
חנוכה מבצע
מלך שליט"א הרבי שלוחי אלפי
להביא החנוכה ימי משך יפעלו המשיח,
פינה בכל יהודי לכל החג אור את
במרכזי ואירועים ענק חנוכיות בעולם.
והדלקות ילדים כנסי לצד הערים,
בתי הרפואה, בבתי השונים, במוקדים
לצד ועוד. החיילים בקרב המאסר,
של האור יגיע החג, ונרות הסופגניות

והגאולה. החג

בצרפתית גם האגרות אתר
(אגרות.קום) igrot.com האתר
מלך שליט"א לרבי הכתיבה את מנגיש
נוסף השבוע וירטואלי. באופן המשיח
גם האתר של מלא איכותי תרגום
לשפות המצטרפת הצרפתית, לשפה
אנגלית, עברית, במערכת: הקיימות
ואיטלקית. ספרדית ערבית, רוסית,
הכתיבה, ואופן ענין על הסבר באתר:
אקראי, באופן היוצאת תשובה וקבלת

קודש. האגרות בתוך פרטית, בהגחה

יומי מלכות דבר
למיזם להצטרפות עצום ביקוש
יום מידי מקבלים במסגרתו החדשני,
מלכות' ה'דבר שיחת על קצר שיעור
יצחק לוי חיים הרב מפי השבועית,
מפעלו את שממשיך המיזם גינזבורג.
את מנגיש ע"ה, ברוק אליעזר הרב של
לשמיעה לחלקים, מחולקת השיחה
הואצאפ. באמצעות ומגיע לצפיה, או
יומי" מלכות "דבר שלחו להצטרפות

בלבד). (הודעות 054-7369179 למס':

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

נמצאים אנו כי כיום בעולם לראות אפשר היכן
שואלים והשלימה? האמיתית הגאולה סף על
מלך שליט"א הרבי שאף שאלה אנשים, פעם לא
היא לכך שהתשובה ועונה אליה מתייחס המשיח
המאורעות בעולם. בנעשה מספיק מתבוננים שלא
המעלה על ללמד כדי בהם יש בעולם המתרחשים

חיים: אנו בה התקופה של הגדולה
העולם ברחבי מתרחשים . . האחרונה "בתקופה
ה' ובחסדי הקצה, אל הקצה מן קיצוניות מהפכות

אלה מהפכות מתרחשים
בשקט...

הם בעולם "המהפכות
שהובאו מהסימנים
זכרונם- חכמינו במדרשי
התקופה על לברכה
דמשיחא, עקבתא של
מהפכות וכשרואים
הרי אלה, בימנו גדולות
שנמצאים נוסף סימן זה
האחרונים ברגעים אנו
דמשיחא, עקבתא של
בא ממש ומיד ותכף

צדקנו". משיח
אלו, מהפיכות
שפיכות ללא המתרחשות

המהפיכות בעת בעבר שאירע כפי גדולה, דמים
אדם, בני מליוני המוציאות מהפיכות השלטוניות.
במשך ואימתני חשוך שלטון תחת שהיו במדינות
לדבוק אחד לכל מותר בהם לחיים ארוכות, שנים
אלו עצומים ושינויים מהפיכות בבורא, באמונה
על ללמד כדי בהם יש מכובד, באופן המתרחשים

בעולם. המתרחש העצום השינוי

עולמי שינוי
שורתהשינוייםהבולטתבתקופההאחרונהבתחום
במדינות קורה זה,
אמריקה. ודרום מרכז
ז'איר של עלייתו
בברזיל, בולסונארו
משמעותית מחזקת

לשינוי גם המובילות נוספות, במדינות השינוי את
ישראל. עם כלפי היחס

בשומרון מיוחד ביקור התקיים לאחרונה רק
למקורב הנחשב קירואה, קרלוס ד"ר בראשות
שגילה בולסונארו, ז'איר הנכנס ברזיל לנשיא
שלו שהמחויבות הודיע בולסונארו כי למארחיו
גם וכמובן, חד-משמעית תהיה ישראל כלפי
בכל דוחפים "אנחנו ושומרון. ביהודה תמיכתו

