
התמונות עשתנותיה. את מאבדת הממשלה
המשטרה של הרסן חסרת ההשתלחות של הקשות
ירי שכללה השבוע, גלעד חוות בהרס צה"ל וחיילי
ברורה, עדות היוותה יהודיים, מתיישבים ופציעת
על רקע מילות וכמה עשתונות. מאבדת הממשלה

זו. התמוטטות
המשיח מלך שליט"א הרבי חזר שנים, במשך

אסור מצרים. עם השלום" "הסכם כנגד והתריע
בפרט הגויים, לידי שבידינו שטחים למסור

גם שכללו אדירים אסטרטגיים בנכסים שמדובר
ידנו. על שהוקמו הנפט ובארות התעופה שדות
כשהוא זעק, יהודים, רבבות ח"ו, בכך, מסכנים

שכ"ט בסימן ברורה בהלכה דבריו את מעגן
איסור בטחוניים. בנתונים גם כמו ערוך, בשולחן

ביחס שבעתיים החמור
כולל שמעולם, למצרים

לא האחרונות, בשנים
הכנותיה, את הסתירה
ובהצטיידות באימונים
ח"ו, למתקפה, בנשק,

ישראל. על

שנים התריע
כי התריע, שנים במשך
את שווה אינו ההסכם
וכי נחתם, עליו הנייר
הבטחוניים הויתורים

בלתי הינם ישראל של
"מצרים הפיכים.
אמר, מתנדנדת",

גם כמו יוחלף. ושלטונה
נוספות. ערביות ונסיכויות מדינות

את בישראל השלטון חבורות שאבו שנים במשך
עם השלום "הסכם בשם שנקראה זו מתרמית כוחן
נשק הברחת מנהרות מאות שהניב הסכם מצרים".

ממדינת שמנע הסכם לרצועה, ממצרים ואמל"ח
לכל להגיב, ישראל

כלפי שנעשו הפיגועים
הסכם בסיני, יהודים
אלפי עשרות שהביא
מאפריקה, מסתננים

ועברו למצרים עתק סכומי להעברת שהביא הסכם
שבנה הסכם ברצועה, למחבלים האחורית בדלת

הגדולה המחבלים מדינת את את עזה ברצועת
ועימו סבון, כבועת ונמוג שהולך הסכם בעולם.
להמשך השלטון כנופיית של סיכוייה מתרחקים

המדינה. הנהגת
חששה בגלל ללחץ, שנכנסה ישראל ממשלת
המטורפת בנסיעתה הילוך העבירה התדמיתי

והתקשורת אובמה ממשל בפני להתרפס
בפרט הבטחון כוחות התנהלות הישראלית.

הממשלה כי הוכיחה גלעד, חוות בהרס השבוע
היהודי בישוב ביותר נכבדים חלקים סימנה

בכל בו להלחם שיש מסוכן כאוייב ישראל, בארץ
האמצעים.

בשמו נשבע
של ימיה לדעת צריך

ספורים. הממשלה
צוררי ושאר המן גם

העם את סימנו ישראל
הייתה ולעולם היהודי,
לו תוכל "לא התוצאה

לפניהם". תפול נפול כי
הבטחתו לאחר בפרט

הרבי של המפורשת
המשיח, מלך שליט"א

שר באוזני שנאמרה
כי דאז, התחבורה

לפירוקה ילחם הוא
שתתמוך ממשלה של
פלסטינית בריבונות

יהיה מענדל מנחם "אני - ישראל בארץ שהיא כל
שלי הכוחות ובכל התוקף בכל שילחם הראשון
בסגנון שנאמרה אזהרה הממשלה". שתתפרק ...
דרך על הק', בשמו נוקב הוא כאשר שבועה, של
דרך ועל הגדול", בשמי אני "נשבע הקב"ה שאמר

ובעומדנו נלחם". הוא "בשמו נלחם שהקב"ה
זה שיהא אנו מובטחים שני, אדר חודש בפתיחת

וששון ושמחה אורה הייתה ש"ליהודים באופן
תיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי בהתגלות ויקר",

