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בגוי שהבחין ישראלי השבוע. קרה מדהים משהו
אחר, ישראלי של בחייו להתנקש המנסה שפל
הגוי. את והרג הישראלי של חייו להצלת נחלץ

מחרידה. עובדה ומתבררת שעות כ-24 חולפים
תחת רעה לשלם הספיקו כבר וחבריו הניצול

הלשינו הם עבורם, חייו את שסיכן למי טובה,
המדוייק, תיאורו את מסרו ואף לשלטונות עליו
אירע. זה אך הזוי, נשמע תפיסתו. על להקל כדי
רק למוות ונידון נתפס אכן רבינו, משה האיש,

נסיונה נס. בדרך להמלט הצליח האחרון שברגע
ישראל בגואל לפגוע ואבירם" "דתן קבוצת של

חבורה של קשה תקדים הותיר שהוא אלא נכשל,
עמה. בני חיי כנגד לפעול המסוגלת קלוקלת,

מסוכן משהו בישראל. החברה על עובר משהו
חושים עירפול מאוד,

תופעת את שמזכיר
בטיסה ה"ורטיגו"

מעמקים שכרון או
טייס כאשר בצלילה.

יכולת את מאבד
שלו ההתמצאות

הלמעלה היכן במרחב,
נגד "מי הלמטה, והיכן

הוא כזה במצב מי".
מטה כלפי לצלול עלול

שהוא תחושה מתוך
מעלה, כלפי נוסק
היא כשהתוצאה

מוחלטת. התרסקות

האוייב זיהוי
נאבק בארץ, היהודי שהישוב בשנים עשרות מזה

וארבע כעשרים הערבי. האוייב מול קיומו, על
האיבה, פעולות ונפגעי ישראל מערכות חללי אלף
נהרגו האחרונות, שנה בשישים כאן שנהרגו הי"ד,
מצד המלחמה הכרזת נקודה. הערבי. האוייב ע"י

נבעה לא הערבים
מקומיים ממניעים

משינאה אלא וזמניים,
התגברה שרק תהומית,
הישוב התחדשות עם

אז היו שונות ודיעות עדות ישראל. בארץ היהודי
דעים תמימי הכל היו אחד בדבר אך הישוב, בקרב

האוייב כי ספק, היה לא לאיש האוייב. זיהוי -
השליליות כוונותיו גם כמו הערבי, האוייב הוא
ישראל. בארץ היהודי הישוב של לקיומו ביחס

תקשורתי ורטיגו
עייפות יצרו המתמשך, והמתח המלחמה שנות

שליט"א הרבי אמר הצעיר, הדור בקרב מסויימת,
כבר ישראל, קול כתב עדן למוטי המשיח מלך

שנאת והוקצנה התחזקה מאידך השמונים. בשנות
הערבי. האוייב

הישראלית בחברה להתפתח החלו זה רקע על
ו"העבירמית", ה"דת-נית" התקשורת ובעידוד

ויוזמות מגמות
למיניהם, "השלום"

לא דבר של שלאמיתו
כניעה בטויי אלא היו

עשרות והתרפסות.
ברחבי תופת פיגועי
של הקמתה הארץ,

מטחי הטירור, רשות
ירי בצפון, קטיושות
ופצמ"רים קסאמים

התשובה היו בדרום,
אלה. ליוזמות הערבית

חסרת השתלחות
התקשורת, של הרסן
פרסום לאחר בפרט

להשכרת האיסור
דירות מכירת או

ההפגנות או לערבים,
על מעידה ישראל, לבנות ערבים היטפלות כנגד
כאוייב מזהה היא במהלכו תקשורתי, "ורטיגו"
מצביעה ולאידך, בו, ויורה היהודי, הישוב את..

אלא לנו אין עליו. ומגינה כידיד הערבי האוייב על
לא שהבהיר המשיח, מלך שליט"א הרבי דברי
בלעדית עולם נחלת הינה ישראל ארץ - אחת

עם מו"מ ללא איתנה עמידה דווקא ישראל. לעם
ורגיעה, לשקט שתביא היא ויתורים וללא הערבים

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית הגאולה עדי

החג קודם יום שלושים
אלו בימים נרשמת מיוחדת תכונה

לקראת העולם, ברחבי חב"ד במוקדי
שבט, י'-י"א - הנשיאות קבלת יום ציון

לקבלת שנה ששים בו ימלאו שהנה
המשיח מלך שליט"א הרבי של הנשיאות

יתקיימו רבים ארועים תשי"א. בשנת
בארץ מרכזית עצרת לצד מקום בכל

הקודש.

