כי פעם אחת היה צריך להפעיל 
"יד חזקה" כלפי פרעה כדי שישלח את בני ישראל 

ממצרים - "ביד חזקה ישלחם". ואילו הפעם השניה 
נאמרה כלפי בני ישראל, 

מתוך ידיעה כי לאחר 
גלות  ועשר שנות מאתים
ועבדות במצרים יהיו גם 
כאלה שיתקשו לעכל את 
העובדה כי כבר הגיע זמן 
הגאולה, ויהיו גם כאלה 

שמטעמים אישיים 
יעדיפו את ההתרפסות 

בפני המצרים על פני 
היציאה לחירות אמיתית 
בקבלת התורה. כלפיהם 

יפעיל הקב"ה את ידו 
החזקה "ביד חזקה 

יגרשם" ממצרים.

יגרשם הקב״ה
גם כיום, ישנם כאלה

המעדיפים את ההתרפסות כלפי הגרועים שבאוייבינו 
וההישארות בגלות הפנימית, על פני הודעת נביא 

הדור, הרבי שליט"א מלך המשיח כי אנו כבר בזמן 
הגאולה האמיתית והשלימה. על כך מבטיחה התורה: 
ובעצמו  יגרשם", הקב"ה בכבודו חזקה "ביד אל דאגה!

כבר יגרשם. וכתפילת כל ישראל בנוסח שריפת 
החמץ "וכל הרשעה בעשן תכלה ותעביר ממשלת 
זדון מן הארץ וכל המעיקים לשכינה תבערם ברוח 
בער וברוח משפט כשם שביערת את מצרים ואת 

אלוהיהם בימים ההם בזמן הזה אמן סלה", בהתגלות 
מלכות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש.

משיח שכולה שבת
הנשיאות יום קבלת לקראת  כהכנה

המלכות, מארגן יום קבלת - י' שבט,
במשיח  שבת חדורה בית חב"ד בית דגן

וגאולה. בתכנית יטלו חלק רבנים 
הארץ ויתוועד עם  מרחבי ומשפיעים

הרב שמעון ויצהנדלר.  המשתתפים
 054-469-2141 לפרטים:

מתכוננים לפסח
יפן, חב"ד בטוקיו    נציגי בית

מגייסים את בישראל, כבר הנמצאים
הענק  המוצרים למשלוח הקונטיינר

חב"ד  המכיל את מוצרי חג הפסח לבית
ניתן לפנות  וסיוע טוקיו, יפן. לתרומות

052-577-1244 ללוי יצחק:

הקדמונים הילולת
הילולת שבעים הזקנים    לרגל

קודש ב-ה' שבט, שהשנה חל בשבת
אי"ה עליה המונית  תתקיים פרשת בא,
נמצא  מנוחתם שעל פי המסורת למקום
שבשומרון. האירוע  איתמר הישוב ליד

הבטחון. לפרטים: ועד  כוחות באבטחת
טל': 02-6277720. שוכני שומרון,

פעילות בטבריה
הרמב"ם שהתקיימה  לרגל הילולת

צוות של שבת הקודמת פעל במוצאי
ניידות חב"ד בציונו שבטבריה כדי להפיץ 
העולים לציון.  הגאולה בקרב בשורת את

בפעילות. מאות השתתפו

בנוסח  ישראל כל וכתפילת יגרשם. ובעצמו כבר הקב״ה בכבודו יגרשם״, חזקה התורה ״ביד מבטיחה
סלה״ אמן בזמן הזה ההם בימים הארץ.. מן זדון ממשלת תכלה ותעביר בעשן הרשעה ״וכל החמץ שריפת

חדשות טובות
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חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

כלפי יד חזקה
והממשלה המצרים

ראש משרד מול הפגנה התקיימה הבטחוניים. האירועים בעקבות
משיח אורו של וישיבת והארץ העם להצלת המטה בארגון הממשלה,

בירושלים - מחאת מלך המשיח
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יז) ז, (שמות ה׳ אני כי תדע בזאת
כל המכות שהביא הקב"ה על המצרים

על  שוב  להביאן  עתיד הוא  במצרים,
את  מקבלות  שאינן  האומות  אותן
(ישעיה  מלכותו של מלך המשיח שנאמר
ויחילו  מצרים  שמע  "כאשר ה): כג,

