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האו"ם מליאת אישרה ימים, מחודש יותר קצת לפני
מדינה של במעמד כי אם הפלסטינית, המדינה את
הכריז זה, צדדי חד למהלך בתגובה בלבד. משקיפה
ובדרמטיות הוא גם צדדי חד באופן הממשלה ראש

דיור יחידות 3,000 הקמת יו"ש. ברחבי בניה על רבה,
לירושלים, אדומים מעלה שבין באיזור E1 בשטחי

נראה הפלסטינית. למדינה טריטוראלי רצף שימנע דבר
למדי. מרשים

שם שרה"מ שהתרשם מי לכל למציאות, חזרה קצת אז
ממטר רואה ולא האירופאי, והאיחוד האו"ם על פס
חושבים הם ואם ביחד, הפלסטינים ואת אובמה את

להם.. יראה כבר הוא אזי הסכמתו.. בלי משהו שיעשו
ולבנות לבנות הולך כבר והוא

את לעצור יוכל מי ובכלל
.. שלו הבניה

הערפל פיזור
כל יודע האמת את אבל

לא נתניהו ממשלת אחד.
לבנות! מתכוונת ולא בונה

הרס זה עושה, כן שהיא מה
בכיסוי יהודיים ישובים

הבג"צ. של משפטי
בגיבוי נתניהו, ממשלת
על הקואלציה מפלגות

והחרדים, הדתיים מרכיביה
המלאה באחריות נושאים

עמים, לשני מדינות שתי על האומללה להכרזתו
ישראל, בארץ כאן פלסטינית מדינה הקמת שמשמעה

יצרה נתניהו ממשלת וביסודיות, באיטיות ח"ו.
צריך ושומרון. יהודה ישובי כל לפינוי המתווה את

להתעורר.
המשיח, מלך שליט"א הרבי הזהיר שנים, לפני כבר

ישראל. בארץ ויתורים על מו"מ לנהל המוכנות מפני
בן עודד מר בוושינגטון ישראל" "קול לכתב בשיחתו

ניסן בחודש גור, חסידי נציג ניימן, אלימלך ולהרב עמי
את מציין הוא ה'תש"נ,
העצומה נפשות סכנת

עם מו"מ ניהול שבעצם
איסור ואת הערבים

הדברים: להלן כזה. מו"מ המנהל גורם בכל התמיכה
וגם - שנים עשיריות כמה זה ומקדם מאז עמדתי .."

- אלה שנים במשך פעמים וכמה כמה נתפרסם
לתמוך אסור הערבים) (מן נפש פיקוח שמטעמי
החזרת ע"ד הערבים עם מו"מ המנהלת במפלגה

עזה) שומרון, יהודה - (יש"ע הקודש מארץ שטחים
תמיכה ואיסור דבחירות, בעם במפלגה - להערבים

בדרך- אז כי ממשלה. והקמת לאירגון בנוגע במנהיגיה
החזרת הערבים? נגד באחריותם תמיכה זהו ממילא

ישראל דבני נפש פקוח - ועוד ויש"ע - שטחים
וכלל. כלל נשתנתה לא זו ועמדתי שליט"א,

עכשיו התגלות
ועיקרי - הנ"ל על נוסף

יותר עוד שמוסיף - ביותר
דבני נפש דפקוח העניין על
רק לא - שליט"א ישראל

ר"ל. דהווה עובדא אלא בכח
שהמפלגה שמאז - והוא
באי-כח עם נפגשו הנ"ל

עמהם מו"מ וניהלו הערבים
נתפרסמו לא שהפרטים (אף

במכתבי-עת עתה לעת
ע"ד והידיעה באה"ק),

נתפרסמה זו פגישה
במילא אחרים במכתבי-עת
מזה וכתוצאה הערבים, בין

בכמה שהערבים זה - ושכל טבע ע"פ - מביאות
מאחינו וכמה כמה והזיקו בפעולות המשיכו מקומות

בחירה - שלענ"ד ומכיוון שליט"א... ישראל בני
עפ"י מוכרחני לפקוח-נפש, תגרום הנ"ל במפלגה

