
אחד את מחדש לחוות הזכות לנו ניתנה השבוע
בפעם סיני. הר מעמד ישראל, עם של השיא מרגעי

מ-3,300 למעלה לפני האירוע התרחש הראשונה
במגילת לפסוק בפירושו הקדוש האר"י אך שנה,
כי מגלה, ונעשים" נזכרים האלה "והימים אסתר
בענינו, בתורה הקריאה ע"י אירוע של איזכורו
האלוקיות ההשפעות אותן את מחדש מעורר

הקריאה ובעניננו, הראשונה. בפעם שהתרחשו
חוויה לנו מאפשרת "יתרו", השבוע בפרשת

יותר. עוצמתית ואף סיני הר מעמד של מחודשת
היינו כולנו שהרי לכולנו, שייכת זו יחודית חוויה
בידנו, מקובל כך אבל זוכרים, כולנו לא אולי שם.

סיני, בהר שם היינו לדורותיו, ישראל עם שכל
התורה. קבלת במעמד
האש את ראינו כולנו
הקולות את הגדולה,

ראינו כולנו והלפידים.
מוסר רבינו משה כיצד

אל ניגש נפשו, את
מדבר הקב"ה הערפל,

שומעים: ואנו אליו
אמור לך משה משה

פרשתנו ובסגנון .. להם
אליך בא אנוכי "הנה

ישמע בעבור הענן בעב
וגם עמך, בדברי העם

לעולם". יאמינו בך

משה תורת
עם הבאת זה, פועלו על

מעצמותו התורה והבאת סיני הר למעמד ישראל
שתקרא רבינו משה זוכה ישראל, לעם ית' ומהותו

עבדי", משה תורת "זכרו שמו. על כולה התורה
הנביא. ע"י הקב"ה מכריז

היתכן גדולה, תמיהה מתעוררת זאת, לנוכח
תורה מתן פרשת זו, פרשתנו של שמה שדווקא

של שמו על נקראת לא
על אלא רבינו, משה

ששימש מי של.. שמו
של המפוקפק בתפקיד
של שמו - מדין" "כהן

על עבדה", שלא כוכבים עבודת הניח "שלא אדם
??? "יתרו" של שמו

על המדרש, בדברי למצוא ניתן התשובה את
תורה, במתן הקב"ה של קולו נשמע בו האופן

מארבע האלוקי הדיבור את שומעים ישראל שהיו
השמים מן קולו שומעים שהיו עד העולם, רוחות
"מן שנאמר הארץ, מן גם קולו שומעים שהיו ועד

הראך..". הארץ ועל קולו.. את השמיעך השמים
מארבעת האלוקי הדיבור שנשמע לאחר ולכאורה

נשמע שיהיה צריך מדוע השמים, מן כולל הרוחות
הכוונה ששלימות ללמדנו, אלא הארץ? מן גם

נשמע יהא אלוקיך" ה' שה"אנכי היא תורה, במתן
גם אלא הבריאה, של הרוחני ברובד רק לא ויאיר

התחתון הארצי, ברובד
שבתחתון.

הפרשה שם קריאת
כנציג יתרו, של בשמו

מבהירה העולם, אומות
שהגילוי - היעד את

רק לא יחדור האלוקי
שגם אלא ישראל, בבני

יכריזו הארץ, עמי כל
מלבדו". עוד "אין

עולם באי לכל
בתקופת בעומדנו

ההוראה המשיח, ימות
של משמה הנלמדת

'יתרו' ברור: הפרשה
בשורת הפצת החושך". מן האור "יתרון מלשון

בקרב גם אלא ישראל, בני בקרב רק לא הגאולה,
מצות שבע את: הכוללת פעולה העולם. אומות
אלו מצוות שבע אודות המידע הפצת - נח בני
לקיימם, עליהם שיקבלו כדי הסברתית ופעילות

התקשרות מדיניות. במסגרות והן פרטי כאיש הן
באופני הגויים, הדרכת - המלכות וקבלת

כולל המשיח מלך שליט"א לרבי ההתקשרות
כותבים גויים גם (אכן קודש האגרות באמצעות
באי כל אשר ועד ניסים), ורואים המשיח למלך
"יחי ויכריזו ממש בקרוב מלכותו יקבלו עולם,
ועד". לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו

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

שבט כ״ב התוועדויות
יום יצויין הקרוב, חמישי ביום

הרבנית של פטירתה יום בשבט, כ"ב
אשת ע"ה, מושקא חיה מרת הצדקנית

ביום המשיח. מלך שליט"א הרבי
יתקיימו ושלש, העשרים ההילולא

אירועים וגם חב"ד במוקדי התוועדויות
ישראל. לנשות וכנסים

בישראל נביא יש
המיוחד הפעילות ממבצע כחלק
יום לרגל הארץ, רחבי בכל שהופעל

מלך שליט"א הרבי של הנשיאות
ההפצה מרכז ע"י לאור יצא המשיח,

המביא קצר, הסברה עלון ממש
של הגאולה בשורת את בתמציתיות

ונבואותיו, המשיח מלך שליט"א הרבי
בישראל". נביא "יש הכותרת תחת

רבה להצלחה ב"ה זוכה המעוצב, העלון
עד הופצו כבר עותקים אלפי ומאות

.077-5123-770 להזמנות: עתה.

האבות עיר את מאירים
פועלים וסביבותיה שבע באר בעיר

בדוכני בפעילות חב"ד ישיבת תלמידי
הפצת תורה, שיעורי קודש, אגרות

נשק, ערכות ומאות משיח כרטיסי אלפי
המלכות לקבלת נוער בני אלפי והחתמת
בעקבות צדקנו. משיח שליט"א הרבי של
עזרת את ומבקשים פונים הם ההצלחה

ולתרומות: לפרטים הציבור.
.052-6313-658 או ,054-9275-822

כולל העולם, אומות בקרב גם אלא ישראל, בני בקרב רק לא הכרחית הגאולה, בשורת הפצת
קודש אגרות ע״י המשיח מלך שליט״א לרבי ההתקשרות באופני והדרכה נח״, בני מצות "שבע

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

(21.1.11) ה'תשע"א שבט ט"ז יתרו, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

מפי יחי הכרזת
עולם באי כל

832

והאזין קודש בחרדת כולו הקהל נעמד הארצית, ההתוועדות של בעיצומה
(עמ' 4) המשיח. מלך שליט״א הרבי של הראשון המאמר מתוך להקלטה

"בראשית" באולמי לגני" "באתי



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

ע"ה אסתר מרת
שאער ז"ל ראובן ר' בת

ה'תשס"ד שבט כ"ב נלב"ע

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

ע"ה אסתר מרת
הושמנד ע"ה רבקה בת

ה'תשע"א טבת כ"ז נלב"ע

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

ז"ל יהודה ר'
נסימי ז"ל ראובן ר' בן

שבט י"ג נלב"ע

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

נשמת נשמתלעילוי לעילוי נשמת לעילוי

  
    
    

    
    

    
    

   
    

 
    

ב) כ, (שמות אלוקיך הוי׳ אנוכי
לשעבר אני היבשה, על אני הים, על אני
לעולם אני לעולם-הזה אני לעתיד, אני

הבא.
(מכילתא)

ב) כ, (שמות אלוקיך הוי׳ אנוכי
לוי, בן יהושע רבי בשם אבא רבי אמר
וטרדה מטרונה על שכעס למלך, משל
בקש ימים לאחר שלו, מפלטין והוציאה
ואח"כ כתובתי יכפול אמרה: להחזירה,
לישראל: הקב"ה אמר כך מחזרני. הוא
ה' "אנוכי אחת פעם לכם אמרתי בסיני
הגאולה) (=בזמן ובירושלים אלוקיך",
"אנוכי"... פעמים שני לכם אומר אני
'אנוכי', פעמים ב' מנחמכם הקב"ה לפיכך
הוא אנוכי "אנוכי יב) נא, (ישעיהו שנאמר

ראובני)מנחמכם". (ילקוט

טו) כ, (שמות רואים העם וכל
כולה, התורה כל ניתנה תורה מתן בשעת
'הנסתר' החלק וגם 'הנגלה' החלק גם
אז היה דתורה" "נגלה אדרבא: שבה.
בעל-הטורים (ראה שידוע כפי בנסתר,
תר"כ ישנן הדברות שבעשרת יג) כ, שמות
תר"כ רמוזות שבהן אותיות כתר) = 620)
דאורייתא מצוות (613) תרי"ג - המצוות
שכל כך ,(620 (סה"כ דרבנן מצוות (7) וז'
רק הדברות בעשרת כלולות המצוות

