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ומחולות תופים ערב
עתידין צדקניות נשים "בשכר

שירה ריקודי של מיוחד ערב להגאל..."
והנפלאות הניסים על להקב"ה והודאה
קודש שבת במוצאי נערך הגאולה, ועל

באזור. סיטי קוין באולמי האחרונה
משתתפות, מאות חלק נטלו באירוע

בטהרתה לשמחה המעמד את שניצלו
המשיח. מלך שליט"א הרבי כהוראת

בהילולה משיח פעילות
רצופות שעות משלושים למעלה

בהילולת התקיימה חב"דית פעילות של
מיד התחילה הפעילות סאלי. הבבא

33 נמנים הצוות כשעל במוצ"ש,
שליט"א לרבי יהודים שקישרו תמימים

כתבו יהודים 1,500 המשיח: מלך
באמצעות שליט"א המשיח מלך לרבי

הניחו יהודים 1,700 קודש, האגרות
לקהל חולקו עלונים 7,000 תפילין,

חולקו משיח כרטיסי 10,000 הרחב,
והצלחה. לשמירה

שבט כ״ב אירועי
יצויין הקרוב, שלישי ביום

הרבנית פטירת יום שבט, כ"ב התאריך
יבלחט"א של רעייתו מושקא, חיה

היום לרגל המשיח. מלך שליט"א הרבי
והתוועדויות, אירועים מתקיימים

והבנות הנשים ציבור עבור במיוחד
יתן "והחי של באופן מדרכיה ללמידה

פרטים טובות. החלטות וקבל ליבו" אל
חב"ד. במוקדי

הפונה מיזם הנתינה״. ״התחייבות לשם זכה שגם מדהים וחסד עזרה מיזם לזכותו עמד זה, לכל מעבר
למיניהם לנזקקים (50% (מעל הונם רוב את לתרום להתחייב מהם ומבקש בארה״ב, למיליארדרים

טובות חדשות

הנתינה התחייבות
לגאולה מוכן עולם

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

הרבי בנבואה קובע כך לגאולה, מוכן העולם
משיחותיו וכמה בכמה המשיח, מלך שליט"א

השאר בין מתייחס הוא כאשר הקדושות.
זו. קביעה הממחישים בעולם, שונים לאירועים
ט' ויצא פרשת בשבת מתבטא, הוא למשל כך

נתברר כבר עשו "הרי :(16.11.91) תשנ"ב כסלו
הזה בזמן בהנהגה גם זאת שרואים כפי לגמרי,
המתייחסים העולם אומות של אדום) (בגלות

חסד של מלכות בדרך אדום", הוא ל"עשו
גם מתפשטת זו (והנהגה
שראו כפי מדינות, בעוד
לאחרונה) בפרט ורואים

שעתה מובן, -הרי
בו במצב כבר נמצאים

ואפילו הגשמי הגוף
כבר העולם גשמיות

לגמרי, ונזדככו נתבררו
מוכן "כלי" הם והרי

והענינים האורות לכל
ובעיקר כולל הרוחניים,

צדקנו, משיח של אורו -
האמיתית הגאולה אור

והשלימה".
התפרסמה לאחרונה

לגאולה, העולם למוכנות נוספת המחשה
שליט"א הרבי עליו תחום חסד. עשיית בתחום
הגויים, בקרב כולל רבות, מעורר המשיח מלך

וחסד עזרה של להנהגה הם גם הנדרשים
נח. בני מצות משבע כחלק לנזקקים,

בגויים החסד תודעת הגברת
YouG0v מכון של סקר התפרסם אלה בימים
אישים אודות בעולם, מדינות בעשרות הנערך

הלועזית לשנה בעולם ביותר המוערכים
במקום הנוכחית.

ביל נבחר הראשון
חברת מייסד גייטס,
גייטס מיקרוסופט.
לאחד אומנם נחשב

האישי הונו בעולם, ביותר העשירים משני
מה זה לא אך דולר, מיליארד בכ-80.1 מוערך
העיקרית הסיבה ביותר. למוערך אותו שעשה
הפילנטרופית. פעילותו דווקא הינה לבחירתו,

תרומות קרן רעייתו עם הקים 2000 בשנת
ומחקר חלשות, ואוכלוסיות חינוך למוסדות

בפרט במחלות, מלחמה לקידום רפואי
הקרן תרומות השלישי. העולם על המאיימות

דולר. מיליארד בכ-30 נאמדות
עמד זה, לכל מעבר אך
התרמה קמפיין לזכותו
לשם זכה שגם מיוחד

הנתינה". "התחייבות -
לאחר שנוצר מיזם

החליט 2006 שבשנת
(דורג באפט וורן

עשירי בין כשלישי
את לתרום העולם),
עזרה לקרן הונו רוב

ומלינדה ביל של וחסד
התפתח מכאן גייטס.

הפונה המשותף המיזם
בארה"ב, למיליארדרים
להתחייב מהם ומבקש
של למטרות (50% (מעל הונם רוב את לתרום
לו והצטרפו ומצליח, הולך המיזם וחסד. עזרה

מעטים. לא ידועים, הון אילי כבר

הגאולה זמן של טובות החלטות
לנזקקים, וחסד עזרה של כזה שמיזם העובדה
הינה גויים, הון אילי בתודעת ומתקבל מחלחל

העולם כי הנבואית, לקביעה נוספת המחשה
ה' בעבודת עבורנו ההוראה לגאולה. מוכן

טובות החלטות בקבלת להוסיף יש ברורה.
תורתו בלימוד הוספה הגאולה, לזמן תואמות

בנושא בפרט המצוות, בקיום הידור משיח, של
מלכתו וקבלת הגאולה בשורת הפצת צדקה,

שמחת מתוך המשיח, מלך שליט"א הרבי של
ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית הגאולה

מכתב את שבט, י״א בכינוס סאלי, בבא של נכדו חשף מפתיע, באופן
שנה 62 לפני סאלי הבבא אל המשיח מלך שליט״א הרבי שכתב הברכה

סאלי לבבא הברכה מכתב

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

השקל" למחצית "זכר לקיום מטבעות להשיג ניתן

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ו לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
ממשיכים

בהצלחה!

נשיאות שנות 65 במלאות התוועדות

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

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

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

הדאגות, להעדר היעוצה העצה ידועה
להסביר איך בהאופן והאריכות הבטחון; מדת הוא
ומהם מקומות בכמה מבואר הבטחון, ענין לעצמו

הבטחון; שער הלבבות חובת בס'
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
עביד. לטב רחמנא דעביד מה כל רז"ל ובלשון

לדאגה נשאר מקום מה כן ואם
האמונה, עיקרי על כששוכחים אם כי זה אין

דאגה. שתתעורר אפשר
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
בריאותו לתכלית מתאים להיות דרכיו

קוני. את לשמש נבראתי אני משנה. כדבר
זה, דבר על מזכיר שאינו אף תקותי

בתורת וגם הנגלה בתורת עתים קביעות לו שיש
לזמן. מזמן ומוסיף החסידות

ו׳רמ״ז) (מאגרת בקדש. לעלות נצטוינו שהרי

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

(6.2.15) ה'תשע"ה שבט, י"ז יתרו, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1033

