
יזום באופן החלו הם אם בין במצרים. המהומות
זו הייתה אם ובין שונים גורמים ע"י ומתוכנן

על הנאבק המצרי, הרחוב של ספונטאנית תגובה
התפשטו והכאוס האנרכיה עובדתית, מחייתו,

למרכזה רבבות סחפו ההפגנות מצרים. ערי ברוב
חזיתית עימותים מערכת התחוללה שם קהיר, של

הצבא. ע"י שגובו המשטרה כוחות עם קלה, לא
אחת, הייתה המפגינים של המוצהרת מטרתם
של שלטונו אם גם זו, מבחינה השלטון. שינוי
בשלב שכבר הרי לחלוטין, מוגר לא מובארק

משמעותיים שלטון שינויי השיגו ההפגנות הנוכחי,
המהומות שוך שלאחר מבינים הכל ביותר.

לא כבר זו מתי), ברור (לא כנו על הסדר והשכנת
זו מצרים, אותה תהיה

אחרת. מצרים כבר
את חצה המצרי הרחוב

ולמד הפחד מחסום
גם ולהצליח, להתעמת
שנהג חזק שליט מול

במשך קשה ביד בעמו
בשנים. עשרות

שלטון שינויי
ימים כחודש לפני

טבת, כ"ד שבת במוצאי
אדמה רעידת הורגשה
ביום גם כך באיזורנו,

הסיבות בין השבוע. שני
גיאולוגיים לאירועים

חז"ל מציינים אלו, מעין
איתות מהווים הם כי

אין שמואל רבי "אמר קרבים: שלטון" ל"שינויי
דאת כמה מלכות, הפסק אלא אדמה) (=רעש רעש
על קמה 'כי ? מה מפני ותחל', הארץ 'ותרעש אמר

גם ולאחרונה שבתוניס נראה ה'". מחשבות בבל
הבעש"ט, שכהוראת אלא לאיתות. נענו במצרים
איזו ללמוד עליו שומע או רואה שאדם מה מכל

הרי ה', בעבודת הוראה
אלה באירועים שגם
הוראה, איזו טמונה

מהי? השאלה,

בגין, בראשות ישראל ממשלת מסרה שנים, לפני
ששת מלחמת מאז בידינו שהיה סיני, האי חצי את
עם השלום" "הסכם במסגרת מצרים, לידי הימים,

התריע כן, לפני ארוכה תקופה במשך סאדאת.
שבמסירת האיסור על המשיח מלך שליט"א הרבי

שכ"ט בסימן הברורה ההלכה עפ"י השטחים,
שבויתור הסכנה על התריע כן כמו ערוך. בשולחן
חוסר בגלל השאר, בין אלו, אסטרגיים נכסים על
במצרים. ובפרט הערביים המשטרים של היציבות
הערבי", "הצד ידי על כביכול, שהובטח, "השלום
,(20.9.78) ה'תשל"ח אלול ח"י בהתוועדות אמר

שום בו אין הדיפלומטיים, היחסים קיום כולל
יחזיק מתי ועד אם יודע איננו איש שכן ממשות,
מעמד המצרי השליט
שנים 3 כסאו...". על

,(6.10.81) מכן לאחר
ושלטונו סאדאת נרצח

הוחלף.

בשמחה מרבין
במצרים המהומות

השלטון וחילופי
בימים שם המתרחשים

להבהיר צריכים אלה,
יודע המי בפעם לכולנו
האפסי ערכם את כמה,

"התחייבויות" של
למערך ולגרום הערבים,

ולחברה השלטוני
מכל להתנער בישראל
ההזוי למושג הקשור

השלום". "הסכמי הנקרא
חשש, ללא לפעול, ניתן לפיו היחיד היציב הגורם
ע"י שהובהרו הקדושה, תורתנו הוראות הם אלו
אף למסור אין אשר המשיח, מלך שליט"א הרבי
אדר לחודש כניסתנו שבידינו. מהשטחים שעל

זה כי מבהירה מזלי'ה" ותקיף "בריא אשר ראשון,
כל ממנה ולבטל מנשקה הרש"פ את לפרק הזמן,

הברורה בנבואתו בטחוננו גדול שהיא. ריבונות
זמן הגיע שכבר המשיח, מלך שליט"א הרבי של

