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בעולם הינו  מעיקרי תורת הבעש"ט, אשר כל דבר
בהשגחה פרטית מדוייקת מאתו ית', ובמה שנוגע 
לישראל עם קרובו, הרי שההשגחה פרטית באה 

באופן גלוי יותר. אירוע כזה של "השגחה פרטית" 
גלויה היה בשבוע שעבר, בטקס השבעתו של הנשיא 
הנבחר של ארה"ב שהתרחש ביום שלישי כ"ד טבת, 

ההילולא של אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשולחן  יום
ערוך, בשבוע פרשת 'וארא'.

אחת מהצהרותיו הראשונות 
של הנשיא הנבחר הייתה, 

שבכוונתו לפעול באופן 
ואגרסיבי" להשגת  "אקטיבי

שלום בין ישראל לפלסטינים 
כשהמטרה היא מדינה 

פלסטינית (ח"ו) לצד ישראל. 
ברוח זו מתכווין להגיע 

לאיזורנו כבר השבוע, השליח 
האמריקני למזרח התיכון, 

ג'ורג' מיטשל, על מנת להניע 
התהליך שנתקע  מחדש את

לאחרונה (ב"ה).

לחיות עם הזמן
יוזמה זו המהווה נסיון 
לערער על בעלותנו על 

ישראל, נידונה מראש  ארץ
לכשלון, כאשר את הבטחון 

לכך אנו שואבים מפרשת 
כפתגמו הידוע  השבוע,

של בעל ההילולא של כ"ד טבת, רבי שניאור זלמן 
מליאדי, ש"צריכים לחיות עם הזמן" והבהיר שזמנו 

של יהודי הוא "פרשת השבוע".
שבוע, פרשת  של פרשת אותו ואכן כבר בתחילתה

- בספר אשר גם אומות  'וארא', מזכיר הקב"ה
כלשונם  ה"בייבל" הספרים, ספר בו את העולם רואים
- מי הם הבעלים האמתיים על ארץ ישראל, כשהוא 
חוזר ומצהיר כי בעלות

זו הוענקה לעם ישראל 
באופן של "ברית", 

שאינה ניתנת לעירעור 

ואל  יצחק אל אל אברהם "וארא אף גורם שהוא: ע"י
את  אתם לתת להם בריתי את הקימותי יעקב...וגם

ארץ כנען".
זו ההזדמנות לציין בפנינו ובפני הממשל החדש כמה 

הדגשים בתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח 
ובראשם, אשר ארץ ישראל הינה "נחלת עולם" 

שניתנה לעם ישראל "עם עולם", מאת "אלוקי עולם" 
ע"י כריתת ברית "בתורת עולם", ואין לאף אומה 
ולשון שום חלק ושום 

זכות בה. הדגש נוסף הוא, 
המחוייבות של כל באי 

עולם לקיום שבע מצוות 
בני נח, המהווים את הבסיס 

האמיתי והיחידי לקיומה 
של האנושות. ממחוייבות 
זו הכוללת גם איסור גזל 

ושפיכות דמים, נגזר האיסור 
על אומות העולם לגזול 
אפילו שעל אחד מארץ 

ישראל לגבולותיה, ואין להם 
רשות ללחוץ על מסירת כל 

שטח שהוא, כדין מסייע 
לדבר עבירה.

כל אומה ולשון העוברים על 
איסור זה, שומטים את עצם 

זכות הקיום שניתנה להם 
ע"י בורא עולם ומנהיגו.

הגדול הנס עדי
אלא שלמרות כל זה מובטחים אנו, כלשון ברכת

החודש בשבת שעברה "מי שעשה ניסים לאבותינו 
וגאל אותם מעבדות לחירות הוא יגאל אותנו בקרוב.. 

ונאמר אמן". לשם כך מתקיים ביום ראשון הקרוב, 
ַהְקֵהל ארצי,  ז' שבט בהיכל התרבות בת"א, כינוס
אנשים, נשים וטף, ברוב עם וברוב שירה וזמרה, 
הבהיר י'-י"א שבט. כינוס שיעמוד  לקראת יום

בסימן הודיה להשי"ת על הניסים גם "בזמן הזה" 
בשבועות האחרונים. להודות על הניסים והנפלאות 

עדי הנס  וחיילי צה"ל, הדרום במיוחד תושבי להם זכו
הגדול הגאולה האמיתית והשלימה ע"י הרבי שליט"א 

מלך המשיח עכשיו ממש.

