
העלאת במהלך האחד, קצרים. סיפורים שלושה
קודשו ברוח שראה המלך דוד לירושלים. ה' ארון

העצום האלוקי הגילוי תחילת את הארון, בהעלאת
הוצף כולו, לעולם וממנו המקדש לבית שיורד
בכל ומכרכר מפזז דוד "המלך עצומה, בשמחה

ורגלים למטה ראש ומנתר, מקפץ ה'". לפני עוז
בת לו העירה ! השוטים ככל ממש חבל"ז. למעלה,
אבל מתוק, בחיוך דוד לה השיב יתכן, ברוגז. שאול
ב"ה. אין-סוף של שמחתו ית', שמחתו שזו שכחת
"סלטה".. עוד לכבודו לעשות יכול והייתי והלוואי

מאוחר, יותר הרבה השני, הסיפור
יצחק רב בן שמואל רבי הגמרא. בזמן

יוצא היה לחתונה, מזדמן כשהיה
בהתלהבותו משמחה. מגדרו
הדס (ענפי) שוטי זורק היה

ותופסן וחוזר מעלה כלפי
גם הלהטוטנים. כדרך
חשוב מישהו היה כאן

לא שזה לו, שהעיר
גם ואולי מכובד הכי
שמואל רבי שטותי.
השכינה את שראה

בבית לשכון שיורדת
השיב לא החדש, הזוג

רק המשיך. אבל
אש ירדה כאשר לימים,

נוכחו לכבודו משמים
דווקא לזה זכה כי הכל,

ושמחתו ההדס שוטי בגלל
ה"שטותית"...

חיובית חריגות
בתקופת נגמר. לא שבעצם השלישי, והסיפור

כי נוכח בפריז, המשיח מלך שליט"א הרבי היות
יהדות בהפצת עדיין ו"מכווצים" "מאופקים" אנ"ש

ההזדמנויות באחת מהמקובל. לחרוג והחליט
גבוה מקום חיפש מאדם, הומה למקום כשהגיע

מנופף והחל עליו עלה
עבר. לכל במטפחתו

שנעצרו ושבים העוברים
המוזר הצעיר למראה

מה לראות כדי התקרבו במטפחת, ומנופף העומד
בתוכו גדול קהל משהתאסף ואז השטות. פשר

המשיח מלך שליט"א הרבי החל רבים, יהודים היו
בשלב ומצוות. תורה לקיום לבם את לעורר

הסמוך הכנסת לבית לעלות מהקהל ביקש מסויים
כי העיד, תפילה באותה שנוכח מי מנחה. לתפילת

ביוהכ"פ.. נעילה כבתפילת הייתה ההתעוררות
חריגה להתנהגות ויקראו יתכן יום, היום בשפת
קוראים החסידות בתורת אבל שטות, בשם כזו

