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הנשיאות יום התוועדות
ליום אור הקרוב, חמישי ביום
של לנשיאות העליה יום שבט, י'

תתקיים המשיח, מלך שליט"א הרבי
למען האגודה ע"י המרכזית, ההתוועדות

במעמד והשלימה, האמיתית הגאולה
ציבור אישי שלוחים, משפיעים, רבנים,
וטף. נשים אנשים ישראל, בית והמוני
החסידי הזמר עם וזמרה שירה ברוב

יוסף של ותזמורתו צוקער בערל שלום
מכל ההמונים את יביאו חיים.הסעות
.03-658-4633 לפרטים: הארץ. רחבי

שליחות שכולה שבת
בתי בנות מתאחדות זו בשבת

המסורתית לשבת יסודיים העל הספר
שכולה "שבת שנה מידי המתקיימת

ארגון ע"י אורחים, משפיעים עם משיח"
השבת הקודש. בארץ התמימים אחו"ת
לך מחכים כי - "ופרצת בסימן תעמוד
כללי פי על השליחות למילוי בחוץ"

הצניעות.

הזקנים שבעים הילולת
החל הזקנים שבעים הילולת לרגל
סימן ערוך, בשולחן (כמובא שבט בח'

לציוניהם המונית עלייה תתקיים תק"פ)
שבשומרון, עוורתא שבכפר הקדושים

שלישי ביום אי"ה תתקיים העליה
והסעות לפרטים שבט. ל-ח' אור בלילה
.02-5827-827 עולם: יסוד אגודת -

טובות חדשות
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חמישי:  ביום
המרכזית להתוועדות כולנו

בלוודר האירועים מרכז

ב"ה

883 (27.1.12) ה'תשע"ב שבט ג' בא, פרשת קודש שבת ערב

היתה מצרים, על השבוע שנחתה האווירית המכה
מזרחית כשרוח בוקר, עם החלה המתקפה מוחצת.

עד ענק, במספרי להתרומם הארבה ללהקי מסייעת
החלו נחיתתם עם השמש. אור על מאפילים שהם
סממן כל בחיסול קרקעית לפעול הארבה נחילי
הותיר אשר הארץ.. עשב כל את "ויאכל ירק של

הייתה מצרים". ארץ בכל ירק... כל נותר ולא הברד
מצרים המכות", "עשרת בסדרת השמינית המכה זו
אך השתכנע.. פרעה כי היה ונראה לחלוטין, קרסה

ישראל". בני את שלח "ולא לא! לבסוף,
הכל. את הפתיעה התשיעית המכה הבאה, המכה
בסדר - המכות מגמת את למדו שכבר המצרים

הכבד, אל הקל מן עולה
הבאה שהמכה העריכו
איזו הסתם מן תהיה
בעוצמה אדמה רעידת

עם פרעה, בסולם 9 של
הרוגים. אלפי מאות
שירד השקט החושך

הפתיע מצרים על לפתע
לא אומנם כולם. את

לבין בינם הירהרו נעים,
של בסופו אבל עצמם,
צפרדעים, לא זה דבר
שחין ולא כינים ולא

רק ארבה, ולא ברד ולא
נורא. לא נו חושך,

הופתעו כולם
גם דבר, של לאמיתו

המוזרה, המכה לנוכח תחילה הופתעו ישראל בני
עליהם הביא "ולמה התמונה. התבררה שאז אלא

"שהיו חז"ל: דברי עפ"י ומשיב רש"י שואל חושך?"
רוצים היו ולא רשעים, הדור באותו בישראל

יראו שלא כדי אפלה, ימי בשלושת ומתו לצאת,
כמונו". לוקין הם אף ויאמרו במפלתם מצרים

אבל הזוי, נשמע
שגם כאלה היו עובדתית
של שנים עשרות לאחר
פרך, ועבודת שיעבוד

ממצרים, לצאת רצו לא

תורה, מתן שלפני זו במצרים שם בגלות. ונשארו
יהודי להשאר האם ההחלטה כולל פתוח, היה הכל
ולהשאר ישראל מעם להנתק או ממצרים ולצאת
יהודי השינוי, את פעל תורה מתן (ח"ו). במצרים
מגואלו מעמו, מיהדותו, להנתק יותר יכול אינו

