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השבת תהיה לנו שבת מיוחדת, שבת נשיאותית של 
ממש, בהיותה השבת הראשונה לאחר י'-י"א שבט, 

יום עלייתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, לנשיאות. 
העובדה ששבת זו חלה בפרשת 'בשלח' העוסקת 

בין השניים:  בגאולת עם ישראל, מדגישה את הקשר
משיח וגאולה. קשר מהותי, המתגלה בפרט עפ"י 
פתגמו הידוע של אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן 

מליאדי בעל התניא והשולחן-ערוך "צריך לחיות עם 
הזמן". הוראה שמשמעה לחיות עם פרשת-השבוע, 

להפנים את תוכנה ולפעול בהתאם להוראותיה.
ברובד הגלוי, פרשתנו אכן עוסקת דווקא בגאולת 

מצרים, אך דברי הנביא 
"כימי צאתך מארץ 

מצרים אראנו נפלאות" 
מצביעים על קשר 

הדוק בין גאולת מצרים 
לגאולה האמיתית 
והשלימה, בין משה

רבינו גואל ראשון לבין 
הרבי שליט"א מלך 

המשיח גואל אחרון. 
ובסגנון חז"ל במדרש: 

"כגואל ראשון כך גואל 
אחרון".

לעיני ישראל
אחד משיאי הגילוי 

האלוקי בבריאה, הוא
ללא ספק - נס קריעת 

ים סוף. עם ישראל שזה עתה יצא ממצרים לאחר 
את עצמו באופן בלתי  איומות, מוצא שנות שיעבוד
לפנים  הים,  מול ים סוף, בתמונת מצב קשה. צפוי

מאחור המצרים ומשני הצדדים מדבר אימתני. 
זה לעיני כל ישראל, משה רבינו מניף את ידו  ברגע
ובוקע את הים. לאחר שבני ישראל עוברים בתוך 

הים ביבשה, משה רבינו מניף שוב את ידו "ויט משה 
את ידו.. וישובו המים 

פרעה".  ויכסו.. לכל חיל
עם ישראל ניצל 

אין ספק מי  כשלאיש

פעל את הדברים "ויאמינו בה' ובמשה עבדו". 
סמיכות זו שבין האמונה בה' לבין האמונה במשה 

האיש, נשמעת לכאורה בלתי מובנת, אך חכמינו ז"ל 
מתיחסים לכך במדרש, בקביעה בלתי שיגרתית עוד 
יותר ואומרים שמכאן "כל המאמין ברועה ישראל, 
כאילו מאמין במי שאמר והי'ה העולם". כלומר לא 
רק סמיכות עניינים חיצונית יש כאן, אלא אחדות 
פנימית מהותית ביניהם - המאמין ברועה ישראל 

מאמין בבורא עולם. ומכלל הן את שומע לאו, שכל 
שאינו מאמין ברועה הנאמן, חסר באמונתו בבורא 

עולם.
בפרשתנו כמו גם בכל 
שנות הנידודים במדבר 
סיני, הוכח. כל אימת 

שבני ישראל צייתו 
למשה רבינו רועה נאמן, 

הרי שהצלחתם שכבר 
הובטחה מראש הייתה 

למעלה מן המשוער 
וכל אימת שהתרשלו 

בקיום דבריו טפחה להם 
המציאות על פניהם.

להציל ניתן
מאז עלייתו לנשיאות 
משמש הרבי שליט"א 
מלך המשיח, כרועה 

נאמן לעם ישראל 
בתפילותיו ובברכותיו, בהפצת לימוד התורה, חינוך 
הדור, זיכוי הרבים וקירוב ליבם של ישראל לאבינו 

שבשמים. צופה למרחוק מתריע ומזהיר כשופט 
ומזהיר  ולכלל. ובנידון דידן, מתריע הדור, ליחיד ויועץ

כי ממשלת ישראל עם תומכיה הקואליציוניים 
ומפלגות החרדים, נושאים באחריות לסכנת הנפשות 
לתוכה הם מטילים לא רק את שדרות, הנגב המערבי 

ואשקלון אלא את הישוב היהודי כולו. ברגעים 
אלה עדיין ניתן לעצור את קריסת הבטחון, ובלבד 
שנתאחד כולנו לציית להוראותיו הקדושות ונקבל 
עלינו מלכותו בהכרזת הקודש "יחי אדוננו מורנו 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". 