החיובי, לכיוון אבל חריגות, דקדושה". "שטות לזה
למעלה ומצוות, תורה כלפי התבטלות

המצופה. מן

דקדושה שטות
לאחר לנשיאות, עלייתו מאז
הריי"צ אדמו"ר הסתלקות

שניאורסון יצחק יוסף רבי
לשושלת השישי הנשיא

שבט, י' ביום חב"ד,
שליט"א הרבי הבהיר

ההכרח את המשיח מלך
דקדושה, בשטות
במשימה דביקות

ודעת. מטעם למעלה
ובאהבת בצדקה להרבות

ממדידה למעלה ישראל
בלימוד להוסיף והגבלה,
בענייני ובפרט בכלל תורה

רב, בשפע ומשיח, גאולה
לעם הגאולה בשורת את להפיץ

כדי והכל עולם, באי לכל ועד ישראל
הבאת העיקרית, השליחות מילוי את לזרז

ממש. בפועל והשלימה האמיתית הגאולה
הנשיאות יום שבט, י"א הקרוב ראשון ביום

תתקיים המשיח, מלך שליט"א הרבי של השלם
באולמי המרכזית הארצית ההתוועדות בעזהשי"ת,

חלק ליטול מוזמנים כולנו בראשל"צ. "בראשית"
וקבלת מחודשת התקשרות של זה מיוחד במעמד

ברוב גדולה, ובשמחה עצום בביטול המלכות,
והשלימה, האמיתית הגאולה בשמחת וזמרה, שירה

ממש. עכשיו

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

הארצית להתוועדות כולנו
ההתוועדות לקראת רבה תכונה

שבט, י-י"א לרגל שתתקיים המרכזית,
ויום הריי"צ אדמו"ר של ההילולא יום

המשיח מלך שליט"א הרבי של הנשיאות
לאמירת שנה, ששים מציינים זו שבשנה

וקבלת לגני", "באתי הראשון המאמר
אי"ה יצויין האירוע בגלוי. הנשיאות

בשבט, י"א הקרוב, ראשון ביום באירוע
דרך 'בראשית', באולמי 18:30 בשעה

לפרטים לציון. ראשון א.ת. 56 המכבים
.03-658-4633 נוספים:

משיח פעילות מבצע
י' לקראת הפיק ממש, ההפצה מרכז

המביאים הסברה, מוצרי של שורה שבט,
מלך שליט"א לרבי ההתקשרות מסר את

ב"אגרות הכתיבה באמצעות המשיח,
חוברת אור ראו השאר בין קודש".

בישראל". נביא "יש ועלון היום" "נבואה
.077-5123-770 והזמנות: לפרטים

לנשים מלכה מלוה ערב
שליט"א הרבי של הוראתו לאור

תשנ"ב, שירה בשבת המשיח מלך
אי"ה יתקיים ושמחה, בשירה להרבות
ובנות לנשים מיוחד וזמרה שירה ערב

יתקיים הערב צדקנו. משיח פני לקבלת
(15.1.11) בשבט י' קודש שבת במוצאי
רח' סיטי, קווין באולמי ,19:30 בשעה

סעודת בתוכנית: אזור. ,5 המצודה
מכירת פרסים, הגרלת מלכה, מלווה

וריקודים. שמחה והרבה דולר

בעזהשי״ת, תתקיים המשיח, מלך שליט״א הרבי של השלם הנשיאות יום שבט, י״א הקרוב ראשון ביום
המלכות וקבלת ההתקשרות למעמד מוזמנים כולנו בראשל״צ. ״בראשית״ באולמי הארצית ההתוועדות

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

(14.1.11) ה'תשע"א שבט ט' בשלח, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

עם מתוועדים
! המשיח מלך

831



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

שדה שיחיו ויפעת מיכאל ר' למשפחת
שיחי' בנם להולדת
ה' בצבאות החייל
ה'תשע"א שבט ד'

מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

טוב מזל ברכת
לחיאני ע"ה מאיר

ה'תשע"א שבט חודש ראש נלב"ע
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

שיחי' לחיאני שלמה מר לבנו, ניחומים ברכת
הגאולה עיר בת-ים, עיריית ראש

ע"ה שרה מרת
ולד ע"ה חנה בת

ה'תשע"א שבט ו' נלב"ע

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

נשמת נשמתלעילוי לעילוי

  
     
     
     
    
    

    
   
    
     
    

   

טז) יד, (שמות מטך את הרם ואתה
נאמר לבוא לעתיד הנהר בקיעת על
שכן מטה. נזכר ולא הנהר" על ידו "והניף
למטה משה נזקק לא מצרים בגאולת גם
בשביל אלא הים, את לבקוע בשביל
לעתיד אבל מצרים. על דינים להמשיך
לא - און פועלי כל יתפרדו שאז לבוא,

כלל. במטה צורך יהיה
המהר״ש) אדמו״ר תרל״ז, וככה המשך (עפ״י

ב) טו, (שמות ואנוהו א-לי זה
שבשעה מבואר ב) (יא, סוטה במסכת
סוף, בים ישראל לבני הקב"ה שנתגלה
ונתגדלו במצרים שנולדו הילדים - הם
ואמרו ופתחו תחילה הכירו - ניסי באורח

ואנוהו". א-לי ”זה
על השפיעה הבנים, של זו קריאתם
"אלקי ואמרו ענו הם שגם הוריהם,

בגאולה גם יהיה וכך וארוממנהו", אבי
על אבות לב ”והשיב ככתוב העתידה,

בנים". ב)(ידי) שיחות לקוטי (עפ״י

בתופים אחריה הנשים כל ותצאן
כ) טו, (שמות ובמחולות
לענין בנוגע ועיקרית מיוחדת והוראה . .
ושירת מרים בשירת כמודגש - השירה

