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האתרוג סגולת
הארצית, ההתוועדות במהלך

וגאולה" משיח "מרכז הפתיעו
צנצנות של רבות מאות עם מירושלים,
של מהאתרוג שנעשתה ריבה המכילות

המשיח. מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק
רבות סגולות נודעו זו לריבה כי יצויין
נוספים לפרטים עקרות. פקידת ובהן
הרב לילדים: והסגולה האתרוג אודות
חב"ד וגאולה משיח מרכז אורן, דורון

.0523-618770 ירושלים:

דלהי בניו מקוה
הופעל מאומצת, עבודה לאחר

שנבנה מהודר מקוה לראשונה השבוע
לתרומות שבהודו. דלהי בניו חב"ד בבית
הרבים: לטהרת המקוה ותפעול לאחזקת

chabaddelhi@gmail.com

ל״מבצעים״ יוצאות
חנך התמימים אחות ארגון

סנטר. אחות - חדש פרויקט לאחרונה
בכל מבצעים דוכני כולל הפרויקט
הספר בתי - הארגון מסניפי אחד
בדוכנים והסמינרים. יסודיים העל

משיח, כרטיסי עלונים, להשיג ניתן
לחגים, הסברה חומר נש"ק, ערכות

את משבצות הנציגות מבצעים. וערכת
בתיאום למבצעים לצאת המעוניינות

ליצור מוזמנים שלוחים השלוחים. מול
.050-5949-770 במספר: קשר

טובות חדשות
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הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

885 (10.2.12) ה'תשע"ב שבט י"ז יתרו, פרשת קודש שבת ערב

של לארמונו בדחיפות שהובהל המוחות צוות
עמדה הפרק על אישים. שלושה כלל מצרים, שליט

של המספרית עלייתו מצרים. של עתידה שאלת
השליט הצהיר לקיומנו, סכנה מהווה היהודי, העם

נחרצת הייתה בלעם, היועץ של עמדתו המצרי.
טען יתרו ורק שתק, איוב הסופי..", הפתרון "כמו

הביאה במצרים, היהודי העם של נוכחתו כי בלהט
ישראל. על לגזירות הצדקה כל ואין והצלה ברכה
עלה לישראל, להצר שרצה בלעם ידוע. ההמשך

ביסורים נידון ששתק, איוב פרעה. בחצר לגדולה
למדין. לברוח נאלץ ישראל, על שסינגר יתרו ואילו

בין שנוצר, המדהים הקשר של תחילתו זו הייתה
ישראל. עם לבין יתרו
הבאות השנים במהלך
עצמו את יתרו הקדיש
בעולם, הדתות לבחינת
הברורה מסקנתו כאשר
השונות האמונות היא:

מהקשר מנותקות
עולם לבורא הישיר
ומבוססות ומנהיגו,

המתיימרת אלילות על
אלוקיות תכונות ליחס
מוגבלים. טבע לגורמי

ויתר לא יתרו
גם הגויית, החברה

את אהבה לא במדין,
אפסות את שחשף מי

על שילם יתרו אמונתם.
גדול, חברתי מחיר כך

רק משה, עם ההיכרות ויתר. לא הפעם גם אך
נס לבריאה. יחיד בית" ב"בעל הכרתו את חיזקה

מסקנתו את חתמו עמלק ומלחמת סוף, ים קריעת
הגדולה: האמונית להכרזתו והביאו משכבר,

הכרזה האלוקים", מכל הוי' גדול כי ידעתי "עתה
מוכן כבר שהעולם לכך ברורה, הוכחה שהיוותה

תורה. למתן
גילויים האישי, בתחום

ההשגחה של אלו
את היוו העליונה,

להתגייר הגורלית, בהחלטתו בפטיש" "המכה
ישראל. עם של בגורלו גורלו את ולאחד

לחינם לא אדיר. הוא עושה, שיתרו המהפך
אותו על המלאה התמונה את חז"ל, לנו מספקים
במצרים כיועץ האנושית החברה מתחתית מהפך.

דרכו את עושה הוא הארץ, ערות האלילית
בעם הבולטים האישים אחד להיותו עד הרוחנית,
נתינת את שאיפשרו הקריטיים ומהגורמים ישראל

לאור. נעשה עצמו החושך לעולם. התורה

לאוהב מאוייב המהפך
מלך שליט"א הרבי מבאר הקדושות בשיחותיו
סיפורו כי המשיח,

ביותר מבטא יתרו של
המיוחד עניינה את

האמיתית הגאולה של
שבירת לא והשלימה.

