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לאנרגיה הבינלאומי הכנס באילת, התקיים השבוע
בכירים, ממשל אנשי מדענים, הכנס, באי מתחדשת.
חלקו ומשקיעים, בנקאים המסחר, מעולם מנהיגים

כלכלה בניית לקראת יחד לפעול מנת על שהוצג, במידע
ה"ותיקים". האנרגיה מקורות על מבוססת שאינה חדשה

ובתוצאות-לוואי במוגבלותם המאופיינים מקורות
האנושות. של התקין קיומה את המסכנים קשות,

מתאפיינים זאת, לעומת המתחדשת האנרגיה מקורות
הארץ. כדור פני על החיים בקיום פוגעים שאינם בכך

השמש אנרגיית זו בכנס, המרכזיים הנושאים אחד
חשמל. ליצירת וניצולה
בהקשר שנה, 29 לפני
בשנת החמה" ל"ברכת
הרבי התייחס תשמ"א,
המשיח, מלך שליט"א

והגדירה השמש לאנרגיית
שהעניק עצומה כמתנה
בהקשר לברואיו. הבורא

ארה"ב, ממנהיגי דרש לכך
שאר גם ילמדו וממנה

בפיתוח לעסוק המדינות,
באנרגיית שימוש של מואץ

השמש.

נקיה אנרגיה
אומנם כי ציין, בדבריו

החלו כבר מדינות בכמה
אלא זה, בכיוון להשקיע

יותר, הרבה בזה להשקיע יש אנפין". ב"זעיר עדיין שזה
יחסית. קצר הוא זו, אנרגיה לפיתוח הדרוש שהזמן בפרט
בחום ה"מוצפת" המדינה דרום של אופיה את לנצל צריך

התצרוכת את רק לא לספק שביכולתה עד השמש,
אחרות. מדינות של גם אלא כולה, והמדינה המקומית
על הצר המשיח, מלך שליט"א הרבי השיחה, בהמשך
באנרגיית לשימוש שיש העצום היתרון שלמרות כך

"ירוקה", תדירות, נדלית, בלתי כמות (עוצמה, השמש
זה, אנרגיה אפיק של פיתוחו נדחק ועוד) קלה הובלה

משבר את שהגבירה עובדה
ואת העולמי, האנרגיה

במדינות ארה"ב של תלותה
ערב. מדינות כולל הנפט,

במניעים תלה השמש אנרגיית פיתוח להעדר הסיבות את
זכיונות בעלי האמריקאי במשק בכירים של שליליים

הרווחים את שהעדיפו וכו' הדלק הנפט, בתעשיית
הכלל. טובת פני על שלהם, המיידיים האישיים

כולו העולם לכל
עולם בבורא אמונתם את לגלות ארה"ב מנהיגי על

אותם מפני מחששם להתנער עליהם אמר. ומנהיגו,
המדינה כל טובת למען ולפעול אינטרסנטיים, גורמים

שתהיה העצומה התועלת את מבהיר הוא כאשר כולה,
מכך: לארה"ב

טובת זאת "כאמור,
- ארה"ב - המדינה
שתשתחרר עצמה,

הנפט. למדינות מהשעבוד
מוצדק, בלתי שעבוד
הכרת מהעדר הנובע

למדינה שהעניק לה' תודה
החל אנרגיה.. מקורות

השמש". מכוח
של לפיתוחה לגשת יש

הדגיש, זו, אלוקית מתנה
זהו שלמעשה הכרה מתוך
שבריותיו המצפה ה', ציווי

התועלת מלא את יפיקו
היחיד לטובת ממתנתו,

לטובת ועד והרבים,
אמיתי טוב כולו, העולם
השמש, באנרגיית השימוש לבריות". וטוב לשמים "טוב

ובפרט הנפט ביצואניות מהתלות לשיחרור גם יביא
ישראל. על הלחץ את שיפחית דבר ערב, ממדינות

מלך שליט"א הרבי קבע השיחה, של סיומה לקראת
לשימוש המעבר קצב אם גם כי ממש, כנבואה המשיח
של בסופו הרי בתחילתו, איטי יהיה השמש באנרגיית

המדינה תעבור ממש "ובקרוב שתנצח האנרגיה זו דבר,
כן ואחרי החמה.. מן להפיק שניתן לאנרגיה לראש לכל