דבורה:
היו ”מובטחות מצרים שביציאת כשם
להם עושה שהקב"ה שבדור צדקניות
גם כך ממצרים", תופים והוציאו נסים
ישראל שנשי האחרון, זה מגלות בהגאולה
מובטחות להיות צריכות הצדקניות
ממש ומיד שתיכף הן מובטחות ובודאי
והשלימה, האמיתית הגאולה באה
הגלות (ברגעי תיכף שמתחילות ועד
ובמחולות, ובתופים בהשירה האחרונים)

והשלימה. האמיתית הגאולה בוא על
ה׳תשנ״ב) מלכות״ (״דבר

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:37 4:21 ירושלים
5:38 4:35 תל-אביב
5:36 4:25 חיפה
5:40 4:39 באר-שבע
5:37 4:33 ניו-יורק

ותשקוט - נביאה אשה ודבורה 
שנה. ארבעים הארץ

לא) ה, - ד ד, (שופטים

בשירה פותח רבינו כשמשה

הנפש את ולהעלות להגביה רוצה האדם כאשר
ע"י זאת עושה הוא אחד בה' שרשה את שתרגיש
הזקן רבינו שביאר וכמו חכמים, בתלמידי דביקות

ולדבקה פסוק "על ז"ל רבותינו שאמרו מה את
הכתוב עליו מעלה חכם בתלמיד הדבק שכל בו
דביקה ידי "על כי ממש", בשכינה נדבק כאילו
והחכמים "הצדיקים (שהם חכמים" בתלמידי

נפשות מתדבקות שבדורם") ישראל בני ראשי
למעלה. ושרשם" הראשון "במהותן העם המון

תלמידי בין חילוק יש גופא שבזה לומר, ויש
שבדורם") ישראל בני ("ראשי בכלל חכמים

רבינו). משה (כמו הדור ונשיא

למוח הלב בין ההבדל
שה"מלך" מקומות בכמה שמצינו בהקדם זה ויובן

(של "לבו הרמב"ם בלשון (וכנרמז ל"לב" נמשל
בפשטות שהטעם ישראל"), קהל כל לב הוא מלך)
חיות כך בלב תלויה הגוף כל שחיות שכשם הוא,

במלך. תלויה ישראל" קהל "כל
בעיקר תלויה הגוף חיות הלא להבין: צריך אבל
אברי לכל חיות נמשכת (שממנו שבראש במוח
ללב מלך מדמים למה כן ואם להלב), גם הגוף,

למוח? ולא
הלב שבהשפעת המעלה בזה: הביאור לומר ויש
- היא אליהם המוח השפעת לגבי הגוף לאברי

נמשכת זה באבר מהלב הנמשכת החיות שאותה
נמשך מהלב שהרי האברים, ובכל אחר באבר גם
אותו נמצא האברים בכל והלא האברים, לכל דם
הנשפעת החיות עיקר אבל התחלקות; בלי הדם,

שכל באופן היא שבראש, מהמוח הגוף לאברי
הצורך לפי לו השייכים וכח" "חיות מקבל אבר

לשמוע והאוזן לראות העין ולדוגמא: לו, המתאים
להלך. והרגלים לדבר והפה

לזה נוסף כי ל"לב", נמשל שהמלך הטעם וזהו
(לכל צרכיהם כל את המדינה לבני משפיע שהמלך

המלכות ענין עיקר הרי ענינו), לפי ואחד אחד
תלויה כולה המדינה מציאות שעצם מה הוא,

הגוף. לאברי החיות עצם המשפיע הלב כמו במלך,

ישראל של הלב
ברוחניות ההפרש הוא זה, הבדל שכמו לומר, ויש

לבין ודור דור שבכל ישראל אלפי ראשי שבין
אנשי לכל הנשפעת הרוחנית החיות הדור: נשיא
אלפי ראשי בכלל, חכמים תלמידי ידי על הדור

