
המשיח ממלך מצה
הקודש לארץ הגיעו שנה, כמידי
המשיח. מלך שליט"א מהרבי המצות
חלוקתם כעת גם נמשכת המצב לאור
הכתוב פי על וזאת חב"ד, מוקדי לכל
האמונה מאכל הינן שהמצות הק' בזוהר
אלו. בימים במיוחד הנדרש והרפואה,
חב"ד לבית לפנות ניתן המצות לקבלת

.03-658-4633 ים: בת

ניסן כ״ח כינוסי
נאמרה בו יום בניסן, כ"ח יום לרגל
המשיח מלך הרבי של הידועה השיחה
הגאולה את ולהביא לפעול שליט"א
כינוסי נערכו והשלימה, האמיתית
אירועים המצב מפאת התעוררות.
ובנות נשות התמימים, לאנ"ש, אלו
המתאים, באופן אחד כל נערכו חב"ד
בהם וטלפוניים, אינטרנטיים ובשידורים
והכנסים האירועים רבים. חלק נטלו
להגברת טובות החלטות בקבלת ננעלו

הגאולה. בשורת פרסום

בלייב חסידות שיעורי
צומצמו בו הנוכחי, המצב לרגל
בשיעורי ההשתתפות אפשרויות
הרבי שלוחי נערכים הרבים, החסידות
את ומעבירים, המשיח מלך שליט"א
בשידורים השיעורים, של הגדול חלקם
חלק השונות. באפשרויות חיים
משיח באתרי מתפרסמים מהשיעורים

הגאולה. אתר ובהם

טובות חדשות

רופאך ה' אני = אייר

הזעזוע את שחולל כיום נחרט ניסן, כ"ח יום
הבאת כי החסידים, אצל התובנה ואת העמוק
בעשייתם. תלויה והשלימה האמיתית הגאולה
שליט"א הרבי נשא ('91) תנש"א בשנת זה, ביום
את קיבלה שלימים השיחה, את המשיח מלך
כל "עשו קרא בה הידועה", "השיחה הביטוי
צדקנו". משיח את להביא . . ביכולתכם אשר
של עידן נפתח שיחה, אותה לאחר מיד ואכן,
לזירוז ממשיות פעולות ועשיית דרך פריצת
ועידודיו לברכותיו זוכות אלו כשכל הגאולה,

המשיח. מלך שליט"א הרבי של הק'

מאותו חלפו שנה 29
מקבלים והשנה ערב,
תוקף. משנה הדברים
הטלטלה למול דווקא
לידי הבאה העולמית
כה בשינוי ביטוי
חייהם באורח עמוק
תושבי מיליארדי של
בכל - השונות המדינות
אפשר כולו, העולם
העולם כי ולראות לחוש
חדש, לשלב צועד כולו
לגמרי השונה לעידן
עד שהתקיים מה מכל

הורגלנו. ואליו היום

משתנה הכל
שליט"א הרבי של הק' בשיחותיו שמעיין מי כל
כבר זה, טוטאלי שינוי כי יודע המשיח, מלך
עולם. באי לכל ברורה בנבואה נמסר ואף נצפה
נקלטים הדברים הנוכחי, בעידן שדווקא אלא

הנגלית. במציאות למישוש וניתנים

היהודי, השנה בלוח המפורסמים מהימים אחד
בו יום זה, בחודש שיחול בעומר, ל"ג יום הוא
ההילולא את מציינים
בר שמעון רבי של
ספר מגלה יוחאי,
הסוד. תורת - הזוהר

"גל בפסוק עולם גדולי מצאו זה ליום הרמז את
הנפלאות כאשר מתורתך" נפלאות ואביטה עיני
רומזיםלפלאותהמצוייםבתורתהנסתר שבתורה,
בל"ג פטירתו ליום רומזים עיני גל המילים ואילו
נוספת, חשיבות השנה המקבל זה, פסוק בעומר.
- קיט פרק אמירת במסגרת היומית, בקריאתו
המשיח. מלך שליט"א הרבי של הנוכחי פרקו

לה שאין חיים, אנו בה זו תקופה דווקא ואכן,
המביאה התקופה היא כולה, בהיסטוריה ורע אח
ואביטה, עיני גל הבקשה ולמימוש הגדול לגילוי
כל מוסרות כאשר
מגלה והעולם המחיצות
האמיתית פנימיות את
עצמות ע"י שנקבעה כפי
מגיע זה הליך - ומהות
בקרוב שלימותו לידי
האמיתית בגאולה ממש

והשלימה.

