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במהלכיה האחרונות בשנים שדבק ההצלחה חוסר תופעה.
הכאב כל עם למותג. כמעט הפך ישראל, של הצבאיים
אצלנו "מזייף" משהו להתעלם, אפשר אי אבל והצער,

שנה שפרצה השניה, לבנון במלחמת הצבאי. בתחום גם
את להכריע ישראל הצליחה לא ה"התנתקות", לאחר
"עופרת במבצע ומתעצם. בלבנון שנותר החיזבאללה
לא ה"התנתקות", לאחר שנים וחצי כשלוש יצוקה",

מהרצועה יצאה המערכה, את להכריע ישראל הצליחה
נשאר החמאס גולדסטון, דו"ח מרחף ראשה כשמעל

ותעשיית גדלו הנשק הברחות ברצועה, השולט כגורם
חיסול פעולות לפרוח. ממשיכה הקסאם-פצמ"ר

נחשפו בחו"ל, טירוריסטים
קשות תגובות וגררו

כשל השבוע, וכעת בעולם.
האוניה על ההשתלטות

המשט. בפרשת "מרמרה"
הראש את לטמון אפשר

כשלים על ולהצביע בחול,
על הכתובת אך מקומים,

ביותר. ברורה הקיר

!!! ההתנתקות
החליטה שנים, חמש לפני

ללא ישראל ממשלת
ביצוע על הצדקה, כל

במהלכה "ההתנתקות",
עשרות צה"ל, כוחות עקרו
עד הוחרבו יהודים, ישובים
של וחייהם בתיהם היסוד

לידי נמסרו כשאדמותיהם ישראל מעם משפחות אלפי
שבאוייבינו. הגרועים

הכלכליים והעקיפים, הישירים הנזקים את לאמוד קשה
גם כמו המתיישבים, משפחות לאלפי שנגרמו והנפשיים
איבדו משפחות אלפי הקודש. בארץ כולו היהודי לישוב
באחת בשנים. עשרות במשך שבנו כל את בפתאומיות
את לאחסן הנאלצת לאוכלוסיה יצרני, מגורם הפכו הם

מול חייה, שברי את לאסוף קרוואנים", ב"מעברות עצמה
ששידר בירוקרטי מערך

מהווים הם כמה עד להם
ש"זרקה" המדינה על נטל

ממש. כפשוטו אותם

עוד נחשפה השבוע "המפונים". יסורי תמו לא בזה גם אך
כי נדמה שלעיתים "ההתנתקות", של מעוולותיה אחת

סדום. של ממעלליה פחותות אינן
עו"ד ע"י החלו קטיף, בגוש שעבדו פלסטינים כי מתברר
חקלאים ... מ פיטורין לפיצויי תביעות להגיש בישראל,

נשמע ההתנתקות. בגין להעסיקם שהפסיקו קטיף מגוש
שפיט הכל הבג"צ במדינת אך נתפס, בלתי אבסורדי,
עליהם שתגן סל"ע למנהלת פנו החקלאים ואפשרי.

ממשלת בידי אולצו הם שהרי המשפטית, התביעה מפני
כצפוי, פרנסתם. ומקורות בתיהם את לעזוב ישראל

בקשתם. את דחתה סל"ע מנהלת

המעשי הפתרון
הנושא עלה השבוע

של המשנה בוועדת לדיון
המדינה לביקורת הוועדה

עתה עד כי התברר שם
תביעות מאות הוגשו

שהיו מהמפונים 70 נגד
בסכום בעבר, מעסיקיהם

בעשרות הנאמד כולל
שקלים. מיליוני

"מזייפת" ישראל מדינת
הצבאית בפעילות כיום

היא שעדיין משום שלה,
בשימוש מכירה אינה

בכוחה שעשתה ה"מזוייף"
ב"התנתקות". הצבאי

ל"התנתקות", התיקון את לבצע חייבת הבטחון מערכת
צבאי, הגיון לכל ובוודאי בכלל לאנושיות מנוגדת שהייתה
בשולחן- ברורה ולהלכה לתורה מנוגדת לראש, לכל אך
מישראל עיירות על שצרו "נכרים : שכ"ט) (סימן ערוך
אפילו לספר הסמוכה ובעיר זיין.. בכלי עליהם יוצאים ..