רוחני" "מזון בבחינת היא ודור, דור שבכל ישראל
של חידושו עיקר אבל ערכו; לפי ואחד אחד לכל

נמשך שממנו הוא, הדור") ("נשיא רבינו משה
הדם כמו הדור, אנשי לכל (הרוחני) החיות עצם

אצל מגלה הוא כי האברים, לכל מהלב הנשפע
בשווה שהיא שלהם, היהדות נקודת את ישראל

ישראל. כל אצל ממש

לשירה מצטרף יהודי כל
בסיפור מוצאים שאנו בענין גם מובן זה לפי

ובני משה ישיר "אז בפרשתנו, הים' 'שירת
אחריו: ענו ישראל ובני "פתח" שמשה ישראל"

פעל שירה, באמירת פתח רבינו שמשה זה
היהדות נקודת מצד שירה אמירת ישראל בכל
ולכן ישראל. כל אצל ממש שווה שהיא שלהם
- זאת ועוד שירה, אמרו הרכים העוללים גם
זו שירה אמירת כי אמן, שבמעי העוברים גם

שבכללה ישראל, של המציאות עצם מצד באה
שעצם כיון - זאת ועוד אמו; שבמעי עובר גם

שבגדולים, גדול עם ממש בשווה הוא מציאותם
השתוות של באופן היה השירה אמירת לכן

והפרדה". השתנות . . "בלא גמורה,
זו שאחדות היה הים בשירת שהחידוש לומר, ויש
באופן היתה ישראל) של מציאותם עצם (שמצד

השירה, בענין האחדות התבטאה ולכן ממש. גלוי
וכן גדר", פורצת "שמחה כי - שמחה על המורה

של וההגדרות ההגבלות את פורצת שהיא בעניננו,
שמחה וכן נפשו, ומהות לעצמות ומגיעה האדם

השמחה ידי שעל התגלות", "בחינת על מורה
גלוי. באופן זו אחדות נמשכה שירה באמירת

העשירית", ל"שירה בקרוב שנזכה לנו, תהיה וכן
האמיתית בגאולה הנה", ישובו גדול "קהל כאשר

בימינו במהרה צדקנו, משיח ידי על והשלימה
ממש.

לא) כרך שיחות, לקוטי (עפ״י

מלך דבר

בשלח פרשת

בשלח

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



מההגבלות יוצא כשהוא יהודי, "כל
זוכה וטוב, קדושה לעניני שלו,

בטובה איתו גומלים גם שמלמעלה
ציטוט מההגבלות". למעלה שהיא

הבא, לסיפור הקדמה הוא זה,
נוטיק, זלמן הרב ידי על שסופר

בירושלים. חב"ד בישיבת משפיע
רבותינו מדברי הוא זה רעיון

בדברי גם המובאת נקודה נשיאנו,
המשיח. מלך שליט"א הרבי

חסידות בשיעור התחיל "המעשה
חב"ד בבית למסור שהתבקשתי
שמתקיים לשיעור יובל. בקרית

הפעמים באחת הופיע שבוע, מידי
לא החיצוני שבמראהו צעיר, בחור
חסיד. שלא ובטח דתי, היה נראה
לשוחח ביקש הוא השיעור לאחר
מבקש כשהוא דקות, מספר עימי

עצתי. את
לא ועדיין ,36 בן "אני

יכול אתה זיווגי. את מצאתי
דתי, לא שאני עלי לראות
לכאן לבוא לי המליץ חבר
מבקש, אני לשיעור. היום

מה עצה לי לתת תוכל אם
למצוא כדי לעשות עלי
זוגתי בת את סוף-סוף

המתאימה".
אתה אם "תראה, לו: עניתי

בה, "לעמוד" שתוכל עצה רוצה
למישהו לפנות לך ממליץ אני

עצה, לך אתן אני אם "נורמלי",
"לעמוד" שתוכל בטוח לא אני

בחיוך. לו אמרתי כך בה...
הרב, כבוד "תראה נרתע: לא הוא
לשמוע, לפחות לנסות, מוכן אני
במה לעמוד אשתדל מאוד ואני