ואלוקיו.
ב"ליל הרשע הבן לשאלת התשובה בעצם זו

הזאת העבודה "מה צינית בהתרסה השואל הסדר"
מן עצמו את מוציא כשהוא לו", ולא "לכם לכם",

הכלל.
שם, היית אילו היקר, "ידידינו לו עונים כך על
להוציא יכול היית תורה, מתן שלפני במצרים

בטענת הכלל מן עצמך
במתן לי". ולא "לכם
השינוי התחולל תורה
מאפשר שאינו העצום
במעמד יותר. זו טענה
בכל הקב"ה, חקק זה
סוף עד ויהודי יהודי
ש"אנכי הדורות, כל

עצמותו אלוקיך", הוי'
עם מאוחד ית' ומהותו
שלא ובאופן יהודי כל
ולהפריד לנתק ניתן

ביניהם.

העיניים פתיחת
זו אחדות מנקודת

וקוב"ה "ישראל - של
המתגלית חד", כולא
לקשר אחריותנו נובעת הגאולה, בזמן במלואה
אנשים, ישראל, בני מאחינו ואחד אחד כל את

האמיתית לגאולה הכלל, מן יוצא ללא וטף נשים
מלך שליט"א הרבי הוא האחרון ולגואל והשלימה
גאולה ענייני בלימוד הנעשית התקשרות המשיח.

בהידור, מצוות קיום תורה, בלימוד הוספה ומשיח,
הודעתו בפרסום ובעיקר טובים במעשים הוספה
ואז העיניים את לפתוח רק צריך אשר הנבואית,
כבר נמצאת והשלימה האמיתית שהגאולה רואים
הכנת אלא אינו סביבנו המתרחש וכל בפשטות,
ממש. ומיד תיכף ית' עצמותו להתגלות העולם

מעם יתנתק או ממצרים יצא האם להחליט יהודי היה יכול תורה, מתן שלפני זו במצרים, שם
חד״ כולא וקוב״ה ״ישראל אשר האמת, את חשף תורה מתן (ח״ו). במצרים, וישאר ישראל

האישי הקשר
ית' לעצמותו

לנשיאות עלייתו יום יצויין שבט, י׳-י״א הבאה, ובשבת שישי ביום
שנים ואחת ששים לפני המשיח, מלך שליט״א הרבי של

הנשיאות יום לקראת



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

שיחיו ורחלי אבי הר' למשפחת
זילברמן

ה' בצבאות החייל - הבן להולדת
מתוך טובים, ולמעשים לחופה לתורה, לגדלו ויזכו
בהתגלות והשלימה, האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א הרבי

שיחי' פרידמן יהודה הרב למשפחת
ברוקלין למערב המשיח מלך שליט"א הרבי שליח

השידוכין בקשרי מענדל מנחם הת' הבן לבוא
פייגלשטוק למשפחת שתחי' חיה ב"ג עם
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא
מלך שליט"א הרבי לות בהתג והשלימה, האמיתית

ממש ומיד תיכף המשיח

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

  
   

     
   

   
   
   

    
   

  

כד) יב, (שמות הזה הדבר את ושמרתם
הדבר את "ושמרתם האלקים: להם אמר
יב, (שמות עולם: עד ולבניך לך לחק הזה
אני כך עכשיו, לכם שעשיתי כשם כד)
שנאמר: לבוא, לעתיד לכם לעשות עתיד
(מלאכי וגו'" כתנור בוער בא היום הנה "כי
כאשר עליהם "וחמלתי אתם: אבל יט), ג,

יז). ג, (מלאכי בנו" על איש יחמול
רבה) (שמות

ישבו אשר ישראל בני ומושב
מאות וארבע שנה שלשים במצרים

מ) יב, (שמות שנה
גזירה. נגזרה יצחק, נולד שלא עד
הוא, ברוך הקדוש חשב יצחק, ומשנולד
טו, (בראשית זרעך" יהיה גר "כי שנאמר:

הגזרה. משעת חשב ואברהם יג).

"דור וכתיב שנה", מאות "ארבע כתיב
הא טז), טו, (בראשית הנה" ישובו רביעי
. . לדורות אגאלם תשובה, עשו כיצד?

