
בישראל פנס מייק ביקור
ארה"ב נשיא סגן פנס מייק בביקור
והצהיר חזר השבוע, בתחילת בישראל
טראמפ מר ארה"ב נשיא החלטת את
וכן ישראל כבירת בירושלים להכיר
תעבור ארה"ב שגרירות כי הדגיש
עם ההסכם על .2019 סוף עד לירושלים
אותו נאשרר ולא רע "הוא אמר: איראן
חברי ניסו נאומו תחילת עם יותר".
לעורר הערביות, הרשימות של כנסת
אך פנס, של לעברו בוז בקריאות מהומה

אותם. הרחיקו ומאבטחים סדרנים

ישראל, של לצידה עומדים "אנחנו
שלה שהערכים משום פנס, אמר
הוא שלה והמאבק שלנו, הערכים הם
על בטוב מאמינים אנחנו מאבקנו.
היהודי העם של בהיסטוריה רע. פני
אמריקה. של סיפורה את ראינו תמיד
לחירות, מרדיפה יציאה, של סיפור
האמונה, עוצמת את שמראה סיפור
אף נאומו בסיום חשוכים". בלילות גם
וקיימנו "שהחיינו בעברית: ברכה הוסיף

הזה". לזמן והגיענו

החיי״ם לשנת ניגון
הרבי לנשיאות החיים" "שנת לכבוד
דברי פי ועל המשיח, מלך שליט"א
ניגונים מתחדשים לזמן "שמזמן קדשו:
המסוגלים אלה ע"י חדשים חסידותיים
ע"י מתקבל זה וכאשר טוב, ניגון לחבר
הוא נעשה בציבור, אותו ושרים הציבור
הלחין החסידותיים", מהניגונים חלק
את סילרבמן יצחק יוסף הרב המשפיע
קט"ז פרק מתוך ימים" אורך "כי הניגון
הגאולה" ב"אתר להאזנה ניתן בתהילים.

טובות חדשות

רבה במדרש ואיתא כלה, אחותי לגני באתי
לגני, אלא כאן כתיב אין לגן (במקומו)

דעיקר בתחילה, עיקרי שהי' למקום לגנוני,
היתה. בתחתונים שכינה

יותר עליון חדש אור "יורד השנה ראש בכל
עליון אור עולם מימי עדיין מאיר היה שלא
זלמן שניאור רבי הזקן אדמו"ר כותב כך כזה",
קדישא, תניא בספרו ערוך, והשולחן התניא בעל
כסלו, י"ט גאולתו חג לגבי גם פוסק הוא כשבכך
ולדרכי החסידות לתורת השנה כראש שנודע

החסידות.

שבט לי'-י"א ביחס גם הדברים, הם כך
בעומדנו בפרט לנשיאות, השנה לראש הנחשב
ומיוחדת, חדשה נשיאות שנת של בפתיחתה

(68) חיי"ם במלאות
הרבי לנשיאות שנה
המשיח. מלך שליט"א

חדשה, נשיאות שנת
"אור עימה הנושאת
שלא יותר עליון חדש
מימי עדיין מאיר היה
חדשות עוצמות עולם",
חדשות. ואפשרויות
נושאת היא בעיקר אך
הכוחות את עימה
שמעניקים החדשים
לבצע היכולת את לנו
המשימות, משימת את
הבאת - של המשימה
האמיתית הגאולה
ממש. בפועל והשלימה

גדולה ושמחה עצום בביטול
השנה, בראש זה עליון אור לירידת כהקדמה
שופר". "תקיעת דרושה הזקן, אדמו"ר כותב
ית', מלכותו המלכות, קבלת של ביטוי המהווה
מתוך זה עם ויחד עצום ביטול מתוך הנעשית
ועל התקיעות לאחר דווקא לכן גדולה. שמחה

עליון. אור אותו יורד התקיעות, ידי

לראש בהקשר גם כך
צריכה לנשיאות. השנה
שופר", "תקיעת להיות
שתפעל כזה ובאופן
העליון האור ירידת את