סגולה ימי
הקרוב, ראשון ביום
של הולדתו יום יצויין
מי מוהר"ש, אדמו"ר
האמרה את שטבע
אריבער" "לכתחילה
- היא שמשמעותה
נתקלים כאשר עושים מה מלמעלה. מלכתחילה
לעבור דרך מחפש העולם בעוד ובעיה? במחסום
המהר"ש הרבי שאני, הרי מלמטה, קודם אותו

מלמעלה. מלכתחילה אומר:

ימי את לנצל כעת, מאיתנו הדרישה גם זו
בניסן מכ"ח הנדרשת בתנופה לפעול אלו, סגולה
של כניסתו על המבשרת זו בשבת בכך ולהמשיך
הסגולה ימי ואיתו הרפואה, חודש - אייר חודש
מעשיות בפעולות - לטובה עלינו הבאים
של הבטיחות הוראות את לכולם המבשרות
זה הנה - ונבואתו המשיח מלך שליט"א הרבי
האמיתית לגאולה אנו זוכים הנה בא, משיח

נאו. והשלימה,

הגדול הגילוי
עכשיו מתחולל
בעידן חיים, אנו בהם הנעלים הרגעים את לנצל עלינו כולו. העולם על עוברים ביותר מיוחדים ימים
ואחת. אחד לכל המשיח מלך שליט״א הרבי של בשורתו את להביא כדי זו, היסטורית ובתקופה
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התוועדות נערכה הבריאות, כללי פי ועל המשטרה להנחיות בהתאם
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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 עטל בת שרה מרת

וקסלר
ה'תש"פ ניסן כ"ו נלב"ע

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

נשמת לזכות

לזכות תהלים באמירת להוסיף נא

שוויי בוניה בן יעקב אהרן הרב
הייטס דקראון הבד"צ וחבר דאתרא מרא

רפואה לו וישלח ימאס, לא כביר א-ל והן
הזקוקים ישראל חולי שאר בתוך שלימה,

שמים. לרחמי

לרפואת להתפלל נא

 
   
   
    
     
   
    
    
     
   
    


   

ב) יב, (ויקרא וילדה תזריע כי אשה

לבא לעתיד בצער יולדת אשה הזה בעולם
ילדה תחיל בטרם סו) (ישעיה כתיב מה

וגו'. לה חבל יבא רבה)בטרם (מדרש

ו) יג, (ויקרא וטהר בגדיו וכבס

בן שמעון רבי בשם יוחנן רבי אמר
מיד הגחלים נצטננו לא אלמלא יוחאי:
נשתייר לא גבריאל, של לידו כרוב של
ולא ופליט. שריד ישראל של משונאיהם
הרעה לעשות הוא ברוך הקדוש רצה

מלאך. ידי על אלא עצמו, ידי על

הטובה עושה הוא לבוא, לעתיד אבל
עליכם "וזרקתי שנאמר: עצמו, ידי על

כה). לו, (יחזקאל טהורים" מים

אתה, רשע, חפץ א-ל לא "כי אומר: הוי
ד). ה, (תהלים רע" יגורך לא

(תנחומא)

ב) יג, (ויקרא באדם תהיה כי צרעת נגע

זרה עבודה לעובדי הלקה הזה בעולם
אותן ילקה כך לבא לעתיד ואף בצרעת.
המגפה תהיה "וזאת שנאמר: בצרעת,
להם אומר יב). יד, (זכריה וגו'" ה' יגוף אשר
קוראים שהייתם לפי הוא: ברוך הקדוש
בטומאה אתכם מטמא אני טמאים, לבני

הטומאות. אבי (תנחומא)גדולה

יא) יג, (ויקרא הכהן וטמאו

בעולם לישראל: הוא ברוך הקדוש אמר
ומטמאין. וחוזרין מטהרין הייתן הזה
טהרה אתכם מטהר אני לבא לעתיד אבל
"וזרקתי שנאמר: תטמאו, שלא עולמית,
מכל וטהרתם, טהורים מים עליכם
אתכם" אטהר גלוליכם ומכל טומאותיכם