ממש. ומיד

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

למבצעים מנות משלוחי
מוצרי להפצת ההערכות במסגרת

הפעילות לקראת פורים, והפקות
המשיח, מלך שליט"א הרבי כהוראת

שורה ממש, ההפצה במרכז השנה יצרו
להפצה. המיועדים מנות משלוחי של

.077-5123-770 והזמנות: לפרטים

הילדים של התורה ספר
13 גיל עד לידתם) (מיום ילדים

אות לרכוש יכולים 12 גיל עד וילדות
ניתן ישראל. ילדי של התורה בספר

ילד/ה. כל עבור אחת אות לרכוש
שוויו. או אחד דולר הוא אות כל מחיר

את ירכשו הילדה או שהילד מומלץ
לרכוש ניתן האישי. בכספם האות

לעשות יכולים שלא ילדים עבור אותיות
בטלפון נוספים פרטים בעצמם. זאת

.03-960-7358

הקודש בארץ משיח קונגרס
"קונגרס נערך השבוע, שלישי ביום

האגודה בארגון הקודש" בארץ משיח
והשלימה. האמיתית הגאולה למען
דבריםמשפיעים נשאו היום במשך

שהדגישו, נוספים דוברים לצד ורבנים
כולו העולם כיצד מתחומו איש איש
שליט"א הרבי פני לקבלת כיום מוכן

האמיתית ולגאולה המשיח מלך
והשלימה.

״נשבע הקב״ה שאמר דרך על הק׳, בשמו נוקב הוא כאשר שבועה, של בסגנון שנאמרה אזהרה
ויקר״ וששון ושמחה אורה הייתה ש״ליהודים באופן זה שיהא אנו ומובטחים הגדול״. בשמי אני

טובות חדשות
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(4.3.11) ה'תשע"א אדר-א' כ"ח פקודי-"שקלים", פרשת קודש שבת ערב

אדר משנכנס
בשמחה מרבין

ב"ה

שילחם הבטיח
הממשלה שתתפרק
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חוות של והאכזרי האלים הפינוי בעקבות השבוע נערכו מחאה ומפגני הפגנות
בחיפה מחאה בתמונה: היהודים. מהמתיישבים עשרה חמש נפצעו במהלכה גלעד

גלעד! חוות כולנו



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

זילברמן, ורותי אפרים ר' למשפחת
עב"ג השידוכין בקשרי אברהם הת' הבן לבוא

דיל ויוכבד מרדכי ר' למשפחת אביגיל רחל
והמצווה התורה יסודי על עד, עדי בנין - ביתם יהא
הרחבה ומתוך החסידות בתורת מוארים שהם כפי

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

ע"ה גרציה מרת
ברדוגו

ה'תשע"א שבט כ"ה נלב"ע

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

נשמת לעילוי

  
    
     

    
   

   
   

   
    

   
    


   

כא) לא, (פקודי המשכן פקודי אלה
ב"אלה" בעולם-הזה לישראל הקב"ה אמר
שנאמר לבא לעתיד וכן לכם נתרציתי
והנה יבאו מרחוק אלה "הנה מט) (ישעיה
סינים" מארץ ואלה ומים מצפון אלה
תעופינה כעב אלה "מי ס) (שם ואומר

ארבותיהם". אל וכיונים
רבה) (מדרש

לח) מ, (פקודי המשכן על ה׳ ענן כי
ישעו ליראיו קרוב "אך שנאמר, מה לקיים
אמר י). פה (תהלים בארצנו" כבוד לשכון
היתה הזה בעולם הוא, ברוך הקדוש
"ומראה שנאמר, ולעיניכם, ביניכם שכינתי
לבא, ולעתיד יז). כד (שמות וגו'" ה' כבוד
שנאמר, לעולם, מכם זזה אינה שכינה
את אעזוב ולא ישראל בני בתוך "ושכנתי

