
בשמחה מרבים
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
חודש בימי בשמחה להרבות המשיח
חודש לראש אור שני, מיום החל אדר,
פני לקבלת הריקודים ערבי יפתחו אדר,
ובישיבות הכנסת בבתי צדקנו. משיח
לשמחת שיר כלי ערב מידי יופעלו
ב-770, המרכזי השמחה מוקד הבאים.
המשיח מלך שליט"א הרבי של ביתו
נגנים ערב מידי מופיעים שם יורק, בניו

ארוכה. שעה במשך בריקודים שונים

השלוחות כינוס הסתיים
כינוס השבוע הסתיים ב-770
בסמיכות שנערך העולמי, השלוחות
מרת הצדקנית הרבנית הילולת ליום
שליט"א הרבי של אשתו מושקא, חיה
וההרצאות, הסדנאות בימי המשיח. מלך
סביב התלכדות מאוירת השלוחות נהנו
כשהן והגואל, הגאולה בשורת הפצת
להמשיך השבוע, שליחותן למקום שבות

שאת. ביתר בפעילות

בירושלים בישיבה שבת
אי"ה תתקיים השלישית בפעם
חב"ד ישיבת עם מיוחדת היכרות שבת
אדר ג' תרומה, פרשת בשבת בירושלים,
לסטודנטים, מיועדת השבת .(28/2)
ובעולם, בארץ חב"ד בתי של למקורבים
חסידות בלימוד שמתעניין מי וכל
יום עד להירשם ניתן ירושלים. באיזור

שמואל. הרב 058-4613-770 רביעי:

טובות חדשות

אדר משנכנס

בשמחה מרבים

מלך שליט"א הרבי מגלה הנבואיות, במילותיו
בארץ הדת כנגד תעמולה דווקא כי המשיח,
שיתגלו טובות חדשות המבשרת היא הקודש,
למנחם תשכ"ב, ניסן בי"א כותב וכך ממש. בקרוב
המתנהלת התעמולה לרגלי כואב "לבי בגין:
ובממדים ובצורה והדתיים, הדת נגד לאחרונה
כזאת שתהי' שיער לא איש איש אשר (שתקותי)
ישראל בני עם במובן משמע תרתי בישראל,
וכנראהשתקופתנומסוגלת ת"ו. הק' ארצנו ובמובן
להפתעה. ועד ותגליות חידוש של ענינים לכל
מדה מרובה אשר ז"ל חכמינו הודעת פי ועל

פורעניות ממדה טובה
ממש שבקרוב רצון יהי
מפתיעות לחדשות נזכה
וקדושה, טוב בעניני
של הנצחיים ערכים
מאז ישראל בני עמנו
סיסמת פי ועל ומקדם.
מתחיל החסידות, תורת
הבעש"ט, ממיסדה
האוצרות לשער אין
אחד כל בנפש הכמוסים
ישראל, מבני ואחת
כל של חלקו ואשרי
אותם המגלה אחד
(אגרות ומפעילם".
רב). עמ' כב, כרך קודש

התקפות על אנו שומעים שכאשר אומרת זאת
לחדשות לצפות עלינו כמותן, היו שלא חדשות
מתפרסמות. ממש שבקרוב האמיתיות הטובות

למעליותא עורף קשה
על שעבר בשבוע ההודעות לאחר מיד ואכן,
דוכני על להטיל שמבקשים מי שיש המגבלות
חד בקריאה שונות עיריות ראשי יצאו התפילין,
המעודדת משמעית
הגדילו זאת, פעילות
הערים ראשי לעשות
שמונה קרית צפת, של

תפילין רכישת בעצמם יזמו שאף תקוה ופתח
הענין. פרסום תוך העיריה בתחומי דוכן והפעלת
עשרות סחף העיריה, ברחבת המאולתר המנין
של ברחובה התפילין את להניח שיצאו תושבים

