
תהלים של כוחם
תהלים, של כוחם ספר חדש:
צדיקי על סיפורים שמונה בתוכו הכולל
הריי''צ הרבי ידי על שנכתבו הדורות
המיוחד המכתבים בקובץ מליובאוויטש
הספר התהלים. אמירת חשיבות אודות
הילדים לשפת עובד 'ממש', ע''י לאור יצא
נפש ומשובבי מרהיבים באיורים ומלווה
מעלתו את הצעירים לקוראים ומעביר
בו. היומית והקריאה התהלים ספר של

.077-5123-770 להזמנות:

גרמא הזמן חדש: עלון
בשבועות אור רואה חדש עלון
שמטרתו גרמא, הזמן בשם האחרונים
בענינים והחיות העיסוק את להגביר
- זו בתקופתנו גרמא" "הזמן בהם
אדמו"ר כ"ק וביטויי משיחות הנלמדים
תכנים בעלון: שליט"א. המשיח מלך
סיקור מלכות'. ה'דבר שיחת סביב
ה'יחי'. ועידודי הנפלאות שנות אירועי
דוא"ל: התפוצה לרשימת להוספה

hh5780770@gmail.com

ה׳ צבאות שבת
בשבת רבות בנות השתתפות לאחר
בשבת ה', צבאות לחיילות המיוחדת
- הבנים יתאספו הבאה ובשבת זו
המוקדשת לשבת ה' בצבאות החיילים
ההתקשרות וחיזוק הפעילות להעצמת

המשיח. מלך שליט"א לרבי

טובות חדשות

הרבי לנשיאות שנה 70
המשיח מלך שליט"א

בפסוק זו, בשבת בראשית, ספר של סיומו
ויישם . . יוסף וימת מזה, עצמותי את "והעליתם
מדוע ראשון. במבט מסתדר לא במצרים" בארון
קבורתו מקום כמו נעים, לא כל-כך בדבר לסיים
ולספר בטוב לסיים היה יותר מתאים יוסף? של
וצאצאיו. משפחתו בחיק יוסף של הזדקנותו על
להמשך, לשמור מתאים היה פטירתו סיפור את
ישראל בני של השתקעותם מסיפור כחלק אולי

שמות. בספר במצרים

באופן ולסיים להקפיד יש קודש ספר בכל אם
אחת על וטוב, חיובי
מוצאים שאנו וכמה כמה
הקודש ספרי בכל זאת
לראות עלינו ובמיוחד
במילים משתקף זאת
הספר את החומות

התורה. של הראשון

בהתחלה כמו
יותר, מתחזקת והשאלה
את מחפשים אנו כאשר
הספר סיום בין הקשר
שנאמר כמו לתחילתו,
בתחילתן". סופן "נעוץ

לפתיחת הטעם את
במילים דווקא התורה

"לא רש"י: לנו מגלה אלוקים" ברא "בראשית
מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך היה
משום בבראשית פתח טעם ומה . . לכם הזה
גוים נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו כח
לסטים לישראל העולם אומות יאמרו שאם
אומרים הם גוים שבעה ארצות שכבשתם אתם
ונתנה בראה הוא היא הקב"ה של הארץ כל להם
וברצונו להם נתנה ברצונו בעיניו ישר לאשר

לנו". ונתנה מהם נטלה

השאלה, ונשאלת
לענות בשביל האם
האומות, לטענת

מהצריך? שונה באופן להתחיל התורה אמורה
מה הראשונה, במצווה להיפתח היא נצרכת אם
להשיב מנת על רק בבראשית לפתוח יש טעם

האומות? לטענת

התורה כי ההבנה מה"מ, שליט"א הרבי מסביר
אור את שנחדיר כדי אלינו, ית' מעצמותו ירדה
הרוחניות חיבור ידי על וזאת בעולם הקדושה
טענת העולם. של הגשמיים החפצים בתוך
כנגד רק מכוון אינו אתם" "לסטים האומות
של פעולתם כל כנגד אלא מידיהם הארץ כיבוש
העולם, בתוך ישראל עם
ברובד נא הישארו
את תכבשו אל הרוחני,
טוענים הגשמי, החלק
היא לכך התשובה הם.
הקב"ה. של רצונו זהו -
של לסיומו הסיבה גם זו
קבורתו בסיפור הספר
במצרים, יוסף של
הכוח את שנותן כמי
ישראל עם לפעולות
מצרים. של החושך בתוך
הליך את שהוביל כמי
לצורך למצרים ירידתם