ובנסתר. ברמז
שבתורה הנסתר החלק דווקא זה לעומת
הסוד" "תורת היום שנקרא (=החלק
בגלוי, אז היה וכו'), החסידות תורת -
"מעשה את אז ראו ישראל בני כל שכן

התורה. פנימיות זו מרכבה",
שיחות) (לקוטי

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:43 4:27 ירושלים
5:44 4:42 תל-אביב
5:42 4:31 חיפה
5:46 4:46 באר-שבע
5:44 4:41 ניו-יורק

קודש זרע - מות בשנת 
מצבתה

א) ו, (ישעיה

העצום הגילוי מול כשעומדים

מתן שלאחרי התורה, מספרת פרשתנו בסוף
בני אל תאמר "כה למשה הקב"ה אמר תורה

עמכם דברתי השמים מן כי ראיתם אתם ישראל
תעשו לא זהב ואלקי כסף אלקי אתי תעשון לא

לכם".
"עשרת לאחר שמגיעה זו ראשונה מצווה

עבודה (על פרטית אזהרה (רק) אינה הדברות"
בה אלא בזה), וכיוצא 'אמצעי' או 'שיתוף' או זרה

תורה. מתן של הענין כללות ביטוי לידי בא

תורה במתן הענינים שני
בתורה שנאמר הראשון הפסוק בזה: והביאור

את רואים העם "וכל הוא תורה מתן אחר
וירא . . השופר קול ואת הלפידים ואת הקולות

נעשה תורה שבמתן מרחוק", ויעמדו וינועו העם
גמור. ביטול בישראל

ענינים: שני היו שבמתן-תורה הענין, ומשמעות
ב) והמצוות, התורה את קיבלו שישראל א)

כולה). הבריאה (ובכל בישראל שנעשה הביטול
תורה: במתן שהיו הענינים משני באים ושניהם
השכינה גילוי וכללות וכו' וברקים הקולות א)
ב) כולה), הבריאה (ובכל בישראל ביטול עשה

התורה נתינת הוא הדברות, בעשרת ה' דבר
לישראל. ומצוותיה

אלקית, התגלות היתה תורה במתן כלומר:

(ובפרט הנבראים בכל והרגשה הכרה שפעלה
ולא כלל עצמה בפני מציאות שאין בישראל)

ענין היה לזה ונוסף המצאו. מאמיתת אלא נמצאו
לישראל. תורה ונתינת הדברות עשרת אמירת

ושונים. ענינים שני הם פשוטו ולפי
"אתם תורה: מתן לאחר במצווה החידוש וזהו
תעשון לא עמכם דברתי השמים מן כי ראיתם

דברים שני אינם אלה ענינים ששני - אתי"
ביטול הוא תורה מתן של תוכנו אלא שונים,

תעשון "לא אשר ויכיר שירגיש האדם, מציאות
"אתי". מציאות שום שאין אתי",

עצמית מציאות להשאיר לא
יש שבאדם הביטול רגש של בגדרו בזה: ההסבר
ומשפיל מכניע שהאדם א) אופנים: שני בכללות
היא שלו שההכנעה אפשר עצמו ובזה עצמו, את
את ומבטל שמכניע או כמה, או אחד בפרט רק

ציווי. לכל אדוננו לגבי עבד כביטול לגמרי, עצמו
בדרך הביטול נעשה ביותר נעלה גילוי ע"י ב)

חכם לעומת פשוט אדם ביטול ובדוגמת ממילא,
ומכניע מבטל פשוט שהאיש באופן זה שאין גדול,
ממילא בדרך מתבטלת שמציאותו אלא עצמו, את

החכם. מעלת גודל לפני
הוא הראשון האופן לגבי השני באופן והיתרון

מצד הוא הביטול הראשון באופן (א) בשנים:
לאחרי גם (ב) אשר מובן, ובמילא המתבטל,

פרטיו, בכל בטל כשהוא גם עצמו, את שמבטל
אדונו; לפני הבטל כעבד מציאות הוא נשאר עדיין

