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בירושלים נשים ערב
אי"ה יתקיים שבט י"ג שני ביום

שולחנות ליד מיוחד, נשים ערב
וגאולה משיח מרכז לטובת ערוכים,

הישיגי יוצגו הערב במהלך בירושלים.
לשנה המרכז תכניות וכן המרכז

דברים ישאו הערב במהלך הקרובה.
אורחת. ומרצה ציבור אישי רבנים,

.052-361-8770 טל: ולפרטים לרישום

קודש קריאת
מצטרפים ומשפיעים רבנים
הקוראת מיוחדת קודש לקריאת
בהתוועדות מירבית להשתתפות

א' ביום אי"ה שתתקיים המרכזית
בראשל"צ. בראשית באולמי הקרוב
"בימים כי: כותבים קריאתם בנוסח

היא השעה שצו זו ותקופה אלו
"לקבל והיחידה המטרה סביב להתאחד
לבוא קוראים אנו . . צדקנו" משיח פני
לכבוד המרכזית בהתועדות ולהשתתף

תושמע בכינוס . . שבט י"א הבהיר יום
שלמות על הגזרות כנגד הזעקה

הארץ". ושלמות העם שלמות התורה,

פרשיות על המאמרים סט
שמות המאמרים ספר לאור יצא

מלך אדמו"ר כ"ק מאמרי ב', חלק
ב"מכון השנים. מכל שליט"א המשיח

מציינים משיח" של תורתו להפצת
וכעת הפרשות כל על הסט סיום את

השנה. מועדי סדרת על עובדים
058-5358-770 להזמנות:

- לידתו יום עם גם מזוהה שבט, י״א המשיח. מלך שליט״א הרבי של לנשיאות עלייתו יום
.70 פעמים י״א של כפולה מהווה שמספרו ״770״, - הידוע משכנו מקום גם כך בניסן, י״א

טובות חדשות

האחד עשר- אחד
מעשר! שלמעלה

להתוועדות כולנו ראשון ביום
הנשיאות יום שבט י'

ראשל"צ בראשית אולמי
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בחודש הי"א יום יבוא לעולם החודשי, בלוח
זהו למדי. פשוט נשמע בחודש. י' יום לאחר

לאותיות. מתורגמים כשהם גם המספרים, סדר
של הסכום הינו עשר" "אחד שהמספר העובדה

מספרית שמבחינה מבהירה אחד, ועוד עשר
זו בסך-הכל הרגיל, מגדר יוצא משהו כאן אין

כשם בדיוק לא. ותו מספר עוד של תוספת רק
לשלוש שתיים בין מהותי הבדל רואים שאיננו
גרידא, כמותי הינו הבדל כל לשבע, שש בין או

מספר עוד של תוספת
נראה גם כך לא. ותו

מהותי הבדל כל שאין
לי"א. י' בין

החסידות בתורת
מקבלים הדברים והקבלה

עמוקה שונה, משמעות
לעיתים החושפת יותר
בין מהותיות הבחנות

שונים. מספריים ערכים

קודש העשירי
המספר בכלל, בתורה

שלימות. - מציין "עשר"
מערכת. של שלימות

לנו מגלים מאמרות", "בעשרה נברא העולם
תורה, מתן בעת בעולם, הקב"ה התגלות חז"ל.
הדברות". "עשרת - ל"עשר" בצמידות הייתה

מקדש לי "ועשו הקב"ה מעיד עליו המשכן,
אמות". "עשר מבנהו גובה בתוכם", ושכנתי
ומחיה מהווה באמצעותם הספירות, מספר
ועד ספירות" "עשר הוא עולמו, את הקב"ה

הנפש. כוחות עשר לה אשר האדם, לנפש
מערכת היותה מתוקף זו, מערכתית שלימות
אלא עצמה את להחיות בכוחה אין נבראית

השפע לקבלת נזקקת
ולקיומה לחיותה

בתחומה שאינו מגורם
גורם מסוגה. ואינו

מקור המהווה

כל על אותה כולל המערכת, של לקיומה
בשווה, כולם מעל ונמצא ומרכיביה, חלקיה

כמו בדיוק המערכת, של הנעלים חלקיה מעל
הוא זה גורם הנמוכים. חלקיה מעל שהוא

הרומז "כתר", והקבלה החסידות בלשון הנקרא
"אחד הנקראת הבחינה זו ית'. ומהותו לעצמותו

ה"אחד" זהו אלא אחד, ועוד עשר לא עשר".
אתה בחושבן" ולא חד הוא "אנת נאמר עליו
מתוך אחד הנמנה, אחד לא אבל "אחד" הוא

הוא אתה סדרה.
ומיוחד, יחיד "אחד"

מעולם שלמעלה
אתה ה"העשר".

לעשרה המקור הוא
המקור מאמרות,
הדברות. לעשרת

שבגאולה י״א
אותו יכול בגאולה רק

להתגלות ה"אחד"
ב"עשר". בשלימות

שבת ערב שישי ביום
העשירי חל קודש

סיים בו היום בשבט,
הגלוי תפקידו את הקודם, הרבי הריי"צ אדמו"ר

י"א הינו קודש שבת יום השישי. הדור כנשיא
עשר, האחד בחודש עשר האחד יום בשבט,
הרבי של לנשיאות עלייתו יום את המציין

יום עם גם מזוהה י"א המשיח. מלך שליט"א
הידוע משכנו מקום גם כך בניסן, י"א - לידתו

פעמים י"א של כפולה מהווה שמספרו ,"770" -
שלמעלה האחד צדקנו, משיח של עניינו זהו .70

גאולתו. את לעולם המביא מהעולם,
בשבט, י"א שלמחרת היום הקרוב, ראשון ביום

י'-י"א לרגל הארצית והתוועדות הכינוס יתקיים
מזרח, לציון בראשון "בראשית" באולמי שבט,
ליטול והטף, הנשים האנשים, מוזמנים, כולנו

שירה ברוב הנערכת זו חשובה בהתוועדות חלק
צדקינו, משיח שליט"א הרבי פני לקבלת וזמרה,

ממש. ומיד תיכף ויגאלנו שיבוא

קבלת יום הראשונות. הנשיאות בשנות המשיח מלך שליט״א הרבי
תשי״א. שבט י״א - לגני״ ״באתי מאמר באמירת בגלוי, הנשיאות

כלה" אחותי לגני "באתי

לגאולה יפים מוצרים

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

בה׳ ביטחון - נכונה בריאות
לו שהי' והמיחוש בריאותו מצב אודות שכתב במה

ברוחו שליט להיות עליו אשר הרופא והוראת בעבר
וכו'. הרוח ומתיחת מדאגות עצמו ולשחרר

מדת הוא הדאגות, להעדר היעוצה העצה ידועה
הבטחון;

הבטחון, ענין לעצמו להסביר איך בהאופן והאריכות
שער הלבבות חובת בס' ומהם מקומות בכמה מבואר

הבטחון;
בני אמונת מיסודי ישרה תוצאה זהו הרי ובאמת

מאמינים; בני מאמינים הם כולם אשר ישראל.
ואחד אחד כל על משגיח ית' שהשם היא והאמונה

הטוב, עצם הוא ית' השם ואשר פרטית בהשגחה
כן ואם עביד. לטב רחמנא דעביד מה כל רז"ל ובלשון