לכנס ארצי הסעות
אלו, בימים   תכונה רבה מורגשת
במוקדי חב"ד, לקראת הכנס הארצי,

הקרוב, ב"היכל  ראשון שיתקיים ביום
תל-אביב. בימים האחרונים,  התרבות"
גדול בכלי תקשורת  פרסום קיבל הכנס
נערכים להפעלת  במוקדי חב"ד שונים.

מערך ההסעות שיביא את האלפים 
מעמד הודיה על  גם שיהי' לכינוס

חובה בראש.  הניסים. ההרשמה להסעות
- המוקד הארצי  לפרטים נוספים

בטלפון: 03-658-4633.

תפילין SMS :חדש
אחד מבחורי של פרטית   ביוזמה
מידי ישיבת חב"ד באילת, ניתן לקבל

- להנחת  למכשיר הסלולרי יום תזכורת
בשעה הרצויה. מתאים למי  תפילין,

ניתן לשלוח  בקשות רוצה לפספס. שלא
לפקס: 08-632-3958.

שבט וי׳ סאלי בבא
עלון חב"ד בצפון הנגב הפיק   מרכז

סאלי בין הבבא הקשרים על מיוחד
השני  והרבי מלך המשיח שליט"א. חציו

שבט"  לענייני "י' מוקדש העלון של
ענייני של "באתי לגני", סיפור  סיכום -

ה"אגרות שהתרחש באמצעות מופת
קודש" ועוד. לעלון מצורף שובר לכתיבת 

"הקהל".  ברכה ועצה ולמצוות בקשת
להזמנות: 052-808-5770 ליאור. 

נגזר  האנושות. ממחוייבות זו של לקיומה האמיתי והיחיד הבסיס את נח, מהווים בני מצות שבע
שהוא שטח כל מסירת ישראל והאיסור ללחוץ על מארץ שעל אפילו לגזול האומות האיסור על

חדשות טובות
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ה'תשס"ט (30.1.09) בא, ה' שבט קודש פרשת                               ערב שבת

ביום ראשון - כולנו
לכנס הקהל ארצי

לקראת יו"ד שבט 

ב"ה

זכות אין לאיש
ישראל על ללחוץ
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אוספים בו הם הקהל, במגדל העמק, יוצאים הילדים למבצע
פרק תהילים, הפסוקים, את 12 אומרים הקהל. לכינוסי ילדים

דברי תורה יחד. לצדקה ולומדים מטבע נותנים

מבצע הקֵהל של הילדים

שנת "ַהְקֵהל"

פוטו 770  גיל הרשקוביץ, צילום:
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ה) בכור (שמות יא, כל ומת
אבותיהן, אצל  הבכורות  כל  נתכנסו 

הביא  שאמר משה מה כל ואמרו להם
בואו  שנחיה? אין אתם מבקשים עלינו,
מבינינו ואם  העבדים הללו את ונוציא
להם, אפילו  השיבו מתים. לא הרי אנו

מכאן. אינן יוצאים כל המצרים מתים
והלכו  הבכורות  כל נתכנסו עשו  מה 
בבקשה  לו: ואמרו פרעה אצל  להם
הרעה  שבשבילם העם הזה ממך הוצא
לעבדיו,  ועליך. אמר להם עלינו תבוא

שוקיהם של אלו. וקפחו צאו
יצאו ונטלו כל  הבכורות מיד מה עשו
"למכה  שנאמר  אביו,  והרג  חרבו אחד 
למכה  י) מצרים בבכוריהם" (תהילים קלו,
למכה  כאן, אלא אין כתיב מצרים בכורי
אבותיהם  בבכוריהם, משנהרגו מצרים 
ישן) (תנחומא והרג אותם. הקב"ה נגלה

אור ישראל היה בני ולכל
במושבותם (שמות יב, לה)
של בבתיהם  רק  לא היה זה, אור 
לכל  עימם  הלך  אף  אלא היהודים,
מקום אליו הלכו. אפילו כשהגיע יהודי 
מאיר  היה אורו שכנו המצרי, של לביתו

לו שם.
ישראל  לבני  היה במצרים  כשם שעוד 
גם  הוא  הסדר  כך  במושבותם,  אור 
הגאולה. על כל יהודי שורה אור בזמן

ילך.  אותו בכל אשר קדושה, ומלווה
במצרים  היהודים  שבהיות  וכשם 
שהאיר  האור  בכח ישראל,  בני  יכלו
לבתי  גם מפריע באין להכנס  להם, 
זה  קדושה  אור  מעניק  כך  המצריים, 
ושליטה גם על הגויים  לכל יהודי תוקף
וארצותיהם, כנאמר "ויתן להם ארצות 
לה) יב, (שמות גויים".