המקום. וזיכוך בירור

מוכן העולם
זו, בשבת שתהדהד ונתחזק" חזק "חזק הכרזת
החותמת השבוע פרשת סיום עם הכנסיות, בבתי
ולהעניק לבשר כדי בה יש בראשית, חומש את
בשליחותו ולעסוק לפעול הכוחות את יהודי לכל

צדקנו. משיח פני קבלת - העיקרית

העולם כי מלמד בעולם, בקורה קלה התבוננות
אותם ראינו לא שבעבר אומות גם לגאולה. מוכן
עם לימין עומדות שכיום הכי ליהודים, מסייעות
מכוח זאת כל ליהודים. לסייע ונכונות ישראל
הפועל המשיח, מלך שליט"א הרבי של פעולתו
עדי ותתגבר שתוסיף השפעה בעולם, זאת

ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית הגאולה

ונתחזק חזק חזק
הגאולה את להביא

הכח את ואחת אחד לכל נותנים הכנסת, בבתי ונתחזק׳ חזק ׳חזק והכרזת בראשית ספר של סיומו
בכך. מסייע העולם מתמיד, יותר שכיום במיוחד והשלימה, האמיתית הגאולה את ולהביא בעולם לפעול
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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

שיחיו ורעייתו שחר לר'
שושני

שיחי' לייב יהודה הת' בנם של המצווה בר לרגל
מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

קופצ'יק שיחיו ורעייתו אברהם לר'
שתחי' שמעון ה' בצבאות החייל הבן להולדת

דורון טוביה והרב קופצי'ק קלונימוס הרב ולזקניו
מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב טובמזל מזל

  
   
     
   
   
   
  
      
   
    


    

ט) מט, (בראשית יהודה אריה גור

וחוצפה ארי של גבורה לו שנתן מלמד
של מטרפו עלית" בני "מטרף גוריו. של
תמר של מטרפו ונתעלית. עלית יוסף
עד מפרץ רבץ" "כרע ונתעלית. עלית
יש צדקיהו. עד מדוד שכב" "כרע דוד,
צדקיהו עד מפרץ רבץ כרע אומרים
המשיח. מלך עד מצדקיהו שכב כרע
לעתיד שכב כרע הזה בעולם רבץ כרע
שונאים שאין בשעה רבץ כרע לבא
עמד שונאים לו שיש בשעה שכב כרע.

שונאים. לקבל
רבה) (בראשית

ימים שבעת אבל לאביו ויעש
י) נ, (בראשית

ימי שבעה כנגד שבעה? עושים ולמה
הוא ברוך הקדוש להם אומר המשתה.

הזה הצדיק עם נצטערתם הזה בעולם
לעולם ימים שבעת אבל לו ושמרתם
לשמחה האבל אותו מחזיר אני הבא
אבלם "והפכתי לא) (ירמיה שנאמר
מיגונם" ושמחתים ונחמתים לששון
מנחם אני כך אתכם מנחם שאני כשם
שנאמר כענין חרבותיה ולכל לציון
כל נחם ציון ה' נחם "כי נא) (ישעיה

וערבתה כעדן מדברה וישם חרבותיה
תודה בה ימצא ושמחה ששון ה' כגן

זמרה". רבה)וקול (בראשית

כא) נ, (בראשית ליבם על וידבר

יוסף ומה וחומר קל דברים והרי
שבטים של לבן על רכים דברים שדיבר
את לנחם הקב"ה לכשיבא ניחמו כך
כמו וכמה כמה אחת על ירושלים

וגו'". נחמו "נחמו מ) (ישעיהו שכתוב
רבה) (בראשית

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:33 16:17 ירושלים

17:35 16:32 תל-אביב

17:32 16:21 חיפה

17:37 16:36 באר-שבע

17:33 16:29 ניו-יורק

מלכותו ותכון - דוד ימי ויקרבו :
יב). - א ב, (מלכים-א מאוד.