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

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

ל) "שמה נסיכי צפון". לב,

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

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

. מלכי האדמה באדמה". על ואח"כ
שמעוני) (ילקוט

ח) (שמות ו, מורשה אותה לכם  ונתתי
יודעות האומות  מהיכן הקב"ה: אומר 
נחלת  משירשו בני?  הן  שישראל 
ח) "בהנחל  לב, (דברים אביהם, שנאמר
גוים", ואומר "ונתתי אותה לכם  עליון
יט) "אשיתך  ג, (ירמיהו מורשה" ואומר
בני?  שאתם  מודיע אני במה  בבנים", 
(ילמדנו) "ואתן לך ארץ חמדה".
>

לא היא.  משלכם לכם, היא  ירושה
גרים  שהכנענים  כדרך  גרים,  שאתם
חלקו  היא, שהיא שלכם  אלא בתוכה, 
של  טיבן  ומה בניו,  ואתם  שם של
עד  מקום  שומרי בתוכה? כנענים 

(סנהדרין נח,ב) להם. שתבואו
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מעלתם של האבות למרות

דברי הקב"ה  אודות מסופר בתחילת פרשתנו
(ב סוף הפרשה  (במענה על טענתו אל משה

"אני  - "למה הרעות לעם הזה גו'") הקודמת)
יעקב  יצחק ואל אל אברהם אל הוי', וארא

ושמי הוי' לא נודעתי להם . . לכן  בא -ל שדי
מתחת והוצאתי אתכם ה' לבני ישר אל אני אמור

מצרים...".  סבלות
מענה לשאלת  ומשמעות הדברים לפי פשוטם,
עמו עד אז,  את הקב"ה הושיע לא משה, מדוע

קיום הבטחת ה' לאבות ויגאל  כי כעת הגיע זמן
מארץ מצרים.  ישראל את בני

ה הקדמה  של ענינה צריך ביאור מהו אבל
ההבטחה אל האבות  בערך (לכאורה) הממעטת
הוי'  שד י ושמי ש"וארא אל אברהם גו' באל -

לא נודעתי להם"?

הבטחתו את מקיים
שכוונת הכתוב שב ימי האבות מבואר בפרש"י

וזהו "ושמי ה' לא  הוי' הבטחתו, עדיין לא קיים
במדת אמיתית  נודעתי להם" - "לא נכרתי להם
ועתה  הבטחותיו), עדיין (כיון שלא קיים שלי"

עיקר הקושי  קיום ההבטחה. אבל הגיע זמן
לנו זה שב ימי האבות  במקומו עומד: מה משנה

הקב"ה?  של עדיין לא נתקיימה הבטחתו
(תורה לשון) הוראה  דברי התורה הם כל ועוד:

סוף כל  עד ואחת מישראל נצחית לכל אחד
מהודעה זו ש"שמי  אלינו ההוראה ומהי הדורות;

הוי' לא נודעתי להם"? 
לשון התורה "וארא  גם יש להבין את אריכות

שלכאורה  יצחק ואל יעקב", אל אברהם אל
לקצר "וארא אל אבותיך"?  צריכה הייתה

שלשת  לפרט שמות שרוצה וגם אם יש טעם
צריך לכתוב "וארא אל אברהם  האבות, היה
ויעקב", ומדוע מפסיק ביניהם בתיבת  יצחק

יעקב")?  יצחק ואל ("אל "אל"

מהאבות יותר הבנים אצל
למשה, "וארא לכך: בדברי הקב"ה והתשובה
יסוד ועיקר ענינה  מבואר גו'", אברהם אל
בלבד שמהותה  זו של גאולת מצרים. שלא

(אינה גאולה גשמית בלבד, אלא  של גאולה זו
ממצב של שעבוד  בעיקרה) היא גאולה רוחנית
(ובלשון למצרים למצב של חירות ועבו דת השם

הכתוב: "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את 
האלקים על ההר הזה", שתכליתה של יציאת 
מצרים היא עבודת האלקים בקבלת התורה 
ותכ לית  שמטרת ומצוותיה), אלא עוד זאת,

רוחנית זו היא גילוי וידיעה בשם הוי'.  גאולה

שהכתוב  יותר הטעם בעומק ולפי זה מובן
מאריך כאן אודות האבות - "וארא אל אברהם 

ושמי הוי' לא נודעתי להם",  בא-ל שדי גו'
הנעלית של  כי בזה מודגש, שאפילו עבודתם
"גאו לה"; דווקא  של האבות לא הביאה למצב