הציר את היוו נשיאות, שנות וחמש שישים
שהתקייימה רבתי ההתוועדות של המרכזי

לרגל לציון, בראשון "בראשית" באולמי השבוע,
מלך שליט"א הרבי של לנשיאות עלייתו יום

גאולה "יריד קידם המוזמנים פני את המשיח.
גודש שהחל הרב הקהל וססגוני. עשיר ומשיח"
ליד ערבית, תפילת לאחר התיישב האולם את

אלתר חיים הרב המנחה ערוכים. שולחנות
חשיבות אודות בדברים פתח פרישמן ציון בן
יום שבט י' הבהיר ליום כהמשך ההתוועדות
ה'שי"ת, בשנת הריי"צ אדמו"ר של ההילולא

חב"ד בשושלת השישי הדור את המסיים
של לנשיאות בעלייתו השביעי הדור ותחילת
שבט. י"א ביום המשיח, מלך שליט"א הרבי

לעשר שמעל עשר האחד
דברים לשאת הוזמן האירוע לתחילת כהקדמה

בישיבת משפיע גינזבורג יצחק לוי חיים הרב
של יחודו את שמבאר לציון, בראשון חב"ד

שמובא כפי ה"עשר", לשלימות מעל עשר האחד
התהלים פרק באמירת השבועי. מלכות" ב"דבר

הרב התכבד המשיח, מלך שליט"א הרבי של
את בצפת. חב"ד בקהילת משפיע מויאל עמרם

זה שחזר מרום, יעקב הרב הקריא ההזמנה נוסח
שליחות ממסע פסיה, מרת זוגתו עם יחד עתה

הרב ובעלה ליבי מרת לבתם לסייע בהודו,
המשיח מלך שליט"א הרבי שליחי גרומך מרדכי

האמפי. בעיר
יוסף ר' בליווי צוקר בערל ר' החסידי הזמר
הנרגשת ה"יחי" הכרזת את משלימים חיים,
משיח שירי במחרוזת הקהל, מפי הנשמעת
ילדים 12 ענקיים. ריקוד ובמעגלי וגאולה

הארץ, מרחבי קהילות נציגי ה', צבאות חיילי
הפסוקים, י"ב להכרזת זה אחר בזה עולים

לזירוז הסודי הנשק עוז.. יסדת עוללים מפי
המשיח מלך של המובהקים מתפקידיו הגאולה.
קלי בועז הרב ש-די, במלכות עולם לתקן הוא
מתאר נח, בני מצות שבע להפצת המטה יו"ר

הישובים בקרב בנושא המוצלחת הפעילות את
לאחרונה. בפרט הערביים,

היהלומים מעלת
שליט"א הרבי של הידועות מנבואותיו אחת

טובות אבנים אודות הנבואה זו המשיח, מלך
בנו טאוב יוסי הרב הקישון. באיזור ומרגליות

העוסקת ימים שפע מנכ"ל טאוב אבי הרב של
ה' בעבודת ההוראה את מאיר באיזור, בכריה

היהלום. - נדיר מינרל מאותו ללמוד שיש
הרב מציג הארץ שלימות לנושא מיוחדת זוית
תמימים" "תומכי ישיבת מנהל סנדרוי, איציק

את המרתק שבשומרון, יצהר במאחז חב"ד
הישיבה הצלחת על מהשטח בדיווחים הקהל
עם בפעילותה גם כמו הלימודיים, בהישגים
הגדולה והשפעתם והמתיישבים צה"ל חיילי
הכלכלי מצבה לנוכח ומשיח. גאולה בנושא

את ומבקש פונה הוא הישיבה של הקשה
שירה ברוב של אתנחתא לאחר הציבור. עזרת
מרכז רב הרונייאן, אברהם הרב מקריא וזמרה.

כבר חתמו עליו חדש דין פסק סבא, כפר העיר
בגוף וקיים חי שליט"א שהרבי רבנים, עשרות

ציק, זמרוני הרב מייד. להתגלות ועליו גשמי
והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה יו"ר

דקדושה" ה"שטות עבודת בעניין דברים נושא
התגלות לזירוז יהודי כל בעבודת כיום הנדרשת

המשיח. מלך שליט"א הרבי

בירושלים המשיח למלך ארמון
הערב אורח של מפיו נשמעו מאלפים דברים

סאלי, הבבא של נכדו יהודיוף, יצחק הרב
הרבי של מופתים בסיפורי הקהל את המרתק

קודש. האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א
את הקים אביו, מצד סבו כי חושף הוא בדבריו

את תיאר וכן בירושלים המשיח" למלך ה"ארמון
לרבי סאלי הבבא לסבו שהיה המיוחד הקשר

המשיח. מלך שליט"א
והנפלאות הניסים את
השליחות מהלך בתוך
יהודה הרב לתאר מטיב

הצרפתי מהכרמל גינזבורג
שמעון הרב בחיפה.

את מדגיש ויצהנדלר
ה"שטות להפיכת ההכרח

כדי לשיטה דקדושה"
הגאולה את לפעול

ושוב והשלימה. האמיתית
עצומה, שמחה ריקודי של ארוכות דקות

המשפיע עם להתוועד הקהל מתיישב בהמשכם
הקטנות לשעות עד מירושלים הרפז נועם הרב

הגאולה. לזירוז

לגאולה פעולה של החדשים מהמוצרים חלק

יהודיוף יצחק 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

הצעירים השליחים אחד
שני דור חיפה, בעיר הפועל
יהודה הרב הוא בשליחות,

ותיק שליח של בנו גינזבורג
שהחל גינזבורג, דובי הרב בעיר,

לפני כבר בעיר שליחותו את
שנה. שלושים

בכינוס שנשא דברים במהלך
65 מלאות לרגל השבוע הארצי

שליט"א הרבי לנשיאות שנה
מקצת סיפר המשיח, מלך
בהם והנפלאות מהניסים

השליחות עבודת במהלך פגש
בחיפה: הצרפתי בכרמל

פעילותי במסגרת
יהודי עם נפגשתי
הוא כי שהתברר

כפרופ' משמש
ידוע. אקדמי במוסד
ואף שיחה התפתחה
אלא לשמור המשכנו

דיי קשר זה שהיה
יום לאותו עד רופף
באקראי נפגשנו בו

ברחוב.
אני אותך. רואה שאני "טוב

אנא בדחיפות. לעזרתך זקוק
ונשוחח". הבייתה אלי בוא
אכן הוא כי עליו היה נראה

ידעתי לא כי אם לעזרה. זקוק
מדובר. במה עדיין

אלי, בפנייתו ראיתי מקרה, בכל
הקשר לחיזוק טובה הזדמנות

בזה תהיה הסתם ומן איתו
במוסד גם לפעילות, תועלת
אולי מרצה. הוא בו האקדמי
כספית, לעזור יוכל גם הוא

לעצמי. חשבתי
לדמיין ניסיתי עוד אליו, בדרכי
כראוי בית הסתם מן ביתו את

ומצבו. במעמדו לאדם
ונעלמו נמוגו אלו מחשבות כל
נדהמתי ביתו. דלת פתיחת עם

עיני. לנגד שנגלה למה
משום לו ששימש הסלון

מבוגלן היה שינה, כחדר מה
הועברו הסלון ספות לחלוטין,

עברו והמיטות השינה לחדר
לסלון.