ציון ההפגנה בכיכר
"בוש ואולמרט:     תחת הכותרת

עצרת - לעד ירושלים שלמה ומאוחדת
ביום חמישי  נאספו תפילה וזעקה",
האחרון, בשעות הערב. אלפי איש 

העיר  ענק, בכיכר ציון שבלב להפגנת
ירושלים. בארגון המטה העולמי להצלת 

הגיע  הקור העז למרות והארץ. העם
לאירוע ביניהם רבים מחסידי  קהל ענק

רבני חב"ד,  פיארו הכבוד חב"ד. את בימת
ואישי ציבור. משפיעים,

עלתה  הרבנים ואישי הציבור, נאומי לצד
הילדה דוריה גבאי, תושבת שדרות, 

ילדי שדרות. שהביאה את זעקת

הכנסת בית חנוכת
'הקפאת הבניה' במעלה למרות

אדומים התקיימה השבוע, חנוכת
"קהל  המדרש הבית לבית הכנסת ובית

עפ"י  למתפללי נוסח חב"ד חסידים"
רבני העיר. סעודת  האר"י. בהשתתפות

מצווה והתוועדות חסידית.

התוועדות לנשים
השנה     לרגל ט"ו בשבט "ראש
שבט, לאילנות" תתקיים אי"ה בט"ז

התוועדות מרכזית  בערב, בשעה 8:00
חב"ד בבית אגודת חסידי  ובנות לנשי
בכפר חב"ד. יתוועדו:  - 770 - חב"ד

מרדכי  ויצהנדלר והרב שמעון הרב
03-9606-599 לפרטים: רוטנשטיין.

נאמן לעם ישראל בתפילותיו ובתורתו כרועה המשיח, מלך הרבי שליט״א משמש מאז עלייתו לנשיאות
ולכלל. ויועץ הדור, ליחיד כשופט ומזהיר מתריע למרחוק שבשמים, צופה מקרב ליבם של ישראל לאבינו

חדשות טובות
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חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

להאמין ולציית
למלך המשיח

לדון כנגד הכוונה להפגנה בשבוע שעבר, ציון, בכיכר אלפים נאספו
משיח! רק והניפו שלטים: קראו המשתתפים בעתיד ירושלים.

בן דוד - משיח הפתרון היחיד



Ë·˘· Â"Ë ÔÎÂ˙
 - ÌÈ„ÏÈ‰ ÍÂÈÁ· ‰ÙÒÂ‰

 ÌÂÈ˜ ˙Â„Â‡ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ¯¯ÂÚÏ
 ˙Â¯ÈÙ ÈÈÓ ˙ÏÈÎ‡ Ï˘ ‚‰Ó‰

 ˙Â¯ÈÙ Ë¯Ù·Â ,˙ÂÏÈ‡ Ï˘
 Ï‡¯˘È ı¯‡ Ì‰· ‰Á·˘˘
 ÔÎÂ˙ Ì‰Ï ¯È·Ò‰Ï Ì‚ ÏÏÂÎ
 ÔÏÈ‡Ï ‰˘‰ ˘‡¯ Ï˘ ÔÈÚ‰

 ÈÈÈÚ ÏÎ· ÏÂ„È‚Â ‰ÁÈÓˆ
 ,‰È˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ ,˙Â„Â‰È
 ˙Â¯ÈÙ È˘ÂÚ ˙ÂÏÈ‡ ˙ÂÈ‰Ï

(Ë"Ó˘˙‰ Ë·˘· Â"Ë) .ÌÈ·ÂË

א) (שמות טו, ואנווהו א-לי זה
אעשה לפניו אומר, דורמסקית ר' יוסי

בית המקדש,  אל ואין נאה מקדש נאה,
נווהו  "ואת  עט)  (תהילים שנאמר:
ציון  לג) "חזה (ישעיהו השמו", ואומר
ירושלים  תראינה  עיניך מועדנו קרית 

(מכילתא) נוה שאנן".
>

אימתה ופחד תיפול עליהם
טז) (שמות טו,

"ידמו וכן,  עתיד, לשון 'תפול'  אמר
שכשם  בקשה, לשון שזה  לפי כאבן", 
 - ביציאת מצרים שנפל עליהם אז - 

יהיה לעתיד. כן - ופחד אימה
עמך  יעבור  "עד  רז"ל, שדרשו וזהו
- ביאה ראשונה  (בפסוק הנ"ל) זו ה'"

ביאה  - יעבור כו'" זו בזמן יהושע, "עד
ערבי נחל) (עפ"י שניה.