יציאת מצרים פעלה את הידיעה ש"שמי הוי'" 
לאבות).  (שלא נודע

ואחד מפרט הכתוב את כל אחד זו ומסיבה
נאמר בקיצור "אל  (ולא עצמו מהאבות בפני

"אל" -  אבותיך"), וגם מפסיק ביניהם ב תיבת
שבעבודת האבות.  המעלה להדגיש עוד יותר

אינו  ישראל כלומר: זה שהם ה"אבות" של בני
שב כל אחד מהאבות  מורה על המעלה המיוחדת

ועוד  שבהם. אלא על הצד השווה עצמו, בפני
זאת: זה שהם היו ה"אבות" של בני ישראל הוא 
בשכר  אותם, (שהקב"ה זיכה מלמעלה ענין הבא
ישראל). יהיו האבות של כל בני עבודתם, שהם

השם את לגלות
עצמם יצחק ויעקב בפני אברהם של פירוטם

המיוחדת של כל אחד  מעלתו את מדגיש
כיון שלא היה להם הגילוי  אופן, מהאבות, ובכל

"שמי הוי' לא נודעתי  ב"שם הוי'", והידיעה
(בשלימותה).  מצב של גאולה זה להם", אין
שהיה בגאולת מצרים - כך הוא בנוגע  כשם

ענין  שתוכן והשלימה, לגאולה האמיתית
אלא, גילוי שם  הגאולה אינו רק גאולה גשמית,
הארץ  "(כי מלאה שכתב הרמב"ם מה הוי'. וזהו

הוי'  שם מכסים", שגילוי כמים לים ה') את דעה
תהי'  כי הארץ כלל, תראה מצי אות יפעל שלא
בטילה לגמרי בעוצם הגילוי, עד שתהי' מכוסה 

מכסים".  ב"דעה את ה' — כמים לים
תשכ"א) שיחת ש"פ וארא (עפ"י

דבר מלך

השבת לוח
וארא פרשת

פרשת וארא

ÈÓ 'שי ÌÈÓÁ¯ לתמים
הנישואין עב"ג לבואו בקשרי

ÈÁ¯ÊÓ 'תחי ‰È„Â‰ ‰ÈÏ„Â‡
מתוך הרחבה  עדי עד, בנין - ביתם יהא
שליט"א לנח"ר הרבי הגאולה, זמן של

המשיח מלך

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
באם לא נבדקו בי"ב חודש האחרונים

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
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הרבי בני נחום, שליח  מספר הרב
בשלומי: המשיח שליט"א מלך

לפני כ-10 שנים.  "הסיפור החל
שמואל  בן אליעזר לישוב הגיע הרב

במשך  בפעילות. שסייע רבות
עזרו לנו  השנה שהם היו פה,

בפתיחת גני ילדים ובביסוסם. 
ברוך ה', הגנים פורחים  כיום,

שלומדים  ילדים עשרות וישנם
בהם. אחד מפירות פעולותיו היה 
שהחל  צעיר מקומי, בעל מסעדה,
להופיע בשיעורים, ובשלב מאוחר 
מהודרות  יותר אף רכש זוג תפילין

להניחם מידי יום.
יוצא  פעילותו הוא היה במסגרת

למבצעים ברחבי שלומי ובנהרייה 
הכיר בחור, בעל  שם השכנה.

מסעדה, והתחיל לקרבו לתורה 
אותו לביקור  ומצוות. הוא לקח

חב“ד  ובבית בגנים
הזמן  בשלומי, ועם

להתקרב,  הבחור החל
עד שבאחד הימים 
החליט לקנות זוג 

ולהניחם בכל  תפילין
יום. 

לאחר שהבחור החל 
בקביעות  להגיע

לשיעורים, החלטתי 
להציע לו לחתום 

על "הסכם יששכר 
וזבולון" בו תמורת 

תרומה חודשית קבועה, יהיה לו 
בזכויות הרבות של שיעורי  חלק

התורה והפעילות.
לאחר  הסכים, אך זמן קצר הבחור
מכן, הוא נעלם. ניסיתי לברר מה 

בידי. קרה לו, אך לא עלה
שנים ובחודש אלול, נסעתי  חלפו
לדרום אפריקה לאיסוף תרומות 

עבור בית חב"ד. לצורך מסעי, 
הצטרפתי למכרי, יהודי מבוגר 

המקומית  אותי בשפה שהיה מציג
נענו ותרמו כפי  בפני הגברים שב"ה

יכולתם.
שכבר  שמתי לב, באחד הימים,
הגיעה שעת הצהריים, ועדיין 

לא הצלחנו לאסוף מאומה. נקל 
טוב,  שמצב רוחנו לא היה לתאר
אותו  לכל, מעד בנוסף כשלפתע,

שן... יהודי מבוגר, ושבר
שחששתי שהיום הזה  למרות

"אבוד" ולא נצליח לאסוף בו כלום, 
איתו  נעניתי לבקשתו ונסעתי

שכנה מרפאת  שם לקניון הגדול
השיניים.