הפרסום מסכי את מאירים
בצפת, חב"ד מישיבת תמימים

האירו עכו בעיר ב"מבצעים" הפועלים
האלקטרוניים הפרסום מסכי את

החג מסר עם החג, ימי במהלך בחוצות,
ההצלחה בעקבות הגאולה. ובשורת

הציבור עזרת את ומבקשים פונים הם
תפילין להנחת שבועי קמפיין בהעלאת

לפרטים קודש. שבת נרות והדלקת
.054-84-770-42 ותרומות:

משיח שכולה שבת
שבט, י' הנשיאות קבלת יום לקראת

את הקודש, בארץ משיח מטה מארגן
תתקיים שהשנה משיח" שכולה "שבת

במלון תשע"א, בשבט ג' בא, פר' בשבת
במטה שבירושלים. רנסנס" "רמדה
השנה התוכנית כי מציינים משיח

- נוספים לפרטים משמעותית. שודרגה
.03-960-7922 טלפון:

נחלת הינה ישראל ארץ - אחת לא שהבהיר המשיח, מלך שליט״א הרבי דברי אלא לנו אין
ורגיעה לשקט שתביא היא ויתורים ללא איתנה עמידה דווקא ישראל. לעם בלעדית עולם

טובות חדשות
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(24.12.10) ה'תשע"א טבת י"ז שמות, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

צריך לראש לכל
האוייב את לזהות

828

להם הפריע לא ד׳, בתקוע קרליבך משפחת בית את השבוע הרסו המנהל כוחות
בבניה החלו המקום תושבי הקט. תינוקם על המשפחה את שבחוץ לקור לזרוק

הזוג. בני של ידיהם במו שנתיים במשך שנבנה הבית של מחודשת

בתקוע הרס



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

שיחי' שרון גדעון ר' למשפחת
שיחי' מענדל מנחם הבן חתונת לרגל

תחי' מושקא חיה הכלה עם
שיחי' פיזם זאב משה הרב למשפחת

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

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

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

תניא תהלים חומש

פיבי חיה מרת
ע"ה ומאיר עליה בת

אסולין
בתוכם, והיא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

  
      
     

     
       

     
     

      
      
      

    
     

    
    

קשה... בעבודה חייהם את וימררו
י) א, (שמות

בגלות שנאמר והגלות השעבוד ענין כל
האחרון: הזמן על גם קאי מצרים

היא כי התורה, היא - חייהם את וימררו
חיינו.

קושיא. זה - קשה בעבודה
וחומר. קל זה - בחומר

ברייתא. זה - בשדה עבודה ובכל
בידינו שאין הלכתא. ליבון זה - ובלבנים
התורה דיני כל כי ברור, ודין ברורה הלכה
ומטהרין מכשירין הללו שנויה, במחלוקת
כמו כן, ואם ומטמאין. פוסלין והללו
זכו ובלבנים בחומר מצרים שיעבוד שע"י
הלכתא לבון ע"י כן גם כך תורה, למתן
התורה פנימיות לגילוי יזכו זה, שבזמננו

נפלאות. אראנו להיות לבוא, לעתיד
הזקן) לאדמו״ר אור (תורה

ודבש חלב זבת ארץ
יז) ג, (שמות

הארץ, פרי טוב כל מעצמה "זבת" פירוש
וטרדה יגיעה שום לזה הצטרכות בלי
בלבול שום היה ולא כלל, הנפש בפיזור
מכל פנוים שהיו עד ולב במוח ועמל

ה'. לעבודת טרדה
ד) נט, ע׳ (ב) בראשית חיים׳ (תורת

בן ותלד האשה ותהר
ב) ב, (שמות

בצער, שלא שילדתו ז"ל רבותינו ואמרו
הגלויות, בחינת הוא לידה חבלי ענין כי,
חבלים שייך אינו הגואל שהיה משה ולכן,
וזהו מהחבלים, לגאול בא הוא כי בלידתו
והמליטה לה חבל יבוא "בטרם שכתוב