יג). ו א (מלכים- ישראל" עמי
תנחומא) (מדרש

שקלים פרשת
בצדקה שהרי הצדקה, בנתינת להוסיף יש
אשר "כל חומש, מעשר, דרגות: כמה יש
עוד בזה ולהחליט נפשו". בעד יתן לאיש
נתינת ע"י כגון בזה להתחיל וגם זו, בשבת
באופן וגם וכיוצא-בזה. ומשקה מאכל
שקלים: מפרשת הוראה ישנה הנתינה
בשביל היתה מחצית-השקל נתינת
הזקן אדמו"ר ביאור וידוע ציבור, קרבנות
קרבן מכם יקריב כי "אדם הפסוק בפירוש
הוא לה' יתקרב שהאדם שכדי להוי'"
מציאותו כל שנותן להוי'", קרבן ש"מכם
בפועל, למעשה ההוראה מובנת ומזה לה'.
צריך- וגמילות-חסדים הצדקה שנתינת
כחות עשר כל בזה שמכניס באופן להיות
חושב בפועל, להעשיה שנוסף נפשו,
ועל-ידי-זה כו'. על-דבר-זה ומדבר
תיכף-ומיד... שתבוא הגאולה את מזרזים
תשנ״ב) ויקהל פר׳ (שבת

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:16 5:03 ירושלים
6:18 5:18 תל-אביב
6:17 5:09 חיפה
6:19 5:21 באר-שבע
6:31 5:32 ניו-יורק

יז) יא, (מלכים-ב יהודע ויכרות 
חודש". "מחר של ואחרון ראשון ופסוק

    
חל' 7 דק', 00 ,24 שעה שבת, ליל 

ושני ראשון ביום  

השלם את שמביא החצי

קוראים אנו עליה השקל, מחצית נתינת במצות
מיוחדים: ענינים שני מצינו "שקלים" בפרשת

"מחצית להיות צריך המצוה נעשית שבו הדבר א)
מודגש שבתורה ועד שלם", "שקל ולא השקל",

אלא גרה" "עשר נאמר שלא ביותר, זה פרט
לדורות החיוב גם הוא וכך השקל". "מחצית

להיות שצריכים במקדש אחרים ענינים כמו שלא
מחצית. ולא דווקא שלמים

שמחצית הרמב"ם פסק הנתינה למעשה בנוגע ב)
מעט היום רבות, בפעמים נותנו "אינו השקל

אחת". בפעם כאחת כולו נותנו אלא מעט, ולמחר
שלא הממון, נתינות שאר לגבי חידוש זה שגם

בו חייב שהוא הסכום כל לתת חיוב שיהיה מצינו
אחת. בפעם "כאחת

חצי או שלם
מצד והיפוכו: דבר הם אלו פרטים שני לכאורה

- השלימות העדר של ענין זו במצוה מודגש אחד
הדגשה כאן יש - ולאידך דוקא, השקל" "מחצית

"כולו "שלם", מעשה להיות צריכה שהנתינה
לחצאין. נתינה ולא אחת", בפעם כאחת

השקל, מחצית בענין הרמז ידוע בזה: והביאור
וכדי "מחצית", אלא אינה הנותן של שמציאותו

שניה. ל"מחצית" הוא זקוק שלם דבר שיהיה
מרמזים ה"חצאים" שני הוא: בזה הביאורים ואחד

ישראל וכנסת הקב"ה כי ובני-ישראל, הקב"ה על
גופא" "פלג הוא מהם אחד שכל כביכול, נמשלו

גוף). (=חצי
היא ישראל איש כל שנשמת התניא, בספר מבואר

הנשמה שאין כלומר, ממש", ממעל אלקה "חלק
לעצם שנוסף ית' ממנו נפרד דבר מצד-עצמה

ית', עמו ומתאחדת מתקשרת הריהי מציאותה
הקב"ה, עם חד" "כולא הריהי שמלכתחילה אלא

ממש". ממעל אלקה "חלק
האלקית, הנפש גילוי השקל", "מחצית ענין וזהו

"מחצית" אלא שאינו ההרגשה את באדם המעורר
- השני החצי עם להתאחד ורוצה ושואף בלבד,

הקב"ה.