עד"ז ולעורר הפעם עוד דעתי להביע שולחן-ערוך
בהנ"ל". שאסור

לנשיאות העליה חודש שבט, חודש ראש חל השבת
יתוועדו זו בשבת המשיח. מלך שליט"א הרבי של

ההתקשרות, לחיזוק ובעולם בארץ ישראל בקהילות
הקדושות, להוראותיו ציות ע"י מלכותו בקבלת
התורה, בלימוד הוספה טובות, החלטות קבלת

בשורת הפצת המצוות, בקיום הידור וחסידות, נגלה
מתוך ממש ומיד תיכף כל, לעיני התגלותו עדי הגאולה,

לבב. וטוב שמחה

משיח שכולה שבת
מאות יתאספו בשבט, יו"ד יום לרגל

כדי בירושלים, 'רמדה' במלון משפחות
האחדות האמונה, הלהט, את לחדש
מלך הרבי של להתגלותו והכמיהה
מיוחדת תוכנית שליט"א. המשיח
תכנית וכן לנשים תתקיים נפרדת

רבנים, של ארוכה שורה לילדים. מלאה
בשבת ישתתפו ומשפיעים שלוחים

הקודש. בארץ משיח מטה ע"י המאוגנת
טל:03-960-7922. לפרטים

שנה ב-200 פעם של ערב
ההילולא יום לרגל ומרגש יחודי ערב

יתקיים שנה, 200 - הזקן אדמו"ר של
ח' בא, פרשת קודש שבת במוצאי אי"ה
ים, בת התרבות בהיכל (19.1.13) שבט,

במהלך בערב. 8:00 בשעה ,3 אופיר רח'
ציבור אישי רבנים, דברים ישאו הערב
אומנותי מופע הזקן. אדמו"ר וצאצאי

רנד, שולי עם חסידות" של "ניגון מיוחד
הישיבה דביר. ועמירן פיאמנטה אבי
כרטיסים: ורכישת לפרטים בהפרדה.

.03-6584633 ,077-9122-770

מאשימים קודש באש
את מאשימים קודש אש תושבי

המביאה רופסת בהתנהלות צה"ל מפקדי
האירוע את וקושרים בבטחונם לפגיעה
בישוב, פגעו ערבים בו האחרונה בשבת
לאפשר אלון ניצן הפיקוד אלוף להוראת
הישוב. באדמות לחריש ערבים כניסת

מארץ שטחים החזרת ע״ד הערבים עם מו״מ המנהלת במפלגה לתמוך אסור הערבים) (מן נפש פיקוח שמטעמי ומקדם... מאז ״עמדתי
ממשלה״. והקמת לאירגון בנוגע במנהיגיה תמיכה ואיסור דבחירות, בעם במפלגה - להערבים עזה) שומרון, יהודה - (יש״ע הקודש

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

(11.1.13) (5773) ה'תשע"ג טבת, כ"ט וארא, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

שנת לקראת
חדשה נשיאות

930

התניא, ספר ב-770 הודפס טבת, כ״ד הזקן, אדמו״ר הילולת ביום
בעולם. מקומות באלפי היום עד נדפס התניא באירוע. משתתף כשהקהל

ב-770 התניא הדפסת



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 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

  
   

  
   
   
  

   
   
  

 
  

הוי׳ אני כי תדע בזאת ה׳ אמר כה
יז) ז, (וארא

המצרים על הקב"ה שהביא המכות כל
אותן על שוב להביאן עתיד הוא במצרים,
מלך מלכותו את מקבלות שאינן האומות

שמע "כאשר ה): כג, (ישעיה שנאמר המשיח
צור". כשמע ויחילו מצרים

לעתיד אף הדם, מכת להם הביא במצרים
בש־ מופתים "ונתתי ג) ג, (יואל שנאמר כן

ואש". דם ובארץ מים
כן לעתיד אף ברד, עליהם הביא במצרים

ואבני שוטף "וגשם כב) לח, (יחזקאל שנאמר
אף הבכורים, את נגף במצרים אלגביש".