ז). סו, (ישעיה זכר"
סא) ע׳ תר״ל המאמרים (ספר

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:22 4:06 ירושלים
5:23 4:19 תל-אביב
5:20 4:09 חיפה
5:25 4:24 באר-שבע
5:19 4:15 ניו-יורק
אלוקי ואת - ישרש הבאים 

יעריצו. ישראל
כב-כג) כט, יג; כח, - ו כו, (ישעיה

החמור של סיפורו

על וירכיבם בניו ואת אשתו את משה "ויקח
את משה ויקח מצרים ארצה וישב החמור

החמור" "על רש"י ופירש בידו". האלקים מטה
אברהם שחבש החמור הוא המיוחד, "חמור -

להגלות המשיח מלך שעתיד והוא יצחק, לעקידת
חמור". על ורוכב "עני שנאמר עליו

"על שנאמר מה לבאר הוא רש"י כוונת בפשטות
שהכוונה ברור שמזה הידיעה, בה"א החמור",

של ייחודו את רש"י ומפרש המיוחד", ל"חמור
החמור.

זה חמור של ייחודו לבאר בכדי להבין: יש אבל
שחבש החמור "הוא לומר לכאורה מספיק היה

"חמור כבר הוא הרי זה שבגלל לא, ותו אברהם"
שחבש שהחמור להוסיף הצורך ומהו מיוחד",

להוסיף גם ומה יצחק, לעקידת היה אבינו אברהם
להגלות המשיח מלך שעתיד (החמור) ש"הוא עוד

יהיה שהחמור ביותר, גדול ונס נפלא דבר עליו",
נוגע אינו זה שכל ובפרט שנים! אלפי וקיים חי

הכתוב. להבנת

החמור גבי על דווקא
רש"י בא כאן בפירושו בזה: הביאור לומר ויש

בפסוק, כמיותר שנראה החלק את לבאר
לפרש צריכה התורה למה מובן אינו שלכאורה

למצרים ומשפחתו משה הלכו אופן באיזה ולפרט
בקיצור כתב ולא - החמור" על "וירכיבם -
ארצה וישב בניו ואת אשתו את משה "ויקח

לגלות בא הוא רש"י של ובביאורו - מצרים..."
אנו החמור של ובסיפורו אלו במילים כיצד

בפסוקים. שאלות מספר מיישבים

רצה לא כשמשה
משה בין שהיה הויכוח על למדנו לכן קודם
ישראל, את לגאול שליחותו אודות והקב"ה

והוצא פרעה אל ואשלחך "לכה צווהו שהקב"ה
לקבל סירב ומשה ממצרים" ישראל בני עמי את
"היה שבהם הימים שבעת בסיום השליחות. את
בשליחותו" לילך בסנה משה את מפתה הקב"ה

פירוש ולפי תשלח", ביד נא "שלח משה אמר
היה "שלא א) ענינים: שני זה במענה יש רש"י
גדול שהיה אחיו אהרן על גדולה ליטול רוצה

- תשלח" ביד נא "שלח אמר ולכן ונביא", הימנו
"ביד ב) אהרן", והוא לשלוח רגיל שאתה מי "ביד
לארץ להכניסם סופי שאין לשלוח שתרצה אחר

לעתיד". גואלם ולהיות
עצמו על משה קיבל דבר של בסופו אמנם,

ורש"י ישראל, בני את להוציא השליחות את
אבל עליו", וקבל בו "שחרה מפני שזהו מפרש

נשללה ואיך במה בכתוב מפרשת לא התורה לא
הנ"ל. משה טענת

את לקיים משה הסכים שכאשר לומר, עלינו ולכן
טענותיו על המענה נרמז הקב"ה, של שליחותו
השליחות לקיום שההליכה גרם שהקב"ה בזה
החמור ש"הוא - "המיוחד" החמור ע"י תהיה

שעתיד והוא יצחק לעקידת אברהם שחבש
שני מבוארים שבזה עליו", להגלות המשיח מלך

הענינים:

בהמשכים גאולה
חמורו) את אברהם (כשחבש יצחק" ב"עקידת
לא זאת ובכל לעולה", שם "והעלהו - נצטווה
ה', ציווי את למלא לרגע אבינו אברהם הסס

חמורו את שחבש ועד למצוה" "נזדרז ואדרבא
מעבדיו". לאחד צוה ולא "בעצמו

בשליחותו גם וקל-וחומר במכל-שכן מובן ומזה
"גדולה" נטילת בזה שיש שלמרות משה, של

לידי שיבוא אפשר - הגדולה נטילת לעצם (ונוסף
יתרצה לא הוא שלפחות או אהרן, אצל קפידה
את קיים משה זאת בכל - שלם) בלב ויקבלו

שלם. ובלב ובשמחה במילואה השם ציווי
לארץ להכניסם סופי "שאין הב' לטענה ובשייכות

"והוא הקב"ה לו רמז - לעתיד" גואלם ולהיות
שאין היינו עליו", להגלות המשיח מלך שעתיד

שהגאולה אלא נפרדות, וגאולות ענינים שני הם
המשך הריהי המשיח, מלך ידי על העתידה

משה, ידי שעל מצרים יציאת של זו לגאולה
תלויה המשיח מלך והתגלות העתידה והגאולה

מצרים. בגאולת ופעולתו משה של בכחו
שמות) לא, שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

שמות פרשת

שמות

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



שמו פרסום על האיסור למרות
עיסוקו עקב המעשה, בעל של
הדבר מנע לא המדינה, בבטחון
בתושבי שאחזה ההתרגשות את
את המכירים עילית נצרת העיר

בנם. הולדת על כשנודע המשפחה
הקדיש המקומי, העיתון אפילו
כתבה בעיר, המדובר למאורע

של המופת את שסיפרה מיוחדת
מה המשיח. מלך שליט"א הרבי
אצל גוברת להתענינות שהביא
בצפון חב"ד ומוקדי השלוחים

ה"אגרות באמצעות לכתיבה הארץ,
קודש".

של כתבתו מתוך חלקים להלן
סולומון: יצחק

אלוף סגן ש', של סיפורם "זהו
שורשים להם א', ושל בצבא
ילדה יש לזוג עילית. בנצרת

אבל ,9 בת גדולה
לא הולדתה מאז

להביא הצליחו
נוספים ילדים
העולם. לאויר

שנים, כחמש לפני
השנה, ראש ביום

לבית א' הגיעה
המרכזי הכנסת
עילית, בנצרת

הרצל הרבנית ליד והתישבה
הרצל, ישעיהו הרב של (רעייתו

את קצת לה שהראתה העיר), רב
הכיפורים ביום התפילות. סדר

הכנסת, לבית א' הגיעה שוב
בתפילות. לה עזרה שוב והרבנית

– השלישית בפעם וכשהגיעה
עם יותר התידדה תורה, בשמחת
שבלבה. מועקה וגילתה הרבנית,

אחת בת רק לה שיש סיפרה היא
ילדים להביא מנסה היא ומאז

לה. הולך ולא לעולם
רבים טיפולים עשתה כי סיפרה א'
כי סיפרה היא התקדם. לא דבר אך
אך התקופה, במהלך להריון נכנסה
לפני מתים תינוקות שני לה נולדו
אובדת היא כי סיפרה היא הזמן.

רוצים ובעלה היא וכי עצות
הם אך המשפחה, את להגדיל

לה הציעה הרבנית מצליחים. אינם
החג". במוצאי בלילה לביתה להגיע

כיצד באריכות, הכתב מתאר כאן
הרצל משפחת לבית א' הגיעה

מהרבנית שמעה שם החג, במוצאי

המשפחה" "טהרת מצוות על
וכתבה לשמור עצמה על קיבלה

בקשת המשיח מלך שליט"א לרבי
אחד לתוך הכניסה אותה ברכה,

שבבית. קודש האגרות מכרכי
שהיא בספר – לה נפתח "והנה

נפלאה: תשובה – בעצמה פתחה
בנם, הולדת על לשמוע "שמחתי

יוסף בישראל שמו ושייקרא
יצחק"...

