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ב) יב, (שמות לכם הזה החודש
הגאולה ליעודי ורומז 'חידוש' לשון חודש

בעולם. חידוש שיהיו
הנה "הראשונות מב) (ישעיה שכתוב זהו
לבא לעתיד יש וכי מגיד אני וחדשות באו
שהיה "מה א) (קהלת כתיב והא חדשות?
עשרה אנו מוצאין אלא שיהיה", הוא
לבא: לעתיד לחדש הקב"ה עתיד דברים

לעולם להאיר עתיד שהוא הראשונה,
השמש עוד לך יהיה "לא ס) (ישעיה שנאמר
בקב"ה להביט אדם יכול וכי יומם" לאור
מ"ט מאיר לשמש, עושה הקב"ה מה אלא
אור "והיה ל) (ישעיהו שנאמר אור חלקי
יהיה החמה ואור החמה כאור הלבנה

שבעתים".
מירושלים חיים מים מוציא והשניה,
שנאמר מחלה לו שיש כל בהם ומרפא

כל אל ישרץ אשר חיה נפש כל מז) (יחזקאל
וגו'. יהיה נחלים שם יבא אשר

פירותיהן ליתן האילנות עושה השלישית,
מהם אוכל אדם ויהיה וחדש חדש בכל
הנחל "ועל מז) (יחזקאל שנאמר ומתרפא
יבכר לחדשיו ומזה.. מזה שפתו על יעלה

יוצאים". המה המקדש מן מימיו כי
החרבות ערים כל בונים שהם הרביעית,
סדום ואפילו לעולם, חרב מקום ואין
שנאמר לבוא לעתיד נבנות ועמורה
ובנותיה סדום "ואחותיך טז) (יחזקאל

לקדמתן". תשבנה
באבן ירושלים את בונה שהוא החמישי,
מרביץ אנכי "הנה נד) (ישעיה שנאמר ספיר
כדכד "ושמתי (שם) וכתיב אבניך" בפוך
כשמש מאירות אבנים ואותן שמשותיך",
ישראל של בכבודן ורואין באין והגויים

לאורך". גוים "והלכו ס) (ישעיהו שנאמר
טו) פרשה בא, רבה, (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:44 4:28 ירושלים

5:45 4:43 תל-אביב

5:43 4:32 חיפה

5:47 4:47 באר-שבע

5:45 4:42 ניו-יורק
אנקך לא - דיבר אשר הדבר 

  

הגילויים כל מקור

ושם התחלת הוא פרעה" אל "בא למשה ה' ציווי
ממצרים, ישראל גאולת על מדובר בה פרשתנו
צבאות כל יצאו הזה היום "בעצם נא) יב, (שמות

ההוראה מהי להבין שיש אלא מצרים". מארץ ה'
פרעה"? אל "בא - מהציווי הנצחית

בעולם, ענין שכל הידוע לפי הוא בזה והביאור
להם יש והקדושה, הטוב היפך שהם דברים גם
הוא בקדושה ושרשם בקדושה. למעלה שורש

השתלשלות שבריבוי אלא האמיתי, עניינם
הפכי. דבר למטה נשתלשל כו', והסתר העלם

דקדושה פרעה
א) רי, דף א, (חלק בזהר נאמר לפרעה בנוגע גם כך

בשורשו, שהוא כפי דהיינו דקדושה, פרעה כי
"פרעה" כשהמלה נעלה, הכי אלוקי לגילוי רומז

- גילוי לשון "פריעה" של במובן מתפרשת
לשון וזה יח). ה, (במדבר האשה" ראש את "ופרע
דאתפריעו ביתא ... פרעה "בית הפסוק על הזהר

ממנו (=המקור נהורין" כל מיניה ואתגליין
האורות). כל מתגלים

הגילוי הוא ב"פרעה", הנרמז זה אלוקי גילוי
גילוי א) - הגילוי בעצם הן דאלקות, נעלה הכי
נעלות הכי והדרגות האורות כולל האורות, כל
ל"כל עד בוצינין", וכל נהורין "כל - באלקות