ממש. עכשיו בשמחה", "מרבין של ובאופן הגאולה

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

בשמחה מרבים
מלך שליט"א הרבי הוראת לאור
זה, חודש בימי להרבות שיש המשיח
במוקדי נפתחים המשמחים, בענינים
ראשון, אדר חודש תחילת עם חב"ד

זו בשנה בשמחה". "מרבים אירועי
חודשי שני של יום ששים צפויים בה

לשמחה מיוחדת מעלה ישנה אדר,
כל את בששים" "לבטל המסוגלת זו,
בניו ב-770 רצויים. הבלתי הענינים

שמחה ריקודי ערב מידי יתקיימו יורק,
תזמורת. בליווי

אדוננו״ ״יחי כיפות רבבות
כבר ממש" – ההפצה ב"מרכז

שלל בין ופסח. פורים לחגים נערכים
אלה, בימים הגיעו המתוכננות, ההפקות

עליהן איכותיות, כיפות אלף חמישים
הקודש: הכרזת של הכיתוב מודפס

באיכות הודפסו הכיפות אדוננו". "יחי
לפרטים הפצה. במחירי ונמכרים מירבית

.077-5123-770 והזמנות:

כהלכה גיור
כנגד המחאה קריאות גוברות
שלא הגיורים את להכשיר הכוונה

כבר כידוע, ההלכה. כללי לפי נעשים
שליט"א הרבי הזהיר רבות, שנים לפני
לעם העצומות מהסכנות המשיח מלך

שיובילו אלו, כמו גיורים מאישור היהודי
היהודי. העם בקרב רוחני לאסון

שליט״א הרבי ע״י שהובהרו הקדושה, תורתנו הוראות הם אלו לפעול, ניתן לפיו היחיד היציב הגורם
הגאולה. בשמחת מרבין אדר משנכנס שבידינו. מהשטחים שעל אף למסור אין אשר המשיח, מלך

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(4.2.11) ה'תשע"א שבט ל' תרומה, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

המייצב הגורם
! המשיח מלך

834

הצביע המשיח מלך שליט״א שהרבי אחרי שנה 19 לאתים״. חרבותם ״וכתתו
המשיח, מלך של לפעולותיו העולמי הגרעין פירוק אמנת בין הקשר על

הגרעיניים. הנשק בכלי נוסף לצמצום ארה״ב עם ההסכם את רוסיה אישרה

המשיח מלך של מפעולותיו



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

גור שיחי' שאול ישראל הרב למשפחת
שיחי' שוקי הת' בנם לבוא

תחי' חנה מרת ב"ג עם השידוכין בקשרי
לירן שיחי' דוד הרב למשפחת

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

שיחי' רות בן יוסי לר'
חדד

הולדתו ליום

עליזה בת תחי' דבורה ולרפואת

טוב מזל ברכת טוב מזל ברכת
קחלון ע"ה שרה מרת

שיחי' וטוני ציון יבלחט"א בת
ה'תשע"א שבט כ' נלב"ע

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

נשמת לעילוי

 
    

       
    
   

      
     
     

    
     

 
        

ג) כה, (תרומה ונחושת כסף זהב
ודור בגלות האחרון הדור - זה ...בדורנו
הכל, שסיימו לאחרי - גאולה של הראשון
צדקנו משיח פני קבלת רק להיות וצריך
יהודי כל מברך שהקב"ה ודאי - בפועל
עד וברוחניות, בגשמיות בזהב בעשירות
מארץ צאתך ב"ימי שהיה (כשם באופן
נפלאות") ”אראנו עתה גם כך מצרים"
שלא מישראל ואחד אחד כל לך ש"אין
טעונים לובים חמורים תשעים עמו היו

מצרים". של וזהבה מכספה
כסף ("זהב העשירות את לנצל . . בכדי
מביתו לעשות בשביל וגו'") ונחושת
בתוכם (ושכנתי לה' ומקדש משכן הפרטי
ידי על גם - כולל ואחד), אחד כל בתוך
ובית הכנסת בית לבנות לצדקה נתינה

