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כולם בשם ההודיה סעודת

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

כותרות, עשתה לא לאחרונה, שהתפרסמה הידיעה
של יחודה את בהחלט, להבהיר כדי בה יש אבל
טונות מאות העברת בהשלמת מדובר תקופתנו.

ברוסיה גרעיניים חץ מראשי שנלקחו אורניום, של
אזרחי. לשימוש לארה"ב הסכם, במסגרת והועברו
המועצות ברית בין שהתנהלה הקרה" "המלחמה

למירוץ הביאה השניה, העולם מלחמת מאז וארה"ב,
ברית של התפרקותה גרעיני. בנשק מטורף חימוש
מאלף יותר חשפה ,(91') תנש"א בשלהי המועצות

שם שהיו גרעיני חץ ראשי
קשה, ובהזנחה פיקוח ללא
הייתה, הגדולה כשהסכנה

עלולים אלה נשק שכלי
מסוכנות. לידים ליפול

ארה"ב הציעה זה בשלב
החץ ראשי את לרכוש

שבהם באורניום לשימוש
בכורים חשמל, ליצירת

הרוסים אזרחיים. גרעניים
של עניין היה זה סרבו.

ופטריוטיות. גאווה

לתהליך המקור
יש גשמי, תהליך לכל

פרשת בשבת ותפעולו. לקיומו האחראי רוחני, שורש
ראשי לפגישת במקביל (1.2.92) תשנ"ב שופטים

לצמצום הסכם על לחתימה בניו-יורק, העל מעצמות
המשיח, מלך שליט"א הרבי הבהיר הגרעיני, הנשק

קיום תחילת זהו אלא מיקרי, אינו זה מהלך כי
הנשק ניצול לאתים", חרבותם "וכתתו הנבואי היעוד

שלום. לצורכי הגרעיני
המשיח, מלך של בכוחו רק מתרחש אמר, זה, הליך
והלכו .. הימים באחרית "והיה הנביא מדברי כמוכח

ונלכה מדרכיו ויורנו לכו.. ואמרו.. רבים עמים
חרבותם וכתתו הגויים בין ושפט באורחתיו...

וחניתותיהם לאיתים
הסיבה גם זו למזמרות".
נחתם שההסכם אמיתית
הרבי של בעירו יורק, בניו

המשיח. מלך שליט"א

האורניום העברת בדבר הסכם נחתם ב-1993 ואכן
דילול שעברו המשלוחים לארה"ב. החץ מראשי

בכורים שולבו שם לארה"ב, להגיע החלו האורניום
המשלוח הגיע אלה, בימים חשמל. ליצירת האזרחיים

רוסיה. - מפטרבורג ארה"ב לבולטימור האחרון
היידן, קייטלין הלאומי לביטחון המועצה דוברת

מנציחות ורוסיה הברית "ארצות בהצהרה: אמרה
ביותר המוצלחות מתוכניות אחת השלמת את

ארצות הגרעינית. הנשק הפצת למניעת בהיסטוריה
יישארו ורוסיה הברית

העבודה להמשך מחויבים
וימשיכו זו, הצלחה על
למניעת פעולה לשתף

גרעינית". תפוצה

הנבואה אימות
האמריקאי האנרגיה שר

אמר מוניץ ארנסט
תקדים חסרת "תכנית

בחיסול סייעה זו
שנשאר הגרעיני הנשק

הקרה', מה'מלחמה
חשמל כיום ומספקת
ברחבי בתים למיליוני
זה הסכם אמריקה...

יכולות ורוסיה הברית שארצות למה כדוגמא משמש
הפצת למניעת יחדיו פעולה משתפות כשהן להשיג

עשר מכל אחת עשורים. שני במשך גרעיני נשק
מסחריים כורים ידי על מופעלת בארה"ב נורות
של גרעיני החץ מראשי באורניום המשתמשים
חרבותם "וכתתו הנבואה אימות וזה הרוסים,

הוא כאשר האמריקאי, האנרגיה שר דברי לאתים",
הנבואית בהגדרה מודע, בתת או במודע משתמש
לפני כבר המשיח, מלך שליט"א הרבי הכריז עליה

חודש שבט, לחודש משנכנסנו שנה. מעשרים למעלה
בשורת את ולפרסם להוסיף הזמן זה הנשיאות,