הלטינית". אמריקה בכל המגמה להמשך הכוח
בהמשך זה, חיובי שינוי
בעולם השינויים לשורת
הנחות כי מלמד כולו,
האנושות את שליוו יסוד
ואלפי מאות במשך
וכיום משתנים, שנים
המשיח מלך של השפעתו
בעולם. ניכרת ופעולותיו
השבוע, נעמוד כשאנו
המשפחה, בני עם יחד
נרות אור את נעלה
ונברך החנוכה,
"שעשה בהתרגשות
בימים לאבותינו ניסים
נזכור הזה", בזמן ההם
היום גם ישנם שאכן

הזה. בזמן הקב"ה- של ניסים

הנס את לספר
נוגע הוא הרי והכללים, האישיים הניסים, פרסום
מסיבות והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז
הנערכות והמקומיות המשפחתיות החנוכה,
על לספר מצויינת הזדמנות הינם מקום, בכל
מהעבר, ניסים אותם על רק לא אלו, ניסים
ובמיוחד כולל כיום המתרחשים אלו גם אלא
המתרחשים עדים, אנו להם הרבים המופתים
המשיח מלך שליט"א לרבי בכתיבה יום-יום

קודש. האגרות באמצעות
הגדול בנס גדול, הכי ניסא" ל"פרסומי נזכה וכך
אמיתית גאולה - ישראל לעם שיתרחש ביותר

ממש. ממש, ממש, ומיד תיכף ושלימה,

של בעידן חיים
הגאולה ניסי

העולם אומות של היחס לשינוי לב שימת בעולם, המתחוללים המשמעותיים באירועים התבוננות
מלך שליט״א הרבי של בהשפעתו כיום, המתחוללים הגדולים הניסים את מגלים ישראל, כלפי

ליעדו הגיע הדולר

שטר את מחזיק ברזיל, מדינת בראש לעמוד שנבחר בולסונארו ז׳איר
עמ' 4) (ראה ברזיל״ ״בשביל המשיח מלך שליט״א מהרבי שניתן הדולר
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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

צבי שיחיו ורעייתו דורי ר' למשפחת
שיחי' ירון הת' הבן לבוא

תחי' מלי מלכה מרת עב"ג השידוכין בקשרי
שיחיו ויקטור ורעייתו ישראל ר' למשפחת

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

ריבק שיחיו ורעייתו הכהן יעקב ר' למשפחת
שיחי' יהודה יוסף הת' הבן לבוא

תחי' חנה יעלה מרת עב"ג השידוכין בקשרי
שיחיו אורן ורעייתו דורון ר' למשפחת

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

טוב טובמזל מזל

  
    
   

   
   
  

  
   

   
   
   


    

...ויאמר מידם ויצילהו ראובן וישמע
הבור אל אתו ...השליכו נפש נכנו לא
יג) כה, (ויצא
עושה שכשהאדם ארץ, דרך תורה למדתך
שאילו שמח. בלב אותה עושה יהא מצוה
אחריו כותב שהקב"ה ראובן יודע היה
בכתפיו מידם", ויצילהו ראובן "וישמע
היה לשעבר אביו. אצל ומוליכו טוענו היה
אותה כותבין והנביאים מצוה עושה אדם
והקב"ה ומשיח אליהו כותב? מי ועכשיו...
שמעוני) (ילקוט חותם.

א) לח, (וישב יהודה וירד ההיא בעת ויהי

יוסף, של במכירתו עסוקין היו שבטים
ויהודה ובתעניתו בשקו עסוק היה ראובן
של אורו מביא והקב"ה אשה לו ליקח ירד
שלמא, נחשון, רם, חצרון, (פרץ, משיח.