סדר האי למראה תוהה בעודי
זמן מזה לספר. החל הוא וכו'

מכל בקריסה נמצא שאני
חודשים כמה מזה הכיוונים.
קשר. כל איתי נתקו שילדיי
מדוע. מבין איני כשבעצם

במוסד עבודתי בנושא גם כך
התקשרו עובד, אני בו האקדמי
ואינני שהיות לי והודיעו אלי
התלמידים, את לעניין מצליח

את מפסיקים שהם הרי
עבודתי!

צרותיי נגמרו שזה חשבת ואם
שאני זמן מזה בידך. טעות אזי

על שופכים משכניי, סובל
בקיצור מים, דירתי

ועד מכאן בעיות
חדשה. להודעה

בחדרי יושן כשאני
מעל לי דופקים
החלטתי חדרי.

בסלון לישון לעבור
אצליח כאן אולי

להירדם...
עושה? אני מה אז

בודאי כזה שבמצב לו הבהרתי
אלא לבד להחליט אפשר שאי

שליט"א לרבי כך על לכתוב יש
מה ולראות המשיח מלך

עמדתו.
קודש באגרות והתשובה כתבנו

את לבדוק צורך יש - הייתה
התחולל ואז בדקנו המזוזות.

ממש. של מהפך פלא, דבר
וארבע עשרים בדיוק חלפו

מקבל הוא ולהפתעתו שעות
אני "אבא, מבנו: טלפון

לדבר רוצה מצטער....אני
איתך...".

עשרים עוד חולפים ואז
המוסד והנהלת שעות, וארבע

מתקשרים עובד בו האקדמי
סליחה ממנו ומבקשים אליו

האם ושואלים הפרשה כל על
והם אצלהם לעבוד מוכן הוא
תפקיד לו לתת מוכנים כמובן

יותר... בכיר
הסתדר. השכנים נושא וגם
לו הציקה שמאוד השכנה

דירה.. לעבור החליטה
בשרו, על למד כבר זה יהודי

הרבי של ברכותיו כוח על
המשיח. מלך שליט"א

 
   

   
   

   
    

  
   


  

ב) כ, (שמות אלוקיך ה׳ אנוכי

העולם כל הְדמים הקב"ה עשה מה
והיה והתחתונים העליונים והשתיק
בריה היה לא כאלו ובוהו תוהו העולם
ואין עונה ואין קול "אין שנאמר בעולם
עננו הבעל אומרים הם ידבר שאם קשב"
על הקב"ה כשדיבר וכמה כמה אחת על
שידעו כדי העולם כל השתיק סיני הר
ה' "אנכי ואמר ממנו חוץ שאין הבריות
נא) (ישעיה כתיב לבא ולעתיד אלקיך"

מנחמכם". הוא אנכי "אנכי
רבה) (מדרש

ח) כ, (שמות השבת יום את זכור
אין בשבת תאנים לוקט אדם הזה בעולם
לבא לעתיד אבל כלום, לו אומרת התאנה

הוא. שבת ואומרת צווחת היא
שמעוני) (ילקוט

מזבחי על במעלות תעלה ולא
כג) כ, (שמות

אומר, הוא הרי אומר: זכאי בן יוחנן רבן
אבנים ו), כז (דברים תבנה" שלמות "אבנים
לאביהם ישראל בין שלום שמטילין

שבשמים.
שלא מזבח אבני ומה וחומר, קל והרי
על מדברות, ולא שומעות ולא רואות
תניף לא תורה אמרה שלום, שמטילות

ה). שם (שם ברזל עליהן
איש ובין לחברו אדם בין שלום המטיל
ימיו שיאריכו וכמה כמה אחת על לאשתו,

ושנותיו.
על הזה, בעולם הוא, ברוך הקדוש אמר
אבל מתקצרות. השנים הרע יצר ידי
ה' ומחה לנצח המות בלע לבא, לעתיד
כה (ישעיה וגו' פנים כל מעל דמעה אלוקים
תנחומא) (מדרש ח).

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:56 16:42 ירושלים
17:58 16:56 תל-אביב
17:56 16:46 חיפה
17:59 17:00 באר-שבע
18:02 17:01 ניו-יורק
     

     

      
ו) ה, פסוקים ט' ועוד ז, - א ו, (ישעיה

מובנות ובלתי אנושיות מצוות

בפרשה, השבוע קוראים אנו עליה תורה, מתן בזמן
ונוצר והתחתונים העליונים בין התאחדות התקיימה
מרומז זה ענין בעולם. לגשמיות הרוחניות בין חיבור

בהשקפה בתוכם, המאחדים הדברות, בעשרת גם
לגמרי מזו זו שונות מצוות סוגי שני ראשונה,

ביסודם:
וכו', לך" יהיה "לא "אנכי", הראשונות, הדברות

באחדות עמוקים הכי הענינים את ומגלות מבטאות
כל-כך פשוטים ציווים מכילות האחרות ואילו השם;

בשכל גם המובנים תגנוב", ו"לא תרצח" "לא כמו
הממוצע. האנושי

המאוחדות הדברות עשרת
סוגי שני את הדברות בעשרת כלל שהקב"ה ובכך
ה'מעלה' של ההתאחדות איפוא מרומזת הציווים,

וזה – תורה מתן בעת שנתחדשה ה'מטה', עם
ב) לתחתונים", ירדו "העליונים א) אופנים בשני

לעליונים". יעלו "והתחתונים
יהיה ו"לא "אנוכי" של הדברות – "העליונים"

"לא של בציווים שגם – לתחתונים" "ירדו – לך"
המובנות מצוות באותן גם תגנוב"; ו"לא תרצח"

והכוח היסוד בהן מורגש שיהיה צריך האנושי, בשכל
יש אלו ומצוות אלקיך". ה' "אנכי – שבהן האלוקי
כי כך, מבין האנושי שהשכל משום רק לא לקיים

יתרה אלקיך". ה' מ"אנכי נצטוו שכך משום אם
תרצח לא לקיום הטעם עיקר להיות צריך זה – מזו

תגנוב. ולא
ה"אנכי" מן תגנוב" ו"לא תרצח" "לא של הפרדתן

תיתכן, לא אנוש, בינת ביד ומסירתן לך", יהיה ו"לא
אהבה", תכסה פשעים כל ש"על משום כל קודם

שעבירה עד כך, כל לבלבלו עלולה העצמית ואהבתו
להזהר אפשר אי שאז (ובודאי כ"מצווה" תתפרש

שפיכת כמו יותר, בדקות תגנוב" ו"לא תרצח" מ"לא
וכאלו), דעת גניבת חברו", פני "הלבנת ידי על דמים

תסתיר עיניו, על אצבע אדם יניח שאם כשם
– אליו קרובה שהיא זה מצד – הקטנה האצבע

קרוב ש"אדם כיון גם כך מסביבו; העולם כל את
הכל, על לכסות עצמו אהבת עלולה עצמו", אצל
(עבירות המורדים אלו – "פשעים" על אפילו עד

במזיד); הנעשות

אהבה תכסה פשעים כל על
מצד מצוות לקיים אפשרות היתה אם שגם אלא

את לאחד האדם, של משימתו זו הרי אנושי, שכל
ה' "אנכי עם ביותר, הפשוטים אפילו מעשיו כל

דבר בכל ה"אנכי אצלו שיורגש צריך ולכן אלוקיך".