לא הוא שהביטול להיות (א) השני, באופן ואילו
הגילוי, ע"י אלא עצמו, את מכניע שהוא מצדו,

נשאר לא (ב) ולכן ממילא, בדרך מתבטל הוא הרי
"שהוא זה שאין אומרת זאת מציאות, שום כאן

אלא בטל", שהוא רק מציאות איזה לעצמו
כלל". במציאות "שאינו

תורה מתן של השינוי
לישראל: התורה בנתינת שנעשה החידוש וזהו

המציאות ביטול והרגשת בהכרת העליה תכלית
מתן- לפני אליה להגיע יכולים נבראים שהיו

שמרכבה 'מרכבה', של הביטול דרגת היא תורה,
של מציאות יש זאת ובכל להרוכב, לגמרי בטלה

המרכבה", הן הן ש"האבות למרות ולכן "מרכבה",
ומובדלים קדושים היו כולם אבריהם "שכל

לרצון רק מרכבה נעשו ולא הזה העולם מעניני
"מרכבה" של הענין ימיהם", כל לבדו העליון

דברים, שני כאן יש הרוכב; אל בטלה שהיא הוא,
אליו. הבטלה והמרכבה הרוכב

רק אינו שהביטול הוא, מתן-תורה של והחידוש
ע"י אלא להקב"ה, בני-ישראל מהכנעת תוצאה
וקודשא- שאורייתא שמכיון ה', התגלות ומצד

דבר והקב"ה [=שהתורה חד כולא בריך-הוא
השמים מן כי ראיתם "אתם כאשר לכן, אחד],

לא גם בלעדו, למציאות מקום אין עמכם", דברתי
ית'. אליו שבטלה מציאות

האמיתית בגאולה בעולם תתגלה זו דרגה
תשכ״א) שבט י׳ מוצש״ק, שיחת (עפ״י והשלימה.

מלך דבר

יתרו פרשת

יתרו

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



השבוע הגיעו הארץ קצות מכל
הנשיאות "קבלת באירוע להשתתף
- החסידית בהתוועדות והמלכות"
לציון. בראשון שהתקימה הארצית

ככל שהגיע המפתיע, המשתתף
הוא ביותר, הגדול מהמרחק הנראה

המשיח מלך שליט"א הרבי שליח
ביפן, חב"ד בית ומנהל בטוקיו
עלה שאף אדרעי, בנימין הרב

הקהל את ושיתף הנואמים לדוכן
השליחות מעולם באפיזודות

הרחוקה. במדינה
על לקחתי מהשליחות, "כחלק

האסורים את לבקר לנסוע עצמי
הכלא. בבית

קשה מקום הינו ביפן, הכלא בית
זכויות כל נשללים בו ביותר,

מי ממילא ובדרך והחירות החופש
זה, נעים לא למקום שמגיע

מיוחד. לעידוד זקוק
מצויים הכלא בבית לצערינו

שחלקם יהודים, כמה גם
ובכלל למזימה קרבן נפל
לא- על במקום נמצאים

בכפם. עוול
בבית הנהוג לכלל בהתאם

את לצמצם שלא חב"ד
אלא ליהודים, רק הפעילות

ולהשפיע עולם" באי כל "לכוף
לקיים והאומות הגויים על גם

הכרת עם ביחד נח בני מצוות את
מלך שליט"א הרבי של ענינו

הביקור מצטמצם לא - המשיח
לאי-אלו גם אלא ליהודים, רק

לכך. השייכים הגויים מבין
מבית יוצא בעודי הפעמים באחת
המגיע בזוג נתקל אני האסורים,

הכלא. לבית
רצון מתוך עימם, בשיחה פתחתי

התכנים את עליהם להשפיע
דקות מספר ולאחר המתאימים,

לסיפורם. נחשפתי כבר
מאנגליה, הגיעו הם כי מתברר

(מהודו), הסיקים לכת ומשתייכים
גדולה בקבוצה חברים הם

העולם רחבי מכל נציגים המאגדת
הדוק. קשר על השומרים

בעקבות הגיעו הם הכלא לבית
הזוג, בת של אחותה תפיסת

לפני עמדו הם ימים כשבאותם
בעינינה. הדין הכרעת

את הצעתי לסייע, רצון מתוך

בשגרירויות בקשרים אם עזרתי
בהכרת אם ארה"ב או אנגליה
וכדומה. מקומיים דין עורכי

הקבוצה חברי כי לי סיפרו הם
לעזרתם. התגייסו העולם מכל

להגיע להם הצעתי אופן בכל אך
בסעודת להשתתף ואף חב"ד לבית
גם שבת מידי משתתפים בה שבת,
ורוצים יהודים שאינם מאלו רבים