מחללים וקש תבן עסקי על אלא לבוא רוצים אינם
הארץ תהא ומשם העיר ילכדו שמא השבת את עליהם

לידיהם מוסרים שלא ובוודאי לפניהם". ליכבש נוחה
לבסיסי ההופכים ישובים עשרות של אדמותיהם את

המשיח, מלך שליט"א הרבי הבהיר הק' בשיחתיו טירור.
היא זו, ברורה להלכה ההיצמדות דווקא כי אחת, לא

האמיתית הגאולה עדי אמיתי, ולביטחון לרגיעה שתביא
ממש. ומיד תיכף שתבוא והשלימה

ומשיח גאולה עצרת
למען "האגודה יוזמת שנה, כמידי

"עצרת את והשלימה" האמיתית הגאולה
ג' בתאריך המתקיימת ומשיח" גאולה

ברוב האירוע, יתקיים אי"ה השנה תמוז.
שלישי, יום תמוז, ב-ג' וזמרה, שירה

בשעה ים, בבת באמפיתאטרון (15.6.10)
משפיעים, רבנים, בהשתתפות: .19:00
קבלת בתכנית: ציבור. ואישי שלוחים

שלימות המשיח. מלך שליט"א הרבי פני
לסיום חגיגה ישראל. עם ובטחון הארץ
האומנותי בחלק היומי. הרמב"ם לימוד

אבי ר' החסידי: הזמר כוכבי יופיעי
דוידי, אודי ור' ותזמורתו פיאמנטה

מיוחדים מקומות וזמרה". שירה ו"ברוב
הסעות במקום. כרטיסים מכירת לנשים.

פרטים הארץ. ברחבי חב"ד ממוקדי
המידע במוקד ההסעות ורשימת נוספים

.077-313-6770 הארצי:

וקיים״ ״חי קובץ
'חי הקובץ שוב נדפס הביקוש, לאור

היינו הקובץ השנה. לאור שיצא וקיים'
והתוועדויות בסיפורים (משולב ליקוט
נשיא של חייו נצחיות בענין חסידים)

הוספות. עם שוב נדפס וכעת הדור.
של מהותו פרקים: לארבע מחולק הקובץ
המשיח, במלך נצחיים חיים הדור, נשיא

תלוי זה התשיעי, דור דורנו, של החידוש
chaivekayam770@ לפרטים: בנו.

gmail.com

בכלי עליהם יוצאים .. מישראל עיירות על שצרו ״נכרים שכ״ט: סימן בשולחן-ערוך ברורה הלכה
לפניהם״. ליכבש נוחה הארץ תהא ומשם העיר ילכדו שמא השבת.. את עליהם ומחללים זיין

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

(4.6.10) (5770) ה'תש"ע סיון כ"ב שלח, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

מותג את להסיר
ההצלחה חוסר

800

המתקיימים שונים בפסטיבלים האחרונים, בשבועות גם פעל אור״ ״פסטיבל צוות
״סגול״. בפסטיבל שבת מוצאי בתמונה: הארץ. ברחבי הנוער, לבני

לחול" קודש בין "המבדיל



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

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

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

תניא תהלים חומש

פרץ שניאור ר' למשפחת
גורפינקל שיחיו רבקה ורעייתו

ה' בצבאות החיילת - בתם להולדת
שתחי' מושקא חיה

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

מרדכי יחיאל ר' למשפחת
עמרני שיחיו מושקא מירי ורעייתו

ה' בצבאות החיילת - בתם להולדת
שתחי' מלכה רות

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

 
   
   

   
    
   
   
  

 
    

ב) יג, (במדבר אנשים לך שלח

כל כי מרגלים, שלוח מן טוב צד יש עוד
של והשמחה בשמחה, לעשות צריך מצוה
וככתוב הקודש, רוח לידי מביא מצוה
ומצות וגו' בשמחה" עבדת לא אשר "תחת