לי". שתגיד
מהשבוע שאתה, "כמו לו: אמרתי

ביום בשבוע פעם ואילך, הזה
לדוכן להצטרף צריך אתה שישי,
לוותר ולא תפילין" "מבצע של

לעשרים מניח בעצמך שאתה עד
תפילין!". יהודים

אני "איך לגמרי. התבלבל הוא
יום כל מניח לא עוד שבעצמי

לעשות בכלל יכול תפילין,
את בקצרה לו הסברתי זאת?",

מעל עושה יהודי שכאשר הנקודה
איתו גומלים משמים גם הגבלותיו

לי כשאין נפרדנו, וכך זה. באופן
העצה את מקבל הוא האם מושג

הענין בהמשך. עשה הוא ומה שלי

מזכרוני. לגמרי פרח
הגעתי שבועות, כשלשה אחרי
לנשים במדרשה שיעור למסור

שבירושלים. חיה" "אור
אחת ניגשת השיעור לאחר

"אני בקשה: כשבפיה המשתתפות
ועדיין משלושים, למעלה בת כבר
כדי לעשות עלי מה התחתנתי. לא

זוגי?" בן את למצוא
אותה להניע ניסיתי בתחילה

שלאחר אלא לעצתי, מלשמוע
הסכמתה את הביעה שהיא

בפי, אשר את לשמוע העקרונית
"את הבא: הרעיון את לה הצעתי

לפחות ללמד יום מידי צריכה,
בגאולה אחד ענין בנות עשר

ומשיח".
בעצמי אני זה? את יעשה אני איך

כעת רק כך, כל דתיה לא
את פה לבדוק הגעתי

כבר הרב וכבוד המדרשה,
יום כל ללמד אותי שולח

לא בכלל אני שבהם ענינים
בנות?" לעשר ועוד בקיאה?

את בקצרה לה הסברתי
מאחורי העומד הרעיון

לך "יש הקשה. ההחלטה
בנושא רבים ספרים כאן
"מגולה כמו ספר איתך קחי זה,

קטע יום כל תלמדי לגאולה"
את הלאה. תעבירי אותו מסויים,
או האימייל באמצעות גם יכולה

משהו לעשות זה העיקר הטלפון.
"גדול". מבחינתך יהיה שבאמת

הושפעו בנפרד, והיא הוא בנתיים,
כל שבלי כך כדי עד מפעילותם,

תורה לקיים החליטו הם קשר
מלא. באופן ומצוות

הדברים, התגלגלו לשם מפה
הדברים אחרי חודשים וכשלשה

נפגשו הם בחור, אותו עם שלי
לראשונה...

הבחורה מגיעה זה, אחרי חודש
הזמנה לי למסור מנת על לביתנו,

מכל ידעתי שלא אני לחתונה!
שמעתי הדברים, השתלשלות

שעתה הסיפור חלקי את מפיה
על לי מספרת כשהיא התחברו,
על סיפר מהם אחד כל בו הרגע
שבסופו החלטה שלו... ההחלטה
יחדיו לחתונתם הובילה דבר, של

ומצוות. התורה יסודי nעל

סבא כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב מאת:
מסווג) פיקודי בתפקיד בצה"ל בעבר שירת (הכותב

המפרץ למלחמת שנה 2020
א'נסים ונפלאות - חלק א'  חלק - ונפלאות נסים

נוספות ומדינות ארה"ב התייצבו לכוויית, הפלישה עם
ישראל ואת אותן לתקוף שאיים העיראקי, הצורר מול
הלכו והחרדה המתח רגשות קונוונציונלי. לא בנשק
כי ידוע שהיה משום הכימי הנשק בשל במיוחד וגברו
שימוש ע"י איראן החזקה אויבתה את ניצחה עיראק
ואף עצבים גז בעצמה ייצרה קטלניים, בגזים נרחב
בשדה זה גז שהפעילה בעולם הראשונה המדינה הייתה
הזוועה תמונות - באמצעותו הכורדים מאזרחיה אלפים חיסלה (וגם הקרב
עיראק). של החריף לגינויה וגרמו בתקשורת אז התפרסמו ההרוגים של