לדאגה? נשאר מקום מה
אפשר האמונה, עיקרי על כששוכחים אם כי זה אין

דאגה. שתתעורר
בענינים אמורים דברים במה הנ"ל, פי על אשר ולהעיר

בידי הכל ז"ל רבותינו מאמר פי ועל שמים. שבידי
שמים, מיראת חוץ שמים

לשפר איך לדאוג האדם על ומצות תורה בעניני ולכן
משנה. כדבר בריאותו לתכלית מתאים להיות דרכיו

קוני. את לשמש נבראתי אני
קביעות לו שיש , זה דבר על מזכיר שאינו אף תקותי

ומוסיף החסידות בתורת וגם הנגלה בתורת עתים
בקדש. לעלות נצטוינו שהרי לזמן. מזמן

האמור. בכל טובות לבשורות בברכה
ו׳רמ״ז) (מאגרת

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

(30.1.15) ה'תשע"ה שבט, י' הבהיר יום בשלח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1032

בפועל להביא .. ביכלתכם אשר כל "עשו
ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה את
שליט"א הרבי של הידועה הכרזתו ממש".
הביאה ה'תנש"א, ניסן מכ"ח המשיח, מלך

החל וגאולה. משיח בנושא אדיר עשיה לגל
מאות כבר המונה תורנית, ספרותית מיצירה

פרסום אביזרי לאלפי ועד בנושא, שי"ל ספרים
נושא את לנו ולאזכר "להנגיש" שנועדו שונים

הגאולה.
הראשונים הגופים אחד הינו לגאולה", "פעולה

בשורת בפרסום הכרזה, אותה מאז העוסק
יחודיים, פרסום אביזרי באמצעות הגאולה

זכי הרב של בראשותו ממש, מקצועי באופן
חיפה. שליד ביאליק מקרית רייזנר

יצירה ערכות שלוש
לגאולה" "פעולה של הידועות ההפקות בין

נרתיק - הידועה האישית הצדקה קופת נמנית
נוח קומפקטי, בעיצובו, מהודר קטן פלסטי
אפוד גם או החולצה/המעיל בכיס לנשיאה
בנויה האישית, הצדקה (קופת בצה"ל הקרב

גם כשירה שהיא כך מרשרשת, שאינה כך
בצה"ל). מבצעית בפעילות

נוסף, הישג רייזנר הרב לעצמו רשם לאחרונה
המשיח, ימות של הפרסום אביזרי בתחום

נושאים שלוש המייצגות יצירה ערכות שלושה
משיח. פני וקבלת צדקה הולדת, יום חשובים:

אביזרים לשדרג לנו מאפשרות הערכות
בבית, ידינו בהישיג המצויים שונים וחפצים

ולהפוך מקום בכל וכמעט במפעל במשרד,
המשיח. ימות של פרסום לאביזרי אותם

האביזרים אותם את לנצל הוא, הכללי הרעיון
ולא שכמעט עד בהם, משתמשים שכולנו

בלעדיהם. היום-יומיים חיינו את לתאר ניתן
הנייד, וגם הנייח הטלפון למכשיר היא הכוונה

מפיות, מחזיקי המקרר, דלת טלפונים, ספר
כאשר טכניים אביזרים ועוד. קלמרים סימניה,
הנושאת מעוצבת, צבעונית למדבקה זוכים הם
המשיח מלך שליט"א הרבי של תמונתו את גם

משודרגים הם תואמות, כיתוביות עם יחד
תוכנם המשיח. ימות של לאביזרי ונעשים
הגילאים. לכל תואם הערכות, של ועיצובן

גובר מזלו ההולדת ביום
שנה בכל גובר, מזלו אדם, של הולדתו ביום

וגובר חוזר ההולדת, יום של היהודי בתאריך
האדם על המשפיע דבר האדם, של מזלו

חדשים חיים ועומק כוחות לאשיותו מעניק
בשיחותיו יותר. גבוהה באיכות ורעננים

המשיח מלך שליט"א הרבי מדגיש הקדושות
הפרט. בחיי זה יום של מעלתו את

את לצבוע מאפשרת ההולדת", "יום ערכת
צבעוניות מדבקות בסדרת זה, יום של יחודו

של יחודו על קצרצרים הסבר קטעי הכוללים

הרבי דברי מתוך ישראל, בעם ההולדת יום
להחלטה הצעות כולל המשיח, מלך שליט"א

ההולדת. ביום טובה
תכנים, ,(24 (סה"כ מדבקות דפי 6 ערכה בכל

המדבקות המדבקות. ליישום ודוגמאות הצעות
10X5 כ של בגודל ומעוצבות צבעוניות עצמן

האביזרים תצלומי הערכה, בחזית ס"מ.
"יום במדבקות מעוטרים כשהם השונים

נראו הן כיצד מדוייקת להמחשה הולדת",
של החם המסר בנו ויהדהד ניזכר כך בשטח.

לגאולה. טובה החלטה עם הצלחה, שנת

משיח פני וקבלת צדקה
הצדקה, בנושא עוסקת השניה הערכה

הגאולה". את שמקרבת צדקה "גדולה שהרי
ביכולתנו הצדקה" "קופות ערכת באמצעות
כגון: ביתיים, מאביזרים צדקה קופות לייצר

מוצרי של קרטון וקופסאות הפלסטיק צנצנות
מכסות יחסית, הגדולות המדבקות שונים, מזון

מהאביזר ניכר שטח
נאה. חזות לו ומעניקות

השלישית הערכה
קבלת בנושא עוסקת

שהרי צדקנו משיח פני
מאחר הק': כלשונו

עבודת את סיימו שכבר
כל בא - השליחות
המשלח אל שליח

ומודיע: הקב"ה, האמיתי,
שליחותי, את עשיתי

תעשה כביכול, שאתה, הזמן הגיע ועכשיו
צדקנו משיח את לנו שלח שליחותך.. את

www. באתר: נוספים לפרטים ממש!. בפועל
.052-223-4477 peulalegeula.comלהזמנות:

לגאולה פעולה של החדשים מהמוצרים חלק

רייזנר זכי הרב

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 .

בציון קדמי ר׳
בהדיץ׳ הזקן אדמו״ר



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

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

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

תניא תהלים חומש

בישוב הצפון. בגבול מתיחות
ממשיכים לבנון, שבגבול שלומי

שמחולל הנפלאות בשיגרת
בחיי המשיח מלך שליט"א הרבי

כשבועיים, "לפני יום. היום
שליח בני, נחום הרב מספר
המשיח מלך שליט"א הרבי
אלינו פנתה שלומי, לישוב

ובקשה בישוב המתגוררת אשה
לגבי עופרה אשתי עם להתייעץ

עבודה. תחום
שיחה התפתחה דקות בתוך

מעבר שגלשה השתים, בין ערה
להיוועץ. בקשה בו לנושא

ציינה השיחה במהלך
נושא את אשתי

נכרית הפאה העדפה
ראש כיסוי פני על

כובע במטפחת,
מכסה "הפאה וכדו'.

לעומת לחלוטין
אחרים ראש כיסויים
לגמרי מכסים שאינם
שאינו חלק ומותירים

לחלוטין", מכוסה
אמרה.