אחד לכל מהתורה - חזק שבת

מלך דבר

ויחי פרשת

ויחי

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

ספר מסיימים שכאשר הוא ישראל מנהג
חזק "חזק רם בקול הקהל כל מכריזים בתורה
בתורה ספר שסיום הוא העניין ותוכן ונתחזק!",
בכל ישראל בני אצל ותוקף חיזוק נתינת מהווה
גם התוקף נמשך שמזה ומצוות, תורה ענייני

העולם. בענייני בעיסוק

עם באה ונתחזק" חזק "חזק שההכרזה ומכיוון
האחרון, והפסוק האחרונה הקריאה של סיומה
בסיום דווקא המודגש מיוחד חיזוק שיש מובן
שממנו בפרשה האחרון בפסוק ובמיוחד הפרשה,

ישראל. לבני וההוראה החיזוק את מקבלים

להתגבר הכח
ביקש אבינו יעקב הפשוטה: השאלה ונשאלת
במערת אבותיו עם יחד אותו שיקבור מיוסף
מצד הן הייתה יעקב של בקשתו המכפלה.
מצד והן האבות, עם יחד שבקבורה המעלה
– מצרים בארץ שבקבורה הגדול החסרון
ליוסף, בנוגע ואילו הארץ". "ערוות הנקראת
בארון ויישם אותו "ויחנטו ומדגיש בא הפסוק
חיזוק איזה – השאלה ונשאלת במצריים".
במצריים"?! בארון "ויישם הספר מסיום למדים

לחיזוק זקוקים היו ישראל בני בזה: והביאור
כדי במצרים השעבוד תחילת לפני מיוחד

והעבדות הקשיים בכל מעמד להחזיק שיוכלו
"ויישם ומספר הפסוק בא ולכן מצרים, בגלות
שיוסף ידעו ישראל שבני כדי – במצרים" בארון
יתפעלו שלא בכדי במצרים עימהם נשאר
חזק "חזק אומרים זה ועל ומהשעבוד. מהקושי
את ישראל לבני שנתן החיזוק זהו כי ונתחזק",

הקשיים. כל על לגבור הכח

לרומם כדי - הנסיון
– זה לדורנו בנוגע מכך שלמדים העניין וזהו
עד כוחות, ישראל לבני נותן שבדורנו שיוסף
להתפעל לא כדי הגאולה, לפני האחרון לרגע

הקשיים. מכל כלל

כלשהו ועיכוב במניעה פוגש יהודי וכאשר
נסיון אלא זה שאין לדעת עליו יהדות, בענייני
"נס" מלשון הוא הנסיון עניין ושכל בלבד,
את ולהעלות לרומם רוצה הקב"ה כי והרמה,
אותו מביא הוא ולכן יותר, נעלית לדרגא היהודי

נסיון. לידי

מציאות לא הוא הנסיון – דבר של לאמיתו אבל
את לרומם הוא מטרתו שכל אם כי בכלל,
דווקא הוא הנסיון עם להתמודד והדרך היהודי.
ולא מציאות, שום אליו מייחסים שלא ע"י

לעילוי מגיעים כך שרק כלל, ממנו מתפעלים
מהנסיון. כתוצאה שבאה וההרמה

אבינו, לאברהם בנוגע המדרש שכותב וכפי
לידי השטן אותו הביא העקידה לנסיון שבדרכו
וירד התפעל לא אברהם זאת ולמרות גדול, נהר
צווארו עד מים באו כבר וכאשר הנהר, תוך אל
יבש ומיד והתפלל ה' אל עיניו את אברהם נשא

ונעלם. הנהר

ה"נהר לכל מציאות כלל הייתה לא כלומר,
ולכן בלבד, דמיון היה והוא בגשמיות, גם הגדול"
מהנסיון מתפעל לא שהוא הראה אברהם כאשר
האמת התגלתה הנהר, תוך אל ללכת והמשיך

כלל. מציאות שום לו אין שהנהר

מציאות לזה אין
בנסיון חש יהודי שכאשר בענייננו, גם וכך
גם כלל מציאות לו שאין לדעת עליו כלשהו,
הוא הנסיון עניין וכל הזה, בעולם בגשמיות
את ולהעלות לרומם – והרמה "נס" מלשון

יותר. גבוהה לדרגא היהודי

לא שהוא בכך להסתפק ליהודי לו אל זאת עם
מהקב"ה לדרוש עליו אלא מהנסיון, מתפעל
שגם ובפרט והשלימה, האמיתית הגאולה את
ו"שכינתא בגלות, ישראל בני עם נמצא הקב"ה

בגלותא".