ישומי שבפיתוח מכאן, הענינים". שאר כל את גם יפתחו
אלא החומרית, התועלת מן רק לא יש השמש, אנרגיית

המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת קיום גם בזה יש
שיבוא המשיח, בימות העולם ושיכלול מתקון כחלק

ממש. ומיד תיכף ויגאלנו

לפורים מתכוננים
מחלקת הוציאה אלה, בימים

למען האגודה שע"י לאור ההוצאה
אלפי מאות והשלימה, האמיתית הגאולה

המשווקים ומגילות-אסתר, עלוני-חג
בנוסף תבל. רחבי בכל לשלוחים

ההפצה במרכז להשיג ניתן לעלונים
מנות, משלוחי פוסטרים, שלטים,

השנה הכמות כי לציין יש ועוד. רעשנים
הגדולה ההתעוררות בעקבות הוגדלה

פרצת. שנת – 770 בשנת שישנה להפצה
.077-5123-770 להזמנות:

לאומות משיח כרטיסי
בשבועות נרשמת מיוחדת תנופה

מצוות "שבע כרטיסי בהפצת האחרונים
הכרטיסים יורק. ניו העיר ברחבי נח" בני

בעיר מופצים שפות בשלל לאור שיצאו
בעולם. רבים במקומות גם כמו

חסידי מנות משלוח
במבצע יוצא ממש, ההפצה מרכז

מוצלחים ספרים מספר של להפצה נרחב
ללהיטים, מכבר זה שהפכו במיוחד
כתוספת בהם להשתמש ומציעים

רבים כאשר המנות, למשלוח חסידית
המנות משלוח את להפוך דרך מחפשים

הספר את לשלוח ניתן יותר. לייחודי
המפואר האלבום את מקרבך, נביא

צלצלו: להזמנות נוספים. וספרים 'משיח'
.077-5123-770

בסופו הרי בתחילתו, איטי יהיה השמש באנרגיית לשימוש המעבר אם גם המשיח: מלך שליט״א הרבי מדברי
החמה״ מן להפיק שניתן לאנרגיה לראש לכל המדינה תעבור ממש ״ובקרוב שתנצח האנרגיה זו דבר, של

טובות חדשות
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(19.2.10) (5770) ה'תש"ע אדר ה' תרומה, פרשת קודש שבת ערב

אדר משנכנס
בשמחה מרבים

ב"ה

של האנרגיה
המשיח ימות
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שעמד שבהודו, בפונה המשיח מלך שליט״א הרבי שליח קופצ׳יק, בצלאל הרב
עם בפגישה חב״ד, בית בקרבת שהתרחש הפיגוע בעקבות הסערה, בעין השבוע
תגדל. במדינה השלוחים פעילות בעז״ה כי לו מודיע לחזקם, שבא הפנים שר

בפונה - הפסקה ללא שליחות



 
   
    

   
    

    
     

    
   
    

 
   

ב) כה, (שמות תרומה לי ויקחו
האומות שכל לבוא לעתיד מוצא אתה
המשיח למלך דורון להביא עתידין
לקבל שלא וכסבור תחלה מביאה ומצרים
נעשו אכסניא הקב"ה לו ואומר מהם
"יאתיו סח) (תהלים שנאמר במצרים לבני
ידיו תריץ כוש מצרים מני חשמנים
קל כוש נשאה מהן. מקבל מיד לאלהים"
מהם קבל בהן ששעבדו מצרים ומה וחומר
כמה אחת על בהן נשתעבדנו שלא אנו
מיד לאלקים. ידיו תריץ כוש מיד וכמה
שנאמר מביאות והן שומעות המלכיות כל

לאלקים". שירו הארץ "ממלכות (שם)
רבה) (מדרש

ו) כה, (שמות למאור שמן
שם שנאמר, המשיח, מלך (כנגד) זה

למשיחי" נר ערכתי לדוד קרן "אצמיח
יז). קלב (תהלים

תנחומא) (מדרש

ח) כה, (שמות מקדש לי ועשו

האומות היו אלו לוי, בן יהושע רבי אמר
יפים והמקדש המשכן היה מה יודעים
מקיפין היו וקסטריות באהליות להם,

לשומרן. אותן
הדבור היה המשכן, הוקם שלא שעד למה,
אומות של בתיהם לתוך ונכנס יוצא
"כי כתיב, שכך מנין, נתרזין. והן העולם
חיים אלקים קול שמע אשר בשר כל מי
ה (דברים ויחי" כמונו האש מתוך מדבר
אבל וחיית, קולו שומע היית אתה כג).
אהליהם בתוך ונתרזים שומעים האומות
בבית אף אלא במשכן, תאמר ולא ומתים.