מעט". ”מקדש כפשוטו, המדרש
גרמא שהזמן בענין - העיקר והוא ועוד

בפשטות השלישי המקדש בית בניית -
ה׳תשנ״ב)ממש. תרומה פר׳ (משיחות

ח) כה, (תרומה מקדש לי ועשו
לי ”ועשו בפסוק הפירושים כל לאחרי
הפירוש כולל בתוכם" ושכנתי מקדש
מקרא אין הרי - ואחד" אחד כל ”בתוך
בזה הפירוש לראש לכל פשוטו, מידי יוצא
ישראל בני שעל - למעשה להלכה בנוגע

המקדש. בית את לבנות חיוב מוטל
בית את לבנות - הכוונה אלינו ובנוגע
כפסק- ממש, בפשטות השלישי, המקדש
צדקנו, משיח ע"י שיבנה הרמב"ם דין
דברי ועל-פי במקומו", מקדש ”ובנה
ולסעד לבנות חייבין ”הכל הרמב"ם
כמקדש ונשים, אנשים ובממונם, בעצמן
לבית בנוגע גם הוא שכך מובן המדבר",
ע"י בזה ישתתף יהודי שכל השלישי,
גם - לומר ויש ונשים, אנשים נדבותיו,

המשכן). בנדבת שהיה (כפי - טף
(390 עמ תשנ״ב השיחות (ספר

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:54 4:40 ירושלים
5:56 4:55 תל-אביב
5:54 4:44 חיפה
5:57 4:58 באר-שבע
6:00 4:58 ניו-יורק

     
הספר) סוף עד סו (ישעיה

למשכן מראש מוכנים העצים

שיטים עצי לקחת ההוראה מופיעה בפרשתנו
את מפרש רש"י המשכן. הקמת מתוכנית כחלק
במדבר להם היו "ומאין שטים": "ועצי המילים

הקודש ברוח צפה אבינו יעקב תנחומא רבי פירש
והביא במדבר משכן לבנות ישראל שעתידין

עמהם ליטלם לבניו וצוה ונטעם למצרים ארזים
ממצרים". כשיצאו

פירושו מתוך הציטוט הסברה: טעון זה פירוש
ללא אגדה" "דברי לכאורה הוא תנחומא, רבי של

את 'מכריח' ומה מקרא", של ב"פשוטו מקור
ישנה כאשר הזה הפירוש את דווקא להביא רש"י
עצים קנו ישראל שבני בפשטות, לפרש אפשרות
המופיע אחר כפירוש או האומות, מסוחרי אלה
להר סמוך שטים עצי של יער שהיה עזרא באבן

העצים. את כרתו שמשם סיני,

נתינה או לקיחה
שההכרח תירצו, זו שאלה על העונים במפרשים
ויקהל: בפרשת בהמשך בתורה שנאמר ממה הוא

מפורש הרי שטים", עצי אתו נמצא אשר "וכל
ישראל. בידי היו כבר שהעצים בתורה

שהרי - רש"י של הכרחו שזהו לומר קשה אבל
גדול שדוחק ומובן זה, פסוק הזכיר לא רש"י

תרומה, בפרשת כאן, סומך שרש"י לומר ביותר
ויקהל). (בפ' בהמשך רק המובא פסוק על

בפשטות: - בזה הביאור לומר ויש
"ויקחו בלשון נאמר המשכן נדבת על הציווי
התרומה . . תרומתי את תקחו . . תרומה לי

זה ציווי צריך היה ולכאורה מאתם", תקחו אשר
באלה), וכיוצא הבאה (או "נתינה" בלשון להאמר
בני מצד הנדבה פעולת את להדגיש אומרת זאת
בלשון נאמר ומדוע ה', תרומת את לתת ישראל
התרומה את הלוקחים לגזברים (שנוגע "קיחה"

ישראל)? בני מאת

למדבר העצים הגיעו מאיפה
שנמנו הדברים שכל הכתובים, משמעות ולפי

ברשותם היו כבר המשכן) נדבת (שהם בכתובים
היתה ולא לכן, מקודם ישראל בני של ובידם

בלבד. מהם הלקיחה פעולת אלא חסרה
נתינה, לשון כתוב היה אם קצת: אחר בסגנון

זה הרי לתת, הנותנים על חיוב שיש שמשמעו
שתהיה כדי שביכולתם מה כל שיעשו גם כולל

אבל כו'; קנייתם או עצים כריתת גם כולל נתינה,
ואין מוכן הכל הנותן שמצד משמעו לקיחה לשון