באופן ב) - הגילוי באופן והן סתים", דהוה מה
היינו סדר), (בלי פרוע מלשון ד"אתפריעו"
מזו: ויתירה והגבלה. מדידה מסדר, למעלה

בא כו'" נהורין כל מיניה ואתגליין ה"אתפריעו
ית'. ומהותו מעצמותו דוקא

מיוחדת כח נתינת
הציווי לנוכח פחד משה מדוע מובן זה פי על

של הגילוי את שראה כיוון פרעה", אל "בא
עלאין", "בשרשין שמושרש (דקדושה) "פרעה"

"פרעה" של העצם לגילוי להכנס וחשש
יכול לא בגוף, נשמה מוגבל, נברא שכן דקדושה,

ית', עצמותו של הנפלאים הגילויים את לקבל
נהורין". כל מיניה ואתגליין "דאתפריעו

מיוחדת כח ונתינת מיוחד בציווי צורך היה לכך
אל בא משה אל ה' "ויאמר - למשה מהקב"ה

אדרין הוא בריך קודשא ליה "עייל פרעה",
לפנים חדר הקב"ה אותו (=הכניס אדרין" בתר

גבול של גדר מכל שלמעלה ית' עצמותו מחדר):
שגם כך לפרעה, משה את מביאה - גבול ובלי
את לקבל ביכולתו מוגבל, בגוף נשמה בהיותו

ית'! מעצמותו נהורין" כל כו' ד"אתפריעו הגילוי

כל שהרי תורה, למתן כהכנה מכוון היה זה כל
שאמר כפי תורה, מתן - עניינה מצרים גאולת

"בהוציאך שליחותו: בתחילת מיד למשה הקב"ה
ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את

נתינת - הוא תורה מתן של וחידושו הזה".
נשמות ישראל, לבני למטה והמצוות התורה

וכוונת תכלית את להגשים שיוכלו בכדי בגופים,
לו להיות הקב"ה נתאווה העולם: כל בריאת

בעולם- בגוף שלנשמה בתחתונים, דירה יתברך
ית'. עצמותו גילוי יהיה התחתון, הזה

ש"עליונים" ה"גזירה" היתה תורה, מתן קודם
למעלה, יעלו לא ו"תחתונים" למטה ירדו לא
הכח ניתן הגזירה, ביטול נעשה תורה ובמתן

הנעלות הדרגות גילוי את בתחתונים להמשיך
ומהות. מעצמות עד באלקות, ביותר

ישראל לכל ממשה
מצרים ויציאת מצרים בגלות שכבר מובן, מזה
במתן למטה העצמות לגילוי הכנה המהוים -

הגזירה, לביטול ההקדמה נפעלה - תורה
לאחדות ותחתונים עליונים בין מפירוד המעבר
תורה במתן האחדות לשלימות כהכנה ביניהם,

עצמו.
אל "בא למשה ה' ציווי ע"י שנפעל עיקרי שלב
נמשך משה, אצל כן שהיה זה ידי ועל פרעה",
הגילוי את לקבל שיוכלו ישראל, בני לכל הכח
גבול, ובלי דגבול החיבור כשנפעל תורה, דמתן

האמיתית הגאולה בזמן בשלימות יהיה אשר
מארץ צאתך "כימי טו) ז, (מיכה כנאמר והשלמה

נפלאות". אראנו מצרים
ה׳תשנ״ב) בא פרשת שבת התוועדות (משיחת

מלך דבר

בא פרשת

בא

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

עריכת על שליט"א, המשיח מלך הרבי מענה
הקרוב): ראשון (ביום שבט יו"ד לרגל המרכזית העצרת

את אעורר בלי-נדר - ההוצאות אודות שכותב "במה
המיוחדת..." ממגבית במחצית בזה שישתתפו אנ"ש