להם. יפה היה המקדש
תנחומא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:07 4:53 ירושלים
6:08 5:08 תל-אביב
6:07 4:58 חיפה
6:09 5:11 באר-שבע
6:17 5:17 ניו-יורק

אלקים ה' נאם - אדם בן אתה 
י-כז) מג, (יחזקאל

דירתו בתוך הקב"ה את להשכין

הקב"ה: ציווי על התורה מספרת תרומה בפרשת
דברים עשרה שלש גו'", וכסף "זהב לקחת

"ועשו להקב"ה, מקדש מהם ולעשות גשמיים,
בתוכם", "ושכנתי מבטיח: והקב"ה מקדש", לי
מאותם שיבנה המקדש בתוך ישכון ית' שהוא

דברים.
האלקות, לגבי מקום של הגבלה שאין למרות
המקדש, במקום ישכון שהוא הקב"ה, מבטיח

מוגבל מקום של בשטח להצטמצם שחייב
יותר מאוחר שנבנה המקדש בית רק ולא ביותר:

בירושלים, – אחד במקום תמיד קבוע שהיה
שנדד - במשכן גם אלא לעולם, כך הוא ומאז

מקומו ומשנה שהלכו, מקום לכל ישראל בני עם
רק תמיד השכינה השראת היתה – בעולם
המשכן. שהוקם מקום באותו אחד, במקום

לה׳? מוגבל מקום
אינו הרי כאמור, הקב"ה מובן, אינו לכאורה

אני הארץ ואת השמים "את במקום, ח"ו מוגבל
לעשות הקב"ה ציוה איפוא, מדוע כן, אם מלא",

השכינה? להשראת מיוחד מקום
אני הארץ ואת השמים ש"את שאף אמת, הן

העלם, של באופן להיות הוא יכול מלא",
גילוי שיהיה ובכדי אלקות; יורגש לא שבעולם

אינו הרי זה אבל – בעבודה צורך יש השכינה
עובד שיהודי מקום בכל מסויים: למקום קשור

הרי זה ולפי אלקות, ממשיך הוא הקב"ה, את בו
שבמשכן העבודות אותן יכולות לכאורה היו

ידי ועל אחרים, במקומות גם להעשות ומקדש
רק ולא ה"ושכנתי" את מקום" "בכל להמשיך זה
העבודות צריכים היו איפוא, מדוע אחד. במקום

ומקדש? במשכן דוקא להעשות

מהמקום למעלה לא גם
"כל הידוע: הכלל פי על הוא הדבר ביאור

הדבר עצם ביותר": למטה יורד ביותר הגבוה
מוגבל, גשמי מקום עם קשור בתוכם" ש"ושכנתי
מאד, נעלית מדריגה כאן שמתגלה הוכחה מהוה
סתם ולא "למטה" רק גילוי לידי לבוא שיכולה

ביותר. למטה אלא למטה,
הוא גבול", ה"בלי אמיתיות שיא הוא הקב"ה

ולא במקום לא הגבלות בשום ח"ו מוגבל אינו
את להגדיר שאין כשם מהמקום. בלמעלה

אפשר אי כך מקום, של הגבלות ידי על הקב"ה
מהמקום", "למעלה של הגבלות ידי על להגדירו
על המורה תואר הוא מהמקום למעלה גם שכן

שהוא עצמו, זה גם (ביניהם מסויימות הגבלות
והקב"ה גבול), לו אין גבול בבלי כאילו, מוגדר,
כאשר רק המגביל. תואר מכל למעלה הרי הוא
ובלי גבול מהמקום, ולמעלה מקום יחדיו באים