כמה כעבור מעודדת, יצאה א'
עם לרבנית התקשרה חודשים

נולד אף בהמשך טובה... בשורה
המשפחה. לשמחת בת לה

שאמרה א' אצל התחזקה האמונה
הולדת על השמחה למרות כי

זכר. בן להולדת ממתינה היא הבת,
החל חלומה חודשים מספר לפני
ילדה דבר של ובסופו להתגשם...
לשמחתה זכר. בן

גבול. היה לא
שאורחי כמובן
בברית הכבוד

הרב היו המילה
לנצרת הראשי
ישעיהו עילית,

ואשתו הרצל
הרב הרבנית.

התכבד אף הרצל
סא"ל המאושר האב בסנדקאות.
חבריו בפני בהתרגשות גולל ש'.

הסיפור". את מהצבא
לקרוא החליט כי להם סיפר הוא

בקשת פי על יצחק, יוסף לבנו
בזמנו. המשיח מלך שליט"א הרבי

בסעודת בהתרגשות הקריא א'
מנוסח במילה מילה הברית

מלך שליט"א הרבי של המכתב
שנים, חמש מלפני המשיח

את וקיימו הצליחה ושברכתו
הקדוש בשם לו לקרוא הבקשה
"יוסף הריי"צ אדמו"ר של הזה

יצחק".
"הרב כי סולומון מספר לסיום
בדבריו הסביר הסנדק, הרצל

בעצם שלהם הגדולה הזכות את
זה ואיך היפה, והשם הלידה
מילה, ברית לענין מתקשר

אבינו, אברהם של בנו – כשיצחק
ביום שנימול הראשון היהודי היה

שמר הצדיק ויוסף ללידתו, השמיני
המצבים, בכל הברית קדושת על

מצריים". מלך למשנה nוגדל

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

ההורים""לא ענין פרטי של ההורים" של פרטי ענין "לא
אבותינו יצאו שבזכותם ישראל נשי של הנהגתן אודות
שלימות עבור שהשתדלו כמה עד בגמרא מסופר - ממצרים
כללות ע"י ישראל בני של מספרם את להגדיל כלומר, העם,
מקשיי התפעלו שלא - כך כדי ועד ורבו". ד"פרו הענין
זה שאין חשבון עשו ולא בזה, וכיוצא פרעה, גזירת הגלות,
ובזכות בזה. וכיוצא עמלין" אנו "לשוא לכך, המתאים הזמן
בחג התורה את ולקבל מצרים, מגלות לצאת ישראל בני כל זכו - זו הנהגה
ששים ישראל, עם דכללות השלימות את צריכים היו שלזה - השבועות

חז"ל. במדרשי כמבואר ישראל, בני ריבוא
הזמן זה שאין חשבון לעשות מקום היה השכל שמצד למרות כלומר:
הילוד הבן "כל גזר שפרעה דמכיון ורבו", ד"פרו הציווי לקיום המתאים
להעמיד תפקידן את למלא והמשיכו אלו, מ"חשבונות" תשליכוהו", היאורה

בהקב"ה. ובטחון אמונה מתוך ובנות, בנים
פנתה שהיא מרים, ששמה קטנה, ילדה - הגמרא מספרת - זאת פעל ומי
ועל פרעה"! משל קשה "גזרתך לו: ואמרה ילדותית, בתמימות לאביה
ורבו", "פרו הציווי לקיום בנוגע ה"חשבונות" כל שיתבטלו פעלה זה ידי
בני את שהוציא ישראל", של "מושיען רבינו, משה נולד מזה וכתוצאה
קיבל "משה - סיני בהר התורה את לקבל אותם והביא ממצרים ישראל

הדורות. כל סוף עד ישראל בני לכל כו'" ומסרה מסיני תורה
"למפרע", בעבר, שאירע מה שידעו כדי רק אינם התורה סיפורי כל והנה,
לעניננו ובנוגע בהוה. מישראל ואחת אחד כל של בחייו הוראה גם אם כי
המושג כל מושלל להיות צריך כמה עד ההוראה זה בסיפור מודגשת -
כל ללא ורבו" "פרו הציווי את לקיים צריכים אלא משפחה", "תכנון של