לנו יש "אומנם
השיבה חב"דניקים, גם במשפחה
שאינם כאלה גם יש אבל האשה,
שונים, בטיעונים עלי לחצו והם

במשפחה שקט שיהיה רצתי
בפאה. נוהגת אינני ולכן

שהעדפת לה, אמרה אשתי
הינה ראש, כיסוי על הפאה

מלך שליט"א הרבי של עמדתו
את את אחת לא שציין המשיח
כובע מטפחת, על הפאה מעלת

הדואג לנו מי ראש. כיסוי או
ישראל בנות לצניעות כמותו
מוסיף הדבר כמה עד ומדגיש

(בילדים, ומזוניי חיי בבניי
בהרחבה). ובפרנסה בבריאות
"יחי והכרזת ההכנות לאחר
בכרך פתחה האשה אדוננו",

בתשובה ריפוף רפ"ב. עמ' י"ז
בנושא עוסק תוכנה כי העלה
להקריא החלה אשתי רפואי!

חודש ראש "ב״ה, התשובה: את
בעד לכ׳ ומודה הנני.. אב.. מנחם

החולה... מצב לתאר טרחתו
גדולים הכי המומחים דעת לפי

כאן..הנה אשר זה במקצוע
ממושכה...אז היא המחלה אם

כדאית לניתוח... נוטה דעתם
ה.. טיפול לדחות השתדלות כל
עד - שיהי׳ה איזה זמן למשך

בהחלט". ברירה שאין
עד ביותר נרגשת הייתה האשה

משנרגעה מתמשך. בבכי שפרצה
אנו "לאחרונה סיפרה: מעט,

התגלתה ולנכדנו היות רב, בצער
המליץ הרפואה בית בכבד. בעיה

כאן ואילו בחו"ל. ניתוח על
שיש במפורש נאמר בתשובה
ברופאים להתייעץ יש צורך

לנסות אלא למהר, ולא מומחים
כרוכים שאינם טיפולים תחילה
לב, ו"שימי בניתוח.
מראש הוא המכתב

זהו אב, מנחם חודש
נכדנו של הולדתו יום

כך ובכוונתי היקר".
לנהוג.

המשיכה אשתי
שם רפ"ג, בע' לקרוא
שליט"א הרבי עודד
לאחד המשיח, מלך
לאחר ברוחו שנפל

עליו הרים שמישהו
שמועה "|הגיעתני יד:

יד הרים שהוא מי אשר מוזרה
בקדש.. עבודתך עם בקשר עליך

כי עליך, רוחך נפל לא ובודאי
יד הרים גם .. הרי הענין בפנימית
עלי עשה לא שהנ״ל וכמו עלי....
הרי העבודה..., להחליש רושם

חלישות יפעול שלא חזקה תקותי
עוד ואדרבה בעבודתך עליך
והתעוררות..". אומץ תוסיף

פרצה לדברים שהקשיבה האשה
ספרה, ומשנרגעה בבכי, שוב
ישיבה עזב בנה שלאחרונה

לו שהרביצו!! לאחר מסויימת,
אותה הרגיע התשובה תוכן שם.

לישיבה. יחזור כן בנה שאכן
ואמרה: אשתי אליה פנתה כעת
מלך שליט"א הרבי איך "תראי
ממש צרותייך, את חש המשיח

במילא בצרה.. אנוכי עימו
מתגובות להתפעל מה לך אין
כשאת הפאה, לגבי למיניהם

את בזה ממלאת שאת יודעת
מלך שליט"א הרבי הוראת

לראות זכינו למחרת המשיח".
פאה, חובשת כשהיא האשה את

ב"ה.

  
   

    
     

   
    
    
    

    
    

   
  

    

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

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:50 16:36 ירושלים
17:52 16:50 תל-אביב
17:50 16:40 חיפה
17:53 16:54 באר-שבע
17:54 16:52 ניו-יורק

(כוסמת)    


    
ז) יד-ד ב (זכריה

והמלחמה המן הים, קריעת

כלליים ניסים כמה על מסופר בפרשתנו
נס ממצרים: צאתם לאחר ישראל לבני שארעו
טביעת ע"י ישראל בני והצלת סוף, ים קריעת

"אז - הים שירת לזה ובהמשך בים המצרים
הזאת". השירה את ישראל ובני משה ישיר

מי המתקת אודות מסופר השירה פרשת לאחר
המים באר נס השליו, נס המן, ירידת נס מרה,

עמלק. במלחמת הנצחון לנס עד
המלמד דבר אחד, בהמשך מסופרים אלו ניסים

להבינם, שצריך ביניהם, פנימית שייכות על
לגמרי. שונים ניסים הם אלו שהרי

ולתמיד מאז
חד- אירועים אינם אלה ניסים כי לציין, יש
בעלי כלליים, עניינים מהווים אלא פעמיים

לדורות. משמעות
בני בהצלת מובנה מלבד סוף: ים קריעת

עניין בזה היה והזמן, המקום באותו ישראל,
בקריעת-ים-סוף העולם. בכל שפעל כללי
בעולמות כולל שבעולם", מים "כל נבקעו

גילוי את שאיפשר דבר העליונים, הרוחניים
כהכנה - למטה כאן העליונים העולמות אותם

ה"עליונים איחוד החל שאז תורה, למתן
"ה' - לעולם שנמשכה פעולה והתחתונים",

קריעת את מזכירים שלכן ועד". לעולם ימלוך

מצרים יציאת שמזכירים כשם יום, בכל סוף ים
יום. כל

אבל במדבר, בשהותם רק היה הנס המן: ירידת
לדורותיכם למשמרת העומר ש"מלא ציווה ה'

אתכם האכלתי אשר הלחם את יראו למען
במדבר".

לה' "מלחמה בפסוק כמפורש עמלק: מלחמת
תרגום פירוש לפי ובפרט דור". מדור בעמלק
המשיח. מלך של לדורו עד זהו כי ירושלמי

בעליונים רק לא
הוא הים שירת של תוכנה שביניהם: והקשר

ישראל הצלת על להקב"ה והודאה שבח
את הכל רואים כשבכך ומהמצריים, מפרעה

נורא ה'... באלים כמוכה "מי - הקב"ה גדולת
שבעולם האומות שכל עד פלא". עושה תהילות

... ירגזון עמים "שמעו ומפחדים: מכך יודעים
אדום". אלופי נבהלו אז

תמיהה: מעורר האומות על זה שרושם אלא
אם מדוע - ישראל בני הצלת הוא העיקר והרי
טביעת העולם, אומות על הפעולה מודגשת כן
מסביב? האומות על והפחד והאימה המצריים,

עניינם אין והשירה סוף ים קריעת והביאור:

למעלה, שנמצא כפי ה' גדולת את להראות
מעלת מצד עליהם ומגן יהודים אוהב הוא וכי

גדולת את לבטא דווקא אלא נשמותיהם,
בעולם למטה - לישראל שלו והקשר - הקב"ה
יהודים בו הטבע, חוקי ע"י הנשלט עולם הזה,

על הבט ומבלי העמים". מכל "המעט הם
מידי אותם ומציל ישראל על מגן הקב"ה כך,

ניסים. להם עושה - צריך ואם שונאיהם,

הטבע מעל
מלכותו בשלימות מתגלית זה ידי על ודווקא

הבעל-הבית הוא שהקב"ה מתגלה יתברך,
ימלוך "ה' - כולו והעולם ישראל על ומלך

- בעולם זאת לפעול כדי ברם ועד". לעולם
שהוא בעצמו, קודם זאת לפעול יהודי צריך

"מלך הוא שהקב"ה מציאותו בכל וירגיש יכיר
עניניו בכל ועד" "לעולם של ובאופן ישראל",

הגשמיים. וצרכיו
שיאמין "כדי - המן" "פרשת של המסר זהו

צריך יהודי בהשגחה". לו באין מזונותיו שכל
עם אך צרכיו, להשגת הטבע בדרכי לפעול
את "הזן הוא שהקב"ה לכך מודע הוא זאת

דרכי להגבלות כפוף אינו הוא גם ובמילא הכל",
עליו בשלימות, זאת לפעול כדי אומנם הטבע.