הפשוט בשכל המובנים טובים מעשים וגם שעושה;
אלקות, חדורים להיות צריכים

(ח"ו) תורה ניתנה לא "אילמלא רז"ל: לשון וכדיוק
היינו – מנמלה" וגזל מחתול צניעות למדין היינו –

של מידה) באותה (לפחות המוסר חוקי את שומרים
אלמלא (כי אותם למדים היינו מהם החיים, בעלי
מעלה של חיבור להיות יכול היה לא תורה, מתן
עם ביותר הנחותים הענינים את לחבר מטה, עם

לאחד הכח וניתן תורה", מש"ניתנה אולם אלקות).
שישנם טובות המדות אפילו הרי מטה, עם מעלה

בקדושת חדורות להיות צריכות חיים, בעלי אצל גם
שמים, מלכות עול בקבל המצוות ושיקויימו התורה,

עליהם. צווה שהקב"ה משום

ידיעה דרושה
על כשמדובר אפילו לעליונים": יעלו "והתחתונים
לשלול ובכדי ולגנוב, לרצוח רח"ל השייכים אלה
את צריכים תגנוב" וה"לא תרצח" ה"לא את מהם

תורה, מתן של הרעש כל עם הלפידים ואת הקולות
תרצח" "לא עליו: וצועק עומד בעצמו שהקב"ה

לעליונים", ש"יעלו – נדרשים אלה גם תגנוב"; ו"ולא
שהיא באלקות, והידיעה התבוננות תהא להם גם

מבאר שהרמב"ם כפי – ביותר הנעלית החכמה
באה אלקות שחכמת נבוכים", ל"מורה בהקדמתו
ובידיעית – זה שלפני החכמות כל הקדמת לאחר

הידיעה אפילו מהם נדרשת עצמה, אלקות
ב"אנכי" ואפילו ה'), (שם ב"הוי'" ואפילו ב"אלקיך",
ג) שיחות לקוטי (עפ״י ובעצמו. בכבודו עצמותו

ע"י ה'תשע"ה, שבט י"ב הארצי בכינוס שהוקרא דין פסק
סבא כפר העיר מרכז רב שליט"א, הרוניין אברהם הרב

גשמי בגוף וקיים חי
מלך שליט"א הרבי הדגיש רבות, בהזדמנויות
מורי רבנים של דין פסקי חשיבות את המשיח
המשיח. מלכות בנושא ובפרט בפועל, הוראה
פועל כזה דין פסק כמה עד דיבר עצמו הרבי

תשנ"ב. משפטים פרשת בשבת
פסק-דין, שנים, לפני כבר נערך זה רקע על
המשיח". ומלך הנביא "הוא שליט"א שהרבי
רבנים (!!) מאות כארבע כבר חתמו עליו פס"ד

מדינות, רבני דיינים, מפורסמים, ופוסקים אדמו"רים ביניהם הוראה, מורי
ערים. ורבנים

יוזמה העלה תשנ"ח, שנת מאז בנושא העוסק מצפתה ליפש יצחק הרב
פס"ד גשמי. בגוף וקיים חי - המשיח מלך שליט"א שהרבי לפסוק, חדשה
מורי רבנים עשרות רבים. ומקורות מלכות הדבר שיחות על המבוסס
הארצי הכינוס במהלך שבט, י"ב ראשון, ביום הדין. לפסק הצטרפו הוראה
אברהם הרב הקריא ישראל, בית והמוני חסידים משפיעים רבנים במעמש

הדין. פסק את סבא כפר העיר מרכז רב הרוניין,
מצווה שהוא מה עושה הוא - ומשפטיו חוקיו ליעקב דברי מגיד והקב"ה
פסק פסקו הוראה מורי רבנים שעשרות אחרי במילא, לעשות, לישראל
את ולגלות הפסק, את לקיים הקב"ה את מחייב זה תוה"ק, עפ"י בפועל דין

והשלמה. האמיתית בגאולה המשיח מלך שליט"א הרבי
= = =

התשע"ה כסלו - התשע"ד אב מנחם - המשיח ימות ב"ה

דין פסק
המציאות אשר ולפרסם לומר יש א.
שהרבי היא התורה ע"פ האמיתית
גשמי בנוף וקיים חי המשיח המלך
להסתיר שאין ופשוס הזה, בעולם

זו. אמת
שיקייים עת בכל מהקב"ה לדרוש ב.
יגאלנו "והוא ישראל עם בקשת את
עולמים בגאולת בקרוב..." שנית
תיכף השלישי המקדש בית ובבנין

ממש. ומיד
כל שעל ברור בפסק בזה ובאנו ג.
תלין "לא הציווי חל כיוצא-בזה
וכן בוקר" עד אתך שכיר פעולת
שכרו" תתן ד"ביומו עשה המצות
ומשפסיו חוקיו ליעקב דבריו ו"מגיד
לאחרים מצווה שהוא מה לישראל,
של והתביעה והדרישה עושה" הוא

נפש דפיקוח המצב לנוכח ובמיוחד צודקת - מתי" "עד ישראל עם
הגאולה היינו מצווה" ד"שכר העניין להיות צריך וכן ישראל. דעם וכו'
כל נוספת ושהיה הלנה כל ללא צדקינו משיח ע"י והשלימה האמיתית

ושלום, חס שהיא
מנחם הרב המשיח מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק התגלות להיות צריכה וע"כ
ומיד תיכף ישראל, כל של אוהבן שניאורסון, יצחק לוי הרב בן מענדל
למטה בשר כל לעיני מוריך], עוד יכנף [ולא עיניך, תחזינה ביפיו מלך ממש
המקדש לבנות תפקידו את ממש ומיד תיכף ולהשלים טפחים מעשרה
נאו עולמים בגאולת ויגאלנו כולו העולם כל ולתקן ישראל נדחי ולקבץ

ואומר: מבשר מבשר בקול יחד כולנו ונכריז ממש
ועד! לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

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

ז פרק

ח פרק

ט פרק

י פרק

א פרק שמע קריאת הל'

ב פרק

ב-ד פרקים ומצה חמץ הלכות

ה-ז. פרקים

א-ב פרקים שופר הלכות ההגדה. נוסח ח. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א-ג פרקים שקלים הלכות

א-ב. פרקים החודש קדוש הלכות ד. פרק

יז

יח

יט

כ

כא

כב

כג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לסיוע זקוק כשפרופ'

יתרו פרשת

יתרו

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' בילא חנה ורעיתו דוד אהרון ר' הרב למשפחת

קופצ'יק
שי' מענדל מנחם בצ"ה החייל אופשערנש לרגל
טובים ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלו יזכו

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

גינזבורג הרב

טוב מזל ברכת
שיחי' אביבית ברכה ורעיתו חיים יוסף ר' למשפחת

בולטון
רחבעםשי' הת'שמואל של מצוה הבר לרגל

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

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת

אורניין הרב

אמה בן ולדיסלב לזכות
שלמה לרפואה

והברכה התודה
להצלחת המסייעים לכל

ה'תשע"ה - שבט" "י והתועדות כנס
הי"ו שאער ראובן הרב

והשלימה: האמיתית הגאולה למען האגודה לצוות
פרישמן, בנצי הרב ציק, חיים הרב רחימי, יצחק הרב

רווה, מנחם הרב גרשוביץ מנחם הת' כהן, אמין חיים הת'
ולעזור. לסייע נרתמים שתמיד ואנ"ש התמימים לכל