"שמה ל) לב, (יחזקאל שנאמר כן לעתיד
לעתיד- אף אומר.. מאיר רבי צפון". נסיכי
פורע הוא שלהם משר שפרע לאחר לבוא,
ההוא ביום "והיה לד), (ישעיה שנאמר מהם

האד־ מלכי על .. המרום צבא על ה' יפקוד
שמעוני) (ילקוט באדמה". מה

ח) ו, (וארא מורשה לכם אותה ונתתי

יודעות האומות מהיכן הקב"ה: אומר
אביהם, נחלת משירשו בני? הן שישראל
גוים", עליון "בהנחל ח) לב, (דברים שנאמר
ואומר מורשה" לכם אותה "ונתתי ואומר

אני במה בבנים", "אשיתך יט) ג, (ירמיהו
חמדה".. ארץ לך "ואתן בני? שאתם מודיע
שלמה) מתורה (ילמדנו

יא) ח, (וארא הרוחה היתה כי פרעה וירא

מצרתן הרוחה רואים כשהן הרשעים,
ישראל אבל הרעים. למעשיהם חוזרים

(איכה להגלותך" יוסיף לא ציון עונך "תם
שנאמר: לירושלים מכניסן כב)הקב"ה ד,

גאלם אשר ה' גאולי "יאמרו ב) קז, (תהילים
וממערב ממזרח קבצם ומארצות צר מיד
שמעוני) (ילקוט ומים". מצפון

מוצש"ק הדלק"נ

5:35 4:19 ירושלים
5:36 4:33 תל-אביב
5:34 4:22 חיפה
5:38 4:37 באר-שבע
5:34 4:30 ניו-יורק

  
כסאי השמים ה' אמר כה 

כד) - א סו (ישעיה,

וצפרדע דם של אישית ערכה

משהו ציבורית בספריה מחפשים היינו אם
להניח סביר מצרים, יציאת לסיפור שדומה

בדיוני'... 'מדע למחלקת אותנו שולחים שהיו
זה אלא דומה, משהו לא – מצרים יציאת אבל
על שהתרחש לחלוטין נכון סיפור היא – ממש
כשאר הזה, הסיפור לציין: שיש רק פרטיו. כל

עסיסי היסטוריה נתח אינו התורה, סיפורי
כלל זהו -שימושי-יומיומי. מעשי לקח גם אלא

מהווים בתורה המובאים הענינים שכל ידוע,
רק לא מקום. ולכל זמן לכל עבורנו הוראה

הסיפורים כל ואם הסיפורים, גם אלא ההלכות
ובוודאי. בוודאי מצרים יציאת סיפור אז – כך

לקחים הפקת תהליך
מדהים, היסטורי לאירוע מעבר מצרים, יציאת

אצל להתבצע שצריך רוחני מהלך גם היא
ודור דור "בכל שכתוב כמו ממש יום, בכל יהודי

יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם חייב
והגבלות ממיצרי לצאת היא הכוונה ממצרים".

חירות של למצב ולהגיע הבהמית הנפש
מצוות. וקיום תורה ללימוד שקשור מה בכל

מצרים יציאת פרטי יכולים הזו, מהסיבה
עבורנו לשמש בתורה, מסופר עליה "ההיא",

שלנו. האישית מצרים ביציאת דרך כציוני
המכות, בעשרת החלה מצרים יציאת למעשה,

ומצרים, פרעה של גאוותם את ששברו בכך
ומהם בפרשה השבוע מסופר אלו פרטים ועל

ה'. לעבודת שימושיות מסקנות להפיק נוכל
של התוקף את לשבור שהחלה הראשונה המכה
לדם. הפכו הנילוס מי – דם מכת היתה מצרים

בעצם? שם היה מה

התנורים לתוך לקפוץ
היא קרירות ולחות. קרירות הוא מים טבע

הוא הקדושה של טבעה כי מקדושה, ההיפך
במים היתה הראשונה המכה וחיּות. חמימות

שקודם היא והמסקנה הקרירות, את המסמלים
נולדים אחרת, הקרירות. את לשבור צריך כל
לקדושה. ממש שמנוגדים דברים בהמשך מכך