עולם. מימי עדיין מאיר היה שלא

הינה לנשיאות, השנה בראש השופר" "תקיעת
"אין הלב, צעקת בבחינת הפנימית ההתעוררות
יחידה הנשמה, עצם גילוי אתה", אלא מלך לנו
מתוך הנעשית מוחלטת, מלכות קבלת שבנפש.
גדולה". שמחה מתוך זה עם ויחד עצום "ביטול

עליון כשאור גם כי ומגלה הזקן אדמו"ר ממשיך
נותר הוא ראשון בשלב אך לעולם, נמשך זה
הרי יתגלה שהוא ובכדי ומוסתר עלום עדיין
הקדוש: ובלשונו תואמת עשיה מאתנו דורש זה
מההסתר גילויו "אך
במעשה תלוי הזה

וזכותם". התחתונים

ההתגלות עדי
שבת ערב זה, שישי ביום
שבט, י' יום חל קודש,
הרבי הגיע בו היום
הריי"צ אדמו"ר הקודם
בשושלת השישי הנשיא
עבודתו לשלימות חב"ד
וביוםהשבת דין, בעלמא
שבט י"א יום חל קודש
לנשיאות עלייתו יום
מלך שליט"א הרבי של
ראש זהו המשיח.

השביעי. דור דורנו של לנשיאות, השנה

בערב חל החסידי כשהמועד כזו, בקביעות
לערוך רבות בקהילות נוהגים ובשבת, שבת
לאחר שבת בליל כבר חסידית התוועדות
וזאת השביעית), השעה (לאחר ערבית תפילת

קודש. השבת ביום למחרת התוועדות מלבד

ההתקשרות וחיזוק המלכות קבלת של התוועדות
עצום ביטול מתוך המשיח, מלך שליט"א לרבי
שתבוא העשיה זו הבוחן אבן גדולה. ושמחה
ככל לקשר ומצות, בתורה הוספה מכך, כתוצאה
הרבי אל שליט"א ישראל בני מאחינו שיותר
והפצת החסידות, ולתורת המשיח מלך שליט"א
לעיני התגלותו עדי עולם, באי לכל נח בני מצות

ממש. ומיד תיכף כל,

יחד עצום ביטול
גדולה שמחה עם
לאחר שבת בליל כבר חסידית התוועדות לערוך נוהגים ובשבת, שבת בערב חל החסידי המועד כאשר
גדולה. שמחה מתוך המשיח, מלך שליט״א לרבי ההתקשרות וחיזוק הגאולה לזירוז ערבית, תפילת

770 ב הקטן באולם התוועדות בעת המשיח מלך שליט״א הרבי
לנשיאותו הראשונות בשנים

הנשיאות בתחילת

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

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

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

ב"ה
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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

שיחיו מושקא ומרת מיכאל ר' למשפחת
דשבסקי

זושעשי' אהרון ה' בצבאות החייל הבן להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

שיחיו רייזל חיה ומרת ניסים ר' למשפחת
ה'אופשורנעש' חגיגת לרגל ברוך

שיחי' מנשה מענדל מנחם הת' בנם של
הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב טובמזל מזל
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א-לי זה ישראל... ובני משה ישיר אז
א-ב) טו, (בשלח ואנוהו

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

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

א-לי!". "זה - ולומר להצביע יכולת
גאולה) (פניני

ב) טו, (בשלח ואנוהו א-לי זה

הכירוהו הם הים על הקב"ה "וכשנגלה
יש־ ילדי הם אלה ב). יא, (סוטה תחילה"
הכירו הם השיעבוד בקושי שנולדו ראל,
ישראל בני כל לפני תחילה, אלוקיהם את

המבוגרים.