הגלות של מהנסיון מתפעלים שלא ידי ועל
והשלימה, האמיתית לגאולה ומיד תיכף זוכים
יפקוד "פקוד ישראל לבני יוסף וכהבטחת

ממש. ומייד תיכף זה וכל אתכם", אלוקים
תשמ״ז) ויחי ש״פ שיחת (ע״פ



מיוחד) בתפקיד בצה"ל (שירת ת"א תמימים, דרכי חב"ד ר"י – אפרגון אבישי הרב מאת:

הנחש ראש את מחסלת ארה"ב
בשבוע ארה"ב חיסלה ודרמטית מפתיעה בפעולה
כח מפקד שהיה ימ"ש, סולימאני קאסם את שעבר
למעשה שהינו זה, כח שנה. 22 במשך אל-קודס
הוא האיראנים, המהפכה" "משמרות של זרוע
לשם האסלאמית". המהפכה "יצוא על האחראי
סוכנים אלפי קודס כח מפעיל זו מטרה מימוש
רחבי בכל כמעט ומתנקשים, מרגלים חשאיים,
לפגוע אסלאמיות, תנועות לעודד במטרה העולם,
שונות במדינות תסיסה לעורר במתנגדיהם,
שונות), ערביות במדינות (במיוחד אסלאמית למהפכה להביא במטרה

טרור. ומעשי והתנקשות, חבלה ריגול, מבצעי לפועל ולהוציא
אלפי) (ואולי מאות של למותם הישיר האחראי היה קודס כח
הקואליציה ע"י כיבושה לאחר בעיראק, אמריקנים ואזרחים חיילים

תשס"ג. בשנת ארה"ב בראשות
ביותר המרכזי כשהיעד ימ"ש סולימאני הישיר האחראי היה אלו לכל

בישראל. הלחימה הינו הארגון של בפעילותו
הגדולים ההתאבדות לפיגועי חיזבללה) (עם האחראי היה כח-קודס

מאות. ונפצעו עשרות נהרגו בהם בארגנטינה, שהיו והנוראים
והרקטית הצבאית עוצמתו את סולימאני בנה שנים עשרות במשך
דולר כמיליארד שקיבלו והג'יהאד, החמאס את וגם החיזבאללה, של

ואמל"ח. באימונים סיוע וכמובן שנה, מדי
האיראני לנסיון ישירות אחראי סולימאני היה האחרונות בשנים
להקים ולמאמץ וירי, פיגוע לנסיונות ובעיראק, בסוריה להתבסס
נ"מ, וסוללות מדויקים, טילים מפעלי רקטות, שיגור מערכי שם
ופועלת פעלה ישראל ישראל. על אסטרטגי איום להציב שיכלו

זאת. לסכל מנת על דשמיא, בסייעתא רבה ובהצלחה רבות,
ולמשטר לכח-קודס ביותר קשה מכה הינו החיסול כי ספק אין
הפעילות בכל סולימאני של האישית מעורבותו בשל זאת האיראני,

איראן. מנהיג לו שרחש המיוחד האמון ובשל העניפה,
ישראל, של גלויה מעורבות ללא סולימאני, שחיסול ברור זה מכל
חסדו"! לעולם כי טוב כי לה' "הודו – יתברך ה' של גדול נס הינה

אינם איראן שפני להעריך ניתן אלו, שורות כתיבת לרגע נכון
(וצה"ל) האמריקנים הכוחות מוגבלת. לתגובה אלא כוללת למלחמה

שכזו. תגובה לקראת נערכים

ישראל עם לטובת - טבת בה' הפעולה
ה' התוועדויות של בעיצומן אירע שהחיסול היא מדהימה עובדה
הנצחון לציון העולם, רחבי בכל חב"ד בבתי שנערכו הגדולות טבת
(=שלנו נצח" "דידן שבו כיום ידוע זה מיוחד יום הספרים". ב"משפט
הינה זה, קדוש יום חגיגות במהלך איראן, שספגה והמכה – ניצח)