ושלמה). דוד ישי, עובד, בועז,
שמעוני) (ילקוט

דכליא עד ... חמה משתשקע מצותה
ב) כא, (שבת דתרמודא ריגלא

שמים במלכות המורדים הם תרמודאי
חנוכה נר וע"י מורדת), אותיות (תרמוד
ובשניים: דתרמודאי, ריגלא כליא נעשה
את ומבטל מכלה חנוכה נר שאור א.
חנוכה נר שאור ב. דתרמודאי. הריגלא
גם הנפש), כלות מלשון (כליא כליון פועל
מו־ שהיו אלה שגם דתרמודאי, בריגלא
מזה הנפש. כלות לבחינת יבואו רדים
שגם חוצה, המעיינות להפצת בנוגע מובן
כולל ירוד, הכי חוצה של במצב שהם אלה
הפצת ע"י הנה ר"ל, מרידה של ענין גם
מציאותם כל מתבטלת חוצה, המעיינות
רוח "ואת היעוד: קיום עדי כמורדים,
ב) יג, (זכריה הארץ" מן אעביר הטומאה
אל אהפוך "אז ט) ג, (צפניה - מזה ויתרה

אחד".. שכם לעבדו עמים...
שיחות) (ליקוטי

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:15 16:00 ירושלים
17:16 16:14 תל-אביב
17:14 16:03 חיפה
17:18 16:18 באר-שבע
17:14 16:12 ניו-יורק
       

א-כא) א פרק (עובדיה,

  
,10 שעה שבת ליל המולד:

חלקים. 13 דקות, 29
וראשון. שבת ביום חודש: ראש

וישועות לנפלאות ניסים בין

מלך דבר

וישב
וישב

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

ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד
רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'
רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש

הדלקת אחרי שאומרים הללו" "הנרות בנוסח
ביטויי- שלושה נאמרים יום, מידי החנוכה נרות
על מדליקין, אנו הללו "הנרות דומים: לשון
בסיום הנפלאות". ועל הנסים ועל התשועות
אלו, ביטויים שלושה שוב מוזכרים הללו" "הנרות
על הגדול לשמך ולהלל "להודות שונה: בסדר אך

ישועותיך". ועל נפלאותיך ועל נסיך
שלושת בסדר לשינוי הסיבה מהי להבין, יש

הללו? הביטויים

הגיוני נצחון
פך נס לזכר רק אינה החנוכה, נר מצוות ואכן,
נוספים אירועים ולהזכיר לזכור נועדה אלא השמן

אלו. לימים הקשורים
סוגי שלושת על מדובר הללו" "הנרות בתחילת
ההם" בימים לאבותינו "שעשית והישועה ההצלה
ועל התשועות "על זה: בסדר נמנים הם ולפיכך
סדר היה שכך היות הנפלאות", ועל הנסים
"נסים" אחר-כך "תשועות", תחילה המאורעות.

"נפלאות". ואחר-כך
על מדובר שם הללו". "הנרות בסיום כן לא
את אצלנו הסוגים שלושת יוצרים שבו האופן
הגדול". לשמך ולהלל "להודות של ההרגשה
הוא "נסים" הסוג שונה: הוא הסדר זה ובענין

והלל הודיה לענין האדם את המביא הראשון
סוג לאחר-מכן ורק ה"נפלאות" סוג אחר-כך לה',

התשועות.
ניסים תשועות, שבין המהותי ההבדל והביאור:

ונפלאות:
שכוחותיו אחר, נגד מלחמה מנהל מישהו כאשר
גם-יחד) ובאיכותם בכמותם (בהתחשבות דומים
כדי ה' לישועת הוא זקוק עדיין עצמו, לכוחות
ופעם זה צד פעם גובר הטבע לפי שהרי לנצח,
טבעי כענין הנראה באופן הוא זה נצחון אחר. צד
הוא יכול הטבע עפ"י כי לטבע, שמעל כנס ולא