רכה) עמ' טו כרך קודש, (אגרות

03-658-4633 עכשיו: צלצלו לתרומות

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

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

תניא תהלים חומש
ז"ל אברהם הרב בן יוסף הרב

טעוועל
ה'תש"ע שבט ד' נלב"ע

בהתגלות בתוכם, והוא עפר שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי

נשמת לעילוי



לא חורפי, שבת ליל אותו את
בופולו תושב יהודי יאנג פיני ישכח
מספר הוא וכך הברית, שבארצות

זה "היה לילה: אותו קורות את
התפילה, תום עם חורפי, שבת בליל
שליח עם יחד הכנסת, מבית יצאנו

הרב המשיח, מלך שליט"א הרבי
קבוצה יחד, צעדנו גרינברג. העשל

הדרך את מנצלים איש, כתריסר של
לבבית. ל'שיחת-התוועדות'

ולצעוד לרדת נאלצנו מסוים בשלב
מפאת קטנות, בקבוצות הכביש על
אני המדרכות, על שהצטבר השלג

שאנו תוך יחד פסענו גרינברג והרב
בשיחה. ממשיכים

מסחררת במהירות רכב הגיח לפתע,
מאוחר בעוצמה. בי ופגע לכיווננו.
הפגיעה שמעוצמת לי סיפרו יותר

הצופים כשהאנשים רב, לגובה עפתי
שירותי את להזמין ממהרים באירוע

לבית אותי שהבהילו ההצלה
הרפואה.

הרפואה בבית התעוררתי
עצום כאב חש כשאני

אותה השמאלית, ברגלי
להזיז. הצלחתי לא

מקיפה בדיקה לאחר
שהרגל הרופאים קבעו

לנתחה. והחליטו שבורה
לביתו הגיע שעה, באותה

כשמראה השליח, גרינברג, הרב
קלה, שעה לפני שראה התאונה

ספק לו היה לא עיניו. לנגד עומד
את לבקש - כעת לעשות עליו מה
המשיח. מלך שליט"א הרבי ברכת

הרבי של תמונתו אל ניגש הוא
בסלון, התולה המשיח מלך שליט"א
קרובה שלימה "רפואה בקול: וביקש

הטבע". מדרכי למעלה ומהירה
הספרים, ארון אל פנה מכן לאחר

אגרות של י"ג כרך את באקראי נטל
מתחיל כשהוא אותו ופתח קודש,
- לו נפתח בו עמוד באותו לקרוא

קפה:
ההיזק אודות שכותב, למה "בנוגע

סמוך להיות הוא צריך . . לו שאירע
נפש עגמת ורק אך שזוהי ובטוח
לקדמותו". יחזור והמצב זמנית,

של לפתגמם בהתאם זאת, "ועוד
הדין מדת שלאחר - עליון קדושי

הרחמים מדת תתגלה - נפש ועגמת
שלפניה החסד ממדת גדולה שהיא

מן מבריח מצרים, בלי נחלה -
מאידיש). (תרגום הקצה" אל הקצה
ועודדה רוחו את השיבה התשובה

הוא קצר זמן תוך שבעז"ה אותו
טובות". "בשורות בעז"ה ישמע

שוכב שם הרפואה, לבית בחזרה
הרנגטן בחדר שכבתי קצר "זמן פיני:
מקיפה, צילומים סדרת עובר כשאני

פתאום חשתי "פלאש". כשלפתע
שהיה הכאב איך - מוזרה הרגשה

נעלם. פשוט השמאלית ברגלי
לחצתי הפגועה, הרגל את מיששתי
עיקר את חשתי בהם המקומות על

