
בית בכל דגל
במבצע יוצא בית, בכל דגל מטה
לכולם היכולת את ומעניק מיוחד
בחזית הפסקה ללא משיח לפרסם
במבצע יצאו לאחרונה העסק. או הבית
מקצועים ערכה הכוללת ארצי, התקנה
לפרטים מיוחד. פטנט עם ומכובדת

.058-5252-770 והזמנות:

המחאה מתרחבת
המאה, תוכנית חשיפת בעקבות
כנגד הציבורית המחאה מתרחבת
השותפות והמפלגות הממשלה מהלכי
מדינה הקמת לרעיון בהסכמה לה,
ישראל בארץ שטחים ומסירת פלסטינית
נקרא ובצמתים הרשת ברחבי (היל"ת).
להסכים ולא להתפטר הממשלה ראש

ישראל. ארץ על מו"מ לנהל

ג׳ תשמ״ט משיח דברי
שלישי כרך הדפוס ממכבש הופיע
ה-16 כרך והוא תשמ"ט, משיח מדברי
קודש שיחות מכיל הספר בסדרה.
הדולרים מחלוקות חלקים מוגה), (בלתי
ניסן, ל' עד שבט מכ"ג חיינו בית ויומן
ובלעדי. ראשון בפרסום רב חומר וכולל
ההפצה במרכז להשיג ניתן הספר את
ובימים (077-5123770 (טל' "ממש"
ובשכונת הקודש ארץ ברחבי הקרובים

יורק. בניו הייטס קראון

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

גם או טובות, הלא המדות גם אף המדות, ״כל
להשתמש אפשר ושמותיהם, תוארם פי על רעות
שהרב וכמו התורה. על-פי ה׳ לעבודת בהם
למד מהאניפאליא זצ״ל זוסיא משולם ר׳ הצדיק
ג' יום (היום מגנב...״ העבודה בדרכי דרכים כמה

אייר).

אחרי כולו, בעולם עוקבים כשבועיים, במשך
מהיכן להבין במטרה הקורונה, נגיף התפרצות
לצד השפעתו. הרסנית כמה ועד צץ, הוא
ופגיעה שלילית השפעה למניעת התפילות
שבכל ישראל בני באחינו ובמיוחד שהוא במי
התופעה של במהותה להתבונן שיש הרי מקום,
דרך ממנה ללמוד מטרה מתוך שיגרתית, הבלתי

ה'. בעבודת

סבורים להיום נכון
מקורו כי החוקרים
בודד באדם הנגיף של
נגוע חיים מבעל שנדבק
מעורר והדבר (עטלף).
מסר אך השתהות,
כוחו על במיוחד מעצים
שיש הכבירה והשפעתו
די בודד. לאדם אפילו
מימדים לאיזה לחשוב
השפעתו כמה ועד
כבר נוגעת הוירוס של
אדם בני למליוני עתה
מיליארדי של והפסדים

כח על לעמוד כדי העולמית, בכלכלה דולרים
של ואפילו בודד, אדם של אפילו השפעתו

קטן. אחד מעשה

אצלינו הכח
שנה שישים לפני שנאמר לגני" "באתי במאמר
כי המשיח, מלך שליט"א הרבי מסביר (ה'תש"כ),
ענווה דווקא לפעמים
היא במקומה, של
הירידה את הגוררת
שכאשר ה'. בעבודת

מצוה כל חשובה כמה עד מתבונן אינו האדם
ולא לזילזול להגיע הוא עלול שלו טוב ומעשה
של השפעתם כי לדעת עליו מעשיו. את להעריך
כולם, העולמות כל על אור ממשיכה מצוותיו
יהודי. של קטן אפילו ממעשה ברוחניות הנהנים

כי לנו מרמזת הכתר, על הרומזת ה'קורונה'
וכמו קטן, המעשה אפילו להתחיל, צריכים אנו
אין להדליק ניתן קטן, נר של האש שמשלהבת
אחד כל של השפעתו גם כך נוספים, נרות סוף
את להפוך יכול אחד כל סוף, ללא היא ואחת,
לומר אפשרות כעת אין ממש. כפשוטו העולם
הוא אני שיכול, זה הוא אני אני", ומה אני "מי
ולהביא לפעול שיצליח זה הוא ואני שיעשה זה
האמיתית הגאולה את

והשלימה.