הידור תורה בלימוד הוספה ע"י לעצמנו הגאולה,
אותנו, הסובב לכל לפרסם כן כמו המצוות, בקיום
הגיע, כבר הגאולה זמן אשר העולם, אומות כולל

מתוך ממש ומיד תיכף ההתגלות להיות צריכה וכעת
לבב. וטוב שמחה

הצדיק שמעון על ספר
הספר מתוך ראשוני 'תדפיס' י"ל

שמעון הרב על הצדיק", "שמעון
כל בפי שכונה ע"ה, פרידמן הכהן

זכה שאף תואר הצדיק", שמעון "ר'
המשיח מלך מהרבי דמלכא לגושפנקא
התדפיס חולק שעבר בשבוע שליט"א.

נח ישראל הת' בחתונת כ"תשורה"
דיל. למשפחת עב"ג פרידמן הכהן

ומכריו ידידיו מכל מבקשת המשפחה
נוספים סיפורים לשלוח שמעון ר' של

פועלו חייו, אודות להם הידועים
בספר לפרסמם מנת על והליכותיו,

הרבים.054.7770811. את בהם ולזכות

בנתניה חם חורף
שע"י נתניה' החסד 'מרכז עמותת
אלעזר ר' בראשות בעיר, משיח' 'מטה

סיוע מבצע שנה, כמידי יזמה פרץ,
חם". "חורף בסימן נזקקות למשפחות

סלי של לסיוע זכו משפחות מאות
החודש כשבהמשך קניה, ותלושי מזון

חימום. מוצרי אף יחולקו

שבט לי׳ הכנות
ובעולם בארץ חב"ד במוקדי

שיחול שבט י' יום לקראת נערכים,
ביחס קודש. שבת בערב השנה,

מלך שליט"א הרבי העיר זו לקביעות
בליל גם להתוועד שנכון המשיח,

ערבית תפילת לאחר מיד קודש, שבת
סוערת"... "התוועדות של ובאופן

הבלוטה ניתוח
וכו'. בלוטה להוציא נתוח אודות כותבת

אפשר שאי מעשה ז.א. נתוחים, עניני כבכל והנה
לכה"פ במקצוע, מומחים דעת לשאול צריך להחזירו,

לא שי' חמי', שגם ובטחוני שלשה. טוב ומה שנים
תורת תורתנו הוראת פי על גם והרי זה, על יקפיד

בערך שלא ושלשה שנים לדעת תוקף יש חיים
על מסכים האנושי שכל גם והרי יחיד, דעת לתוקף
מוגבל נברא אלא אינו שיהיו מי יהיו האדם כי זה.

יועץ. ברוב תשועה הרי יחד שלשה שנים והתיישבות
המענה ונשלח ונתקבל מכתבה שכותבת וכיון

רצון יהי הנה באור, והולך מוסיף דענינם חנוכה, בימי
לטובה. לבבם במילוימשאלות מזלם שיאיר

ה׳תתקס) (מאגרת

בשידוכים שמות חשבון
במה להתחשב יש והאם שידוכין, לעניני בהנונע

וכו'. השמות לחשבון בהנוגע ספרים באיזה שנמצא
דא, בכגון רבותינו דברי אלא לנו אין אנו הנה,

אלקיך, הי' עם תהי' תמים שנאמר מה על ומיוסד
אשה ומה' נאמר, עליהם - ביחוד שידוכין ובעניני

ולדון ומצות תורה בעניני להוסיף צריך הרי משכלת,
אשה שתהי' ועניני' הדת לשמירת בהנוגע בההצעה
בס' האמור בכל קפיד דלא ומאן ה', יראת משכלת

עמי'....שמלבד קפדינן דלא ופשיטא פשיטא שמזכיר
אין וכיו"ב החסיד ר"י של המיוחדים הציוויים

ומרז"ל לחופה י"ח בן המשנה דבר על ולהקפיד (* כלל*). להקפיד
ולכל הם סמכא בר שבוודאי ( ועוד קיג,א. פסחים כט,ב. (קידושין הידועים