אירע, לא מאומה וכאילו הכאב,
האדם... כאחד

- רגלי את להניע בחשש ניסיתי
לי, נשמעה היא הרבה ולהפתעתי

את ומצאתי תזוזה, ועוד תזוזה עוד
בריא - רגלי שני על עומד עצמי

ושלם!...
אלי: זינק הבקרה שבחדר הרופא

לעברי, צעק עושה?" אתה "מה
אתה למיטה! מיד "חזור
לעצמך להסב עוד עלול
חייכתי הפיך". בלתי נזק
הרופא, "אדוני ואמרתי
שום אבל מוזר, אולי זה

לי!" כואב לא דבר
הוזעקו רבים רופאים

בפלא לחזות כדי לחדר
שלא ועד רגלים, שני על המהלך

נוסף לצילום למיטה אותי החזירו
בחנו אותה - השמאלית הרגל של

את למצוא נואש בניסיון ושוב שוב
סימן של בדל הפחות לכל או השבר
דעתם. נחה לא - שבר שהיה ממה
חופשי אתה נס, פשוט יאומן! "לא

לבסוף. לי נאמר לביתך". ללכת
בידידות עמי שהיה הדוקטורים אחד

אולם הביתה, טרמפ לי הציע
בעדינות הצעתו את דחיתי אני

שבת, יום והיום היות כי בהסבירי
הרים הוא ברכב. מלנסוע מנוע אני

אחרי בעיניו ועקב בתמיהה גבה
לאחר ברגל, הפוסע התימהוני

וחצי המייל מרחק את קשה, תאונה
ביתו. אל המובילים

מסופר בה בא, פרשת שבת זו היתה
לעם שאירעו הגלויים הניסים על
כשבבית מצרים, ביציאת ישראל
אחד את כולם ראו שלנו הכנסת

עולה עיניהם למול ימינו של הניסים
"הגומל"... ומברך nלתורה

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
ה'תש"י-תשי"א הנשיאות" קבלת ב"שנת שנאמרו

גשמיותלבקש גם גשמיות גם לבקש
ענין זהו הרי מהרבי, לבקש בכלל שייך מה מקשין: ...יש

"ממוצע"? של
– יראת-שמים. לעניני בקשר זאת שואלים אחרים
נוהג היה משולחים") היינטיקע ("פון אחד משולח
גשמיים לענינים בקשר "פדיון" למסור ביקשוהו שכאשר
לא – רוחניים לענינים בנוגע "פדיון" אך לוקח. היה –
עושה אינו בעצמו הקב"ה שאפילו באמרו, לוקח, היה

- שמים". מיראת חוץ שמים בידי "הכל כמאמר זאת,
זה: על והמענה

רק לא היינו, חד", כולא וקודשא-בריך-הוא אורייתא ש"ישראל כשם
ממש, "חד" אלא בקודשא-בריך-הוא, ואורייתא באורייתא מתקשרין שישראל
אלא המתאחדים, דברים כשני שאינה לרבי, חסידים בין ההתקשרות גם כך
מחבר". "ממוצע אם כי מפסיק" "ממוצע אינו והרבי ממש. חד" "כולא נעשים

חד. כולא – והקב"ה והרבי הוא חסיד, אצל ובמילא,
"הרגש", זהו אלא החסידות, בתורת בפירוש כך שיאמר ראיתי לא –
להתווכח רוצה איני – שאינו ומי ירגיש, – כך להרגיש שרוצה מי ובמילא,

– לו. אשר לו יהי עמו,
עצמות-ומהות שזהו מאחר – "ממוצע" אודות לקושיא מקום אין ובמילא

בגוף. ַאריינגעשטעלט") זיך הָאט ער ("ווי עצמו שהעמיד כפי בעצמו,
שמצינו כפי או רשב"י", דא הוי' האדון פני "מאן הזהר מאמר ועל-דרך
רבינו: משה שאמר כפי או הוי', בשם מלאך אפילו נקרא השליחות שבעת

עשב". "ונתתי
מטה של לענינים ביחס הוא עונה כיצד לקושיא מקום גם אין כן וכמו
עצמיות'דיקער ("ַא עצמותי קשר הוא לחסידים הרבי שבין הקשר כי, וכדומה,