יכולים אנחנו
לנשיאות, השבעים שנת
השבוע, נכנסנו אליה
שלימות את מסמלת
הרבי של הנשיאות
המשיח. מלך שליט"א
היום שעד דברים גם
כקשים לנו היו נראים
הרי בשבילנו, מידי
בעבורינו נסללה שעתה

להצלחה. הדרך

להביא - חייך ימי "כל
העל משימת את להחדיר עלינו המשיח", לימות
בכל ועבודתינו, מעשינו פרטי בכל דורנו של
הסביבה כל את ולדבק להפיץ - שהוא מקום
בא'. משיח זה 'הנה ביותר המשמחת בבשורה
לציית אחד, טוב מעשה עוד להוסיף אחד כל על
כבדיקת הבטיחות הוראות כולל להוראותיו
החודשים ב-12 נבדקו לא (באם ומזוזות תפילין
החת"ת בספר והרכב הבית את ולמגן האחרונים)
מקבלי לרבבות להצטרף וכמובן צדקה. וקופת
ורבינו מורנו אדוננו יחי הקודש: בהכרזת מלכותו

ועד. לעולם המשיח מלך

להצלחה הדרך
בעבורינו נפתחה

אחד שכל בוודאי הרי כולו, העולם את לכך, שהתכוון ללא קצר, זמן בתוך לשנות הצליח אחד אדם אם
ממש. ומיד תיכף העולם, לכל ושלימה אמיתית גאולה להביא שלו הטובים והמעשים המצוות ידי על יכול
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הצעירים עם גאולה של שבת

שאורגנה שבט, לי׳-י״א כהכנה גאולה, של בשבת משתתפים כארבעים
לפעילות. השנה כל המגיעים לבחורים מלאכי, קרית משיח בית ע״י



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

גינזבורג וזוגתו יוסף חיים הרב למשפחת
מצווה הבר חגיגת לרגל

שיחי' שמואל הת' בנם של
הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

איפרגון וזוגתו אבישי הרב למשפחת
מצווה הבר חגיגת לרגל

שיחי' יצחק יוסף הת' בנם של
הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב טובמזל מזל

 
   
  
   
    
   
    
   
    
    
    

  
   

זה ישראל... ובני משה ישיר אז
א-ב) טו, (שמות ואנוהו א-לי

אחד כל "היה המדרש: כך על אומר
זה!" ואומר באצבעו מראה ואחד

לעם שהייתה האלוקית ההתגלות
היתה סוף, ים קריעת במעמד ישראל
אף אלא בה, חשו שהם רק שלא כזו,
להצביע יכולת כדי עד אותה, ראו

א-לי!" "זה - ולומר
גאולה) (פניני

א) טו, (שמות לאמור ויאמרו

לדורות, לאמור לאמור?", "ויאמרו מהו
אנו תאמרו: אל בצרה נכנסים כשאתם
לכם ילחם ה' אלא, מלחמה, עושים

שירה. אומרים ואתם
תהילים) (מדרש

השמים מן לחם לכם ממטיר הנני
ד) טז, (שמות

ישראל לבני שירד אלוקי מזון היה המן
שנות ארבעים במשך גלוי, ניסי באופן

במדבר. שהותם

שישראל לאחר רק פסקה המן ירידת
המן ירידת יהושע. בכיבוש לארץ, נכנסו
היעלמותו תקופת בסיום לחזור עתידה

המשיח. מלך של

רבי בשם ברכיה רבי המדרש: לשון וכך
מה אחרון. גואל כך ראשון כגואל לוי,
ונכסה וחזר להם נגלה הראשון גואל

... אחרון גואל כך מהם,

נגלה ... לסוף מריון, בר יצחק רבי אמר
שנאמר: המן, את להם ומוריד להם
מועד" כימי באהלים אושיבך "עוד

י). יב, (הושע
רבה) ומדרש שמעוני (ילקוט

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:57 16:30 ירושלים

17:58 16:57 תל-אביב

17:57 16:47 חיפה

18:00 17:01 באר-שבע

18:03 17:02 ניו-יורק
- גו' נביאה אשה ודבורה :