וזו לכך. המנגדים העניינים כל את לבטל גם
עמלק. מלחמת של הכללית המשמעות בעצם

בחייו ית' מלכותו מקבל שיהודי זה ידי ועל
ימלוך "ה' את בעצמו מגלה כשהוא הפרטיים,

גם כך לפעול הכח את לו יש ועד" לעולם
והשלמה האמיתית הגאולה את להביא בעולם,

ש"ה' יורגש העולם שבכל כך ממש, בפועל
ועד". לעולם ימלוך

תנש״א) בשלח פרשת שיחת (עפ״י

התשט"ו שבט לי' המשיח, מלך שליט״א הרבי של לגני" "באתי מאמר מתוך

לגני״ ״באתי של החמישית האות
ע"י ניתן ה'תש"י, שבט י' לקראת
הרבי יצחק, יוסף רבי הריי"צ, אדמו"ר
"באתי בשם שנודע המאמר הקודם,
פרקיו חמשת את ללמוד מנת על לגני",
ואת ה'שי"ת שבט י' ביום הראשנים
ביום הבאים הפרקים חמש המשכו,
לחמש ועד בבפורים גם וכך שבט, י"ג

ניסן. ב' ביום בסיומו הפרקים
בשנת הגלויה לנשיאות עלייתו מאז
מלך שליט"א הרבי נוהג תשי"א,

עפ"י (פרק) אחת "אות" על המבוסס מאמר שבט, י' מידי לומר המשיח,
המחזור הסתיים תש"ל הריי"צ.בשנת אדמו"ר של מאמרו מתוך הסדר,
המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י לגני" "באתי מאמרי עשרים של הראשון
המחזור הסתיים עפי"ז תש"נ. בשנת שהסתיים השני, המחזור והחל
בשנה נמצאים אנו בו הרביעי, המחזור והחל תש"ע בשנת השלישי

תשע"ה. - החמישית
הרבי ע"י תשע"ה, זו, לשנה לגני" "באתי שהמאמר הרי לכך בהתאם
של לגני" "באתי במאמר החמישית לאות מקביל המשיח, מלך שליט"א
- תשט"ו דשנת לגני" "באתי המאמר של סיומו להלן הריי"צ. אדמו"ר

הריי"צ. אדמו"ר של במאמרו החמישית ה"אות" את המבאר

לגני באתי
הסעיף, בסיום אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כמו הוא, בעבודה והענין ט)
אזוי וויילע כ"א ודעת הטעם מצד לא עושה שהאדם ענינים ישנם אשר
העולם. הנחות שהוא העולם), נוהג שכך משום אם (=כי וועלט טוט
קבועים ושתי'ה האכילה זמני אשר הוא העולם שסדר הוא, זה ובכלל
אינם רוב עפ"י הנה מסחר, איזה כמו המבלבל דבר יש כאשר וגם בזמנם,
ותפלה התורה לימוד וזמני משתנים, אינם קרובות ולפעמים נדחים
ולפעמים קביעותם, את דוחה קל דבר גם הנה בהידור המצות וקיום

לגמרי. נדחים הם

שליט אדם דאין : במדרש27 וכמבואר בנפשו חשבון יעשה כאשר הנה
יבוא מתי יודע שאינו לפי חשבונותיי שאעשה עד לי המתינו לומר
אלעמאל זיין דארף (מען עת בכל מוכן להיות) (=צריך צ"ל דלכן יומו,
אצלו יש בזה תומ"צ שהוא הכל דעיקר בזה יתבונן כאשר הנה גרייט)
ממש, בו שאין ידבר בכך מה של וענינים וביטול, מיעוט שינוי, דיחוי,
בלבד, הנחה מצד כ"א ודעת) (=טעם טו"ד מצד ולא בקביעות הוא בזה
לקדושה, זה תוקף את להפוך בעצמו יפעול כאשר הנה העולם, והנחות
ישתמש עצמו זה בתוקף (=בלעומת-זה), בלעו"ז אצלו שהי'ה שהתוקף
ובקיום טוב ועשה מרע ובסור התפלה ובזמני התורה בלמוד בקדושה,
עי"ז הנה דקדושה, שטות יעשה דלעו"ז שמהשטות בהידור, המצות
השטות את שמהפך דקדושה (שטות עומדים שטים מעצי המשכן נעשה
עלמין בכולהו דקוב"ה יקרא אסתלק סט"א אתכפיא דכד דלעו"ז),
העולמות), בכל ה' כבוד ומתפשט מתגלה אחרא הסטרא נכפית (=כאשר
התחתון. הזה בעולם ונתגלה בשוה עלמין בכולהו שהיא כזו בחי' היינו

את מקשרים שהם ישראל, ונשיאי ראשי ע"י הוא זה וגילוי המשכה והנה
להגיד גו' וביניכם הוי' בין עומד דאנכי ב"ה, א"ס ומהות עצמות עם הדור
להנשיאים ההתקשרות ע"י הנה ומחבר, ממוצע שהוא הוי', דבר את לכם

בתחתונים. ית' לו דירה למטה כאן שיהי'ה פועלים

ג. פ"ט, רבה דברים (27

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יא פרק זרה עבודה הל'

יב פרק

א פרק תשובה הל'

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

פרקים עירובין הלכות ל. פרקים שבת הלכות
א-ב

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א-ג. פרקים עשור שביתת הלכות

א-ג. פרקים טוב יום שביתת הלכות

ד-ו. פרקים

א. פרק ומצה חמץ הלכות ז-ח. פרקים

י

יא

יב

יג

יד

טו

טז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

קודש באגרות ונפלאות הפאה

בשלח פרשת
שירה שבת

בשלח

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

על להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
כמה ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ,

לגויים, שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל
ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו בפניהם. הארץ את פותחים שאז

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים שיחי' איידי ורעיתו פנחס ר' למשפחת

קירשנזפט
תחי' רחל מנוחה בצ"ה החיילת הבת להולדת

ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלה יזכו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך טובים

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נחום בני הרב

טוב מזל הגאולהברכת בדור הקודש טהרת על חינוך
תשע"ו לשנה"ל ההרשמה נפתחה
הגאולה עיר בת-ים חב"ד חינוך במוסדות

ילדים וגני מעון פעוטון,
א-ג כיתה - תורה תלמוד

054-940-7701 ורישום: לפרטים

שיחי' ביילא ורעיתו יוסף ר' למשפחת

הולצברג
שי' זעליג אשר בצ"ה החייל הבן להולדת
ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלו יזכו

הגאולה זמן של הרחבה מתוך טובים
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת



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

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

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

תניא תהלים חומש

בישוב הצפון. בגבול מתיחות
ממשיכים לבנון, שבגבול שלומי

שמחולל הנפלאות בשיגרת
בחיי המשיח מלך שליט"א הרבי

כשבועיים, "לפני יום. היום
שליח בני, נחום הרב מספר
המשיח מלך שליט"א הרבי
אלינו פנתה שלומי, לישוב

ובקשה בישוב המתגוררת אשה
לגבי עופרה אשתי עם להתייעץ

עבודה. תחום
שיחה התפתחה דקות בתוך

מעבר שגלשה השתים, בין ערה
להיוועץ. בקשה בו לנושא

ציינה השיחה במהלך
נושא את אשתי

נכרית הפאה העדפה
ראש כיסוי פני על

כובע במטפחת,
מכסה "הפאה וכדו'.