וללמוד. להכיר
שבת, לסעודת הגיעו אכן הם
על ארוכה לשיחה שהתפתחה

המשיח מלך שליט"א הרבי
העולם באי כל על והשפעתו

נח. בני מצוות שבע בקיום
שמעו כמובן הם מהשיחה כחלק

שליט"א לרבי הכתיבה על גם
באמצעות הנעשית המשיח, מלך

קודש. האגרות
המשכנו שבת, אותה לאחר

כשאני קשר, על לשמור
בבית האחות את מבקר

מגיע ואף פעם מידי הכלא
המשפט בבית לדיונים

בעניינה.
דבר, של בסופו הדין גזר

שמונה במיוחד: קשה היה
מי כלל בדרך בכלא! שנים

המושת העונש זהו כי ששומע
ובריאותו רוחו מצב נפגע עליו

כשהיא לה גם קרה וכך הנפשית,
גורלה להיות עומד מה הבינה

הקרובות... בשנים
ובעקבות התייאשתי, לא אני
מלך שליט"א מהרבי תשובות

אין כי היהדות ושיטת המשיח
מחנך, ואינו מאחר כלא של עונש

ערעור, להגיש אותם עודדתי
יתקבל שהוא שהסיכויים למרות

מאחוז! פחות על עמדו
התחזק בערעור גזר-הדין לקראת

להודיע מהם וביקשתי בטחוני,
ליפן להגיע הקבוצה חברי לכל

נוכחים להיות כדי המשפט לבית
בשיחרורה...

ההגנה צד של הדין עורכי אפילו
מהפכני דין גזר לכזה פיללו לא

ושיחרור. מלא זיכוי של ותקדימי
הדבר לאנגליה חזרה הגעתה לאחר

כשחברי בתקשורת, התפרסם
יש - הם גם יודעים הקבוצה
ביפן. גם הבעיות, לכל nכתובת

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

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

בטור שפורסמו הכימי הנשק בתחום לניסים בהמשך
בארכיוני שנחשף הרב מהמידע הרי שעבר, בשבוע זה
נסים מתגלים האחרונות בשנים ארה"ב וצבא האו"ם
בתקשורת התפרסמו המפרץ המלחמת ערב נוספים. רבים
חיידקים על המבוסס עיראקי ביולוגי נשק על ידיעות
רגילות גז שמסיכות משום כימי, מנשק יותר הרבה ומסוכן
שטח מזהמת שלו קטנה וכמות נגדו, יעילות אינן לרוב
הבוטולינום ברעלן חמוש אחד סקאד טיל הפנטגון מומחי לדעת עצום.
מ-3,700 יותר לזהם יכול - עיראק בידי שהיו – האנטרקס חיידק או
מסוגי גדול לחלק ליצלן! רחמנא הרוגים אלפי לעשרות ולגרום קמ"ר

יעיל. רפואי מענה שום אין גם הביולוגי הנשק
כעשרים נחשפו המפרץ, מלחמת לאחר בעיראק האו"ם מומחי בבדיקות
ולפיכך המלחמה לפני כלל ידועים היו שלא ביולוגי נשק לפיתוח מתקנים
נשק פצצות 157 ו- סקאד טילי 25 לפחות כי התברר עוד הופצצו. לא
מטוסי של הדלק ומיכלי ישראל, נגד לפעולה הוכנו אנטרקס) (כולל ביולוגי
מדהימה בהקלטה אוכלוסיה. ריכוזי מעל לריסוסו הותאמו מיראז' קרב
"שראשי לוודא ימ"ש סדאם מורה כיבושה, לאחר בעיראק שנתפסה
וכן סקאד-א"א], טילי של קרב [ראשי הכימי והנשק החיידקים של הקרב
המטרות: את מגדיר ואף מוכנים..." והחיידקים הכימי הנשק של הפצצות
רחמנא אביב תל בעיר להתמקד ומורה כולן..." הישראליות, הערים "כל
האמריקנית הלאומית המודיעין סוכנות גילתה שנים כשלוש לפני ליצלן.
תוך לישראל ביולוגי נשק מטוסי לשלוח ניסו אף העיראקים כי (NSA)