 

מוצש"ק הדלק"נ שעון חורף  לפי

5:51  4:36 ירושלים 
5:52  4:50 תל-אביב 
5:50  4:40 חיפה 
5:54  4:54 באר-שבע 
5:55  4:53 ניו-יורק 

ירמיהו אשר דבר ה' אל ‰ËÙ¯‰: הדבר
(ÁÎ - ‚È ÂÓ Â‰ÈÓ¯È) .ונקה לא אנקך –

בחצות הלילה בדיוק

בכורות, כללה את הודעת משה רבינו על מכת
הלילה: "כה  בחצות שמכה זו תתרחש ההדגשה,

בתוך מצרים.  אני יוצא הלילה כחצות ה' אמר
ד-ה).  מצרים". (שמות יא, בכור בארץ כל ומת
המכות, לא צויין העיתוי  שבכל שאר העובדה

מדוע  השאלה, את רגע, מעלה של בהגדרה
במכת בכורות? דווקא נדרש הדבר

במכת בכורות נדרשו ישראל  הבדל נוסף:
לסמן את  בתיהם בדם המילה ודם הפסח על 
בהם לא  המכות משקופי בתיהם, לעומת שאר

ומדוע? סימן, נדרשו לשום

החצאים שני בין
שבכל שאר המכות לא וההסבר לזה הוא

הותר להם להזיק רק  למשחית", "ניתנה רשות
באופן הרגיל של המכה. מכת בכורות לעומת 

אופן להרוג את  באיזה - לא הוגבלה כלל זאת
בכורי מצרים. ומאחר והמשחית לא הוגבל, 

הדין  מפני מידת דרושה הייתה זהירות מיוחדת
שטענה: "מה נשתנו אלו מאלו. אלו עובדי 

עבודה זרה ואלו...".
מקום לטענת  כיון שהיה אינו מובן: ועדיין

ה"אות" להגן על  יכול היה מידת הדין, כיצד
מפני טיעון קשה כזה? ישראל

חצות הלילה.  - המכה התשובה נעוצה ברגע

חלקי  מציין את המעבר בין שני החצות רגע
הראשון של הלילה,  השונים. חציו הלילה

מידת  של הולך וגובר החושך הוא זמנה בו
מידת  מאירה ואילו בחציו השני הגבורה,
יותר ויותר. בו להאיר מתחיל החסד, ולכן

- חסד וגבורה  מאחד שני הפכים רגע חצות
אפשרית רק ע"י  הפכים לחבר שני והיכולת

שלמעלה מן השניים, למעלה  גילוי של דרגה
מאיר  החצות ואכן ברגע מהגבלות השניים.

מסדר ההשתלשלות של  בעולם אור שלמעלה
והוא שביכולתו לחבר את ההפכים. העולמות

מהקב״ה ישירות
גם מכת בכורות באה מהקב"ה בעצמו, כדרשת
ארץ מצרים"  "ועברתי בכל הפסוק: על חז"ל

אחר". וכו' אני הוא ולא "אני ולא מלאך -
שבאה מהקב"ה שמכת בכורות זו עובדה

מידת  טיעון את בכבודו ובעצמו היא ששללה
שכליות יש מקום רק ברמה של  הדין. לטענות
אבל למה  - אור מוגבל. "סדר ההשתלשלות"

במכת  מסדר השתלשלות, כפי שהיה שלמעלה
כלל לטענות שכליות. בכורות, שם אין שייכות

העצמית של  אהבתו האירה במכת בכורות

אהבה כזו שמעבר לכל  הקב"ה לישראל,
אוהב  וחשבון. הקב"ה מצהיר כי הוא טעם

משום שהם בניו, "בנים אתם לה'  ישראל את
אהבה עצמית  אלוקיכם" ואהבת אב לבניו היא

שכלי. ואינה יכולה להפגם על ידי טעם
יעשו  צורך שישראל אלא שלמרות זאת היה

אות. כל ההמשכות האלוקיות הבאות מלמעלה 
האדם כאן למטה.  עבודת נמשכות רק על ידי

גם הגילויים שלמעלה מהשתלשלות, עד 
אינן  העצמית של הקב"ה לישראל, לאהבה
שבהיותה  אף - לבוא ללא עבודה יכולות