בט"ו עין. כהרף עכבן לא הקץ, כשהגיע
אברהם עם ונדבר גזירה נגזרה בניסן
באו בניסן בט"ו הבתרים. בין אבינו
בט"ו יצחק. על לבשרו השרת מלאכי
בניסן עשר בחמשה יצחק. נולד בניסן

ממצרים. (תנחומא)נגאלו

מב) יב, (שמות לה׳ הוא שמורים ליל

נס שהיה בלילה נס להם עשה הזה בעולם
יום, נעשה הלילה לבוא לעתיד אבל עובר,
החמה כאור הלבנה אור "והיה שנאמר:
ל, (ישעיה וגו'" שבעתים יהיה החמה ואור
בתחלה הוא ברוך הקדוש שברא כאור כו)

עדן. בגן וגנזו
רבה) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:48 4:33 ירושלים
5:49 4:47 תל-אביב
5:47 4:37 חיפה
5:51 4:51 באר-שבע
5:51 4:48 ניו-יורק

אנקך לא - ה' דיבר אשר הדבר 
כח) - יג מו, (ירמיה

פרעה ארמון בתוך הקב"ה עם

ממצרים ישראל בני יציאת על מסופר בפרשתנו
המצרית האומה על שניחתו המכות עשרת לאחר

אותם. ששיעבדה
משאר בשונה פרשתנו, של המיוחד העניין

וארא (שמות, מצרים, ליציאת השייכות הפרשיות
בפועל היציאה על מדובר שבפרשתנו ובשלח),

ההכנה על מדובר הפרשות בשאר ואילו ממצרים
היציאה לאחר או וארא) (שמות, ממצרים ליציאה

(בשלח). ממצרים

לבוא או לצאת
הוא שתוכנה פרשתנו מדוע השאלה: נשאלת

בשם נקראת מצרים, שבירת - ממצרים היציאה
התוקף את ומדגיש המראה שם - פרעה" אל "בא

פרעה? של
שלכן מצרים. מלך פרעה אלא "פרעה" סתם ולא
את לו ולמסור אליו לגשת צריך היה רבינו משה

עמי שלח מפני לענת מאנת מתי "עד הקב"ה דברי
עמי"... את לשלח אתה מאן אם "כי ויעבדני"
פרעה" אל "בא המילים תוכן לזה: והביאור
'בא בזה שהכוונה - בא למשה אומר הקב"ה
בגלל רק לא למשה שנאמרה (אמירה יחד'

ערל "ואני לקב"ה שאמר כפי מפרעה, חששו
לשבור הגיע הוא שהפעם בגלל אלא שפתים").

סמל היא (שמצרים מצרים, קליפת את ולבטל
שמשה וכדי בקדושה) הנלחמת הקליפה ושורש
ואת פרעה את ולבטל להכניע יצליח אכן רבינו
יחד יבוא שהקב"ה לזה זקוק היה הוא הקליפה,

לפרעה. איתו

מצרים את לשבור
כמה מוזכר (וארא) הקודמת בפרשה גם אמנם

פעם ששם אלא פרעה, אל בא של הלשון פעמים
פרעה אל ו"בא פרעה" אל דבר "בא בתור זה

כשמוזכר בפרשתנו, אך דיבור. רק - אליו" ואמרת
היא: הפעם המשמעות זה הפעם פרעה" אל "בא
לבני שעשה מה כל על פרעה את ולהעניש לבוא

אל להגיע מספיק לא בפרשתינו ולכן ישראל.
נמצא כשהוא - המימה" "יוצא שהוא מתי פרעה
שם ודווקא לארמונו לבא אלא לביתו, מחוץ בגפו

בו. להתרות עבדיו לעיני
שבירת את פרשתנו בהמשך רואים שאנו וכמו

למשה ויקרא . . לילה פרעה "ויקם מצרים:
אתם גם עמי מתוך צאו קומו ויאמר לילה ולאהרן

ממה בשונה ה'" את עבדו ולכו ישראל בני גם
לכן: קודם בארמונו למשה אמר פרעה שאותו

ביום כי פני ראות תוסף אל לך השמר מעלי "לך
תמות". פני ראותך

הפרשה בתחילת השינוי, את אנו רואים כאן
משה ולכן במצרים המושל הוא אכן שפרעה נראה
השולט הוא פרעה כי אליו, להגיע שצריך זה היה
מאמצע החל אבל רוצה. שהוא כמו מתנהל והכל
לחפש הוא יוצא לפתע השינוי, מתגלה הפרשה
ישראל בני את שיוציאו כדי ואהרון משה את
מהם מבקש שהוא אלא בלבד, זו ולא ממצרים