הגזבר. של הלקיחה מעשה אלא חסר
- שטים") "ועצי (על רש"י שאלת פירוש וזהו
עצי היו מאין כלומר, במדבר", להם היו "ומאין
אלא חסר היה ולא במדבר בידם מוכנים שטים

אין "במדבר" רש"י שהדגשת [היינו מידם קיחה
אלא במדבר, גדלים עצים שאין מפני כוונתה
כאלה בעצים להשתמש אדם בני דרך שאין

רבי "פירש רש"י ומתרץ במדבר]. בדרך בהיותם
כו' ארזים והביא כו' צפה אבינו יעקב תנחומא

ממצרים". כשיצאו עמהם ליטלם לבניו וצוה

אבינו יעקב שנטע הארזים
הוא "נשיא" כי - דוקא אבינו ליעקב השייכות
וכשם אבינו", יעקב של "ניצוצו ראשי-תיבות

ישראל", כל את "מאחד היה אבינו שיעקב
שנשמת זלמן, שניאור רבי הזקן, רבינו ובלשון

שבישראל הנשמות מכל "כלולה היתה יעקב
נשיא כל אצל הוא כן - עולם" ועד מעולם

מכל הכלולה כללית נשמה היא שנשמתו ישראל,
כולם. את מאחד הוא ולכן דורו, אנשי נשמות

הארזים את הביא אבינו שיעקב רש"י שכתב וזהו
יעקב של ניצוץ הם הנשיאים כל כי למצרים,

הם באמת כי ישראל, מארץ הוא ומקורם אבינו,
בבני להכניס שכדי אלא הגלות, מענין למעלה

משכן ולבנות החושך על להתגבר הכח את ישראל
במצרים. "נטעם" במדבר,

ב"מדבר בהיותם ישראל של נחמתם וזוהי
הדור (נשיא הארזים את להם שיש העמים",

ודור, דור בכל אבינו יעקב שנטע לארז) המשול
ישראל בכל כח ומשפיעים ישראל לבני ונראים
עד עליו, להתגבר אלא זה ממצב להתפעל לא

לנחמה זוכים ואזי במדבר. משכן ועושים שבונים
האמיתית הגאולה שהיא האפשרית היחידה

ממש, כפשוטה צדקנו, משיח ידי על והשלימה
בימינו ובמהרה ממש, טפחים מעשרה למטה

לא)ממש. שיחות לקוטי (עפ״י

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



הרבי של המפורסמת הוראתו
את לפרסם המשיח מלך שליט"א
התפתחות לאור מקבלת הניסים,

המחשוב וחדירת הטכנולוגיה
תוקף, משנה - בית לכל האישי

בפני נפרסות אפשרויות של ומגוון
את אישי באופן לספר המבקשים

להם. שנעשים הניסים
עידית של האינטרנטי בבלוג

של נס על מספרת היא ביטון,
המשיח, מלך שליט"א הרבי

מאסון אותנו "הציל שלדבריה
קודש"! אגרות ידי על מוות

מספר "לפני כותבת: היא וכך
בטורקיה לטייל מאוד רציתי שנים

- היתה טענתו רצה. לא ובעלי
מוסלמית. למדינה נוסע לא אני

שהסכים עד בו הפצרתי
אולם כרטיסים, וקנינו

היו הטיסה לפני יומיים
וחששתי בטן פרפורי לי
התחבטתי הנסיעה. מפני

ולא עצמי לבין ביני
על כלום לבעלי סיפרתי

בזוג להיעזר החלטתי כך.
לכתוב לי שהציעו מכרים

דרך המשיח מלך שליט"א לרבי
קודש. אגרות

לא אתם היה: התשובה תוכן
ברכות. לרוב ותזכו לנסוע צריכים
שמצבי וראה מהעבודה חזר בעלי
אותי שאל זאת ובכל כשורה, לא