כה) לו (תנחומא)(יחזקאל

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:54 18:39 ירושלים

19:56 18:54 תל-אביב

19:57 18:46 חיפה

19:55 18:56 באר-שבע

20:30 19:27 ניו-יורק

גו'. כסאי השמים ה' אמר כה :
כד) - א סו, (ישעיהו

הנעלה במצב דווקא צרעת

מלך דבר

תזריע-מצורע פרשת
ב' פרק אבות: פרקי

תזריע-מצורע

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

הוא בגמרא המופיעים המשיח של משמותיו אחד
(בספר הפסוק מן הוא לכך והמקור "מצורע",
סבלם ומכאובינו נשא הוא חולינו "אכן ישעיה)

מעונה". אלוקים מוכה נגוע חשבנוהו ואנחנו

מתבטא נשא" הוא "חולינו מדוע להבין, וצריך
של שמו שזהו כך כדי ועד צרעת? בנגע דווקא

(מצורע)? –"חיוורא" משיח

אדמו"ר דברי פי על זאת להסביר ניתן ולכאורה
"אדם הפסוק את שמבאר תורה' ב'לקוטי הזקן
הכוונה "אדם" – צרעת" נגע בשרו בעור יהיה כי
שברוחניות כזה אחד על ומדובר נעלית, לדרגא
ומה הפרטים, בכל הטוב מן הרע את ובירר תיקן
שלכן לבושיו", שבסוף ה"פסולת רק זה לו שנותר

בחיצוניות. – בשרו" "בעור רק נמצא הנגע

האחרון הבירור
בשם נקרא משיח מדוע מובן זה פי ועל
האחרון הבירור את לברר בא משיח כי "מצורע",
הסיבה גם זוהי ישראל. בני של לבושיו" ש"בסוף
את לברר מנת על דמשיחא', 'עקבתא לאריכות
ישראל בני של האחרון והבירור החיצוני הרע

המשיח. המלך ע"י

מורה דבר כל של שמו להבין: צריך עדיין אבל
"מחולל שמשיח אע"פ ובענייננו, שלו, התוכן על

עניינו זה אין עדיין מצורע, שהוא ועד מפשעינו"
- שלילי עניין זהו הרי (כי משיח, של העיקרי
עניינו ואילו בנ"י) אצל האחרונה הפסולת בירור
ישראל, בני של גאולתם הוא משיח של העיקרי
משיח מדוע כן ואם וכו', המקדש בית בניית

השלילית? הפעולה שם על כאן נקרא

והצרעת הנגע עניין שבתוכן לומר מוכרחים ולכן
הגאולה – משיח של העיקרי עניינו מרומז

ידו. על שתבוא

הגבורות את להמתיק
עוד מבואר לעיל שהובאו הזקן אדמו"ר בדברי
הן, גבוהים דברים "נגעים לנגעים: בנוגע עניין
הכהן שיקראנו עד טמא נקרא אינו ש[המצורע]
הנגעים אין טמא שם לו קרא לא וכשעדיין טמא,
עליונים, אורות הם אדרבה אלא טומאה בכלל

דקדושה..". קשיא דינא שהם רק

הכהן ע"י שיוקבע (לפני הנגע שעצם אומרת זאת
עניין אדרבה, אלא טומאה, של עניין אינו כטמא)
אין "טהור", שזה אומר הכהן וכאשר קדושה, של
להמתיק כדי אלא הטומאה, מן לטהר כדי זה
דקדושה" קשיא ה"דינא את ולהפוך הגבורות את

לחסד.

ששורש בלבד זו שלא יותר, עוד להוסיף ויש
קשיא ב"דינא שהם רק – בקדושה הוא הנגעים
הנגעים ששורש מכך, יותר עוד אלא דקדושה",
שמבואר כפי בקדושה, ביותר נעלית בדרגא הוא
עניין לא הוא שבשורשה הגבורה למידת בנוגע
אדרבה אלא השפע), (מניעת וצמצום דין של
ריבוי על שמורה 'תגבורת', מלשון גבורה –
ההשגה יכולת מכפי שלמעלה השפע ותגבורת

המקבל. של

עולם של למנהגו מחוץ
הוא הראשון בשרשו שהנגע בענייננו, גם וכך
אח"כ נשתלשל שמזה אלא קדושה, של תגבורת
נשתלשל אלו ומדינים (דקדושה) קשים דינים