בשלימותה, יש  אהבה עצמית הרי היא תמיד
תהיה  צורך בעבודת בני ישראל כדי שהאהבה

למטה. בגלוי ותקלט בפנימיות,

שלימה באמונה
מילה ודם קורבן  ולכן כלל האות את "דם

מבטאים את הקשר של  משום שהם פסח",
מטעם  למעלה של באופן הקב"ה עם ישראל

שבין ישראל והקב"ה  ודעת: כריתת ברית
ע"י מצוות מילה היא קשר שלמעלה מהשכל, 

גם מצוות קורבן פסח הייתה אז באופן של 
הכבש  ודעת שהרי נפש, למעלה מטעם מסירות

זרה של מצרים. עבודה היה
מטעם  למעלה עבודה זו של מסירות נפש,
בני ישראל, עוררה והמשיכה גם  של ודעת

מלמעלה בגלוי את האהבה העצמית שלמעלה 
חז"ל  מטעם ודעת. על עבודה זו רמזו

אבותינו  נגאלו במאמרם: "בזכות האמונה
האמיתית והשלמה באה  ממצרים". גם הגאולה
בביאת המשיח בקרוב  האמונה הפשוטה בזכות

ממש.
ותשכ״ב) תשכ״א פסח של אחרון משיחות (מלוקט

דבר מלך

פרשת בא

בא

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות: 050-8080-770
www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק
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החודשים האחרונים בי"ב נבדקו אם לא

תניא תהלים חומש
שפרינגר הת' ישראל שיחי' לחתן

עב"ג בואו בקשרי השידוכין לרגל

אקסלרוד חיה מושקא תחיו
הרחבה של זמן  עד מתוך עדי בנין - ביתם יהא
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השבת לוח

שיחיו ושרה שמיר ר' עוזי למשפחת
עב"ג רן בקשרי השידוכין הת' הבן לבוא
ורחל דוייב  ר' יוסף למשפחת ליאת

הרחבה של זמן  בנין עדי עד מתוך - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה

מזל טוב ברכת



כמות את כיום,   קשה לשער
בברכותיו של  שזכו להעזר האנשים
כמעט  הרבי שליט"א מלך המשיח.
ניתן למצוא את  בכל פינה בעולם,

מי שהברכה והעצה שנתקבלה, 
ברגע הנכון. בדיוק הושיעה אותו

כך, על אחת  זה אצל כל אדם ואם
הרבי  שלוחי וכמה אצל כמה

שליט"א מלך המשיח, הפועלים 
במסירות נפש מסביב לעולם. 

הסיפורים האישיים של כל שליח, 
יכולים למלאות ספרים עבי כרך.

בחודשים האחרונים, פועלים 
בירת בוליביה, זוג  בלה-פאז
ואבי  אמיתי מנשה תמימים,

בשליחות למקום,  שנסעו זילברמן
לתפעל את בית חב"ד. 

רבים,  מקרים מאותם על אחת
בהם הם קיבלו 
את ברכתו של 

הרבי שליט"א מלך 
המשיח, מספר הת' 
"שבע  אבי זילברמן:

שבת.  בערב, ליל
אחרי ההכנות  אנחנו
לשבת המלכה, הכל 

לסעודה, סלטים, מרק  כבר מוכן
ידינו. אך למרות  ובשר שהכנו במו

הבית  שציפינו למטיילים שיגיעו
חוץ  חב"ד נותר ריק לחלוטין...

השלוחים.  מאיתנו,

נזכרתי שהרבי מלך המשיח 
אומר שנשיא דור  שליט"א

כשמסתכלים בתמונה שלו, אז הוא 
עליך  מסתכל אמיתי בתור רועה

בחזרה מהתמונה וחושב עליך. 

הרבי מלך  של ניגשתי לתמונה
המשיח שליט"א וסיפרתי לו 

פשוטות, כמה טרחנו  במילים
לשבת ואנחנו פה  להכין אוכל

וביקשתי ממנו שישלח לנו  לבד
מטיילים.

למטה לסלון והתיישבתי  ירדתי
כחצי  שיחה לשבת. אחרי ללמוד
מטיילים. התפללנו  7 שעה הגיעו

לסעודה.  יחדיו, והתיישבנו

אותם  באמצע הסעודה אני שואל
לבית  הגיעו מה הסיבה שהם
ישבו  סיפרו שהם חב"ד? והם

תכננו לבוא.  באיזה מסעדה ולא
לשכנע  פתאום אחת מהם התחילה

חב"ד והם באו. לבוא לבית אותם

בערך  אותם באיזה שעה שאלתי
הם קיבלו את ההחלטה לבוא? 