>

יד) יז (שמות עמלק זכר את אמחה מחה
שהקב"ה אמחה,  אומר  אחד  כתוב 
אומר תמחה,  בכבודו ימחה, וכתוב אחד
ישראל  על  שמצוה  יט)  כה, (תצא, 

למחותו?
ידו  שפשט  קודם  - כאן קשייא, לא 
קודם  כלומר: המקדש),  (בית בזבול
המקדש,  בית  להחריב ידו  שיפשוט 
עמלק,  זכר  את  שימחו  הקב"ה  מצוה 
המקדש  בבית  ידו  שפשט  לאחר  אבל

ימחה. הנה הקב"ה הוא בכבודו
אמחה", וכתיב "כי  וזהו שאמר, "כי מחה
לה' בעמלק מדור  מלחמה יה כס על יד
ישראל  עמו בעד  מלחמה ויעשה דור"

התורה) על (הרא"ש שמו, אמן. למען

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון  לפי

5:39  4:25 ירושלים

5:41  4:39 תל אביב 

5:39  4:28 חיפה

5:42  4:42 באר שבע 
5:41  4:37 ניו יורק

- יבין נביאה אשה ‰ËÙ¯‰: ודבורה
לא) ה, - ד כנען (שופטים ד, מלך

לארץ... שבחוץ ארץ ישראל

השנה לאילן"  הינו "ראש חמישה עשר בשבט
בשנה זו.  האילן פירות צמיחת שבו מתחדשת
בהלכה, כי ביום זה  הנזכר למנהג המקור מכאן

מיני פירות של אילנות. בו נוהגין להרבות
ובין בחו"ל  הקודש הנוהג בין בארץ זה מנהג
לכאורה את השאלה הבאה: מבחינה  מעורר

בארץ  השנה לאילן" נוגע "ראש הלכתית
מעשרות, ומכיון שבחו"ל אין  לענין - ישראל
השנה  נוהג מעשרות - מהו הענין של "ראש

שגם הם  עד לאילן" אצל בני ישראל שבחו"ל,
מיני פירות של אילנות"? בו "נוהגין להרבות

בחו״ל? צמיחה איך תתכן
בנפש האדם,  מההיבט הרוחני בתחום העבודה

כלפי  לארץ ישראל", מתפרש המושג "חוץ
מחוץ לרצון לתורה - כפי שנרמז  שנמצא מי
נקרא שמה ארץ? שרצתה  חז"ל "למה בלשון

ח)  (בראשית רבה פ"ה רצון קונה" לעשות
"ישראל"  ואילו המלה ומרוצה", לשון "רצון"
כנוטריקון יש שישים ריבוא אותיות  נדרשת

- לתורה
ניתן לדרוש  מבחינה זו נשאלת השאלה, כיצד

לארץ  "מחוץ מיהודי שמעמדו ומצבו הגלוי הוא
גלוי לאלוקות,  שאין לו רצון ישראל", דהיינו

בשבט יהי'ה בו הענין של  שבחמשה עשר
לאילן", המורה על שלימות  "ראש השנה

ובאופן של צמיחה תמידית?! אמיתית
פז):  (מזמור והמענה לזה - בתורה בתהלים

במזמור זה מדובר אודות קיבוץ גלויות בגאולה 
וכפירוש רש"י על הפסוק: "אזכיר  האמיתית
"אזכיר את מצרים ואת  ליודעי", רהב ובבל

בבל על יודעי להביאם מנחה, כענין שנאמר 
יתנו  מנחה לה' וגו'.. והביאו את כל אחיכם וגו'

לבקש ולזכור את כל אחד ואחד". לב
הנולדים ממשפחת הי'ה שם", "זה "זה יולד

לאחד  ואתם תלוקטו שנאמר כענין בציון
יולד  יאמר איש ואיש וממשיך, "ולציון אחד",

יאמר  מנחה לה' בציון, בה", "וכשיביאום
שגלו ממך  מאותם זה ואחד, לה על כל אחד

ומתולדותיהם".