יהודית. גאווה הם חושפים כשבכך עיר,

העקשנות למעליותא" - הוא עורף קשה עם "כי
אלו מול עוצמתה במלוא מתפרצת היהודית
ומגלה היהודים הסממנים את למחוק המבקשים
הטמונה ה'יחידה' דרגת - הנשמה' 'עצם את

ואחד. אחד כל אצל

וקיים״ חי ״אני
מתברר דבר, בכל כמו
המגיפה את שגם
כבר בסין, המתפרצת
הרבי מראש צפה
המשיח מלך שליט"א
ארץ כי להפיץ וביקש
שמורה תהיה ישראל
דבר שום לה יקרה ולא

רצוי. בלתי

ולרי גב' של סיפורה
מלונדון, רבינוביץ'
בשיחת התפרסם
(י"ד 1164 גליון הגאולה
שם תשע"ח), תשרי
היא שעברה, לב ניתוח במהלך כי סיפרה היא
שאמר המשיח, מלך שליט"א הרבי את ראתה
רגילים, לא אירועים כעת יעבור "העולם כי לה
בעולם" ובוהו תוהו של מצב שיצרו אירועים
הדברים וסין. קוריאה צפון על מדבר כשהוא
ובהמשך וחצי(!) כשנתיים לפני כאמור נדפסו
לומר בעולם יהודי כל ללמד "צריך לה מורה
אגיע אני בפתח... הגאולה ישראל". "שמע

וקיים". חי וקיים. חי וקיים. חי אני בעצמי,

אדר חודש את מברכים בה זו, בשבת כבר
הטובות לחדשות נזכה בשמחה", "מרבים
שליט"א הרבי של התגלותו - ביותר והשמחות

ממש. ומיד תיכף המשיח מלך

מפתיעות חדשות
ממש בקרוב

וקדושה, טוב בעניני מפתיעות לחדשות נזכה ממש בקרוב כי המבשרת היא והדתיים הדת כנגד התעמולה
בעולם. ביותר הבטוח המקום ישראל ארץ כי הודיע שכבר המשיח, מלך שליט״א הרבי של התגלותו וכמובן
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תפילין" הנחתי בזכותך "תודה,

בני בתמונה: תפילין, להנחת הפעילות מוקדי בכל עצומה התעוררות
המצווה... את לקיים אותם שעורר למי מודים מלאכי בקריית נוער



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

ז"ל דוד ב"ר מיכאל לייב מרדכי ר'
מרשל

ה'תש"פ שבט י"ד נלב"ע

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

נשמת לזכות

שיחיו בתיה חנה ומרת שחר ר' למשפחת

יחזקאל
שתחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל

  
   
   
  
  
   
  
    
   
   

  
   

יז) כג, (משפטים יראה בשנה פעמים שלש

גבוהה בחינה היא ברגלים ראיה מצות
שבא כדרך ז"ל רבותינו וכמאמר מאוד,
השכינה. פני את ליראות בא כך לראות
ביום-טוב היה מה מפני להבין וצריך
שבת הלא בשבתו, שבת מידי ולא דוקא
לעתיד רק ולמה יום-טוב, מבחינת נעלה

בשבתו"? שבת ”מידי יעלו
השמחה תהיה לעתיד שרק הענין, אך
אלא אינו שבת עתה אבל בשלימות,
הם הרגלים ורק ותענוג, מנוחה בחינת
מתגלה במועדים כי לשמחה", ”מועדים
השמחה. שגורם דלעתיד-לבוא הארה
המלך כמשל - הגילוי גורם והשמחה
חדרים בחדרי בתמידות יושב שהוא
כך כל, לעין מתגלה הוא שמחתו ובעת
זמן הם שהמועדים לפי יובן על-דרך-זה
אלקותו גילוי מאיר דוקא אז לכן השמחה

רואים היו דוקא ביום-טוב ולכן יתברך,
השכינה. תרל״ב)פני המאמרים (ספר

יז) כג, (משפטים ה׳ האדון פני

[=מיהו] "מאן א): (לח, ב חלק מזהר להעיר
ויש-לומר, רשב"י". [=זה] דא ה' האדון פני
הוא צדיקים שאר לגבי ברשב"י שהחידוש
הארת מבחינת . . בו מאיר ש"היה מפני