ההפכים שני של ההתחברות הרי יחדיו, גבול
"נמנע שהוא ית', עצמותו כח על מורה כאחד

וכאן מנוגדים, דברים שני ומחבר הנמנעות"
השכינה. השראת להיות יכולה

והמקדש המשכן של החידוש
אחד מצד והמקדש: המשכן של החידוש וזהו

וכן בעולם, ומוגבל מסויים מקום להם היה
ואדנים קרשים כיריעות, בפרטיהם הגבלות

היו והמקדש המשכן כלי גם המקדש, בית ובבנין
היתה המדה – מזו יתירה קבועים; וגודל במדה
– התורה בדיני כמפורט מדוייקת, להיות צריכה
בגלוי ובמקדש במשכן נראה היה זאת עם ויחד
עצמן במידות ביטוי לידי בא כיצד בשר בעיני
ובלי גבול של החיבור וגבול, ממדידה למעלה

ה"עשרה על מספרת שהמשנה כפי ביחד, גבול
בקדשי- ובפרט המקדש. בבית שהיו ניסים"
"מקום היה בו המקדש) בית (עיקר קדשים

היתה שלארון שאף (היינו המדה" מן אינו הארון
תופס היה לא וגו'", וחצי "אמתיים של מדה

קדשי של האמות עשרים במדידת מקום הארון
ית', עצמותו כח בגילוי התבטא שם קדשים),
של ההפכים שתי את לחבר יכול הוא שדוקא

מקום. ובלי מקום
בגאולה בשר, כל לעיני גלוי לידי שיבוא וכפי

ממש. ומיד ותיכף והשלימה, האמיתית
ג) שיחות (לקוטי

מלך דבר

תרומה פרשת

תרומה

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

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

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

תניא תהלים חומש
ופרסום שיווק איש

הפצה מערכת לניהול
פרסום ומערכת

לפרטים:
077-300-1129

ז"ל ושרה אלפרד בן דוד חיים הר'
שקל

ה'תש"ע שבט י"ב נפ'

בהתגלות בתוכם, והוא עפר" שוכני ורננו ו"הקיצו
ממש מיד ותיכף המשיח מלך שליט"א הרבי

דרוש נשמת לעילוי



וההודאה ההכרה להיות "צריכה
ובפרט עושה. שהוא הניסים על לה'
החנוכה לימי בסמיכות עומדים כאשר
ניסא".. "פרסומי הוא שעניינם
שהקב"ה הניסים של ניסא שפרסומי
להבאת נוגע גם זה הרי - בזמננו עושה

והשלמה". האמיתית הגאולה

תשנ"ב) וישב ש"פ (שיחת

* * *

ל"דולר זכיתי שנים לפני "כבר
אליהו- נורית גב' מספרת ברכה",
שנסע שלי מכר מירושלים. יוסף

מהרבי לקבל זכה יורק, בניו ל"770"
שטרות שתי המשיח מלך שליט"א

שטר לי והביא ברכה" "דולר של
בהתרגשות הדולר את קבלתי אחד.

אך בארנקי, אותו הנחתי גדולה,
ובתוכו הארנק מה זמן לאחר לצערי

אבד. - הדולר
להשיג כמהה כשאני שנים, כמה חלפו
רב זמן עבר לא ואכן כזה. דולר שוב

ממכרי אחד ושוב
ברכה דולר לי הביא

שליט"א מהרבי
גם אך המשיח. מלך

זמן לאחר הפעם
ובתוכו והארנק מה

אבד. הדולר,
כפול היה צערי

בהזדמנות, ומכופל.
אולי שי', נחום לאחי כך על סיפרתי

אולי הנפש עגמת את לפרוק כדי
לי להשיג יוכל שהוא תקווה מתוך

כזה. דולר
כנראה אך שנים כמה עוד חלפו

להשיג הרעיון על ויתר לא שאחי
שונות ובהזדמנויות ברכה דולר עבורי
לחמך "שלח בבחינת והתעניין, שאל

תמצאנו". הימים ברוב כי ..
העובד שמו יהודה מחבריו, אחד

השידור", ב"רשות בתקליטייה
עבורי והתעניין אחי מבקשת התרשם

שאחד התברר ש... עד ושם, פה
להיות זכה עימו, העובד הטכנאים

ולקבל יורק בניו ב-"770" שנים לפני
והסכים ברכה דולר של שטרות שתי
במקביל, כאשר מהם, אחד את לתת
ערכו את לצדקה נותנת אני כנהוג,

ויותר.
דולר אלי הגיע כשנתיים לפני וכך

עליו שומרת אני הפעם כאשר ברכה

ביותר.
והנפלאות הניסים החלו כעת

להתגלגל.