"התפללו רש"י שמסביר וכפי אתי" גם "וברכתם
את שראה (לאחר בכור" שאני - אמות שלא עלי

לילה). באותו מתים הבכורים
פרעה של התוקף הדגשת שגם מובן זה לפי

השבירה את להראות כדי היא הפרשה, בתחילת
ולבקש לפרעה לגשת צריך שמשה ובמקום שלו

פרשתינו בלב ישראל, בני את שישלח ממנו
ממנו ומבקש משה אל מגיע פרעה את רואים

ממצרים. לצאת

המוסכמות מול לפעול
והשלטון התוקף נראה בו ובמקום בזמן דווקא
אליו, להגיע שצריך זה הוא שמשה פרעה, של
כי למדים ואנו שלו המפלה מגיעה שם דווקא
של המפתח נקודת בעצם זוהי פרעה" אל "בא

מצרים. גאולת
הדברים כאשר שגם הוא אלינו מזה והלימוד

שם גם זאת בכל הצד-הכי-טוב, על לא נראים,
שהקב"ה מה את לעשות נדרשים אנו שם ודווקא
וכך הגאולה. דבר של בסופו צומחת ומשם דורש
ושמירת התורה לימוד ידי על כללי, באופן גם

לגאולה זוכים הקשיים, למרות בהידור, המצוות
והשלימה. האמיתית

א) השיחות ספר ה׳תשנ״א, בא שבת שיחת פי (על

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



מנהל אבוטבול, מאיר הרב מספר
ים: בת בדרום משיח בית

בית הפך כבר השכונה "ברחבי
התושבים הברכות. למרכז משיח
ניתן בעיה, בכל כי יודעים כבר

הרבי של ברכתו את ולקבל לפנות
באמצעות המשיח, מלך שליט"א

קודש. האגרות
אלי התקשרה ימים, כחודש לפני
השכונה מתושבות ו. ברוריה גב'
עזרא מר בעלה כי בבכי וסיפרה
אמבולנס ע"י רפואה לבית פונה

לב. התקפת בשל
הראשונה הפעם זו הייתה לא

קודם שנתיים קרה. שזה
לב התקף קיבל הוא לכן

ביקשו אז הראשונה, בפעם
לתקופה לאשפזו הרופאים

ארוכה.
לאחר תחזיותיהם, למרות
והבאתי למקום, שהגעתי
דולר של "טרי" שטר לו
מהרב שקיבלתי לברכה,

באותם שחזר עמית, אריה
השינוי. החל מ-770, ימים
הכרית תחת הושם הדולר
שלושה לאחר במיטתו,

בבית היה כבר ב"ה עזרא ימים
כולם. להפתעת

ביותר. חמור נראה היה המצב הפעם
קשה במצב רפואה לבית פונה עזרא
התברר נמרץ". ל"טיפול הוכנס ומיד
לבצקת חבר הקשה הלב התקף כי
כבד, מעשן היותו בגלל בריאות

המצב כי אומרים הרופאים כאשר
שזה אומרים "הרופאים מאוד. קשה
מספרת היא שעות" כמה של סיפור
בעצמו, עזרא גם (אגב, בטלפון... לי

את ששמע מכן, לאחר לי סיפר
שהם בתרדמת, כשהיה הרופאים,

סיכוי). ח"ו שאין אומרים
לעמוד הוא שעשיתי הראשון הדבר

שליט"א הרבי של תמונתו מול
בית במרכז המוצבת המשיח, מלך
כרך כשבידי ים, בת דרום משיח
זועק כשאני קודש, אגרות של

בהתרגשות:
עזרא המשיח! מלך שליט"א "הרבי
מסור שלך נאמן חייל הוא רג'ינה בן

את שפתחתי מעת הענינים. לכל
ועד שנים ארבע לפני משיח" "בית
אני מאודו, בכל לי ועוזר עזר היום

הגזירה את שתבטל ממך מבקש
אותו". ותציל

אדוננו" "יחי פעמים שלש הכרזתי
הקודש, אגרות את ופתחתי

שיבשר "בברכה הייתה: התשובה
בקרוב". טובות בשורות

כשקראתי צריך. הייתי לא מזה יותר
ל'בית במונית מיהרתי האיגרת את
דוד בנו את פגשתי שם הרפואה'