כפיית לא וגם הרע
כדי בהם אין הרע,

של שיאה את לבטא
הפיכת רק הגאולה.
החושך לטוב, הרע

לאוהב, והאוייב לאור
הברורים מהסימנים הם

האמיתית לגאולה
והשלימה.

ה'תנש"א שנת מאז אכן
של כשנה שאופיינה

אנו הגאולה, נפלאות
מהפך למגמת עדים
היהודי לעם ויותר יותר לסייע האומות, בקרב
הנביא ובסגנון הרוחני. ובתחום הגשמי בתחום

הביאי תני.. לצפון "אומר הגאולה זמן על ישעיהו
"מצפון נאמר עליה הצפון אותה מרחוק", בני

מתבטלת הגאולה שבזמן זו היא הרעה", תפתח
ישראל. לעם למסייעת שהופכת ועד מאיים, כגורם
להפיץ צריך מאתנו, אחד כל של האישית בעבודה

שמחה אור, של באמצעים הגאולה, בשורת את
אשר עד והרחוקה, הקרובה בסביבה וקדושה

והמושלמת המלאה בהתגלותו יאיר", כיום "לילה
ממש. בקרוב המשיח מלך שליט"א הרבי של

הרע הפיכת רק הגאולה. של שיאה את לבטא כדי בהם אין הרע, כפיית לא וגם הרע שבירת לא
והשלימה. האמיתית לגאולה הברורים מהסימנים הם לאוהב, והאוייב לאור החושך לטוב,

לסייע הזכות
הגאולה בזמן

מופת, סיפורי שילבה שבט, י׳-י״א לרגל המרכזית ההתוועדות
בעמוד 4) (ידיעה פנימית והתקשרות שמחה ריקודי

משיח פני מקבלים



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

פרץ שיחיו ושיינא אלעזר לרב
בנתניה 770 משיח בית מנהל

ה', בצבאות החייל הבן להולדת
ומוצלחת טובה בשעה

זמן של הרחבה ומתוך ולמדן, שמים ירא לחסיד יגדל
שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה, האמיתית הגאולה

ממש ומיד תיכף המשיח מלך

קופצ'יק שיחי' ביילא וחנה דוד אהרון לרב
באר-שבע חב"ד תמימים תומכי בישיבת רוחני מנהל

ה', בצבאות החייל הבן להולדת
ומוצלחת טובה בשעה

זמן של הרחבה ומתוך ולמדן, שמים ירא לחסיד יגדל
שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה, האמיתית הגאולה

ממש ומיד תיכף המשיח מלך

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

  
    

    
   

   
   

   
     
     

 
  

כל אל ה׳ דבר האלה הדברים את
יח) ה, (דברים יסף ולא גדול קול קהלכם

יסף" "ולא מהו לוי: בן שמעון רבי אמר
בת לקולו יש לחבירו קורא כשאדם אלא
לא הקב"ה מפי יוצא שהיה והקול קול

קול, בת לקולו היה
כשבא אליהו הרי זו על אתה תמה ואם
להם: ואמר הכומרים כל כנס לכרמל
(מ"א הוא" אלקים כי גדול בקול "קראו
העולם כל הדמים הקב"ה עשה מה יח)
והיה והתחתונים העליונים והשתיק
בריה היה לא כאלו ובוהו תוהו העולם
ואין עונה ואין קול "אין שנאמר: בעולם
הבעל אומרים הם ידבר שאם (שם) קשב"

עננו.
על הקב"ה כשדבר וכמה כמה אחת על
שידעו כדי העולם כל השתיק סיני הר

ה' "אנכי ואמר: ממנו, חוץ שאין הבריות
אנכי "אנכי כתיב: לבא ולעתיד אלקיך"

נא). (ישעיה מנחמכם" הוא
רבה) (מדרש

מזבחי על במעלות תעלה ולא
כב) כ, (שמות

שומעות ולא רואות שלא מזבח אבני ומה
אמרה שלום, שמטילות על מדברות, ולא
ה). כז (דברים ברזל" עליהן תניף "לא תורה
איש ובין לחברו אדם בין שלום המטיל
שיאריכו וכמה כמה אחת על לאשתו,

