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

שבט כ״ב לקראת
חיה הרבנית פטירת יום שבט, כ"ב

הרבי יבלחט"א של רעייתו מושקא,
באירועי יצויין המשיח, מלך שליט"א

ובנות, לנשים והתוועדויות הקהל
וילמדו דמותה את נס על יעלו בהן
אל יתן "והחי של באופן ממעשיה

חב"ד. במוקדי פרטים ליבו".

במגורשים ההתעללות
מצבם על המחאה, מגל כחלק

קטיף, מגוש המגורשים משפחות של
חוף מועצת אלו, לימים עד הנמשך

להבאת בדרישה לבג"ץ, עתרה אשקלון
לטענת קבע. לבתי המגורשים משפחות

התחייבה שהמדינה בעוד המועצה,
ישנן היום שנים, בארבע מענה למתן

בקראווילות. משפחות כ-250 עוד

רוסית לדוברי הקהל כנס
הקהל" "מטה פעולות במסגרת
בשבט ט"ו בליל יתקיים "ממש", של

ופעילים לשלוחים מיוחד הקהל מפגש
בתוכו יכלול המפגש רוסית. דוברי
ויצהנדלר שמעון הרב מפי הרצאה

חיים הרב עם התוועדות מכן ולאחר
ערוכים. שולחנות סביב ניסלביץ,

ומותנה בלבד לגברים האירוע
או 077-5123-770 לפרטים: בתשלום.

770mrs@gmail.com בדוא"ל:

אלא אחר, או זה מדיני תהליך פרי אינה לארצו ישראל עם חזרת מבהיר, המשיח מלך שליט״א הרבי
והשלימה. האמיתית הגאולה עדי והכלל, היחיד של והגשמית, הרוחנית מגאולתו נפרד, בלתי חלק

טובות חדשות

ישראל כל כעת
רמה ביד יוצאים

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל! תורת פי על

יציאות שתי היו כאילו נראה זה לעיתים
מקום בזמן, שונים אירועים שני מצרים,
מאולצת כיציאה המתוארת האחת ואוכלוסין.
המצרים ע"י בכח העם גירוש ישראל, של
מצרים, על מוחץ כנצחון המתואר שני ואירוע

נצחון. במצעד לחירות מעבדות יציאה

פרשתנו, בפתיחת מובא שהדבר וכפי אחת פעם
"ויהי העם, את ששלח זה הוא שפרעה הרי
יוצאים הם ישראל לא העם". את פרעה בשלח

פרעה אלא ממצרים,
המגרש. המשלח הוא
את משלח? הוא מי ואת
מלשון "עם", "העם".
הרובד עוממות", גחלים
ישראל, שבעם הנמוך
בהם ניכרת שלא אלו
נראים האלוקית, האש

כבויים. עמומים,

יוצאים ישראל
נחיתי תיאור לעומת
אחר תיאור קיים זה,
שוני המבטא בפרשתנו,
ישראל "ובני עצום:

"ישראל". אלא "העם" לא רמה". ביד יוצאים
מאבקו לאחר ליעקב הניתן נעלה תואר שם
ש"שרית שם על "ישראל", עשיו. של במלאך
אלא עוד ולא ותוכל". אנשים ועם אלוקים עם
אילוץ, או מורא ללא בגאון, רמה", "ביד שיוצאים

ומפורסמת". גבוהה "בגבורה רש"י: וכלשון

מלך שליט"א הרבי מסביר הקדושות בשיחותיו
שונות, התייחסויות שתי היו אכן כי המשיח
שהיתה אחת שקבוצה בעוד מצרים. ליציאת
ממצרים. לצאת רצתה לא עצמה, בעיני נחיתית
במציאות בנוח חשה
פחדים נטולת החדשה
הקרוסה ממצרים
המכות, עשרת לאחר
לקבלת ללכת רצון ואי

להשאר היו מעדיפים במצות. ולהתחייב התורה
קבלת כביכול. עולמות משני "להינות" במצרים,
קיום של התניה וללא "חינם" גשמיות השפעות
"ביד את לקיים צריך כלפיהם ומצות. תורה

מארצו". יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה

שחיכה בישראל, נעלה רובד היה לעומתה
תורה. ולמתן ממצרים ליציאה רוח בקוצר
מפלת את בראותם עצומה בשמחה יצאו אלו
לקבלת בדרך הם מעתה כי וביודעם מצרים
שלימות התורה,

ממצרים. היציאה

שלימה גאולה
בישראל, בחברה כאן
נוצרו הגאולה, לקראת
האחת רובדים. שני שוב
ליצור לשוא, המנסה
הגויים. ככל אומה
שומרת שאינה חברה
מנותקת ומצות, תורה
ומעתידה, מעברה
חברה עיקרון. ומתוך
לה טופחת שהמציאות

העת. כל פניה על

המשיח, מלך שליט"א הרבי מבהיר לעומתה
פרי אינה לארצו ישראל עם של חזרתו כי
נפרד, בלתי חלק אלא אחר, או זה מדיני תהליך
שיעדו תהליך והגשמית. הרוחנית מגאולתו
ישראל עם כלל של ומושלמת, מלאה הזדהות
לקיום ועד ובתורתו, בהשי"ת שבו, יחיד וכל
וכלשון השלימות, בתכלית והמצות התורה
ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח "המלך הרמב"ם:
ובונה הראשונה, לממשלה ליושנה דוד מלכות
כל וחוזרין ישראל, נדחי ומקבץ המקדש
מצותה ככל מקודם.. כשהיו בימיו המשפטים
העולם את "יתקן אשר ועד בתורה", האמורה
אהפוך אז כי שנאמר ביחד. ה' את לעבוד כולו
ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל

ממש. ומיד תיכף אחד" שכם ולעבדו

כלה" אחותי לגני "באתי

״באתי במילים: הנפתח הנשיאות״ ״קבלת מאמר הראשון, המאמר מאמירת שנים, 65
הראשונות. הנשיאות בשנות המשיח מלך שליט״א הרבי בתמונה: כלה״. אחותי לגני

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

הצדיקר' קדמי  במקווה יוסף הצדיק יוסף במקווה קדמי ר'
ברכהבמעיין בהר ברכה בהר במעיין

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

השקל" למחצית "זכר לקיום מטבעות להשיג ניתן

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

משיח פעילי עם מתגלגלים מופתים

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (22.1.16) ה'תשע"ו שבט י"ב בשלח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1080

מתכנסים שבט, ד' זה, שביום העובדה
ה"באבא של הקדוש בציונו יהודים רבבות
"שנת זו בשנה בפרט בנתיבות, סאלי"
בשורת להפצת פז הזדמנות יצרה הקהל",

והגואל. הגאולה

למתחם הגיע הפעילים עשרות עם יחד
אלא חב"ד, ניידות של המבצעים טנק גם
מאפשרת לא שהמשטרה התברר שאז
כותבים עושים? מה למתחם. רכבים הכנסת
ספורות דקות המשיח! מלך שליט"א לרבי
להצלחה הקדושה: ברכתו שהתקבלה לאחר
האישור גם במפתיע הגיע העניינים, בכל
קצין נוספים! ולרכבים לטנק, המשטרתי
בבית מזמן לא היה התברר, כך המשטרה,
מהפעילים, אחד את זיהה והוא בהודו, חב"ד

השליח! של כאחיו

החדש לאפיק נחשפו רבבות
המופתים שרשרת מתוך ראשון מופת זה היה
שטנק לאחר המבצע. במהלך שם שהתגלגלו
שונות, שמסיבות התברר לשטח, הוכנס
להקמת הציוד את שהובילה שהמשאית
התעכבה הקודש, אגרות ודוכני המאהל
ניגש לפתע עצות. אובדי נותרו הפעילים
הקמת מדוע ושאל המקום, תושב אדם
הדבר, סיבת לו וכשנודע מתעכבת, הדוכן
הציוד כל את יש בביתו כי לפעילים אמר
ומרגע בזריזות הוקם הדוכן ואכן הדרוש
פסק, לא המבקרים זרם בפעולה שהחל

ב"ה.

