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כאשר התורה, עפ"י זה כך נקודה. גואל. ללא גאולה אין
בגלות אחרת. אפשרות אין גם כי מוכיחה רק המציאות
גואל. בלי גם אחרת, שאפשר שחשבו כאלה היו מצרים,

גם אולי בדרך, והצלחות הישגים כמה אפילו להם היו
"יושבי אז שנקרא מה מול קרסו לבסוף אך ודגל, הימנון
המחשה זו הייתה "פליסטינאים". דהיום ובהיגוי פלשת"
גאולה אין לשנותה. ניתן שלא האלוקית לקביעה צורבת

גואל. ללא
בפנינו פורשת התורה מדוע השאר, בין הסיבה, גם זו

ובפרוטרוט, הגאולה", "ספר שמות ספר מתחילת
שמשו זריחת סדר את
גואל רבינו, משה של

עד האומה בשמי ראשון,
ממצרים. להוצאתם

ישראל בני את ... "ויעבידו
הילוד הבן כל בפרך..

היוו תשליכוהו", היאורה
חש עמרם גם הרקע. את

נפש, עד מים הגיעו כי
אין כאלה גזירות תחת

לעולם ילדים בהבאת טעם
עמד בנישואים. לא ואף
יוכבד. אשתו את וגירש
של התמימה זעקתה רק
היא הקטנה בתו מרים
התמונה את ששינתה

משל קשה גזירתך "אבא,
על גזר פרעה אם פרעה.

את ונשא עמרם חזר הנקבות". על כן גם ואתה הזכרים
בשמחה ורוקדת שרה הקטנה מרים והייתה שוב אשתו
ישראל". את שמושיע בן שתלד אימי "עתידה ומתנבאת

ישראל גואל של נפש מסירות
יוצא מילדותו כבר אשר ישראל, של מושיען נולד ואכן
מפני עליהם להגן נפשו ומוסר בסבלם, להקל אחיו אל

עברי איש מכה מצרי איש "וירא המצריים: הנוגשים
מגמה באותה ממשיך ולמחרת המצרי". את ויך מאחיו..

גם העשוק את להציל
"ויאמר ישראל בני בקרב
רעך?!". תכה למה לרשע

לא אמיתית. נפש מסירות

מסירות שמיא, כלפי אפילו אלא ושוטריו פרעה מול רק
הרעותה "למה הנוקבת בזעקתו לשיאה שמגיעה נפש

."!! עמך את הצלת לא והצל ... הזה?! לעם
בפרשתנו השבוע שרק ישראל, גואל של נפש מסירות

אל אברהם אל "וארא גדולתה. את להבין מתחילים
על כביכול, קשה, בסגנון הקב"ה מגיב יעקב" ואל יצחק

כוונתי כאן. אינם שהם "חבל הרעות?". "למה משה טענת
ולא הנסיונות בכל שעמדו ויעקב יצחק אברהם, לאבות,

ואתה...". שאלות... שאלו
עם לגאולת והבוטה הנוקבת שזעקתו ידע רבינו משה
לעלות עלולה ישראל
כל זהו הרי אך ביוקר,
ישראל. גואל - עניינו

גואל שיש לאחר כעת, רק
הגאולה. מתחילה לישראל

שוברות המכות עשרת
מצרים, קליפת את

נגעי את מרפאים במקביל
ישראל עם בנפשות הגלות

היציאה את ומאפשרות
רמה. ביד ממצרים

אחרון גואל
גואל גם כך ראשון כגואל

מלך שליט"א הרבי אחרון,
את מקדיש אשר המשיח,
ישראל עם לגאולת חייו

ובהתגלותו כולו, והעולם
בקרוב והשלימה האמיתית הגאולה במלואה תתממש

ליום ההכנה בימי עומדים כשאנו אלה בימים ממש.
הרבי הריי"צ אדמו"ר של ההילולא יום שבט, י'-י"א

מלך שליט"א הרבי של לנשיאות עלייתו ויום הקודם
כל צריך לנשיאותו, שנה שישים במלאת ובפרט המשיח,

וביתר שאת ביתר להוסיף עצמו על לקבל ואחד אחד
ובפרט הדור, נשיא של ועבודתו תורתו במעשיו עוז