ושנותיו. ימיו
על הזה, בעולם הוא, ברוך הקדוש אמר
אבל מתקצרות. השנים הרע יצר ידי
ומחה לנצח המות "בלע לבא, לעתיד
(ישעיה וגו'" פנים כל מעל דמעה ה' אדני

ח) כה
(תנחומא)

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:59 4:45 ירושלים
6:01 5:00 תל-אביב
5:59 4:50 חיפה
6:02 5:03 באר-שבע
6:07 5:06 ניו-יורק

מנחתה קודש זרע - מות בשנת 
א-יג) ו, (ישעיה

היום-יום לחיי מהר-סיני

וקבלת סיני הר מעמד על קוראים אנו בפרשתנו
אותם הדברות' 'עשרת נאמרו שבו התורה,

שבכל ישראל, בני לכל הקדוש-ברוך-הוא אומר
הר מעמד על אומר רבינו שמשה כמו הדורות,

לפני היום עומד עמנו פה ישנו אשר את "כי סיני
היום". עמנו פה איננו אשר ואת אלקינו ה'

ובפעם הראשונה, בפעם מופיעות הן בפרשתנו
בפרשת דברים בספר מופיעות הן השנייה

ואתחנן.

פעמיים? למה
הדברים אחד הם הדברות' 'עשרת הידוע, כפי

(בעשרת כולה התורה בכל והיסודיים העיקריים
זה מנין כתר. כמנין אותיות 620 ישנם הדברות

מצוות 7 ועוד ,613 = מצוות ל-תרי"ג מרמז
כן אם כולה. התורה כל את כוללים והם דרבנן)

בתורה? פעמיים נכפלים הם מה לשם להבין צריך
מדויק. הוא בתורה עניין שכל ובפרט

בין משמעותי חילוק שישנו הוא לכך וההסבר
(הנקראים בפרשתנו הנמצאות הדברות' 'עשרת
הקדוש-ברוך-הוא שאותם הראשונות) הדברות

הר (במעמד ישראל לבני אמר ובעצמו בכבודו
אלקים "וידבר שכתוב כמו התורה), קבלת - סיני

האלה". הדברים כל את

ואתחנן בפרשת הנמצאות הדברות' 'עשרת ובין
מדברי חלק שהם האחרונות) הדברות (הנקראות
ישראל: לבני שאמר הארבעים בשנת רבינו משה

ומשה קהלכם" כל אל ה' דבר האלה הדברים "את
ה'. של דבריו על אז חוזר

בעשרת מתחדש מה השאלה, נשאלת זה פי על
לחזור הוצרך רבינו שמשה (האחרונות) הדברות

הדברות עשרת הרי ואתחנן, בפרשת עליהם
יכול ומה ובעצמו? בכבודו מה' היו הראשונות

יותר - אותם אומר רבינו משה כאשר להתווסף
מה' ישירות הדברים את שמעו ישראל שבני מכפי

הראשונה? בפעם

ומטה מעלה לחבר
בריאת מטרת להקדים: עלינו התשובה להבנת

הזה בעולם לה' דירה שתהיה היא, העולם
הכי מתגלה (בעולמינו בתחתונים" -"דירה

הרוחניים העולמות שאר מכל אלוקי אור פחות
העולם הוא ולכן שלפניו השתלשלות"] ["סדר

של חיבור דבר, של פירושו ביותר). הנחות
העולם ומגבלות גדרי לתוך ה') (שזה גבול בלי

וקיום התורה לימוד ידי על נהיה והחיבור שלנו
המצוות.

ובלי גבול שהם העניינים שני את לחבר הכוח
(גם הדברות סוגי שני ידי על לנו ניתן גבול

חלק הם ושניהם האחרונות) וגם הראשונות
באמירת הצורות ששתי מובן הנצחית. מהתורה
והאחרונות ה' מאת (הראשונות הדברות עשרת

התורה ענייני בכל נמצאים משה) ידי על
וקיום התורה בלימוד - יהודי כל של ובעבודתו
הזמנים. כל במשך נצחית ובצורה בכלל המצוות

ישראל לעם כח
שנאמרו הראשונות הדברות הדברים: ביאור

הגילוי את לקבל ניתן שיהיה הכוח את נתנו מה'
ואילו הנעלית. מעלתו למרות ה') (של סופי האין

הם משה, ידי על שנאמרו האחרונות הדברות
הגילוי את לקבל ישראל לבני הכוח את נותנות

העלם (מלשון שהעולם למרות העולם גדרי בתוך
ה'. התגלות על ומסתיר ש)מעלים

אצלו נמצאים תורה לומד יהודי כאשר לדוגמה:
שזאת - הראשונות) (דברות האחד דברים, שני
זה - האחרונות) (דברות השני ה'. של חכמתו

בשכלו זה את להבין האפשרות לו שניתנה
המצוות. לקיום בנוגע גם הוא דבר אותו האנושי.