ה׳תתקעד) (מאגרת וכו'. נאמרו העדות

למניעת יחדיו פעולה כשהםמשתפות להשיג יכולות ורוסיה הברית שארצות למה כדוגמא משמש זה הסכם
הרוסי האורניום ע״י מופעלת בארה״ב נורות עשר מכל אחת עשורים. שני במשך גרעיני נשק הפצת

טובות חדשות
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(3.1.14) (5774) ה'תשע"ד שבט ב' בא, פרשת קודש שבת ערב

המרכזית להתוועדות היכונו
(12.1.14) ה'תשע"ד שבט י"א

ב"ה

חרבותם וכתתו
ב' שלב - לאתים

978

ים בבת 240 באוטובוס הניסי הפיצוץ הדי
שבת במוצאי להדהד. ממשיכים הגאולה, עיר
באולם העיר מתושבי מאות התכנסו האחרון,

במינה, מיוחדת להתוועדות ורעות" "שלום
אדמו"ר של ההילולא יום ציון בין ששילבה

הודיה וסעודת ערוך והשולחן התניא בעל זקן
שעבר. בשבוע הגדול הנס על להשי"ת

על בדברים פתח והבה, טובי הרב הערב מנחה
בתיאור והמשיך ותורתו, הזקן אדמו"ר גדולת

כשמחבל טבת, י"ט ראשון ביום שהתרחש הנס
בקו באוטובוס נפץ חומר מטען הניח ימ"ש,
שהבחינה הנוסעות אחת ים. לבת מב"ב 240
הודיעה המושבים לאחד מתחת חשוד בתיק
והוריד הרכב את שעצר יוגר, מיכאל ר' לנהג,

עז פיצוץ ארע מכן, לאחר דקות הנוסעים. את
נפגע. לא איש וב"ה הריק! האוטובוס בתוך

המשיח ממלך בטיחות הוראת
הרבי של הבטיחות הוראות את ציין המנחה

חת"ת נשיאת בדבר המשיח, מלך שליט"א
צבאות ילדי בית. ובכל רכב בכל צדקה וקופת

הוזמנו ומתנקם", "אוייב המשביתים השם,
אדוננו". "יחי והכרזת הפסוקים י"ב לאמירת
בסיפור פתח מרחובות, יצחק טוב סימן הרב

המשיח, מלך שליט"א מהרבי מרתק מופת
דבריו כשבסיום הודיה, לסעודת בהקשר

לשירה המשתתפים קמו "לחיים" ואמירת
צור. חיים התקליטן עם וריקודים

צעירי בקרב רבות הפועל לוגסי, ישראל הרב
הידועות, שלו שבת עונג במסיבות בפרט העיר,

סעודת לעריכת היוזמה על בחום דיבר
אישית, מעורבות גם חש כי וסיפר ההודיה,

מלימודיה יום מידי חוזרת ובתם מאחר
היא והפעם שעות באותם זה בקו ברק בבני

דברים לשאת שהוזמן עמית, ירון הרב איחרה.
כל של והיכולת הבריתות בנושא המתמקד

לא שעדיין יהודים בסביבתו, לזכות אחד
העיר, מועצת חבר קרמר איתי הרב נימולו.
אדמו"ר של תורתו על בחום הוא גם דיבר

כבר נעשו מבצעיה אשר חב"ד ותנועת הזקן
כבר שונים מגזרים כאשר הכלל, לנחלת

כו'. הרבים בזיכוי הם גם עוסקים

הניסים של מפורט תיאור
בניגון פתח לציון, מראשון לידר יוסק'ה הרב
מצטרף כשהקהל בבות, ד' הידוע לניגון הכנה

כעת ארוכות. דקות במשך דביקות, של לשירה
מחולון, יוגר מיכאל ר' האוטובוס נהג הוזמן

סיפר, השאר בין ההצלה. נס את שסיפר
הנוסעים, הורדת לאחר מיד פרטית שבהשגחה

הנוסעים את שהעלה אחר אוטובוס הגיע
מהסכנה הורחקו שהם כך מהמקום, ויצא

לפני התפוצץ, שהמטען סיפר, כן כמו מיידית.
משני הכביש את לחסום הגיעה שהמשטרה

נקלע לא פרטית בהשגחה ורק הכיוונים,

ברגע להיפגע היה שעלול אחר, רכב לאיזור
שהביאה הזכות לדעתו מה לשאלה הפיצוץ.