בערך בשבע.  והם ענו שזה היה
להם את הסיבה  כשאמרתי

למה הם באו, הם קצת  האמיתית
נכנסו להלם...

הפעם היחידה  זו הייתה לא
בה זכינו לראות את ברכתו של 

מייד  הרבי מלך המשיח שליט"א.
כשהגענו למקום, זכינו למופת 

מדהים.

שלנו הייתה בלימה  הנחיתה
אוטובוס  לקחנו שבפרו, משם

עומד  שזמן הנסיעה שלו לבוליביה,
על עשרים ושמונה שעות. יצאנו 
בבוקר  בשעה תשע חמישי ביום
שישי  אמורים להגיע ביום והיינו

מאחר  בצהריים.
שהשבת נכנסת 

בערך בשש וחצי, 
קיוינו שלא יתגלו 
מיוחדות  תקלות

בנסיעה.

שב-12 בלילה,  אלא
לאחר חצי שעה  נעצר. האוטובוס

לברר אצל הנהג מה  החלטתי
שוכב תחת  קורה, וראיתי אותו
האוטובוס עם פנס ומגרד שם 

לתקשר  איזה משהו. לא הצלחתי
והבנתי כי  המקומית, איתו בשפה
הרבי  רק המוצא היחיד שלי הוא

מלך המשיח שליט"א.

בידי  נכנסתי לאוטובוס החזקתי
לרבי  את האגרות קודש, סיפרתי
מלך המשיח שליט"א מה קורה, 

לפני שבת  להגיע ושאנחנו צריכים
"יחי  לבוליביה. איך שהכרזתי
אדוננו" המנוע של האוטובוס 

התחיל לנוע.. פתחתי את האגרות 
כתוב שצריך לנצל את  ושם היה

הזמן ללימוד תורה. 

כשהפעלתי את נגן הוידאו 
הרבי  של שברשותי על שיחה

שליט"א, האוטובוס  המשיח מלך
לנסוע... התחיל

למחרת האוטובוס נתקע עוד שוב 
הוצאתי את קונטרס  ואני מייד

והתחלתי ללמוד.  המאמרים
וחצי  בשעה אחת לבוליביה הגענו

למרות כל העיכובים.

וגם - שנים כמה עשיריות זה ומקדם מאז עמדתי
במשך שנים אלה  פעמים כמה-וכמה נתפרסם

לתמוך אסור (מן הערבים) פיקוח-נפש שמטעם -
שטחים מארץ החזרת ע"ד הערבים עם ומתן המנהלת משא במפלגה

בעת  במפלגה - להערבים עזה) שומרון, יהודה, - (יש"ע הקודש
והקמת ממשלה. במנהיגיה בנוגע לארגון תמיכה בחירות, ואיסור

תש"נ) (ניסן

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

לרבים המוכר  אבוחצירא,  ישראל  רבי  הצדיק, של פטירתו  יום חל  השבוע 
סאלי  בין הבאבא סאלי". לא רבים יודעים על היחס המיוחד ששרר כ"באבא
הגואל" סאלי עם "באבא מתוך העלון כך המשיח. על לרבי שליט"א מלך

במערכה על שלמות הארץבמערכה על שלמות הארץ
שליט"א מלך  אמר הרבי לבן אחיו של הבאבא סאלי
חצירא, אצל משפחת  הרי ממשפחת אבו המשיח: "אתה
שמאל".  ועל  ימין על  ונפלאות  ניסים  היו  אבוחצירא 
היה  סאלי  הבאבא  באמצע".  "וגם והוסיף:  חייך אחר 
שאת מכתביו אליו חתם הרבי מלך  בעולם היחיד האדם

והערצה". המשיח שליט"א במילים: "בהוקרה
מלך  הרבי  של  הקדושים  למבצעיו נלהב  שותף  היה  סאלי  הבאבא 
להצטרף למבצעי הנחת תפילין  המשיח שליט"א. יצא בקריאות קודש

שלוש ומעלה. בברכה על ידי בנות קודש והדלקת נר שבת
ללמוד מחסיד שהגיש  ניתן שני הצדיקים הדעת האישי בין קירוב על
שני פתקים בבואו אליו. האחד-לברכה עבורו  לרבי מלך המשיח שליט"א
(שעבר  סאלי  הבאבא עבור  ברכה  והשני-בקשת משפחתו, בני  ועבור
מלך המשיח נטל את הפתק הראשון  הרבי שליט"א אז תאונת דרכים).
בפתק  והחל מברך מייד את הבאבא סאלי, למרות שלא הביט כלל –

השני...
מאות  של לפני עשרות שנים לגילוי דעת הבאבא סאלי הצטרף כבר
הם  נפשות.  לסכנת  תוביל  שטחים  שמסירת  כך על שהתריעו רבנים 
ערוך (סימן שכ"ט בהלכות  בשולחן מפורש דעתם על סעיף את מבססים
שלא השתנתה  הביטחון האמיתיים, מומחי של דעתם הנחרצת שבת) ועל
ושלוחיו  המשיח בלתי מתפשר זה מובל ע"י הרבי שליט"א מלך קו מאז.