האפשרות את יצר הדברים שני שבין השילוב
תורה ללמוד יהודי כל יכול שכיום לכך הכוח ואת
התורה, לנותן הנדרש כפי להתבטל זאת עם ויחד

{ואנושית} שכלית בהבנה להבין יכולתו למרות
עם מתאחדת שהתורה ועד ה', של תורתו את
גם וכך שמו. על נקראת ואפילו שלמדה האדם

שהעולם לפעול בכוחו בעולם, יהודי של בעבודתו
לה'. מתאים ומקום דירה יהיה

ה׳תשנ״ב) שבט כ׳ יתרו פרשת שבת שיחת פי (על

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



שליט"א הרבי של העצומה דאגתו
איזה יהודי, לכל המשיח מלך

בעולם, הנידח בקצה ואפילו שיהיה,
עלייתו יום המופרסמות. מן הינה
האחרונה, בשבת שצויין לנשיאות
מצויינת הזדמנות היווה שבט, י"א
בנושא. וסיפורים מופתים לשמוע

ישיבת תלמיד פוגאטש, שניאור הת'
יורק, שבניו ב-770 המרכזית חב"ד

המלך בשליחות שעברה בשנה שהה
את מביא הוא משם ריקה, בקוסטה

הבא: הסיפור
באחת עת, אותה ששהו "השלוחים

אלי, התקשרו סרי-לנקה, מערי
למקום, קצר לזמן שאגיע וביקשו

כמות עבורם שאשחט מנת על
יכשירו הם אותן עופות, של גדולה

וכו'. בסעודות בהן וישתמשו
שניאור והת' ושעה, יום תיאמנו

בעיר התעופה לשדה יצא מיידנציק
לי. לחכות לנקה סרי של הבירה

בשדה שכבר אלא
שיש ראינו התעופה

את ומנהל שמכוון מי
ממה אחרת הענינים

עומדים בעודנו שתיכננו.
הדרך את ובודקים שם
ניגשו בעבורנו, הרצויה

אנשי שני לעברינו
ישראלים עסקים

מאיתנו וביקשו בעיר, המתגוררים
ימים לשלשה-ארבעה רק שנשאר

וחסידות תורה ללמד כדי בעיר,
המשתוקקים מחבריהם קבוצה

מהם נבצר הדבר אך תורה, ללמוד
רוחני. ממקור הריחוק בעקבות
הרבי את במקום, כך, על שאלנו

ולאחר המשיח, מלך שליט"א
באמצעות הק' ברכתו את שקיבלנו
כשהם לכך, הסכמנו קודש, האגרות

הוצאותינו כל את עצמם על נוטלים
וכו'. מסודרת לינה כולל במקום,

קמים היינו אלה, בימים בוקר, מידי
שלאחריו ארוך, חסידות לשיעור

ואנו לעסקיהם יוצאים היו הם
עוד לאתר בנסיון בעיר הסתובבנו

וכו'. תפילין להנחת יהודים
במעשינו גדולה הצלחה ראינו ב"ה

של מבוטל לא מספר ופגשנו
עברית דוברי אף רובם יהודים,
עוד ולקיים בנו לפגוש ששמחו

מצוה.