לעומת לחלוטין
אחרים ראש כיסויים
לגמרי מכסים שאינם
שאינו חלק ומותירים

לחלוטין", מכוסה
אמרה.

לנו יש "אומנם
השיבה חב"דניקים, גם במשפחה
שאינם כאלה גם יש אבל האשה,
שונים, בטיעונים עלי לחצו והם

במשפחה שקט שיהיה רצתי
בפאה. נוהגת אינני ולכן

שהעדפת לה, אמרה אשתי
הינה ראש, כיסוי על הפאה

מלך שליט"א הרבי של עמדתו
את את אחת לא שציין המשיח
כובע מטפחת, על הפאה מעלת

הדואג לנו מי ראש. כיסוי או
ישראל בנות לצניעות כמותו
מוסיף הדבר כמה עד ומדגיש

(בילדים, ומזוניי חיי בבניי
בהרחבה). ובפרנסה בבריאות
"יחי והכרזת ההכנות לאחר
בכרך פתחה האשה אדוננו",

בתשובה ריפוף רפ"ב. עמ' י"ז
בנושא עוסק תוכנה כי העלה
להקריא החלה אשתי רפואי!

חודש ראש "ב״ה, התשובה: את
בעד לכ׳ ומודה הנני.. אב.. מנחם

החולה... מצב לתאר טרחתו
גדולים הכי המומחים דעת לפי

כאן..הנה אשר זה במקצוע
ממושכה...אז היא המחלה אם

כדאית לניתוח... נוטה דעתם
ה.. טיפול לדחות השתדלות כל
עד - שיהי׳ה איזה זמן למשך

בהחלט". ברירה שאין
עד ביותר נרגשת הייתה האשה

משנרגעה מתמשך. בבכי שפרצה
אנו "לאחרונה סיפרה: מעט,

התגלתה ולנכדנו היות רב, בצער
המליץ הרפואה בית בכבד. בעיה

כאן ואילו בחו"ל. ניתוח על
שיש במפורש נאמר בתשובה
ברופאים להתייעץ יש צורך

לנסות אלא למהר, ולא מומחים
כרוכים שאינם טיפולים תחילה
לב, ו"שימי בניתוח.
מראש הוא המכתב

זהו אב, מנחם חודש
נכדנו של הולדתו יום

כך ובכוונתי היקר".
לנהוג.

המשיכה אשתי
שם רפ"ג, בע' לקרוא
שליט"א הרבי עודד
לאחד המשיח, מלך
לאחר ברוחו שנפל

עליו הרים שמישהו
שמועה "|הגיעתני יד:

יד הרים שהוא מי אשר מוזרה
בקדש.. עבודתך עם בקשר עליך

כי עליך, רוחך נפל לא ובודאי
יד הרים גם .. הרי הענין בפנימית
עלי עשה לא שהנ״ל וכמו עלי....
הרי העבודה..., להחליש רושם

חלישות יפעול שלא חזקה תקותי
עוד ואדרבה בעבודתך עליך
והתעוררות..". אומץ תוסיף

פרצה לדברים שהקשיבה האשה
ספרה, ומשנרגעה בבכי, שוב
ישיבה עזב בנה שלאחרונה

לו שהרביצו!! לאחר מסויימת,
אותה הרגיע התשובה תוכן שם.

לישיבה. יחזור כן בנה שאכן
ואמרה: אשתי אליה פנתה כעת
מלך שליט"א הרבי איך "תראי
ממש צרותייך, את חש המשיח

במילא בצרה.. אנוכי עימו
מתגובות להתפעל מה לך אין
כשאת הפאה, לגבי למיניהם

את בזה ממלאת שאת יודעת
מלך שליט"א הרבי הוראת

לראות זכינו למחרת המשיח".
פאה, חובשת כשהיא האשה את

ב"ה.

  
   

    
     

   
    
    
    

    
    

   
  

    

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

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:50 16:36 ירושלים
17:52 16:50 תל-אביב
17:50 16:40 חיפה
17:53 16:54 באר-שבע
17:54 16:52 ניו-יורק

(כוסמת)    


    
ז) יד-ד ב (זכריה

והמלחמה המן הים, קריעת

כלליים ניסים כמה על מסופר בפרשתנו
נס ממצרים: צאתם לאחר ישראל לבני שארעו
טביעת ע"י ישראל בני והצלת סוף, ים קריעת

"אז - הים שירת לזה ובהמשך בים המצרים
הזאת". השירה את ישראל ובני משה ישיר

מי המתקת אודות מסופר השירה פרשת לאחר
המים באר נס השליו, נס המן, ירידת נס מרה,

עמלק. במלחמת הנצחון לנס עד
המלמד דבר אחד, בהמשך מסופרים אלו ניסים

להבינם, שצריך ביניהם, פנימית שייכות על
לגמרי. שונים ניסים הם אלו שהרי

ולתמיד מאז
חד- אירועים אינם אלה ניסים כי לציין, יש
בעלי כלליים, עניינים מהווים אלא פעמיים

לדורות. משמעות
בני בהצלת מובנה מלבד סוף: ים קריעת

עניין בזה היה והזמן, המקום באותו ישראל,
בקריעת-ים-סוף העולם. בכל שפעל כללי
בעולמות כולל שבעולם", מים "כל נבקעו

גילוי את שאיפשר דבר העליונים, הרוחניים
כהכנה - למטה כאן העליונים העולמות אותם

ה"עליונים איחוד החל שאז תורה, למתן
"ה' - לעולם שנמשכה פעולה והתחתונים",

קריעת את מזכירים שלכן ועד". לעולם ימלוך

מצרים יציאת שמזכירים כשם יום, בכל סוף ים
יום. כל

אבל במדבר, בשהותם רק היה הנס המן: ירידת
לדורותיכם למשמרת העומר ש"מלא ציווה ה'

אתכם האכלתי אשר הלחם את יראו למען
במדבר".