ישראל ארץ בן - יהודי כל
ואחד מישראל, גם בהיותו כלומר, כל אחד

האמיתית היא  (בגלות) מציאותו לארץ בחוץ
(ירושלים, שלימות  בה", בציון "יולד - שהוא
יתכן שענין זה הוא בהעלם,  - היראה), אלא

יהיה  ניכר בגילוי שזה שיהי'ה לפעול וכדי
להיעשות ע"י  זו פעולה על (בציון), "יולד בה"

נעלה ביותר, הנרמז בהמשך הכתוב - "והוא  כח
יכוננה עליון" ה"עליון" ביותר.

אף  הרי, "עליון", פעולה זו נעשית ע"י
לזה הוא מצד ירידת הגלות, עד כדי  שההכרח
אוחז  להיות ("עליון") צריך עצמו ש"הוא כך,

(ישעיהו  בידיו ממש איש איש ממקומו, כנאמר
הרי זה  - אחד" ואתם תלוקטו לאחד יב) כז,

נעלה ביותר. באופן

המינים לשבעת נמשלו
הדבר מודגש גם בפסוק הבא "ה' יספור בכתוב
סלה" - שמכיון שהקב"ה  שם עמים זה יולד
הנבלעים  ישראל את "ימנה ("עליון") בעצמו
הנאנסים  אומות-העולם) ואת (בתוך בתוכם

לו", הרי  מתוכם.. ויברור אותם ביניהם ויוציאם
שייכותו לציון  סלה", שם ש"זה יולד באופן זה

רז"ל  כמאמר נצחי, באופן (וירושלים) היא
מקום שנאמר נצח סלה א) "כל (עירובין נד,

עולמית". אין לו הפסק ועד
בני ישראל,  כל של השייכות גם מובנת עפ"ז

השנה לאילן"  ל"ראש גם בני ישראל שבחו"ל,
- מכיון שגם יהודי שנמצא ב"חוץ לארץ", 
בה", הרי  האמיתית היא ש"יולד מציאותו

גופא  הוא "עץ השדה" שבארץ ישראל, ובזה
"גפן  שנשתבחה בהם ארץ ישראל, - מפירות

ורמון גו' זית שמן ודבש", כמבואר  ותאנה
נמשלו במיוחד  ישראל רז"ל שבני במדרשי

השלימות דפירות האילן. תכלית לפירות אלו,
תשמ"ט) שיחת ט"ו בשבט (עפ"י

דבר מלך

השבת לוח
פרשת בשלח

פרשת בשלח

למשפחת הרב „ÔÂ¯Â שי'

Ô¯Â‡ 'תחי ˙ÏÈÈ‡ ורעייתו
בצבאות ה'. - החייל הבן להולדת

וÏמדן,  Èרא-שמים Áסיד יגדל להיות
המשיח מלך הרבי שליט"א לנח"ר

אלפים:ברכת  מזל  טוב שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- המזוזות והתפילין בדיקת
חודש האחרונים בי"ב נבדקו לא באם

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

רווה משלוחים: מנחם
ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,

טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816
רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת

sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

‰ËÓ‡ÈÙ Ì‰¯·‡ 'למשפחת ר
חב"ד, כפר

Ï„ÚÓ ÌÁÓ 'הבן הת להגיע
- בר מצווה. לגיל מצוות

וÏמדן, Èרא-שמים Áסיד יגדל להיות
המשיח מלך הרבי שליט"א לנח"ר

ברכת  מזל  טוב



המוכרות לכל מהתופעות   אחד
ב-770, בית משיח, הוא  מבקר

מעמד חלוקת שטרות של דולר, 
(או שטר  אחד על מנת ליתנו לכל

אחר תמורתו) לצדקה.
רבים עוברים מידי יום  כיום, גם

לאחר תפילת שחרית,  ראשון,
מבקשים את ברכתו של  כשהם

הרבי שליט"א מלך המשיח.
מספר מהתמימים  ביוזמת

חב"ד במקום,  ישיבת - תלמידי
מופת  במשך השנים סיפורי נאספו
מסביב. בקרוב,  רבים, ה'מתגלגלים'

הספר שיכיל  לאור אי"ה יצא
מופת מחלוקת הדולרים.  סיפורי

סיפורים: מאותם להלן אחד
ארבע  תחילת הסיפור היה לפני

יו"ד שבט  הבהיר לרגל יום שנים.
סיבוני,  מרדכי תשס"ג, הגיע הת'

אז תלמיד בישיבת 
'תומכי תמימים' 