דא"ח). עם (סידור משיח" של אורו
ה׳תשנ״ב) משפטים ש״פ (משיחות

ג) כד, (משפטים לעם ויספר משה ויבוא

הממשיך הוא מהימנא', ’רעיא רבינו, משה
ולכן ישראל. בכנסת באלוקות הדעת את
אחרון' ’גואל והוא ראשון' ’גואל הוא
בדבריו התחילה מצרים גאולת -שכן,
ה'", אני כי ”וידעתם לישראל: משה של
ישראל, את שיגאל אחרון' ה'גואל כן וכמו
שכתוב כמו הדעת, בחינת את להם ישפיע

וגו'". ה' את דעה הארץ ”ומלאה
חיים) (תורת

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:08 16:54 ירושלים
18:10 17:09 תל-אביב
18:08 17:00 חיפה
18:11 17:12 באר-שבע
18:19 17:19 ניו-יורק
לכפר - תשא כי   

יהוידע ויכרות : נפשותיכם על
יז) יב, - יז יא, ב (מלכים יהיו. לכהנים -

  
חלקים. 10 דק', 30 ,9 שעה ב', ליל המולד:

ורביעי. שלישי ביום חודש: ראש

לרוחניות - גשמי כסף להפוך

מלך דבר

משפטים פרשת

משפטים

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

03-658-4633 טלפקס
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

השבוע, לפרשת בנוסף – קוראים אנו השבת
המדברת שקלים, פרשת את – משפטים פרשת

השקל". "מחצית נתינת אודות ה' ציווי על

חז"ל ואומרים יתנו", "זה למשה אומר הקב"ה
ה'תוספות' אש. של מטבע כמין למשה הראה שה'
המטבע את לו הראה שה' לכך הסיבה את מבאר
ליתן אדם יוכל מה "על תמה שמשה כיוון -

נפשו". כופר

השאלה: מתעוררת מיד זאת, למדים אנו כאשר
שכר. לו מביאה מקיים שיהודי מצווה כל הרי
שתמורת כך על משה של תמיהתו מהי כן ואם
''כופר של שכר ישנו השקל, מחצית נתינת

נפשו''?

שאלתו על למשה משיב ה' כיצד הסבר, דרוש גם
אש''? של ''מטבע לו הראה שהוא ע"י

נפש כופר
ידי שעל זה כיצד תמה רבינו משה הוא: וההסבר
כה עניין פועלים כסף, כמו ותחתון גשמי כה דבר

נפשו"? כ"כופר נעלה

לחבר ישראל לבני הכח ניתן תורה מתן מאז
ומצוות תורה קיום ע"י רוחניות גשמיות
מדובר כאן כן, פי על אף אבל גשמיים, בעניינים

ממש: הפכים שני אודות

שרואים וכפי שיש, גשמי הכי הדבר זהו כסף
וירוד. נמוך דבר זהו כמה עד הממון' ב'תאוות
נעלה הכי הדבר זה יהודי של נפשו ולאידך,
כיצד כן ואם ממש", ממעל אלוקה "חלק – שיש
השקל מחצית נתינת של גשמית שפעולה ייתכן

נפשו? כופר של העניין את תפעל

אש של מטבע
של "מטבע לו והראה הקב"ה, לו ענה זה ועל

אש":

שבני השקל" ש"מחצית למשה הראה הקב"ה
זוהי אלא סתם, מטבע אינה נותנים, ישראל
במצווה רק שקיים והחידוש אש". של "מטבע
"אש", של עניין במצווה שפועלים רק שלא – זו

אש". "של היא עצמה שהמטבע אלא

מטבע שכן הפכים, שני הם ו"אש" "מטבע"
תמיד נמצאת ואש האדמה, מעפר מגיעה היא
שניהם של וחיבור למעלה. עליה של בתנועה
כדומה, או מלאך ידי על להיעשות יכול לא יחד
יכול" "כל שהוא בעצמו, הקב"ה ע"י רק אם כי

הפכים. שני ולאחד לחבר וביכולתו

למעשה בנוגע נפלאה הוראה אנו למדים זה ומכל

בפועל:

היה השקל מחצית נתינת של והקיום הציווי
בזמן גם אך המקדש, בית בזמן בעיקר אמנם
'מחצית לתת הפורים חג בערב המנהג ישנו זה

השקל'.