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

הצעירים השליחים אחד
שני דור חיפה, בעיר הפועל
יהודה הרב הוא בשליחות,

ותיק שליח של בנו גינזבורג
שהחל גינזבורג, דובי הרב בעיר,

לפני כבר בעיר שליחותו את
שנה. שלושים

בכינוס שנשא דברים במהלך
65 מלאות לרגל השבוע הארצי

שליט"א הרבי לנשיאות שנה
מקצת סיפר המשיח, מלך
בהם והנפלאות מהניסים

השליחות עבודת במהלך פגש
בחיפה: הצרפתי בכרמל

פעילותי במסגרת
יהודי עם נפגשתי
הוא כי שהתברר

כפרופ' משמש
ידוע. אקדמי במוסד
ואף שיחה התפתחה
אלא לשמור המשכנו

דיי קשר זה שהיה
יום לאותו עד רופף
באקראי נפגשנו בו

ברחוב.
אני אותך. רואה שאני "טוב

אנא בדחיפות. לעזרתך זקוק
ונשוחח". הבייתה אלי בוא
אכן הוא כי עליו היה נראה

ידעתי לא כי אם לעזרה. זקוק
מדובר. במה עדיין

אלי, בפנייתו ראיתי מקרה, בכל
הקשר לחיזוק טובה הזדמנות

בזה תהיה הסתם ומן איתו
במוסד גם לפעילות, תועלת
אולי מרצה. הוא בו האקדמי
כספית, לעזור יוכל גם הוא

לעצמי. חשבתי
לדמיין ניסיתי עוד אליו, בדרכי
כראוי בית הסתם מן ביתו את

ומצבו. במעמדו לאדם
ונעלמו נמוגו אלו מחשבות כל
נדהמתי ביתו. דלת פתיחת עם

עיני. לנגד שנגלה למה
משום לו ששימש הסלון

מבוגלן היה שינה, כחדר מה
הועברו הסלון ספות לחלוטין,

עברו והמיטות השינה לחדר
לסלון.

סדר האי למראה תוהה בעודי
זמן מזה לספר. החל הוא וכו'

מכל בקריסה נמצא שאני
חודשים כמה מזה הכיוונים.
קשר. כל איתי נתקו שילדיי
מדוע. מבין איני כשבעצם

במוסד עבודתי בנושא גם כך
התקשרו עובד, אני בו האקדמי
ואינני שהיות לי והודיעו אלי
התלמידים, את לעניין מצליח

את מפסיקים שהם הרי
עבודתי!

צרותיי נגמרו שזה חשבת ואם
שאני זמן מזה בידך. טעות אזי

על שופכים משכניי, סובל
בקיצור מים, דירתי

ועד מכאן בעיות
חדשה. להודעה

בחדרי יושן כשאני
מעל לי דופקים
החלטתי חדרי.

בסלון לישון לעבור
אצליח כאן אולי

להירדם...
עושה? אני מה אז

בודאי כזה שבמצב לו הבהרתי
אלא לבד להחליט אפשר שאי

שליט"א לרבי כך על לכתוב יש
מה ולראות המשיח מלך

עמדתו.
קודש באגרות והתשובה כתבנו

את לבדוק צורך יש - הייתה
התחולל ואז בדקנו המזוזות.

ממש. של מהפך פלא, דבר
וארבע עשרים בדיוק חלפו

מקבל הוא ולהפתעתו שעות
אני "אבא, מבנו: טלפון

לדבר רוצה מצטער....אני
איתך...".

עשרים עוד חולפים ואז
המוסד והנהלת שעות, וארבע

מתקשרים עובד בו האקדמי
סליחה ממנו ומבקשים אליו

האם ושואלים הפרשה כל על
והם אצלהם לעבוד מוכן הוא
תפקיד לו לתת מוכנים כמובן

יותר... בכיר
הסתדר. השכנים נושא וגם
לו הציקה שמאוד השכנה

דירה.. לעבור החליטה
בשרו, על למד כבר זה יהודי

הרבי של ברכותיו כוח על
המשיח. מלך שליט"א

 
   

   
   

   
    

  
   


  

ב) כ, (שמות אלוקיך ה׳ אנוכי

העולם כל הְדמים הקב"ה עשה מה
והיה והתחתונים העליונים והשתיק
בריה היה לא כאלו ובוהו תוהו העולם
ואין עונה ואין קול "אין שנאמר בעולם
עננו הבעל אומרים הם ידבר שאם קשב"
על הקב"ה כשדיבר וכמה כמה אחת על
שידעו כדי העולם כל השתיק סיני הר
ה' "אנכי ואמר ממנו חוץ שאין הבריות
נא) (ישעיה כתיב לבא ולעתיד אלקיך"

מנחמכם". הוא אנכי "אנכי
רבה) (מדרש

ח) כ, (שמות השבת יום את זכור
אין בשבת תאנים לוקט אדם הזה בעולם
לבא לעתיד אבל כלום, לו אומרת התאנה

הוא. שבת ואומרת צווחת היא
שמעוני) (ילקוט

מזבחי על במעלות תעלה ולא
כג) כ, (שמות

אומר, הוא הרי אומר: זכאי בן יוחנן רבן
אבנים ו), כז (דברים תבנה" שלמות "אבנים
לאביהם ישראל בין שלום שמטילין

שבשמים.
שלא מזבח אבני ומה וחומר, קל והרי
על מדברות, ולא שומעות ולא רואות
תניף לא תורה אמרה שלום, שמטילות

ה). שם (שם ברזל עליהן
איש ובין לחברו אדם בין שלום המטיל
ימיו שיאריכו וכמה כמה אחת על לאשתו,

ושנותיו.
על הזה, בעולם הוא, ברוך הקדוש אמר
אבל מתקצרות. השנים הרע יצר ידי
ה' ומחה לנצח המות בלע לבא, לעתיד
כה (ישעיה וגו' פנים כל מעל דמעה אלוקים
תנחומא) (מדרש ח).

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:56 16:42 ירושלים
17:58 16:56 תל-אביב
17:56 16:46 חיפה
17:59 17:00 באר-שבע
18:02 17:01 ניו-יורק
     

     

      
ו) ה, פסוקים ט' ועוד ז, - א ו, (ישעיה

מובנות ובלתי אנושיות מצוות

בפרשה, השבוע קוראים אנו עליה תורה, מתן בזמן
ונוצר והתחתונים העליונים בין התאחדות התקיימה
מרומז זה ענין בעולם. לגשמיות הרוחניות בין חיבור

בהשקפה בתוכם, המאחדים הדברות, בעשרת גם
לגמרי מזו זו שונות מצוות סוגי שני ראשונה,

ביסודם:
וכו', לך" יהיה "לא "אנכי", הראשונות, הדברות

באחדות עמוקים הכי הענינים את ומגלות מבטאות
כל-כך פשוטים ציווים מכילות האחרות ואילו השם;

בשכל גם המובנים תגנוב", ו"לא תרצח" "לא כמו
הממוצע. האנושי

המאוחדות הדברות עשרת
סוגי שני את הדברות בעשרת כלל שהקב"ה ובכך
ה'מעלה' של ההתאחדות איפוא מרומזת הציווים,

וזה – תורה מתן בעת שנתחדשה ה'מטה', עם
ב) לתחתונים", ירדו "העליונים א) אופנים בשני

לעליונים". יעלו "והתחתונים
יהיה ו"לא "אנוכי" של הדברות – "העליונים"