הטמאים. הנגעים יותר למטה אח"כ

בשם נקרא משיח מדוע הטעם מובן זה כל לפי
מכל יציאה הוא הגאולה עניין כי "מצורע",
שהיא דקדושה, תגבורת – והגבולים המיצרים
והגבלה. ממדידה שלמעלה האלוקות התגלות

נקרא שמשיח לכך נוסף טעם מביא המהר"ל
שמחוץ דבר היא שהצרעת שכמו "מצורע",
שמחוץ דבר הוא המשיח כך עולם, של למנהגו
ומרומם נבדל הוא המלך כי עולם, של למנהגו

העם. מן

אצל האחרון והזיכוך הבירור ע"י ומיד, ותיכף
ה"אורות להתגלות כלים כולם נעשים בנ"י,
עוד יכנף "לא היעוד לקיום וזוכים העליונים"
בגאולה מוריך" את רואות עיניך והיו מוריך
תיכף צדקנו משיח ידי על והשלימה האמיתית

ממש. ומיד
ה׳תנש״א) תזריע פ׳ שיחות לקוטי (ע״פ



ה׳תנש״א ניסן לכ״ח אור המשיח, מלך שליט״א הרבי משיחת

ביכלתכם אשר כל עשו
עניין הדגשת דבר על לעיל האמור פי על

מתעוררת - זה בזמן (במיוחד) הגאולה

על הבט שמבלי היתכן גדולה: הכי תמיהה

משיח ביאת פעלו לא עדיין - הענינים כל

כלל מובן שאינו דבר ממש?!... בפועל צדקנו

וכלל!

עשרה שמתאספים - נוספת ותמיהה

ובזמן ביחד, מישראל עשיריות) וכמה (וכמה

אינם כן, פי על ואף להגאולה, בנוגע זכאי

ומיד, תיכף המשיח ביאת לפעול מרעישים

וגם זה, בלילה יבוא לא שמשיח ליצלן, רחמנא אצלם, מופרך ולא

צדקנו, משיח יבוא לא מחרתיים וגם צדקנו, משיח יבוא לא מחר

ליצלן!!! רחמנא

היו ואילו כו', הציווי מפני זה הרי - מתי" "עד כשצועקים גם

כבר שמשיח ובודאי בודאי באמת, וצועקים ומבקשים מתכוונים

בא!!! היה

באמת ויצעקו ירעישו ישראל בני שכל כדי לעשות יכולני עוד מה

עד שנעשה מה שכל לאחרי בפועל, המשיח את להביא ויפעלו

- ועיקר ועוד בגלות, עדיין שנמצאים והראייה, הועיל, לא עתה,

השם. עבודת בעניני פנימי בגלות

צדקנו משיח את בפועל להביא
כל עשו אליכם: הענין למסור - לעשות שיכולני היחידי הדבר

בכלים אבל, דתוהו, דאורות באופן שהם ענינים - ביכלתכם אשר

ממש! ומיד תיכף צדקנו משיח את בפועל להביא - דתיקון

שהם ש"יתעקשו" מישראל עשרה ימצאו סוף כל שסוף רצון ויהי

כמו - הקב"ה אצל יפעלו ובודאי הקב"ה, אצל לפעול מוכרחים

ולכן) כמעלה), =) (למעליותא הוא עורף קשה עם "כי שכתוב

הגאולה את בפועל להביא - ונחלתנו" ולחטאתנו לעווננו וסלחת

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית

לכל ואתן אוסיף - שלי הפעולה ע"י יותר עוד ולזרז למהר וכדי

צדקה ו"גדולה לצדקה, ליתן שליחות-מצוה מכם ואחת אחד

הגאולה". את שמקרבת

אשר כל אתם תעשו ולהבא ומכאן עשיתי, שלי את ואני

ביכלתכם.

מה עצה שיטכסו שלשה, שנים, אחד, מכם שימצא רצון יהי
שתהיה שיפעלו - העיקר והוא ועוד לעשות, וכיצד לעשות
ומתוך ממש, ומיד תיכף ממש, בפועל והשלימה האמיתית הגאולה

לבב. וטוב שמחה

ה׳תנש״א) ניסן לכ״ח אור (משיחת

__________

ט. לד, תשא (52

ד. סז, בלק לקו"ת סע"ב. קכג, מג"א בתו"א הובא ספמ"ב. שמו"ר ראה (53

תשובת הוא נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי שהפסוק להעיר, (54
עה"פ). ומצו"ד (רד"ק הגאולה על הנביא לתפלת הקב"ה