של "מטבע - יתנו" ש"זה ההוראה באה זה ועל
זה אין לצדקה, מטבע נותן יהודי כאשר אש":
אש" של "מטבע זוהי אלא סתם, גשמית מטבע
במדבר. למשה הראה שהקב"ה המטבע בדוגמת

– ה'אדנים' את עשו השקל" שמ"מחצית ומכיוון
ושכנתי מקדש לי ("ועשו המשכן של היסודות
והמצוות, התורה כללות על מורה שזה בתוכם")
התורה לשאר כך גם נמשך זו שממצווה מובן

והמצוות.

לקדושה להפוך
אם כי מטבע, סתם זה אין זו שבמצווה וכשם
המצוות, בשאר גם הוא הדבר כך אש, של מטבע
אחרת, מצווה כל או תפילין מניח יהודי שכאשר
"מטבע כמו זהו אלא סתם, גשמית פעולה זה אין

אש". של

אודות שמלימוד – העיקרים כל ועיקר רצון ויהי
ממש ומיד תיכף מגיעים השקל מחצית נתינת
השלישי, המקדש בבית כפשוטה המצווה לקיום

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה

המקום את הופך יהודי שכל ע"י - לזה וההכנה
ע"י ל"ירושלים", ועד ישראל", ל"ארץ שלו
ושכנתי מקדש לי "ועשו לה', משכן שעושים

ואחד. אחד כל בתוך – בתוכם"

תשמ״ה) שקלים, משפטים, ש׳׳פ שיחת (ע״פ



ת"א תמימים" "דרכי חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב עם
ובטחון) צבא לעניני (פרשן

לאתים...״ חרבותם ״וכתתו
העולם מעצמות ע"י יוצרו שנים עשרות במשך
זה ארסנל גרעיניים. וטילים פצצות אלפי עשרות
היכולת דהיינו שניה"– "מכה יכולת להן לאפשר נועד
יופתעו הן אם אפילו גרעינית, תגמול מכת להנחית
הקרה" "המלחמה של בשיאה שכזו. מתקפה ע"י
גרעיניים. נשק כלי כ-77,000 המעצמות החזיקו
שלא כביר, היסטורי שינוי להיווצר החל תשמ"ה בשנת ה', בחסדי אולם,
"גלאסנוסט" של עידן על הכריזה אשר המועצות. בברית כלל, צפוי היה
בהמשך הביא זה שינוי תהליך מחדש). (בנייה ו"פרסטרויקה" (פתיחות)
העולם. שלום על שאיימה הקרה המלחמה ולסיום הקומוניזם לנפילת

בסמיכות החל המועצות, בברית השינוי תהליך עיקר כי לציין מדהים
חיה מרת הצדקנית הרבנית הסתלקות יום התשמ"ח, שבט לכ"ב זמן
קודש, בשיחת שליט"א. המשיח מלך אדמו"ר כ"ק של אשתו מושקא,
חדשה תקופה החלה זה, שמיום הסביר התשנ"ב, יתרו פרשת בשבת
ביותר החשוב החוק התקבל זה, ליום זמן בסמיכות ואכן, הגאולה. בענין

הקואופרטיבים". "חוק – ה"פרסטרויקה" בעידן

עסקים על האזרחים של אישית בעלות לראשונה איפשר זה חוק
לעיקר והביא וכו', החוץ סחר הייצור, התעשיה, השירותים, בתחומי
מוחזקים והמסחר המפעלים כל היו אז שעד (מכיוון בברה"מ השינוי
ברה"מ של הכלכלית להתפוררותה ישיר באופן תרם וגם המשטר), בידי