ישראל. עם של גדול נצחון
לתוצאות תביא איראן, נגד האמריקנית ההתיצבות ה', וחסדי בנסי
לאיראן ארה"ב בין העימות בעזהי"ת. ישראל לעם מאוד טובות
הביסה במהלכה למניינם) 1991) המפרץ מלחמת את לנו מזכיר
הרבי ישראל. עם לטובת גלויים בנסים העיראקי הצורר את ארה"ב
ראית "אם חז"ל: מאמר את אז והדגיש חזר שליט"א המשיח מלך
רבה, (בראשית משיח" של לרגלו צפה באלו אלו מתגרות מלכויות
שתיפול פרס ש"עתידה אומרת י') (דף יומא במסכת הגמרא פמ"ב).
ואכן – רומי" של ב"פיתחה יושב שהמשיח ידוע וגם רומי", בידי
בארה"ב, הוא שליט"א המשיח מלך מליובאוויטש הרבי של מקומו

צבאית... והן כלכלית הן ארה"ב, בידי ונופלת הולכת ואיראן
לבב! וטוב שמחה ומתוך ממש, בקרוב לנו, תהיה כן

החיים כשכל לפתע, עושים מה
אין ברורה בלתי מסיבה נעצרים,
כאילו נראה והכל להתקדם איך
אחרים רבים כמו סיכוי. חסר
ממודיעין, טהורי איילה לגב' גם
הברורה התשובה את היום יש
מלך שליט"א לרבי כותבים -
ברכתו. את ומקבלים המשיח

מספרת: היא כך ועל

גילה בעלי שנים, כשלש "לפני
ברגל. רפואית בעיה לו שיש
לעין, הנראית סיבה כל ללא
בתחילה להתנפח. התחילה רגלו
עקיצה באיזו שמדובר חשבנו
ימים מספר כעבור אך רצינית,
אחר משהו שזה ברור היה כבר

לגמרי.

הדבר בקבע, בצבא, והוא מאחר
בתפקודו, פגע גם
לו אישר וצה"ל
כל את לעשות
והטיפולים הבדיקות
להחזיר הנדרשיםכדי
לרגילותו. המצב את
כל שלמרות אלא
הבעיה המאמצים
והחמור נפתרה, לא
לא שלרואים מכל

להתנפחות הגורם מה מידע היה
החריגה.

חב"ד חסידת פירוס, דוריס גב'
ומאחר הבעיה, על שמעה
עם מוקדמת הכרות לה והיה
שנכתוב הציעה מיד משפחתנו,
מלך שליט"א לרבי לכתוב
ולאורך מההתחלה כבר המשיח.
עשרות לקבל זכינו הדרך כל
בפירוש נאמר בהם תשובות

שלימה. רפואה שתהיה

המשיכו הרגלים בנתיים
היה לא ממש וכבר להתנפח,
כשהקושי נעלים ללבוש אפשרי
רבות בעיות בעוד מתבטא

שצצו.

כהוגן נלחצו הוריו גם בנוסף
שלשת על לדבר שלא מהמצב,
מה הבינו שלא הקטנים ילדינו
שלמים ימים במשך ומדוע קורה
נמצאים לא אנו שבתות ואף

איתם. בבית

התשובות היה שלנו החיזוק עוגן
לקבל שהמשכנו המעודדות

המשיח, מלך שליט"א מהרבי
לנס, בדרך הראשון כשהשלב
התוקף הבעייתי הגן גילוי היה
הנפיחות את ויוצר הכליות את

בגוף. והתפשטה שהלכה

כל על שעודכנה דורית גב'
כך על דיווחה התפתחות
המשיח מלך שליט"א לרבי
להקפיד שעליו תשובה וקיבלה
החסידות, בשיעור להשתתף
להתמיד עצמו על לוקח כשהוא
לשיעור ראשון יום בכל להגיע

חב"ד. בבית תניא

מה בכל להאריך המקום כאן אין
האחרונות, בשנתיים שעברנו
מומחה שפרופ' למצב הגענו
טיפול התחיל בו שטיפל
הבעיה. למיגור כימותרפי
כל לאורך וכאמור
שאיננו למרות הזמן,
כדתיים, נראים
בשמירת התחזקנו
ובמיוחד השבת
השמחה, בקו בהוספה
מקפידה הייתי ממש
בבית שירים להפעיל
לחזק כדי בקול,
שהנה הביטחון את
מלך הרבי של ברכתו מתגשמת

שליט"א. המשיח

החלו הטובות והבשורות
התחילה אט-אט להגיעה,
במצבו, הטבה להסתמן
התחילו סוף-סוף הטיפולים