הניצחון במלחמת ששת הימים. האמיתיים מאז
מעזה ומגוש  הנוראות של מחדלי הנסיגה היום רואים את תוצאותיהם
לרעה  אוייבינו שמתריע השו"ע אכן ניצלו זאת כאשר בדיוק כפי קטיף
באופן מחריד. יעידו מאות קרבנות הפיגועים הי"ד ואלפי הטילים שאינם 
המשיח  מלך  הרבי  של  הברורה  מנבואותו  עוד  להתעלם מאפשרים 
בקו זה תוביל בהכרח לצורך בכיבוש מחודש  הליכה כי שליט"א, שהתנבא
המיותרת  השטחים. נבואה המתממשת היום לעיניינו במלחמה כל של

עופרת-יצוקה.  מלחמת הי"ד, ומרובת הקורבנות, חיילים ואזרחים

מיהו משיחיודע מיהו משיח יודע
ישראל?"  מלובאוויטש לארץ כבר הרבי שאלו אותו: "מתי יבוא פעם
נכנס  לא רבינו בהתרגשות: "הטעם שמשה הקדושים הרצינו, ואמר פניו
נמשלה ללבנה. אם היה  היה פני חמה, והארץ לארץ הוא מפני שמשה
תתעלה הארץ לדרגת  לבוא לעתיד מפניו.. היתה הארץ מתביישת – נכנס

למבין".  יכנס משה רבינו לארץ, ודי אז פני חמה,
המשיח  מלך  הינו  שליט"א  שהרבי  סבור  הוא  כי  ברור  אלה  מדבריו 
"גואל  כי  המסביר  המדרש  על  בהסתמך  הגאולה, בזמן  לארץ  שיכנס 

גואל אחרון (משיח)".  ראשון (משה) הוא
בנוכחותו, נשא  כאשר הזכיר מישהו את הרבי מלך המשיח שליט"א
יקהת עמים" (פסוק המבטא את  בהתרגשות: "ולו את שתי ידיו ואמר

בפני משיח).  העולם אומות של כניעתם
שחסידים  כך על כבודו במענה לשאלה גלויה שהופנתה אליו: "מה דעת
פניו  על רחב כשחיוך  מיד  השיב המשיח?"  מלך הוא  שהרבי  אומרים 
הכל,  לו קילשי" (מערבית: נאה "אישתהיל הקדושות וכולו התפעלות

מגיע לו הכל"). 
היו תוך ציפייה דרוכה לביאת המשיח. "משיח  כל מעשיו ומחשבותיו
התבטא. ועד שהיו לו בגדים שזורים בחוטי  קרוב; קרוב, קרוב מאוד!"

משיח. זהב שהכין לקבלת פני
הנגב 052-8085770) צפון חב״ד מרכז - (להזמנת העלון המלא

עכשיו נפלאות באבא סאלי עם הגואל

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

כו פרק

כז פרק

א פרק טוען ונטען. הלכות

ב פרק

ג פרק

ד פרק

פרק טז. הלכות כלים.  הל' טומאת אוכלין,
פרקים א-ב
פרקים ג-ה

פרקים ו-ח

פרקים ט-יא

יב-יד פרקים

טו-יז פרקים

פרקים יח-כ

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ניסים על אם הדרך בבוליביה

במפלגה שכזו לתמוך מלוה ולווהאסור הל'
והשלימה למען הגאולה האמיתית האגודה

מחלקת הפקות והוצאה לאור

מבצע נש"ק (נרות שבת קודש)מבצע נש"ק (נרות שבת קודש)
ניתן להשיג את הקופסאות החדשות

עם או בלי נרות

להזמנות חייגו: להזמנות חייגו: 077-5123-770077-5123-770

השבוע בבוליביה מזוזה, מבצע
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אחת נפש המקיים
... אשר כבודו משתדל  שלום פרישת נעם לי לקבל