הוא "הנשיא הקדוש: וכלשונו אליו ובהתקשרות בביטול
מכל בכל ענייניו, וכל מציאותו - ואחד אחד שכל הכל,

בקיום שחדורים עי"ז הדור, לנשיא קודש נעשים כל
גואל שבדור, רבינו משה - הדור נשיא של שליחותו

לימות "להביא העיקרי שענינו - אחרון גואל הוא ראשון
לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש. בפועל המשיח"

המרכזית לעצרת ההכנות
יתקיים שבט, ט' הבא, ראשון ביום

- שבט יו"ד יום לרגל האלפים כינוס
שליט"א הרבי לנשיאות השישים שנת
הופצו האחרונים בימים המשיח. מלך

האירוע, פרטי עם ומודעות עלונים אלפי
הרכזים אצל עתה, עד נרשמו כשרבים
נוספים לפרטים אי"ה. שיצאו להסעות

האמיתית הגאולה למען האגודה -
.03-658-4633 והשלימה:

באירועים המחזמר הקרנת
הופעת של הבא הסיבוב לקראת

המספר" "בצלאל לאור מוציא המחזמר,
בכינוסי להקרנה, המיועד וידאו, סרט
אינו המשתתפים מספר בהם ילדים,

לרגל לעיר. ההצגה הבאת את מאפשר
לט"ו שבט יו"ד-י"א בין ההופעות שבוע

הרבי הוראת עפ"י נערכים בו בשבט,
ילדים כינוסי המשיח מלך שליט"א

מצלמות, מספר ע"י שצולם הסרט יצא
כהן, אריאל של בניהולו מקצועי בצוות
באולפני מקצועי באופן נעשית העריכה
מחודשת. בצורה נערך והסאונד עריכה

.050-718-5093 לפרטים:

בימינו״ ״נבואה שיעורי
בימינו", "נבואה הספר מחבר

אלו בימים פתח קרויטורו שלום הרב
את המקיף זה, בספר שיעורים סדרת

מלך שליט"א הרבי אצל הנבואה נושא
.054-996-3184 לפרטים: המשיח.

עי״ז הדור, לנשיא קודש נעשים כל מכל בכל ענייניו, וכל מציאותו - ואחד אחד שכל הכל, הוא ״הנשיא
ממש. בפועל המשיח״ לימות ״להביא העיקרי שענינו - הדור נשיא של שליחותו בקיום שחדורים

טובות חדשות

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

(15.1.10) ה'תש"ע שבט חודש ראש ערב טבת, כ"ט וארא, פרשת קודש שבת ערב

לרגל המרכזית לעצרת כולנו
לנשיאות! שנה 60

ת"א אונברסיטת (24.1) שבט ט'

ב"ה

האחד העניין
ממש והיחיד

781

פעם מידי מקיימים העולם, ברחבי חב״ד בתי יודעים. הדגים גם עכשיו
המבקרים השבוע יהדות. לימודי עם טיולים המשלבות מיוחדות סדנאות

למים. מתחת צולמה... התמונה שכזו. לסדנא הצטרפו בפיליפינים חב״ד בבית

מכסים" לים "כמים



  
   

  
    
   

   
    
    
    

 
   

בידו האלוקים מטה את משה ויקח
כ) ד, (שמות

מלכי מלך זה הכבוד. מלך זה הוא מי
חולק שהוא הוא, ברוך הקדוש המלכים

הכבוד. כתיב, לכך ליראיו. כבוד
כסאו. על יושבין אין ודם בשר מלך כיצד.
על לשלמה הושיב הוא ברוך והקדוש
ה' כסא על שלמה "וישב שנאמר, כסאו,
כג). כט (דה"א ויצלח" אביו דוד תחת למלך
סוסו. על רוכבין אין ודם בשר מלך
על לאליהו הרכיב הוא ברוך והקדוש
הוא, ברוך הקדוש של סוסו ומהו סוסו.
ובסערה בסופה "ה' שנאמר, וסערה, סופה
"ויעל באליהו, וכתיב ג). א (נחום דרכו"