עולם. במלחמת האיום של דרסטית להקטנה שהובילה בהמשך

– ורשה" "ברית התפרקות גם ממש תקופה באותה החלה כן, כמו
ברה"מ, לבין אירופה במזרח רבות מדינות בין צבאית ברית שהייתה
עולם "מלחמת של במקרה וארה"ב נאט"ו ברית מול ללחום נועדה אשר
לפרישתה הביאו בפולין, שאירעו ענק והפגנות שביתות ח"ו. שלישית"
על והאיום המדינות, שאר כל גם פרשו ובעקבותיה מהברית, בהמשך

יותר. עוד הצטמצם העולם, שלום

הפחתת על לברה"מ ארה"ב בין "START 1" הסכם נחתם תנש"א בשנת
(במקום אחת כל מבצעיים גרעיניים קרב ראשי 6,000 לכדי עוצמתן
שבת ערב ששי, ביום יחדיו!) לשתיהן שהיו נפץ ראשי אלף 77,000 כ-
הגדולות המעצמות ראשי כל נפגשו תשנ"ב, בשנת משפטים פרשת
ולהפנות הגרעיני, הנשק ייצור את לצמצם כוונתם על והצהירו באו"ם,
לימינו עד נמשך הנשק פירוק והכלכלה. הרווחה לקידום המשאבים את
רוסיה יפחיתו ולפיו NEW START הסכם נחתם שנים מספר לפני -

בלבד. מבצעיים גרעיניים נפץ ראשי 1550 לכדי עוצמתן את וארה"ב

שבת, באותה שנאמרה בשיחה הסביר, שליט"א המשיח מלך הרבי
אשר בעצמו, המשיח מלך של פעולתו הינה הנשק לפירוק שהסיבה
מכך נובעת והיא לטובה, דרכן את לשנות העולם אומות על פועל
הסביר כן כמו צדקנו. משיח ביאת של השיא" ב"זמן נמצאים שאנו
הינה האו"ם) (בבנין יורק בניו דווקא נערכה שהפגישה לכך שהסיבה
רק בחסידות השמור (כינוי הדור" "נשיא של עירו שזוהי העובדה בשל
את ומקשר מוסיף הנ"ל הקודש שיחת בהמשך מזו, יתירה עצמו). אליו
ומורי רבנים מאות ע"י נפסק בו המפורסם הדין לפסק הנשק, פירוק

צדקנו! משיח הינו עצמו שהוא הוראה

וחניתותיהם לאתים חרבותם "וכתתו הינו הגאולה מיעודי אחד
ד), ב, (ישעיה מלחמה" עוד ילמדו ולא חרב גוי אל גוי ישא לא למזמרות
רבה בסמיכות אנו שעומדים נוסף ברור סימן הינו הנשק פירוק ולכן
במלחמה הנתונות בעולם מדינות שום כיום אין כי לציין יש לגאולה.
השאיפה וכיו"ב), גבול וסכסוכי איומים רק (ישנם ביניהן כוללת
רשע ומשטרי למלחמה, להידרדר בלא סכסוכים לפתור הינה העולמית
לה' הודאה ומצוות, בתורה הוספה ע"י העולם. ברחבי לקרוס ממשיכים
המשיח מלך הרבי והתגלות הגאולה את נזרז ושמחה, בטחון הנסים, על

ממש! בקרוב שליט"א

אחרי מירושלים: שבת שי מספר
משלא נישואין, של שנים חמש
לרופאים פנינו ילדים, לנו נולדו
מה שיבדקו מנת על שונים

לעשות. אפשר

הביאו ומשונות, שונות בדיקות
שאכן לקבוע, הרופאים את
המונעת בעיה, ישנה לצערנו
הנכסף לרגע לזכות מאיתנו
בביתנו והחרדה הלחץ ומפלס