בני ישראל לאבינו  לבם של ילדי את במרץ לקרב
אשר אם המקיים  ובוודאי למותר לעורר שבשמים,

עולם מלא ואם  נפש אחת מישראל כאילו קיים
וכמה  הרי על אחת כמה עולם הזה כן, בחיי

ומביאים  ישראל וכמה מבני המקיים נפשות כמה
אחד,  לחיי העולם הבא הנצחי ע"י קירוב לבם לה'

אין די באר. ושכרו גודל פעולתו הרי
ב׳תשנה) (מאגרת

הדור לנשיא קשור הכל
מובן שכל השפעות המקושרים והחסידים ... שמזה
אופן שהוא עם נשיאם באיזה קשורה להיות צריכה

שכ"ק מורי-וחמי  וכו' מוכרח מזה שדורנו שזכה
הרי כל העניינים  .. הוא מנהיגו ורועו, אדמו"ר

שהוא עימו,  צריכים להיות קשורים באיזה אופן
אנ"ש  וכמה שכן צריך להיות אצל ועל אחת כמה

ביתם שיחיו. והתמימים ובני
ב׳תרמא) (מאגרת

הנשיאים פרנסתו על
שמים ועוסק במרץ מלכות עליו עול המקבל וכל

ממנו כל  - הרי מסלקים הנ"ל ככל דנפשי'ה אליבא
המשל בזה שכל המוסר  טרדות ובלבולים, וכידוע
הנשיאים  ודעת לעבדות עצמו גם למעלה מטעם
ביתו מזונותיו ומנוחת  פרנסתו ופרנסת בני הרי

נפשו וגופו על הנשיאים... 
ב׳תרכח) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

השתתפו בשבוע שעבר,  מ-300 איש למעלה
שאורגן,  משיח בארץ הקודש, בקונגרס
למען הגאולה  האגודה כמידי שנה ע"י

נאמו  האמיתית והשלימה. במהלך היום
משפיעים ושלוחים, כשהאירוע עמד  רבנים,

יו"ד שבט  בסימן ההכנות לקראת אירועי
הקהל. - שנת

העיר אזור, במרכז של באי איזור התעשיה
שאפפה את  בתכונה החגיגית הארץ, הבחינו

לאולמות והמשרדים  בינות כולו, האיזור
מאות השלוחים, שזרמו  את לראות ניתן היה

כולו. במשך היום לאולמי "היכלי הפנינה"
השלוחים  'ברוכים הבאים' שקיבל את פני השלט

היווה את הפתיח ליריד של דוכני  והפעילים,
שהתקיים  משיח וגאולה המכירות להפקות

בכניסה משעות הבוקר.

הפעילות הרחבת של יום
נפתח  הפתיחה, 12 בצהריים סמוך לשעת

פרישמן, שהנחה  ע"י ר' בנצי המושב הראשון
את המושב, שנפתח באמירת פרק התהילים של 

נאמר ע"י הרב  הרבי שליט"א מלך המשיח. הפרק
פסוק  משה לוי מנחלת הר חב"ד, כשהקהל עונה

"יחי אדוננו". בפסוק ומכריז
שנפרסו על פני  הנאומים, לאחר מכן החלו מייד

הצצה יחודית  היום כולו, תוך שהם מאפשרים
משיח בענפים השונים המתקיימים  לפעילות

ניתן היה  השנה כולה. לצד הנאומים במשך
הפעילים  בשלוחים המתראים עם ידידהם לחזות

במה זו מאפשרת  יחד". גם "שבת אחים -
רעיונות והצעות לשיפור החלפת גם לשלוחים

וייעול הפעילות. 
יגאל פיזם, רב  דברים: הרב הראשון נשאו במושב

חב"ד  ישיבת חב"ד בקריית שמואל וראש קהילת
בקריות. הדובר השני, הרב צבי הרטמן, משפיע 
יואל רוזן, מראשי  שמש. הרב חב"ד בית קהילת
יו"ר  בועז קלי, חב"ד בראשון לציון. הרב ישיבת

עמית שהציג  והרב רונן נח מטה שבע מצוות בני
לפעילות בכלים  רעיונות מעשיים לשלוחים

העומדים לרשותם.