הגיון שום בלי
שלימות להאדם שאין זו, והרגשה הכרה והנה

"מחצית" אלא אינה מציאותו כל כי עצמו בפני
בענין (בעיקר) ביטוי לידי באה צורה", ו"חצי

הנפש. מסירות
בא לא לה' הנפש מסירות שענין בתניא, מבואר
שום בלי אלא כלל, בה' והתבוננות דעת מתוך

כלל אפשר שאי דבר כאילו שהוא רק התבוננות
משום זאת כלל, טעם שום בלי אחד בה' לכפור

כו'. נפש כל את ומחיה מאיר אחד שה'
לה' נפשם למסור מוכנים ישראל שכל זה כלומר:

אחד", בה' לכפור כלל אפשר "שאי באופן הוא
ממנו נפרדים להיות יכולים שאינם שמרגישים
את בעצמם שמעוררים ע"י בא זה והרגש ית'.

הוא אחד" ש"ה' מרגיש שכאשר לה', התקשרותם
שייך לא ולכן מציאותו, ואמיתית חיותו הוא

והקב"ה. הנשמה בין פירוד שיהיה

במחצית השלימות
שבמצות ההפכים הענינים בשני הרמז וזהו

"כולו (ב) דוקא, מחצית (א) - השקל מחצית
תלויים שניהם ואדרבא - אחת" בפעם כאחת

בשני: האחד
שזהו כ"מחצית", עצמו את מרגיש האדם כאשר

נבדל דבר שאינו לה', ההתקשרות גילוי מצד
מסירותו אזי צורה", "חצי כמו אלא ית' מאתו
בלי כאחת", "כולו של באופן היא לה' ונתינתו

התחלקות.
נקודה שהיא בפשטות, הנפש מסירות ענין וכמו

שיש לומר שייך שלא מהתחלקות, שלמעלה אחת
מסירות "הרבה" או נפש מסירות "קצת" לאדם

שמוסר - הוא נפש מסירות של הפירוש כי נפש,
בזה תתכן ולא לה', חיותו, נקודת את נפשו, את
לה'. לו אשר כל מוסר ממילא ובדרך התחלקות,

שניתנה השקל, מחצית בתורת העסק ידי ועל
למעלה אחת", בפעם כאחת, "כולו דוקא

האמיתית לגאולה בקרוב נזכה מהתחלקות,
תבוא זו שגאולה צדקנו, משיח ידי על והשלימה
נגאלין", הן "מיד אלא והדרגה, בסדר לא היא אף

ממש. ומיד תיכף
תשד״מ) שקלים פרשת שבת (משיחת

מלך דבר

פקודי פרשת

פקודי-שקלים

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



בכל אותנו מלווה פרטית השגחה
היא בהם, רגעים ישנם אבל רגע.

רגע על מדהים. באופן מתגלית
שהרבני מיכל איריס מספרת כזה
וותיקה. חב"דית פעילה גן, מרמת

לפני במיוחד, גשום יום זה "היה
חזרה בדרכי הייתי שנים. חמש
את שהבאתי לאחר ברק, מבני
שם לחדר". ל"מכינה שי' בנינו

התלבטתי, בדרך בעודי למד.
להתחיל כעת. עושה אני "מה

לנסוע או לפסח, הבית את לנקות
מתנות כמה להחליף ל"כיתן"

נבע מההתלבטות חלק שקבלנו?".
ואאחר יתכן אסע, שאם מחששי
מה"חדר". חזרה בנינו את להביא

להחליט. מתקשה שאני כשנוכחתי
וביקשתי להשי"ת במחשבה פניתי
צריכה אני מה עולם, של "ריבונו
כמו הרגשתי כשלפתע לעשות?",
את נוסעת. לא "את פנימי דחף

לפסח". הבית את לנקות מתחילה
עשיתי. וכך

סיום שעת לקראת אכן,
יצאתי ב"חדר" הלימודים
היה נראה בחוץ מהבית.

השמים "ארובות כי
זלעפות גשם נפתחו",

את פתחתי רגיל. בלתי
שהייתה הגדולה המטריה

לחצות והתכוונתי בידי
כשלפתע הכביש, את

כך כל לא תמונה עיני, את צדה
שיגרתית.