מאוד, גדולה הארץ ומטע הארץ עליית
רוח יתעורר בשמחה, זו מצוה עושין ואם
כן ואם ונפלאות, ניסים לעשות ממעל ה'
ימי אז שהיה הארץ טוב שהודיעו ידי על
שיהיה כמו מאוד, גדולים ענבים בכורי
לא אם מאוד, שמחה היה לעתיד באמת
עצת ידי על חמדה, בארץ מואסים היו

הברית)המרגלים. (ספר

יז) יד, (במדבר ה׳ כח נא יגדל ועתה

רבה במדרש שנאמר מה עפ"י זה ויובן

רבי "אמר בראשית פרשת ז"ל וברש"י
התורה את להתחיל צריך היה לא יצחק,
מצווה שהיא לכם", הזה מ"החודש אלא
פתח טעם ומה ישראל, שנצטוו ראשונה

בבראשית?
להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח משום
העולם אומות יאמרו שאם גוים", נחלת
ארצות שכבשתם אתם ליסטים לישראל
הארץ כל להם, אומרים הם גויים, שבעה
לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של
וברצונו להם נתנה ברצונו בעיניו. ישר

לנו. ונתנה מהם נטלה
השלום, עליו רבינו משה טענת היה וזה
היה כבר מבראשית דפתח הטעם דמזה
הגיד מעשיו וכח לישראל, הארץ הבטחת
כאשר אד-ני כח נא יגדל ועתה לעמו,

העולם. בריאת בעת "לאמר" דברת
שלח) שלמה, משבצי (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:24 7:06 ירושלים
8:27 7:21 תל-אביב
8:28 7:14 חיפה
8:25 7:22 באר-שבע
9:13 8:04 ניו-יורק

מפנינו הארץ - יהושע וישלח 
א-כד) ב, (יהושע

תמוז חודש -  
חלקים 16 דק', 23 ,5 שעה שבת, ליל המולד:
הראשון וביום קודש בשבת חודש ראש

משה? התפלל מי על

את לתור המרגלים את שולח רבינו משה כאשר
בעצת יכשל שלא יהושע על מתפלל הוא הארץ,

המרגלים.
להושע משה "ויקרא הפסוק: על רש"י כותב וכך

עליו "התפלל רש"י: טז) יג, -(פרשתנו יהושע" נון בן
שבהוספת דהיינו, מרגלים". מעצת יושיעך י-ה

מעתה שנקרא "הושע", של לשמו י' האות
שלא יהושע, על משה תפילת נרמזה "יהושע",

המרגלים. בעצת יכשל
יהושע על דוקא משה התפלל מדוע מובן: אינו אך
של שלוחיו היו כולם הרי המרגלים? שאר על ולא

לא למה - המרגלים" "מעצת חשש יש ובאם משה,
בזה? יכשלו שלא עליהם גם התפלל

עקב כלב "ועבדי כד) יד, (פרשתנו נאמר העניין בסיום
אל והביאותיו אחרי וימלא עמו אחרת רוח היתה

ולא כלב רק כאן הוזכר מדוע מובן: ואינו הארץ...".
יהושע? גם

בחירה שתהיה כדי
יהושע על רק התפלל רבינו שמשה הטעם בנוגע

בפשטות: לומר יש - המרגלים שאר על ולא
פעם בכל להתפלל שצריך בתורה מצינו לא בכלל,
שליחות היא אם גם שליחות, איזו על ששולחים

ולדוגמא: נפשות. סכנת עם הקשורה
שהם (בידעו לאחיו יוסף את יעקב שלח כאשר א.

עליו. שהתפלל מצינו לא אותו) שונאים
משה ששלח עמלק, במלחמת - גופא יהושע גבי ב.