הותיקים. הפעילים את גם הדהימה התוצאה
בישראל בגודלה השני'ה ההילולא, יום במהלך

נחשפו במירון) רשב"י הילולאת (לאחר
וברכה עצה קבלת לאפיק אלפים עשרות
באמצעות המשיח מלך שליט"א מהרבי
עשרות הוקמו במקביל, קודש. האגרות
זכו בהם הציון, מתחם בכל תפילין דוכני
אלו גם אך תפילין. במצוות יהודים אלפי
מיוחד עלון קופחו: לא תפילין, הניחו שכבר
הרבי עם סאלי' ה'בבא של קשריו על ומרתק
הבאים לכל חולק המשיח מלך שליט"א

הצדיק. של קברו ציון על להשתטח

אלף משלושים למעלה
הצלחה הוא גם נחל ה"הקהל" מפעל
על לחתום גם זכו יהודים מאות גדולה.
ברצונם כי מצהירים כשהם הקהל', 'כרטיס
לפעול ובכוונתם ישראל עם כל עם להתאחד
את המלכות", "קבלת על חתמו רבים בזה.
המשיח. מלך שליט"א הרבי של מלכותו
משלושים למעלה חולקו ההילולא במשך

עם את הנושאים "משיח", כרטיסי (!) אלף
והכיתוב המשיח, מלך שליט"א הרבי תמונת

'משיח'.

בעל יהודי אלי "ניגש הפעילים: אחד מספר
הרבי של תמונה וביקש ליטאית, חזות
לו משהבאתי אך המשיח. מלך שליט"א
היא כוונתו כי ואמר התנצל 'משיח', כרטיס
צריך הוא מה לשם לשאלתי גדול. לפוסטר
את ראה בנו, אשר השיב, גדולה, תמונה
הוא ולכן בחלום, המשיח מלך שליט"א הרבי
וגדולה, יפה תמונה עם אותו להפתיע רוצה

בחדרו. לו לתלות

לשנה מסביב פעילות
התגבשה דצדיקיא הילולא בימי זו פעילות
ואף מסודרת לפעילות האחרונות בשנים

לתואר זכתה
חב"ד "בית
ת ו ל ו ל י ה ב
' ם י ק י ד צ ה
במהלך הפועל
כולה השנה כל
, ת ו ל ו ל י ה ב
בדרום בצפון,
רבבות ובמרכז.

באמצעותו זוכים השנה במהלך יהודים
המשיח, מלך שליט"א לרבי להתקשר

ולהתברך.

שליט"א לרבי הוגשו האחרון, תשרי בחודש
יהודים של חתימות אלפי עשרות המשיח מלך
במהלך מפעילותם המלכות', 'קבלת טופס על

.058.5275.770 לתרומות: החולפת. השנה

בנתיבות סאלי הבבא בהילולת

רבה הקודש-מצוה טהרת על חינוך
שאין לישוב לצאת עליהן האם למכתבה... במענה
הדתי, בביה"ס שם וללמד מספיקה, בו הדתית ההוראה
כה בין שם שיש בערים, שהן במקומותיהן להשאר או
בישוב שתהי' שסבורות ומסיימת, דתי. חינוך וכה,

עליהן. לטובה שתשפיע דתית אוירה האמור
על ותכונן תבנה לאה"ק בהנוגע פשוט וגם מובן, והנה
הקדש טהרת על בחינוך שההתעסקות צדקנו, משיח ידי
מתאים בכשרון שחוננו אלו וכל היא, ונשאה רבה מצוה

לזה. ומרצן זמנן להקדיש עליהם זו, להתעסקות
ומשפיע, מחנך להיות צריך שהמחנך כן, גם מובן אבל
התוצאות לשער אין הרי אז כי ומחונך, מושפע ולא

ח"ו. האפשרים והקלקול
על להעמיד להאדם אין עצמו, אצל קרוב שאדם וכיון

בנסיון יעמוד האם הוא, נפשו והערכת בחשבון עצמו
תורת תורתנו מקו לצאת שלא לחנך, יבוא אליו בהמקום

הסביבה. על להשפיע ואדרבה חיים,
אותו שמכירים אלו לפני לפרטיו הענין לבאר האדם ועל
והסביבה המקום אופי כן גם ויודעים נפשו ותכונת

להחליט. איך יורוהו והם דנים, אודותה
אדם, בני של בחבורה אשר שודאי מהאמור, המורם
להחלטה מקום אין שוות, דיעותיהם אין רז"ל שכמאמר
הוא מהן ואחת אחת כל כי החבורה, חברי לכל אחידה

להאמור. בהתאם עצמו בפני לדון ענין
כמה למצוא יוכלו ת"ו ירושלים בעיה"ק אשר ובודאי
ובתכונת בחינוך פרק היודעים באמת ה' מיראי וכמה
מהן ואחת אחת כל עמהם ותתייעצנה אדם בני נפש
ו׳תמב) (מאגרת אלי'. בהנוגע

בשומרון נון בן יהושע בהילולת



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

ע"ה רפאל ר' הרה"ת הרה"ח
ע"ה וילשאנסקי בצלאל ב"ר

תשע"ו שבט ג' נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

בת ע"ה שיינא ה' בצבאות החיילת
שי' דרוד אביה ורעייתו איתמר יבלחט"א

תשע"ו שבט ד' נלב"ע
בתוכם והיא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת נשמתלעילוי לעילוי

רק צריך הניצוץ, קיים יהודי בכל
שליחיו, באמצעות אותו. להדליק
המשיח מלך שליט"א הרבי מדליק
גם בשנים, עשרות מזה נשמות,

תבל. בקצווי נידחים במקומות

הקודש בארץ שוהה אלה בימים
לארץ ש"קפץ" מרום, יוסי הרב
שליחותו ממקום סידורים לצורכי
"שם שבהודו. רישיקיש בעיר
הוא נשמות, בהצלת עוסקים אנחנו
את רואים תמיד לא יום. יום מספר,
לפעמים אבל מיידית, התוצאות

כן. דווקא

מימי באחד השנה
סוכות, המועד חול
משהו לסדר יצאתי
חב"ד בית בסוכת
בחצר הנמצאת
לרחוב הפונה
בדיוק הראשי.
עברו שעה באותה
אנשים שני ברחוב
לבן, חלוק לבושים
כאלה המאפיין לבוש
באחד הלומדים
היוגה לימוד מרכזי

באיזור.

מבוגר מהשניים אחד
הבחין ,65 כבן
צעיר לפתע, בי
ציציות בעל מזוקן
כשברקע מתנפנפות,
הסתכל הוא הסוכה,

שהוא היה ונראה לעברי בוחן במבט
השלט, מילות את לקרוא גם מנסה
על ולברך לסוכה להיכנס שהזמין

המינים. ד'

ספק ואומר, אלי פונה הוא ואז
."!?? "סוכות קביעה: ספק שאלה
"אתה שואל שאני תוך לו אישרתי
על לברך להיכנס מוזמן אתה יהודי?