נפ־ אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי נאמר
והש־ האמיתית בגאולה שגם ומכאן לאות",
ליציאת בדומה אלוקית התגלות ישנה למה

זו שהתגלות אלא סוף. ים וקריעת מצרים
(יש־ בפסוק: רמוז והדבר יותר. נעלית תהיה
אלוקינו הנה ההוא ביום "ואמר ט) כה, עיהו

המלה מופיעה כאן לו". קיוונו הוי' זה זה,
האלוקי שהגילוי ללמדנו פעמיים, "זה"

באיכותו. יהיה כפול

יש־ ילדי אלה היו מצרים שביציאת כשם
השיעבוד, קשיי בעת שנולדו אותם ראל,
גם כך האלוקות, בהתגלות תחילה שהכירו
ילדי דווקא והשלמה, האמיתית בגאולה
שיראו ראשונים להיות שיזכו הם ישראל
אלוקינו, "הנה פעמיים: ויאמרו, באצבעם

לו".. קיוונו ה' זה , גאולה)זה (פניני

א) טו, (בשלח לאמור ויאמרו

לדורות, לאמור לאמור?", "ויאמרו מהו
אנו תאמרו: אל בצרה נכנסים כשאתם
ואתם לכם ילחם ה' אלא, מלחמה, עושים
תהילים) (מדרש שירה.. אומרים

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:47 16:32 ירושלים
17:49 16:46 תל-אביב
17:47 16:36 חיפה
17:50 16:50 באר-שבע
17:51 16:48 ניו-יורק
- גו' נביאה אשה ודבורה הדבר 

ה,לא) ד- ד, פרק (שופטים שנה ארבעים

       
    

! בפקודה הזהב, את לעזוב

מלך דבר

(שירה) בשלח פרשת
בשלח

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
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

השבת אלפים:לוח שהצילה המשיח מלך צדקההוראת וקופת החת"ת ספר -החזקת והתפילין המזוזות האחרוניםבדיקת החודשים בי"ב נבדקו לא תניאאם תהלים חומש אלוקים. את רואה הוא ולפתע ברחוב הולך אדם
הוא פתאום יום. כל קורה שלא אירוע בהחלט
עוזב הוא הרצפה. על שקל של מטבע רואה גם

המטבע... את להרים והולך בצד, אלוקים את

השבוע בפרשת אבל אולי, מבדיחה? קטע נשמע
בני משגע: יותר והרבה דומה סיפור מופיע
ים לקריעת ומגיעים ממצרים יוצאים ישראל
הקב"ה להתגלות זוכים הם מעמד באותו סוף.
לא הנביאים גדולי שאפילו תקדים חסר באופן
את לאסוף – פונים הם מכן לאחר ורגע לו, זכו
הם הים! גלי שפולטים המצרים של הרכוש
צריך רבינו שמשה עד השלל באיסוף שקועים

כורחם". "בעל – משם להסיעם

ה׳ רצון את לקיים
ידעו שהם בחשבון כשניקח הכל. לא עוד זה
ומרוב תורה, למתן הולכים הם סוף שמים
הימים את ספרו גם הם התורה את לקבל ציפייה
ים קריעת מעמד בסיום ה', למען איך, אז – (!)
מתחילים אלא סיני, הר לכיוון רצים לא הם סוף

הים?! שפת על כסף לאסוף

זאת עשו ישראל בני – היא האחת המסקנה
הקב"ה. רצון שזהו בטוחים בהיותם

"ונצלתם ה' ציווי את קיבלו ישראל בני וההסבר.
מכסף לחלוטין המצרים את לרוקן – מצרים" את

את לקחו הם ממצרים צאתם בטרם ואכן וזהב
שלפתע אלא המצרים, של וזהבה כספה כל
ותכשיטים זהב של כמויות ליבשה פולט הים
ישראל בני קצר! זמן לפני שטבעו מהמצרים
הקב"ה, ציווי את כראוי קיימו לא שהם הבינו
למלא כוונה מתוך השלל, על הסתערו הם ולכן
הציווי את לדחות שאין ביודעם ה', רצון את
הזדמנות תהיה שלא מצרים", את "ונצלתם

לקיימו. נוספת

הביתה הניצוצות את להחזיר
"ונצלתם של זה לענין הפנימי ההסבר להבנת
כל- חשוב מה לכאורה, לשאול: יש מצרים", את
ברכוש ממצרים יצאו ישראל שבני לקב"ה כך
הכסף כלי רק לא הוא גדול' שה'רכוש אלא גדול?
בהם. הטמונים הקדושה ניצוצות גם אלא והזהב,
ניצוצות התעלו ישראל, לרשות עבר כשהרכוש
לצד וחזרו המצרים אצל שבויים שהיו הקדושה

הקדושה.