האחר. את לנצח

מהטבע למעלה
לחוקי בניגוד הטבע, מן שלמעלה הצלה הוא נס
במלחמה, נצחון לדוגמא: הטבעית. המציאות
הצד מן בהרבה החלש הצד הוא המנצח כאשר
לנצח. יכול איננו הוא הטבע שבדרך כך המנוצח,

מהטבע. למעלה נס, הוא כזה נצחון
הרואה אצל "פלא" הנקראות תופעות הן נפלאות
למנותם שאפשר ברורים ניסים אלה אין אותה
מאורעות הם אלא הטבע, בדרך כמאורעות
הם נקראים ולכן הרגילה, המציאות מן ששונים

נפלא. ענין - "פלא"
ביותר" גבוה שה"גבוה החסידות, בתורת מוסבר
לגבי גם כך ביותר". ב"מטה-מטה דוקא מתגלה
בטבע המלובשים הניסים של שורשם הניסים:
עצמו ולטבע הגלויים, הניסים של משורשם גבוה

יותר. עוד גבוה שורש יש
והשפעות מגילויים נובעים גלויים ניסים
הנס - "גילוי" של בתחום המוגבלות אלוקיות,

גלוי. להיות מוכרח
והשפעה מאור נובעים בטבע המלובשים ניסים
בלבוש הניסים מסתתרים ולכן מגילוי, הנעלים
באופן הוא שה"לבוש" כיוון זאת, בכל אך הטבע,
בהם, המתבונן אצל "נפלאות" - "פלא" הנקרא
מהטבע", למעלה "רק שהם בחוש" ש"נראה עד
של במסגרת זאת בכל שהוא אור שזהו מובן

גילוי.

הטבע בתוך - נעלה הכי
נובע ממש בטבע המלובש ה"תשועות", ענין רק
גילוי של בתחום שאיננה האלוקות, מ"עצמות"
שלמעלה הישועה, מתגלית כך ומשום כללן
שנראה באופן בעצמו, מהקב"ה שבאה מהטבע,

ממש. הטבע שזהו
"להודות הסוגים: שלושת של הסדר זהו ואכן,
ועל נפלאותיך ועל נסיך על הגדול לשמך ולהלל

ישועותיך":
הקשורים עניינים על ומהללים מודים תחילה
בקשר אחר-כך "נסיך", נובעים שמהם לגילוי,
ורק נפלאותיך", "ועל מגילוי שלמעלה לאור
הגדול" "לשמך והלל להודיה מגיעים אחר-כך
תשכ״ד) חנוכה שבת "ישועותיך".(משיחת ע"י בעיקר



והשלימה. האמיתית הגאולה למען האגודה ע״י י״ל חנוכה, הלכות לקט מתוך

חנוכהמקצת מהלכות חנוכה מהלכות מקצת
"ימי הם חנוכה שימי הרמב"ם פסק חנוכה: שמחת
מצוה קצת "שיש ברמ"א, להלכה כמובא שמחה",
אלה בימים לערוך להשתדל יש סעודות". בריבוי
לאנשים הן חנוכה", "מסיבות שמחה התוועדויות
"גוט לאחל ילדים. כינוסי וכן (בנפרד), לנשים והן

חנוכה. בימי כשנפגשים גם - טוב" יום

ענייני בלימוד בחנוכה יום בכל להוסיף תורה: לימוד
חנוכה.

שעשויים מאכלים לאכול ישראל מנהג - ולביבות סופגניות החג: מאכלי
לנס זכר וגבינה חלב מאכלי לאכול נוהגים כן כמו השמן. נס לזכר בשמן,
לראש שהאכילה חשמונאי, מבית גדול כהן יוחנן של בתו יהודית ע"י שהיה
וחתכה וירדם וישן היין מן וישתכר שיצמא כדי גבינה של תבשיל האויבים

כולם. וברחו ראשו את
ראשי ש', ה' ג' נ' האותיות עליו ב"סביבון" לשחק ישראל מנהג הסביבון:

שם". היה גדול "נס המילים: של תיבות
גם החנוכה. ימי שמונת בכל צדקה במצוות מיוחדת הוספה להוסיף צדקה:

כפליים. שישי ביום לתת או ומשקה, מאכל נתינת ע"י חנוכה, בשבת
נרות ידליקו יהודי בית שבכל להשתדל - בית בכל חנוכיה חנוכה: מבצעי
בפני חנוכה נרות ידליק ילדים), וגם (גברים אחד שכל ולהשתדל חנוכה.
חנוכה, נר) (והדלקת מנורת גם תהיה הילדים חדר שבפתח ונכון כדאי עצמו.