המינים". ארבעת

"הייתי אותי. הדהימה דיי תשובתו
שנה עשרה כחמש מזה אבל יהודי!
לא ירחם). (השם יהודי...." שאינני
בטח אזי כך "אם ואמרתי הרפתי
המינים. ארבע על לברך מוזמן אתה

סוכות". היום

הוא כי להתעקש המשיך היהודי
הוא ולכן (ח"ו), יהודי אינו כבר

המנים, ד' על לברך עניין מוצא אינו
כשהצעתי גם בסירובו, המשיך הוא

לסוכה. להיכנס רק לו

לו מסביר כשאני לשוחח, המשכנו
רק וצריך ניצוץ ישנו יהודי בכל כי
בדיוק כי סיפר זה בשלב להדליקו.
שיחה לו הייתה שעות, כמה לפני
בניו חבריו מאחד מעניינת טלפונית

יורק.

שלמרות לי אמר הוא השאר, "בין
את רואה לא שאני יודע שהוא
לנכון מצא הוא אבל כיהודי, עצמי
שהיום לי להזכיר
לפתע והנה סוכות.
צפוי, לא הכי במקום
רואה סוכה, רואה אני
רואה בעברית, כיתוב
במרכז כאן אותך
צירוף העולמי.. היוגה

מעניין". מקרים

למרות כי לו הסברתי
יהודי כן הוא אכן הכל
הטלפונית, והשיחה
הפגישה הסוכה,
צירוף אינה איתי,
השגחה אלא מקרים,
מדוייקת פרטית
על יתברך, מאיתו

לו. לסייע מנת

בשלו. נותר הוא אבל
לשוחח המשכנו
מילים כמה עוד
ואז ללכת. והחל ממני נפרד והוא
סב הוא לפתע מאלף. דבר קרה
בקשה ובפיו אלי חזר עקבותיו על

איתך? להצטלם "אפשר

יורק בניו לחברי לשלוח רוצה אני
נותרתי אופן שבכל שיראה תמונה

יהודי".

עדיין איתי, תצלום כי לו אמרתי
רוצה אתה אם סימן. מהווה אינו
ליהדותך, סימן לו להראות באמת
המינים ארבעת על תברך ובוא אזי

לו. ותשלח נצלם זה ואת בסוכה,

נדלק, הניצוץ כיצד ראיתי לפתע
נכנסנו אכן אמר. מוכן". אני "אוקיי
המינים ארבעת על ברך והוא לסוכה
שמחה כשדמעות גדולה בהתרגשות

בעיניו. נצנצו
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"ידמו וכן עתיד, לשון "תיפול" נאמר:
שכמו בקשה, לשון שזה לפי כאבן",

כן - ופחד אימה אז עליהם שנפל
רבותינו שאמרו והיינו לעתיד. יהיה

- זו ה'" עמך יעבור "עד על ז"ל
זו עם יעבור "עד ראשונה, ביאה

שניה. ביאה - זו קנית"
בשניה, לארץ כשעלו עזרא ובימי

שלימה, גאולה היה ולא החטא גרם
בימינו, במהרה לבוא לעתיד עד

ית' השם ידי על גאולה שיהא
כידוע, לעולמים יעמוד ולכן בעצמו,

לשבתך מכון "תביאמו.. שנאמר: וזהו
פועל שהקב"ה מדוייק ה'", פעלת

בעצמו
בשלח) נחל, (ערבי

נקראו ישראל קנין. נקראו ארבעה
שמים קנית". זו "עם שנאמר: קנין,

"קונה שנאמר: קנין, נקראו וארץ
המקדש בית יד). (בראשית וארץ" שמים

קנתה זה "הר שנאמר: קנין, נקרא
נקראת התורה עח). (תהילים ימינו"

דרכו" ראשית קנני "ה' שנאמר: קנין,
קנין שנקראו ישראל יבואו ח). (משלי

בית ויבנו קנין, שנקראת לארץ
של בזכותה קנין, שהוא המקדש

"עם נאמר לכך קנין. שנקראת תורה
(מכילתא) קנית" זו

- נחלתך" "בהר ממנה. יגלו שלא
ה' "בהר עליו שנאמר הבית בהר

הרמב״ם) בן אברהם רבי (פירוש יראה"

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

17:43 16:28 ירושלים
17:45 16:42 תל-אביב
17:43 16:32 חיפה
17:46 16:46 באר-שבע
17:46 16:43 ניו-יורק

- גו' נביאה אשה ודבורה 
ה,לא) ד- ד, פרק (שופטים שנה ארבעים

   

נחושה נפש מסירות

הניסים אחד את מתארת 'בשלח' פרשת
בצאתם ישראל לבני שארעו הגדולים

עליו מיוחד נס סוף. ים קריעת נס - ממצרים
סוף". ים כקריעת "קשה חז"ל מתבטאים

בהכנה נוסף כשלב שימשה סוף ים קריעת
העתידה. לגאולה וכן תורה למתן

במדרש סוף? ים קריעת נס התרחש כיצד
מסר עמינדב, בן נחשון בשם יהודי כי מסופר

שהביא זה הוא הים, לתוך וקפץ נפשו את
סוף. ים קריעת נס של להתרחשותו

במעכב להתחשב לא
עמינדב בן נחשון של קפיצתו שדווקא אלא

הדעה ידועה הבאה: השאלה את מעוררת לים,
"בני בגדר היו תורה מתן לפני ישראל שבני
בתרי"ג עדיין נתחייבו לא אז עד (שהרי נח"

הם אם מחלוקת קיימת נח בני ולגבי מצוות),
נפש. מסירת במצות חייבים

במסירת חייבים אינם נח שבני הדעה לפי
הם שכן נפשם, למסור להם אסור הרי - נפש
נמצא עצמם. של גם דמים משפיכות מוזהרים

נפשו. את למסור אסור היה שלנחשון
אמר מצרים, יציאת שבשעת ידע שנחשון אלא

תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך הקב"ה:

ממצרים כלומר: הזה", ההר על האלקים את
ואין התורה, את לקבל סיני להר ללכת יש

כלל להתחשב אין כך משום באמצע. משהו
שמפריעה שאלה כל כולל בדרך, שמעכב במה

אם העולם. בורא של הברור רצונו לקיום

משמש הדבר אין - הים נמצא סיני להר בדרך
סיני הר עד ולהתקדם לים לקפוץ יש הפרעה:

התורה. קבלת לשם

ספיקות שום בלי
על הקדוש" דרבנו "פרקא במדרש המסופר לפי
אחת קבוצות: ארבע בישראל אז קמו הפרשה,

השניה מצרימה", ונשובה ראש "נתנה קראה
השלישית המצרים, עם להלחם שיש סברה
קבוצה ורק למדבר, לנוס שיש בדעה היתה

הים. לתוך להכנס בדעה החזיקה בלבד אחת
רבים ש"אחרי ההלכה כלל שלפי נמצא

הפוסקים, רוב לפי נפסקת שההלכה להטות"
לקפוץ רשאי הוא אם להסס רשאי נחשון היה

לא ישראל עם של רובו רוב הלא כי לים,
לים. להכנס שצריכים בדעה החזיק

ידע הוא לספקות. מלהכנס נמנע שנחשון אלא
את לקבל כדי סיני להר ללכת צוה שהקב"ה

התורה.
הדרכים מתאימות אינן זו מטרה השגת לשם

או מצרים עם מלחמה למצרים, שיבה של
מובילה ויחידה אחת דרך רק למדבר, ניסה

הים, לתוך ההתקדמות והיא: המטרה, להשגת
את שיקרב דבר סוף, ים לתוך לקפוץ יש ולכן

סיני. להר לפחות, אחד בצעד העם,

נפש במסירות לעבוד
סוף ים בקריעת ישראל בני ומצב מעמד

של עבודתו היתה וזו לדורות. הוראה משמש
השבוע, חל שלו ההילולא שיום הריי"צ, הרבי
נפש" ב"מסירות הקודש עבודת את ביצע הוא

בעקבותיו. ההולכים את גם כך והדריך
במסירת עבודתו החל נשיאותו תחלת עם מיד
השתוללות בתקופת ברוסיה אז חי הוא נפש,

תורה להפיץ הנשיאות את וקבלתו ה"יבסקים",
המנוגד מעשה היתה התורה ופנימיות ומצוות

היו שלעשייתו הטבע, היפך המדינה, לסדר
ממש. בפועל והגוף הנפש למסירות זקוקים

שהלכו מאלה גם דרש כזו נפש ומסירת
הלכה מצויה אינה ערוך שבשלחן אף בדרכיו.