חשיבות הניצוצות' 'בירור של הרוחנית לעבודה
מתבצעת שבאמצעותה כך כדי עד מאוד, גדולה
הזה מהעולם לעשות – העולם בריאת מטרת

על ויתור לעכל יכלו לא לכן, לקב"ה. 'דירה'
אספו זה בגלל בדיוק המצרים. של גדול' ה'רכוש
ים קריעת לאחר המצרי השלל את ישראל בני
את ידעו הם כי גדולה, כה בהתלהבות סוף

פעולתם. של הפנימית המשמעות

רוחני אינטרסים ניגוד
את הסיע רבינו שמשה זה עניין להבין ניתן כעת

כורחם": "בעל סוף מים ישראל בני

לדברי לציית רצו לא ישראל שבני הכוונה אין
למעשה היא – משה שהוראת ידעו שהרי משה,
מנוגד שזה לעצמם, שציינו אלא הקב"ה, הוראת
עול', 'קבלת מתוך זאת עשו והם שלהם להגיון

טוב. ובלב בשמחה כמובן אבל

תורה, למתן ללכת ה' ציווי לאחר מכך: יותר
תועלת שום כבר אין שכעת ידעו ישראל בני
שכבר מכיוון המצרים, רכוש איסוף בעבודת
מצרים", את "ונצלתם הציווי של הזמן הסתיים
אם רוחנית התעלות שום תיגרם לא וכה כה ובין

הזו. בעבודה לעסוק ימשיכו

כשיהודי זה: מכל ללמוד שביכולתנו ההוראה זו
להיות צריך הוא ה' בעבודת מסוים ענין מבצע
שהוא שבשעה כך כוחותיו, כל עם בזה שקוע
אחרת, עבודה לבצע הדור נשיא של ציווי יקבל
צריכה אחד מצד – והיפוכו דבר ממנו נדרשים
'בעל היא החדשה שהעבודה הרגשה לו להיות
מסור להיות צריך הוא שני מצד אבל כורחו',
החדשה העבודה את ולבצע לחלוטין ה' לרצון
האמיתית הגאולה שמחת אמיתית, בשמחה

והשלימה.
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של בניהולו קום", ה"אגרות אתר
חב"ד, מכפר לוגוב שלום הרב
הפונים לאלפי יום מידי מסייע
מהרבי ועצה ברכה בבקשת
טבעי אך המשיח. מלך שליט"א
לסיפורי נחשף לוגוב שהרב
הקשורים מעטים לא מופתים

לאתר.

אלי פנה מספר הוא "לאחרונה,
את וביקש שמעון, בשם יהודי
המוזרה התשובה בהבנת עזרתי
מה זמן לפני כי התברר שקיבל.
לפרנסתו עסק לפתוח החליט
שליט"א לרבי כך על כתב ואף
האתר. באמצעות המשיח מלך
הופיעה המחשב מסך שעל אלא

הכרך - מוזרה הודעה
אינם שנבחרו הדף או

קיימים...

פנה הוא זה בשלב
עזרתי. את וביקש
שאבדוק. והבטחתי
התקרב בינתיים
י"ט - הגאולה חג
אותו והזמנתי כסלו
לדוברי להתוועדות
בבת שנערכה רוסית
הייתי הגאולה. עיר ים

זה. בערב המרצים אחד

אמרתי, הזדמנות באותה
שקיבל התשובה שלהערכתי
הוצגה לא העסק ששאלת מלמדת
עצמו את לבדוק לו הצעתי נכון.