בראותו את מצב רוחי, הציע לי 
בינתיים למסעדה יהודית  ללכת

בקניון, "אולי בעל המסעדה יסכים 
שווה לך לנסות". לתרום?

נכנסתי למסעדה והתפלאתי 
המלצרים חובשים  לראות שכל
’יחי אדוננו',  ראשם כיפות על

מתנוססת תמונת  ובמרכז המסעדה
הרבי שליט"א מלך המשיח. בעודי 
עומד ומשתומם, ראיתי את אחד 
קורא לכיוון המטבח:  המלצרים

פה...". לא  שלומי של ”ישראל, הרב
מספר שניות וניגש אלי חלפו אלא
פניו  את המסעדה, זקן מעטר בעל

חב"דניק לכל דבר. ומראהו אומר
הפתעתי לא נגמרה, כשלפתע 

קיבלתי ממנו חיבוק 
חסידי, חשבתי שאולי 

אותי  מחליף הוא
וניסיתי  במישהו אחר

”אני לא  לומר לו:
הרב של שלומי, אני 
מנהל בית  בסך הכל

חב"ד...", אך, דומה היה 
יודע את מי הוא  שהוא

מכיר  לא ”אתה פגש:
אותי?" הוא שאל.

מספר שניות  במשך
נזכרתי מי הוא, רק  לא
משפטים, לאחר מספר
שהיה  הבחור נזכרתי לפתע: "אתה

מספר שנים! לאיפה  אצלינו לפני
נעלמת?"

מדוע הגעתי  כעת כבר הבנתי,
דווקא למקום זה, בחיוך התיישבנו 
ההסכם  לערוך את ה"חשבון" של

קודם לכן. עליו חתם שנים
תרם לי כמובן, ביד  מצידו הוא

נדיבה וניסה להשלים כמה שיותר 
לאור  שהחסיר, במיוחד ממה

המהפך בחייו שהתחיל אצלינו...
לפני שיצאתי שאלתי אותו:  רק

בעיר"? שאני נמצא "מאיפה ידעת
אצלו אחד  סיפר שבשבת אכל והוא

שהוא התפלל  לו וסיפר המלצרים
הלר,  בבוקר בבית הכנסת של הרב
דיבר הרב שם (אצלם התארחתי)

שלו. חב“ד של שלומי על בית
אותי  וחיפש הבין שזה אני, מיד

בעיר. עכשיו נקלעתי למסעדה שלו 
בהשגחה פרטית.

איני יכול לעשות דבר - ששותקים לאלה
. . כל יהודי, היכן שרק יהיה, מוכרח 

שהוא עושה דבר שאינו  ישמע) שהשני לומר (באופן
מזיק  מזיק לעושה, זה על פי שולחן ערוך, ובמילא
כסלו תשל"ט) ישראל... (משיחת י"ט לכלל

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

למחות כל יהודי חייב
הגאולה עיר - בת ים מקוה חב"ד

של בקיום רצונו אתם חלק גם טלו
המשיח שליט"א מלך הרבי

מפואר טהרה מקווה שותפים בבניית היו
והדר! עיר הגאולה, ברוב פאר בבת-ים

הדואר 4.16896.5 ח-ן בנק לתרומות:
www.Mikve.info
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פיגועים! יש יש מגעים,
וחצי הזה? ועידת אנאפוליס.  בחודש מה עוד קרה
הפלשתינית.  הרשות עם התחדשות התהליך המדיני
שתמיד, אבל תמיד,  ההיסטוריות מוכיחות העובדות
כאשר התקיים תהליך מדיני עם הפלשתינים, הוא 
שקדם  בעשור והטרור. הפיגועים  בהתגברות  לווה 
ישראלים.   41 נרצחו באוסלו,  השלום" ל"הסכם 
שנות  מאה אחרי  שלום שנות  "מאה  של בעידן שלאחריו, בעשור
היום  ההסכם ועד מספר ההרוגים מאז ישראלים. טרור", נרצחו 945