בהקב"ה. ובטחון אמונה מתוך חשבונות,
לידי יביא נוסף שילד ה"חשבון" מופרך כמה עד פעמים כמה וכמדובר
ביכלתו שאין "חשבון" האדם עושה ולכן פרנסה, בעניני נוספות הוצאות
ומנהיגו העולם בורא שהוא הקב"ה, נותן פרנסה כי: - נוסף ילד לפרנס
ופשיטא וברחמים", בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן כו', ומפרנסו

נוסף! ילד עבור פרנסה לתת יוכל שהקב"ה
יצאו שבזכותן הצדקניות ישראל נשי של מהנהגתן שלמדים ...וכפי
כיצד "חשבונות" עשו לא הגלות, קשיי שלמרות - ממצרים אבותינו
ובטחון אמונה מתוך תפקידן את מילאו אלא ילדיהן, את לפרנס יצליחו
צרכיהם את להם וסיפק הילדים, של לפרנסתם דאג הקב"ה ואכן, בהקב"ה,

צור". מחלמיש ושמן מסלע דבש "ויניקהו - ומשובח נעלה הכי באופן
ההורים שיכלו ה"נחת" את מונע משפחה" ש"תכנון לזה נוסף ועוד: זאת
ענין גם זה הרי הדורות, כל סוף עד זרעו וזרע זרעו נוסף, מילד לרוות
רבותינו ממאמר כמובן - ישראל כלל עבור הגאולה וזירוז להחשת שנוגע
יהודי ילד נולד שכאשר שבגוף", נשמות כל שיכלו עד בא דוד בן "אין ז"ל:
הגאולה תהיה ידו שעל דוד", "בן ביאת את וממהר מזרז זה הרי נוסף,

ישראל! דכלל
ענין אם כי עצמם, ההורים של פרטי ענין אינו משפחה" "תכנון כלומר:
את ומזרזת ממהרת נוסף ילד של שלידתו מכיון ישראל, לכלל שנוגע

ישראל. כלל עבור הגאולה
נוסף, יהודי ילד נולד כאשר להיות כבר יכול מה לטעון שאין מובן ומזה
מכיון - וכבשוה") הארץ את ("מילאו בעולם לפעול מסוגל אינו עדיין הרי
ישראל! כלל גאולת את וממהרת מקרבת לידתו עצם מצינו: מזו שגדולה

ב"חשבון" אי-ההתחשבות אודות הנ"ל בסיפור מודגש זה ענין וגם
ידו שעל ישראל" של "מושיען נולד מזה שכתוצאה - עמלין" אנו ד"לשוא

ישראל. דכלל הגאולה היתה
מוגה) בלתי - חב״ד ובנות לנשי ה׳תשמ״ג, אייר כ״ה (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין
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העיר את שהרעיד הנס

הגאולה באור תניא

את בעליל וראו נוכחו שכולם לאחרי
הסכם בחתימת הערך וחוסר האפסיות

ממשיכים - שכנגד הצד אותו מכבד כמה ועד שלום,
דביקותם על נאמנה להכריז מומחים' 'פוליטיקאים אותם

תשמ"ו) שרה חיי ש"פ (משיחת אומלל... הסכם באותו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

האומלל בהסכם התניאדבקים ללימוד שיעור שבוע מידי
שיחי' הרפז ישראל נועם הרב מפי

הגאולה באתר אלו לשיעורים להאזין ניתן
הבית בדף הגאולה" באור "תניא בקישור או

www.hageula.com

המשיח מלך

בעיתון הכתבה
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ביטוחים קדמי
הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
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גרמניהר' קדמי בציון רבי יהונתן איבשייץ גרמניה איבשייץ יהונתן רבי בציון קדמי ר'

ישראל עם צביון על לשמור

הרופא להוראות לשמוע
כהוראת שעושה שכתב ממה נוחה דעתי שאין מובן

רשות נתנה התורה שהרי בדיוק, לא אבל הרופא
נעשה זה הרי זה, רשות ובנתינת לרפאות, לרופא
רל"ז) סימן ריש יו"ד ט"ז (עיין הרופא מצד מצוה