יותר. מפורט ולכתוב שוב

מכירה בהתוועדות, נערכה בנתיים
מהרבי ברכה דולר של פומבית
שמעון ר' המשיח. מלך שליט"א
הצלחה. ללא אך להתחרות, ניסה
יותר. עוד רוחו על העיב הדבר
לי יש אותו, עודדתי תדאג, "אל
במתנה". לך שאתן ברכה דולר
לו מסרתי שם לביתי, יחד נסענו
שהבטחתי. כפי ברכה הדולר את

ושואל מתקשר הוא למחרת
ברכה דולר שזה בטוח "אתה
המודפס התאריך מהרבי? ממש
שנים מלפני הוא הדולר על

מועטות...

ברכה דולר זהו שאכן לו עניתי
"אנחנו האחרונות. מהשנים
הדולרים שחלוקת מאמינים
המשיח, מלך שליט"א הרבי של

למרות ראשון יום כמידי נמשכת
זאת. רואים איננו בשר שבעיני
שנושאים דולרים הם אלו ואדרבא
ובטחון" "אמונה של מטען איתם

בעצמך". תיווכח ועוד

כעת הדברים. את קיבל שמעון ר'
שאלתו את מחדש לכתוב התיישב
באופן כתב הפעם לעסק. בנוגע
התקבלה התשובה יותר. יסודי
והכילה רצ-רצא עמ' י"ז, בכרך
בתורה הוספה אודות הנחיות כמה
התפילין לבדיקת הנחיה ומצוות.
היומי תהילים אמירת והמזוזות,
החודש. לימות שנחלק כפי
המכתב בתחילת כשהסתכל
בצעקת פרץ הקודם, בעמוד

התפעלות:

אודות שכתב "במה
אביו של המיחוש
הרפואי והטפול שי׳
ישאל הנה ותוצאותיו
מומחה רופא דעת
בשנים כי במקצוע,
מצאו כבר האחרונות
לנגוע יכול שהטפול
מחליפים ולכן בכליות
אותו. ומשנים אותו

והטיפול חלה אביו אכן כי התברר
ואף תאם לא בתחילה, לו שניתן
הוחלף הקרובים בימים לו. הזיק

מדהים. היה והשיפור הטיפול

את ולקח הוריו לבית נסע הוא
הייתה התוצאה לבדיקה. המזוזות
למרות המזוזה, אחת מאלפת.
הייתה מהודר, במקום שנקנתה

פסולה.

ההפתעה של תורה הגיעה ואז
בתחתית כי כשהבחין הגדולה,
מלך שליט"א הרבי רצ, עמוד
הברכה על איתו מדבר המשיח
הברכה בדולר שיש העצומה

רז"ל: כמאמר שקיבל,

מתברך מאיוב פרוטה הנוטל ״כל
אלקים וירא וישר תם איש הי׳ה כי
בהנוגע גם הוא שעד״ז מרע, וסר
מוסגרת הרי נשיאינו... לרבותינו
הקופות מאחת המחאה בזה
נשיא אדמו״ר קדושת כבוד של
שיקוים רז״ל ובטוחים ישראל,
פרוטה שתביא האמור, מאמרם
הנ״ל״. האמצעים בהשגת ברכה זו
המשיח". מלך שליט"א הרבי "יחי

המשיח מלך שליט״א הרבי של לגני" "באתי מאמר מתוך
השמינית. האות את המבאר (א) התשי"ח שבט י' ליום

כלה אחותי לגני באתי
ע"י ניתן ה'תש"י, שבט י' לקראת
יצחק, יוסף רבי הריי"צ, אדמו"ר
לגני", "באתי המאמר הקודם, הרבי
ללומדו (פרקים), אותיות מ-20 הבנוי
מאז ניסן. ב' עד שקבע, בתאריכים
תשי"א, בשנת הגלויה לנשיאות עלייתו
לומר המשיח, מלך שליט"א הרבי נוהג
"אות" על המבוסס מאמר שבט, י' מידי
של מאמרו מתוך הסדר, עפ"י אחת