יא). ב (מ"ב השמים" בסערה אליהו
בשרביטו. משתמשין אין ודם בשר מלך

למשה, שרביטו מסר הוא ברוך והקדוש
האלהים מטה את משה "ויקח שנאמר,

בידו".
שלו. עטרה לובשין אין ודם בשר מלך
עטרה להלביש עתיד הוא ברוך והקדוש
הקדוש של עטרה ומהו המשיח למלך שלו
כתם "ראשו שנאמר, פז, כתם הוא, ברוך
"תשית בו, וכתוב יא). ה השירים (שיר פז"

ד). כא (תהלים פז" עטרת לראשו
תנחומא) (מדרש

יז) ז, (שמות ה׳ אני כי תדע בזאת

המצרים על הקב"ה שהביא המכות כל
על שוב להביאן עתיד הוא במצרים,
מלכותו את מקבלות שאינן האומות אותן
ה): כג, (ישעיה שנאמר המשיח מלך של
צור". כשמע ויחילו מצרים שמע "כאשר
רבה) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:38 4:22 ירושלים

5:39 4:36 תל-אביב

5:37 4:26 חיפה

5:41 4:41 באר-שבע

5:38 4:34 ניו-יורק
ה' אמר כה    

  כסאי השמים

לגאולה - שבט חודש מראש

בתורה, המסופר כפי אירעו, שבט חודש בראש
ישראל: עם בתולדות מרכזיים אירועים שני
החמישי הספר התחלת הוא שבהם הראשון

"משנה-תורה", הנקרא דברים ספר – שבתורה
רבינו. משה ע"י

לארץ-הקודש הכניסה התחלת השני: הענין
"רב העם: אל משה של בקריאתו המתבטאת

הארץ". את ורשו בואו . . שבת לכם
של תחילתו בזה. זה קשורים אלו ענינים שני
חזרה למעשה, המהווה תורה" "משנה הספר
של שענינו מורה שלפניו, החומשים וסיכום

ישראל, בני אצל בגלוי נקלט כבר מתן-תורה
שום עוד שאין רבינו, משה מודיע שכך, ומכיון

לארץ. לכניסה ומעכב מונע

העולמות חיבור
השבוע בפרשת גם למצוא אפשר ענין אותו את
משה-רבינו של הקשים דבריו לאחר "וארא". -

באתי "ומאז הקודמת): (בפרשה הקב"ה כלפי
הקב"ה מקבל הצלת", לא והצל . . בשמך לדבר

גאולת על ומודיע משה של הצודקת טענתו את
המתקרבת. מצרים

את הקב"ה מקדים הגאולה, לפני שעוד אלא
עם הקשור מתן-תורה, של הגילוי של התנאי

להם". נודעתי ש"לא ה'" "שמי
שהיא הגלות סיבת התבטלה במתן-תורה

וחיבור לגשמיות הרוחניות בין ההפרדה
התחתונים. עם העליונים

ומלמטה מלמעלה
שבין השווה והקו הכללי הדמיון למרות

בפרשת המתוארים הקב"ה דברי של המאורע
חודש בראש רבינו משה של להכרזתו וארא,

הבדל בינהם למצוא ניתן זאת בכל שבט,
על מדובר וארא שבפרשת - והוא משמעותי

הקב"ה: מצד "מלמעלה" מתן-תורה של הגילוי
ה'", אני ישראל לבני "אמור

זה שענין מתגלה שבט חודש בראש ואילו
– בגדרי-העולם כבר "חדר" מתן-תורה של

ה"משנה- את מעביר כבר רבינו משה "מלמטה":
ובאופן והבנתו בדעתו מלובש שהוא כפי תורה"
משה "הואיל – בשכלם זאת יבינו ישראל שבני

לאמר". הזאת התורה את באר
ליציאת הארבעים שנת עם גם קשור זה ענין
על המרמזת אלו, דברים נאמרו שבה מצרים
עומד שבה כשנה הארבעים, שנת של ענינה

מאורע על הגמרא (כדברי רבו דברי על התלמיד

"מלמטה". – זה)
המסמל, שנה, אותה שבמספר הסמליות לעומת
ראש של התאריך הרי ה"מלמטה", את כאמור,

התורה ה"מלמטה". את מסמל שבט, חודש
"בעשתי-עשר בפסוק: יום אותו את מציינת
הוא חודש, עשר עשתי לחודש" באחד חודש
אחת-עשרה, בספרה הממוספר שבט, חודש

פי על החדשים, ראשון הוא שניסן לאחר
בתורה נקראת ה"אחד-עשר", דרגת התורה.