מעט". "מקדש לחדר בנוגע וכן הילדים בחינוך יתווסף שעי"ז

שדרים ומקום מקום שבכל להשתדל יש פומבית: והדלקה הרבים זיכוי
ניסא", ד"פרסומי באופן מרכזי, במקום הן - חנוכה נרות ידליקו יהודים
חובה ידי יוצאים שלא להכריז טוב ומה מישראל, ואחד אחד כל בבית והן

בביתו. חנוכה נרות להדליק צריך ואחד אחד כל אלא הפומבית, בהדלקה

בסגנון חנוכה ומשמעות תוכן את להסביר להשתדל חנוכה: על הסברה
חנוכה. ענייני אודות יודעים שאינם לאלה גם המובן

הניסים על לפרסם יש ולכן חנוכה ימי של עניינם זהו ניסא: פרסומי
הזה". בזמן ההם "בימים אלה בימים גם לנו, ועושה עשה שהקב"ה

כדי לילדים, חנוכה דמי נותנים חנוכה שבימי ישראל מנהג חנוכה: דמי
להם ולאפשר בצדקה ולהרגילם התורה, בלימוד יותר שיוסיפו לחנכם
הגאולה". את שמקרבת צדקה ש"גדולה בהדגשה מכספם, בצדקה להוסיף
חנוכה מעות יתנו שילדים טוב שבת. מלבד יום מדי זה מנהג לקיים יש
העבודה, במקום גם חנוכה מעות לחלק לחברותיהן. והילדות לחבריהם,
גם לילדיהם חנוכה דמי לתת נהגו חב"ד אדמורי וכיו"ב. הרופאים, בבית

נישואיהם. לאחר

ותמורת קודש, משבת חוץ חנוכה ימי במשך צדקה לתת הילדים את לעורר
השבת. יום עבור גם - כפליים שבת בערב יתנו זאת

שהם חנוכה ובימי והשלמה האמיתית לגאולה להתכונן לגאולה: הכנה
כלל - ועד לרבים, בנוגע כולכם" הכן ב"עמדו הדגשה תהיה ימים, שמונה

ישראל.

העולם אומות על להשפיע חנוכה, ימי של ההתעוררות את לנצל מצוות: ז׳
שגם "תרמודאי" עתה לעת שהם אלו גם כולל נח, בני מצוות לשבע בנוגע

לטוב. יהפכו הם

ואחת אחד כל על חנוכה". "וזאת נקרא חנוכה של השמיני היום חנוכה: זאת
- חנוכה נרות שמונת כל מאירים שבו - זה יום לנצל וטף נשים אנשים

חנוכה. ופעולות ענייני כל את להשלים

שהתקיים חב"ד, חסידי בכינוס
האגודה ע"י ימים כחודש לפני
והשלימה, האמיתית הגאולה למען
את לשתף גרומך, מרדכי הרב הוזמן
מהשליחות מופתים בסיפורי הקהל

בהודו: האמפי בעיר
בית את שפתחנו לאחר קצר "זמן
מהמכולת משלוח הגיע חב"ד,
שהביא ההודי המשלוחן המקומית.
חב"ד, בבית התיישב החבילות, את
לעזוב. מתכוון שהוא היה נראה ולא
להגיד פעמים כמה שניסינו למרות
הוא הסתיימה, ששליחותו לו
ולאחר למקום, התמגנט כאילו