הריי"צ. אדמו"ר

הרבי ע"י לגני" "באתי מאמרי של ראשון מחזור הסתיים תש"ל בשנת
מחזור תש"נ. בשנת שהסתיים ב', מחזור והחל המשיח מלך שליט"א
בשנה נמצאים אנו בו הרביעי, המחזור והחל תש"ע בשנת הסתיים ג'
זו, לשנה לגני" "באתי שהמאמר הרי לכך בהתאם תשע"ח. - השמינית
במאמר השמינית האות את מבאר המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י תשע"ח,
לגני" "באתי מאמר מתוך ב' פרק להלן הריי"צ. אדמו"ר של לגני" "באתי

(א). תשי"ח

בקדושה ה״א אות
מבאר דל"ת, לאות רי"ש אות בין ההפרש בהמאמר שמבאר אחרי והנה
זה דומים שהם דאף קו"ף. לאות ה"א אות בין ההפרש גם הוא כן דכמו
קו"ף ואות בקדושה היא ה"א דאות ביניהם, גדול הפרש יש מקום מכל לזה
רגל בה שניתוסף אלא דל"ת מאות נעשית ה"א אות והנה בלעו"ז. היא
(=אחור אב"א יחוד והוא מאחוריו הוא היו"ד דל"ת שבאות והוא השמאלי,
אל (=פנים פב"פ יחוד והוא מלפניו (גם) הוא היו"ד ה"א ובאות באחור)

בשלימות. יחוד שהוא פנים)

מקבל הדל"ת אשר בהמאמר מבאר מאחוריו יו"ד בו שיש דל"ת אות ובענין
רבינו מבאר גימ"ל אות בענין והנה דלים. גמול דל"ת, גימ"ל דזהו מהגימ"ל.
דהנה ההמשכה. אופן על מורה גימ"ל אות שתמונת א) נט, (תו"א הזקן
וגילויים, המשכות שהם ועוד) ב. מב, (שם בוקר אתא מלשון הם אותיות
פי"ב), ספי"א. (שעהיוה"א והגילוי האור אופן על מורים האותיות ותמונת
וא"ו היא תמונתו אשר גימ"ל, אות תמונת בענין הזקן רבינו שמבאר וזהו
ולכן למטה, מלמעלה ההמשכה ענין על מורה וא"ו דאות בסופו, ויו"ד
הקדמת ע"י היא המשכה שכל לפי יו"ד אות הוא הוא"ו בראשית הנה
צריך הרי לתלמידו להשפיע יוכל המשפיע הרב אשר דבכדי הצמצום,
התחתון. בערך שהיא בלבד נקודה שישאר השכל את תחילה לצמצם
אשר ואחרי הוא"ו. שבראש היו"ד והוא ההמשכה, תחילת הוא זה וצמצום
המשכה להיות צריך אז הנה המקבל לפי"ע מדודה היא בכללותה ההשפעה
הוא יותר למטה שנמשך מה דכל הוא ההמשכה סדר אשר מלמעלמ"ט,
שנמשך מה כל אשר וא"ו אות בתמונת הוא דכן יותר ומתקצר מתצמצם

ודק. הולך הוא

המקבל לכלי השכל בבוא אבל המשפיע, שמצד ההמשכה הוא זה כל אמנם
המקבל, כלי מצד בה שנעשה הצמצום והוא יותר, ההשפעה מתצמצמת אז
ההשפעה בבוא הנה המשפיע שמצד וההמשכה הצמצום אחר גם שהרי
הוא"ו שבסוף היו"ד והוא כליו. מצד יותר מתצמצמת היא המקבל בכלי
והיינו המקבל, כלי מצד שנעשה הצמצום על שמורה גימ"ל) אות (בתמונת
ד' עניין וזהו ההשפעה. מכללות בלבד נקודה רק מקבל הוא שהמקבל
והשפעה, המשכה שבכל ועשיה) יצירה בריאה, (=אצילות, אבי"ע עולמות
הנה ולכן רביעי, חלק והוא בלבד, עשי'ה בחי' רק מקבל הוא המקבל אשר
ענין וזהו הוא"ו. של מהקו רובע הוא גימ"ל) (שבאות הוא"ו שבסוף היו"ד