שאינו האחד בחושבן" ולא חד הוא "אנת הסוד:
שחודש אומרת, זאת שלפניו. לעשרה נכנס

עשרת של ה' עבודת לאחר המגיע שבט,
- מהם הגבוהה בדרגא נמצא שלפניו, החודשים

"מלמעלה".

ועבודתינו מעשינו נשלמו
רבות פעמים ונשנה חזר מתן-תורה של ה"גילוי"
בתורה קוראים וכאשר תורה", "מתן מאורע מאז

מענה שוב בעולם מתגלה "וארא", פרשת את
לארץ לכניסה מוכן כבר ישראל שעם הקב"ה

והשלימה. האמיתית בגאולה
והן "מלמעלה" הן הנפעלות, אלו, פעולות

מכל מוכן, כבר שהעולם מלמדות מלמטה",
- הקב"ה התגלות מצד הן לגאולה. בחינותיו

"מלמטה". - האדם הבנת מצד והן "מלמעלה"
"רב שבדורנו: רבינו משה מכריז במילא

מעשינו נשלמו כבר - הזה" בהר שבת לכם
לכם.. וסעו "פנו ולכן גדול, בריבוי ועבודתינו

האמיתית בגאולה - הארץ" את ורשו בואו
זו. בשבת-קודש כבר צדקנו משיח ע"י והשלימה
תש״נ) שבט ר״ח וארא, ש״פ (משיחת

מלך דבר

וארא פרשת
שבט חודש ראש

וארא

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
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

הרב יבלחט"א בן ע"ה דוד אברהם
ליבערוב שיחי' זלמן שניאור

ע"ה אזולאי לאה מרת
* * *

זלמן שניאור הרב השליח, ולרפואת
ליבערוב דברושא בן שיחי'

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

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

תניא תהלים חומש
ע"ה הכהן איבר אברהם הרב
שיחי' משה הר' יבלחט"א בן

ינקוביץ
ה'תשס"ט שבט חודש ראש נלב"ע

בתוכם והוא עפר" שוכני ורננו ו"הקיצו

נשמת לעילוי



הפכה שרעבי, יורם הרב של דמותו
היהודי הישוב מנוף לחלק מכבר זה
כאחד המשמש יורם הרב בחברון.

המשיח מלך שליט"א הרבי משלוחי
בדרכו פועל וסביבותיה, בעיר

הגאולה בשורת להפצת היחודית,
הציבור. שכבות כל בקרב והגואל,
תדיר אותו המלווה הנצחי חיוכו

הוא בהם השמחה וריקודי בפעילותו
לו הקנו בדרכו הנקרה את מדביק

המיוחד. שמו את
צילצל כאשר פלא, היה שלא כך

השוכן "אביגיל", הישוב מזכיר אליו
להתפלל בקשה ובפיו חברון, בהר
המאושפזת הדר, הילדה לרפואת

שבע. בבאר "סורוקה" הרפואה בבית
כי שרעבי, הרב מתאר "התברר,

לא-עלינו, בה, פגע אלים, חיידק
שלוש גיל הצעיר, גילה ובעקבות

"קרס". שלה הגוף - הכל בסך
וכמובן הדברים, לשמע הזדעזענו

לרפואתה. התפללנו יום שמידי
הוא והנה שבוע, חלף

כשהפעם שוב, מתקשר
לה, שנותרו מודיע הוא

רק הרופאים לדברי
לחיות, שעות מספר
ההידרדרות בעקבות

במצבה. הקשה
לרבי לכתוב מייד פניתי
המשיח, מלך שליט"א

שלימה "לרפואה ברכה והכנסתי
מהטבע" למעלה גלויים ולניסים

עמוד יד בכרך קודש, האגרות לתוך
לי. נפתח שם רלה,

התמלאתי הדברים את משקראתי
(=פלוני פב״ב אודות כותב ״ בשמחה:

ברובא והנה . . שסובל פלוני) בן
בריאות בחלישות תלוי זהו דרובא

צריך שלכן העצבים), גם (וזה הכללי
העצבים וחיזוק הכללי בריאות חיזוק
דהיסח ענין במאד מועיל ולהאחרון
ועל בשמחה השם ועבודת הדעת,

הענין . . מקומות בכמה המבואר פי
להיות שצריך מובן דעהו דרכיך דבכל

רצון ויהי דרכיך, בכל גם השמחה
השאלה להביא שליח שהיה שכשם
המצב״. מהטבת טוב כן גם יבשר

ובקשתי הישוב, למזכיר צילצלתי
מנת על האם, של מספרה את ממנו

ענה הוא הברכה. את לה לבשר
ומקסימום, לדבר, מה על שאין לי

של מספרה את לי לתת יכול הוא
כעת נמצאת שהיא מאחר אחותה,

מוכנה ואינה קשה, רוח במצב
איש. עם לשוחח

לה סיפרתי לאחותה, התקשרתי
לגשת לה, ואמרתי התשובה, על

של שהתרופה לה, ולהגיד האם אל
מייד כעת לצאת עליה בידה! ביתה
לשמוח ולהתחיל הדיכאונות מכל

כפשוטו.
אימה אחותה, את לי העבירה היא
תשובת על חזרתי לה גם הדר, של

הצעתי המשיח, מלך שליט"א הרבי
הילדה את ולשמח להתחיל לה

אותה. והסובבים
הברכות, לשמע התרגשה היא

את לבדוק עצמה על קיבלה ובנוסף
לייסד וכן בביתם והמזוזות התפילין

בישובם. תניא שיעור
הסגולה על לה סיפרתי זה, בשלב
- חיים שבסכנת לאדם הידועה,

המנהג, פי על שם, לו מוסיפים אשר
השם על ממליץ "ואני

הרבנית, של כשמה חיה,
הרבי של רעייתו

המשיח". מלך שליט"א
היא בתחילה למעשה,
השם. בענין התלבטה

הלך אפילו ובעלה
בענין רב עם להתייעץ
שם להם שהציע השם,
דיברה היא כאשר בפועל אך אחר.
הטבה על וסיפרה למחרת, איתי

שהיא וכן ביתה בריאות במצב
על קיבלה אנושיים, על בכוחות
ביתה. את ולשמח לשמוח עצמה

לא לה ואמרתי מיידית הגבתי
ואם בשמחה, להוסיף ואף להרפות

ולעודד לשמח שתצא יכולה היא
הדברים דווקא המחלקה. כל את
חיובי, באופן עליה השפיעו האלו

שהיא הודיעה היא במקום ובו
לרפואה חיה השם את לביתה תתן

שלימה.
כבר השם, נתינת לאחר למחרת,

היא שעות שבתוך ועד מצבה הוטב
את לה והורידו מלאה להכרה חזרה

הבאים בימים ההנשמה. מכשיר
מזכיר שאני תוך והבריאה, הלכה

בשמחה, להוסיף שיש הזמן כל להם
בגאולה כולנו נגאל שבזכותה

והשלימה. nהאמיתית

ראשון-לציון חב"ד בישיבת משפיע גינזבורג, יצחק לוי חיים הרב עם

עכשוויתהתקשרות עכשווית התקשרות
עשירי קודש, יהיה העשירי והקדוש, הגדול היום של בפתחו אנו עומדים
מלך שליט"א הרבי לנשיאות שנים שישים מלאת יום בשבט,
הנשיאות התחילה ורשמי גלוי באופן אם גם שכן המשיח.
(תשי"א), עשר עשתי בשנת עשר עשתי לחודש עשר בעשתי
לאמיתו הרי הקודש, בשיחות ומודגש מצויין זה תאריך וגם
אדמו"ר של הסתלקותו עם מיד הנשיאות התחילה דבר של
ללא אחד רגע אפילו שיתקיים לעולם אפשר אי כי הריי"צ.