אמור הדבר הזולת, מן נפש מסירת דרישת של
מיוחדת שליחות של הרגשה שאין בשעה רק

שהוא במקום הדבר שונה ברם, מלמעלה.
וכאשר גרונו". מתוך מדברת "שכינה בדוגמת

נזכה אזי נפש, מסירות מתוך ונעבוד נפעל
צדקנו. משיח פני לקבל ומייד תיכף

תשט״ז) שבט יו״ד שיחת (ע״פ

סבא כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב עם
גלויים מקורות על מבוסס זה בטור המידע מסווג. בתפקיד בצה"ל בעבר שירת הכותב

המפרץ מלחמת ונפלאות לניסי שנה 25
המפרץ למלחמת שנים 25 מציינים אלו בימים
מדינות התייצבו לכוויית, הפלישה עם הראשונה.
אותן לתקוף שאיים העיראקי, הצורר מול רבות
המתח רגשות קונוונציונלי. לא בנשק ישראל ואת
הכימי הנשק סכנת בשל במיוחד גברו והחרדה
אויבתה את ניצחה עיראק כי ידוע שהיה משום
וגם רעילים, בגזים שימוש ע"י איראן החזקה
– באמצעותו הכורדים מאזרחיה רבים חיסלה
בארץ העולם. ברחבי רבים לגינויים שגרם דבר
וההפחות האיומים זרם מול התגברו. והחרדות גז מסכות לחלק הוחלט
שליט"א המשיח מלך מליובאוויטש הרבי של והמרגיע הנבואי קולו נשמע
במלחמה כי ניבא אלפים קהל ומול הגז" במסכות צורך יהיה "לא כי שהבטיח
בילקוט חז"ל מדרש התממשות הם האירועים וכי ונפלאות, נסים יארעו

נמצאים. אנו בו הגאולה מתהליך חלק זהו לפיו אשר שמעוני
בעיראק כימי נשק נמצא שלא משום מיותר, היה שהחשש הטוענים כיום יש
המפרץ. מלחמות שתי בין מבלבול הנובעת גדולה טעות זוהי כיבושה. לאחר
מלחמתה שנות ב-8 כימי בנשק באינטנסיביות השתמשה עיראק כי לזכור יש
בנשק תקפה גם עיראק זה! מנשק נפגעו איראן חיילי וכ-100,000 באיראן,
הראשונה המפרץ מלחמת לאחר בסדאם). (שמרדו כורדים אלפי עשרות כימי
עשרות נטרל (1991-1998) תשנ"א-נ"ח ובשנים עיראק, את האו"ם סרק
וע"פ האו"ם נתוני ע"פ בשנה! גז טון 2000 של ייצור יכולת ולהם מפעלים
פריטי 30,000 הראשונה המפרץ במלחמת לרשותה עמדו עיראק, הודאת

כימיים! סקאד טילי 50 וכן כימיות פצצות 4000 ביניהם כימי, חימוש
ב-412,500 למילוי מוכנים חימוש פריטי כ-100,000 לרשותה עמדו בנוסף
תשנ"ח בשנת הכימי. הנשק את האו"ם נטרל פעילותו שנות 8 במשך גז! ק"ג
מסתירה היא כי ארה"ב אותה האשימה ולכן האו"ם פקחי את עיראק גירשה
היחידה הייתה –שעיראק התאומים פיגוע רקע (ועל ולכן כימי, נשק
הנשק כל כמעט כאמור אך השנייה. המפרץ מלחמת פרצה אותו) שהצדיקה
של והמרגיע הנבואי קולו נשמע וההפחדות האיומים ולכן נוטרל אכן הכימי

זכר. לו נמצא לא המשיח, מלך שליט"א הרבי
כי עולה (2003 תשס"ג, (בשנת עיראק שנכבשה לאחר שנחשף ממידע
הפצצות לגבי גם כך ישראל! לעבר לשיגור הוכנו אכן הכימיים הטילים
נעשה לא שמים בחסדי רק סוחוי! מפציצי 15 על הועמסו שכבר הכימיות
הטילים חיל מפקד עם מראיון עולה נוסף מדהים נס שימוש. שום זה בנשק
כימי בנשק ישראל את מיידית לתקוף לו הורה סדאם כי שסיפר העיראקי,
על ידעו לא ארה"ב בצבא בגדאד. לבין בינו הקשר קווי וינותקו במידה
ע"י הקשר קווי את לפוצץ המלחמה כל לאורך ניסו ולכן הסודית, ההוראה
בכל ישראל עמו על המשגיח הבורא, בחסדי אך מהאוויר, והפצצות קומנדו
עשרות מיידית משוגרים היו אזי מצליחים היו (לו הצליחו לא וזמן, מקום
מדוע שוורצקופף הגנרל הקואליציה מפקד כשנשאל לישראל). כימיים טילים
רק אני התשובה. את יודע "אינני אמר: הכימי, בנשק סדאם השתמש לא

בזה"! השתמשו לא שהם לאלוקים מודה
נורא בנשק שימוש שום נעשה לא הגלויים ונסיו הנפלאים שבחסדיו ב"ה
נסי על ההודאה עם יחד שליט"א! המשיח מלך הרבי וניבא שהבטיח כפי זה,
נביא - שליט"א לרבי וההתקשרות האמונה את לחזק עלינו וחסדיו, הקב"ה
הנ"ל המדרש דברי את לפרסם וביקש הניסים את שניבא המשיח, ומלך הדור
עלינו האיראני, האיום מול גם כך גאולתכם!". זמן תתיראו...הגיע אל "בניי
המקום היא ישראל "ארץ כי המשיח מלך שליט"א הרבי דברי את לזכור
בטחון ומתוך המצוות, וקיום תורה בלימוד להוסיף בעולם", ביותר הבטוח
ממש! בקרוב לגאולה יחד כולנו נגיע ושמחה הניסים על הודאה בה',

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה
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א. פרק אישות הלכות ג-ד. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים
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העולמי היוגה במרכז ניצוץ

בשלח פרשת

בשלח

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

לכולם ומסבירים התורה, פי על מתנהגים כאשר
שהיות - יפות פנים בסבר - יהודים) אינם (כולל

ביכולת אין גמורה, במתנה ישראל לבני אלו שטחים נתן והקב"ה
אמיתי! שלום להשכנת הדרך זוהי - וכו' זאת לשנות אחד אף

תשמ"ב) טבת י' (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אמיתי לשלום הדרך
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש
מומחה מוהל

שליט"א ישראלי מנחם הרב

053-431-7709
רב נסיון

בפעילות (משמאל) מרום יוסי הרב
(ארכיון) ברישיקש המינים ארבעת מבצע

ALPERT NATHAN צילום:

טז) טו (בשלח ופחד אימתה עליהם תיפול
טז) טו (בשלח קנית זו עם

יז) טו (בשלח ותטעמו תביאמו



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

ע"ה רפאל ר' הרה"ת הרה"ח
ע"ה וילשאנסקי בצלאל ב"ר

תשע"ו שבט ג' נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

בת ע"ה שיינא ה' בצבאות החיילת
שי' דרוד אביה ורעייתו איתמר יבלחט"א

תשע"ו שבט ד' נלב"ע
בתוכם והיא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת נשמתלעילוי לעילוי