בהתאם... עלה

לבדוק החלטנו זמן, באותו
במרכז מסויים, רפואי טיפול
ואכן לציון, ראשון בעיר רפואי
לעיר, נסענו תורנו, שהגיע לאחר
כשהם הרופאים לנו המתינו שם

בהליך מתחילים
מראש. שנקבע

שעות, מספר לאחר
הרפואה, מבית יצאנו
צורך חשתי ואני
לפרוק עז, נפשי
ליבי, על אשר את
תהלים, באמירת
בפני ותחינה בקשה
ואדון בשר כל רופא
שנזכה המעשים, כל
בשורות לשמוע כבר

טובות.

שאני תוך סביבי, הסתכלתי
למצוא אוכל היכן בדעתי חוכך
ספר היום אמצע של זו, בשעה
גדול בנין על נחו ועיני תהלים,

הזהב". "קניון בסמוך ובולט

בתוך יש רבות לעיתים "הלא.
הרהרתי כנסת", בית גם הקניון
לעבר פוסע שאני תוך לעצמי

הבנין.

ושאלתי בפתח, לשומר ניגשתי
בו מקום או כנסת בית על אותו
כדי תהלים, ספר להשיג אוכל

שיחי. את בו לשפוך

לשליח אותך להפנות יכול "אני
שליט"א" המשיח מלך הרבי של
אותי מפנה כשהוא השיב הוא
סנטר, חב"ד בשם בולט למרכז

השלישית. בקומה השוכן

המקום, מנהל קיבל פני את
לי הציע שמיד חיון, אילן הרב
ברכתו את לבקש גם בנוסף,
המשיח מלך שליט"א הרבי של

קודש', ה'אגרות באמצעות
אך לסרב, ניסיתי בתחילה
שלא בקצרה לי הסביר הוא
הוסיף זאת להפסיד לי שווה
הענין חשיבות על מילים מספר
המתגלגלים, הרבים והניסים
ניגשתי אותי. לשכנע והצליח
לתוך בקשתי את והכנסתי

הספר.

הרב אותי עיכב לצאת, כשבאתי
לי, ואמר דקות מספר עוד אילן
כתוב מה נקרא בא כל קודם
בשביל 'לחיים' נגיד בתשובה,

לדרכך. תלך כך ואחר הברכה,

דיברה לשי, שהופנתה התשובה
מיהר חיון והרב בנות, שלש על
שבעזרת לי לומר
שלש לנו יוולדו ה'

בנות.

מכן, לאחר שנה
חבקנו סיון, בחודש
בנות שלישיית
לאריכות מתוקות

ימים.

כי להוסיף, חייב אני
לספר אז, משבאתי
לפני המעשה את
יורם הרב ורבי מורי
מכך התפעל הוא זצ"ל, אברג'ל
כאשר כי לי ואמר עמוקות
שליט"א הרבי את שואלים
יש קודש, באגרות המשיח מלך
כולל הנהוג, באופן זאת, לעשות

צדקה. ונתינת ידיים נטילת

להיות יש כי לך אומר "אני
אינם קודש האגרות וטהור, זך
להתייחס יש אחרים, כספרים
וכובד הרצינות במלא לכך
כי מוסיף שהוא תוך הראש"
כהכנה במקווה לטבול אף כדאי
בכל כי וציין הוסיף הרב לכך.
הוא בחיים לו שיש שאלה
הרבי תשובת את ומקבל שואל
בכל כולל המשיח מלך שליט"א

שיחיו. לילדיו שנתן השמות

נתנו המופלאים הדברים
הנס להפנמת גדול חיזוק לי
השנה לו. שזכינו המופלא
יום את בעז"ה יחגגו הבנות
ימים לאריכות החמישי הולדתן

טובות. ושנים

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק שבט-אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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ברכה מצא - תפילה חיפש

החשבונות כל שיתבטלו ותופר", עצה "עוצו ושיהי'
שאלה בפשטות, היינו נועם, בדרכי התכניות וכל