"לא של בציווים שגם – לתחתונים" "ירדו – לך"
המובנות מצוות באותן גם תגנוב"; ו"לא תרצח"

והכוח היסוד בהן מורגש שיהיה צריך האנושי, בשכל
יש אלו ומצוות אלקיך". ה' "אנכי – שבהן האלוקי
כי כך, מבין האנושי שהשכל משום רק לא לקיים

יתרה אלקיך". ה' מ"אנכי נצטוו שכך משום אם
תרצח לא לקיום הטעם עיקר להיות צריך זה – מזו

תגנוב. ולא
ה"אנכי" מן תגנוב" ו"לא תרצח" "לא של הפרדתן

תיתכן, לא אנוש, בינת ביד ומסירתן לך", יהיה ו"לא
אהבה", תכסה פשעים כל ש"על משום כל קודם

שעבירה עד כך, כל לבלבלו עלולה העצמית ואהבתו
להזהר אפשר אי שאז (ובודאי כ"מצווה" תתפרש

שפיכת כמו יותר, בדקות תגנוב" ו"לא תרצח" מ"לא
וכאלו), דעת גניבת חברו", פני "הלבנת ידי על דמים

תסתיר עיניו, על אצבע אדם יניח שאם כשם
– אליו קרובה שהיא זה מצד – הקטנה האצבע

קרוב ש"אדם כיון גם כך מסביבו; העולם כל את
הכל, על לכסות עצמו אהבת עלולה עצמו", אצל
(עבירות המורדים אלו – "פשעים" על אפילו עד

במזיד); הנעשות

אהבה תכסה פשעים כל על
מצד מצוות לקיים אפשרות היתה אם שגם אלא

את לאחד האדם, של משימתו זו הרי אנושי, שכל
ה' "אנכי עם ביותר, הפשוטים אפילו מעשיו כל

דבר בכל ה"אנכי אצלו שיורגש צריך ולכן אלוקיך".

הפשוט בשכל המובנים טובים מעשים וגם שעושה;
אלקות, חדורים להיות צריכים

(ח"ו) תורה ניתנה לא "אילמלא רז"ל: לשון וכדיוק
היינו – מנמלה" וגזל מחתול צניעות למדין היינו –

של מידה) באותה (לפחות המוסר חוקי את שומרים
אלמלא (כי אותם למדים היינו מהם החיים, בעלי
מעלה של חיבור להיות יכול היה לא תורה, מתן
עם ביותר הנחותים הענינים את לחבר מטה, עם

לאחד הכח וניתן תורה", מש"ניתנה אולם אלקות).
שישנם טובות המדות אפילו הרי מטה, עם מעלה

בקדושת חדורות להיות צריכות חיים, בעלי אצל גם
שמים, מלכות עול בקבל המצוות ושיקויימו התורה,

עליהם. צווה שהקב"ה משום

ידיעה דרושה
על כשמדובר אפילו לעליונים": יעלו "והתחתונים
לשלול ובכדי ולגנוב, לרצוח רח"ל השייכים אלה
את צריכים תגנוב" וה"לא תרצח" ה"לא את מהם

תורה, מתן של הרעש כל עם הלפידים ואת הקולות
תרצח" "לא עליו: וצועק עומד בעצמו שהקב"ה

לעליונים", ש"יעלו – נדרשים אלה גם תגנוב"; ו"ולא
שהיא באלקות, והידיעה התבוננות תהא להם גם

מבאר שהרמב"ם כפי – ביותר הנעלית החכמה
באה אלקות שחכמת נבוכים", ל"מורה בהקדמתו
ובידיעית – זה שלפני החכמות כל הקדמת לאחר

הידיעה אפילו מהם נדרשת עצמה, אלקות
ב"אנכי" ואפילו ה'), (שם ב"הוי'" ואפילו ב"אלקיך",
ג) שיחות לקוטי (עפ״י ובעצמו. בכבודו עצמותו

ע"י ה'תשע"ה, שבט י"ב הארצי בכינוס שהוקרא דין פסק
סבא כפר העיר מרכז רב שליט"א, הרוניין אברהם הרב

גשמי בגוף וקיים חי
מלך שליט"א הרבי הדגיש רבות, בהזדמנויות
מורי רבנים של דין פסקי חשיבות את המשיח
המשיח. מלכות בנושא ובפרט בפועל, הוראה
פועל כזה דין פסק כמה עד דיבר עצמו הרבי

תשנ"ב. משפטים פרשת בשבת
פסק-דין, שנים, לפני כבר נערך זה רקע על
המשיח". ומלך הנביא "הוא שליט"א שהרבי
רבנים (!!) מאות כארבע כבר חתמו עליו פס"ד

מדינות, רבני דיינים, מפורסמים, ופוסקים אדמו"רים ביניהם הוראה, מורי
ערים. ורבנים

יוזמה העלה תשנ"ח, שנת מאז בנושא העוסק מצפתה ליפש יצחק הרב
פס"ד גשמי. בגוף וקיים חי - המשיח מלך שליט"א שהרבי לפסוק, חדשה
מורי רבנים עשרות רבים. ומקורות מלכות הדבר שיחות על המבוסס
הארצי הכינוס במהלך שבט, י"ב ראשון, ביום הדין. לפסק הצטרפו הוראה
אברהם הרב הקריא ישראל, בית והמוני חסידים משפיעים רבנים במעמש

הדין. פסק את סבא כפר העיר מרכז רב הרוניין,
מצווה שהוא מה עושה הוא - ומשפטיו חוקיו ליעקב דברי מגיד והקב"ה
פסק פסקו הוראה מורי רבנים שעשרות אחרי במילא, לעשות, לישראל
את ולגלות הפסק, את לקיים הקב"ה את מחייב זה תוה"ק, עפ"י בפועל דין

והשלמה. האמיתית בגאולה המשיח מלך שליט"א הרבי
= = =

התשע"ה כסלו - התשע"ד אב מנחם - המשיח ימות ב"ה

דין פסק
המציאות אשר ולפרסם לומר יש א.
שהרבי היא התורה ע"פ האמיתית
גשמי בנוף וקיים חי המשיח המלך
להסתיר שאין ופשוס הזה, בעולם

זו. אמת
שיקייים עת בכל מהקב"ה לדרוש ב.
יגאלנו "והוא ישראל עם בקשת את
עולמים בגאולת בקרוב..." שנית
תיכף השלישי המקדש בית ובבנין

ממש. ומיד
כל שעל ברור בפסק בזה ובאנו ג.
תלין "לא הציווי חל כיוצא-בזה
וכן בוקר" עד אתך שכיר פעולת
שכרו" תתן ד"ביומו עשה המצות
ומשפסיו חוקיו ליעקב דבריו ו"מגיד
לאחרים מצווה שהוא מה לישראל,
של והתביעה והדרישה עושה" הוא

נפש דפיקוח המצב לנוכח ובמיוחד צודקת - מתי" "עד ישראל עם
הגאולה היינו מצווה" ד"שכר העניין להיות צריך וכן ישראל. דעם וכו'
כל נוספת ושהיה הלנה כל ללא צדקינו משיח ע"י והשלימה האמיתית