ל-770  בברינווא,
בניו יורק, לביקור

מספר ימים.  בן
מתלמידי  כמו רבים

התמימים ואנ"ש 
מרחבי העולם 

משיח  שהגיעו לבית
"ראש  - 770, לרגל
להתקשרות".  השנה
ברשותו של מרדכי 

תניא  נמצא ספר
אותו קיבלה  מיוחד

הרבי  של מידו הקדושה אימו
ניסן  שליט"א מלך המשיח בי"א
ללמוד  נוהג הוא תשמ"ב, ממנו

יום את שיעור התניא היומי.  בכל
בעיניו,  כמובן שהספר יקר מאוד
עליו ככל  לשמור השתדל והוא

יכולתו.
ב-770,  בבוקר האחרון לביקורו

השאיר מרדכי את הספר על אחד
ספורות,  לדקות ב-770 השולחנות

נדהם לגלות  כאשר חזר, אך
נעלם. שהספר

השתשלות הדברים  על המשך
דקות  הוא מספר: "לאחר מספר

תוצאות.  הניבו חיפושים שלא של
הלומדים  מהבחורים הבחינו כמה

מחפש  במשך השנה, שאני שם
פנו וביקשו לעזור לי. הם משהו,

הם תיחקרו אותי על מראהו של 
הספר, ובדרך אגב שאלונו האם 
רשום עליו, השבתי להם  שמי

הספר "נתקבל  שמצויין על גבי
מידי כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 

המשיח" ושם משפחתי.
נראה  לענות, מיהרו הם "אם כך,
שאין שום סיכוי, שתמצא שוב 
ימצא  מישהו אם גם הספר. את

אותו הוא לא ידע מיהו אותו,
ובמיוחד  'סיבוני' אלמוני בשם

שוהה כאן בקביעות, אלא  שאינך
שאתה  נוסע היום, לפחות תתנחם

משהו  לו שנעלם לא הראשון
ב-770"...

חזרתי לצרפת עם תחושת 
אותי בכך  ניחמה אכזבה, אך אימי
ללמוד  יזכה שלפחות מישהו אחר
בתניא שנתקבל מהרבי שליט"א 

המשיח".  מלך
משנתיים חלפו, בנתיים  למעלה

לימודיו בצרפת,  את מרדכי המשיך
כשבשנת הלימודים 
תשס"ה הוא לומד, 
כתלמיד מן המנין 

בישיבת תומכי 
המרכזית  תמימים
ב-770, ניו יורק. 

חודש  מימי באחד
נתקל מרדכי  ניסן,
תניא הדומה  בספר
אותו  במדויק לספר
לפני שנתיים.  איבד

מיהר לפתוח את  הוא
הספר בתקווה, אך 
דומה  שזהו ספר לגלות התאכזב

הרבי  אך לא כזה שחולק ע"י
שליט"א מלך המשיח. 

עורר בי את הרצון למצוא  "הדבר
לבקש  שוב את הספר, והחלטתי

הרבי שליט"א מלך  את ברכת
הדולרים  המשיח בעברי בחלוקת
ביום ראשון הסמוך. אמנם, בהגיע 

לעבור, לא הצלחתי לאזור  תורי
ברכה על כך בפי, אך  אומץ לבקש

בליבי נשאתי את הבקשה, תוך 
הרבי  של שאני מקווה לברכתו

שליט"א מלך המשיח. 
מכן, פגש  שלאחר השבוע במשך
ושאל לשמי.  לוי, יוסי אותי הת'
כשעניתי לו, הודיע לי שבמשך 

הפסח בחדרו  חג לקראת הניקיון
ערמת  שבבנין הפנימיה, מצא
מדף  על ספרים מלאים באבק

מונח ספר  מוזנח. בין הספרים היה
שהיה  שם התנוסס תניא, עליו

לו..." מוכר

עבור הישיבות. - כסף מקבלים שוחד
אי-אפשר לבנות חינוך לתורה וליראת 

יהודי! ולא רק  שמים מכספים המוכתמים בדם
לחנך  אסור לבנות עם כספים כאלו ואף אין שישיבות

תלמידים ליראת-שמים בכספים אלו (ש"פ דברים תשל"ט)