צריך. אני לבני – אמצא בו מקום בכל רבי: אמר ולכן פַארבונד").
ה׳שי״ת) פסח של אחרון (משיחת

שליחשליח עושה שליח עושה שליח
לבוראם": דומים "צדיקים

התורה לעבודת הכח תחילה לתת רק לא היא הקב"ה של שדרכו כשם
הרי-הוא בפועל מצוות מקיימים ישראל כשבני לאחרי-זה, גם אלא והמצוות,
של ובמיוחד צדיקים, של הנהגתם כביכול, היא, כך המצוות, אותן מקיים
שלא – הקב"ה עם ישראל בני המחבר הממוצע מהוים שהם – ישראל נשיאי
הם גם אם כי שליחותם, לבצע שלהם להשלוחים כח נותנים שהם בלבד זו

שלהם. השלוחים על שהטילו העבודה אותה את עושים עצמם
לא אדמו"ר: מורי-וחמי כבוד-קדושת אצל במיוחד בגלוי נראתה כזו הנהגה
והפצת בכלל היהדות בהחזקת לפעול כח להם ונתן שלוחים ששלח בלבד זו
בשנים גם אם כי הראשונות, בשנים רק (לא תמיד שגם אלא בפרט, המעינות
מסוגלים היו שהם תלמידים, ותלמידי תלמידים שהעמיד לאחר המאוחרות,

זו. לעבודה התמסר העבודה) את לבצע
להם אין בעקבותיו: והולכים אליו המקושרים לכל הוראה משמש זה דבר
והפצת התורה בהרבצת כבר העוסקים תלמידים שהעמידו בכך להסתפק
הם, מהשפעתם נובעת תלמידיהם שעבודת שמאחר חישוב מתוך המעינות,
התלמידים, עבודת ע"י שנמשך האור תוספת את המשפיעים, הם, גם יקבלו
לעצמם. בתורה לעסוק אלא הזולת עם עתה לעסוק עליהם אין כך ומשום
היא – העבר של עבודה בעד האור) (תוספת "ריוח" קבלת – כזו ההנהגה
גם אם כי עצמם, עם רק לא לעסוק עליהם תמיד רבית. של ענין (בדקות)

מתלמידיהם. הנדרשת עבודה אותה לעשות הזולת: עם
ה׳שי״ת) סיון מבה״ח בהר-בחוקותי, ש״פ (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ג. פרק וחליצה. יבום הל'

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

בתולה.. נערה הל'
א. פרק אלו. בפרקים

א-ג. פרק אלו. בפרקים גניבה.. הלכות
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ז-ט. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ואבידה.. גזילה הלכות
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השבוע בפרשת רק לא ניסים,

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:

ואומרים חושבים שהיהודים מה משנה לא
שאומות-העולם איך אלא זה את ומסבירים

תוכנית אודות שמדובר זאת מפרשים והם זאת, מפרשים
והקמת בפועל ישראל מארץ- חלקים מסירת שסופה

תשנ"ב) שבט (יו"ד פלסטינאית. מדינה

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מבינים... שהם מה

אסתר מגילת

גרינברג העשל הרב

שליט״א הרבי
המשיח מלך



ושבעים מאות שבע בשנת נגאלים

בצדקה חשבונות לעשות לא
לכמה ידו, השגת כפי לצדקה הוא מחלק אשר כותב

כיון אשר במחשבתו, ספק ועלה וענינים, מקומות
יראת בעניני ביותר מסודרים בהם שישנם שיודע

כל- בהידור ..אינם כאלו וישנם ומצות, תורה שמים
ולהפסיק בלבד, להראשונים ליתן כדאי שאולי כך,

בהידור. שספק במקום התמיכה
הוא מי חשד, מעוררת תמיד כאלו מחשבות והנה
שמעורב או לגמרי הטוב מצד אם אותם, המעורר