והחומרי. הגשמי הזה בעולם גשמי בגוף רבי
המשיח מלך שליט"א הרבי אם ההתקשרות. נקודת את כמובן מחדד זה יום
ללמוד, אדם יכול לרבי התקשרות שללא (622 ע' ח"א שיחות (לקוטי אומר
ולהיות הדין, משורת לפנים שכלו לפי להתנהג ואף מצוות, לקיים להתפלל,
החשיבות שלמרות הרי - ליצלן רחמנא תחתית בשאול זאת עם שקוע
גם נחשבים הרבי, את "לוקחים" ידם על שרק והעיקר אלו, כל של העצומה

בעצמותו. שהוא כמו עצמו לעצם ביחס כ"גילויים" הם
הרבי אודות ולהפיץ לפרסם שבט ליו"ד בקשר המיוחדת להוראה בנוסף
ושמירת עמו ההתקשרות שלו, ישראל כל אהבת המשיח, מלך שליט"א
שיחה אותה ולהפיץ לפרסם האחרונות בשנים במיוחד נצטוינו תקנותיו,

תנש"א): שופטים (ש"פ מפורסמת
בעל- ומינה בחר הוא ברוך שהקדוש שזכינו הדור אנשי לכל "לפרסם
ה"שופטיך" שיהיה הדור, אנשי מכל בערך שלא נעלה הוא עצמו שמצד בחירה,
כל של לעבודתם בנוגע עצות וייתן הוראות שיורה הדור, ונביא ו"יועציך"
יום… היום חיי לכל ובנוגע ומצוות תורה עניני בכל הדור אנשי וכל היהודים
נביא, בתור אלא ושופט חכם בתור רק (לא הנבואה העיקרית, הנבואה עד
זכות עם וביחד בא". משיח זה ו"הנה לגאולה" ש"לאלתר בודאות) שזהו
ה"שופטיך" את עצמו על לקבל האחריות דורנו מאנשי אחד לכל יש זו

הטובות..." ועצותיו להוראותיו ולציית ו"יועציך"
התפשטות אלא אינן הפרטים שאר שכל שלנו, העיקרית השליחות ולכן,
מלך שליט"א הרבי אודות מקום בכל לפרסם - היא שלה, והסתעפות
כך על בעיקר אלא התחומים, בכל הנפלאה גדולתו על רק ולא המשיח.
עמו קשר ובלי ישראל") כל לב הוא "לבו - הלב (וגם והראש הנשיא שהוא

הקב"ה. עם להתקשר אפשרות שום אין
"רחמנא הרב בלשון ולחשוב, לטעות אפשר שיהיה באופן וח"ו ח"ו ולא
הנשיא שהוא ולהכיר לדעת אלא בעבר", נשיא רק היה שהוא לומר ליצלן
את לקיים אליו, להתקשר והאחריות החובה הזכות וגודל עכשיו, והראש
בפיו. ה' דבר כי ולהאמין דבר, בכל עמו להתייעץ ותקנותיו, הוראותיו

ממש. בפועל צדקנו משיח פני קבלת אחרות: ובמילים
ה"אגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א לרבי יהודים לקשר ובמיוחד
אלא ואחריות, וזכות חובה רק לא היא שההתקשרות ולהכריז לפרסם קודש":
לך לתת אלא ממך, לבקש רק באים לא - אחד לכל ותועלת עזרה פשוט היא
הרבה להשפיע שיכול דבר זהו ובפשטות לו. זקוק שאתה במה וישועה עזרה

המשיח. מלך שליט"א הרבי אל אותם לקשר וממילא אנשים, על יותר
יגיעו רבים רבים שעוד ונשתדל כאחד, כולנו שנשתתף ונחוץ חשוב וכן
שמארגת צדקנו משיח פני לקבלת המיוחד בכינוס בגופם גם וישתתפו
ולהתעורר לעורר זה, קדוש ביום והשלמה" האמיתית הגאולה למען "האגודה
שליט"א המשיח מלך הרבי התגלות את להביא ביכולתנו אשר כל לעשות

ממש. בפועל
הגדול היום לפני עוד ממש, ומיד תיכף נזכה זה בכל ההחלטה עצם וע"י
עמו, יחד ונחגוג כל, לעיני בהתגלותו שליט"א הרבי עם להתראות והקדוש,
התגלותו עם מיד ראשון כדבר המשיח המלך שיעשה הגדולה בהתוועדות

חדש: שיר לפניו ונשיר לעינינו,
ועד!״ לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו ״יחי