שנה. ארבעים הארץ ותשקט
לא) ה, - ד ד, (שופטים

קאשע' 'שווארצע שירה בשבת לאכול נוהגים
כוסמת דייסת -

המאחד הכח עם יחד כולם

מלך דבר

בשלח פרשת
בשלח

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

קריעת לאחר הים מן עלו ישראל שבני לאחר מיד
שירה. לומר החלו סוף, ים

בני אמרו אופן באיזה מחלוקת קיימת בגמרא
השירה: את ישראל

המקריא "גדול כמו זה שהיה סובר עקיבא רבי
דהיינו חובה, ידי אחרים להוציא ההלל" את
ענו ישראל ובני לה'" "אשירה אמר רבינו שמשה
גאה" גאה "כי אמר משה לה'", "אשירה אחריו
הלאה. וכן לה'", "אשירה שוב ענו ישראל ובני
את שקורא "קטן כמו זה שהיה סובר אליעזר רבי
במילה. מילה אחריו חוזרים הקהל וכל ההלל"
וכולם בשירה פתח רק שמשה סובר נחמיה רבי

השירה. את הקודש) (וברוח ביחד המשיכו

כולם שלדעת הוא, הדעות לשלושת המשותף
ישראל, בני לפני השירה את התחיל רבינו משה
את המשיכו ישראל בני כיצד רק היא והמחלוקת

מכן. לאחר השירה

יחד שרים כולם
אופן באיזה לדעת לנו נוגע מה להבין: וצריך
הדעה לפי – להבין צריך גם השירה? נאמרה
הקודש ברוח יחדיו שרו ישראל שבני השלישית,
בשירה פתח דווקא שמשה והמטרה התוכן מהו –

ישראל? בני לפני

הפסוק על החיים' ה'אור דברי פי על יובן, זה כל
שירת שבעת לאמר", ויאמרו .. משה ישיר "אז
שהיו עד יחד מאוחדים ישראל בני היו הים

אחד. כאיש

מיוחד באופן הייתה השירה שאמירת אומרת זאת
ואפילו ביחד, אותה אמרו ישראל בני שכל במינו,
– יחדיו שרו אימם במעי ועוברים קטנים ילדים

גמורה. ובהשתוות באחדות הקודש, ברוח

ישראל של המאחד
ידי על ורק אך לבוא יכולה זו נפלאה ואחדות

רבינו. משה

הוא ולכן הדור, ונשיא הדור ראש הוא רבינו משה
כל את מאחד הוא ובכך כאחד, הדור כל את כולל
של ממושג למעלה היא זו ואחדות ישראל, בני
המציאות את מגלה היא אלא כלשהי, התחלקות
כאיש – בשרשם ישראל שבני כפי האמיתית

ממש. אחד

אופן באיזה - במחלוקת הדעות את נבין זה ולפי
ישראל: בני ע"י השירה נאמרה

מיוחד, באופן הייתה השירה שאמירת מכיוון
ושבני משה, ע"י החלה השירה מודים כולם לכן

משה. שירת עם יחד התאחדו ישראל

עם התאחדו הם אופן באיזה רק היא המחלוקת
רבינו: משה של שירתו

ביטול זה האחדות שלימות עקיבא רבי לפי
ידי "יצאו ישראל שבני סובר הוא ולכן מוחלט,
פעם בכל אחריו ענו ורק משה, בשירת חובה"

לה'". "אשירה

צריך האחדות שלימות בשביל אליעזר, רבי לפי
ולכן התאחדות. אותה את ירגישו ישראל שבני
רבינו משה אחרי חזרו ישראל בני לשיטתו,

השירה. כל במהלך

שרו לא ישראל בני עוד כל נחמיה, רבי ולפי
ולכן גמורה, התאחדות זה אין משה, עם יחד
השירה כל את שרו ישראל שבני – שיטתו זוהי
את והתחיל פתח שמשה (אלא משה עם יחד

השירה).

הלב אל להתחבר
נמשל בדורו), נשיא-הדור כל גם (וכך רבינו משה
בלב, תלוי הגוף של החיות שכל שכשם ל"לב",
במשה. תלויה ישראל בני של חיותם כל גם כך

עם ישראל בני של ההתקשרות כך כל נוגע ולכן
עצם את ממנו מקבלים שהם מכיוון רבינו, משה
נקודת את בתוכם שמגלה זה והוא שלהם, החיות

היהדות.