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

אפשר לחנך אי כך
הגאולה: באתר חדש

הוידאו: לצפות במדור ניתן
ירושלים ציון בכיכר • ההפגנה

תש"ל של משיח, תורה ספר סיום •
מלכות' 'דבר שיעור כל שבוע: חי שידור •

www.hageula.comwww.hageula.com

ה'תשנ"ב. שבט י' המשיח שליט"א, מלך הרבי מדברי
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שילחם... אהיה הראשון מענדל מנחם אני

שתתפרק הממשלה!
ומבהילה  מוזרה שמועה לאחרונה שמעתי 
בארץ- הממשלה של בנוגע לדיבורים והחלטה

ישראל, אודות מסירת חלקים מארץ-ישראל. 
תוכנית לתקופה  אודות לפועל מדברים כעת
אוטונומיה, אבל לא  שקוראים לזה 5 שנים של
משנה באיזה אופן מדברים על זה ומסבירים 
ועניינים  אלו  דיבורים  בפועל  שהרי  זה, את 
ד"לא תחנם"  אלו הם בגדר האיסור המפורש
מארץ-ישראל  חלק שום  למסור  שאסור 

לאומות-העולם!
מארץ-ישראל  חלקים למסירת סוף  כל סוף יביאו אלו ודיבורים 
זה כפירה בה'  הרי  זה אודות שזה שמדברים נמצא וממילא  בפועל.

ארץ- ישראל. ובתורתו ובארץ-ישראל ובקדושת
צעד ראשון למסירת  אלו אודות תוכנית האוטונומיה הינם דיבורים
גדולים כמו  חלקים חלקים מארץ-ישראל, ולא רק חלקים קטנים אלא
והרי זה עניין של פיקוח  וכו', וירושלים חברון יהודה, שומרון, עזה,

ממש! נפשות
ומסבירים  ואומרים  חושבים שהיהודים  מה  משנה  שלא וכאמור 
מפרשים זאת  זאת, והם איך שאומות-העולם מפרשים את זה אלא
שמדובר אודות תוכנית שסופה מסירת חלקים מארץ- ישראל בפועל 

והקמת מדינה פלסטינאית.
לערבים הגרים שם ותראה שהם  ערבית, אז תשאל הרי מבין אתה
אודות מה שמדברים על אוטונומיה  שמה שהם מתכוונים  לך יגידו
מארץ- חלקים שמוסרים להם בפועל שנים פירושו 5 לתקופה של

כלל איך  אין זה נוגע ישראל כדי להקים מדינה פלסטינאית. וממילא
מסתכלים על זה. איך שהגויים היהודים יפרשו את זה כי העיקר הוא

הוא חילול ה' וחילול  לתוכנית האוטונומיה בנוגע אפילו עצם הדיבור
שאינם שומרי תורה ומצוות  הקודש. זה שיש בארץ- ישראל יהודים
ישראל  שממשלת  המדובר  כאן אבל  בפרטיות,  להם  בנוגע זה הרי

נגד ה' ותורתו. גלויה מלחמה תכריז

עדיפה ממשלת אומות העולם!
לעניינים  ובתורתו יהיה ח"ו שותף שיהודי המאמין בה' ...לא ייתכן

ולחתום על עניין כזה. כאלו
שהרי  ממשלה יהודית תהיה תתבטל ולא ולפי זה עדיף שהממשלה
אומות-  לחץ  בגלל ורק אך  אלא  אלו  תוכניות אודות  מדברים  לא
באם כך הוא המצב הרי לפי"ז אז (כפי שהם בעצמם אומרים), העולם
בארץ- אומות-העולם של (רחמנא-ליצלן) ממשלה שיקימו ר"ל עדיף
ולכל- ארץ-ישראל, עם  לעשות  מה  לכתחילה  יחליטו  והם  ישראל

עניינים כאלו! על יהיו יהודים שיחתמו לא אז הפחות
ממשלה של שמיר, וכשם שעשיתי  הזמן לחמתי שתהיה כל ... אני
יהי' שמיר, הממשלה ביכולתי שתקום דוקא ממשלה שראש הכל שהיה

כאלו  הרי באם ימשיכו בכיוון זה אודות דיבורים
בכל הכוחות  בכל התוקף שילחם יהיה הראשון מענדל אזי אני מנחם

הממשלה! שמיר שתתפרק שלי נגד

עכשיו נפלאות שלימות הארץ ובטחון עם ישראל

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי שבט   פרק ליום
בפרקים הל' מעילה..