יתברך. ה׳ בחסדי כשל, נסיונם אך המלחמה כדי
לאנרגיה הבינ"ל הסוכנות בבדיקות התגלה הגרעיני הנשק בתחום
מאמץ עיראק הפעילה כבד סודיות מעטה תחת כי (IAEA) אטומית
ידע ההפצצות בתחילת כי כיום מודה האמריקני האוויר חיל אדיר. גרעיני
עשרים היו כי נחשף המלחמה שלאחר בעוד גרעין, מתקני שני על רק
צנטריפוגות 50 הופעלו מגרמניה) (בעיקר זרים מדענים בסיוע ואחד!
העשירו בנוסף נוספות! 20,000 של הרכיבים ונרכשו אורניום להעשרת
גזי" "פעפוע וכימיים, אלקטרו-מגנטיים באמצעים אורניום העיראקים
להערכת גרעיני. כור להקמת ופעלו פלוטוניום בהפרדת עסקו ולייזר,
עיראק הייתה 1992 שנת סוף עד המפרץ, מלחמת לולא האו"ם, מומחי

גרעיני! נשק משיגה
באיכות מועשר אורניום ק"ג עשרות היו עיראק ברשות מזו, יתירה
המחקר כור עבור כדלק ששימשו גרעיני, נשק לייצור המתאימים גבוהה
להפסקת הובילה לכוויית הפלישה מצרפת. שרכשה והכור מרוסיה שקיבלה
בהוצאת מגבוה, בהוראה החלו, הגרעין ומדעני הכורים על הבינ"ל הפיקוח
גרעינית פצצה ממנו לייצר ניסו קדחתני ובמאמץ הכורים, מתוך האורניום
העיראקים המדענים טובי השתתפו הזמן נגד במירוץ בינואר! 15 ה- לפני
לשיגור הסקאד טיל להתאמת הטילים מומחי פעלו ובמקביל והזרים,
במאמציהם העיראקים הצליחו לא יתברך ה׳ בחסדי רק הגרעינית. הפצצה

הזדוניות!!! תכניותיהם כל את ששיבשה המלחמה פרוץ עד
לא כי והבטיח חזר שליט"א, המשיח מלך מליובאוויטש הרבי אכן,
היא ישראל ש״ארץ משום קונוונציונלי לא בנשק שימוש שום ייעשה
ומיליוני המקדש בית של מקומו בה שהרי בעולם״ ביותר הבטוח המקום
אלוקיך ה' עיני אשר "ארץ - בתורה וכמפורש בה, דרים ירבו כן יהודים
כיום, גם דרך מורה לנו לשמש חייבים הנבואיים דבריו (דברים,י"א). בה"
להתחזק עלינו השתנו. לא וכו') המקדש (מקום הנ"ל שהעובדות משום
וטוב שמחה ומתוך המצוות, וקיום התורה בלימוד להוסיף בה', בבטחון

ממש! בקרוב לגאולה כולנו נזכה לבב
גלויים) מקורות על מבוסס זה בטור המידע (כל

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ו. פרק אדומה. פרה הל'
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היפני המשפט בבית מהפך

המרוממים הרגעים את לחיות

דבר חצי שעושים מכל מתחילות הצרות כל
שני הולכים ומיד לפנים אחד צעד הולכים -

ההיפך: היה כאן ולצערינו שנעמדים. או לאחור, צעדים
קדימה! ללכת אפשר האם חושבים זה ואחרי נסוגים, קודם

תשל"ח) שמיני ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נכונה הלא הארציתהשיטה ההתוועדות מתוך וידאו בקטעי לצפות ניתן
שנה 60 - שבט י'-י"א לרגל שהתקיימה