רק צריך הניצוץ, קיים יהודי בכל
שליחיו, באמצעות אותו. להדליק
המשיח מלך שליט"א הרבי מדליק
גם בשנים, עשרות מזה נשמות,

תבל. בקצווי נידחים במקומות

הקודש בארץ שוהה אלה בימים
לארץ ש"קפץ" מרום, יוסי הרב
שליחותו ממקום סידורים לצורכי
"שם שבהודו. רישיקיש בעיר
הוא נשמות, בהצלת עוסקים אנחנו
את רואים תמיד לא יום. יום מספר,
לפעמים אבל מיידית, התוצאות

כן. דווקא

מימי באחד השנה
סוכות, המועד חול
משהו לסדר יצאתי
חב"ד בית בסוכת
בחצר הנמצאת
לרחוב הפונה
בדיוק הראשי.
עברו שעה באותה
אנשים שני ברחוב
לבן, חלוק לבושים
כאלה המאפיין לבוש
באחד הלומדים
היוגה לימוד מרכזי

באיזור.

מבוגר מהשניים אחד
הבחין ,65 כבן
צעיר לפתע, בי
ציציות בעל מזוקן
כשברקע מתנפנפות,
הסתכל הוא הסוכה,

שהוא היה ונראה לעברי בוחן במבט
השלט, מילות את לקרוא גם מנסה
על ולברך לסוכה להיכנס שהזמין

המינים. ד'

ספק ואומר, אלי פונה הוא ואז
."!?? "סוכות קביעה: ספק שאלה
"אתה שואל שאני תוך לו אישרתי
על לברך להיכנס מוזמן אתה יהודי?

המינים". ארבעת

"הייתי אותי. הדהימה דיי תשובתו
שנה עשרה כחמש מזה אבל יהודי!
לא ירחם). (השם יהודי...." שאינני
בטח אזי כך "אם ואמרתי הרפתי
המינים. ארבע על לברך מוזמן אתה

סוכות". היום

הוא כי להתעקש המשיך היהודי
הוא ולכן (ח"ו), יהודי אינו כבר

המנים, ד' על לברך עניין מוצא אינו
כשהצעתי גם בסירובו, המשיך הוא

לסוכה. להיכנס רק לו

לו מסביר כשאני לשוחח, המשכנו
רק וצריך ניצוץ ישנו יהודי בכל כי
בדיוק כי סיפר זה בשלב להדליקו.
שיחה לו הייתה שעות, כמה לפני
בניו חבריו מאחד מעניינת טלפונית

יורק.

שלמרות לי אמר הוא השאר, "בין
את רואה לא שאני יודע שהוא
לנכון מצא הוא אבל כיהודי, עצמי
שהיום לי להזכיר
לפתע והנה סוכות.
צפוי, לא הכי במקום
רואה סוכה, רואה אני
רואה בעברית, כיתוב
במרכז כאן אותך
צירוף העולמי.. היוגה

מעניין". מקרים

למרות כי לו הסברתי
יהודי כן הוא אכן הכל
הטלפונית, והשיחה
הפגישה הסוכה,
צירוף אינה איתי,
השגחה אלא מקרים,
מדוייקת פרטית
על יתברך, מאיתו

לו. לסייע מנת

בשלו. נותר הוא אבל
לשוחח המשכנו
מילים כמה עוד
ואז ללכת. והחל ממני נפרד והוא
סב הוא לפתע מאלף. דבר קרה
בקשה ובפיו אלי חזר עקבותיו על

איתך? להצטלם "אפשר

יורק בניו לחברי לשלוח רוצה אני
נותרתי אופן שבכל שיראה תמונה

יהודי".

עדיין איתי, תצלום כי לו אמרתי
רוצה אתה אם סימן. מהווה אינו
ליהדותך, סימן לו להראות באמת
המינים ארבעת על תברך ובוא אזי

לו. ותשלח נצלם זה ואת בסוכה,

נדלק, הניצוץ כיצד ראיתי לפתע
נכנסנו אכן אמר. מוכן". אני "אוקיי
המינים ארבעת על ברך והוא לסוכה
שמחה כשדמעות גדולה בהתרגשות

בעיניו. נצנצו

 
  

  
   
  

  
עכשיו   
   

   
   

  

"ידמו וכן עתיד, לשון "תיפול" נאמר:
שכמו בקשה, לשון שזה לפי כאבן",

כן - ופחד אימה אז עליהם שנפל
רבותינו שאמרו והיינו לעתיד. יהיה

- זו ה'" עמך יעבור "עד על ז"ל
זו עם יעבור "עד ראשונה, ביאה

שניה. ביאה - זו קנית"
בשניה, לארץ כשעלו עזרא ובימי

שלימה, גאולה היה ולא החטא גרם
בימינו, במהרה לבוא לעתיד עד

ית' השם ידי על גאולה שיהא
כידוע, לעולמים יעמוד ולכן בעצמו,

לשבתך מכון "תביאמו.. שנאמר: וזהו
פועל שהקב"ה מדוייק ה'", פעלת

בעצמו
בשלח) נחל, (ערבי

נקראו ישראל קנין. נקראו ארבעה
שמים קנית". זו "עם שנאמר: קנין,

"קונה שנאמר: קנין, נקראו וארץ
המקדש בית יד). (בראשית וארץ" שמים

קנתה זה "הר שנאמר: קנין, נקרא
נקראת התורה עח). (תהילים ימינו"

דרכו" ראשית קנני "ה' שנאמר: קנין,
קנין שנקראו ישראל יבואו ח). (משלי

בית ויבנו קנין, שנקראת לארץ
של בזכותה קנין, שהוא המקדש

"עם נאמר לכך קנין. שנקראת תורה
(מכילתא) קנית" זו

- נחלתך" "בהר ממנה. יגלו שלא
ה' "בהר עליו שנאמר הבית בהר

הרמב״ם) בן אברהם רבי (פירוש יראה"

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

17:43 16:28 ירושלים
17:45 16:42 תל-אביב
17:43 16:32 חיפה
17:46 16:46 באר-שבע
17:46 16:43 ניו-יורק

- גו' נביאה אשה ודבורה 
ה,לא) ד- ד, פרק (שופטים שנה ארבעים

   

נחושה נפש מסירות

הניסים אחד את מתארת 'בשלח' פרשת
בצאתם ישראל לבני שארעו הגדולים

עליו מיוחד נס סוף. ים קריעת נס - ממצרים
סוף". ים כקריעת "קשה חז"ל מתבטאים

בהכנה נוסף כשלב שימשה סוף ים קריעת
העתידה. לגאולה וכן תורה למתן

במדרש סוף? ים קריעת נס התרחש כיצד
מסר עמינדב, בן נחשון בשם יהודי כי מסופר

שהביא זה הוא הים, לתוך וקפץ נפשו את
סוף. ים קריעת נס של להתרחשותו

במעכב להתחשב לא
עמינדב בן נחשון של קפיצתו שדווקא אלא

הדעה ידועה הבאה: השאלה את מעוררת לים,
"בני בגדר היו תורה מתן לפני ישראל שבני
בתרי"ג עדיין נתחייבו לא אז עד (שהרי נח"

הם אם מחלוקת קיימת נח בני ולגבי מצוות),
נפש. מסירת במצות חייבים

במסירת חייבים אינם נח שבני הדעה לפי
הם שכן נפשם, למסור להם אסור הרי - נפש
נמצא עצמם. של גם דמים משפיכות מוזהרים