לנו נודע לעזוב, שתיכננו לפני יום
המושכת חאקו הנופש עיר על
ניתן שם ישראלים המוני אליה
בצורה "מבצעים" לעשות יהיה

מקסימלית.
אותנו מפתיעים ערב באותו

שלשבת לנו ומספרים מארחינו
לחאקו טסים הם הסמוכים, והימים

לשם שתגיעו רוצים מאוד "אנו
יותר יהיה לנו גם פעילות, לעשות
אל העסקים... ללא שם ללמוד זמן
עלינו!" הכל - מההוצאות תדאגו

הרבי של ברכתו שלאחר כמובן
החלטנו המשיח, מלך שליט"א

וב"ה למקום הגענו לדרך, לצאת
המפתיע גדולה, הצלחה שם ראינו
המרכזי, המלון בבית התברר מכל

הביא המטיילים אחד כאשר
של תמונות קודש, ספרי עימו

שופר המשיח מלך שליט"א הרבי
היינו, בו אלול בחודש לתקיעות

הציוד כל כשאת ועוד,
חב"ד בבית קיבל הוא
אותו שצייד במרילנד,

הפצה בחומר צאתו לפני
לידי יבוא "שבוודאי

התפללו בשבת שימוש".
יותר בסעודות ואכלו

חבר'ה. מששים
לגלות היה מכל המפתיע

לידינו, דירה ששכן מי שכננו, את
כמתעניין היה נראה לא שבתחילה

על סיפר כשנפתח, אך בפעילות,
במוסך שעבד אביבי, כתל עברו

הגיע הבחורים "אחד ברמלה.
ושיכנע במוסך, תפילין לי להניח
את קיבלתי תפילין. לרכוש אותי
ראשון וביום שישי ביום התפילין

נזכרתי לאוטובוס מהבית כשיצאתי
הביתה חזרתי הנחתים, שלא

התפוצץ מכן לאחר ספורות ודקות
והמשיך: סיפר הוא כך האוטובוס.

עצמי על קיבלתי שאז למרות
השנים שבמרוצת הרי להתחזק,

נזכרתי כחודש לפני מכך. שכחתי
עד רבות, לי הציק והענין בכך

עצמי את מצאתי האחרון שבשבוע
העולם לבורא ושוב שוב מתחנן

יהדות. אותי שלימד מי לי שישלח
הובילה בעיר כאן הדירות מכל

דווקא הפרטית ההשגחה אתכם
יכול זה אתם, תגידו מולי. לבית

במקרה"? �להיות

המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחות
אדמו"ר כ"ק ע"י שהקדימו" "בשעה המפורסם המאמר וכתיבת לאמירת שנים מאה מציינים זו בשנה
והוראה בקריאה המשיח מלך שליט"א הרבי יצא ה'תשל"ז, כסלו בחודש תרע"ב. בשנת הרש"ב,
מאמרים לעשרות וחלוקתו אורכו בגלל "המשך" חסידים אצל שנקרא המאמר את בספרים להדפיס

שנה. באותה שנאמרו
לידיו: ה"המשך" הגעת סיפור את המשיח מלך שליט"א הרבי סיפר הזדמנות באותה

בשלמות שנשמר ה'המשך'
נשתמרו שלא ענינים וכמה כמה כמו שלא זה המשך
ועד (מתחילתו בשלימותו וישנו נשתמר - בשלימותם
נאמר שלא החלק וגם והקיצורים, הפרקים חלוקת עם סופו,
וכמה מכמה ברשותי שנמצא ("פאטאסטאט") בה"צילום"

שנים).
חיפש מביתו, נסע אדמו"ר וחמי מורי קדושת כשכבוד -
על הכתבים את בידו ולהשאיר עליו לסמוך שיוכל מישהו
. . ברירה לו הייתה שלא וכנראה, בשלימות, להחזירם מנת

בידי. למסרם אלא
חטפתי תרע"ב", "המשך גם ישנו בידי שנמסרו הכתבים שבין כשראיתי
היום עד ברשותי נמצא זה וצילום ההמשך, מכל "צילום" ועשיתי מיד

הזה.
אצל ספרים) שאר הדין (והוא תורה ספר ש"המפקיד ערוך בשולחן הדין
וכמו . . בפיקדון) יד שליחות (דהוי ויקרא עצמו בגלל יפתח לא . . חבירו
הארץ, בעם מילי "הני אבל, ממנו", להעתיק אסור כך ממנו לקרות שאסור
כי ממנו, ולהעתיק לקרות מותר בזה כיוצא ספר לו שאין חכם תלמיד אבל

אצלו)". הפקידו כך דעת על =) אצלו הפקידו דהכי אדעתא ודאי
הוא העיקר אלא כו', חכם התלמיד של גדלותו כך כל נוגע לא זה, בנדון
כבוד בחיי זה לפני שנים מכמה אצלו": הפקידו דהכי אדעתא ש"ודאי
ממש, בו שאין חשד רק [ולא "חשוד" הייתי אדמו"ר, וחמי מורי קדושת
יגיע שאם כך על [. . . בפועל במעשה הוכחות בגלל ממש, בו שיש חשד אלא