אנוש". ש"המצב לי שאמר
המחזה עזרא, של לחדרו נכנסתי

עזרא מאוד. קשה היה לעיני שנגלה
מונשם למכשירים כולו מחובר

נמרץ. בטיפול ומורדם
דוד את לקחתי
כי לו והסברתי

רשות נתנה התורה
אך לרפאות לרופא

יקרה. מה לקבוע לא
רק הוא שמחליט "מי
בשר כל הרופא הקב"ה
אמרתי לעשות" ומפליא
הרבי דברי את וציטטתי
המשיח מלך שליט"א

בנושא.
עודדתי מכן לאחר

התקבלה כבר כי אותו,
ה' "בעזרת טובות לבשורות הברכה
מכל יוצא האבא את נראה אנחנו
היה הכל כשמסביב אמרתי זה"!

קודר... נראה
המשיח מלך שליט"א כשהרבי אך
קרוב יותר הרבה זה "בקרוב" אומר

מהמשוער.
מכלל יצא עזרא לילה באותו עוד
והרופאים התעורר הוא ב"ה. סכנה
ארבעה לצינתור. להכניסו החליטו

עזרא שוחרר מכן, לאחר בלבד ימים
ושלם! בריא לביתו

אפילו עזרא, שעשה הראשון הדבר
לבוא היה לביתו, שנכנס לפני עוד

שליט"א לרבי להודות משיח" ל"בית
לו (שאמר בעצמו המשיח מלך
בקרוב"), טובות בשורות "יבשר

מידי להגיע כמנהגו תפילין, ולהניח
משיח". ב"בית תפילין להניח יום

השנה בחנוכה השכונה לילדי בכנס
לכל הצלתו סיפור את עזרא סיפר
רבה. התרגשות ועורר המשתתפים
המושג משמעות את הבינו כשכולם

הניסים של ניסא" "פרסומי של
היום. �המתרחשים

מסווג) בתפקיד בצה״ל בעבר שירת (הכותב סבא כפר חב״ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב מאת:

הנפלאות למלחמת שנה 21
עם המפרץ. למלחמת שנים 21 מציינים אלו בימים
מול נוספות ומדינות ארה"ב התייצבו לכוויית, הפלישה
בנשק ישראל ואת אותן לתקוף שאיים העיראקי, הצורר
וגברו הלכו והחרדה המתח רגשות קונוונציונלי. לא
עיראק כי ידוע שהיה משום הכימי, הנשק בשל במיוחד
ייצרה קטלניים, בגזים נרחב שימוש ע"י איראן החזקה אויבתה את ניצחה
זה גז שהפעילה בעולם הראשונה המדינה הייתה ואף עצבים גז בעצמה
דבר – באמצעותו הכורדים מאזרחיה רבים אלפים חיסלה וגם הקרב בשדה
רק והחרדות גז מסכות לחלק הוחלט בארץ בעולם. חריפים לגינויים שגרם
מלך הרבי של - היחיד - המרגיע קולו נשמע ההפחדות זרם מול התגברו.
במלחמה כי וניבא הגז" במסכות צורך יהיה "לא שהבטיח: שליט"א המשיח
בילקוט חז"ל מדרש התממשות הם האירועים וכי ונפלאות, נסים יהיו

ממש. בקרוב תבוא אשר הגאולה מתהליך חלק זהו לפיו אשר שמעוני
נשק נמצא ולא היות מיותרים היו החששות שכל הטוענים כיום ישנם
שתי בין מבלבול הנובעת גדולה טעות זוהי כיבושה. לאחר בעיראק כימי
הראשונה, המלחמה לאחר עיראק את שסרקו האו"ם פקחי המפרץ. מלחמות
יכולת ולהם מפעלים עשרות גילו למניינם) 1991-98) תנש"א-נ"ח בשנים
לעיון (הפתוחים האו"ם נתוני על-פי בשנה! רעיל גז טון 2000 של ייצור
עצמה, עיראק הודאת ועל-פי (UNMOVIC-ו UNSCOM באתרי הציבור
ביניהם לשימוש! מוכנים כימי חימוש פריטי כ-30,000 אז לרשותה עמדו