הסכם אוסלו.  שלפני בעשור יותר מאשר 1,400 הרוגים הוא 1,442.
היה בה תהליך מדיני,  לא כי למה שנת 2007 היתה כל כך שקטה?
וצה"ל נלחם באופן חופשי בטרור בכל רחבי יהודה ושומרון. הלחימה 
פיגועי התאבדות מיו"ש,  הזו היא שהורידה את רמת הטרור לאפס 
השטחים. תחושת  ביטחוני בכל לתחושה אמיתית של שקט והביאה
היא שהביאה  צה"ל בטרור, של הזו, תוצאת הצלחת המלחמה הרוגע
הרחק  לא שישי ביום לטייל דוד ונעמה לצאת הסתם את אחיקם, מן

חשש. ללא מביתם
מחידוש התהליך המדיני, היא הקמה מחודשת  שכחלק הבעיה היא,
אחד אחד ובאין  וללא פרסום, הביטחון הפלשתינים. בשקט כוחות של
אחרי שצה"ל  הצבא הפלשתיני, את רואה, מדינת ישראל בונה מחדש
לפרק אותו במבצע "חומת מגן". בהוראת הדרג המדיני מעביר  הצליח
ושומרון  ובכפרים ביהודה בערים ביטחונית יותר ויותר אחריות צה"ל
הכוחות הפלשתינים ביו"ש  לידי מנגנוני הביטחון הפלשתיניים. היקף

הסכם אוסלו.  של לימים בשנה האחרונה חזר
הפלשתיניים  אנשי מנגנוני הביטחון כ-20,000 בכל יו"ש כיום פועלים
הכללי, המודיעין המסכל,  המודיעין הביטחון הכללי, – מכל הארגונים
פלשתינים,  ביטחון  כוחות ועוד. ה"כחולה" הפלשתינית המשטרה 
יהודה  ערי  בכל  בגלוי לפעול חזרו קלאצ'ניקוב,  רובי  ועם במדים 
בבית-לחם,  וברמאללה,  בקלקיליה ובטול-כרם, בג'נין  ושומרון:
הכוחות  של  העיקרי  האימונים בסיס קיים  שם  וביריחו,  בחברון 
בצה"ל  קלאצ'ניקוב.  בנושאי  כיום  מלאה  חברון העיר הפלשתיניים. 
כלשהיא  בדרך  הגיעו  לא  הללו  הרובים אחד  אם  הסתם  מן  יבדקו 

לרוצחים. 
לשנת 2007, היו השנים -1996 עד ביותר השקטות השנים שלוש

היה  הזמן,  רוב  הללו, בשנים בכך... מודה  ביילין יוסי  אפילו   .1999
הוא ספג פיגועים.  גם הנסיגות, את מדיני. כשנתניהו חידש קיפאון
נכונות  עם  בקמפ-דיויד  למו"מ  הלך  הוא  ברק אהוד  אחריו כשבא
בירושלים, וקיבל בתמורה  כולל ישראלית ביו"ש, מרחיקת לכת לנסיגה
לשקט בגבול  להביא מלבנון, שנועדה מלחמה. גם הנסיגה החד-צדדית
מהלך  מהרצועה, החד-צדדית הנסיגה  במלחמה.  הסתיימה  הצפוני, 
הביטחוני", הביאה  מצבנו את "ההתנתקות תשפר עליו הכריז שרון

השכם והערב על שדרות.  לאלפי רקטות הנוחתות
לבין  ביטחוני, קיפאון מדיני ושקט ישראל, אם כן, צריכה לבחור בין
אין דרך שלישית. אולמרט וברק, למרבה  פיגועים. עם מדיני תהליך

(7 (ערוץ בחרו באופציה השניה. הצער,

עכשיו נפלאות שלמות הארץ ובטחון עם ישראל

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי טבת-שבט  פרק ליום
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יצא מתוק מעז