פשוט דקות, כמה
לעזור והתחיל קם
שונות בעבודות

במקום.
מאוד, מוזר זה היה
כשהבנו במיוחד
עושה אינו שהוא
קבלת לשם זאת
שהוא כפי אלא כסף,
זו היתה לנו, הסביר
של התמונה השפעת
מלך שליט"א הרבי

המשיח.
חודשים כמה חלפו

עצתנו. את לבקש הגיע והוא
ולאשתו לו נולד ל"ע כי התברר
מאוד שכיח (דבר מת תינוק בעבר
שנברך רצה הוא וכעת זה) באיזור

בריאים. ילדים לו שיוולדו אותו
מסבירים שאנו מה את לו, הסברנו
הברכה בקשות את כי יהודי, לכל
שליט"א לרבי מכניסים אנו שלנו
ה'אגרות ספרי לתוך המשיח מלך
יודע אינו והוא מאחר קודש'.
את בשבילו שכתבנו הרי לכתוב,
לרשום היה קל לא הברכה, בקשת
ההודי שמו את עבריות באותיות
"יחי" הכרזנו לבסוף אך המלא,
את לקרוא הספר את ופתחנו

למכתב. המענה
שמסייע למי ברכה מכתב זה היה
שהרבי תוך כנסת, בית בפעילות
אותו מברך המשיח, מלך שליט"א

וקיימא". חיא "זרעא ללידת
מאושר צריך. היה לא הוא מזה יותר
ואכן לאשתו, הברכה את לבשר רץ
להם נולד המיועד, היום כשהגיע

ושלם. בריא ילד
שאת החליט הוא תודה, לאות
אוכל לממכר פותח שהוא החנות
,"770" בשם יקרא הוא מקומי,
להסביר זמן לנו לקח אמנם
במסעדה מדובר שאין לישראלים
ביטוי בכך היה מצידו אבל שלנו,
מלך שליט"א הרבי כלפי כבוד של

המשיח.
הוא השני, בנו גם שנולד לאחר
בת. ללידת גם אותו שנברך ביקש
בעיצומו עמדנו זמן באותו בדיוק
חדש, טהרה מקוה בניית של
בסטנדרטים שעומד

במיוחד. גבוהים
נודע ההתרמה ענין
הופיע והוא לו,
כשבידו ביתנו בפתח
גדול כסף סכום
עשרים של במיוחד
(כחמש רופי! אלף

שקלים). מאות
כי להבין חשוב
נשמע שאולי למרות
גבוה, לא סכום זה
שלו, שבמושגים הרי
במשכורת מדובר

חודשים. כמה של ממוצעת
סיפורי נסתיימו לא שבכך כמובן
הוא להם המיוחדים המופתים
המשיח, מלך שליט"א מהרבי זכה,
'בבא כבוד ביראת מכנה הוא אותו

משיח'.
הוא במקווה, השפוצים כדי תוך
ושוב שוב ומתנדב בשטח מופיע
נעשו שחלקו עבודות, לבצע

הבנין. לגג וטיפוס פיזי במאמץ
התחילה שלב, שהוא באיזה
במשהו מדובר לא רצינית, סופה
ברד בחתיכות אלא סטנדרטי
לצד משמים שניתכו ענקיות
אף עצמו ההודי וברקים. רעמים

הברד. מחתיכות ברגליו נפצע
לביתו, והתקרבנו כשחזרנו רק
נס להם אירע זמן באותו כי התברר
להוציא החליטה כשאשתו בבית,
המאולתרת מעריסתו התינוק את
לאחר שניות פנימי. לחדר ולהעבירו
העריסה. על התקרה קרסה מכן
בזכות לו שאירע נס בכך ראה הוא

המקוה. לשיפוץ התמסרותו

עכשיו נפלאות חנוכה הלכות לקט

ליום פרק כסלו היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ג. פרק ויובל שמיטה הלכות

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

יב-יד. פרקים ביאה איסורי הלכות

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

א. פרק אסורות מאכלות הל' כא-כב. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים
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בהאמפי להודי גם