הארץ ושלימות משיח
נפתח המושב מנחה, לאחר הפסקה ותפילת

השני, בארוחת צהריים מלאה, מסביב לשוחנות 
הפקת  הצהריים כמו ארוחת השלוחים. הסבו
יצחק  בידי עמל ע"י הרב נעשתה היום כולו

וכאן המקום להודות לו על כך. רחימי,
קורקוס,  השני נפתח על ידי הרב רפאל המושב
שהזמין את הרב  חב"ד באילת, משפיע בישיבת

לשאת  משיח בצפריה מנהל בית דונר, אורי
דברים. הרב אבישי איפרגון, ערך סקירה צבאית 
ממרכז  שלמה שמידע, המלחמה, והרב על ניסי

הדין  בירושלים, על חשיבות פסק משיח וגאולה

שכבר הגיע זמן הגאולה.
לריקודי שמחה,  קמים שוב הנוכחים

שמתפרצים מאליהם באוירת התוועדות זו, 
בברכת המזון. המסתיימת

הלילה התוועדות לתוך
למקומות  שבים כולם לאחר הפסקה קלה,

השלישי,  המושב את הועידה, שם פותח
משיח 770  מנהל בית פרץ, אלעזר הרב

בנתניה.
זה: הרב מרדכי רוטנשטיין,  במושב הדוברים

חיים לוי  גרפולוג ופסיכולוג חסידי. הרב
חב"ד בראשל"צ.  ישיבת משפיע יצחק גינזבורג,

בארה"ק. הרב  אגו"ח מזכיר קופצ'יק, ראובן הרב
מלאכי. עם  בקרית מנהל בית משיח שלום פש,
כולם לתמונה משותפת. סיום המושב, נעמדים
מונחים על ידי הרב אברהם  הבאים המושבים

בן שמעון, חבר מועצת עמנואל שבשומרון, 
בלוך מהמטה  דברים: הרב שבתי בהם נשאו

חב"ד  אילן חיון, מנהל להצלת העם והארץ. הרב
רייניץ, מקהילת  סנטר בקניון הזהב. הרב יעקב
בשדרות.  חב"ד בלוד. הרב חננאל פיזם, שליח

חב"ד  הלוי וולפא, רב בית כנסת דב הרב שלום
המטה להצלת העם והארץ.  בקרית גת, ומראשי

למען הגאולה  האגודה ציק, יו"ר והרב זמרוני
והשלימה. האמיתית

רבות  עשרות מתיישבים לאחר תפילת ערבית,
חסידית עם הרב אלעזר קעניג.  להתוועדות

הרבי שליט"א  הרב קלונימוס קופצ'יק, שליח
מחברון,  שרעבי .הרב יורם בחדרה המשיח מלך
הנוכחים עזבו את המקום,  גגולה. ציון בן והת'
ל-12 שעות של כנס שהביא בודאי  קרוב לאחר

הפעולות להפצת בשורת הגאולה. להרחבת

ממשתתפי מושבי היום חלק

האמיתית והשלימההאגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה למען הגאולה האגודה
טל': 03-658-4633 העצמאות 67 בת ים. שד'

בערב, 6:30 ה‘תשס“ט (1.2.09) בשעה שבט ראשון ז‘ אי“ה ביום שיתקיים

תל-אביב - התרבות“ ב“היכל
משפיעים וואישי ציבור שלוחים, במעמד רבנים, רח‘ הוברמן 1.

מוזמן הציבור הרחב

לכנס התוועדות ארצית לקראת י‘-י“א שבט
יום הנשיאות של הרבי שליט“א מלך המשיח

ומעמד הודאה להקב"ה על הניסים

בתכנית:
פני הרבי שליט“א • קבלת

המשיח מלך

מלכות דבר •

הארץ • שלימות
עם ישראל    ובטחון

כל אחד “הקהל“ של •

המלכות • מתאחדים בקבלת

משיח וגאולה מרכזי להפקות l יריד
מסובסד במחיר כרטיסים l נשים l עזרת

הכינוס בקופות ההיכל ביום
הארץ! רחבי הסעות מכל

ארצי: 03-658-4633 מוקד - לפרטים יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ארציכנס הקֵהל ארצי הקֵהל כנס
צדקנו משיח פני לקבלת

וזמרהברוב שירה וזמרה שירה החסידיברוב הזמר כוכבי עם
שמעלצרליפא שמעלצר ליפא

זילבראריאל זילבר אריאל

של תזמורתו בליוי
דביר עמירן ָהָעם ֶאת ”ַהְקֵהל

ף ְוַהּטַ ים ׁשִ ְוַהּנָ ים ָהֲאָנׁשִ
ל ּכָ ֶאת ְמרּו ַלֲעׂשֹות ..ְוׁשָ

ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת“ ְבֵרי ּדִ