לציון בראשון "בראשית" באולמי

הגאולה אתר של הוידאו במדור
www.hageula.com

אדרעי בנימין הרב

חיידקי לייצור מיכל
בעיראק אנטרקס



והברכה התודה
שנה 60 - שבט י'-י"א - הארצית ההתוועדות להצלחת המסייעים לכל
רווה, מנחם הרב ציק, חיים הרב פרישמן, בנצי הרב רחימי, יצחק הרב ציק, זמרוני הרב

אבוטבול מאיר הרב יגודייב, גבריאל הרב טויטו, נח הרב קאליפא, ירמיהו הרב ציק, לוי הרב שאער, ראובן הרב
רווה אליצור הת' גור, שוקי הת' לוין, יצחק יוסף הת' פוגאטש, אהרון הת' לוזון, אריאל הרב טויטו, יוסף הר'

לכינוס שסייעו התמימים וכל ציק זלמן שניאור הת' רחימי, שניאור הת' וייס, לוי הת' פרנסי, יצחק יוסף הת'
להתוועדות שהגיע מי ולכל הפרסומים, מפיצי ההסעות, לרכזי

ממש ומיד ותיכף והשלימה, האמיתית בגאולה - המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות שלמה, משכורתם תהא
ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

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‘

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה

והתקשרות אמונה של להט

לעשירות וסגולה התורה לימוד
בחיים. מהסתדרותם פרקים ראשי כותב

להשתתף יכול שאינו שכותב שמה פשוט, וגם ומובן
וכלל, כלל נכון אינו קדש, בספרי לעיין או בשיעור
מדוחק התורה את המקיים המשנה דבר ידוע והרי

וכיון הרחבה, מתוך יקיימנה שסוף-סוף בטוח
הדרישה, לקיים היכולת שישנה בודאי זה שנדרש

בריותיו. עם בטרוניא בא הקב"ה אין שהרי
פה בעל ילמוד - הנ"ל על נוסף - מהנכון ובכל-זאת
מספר אחד פרק ועל-כל-פנים משניות פרקים איזה

בגשמיות פרנסתו למקום ובהלכו קדישא, תניא
פה בעל לימוד ע"י בתורה זמנו ימלא ובחזירתו,

על במחשבתו לעבור על-כל-פנים או בדבור

האמורים. הפרקים
השחר, תפלת קודם חול יום בכל אשר מהנכון כן

להרחבת סגולה זה שגם לצדקה, פרוטה איזה יפריש
לאמר התקנה, על ישמור וכן כפשוטה, הפרנסה

לימי התהלים שנחלק כמו - חדשי תהלים השיעור
הבקר. תפלת אחר יום בכל - החדש

ו׳תקצ) (מאגרת

ליהודי סתירה - הצער
- הנפש ובפיזור בצער נמצא שהיה גם-כן לי מסרו
חיי לכל סתירה הוא הנפש ופיזור הצער ענין והרי
אין - ז"ל חכמינו ובלשון אדם, הוא באשר האדם,

לדבר וכן וכו' עצבות מתוך לא להתפלל עומדים
תפלה אדמות עלי הישראלי איש חיי כל והרי הלכה,

הם. ו׳תקצא)ותורה (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

הרבי של השלם הנשיאות יום שבט, י"א ביום
60 מלאו זו שבשנה המשיח, מלך שליט"א

האגודה ע"י התקיימה הנשיאות, לקבלת שנה
התוועדות - והשלימה האמיתית הגאולה למען

כאלפיים ערוכים. שולחנות סביב ארצית,
אולמי את גדשו ונשים אנשים משתתפים,

התקשרות, שכולו לאירוע שהפך מה "בראשית".
להתגלות. ודרישה המלכות קבלת חסידות,
בלובי כבר נפגש לאולם שזרם הרב, הקהל

שאפשר ססגוני, ומשיח" גאולה ב"יריד האולם
ומשיח. גאולה מוצרי לרכוש

והמלכות הנשיאות קבלת
בדברים פתח שרון מנחם הרב הכינוס, מנחה

מטרת ועל בשבט, י"א היום חשיבות על
הרבי של התהילים פרק את ההתוועדות.