דברי הרבי שליט"א מלך המשיח ידועים
בסנדקאות הסגולות הטמונות אודות

ובמיוחד סגולת העשירות

זו! לזכות בסגולה ביכולתך כעת
חסות בעריכת ברית מילה לאחד ליטול וגם

ידנו הנימולים על האלפים מתוך עשרות

"...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

יחדיו" בשר כל "וראו

ישראל בחורי להציל נפש
מיוסדים . . יו"ט בנועם קיבלתי ספריו טהרת

יוסף המדבר בענין שמירת  הספר יסוד על
וכו', ח"ו, בזה הברית, תיקון הפגם

אנ"ש להדפס ספרים  אשר לא הורגל בתוככי ואף
סיבת העון, וגם אפילו לא  מיוחדים לביאור

הטעם  לדבר על זה ברבים ובפרסום, ויש לומר
הצמח  כבוד קדושת אדמו"ר על זה, על פי דברי

יוכל  מהחטא והפחד צדק נ"ע, כי ההרהור
עבירה... הקרי כמו הרהורי בטבע, לפעול,

בעוון זה  נעשה פרץ גדול הנה במדינה זו, אשר
ובעוה"ר אין פוצה פה ומוחה ומגלה קלון,  . .

הגוף וכוחותיו כליון וגם לא מבאר, על כל פנים

הבא על ידי זה, נוסף על טומאת  ואבדן החיים
הזקן נ"ע בעל  רבינו כלשון הנפש וירידתה, אשר,

וגדול... זה חמור עוון ערוך, התניא והשולחן
ולפרסם על  אשר יש להדפיס לומר, הרי מקום

גודל העוון והפגם, וגם לייחד הדבור אודות  דבר
מרדת  ישראל בחורי זה, ובלבד להציל נפש
ידי זה  על גם לחזק ולהגדיל - כו', ובעיקר

הר"מ והראש ישיבה  המלמדים, לב את שימת
במדה ידועה וחשובה  כי שליט"א להמצב בזה,
המצב הפרוע, ומתאים  תלוי לתקן בהם הדבר

בידו  תלוי בצווארם, ומי שיש הקולר - למדה זו
וכו'. למחות

יצליח... וחפץ ה' בידו
ב׳תרמ״ב) מאגרת שיל״ו, המשיח מלך הרבי קודש (אגרות

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

הרבי שליט"א מלך  מסביר משיחותיו באחת
ייעוד הגאולה שנאמר בנביאים:  המשיח כי

"ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' 
הענינים העיקריים שיהיו בימות  מן ִדבר" הוא
האלקות לא יהיה רק באופן של גילוי המשיח.
אלא גם "וראו כל  דעה את ה'". "מלאה הארץ
תהיה ראיה רק ב"עין  לא דבר". ה' פי כי בשר

בעין  גשמית "ראיה גם הרוחני" אלא השכל
הבשר  "עין גשמית" אלא רק הגשמית", ולא

דבר" כפי הנלמד מן  ה' פי יראה "כי הגשמי עצמו
עיני  כל בשר" ו"וראו כל "וראו הנאמר בפסוק:

בשר".
קשור במיוחד להתפתחות חכמות אומות  זה ענין

העולם: ניצול חכמות העולם לעבודת ה' או 
לתורתו מועיל בהכנה ל"מעין" של "וראו כל 

ראיה גשמית וממשית בעניני עבודת ה'. – בשר"
מביא בשיחה את אחד מכוחות  ולדוגמא הוא

(אם  הטבע שהתגלה והתפתח בשנים האחרונות
מששת ימי בראשית בכל תקפו,  כי היה קיים

האפשרות  כך): על אדם לא היה ידוע אך לבני
ממקום מסויים למקום  מיידית של קול לשמיעה
– ע"י  (ע"י טלפון, ויותר מכך אחר במרחק רב.

האדם  ראיית גם רדיו) ובשלב מאוחר יותר
וראיית כל תנועותיו.

הגאולה התגלות לקראת
הבלי כעת לקראת הגאולה וכחלק מגילוי כוח

יותר ויותר  אין-סוף ב"ה, גם מתגלים של גבול
באמצעים  כשהם מתועדים פלאי הבריאה

טכנולוגיים חדשניים. יש לציין כי גם אמצעי 
הינם חלק  ניחן דורנו, הצילום המיוחדים בהם

ימות המשיח  של מההתפתחות הטכנולוגית
בספר הזוהר  אלפי שנים אשר נצפתה כבר לפני

האלף השביעי יפתחו  נח): "לקראת (בפרשת
החכמה". מעיינות

ברשת האינטרנט, סרטון  לאחרונה, נחשף
פועל  שגופם ימיים ויצורים תת מדהים, על דגים

בלתי  דבר. יצורים חשמליים לכל תאורה כגופי
בחזותם,  אימתניים אף שגרתיים אלה ולעיתים