ב"ה. ולעזור להשפיע

שלישית בדיקה עשינו השבוע,
הבעייתי הגן שב"ה המאשרת

מגופו! יצא

בכל הסיפור את מספרת אני
שיש כולם שידעו כדי מקום
וצריך כדאי זו, לבירה מנהיג
של מילה כל על ולסמוך לשמוע

המשיח. מלך שליט"א הרבי

תולה ביתנו בסלון גם כעת
שליט"א הרבי של גדולה תמונה
נעשה ובקרוב המשיח, מלך
נספר בה גדולה, הודיה סעודת

מתחילתו. הסיפור כל את

מסיימת היא סיפורה את
אדוננו "יחי הקודש בהכרזת
המשיח מלך ורבינו מורנו

ועד". לעולם

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ח. פרק שכנים. הל'

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק
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הכל לפני אמונה,

ואמה טפח אף למסור יכול אינו אחד אף
ישראל מארץ היום) שנקרא כפי "שעל" -)

יכולים לא שאומות-העולם מהמקומות ובפרט בכללות,
אותנו. להונות

תש"מ) שבט י' (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

יכול אינו אחד אף

המשיח מלך שליט״א הרבי

כל יאבדו ״כן
ה׳״ אויבך

העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את ומרחיבים מצטרפים
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

מלכות' ל'דבר השלושים שנת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

השלושים שנת את יציינו הבא, בחודש
,(1991 - (תנש"א המפרץ מלחמת לאירועי
שיחות לאותן הזרקור את להפנות הזמן וזה
המשיח, מלך שליט"א הרבי של מופלאות קודש
סביב העוסקות שנה, באותה זה בחודש שנאמרו
לעם עידוד דברי - ישראל עם של מעלתו נושא

ישראל.

ורגש רעש כולו, העולם ימים, באותם
הצורר של צבאו הפרסי. במפרץ מהמתחולל
לפגוע ואיים כווית על השתלט חוסיין סדאם
נכנסים בישראל ובישראל. הברית בארצות
מלחמה לקראת מתכונן והעולם חרום למצב
ישראל, תושבי בקרב אוחזת פאניקה נוראה.
הביטחון כשמומחי פלאים, יורד הרוח מצב
בנשק לשימוש האפשרות את תכופות מעלים

היל"ת. קונבנציונלית לא

גאולתכם זמן הגיע
המשיח מלך הרבי של קולו נשמע יורק מניו
תתייראו אל "בני ומבשר: המודיע שליט"א,
אז, ששאל מי גאולתכם!" זמן הגיע ענווים -
ואף הקודש מארץ לצאת שלא המענה את קיבל
חזר ושוב שוב ישראל. לארץ לנסוע לפחד לא
בה אלוקיך ה' עיני אשר "ארץ הפסוק על הוא

שנה". אחרית ועד השנה מרשית

לאמירת נוצלה הקודש בארץ האוירה כאשר
מה על ואיומים ישראל עם על קטרוג דברי
וכעס מבוכה התעוררה להתרחש, שעתיד
פתח המשיח מלך שליט"א הרבי הציבור. בקרב
ומביאות העוסקות הקודש שיחות באמירת
מדגיש בדבריו ישראל. לעם ועידוד אהבה דברי
של דיבורים לדבר והשלילה האיסור את הוא
התוועדויות ישראל, על חובה ולימוד "קטרוג"

עם של מעלתו את לבאר הוקדשו שלימות
הגאולה. דור הוא שדורנו וההבטחה ישראל,

ישראל של מעלתן
"מעלתן בספר קובצו שלימים שיחות אותן בתוך
למצוא ניתן 'ממש' ע"י שי"ל ישראל" של
ישראל עם מעלת בנושאים: נפלאים הסברים
שבשמיים; לאביהם ישראל קירוב עצמם; מצד
התורה עונשי ישראל; עם בגנות לדבר האיסור
הגאולה נושא וכמובן בפרט; והשואה בכלל
לשיחות בנוסף כי יצויין והשלימה. האמיתית
הק' שיחתו גם בספר מובא תנש"א טבת חודש
ישראל, עם מעלת את המדגישה תש"נ משנת
לתיקון העצה עם בכבודם. הזהירות וגודל
וכן הארץ. ושלימות העם שלימות ידי על הדבר