פל"ז. תניא וראה א. יו"ד, ב"ב (55

קופצ'יק, יצחק יוסף הרב מספר
שליט"א המשיח מלך הרבי שליח

בבוליביה:

ניסים לנו יש שנה בכל "כרגיל,
פה החוק לפסח. המצות סביב
להכניס שאסור קובע, בבוליביה
למדינה. אוכל של קילו מ–5 יותר
בגבול אוכפים ממש שלא חוק זה
זה התעופה בשדה אבל היבשתי,
וכל שיקוף, מכונות יש שם שונה;

דרכן. עוברות המזוודות

לבוליביה הגיעו נוסף ובחור אחי
לנו לעזור כדי כחודש לפני

הפסח. חג בימי בשליחות

לדרך, שיצאו קודם
של קילו כמה התלבטתי
מצד איתם: לשלוח אוכל
כמויות חייבים – אחד
בשביל מצות של אדירות
הציבוריים הסדר לילי
אחרי השנה, ובפרט פה.
בויזות הצורך את שביטלו

איתנו יחגגו כנראה למדינה,
אני בנוסף, מטיילים. 1000 מעל
ועבור עבורי, גם למצות זקוק
הקהילות ועבור הקהילה, יהודי

המדינה. שברחבי הנוספות

הרבה תופסות מצות – שני מצד
אותן 'להחביא' אפשר ואי נפח

במזוודה...

רבים ולבטים מחשבות לאחר
שלנו את נעשה שאנחנו החלטתי,
ארבע בעיניו. הטוב יעשה וה'
(וגם במצות עמוסות מזוודות
מנות למשלוחי ממתקים קצת
הבחורים לדרך. יצאו לילדים...)
יהיה לא שזה יודעים שמגיעים
מלווה המתח ניסים. וצריך פשוט,

הטיסה. זמן כל אותם

המזוודות, במסוע התעופה, בשדה
המזוודות שאחת קולט שלי אח
מנעול. יש ועליה מסתובבת, שלנו
זו אולי המנעול. את שם לא הוא
בודק הוא שלו? המזוודה לא
אבל – שלו המזוודה זו כן. שוב,

שלו... לא המנעול

מהמסוע המזוודה את מוריד הוא
המכס. לכיון הלאה וממשיך
אותם שולחים כמובן המוכסים
כל את לפתוח כדי הצידה

השניה. אחרי אחת המזוודות,

ראשון, קרטון ראשונה. מזוודה

הפקידה. שואלת זה?" "מה מצות.
מסתמך שלי, אח עונה "מפיות",
בתוך ארוזות שהמצות זה על

כחולות... מעטפות

קצת היו המצות מעל שני, קרטון
הסדר. לליל פעמיות חד צלחות
כלים זה שהכל לה מסביר שלי אח
עוברת. שניה מזוודה טוב, לפסח.

כלום בה אין שלישית מזוודה
המזוודה אך אוכל... מלבד
"אין בבקשה". "תפתח נעולה.
במשיכת משיב הוא מפתח", לי
התעופה שחברת מנעול "זה כתף,
לה. מסביר הוא שמה",
ויכוח, של דקה–שתיים
מוותרת והפקידה
מזוודות פתיחת על
החוצה אותם ומשחררת

קילו. 100 כמעט עם

המנעול? את שם מי
יודעים... לא עדיין אנחנו
מצה שקיבלנו העיקר

משמע... תרתי – 'שמורה'

לנו עזרו שהתמימים לאחר אגב,
כתבו הם ופסח, פורים בימי
שהם המשיח מלך שליט"א לרבי
ולהוסיף פה להשאר החליטו
לקבל זכו הם וכו'. התורה בלימוד
הקודש: באגרות מדהימה תשובה

העתקה בענין "..בשאלתו
לי נראה אין הנה מאיטליא.
השי"ת שזיכהו וכיון כלל, הדבר
לפעול שיכול במקום שנמצא
בעניני באמת אויפטאן או שם
הקשורים ובענינים בכלל יהדות

בפרט, בחסידות

למה וכלל כלל מובן אינו הנה
וחיפוש העתקה ע"ד לחשוב לו
שעל ובפרט אחרות, במדינות
כדבעי המצב אין הידיעות פי
בהמקומות וברוחניות בגשמיות
במכתבו שכותב וחששא שמזכיר,
העולם, של הכללי המצב מפני
באיזה ידוע שאין מלבד הנה
לכאורה הרי יותר, בטוח מקום
זיין יוצא מען וועט הקרוב בזמן

לבד. בפחדים

דבר – כזה פחד – שזהו וכיון
הברירה ישנה הרי ברצון, התלוי
בחסדי בטוח ולהיות לפחוד שלא
כל יהי' שלא חנם חסד השי"ת

ח"ו". נפש עגמת של ענין

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אייר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ה. פרק סנהדרין. הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא פרק

שנים ספר והוא קנין ספר וגו'. חכמה ראשית
א-ג. פרק אלו. בפרקים מכירה.. הל' עשר..