הכרח של עניין זה - מזה ויותר טוב, דבר שזה וחושבים שמשתטים
לעניין מיד "ירד" וזה המרה; בטעותם ומיד תיכף שיבחינו וכיו"ב,
אשר זר "א-ל - בקרבו שנמצא מה"גוי" להבהל שיפסיקו - פועל של
תשל"ט) תצוה ש"פ (מוצאי שבחוץ. מהגויים גם וודאי - בקרבך"

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

התוכניות כל שיתבטלו

חיון אילן הרב

העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את ומרחיבים מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

משיח פני לקבלת ה-70 שיירת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שנות שבעים ציינו בו שבט, י' יום התקרב עם
ברור, היה המשיח, מלך שליט"א הרבי נשיאות
מכל יותר רציניות, פעולות לעשות שחייבים
ולזרז הוראותיו קיום את לחזק כדי שנה,

ממש. ומיד תיכף התגלותו

בולטות פעולות נערכו בעולם, מקום בכל אם
תומכי ישיבת תלמידי שבקרב הרי זה, בתחום
שליט"א הרבי אצל ב-770, השוכנת תמימים
ורצון מיוחדת תכונה הורגשה המשיח, מלך

במיוחד. גדול רעיון לפועל, להוציא

בגדול זה על הולכים
יזמו אלגזי מענדי והת' אורן משה אברהם הת'
מברוקלין גדולים רכבים 'טנקים' 70 של שיירה
התגלגל כיצד מספרים זה, ביום למנהטן
כשבאחת חודשים, מספר לפני "היה הרעיון:
בעבר, אמנם השיירה, ענין עלה ההתוועדויות,
שיירות, ניסן בי"א או זה, ביום נערכו כבר
שיירה בעצמם, הבחורים יזמו לא מעולם אך
הרים לשיחה, ער שהיה מאנ"ש א' שכזו. גדולה
תצא השיירה שאם במקום, ואמר הכפפה, את
מהרכבים עשירית עצמו על לוקח הוא לפעול
לנו שנותר כל שכזו פתיחה אחרי טנקים). 7)
מלך  שליט"א הרבי של ברכתו את לבקש הוא

לפועל. זה את להוציא ולהתחיל המשיח

גדול מימון להשיג צריכים היינו ובראשונה בראש
מול תיאום רכבים, 70 בשכירת מדובר במיוחד,
וכמובן נהגים עשרות של גיוס השכרה, חברות
ויצאו ופעילים בתמימים הטנקים כל איוש
עם מיוחדים שלטים הדפסנו בנוסף ל'מבצעים',
ביקור כרטיסי הדפסנו המיוחד, היום של מסרו
וקישר המאורע לרגל שהוקם לאתר שהפנו
וזירוז ה-70 הנשיאות יום על למידע אחד כל

משיח. של התגלותו

ההכנות הגיעו והקדוש, הגדול היום בוא עם
70 של ארוכה שרשרת האחרונה. לישורת הרבות
כתר בולט רכב כל כשמעל מעוטרים, רכב כלי
פרזדינט רחוב בשולי בגאווה נעמדה מרשים,

המהפכנית. לשיירה ערוכים (=הנשיא),

נכבשת מנהטן
ורכבי אופנועי סוללות הוצבו בבוקר, למחרת
בעוד הסמוכים, הרחובות במבואות משטרה
שחרית תפילת את חותמים התמימים שתלמידי
דקות ותוך המשיח, מלך שליט"א הרבי במחיצת
בכוננות הטנקים עשרות את הם חובשים מספר

היציאה. לקראת שיא

רחוב בפאתי לנוע. החלה הגדולה השיירה
נשים אנשים מאות ניצבו פארקווי איסטערן
המרכזית לשיירה בנוכחותם שהצדיעו – וטף
יוצאת אורה שממנו הבית 770 מחזית היוצאת