להגיע ניתן רבינו, למשה החיבור באמצעות ורק
השורש את שמגלים ע"י ישראל, בני בין לאחדות
ממש ומיד ותיכף לכולנה". אחד ש"אב והמקור
האמיתית בגאולה העשירית לשירה זוכים
(69 ע׳ לא חלק שיחות לקוטי (ע״פ והשלימה.



תשנ"ב שמות ש"פ המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
לנשיאות השבעים שנת מעלת עם בקשר

שנה שבעים למעלת מגיע כשהנשיא
האחרונה במשנה הביאור בהקדים זה ...ויובן
בנוסח גם זאת (שאומרים דברכות קמא בפרק
הרי עזרי'ה בן אלעזר ר' "אמר פסח): של ההגדה
יציאת שתאמר זכיתי ולא שנה שבעים כבן אני
למען שנאמר זומא בן שדרשה עד בלילות מצרים
חייך, ימי כל מצרים מארץ צאתך יום את תזכור
הלילות, להביא חייך ימי כל הימים חייך ימי
לימות להביא חייך ימי כל הזה העולם חייך ימי אומרים וחכמים

המשיח".

ממש זקן ולא זקן נראה הייתי כבר – שנה שבעים "כבן רש"י: מפרש
רבי ומינו מנשיאותו גמליאל רבן שהעבירו יום שיבה עליו שבאת
היום ואותו השחר, תפלת בפרק לקמן כדאיתא נשיא עזרי'ה בן אלעזר

זה". מקרא זומא בן דרש

דווקא שבעים - הנשיאות שלימות
לקשר הוא התנשאות) מלשון (נשיא בישראל נשיא של חידושו . .
– ישראל כלל ושל מישראל ואחד אחד כל של חייך" ימי "כל ולאחד
– ("לילות") הגלות בזמן ובפרט הזה בעולם הגשמיים חייך" ימי "כל
המשיח, ימות עם ובפרט בכלל, וגבולים) ממיצרים (יציאה גאולה עם
בכחו הנשיא דוקא גלות; אחרי'ה שאין והשלימה, האמיתית הגאולה
יציאת את לחבר – יותר ובפרטיות גאולה, עם גלות ולאחד לחבר
בינתיים), גלות של בהפסק שהם במצב שהם (כפי המשיח וימות מצרים
המשיח" לימות להביא . . חייך ימי כל מצרים צאתך יום את "תזכור
הגשמי בעולם-הזה בגוף כנשמה חייך" ימי "כל יהודי של שבחייו –
מזו ויתירה וגבולים, ממיצרים לצאת יוכל הוא הגלות, ובזמן והחומרי

המשיח. דימות במצב לעמוד –

בסוגיא עזרי'ה בן אלעזר רבי עסק לנשיאות שעלה ביום דוקא ולכן,
המשיח". לימות ו"להביא "בלילות" גם מצרים" יציאת ד"מזכירין

"הרי עזרי'ה בן אלעזר רבי של הקדמתו עם גם קשור שזה לומר ויש ח.
כו'": שנה שבעים כבן אני

שנה שבעים כבן אני "הרי אמר עזרי'ה בן אלעזר שרבי מספרת הגמרא
לי' ו"אתרחיש שנה, (18=) י"ח בן רק אז הי' כי שנה", שבעים בן ולא
בן אלעזר שרבי לכל הראה וזה חיורתא". דרי סרי תמני ואהדרו ניסא
ונאה זקנה, של לבנות "שערות לו בהיות הנשיא, להיות ראוי עזרי'ה

זקן". להיות לדרשן

דוקא, שנה שבעים מספר עם קשורה הנשיאות ששלימות מכך, נמצא
ראב"ע, של מעלותיו כל על הבט שמבלי מצב הי' אז שעד כך כדי ועד
שתאמר זכיתי "לא הרי לעזרא", עשירי והוא עשיר והוא חכם "דהוא
בן אלעזר כשרבי יום" ב"אותו זומא", בן שדרשה עד בלילות יצי"מ

נשיא. נעשה עזרי'ה

בזה: והביאור

שנותינו "ימי שכתוב כמו – האדם בחיי שלימות הם שנה שבעים
לעבודה אז מגיע שהאדם בכך, היא השלימות שנה". שבעים בהם
=) מעשר כלול שבע בשלימותן, שהן כפי מדות השבע כל דבירור
לעשות בכדי שנה" "שבעים לאדם נותנים – יותר ובפרטיות שבעים).
בנפש למטה, מתלבשות שהן כפי מדות השבע דבירור העבודה את
ודלעומת-זה בהמה) לשון "בהם" בהם", שנותינו ("ימי הבהמית
מגיע הוא זו עבודה וע"י העולם), אומות שבעים – (ובכללות בכלל
להשלימות עד באלקות, ראי' דקדושה, עי"ן בחי' דשבעים, לשלימות