ההפחדות זרם מול התגברו. רק והחרדות גז מסכות לחלק הוחלט בארץ
"לא כי שהבטיח שליט"א המשיח מלך הרבי של הנבואי קולו נשמע
נסים יארעו במלחמה כי ניבא אלפים קהל ומול הגז" במסכות צורך יהיה
הם האירועים וכי ערב, מדינות עם כוללת מלחמה תפרוץ לא ונפלאות,
הגאולה מתהליך חלק זהו לפיו אשר שמעוני בילקוט חז״ל מדרש התממשות

ממש. בקרוב תבוא אשר
נמצא ולא היות מיותרת הייתה דאז החרדה שכל הטוענים רבים ישנם
מבלבול הנובעת גדולה טעות זוהי כיבושה. לאחר בעיראק כימי נשק שום
עיראק את שסרקו האו"ם פקחי נתוני פי על המפרץ. מלחמות שתי בין
חימוש פריטי 230,000 סה"כ עיראק ייצרה הראשונה, המלחמה לאחר
השתמשה (בשאר המלחמה ערב לרשותה עמדו 130,000 מתוכם כימי!!!
של ייצור יכולת עם מפעלים, עשרות בעיראק גילו הפקחים איראן). מול
לגירושם עד הכימי הנשק כל את השמידו הפקחים בשנה. רעיל גז טון 2000
של קטנה כמות בהסתרת עיראק את אז האשימה ארה"ב תשנ"ח. בשנת
כל כמעט כאמור אך השנייה, המלחמה פרצה ולכן ביולוגי ונשק גז פגזי

זכר. לו נמצא שלא לכך הסיבה וזו האו״ם, ידי על הושמד הכימי הנשק
לאחר בעיראק שנתפסו מסמכים ע"פ (וכן עצמה עיראק הודאת ע"פ
סקאד טילי 50 הראשונה המפרץ מלחמת ערב ברשותה היו כיבושה)
כן כמו ח"ו. לישראל שיגור לקראת הכן במצב היו אשר עצבים בגז ממולאים
התעופה שדות בארבעת נפרסו קרב ממטוסי להטלה כימיות פצצות אלפי
בכוננות והיו בהן הועמסו 24 סוחוי מפציצי 15 ו- לישראל, ביותר הקרובים
שימוש שום נעשה לא הגלויים ונסיו הנפלאים שבחסדיו ב״ה ישראל. לתקיפת

שליט״א! המשיח מלך הרבי וניבא שהבטיח כפי זה, נוראי בנשק
לתקוף לו הורה סדאם כי עולה העיראקי הטילים חיל מפקד עם מראיון
בצבא בגדאד. לבין בינו הקשר קווי שינותקו ברגע כימי בנשק ישראל את
הקשר קווי את לפוצץ המלחמה כל לאורך וניסו זו הוראה על ידעו לא ארה"ב
על המשגיח הבורא, בחסדי אך מהאוויר, והפצצות קומנדו כוחות באמצעות
היו אזי מצליחים היו (לו בזאת הצליחו לא וזמן, מקום בכל ישראל עמו
הקואליציה מפקד כשנשאל מיידי). באופן לישראל כימיים טילים משוגרים
"אינני אמר: כימי, בנשק סדאם השתמש לא מדוע שוורצקופף נורמן הגנרל

כזה". בנשק השתמשו לא שהם לבורא מודה רק אני התשובה. את יודע
וההתקשרות האמונה את לחזק עלינו הקב"ה, נסי על ההודאה עם יחד
עימם ויחד הניסים את שניבא המשיח, ומלך הדור נביא - שליט"א לרבי
הגיע . . תתיראו אל "בני הנ"ל המדרש דברי את מקום בכל לפרסם ביקש
את לזכור עלינו האיראני, האיום מול היום במצבנו גם כך גאולתכם!". זמן
להוסיף בעולם", ביותר הבטוח המקום היא ישראל "ארץ כי הרבי דברי
לגאולה יחד נגיע ושמחה בה' בטחון ומתוך המצוות, וקיום התורה בלימוד

ממש! גלויים)בקרוב מקורות על מבוסס זה בטור המידע (כל

עכשיו נפלאות חסידים שיח
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המגבלות את לשבור