של קניות לערוך רוצה אני אם
אולי או הנסיעה לקראת אוכל

דחיתי פעם כל לארוז... להתחיל
את אך סיבות, מיני בכל אותו
אמרתי, לא האמיתית הסיבה

יומיים נמצאים שאנחנו אפילו
דבר שום אין ועדיין הטיסה, לפני

מהכרטיסים. חוץ מוכן
הטיסה, שלפני בלילה למחרת,

זאת מחשבותיי, על לבעלי נודע
בלי בוכה אותי שראה לאחר

לרבי שכתבתי לו סיפרתי הפסקה.
האגרות דרך המשיח מלך שליט"א

ואמר התעקש בעלי אך קודש,
מה "את לבטל. מידי שמאוחר

תאכלי". שבישלת,
ללא בכיתי ההוא הלילה כל

לעצמי. שעוללתי מה על הפסקה
לרב התקשרתי בבוקר, למחרת
לו סיפרתי מרחובות בורוכוב

התשובה ואת הסיפור את בקצרה
ניסה והוא קודש, באגרות שקיבלנו

בכל הטיול את לבטל אותי לשכנע
בבית, ילדים לך יש טענות. מיני

אוכל עם מה אותם? שתעזבי למה
עונה שאני כשראה ועוד... כשר?

לי אין ולכאורה מספקות תשובות
שוב עיין הוא לנסוע שלא סיבה

קיבלתי בו במקום קודש באגרות
"חד נחרצות: ואמר התשובה, את

לנסוע"! לא פה כתוב משמעית.
עליו הקשתי - בשלי אני אך

לי יגיד הרי לבעלי, אגיד איך -
הבעיה זו עכשיו לך, "אמרתי

ענה הרב הכסף"? עם ומה שלך
המשיח מלך שליט"א "הרבי לי:
קודש באגרות בתשובתו מבטיח

מה לך אין ולכן ברכות הרבה
לכסף". לדאוג

מכן, לאחר מה זמן
מה לדעת התקשר בעלי

דברי על חזרתי קורה.
מכתבו על ושוב הרב

מלך שליט"א הרבי של
קודש, באגרות המשיח

הצלחתי שהוא ואיך
כדאי שלא אותו לשכנע

אופן. בשום לנסוע
עד ולילה יום חצי לנו נשאר

במשרד עדיין והכרטיסים הטיסה
את "תלכי לי אמר בעלי הנסיעות.

שהובטח כפי הכסף את תבקשי
לך".

בעצמו לנסוע החליט לבסוף,
להציל מנת על הנסיעות למשרד

את שם שאל הוא הכסף. את
טסים, אנחנו איך הפקידה

בצ'רטר". "ברור היתה ותשובתה
אני אופן בשום - לה אמר בעלי

שלאחר אלא באל-על. רק טס, לא
והחליט בדעתו נמלך הוא מכן

האמיתית: הסיבה את לומר
סחור איתך לדבר רוצה לא "אני
תשובת על לה סיפר הוא סחור"
היא המשיח. מלך שליט"א הרבי
נענתה ומיד מהסיפור, התפעלה
הכסף, כל את והחזירה לבקשה
שכבר הצ'ק עבור אפילו כולל

הכסף הצלת על שמחתנו נפרע.
נגמר לא כאן אך גדולה, הייתה

הסיפור.
במלון ללון צריכים היינו בטורקיה
במהדורת לנו. הומלץ עליו מסויים
כי התפרסם ערב באותו החדשות

- ללון אמורים היינו בו המלון
כליל! nנשרף

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

ההפיכהלצפות מראש את ההפיכה את מראש לצפות
יודעים לא - תבטיח הסעודית ערב אם "..אפילו
זה יחזיק זמן כמה יודעים ולא יחזיק, זה זמן כמה

הכסא. על שם שיושב
חכם או גדול פוליטיקאי להיות כך לשם צריכים ולא
שהדבר ידוע - ומלחמה פוליטיקה בתכסיסי גדול

הסעודית: בערב ישנו להיות שיכול נורמלי לא הכי
עשרות של הכנסה להם שיש אחת ממשפחה אנשים שלשה שם ישנם
הוא: אותם, שמחזיק היחיד הדבר בשנה, שנה מידי דולרים מליארדי
בשרם, ועל עורם על שיגנו חיילים שכירת עבור מנוצל מהכסף חלק
או - ראש" "שומרי היותם עבור ובזהב בכסף במיטב להם ומשלמים
על או אלו עשרה או שלשה על מגינים והם - שם לזה שקוראים כפי
מידי מליארדים בעשרות מדובר שכאמור, - ההכנסה שכל משפחה