לבוא... לעתיד בזה

וינפלד יואל דוד הרב מספר
ה' שיכון אנ"ש קהילת משפיע

ברק: בני

לחנות הזדמנתי הימים "באחד
ידידי, של הזהב תכשיטי
על הנמנה ברק, בני תושב
הופתעתי מה ויזניץ'. חסידי
בטלפון משוחח אותו לשמוע
אפשרות אודות בהתרגשות
ע"י כיום התשובות קבלת
מאיץ שהוא תוך קודש, האגרות

בזה. להאמין שיחו בבן

אותו שבעבר יודע ואני מאחר
פעם, לא בפני, הביע אחד
הרי הנושא, לכל התנגדות
מה מפיו לשמוע שהסתקרנתי

לשינוי. גרם

מספר הוא ראה,
יודע הרי אתה לי,
שלנו שבעסק
לא סיכונים יש
זמן לפני מבוטלים.
עיסקה עשיתי ניכר,
במסגרתה גדולה,
של כמות רכשתי
במחיר זהב שעוני
זו עיסקה אך טוב,
אפשרות ללא הייתה

החזרה.

שכאלו, עיסקאות בסוג הבעיה
מתחלפת זמן, כמה שלאחר
עם תקוע שנשאר ומי האופנה,
למוכרה. לו קשה מאוד סחורה

הסחורה לי, גם קרה כמעט וכך
לא אך המדפים, על ישבה
ורעייתי אני התחלנו, נמכרה...
כי מבינים שאני תוך להילחץ.
בסיכון מעמיד שחולף יום כל

השקעתינו. כל את

שהבעיה תוך הימים, באחד
להתפלל נכנס אני אותי, מציפה
בית ברח' בשטיבלא'ך מנחה
עמד השולחן על בעירנו. הלל
נזכר ואני קודש, אגרות של כרך
על היום עד לי שאמרו מה בכל
מלך שליט"א לרבי הכתיבה כל
והשפעותיו וברכותיו המשיח

פוסקות. הבלתי

היתה לא רגע ובאותו מאחר
לכתוב, מעשית אפשרות לי
תוך הכרך, את לפתוח החלטתי

לפני במחשבה "אכתוב" שאני
הספר. את 'ספונטנית' שאפתח

הראה הוא עצמו המכתב את
בשפה מכתב יותר, מאוחר לי
נ.ב. נכתב: שבסופו האידיש,
ושם בשעונים... שעיסוקו ומכיון
בעבודת הוראות שתי מובאות

מהשעון. ללמוד שיש ה'

מעמיד הוא שהשעון הראשון
לשיעורי זמנים הלוח האדם את
שני ודבר וכו', תפילה תורה
המערכת מהמנגנון ללמוד ניתן
יש פעולה כל כיצד השעונית,
משפיע הנברא השפעה, לה
בכח הבורא עד בפעולתו
בהנחת כמו שמקיים המצוות

תפילין.

כותב המכתב בסוף
מלך שליט"א הרבי
שיזכירו המשיח

לברכה.

גם שידעתי, כפי
עצמי על קיבלתי
כ'כלי טובה החלטה
ואמרתי לברכה',
אני והלאה שמהיום
את להניח אשתדל
תם, רבינו תפילין
רש"י תפילין חליצת לאחר מיד
שיש (כידוע היום בהמשך ולא

הלכתי). ענין בכך

בהתרגשות הביתה הגיע הוא
היא אך לאשתו, כך על וסיפר
באמת אתרגש אני לו אמרה
שהשעונים אראה כאשר

להימכר. מתחילים

תפס בסיפורו, עצר הוא כאן
זה בהתרגשות, ואמר בזרועי
ב"ה ומאז שבועיים, לפני קרה
כמו שעונים למכור התחלנו

אז. עד למכור הצלחנו שלא

כל כי לציין מיותר כמעט
במשך אצלו שעמדה הסחורה
תוך לגמרי, נמכרה ארוך, זמן
לראות נוכחים ורעייתו שהוא
הרבי ברכת בהתממשות

המשיח. מלך שליט"א

על למכריהם ממליצים ומאז
ביותר הבטוחה הברכה אפשרות
מלך שליט"א לרבי כתיבה רק -

המשיח.