טענות בכמה לבוא שעלול שכנגד, הצד גם בזה
ומצוה, תורה בענין הישראלי איש למנוע ובלבד

לו, ישמעו לא גלוי, כוונתו יאמר שבאם שיודע וכיון
כגון ובנדון צבוע, של באיצטלא ומתחפש מחפש

אין אשר שניה לטענה מקום יש זמן לאחרי הרי זה,

ומספיק ודי אחד, למוסד כל-כך בנתינה להרבות
בהמוסדות חסר יהיה ובמילא זה, לפני שנתן

מהודרים, אינם אבל תורה, ע"פ השלמים וענינים
המהודרים... אלו במוסדות יתוסף ז׳קעג)ולא (מאגרת

מעלה - ברוחניות קשיים
הפצת של הקדושה בעבודה שפוגשים ...הקישוים
אלא זה אין בכלל, היהדות והפצת חוצה המעינות

מנסה כי כמו-שכתוב הרי-זה נסיון וענין נסיון,
נס, ארים מלשון מנסה הזקן רבנו וכפירוש וגו'

פועל - בכהנ"ל חלק הלוקח שכל ושבודאי הגבהה,
וכלשון הפרטים. בעניניו וגם עניניו בכל הגבהה זה

פעמים אלף זכים ולבו מוחו נעשים הזקן, רבנו
בפעולות יותר עוד אומץ מוסיפים הרי ואז ככה,

מחיל דהליכה באופן מסתדרים והענינים האמורות,
ז׳קעד) (מאגרת חיל. אל

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

חל שנה, שישים לפני בדיוק בבוקר, 8:00 השבת
יוסף רבי הריי"צ אדמו"ר של הסתלקותו המעבר.
חב"ד, לשושלת השישי הנשיא שניאורסון, יצחק

שבט י' בא, פרשת שבת באותה המעבר. את סימנה
הרבי השביעי, הנשיא של נשיאותו החלה ה'תש"י
הגאולה, דור השביעי הדור המשיח. מלך שליט"א

קיימת. לעובדה נעשה
אדמו"ר כותב "השביעי", של ומעלתו יחודו על

בראשית זה היה לגני". "באתי הידוע במאמרו הריי"צ
בעולמנו כאן היה השכינה גילוי עיקר כאשר הבריאה,
המצב תמונת אדמות. עלי עדן בגן חי הראשון ואדם

הדעת. עץ מחטא כתוצאה באחת, השתנתה היפה
המימד אל לרקיע, מהארץ השכינה הסתלקה מעתה
את סילקו מכן לאחר שבאו האנושות חטאי הרוחני.

השביעי. לרקיע עד ויותר, יותר השכינה
שבאו עד והסתר, העלם בתכלית נותרה האלוקות

חזרה למטה השכינה את והורידו צדיקים שבעה
הארצי. למימד

ולפרסם לגלות נפש במסירות שהחל אבינו אברהם
מרקיע השכינה את והוריד זכה בעולם, אלוקות

ראשוניים ניצנים נראים החלו כעת לשישי. השביעי
יעקב, יצחק, עמדו אחריו לאלוקות. מּודעּות של
שביעי שבהיותו רבינו משה עד ועמרם קהת לוי,

בארץ, למטה השכינה את הוריד חביבין, שביעין וכל
לקיום היכולת את לדורותם ישראל לבני והעניק

בתוכם". ושכנתי מקדש לי "ועשו הציווי

בעולם פנימי זיכוך פעלו
האלוקי, היעוד למילוי הארוכה לדרכו יצא ישראל עם

עצמות להתגלות והכשרתו העולם וזיכוך בירור
"נתאוה חז"ל: ובלשון הוא, ברוך אין-סוף ומהות

ואלפי מאות בתחתונים". דירה ית' לו להיות הקב"ה
ממש, נפש למסירות עד ומצוות תורה קיום של שנה