אנשים! מספר אותם של לרשותם תיכנס - בשנה שנה
שלעם מכיון ומצב: מעמד כזה שיתכן לחשוב יכלו שנה מאה לפני -
את להם שיספר מי היה ולא לחוצים, היו והם שכל היה לא שם שחי
כך - במילא וכו', כו' בכוחו שיש להם שיספר מי היה לא וכן האמת,

שנים. ריבוי עוד כך להחזיק יכול זה - לחשוב יכלו
כל אז היה כאשר ברוסיה: היתה - יתכן לא שזה הראשונה ההוכחה
שנה שלש-מאות שלאחרי במציאות שייך שלא אז התלחשו המהפיכה
חיילים ומספר איכרים מספר לפתע יבואו - מלכותו כסא על שיושב

"היה-לא-תהיה"! מלכותו, מכסא להורידו וירצו
מסביב האומות כל עמדו - קרה שזה ראו כאשר - לאחר-מכן
פאלק") ("ווילדער "פראית" מדינה היא ורוסיה שמאחר שמובן וטענו,
מיני וכל מדבריות, והרבה סדרים") ("ווילדער "פראיים" סדרים עם
ל"פראיותם" מתאים - זאכן") ("ווילדער "פראיים" דברים של סוגים

דבר. כזה שיקרה ולמדינתם
זה - הרעה" תפתח "מצפון אשר הביאה: זו עמדה נקיטת למה ראו
ולא - כולם המדינות לכל התפשטו המהפכות ומשם ברוסיה התחיל

מאומה! מכך למדו
העניין כל זהו אשר ממש, בימינו גם אלא - בעבר רק היה לא זה
שישמור שלם חיל ושכר מלכותו על ישב הוא אשר ומדי: בפרס שהיה
הסעודית, כערב מליארדים (לא לכיסו שלשל הוא זה עם ויחד עליו,

עצום. הון אבל)
הרעה" תפתח "מצפון לכך ובנוסף לכך, חשק להם שהיה כאלו הגיעו אזי
אשר - העניין את הסבירו שהם מקום לכל אנשים שלחה היא אשר -
הקשיבו! להם: ואומרים לאנשים ניגשים שכל: על-פי שמובן עניין זהו
אנשים... וחמשה-עשר עשרה ארבעה, שלשה, רק והם מליונים הרי אתם
להם יבטיחו וכאשר שכורים, אנשים הם - עליהם המנגדים אלו וגם
שלש- על שיגנו מדוע - ארבעה או פי-שלושה פי-שניים, להם שיתנו

להם! "משתלם" לא זה - מליון שלשה-עשרה נגד אנשים עשרה
בהם שגם - הסעודית לערב שמסביב הקטנות במדינות ועל-דרך-זה
שניים או אחד - אנשים שמספר מצב") ("ווילדער "פראי" מצב ישנו
הם אם ואפילו "פראיים". דברים עבור עצום הון מהעם מקבלים -
שאר לטובת זה אין אופן בכל - "פראיים" דברים אלו שאין יאמרו
מליון שלש או מליון שתי או פי-מליון הם המדינה ובני המדינה, בני

אנשים. מספר מאותם
עכ"פ - זה ממצב את-עצמם להבטיח צריכים היו לפי-זה אשר
בערב וכן כלל, את-עצמם הבטיחו לא בפרס ולמעשה: - במשהו
את- שהבטיחו היחיד הדבר כלל. עצמם את-את הבטיחו לא הסעודית
לרשותם עכשיו נפל זה נשק אשר לפרס, נשק שלחו - על-ידו עצמם
אלא - ברוסיה כבר נמצא ממנו וחלק מכסאו, אותו שהדיחו אלו של

סוד.." מכך תשל״ט)שעושים תשא פר׳ שבת מוצאי (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ה. פרק צרעת. טומאת הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

ד-ו. פרק עבדים. הל'

ז-ט. פרק

א-ג. פרק שכירות. הל' משפטים. ספר

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק
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א-ב. פרק ופקדון. שאלה הל' יג. פרק
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הקטן" "הכסף זה הכספי ההפסד

המרוממים הרגעים את לחיות

מכיון יצליח, ודאי בתוקף יעמדו כאשר
אתנו, הצבאות אלקי הקב"ה - א-ל" ש"עמנו

ולא דבר דברו ותופר עצה "עוצו ובמילא
בחירה לו יש שיהודי (מכיון כך יהיה לא זה ואם . . יקום"