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

יג-טו. פרק

טז-יח. פרק

יט-כא. פרק

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

התעופה בשדה שמורות מצות

ופיקוח-נפש סכנת-נפשות של ענין על מדובר
(כפי מישראל ריבוא שישים פעמים כמה של ממש

פקו"נ) של ענין שזהו דפליג" מאן ו"לית העיתונים, בכל נדפס שכבר
במסמך הפשט אם לא, או המסמך על חתמו אם נפקא-מינה למאי -

פיקוח-נפש! אודות מדובר - אחר באופן או כזה באופן הוא
תשל"ח) ניסן מבה"ח שמיני ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נפש פיקוח אודות מדובר
העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את ומרחיבים מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:
WhatsApp מנוי +1(646)7702811

קופצ׳יק הרב



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

קי"ט) (תהלים ה'... חסדך ויביאוני

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בתקופת שקורות המרתקות התופעות אחת
של וגדל הולך צמצום היא העולמי, המשבר
האלימים והסכסוכים הצבאית הפעילות נפח
צרפת נשיא כי התפרסם השבוע העולם. ברחבי
של יוזמתו למימוש הכח במלוא הצטרף מקרון
לדבריו עולמית". אש ל"הפסקת האו"ם מזכ"ל
בין בנושא קונצנזוס להשגת קרוב כבר הוא
של הבטחון מועצת של הקבועות החברות 5
ארה"ב, - החזקות המעצמות חמשת - האו"ם
אמר צרפת נשיא בריטניה. צרפת, סין, רוסיה,
לפועל תצא כולן של משותפת שהצהרה יתכן כי

הקרובים. בימים כבר

סכסוך יש בהן מדינות האו"ם, מזכ"ל לדברי
כבר - תימן לוב, סוריה, אוקראינה, - אלים

ליוזמה. להצטרף הסכימו

בחסד עסוקים כולם
אכן כי נראה עצמו מהשטח העולה מהמידע
והקואליציה סעודיה הזירות. בכל התמתנות יש
הודיעו כבר בתימן, בלחימה מובילה שהיא
זו. במדינה הלחימה פעילות כל הפסקת על
הטורקי הצבא בין החיכוכים כמות - בסוריה
נראה באוקראינה וגם מאוד. ירדה הסורי לצבא
גם לכולנו, כידוע נחלשה. הלחימה עוצמת כי
הצטמצמו ישראליות תקיפות על הדיווחים

האחרונה. בתקופה יחסית

בימים כי נראה לבנון, מתוך רבים מדיווחים
לסייע מנת על המרץ במלוא פועל חיזבללה אלו
פתח הוא כך לשם הוירוס. בהתפשטות במאבק
מתנדבים גייס שלו, הרפואי הציוד מחסני את
ואף יחידותיו, של הרפואה צוותי את פרס רבים,
אנשי רפואי. לטיפול יעודיים מתקנים הקים

במקומות אזרחי-רפואי סיוע נותנים הארגון
השיעית האוכלוסיה בקרב בעיקר בלבנון, רבים

הארגון. של הכח בסיס את המהווה -

חרבותם...׳ ׳וכתתו
לוחמים וארגונים צבאות העולם ברחבי כן, כמו
באיראן אזרחי. לסיוע וכוחם מרצם את מפנים
ומיליציות המהפכה" "משמרות היום פועלים
הוירוס. נגד הלאומי במאבק כוחם בכל הבאסיג'
כחלק חיילים אלף 150 שתפרוס הודיעה צרפת
צבא גדודי ובישראל הלאומית, מההתמודדות
וסיוע מזון בחלוקת עוסקים כבר מובחרים