למנהגו קשור וזה יתכן ענה, הגדול, לנס אותו
עוצר שהוא פעם בכל תהילים, פרקי לומר

באדום.

האוטובוס לנהג ברכה דולר
את הקריא חב"ד, בית מנהל ציק זמרוני הרב

וישב משבת המשיח מלך שליט"א הרבי דברי
עושה שה' הנסים פרסום חשיבות על תשנ"ב,

והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז אתנו,
מוגבלות את לפרוץ מסוגלת הניסים, הפנמת
לקבל אותנו ומכשירה שבנו הבהמית הנפש

כמו לה. בהתאם ולפעול הגאולה, בשורת את
עצמנו על לקבל הראוי שמן כך על דיבר כן

טובה, החלטה איזו
בין שארע. הנס לנוכח
האפשריות, ההחלטות
בדיקת עניין את העלה

והמזוזות, התפילין
שיחת עלוני הפצת

את המפרסמים הגאולה
העכשוויים, הניסים
בשיעורי השתתפות

ומצוות. בתורה הוספה כל או תורה,
דולר על פומבית מכירה נערכה הערב במהלך
כאשר המשיח, מלך שליט"א הרבי של ברכה

ר' לנהג להעניקו החליט בז'ה, משה ר' הרוכש
עם יחד החת"ת ספר את גם שקיבל מיכאל.
וקופת החת"ת נשיאת חשיבות על ההסבר
ציבוריים. ברכבים ובפרט רכב בכל צדקה

אדוננו", "יחי בשירת הסתיימה ההתוועדות
של המיידית להתגלות אדירה זעקה שתוכנה

המשיח. מלך שליט"א הרבי

לוגסי ישראל הרב

החברה, באתר מתקדם גיאופיסי סקר השבוע, פירסמה ימים׳ ׳שפע חברת
יהלומים מרבצי עם המזוהה מגנטי גוף קיים השטח בתא כי עולה ממנו

במניה זינוק - ימים שפע

ברכה הדולר עם הנהג
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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

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

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

תניא תהלים חומש

ההתקשרות אפיק עוצמת על
המשיח, מלך שליט"א לרבי

מספר קודש", "אגרות באמצעות
קהילת רב אנטיזדה משה הרב

בנתניה: אירן יוצאי
ארבעים כבת אשה הגיעה

להריונה, הרביעי בחודש שהיתה
רבים, טיפולים לאחר וזאת

את אצלה שגילו שהתברר אלא
חוו"ד ברחמה. הידועה, המחלה

להצילה שבכדי הייתה, הרופאים
ולפני הרחם, את לכרות חייבים

ה"י. ההריון, את להפסיק כן,
לבקש הייתה, הגעתה מטרת
כדי ה"י, העובר להפלת ברכה

לבצע יהיה שניתן
הרחם, כריתת את
שהמחלה להבטיח

תתפרץ. לא
דתיה, – האישה

אישור קבלה כבר
לביצוע מרבנים
מאחר ההפלה,

את מסכן והתינוק
קיבלה היא חייה.
לעשות עצמה על

מלך שליט"א שהרבי מה כל את
כתבתי לעשות. לה יורה המשיח

והכנסתי הברכה, בקשת את
קודש, האגרות מכרכי לאחד
שללה שהתקבלה התשובה

ההפלה. עניין את לגמרי
לה: ואמרתי פנימי תוקף חשתי

הפלה"! שום עושה לא "את
בהשתוממות, לו עונה והיא

על אותך לשאול באתי לא "אני
ברכה לבקש באתי בכלל, זה

בחיים". שאשאר
הרב, מספר לה", "אמרתי -

רצח"! זה הפלה תעיזי!, "שלא
אעשה לא "אם עונה: והיא וכו'.

אמות"! אני הפלה,
ברכה, לך שיש "כיוון עניתי, -

לך יקרה שלא גדול נס יהיה אזי
"אני – אמרה היא דבר". שום

זה". את מקבלת לא
שבו דומה, מקרה על סיפרתי
לקולו שמע לא האדם לצערי,

המשיח מלך שליט"א הרבי של
אחרו לא השליליות והתוצאות
תשמעי "אם לה: אמרתי לבוא.