לדל"ת. גימ"ל מאות ההשפעה על שמורה דלים גמול דל"ת גימ"ל

עכשיו נפלאות משיח של תורתו

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

יד. פרק שבת הלכות
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א. פרק עניים
ב-ד. פרקים
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א-ג. פרקים תרומות הלכות
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ב-770 דולרים מחלק גשמי בגוף וקיים חי

ומתווכחים - נפש פיקוח של ענין על מדובר
לרמות שצריכים או זה, את לגלות מותר האם

על-ידי יהיה קיימא של ששלום ולרמות עליך", ש"שלום
ישראל, מתורת ענינים עוד ישראל, מארץ שטח עוד שימסרו

ישראל! מבני ענינים ועוד
תשכ"ט) תמוז (ממכתב,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת עליך"המטה ש"שלום לרמות
שליט"א ציק זמרוני הרב מאת

לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

לוגוב שלום הרב



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

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

לציון כניסה האדיץ,
התניא" "בעל

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

! פה כבר הגאולה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

"האביבהערבי"עלהשינוייםהעצומיםשהביא
"סיכסכתי הגאולה נביא בלשון או עימו,
הקומוניזם קריסת במצרים", מצרים
מעורבות ברוסיה, שהתחולל האדיר והמהפך
ארץ של הצפוני גבולה בסוריה, המעצמות
האדירים הטכנולוגיים הפיתוחים ישראל,
החברה של החיים אורח על והשפעתם
העולמיים מהאירועים חלק הינם האנושית,
האחרונות, שנה בעשרים להם עדים שאנו
הגאולה - הוא שלהם המשותף המכנה כאשר

העיניים. את לפקוח רק צריך כאן, כבר

מנחלת חרותי, רפאל הרב הו"ל אלה בימים
זה בשם ספרו את מלאכי בקרית חב"ד הר
אירועי את מציג הוא בו פה" כבר "הגאולה
הרבי של הנבואית הכרזתו לאור החדשות,
בזמן כבר אנו כי המשיח, מלך שליט"א
"נבואת הספרים הנוכחי לספר קדמו הגאולה.
בעיקר שעסקו לישראל", נביא ו"יש הגאולה"
הרבי של ברורות נבואות התממשות בתיאור
הניסים לשנות עד המשיח מלך שליט"א

(תנש"א-תשנ"ב). והנפלאות

השבת זמירות בין
היה כך מדגיש. הוא גואל, בלי גאולה "אין
תהיה הרמב"ם פוסק וכך מצרים ביציאת
מיהו כן, אם לזהות צריך השלימה. הגאולה
האישיות אותה מיהי בחוטים", "המושך
הגאולתיים השינויים לכל האחראית

בעולם". המתחוללים

חרותי הרב תולה הנוכחי, לספרו הבסיס את
יהדות בהפצת שנים ארוכת בפעילותו
עתה לעת נימנה לא שחלקם שונים בקהלים
פעילות מתקיימת למשל כך מצוות. שומרי על

חב"ד של במניין יהדות וחיזוק הפצת של כזו
היבשה זרועות מפקדת של הצבאי במחנה
"המניין" של לקיומו בנוסף כאשר (מז"י),
האוכל בחדר להשמיע חב"ד חסידי נוהגים
לפני שבת ליל בסעודת תורה" "דבר הצה"לי
הראשוני המפגש זה חלקם שעבור החיילים,

שבת". ו"זמירות "קידוש" עם

הגאולה בשורת
הנאמר תורה" ה"דבר מבוסס כלל בדרך
הרבי של הקדושות שיחותיו על בסעודה,
מהשנים בעיקר המשיח, מלך שליט"א
השומעים את ומשתף תנש"א-תשנ"ב
ובנבואות הגאולה, בסימני הגאולה, בבשורת
בשילוב ומהנה קלילה בצורה אלו וכל הגאולה
של תחילתם את המראים רבים, סיפורים