* * *

אשה לביתי נכנסה וחצי, כשנה לפני
וביקשה בשכונה המתגוררת צעירה

מה. דבר לברר
נעימה, שיחה בינינו התפתחה

לפני נישאה היא כי לי נודע במהלכה
בפרי התברכו לא עדיין אך כשנתיים,

"טהרת בנושא אתה דברתי בטן.
במצווה אחרות ושתחזק המשפחה"

זו.
ברכה" ב"דולר נזכרתי לפתע, ואז

הדולר, את הבאתי שברשותי.
את קצרות, במילים לה הסברתי
את שתחזיק לה והצעתי מעלתו

הרבי בתמונת תתבונן הדולר,
על התלויה המשיח מלך שליט"א

החלטה עצמה על תקבל בסלון, הקיר
את ותבקש טובה

בקשתה.
שבועות מספר חלפו

פרטית ובהשגחה
אתה נפגשתי

כשהיא בשכונה,
כבר אלי מחייכת
יש "ב"ה ממרחק:

טובה..." בשורה לי
אמרה.

להם נולד חודשים, מספר לאחר ב"ה
איתמר. בישראל שמו ונקרא שי' בן

הסיפור את סיפרתי מרוגשת די
שדאגו לחברותיי, ברכה" ה"דולר

הלאה. אותו לפרסם מצדן
היא שגם נוספת, אשה הגיעה כך
ברכה", ה"דולר את בידה החזיקה

ברכה, ביקשה המשיח במלך התבוננה
על סיפרה כבר הבאה בפגישה ו..
אחת עוד וכך טובות...". "בשורות

ב"ה. ועוד,
חברה הגיעה חודשים, כתשעה לפני

עבודתי, במקום אתי העובדת
ובקשה הישראלית, בטלוויזיה

ה"דולר שטר את היא גם להחזיק
משתים למעלה שכבר לאחר ברכה",

ילדים. להם שאין שנה (!) עשרה
בנם נולד ה'תש"ע אדר א' אתמול,

ומוצלחת. טובה בשעה nשי'

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות חלק

עולמישינוי עולמי שינוי
ומצב במעמד אותה העמיד שה' (=ארה"ב) זו מדינה זכתה
ועל-ידי בעולם, הכפירה התפשטות את לעצור שתוכל כזה,
שבני- והעיקר, בעולם, אמיתי שלום להתפשטות יביאו כך
הנפש מנוחת מתוך ה' את יעבדו במיוחד, ישראל ובני אדם,

ובשלימות. הגוף, ומנוחת
בכל להשתמש זו מדינה על בכך להצליח בכדי אך
ליה ("כדבעי בשלימותם בה הקיימים והכוחות האפשרויות

הצלתי". נפשי את - ב"אני להסתפק ולא למיעבד"),
באופן זו מדינה של השפעתה ויכולת התפתחותה את המעכבים הענינים אחד

עיקריים. בענינים אחרות במדינות תלותה היא האמור,
זקוקה מדינה כאשר יתירה ובהדגשה במוחש רואים האחרונות ...בשנים
שהם בענינים גם אחרות, למדינות לציית חייבת היא הרי וכיוצא-בזה, לנפט
עולם" "לעם שניתנה עולם" ב"נחלת פגיעה כדי ועד והטוב, והיושר הצדק היפך
לרווחתה ואפילו הגשמית, לטובתה מזיק הדבר ממילא ובדרך עולם", ב"ברית

החומרית.
עולמית. כלל השפעה לכיוון ארה"ב של בדרכה נגף אבן היא זו תלות

לחכמות ועד בעולם, החכמה נתרבתה לימינו.. ועד העולם את ה' ברוא מאז
שחשיפתם חדשות ותגליות להתפתחויות הדרך נפרצה ובכך להבדיל, העולם,
אחרות, במדינות דווקא לכאורה נמצאת גשמי מחומר הנמצאת אנרגיה דורשת

הללו. והגילויים הפיתוחים פועלים בכוחה ורק
ושלא בעולם, אמיתי שלום להביא התפקיד מוטל זו מדינה ועל מאחר אולם
על- עולם", ל"עם שייכת עולם" ש"נחלת הצדק גם כולל ויושר, בצדק לפגוע
חסרה זה ומצב שבמעמד לומר חייבים עולם", "אלוקי עם עולם" "ברית ידי
'עבד' תהיה זה, תפקיד לעשות החייבת שמדינה ייתכן לא שהרי האדם, עשיית