כימיים! סקאד טילי 50 וכן כימיות פצצות אלפי
ומוכנים ריקים חימוש פריטי כ-100,000 עיראק לרשות עמדו בנוסף
האינטנסיבית פעילותו שנות 8 במשך רעיל. גז טונות 412.5 ב- למילוי
מפעליו את וניטרל הכימי הנשק של העצומות הכמויות את האו"ם השמיד
כ-1000 יום מדי פקחיו השמידו בעיראק פעילותו בשיא האו"ם, נתוני (ע"פ
ארה"ב האו"ם, פקחי את עיראק גירשה תשנ"ח בשנת כימי!). חימוש פריטי
רקע (ועל ולכן וביולוגי, כימי נשק עוד מסתירה היא כי אותה האשימה
בעולם היחידה המדינה הייתה –שעיראק התאומים במגדלי הנורא הפיגוע
הנשק כל כמעט כאמור אך השנייה. המפרץ מלחמת פרצה אותו) שהצדיקה

זכר. לו נמצא שלא לכך הסיבה וזו האו"ם, ידי על הושמד אכן הכימי
לגבי גם כך יצילנו. ה' ישראל, לעבר לשיגור והוכנו נפרסו הכימיים הטילים
שמים בחסדי אך חדישים, 24 סוחוי מפציצי על הועמסו שכבר הפצצות
עולה נוסף מדהים נס כידוע. שימוש שום זה בנשק נעשה לא הנפלאים
לתקוף לו הורה סדאם כי שסיפר העיראקי הטילים חיל מפקד עם מראיון
בגדאד. לבין בינו הקשר קווי וינותקו במידה כימי בנשק ישראל את מיידית
לפוצץ המלחמה כל לאורך וניסו זו סודית הוראה על ידעו לא ארה"ב בצבא
בחסדי אך מהאוויר, והפצצות קומנדו כוחות באמצעות הקשר קווי את
היו (לו בזאת הצליחו לא וזמן, מקום בכל ישראל עמו על המשגיח הבורא,
מיידי). באופן לישראל כימיים טילים עשרות משוגרים היו אזי מצליחים
השתמש לא מדוע שוורצקופף נורמן הגנרל הקואליציה מפקד כשנשאל
התשובה. את יודע "אינני אמר: לרשותו, שעמד הכימי הנשק בכל סדאם

כזה"! בנשק השתמשו לא שהם לבורא מודה רק אני
בנשק שימוש שום נעשה לא הגלויים, ונסיו הנפלאים שבחסדיו ב"ה,

שליט"א! המשיח מלך הרבי וניבא שהבטיח כפי זה, נוראי
האמונה את לחזק עלינו וחסדיו, הקב"ה נסי על ההודאה עם יחד
לפרסם וביקש הניסים את שניבא המשיח, מלך הדור, לנביא וההתקשרות
גם גאולתכם!". זמן תתיראו...הגיע אל "בניי המדרש: דברי את מקום בכל
ישראל "ארץ כי דבריו את לזכור עלינו האיראני, האיום מול היום במצבנו
המצוות, וקיום התורה בלימוד להוסיף בעולם", ביותר הבטוח המקום היא

ממש! בקרוב לגאולה יחד כולנו נגיע ושמחה בה' בטחון ומתוך
גלויים) מקורות על מבוסס זה בטור המידע (כל

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

43 ראשי בתפריט 08-9493-770 ונשמע" ב"נחייג השיעורים את ללמוד ניתן
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בקרוב" טובות בשורות "יבשר

מקום בכל הגאולה אתר

בשיטה התנהגות של התוצאות הם מה ראו כולם
מטעויות מאומה לומדים לא כן, פי על אף זו,

שהתנהגו כפי שיטה, באותה להתנהג וממשיכים העבר,
הגליל'. 'שלום במלחמת

תשמ"ג) שרה חיי (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

השיטה את להחליף
הגאולה אתר מהיום חדש:
ב'סמארטפון'. גם

וגולשים הקוד את סורקים

www.hageula.com

סיפורו את מספר עזרא מר
חנוכה במסיבת הילדים בפני

כאלו פצצות אלף
למילוי מוכנות היו



שבט י'-י"א
הנשיאות יום

המרכזית ההתוועדות

אנשים הרחב, הציבור
מוזמנים וטף, נשים

- חסידית להתוועדות
ערוכים שולחנות סביב

לרגל -

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה
הגאולה עיר בת-ים, 67 העצמאות שד'
www.hageula.com | 03-658-4633 טל':