נוספות... ובערים ברק בבני

על דיווחה האווירית התעשייה - בישראל ועוד
טילים, בייצור שעסקו שלמים, יצור קוי הסבת
שפורסמו מהידיעות הנשמה! מכונות לייצור
התגייסו התעשיה, של הטילים מהנדסי כי עולה
והקימו שונים, גורמים עם ביחד גדול, למאמץ
הצהרת פי על לפעול. החלו שכבר יצור קוי

שבועיים בתוך האווירית, התעשיה בכירי
הנשמה מכונות 500 לייצר יוכלו הם מעכשיו,

שבוע(!). מדי

- המובילות הביטחוניות החברות שתי גם
חברת זו. לפעילות הצטרפו - ורפאל אלביט
מכונות של הייצור קצב להגברת נרתמה רפאל
במפעל מדיקל, פלייט חברת של ההנשמה
חוזה על חתמה אלביט וחברת תקווה. בפתח
כחודש תוך הנשמה, מכונות 3000 לאספקת
אלביט/תע"ש במפעל ייוצרו המכונות וחצי.
פיתוח על שנים מזה שאמון השרון, ברמת
חדישים... יבשתיים לחימה אמצעי של וייצור

הנבואה התממשות
הקודש משיחות באחת
ביותר המפורסמות
מלך שליט"א הרבי של
פרשת שבת - המשיח
דיבר תשנ"ב, משפטים

"וכתתו - ישעיה הנביא של שחזונו כך על
בימינו ומתגשם הולך כבר - לאתים" חרבותם
משאבי ובהפניית הגרעיני, הנשק בפירוק אלה,
דבריו וכו'. וכלכלה חינוך מטרות עבור צבא
שליט"א המשיח מלך הרבי של הנבואיים
סדרת חתימת עם במלואם, תמיד כמו התגשמו
את לקצץ וארה"ב, רוסיה את שהביאו הסכמים,
ומפורסם. כידוע הגרעיני-מימני, הנשק מלאי

מתגשמים, המשיח מלך שליט"א הרבי של דבריו
ההתממשות ממש. זו בתקופה שוב, כן, אם
חרבותם "וכתתו של והעוצמתית המחודשת
הפשוטה האמונה את בנו מעוררת לאתים",
אלו שאירועים לנו שאמר דורנו, ונשיא בנביא
משיח לגילוי וקרובה מיידית הכנה כולם הינם

ממש! היום עוד לכך שנזכה צדקנו.

לחסידות קבלה בין
ואשר קבלה, עניני על ברבים לדרשה בהנוגע כותב

ליובאוויטש. חסידי נוהגים שכן לו אמרו

מדי, יותר רחב נעשה קבלה, המושג בימינו והנה
שהשני מה על אחראי להיות יכול אחד שאין וכמובן

האמור. בתואר להכניס רוצה

מתעסקים וחב"ד ליובאוויטש אנשי לפועל, ובהנוגע
נתגלתה שבדורנו התורה, פנימיות עניני בהפצת
וכמה בכמה מתבארים שבה החסידות, בתורת
וענין קבלה, בספרי המבוארים ענינים מקומות
אנשי של היסודיות והשתדלות מעבודת הוא האמור
נפשם שמסרו נשיאינו מרבותינו עלינו כמצוה חב"ד,
תורת היא שהיא חב"ד, חסידות תורת הפצת על
לגודל בהנוגע בזה סיפורים וכמה טוב, שם הבעל

מאלו שדרשו מה וגם עצמם שלהם ההתמסרות
אשר חזקה, הכי תקותם והביעו לקולם, הנשמעים
כל נחלת זו תורה תעשה אשר ואור, הבהיר יום יבוא
בהנוגע ונחלה הכלל, מן יוצא מבלי כולם ישראל בני
והשגה, דהבנה באופן לימוד פירושה, הרי לתורה

מעשה. לידי המביא לימוד התורה, חלקי וככל

לו ידוע אין מכתבו, מסגנון שכנראה הדבר, לפלא
פרטי כשיכיר אשר חזקה, ותקותי האמורה מפעולה
ויכנס ישתתף הרי ופנימיותם, בורים על הדברים
תורת מעינות להפצת המתמסרים אלו במחנה
השפעתו כח וינצל חוצה, גם שיגיעו ועד החסידות
והשי"ת האמורה לתכלית מגעת שידו מקום בכל

יצליחו.
ז׳קפב) (מאגרת

הטילים במפעל הנשמה מכונות מייצרים

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

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