אעתיקנו. בוודאי החסידים לידי הגיע שלא "כתב" ובפרט "כתב", לידי
הכתבים את בידי הפקיד אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד כאשר ולכן,
הפקיד", דהכי ש"אדעתא באופן זה הרי ובמילא שאעתיקם, הסתם מן ידע

ממנו". להעתיק . . "מותר שאז
הנ"ל, השקלא-וטריא בפרטי מידי יותר להתבונן מבלי מעשה: הוי וכך

הזה. היום עד ברשותי ונמצא כאמור, צילום, ע"י העתקה עשיתי

ה׳המשך׳ את להדפיס מפתיעה: הוראה
- זה המשך מלבד בדפוס, מתפרסמים וההמשכים המאמרים שכל ...היתכן
של צילום ברשותי שנמצא וכיון בדפוס?! נתפרסם לא לא שעדיין - תער"ב
החסידים בין כסף חסר לא בודאי שהרי - לדפוס למסור ויכולני ההמשך,

חוצה! המעיינות הפצת היפך על באחריות אני נושא - ההדפסה עבור
שבדפוס שדבר הצמח-צדק (כפתגם בדפוס יצא-לאור ממש ...ובקרוב
(נוסף ושקידה בהתמדה ממש, בפועל בו וילמדו דורות"), "לדורי - הוא
התורה), חלקי ובשאר החסידות דתורת הענינים בשאר הלימוד שיעורי על
להפצה בנוגע והן לעצמו, להלימוד בנוגע הן ואור, והולך דמוסיף ובאופן

חוצה.
- חוצה" מעינותיך ד"יפוצו בהענין ההחלטה על-ידי - זה לפני ועוד
דא מר אתי ההבטחה קיום את אחישנה") ("בעתה ומזרזים ממהרים
פנימיות - תורה שילמד המשיח), מלך הוא האדון (=יבוא משיחא מלכא
גדולם", ועד "למקטנם העם, כל את - עתיק פנימיות עם הקשורה התורה
למטה ממש, כפשוטו צדקנו, משיח על-ידי והשלימה האמיתית בהגאולה

ראשם". על עולם "שמחת לבב, וטוב שמחה ומתוך טפחים, מעשרה
תשל״ז) כסלו כ׳ (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ליהודים, שייכת ישראל שארץ יודעים הגויים
היא ישראל לארץ שייכותם שכל יודעים הם כי

סביבות שחיים הערבים וכן יותר... לא שנים, מאות כמה מלפני
אחר... וגזע אחרת אומה זו פעם; של המצרים אינם ישראל ארץ
תשל"ו) צו (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים שייך
שבט י-י"א הארצית ההתוועדות להצלחת למסייעים
ציק, זמרוני הרב לוי, אריה הרב שאער, ראובן הרב

מתתיהו בן אבירז הרב רחימי, יצחק הרב ציק מאיר הרב
פרישמן, בנצי הרב רווה, מנחם הרב ציק, חיים הרב
פוגאטש אהרון הת' וייס, לוי הת' לוין, יצחק הרב

תפילין׳ ב׳מבצע (מימין) שניאור

הרש״ב אדמו״ר



תיקונים שירות בישראל. המוסכים ואיגוד התחבורה משרד מורשה
בנזין-דיזל + הרכב סוגי לכל וטיפולים

אויר מיזוג מ האוטומטייםמחשמל הגירים סוגי לכל מומחה
בת-ים א.ת. ,32 ישראל אורט רח' 052-7683065 ,03-6567778 טל:

זמיר אופטיקה
מגע ועדשות משקפיים התאמת

תקדים חסר מבצע
משפחתם ובני לאברכים

03-6589155 טלפקס: הדואר) (פסג' בת-ים 67 העצמאות שד'
04-6222-901 טלפקס: חדרה 36 רוטשילד רח'