מקום ומכל עמלק, עם להלחם יהושע את רבינו
משה מזו: יתירה במלחמתו. שיצליח התפלל לא

בני בתפלת תלויה המלחמה שהצלחת בעצמו ראה
"והי'ה יא) יז, (בשלח וכנאמר להקב"ה. ישראל

מקום, ומכל גו'". ישראל וגבר ידו משה ירים כאשר
הלחם "צא ששלחו יהושע על במיוחד התפלל לא

בעמלק".
המדובר שאין בנדון-דידן, על-אחת-כמה-וכמה

יושיעך (י-ה רוחנית בהצלה אם כי גשמית בהצלה
הרגילה) (בצורה שייך לא שבזה - מרגלים) מעצת

הבחירה. לענין סתירה זו שהרי התפלה. ענין

משה משרת
נמצא היה כולם על מתפלל היה משה באם כלומר,

און הענט זיי בינדט ("ער אותם "כובל" שהוא
השליחות. את לקיים מוכרחים שהם באופן פיס")
התפלל לא מדוע להקשות כלל מקום אין ובמילא

המרגלים. שאר על משה

התפלל כן משה שלכן יהושע, של המיוחדת מעלתו
משה, משרת היה יהושע בפשטות: מובנת - עליו

בפרשת שלמדנו וכפי האוהל, מתוך ימיש שלא
אתה "מקנא יהושע שרק כט) יא, (פרשתנו בהעלותך

משה "אדוני ממשה שתבע זה והוא (למשה)" לי
בני מכל היחיד היה שהוא אומרת זאת כלאם"

היו שנראו מהדברים אכפתיות שהראה ישראל,
התפלל מדה, כנגד מדה ולכן, רבינו. משה כנגד

עליו. משה

לארץ ישראל את מכניס
הענין בסיום נזכר מדוע הטעם כן גם מובן זה לפי

ולא גו'") והביאותיו גו' כלב ("ועבדי כלב רק
שלא בכך חידוש יש כלב אצל רק כי - יהושע

מרגלים. בעצת נכשל
רוח היתה עקב כלב "ועבדי הכתוב לשון וכדיוק

שאר של הגדר באותו היה הוא כלומר, עמו", אחרת
עמו". אחרת רוח "היתה מקום ומכל המרגלים
שאר בגדר מלכתחילה היה לא יהושע, לעומתו
ידי על הבחירה ענין ממנו נלקח כי המרגלים,

כך. על ו"תודה" שכר לו מגיע לא ולכן משה. תפלת
להודיע צורך אין ליהושע בנוגע לומר: יש גם

רק לא ישנה אצלו שכן, הארץ", אל ש"והביאותיו
מזו גדולה מעלה אלא הארץ אל כניסה של המעלה

ישראל. לארץ ישראל עם כל את מכניס שהוא -
בני כשכל ממש, ומיד תיכף לנו שתהיה וכפי

- להתפשט שעתידה - ישראל לארץ יעלו ישראל,
והשלימה. האמיתית בגאולה

ה׳תשמ״ו) שלח, פרשת שבת התוועדויות (עפ״י

מלך דבר

שלח פרשת
ג אבות: פרקי

שלח

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'
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הרב ע"י פורסם שלהלן, הסיפור
משיח באתר בוטביניק, אליהו ברוך

www.moshiach.ru ברוסית:
שעבר, השבוע בתחילת זה "היה

צפירות הפרו השקט, הערב כשאת
עד היה שפעם מי האש. מכבי

בניו הממהרות הכבאיות למראה
עמד בוודאי הברית, שבארצות יורק

ובניני הבתים שרוב העובדה, על
גם ומכאן עץ, עשויים המגורים

שריפות שבפריצת הגדולה הסכנה
במהירות. המתפשטות אלו

היה הכיבוי, מכוניות של יעדם
באחד המרכזית החנות הפעם

- קווינס ברובע הקניות ממרכזי
פארק). (רגו Rego Park

השריפה התפשטה הגיעו שהם עד
מאלצת כשהיא הסמוכות, לחנויות

תגבורת להזעיק הכבאים את
על עמלו הם ניכר זמן כשבמשך

השריפה. כיבוי
לי התחוור מהאירוע, יומיים לאחר

הגדול הנס סיפור
האירוע. את שליווה
בעודי הימים, באחד

יצא באיזור, חולף
עסקים איש לפגוש

הוא שבחזותו יהודי,
מאמין נראה אינו

מפה במיוחד. הדוק
בשיחה פתחנו לשם,

גם כמובן והגענו
יהדות. לעניני

בן אותי עצר כאן
מלא כשהוא שיחי

ואמר התרגשות,
לא כבר "אותי לי:

אני לשכנע. צריכים
מהו עיני במו ראיתי

נס!
שמעת, כבר בטח השריפה, על
המשיך, ומיד רטורית שאל הוא

מדוברת, שריפה אותה ובכן
ה'תש"ע סיון י"א בתאריך פרצה

.(24.5.10)
לעוצמת עד הייתי אישי באופן אני,
הסביבה כל את שהאירה השריפה,

ואור. חום של עצומים בלשונות
בחנות אחת בנקודה שהתחיל מה
התפשט, הקניות במרכז המרכזית

הכיוונים. לשני במהירות
לחנות הסמוכים הקיוסקים אחד

כמעט כבר כשלאחריו, בלהבות עלה
שלא חנות למצוא ניתן היה לא

אדירה. ובעוצמה השריפה, בה פגעה

שהם לי אמרו כאן, שעמדו אנשים
של ריכוז כזה מעולם, זוכרים לא

כבאיות...
פורסם השריפה סיפור אגב,

התקשורת כלי בכל רבה בהבלטה
להבין יכול שאתה כך המקומיים,

האירוע. היה עוצמתי כמה עד
העיקר. לא הוא זה כל אך

קניות, מרכז אותו בתוך כי התברר,
שעה שבאותה כנסת, בית גם שוכן
שהבחינו מתפללים בו שהא עדיין

המתקרבת. בסכנה
חילוץ היה הראשון שצעדם כמובן

ספרי ולאחריהם התורה, ספרי
שפתותיהם כשבמקביל הקודש,

לנס להקב"ה תפילה, רוחשות
בית ואת כולו האיזור את שיציל

מהשריפה. הכנסת
- שוכנת הכנסת, לבית סמוך

האש וטרינרית. מרפאה - להבדיל
כשהיא במקום, התפשטה כבר

הגובל בקיר כשנגעה במפתיע, עצרה
הכנסת. בית עם

ביותר המוזר החלק,
המפתיע גם ואולי

הסיפור. בכל ביותר
מלבד כי התברר,

החנות הכנסת, בית
היחידה הנוספת

ללא שנותרה
חנות היא... פגע,

עתיקות.
בתחילה הבנתי לא

פה, קרה מה
להיות יכול איך

עצומה כזו ששריפה
ולא משתוללת,
קצר, זמן במשך
שתי על פוסחת

מכוונת יד פה שיש ברור מקומות.
זה שבחסידות כמו או מלמעלה,

פרטית". "השגחה נקרא
קרה מה לדעת רוצה אתה אם

לומר יכול אני העתיקות, בחנות
ליד עברתי שנה, כחצי שלפני לך,
בינות הבחנתי כשמהחלון החנות,

של ענק פורטרט בתמונת לעתיקות,
תמונה המשיח. מלך שליט"א הרבי

כדוגמתה ראיתי שלא מדהימה
פני על השתרעה התמונה קודם.

כמעט. שלם קיר
לרכוש מנת על לחנות כשנכנסתי

בעל אותי הפתיע התמונה, את
זה למכירה. לא "זה באומרו: הבית

לי!"... שיש יקר הכי nהדבר

זה פסוק על ח,ט). עקב (פרשת בה..." כל תחסר לא אשר "ארץ היא: ישראל ארץ כי קובעת התורה
לועז). מעם (ילקוט בעולם הקיימים הטבע אוצרות כל ישנם ישראל ארץ שבאדמת המדרש מסביר

טבעגילויים של אוצרות טבע  אוצרות של גילויים
ישראלבאדמת ארץ ישראל ארץ באדמת

ונפט: גז
ועובדתיים מדעיים אישורים התקבלו האחרונה בשנה
של והיבשה הים בשטחי נמצאו כאשר זו, לקביעה
הממשל אדירות. בכמויות ונפט גז מרבצי ישראל ארץ
חוות אלו בימים הוציא התופעה את שחקר האמריקאי
עצומות כמויות קיימים ישראל שבארץ משמעית חד מסקנה ובה דעת