חיינו. במציאות הגאולה יעודי

הבסיס את היוו אלו וסיפורים תורה דברי
למדני, ספר להיות מתיימר שאינו זה, לספר
כולנו: את להביא והיא ברורה מטרתו כי אם

שאינם אלו גם – ובנות בנים נשים, גברים,
מהנה קריאה מתוך – תורני רקע בעלי
הגאולה כבר שישנה והכרזה רצון להסכמה
המשיח. מלך שליט"א הרבי כדברי בפשטות,

שליט"א הרבי משלוחי הינו חרותי רפאל הרב
במהלך ומרצה. סופר חינוך, איש המשיח, מלך
בתשובה חזרה בתהליך החל הצבאי, שירותו
'תומכי בישיבת ללמוד נכנס השירות ובסיום
בישיבת מכן ולאחר חב"ד בכפר תמימים'

יורק. בניו ב-"770" – המרכזית חב"ד

לכל וטוב אור הגאולה
בצורה רפאל הרב גולל חייו מסע את
החירות אל "בדרך בספרו ומרתקת קולחת

שהפך האמיתית",
דרך ולמורה מכר לרב
תשובה בעלי לאלפי
העולם. ברחבי
שלו: נוספים ספרים
חסידים "סיפורי
מקרבי חבורת לנוער",

הגאולה.

המשימות "אחת
עצמנו, על שנטלנו

להסביר המשימה זו חרותי, הרב אומר
ומתממשת המתרחשת הגאולה כי ולהראות
רק לא וטוב חיובי עניין הינה עינינו, לנגד
האנושית לחברה טוב הוא אלא ישראל, לעם
מוצאים הדברים לכולם). טוב (משיח כולה,
חיובי לשינוי גורמים ואף בלבבות.. הד
עד ומשיח, הגאולה נושא כל כלפי ביחסם
שלימות את לראות והשתוקקות רצון כדי

ממש. בקרוב הגאולה, יעודי

אמונה - הרגלים בריאות
עניני להיטיב יותר שישתדל שככל פשוט, וגם מובן
הרבים זכות הכנסת, בבית והלימוד שמים יראת
בריאותו בעניני וגם השי"ת בברכות להוספה מסייעתו

הוא,

הגשמיות הרי הישראלים, ואשה איש אצל אשר וכיון
הגוף בריאות על לפעול יכולים יהלכו, יחד והרוחניות
וכמאמר במצות. ובפרט הנשמה, בבריאות חיזוק ע"י
אדם, של אבריו רמ"ח כנגד עשה מצוות רמ"ח רז"ל
הוא שלו ברוחניות התקון ברגלים שמיחוש מובן

צדקה, בעניני

ועוד רז"ל, כדברי ברגלו, אשר היקום הוא שהרי
כל את המעמידה שהיא אמונה, בעניני העיקר והוא
אחת, על והעמידן חבקוק בא רז"ל, דין וכפסק האדם

צדיקים, כולם ועמך יחי' באמונתו וצדיק שנאמר
אמונת הרי מאמינים, בני מאמינים ישראל שכל ואף
מהלך על שתשפיע באופן דוקא להיות צריכה בנ"י
וענין מאורע שבכל ז.א. היום, כל במשך מחשבתו
למרות בו, אשר פרטית ההשגחה ענין ויחפש יחקור
כל אשר ברור וידע הטבע, דלבושי וההסתר ההעלם
אינו עדיין פרטית ההשגחה נקודת מצא שלא זמן

... לאמיתתו, והמאורע הענין יודע

על וכדבריהם ברז"ל, היא ברורה הוראה האמור ועל
זרעים, סדר זה אמונה וגו' עתך אמונת והי' הכתוב,
בענין שאפילו שפירושו וזורע העולמים בחי שמאמין
ורק אך אם כי הטבע, חוקי על סומך אינו הזריעה
להשליך ממריצו זה ורק העולמים, בחי אמונתו על

יצמיח.. סוף שסוף ולהאמין בארץ הגרעינים
ו׳תשעו) (מאגרת

חרותי רפאל הרב של ספרו פה״ כבר ״הגאולה

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות
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