נשמע שזה אפילו בקולו,
סיכוי יש לגמרי, משוגע דבר
לבן ותזכי בחיים, שתשארי

לא אני – תשמעי לא משלך.
יקרה". מה יודע

שבת בערב חמישי. ביום זה היה
היא הכנסת, לבית כניסתי לפני

ניגש בעלה לקראתי. באו ובעלה
"מה ואמר אדומות בעיניים אלי

היא אם לאישתי! אמרת אתה
יהיו שלא יודע אני . . תעשה לא

לי תהיה לפחות אבל ילדים, לי
אישה"!

אתם אם שאדרבא לו, עניתי -
שליט"א הרבי של לקולו תשמעו

שיהיה ספק אין המשיח, מלך
לא ואם אשה. וגם ילד, לכם

לעשות"! תעיז שלא תשמעו...,
היא ראשון ביום
וביקשה הגיעה

שוב, תכתוב "אולי
טעות". זה אולי

שום "אין אמרתי
והזכרתי טעות".

שבתשובה לה
יש שהתקבלה

לבדיקת הוראה
וללמוד מזוזות

החלה היא חת"ת.
אותה שלחתי ובמקביל זה, עם
בירושלים. גדול מומחה לרופא
לי, ואומר אליי צילצל הרופא
גידול לה יש נכונה, האבחנה

כבר והתינוק מתקדם, בתהליך
מאוחר חודשים. ארבעה בן

לביצוע בעיה תהיה יותר,
לא זמן. שבועיים יש ההפלה.
אפשר עכשיו, להפיל חייבים

שבועיים. לחכות
מאמר כאן שיקויים לה אמרתי

אזי – נדחה שזה "כיון חז"ל
תלמדי בינתיים לגמרי. שיידחה

מזוזות. בדיקת תעשו חת"ת,
אותה לקחו שבועיים אחרי

ה' ההפלה את לבצע כדי
עשו כן שלפני אלה ישמור,

הרופאים אולטראסאונד, שוב
הגידול אשה! אותה לא זו אמרו
שחשבו כך כדי עד לגמרי! נעלם
האולטראסאונד מכשיר שאולי

בסדר. לא
ב"ה חיה, היא דבר של בסופו
היא זמן לאחר בן. להם ונולד
את להראות כדי אלינו, הגיעה

בנו זהו דבר של כשלאמיתו בנם,
המשיח, מלך שליט"א הרבי של

חייו. את שהציל

 
   
  

    
  

  
   
  

     
  

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

מכאן. יוצאים אינן מתים
להם והלכו הבכורות כל נתכנסו עשו מה
הוצא ממך בבקשה לו: ואמרו פרעה אצל

עלינו תבוא הרעה שבשבילם הזה העם
וקפחו צאו לעבדיו, להם אמר ועליך.

אלו. של שוקיהם
אחד כל ונטלו יצאו מיד הבכורות עשו מה

מצרים "למכה שנאמר אביו, והרג חרבו
בכורי למכה י) קל"ו, (תהילים בבכוריהם"

מצרים למכה אלא כאן, כתיב אין מצרים
הקב"ה נגלה אבותיהם משנהרגו בבכוריהם,

בארץ בכור כל הכה וה' שנאמר אותם והרג
ישן) (תנחומא מצרים".

היהודים, של בבתיהם רק לא היה זה, אור
הלכו. אליו מקום לכל עימם הלך אף אלא

שכנו של לביתו יהודי כשהגיע אפילו
שם. לו מאיר אורו היה המצרי,

אור ישראל לבני היה במצרים שעוד כשם
הגאולה. בזמן גם הוא הסדר כך במושבותם,

ומלווה קדושה, אור שורה יהודי כל על
ילך. אשר בכל אותו

בני יכלו במצרים היהודים שבהיות וכשם
להכנס להם, שהאיר האור בכח ישראל,

מעניק כך המצריים, לבתי גם מפריע באין
גם ושליטה תוקף יהודי לכל זה קדושה אור

להם "ויתן כנאמר וארצותיהם, הגויים על
תשמ״ו) (וילך גויים". ארצות

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:28 4:12 ירושלים
5:30 4:26 תל-אביב
5:27 4:16 חיפה
5:32 4:31 באר-שבע
5:26 4:22 ניו-יורק