המשיח במדינת אזרחים

ומתווכחים - נפש פיקוח של ענין על מדובר
לרמות שצריכים או זה, את לגלות מותר האם

על-ידי יהיה קיימא של ששלום ולרמות עליך", ש"שלום
ישראל, מתורת ענינים עוד ישראל, מארץ שטח עוד שימסרו

ישראל! מבני ענינים ועוד
תשל"ח) בעומר (ל"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגדול וחדשניהשקר מדהים אלבומי ספר
משיח! להפיץ - משיח לחיות - משיח ללמוד

לנשיאות ה-60 שנת לרגל ועכשיו
מהודרת ערכה וגם מיוחד הנחה במבצע

077-527-7012 ,054-948-7706 להזמנות:

נוטיק זלמן הרב

עיראקית כימית פצצה
בגז למילוי מוכנה



הצרפתית במהפיכה ממשיכים

לפרנסה לדאוג להתחיל מתי
ורוצה שנה, (17.5) וחצי י"ז בגיל הוא אשר כותב
דואג אבל החתונה, לאחרי וגם בלימוד להמשיך

בדמים עולות החתונה לאחרי דירה שהוצאות כיון
וכו'. לחו"ל שיסע סברא, נולדה ולכן מרובים,
איך עתה שלו הדאגה גדול הכי שלפלא ומובן

שמבלבלת כך כדי עד ודאגה החתונה, לאחרי יסתדר
בלימודו! ושקידה להתמדה

הישיבות באחת ילמוד הרי ישאל, דעתי את ואם
תבנה הקודש בארץ הקדש טהרת על אשר

כל ובסילוק גדולה, הכי ושקידה בהתמדה ותכונן
ה' ומעבודת התורה מלימוד המבלבלות המחשבות
הלימוד שבסדרי פשוט וגם ומובן התפלה. בעבודת

התורה פנימיות בלימוד קבוע שיעור להיות צריך

וההתמדה . . החסידות בתורת נתגלתה שבדורנו
ית' ה' בברכות כן גם יוסיפו האמור בלימוד ושקידה
אודותם שכותב אלו ולכל לו בהמצטרך ובפרט בכלל
ו׳תקפז) (מאגרת

להתווכח לא
עם להתנהג איך א) בשאלותיו: . . למכתבו במענה

וכו'. החסידות תורת דא"ח תורת על המדברים אלו
בוויכוחים עמהם להכנס לו אין הוא, ומצבו במעמדו

ושקידה בהתמדה להוסיף זה ותמורת וכלל, כלל
אשר ההבטחה, וידועה ובחסידות, בנגלה בלימודו

אור. הרבה ובפרט חשך הרבה דוחה אור מעט אפילו
תשוטט ולא בלימוד, תתרכז המחשבה אשר עצה ב)

מבפנים ללמוד היעוצה, העצה ידועה והנה. הנה
שהאותיות הסידור, מתוך להתפלל וגם הספר

המחשבה. את ו׳תקפט)אוחזות (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

הקודש, שיחות של שמם זהו מלכות", "דבר
בשנים שנאמרו המשיח, מלך שליט"א מהרבי

ניתן זה, לשם הרשמי האישור ה'תנש"א-תשנ"ב.
קונטרסים חולקו הק' ידיו במו כאשר ידו, על

ללימוד נרדף, לשם שהפך זה, שם הנושאים
ומשיח. גאולה עניני של השבועי

וגאולה משיח בעניני ידועות אלו שיחות ואכן,
חב"ד. מוקדי באלפי שבוע מידי לומדים אותם

משתתפי לוותר מוכנים לא עליו הלימוד
הספרים מתוך הן מתבצעים השונים, השיעורים

השיחות כמו השיחות ללימוד שיצאו השונים
וכדומה. מנוקד מקומות, המראי פיענוח עם

"בית ע"י שבוע מידי אור הרואות חוברות לצד
ברק. בבני משיח"