ירצה לא שכנגד שהצד נס יעשה בודאי הקב"ה חופשית...)
עתה). עד שהיה (כפי ה'תשל"ט)לקחת תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נס יעשה הארציתהקב"ה ההתוועדות מתוך וידאו בקטעי לצפות ניתן
שנה 60 - שבט י'-י"א לרגל שהתקיימה

לציון בראשון "בראשית" באולמי

הגאולה אתר של הוידאו במדור
www.hageula.com



חדש:חדש:

היוםנבואה היום נבואה
פשוטה:החוברת שמסבירה בצורה פשוטה:  בצורה שמסבירה החוברת

בישראל!יש נביא בישראל!  נביא מתמיד!היום יותר מתמיד!יש יותר היום
הברכהכל מה שרציתם לדעת על בקשת הברכה  בקשת על לדעת שרציתם מה כל

המשיחמהרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א מהרבי
קודשוקבלת התשובות באמצעות אגרות קודש אגרות באמצעות התשובות וקבלת

ההפצהמזמינים עוד היום ומפיצים - מרכז ההפצה ממשממש:: 077-5123-770077-5123-770 מרכז - ומפיצים היום עוד מזמינים

דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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‘

בישראל גם פרצת = צרפת

מבלבלות ממחשבות דעת להסיח
נופלות אשר בריאותו ומצב רוחו מצב אודות כותב

וכו'. מבלבלות מחשבות
ומובן הדעת, היסח דא, בכגון היעוצה העצה וידוע

מחשבות נגד ללחום ענינו אין הדעת שהיסח
היפך הרי-זה ענין, באיזה המלחמה עצם כי אלו,

כלל לב לשים שלא כי-אם בהענין, הדעת מהיסח
תמיד, משוטט המחשבה שכח וכיון להמחשבות,
הרי-זה שתהיה מחשבה מאיזה הדעת היסח הרי

ומה כלל, זה מסוג שלא אחר בענין מחשבה על-ידי
אור שמעט בזה, מתקיים שאז תורה, של בענין טוב
אור. הרבה ועל-אחת-כמה-וכמה חשך הרבה דוחה
לרבנו תורה (לקוטי בכמה-מקומות המבואר על-פי
החקוקים שדברים ועוד) ד). נב, ד. (ל, ויקרא הזקן

אלא עוד ולא באדם בתמידית הרי-הם הזכרון במוח
מהנכון מקיף, בדרך כי אף האדם, על שמשפיעים

ועל-כל-פנים משניות פרקים איזה בעל-פה שידע
או בדבור עליהם יחזור לזמן ומזמן תניא, אחד פרק
הלא-הוא לעיל, האמור לכל לראש ולכל במחשבה

תורת על-פי פרטיות השגחה בענין ההתבוננות
לפרטי ועד אחד-ואחד כל על שהוא הבעש"ט

עצם שהוא ית' מהשם היא וההשגחה בחייו, פרטיו
בודאי זו התבוננות הרי להיטיב, הטוב ומטבע הטוב,

העצבות, ושלילת האמיתית השמחה שתוצאותיה,
מבוארים והרי אירא", לא לי "ה' וכמו-שכתוב

כמסומן בכמה-מקומות- תניא בספר גם אלו ענינים
קה"ת. הוצאת שבתניא ענינים במפתח

ו׳תר) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

משיח עניני לפרסום העיתון חגג האחרון בשבוע
משיח" "ויו-לו-רואה הצרפתית בשפה וגאולה

אחר המאהל גליון את המשיח) המלך (=יחי
לאור. הוצאה של שנים מספר

מאחורי כמו הגליון, הוצאת מאחורי שעומד מי
הוא הצרפתית, דוברי לציבור שונות הפקות שלל