ירמיהו אל ה' דבר אשר הדבר 

כח) - יג מו (ירמיהו אנקך. לא ונקה –

נהורין כל אתפרעו

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

הטרור נפגעי ארגון - 'אלמגור' יו"ר אינדור, מאיר (במיל') סא"ל

לטירור כניעה המחבלים שיחרור
נראה אם גם אחד. ועוד אחד ועוד בודד, ממפגע מורכב הטרור
נגד פה בכל למחות עלינו מוגמרת, עובדה הוא המחבלים ששחרור
סיפורו הוא הטרור של הסיפור לטרור הכניעה

השבוע. שירה מעזה הבודד הצלף של
יוכלו לא והחמאס הרש"פ עם הסכמים אלף
בנוי הטרור הבודדים. המפגעים את לכבות
לובשת הנפץ, שקית מניח הבודדים. מהמחבלים

והצלף. המתאבדים חגורת
אלא הסכמים לא היא לטרור התשובה לכן
בשטח. צה"ל של מלאה ביטחונית שליטה
את לעבד החקלאים של חשש מהשבוע המפגע יצר אחד בכדור

הגבול. קו ליד השדות
הימים. ששת מלחמת לפני הסורי, בגבול ואלמגור כורזים ליד היה כך
לצאת לא לאזרחים ויודיע והצבא ישראל את ירתיע כדור ועוד כדור

הפלשתינים. בידי נתון כשהשלטר לשדות
בשבוע הנוספת הפעימה כולל האחרונים, בחודשים המחבלים שחרור
של מושכל ניהול שזהו לומר יכול נתניהו לטרור. כניעה הוא הקרוב,
הפלשתינים גם אבל המשברים, ניהול מתורת מושגים ועד משבר
סוף, בלי משברים מספקים והם הפוך) (בכיוון הזו התורה את למדו

עוד. מרוויחים הם משבר כשמכל
כולל הגנתיים, הם מייצרת שישראל המשברים כל זאת, לעומת
המערכת בכביש לפיגוע כתגובה חמאס יעדי על הישראלית התקיפה

בעזה.
בלחץ מלבנון נסוגה ישראל הפיגועים. בלחץ מהרצועה נסוגה ישראל
הראשונה. האינתיפאדה בלחץ אוסלו להסכמי הלכה ישראל פיגועים.
לפעמים הישראלית, ההתנהלות על משתאים צופים הטרור מנגנוני
שאיחרו מצטערים הם ולפעמים נוסף ללחץ ההצלחה את מנצלים הם

הרגע. את

בטירור האמיתיים הלוחמים
את שמיישבים האזרחים הם אלו הפוכה מגמה שמראים היחידים
הגבעות על דגלים מרימים הם מהטרור, לברוח במקום ושומרון. יהודה
נגד המחץ כוח הם אבל חיילים אינם המתנחלים עליהם. יורים מהם

הטרור.
גורמי נגד ציבורית שנאבקים ופצועים שכולות משפחות הם נוסף כוח
המחבלים נגד שלהם פרטית מלחמה שזוהי נראה לפעמים הטרור.
שהם מחבל כל בהחלט. ציבוריות התוצאות אבל ביקיריהם, שפגעו

הטרור. על ניצחון הוא שחרורו את למנוע מצליחות
ממשפחת אלמגור נציגי עם הופעתי זאת. מספר אני לראשונה
השתמשה הרשמית שישראל להם סיפרנו שמגר. ועדת לפני השכול
שהוא לאחר חמאס אצל המחיר את להוריד כדי לעסקה בהתנגדותנו
העסקה בעד הצבור שכל שליט מטה מהפגנות הרושם את קיבל
ידי על אלמגור את לממן תמליצו אולי אמרתי, המחיר. את והעלה
לסור העדות בסוף ממני ביקש ירון עמוס אבל חייך שמגר הממשלה.
תרומה ורשם רעייתו שם ועל שמו על צ'ק הוציא צדדי, לחדר עימו

המלחמתי. למאמץ מכובדת
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הברורה עמדתו ידועה המו"ל: הערת
דיבור ואם לשחררם. שאין ובודאי המחבלים עם מו"מ לנהל שאין