ישוב של בבטחון חס-ושלום לפגוע ...אסור
בני לישובי בנוגע גם אמור זה שדין יהודי,

לפגוע שאסור כמה-וכמה אחד ועל בחוץ-לארץ, ישראל
ישראל. ארץ של בבטחונה חס-ושלום

תשמ"ג) יום-כיפור (ערב

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקום כל על לשמור

גרומך מרדכי הרב

המים על בוונציה

העולם את מאירים
הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון
052-677-0778 לפרטים:
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בברזיל גאולה של מהפך

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ביותר המשמעותי המהפך מאחורי כי מתברר
שלטוני בשינוי בברזיל. לאחרונה שהתחולל
לשלטון, ישראל תומכי של ועליה עמוק
בשטר המתחיל מדהים, מופת סיפור מסתתר
הסיפור המשיח. מלך שליט"א מהרבי דולר של
מפי moshiach.ru באתר השבוע התפרסם
אותו שחשף בפנר, אברהם הרב בברזיל, השליח

כשבועיים. לפני השלוחים בכינוס
במדינה, השלטון השבעים, שנות תחילת מאז
קרובה הייתה בעולם, בגודלה החמישית שהיא
קירר כיפור, יום מלחמת לאחר לקומוניסטים.
הם כשבמקביל ישראל, עם יחסיו את השלטון
הערביות. המדינות עם הקשרים את מפתחים
שהוביל מה והדרדרה, הלכה המדינה כלכלת

ארצה. עליה על לחשוב רבים יהודים

בהגרלה זכיה
לנסוע החליט ז'נירו, דה מריו רוזנפלד ברוך
מלך שליט"א הרבי אל ,('92) תשנ"ב בשנת
אצלו שעלו שאלות כמה לשאול כדי המשיח,
עליה ולעשות ברזיל את לעזוב האם ובעיקר
גם ניכר הכלכלי שהמצב אלא ישראל. לארץ
סכום את לגייס התקשה והוא משפחתו, אצל

הטיסה. כרטיס לרכישת הכסף
חב"דניק על לו נודע שנה, באותה שבט י' לקראת
מלך שליט"א לרבי נסיעה על הגרלה המארגן
סכום הנותנים המשתתפים, כשמכל המשיח,
קבלת ליום יורק לניו לנסוע נציג יזכה סמלי
לשמוע הופתע כרטיס, שרכש ברוך הנשיאות.
במחשבתו לנסיעה. והתארגן זכה הוא שאכן
לרבי להציג ביקש אותן שאלות אותן היו

עצותיו. את ולקבל המשיח מלך שליט"א
הדולרים, חלוקת במהלך הגיעו שברגע אלא

לשאול לו מאפשר לא הקצר הזמן כי גילה הוא
שתי ששאל לאחר מייד שאלותיו, כל את
וקיבל לברכה משפחתו בני את הזכיר שאלות,
גם לשאול החליט רגע באותו דולרים. שני
המשיח מלך שליט"א הרבי ארצה. העליה על
נוסף, שטר להפתעתו לו והושיט אותו, עצר

ברזיל". בשביל "זה באומרו:

מחכה השטר
לעשות עליו מה לברר אפשרות לו הייתה לא
הנוסח ברזיל", "בשביל לו שניתן זה שטר עם
להשאר שעליו לו הבהיר אמנם שגרתי הלא
השטר את הוא שמר בנתיים אך הולדתו, בארץ

בו. לעשות עליו מה יידע הוא בו ליום אצלו
כשבעשור שינויים, כמה עבר בברזיל השלטון
השמאל, אנשי לנשיאות שם עלו האחרון
הפלסטינית. ברשות ההכרה את שקידמו
המפלגות ראשי בקרב שחיתות פרשיות חשיפות