הנפט! נמצא שבארצו מפני רק שפל, לעם לציית שחובתו
מקורות בפיתוח משקיעה ארה"ב היתה שאילו הוא ומפורסם גלוי דבר
אחרות. למדינות מהזדקקות פטורים רב זמן מזה היו באדמתה, אשר האנרגיה

חלופייש פתרון חלופי פתרון יש
בתקופתה": "חמה של הפתרון ישנו . . זאת לפתור וסלולה ברורה דרך ..ישנה
שבקטנים קטן באופן - להשקיע זו, במדינה גם מדינות, בכמה החלו כבר
מחמתו", נסתר ש"אין השמש אנרגיית וניצול בפיתוח - לגמרי אנפין" וב"זעיר

בזה. וכיוצא חרושת בתי להפעיל שיוכל מניע לכוח השמש חום את להפוך
צורך אין וכלל ביותר. גדול בתוקף יפעלו זה, משיעבוד החרות תגיע ..וכאשר
ששוב כיוון הלחץ, את יבטל ברבים, יוודע שהדבר המציאות עצם אלא ב'תוקף',

זאת. למנוע שרצו גורמים באותם מתחשבים שאין ויראו לאיים, במה אין
נותן שה' הכוחות כל את במילואם לנצל - ה' ציווי מצד זאת יעשו כאשר
למלכות-של- זו, למדינה נותן שה' הכוחות את ועל-אחת-כמה-וכמה בכלל,
כולה, המדינה ולטובת הרבים, ולטובת הפרט לטובת זאת תנצל שהיא כדי חסד,

לבריות". וטוב לשמים "טוב הוא כי אמיתי, טוב כולו, העולם כל ולטובת
אגרשנו". לאט "לאט צעד, אחר צעד ויתחיל פעולתו, יפעל שהדבר ברור דבר
ממש ובקרוב "אחישנה", של באופן בזריזות יהיה הזה שה"לאט" רצון ויהי
בדרום בתקופתה החמה מן להפיק שניתן לאנרגיה לראש לכל המדינה תעבור
שאר כל את גם יפתחו כן ואחרי כולה, המדינה לכל זאת ויובילו המדינה,
לטוב המתנגדים אלה כל על אימה תטיל כבר בזה ההתחלה ועצם הענינים.
ישראל, בני ושל אדם בני של לחיי-חירות המתנגדים אלה כל ועל וצדק,

בזה. וכיוצא היהדות, לפי לחיות היא הכוונה שאצלם
ובבנותינו", בבנינו . . ובזקנינו "בנערינו הרי המשיח, יתגלה כאשר ..ומיד
ל"ארץ והשלימה האמיתית בגאולה ביחד אתו הולכים אתם", וזהבם ו"כספם
שלימות שנה", אחרית ועד השנה מראשית בה, אלוקיך ה' עיני תמיד . . אשר

בה". אלוקיך ה' עיני "תמיד - שינויים ללא ב'זמן'
ומוצאים התורה, שלימות את מקבלים כי העם, שלימות עם לשם ונכנסים

ממש. בימינו במהרה השלימה, הגאולה את ומביאים הארץ, שלימות את בה
(בלתי-מוגה)) תשמ״א ניסן לי״א אור (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ביאה. איסורי הל'

טז. פרק
יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

כ. פרק

כא. פרק

כב. פרק

ז-ט. פרק ומתנה. זכיה הלכות

י-יב. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים שכנים.. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

בפרקים ושותפין.. שלוחין הלכות יג-יד. פרק
א. פרק אלו.
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מתגלגלים... והניסים

מנות משלוחי

077-5123-770 להזמנות:

ל"צבא הנחיל שהקב"ה נצחון כל לאחרי
ארץ של שטחים להם בנתנו לישראל", הגנה

לשלוח ה"פוליטיקאים" מיהרו - גלויים ניסים מתוך ישראל
להחזיר ורצונם נכונותם על ולהכריז להודיע "שליחים"

לבנ"י. הקב"ה שנתן ישראל ארץ שטחי את לגויים
תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הניסים על מוותרים

הדולרים חלוקת במעמד

המשיח מלך

מ
כוללת: – קטנה קרטון באריזת מנות משלוח

המוצרים כל ופלה. שאשי, חטיף חלבה, בננית,
החרדית העדה הבד"צ

אריזת כולל: – גדול מנות משלוח מזוודת
עוגיות תותית, חטיף קטן, יין בקבוק המן, אזני
אסתר. ומגילת פורים עלון וגם: חיוכים.



דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

בציון קדמי צחי ר'
יצחק לוי רבי

בקזחסטן

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

אחת טלפון בשיחת
פורים למבצע שצריך מה כל

מגילה ובבקרומקרא פורים בליל הכנסת, בבית
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לאביונים2 מתנות

הפורים. ביום עניים לשני לפחות

ובבקרורים

ה הפורים.ם

מנות משלוח
לפחות, מיני-מאכל שני

לרעותה, ואישה לרעהו איש
הפורים. ביום

ושמחה הפורים.משתה ביום חגיגית, סעודה

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

ב"ה

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

חדורה להיות צריכה הפורים אווירת
והשלימה. האמיתית הגאולה בשמחת משיח

ההפצה ממשמרכז
077-5123-770

קטמון בשכונת "ופרצת"

כדאי לא - לחתונה עד גדול הפסק
כמדומה - השידוך, אודות מכתבו לתוכן בהנוגע

לגיל בהנוגע הוא שבעיקר לחפזון, תמיהתי פירשתי
"אשר זה, מכתבו תוכן לאחר נוסף ועוד תחי', בתו
מתאימה תעודה לקבל ובכדי מאד, היא טובה מורה
העיקר והוא ועוד בזה", זמן משך עוד ללמוד עליה

שתי לאחר תהיה והחתונה שתתארס שסברתו,
לא שהרי כלל, ענין זה אין וחצי, שנה או שנים

נערה לבלבל ואין אלה, דורות הראשונים כימים
זמן במשך לחתונה עד מהאירוסין במחשבות בגילה,

איזה בעוד החתונה תהיה אשר כן גם ומובן הנ"ל,
מרגיש הוא שגם וכנראה ענין, אינו זה גם חדשים,

בזה.
ז׳קצז) (מאגרת

מפשע לחף חנינה
שאינו האסיר אודות כותב בו . . למכתבו במענה

הדבר יחשב שלא בכדי חנינה, בקשת להגיש רוצה
ממנו. שחף עון על הוא מודה כאילו

מאשתו לבוא הבקשה יכולה דא שבכגון לי וכמדומה
הפירוש שולל שזהו המשפחה, מבני מאחד או
הודאה. של ענין בזה יש כאילו בקשה בהגשת

- וכו' לפרנסה המשפחה זקוקה אשר דידן ובנדון
ונוסף יותר. עוד מובנת האמור פירוש שלילת הרי
בהיותו שבודאי להאסיר, להסביר יש הרי הנ"ל על

- מפשע הוא חף אשר להוכיח בידו יהיה בחוץ
יותר. ובמהירות יותר בקלות

ז׳קצח) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

קטמון" "ופרצת ישיבת מציינת אלו בימים
במרכז אך להקמתה, שנה חצי בירושלים,

לא רבתי" קטמון המעיינות הפצת "ופרצת
נערכים וכבר שנה הולדת ליום ממתינים

עוד לקליטת ביותר משמעותיים לשדרוגים
הישיבה. ספסלי את שיחבשו בחורים

ניצב הישיבה, גם כמו המרכז, פעילות מאחורי
מלך שליט"א הרבי של הנמרצים משלוחיו אחד
הידוע לוי, אריה הרב - ירושלים בעיר המשיח

המעיינות הפצת בתחום הרבות בפעולותיו
בעירו. ובפרט

מחשבת מלאכת
לצד זו, ישיבה בפתיחת הושקעה רבה מחשבה

בחורי של לקליטתם הרוחני, הצוות ע"י תכנונים
הצוות גם עמל "תמימים", המכונים הישיבה

מקום מציאת על הישיבה, פיתוח על האחראי
הפנימיה חדרי הלימודי, המרכז לשיכון מתאים

והאוכל.
הישיבה "מצב כך: על מספר לוי אריה הרב

תלמידים עוד לקלוט הבחינות מכל היום מאפשר
מלא, בהיקף 'גשמיות' מערך יש ב"ה. חדשים,

ורבנים משפיעים של ביותר מעולה רוחני צוות
החלטנו, ולכן רבתי, בירושלים אנ"ש מקהילת

החלטנו השנה, באמצע מדובר שלכאורה למרות
לישיבה, אלו בימים גם להגיע למעונינים לאפשר

כמובן השורה, מן כתלמיד להתקבל מנת על
"תמים". לכל מעמידים שאנו בתנאים

"קפיצת בכך ויראו גבה, ירימו אולי רבים
היא "האמת להבהיר: ממהר אריה הרב מדרגה".