א. אלו. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

הל' שגגות. ט-יא. פרק

פרק יב-יד.

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

פרק א-ג. בפרקים אלו. תמורה.. הל'

עשירי..  והוא ספר ספר טהרה וגו'. פרק ד. לב טהור
פרק א-ב. בפרקים אלו. מת.. טומאת הל'

פרק ג-ה.
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המשיח מלך הרבי שליט״א
(ארכיון) בחלוקת הדולרים

חיפושים שנתיים של לאחר



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

057-770-7702
הודעה חשובה

התפנה מקום בקורס ללימוד אומנות המילה
שע"י ברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 057-770-7702

שבת שכולה משיח בבית דגן

7

גזע ופירות שורש
בכמה פרטים "..והנה האדם עץ השדה, היינו אשר

האדם למה שנראה באילן ועץ השדה... דומה
מקור  עם קשורו השרש - היא האמונה. על ידה הוא

תורה בחכמה כשגדל ואף חיותו, הוא הבורא ית'
דתו ותורתו. נמשך לו ע"י אמונתו בד', חיותו ומצות

האילן - הם הם לימוד התורה וקיום המצות  גזע וגוף
בנין אשר הם צריכים להיות רוב ומעשים טובים,
וע"פ רוב  האדם ופעולותיו, ורוב מנין של מעשי
המצות וגדלו בתורה ניכרו ימי שנות חיי האדם, 

חכמה ומעשה. של חיים מלאים תוכן היינו
הוא, כאשר, נוסף  פירות - תכלית שלימות האדם
לבין עצמו, עליו בינו המוטל כל מקיים ע"ז שהוא

שגם הם  והסביבה שלו הוא על חביריו משפיע הנה

"גרעין"  שפעולתו היא יהיו על צד השלימות, והיינו
(עקרי האמונה)  (אנשים) בעל שרשים אילן מצמיח

טובים) ונושא פירות  (תורה ומעשים גזע וענפים
הרבים). את (מזכה

האדם ועיקרו - היא אמונה המורם מכל הנ"ל: שרש
חייו  תמימה. חלישות באמונה מעמידה בסכנה קיום

בנין  מנין ורוב גדול אפילו. רוב הרוחניים של אדם
ומתרבים  האדם - הם מעשיו הטובים ההולכים

ליום. מיום
נושא פירות - היינו  האדם הוא אבל שלימות

אותם למלאות  ומזכה הרבים על משפיע כשהוא
עושה  אשר אז פעולתו בריאתם ומטרת תפקידם

תלוי  זה וזכות פרותיהן דור אחר דור פירות ופירות
בו.

קלה) אגרת עפ״י המשיח שיל״ו, מלך הרבי קודש (אגרות

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

צעיר  משיח" שכולה המושג "שבת
שנים התחילה  לפני מספר לימים.

מספר פעילים  בארץ הקודש, היוזמה
והחליטו להוציא לפועל  בינהם נדברו

את הרעיון.
בשבת בבית  הרעיון היה פשוט. לארח
מרכז הארחה משפחות רבות,  או מלון

התפילות למנוחה ישלובו  כשבין
חסידות, גאולה ומשיח  שיעורי

והסעודות יתקיימו במתכונת של 
התוועדויות חסידיות עם מרצים 

ומשפיעים.
מספר שבתות  ואכן, בשנים האחרונות התקיימו

בארץ הקודש, כשבכל אחת מהן  שכאלו
מחוזקות  שיצאו מאות משפחות משתתפות

משיח וגאולה. בעניני
חב"ד  שליח ומנהל בית גרומך שמואל הרב

בישוב בית דגן שבמרכז הארץ, החליט לאמץ את 
עבור בני ישובו. הרעיון, במודל קטן

חברי  כל את היה, להזמין הבסיסי הרעיון
במשך השנה,  עימם הוא בקשר הקהילה,

להזמין גם עוד  וביחד משותפות, לסעודות שבת
מחוץ לישוב שיתנו את  מספר משפחות חב"דיות

המתאימה. האוירה

שבט מתברכים ליו״ד
פרשת בא, התאספו בשבת שעברה, שבת ואכן,

משלושים משפחות מרחבי  למעלה בישוב הקטן
מתוך אמונה ואחדות כהכנה  הארץ, להתאחד

הרבי מלך המשיח  של קבלת מלכותו ליום
שליט"א.