במעמקי החושך התת  להאיר עושים "במלאכתם"
שאיש ידע  אלפי שנה מבלי מחמשת למעלה ימי

בורא העולם. שנבראו על ידי על כך, כפי

ידועים לא יצורים
חשפו חוקרים יצורים מספר חודשים לפני
אלו, באיזור מנילה  תת-ימיים לא מוכרים

מנהל  מתחת לים. מטרים שבפיליפינים, אלפי
מסר כי מדענים  לארי מאדין, הפרוייקט, ד"ר

מ- למעלה ופיליפינים בצוות אספו אמריקנים
שונים, בחיפושים שנערכו  מינים של 100 דגימות

בים סלבס, שמדרום לפיליפינים, ביניהם צורות
תת-ימיות חדשות, שלא היו ידועות. חיים

הוסיף, כי הים הוא ליבו של "משולש  ד"ר מאדין,
ואינדונזיה  מלזיה בפיליפינים, שגובל אלמוגים",

בקרב מדענים במקום בו מגוון  הידוע - אזור
במיוחד. האזור העמוק  המצויים רחב המינים
סלבס מגיע לכ-5,030 מטרים.  ים של ביותר
החוקרים הצליח להגיע רק לעומק של  צוות
באמצעות  לפני הים, כ-2,773 מטרים מתחת

מצלמה הנשלטת מרחוק.
מספר גופים  נערך בהשתתפות הפרוייקט

הפיליפיני, שגם סיפק את  הממשל עם ובשיתוף
המדענים הצטרפה  הספינה לחוקרים. למשלחת
מטעם נשיונל ג'יאוגרפיק, הקבוצה שבה  קבוצה

כמעט שבועיים על  אחרי שבילתה למנילה,
ארכיפלג  סלבס ליד טאווי-טאווי, הספינה בים

1,126 קילומטרים מהפיליפינים.  דרומי,
מספר  הדגימות שאספו כוללות כי מאדין אומר

מוכרים עד  מינים נוספים שייתכן כי לא היו
שקוף  ים היום למדע. אחד מהם הוא מלפפון

לצדו בלי להבחין  לשחות שאפשר כמעט,
המאורכת. בצורתו

הבריאה פלאי המשיח על מלך
הרבי שליט"א מלך המשיח בהתייחסו לפלאי

תורה  בשמחת הבריאה מציין בשיחתו הקדושה
שאינם  למרות תשמ"ו, כי גם יצורים כאלה

כבוד השי"ת בעולם וכמאמר  את טהורים, מגלים
שברא הקב"ה  מה פרקי אבות) "כל (סיום רז"ל

לכבודו, שנאמר "כל  בראו אלא לא בעולמו,
יצרתיו אף  בשמי ולכבודי, בראתיו הנקרא

ואומר: ה' ימלוך לעולם ועד". צריך רק  עשיתיו.
ואזי מגיעים להכרה כי  הנכון באופן להתבונן

יכול. כל הבורא של מכוחו הכל הוא
באתר הגאולה: ניתן לצפות בסרטון
מדור וידאו. www.hageula.com

החדשים מהגילויים אחד ה׳״. מעשיך גדלו ״מה

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

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

על פי הוראת הרבי שליט"א (ז'תשצג):

להפצת חוברות יפייפיות של הרבי 
שליט"א לציבור הרחב דרושים

בעלי כושר ביטוי, רצון, יוזמה וכו'.
הפצה איכותית עם שכר גשמי גבוה בצידה!

לפרטים: 054-7742496, רועי
"...אי אפשר לשער התועלת המרובה שעניני הדפוס 
הנ"ל הביאו לחיזוק התורה והיהדות... מוטלת חובה 

קדושה... להשתדל בהפצת הספרים כדי לזכות יותר 
ויותר אנשים בלימוד הספרים ובקריאתם..."

"רק משאלה אחת" הספר את "קנינו
שעה של והענקנו להם לילדינו,

נשיאנו על רבותינו קריאה איכותית,
זמן הגאולה" של אקטואליים מסרים עם

(הורים מרוצים)

בטלפון: 077-5123-770 כל ספרי ממ"ש

איכותיתהעניקו לילדיכם קריאה איכותית  העניקו לילדיכם קריאה

יצחק ברוךיצחק ברוך
צילום אירועים
052-623-1108