נפשו. את למסור אסור היה שלנחשון
אמר מצרים, יציאת שבשעת ידע שנחשון אלא

תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך הקב"ה:

ממצרים כלומר: הזה", ההר על האלקים את
ואין התורה, את לקבל סיני להר ללכת יש

כלל להתחשב אין כך משום באמצע. משהו
שמפריעה שאלה כל כולל בדרך, שמעכב במה

אם העולם. בורא של הברור רצונו לקיום

משמש הדבר אין - הים נמצא סיני להר בדרך
סיני הר עד ולהתקדם לים לקפוץ יש הפרעה:

התורה. קבלת לשם

ספיקות שום בלי
על הקדוש" דרבנו "פרקא במדרש המסופר לפי
אחת קבוצות: ארבע בישראל אז קמו הפרשה,

השניה מצרימה", ונשובה ראש "נתנה קראה
השלישית המצרים, עם להלחם שיש סברה
קבוצה ורק למדבר, לנוס שיש בדעה היתה

הים. לתוך להכנס בדעה החזיקה בלבד אחת
רבים ש"אחרי ההלכה כלל שלפי נמצא

הפוסקים, רוב לפי נפסקת שההלכה להטות"
לקפוץ רשאי הוא אם להסס רשאי נחשון היה

לא ישראל עם של רובו רוב הלא כי לים,
לים. להכנס שצריכים בדעה החזיק

ידע הוא לספקות. מלהכנס נמנע שנחשון אלא
את לקבל כדי סיני להר ללכת צוה שהקב"ה

התורה.
הדרכים מתאימות אינן זו מטרה השגת לשם

או מצרים עם מלחמה למצרים, שיבה של
מובילה ויחידה אחת דרך רק למדבר, ניסה

הים, לתוך ההתקדמות והיא: המטרה, להשגת
את שיקרב דבר סוף, ים לתוך לקפוץ יש ולכן

סיני. להר לפחות, אחד בצעד העם,

נפש במסירות לעבוד
סוף ים בקריעת ישראל בני ומצב מעמד

של עבודתו היתה וזו לדורות. הוראה משמש
השבוע, חל שלו ההילולא שיום הריי"צ, הרבי
נפש" ב"מסירות הקודש עבודת את ביצע הוא

בעקבותיו. ההולכים את גם כך והדריך
במסירת עבודתו החל נשיאותו תחלת עם מיד
השתוללות בתקופת ברוסיה אז חי הוא נפש,

תורה להפיץ הנשיאות את וקבלתו ה"יבסקים",
המנוגד מעשה היתה התורה ופנימיות ומצוות

היו שלעשייתו הטבע, היפך המדינה, לסדר
ממש. בפועל והגוף הנפש למסירות זקוקים

שהלכו מאלה גם דרש כזו נפש ומסירת
הלכה מצויה אינה ערוך שבשלחן אף בדרכיו.

אמור הדבר הזולת, מן נפש מסירת דרישת של
מיוחדת שליחות של הרגשה שאין בשעה רק

שהוא במקום הדבר שונה ברם, מלמעלה.
וכאשר גרונו". מתוך מדברת "שכינה בדוגמת

נזכה אזי נפש, מסירות מתוך ונעבוד נפעל
צדקנו. משיח פני לקבל ומייד תיכף

תשט״ז) שבט יו״ד שיחת (ע״פ

סבא כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב עם
גלויים מקורות על מבוסס זה בטור המידע מסווג. בתפקיד בצה"ל בעבר שירת הכותב

המפרץ מלחמת ונפלאות לניסי שנה 25
המפרץ למלחמת שנים 25 מציינים אלו בימים
מדינות התייצבו לכוויית, הפלישה עם הראשונה.
אותן לתקוף שאיים העיראקי, הצורר מול רבות
המתח רגשות קונוונציונלי. לא בנשק ישראל ואת
הכימי הנשק סכנת בשל במיוחד גברו והחרדה
אויבתה את ניצחה עיראק כי ידוע שהיה משום
וגם רעילים, בגזים שימוש ע"י איראן החזקה
– באמצעותו הכורדים מאזרחיה רבים חיסלה
בארץ העולם. ברחבי רבים לגינויים שגרם דבר
וההפחות האיומים זרם מול התגברו. והחרדות גז מסכות לחלק הוחלט
שליט"א המשיח מלך מליובאוויטש הרבי של והמרגיע הנבואי קולו נשמע
במלחמה כי ניבא אלפים קהל ומול הגז" במסכות צורך יהיה "לא כי שהבטיח
בילקוט חז"ל מדרש התממשות הם האירועים וכי ונפלאות, נסים יארעו

נמצאים. אנו בו הגאולה מתהליך חלק זהו לפיו אשר שמעוני
בעיראק כימי נשק נמצא שלא משום מיותר, היה שהחשש הטוענים כיום יש
המפרץ. מלחמות שתי בין מבלבול הנובעת גדולה טעות זוהי כיבושה. לאחר
מלחמתה שנות ב-8 כימי בנשק באינטנסיביות השתמשה עיראק כי לזכור יש
בנשק תקפה גם עיראק זה! מנשק נפגעו איראן חיילי וכ-100,000 באיראן,
הראשונה המפרץ מלחמת לאחר בסדאם). (שמרדו כורדים אלפי עשרות כימי
עשרות נטרל (1991-1998) תשנ"א-נ"ח ובשנים עיראק, את האו"ם סרק
וע"פ האו"ם נתוני ע"פ בשנה! גז טון 2000 של ייצור יכולת ולהם מפעלים
פריטי 30,000 הראשונה המפרץ במלחמת לרשותה עמדו עיראק, הודאת

כימיים! סקאד טילי 50 וכן כימיות פצצות 4000 ביניהם כימי, חימוש
ב-412,500 למילוי מוכנים חימוש פריטי כ-100,000 לרשותה עמדו בנוסף
תשנ"ח בשנת הכימי. הנשק את האו"ם נטרל פעילותו שנות 8 במשך גז! ק"ג
מסתירה היא כי ארה"ב אותה האשימה ולכן האו"ם פקחי את עיראק גירשה
היחידה הייתה –שעיראק התאומים פיגוע רקע (ועל ולכן כימי, נשק
הנשק כל כמעט כאמור אך השנייה. המפרץ מלחמת פרצה אותו) שהצדיקה
של והמרגיע הנבואי קולו נשמע וההפחדות האיומים ולכן נוטרל אכן הכימי

זכר. לו נמצא לא המשיח, מלך שליט"א הרבי
כי עולה (2003 תשס"ג, (בשנת עיראק שנכבשה לאחר שנחשף ממידע
הפצצות לגבי גם כך ישראל! לעבר לשיגור הוכנו אכן הכימיים הטילים
נעשה לא שמים בחסדי רק סוחוי! מפציצי 15 על הועמסו שכבר הכימיות
הטילים חיל מפקד עם מראיון עולה נוסף מדהים נס שימוש. שום זה בנשק
כימי בנשק ישראל את מיידית לתקוף לו הורה סדאם כי שסיפר העיראקי,
על ידעו לא ארה"ב בצבא בגדאד. לבין בינו הקשר קווי וינותקו במידה
ע"י הקשר קווי את לפוצץ המלחמה כל לאורך ניסו ולכן הסודית, ההוראה
בכל ישראל עמו על המשגיח הבורא, בחסדי אך מהאוויר, והפצצות קומנדו
עשרות מיידית משוגרים היו אזי מצליחים היו (לו הצליחו לא וזמן, מקום
מדוע שוורצקופף הגנרל הקואליציה מפקד כשנשאל לישראל). כימיים טילים
רק אני התשובה. את יודע "אינני אמר: הכימי, בנשק סדאם השתמש לא