מסמל שדם מכיוון לדם להפוך צריך המים את
החמימות. באה הקרירות במקום ואז חיּות,

דומם, – דרגות מארבע כידוע מורכבת הבריאה
הניגוד את מסמלים ודם מים ומדבר. חי צומח,

אבל הדומם, בדרגת לחמימות קרירות שבין
שיכול מה החיים. בבעלי גם קיימת הקרירות

החיים בעלי הם מכל, יותר הקרירות את לסמל
המכה זו למשל. צפרדעים במים, וחיים שנוצרו

צפרדע. מכת מצרים: מכות מעשרת השניה
מסירות על אותנו ללמד רוצים חז"ל כאשר

רצון את לקיים הצפרדעים של הנפש
הקב"ה לציווי שבהתאם מספרים הם הבורא,

הן מצרים, ארץ בכל שיבואו לצפרדעים
מה מובן המוסבר לפי לתנורים. גם נכנסו

– לקצה מקצה מעבר זהו בכך: מיוחד כל-כך
קרירות, ומבטאים המים מן שבאו הצפרדעים
מסירות ממש זו אש. של תנורים לתוך נכנסו

נפש.
– מצרים קליפת בשבירת השני השלב זהו
בכיוון בה ולהשתמש הקרירות את לקחת

זה את העולם. ועניני הגשמיות כלפי ההפוך,
את כיבו הם לתנורים, שנכנסו הצפרדעים עשו

חיובית. קרירות לשם והחדיר הקליפה חום

להתלהבות הידד האדישות, הלאה
מקליפת להיפטר כדי עבורנו: ההוראה זו

קודם צריך מסמלת, שהיא מה וכל מצרים
הקדושה. בעניני וחיּות חמימות להכניס כל
הבעיה "מה כגון מחשבות להופיע עלולות

דבר של בסופו הרי בקדושה? התלהבות שאין
אבל לקדושה?!", המנוגדים דברים כאן אין

כלל. להתלהב לא אפשרות שאין היא האמת
עלולים בסוף קדושה, בעניני קרירות יש אם

וקליפה. טומאה של בענינים לשקוע
להכניס – וצפרדע דם במכות להשתמש צריך

קרירות ולהפעיל קדושה, בעניני וחיות חמימות
צאתך "כימי הזה. עולם עניני כלפי ואדישות

להשתמש עלינו נפלאות". אראנו מצרים מארץ
אישית, מצרים ליציאת להגיע כדי זה במתכון

הגאולה – סופית מצרים ליציאת נזכה וכך
משיח שליט"א הרבי ע"י והשלימה האמיתית

(109 עמ׳ א׳ חלק [מתורגם] לקו״ש ((עפ״י צדקנו.

מלך דבר

וארא פרשת
וארא

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

דיין, ושושנה יהודה ר' למשפחת
השידוכין בקשרי דוד הת' הבן לבוא

ואירית שלום ר' למשפחת סיון עב"ג
ברדוגו

בישראל נאמן בית - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

שיחי' חנה מרת וזוגתו חיים לר'

מצווה הבר חגיגת לרגל ציק למשפ'

שיחי' דבער הת' בנם של
של הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל טובברכת מזל ברכת