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ג. פרק שכירות. הל'

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

בפרקים שגגות.. הלכות ח. פרק בכורות. הל'
א-ב. פרק אלו.

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

אלו. בפרקים כפרה.. מחוסרי הלכות טו. פרק
א-ב. פרק
ג-ה. פרק

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הבטוחה הברכה

של עניין אודות רק מדברים בינתיים
ברור להגיד שמפחדים מכיוון שנים 5

לומר יש אבל מארץ-ישראל, חלקים למסור שרוצים
מארץ- חלקים ימסרו סוף כל שסוף ברורה שכוונתם
תשנ"ב) שבט (יו"ד ישראל.

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ברורה כוונתם

וינפלד הרב

תניא הדפסת
קדישא התניא הדפסת היסטורי ארוע

הצבא שר של בציון

חי איש בן - יהוידע בן בניהו
שיחיו וילדיהם לאה וזוגתו יצחק לוי ר' לזכות

בוגנים
הענינים בכל מופלגה להצלחה



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

לנשיאות השבעים שנת לרגל האירוע

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

לנשיאות שנה שבעים לרגל המרכזי האירוע
נערך הקודש, בארץ המשיח, מלך שליט"א הרבי
הרב המנחה אביב. תל באוניברסיטת שני ביום
שם, בעל ומרצה ספרים מחבר ששון, חיים
יום שבט, י' יום של יחודו על בדברים פתח
המשיח מלך שליט"א הרבי של נשיאותו קבלת

שנה. 70 – זו בשנה ובפרט

ע"י נאמר המשיח מלך שליט"א הרבי של פרקו
עולה כשלאחריו מרעננה, יצחקוב שניאור הרב
חב"ד הר בנחלת משפיע מישולובין, מיכאל הרב
לרבי ההזמנה נוסח את בהתרגשות ומקריא

המשיח. מלך שליט"א

אבי ור' הרוש נמואל ר' החב"דים הזמרים
בשירי פרצו לאופר בני של ותזמורתו פיאמנטה
נאמרו הפסוקים 12 חב"ד. וניגוני ומשיח גאולה

ה'. צבאות חיילי ישראל, וילדות ילדי ע"י

המאה תוכנית כנגד מחאה
ברק, בבני ה' בשיכון משפיע דפנה אסף הרב
מלכות" "הדבר מתוך נקודה מיוחדת בחיות מסר
מספר במעלת ודיבר בשלח, פרשת השבוע, של

לנשיאות. ה-70

הרבי של וידאו בהמשך מוקרן הענק המסך על
זעקתו תשמ"ב, שבט מי' המשיח מלך שליט"א

ישראל. עם ובטחון הארץ שלימות בנושא

הידוע וולפא דב שלום הרב לבמה עולה זה בשלב
כשבמילים והארץ, העם הצלת למען בפעולותיו
שהוצגה המאה' 'תכנית על מוחה ביותר חריפות

רבים. יהודים בפועל המסכנת לאחרונה

באתנחתא הקהל את סוחף פיאמנטה אבי הזמר
במיוחד. משמחת ומחרוזת מוזיקלית

כעת עומד זה ונושא הניסים, את מפרסמים
אלירן הרב המיוחד. האירוע של זה בחלק

בקריות המשיח מלך שליט"א הרבי שליח שמר
על מיוחד אישי נס בסיפור הקהל את משתף
לקבל שזכו מדוייקות בהדרכות שניצל בנו
המום נותר כשהקהל קודש האגרות באמצעות

הגלויה. הניסים משרשרת

ופרטיים כללים ניסים
וביטחון, צבא לעניני פרשן אפרגון, אבישי הרב
אביב תל תמימים" "דרכי חב"ד ישיבת ראש
אפרים השליח תחת התקוה בשכונת שנפתחה
ונפלאות הניסים שרשרת את בקצרה סוקר דגן,
כולל האחרונות, בשנים שהתרחשו העולמיים
הקודש. ארץ יושבי כל על האישית השמירה
מסך גבי על ווידאו בתמונות מלווים דבריו