ד"ונשמרתם הענין הנרפא, מצד ורבה גדולה ולמצוה
מדרכי ושלם בריא הגוף והיות לנפשותיכם", מאד

א המלאך, לבנו המגיד הרב ואזהרת הוא, השם
נשמה אין לעכעל גרויסע א גוף אין לעכעלע קליינע
ועוד. ועוד בנשמה), גדול חור הוא בגוף קטן (=חור

הפשוט. בדבר להאריך ואין
יבשרני זה, מכתבי בקבלת שתיכף חזקה, ותקותי

יתערב לא ולהבא, מכאן פנים כל שעל - טוב
כדבעי... יקיימם אם כי הרופא, בהוראות

ו׳תקעד) (מאגרת

החייל של תפקידו
הנמצאים מאברכים לכמה אמורה מלתי וכבר ...
מישראל ואחד אחד כל אם אשר הוא כמו במצב

שמים מלכות עול עליו לקבל המשנה, כסגנון צריך,
אלו וכמה כמה אחת על פ"ב) (ברכות מצות ועול
"והיה נצטוו, מיוחד בציווי אשר בצבא, הנמצאים

קדוש", מחנך
כל בטחון על משפיע בזה שהנהגתו אלא עוד ולא
בקרב מתהלך אלקיך "ה' הפסוקים, וכסדר הצבא,

בך יראה ולא קדוש מחנך "והיה וגו'" להצילך מחנך
למד כתבו שעל-פי וכיון ח"ו, מאחריך" ושב וגו'

איך מאירות אותיות ימצא בודאי בישיבות, בעבר
האמור. כל את לחבריו להסביר

ו׳תקע) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

איך המציאות. הבנת או התעוררות התפכחות
בקרב בקלות לראות ניתן זה, על מסתכלים שלא

פה יש שאכן, בסיסית הבנה הציבור חלקי כל
יהודי בכל לפגוע המחפש מסוכן אוייב בקרבנו
כל - מסוכן אוייב אותו ומבחינת הוא, באשר
כנחמדים הנראים אלו כולל כשרים, האמצעים

מזיקים. בלתי או
ניתן בהם האחרונות ההצתות אלו היו אולי

ת.ז. בעלי ערבים של אצבע" "טביעות לזהות
שלהם ההתבטאות אופי אולי "ישראלים",
בכל המגזר ראשי הופעת ואולי לאחרונה,

כולל יהודים כנגד ישירות שכוונו האירועים
מטורקיה השנאה משט בראש שחצנית עמידה

מהח"כים שאחד העובדה גם חודשים. כמה לפני
משאיר כשהוא לחו"ל ברח זה פלג על הנמנים

הטרור ארגון למען כמרגל תפקידו את מאחוריו
דומה - הוא נהפוך פניהם. על סומק העלתה לא

היהודים. כנגד במאבקם רסן כל איבדו הם כי

גלויה מלחמה
של הנפש שאט את להבין קל זה, רקע על
של כמזימה שמתגלה מה כל כנגד הציבור,
מנחלת היהודים רגלי את לדחוק הערבים

ישראל. ארץ האבות,
וגלויים ישירים האויבים היו בעבר אם

הרי ביהודים, היל"ת לפגוע נשמעים כשדיבורהם
התופעה ומסתמנת הולכת האחרונות שבשנים
אחיזת יסודות בכל שקטה פגיעה של החדשה

הקודש. בארץ כאן היהודים
כנגד החדש, במאבק המעורים גורמים לדברי
גל מאחורי לנכרים, דירות השכרת או מכירת

אינטרס בעלי גורמים עומדים החדש, הרכישות
בפעולות הרואים העשירות ערב ממדינות

הם ההשראה את רצויה. איסלמית מטרה אלו

הקודש בארץ כאן שנעשו מהפעולות שואבים
שנים. עשרות לפני יהודים ע"י

ההלכה דעת
לאחרונה, ניתנה היהודית להתעוררות רחב ביטוי

רבנים, מאות חתמו עליו תקדימי דין בפסק
להשכיר אין כי ההלכה, דברי לאור המורה

הקודש בארץ כלשהיא נחלה למכור שלא ובטח
לנכרים.