לצידה אשה, עמדה מה במרחק
שלוש. כבנות קטנות ילדות שתי

מטריה בידה החזיקה האשה
לסכוך כדי רק בה שהיה קטנה
עצמה האשה הילדות. שתי על

רטובה הייתה מחסה ללא שנותרה
הגשם ראש, עד רגל מכף לחלוטין,
לא שאני הבנתי עליה. נשפך ממש

פשוט כך. אותה להשאיר יכולה
אליה ניגשתי ודברים, אומר ללא

עליה גם המטריה את ופרשתי
רק הכביש. את יחד חצינו וכך

להיכן אותה שאלתי מכן לאחר
לי ענתה והיא להגיע צריכה היא
אחד על מצביעה כשהיא "לשם"
בדיבורה היה ניכר ממול. הבתים

חבר ממדינות מאחת שמוצאה
העמים.

קצרה שיחה ביננו התפתחה
מדוע לתומי, שאלתי במהלכה

ענתה ולהפתעתי בגן? לא הבנות
אין "פשוט, קטנה לא במבוכה
בסמוך הגענו בנתיים כסף!" לי
מהרהרת כשאני נפרדנו לביתה,

הגן את לממן כסף לה שאין בכך
יש ומה האם יודע "ומי לילדות,

לאכול?" להם
ביתה בפתח עמדתי למחרת
וממתקים מזון בסלי עמוסה

הראשוני ה"הלם" לאחר לילדים.
הזמינה האשה בעיניה כשדמעות

ראיתי להפתעתי ואז להכנס, אותי
של תמונתו את ממול הקיר על

כעת המשיח. מלך שליט"א הרבי
ומחכה הנכון בכיוון שאני ידעתי

משימה. לי
בינינו. פתוחה שיחה התפתחה

חבר ממדינות שעלתה ספרה היא
הוריה בית על סיפרה העמים,
היהדות ואת יהודים) (שניהם
ילדיה על סיפרה שם, שספגה
הגדול בנה על ביניהם שיחיו,

הבזיק כמו לפתע בצבא. שנמצא
"תאמרי הרעיון. במוחי

עבר הוא בבקשה, לי
ברית?"

השלילית תשובתה
באתי לא כי לי הבהירה

באוכל, לה לעזור רק
הרוחני. בתחום גם אלא
חשיבות את לה הסברתי

קשר יצרנו המצווה.
ארגון מנהל עמית ירון הרב עם

לשלוח שביקש יצחק" יוסף "ברית
ומסמכים תעודות צילומי מיד לו
נכנס הבן אחדים ימים בתוך ואכן
בשעה אבינו אברהם של בבריתו

ומוצלחת. טובה
מצוה". ה"בר שאלת נותרה כעת

רוטנשטיין מרדכי הרב נרתם לזה
עבורו. מהודר תפילין לזוג שדאג

החייל, לבן עשינו מצוה" ה"בר את
עוזיאל ברחוב חב"ד כנסת בבית

גן. ברמת
המשפחה בכל למהפך ועד מכאן

מצאנו גדול. היה לא המרחק
בחסדי אבות. בבית עבודה לאשה

חרדי ילדים גן נמצא השי"ת
את לקבל שהסכים בסביבה

האמא "מצחיק". במחיר הילדות
של בשיעורים להשתתף החלה

שלם מהפך רוטנשטיין. הרב
במטריה פרטית בהשגחה שהחל

גשם. nביום

ביהודה היהודים בטחון על שהגנו מחסומים מספר להוריד לאחרונה, החליטה הממשלה
השומרון מתיישבי ועד יו"ר קצובר, בני של מאמרו מתוך הארץ. חלקי ובשאר ושומרון

כניעהכניעה גוררת כניעה גוררת כניעה
כשהכותרות שכם, סביב היערכותו את שינה צה"ל
וממזרח (חווארה) מדרום המחסומים הסרת על הכריזו
למיטב אלו, לצעדים האחראי הגורם לעיר. פוריק) (בית
ראש דהיינו המדיני. הדרג אלא צה"ל אינו ידיעתי,

הביטחון. ושר הממשלה
ספור באין ומוכח ידוע כלל זהו כניעה" גוררת "כניעה

לאומיים. בין לחצים מול ובוודאי סוגיות של
ביישובי הבניה את חודשים לעשרה להקפיא והסכימה נכנעה ישראל
את להמשיך כולו מהעולם בלחצים עצמה ומצאה ויהודה, שומרון
הלוחצים את במשהו ולרצות הלחצים את להדוף כדי ועתה, ההקפאה.
מחסומים הסרת בדמות הפעם ביטחון, במטבע הממשלה שילמה
בעתיד גם ואולי בעבר, השומרון. בירת סביב ביותר הקריטיים באזורים
מהם שרבים מחבלים, שחרור של במטבע גם הממשלה שילמה הקרוב,
גוררת "עבירה - קדמונינו שאמרו כפי וכרגיל הטרור. למסלול חזרו