לה' "מלחמה בפסוק כמפורש עמלק: מלחמת
תרגום פירוש לפי ובפרט דור". מדור בעמלק
המשיח. מלך של לדורו עד זהו כי ירושלמי

בעליונים רק לא
הוא הים שירת של תוכנה שביניהם: והקשר

ישראל הצלת על להקב"ה והודאה שבח
את הכל רואים כשבכך ומהמצריים, מפרעה

נורא ה'... באלים כמוכה "מי - הקב"ה גדולת
שבעולם האומות שכל עד פלא". עושה תהילות

... ירגזון עמים "שמעו ומפחדים: מכך יודעים
אדום". אלופי נבהלו אז

תמיהה: מעורר האומות על זה שרושם אלא
אם מדוע - ישראל בני הצלת הוא העיקר והרי
טביעת העולם, אומות על הפעולה מודגשת כן
מסביב? האומות על והפחד והאימה המצריים,

עניינם אין והשירה סוף ים קריעת והביאור:

למעלה, שנמצא כפי ה' גדולת את להראות
מעלת מצד עליהם ומגן יהודים אוהב הוא וכי

גדולת את לבטא דווקא אלא נשמותיהם,
בעולם למטה - לישראל שלו והקשר - הקב"ה
יהודים בו הטבע, חוקי ע"י הנשלט עולם הזה,

על הבט ומבלי העמים". מכל "המעט הם
מידי אותם ומציל ישראל על מגן הקב"ה כך,

ניסים. להם עושה - צריך ואם שונאיהם,

הטבע מעל
מלכותו בשלימות מתגלית זה ידי על ודווקא

הבעל-הבית הוא שהקב"ה מתגלה יתברך,
ימלוך "ה' - כולו והעולם ישראל על ומלך

- בעולם זאת לפעול כדי ברם ועד". לעולם
שהוא בעצמו, קודם זאת לפעול יהודי צריך

"מלך הוא שהקב"ה מציאותו בכל וירגיש יכיר
עניניו בכל ועד" "לעולם של ובאופן ישראל",

הגשמיים. וצרכיו
שיאמין "כדי - המן" "פרשת של המסר זהו

צריך יהודי בהשגחה". לו באין מזונותיו שכל
עם אך צרכיו, להשגת הטבע בדרכי לפעול
את "הזן הוא שהקב"ה לכך מודע הוא זאת

דרכי להגבלות כפוף אינו הוא גם ובמילא הכל",
עליו בשלימות, זאת לפעול כדי אומנם הטבע.

וזו לכך. המנגדים העניינים כל את לבטל גם
עמלק. מלחמת של הכללית המשמעות בעצם

בחייו ית' מלכותו מקבל שיהודי זה ידי ועל
ימלוך "ה' את בעצמו מגלה כשהוא הפרטיים,

גם כך לפעול הכח את לו יש ועד" לעולם
והשלמה האמיתית הגאולה את להביא בעולם,

ש"ה' יורגש העולם שבכל כך ממש, בפועל
ועד". לעולם ימלוך

תנש״א) בשלח פרשת שיחת (עפ״י

התשט"ו שבט לי' המשיח, מלך שליט״א הרבי של לגני" "באתי מאמר מתוך

לגני״ ״באתי של החמישית האות
ע"י ניתן ה'תש"י, שבט י' לקראת
הרבי יצחק, יוסף רבי הריי"צ, אדמו"ר
"באתי בשם שנודע המאמר הקודם,
פרקיו חמשת את ללמוד מנת על לגני",
ואת ה'שי"ת שבט י' ביום הראשנים
ביום הבאים הפרקים חמש המשכו,
לחמש ועד בבפורים גם וכך שבט, י"ג

ניסן. ב' ביום בסיומו הפרקים
בשנת הגלויה לנשיאות עלייתו מאז
מלך שליט"א הרבי נוהג תשי"א,

עפ"י (פרק) אחת "אות" על המבוסס מאמר שבט, י' מידי לומר המשיח,
המחזור הסתיים תש"ל הריי"צ.בשנת אדמו"ר של מאמרו מתוך הסדר,
המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י לגני" "באתי מאמרי עשרים של הראשון
המחזור הסתיים עפי"ז תש"נ. בשנת שהסתיים השני, המחזור והחל
בשנה נמצאים אנו בו הרביעי, המחזור והחל תש"ע בשנת השלישי

תשע"ה. - החמישית
הרבי ע"י תשע"ה, זו, לשנה לגני" "באתי שהמאמר הרי לכך בהתאם
של לגני" "באתי במאמר החמישית לאות מקביל המשיח, מלך שליט"א
- תשט"ו דשנת לגני" "באתי המאמר של סיומו להלן הריי"צ. אדמו"ר

הריי"צ. אדמו"ר של במאמרו החמישית ה"אות" את המבאר

לגני באתי
הסעיף, בסיום אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כמו הוא, בעבודה והענין ט)
אזוי וויילע כ"א ודעת הטעם מצד לא עושה שהאדם ענינים ישנם אשר
העולם. הנחות שהוא העולם), נוהג שכך משום אם (=כי וועלט טוט
קבועים ושתי'ה האכילה זמני אשר הוא העולם שסדר הוא, זה ובכלל
אינם רוב עפ"י הנה מסחר, איזה כמו המבלבל דבר יש כאשר וגם בזמנם,
ותפלה התורה לימוד וזמני משתנים, אינם קרובות ולפעמים נדחים
ולפעמים קביעותם, את דוחה קל דבר גם הנה בהידור המצות וקיום

לגמרי. נדחים הם

שליט אדם דאין : במדרש27 וכמבואר בנפשו חשבון יעשה כאשר הנה
יבוא מתי יודע שאינו לפי חשבונותיי שאעשה עד לי המתינו לומר
אלעמאל זיין דארף (מען עת בכל מוכן להיות) (=צריך צ"ל דלכן יומו,
אצלו יש בזה תומ"צ שהוא הכל דעיקר בזה יתבונן כאשר הנה גרייט)
ממש, בו שאין ידבר בכך מה של וענינים וביטול, מיעוט שינוי, דיחוי,
בלבד, הנחה מצד כ"א ודעת) (=טעם טו"ד מצד ולא בקביעות הוא בזה
לקדושה, זה תוקף את להפוך בעצמו יפעול כאשר הנה העולם, והנחות
ישתמש עצמו זה בתוקף (=בלעומת-זה), בלעו"ז אצלו שהי'ה שהתוקף
ובקיום טוב ועשה מרע ובסור התפלה ובזמני התורה בלמוד בקדושה,
עי"ז הנה דקדושה, שטות יעשה דלעו"ז שמהשטות בהידור, המצות
השטות את שמהפך דקדושה (שטות עומדים שטים מעצי המשכן נעשה
עלמין בכולהו דקוב"ה יקרא אסתלק סט"א אתכפיא דכד דלעו"ז),
העולמות), בכל ה' כבוד ומתפשט מתגלה אחרא הסטרא נכפית (=כאשר
התחתון. הזה בעולם ונתגלה בשוה עלמין בכולהו שהיא כזו בחי' היינו

את מקשרים שהם ישראל, ונשיאי ראשי ע"י הוא זה וגילוי המשכה והנה
להגיד גו' וביניכם הוי' בין עומד דאנכי ב"ה, א"ס ומהות עצמות עם הדור
להנשיאים ההתקשרות ע"י הנה ומחבר, ממוצע שהוא הוי', דבר את לכם

בתחתונים. ית' לו דירה למטה כאן שיהי'ה פועלים

ג. פ"ט, רבה דברים (27

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יא פרק זרה עבודה הל'

יב פרק

א פרק תשובה הל'