לבית להגיע שהתכוונה רב זמן זה
לך. יעזרו "שם המקומי, חב"ד

ותראי בקשתך את שם תכתבי
אבל הסבירו. ולא אמרו ישועות",

לה אמר פנימי משהו אופן, בכל
שאכן ים, בת תושבת חדד לאורנה

הפתרון. נמצא שם דווקא
יומה, סדר את שהציפו הבעיות

תביעות נשוא. ללא כבר היו
ידעה שלא ומשפטיות, כספיות

עליה. נחתו מהיכן
ממנה ששמע זמרוני, הרב

צרותיה, צרורות סיפור את
כותבים כיצד בפניה, תאר

המשיח מלך שליט"א לרבי
לך יהיו בוודאי "ובעזהשי"ת,

טובות". בשורות
את הכניסה היא שכתבה, לאחר

לאחד מכתבה
האגרות מכרכי
כשהיא קודש,

בהתרגשות מכריזה
אדוננו "יחי פנימית

מלך רבינו מורנו
לעולם המשיח

ועד".
עיין זמרוני הרב

על וחזר בתשובה
כאן יש "ב"ה, דבריו

טובות. בשורות
הרבי לברכה ככלי

מבקש המשיח, מלך שליט"א
יום. בכל צדקה לתת שתשתדלי
השיבה צדקה, קופת לי אין אבל

אורנה. מרת
כזאת. קופה תאלתרי בעיה, אין
תדביקי ריקה, צנצנת איזו קחי

המלה רשומה עליה מדבקה
צדקה. קופת לך ויש "צדקה"
הצדקה? ענין בעצם מה אבל

עד רבות מעלות לצדקה תראי,
ממות". תציל "צדקה חז"ל שאמרו

אורנה מרת תספר יותר מאוחר
הצדקה מעלת אודות שדבריו

משום בה נחקקו ממות", "שתציל
רגיל. בלתי ובאופן בצורה מה,

מוזרה תחושה עם משם "יצאתי
הבטחה קבלתי מחד ביותר.

המילים לאידך טובות, לבשורות
להדהד המשיכו ממות", "תציל

הרף. ללא באוזני

לביתי, כשהגעתי גם היה כך
החלטתי על הבית לבני ספרתי

יום מתחילים לא - החדשה
שנותנים מבלי עבודה או לימודים
בתי צנצנת. איזו אלתרתי צדקה.
באותיות נייר, פיסת על שרבטה

ולזה ממות" תציל "צדקה גדולות
"המשיח". תמונת את צירפנו

בוקר, מידי ערכנו הבאים בימים
מהבית, היציאה לפי טקס כעין

צדקה נתנו הקופה ליד התאספנו
לדרך. ויצאנו

תמוז כ' בצהרים, השלישי ביום
את לסיים עמדתי תשע"ב

עובדת אני בה בחנות משמרתי
משם ים. בבת בלפור ברחוב

העיר למרכז לנסוע אמורה הייתי
בנוגע שלי הדין עורכת עם להפגש

הבעיות לצורר
המשפטיות,

עצר משהו אבל
לצאת שלא אותי

מהחנות.
את הבנתי לא

שאם ידעתי עצמי.
הדין עורכת אאחר,

ממשרדה. תצא
עוז, אזרתי לפתע
בנמרצות יצאתי
כשאני מהחנות,
לחברתי זורקת
"אני בחנות, אותי שהחליפה
לתחנת התקדמתי נוסעת".

כשזיהיתי הקרובה, האוטובוס
זה היה לא מגיע. אוטובוס

פנימי דחף אך חיכתי. לו האטובוס
אתקדם לפחות לעלות, לי אמר

תחנות.. כמה
מלי, מחברתי שמעתי ההמשך על
אליה. כשהתקשרתי יותר מאוחר
ניצלת שהיום יודעת את "אורנה,
בהלם: הייתי לרגע בטוח! ממות

מתכוונית? את למה
לאוטובוס, שעלית לאחר שניות
השליטה את שאיבד רכב הגיח

בתחנה. שחיכו האנשים על ועלה
אל לגמרי. כמעט נעקרה התחנה

יש הולך. באלגן איזה תשאלי
השם. ירחם נפגעים,

להתאושש שניות כמה לי לקח
לה: צעקתי ואז מ"החדשות"

תציל "צדקה הצדקה, בזכות "זה
כך. אחר לך אספר ממות",

הארץ שלימות בנושא המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

ישראל ארץ את לתת נשבע הקב״ה
הפסק לה שאין כירושה, ישראל לעם

בתרגום ה׳תשמ״ב טבת כ״ד משיחת חלקים להלן
״וארא״, בפרשתנו הקב״ה שבועת אודות חופשי,
כירושה: ישראל לעם ישראל ארץ מתן על
ידי את נשאתי אשר הארץ אל אתכם ״והבאתי
אותה ונתתי וליעקב ליצחק לאברהם אותה לתת

הוי׳״. אני למורשה לכם
מידי יוצא מקרא ו"אין - הוא, הרי וארא פרשת של הענין ..כללות
גם הוראה להיות שצריכה פעמים כמה כמדובר ובפרט פשוטו",
לכל ניתנה התורה כי דעת, וקלי הארץ לעמי אפילו פשוטים, לאנשים
שהיורש ירושה של באופן יעקב", קהלת "מורשה של "באופן יהודי,