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק טבת-שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ט. פרק גירושין. הל'

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק
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השמחה המהפיכה

לכם! ש באירוע - התשורה
הגאולה" "שמחת סדרת

סעודות סדר המכילות חוברות
ברכות, ושבע המזון ברכת השבת,
וגאולה משיח ושירי חב"ד ניגוני

077-5123-770 ממש להזמנות:

לוותר, שלא ולהשפיע בתוקף לפעול
מארצינו אחד שעל על אפילו חס-ושלום,

שעוד באופן ישראל לבני נתנה שהקב"ה כיון הקדושה,
חורין... כבני בני-ישראל בה ישבו הגאולה לפני

תשמ"ט) מסעי מטות ש"פ (שיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

חורין כבני

אסתר מגילת

שרעבי יורם הרב

גינזבורג הרב



יהודה מחנה בשוק וגאולה משיח

בדיבור לגמגום עצה
כבר ואשר בדבור, גמגום שלו, המיחוש אודות כותב

לו. הועיל ולא רופא דעת שאל
במקצוע מומחים רופאים שהרי הדבר, קצת ולפלא
ימצאו ובטח טיפול, ואופני דרכים כמה להם יש זה

בשבילו. המתאים גם
הוא תלוי בכלל אשר הוא, ועיקר להוסיף ועלי

ובמצב עצמו בבטחון פנים כל על חשובה במדה
אפילו אופן בכל היעוצה העצה שלכן העצבים,
במדת האדם שיתחזק טפולים, איזה כשעושים

יתברך בהשם בטחון אמונתנו, יסוד שהיא הבטחון,
פרטית בהשגחה ומשגיח ומנהיגו עולם בורא שהוא

מובן שמזה הוא, הטוב ועצם ואחד אחד כל על
שזהו אירא, לא לי ה' ישראל, זמירות נעים בלשון

נמצא, שבסביבם אדם בני מפני הבושת שולל
לפניו, בטוב ינחהו ית' השם אשר חזקה ותקוה

מלך לפני שעומד בהבנתו עוד שיוחקק וככל
יאמרו מה החשש, יתמעט הקב"ה, המלכים מלכי

בדרך הדבור ויוטב דבורו, אופן על אצלו העומדים
הטפול. עם ביחד ובפרט ממילא,

שכשבא והוא בהאמור, נקודה שעוד להוסיף כן
ילחם לא בסדר, לבטאה יוכל שלא וחושש לתיבה

יחליפנה אם כי דוקא זו תיבה לבטא עצמו עם
בזה. וכיוצא אחר בביטוי

מובן דשמיא, לסייעתא צריכים דבר שלכל ומאחר
התורה בלימוד ושקידה בהתמדה להוסיף שעליו
בפני העומד דבר לך ואין מצותיה, בקיום והידור

הרצון.
ז׳קעג) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

יהודה מחנה שוק קודש, שבת ערב שישי, יום
במהירות וחולפים רצים אנשים אלפי בירושלים.

הסחורה, את בודקים השונים, הדוכנים בין
המוצרים את לביתם ורוכשים מעט מתמקחים

שבת. לכבוד
הפעילות דוכני ממוקמים הדוכנים, לכל בינות

פחותה לא פעילות סביבם המרכזים החב"דית,
הססגוני. בשוק הממוקם אחר דוכן מכל

דמרי, יצחק הרב מפעיל הללו, הדוכנים אחד את
בכל העומד בירושלים, גבריאל" "אור מכולל

שעות, מספר במשך בדוכן, השבוע מימות יום
תפילין, הנחת בחיוך, לכולם מציע כשהוא

וכדומה. שפות במגוון עלונים

הרחב לציבור צדקה מבצע
את להפעיל זכיתי שאני שנים כעשר "מזה

מספר קיימים שבשוק למרות מספר, הוא הדוכן,
או חסידיים אברכים ע"י המופעלים דוכנים,

לא זאת, בכל בירושלים, חב"ד ישיבות תלמידי
לך לספר יכול דוכן וכל לאיש, עבודה חסרה

לעניני הרחב בציבור הקיים העצום הביקוש על
וגאולה". משיח יהדות,

מגוון זה, לצד זה מונחים הפעילות, דוכן על
באנגלית, חסידיים הסברה עלוני של גדול

בעברית הגאולה" "שיחת גם וכמובן צרפתית
מלכות" "דבר חוברות גם עומדים לצידם ועוד,
ערכות המשיח, מלך שליט"א הרבי של ושיחות