הברורים הכללים ואחד מקום לשום קפצנו שלא
עם חלילה. משחק איננו שחינוך הוא אצלינו

מהורים נרגשות בפניות הוצפנו הישיבה פתיחת
ובגין לישיבה, להתקבל שביקשו ובחורים

קיבלנו הצוות אנשי כל שקיבלו ברורות תשובות
ובמשך קלה, הלא המשימה את עצמנו על

התמסרנו ואני לצוות חבריי שחלפו החודשים
הלא המגבלות במסגרת היה שניתן ככל לבחורים

לפורטם. מקום כאן שאין הפשוטות,
וכיום לבחורים, מאד רב לעזר להיות זכינו ב"ה

אפיק את להפנות סיפוק מתוך יכולים אנו
בפני גם שעריו את שיפתח חדש לכיוון הישיבה

ב"שליחות". בחורים או בתשובה" "חוזרים

מהתוצאות התפעלות
את מביעים לישיבה שנכנסים אנשים

של קבוצה לעינהם. הנגלה למראה התפעלותם,
הטוב מרצונם יושבים העשרה, בגילאי בחורים
חסידיים ניגונים מנגנים חסידית, בהתוועדות

"גם מתוועדים, הישיבה רבני את ושומעים
מרגעי אחד על מדובר לוי, הרב מטעים עבורי,

אחד כל של נקודתית התקדמות גם כמו השיא,
שבוודאי קטנות אור בנקודות מהמשתתפים
ביראת חסידית הנהגה של גדול לאילן ינבטו

המלך. אביהם כרצון שמים

עשינו. כבר הישיבה, להרחבה הכלים את
עושים אנו בישיבה תלמידים להוסיף השתדלות

לו שיש לדעת יכול היום אחד כל ובהוספה,
בלימודים המתענינים אנשים לשלוח כתובת

בירושלים. מעולה לישיבה רציניים,
הישיבה של הצעיר גילה שלמרות לציין חייבים
מבטיחה והיא פירותיה, על להצביע אפשר כבר

המלך, לצבא בעז"ה, רבים תלמידים להעמיד
ובעיקר גם מכך חשוב פחות לא אך בכמות

באיכות.

וצפיה באמונה
לצוות הגשמית, להנהלה להודות שוב אבקש
יוסף לרב נפלאה, במסירות שעמלים הרוחני

על בצפת חב"ד ישיבת ראש ווילישאנסקי יצחק
והניהול, החינוך בתחומי והדרכה בעידוד הליווי

חיה דוגמא כולנו עבור המהווה ציק זימרוני ולרב
וגאולה. משיח בעניני בלהט אותנו ומדביק

מאוד לו חשוב בישיבה, העצומה ההשקעה לצד
ההשקעה כי יודע אותי שמכיר מי "כל כי לציין
משפחתי, חשבון על חלילה באה אינה בישיבה,
בישראל, ביתי את הקימותי מיום מסור אני לה

המשיח, מלך שליט"א הרבי של כהוראותיו
חשבון על בא זה כי נראה שלכאורה למרות

מלווה הישיבה הקמת שלפועל רואים הישיבה
שלא באיכות והן בכמות הן גדולים, בניסים
משקיעים, אנו אותה להשתדלות כלל בערך

ב"כלים כמובן אבל, דתוהו" "אורות של באופן
- האמיתי המשלח לי וייתן ייתן ומי דתיקון"

בדרך ללכת הכח את הקב"ה, המלכים מלכי מלך
רוחו. לנחת זו

הגאולה את כולנו, ביחד שנביא והעיקר
כשהרבי ממש, ומיד ותיכף והשלימה, האמיתית

כל". לעין יתגלה המשיח מלך שליט"א

הישיבה תלמידי עם מתוועד לוי אריה הרב

עלונים

פוסטרים *
שלטים *

החג מצוות מגילותכרטיס מגוון
רעשנים מגוון

קופות *