מיוחד. מימד להם ומוסיפים הענק

ניסים ועוד כאן, מסתיימים לא הניסים סיפורי
משותפים ביותר, אישים כאלה כולל ונפלאות
דגש מתוך ומרגשת, מעוררת בצורה הקהל עם
הניסים. כל על להקב"ה והודיה שבח נתינת על

נמואל ר' החסידי הזמר וזמרה, שירה ברוב
סוחפים חב"ד בניגוני הקהל את מרקיד הרוש

יודע. הוא שרק כמו

לרגל שהוכן מיוחד סרטון מוקרן מכן לאחר מיד
דור דורנו על מוסבר בסרטון זו, בשנה שבט י'
הכרזת ע"י העם מלכות קבלת נושא ועל הגאולה
של הפועל ועד מנהל הנדל שמואל הרב הקודש.
אודות לקהל מסביר הקודש בארץ משיח מטה

המלכות. קבלת על ההחתמה מבצע

השבעים שנת היום, של המרכזי לנושא חוזרים
ניסן י"א מהתוועדות מיוחד וידאו וקטע
של הק' דבריו את מביא השבעים שנת תשל"ב,
ואחת שבעים בעניין המשיח מלך שליט"א הרבי

בהוראתו. אז שנפתחו חדשים מוסדות

משיח! רק
כתוספת בסיום,
לדברים וחיזוק
בנושא הברורים
מחאה של העכשווי
פעולות כנגד נמרצת
בשלימות הממשלה
המסר וחיזוק הארץ

המשיח, מלך שליט"א הרבי פני קבלת היחיד-
ציק. זמרוני הרב של קצר וידאו קטע מוקרן

בניצוחם היוצאים את המלווים הריקודים מעגלי
ור' פיאמנטה אבי ר' החב"דיים הזמרים של
במחרוזת האירוע את החותמים הרוש נמואל
שעה הקהל את שהרקידו ומשיח גאולה שירי

הגאולה. בשמחת ארוכה

גאולה מוצרי שלל עם מהכינוס יוצא הקהל
העולם את להכין המכירות, מדוכני ומשיח

ממש. ומיד תיכף צדקנו משיח פני לקבלת

לחיילים בתנ״ך שימושים דפים
לא וזה צה"ל, חיילי בשביל שהו"ל התנ"ך ע"ד ...כותב
תשואות לו להביע בזה והנני התנ"ך. גם נתקבל כבר

הזאת. והיקרה החשובה התשורה עבור חן

ההידור על גם ברכה לו להגיש רצוני זו בהזדמנות
ודברי המקרא על מיוסד זה גם והרי זו, שבהוצאה
לפניו התנאה - ואנוהו א-לי זה - ז"ל חכמינו
זה, בדורנו וכמה כמה אחת על כך, תמיד ואם במצוות.
מהחיצוניות הפנימי התוכן על דנים שרבים יתום, דור

שבדבר.

אם אשר בפרט הנ"ל, עם בקשר להעיר לי ארשה
מקום יש להערתי יסכים

ובודאי בודאי אשר והיא, רבה, בהוצאה להגשימה
בשביל תנ"ך בפרט ספר-קודש, של מו"ל כל שכוונת

לא בחייהם אותם ילווה שהספר וכיו"ב, חיילים,
הוא ואדרבה - גם אלא טובים, וימים בשבתות רק
הספר שיהי' אומרת זאת החול, בימות - העיקר
בכריכה, תלוי שזה רבים, לימים ויתקיים שימושי
שהוא לי שנשלח הטופס של הנייר וראיתי וכו'. בנייר
אינו כך שמשום בזה, תועלת שכמובן ואף ביותר. דק
וכיו"ב, בכיס לקחתו ונוח בכמות, מקום כ"כ תופס
בשימוש לעמוד ביותר חלש הנייר גיסא לאידך אבל
בנקל. כתמים לקבל ג"כ שעלול וכמדומה יום-יומי,
בדקות אשר דק, נייר על שנדפסו ספרים כמה וראיתי

יותר. חזק אבל כהנ"ל, הוא

להפיץ ויכלתו אפשרותו ינצל אשר רצון ויהי
ומתרחבים ההולכים בחוגים המסורתית היהדות

ומתפשטים...
ז׳קע) (מאגרת

הגבלה בלי שמחה

האירוע בימת
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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

*2770

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

ציון במתחם
התניא בעל

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