טבעי... גז של
חב"ד חסיד קיבל לצדקה דולרים חלוקת במעמד (1990) ה'תש"נ בשנת
בנוגע המשיח מלך שליט"א הרבי של ברכתו את - לוסקין טוביה ר' -

ישראל: בארץ נפט למציאת
You have my blessing that you will have good news in the"
הגיאולוגים קבעו 1998 בשנת מכן לאחר שנים שמונה ".near future
של (בנחלתו העין לראש מצפון שבוצעו הנפט קידוחי תוצאות פי על כי

! מאוד גדולים נפט מרבצי נמצאים הצדיק) יוסף
מספר ידי על חיפה מפרץ חופי מול התגלה (2009) התשס"ט בשנת
שיוכלו אדירות בכמויות טבעי גז מאגר הישראלי במשק מובילות חברות
שוויו המומחים דעת חוות פי על הבאים. לדורות גם אנרגיה לספק

דולרים. מיליארדי לעשרות כיום מגיע המאגר של המוערך

ומרגליות: טובות אבנים
דאז חיפה עירית ראש גוראל אריה מר ביקר (1988) ה'תשמ"ח בשנת
מלך שליט"א מליובאוויטש הרבי אצל לצדקה הדולרים חלוקת במעמד
ים, יש בחיפה ..." הבאים: הדברים את הרבי אמר השיחה במהלך המשיח,
ושם ים, לו שיש חיפה של הענין זהו עמוק. שהוא מדבר להתרשם ואין
פלא דבר עשה הקב"ה ומרגליות. טובות אבנים נמצאים ובעמק עמק, יש
(זורע הנהר...". בעומק פנים, כל ועל הארץ, בעומק אותם הטמין הוא -

.(133 עמ' ישועות מצמיח צדקות
מגלה שלישי) חלק ה'תשנ"א (התוועדויות (1990) ה'תשנ"א בשנת
עניינים מתגלים הגאולה בוא שלקראת המשיח מלך שליט"א הרבי
אפשר שיהיה בכדי וזאת בעבר מוסתרים היו אשר ורוחניים גשמיים
הרבי מציין השאר, בין בעולם. וחסד טוב קדושה, להוספת לנצלם
על - הקב"ה של בברכתו - בעולם שונים במקומות יהלומים שנמצאו
והשלימה האמיתית הגאולה ולהבאת וחסד צדקה להוספת שישמשו מנת

ממש. ומיד תיכף
ידי על ניתן הנ"ל לדברים תוקף משנה (1992) ה'תשנ"ב בשנת
תיכף כולנו "...באים בשבט: ט"ו בשיחת המשיח מלך שליט"א הרבי
טובות באבנים מלאה שהיא - העיקר והוא הקדושה... לארצנו ומיד...

.(615 עמוד ב' חלק תשנ"ב קודש (שיחות ומרגליות...".

המשיח מלך שליט"א הרבי -דעת בפועל מעשה
ישראל: בארץ השקעה על

יו"ר נפגש לצדקה דולרים חלוקת (1991)במעמד ה'תשנ"א בשנת
הרבי עם סגל דוד מרדכי מר (הבונדס) בארה"ב לישראל ההשקעה קרן
בארץ להשקיע יהודים לשכנע כיצד הרבי עצת את וביקש מליובאוויטש
"ארץ כי: נחרצות המשיח מלך שליט"א הרבי קבע בתגובה ישראל.
את שמשקיע מי שכל הדבר ופירוש בעולם הבטוח המקום היא ישראל
ביותר הבטוח ב"בנק" השקעה זוהי ישראל בארץ - כספו את - נכסיו

זה... בדורנו הקיים
davidyl@013net.net לפרטים: לאחרונה. לאור שיצא חדשות״ ״מבזק גליון מתוך