למען האגודה

הגאולה
והשלימה האמיתית

החסידי הזמר
שלום ר'
(בערל)
צוקער

עם
תזמורתו

של
חיים יוסף

ברוב
שירה
וזמרה

(2.2.12) שבט לי' אור חמישי יום
"בלוודר", באולמי 19:00 בשעה
לציון ראשון א.ת. ,4 שמעון ישראלי רח'
איילון) בנתיבי דיין משה למחלף (סמוך הקרוב! חמישי יום מלכות דבר .

שליט"א הרבי - צדקנו משיח פני קבלת .
ישראל עם ובטחון הארץ שלימות .
הגאולה זמן של ומופתים אותות .

חביבין" השביעין "כל .
הגויים" כל אליו "ונהרו .

בתכנית: בהשתתפות:
משפיעים, רבנים,

ציבור ואישי שלוחים

ומשיח גאולה יריד .
לנשים מיוחדים מקומות .

וידאו מסכי .
חפשית כניסה .

הארץ  רחבי מכל הסעות
03-658-4633 ועדלפרטים: לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

בארה"ב איראן יוצאי עם

חדש ארגון צריך תמיד לא
בעניני להוסיף הטובות ההחלטות אודות כותבים

וכו'. חסדים) (=גמילות וגמ"ח עבודה תורה
כדאית ומצות תורה בעניני הוספה כל אשר ובודאי
זה על שנצטוינו אלא עוד ולא וביותר, ביותר היא
לו. מוסיפין המוסיף וכל בקדש מעלין חז"ל כהוראת
הוספה כל להגדיר צריך תמיד לא זה, עם ביחד אבל
האמור הציווי שהרי חדש, וארגון חדש בשם והוספה
כהאמור להוספה ער שלבם מי את לעורר מספיק
וכיון וכו', חדש בשם דוקא צורך ואין דא, וכגון
הראשונה בתקופה פנים כל על הרי בזה צורך שאין
מבין להבדלה להביא יכול שזה כיון זה, לעשות אין
ריעים, דאהבת הענין להקטנת ובמילא החברים,

וכמה. כמה בהם להשתדל יש שאדרבה דברים

החלטות קיום על ברכה עליהם שתבוא אף ולכן
אבל בעתיד, גם יקיימו ובטח עתה עד האמורות
מיוחד, ושם מיוחד בארגון צורך אין כנ"ל לעת-עתה
מספר ויתרבה מסוים זמן כשיעבור למועד, חזון ועוד

הפעם. עוד בהאמור לדון המשתתפים,
ז׳יג) (מאגרת

רצויות בלתי מחשבות להדוף איך
מלחמה ידי על [ולא הדעת היסח ע"י בזה, העצה בכלל
של היפך שזהו בה עיון דורש שזהו המחשבה, עם
תמיד, משוטטת שהמחשבה כיון אלא הדעת], היסח
בענין המחשבה שמעסיקים ע"י הוא הדעת היסח
ואם ומצוה, תורה של בענין טוב ומה לגמרי שונה
על-אחת-כמה-וכמה חשך הרבה דוחה אור מעט

אור. הרבה
ז׳טו) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

חלוקת ממעמד יצא פאר, הרצל יעקב כשהרב
תשנ"ב כסלו חודש בראש לצדקה, הדולרים

לעצמו לשחזר ניסה הוא שנה), כעשרים (לפני
מלך שליט"א הרבי של המפתיעות מילותיו את

אנג'לס". בלוס לצדקה "לתת המשיח:
כך, על ששמע מי כל התפלא אנג'לס", "לוס

באיטליה". שנתיים כבר שליח הרי אתה "אבל
ברכת את קיבל הוא קודם שנתיים רק ואמנם,

ולפעול לצאת המשיח, מלך שליט"א הרבי
איראן, ליוצאי האירופית, המעבר" ב"תחנת

באיטליה. שפעלה
ארצות ממשלת קיבלה בו באיזור היה מדובר

להגיע המבקשים מאיראן היוצאים את הברית,
שוהים בה מעבר", "תחנת במעין לאמריקה,

מקבלים מכן ולאחר לשנתיים שנה בין היוצאים,
הברית. לארצות הכניסה אשרת את

אנג׳לס? לוס
הרב מספר הענינים השתלשלות המשך על
השלוחים "כינוס לאחר "כשזחרתי הרצל:

"תחנת כי לשמוע הופתעתי לאיטליה, העולמי"
נסגרת. הברית ארצות ממשלת של המעבר"
רק הלא ממש. של הפתעה זו הייתה עבורי

הקדושה ברכתו את קיבלתי לכן קודם שנתיים
באיטליה, איראן יוצאי עם לשליחות לצאת
חדש מקום לחפש שעלי היה נראה וכעת

עלי שיהיה ספק לי היה לא לכשעצמי, לפעילותי.
השאלה זו. נפלאה קהילה עם ולעסוק להמשיך

"לאן?". הייתה היחידה
אפשרויות חמש הניבו שערכתי, בירורים
כל את העליתי זו. קהילה בקרב לפעילות

לרבי אותם ושלחתי הכתב על האפשרויות
להיכן לדעת מנת על המשיח, מלך שליט"א

משפחתי. עם לעבור

צמוד ליווי
החזירה אנג'לס, ללוס לעבור שקיבלתי התשובה
את קיבלתי בו מופלא, מעמד לאותו באחת אותי
כלל נראית הייתה לא שאז המפתיעה, ההוראה
כעת אנג'לס", בלוס לצדקה "לתת הפרק: על

ברור". הכל נהיה
לקהילה חב"ד "מרכז אנג'לס לוס בלב פועל כיום
ניתן בו ומפואר, ידיים רחב בנין מתוך הפרסית",

בני עם פעילות הקהילה: צרכי כל את לקבל
מפואר כנסת בית ספר, ובית תורה תלמוד נוער,

מאוד. וגדול
המלמד מופת, סיפור מסתתר זה, בנין מאחורי

לכל המשיח מלך שליט"א הרבי של ברכותיו על
פאר: הרב מספר עליו שליח,

הקריסה עם שנתיים, לפני התחיל, "הכל
התרומות כספי ארה"ב, את שפקדה הכלכלית
בתשלומי מאחרים התחלנו ואנו באחת, צנחו

במשך כלל לשלמה שלא נאלצים ואף המשכנתא

ארוכים. חודשים
כי משמעי חד באופן לנו הודיע מצידו הבנק

ויעמידו מהבנין אותנו יוציא הוא דבר, של בסופו
פומבית. למכירה

אחרונה התרעה קיבלנו משנה פחות קצת לפני
היה ומדובר מאחר ההלוואה. סכום כל לתשלום

ראינו לגייס, חלמנו לא שאפילו אגדי בסכום
הפעילות... של סופה את כלות בעיניים

האחרון המועד את לנו הודיע מצידו הבנק
חל שהוא גילינו העברי השנה בלוח לתשלום.
המקום ייצא פסח של ובשביעי ניסן, ב...י"א

פומבית. למכירה

גלוי נס
המשיח, מלך שליט"א לרבי הענין כל על כתבנו

את שנשא המכתב קודש. האגרות באמצעות
באופן אותנו עודד ראשון, אדר כ"א התאריך
י"א לפני ימים 45 עומדים אנו גם הלא מיידי.

ניסן. לי"א עד מהבנק שקיבלנו כפי בדיוק ניסן,
החודשים על דברים הופיעו המכתב בגוף

חודשי - וניסן אדר - נמצאים בהם המיוחדים
מתוך הדברים נעשים שכאשר וברכה הניסים,
בפעולות. הצלחה רואים הנדרש ומרץ לבביות
"דינר" להצלחת ברכה הופיעה הברכות לצד

ניסן. חודש בראש ("באנקעט")
לגיוס שכזה ערב ערכנו לא שמעולם למרות

בראש שכזה אירוע עריכת על הודענו כספים,
נוסף במאמץ הסכום. רוב נאסף בו ניסן, חודש
הההשלמה כשאת הסכוםהנותר של רובו גוייס

בו הבנין, להצלת שנרתם פרטי מאדם לוינו
של המליאה התגלותו לזירוז בפעולות ממשיכים
האמיתית בגאולה המשיח, מלך שליט"א הרבי

ממש. ומיד תיכף והשלימה,

פאר הרצל הרב