הכל. יורש -
פרשה הכתוב כלשון הדורות כל סוף עד יהודי לכל ניתנה ישראל ארץ
שהקב"ה מורשה אלא מורשה סתם ולא מורשה. של באופן שזה זו,
בני שהם מכיוון ישראל לעם מורשה זאת נותן שהוא זה, על נשבע

ויעקב! יצחק אברהם
מקום באיזה קיים יהודי שיש זמן שכל הפסק, לה אין הרי שירושה
שייכת אז בעולם, הכללי או הפרטי במצבו שיהי'ה זמן ובאיזה שיהי',

מורשה. של באופן וארא, פ' זו בפ' כתוב כך ישראל, ארץ אליו

יהודי לכל ניתנה ישראל ארץ
על בדיבור, אפילו בעלות, לקחת יכול לא אחד שאף מובן, מזה
שלא וכמה כמה אחת על מעשה, של עניין לעשות וכמה אחת-כמה
יהודים אצל כזו מחשבה שיש רח"ל ולגלות באומות, להתגרות
בירושה הארץ את נתן הקב"ה שהרי ישראל), ארץ משטחי (=למסור
ישראל ארץ כל את ישראל לבני נתן שהוא מורשה, של באופן
גבולות גבולך', את הוי' ירחיב 'כי עוד אז יגיע וכשמשיח לגבולותיה,

יותר. עוד רחבים
שיכול בדיבור, שמגלים היא באומות, התגרות של חריפה הכי הצורה
ובעלות שייכות להיות יכולה שלגוי יהודי, אצל כזו מחשבה להיות
מורשה, בארץ בעלמא שעל החלק, גודל באיזה חשוב ולא חלק, על

מישראל. ואחת אחד לכל בשבועה, נתן עצמו שהקב"ה
ואפילו וליהדות, ישראל. לעם שייכת ישראל שארץ יודעים גויים ..
שולחן מעל שגלו "בנים זה הרי מארצנו", גלינו חטאינו ש"מפני
ונשאר מלך. בן נשאר הוא נמצא, לא שהוא איפה מלך, ובן אביהם".
באופן מורשה, של באופן נתן, שהקב"ה הירושה כל על בעל-הבית

עולם. נחלת של
ישראל, מארץ יהודים לגרש [=צה"ל] ביהודים משתמשים וכאן

ויושר... צדק פה אין ויושר! לצדק שייך שזה בהסברה
יהודי לכל שיבוא מיוחדה, שליחות לו יש וארא פרשת ..כשבאה
נצחית", היא ש"התורה אמת בתורת אמר שהקב"ה לו ויאמר שפוגש,
היה הוי'", ש"אני הזמנים, ובכל המקומות בכל נצחית הוראה -
הוא רוצה, שהקב"ה כמו מתנהג כשיהודי במילא כאחד, ויהיה הווה
פועל הוא במילא הענינים, וכל ומקום, זמן על הבית בעל נהיה
מעבודת – זה ואחרי מצרים", סבלות מתחת אתכם "והוצאתי מיד
– זה ואחרי גדולים", ובשפטים נטויה "בזרוע – זה ואחרי מצרים;
"מיד זה ואחרי לאלוקים", לכם אהיה ואני לעם לי אתכם "ולקחתי
באופן כבר נתן שהקב"ה ארץ אל אתכם" "והבאתי - נגאלים" הם

הפסק". לה שאין "ירושה של
הגאולה: באתר לה ולהאזין במלואה השיחה את לקרוא ניתן
www.hageula.com/vid/malkeinu/7892

עכשיו נפלאות המלך זעקת

ליום פרק שבט טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ג. פרק שבועות. הל'