זה. בנושא ומאמרים שיחות גם

אומר בטבת בעשרה שנאמרה הקדושה בשיחתו
על החובה דברי כי המשיח מלך שליט"א הרבי
הקב"ה", של עינו ב"בבת פגיעה הם ישראל עם
הקודש "קהילות של שמם חילול ובפרט

השואה בשנות השם" קדושת על נפשם שמסרו
צרה" פעמיים תקום "לא הפסוק האיומה.
אלו מעין בעונשים חלילה לאיים אין כי מדגיש
אחד אף לשפוט שייך אין וכי ישראל, עם על
במצב שאנו מכיוון הנהגתו, על ישראל מעם
על שעברו הקשים והנסיונות והסתר העלם של
עם של הסבל ליכולת מעבר הרבה הם עמנו
אחר אדם לדון יכולים אנו שאין ובוודאי נורמלי
דן "הוי לברכה זכרונם חכמינו וכבר מעשיו, על
את מדגיש לכך בנוסף זכות". לכף האדם כל את
קיים שלא מישראל אדם לך "אין הגמרא דברי
מצוות מלאים ישראל ו"כל מצוות" וכמה כמה
המעכב עניין כל אין כי קובע זו בשיחה כרימון".

העתידה. הגאולה את ושלום חס

החסידות מעיקרי
השבתות בשלושת גם
הדברים את מקדיש הבאות
ומסביר זה, לנושא בהתוועדות
ישראל, עם מעלת שעניין
הקב"ה של העצומה ואהבתו
מעיקרי אחד הוא אליהם

החסידות. יסודות

להתפרסם זוכות אלו שיחות
הכותרת עם נרחבת בתפוצה

"דף להיות הפכה שבהמשך מלכות", "דבר
שליט"א הרבי של שיחותיו לכל הקבוע השער"

המשיח. מלך

העת, כל ב"ה מתרחב אלו, בשיחות הלימוד
מקום בכל נפתחים חדשים שיעורים כאשר
לקבלת מההכנה כחלק מלכות', ה'דבר ללימוד
מלך שליט"א הרבי שילמד חדשה' ה'תורה

והשלימה. האמיתית בגאולה המשיח,

התלמידים פלפול קובץ להוציא
במאד שמצער פשוט, וגם מובן אשר הפעם, עוד אכפול
קובץ דבר על עוררתי חדשים וכמה כמה שזה מה מאד

לפועל. יצא לא עתה ועד התלמידים, פלפול
ז׳קסב) (מאגרת

לדורנו שמתאים חינוך צריך
שהי', הרעש לאחרי ת"ו, באה"ק המצב אודות כותב
אין מנהיגים להיות שצריכים שאלו נראה ואשר
ומצוה שקדמום, הדור מנהיגי הוראות להם ידועות

וכו'. להודיעם

או הידיעה בחוסר הנקודה באם עיון צריך ולדידי
חדשים דרכים דוקא בוחרים וגם שמחפשים במה
מובן קלה, לשעה בהתבוננות גם והרי וד"ל, ומשונים
אינה בשעתו, הירש ע"ה הרש"ר שהנהגת פשוט, וגם

בארצוה"ב), לא (וגם ת"ו באה"ק וכלל כלל מתאימה
את [מבלבלים רב היזק להביא שעלולה אלא עוד ולא
שלהם אמות בד' שאינם וספיקות בקושיות הנוער
הקושיא, את לתרץ משתדלים כן ואחרי וכלל, כלל
אם כי האמור, בפלפול מתענין איש שאין בשעה בה
ובאופן שרק, ובלי כחל בלי לאמיתו האמת מחפשים
גם וכנראה טפי], מעלי טפי דפשיט כל חז"ל כמאמר
מהחינוך משוחד ואינו מביט, ישר איש לכל במוחש
בזה שגם ובפרט וק"ל הוא, גם או אביו בו שנתחנך
בסדר חנכוהו לא באם יותר טוב הי' לא האם ספק,
ארוכים ותירוצים מסולפות משיטות דקושיות
בלימוד הישר, בדרך רק הלוך - אם כי ומסוכנים,
בני מאמינים כאבותינו ישרים, תורת ישראל תורת
וחכמות זרים זמורת של עירוב מבלי מאמינים,
ז׳קס) (מאגרת חיצוניות.

מלכות׳ ׳דבר קונטרס עם המשיח מלך שליט״א הרבי
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