אחד בלב אחד כאיש מלכותו מקבלים

לבריאות מוסיף - כשר חינוך
רופאה ישנה אשר שליט"א, בנם חינוך אודות כותב
בכדי קדש, בלימודי שימעט באופן לסדר אומרת
השייכים ולימודים גימנסטיקה בעניני להוסיף שיוכל
גם חיים תורת נקראת שתורתנו וכיון להתפתחות.
אומרת זאת מלאים, וחיים הזה בעולם חיים כפשוטו
הסדר לשנות כדאי שאין מובן וטובים, שלמים בריאים
ובפרט התורה, ללימוד המוקדש מן שיתמעט באופן
להתדבר שיש אלא שמים, יראת בעניני גם שקשור
יסדרו האמור, מלימוד הפנוים שבזמנים הרופאה, עם
ומובן בהנ"ל. הטבע דרך פי על המועילים ענינים
באופן לאשתו הענין להסביר שצריך פשוט וגם
בה' בטוח לבה יהיה נכון אשר והעיקר המתאים,
פרטית, בהשגחה ואחת אחד כל על המשגיח יתברך
בנם של בשהותו והמיעוט השינוי העדר ע"י אשר

גם בבריאותו שיוסיף בודאי 'חדר' של במסגרת שי'
הספר בית אשר להרופאה, להסביר יש כן בפשוטו.
עם מעורב בודאי שי' בנם את להכניס רוצים לשם
לחוש ויש כאלו) הם רובם (ואולי יהודים אינם ילדים
שם, וחינוכו זמנו רוב יבלה באם הילד, בנפש לסבוכים
לאנטישמיות, מקום שם שאין האמור למרות ובפרט
בילדים ונוסף מקום, בכל זה נמצא הרבים בעוונותינו
טוב שיבשר רצון ויהי כך... כל הענין מסתירים שאין

הנ"ל. ז׳יח)בכל (מאגרת

בהצגות זהירות
נכון בכלל לזמן, מזמן שעורכות לההצגות בהנוגע
מהענינים להשמר שיש אלא מאד, במאד הדבר
לא וכמו תורה, איסורי שהם אף בעקב אותם שדשים
ברבים זמרה של ענינים וגומר, אשה על גבר כלי יהיה
ג׳ר) (מאגרת בזה. וכיוצא תערובות עניני

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ההתוועדות עליהם". קיבלו ברצון "ומלכותו
למען האגודה ע"י שנה כמידי שאורגנה הארצית

קבלת יום לרגל והשלימה, האמיתית הגאולה
וחמש כאלף אליה סחפה שבט, י'-י"א הנשיאות

הארץ, רחבי מכל שהגיעו משתתפים, מאות
הפכו אלו, התוועדויות מקורבים. לצד אנ"ש
על לוותר מוכנים שאינם רבים, אצל לחובה

וגאולה. משיח בעניני אישי לחיזוק הזדמנות

המשיח ממלך מאמר
פרומר, שמואל הרב חוזר ערבית, תפילת לאחר
על בקריות, צדקנו" "משיח כנסת בית משפיע

טוב שם הרב המנחה לגני". "באתי ממאמר חלק
הרב יום. של מהותו על במילים פותח אברביה,

פרק את מקריא בראשל"צ שליח נתן, אברהם
מצוות 7 מטה יו"ר קלי בועז הרב בתהלים. ק"י
המשיח מלך שליט"א לרבי ההזמנה את מקריא

בכינוס. להשתתף
עם יחד צוקר (בערל׳) שלום ר' החסידי הזמר

קבלת בשירת פותחים חיים, יוסף של תזמורתו
משיח כשדגלי ענק בריקוד יוצא והקהל המלכות

החוגגים. לראשי מעל ומתנפנפים נשלפים
עולים אנ"ש קהילות נציגי ה', צבאות חיילי

פרץ, אלעזר הרב בהנחיית הפסוקים, 12 להכרזת
בנתניה. "770 משיח "בית מנהל

קטע עולה הענק מרקעי ועל מוחשך האולם
מלכנו", את "לראות מכון ע"י שנערך וידאו,
לגני" "באתי מאמר שבמרכזו האירוע, לרגל