בבריאה. עצום פנימי זיכוך פעלו

שמבחינות הגמר, שלב היה שנותר האחרון השלב
קריטי שלב של למימושו מכל. הקשה היה מסויימות

שתצליח כללית נשמה של הופעתה נדרשה זה,
לגאולה. העולם הכשרת את דורה, בני עם יחד לסיים
המשיח, מלך שליט"א הרבי הדור, לנשיא זכינו ואכן

מתייצב הראשון, הנשיאותי במאמרו כבר אשר
תפקיד את מתווה לכך ובהתאם השביעי כהנשיא

לשונו: וזה דורנו,

השכינה המשכת גמר
דור מאתנו ואחד אחד מכל תובעים זה "והנה
שזה היות דעם חביבין, השביעין דכל השביעי,

ולא בחירתנו עפ״י לא הוא השביעי בדור שאנחנו
רצוננו, כפי שלא אפשר ענינים ובכמה עבודתנו, ע״י

שנמצאים חביבין, השביעין כל הנה מכל-מקום
דעקבתא, בסיומא דמשיחא, בעיקבתא אנחנו

כי שכינה רק ולא השכינה המשכת לגמור - והעבודה
דוקא". ובתחתונים שכינה, עיקר אם

את המשיח מלך שליט"א הרבי מגדיר אלה במילים
השכינה עיקר המשכת גמר השביעי: הדור תפקיד

בבריאה. האלוקית הכוונה מימוש דהיינו הזה, בעולם

במהלכם שנה, שישים חלפו נשיאותו תחילת מאז
שלוחיו עם יחד המשיח מלך שליט"א הרבי פעל

לגאולה העולם הכנת גמר את העולם, ברחבי
בשיחותיו קובע אשר ועד והשלימה. האמיתית

עבודת וכי לגאולה מוכן כבר העולם כי הקדושות,
צדקנו. משיח פני לקבל - היא השליחות

שליט"א הרבי רואה לגאולה, המוכנות שלימות את
פועל הוא בו הבית שמספר בעובדה גם המשיח, מלך

מאות שבע - הוא שנה שישים מזה הדור כנשיא
זה שמבית "פרצת", בגימטריא - "770" ושבעים.

וקדמה ימה "ופרצת העולם, רוחות לד' אורה יוצאת
משיח.. זה פרץ" עליך ד"פרצת באופן ונגבה", וצפונה

- שבע המספר השלימות על "770" מורה כן כמו
שכל וכפי שבעים, מעשר, כלול אחד שכל כפי שבע
מאות, שבע עשר) פעמים (עשר ממאה כלול אחד

ושבעים. מאות שבע יחד, שניהם לצירוף ועד
שנברא העולם, שלימות את מבטא שבע המספר אכן
והזדכך התברר עליונות, מדות בשבע ימים, בשבעה

המנורה, קני לשבעת הנחלקים ישראל בני עבודת ע"י
מאות (שבע שבע דמספר "השלימות הק': וכלשונו

ישראל של עבודתם שלימות על מורה ושבעים)
נגאלים שאז ועבודתינו... מעשינו ע"י העולם בבירור

ישראל". לארץ ובאים וחוזרים הגלות מן

באוניברסיטה גם הגאולה זמן
נתכנס ,(770) תש"ע שבט לי' אור ראשון ביום

שבאוניברסיטת סמולרש באודיטוריום אי"ה כולנו
י'-י"א הבהיר יום לרגל המרכזית לעצרת ת"א,

הבלתי בדרישתנו עצומה בשמחה להתחזק שבט,
הגיע "ענוים, האלוקית ההבטחה למימוש מתפשרת
בעומדנו ובפרט וזמרה, שירה וברוב גאולתכם" זמן
הרי ושבעים מאות שבע שנת הזמן, בשלימות גם

והשלימה האמיתית בגאולה נגאלים" "שאז שבוודאי
ממש. ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י

נשיאות שנות שישים המשיח. מלך שליט״א הרבי