על הסברה ועלון נרות שתי הכוללות נש"ק
תפילין, זוגות מספר קודש, שבת נרות הדלקת

מיוחד: חידוש כשלידה גדולה, צדקה קופת
מטבעות של גדולה כמות המכילה סלסלה

הגדולה. במצווה הרבים לזיכוי קטנות,
לא מספר, הוא מפתיעה, היא עצמה "ההענות

והצמאון הביקוש מול נדהמים עומדים אנו פעם

על ועוד עוד ללמוד הרחב, בציבור הקיים האדיר
בשיחות מספקים אנו אותו מידע וגאולה, משיח
ידינו על מופצים אשר העלונים ידי ועל אישיות

שבוע". מידי רבות מאות של בכמויות

אחת שיחה של כוחה
איתה השגרתית, הפעילות של חלקה גם

של יומו מסדר נפקדת לא שליח, כל מתמודד
עם מתמודדים אנו השנה כל "לאורך יצחק, הרב
ישראל. חגי בעקבות המגיעה המיוחדת הפעילות

בין עברנו האחרון, החנוכה בחג לדוגמא כך
בפורים חנוכה, נרות והדלקנו בשוק, הדוכנים
משלוחי לקונים וגם למוכרים גם מחלקים אנו

למעלה חלקנו שעברה, בשנה בפסח מנות,
לליל שמורות מצות שלישיות של ערכות ממאה

ענינה. לפי עונה כל - הלאה וכן הסדר

מניב האנשים, עם ב"ה שנוצר האישי הקשר
סיפורו לדוגמא, כך מעטים. לא רוחניים פירות

לפני אקראית שבפגישה המוכרים, אחד של
משפחתו, בשלום התעניינתי חודשים, מספר

הפלה, לעשות חושבת אשתו כי לי סיפר והוא
יש כבר כי והעובדה הכלכלי המצב לאור בעיקר

ילדים. שתי להם

חומרת את לו ביארתי ארוכה שעה במשך
לכל הקב"ה ששולח הברכה את ולאידך המעשה,

זמן משמים. נקבעת היא שהפרנסה וכן אחד,
אסיפת לצורך לצרפת טסתי מכן, לאחר קצר

על סיפר הוא וכשחזרתי, לפעילות כספים
כחודש לפני ההפלה. את לבצע שלא החלטתם

טובה... בשעה בתם נולדה

לטורקיה חי בשידור הדלקה
מהפעילות. נעדרים לא אחרים מופת סיפורי גם

מברכותיו מתעודדים אנו הדרך, כל כשלאורך
המתקבלות המשיח מלך שליט"א הרבי של

קודש. האגרות באמצעות
כי שסיפרה אשה לדוכן הגיעה זמן, תקופת לפני
וכששאלה המשיח מלך שליט"א הרבי על חלמה
ובנתיים שבקרוב לה אמר יתגלה, הוא מתי אותו

הפנינו מלכות", ה"דבר של השיחות את ללמוד
מירושלים". נוטיק זלמן הרב של לשיעור אותה
מגוריו למקום דווקא קשור אחר מעניין מקרה

בעיר. הנציב ארמון בשכונת דמרי הרב של
מבתים היטב נצפית ביתי ומרפסת "מאחר

גדולה חנוכיה שם להדליק בדעתי עלה רבים,
הראשונים הימים באחד הסביבה. את שתאיר

הנייד המחשב את ממול השכן הוציא לחג,
ההדלקה את לשדר שברצונו לי והסביר מביתו
את שניצלתי כמובן שבטורקיה. לאימו ישירות
ערב. מידי היה כך החג. על לשיעור ההזדמנות

הקיימת בפעילות מסתפקים לא אנו ב"ה
שליט"א הרבי להתגלות להביא לפעול וממשיכים

המשיח. מלך

(במרכז) הדוכן ליד בפעילותו דמרי יצחק הרב