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ה. פרק תרומות. הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב-יד. פרק שבת. הל'

טו-יז. פרק

יח-כ. פרק

כא-כג. פרק

כד-כו. פרק

כז-כט. פרק
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העתיקות חנות על משמים שמירה

הגאולה אתר של הוידאו מדור

בנוגע הארץ שלימות על בתוקף ...עומדים
הקב"ה ע"י ניתנו שכבר הארץ לחלקי

שעל אף ח"ו להחזיר שלא ישראל בני של לבעלותם
העולם. לאומות ישראל ארץ משטחי

תנש"א) שלח מלכות" ("דבר

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בתוקף לעמוד

השריפה בעת

מלמעלה) (מבט השריפה אחרי

שבוע! מידי - מצולם מלכות" ב"דבר שיעור
והזמרה, השירה קטעי הנאומים, וגאולה, משיח כנסי

מיידית! לצפיה - הפסוקים אמירת
ה'! צבאות חיילי - ישראל לילדי מיוחד מדור

www.hageula.com



לגאולה אור - מהנשמה קול

בהתוועדות - טובה החלטה
בעת אשר אצלו, רוח המצב שינוי אודות כותב

ואחרי ביותר עליו פועל התעוררות דברי ששומע
וכו'... כן

יקשרו התעוררות שענין בזה, היעוצה עצה ידועה
קיום או התורה לימוד פועל של בענין תיכף זה

להמשיך יותר בקל שאז בהידור, או כדבעי מצוה
פעולה באיזו בפועל שבא כיון זו, בהתעוררות

שמצינו מה שזהו הקדושים בספרים וכמובא שתהיה
בפועל ענין לעשות הנביא שנצטוה מקומות בכמה

להבין. וקל
עצת ידועה הפרנסה, דאגת אודות שכתב ובמה

פעמים, לרבות ולחלקה בצדקה להרבות ז"ל חכמינו
קודם חול יום בכל הוא לזה המסוגלים ומזמנים

לצדקה. אחדות פרוטות להפריש הבקר תפלת
ז׳שלו) (מאגרת

הלב אל - מהלב
בדרך מתנהגים שאינם שי' בניה אודות כותבת

דעתי ושואלת להתענות, התחילה שלכן התורה,
בזה.

תחליף חסידות, בספרי המבואר פי על והנה
למצוא היה נכון ומאד לצדקה, בנתינה התענית

בהנוגע שלה הבנים עם ידברו אשר ומכירים ידידים
פעם לא וידברו המצות, וקיום התורה ללימוד

אבל נועם בדרכי ובהתחלה פעמים, כמה אלא אחת
שאז הלב, מן יוצאים דבריהם ויהיו הדרוש, בתוקף

השומע. ללב נכנסים
ז׳של) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

פעם: אמר חב"ד חסידות מייסד הזקן, אדמו"ר
קולמוס - והשיר הלב, קולמוס היא "הלשון
אותה כמובילה זו אמרה שרואה מי הנפש".

על ויוצרת זמרת תפילין כרמלה היא חייה באורח
הקודש. טהרת

רוחנית בסקרנות התלבטה היא בילדותה, עוד
לחיים מעבר האדם לבן יש "מה רגילה. בלתי

מובילים. הם לאן והשתיה האכילה - הרגילים
במוסד אמנם ללמוד אותה הובילו חייה נסיבות
תהליך עברה היא יותר, מאוחר אך דתי, חינוכי