הדין פסק את שליווה הגדול התקשורתי הרעש
הדוברים של מצידם מתחסדת צביעות לצד

לא ההלכה, השמעת כנגד חוצץ שיצאו השונים
משיב ככולו שרובו הקהל, דעת על השפיעו

ההלכה בפסק תומך הוא כי השונים לסקרים
התורה דעת את להשמיע הרבנים את ומעודד

ומורא. חת ללא
הערבים, מהלכי כנגד העם בזעקת נוסף שלב
"רוצים הכותרת תחת בהפגנה השבוע נרשם

היא ההפגנה ים. בבת שנערכה יהודית" ים בת
אשר להב"ה וארגון העיר תושבי של יוזמה פרי

מרחבי שונים מפעילים וסיוע גיבוי קיבלו
- מגדירים שהם מה נגד ומחו שהגיעו הארץ
המעורבות". הערים על הערבית "ההשתלטות

המתחזקת התופעה על גם מחו המפגינים מאות
אחריהם למשוך המנסים מהאזור ערבים של

מהעיר. יהודיות בנות
הסביר ים, בת תושב וודקה, אשר המחאה מארגן

אשר הערבי האויב כנגד בהפגנה "מדובר כי
הרכה הבטן דרך ישראל עם את לנצח מנסה

של הקדושה על לשמור רוצים "אנו שלו".
הסבל על לדבר צריך היהודי העם ישראל, בנות

שמגיע הערבי האויב ים. בת תושבי פה שעוברים
מזיקים בברוטאליות, מכוון באופן מתנהג לכאן

קטינות ומפתים מנצלים כך ואחר ופוגעים,
החיים". את להן להרוס מנת על במצוקה

במחאה ממשיכים
ליהודי ביתו את שימכור "ערבי הוסיף: וודקה

הפלסטינית, ברשות חוק פי על מוות דינו בשכם
האויב גזענות. לכך קורא איש שמענו לא אבל
ים, בבת בקניון ולבנות לתושבים מציק הערבי

מדי מברך יהודי כל אותן... ומדרדר בטיילת
העמים, מכל בנו בחר שהקב"ה כך על בוקר
איש אחרי רודפים שאיננו הוא שההבדל רק

שיש ברגע עבדנו. להיות מאיש דורשים ואיננו
להתגונן לנו מותר בנו, פוגעת שהיא אוכלוסיה

מלחמה". זוהי כי
את תפעל זה, בתחום שהתעוררות לקוות יש
יהודים אותם על ההסברתי בפן הן פעולתה,
בעצירת והן הסכנות אודות ללמוד הנדרשים

הארץ. רחבי מכל והעלמתה התופעה
בבטחון להתחזק נותר בנושא, הפועלים עם יחד

- המלא נצחון נחזה ומיד ותיכף שהנה גמור,
המשיח. מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ים בבת השבוע המחאה הפגנת ממראות

דיקור ™ הומאופתיה ™ נטורופתיה ™ העין בגלגל מאבחן

ייחודיות בשיטות המטפל רב≠תחומי אלטרנטיבי רופא
כגון∫ מוכחות הצלחות עם שונות בעיות לפתרון

רבנים בהמלצת

נברו משה נברודר‘ משה דר‘
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

קליניקה
ובת“א בצפת

∞µ¥≠∑∏≤µµ∂∑
נוספים∫ ופרטים תור לקביעת

נברו משה דר‘

אלטרנטיבית לרפואה מומחה

לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה ”ÆÆÆאחרי וברכיים∫ פרקים כאבי
Æה שלמה הברך“ את

חובקים אנחנו בזכותך לך¨ מודים נברו משה ”ÆÆÆד“ר פוריות∫ בעיות
ובעלה ליאת ילד“

מביה“ס שלי הבן את לזרוק שרצו ”ÆÆÆהמורים וריכוז∫ קשב בעיות
Æס יצחק לשבחו°“ מפסיקים אינם עכשיו מיוחד¨ לחינוך לביה“ס רגיל

וירדתי סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה ”ÆÆÆשמעתי סכרת∫ בעיות
Æמ במשקל“שלמה

נברו משה נברודר‘ משה NÆDדר‘