ושלום, חס שהיא
מנחם הרב המשיח מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק התגלות להיות צריכה וע"כ
ומיד תיכף ישראל, כל של אוהבן שניאורסון, יצחק לוי הרב בן מענדל
למטה בשר כל לעיני מוריך], עוד יכנף [ולא עיניך, תחזינה ביפיו מלך ממש
המקדש לבנות תפקידו את ממש ומיד תיכף ולהשלים טפחים מעשרה
נאו עולמים בגאולת ויגאלנו כולו העולם כל ולתקן ישראל נדחי ולקבץ

ואומר: מבשר מבשר בקול יחד כולנו ונכריז ממש
ועד! לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

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

ז פרק

ח פרק

ט פרק

י פרק

א פרק שמע קריאת הל'

ב פרק

ב-ד פרקים ומצה חמץ הלכות

ה-ז. פרקים

א-ב פרקים שופר הלכות ההגדה. נוסח ח. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א-ג פרקים שקלים הלכות

א-ב. פרקים החודש קדוש הלכות ד. פרק

יז

יח

יט

כ

כא

כב

כג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לסיוע זקוק כשפרופ'

יתרו פרשת

יתרו

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' בילא חנה ורעיתו דוד אהרון ר' הרב למשפחת

קופצ'יק
שי' מענדל מנחם בצ"ה החייל אופשערנש לרגל
טובים ולמעשים לחופה לתורה יו"ח עם יחד לגדלו יזכו

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

גינזבורג הרב

טוב מזל ברכת
שיחי' אביבית ברכה ורעיתו חיים יוסף ר' למשפחת

בולטון
רחבעםשי' הת'שמואל של מצוה הבר לרגל

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

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת

אורניין הרב

אמה בן ולדיסלב לזכות
שלמה לרפואה

והברכה התודה
להצלחת המסייעים לכל

ה'תשע"ה - שבט" "י והתועדות כנס
הי"ו שאער ראובן הרב

והשלימה: האמיתית הגאולה למען האגודה לצוות
פרישמן, בנצי הרב ציק, חיים הרב רחימי, יצחק הרב

רווה, מנחם הרב גרשוביץ מנחם הת' כהן, אמין חיים הת'
ולעזור. לסייע נרתמים שתמיד ואנ"ש התמימים לכל

Owner
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Owner
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ומשפטיו

Owner
Typewritten Text

Owner
Typewritten Text



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

ומחולות תופים ערב
עתידין צדקניות נשים "בשכר

שירה ריקודי של מיוחד ערב להגאל..."
והנפלאות הניסים על להקב"ה והודאה
קודש שבת במוצאי נערך הגאולה, ועל

באזור. סיטי קוין באולמי האחרונה
משתתפות, מאות חלק נטלו באירוע

בטהרתה לשמחה המעמד את שניצלו
המשיח. מלך שליט"א הרבי כהוראת

בהילולה משיח פעילות
רצופות שעות משלושים למעלה

בהילולת התקיימה חב"דית פעילות של
מיד התחילה הפעילות סאלי. הבבא

33 נמנים הצוות כשעל במוצ"ש,
שליט"א לרבי יהודים שקישרו תמימים

כתבו יהודים 1,500 המשיח: מלך
באמצעות שליט"א המשיח מלך לרבי

הניחו יהודים 1,700 קודש, האגרות
לקהל חולקו עלונים 7,000 תפילין,

חולקו משיח כרטיסי 10,000 הרחב,
והצלחה. לשמירה

שבט כ״ב אירועי
יצויין הקרוב, שלישי ביום

הרבנית פטירת יום שבט, כ"ב התאריך
יבלחט"א של רעייתו מושקא, חיה

היום לרגל המשיח. מלך שליט"א הרבי
והתוועדויות, אירועים מתקיימים

והבנות הנשים ציבור עבור במיוחד
יתן "והחי של באופן מדרכיה ללמידה

פרטים טובות. החלטות וקבל ליבו" אל
חב"ד. במוקדי

הפונה מיזם הנתינה״. ״התחייבות לשם זכה שגם מדהים וחסד עזרה מיזם לזכותו עמד זה, לכל מעבר
למיניהם לנזקקים (50% (מעל הונם רוב את לתרום להתחייב מהם ומבקש בארה״ב, למיליארדרים

טובות חדשות

הנתינה התחייבות
לגאולה מוכן עולם

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

הרבי בנבואה קובע כך לגאולה, מוכן העולם
משיחותיו וכמה בכמה המשיח, מלך שליט"א

השאר בין מתייחס הוא כאשר הקדושות.
זו. קביעה הממחישים בעולם, שונים לאירועים
ט' ויצא פרשת בשבת מתבטא, הוא למשל כך

נתברר כבר עשו "הרי :(16.11.91) תשנ"ב כסלו
הזה בזמן בהנהגה גם זאת שרואים כפי לגמרי,
המתייחסים העולם אומות של אדום) (בגלות

חסד של מלכות בדרך אדום", הוא ל"עשו
גם מתפשטת זו (והנהגה
שראו כפי מדינות, בעוד
לאחרונה) בפרט ורואים

שעתה מובן, -הרי
בו במצב כבר נמצאים

ואפילו הגשמי הגוף
כבר העולם גשמיות

לגמרי, ונזדככו נתבררו
מוכן "כלי" הם והרי

והענינים האורות לכל
ובעיקר כולל הרוחניים,

צדקנו, משיח של אורו -
האמיתית הגאולה אור

והשלימה".
התפרסמה לאחרונה

לגאולה, העולם למוכנות נוספת המחשה
שליט"א הרבי עליו תחום חסד. עשיית בתחום
הגויים, בקרב כולל רבות, מעורר המשיח מלך

וחסד עזרה של להנהגה הם גם הנדרשים
נח. בני מצות משבע כחלק לנזקקים,

בגויים החסד תודעת הגברת
YouG0v מכון של סקר התפרסם אלה בימים
אישים אודות בעולם, מדינות בעשרות הנערך

הלועזית לשנה בעולם ביותר המוערכים
במקום הנוכחית.

ביל נבחר הראשון
חברת מייסד גייטס,
גייטס מיקרוסופט.
לאחד אומנם נחשב

האישי הונו בעולם, ביותר העשירים משני
מה זה לא אך דולר, מיליארד בכ-80.1 מוערך
העיקרית הסיבה ביותר. למוערך אותו שעשה
הפילנטרופית. פעילותו דווקא הינה לבחירתו,

תרומות קרן רעייתו עם הקים 2000 בשנת
ומחקר חלשות, ואוכלוסיות חינוך למוסדות

בפרט במחלות, מלחמה לקידום רפואי
הקרן תרומות השלישי. העולם על המאיימות

דולר. מיליארד בכ-30 נאמדות
עמד זה, לכל מעבר אך
התרמה קמפיין לזכותו
לשם זכה שגם מיוחד

הנתינה". "התחייבות -
לאחר שנוצר מיזם

החליט 2006 שבשנת
(דורג באפט וורן

עשירי בין כשלישי
את לתרום העולם),
עזרה לקרן הונו רוב

ומלינדה ביל של וחסד
התפתח מכאן גייטס.