בקוש, גבריאל הרב העיתון, של הראשי העורך
צרפת, במדינת מתגורר לא ההפתעה, שלמרבה

ומפיץ מוציא הוא ומשם בירושלים, דווקא אלא
השונים. הפרסומים את

מצליח הטכנולוגית, מהמהפיכה כחלק כי מתברר,
את להפיץ בירושלים מושבו ממקום בקוש הרב

המתגוררים השפה דוברי בקרב הן המעיינות,
בעוד וכמובן צרפת, תושבי בקרב והן בארץ,

בעולם. מקומות

אישית התעוררות
התחיל "הכל מספר: הוא העיתון הוצאת על

זה היה שתחי'. רחל מנוחה הגב' מרעייתי
כשבתוך בעזה, המלחמה שלאחרי ימים באותם

בבומביי הנורא לפיגוע גם העולם נחשף קצר זמן
קידוש של במעמד הי"ד, יהודים שישה נרצחו בו

ה'.
היא והאישית, הכללית ההתעוררות בעקבות

לאור בהוצאה ולהתחיל מעשה לעשות החליטה
הצרפתית. בשפה הנשים לציבור המיועדת

עלון שהוא איזה להפיק היה, הראשוני הרעיון
ונכנסתי לה לעזור התבקשתי זו. בשפה מידע
של אישי פרוייקט התחלתי כשבמקביל לענין,

לצרפתית. מלכות" ה"דבר תרגום
על חשבנו רב, הון העולה העלון, הדפסת לצד
שלא יותר, רחבה בצורה הגליון את להפיץ דרך

לעמוד. נוכל לא בהם להוצאות אותנו תגרור

באינטרנט, "ניוזלטר" הפקת לרעיון הגענו וכך
בתוך מהיר ובדפדוף עיתון, כמו בדיוק שנראה
(כולל הקריאה חוויית את לחוש ניתן התוכנה,

הדפדוף). צליל גם

מעינותיך יפוצו
מעוניין יהיה בכלל מי ידענו לא הראשון, בשלב
שהביעו בודדים כמה מצאנו שכזה. עלון לקבל
התחלנו. ומהם כמובן), (חינם במנוי רצונם את

קוראים, ועוד עוד הצטרפו קצר, זמן תוך
להצטרף וביקשו הגליון, את מחבריהם שקיבלו
אלפי ע"י העיתון נקרא כיום המנויים. למעגל

את שבוע מידי שמקבלים ירבו, כן קוראים,
באימייל. העיתון

אנו תוצאותיה שאת זו, וירטואלית הפצה לצד
מרחיבים אנו מהשטח, הרבות בתגובות חשים

העיתון. של המודפסת המהדורה את גם
המופצים עותקים, מאות כבר מדפיסים אנו כיום

כשברור, הארץ, וברחבי בעולם שונות בנקודות

הביקוש, על עונים לא והכמות שההיצע
אלפים לכמה לטפס יכול מתאימים שבאמצעים

מכך. ויותר
את: לקורא שבוע מידי מביאה העיתון מתכונת

מלכות הדבר שיחת מתוך נקודה העורך. דבר
מופת סיפורי המשיח. מלך שליט"א הרבי של

העולם. ברחבי משיח מפעילות וחדשות
שיחות מתוך ענינים המביא במדור גם התחלנו
ע"י הלאה לפירסום השייכים הקודש, ואגרות

מתבקשים שהקוראים תוך מהקוראים, אחד כל
וידידיהם, חבריהם על שבוע מידי להשפיע

ב"ה, שזוכה מדור וגאולה. משיח עניני בהפצת
מעשיות. ולתוצאות חמות לתגובות

ותמונות יחודית בגרפיקה מלווה הגליון
גרפית". מבחינה ומותאמות הנערכות צבעוניות

לכולם משיח
בני ממשיכים לאור, ההוצאה לפעילות בנוסף

להפצת אחרות רבות בפעולות בקוש, הזוג
ובציבור. הצרפתית דוברי בקרב הגאולה, בשורת

לציבור בלוג מפעילים הם האינטרנט ברשת
חסידות. שיעורי הכולל הנשים

4 בן אקטואלי עלון לאור יוצא חודש, מידי
מופיע גבריאל, הרב של הטלפון עמודים.מספר
לכל העלון, באמצעות ומופץ האינטרנט, באתר
שליט"א לרבי ברכה בקשת בכתיבת שרוצה מי

וזקוק קודש, האגרות באמצעות המשיח מלך
לצרפתית. ותרגומה התשובה בפיענוח לעזרה

הוציאו הם הירוק', ה'טרנד בעקבות לאחרונה,
הגאולה. ומסר משיח דגל עם בד שקית גם
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