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

פרקים עירובין הלכות ל. פרקים שבת הלכות
א-ב

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א-ג. פרקים עשור שביתת הלכות

א-ג. פרקים טוב יום שביתת הלכות

ד-ו. פרקים

א. פרק ומצה חמץ הלכות ז-ח. פרקים

י

יא

יב

יג

יד

טו

טז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

קודש באגרות ונפלאות הפאה

בשלח פרשת
שירה שבת

בשלח

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

על להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
כמה ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ,

לגויים, שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל
ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו בפניהם. הארץ את פותחים שאז

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים שיחי' איידי ורעיתו פנחס ר' למשפחת

קירשנזפט
תחי' רחל מנוחה בצ"ה החיילת הבת להולדת

ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלה יזכו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך טובים

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נחום בני הרב

טוב מזל הגאולהברכת בדור הקודש טהרת על חינוך
תשע"ו לשנה"ל ההרשמה נפתחה
הגאולה עיר בת-ים חב"ד חינוך במוסדות

ילדים וגני מעון פעוטון,
א-ג כיתה - תורה תלמוד

054-940-7701 ורישום: לפרטים

שיחי' ביילא ורעיתו יוסף ר' למשפחת

הולצברג
שי' זעליג אשר בצ"ה החייל הבן להולדת
ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלו יזכו

הגאולה זמן של הרחבה מתוך טובים
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת



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

בירושלים נשים ערב
אי"ה יתקיים שבט י"ג שני ביום

שולחנות ליד מיוחד, נשים ערב
וגאולה משיח מרכז לטובת ערוכים,

הישיגי יוצגו הערב במהלך בירושלים.
לשנה המרכז תכניות וכן המרכז

דברים ישאו הערב במהלך הקרובה.
אורחת. ומרצה ציבור אישי רבנים,

.052-361-8770 טל: ולפרטים לרישום

קודש קריאת
מצטרפים ומשפיעים רבנים
הקוראת מיוחדת קודש לקריאת
בהתוועדות מירבית להשתתפות

א' ביום אי"ה שתתקיים המרכזית
בראשל"צ. בראשית באולמי הקרוב
"בימים כי: כותבים קריאתם בנוסח

היא השעה שצו זו ותקופה אלו
"לקבל והיחידה המטרה סביב להתאחד
לבוא קוראים אנו . . צדקנו" משיח פני
לכבוד המרכזית בהתועדות ולהשתתף

תושמע בכינוס . . שבט י"א הבהיר יום
שלמות על הגזרות כנגד הזעקה

הארץ". ושלמות העם שלמות התורה,

פרשיות על המאמרים סט
שמות המאמרים ספר לאור יצא

מלך אדמו"ר כ"ק מאמרי ב', חלק
ב"מכון השנים. מכל שליט"א המשיח

מציינים משיח" של תורתו להפצת
וכעת הפרשות כל על הסט סיום את

השנה. מועדי סדרת על עובדים
058-5358-770 להזמנות:

- לידתו יום עם גם מזוהה שבט, י״א המשיח. מלך שליט״א הרבי של לנשיאות עלייתו יום
.70 פעמים י״א של כפולה מהווה שמספרו ״770״, - הידוע משכנו מקום גם כך בניסן, י״א

טובות חדשות

האחד עשר- אחד
מעשר! שלמעלה

להתוועדות כולנו ראשון ביום
הנשיאות יום שבט י'

ראשל"צ בראשית אולמי
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בחודש הי"א יום יבוא לעולם החודשי, בלוח
זהו למדי. פשוט נשמע בחודש. י' יום לאחר

לאותיות. מתורגמים כשהם גם המספרים, סדר
של הסכום הינו עשר" "אחד שהמספר העובדה

מספרית שמבחינה מבהירה אחד, ועוד עשר
זו בסך-הכל הרגיל, מגדר יוצא משהו כאן אין

כשם בדיוק לא. ותו מספר עוד של תוספת רק
לשלוש שתיים בין מהותי הבדל רואים שאיננו
גרידא, כמותי הינו הבדל כל לשבע, שש בין או

מספר עוד של תוספת
נראה גם כך לא. ותו

מהותי הבדל כל שאין
לי"א. י' בין

החסידות בתורת
מקבלים הדברים והקבלה

עמוקה שונה, משמעות
לעיתים החושפת יותר
בין מהותיות הבחנות

שונים. מספריים ערכים

קודש העשירי
המספר בכלל, בתורה

שלימות. - מציין "עשר"
מערכת. של שלימות

לנו מגלים מאמרות", "בעשרה נברא העולם
תורה, מתן בעת בעולם, הקב"ה התגלות חז"ל.
הדברות". "עשרת - ל"עשר" בצמידות הייתה

מקדש לי "ועשו הקב"ה מעיד עליו המשכן,
אמות". "עשר מבנהו גובה בתוכם", ושכנתי
ומחיה מהווה באמצעותם הספירות, מספר
ועד ספירות" "עשר הוא עולמו, את הקב"ה

הנפש. כוחות עשר לה אשר האדם, לנפש
מערכת היותה מתוקף זו, מערכתית שלימות
אלא עצמה את להחיות בכוחה אין נבראית

השפע לקבלת נזקקת
ולקיומה לחיותה

בתחומה שאינו מגורם
גורם מסוגה. ואינו

מקור המהווה

כל על אותה כולל המערכת, של לקיומה
בשווה, כולם מעל ונמצא ומרכיביה, חלקיה

כמו בדיוק המערכת, של הנעלים חלקיה מעל
הוא זה גורם הנמוכים. חלקיה מעל שהוא

הרומז "כתר", והקבלה החסידות בלשון הנקרא
"אחד הנקראת הבחינה זו ית'. ומהותו לעצמותו

ה"אחד" זהו אלא אחד, ועוד עשר לא עשר".
אתה בחושבן" ולא חד הוא "אנת נאמר עליו
מתוך אחד הנמנה, אחד לא אבל "אחד" הוא

הוא אתה סדרה.
ומיוחד, יחיד "אחד"

מעולם שלמעלה
אתה ה"העשר".

לעשרה המקור הוא
המקור מאמרות,
הדברות. לעשרת

שבגאולה י״א
אותו יכול בגאולה רק

להתגלות ה"אחד"
ב"עשר". בשלימות

שבת ערב שישי ביום
העשירי חל קודש

סיים בו היום בשבט,
הגלוי תפקידו את הקודם, הרבי הריי"צ אדמו"ר

י"א הינו קודש שבת יום השישי. הדור כנשיא
עשר, האחד בחודש עשר האחד יום בשבט,
הרבי של לנשיאות עלייתו יום את המציין

יום עם גם מזוהה י"א המשיח. מלך שליט"א
הידוע משכנו מקום גם כך בניסן, י"א - לידתו

פעמים י"א של כפולה מהווה שמספרו ,"770" -
שלמעלה האחד צדקנו, משיח של עניינו זהו .70

גאולתו. את לעולם המביא מהעולם,
בשבט, י"א שלמחרת היום הקרוב, ראשון ביום

י'-י"א לרגל הארצית והתוועדות הכינוס יתקיים
מזרח, לציון בראשון "בראשית" באולמי שבט,
ליטול והטף, הנשים האנשים, מוזמנים, כולנו

שירה ברוב הנערכת זו חשובה בהתוועדות חלק
צדקינו, משיח שליט"א הרבי פני לקבלת וזמרה,