על נעמד הקהל המשיח. מלך שליט"א מהרבי
המשתתפים אצל חולפת וצמרמורת רגליו

תשנ"ג שבט י' לאירוע ממשיך הוידאו הרבים.
העולמית. ה"יחי" להכרזת

מיוחדות אפיזודות על מספר קלי בועז הרב

ושמירה לקיום האומות על ההשפעה בפעילות
סגל ישבעם הרב נח. בני מצוות שבע על

שיחות על בחזרה פותח חב"ד, מכפר המשפיע
המשיח. מלך שליט"א הרבי של

למאור להתקרב
מנאומו וידאו בקטע לצפות עובר הקהל

אנטיאן, רמי הרב החסיד של נשכח הבלתי
תשנ"ו שבט בי' העולמית המלכות בקבלת

של המלאה להתגלותו וזועק מתחנן כשהוא
מגיעים במקביל המשיח. מלך שליט"א הרבי
המעמד. סיקור - ה'תשורה' קבצי לשולחנות
וגאולה משיח ממרכז מגיעות זו, תשורה לצד

שנעשתה ריבה ובהן קטנות צנצנות בירושלים,
המשיח. מלך שליט"א הרבי של מהאתרוג
עמי הרב החסיד מוזמן הנואמים לבימת

הליך את המספר אנג'לס, מלוס פייקובסקי,
ומופתים המשיח מלך שליט"א לרבי התקרבותו

מוקרנים לדבריו כהקדמה זכה. להם אישיים
הדולרים מחלוקת שונים קטעים המסכים על

כ"ק אצל נראה הוא בהם לגבירים" ומ"יחידות
המשיח. מלך שליט"א אדמו"ר

'משקה' בקבוקי עם עוברים השולחנות בין
המשתתפים. קהל ע"י "לחיים" לאמירת

גויים אליו ונהרו
בראשון חב"ד בישיבת משפיע נוטיק, זלמן הרב

מלך שליט"א הרבי של ההשפעה על מדבר לציון,
מכריז המנחה העולם. אומות על גם המשיח

שליט"א הרבי מדליון מטבע פומבית מכירה על
ל'אגודה הולכות כשההכנסות המשיח מלך

את שארגנה והשלימה', האמיתית הגאולה למען
מרובים. בדמים עולה הדברים שמטבע האירוע,

חסיד רווח אורי הרב בתקשורת" חב"ד "נציג
ב"קול בכיר ושדרן הראשון הערוץ כתב חב"ד,
ועל בתחום פעילותו על לספר עולה ישראל"

הארץ. שלימות
בתנופה' נוער ב'מרכז משפיע מלכא, גיא הרב
כשיחד הפעילות על ומספר עולה ברק בבני

המרכז בוגר אלול, ישראל הת' עולה איתו
הפעילות. בהרחבת הקהל עזרת את המבקש

האגודה יו"ר ציק, זמרוני הרב עולה לסיום
בית ומנהל והשלימה האמיתית הגאולה למען

העולמיות המהפיכות על המדבר ים, בבת חב"ד
סיום עם והשלימה, האמיתית לגאולה וההקשר

"יחי". להכרזת הקהל נעמד דבריו
הגרלה נערכת שמחה, ריקודי של שעה לאחרי

על המשיח מלך שליט"א לרבי טיסה כרטיס על
"מתקשרים מבצע במסגרת ונשמע", "נחייג ידי

בקשי. יצחק יוסף הרב זכה ."3 וממריאים
הלילה, לתוך להתוועדות נשארים עשרות

ודרישה סיפורים טובות, החלטות המשלבת
והשלימה. האמיתית לגאולה נוקבת

בכינוס המשיח מלך שליט״א הרבי של מקומו

מקור סובל לא כבר "...אני וריכוז/היפראקטיביות קשב הפרעות
צורך וללא רגוע הוא ב"ה רטאלין, לו לתת שרצו שלי הבן וגם לאל, תודה

ג. אליהו המסור" לטיפולך אודות בתרופות
תרופות, צורך איני ועכשיו לי שייעצת למה "...הקשבתי סכרת בעיות

ל. משה במשקל" ירדתי וגם מאוזנת הסכרת
בחודש טיפולים שלושה "...אחרי שונות מסיבות וברכיים גב כאבי

ש. אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה
ד. שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה "...לאחר

לנו שאין אמרו הרופאים ,46 בת ואישתי 53 בן "...אני ולידה הריון
משותפים". טיפולים שלושה אחרי לעזור? תוכל האם לילדים סיכוי

תינוקת לנו נולדה השנה שבראש לכם לבשר שמחים ואנחנו נס לנו "קרה
ס'.צוקר ו א' מקסימה"

"ניסיםוהריונותכנגדכלהסיכויים" בגוגל: חפשו