עבירה".
במחסומים רוצה אינו איש כי העובדה הינה זו בסוגיה האבסורד
יו"ש תושבי היהודים ומתישה, מיותרת עבודה מחפש אינו צה"ל אלו.
- כולם של חופשית לנסיעה אוסלו, הסכמי טרם רבות, שנים הורגלו
כבדים תנועה עומסי אחת לא יוצרים אלו ומחסומים כערבים, יהודים

במחסומים. "לבלות" נהנים שאינם וודאי הערבים והתושבים
"זכויות דארגוני אליבא הוקמו? הם מדוע השאלה את להציג יש לכן
הערביים. בתושבים ולהתעלל להציק כך סתם נועדו הם למיניהם אדם"
אוסלו הסכמי בעקבות הוקמו אלו שמחסומים שכחו שהם כנראה
ששכם שכחו הם כולה. ישראל את ששטפו הטרור גלי ופרץ האומללים
באוטובוסים, מחבלים שפוצצו החבלה ומטעני הטרור לבירת הפכה
לשבים מקלט לעיר הפכה שאף משכם לרוב שהגיעו מפעיליהם גם כמו

הטרור. מפעולות
בטיפול עסקה לא אוסלו, הסכמי בעקבות הפלסטינית, הרשות
ורבים הטרור, יכולת לשדרוג ישראל של כניעתה בניצול אלא באזרחיה

ישירות. בכך עסקו הרשמיים משוטריה

חיים מציל מחסום
מקניון ציבורי מתקן כל היום: עד בכך חשים כולה ישראל של עריה
עובר כל של בכליו המחטט במאבטח מגובה ספר ובית קפה בית ועד
רק כי ושכחנו אליה התרגלנו הצער שלמרבה התפתחות זאת ושב.

ותיקינו. ראשינו על אותה הביא "אוסלו"
המערכה חזית את היווה הוא סמל, למעין הפך חווארה מחסום
הביטחון, כוחות בה תקופה האחרונות, בשנתיים גם הגואה. בטרור
המבצעיות יכולותיו את למינימום עד צמצמו שבח, לכל ראויים אשר
ועשרות מחבלים עשרות ודומיו זה במחסום נתפסו אז גם הטרור, של

חבלה. מטעני
נטוש הוא היממה שעות ברוב עזוב, כחפץ לו עומד כיום המחסום
ציבור - ציבור לו עומד מאחוריו אך שונה במתכונת מופעל פעם ומידי
לחנך ממשיכה אשר הפלסטינית" "הרשות הנקרא גוף ובראשו ערבי
עד מהים תקום פלסטין וכי התנחלות הינה תל-אביב כי ילדיהם את

קדוש. יותר הוא יהודים יותר שהרג מחבל וכי הירדן,
שמדובר ששכחו כאלו יש עיניים, לעצום המעדיפים כאלו בינינו יש
כן, אחרי, רק אליה חזרנו כי ששכחו כאלו ויש היהודית, המולדת לב על

להשמידנו. השני מניסיונם (המסכנים) אויבינו את שהדפנו אחרי רק
להפוך עלולה אשר ישות בהקמת לעזור יש ארצנו בלב דווקא האם

פלסטינית? מדינה הקרוי איראני טרור לבסיס

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

ליום פרק אדר-א היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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גשם ביום במטריה מעשה

וגאולה משיח עלוני

ומגיעים שכל, פי על חשבונות עושים כאשר גם
צדק ומצד בארץ", היושב העם ש"עז למסקנא

השולחן את לפתוח צריך - שטחים לערבים לתת צריך ויושר
ענין. לאותו בנוגע ערוך השולחן דעת מה 'הישן'..ולראות ערוך
ה'תש"מ) שלח ש"פ (משיחות