בתרגומים גם אלו, שיחות לאור יוצאים במקביל
של לאור ההוצאה אלו בימים שונות. לשפות

מידה בקנה מתרחבת בצרפתית, "דבר-מלכות"
וואליקא מנחם הרב של הברוכה ביוזמתו עולמי,

את שמפיץ מלאכי, שבקרית חב"ד הר מנחלת
העשירה, השפה מבחינת הן המושקעת החוברת

המרהיב. העיצוב מבחינת והן

בצרפתית משיח
מאומצת, עבודה לאחר אור, רואות אלו חוברות

על המעידים שונים סיפורים מתלווים להם
שכזו. חוברת כל שהוצאת הכרוך המאמץ

ובה המיוחדת החוברת אור ראתה לאחרונה
שיחה תשנ"ב, וישב פרשת משבת הדבר-מלכות

אודות מדובר בה תוכנה בגלל בעיקר שידועה
בימינו. הרוחנית, - הצרפתית" ה"מהפכה

הנוכחית: ההדפסה על מספר וואליקא, הרב
הקבוע בשיעור משתתף אני שישי ליל "מידי

הרב עם חב"ד, הר בנחלת מלכות הדבר ללימוד

וישלח של השיחה את כשלמדנו חרותי. רפאל
אלי פנה ל'צרפת', היא אף המוקדשת תשנ"ב,
וואליקא על מדברים "הנה ואמר: חרותי הרב
לאור ההוצאה את להמשיך חייב אתה עכשיו,

בצרפתית". מלכות הדבר של
וביקשתי לחיים, איתי אמרו מהנוכחים כמה

שאצליח חסידית, התוועדות מתוך ברכתם, את
בגשמיות בהרחבה החשוב, בפרוייקט להמשיך

וברוחניות.

ועידודים ברכות
לרבי כותבים שהנוכחים נהוג הלימוד, בסיום

אותי כיבדו והפעם שליט"א, המשיח מלך
קודש. האגרות מכרכי לאחד המכתב את להכניס

לי כותב המשיח מלך שליט"א הרבי במכתב,
הפצת בענין לבך משאלות ימלא הקב"ה (תוכן):
הקב"ה בעולים, מטפל שאתה ומכיון חסידות,

נכתב: המכתב בסוף והצלחה. ברכה בזה לך יתן
התפעלנו כולנו שלי. ההשתתפות בזה מצורפת

התשובה. של המדוייק מתוכנה

זמן באותו לידו קיבל שבדיוק המשתתפים, אחד
הדרוש הסכום מהו ושאל אלי פנה כסף, סכום

להוצאות 300 ועוד ש"ח 2,000 עניתי להדפסה?
ובסופו מעצמו להוסיף החליט הוא המשלוחים.

ש"ח. 2,600 לי העביר הוא דבר של
דוברי עסקים אנשי של שמות כמה גם קיבלתי
אותם ואשתף אליהם שאגיע במטרה צרפתית,

מהם, לאחד התקשרתי זו. ייחודית בפעולה
לו והסברתי לאור, ההוצאה על לו סיפרתי

לעשות מעוניינים אנו וישב פרשת שלקראת
צרפת. על מדובר כי במיוחד, גדולה הדפסה

השיחה, את מכיר אני אכן, לי: עונה יהודי אותו
אצל בהתוועדות בשעתו נוכח הייתי מכך, יתירה

שיחה אמירת בזמן המשיח מלך שליט"א הרבי
לי וענה אלי הסתכל אף הוא השיחה ולאחר זו,

מאוד. התרגשתי 'לחיים'.

ברכה של כוס
שותף. להיות במקום עצמו על קיבל היהודי

לדפוס. ופניתי טלפונים, כמה עוד הרמתי
להדפסה ההתעוררות בעקבות דבר, של בסופו

ההדפסות על מהחובות חלק לכסות גם הצלחתי
הקודמות.

שם קודש, אגרות של כרך פתחתי הבא, בערב
להשתתף המשיח מלך שליט"א הרבי מורה

משיח' ל'בית הגעתי ואכן, כסלו. י"ט בהתוועדות
שם פש. שלום הרב של בהנהלתו מלאכי, בקרית

שליט"א המשיח מלך הרבי של בתמונה זכיתי
את לי העניק פש שלום הרב ברכה. של כוס מוזג
ברכה.." של כוס מקבל אתה "הנה, ואמר התמונה

להמשך ולתרומות החוברת להזמנת לפרטים,
054-9204694 ,077-5616928 הפעילות:

dvarmalhout770@gmail.com

החדשה החוברת שער לצד וואליקא מנחם הרב