בזה"! השתמשו לא שהם לאלוקים מודה
נורא בנשק שימוש שום נעשה לא הגלויים ונסיו הנפלאים שבחסדיו ב"ה
נסי על ההודאה עם יחד שליט"א! המשיח מלך הרבי וניבא שהבטיח כפי זה,
נביא - שליט"א לרבי וההתקשרות האמונה את לחזק עלינו וחסדיו, הקב"ה
הנ"ל המדרש דברי את לפרסם וביקש הניסים את שניבא המשיח, ומלך הדור
עלינו האיראני, האיום מול גם כך גאולתכם!". זמן תתיראו...הגיע אל "בניי
המקום היא ישראל "ארץ כי המשיח מלך שליט"א הרבי דברי את לזכור
בטחון ומתוך המצוות, וקיום תורה בלימוד להוסיף בעולם", ביותר הבטוח
ממש! בקרוב לגאולה יחד כולנו נגיע ושמחה הניסים על הודאה בה',

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יד. פרק מעשר הלכות

א. פרק שני מעשר הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

טו-יז. פרקים החודש קדוש הלכות

א. פרק תענית הלכות יח-יט. פרקים

ב-ד. פרקים

א-ב. פרקים וחנוכה מגילה הלכות ה. פרק תענית

א. פרק אישות הלכות ג-ד. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

העולמי היוגה במרכז ניצוץ

בשלח פרשת

בשלח

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

לכולם ומסבירים התורה, פי על מתנהגים כאשר
שהיות - יפות פנים בסבר - יהודים) אינם (כולל

ביכולת אין גמורה, במתנה ישראל לבני אלו שטחים נתן והקב"ה
אמיתי! שלום להשכנת הדרך זוהי - וכו' זאת לשנות אחד אף

תשמ"ב) טבת י' (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אמיתי לשלום הדרך
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש
מומחה מוהל

שליט"א ישראלי מנחם הרב

053-431-7709
רב נסיון

בפעילות (משמאל) מרום יוסי הרב
(ארכיון) ברישיקש המינים ארבעת מבצע

ALPERT NATHAN צילום:

טז) טו (בשלח ופחד אימתה עליהם תיפול
טז) טו (בשלח קנית זו עם

יז) טו (בשלח ותטעמו תביאמו



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

שבט כ״ב לקראת
חיה הרבנית פטירת יום שבט, כ"ב

הרבי יבלחט"א של רעייתו מושקא,
באירועי יצויין המשיח, מלך שליט"א

ובנות, לנשים והתוועדויות הקהל
וילמדו דמותה את נס על יעלו בהן
אל יתן "והחי של באופן ממעשיה

חב"ד. במוקדי פרטים ליבו".

במגורשים ההתעללות
מצבם על המחאה, מגל כחלק

קטיף, מגוש המגורשים משפחות של
חוף מועצת אלו, לימים עד הנמשך

להבאת בדרישה לבג"ץ, עתרה אשקלון
לטענת קבע. לבתי המגורשים משפחות

התחייבה שהמדינה בעוד המועצה,
ישנן היום שנים, בארבע מענה למתן

בקראווילות. משפחות כ-250 עוד

רוסית לדוברי הקהל כנס
הקהל" "מטה פעולות במסגרת
בשבט ט"ו בליל יתקיים "ממש", של

ופעילים לשלוחים מיוחד הקהל מפגש
בתוכו יכלול המפגש רוסית. דוברי
ויצהנדלר שמעון הרב מפי הרצאה

חיים הרב עם התוועדות מכן ולאחר
ערוכים. שולחנות סביב ניסלביץ,

ומותנה בלבד לגברים האירוע
או 077-5123-770 לפרטים: בתשלום.

770mrs@gmail.com בדוא"ל:

אלא אחר, או זה מדיני תהליך פרי אינה לארצו ישראל עם חזרת מבהיר, המשיח מלך שליט״א הרבי
והשלימה. האמיתית הגאולה עדי והכלל, היחיד של והגשמית, הרוחנית מגאולתו נפרד, בלתי חלק

טובות חדשות

ישראל כל כעת
רמה ביד יוצאים

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל! תורת פי על

יציאות שתי היו כאילו נראה זה לעיתים
מקום בזמן, שונים אירועים שני מצרים,
מאולצת כיציאה המתוארת האחת ואוכלוסין.
המצרים ע"י בכח העם גירוש ישראל, של
מצרים, על מוחץ כנצחון המתואר שני ואירוע

נצחון. במצעד לחירות מעבדות יציאה

פרשתנו, בפתיחת מובא שהדבר וכפי אחת פעם
"ויהי העם, את ששלח זה הוא שפרעה הרי
יוצאים הם ישראל לא העם". את פרעה בשלח

פרעה אלא ממצרים,
המגרש. המשלח הוא
את משלח? הוא מי ואת
מלשון "עם", "העם".
הרובד עוממות", גחלים
ישראל, שבעם הנמוך
בהם ניכרת שלא אלו
נראים האלוקית, האש

כבויים. עמומים,

יוצאים ישראל
נחיתי תיאור לעומת
אחר תיאור קיים זה,
שוני המבטא בפרשתנו,
ישראל "ובני עצום:

"ישראל". אלא "העם" לא רמה". ביד יוצאים
מאבקו לאחר ליעקב הניתן נעלה תואר שם
ש"שרית שם על "ישראל", עשיו. של במלאך
אלא עוד ולא ותוכל". אנשים ועם אלוקים עם
אילוץ, או מורא ללא בגאון, רמה", "ביד שיוצאים

ומפורסמת". גבוהה "בגבורה רש"י: וכלשון

מלך שליט"א הרבי מסביר הקדושות בשיחותיו
שונות, התייחסויות שתי היו אכן כי המשיח
שהיתה אחת שקבוצה בעוד מצרים. ליציאת
ממצרים. לצאת רצתה לא עצמה, בעיני נחיתית
במציאות בנוח חשה
פחדים נטולת החדשה
הקרוסה ממצרים
המכות, עשרת לאחר
לקבלת ללכת רצון ואי

להשאר היו מעדיפים במצות. ולהתחייב התורה
קבלת כביכול. עולמות משני "להינות" במצרים,
קיום של התניה וללא "חינם" גשמיות השפעות
"ביד את לקיים צריך כלפיהם ומצות. תורה

מארצו". יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה

שחיכה בישראל, נעלה רובד היה לעומתה
תורה. ולמתן ממצרים ליציאה רוח בקוצר
מפלת את בראותם עצומה בשמחה יצאו אלו
לקבלת בדרך הם מעתה כי וביודעם מצרים
שלימות התורה,

ממצרים. היציאה

שלימה גאולה
בישראל, בחברה כאן
נוצרו הגאולה, לקראת
האחת רובדים. שני שוב
ליצור לשוא, המנסה
הגויים. ככל אומה
שומרת שאינה חברה
מנותקת ומצות, תורה
ומעתידה, מעברה
חברה עיקרון. ומתוך
לה טופחת שהמציאות

העת. כל פניה על

המשיח, מלך שליט"א הרבי מבהיר לעומתה
פרי אינה לארצו ישראל עם של חזרתו כי
נפרד, בלתי חלק אלא אחר, או זה מדיני תהליך
שיעדו תהליך והגשמית. הרוחנית מגאולתו
ישראל עם כלל של ומושלמת, מלאה הזדהות
לקיום ועד ובתורתו, בהשי"ת שבו, יחיד וכל
וכלשון השלימות, בתכלית והמצות התורה
ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח "המלך הרמב"ם:
ובונה הראשונה, לממשלה ליושנה דוד מלכות
כל וחוזרין ישראל, נדחי ומקבץ המקדש
מצותה ככל מקודם.. כשהיו בימיו המשפטים
העולם את "יתקן אשר ועד בתורה", האמורה
אהפוך אז כי שנאמר ביחד. ה' את לעבוד כולו
ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל

ממש. ומיד תיכף אחד" שכם ולעבדו

כלה" אחותי לגני "באתי

״באתי במילים: הנפתח הנשיאות״ ״קבלת מאמר הראשון, המאמר מאמירת שנים, 65
הראשונות. הנשיאות בשנות המשיח מלך שליט״א הרבי בתמונה: כלה״. אחותי לגני

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

הצדיקר' קדמי  במקווה יוסף הצדיק יוסף במקווה קדמי ר'
ברכהבמעיין בהר ברכה בהר במעיין

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

השקל" למחצית "זכר לקיום מטבעות להשיג ניתן

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

משיח פעילי עם מתגלגלים מופתים

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

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (22.1.16) ה'תשע"ו שבט י"ב בשלח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1080

מתכנסים שבט, ד' זה, שביום העובדה
ה"באבא של הקדוש בציונו יהודים רבבות
"שנת זו בשנה בפרט בנתיבות, סאלי"
בשורת להפצת פז הזדמנות יצרה הקהל",

והגואל. הגאולה

למתחם הגיע הפעילים עשרות עם יחד
אלא חב"ד, ניידות של המבצעים טנק גם
מאפשרת לא שהמשטרה התברר שאז
כותבים עושים? מה למתחם. רכבים הכנסת
ספורות דקות המשיח! מלך שליט"א לרבי
להצלחה הקדושה: ברכתו שהתקבלה לאחר
האישור גם במפתיע הגיע העניינים, בכל
קצין נוספים! ולרכבים לטנק, המשטרתי
בבית מזמן לא היה התברר, כך המשטרה,
מהפעילים, אחד את זיהה והוא בהודו, חב"ד

השליח! של כאחיו

החדש לאפיק נחשפו רבבות
המופתים שרשרת מתוך ראשון מופת זה היה
שטנק לאחר המבצע. במהלך שם שהתגלגלו
שונות, שמסיבות התברר לשטח, הוכנס
להקמת הציוד את שהובילה שהמשאית
התעכבה הקודש, אגרות ודוכני המאהל
ניגש לפתע עצות. אובדי נותרו הפעילים
הקמת מדוע ושאל המקום, תושב אדם
הדבר, סיבת לו וכשנודע מתעכבת, הדוכן
הציוד כל את יש בביתו כי לפעילים אמר
ומרגע בזריזות הוקם הדוכן ואכן הדרוש
פסק, לא המבקרים זרם בפעולה שהחל

ב"ה.

הותיקים. הפעילים את גם הדהימה התוצאה
בישראל בגודלה השני'ה ההילולא, יום במהלך

נחשפו במירון) רשב"י הילולאת (לאחר
וברכה עצה קבלת לאפיק אלפים עשרות
באמצעות המשיח מלך שליט"א מהרבי
עשרות הוקמו במקביל, קודש. האגרות
זכו בהם הציון, מתחם בכל תפילין דוכני
אלו גם אך תפילין. במצוות יהודים אלפי
מיוחד עלון קופחו: לא תפילין, הניחו שכבר
הרבי עם סאלי' ה'בבא של קשריו על ומרתק
הבאים לכל חולק המשיח מלך שליט"א

הצדיק. של קברו ציון על להשתטח

אלף משלושים למעלה
הצלחה הוא גם נחל ה"הקהל" מפעל
על לחתום גם זכו יהודים מאות גדולה.
ברצונם כי מצהירים כשהם הקהל', 'כרטיס
לפעול ובכוונתם ישראל עם כל עם להתאחד
את המלכות", "קבלת על חתמו רבים בזה.
המשיח. מלך שליט"א הרבי של מלכותו
משלושים למעלה חולקו ההילולא במשך

עם את הנושאים "משיח", כרטיסי (!) אלף
והכיתוב המשיח, מלך שליט"א הרבי תמונת

'משיח'.

בעל יהודי אלי "ניגש הפעילים: אחד מספר
הרבי של תמונה וביקש ליטאית, חזות
לו משהבאתי אך המשיח. מלך שליט"א
היא כוונתו כי ואמר התנצל 'משיח', כרטיס
צריך הוא מה לשם לשאלתי גדול. לפוסטר
את ראה בנו, אשר השיב, גדולה, תמונה
הוא ולכן בחלום, המשיח מלך שליט"א הרבי
וגדולה, יפה תמונה עם אותו להפתיע רוצה

בחדרו. לו לתלות

לשנה מסביב פעילות
התגבשה דצדיקיא הילולא בימי זו פעילות
ואף מסודרת לפעילות האחרונות בשנים

לתואר זכתה
חב"ד "בית
ת ו ל ו ל י ה ב
' ם י ק י ד צ ה
במהלך הפועל
כולה השנה כל
, ת ו ל ו ל י ה ב
בדרום בצפון,
רבבות ובמרכז.

באמצעותו זוכים השנה במהלך יהודים
המשיח, מלך שליט"א לרבי להתקשר

ולהתברך.

שליט"א לרבי הוגשו האחרון, תשרי בחודש
יהודים של חתימות אלפי עשרות המשיח מלך
במהלך מפעילותם המלכות', 'קבלת טופס על

.058.5275.770 לתרומות: החולפת. השנה

בנתיבות סאלי הבבא בהילולת

רבה הקודש-מצוה טהרת על חינוך
שאין לישוב לצאת עליהן האם למכתבה... במענה
הדתי, בביה"ס שם וללמד מספיקה, בו הדתית ההוראה
כה בין שם שיש בערים, שהן במקומותיהן להשאר או
בישוב שתהי' שסבורות ומסיימת, דתי. חינוך וכה,

עליהן. לטובה שתשפיע דתית אוירה האמור
על ותכונן תבנה לאה"ק בהנוגע פשוט וגם מובן, והנה
הקדש טהרת על בחינוך שההתעסקות צדקנו, משיח ידי
מתאים בכשרון שחוננו אלו וכל היא, ונשאה רבה מצוה

לזה. ומרצן זמנן להקדיש עליהם זו, להתעסקות
ומשפיע, מחנך להיות צריך שהמחנך כן, גם מובן אבל
התוצאות לשער אין הרי אז כי ומחונך, מושפע ולא

ח"ו. האפשרים והקלקול
על להעמיד להאדם אין עצמו, אצל קרוב שאדם וכיון

בנסיון יעמוד האם הוא, נפשו והערכת בחשבון עצמו
תורת תורתנו מקו לצאת שלא לחנך, יבוא אליו בהמקום

הסביבה. על להשפיע ואדרבה חיים,
אותו שמכירים אלו לפני לפרטיו הענין לבאר האדם ועל
והסביבה המקום אופי כן גם ויודעים נפשו ותכונת

להחליט. איך יורוהו והם דנים, אודותה
אדם, בני של בחבורה אשר שודאי מהאמור, המורם
להחלטה מקום אין שוות, דיעותיהם אין רז"ל שכמאמר
הוא מהן ואחת אחת כל כי החבורה, חברי לכל אחידה

להאמור. בהתאם עצמו בפני לדון ענין
כמה למצוא יוכלו ת"ו ירושלים בעיה"ק אשר ובודאי
ובתכונת בחינוך פרק היודעים באמת ה' מיראי וכמה
מהן ואחת אחת כל עמהם ותתייעצנה אדם בני נפש
ו׳תמב) (מאגרת אלי'. בהנוגע

בשומרון נון בן יהושע בהילולת
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