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

התורה אומרת שבועמה מידי תשלום, ללא ,(PDF) ולהוריד לצפות ניתן
וגאולה: משיח בעניני שבועיים עלונים מגוון

ועוד.. קודש שיחות המלך, יחי מלכות, דבר הגאולה, שיחת
דבש לילדים עבודה דפי לנוער, מלכות דבר עזר, דף מלכות: הדבר על
וצרפתית רוסית בשפות: הסברה עלוני הגאולה, בעידן לחיות מלכות,
www.hageula.com הגאולה אתר של הבית בדף

קצובר בני



תשע"א פורים מבצע

עלונים
לילדים עלונים

ושלטים פוסטרים
מנות משלוחי

רעשנים
משיח מוצרי

077-5123-770 ממש ההפצה מרכז

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‘

ואחרי מאיומה לי "היתה ברחם) (ציסטה/שרירן במאיומה טיפול
אורה.ע לחלוטין" נעלמה חודשים, שלושה

םם

הפקר!" אינו יהודי "דם

המתחזקים כלפי ללעג התשובה
אשר ומסיים עליו, עבר מאשר ראשי-פרקים כותב

היהדות. לדרך לחזור הוא רוצה
הן טוב האמיתי, לטוב החליט אשר חלקו ואשרי

על-פי חיים באורח שיחיה ברוחניות, והן בגשמיות
הוא ובטוח חיים, תורת תורתנו-הקדושה הוראת

כשאדם אפילו אשר ז"ל רבותינו מאמר על-פי
הרבה אותו מקדשין מלמטה, מעט עצמו מקדש

מצדו. האמורות בפעולות כשיוסיף ובפרט מלמעלה,
אשר מהנכון וכו', הצוחקים כאלו שיש ומה-שכותב

לפעמים כי וכלל, כלל וויכוח בכל עמהם יכנס לא
בנפשם הם שחשים היא הסיבה הצוחקים, אלה

אבותיהם שהרי כדבעי, שלהם הנהגה שאין פנימה,
שנה אלפים שלשת של במשך אבותיהם, ואבות

התורה בדרך הם הולכים שנה (3,500=) ות"ק
שלפעמים ואף וחשים, מזה, נטו הם ורק והמצוה,
שלא משום היתה שהנטיה בשכל, זה מבינים אין

זה הרגש על לכסות ומנסים היצר, נגד להלחם רצו
כשאין אשר במוחש ורואים וכו' ולעג צחוק ע"י

מבלי והמצוה התורה בדרך והולכים לוויכוח נכנסים
הלועגים גם סוף-סוף הרי להלועגים, לב לשים

צעד הם גם ומתקרבים זה, את מפסיקים והצוחקים
בהם. וחי נאמר עליהם ולמצותיה לתורה צעד אחר

ו׳תרמ) (מאגרת

הרע מהיצר - העצבות
על ומתפלא ירוד רוח במצב שנמצא מכתבו ולסיום ...
והרי על-זה, שמתפלא מה תמוהים, הענינים שני זה.

היצר-הרע של מתחבולותיו שזהו הזקן רבנו כותב
העצבות] ו׳תרמח)[ענין (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

המתרחשות הפוליטיות לתמורות בדומה
מה כל לפעמים אלו, בימים ערב במדינות

לשינוי שתוביל אדירה מחאה להצית כדי שצריך
נקעה כי שימחיש בודד, אירוע הוא שלטוני,

ההתנהלות. מדרך העם של נפשו
המחישו שני, ביום לזרום שהתחילו הדיווחים

ההחלטות. מקבלי הדרדרו להיכן עד
פשטו יום, באותו בבוקר, חמש לשעה סמוך

והקיפו בשומרון גלעד חוות על שוטרים כאלף
הצטיידו הכוחות אנושית. בשרשרת אותה
החווה. בתי לעבר שהופנו סינוור בזרקורי

גוש ממגורשי אורבך, משפחת מתגוררת במקום
באלימות. שנהרס מביתה פונתה ששוב קטיף,

לבית הכנה ויציקת מגורים אוהל נהרסו בנוסף
מגורים.