ממש. ומיד תיכף ויגאלנו שיבוא

קבלת יום הראשונות. הנשיאות בשנות המשיח מלך שליט״א הרבי
תשי״א. שבט י״א - לגני״ ״באתי מאמר באמירת בגלוי, הנשיאות

כלה" אחותי לגני "באתי

לגאולה יפים מוצרים

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

בה׳ ביטחון - נכונה בריאות
לו שהי' והמיחוש בריאותו מצב אודות שכתב במה

ברוחו שליט להיות עליו אשר הרופא והוראת בעבר
וכו'. הרוח ומתיחת מדאגות עצמו ולשחרר

מדת הוא הדאגות, להעדר היעוצה העצה ידועה
הבטחון;

הבטחון, ענין לעצמו להסביר איך בהאופן והאריכות
שער הלבבות חובת בס' ומהם מקומות בכמה מבואר

הבטחון;
בני אמונת מיסודי ישרה תוצאה זהו הרי ובאמת

מאמינים; בני מאמינים הם כולם אשר ישראל.
ואחד אחד כל על משגיח ית' שהשם היא והאמונה

הטוב, עצם הוא ית' השם ואשר פרטית בהשגחה
כן ואם עביד. לטב רחמנא דעביד מה כל רז"ל ובלשון

לדאגה? נשאר מקום מה
אפשר האמונה, עיקרי על כששוכחים אם כי זה אין

דאגה. שתתעורר
בענינים אמורים דברים במה הנ"ל, פי על אשר ולהעיר

בידי הכל ז"ל רבותינו מאמר פי ועל שמים. שבידי
שמים, מיראת חוץ שמים

לשפר איך לדאוג האדם על ומצות תורה בעניני ולכן
משנה. כדבר בריאותו לתכלית מתאים להיות דרכיו

קוני. את לשמש נבראתי אני
קביעות לו שיש , זה דבר על מזכיר שאינו אף תקותי

ומוסיף החסידות בתורת וגם הנגלה בתורת עתים
בקדש. לעלות נצטוינו שהרי לזמן. מזמן

האמור. בכל טובות לבשורות בברכה
ו׳רמ״ז) (מאגרת

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

(30.1.15) ה'תשע"ה שבט, י' הבהיר יום בשלח, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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בפועל להביא .. ביכלתכם אשר כל "עשו
ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה את
שליט"א הרבי של הידועה הכרזתו ממש".
הביאה ה'תנש"א, ניסן מכ"ח המשיח, מלך

החל וגאולה. משיח בנושא אדיר עשיה לגל
מאות כבר המונה תורנית, ספרותית מיצירה

פרסום אביזרי לאלפי ועד בנושא, שי"ל ספרים
נושא את לנו ולאזכר "להנגיש" שנועדו שונים

הגאולה.
הראשונים הגופים אחד הינו לגאולה", "פעולה

בשורת בפרסום הכרזה, אותה מאז העוסק
יחודיים, פרסום אביזרי באמצעות הגאולה

זכי הרב של בראשותו ממש, מקצועי באופן
חיפה. שליד ביאליק מקרית רייזנר

יצירה ערכות שלוש
לגאולה" "פעולה של הידועות ההפקות בין

נרתיק - הידועה האישית הצדקה קופת נמנית
נוח קומפקטי, בעיצובו, מהודר קטן פלסטי
אפוד גם או החולצה/המעיל בכיס לנשיאה
בנויה האישית, הצדקה (קופת בצה"ל הקרב

גם כשירה שהיא כך מרשרשת, שאינה כך
בצה"ל). מבצעית בפעילות

נוסף, הישג רייזנר הרב לעצמו רשם לאחרונה
המשיח, ימות של הפרסום אביזרי בתחום

נושאים שלוש המייצגות יצירה ערכות שלושה
משיח. פני וקבלת צדקה הולדת, יום חשובים:

אביזרים לשדרג לנו מאפשרות הערכות
בבית, ידינו בהישיג המצויים שונים וחפצים

ולהפוך מקום בכל וכמעט במפעל במשרד,
המשיח. ימות של פרסום לאביזרי אותם

האביזרים אותם את לנצל הוא, הכללי הרעיון
ולא שכמעט עד בהם, משתמשים שכולנו

בלעדיהם. היום-יומיים חיינו את לתאר ניתן
הנייד, וגם הנייח הטלפון למכשיר היא הכוונה

מפיות, מחזיקי המקרר, דלת טלפונים, ספר
כאשר טכניים אביזרים ועוד. קלמרים סימניה,
הנושאת מעוצבת, צבעונית למדבקה זוכים הם
המשיח מלך שליט"א הרבי של תמונתו את גם

משודרגים הם תואמות, כיתוביות עם יחד
תוכנם המשיח. ימות של לאביזרי ונעשים
הגילאים. לכל תואם הערכות, של ועיצובן

גובר מזלו ההולדת ביום
שנה בכל גובר, מזלו אדם, של הולדתו ביום

וגובר חוזר ההולדת, יום של היהודי בתאריך
האדם על המשפיע דבר האדם, של מזלו

חדשים חיים ועומק כוחות לאשיותו מעניק
בשיחותיו יותר. גבוהה באיכות ורעננים

המשיח מלך שליט"א הרבי מדגיש הקדושות
הפרט. בחיי זה יום של מעלתו את

את לצבוע מאפשרת ההולדת", "יום ערכת
צבעוניות מדבקות בסדרת זה, יום של יחודו

של יחודו על קצרצרים הסבר קטעי הכוללים

הרבי דברי מתוך ישראל, בעם ההולדת יום
להחלטה הצעות כולל המשיח, מלך שליט"א

ההולדת. ביום טובה
תכנים, ,(24 (סה"כ מדבקות דפי 6 ערכה בכל

המדבקות המדבקות. ליישום ודוגמאות הצעות
10X5 כ של בגודל ומעוצבות צבעוניות עצמן

האביזרים תצלומי הערכה, בחזית ס"מ.
"יום במדבקות מעוטרים כשהם השונים

נראו הן כיצד מדוייקת להמחשה הולדת",
של החם המסר בנו ויהדהד ניזכר כך בשטח.

לגאולה. טובה החלטה עם הצלחה, שנת

משיח פני וקבלת צדקה
הצדקה, בנושא עוסקת השניה הערכה

הגאולה". את שמקרבת צדקה "גדולה שהרי
ביכולתנו הצדקה" "קופות ערכת באמצעות
כגון: ביתיים, מאביזרים צדקה קופות לייצר

מוצרי של קרטון וקופסאות הפלסטיק צנצנות
מכסות יחסית, הגדולות המדבקות שונים, מזון

מהאביזר ניכר שטח
נאה. חזות לו ומעניקות

השלישית הערכה
קבלת בנושא עוסקת

שהרי צדקנו משיח פני
מאחר הק': כלשונו

עבודת את סיימו שכבר
כל בא - השליחות
המשלח אל שליח

ומודיע: הקב"ה, האמיתי,
שליחותי, את עשיתי

תעשה כביכול, שאתה, הזמן הגיע ועכשיו
צדקנו משיח את לנו שלח שליחותך.. את

www. באתר: נוספים לפרטים ממש!. בפועל
.052-223-4477 peulalegeula.comלהזמנות:

לגאולה פעולה של החדשים מהמוצרים חלק

רייזנר זכי הרב

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 .

בציון קדמי ר׳
בהדיץ׳ הזקן אדמו״ר
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