עקיבא בנימין הרב אומר המשיח מלך שליט"א
הרבי הזמנת את העין. בראש חב"ד בית מנהל
שלום הרב עורך, לכינוס, המשיח מלך שליט"א
כשבסיום מלאכי, בקרית משיח בית מנהל פש

אדוננו". "יחי שירת ריקוד פורץ
הפסוקים י"ב לאמירת עולים השם, צבאות ילדי
משיח בית מנהל פרץ, אלעזר הרב של בהנחייתו
בישיבת משפיע קעניג, אלעזר הרב בנתניה. 770

ב"דבר פותח עילית, בנצרת חב"ד וקהילת
על להודות החסידי בחינוך ומתמקד מלכות"

המפרץ. במלחמת שהיו והנפלאות, הניסים
מראות באולם המסכים על מוקרנים זה בשלב

הנשיאות קבלת השנים: במהלך שבט מי' קודש
(תש"ל), משיח של תורה ספר סיום (תשי"א),
של העולמי והשידור (תשנ"ג) המלכות קבלת

(תשנ"ח). ה"יחי" הכרזת
"בני ישיבת ונשיא מייסד גד, בא יוסף הרב

שלא ומעודד ברכה דברי נושא -נחלים", עקיבא
בהכרזת מסיים כשהוא וכו' קשיים מפני להירתע

אדוננו"... "יחי

נפלאות׳ ל׳אראנו שנה 20
רגליו, על קם הקהל "מאמר", שלפני ניגון לאחר

האותיות לשמיעת ונדרכים אבנטים חוגרים
י' לגני" "באתי ההיסטורי המאמר של הראשונות
"כל תזמורת פותחת שוב בסיום ה'תשי"א. שבט

ג'ייקובס. אברהם הזמר עם בשירה ישראל"
שליט"א הרבי שליח הכהן, ישראל דרור הרב

פסק מקריא אביבים, למושב המשיח מלך
שעצור רחל בן אליהו רחמים ר' של לשיחרורו
להתגלותו דין פסק מוקרא מכן לאחר בחו"ל.

מלך שליט"א הרבי של והמושלמת המלאה
ממש. ומיד תיכף בודאי" "משיח - המשיח

הרבי של ומנהיגותו המפרץ מלחמת ניסי על
שהיה מי דברים נושא המשיח, מלך שליט"א
הצפון באיזור הטלוויזיה וכתב 1 ערוץ מנכ"ל

עדן. מוטי מר - המפרץ מלחמת בתקופת

במלחמת והנפלאות ניסים על יותר מופרט מידע
ישיבת ראש איפרגון, אבישי הרב מביא המפרץ,
המודיעין בחיל בזמנו ששירת סבא, בכפר חב"ד

הקהל הראשונה. המפרץ מלחמת בחקר ועסק
שנוספו החדשים הגילויים גל לנוכח המום עומד

הניסים גודל על המעידות האחרונות בשנים
בזכות הקודש, ארץ יהודי אלפי מאות והצלת

המשיח. מלך שליט"א הרבי של ברכתו-נבואתו
"אראנו בשם חדשה חוברת גם חולקה לקהל

שליט"א הרבי התייחסות את המרכזת נפלאות"
זו. למלחמה המשיח מלך

העיקרית השליחות
אדרעי בנימין הרב מסר מהפעילות, חי ד"ש

יפן בטוקיו, המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח
הן עבודתו על בסיפורים הקהל את שריתק

הניסים ועל הגויים בקרב והן היהודים בקרב
את המלווים המשיח, מלך שליט"א הרבי וברכות

הרף. ללא הפעילות
בשכונת המאבק על מדבר יוסף, יהונתן הרב

וההצלחות בירושלים, והשכונות הצדיק שמעון
הארץ. שלימות על במלחמה ב"ה

האגודה מנהל ציק זמרוני הרב סיום לקראת
את מייחד והשלימה, האמיתית הגאולה למען
ועל שבט י"א השלם, הנשיאות יום על דיבורו

העיקרית השליחות במלוי וחובתנו יכולתנו
המשיח. מלך שליט"א הרבי התגלות

את עורך ונשמע, נחייג מנכ"ל לנצ'נר, יעקב הרב
הטלפוני. במבצע המבצע למשתתפי ההגרלה

כאשר סוער, יחי בריקוד שוב יצא והקהל
זלמן הרב עם להתוועדות מצטרף הקהל בהמשך
התוועדות הגאולה" את "רואים שעיקרה לנדא,

מאוחרת. לילה בשעת שהסתיימה

הרב מהקהל חלק