של בהתנהלותם הייתה הזוועה שיא אך
פלסטיק כדורי לירות לעצמן שהרשו המגרשים,

כל קיימת הייתה לא כשלכאורה גם אפס, מטווח
זו. נפשעת לאלימות מצידם הצדקה

האמיתי מהאוייב מתעלמים
מסיקה, גרשון שומרון האזורית המועצה ראש

הקשה: האלימות על סיפר
שוטרים כך. כל קשה אלימות ראיתי לא "מעולם
בכל גומי כדורי ירו ופשוט הרחוב באמצע עמדו
בתושב יורה שוטר ראיתי עיני במו בו. שעמד מי

השוטר מישהו. עם ודיבר ברחוב שעמד מבוגר
אהוד הבטחון לשר צורה. בשום מאויים היה לא

ובסוריה, באיראן אוייבים נשארו לא כבר ברק
לוחם של בית להרוס הוא לו שחשוב מה וכל

שנרכשה הפרטית אדמתו על בצה"ל, קרבי
בתים עשרות נבנים ממול ההר שעל בעוד כדין,

מפריע". ללא ערבים

את ההרס כוחות עזבו בבוקר 9 לשעה סמוך רק
ליישוב הכניסה שער את שהרסו לאחר החווה,

במקום. הילדים מגן מטרים עשרות הנמצא

הפגנות שרשרת
התמונות התפרסמו קצר, זמן שלאחר אלא

התיעוד האמת. את שסיפרו הוידאו וסרטוני
המוחים לעבר נשקם את המכוונים חיילים של

אפס. מטווח
חמש - הפצועים של יחסית הגבוה המספר

הפגיעות ותמונות רפואי, לטיפול שנזקקו עשרה,
קשים מראות הזכירו המתיישבים, של בגופם
פינויים בזמן גם עתה עד נראו שלא במיוחד

להתיר החליט שמישהו נראה שכאלה. נפשעים
דמם. את ולהתיר במתיישבים דין לעשות לעצמו
לפדואל יום באותו עוד הגיעו גלעד חוות תושבי
הפיקוח יחידת ראש סגן מתגורר שם שבשומרון
ובישוב הכנסת בבית עברו הם האזרחי. במנהל
המאחזים בהריסת חלקו על לתושבים והסבירו

בתושביהם. ובהתעמרות
הפגנות אירועי של שרשרת החלה במקביל

בחיפה, בירושלים, מרכזיות בצמתים ומחאות.
כשבידהם מפגינים עמדו נוספות וערים ים בבת

ושלטים גלעד" חוות "כולנו שקראו שלטים
לקחת הבטחון ולשר הממשלה לראש הקוראים

ולהתפטר. אחריות

בישראל״ ״לוב
ובכביש לירושלים בכניסה
חסימות אף נערכו המרכזי
מחאה, לאות התנועה של

מפעילה מצידה כשהמשטרה
המוחים כלפי רבה אלימות

כשלושים עם הערב את מסיימת דבר של ובסופו
השונים. במוקדים עצורים

לחסימת יצאו ושומרון יהודה מתיישבי גם
יהודים!". על יורים לא "יותר בקריאה: צירים

,3 לבה"ד הכניסה צומת נחסמה בשומרון
איו"ש. לאוגדת הכניסה נחסמה בבנימין

במרכז צמתים במספר התבטאה נוספת מחאה
"לוב נכתב, עליהם מחאה שלטי נתלו שם הארץ,

גלעד". בחוות ביהודים יורה "צה"ל בישראל",
קרבי חייל וייזמן שמעון ביטא אישי מחאה צעד

הוא כי הערב שהודיע גלעד בחוות המתגורר
הצבאי, שירותי "בזמן לצבא: לחזור מתכוון לא
על ולירות ביתי את להרוס כוחות שלח צה"ל

לא אשר עד לצבא לחזור מתכוון לא אני חברי.
ההריסות". את לשקם אסיים

הקרובים בימים להמשיך צפויים המחאה צעדי
כל ולהפסקת הממשלה להפלת תקוה מתוך

מליוני חיי וסיכון הארץ בשלימות פגיעה
המשיח. מלך שליט"א הרבי כקריאת יהודים,

במחאה צירים חסימת
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