סוערת. בחירות למערכת השנה, הובילה
הבולטים, המועמדים שני בין נקרעה המדינה

הימין מועמד בולסונארו ז'איר ומימין. משמאל
אהדתו את הבחירות קמפיין במהלך הבטיח
הנציגות סילוק את כשהבטיח ישראל, לעם
השגרירות העברת מברזיל, הפלסטינית

בישראל. ראשון מדיני וביקור לירושלים
אחד את שהוביל מה בכוונותיו, ספק היה לא
שפצעה סכין באמצעות בו, לפגוע ממתנגדיו
מועבר בעודו חודשים. מספר לפני קשות אותו
הרפואה לבית להעבירו ביקש הוא לטיפול,
כשאין כבידה אבטחה תחת הוצב שם היהודי,

אליו. להגיע אפשרות

הזמן הגיע
ר' לתמונה נכנס כאן
את כי שהבין ברוך,
עליו שבידו השטר
למועמד להעביר
שהוא אלא לנשיאות.
להגיע דרך מצא לא
הוא לו בצר אליו,
מארגן עם קשר יצר
שהביאה ההגרלה
הרבי אל בזמנו אותו
המשיח, מלך שליט"א
אותו כי לו וסיפר
ממתין בידיו שטר

מנהל הוא שלי הבן הבעיה? "מה להעברתו.
היום עוד הרפואה. בית של האבטחה מערך
המועמד תמונת הדולר". את לו יעביר הוא
החדשות כותרות את כבשה השטר, את מחזיק

במדינה.
המהפך, השלמת הייתה כחודש, לפני בחירתו
פעולותיו בהשפעת האומות בקרב מהפך עוד

המשיח. מלך שליט"א הרבי של

ספקות בלי החלטה קבלת
עלי' קשה ואשר נפשה, מצב אודות שכותבת במה
עושה אם אצלה וספק שיהי', ענין באיזה להחליט

וכיו"ב. כהוגן
והשגחה חיים, תורת ובתורתנו באמונתנו הוא ....יסוד
עולם בורא יתברך השם אשר כפשוטה, תוכנה פרטית
בענינים רק ולא ואחת, אחד כל על משגיח ומנהיגו,
מובן שמזה שלו, הפרטים בענינים גם אלא הכללים,
הטוב, עצם שהוא העולם במנהיג הבטחון ענין
כפשוטה, לטובה כן גם הם הענינים שכל שבודאי
הכי התוצאה שמזה מאמין, לכל בשכל גם ומובן
גם שהרי המבוכה, והעדר הדאגה, העדר ראשונה,
אז גם ולעשות, להחליט איך בשכל, שדנים בשעה
וביושר, בטוב החפצים לכל ועוזר, משגיח יתברך השם

הדרך זוהי הרי התורה, הוראת פי על וכשמתנהגים
פלפול דורשת אינה האמורה, נקודה ...גם הטובה,
ועמוקות, פילוסופיות מסובכות ראיות והבאת בשכל
חש אשה, והן איש הן ישראל, מבני אחד שכל כיון
שעה, באותה אפילו באמת, הוא מאמין אשר בנפשו,
על ומוכרח הדבר נכון באם זה, דבר על חושב שאינו
הם ישראל כל אשר חז"ל, וכהודעת לא, או השכל פי
בהם, האמונה ענין אשר א. ז. מאמינים, בני מאמינים
וכל מאמינים, שהיו מאבותיהם ירושה וגם עצמם בכח
הירושה, מצד וגם עצמו האדם מצד הבאות תכונות

וק"ל.... ובתכלית, בכל הם חזקים
קודם החול, בימות בשבוע, פעמים איזו אשר מהנכון
טוב ומה לצדקה, אחדים סענט תפריש הבקר, תפלת
מובן - קדש שבת ובערב בשבוע וחמישי השני ביום
ו׳תתצג) (מאגרת נדר. בלי להיות שצריך

מעניק המשיח מלך שליט״א הרבי תשנ״ב: שבט
ברזיל״. בשביל ״זה הדולר: שטר את רוזנפלד לברוך

הארצי המרכז
משאיות לביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

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

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח
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