הרבי שליט"א מלך  רבים מביא במקומות
מתברכים  השבוע המשיח, את הענין כי ימי

הקהל  וכך גם במקרה זה, ביקש מהשבת שלפניו,

להתכונן כראוי לקראת יום הגדול, בו התחילה 
המשיח, עם  הרבי שליט"א מלך של נשיאותו

תש"י. הריי"צ, בשנת פטירת האדמו"ר
ופעילים בענייני  בלטו שלוחים בין האורחים
השבת  ארץ-הקודש, שבמהלך מרחבי משיח

ויוזמות שיביאו בעז"ה לחיות  העלו יחד רעיונות
ולפעול את ההתגלות  מחודשת כדי לצאת

השלימה נאו!

את הבתים פותחים
לשבת שכולה משיח"  הבאים שלט "ברוכים

והודיע,  האורחים בכניסה לישוב, קידם את פני
שמע על השבת, כי  לא למי בישוב שעדיין

השבת תתקיים פעילות מיוחדת.
התושבים שנענו  השבת התארחו בבתי משתתפי

השבת - מודים  לאירוח, ומארגני לב בחפץ
המקרים, מוסיף הרב גרומך,  "באחד להם על כך.
תאלץ  לנו כי אחת מהמשפחות בישוב, התברר

מהישוב. אך, הם לא ויתרו וביקשו  להעדר השבת
השאירו את  הם כך כשלשם ליטול חלק במאמץ,
המשפחות הרבות. הריק לאירוח מפתחות ביתם

השבת הגדושה  סדר מופתי שרר בתוכנית

השבת  וחסידי. סעודות רוחני בתוכן
באוירה של התוועדות  התנהלו
שעות ארוכות  חסידית, ונמשכו
תודות למרצים החשובים, הרב 

וייצנהדלר שיחי' שהתוועד עם  שמעון
קדוש יפה הקהל, והמשפיעה הגב'
שתחי' שהתוועדו בעזרת-הנשים.
קבלת שבת חגיגית, למרות  לאחר

יצאו  ברחובות, הקור הגדול ששרר
הגברים בליווי הילדים מצויידים 

משיח בתהלוכת-שמחה  בדגלי
נכרת  ברחובות הישוב - השמחה וההתרגשות

התושבים משראו את החב"דניקים  על פני
מיהם מיהרו  מוסיפים בחיות וחום. רבים

לשיירה הארוכה. להצטרף
ילדי צבאות ה' לא נפקד, והם  של מקומם גם

חקשור  בהנחיית ר' אלון מפעילות חוויתית נהנו
הגב' אטדגי. ע"י בנפרד שיחי', כשהבנות מרוכזות

מהכפר אורחים
הקהל המשיך היום, סעודת במהלך גם

ודיברו גם  הפעם הצטרפו בהתוועדות ארוכה,
הצהריים  בשעות מהאורחים, שחלקם הגיעו

הסמוכה. בין  מכפר חב"ד רגלית בצעידה
ציק מבת-ים, ר' ראובן  חיים היו ר' המדברים

חב"ד. הנדל מכפר שמואל מרנץ ור'
בקטע לאחר הבדלה וצפייה קודש, במוצאי שבת
הרבי מלך המשיח שליט"א - הכריז  של וידיאו
בשום  גרומך בהתרגשות: "קהילה כזו אין הרב
למשפחות קהילת  מקום בעולם, כשהוא מודה
בן-אור, הרטמן, חקשור  דגן: אטדגי, חב"ד בית

מתוך שיתוף פעולה  בזמן קצר שהתארגנו
לשבת מוצלחת זו. ולקיחת אחריות והביאו

נזכה כבר ל"יום שכולו  ומייד והעיקר, שתיכף
האמיתית והשלימה". בגאולה שבת"

קבוצתית השבת בתמונה ממשתתפי חלק

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

www.hageula.com

t  מדור וידאו t  חדשות מאבק ארץ ישראל t  חדשות גאולה ומשיח חדשות

t  מבזקים מסביב לשעון t  מדור דעות עניני גאולה ומשיח

"רק משאלה אחת" הספר את "קנינו
שעה של והענקנו להם לילדינו,

נשיאנו על רבותינו קריאה איכותית,
זמן הגאולה" של אקטואליים מסרים עם

(הורים מרוצים)

כל ספרי ממ"ש בטלפון: 077-5123-770
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