הפונה המשותף המיזם
בארה"ב, למיליארדרים
להתחייב מהם ומבקש
של למטרות (50% (מעל הונם רוב את לתרום
לו והצטרפו ומצליח, הולך המיזם וחסד. עזרה

מעטים. לא ידועים, הון אילי כבר

הגאולה זמן של טובות החלטות
לנזקקים, וחסד עזרה של כזה שמיזם העובדה
הינה גויים, הון אילי בתודעת ומתקבל מחלחל

העולם כי הנבואית, לקביעה נוספת המחשה
ה' בעבודת עבורנו ההוראה לגאולה. מוכן

טובות החלטות בקבלת להוסיף יש ברורה.
תורתו בלימוד הוספה הגאולה, לזמן תואמות

בנושא בפרט המצוות, בקיום הידור משיח, של
מלכתו וקבלת הגאולה בשורת הפצת צדקה,

שמחת מתוך המשיח, מלך שליט"א הרבי של
ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית הגאולה

מכתב את שבט, י״א בכינוס סאלי, בבא של נכדו חשף מפתיע, באופן
שנה 62 לפני סאלי הבבא אל המשיח מלך שליט״א הרבי שכתב הברכה

סאלי לבבא הברכה מכתב

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

השקל" למחצית "זכר לקיום מטבעות להשיג ניתן

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ו לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
ממשיכים

בהצלחה!

נשיאות שנות 65 במלאות התוועדות

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

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

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

הדאגות, להעדר היעוצה העצה ידועה
להסביר איך בהאופן והאריכות הבטחון; מדת הוא
ומהם מקומות בכמה מבואר הבטחון, ענין לעצמו

הבטחון; שער הלבבות חובת בס'
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
עביד. לטב רחמנא דעביד מה כל רז"ל ובלשון

לדאגה נשאר מקום מה כן ואם
האמונה, עיקרי על כששוכחים אם כי זה אין

דאגה. שתתעורר אפשר
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
בריאותו לתכלית מתאים להיות דרכיו

קוני. את לשמש נבראתי אני משנה. כדבר
זה, דבר על מזכיר שאינו אף תקותי

בתורת וגם הנגלה בתורת עתים קביעות לו שיש
לזמן. מזמן ומוסיף החסידות

ו׳רמ״ז) (מאגרת בקדש. לעלות נצטוינו שהרי

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

(6.2.15) ה'תשע"ה שבט, י"ז יתרו, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1033

הציר את היוו נשיאות, שנות וחמש שישים
שהתקייימה רבתי ההתוועדות של המרכזי

לרגל לציון, בראשון "בראשית" באולמי השבוע,
מלך שליט"א הרבי של לנשיאות עלייתו יום

גאולה "יריד קידם המוזמנים פני את המשיח.
גודש שהחל הרב הקהל וססגוני. עשיר ומשיח"
ליד ערבית, תפילת לאחר התיישב האולם את

אלתר חיים הרב המנחה ערוכים. שולחנות
חשיבות אודות בדברים פתח פרישמן ציון בן
יום שבט י' הבהיר ליום כהמשך ההתוועדות
ה'שי"ת, בשנת הריי"צ אדמו"ר של ההילולא

חב"ד בשושלת השישי הדור את המסיים
של לנשיאות בעלייתו השביעי הדור ותחילת
שבט. י"א ביום המשיח, מלך שליט"א הרבי

לעשר שמעל עשר האחד
דברים לשאת הוזמן האירוע לתחילת כהקדמה

בישיבת משפיע גינזבורג יצחק לוי חיים הרב
של יחודו את שמבאר לציון, בראשון חב"ד

שמובא כפי ה"עשר", לשלימות מעל עשר האחד
התהלים פרק באמירת השבועי. מלכות" ב"דבר

הרב התכבד המשיח, מלך שליט"א הרבי של
את בצפת. חב"ד בקהילת משפיע מויאל עמרם

זה שחזר מרום, יעקב הרב הקריא ההזמנה נוסח
שליחות ממסע פסיה, מרת זוגתו עם יחד עתה

הרב ובעלה ליבי מרת לבתם לסייע בהודו,
המשיח מלך שליט"א הרבי שליחי גרומך מרדכי

האמפי. בעיר
יוסף ר' בליווי צוקר בערל ר' החסידי הזמר
הנרגשת ה"יחי" הכרזת את משלימים חיים,
משיח שירי במחרוזת הקהל, מפי הנשמעת
ילדים 12 ענקיים. ריקוד ובמעגלי וגאולה

הארץ, מרחבי קהילות נציגי ה', צבאות חיילי
הפסוקים, י"ב להכרזת זה אחר בזה עולים

לזירוז הסודי הנשק עוז.. יסדת עוללים מפי
המשיח מלך של המובהקים מתפקידיו הגאולה.
קלי בועז הרב ש-די, במלכות עולם לתקן הוא
מתאר נח, בני מצות שבע להפצת המטה יו"ר

הישובים בקרב בנושא המוצלחת הפעילות את
לאחרונה. בפרט הערביים,

היהלומים מעלת
שליט"א הרבי של הידועות מנבואותיו אחת

טובות אבנים אודות הנבואה זו המשיח, מלך
בנו טאוב יוסי הרב הקישון. באיזור ומרגליות

העוסקת ימים שפע מנכ"ל טאוב אבי הרב של
ה' בעבודת ההוראה את מאיר באיזור, בכריה

היהלום. - נדיר מינרל מאותו ללמוד שיש
הרב מציג הארץ שלימות לנושא מיוחדת זוית
תמימים" "תומכי ישיבת מנהל סנדרוי, איציק

את המרתק שבשומרון, יצהר במאחז חב"ד
הישיבה הצלחת על מהשטח בדיווחים הקהל
עם בפעילותה גם כמו הלימודיים, בהישגים
הגדולה והשפעתם והמתיישבים צה"ל חיילי
הכלכלי מצבה לנוכח ומשיח. גאולה בנושא

את ומבקש פונה הוא הישיבה של הקשה
שירה ברוב של אתנחתא לאחר הציבור. עזרת
מרכז רב הרונייאן, אברהם הרב מקריא וזמרה.

כבר חתמו עליו חדש דין פסק סבא, כפר העיר
בגוף וקיים חי שליט"א שהרבי רבנים, עשרות

ציק, זמרוני הרב מייד. להתגלות ועליו גשמי
והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה יו"ר

דקדושה" ה"שטות עבודת בעניין דברים נושא
התגלות לזירוז יהודי כל בעבודת כיום הנדרשת

המשיח. מלך שליט"א הרבי

בירושלים המשיח למלך ארמון
הערב אורח של מפיו נשמעו מאלפים דברים

סאלי, הבבא של נכדו יהודיוף, יצחק הרב
הרבי של מופתים בסיפורי הקהל את המרתק

קודש. האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א
את הקים אביו, מצד סבו כי חושף הוא בדבריו

את תיאר וכן בירושלים המשיח" למלך ה"ארמון
לרבי סאלי הבבא לסבו שהיה המיוחד הקשר

המשיח. מלך שליט"א
והנפלאות הניסים את
השליחות מהלך בתוך
יהודה הרב לתאר מטיב

הצרפתי מהכרמל גינזבורג
שמעון הרב בחיפה.

את מדגיש ויצהנדלר
ה"שטות להפיכת ההכרח

כדי לשיטה דקדושה"
הגאולה את לפעול

ושוב והשלימה. האמיתית
עצומה, שמחה ריקודי של ארוכות דקות

המשפיע עם להתוועד הקהל מתיישב בהמשכם
הקטנות לשעות עד מירושלים הרפז נועם הרב

הגאולה. לזירוז

לגאולה פעולה של החדשים מהמוצרים חלק

יהודיוף יצחק הרב
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