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

ז-ט. פרק סנהדרין. הלכות

י-יב. פרק

יג-טו. פרק
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ממות תציל צדקה

במייל אצליך הגאולה שיחת

אחד כל של עולם" "נחלת היא ישראל ארץ כל
התורה את שיורש כשם כי מישראל, ואחת

אברהם בן בהיותו ישראל ארץ כל את יורש כן כמו כולה,
ויעקב... יצחק

תשמ"ג) תשרי י"ג (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

יהודי לכל שייכת אתהארץ מקבלים מאות שבוע מידי

הגאולה" "שיחת
בדף כעת הצטרפו המייל. לתיבת ישירות

הגאולה אתר של הבית
www.hageula.com

עמרם עזרי צילום׃ התאונה. זירת



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‘

כמו .B-12 ה וגם יפה עלה "...הברזל כרונית ועייפות התריס בלוטת
ו. עדנה עייפה". פחות ואני התאזנה התריס בלוטת כן,

טובותובות"" בשורותשורות "שחודש שבט - "שנשמענשמע - שבט חודש

המשיח מלך שליט"א מהרבי דולרים

מהתרדמה להתעורר
הקודש בארץ תהיה כשבועים לאחרי אשר נודעתי

הישראלי הנוער מבא-כח עולמית אסיפה ת"ו
ובירושלים בדיוק.. הזמן לי [כמדומה מדינות מכמה

איך ביניהם יתייעצו ומיד שתכף ומהנכון ת"ו],
התיכונה ובנקודה חב"ד לעניני זו הזדמנות לנצל

כתבתי כמה-פעמים זה וכמדומה המעינות. הפצת
להשפעה פרטית השגחה זה הרי כאלו שהזדמנויות

ביותר בהרבה בנקל ארצות ובכמה מדינות בכמה
מקבצים בירור הצריכים אלו שהרי ערוך, באין

המברר, נמצא ששם למקום אותם ומביאים אותם
שינצל באופן ותרדמתו משינתו לעוררו שצריך אלא

במילואה. זו הזדמנות
ו׳תיז) (מאגרת

החסידות לימוד את בנפשו לקבוע
זו, תורה בלימוד עתים קביעות לו שיש ...בודאי

לא שהיא עתים, קביעות של הפנימי פירוש וידוע
בנפש, עתים קביעות העיקר והוא אלא בזמן רק

שאי טענות להם היה שעברה שבתקופה אלו ואפילו
וכמה כמה כבר הנה זו, חכמה ולפרסם לגלות אפשר

באגרת בזה ועיין זה, לימוד בהכרח מכירים מהם
בנסתר פוסק - התניא בעל הזקן לרבנו הקודש
דתורה בנגלה פוסק - ערוך והשולחן - דתורה

אדמו"ר נכדו לנכד חיים עץ ובקונטרס כ"ו סי' -
ציווי קאי זה על שגם ומובן ועוד נ"ע מוהרש"ב

בקדש. מעלין הקדושה תורתנו
ו׳תיח) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

"הרבי הקריאה נרגשת בעולם מקום בכל אם
שב-770, הרי וקיים!", חי - המשיח מלך שליט"א
כמה פי מורגשים הדברים שלו, הכנסת ובית ביתו

מוחשית. הכי ובצורה וכמה
נצחיים חיים מבטיח הוא בהם הקדושות שיחותיו

משנה מקבלות הדור, נשיא אצל ובמיוחד בדורנו
ובמיוחד הקבועות, בהנהגותיו כשמדובר תוקף
הן כי בעצמו אומר הוא עליהם הנהגות אותן

"חזקה". של באופן נצחי, באופן נקבעו
הזורמים ההמונים את לראות ניתן כיום, גם וכך
שליט"א הרבי עם לחיות כדי ל-770, יום מידי

המשיח. מלך

המשיח מלך עם חיים
זמני מלכת. "770" עוצר ביום פעמים שלש
מלך שליט"א הרבי עם הקבועות, התפילות

מוכנים עומדים והמתפללים משתנים לא המשיח
שירת לקול הקבועה. השעה לפני ספורות דקות
למעברו המוכן ארוך, שביל נפתח אדנננו..." "יחי

- לבימה עד המשיח מלך שליט"א הרבי של
לתפילה. הקבוע מקומו

חודש במהלך הוא מיוחדים רגעים מאותם אחד
חסידים כרבבת מגיעים במהלכו חודש, תשרי.
הישיבות, תלמידי שלימות, משפחות הכוללים