נלהבת. בהתרגשות – העולם לכל

עשרות של בניצוחם מופתי, בסדר נעה השיירה
דרך, כל ופילסו נתיב כל שחסמו השוטרים
אומניך" מלכים "והיו – שנאמר מה לקיים
נצפה מנהטן, גשר ביותר. המהודרת בצורה
המשיח המלך ונבואת בבשורת 'כבוש' כולו
אלפי של הנלהבת תגובתם הטנקים. באמצעות
לא – הרכב כלי לשרשרת שנחשפו היהודים
אחד – מנהטן של ליבה בלב מלבוא. איחרה
בישרו – בעולם ביותר העמוסים המקומות

המשיח. מלך של זהותו את הטנקים

מסייעים השוטרים
חבריו כמו מהרכב, שירד הבחורים אחד
בקרן לבדו עצמו את מצא העלונים, את להפיץ
הלפתעתו התקדמה, כבר כשהשיירה הרחובות,
את להמשיך הזמינו והשוטר ניידת לידו עצרה

הניידת מתוך ההפצה
כשהחלון עצמה,
"משיח קורא הוא
כרטיסים מחלק בא"

והשבים. לעוברים

את לציין, מיותר
הנרגשת תחושתם
תלמידי של
הפעילים התמימים,

– בשעה בה והעוזרים, המארגנים והנהגים,
יצירת הכוללות המייגעות, ההכנות שלאחר
– ועוד משטרה אישורי כספיים, משאבים
במטרה אלו, מיוחדים ברגעים הם צופים
היהודים אלפי כאשר עיניהם, מול המתגשמת
כ"ק – המושלם המנהיג של לדמותו נחשפים
את הפועלת שליט"א, המשיח מלך אדמו"ר

המושלמת. בהתגלותו העיקרית המטרה

מגמגום לסובל עצות
המיחוש אודות כותב בו טבת, מכ"ב למכתבו במענה
ולא רופא דעת שאל כבר ואשר בדבור, גמגום שלו,

לו. הועיל

במקצוע מומחים רופאים שהרי הדבר, קצת ולפלא
גם ימצאו ובטח טפול, ואופני דרכים כמה להם יש זה

בשבילו. המתאים

במדה הוא תלוי בכלל אשר הוא, ועיקר להוסיף ועלי
העצבים, ובמצב עצמו בבטחון על-כל-פנים חשובה
איזה כשעושים אפילו בכל-אופן היעוצה העצה שלכן
יסוד שהיא הבטחון, במדת האדם שיתחזק טפולים,
עולם בורא שהוא יתברך בהשם בטחון אמונתנו,
ואחד אחד כל על פרטית בהשגחה ומשגיח ומנהיגו
זמירות נעים בלשון מובן שמזה הוא, הטוב ועצם

מפני הבושת שולל שזהו אירא, לא לי ה' ישראל,
השי"ת אשר חזקה ותקוה נמצא, שבסביבם אדם בני
שעומד בהבנתו עוד שיוחקק וככל לפניו, בטוב ינחהו
מה החשש, יתמעט הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני
הדבור ויוטב דבורו, אופן על אצלו העומדים יאמרו

הטפול. עם ביחד ובפרט ממילא, בדרך

שכשבא והוא בהאמור, נקודה שעוד להוסיף כן
עם ילחם לא בסדר, לבטאה יוכל שלא וחושש לתיבה
בביטוי יחליפנה אם כי דוקא זו תיבה לבטא עצמו

וכיוצא-בזה. אחר

מובן דשמיא, לסייעתא צריכים דבר שלכל ומאחר
התורה בלימוד ושקידה בהתמדה להוסיף שעליו
בפני העומד דבר לך ואין מצותי'ה, בקיום והידור

הרצון.
ז׳קעג) (מאגרת

הגשר על רוקדים

מנהטן את חוצה הטנקים טור
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בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,

כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com :האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום לאימייל שלחו דיווחים

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים
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קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

ציון במתחם
התניא בעל

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