היא האחרונות, כשבשנים ובריחה התנתקות של
היא כשכיום בחזרה, דרכה את למצוא מצליחה

בתשובה לחזור צריכה שהייתי "כנראה מסכמת:
החינוך לעומת התשובות, כל את לקבל כדי

לשאול. לא - עליו שגדלתי
ביותר חזק ביטוי מצאו שעברתי החוויות

לדוגמא כך לאור. שהוציאה המוסיקה באלבומי
הראשון בדיסק זה להליך ביטוי למצוא ניתן

לפעמים "כן כותבת: היא שם "התשובה" שלה,
ברא מי האמת... את ומחפש חוקר שואל, אדם

גורלך"? את קבע מי עולמך? את
משמעות בתוכם משקפים השירים כל בכלל,

כל כמעט עובר אותם להליכים ורוחנית עמוקה
ומנגינה. במילים ביטוי מצאו הם שאצלי אחד,

צמודות הדרכות
לעשות כרמלה, חלמה בתשובה, החזרה לפני עוד

המליצו מכריה השירה. בתחום רצינית קריירה
קהלים בפני להופיע ולהתחיל להתפתח לה

למה אותה, הנחה העולם שבורא רק שונים.
- יותר בהרבה גדולה הצלחה רואה היא שכיום

בתשובה. החזרה
זוג הימים באחד הכירה היא בלוד, שגרה כמי

הברכה לבקשת אותה הפנתה כשהרבנית חב"די

האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א מהרבי
מורה של חדש, עולם לפניה נגלה כאן קודש.

הדור. ונביא
מלווים בחיי שלבים הרבה כיום "למעשה,

מזמן לא לדוגמא, כך מקבלת. שאני בברכות
בחו"ל, להופיע בקשה ובו טלפון כשקיבלתי

התברכתי שבוע ובאותו מאחר הופתעתי, לא
חוננה בם הכשרונות שמנצלת חזקה "תקותי

והרי עתה בסביבתה האמיתית היהדות להפצת
ארץ זכות גם ועתה - בחו"ל גם בזה הצליחה

מסייעת". הקודש

לכולם חיזוק
המשיח, מלך שליט"א לרבי הכתיבה נושא בכלל

ללבטיי במענה נכבד חלק כאמור, תופס,
לעשות. עלי באשר והדרכות

בתשובה, החזרה הליך ובעקבות הזמן, עם
ובנות, נשים של קהלים בפני להופיע התחלתי

לא בהליכים המצויות נערות מעט לא גם ביניהן
משפיעה אני ומוזיקה, השירה כשדרך פשוטים,

עליהן.

הכתיבה בתחום ה"פריצה" עיקר כי לציין, מעניין
ההתחזקות. הליך בעקבות הגיע והיצירה,

הימים באחד לעצמי. רק כותבת הייתי בתחילה
השירים את לראות אותי, שליוותה לרבנית יצא

אותי". מחזק "זה באומרה אלי פנתה והיא
אני? "מי השני: בדיסק המופיע אחר בשיר כך

שכר נותן הכל רואה העולם. כל ואתה ודם, בשר
אחד כל בעיניך, יחידך בנך אני ואדם. אדם לכל

על נא שמור קורא, לך שלם עם מיוחד. הוא
ישראל".

תהליך על מלמד באלבומים המופיע אחר שיר
סימן לא היא התשובה "רק בתשובה: החזרה

נותנת היא הנכונה, הדרך היא האמת היא שאלה,
אלוקי מתפלל. ולא-ל ששואל אדם לכל מענה

בתשובה לי נא עזור אלוקי בתפילה, אני נושאת
– לתשובה צמאה כה עייפה, נפשי די. כי אלוקי

במתנה, לי ניתנה בחיי דקה כל אלוקי, אותי חזק
בחזקה שפועם ליבי מצוותך, ואשמור אקיים

בזכותך". והכל

לנשמה תוכן
כשעל דיסקים שני כבר הוציאה היא היום עד

שמות אלה. בימים עובדת היא השלישי
"התשובה", תוכנם: על מלמדים האלבומים

לנשמה" "אור ובקרוב: שבשמים" "אלוקי
- היא התשובה - אחת למשמעות המתחברים

לנשמה... אור שהוא שבשמים אלוקי
פעילויות של מגוון כרמלה, מבצעת כיום

ובימי מצוה בבת הופעות נשים, ערבי כהפעלת
מרהיבים באפקטים מלווים כשאלו הולדת,

עשן ואפקט קיר על הקרנה צבעונית, כתאורה
להזמנות: מקצועית. והגברה לציוד המתלווים

.052-6676-979 ,03-5060-805

תפילין כרמלה של הדיסקים שני