יום מידי ילדים. עשרות וגם החינוך מוסדות בנות
ארוך, בתור האלפים נעמדים סוכות, המועד בחול
מלך שליט"א הרבי של האישי לולבו על לברך כדי

המשיח.
כמו הקודש, לשיחות הקבועים בזמנים גם כך

ובמוצאי קודש שבת בכל ההתוועדויות בשעת
למקומו סביב נעמדים אלפים כאשר החגים,

לקבלת כוסם את מניפים הכנסת, בית במרכז
המועד בחול ערב מידי או ולברכה". "לחיים ברכת

אמירת של בזמן הכל נעמדים כאשר סוכות
הקהל. בפני השיחה

כל של בסיומה המסתדרים האלפים תור
של "כוס לקבלת החגים, במוצאי התוועדות

הפשוטה האמונה את צופה כל אצל מחזק ברכה"
ב-770! וקיים חי המשיח מלך שליט"א הרבי -

שינוי שום בלי
הדולרים "חלוקת מעמדות הם מיוחדים רגעים
שליט"א הרבי ע"י א' יום נקבע כידוע לצדקה".

על הדולר שטרות חלוקת של ליום המשיח, מלך
לצדקה. במקומם, אחר שטר או לתיתם מנת
מלך שליט"א הרבי אומר ההזדמנויות באחת

הרי שנים, מג' למעלה כך שנהוג "וכיון המשיח:
לדברים בהתאם וחוזק". חזקה של ענין נעשה זה

זוכה דורנו כי המפורסמים דבריו ולאור אלו
שינוי שום ובלי - הפסק שום בלי הצחיים לחיים
מידי עוברים וכיו"ב"), דגניזה השינוי לא ("ואפילו

ברכתו. את המבקשים רבות מאות א' יום
והאברכים הישיבה תלמידי - ה'תמימים' לצד

הצדקניות לנשים מיוחד תור ניצב הרבים,
למספר לגשת האפשרות ניתנת אחד לכל והבנות.

זקוק, הוא לה הברכה בקשת את לומר שניות,
הרבי לפני מניח אותו דולר של שטר ליטול ואף

המסדר". "ועד מחברי אחד המשיח, מלך שליט"א

מתגלגלים ניסים
לתשובות המארגנים זכו זה, מנהג כשחודש מיד

באמצעות המשיח מלך שליט"א מהרבי מעודדות
ומתפשטת הולכת התופעה קודש. האגרות

אנשים על מתגלגלים, מופת סיפורי ועשרות
שהתממשה. הברכה את ולקבל לעבור שזכו שונים
בפרי- להפקד שזכתה אשה על מספר, שליח כאן

בחור וכאן ארוכות המתנה שנות לאחר בטן
אותה זקוק, היה לה פרטית ישועה על המספר

הנשגב. במעמד ביקש
המתנה על מספר, השכונה מתושבי צול יעקב ר'

עבודה ראיון לקביעת חודשים של ארוכה
למערכת בארה"ב. אחרונות" "ידיעות במערכת

לאחר כי סיפר הוא המלך" אל "ויקהלו גליון
המיוחל... הטלפון הגיע הברכה את וביקש שעבר

אברהם ר' של סיפורו גם מופיע גליון באותו
חודשי שלאחר הייטס קראון שכונת תושב בלייר,
לאחר זאת מבטיחה, עיסקה לסגור הצליח המתנה

הברכה. את וקיבל הדולרים" ב"חלוקת שהיה
מספר השכונה מתושבי הוא אף הולצברג, נחמן ר'
קרובי ילדים, הבריאו בו הראשון מופתים: שני על

דודו בן בארה"ב, שליח על והשני משפחתו;
ביקורו לאחר כמובן מהם, ויצא לחובות שנקלע

ה"דולרים". במעמד הדוד של
הדולרים לחלוקת לצעוד הוא כעת שנותר מה כל
שליט"א הרבי בהתגלות ממש ומיד תיכף הבאה,

המשיח. מלך

הדולרים חלוקת במעמד