היל"ת. מהכלא, שיחרורם עאכו"כ לטירור, עידוד מהווה עימהם

עכשיו נפלאות

מלך דבר

ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

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

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

. ח פרק

ט. פרק

אבל הלכות
ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים
ומלחמותיהם מלכים הלכות

א-ג פרקים

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

חיים הצלת

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

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 המטה

לצמיתות רוחני- כיבוש אסתר ורעיתו הלוי ישראל מאיר לר'

שי' בוקצ'ין
הבת להולדת

תחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

שאער ורעיתו שיחי' ראובן ר' להרב
שיחי'' יעקב הת' הבן לבוא

ב"ג עם שידוכים בקשרי
מדינה למשפחת תחי' רבקה מרים מרת

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

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י

14:00 עד 11:00 משעה יום כל
חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י

מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

ה) יא, (בא מצרים בארץ בכור כל ומת
אור היה ישראל בני ולכל

כג) י, (בא במושבותם

טוב מזל ברכת

אנטיזדה הרב

יוחנן) גיל (צילום:



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

ההתקשרות אפיק עוצמת על
המשיח, מלך שליט"א לרבי

מספר קודש", "אגרות באמצעות
קהילת רב אנטיזדה משה הרב

בנתניה: אירן יוצאי
ארבעים כבת אשה הגיעה

להריונה, הרביעי בחודש שהיתה
רבים, טיפולים לאחר וזאת

את אצלה שגילו שהתברר אלא
חוו"ד ברחמה. הידועה, המחלה

להצילה שבכדי הייתה, הרופאים
ולפני הרחם, את לכרות חייבים

ה"י. ההריון, את להפסיק כן,
לבקש הייתה, הגעתה מטרת
כדי ה"י, העובר להפלת ברכה

לבצע יהיה שניתן
הרחם, כריתת את
שהמחלה להבטיח

תתפרץ. לא
דתיה, – האישה

אישור קבלה כבר
לביצוע מרבנים
מאחר ההפלה,

את מסכן והתינוק
קיבלה היא חייה.
לעשות עצמה על

מלך שליט"א שהרבי מה כל את
כתבתי לעשות. לה יורה המשיח

והכנסתי הברכה, בקשת את
קודש, האגרות מכרכי לאחד
שללה שהתקבלה התשובה

ההפלה. עניין את לגמרי
לה: ואמרתי פנימי תוקף חשתי

הפלה"! שום עושה לא "את
בהשתוממות, לו עונה והיא

על אותך לשאול באתי לא "אני
ברכה לבקש באתי בכלל, זה

בחיים". שאשאר
הרב, מספר לה", "אמרתי -

רצח"! זה הפלה תעיזי!, "שלא
אעשה לא "אם עונה: והיא וכו'.

אמות"! אני הפלה,
ברכה, לך שיש "כיוון עניתי, -

לך יקרה שלא גדול נס יהיה אזי
"אני – אמרה היא דבר". שום

זה". את מקבלת לא
שבו דומה, מקרה על סיפרתי
לקולו שמע לא האדם לצערי,

המשיח מלך שליט"א הרבי של
אחרו לא השליליות והתוצאות
תשמעי "אם לה: אמרתי לבוא.

נשמע שזה אפילו בקולו,
סיכוי יש לגמרי, משוגע דבר
לבן ותזכי בחיים, שתשארי

לא אני – תשמעי לא משלך.
יקרה". מה יודע

שבת בערב חמישי. ביום זה היה
היא הכנסת, לבית כניסתי לפני

ניגש בעלה לקראתי. באו ובעלה
"מה ואמר אדומות בעיניים אלי

היא אם לאישתי! אמרת אתה
יהיו שלא יודע אני . . תעשה לא

לי תהיה לפחות אבל ילדים, לי
אישה"!

אתם אם שאדרבא לו, עניתי -
שליט"א הרבי של לקולו תשמעו

שיהיה ספק אין המשיח, מלך
לא ואם אשה. וגם ילד, לכם

לעשות"! תעיז שלא תשמעו...,
היא ראשון ביום
וביקשה הגיעה

שוב, תכתוב "אולי
טעות". זה אולי

שום "אין אמרתי
והזכרתי טעות".

שבתשובה לה
יש שהתקבלה

לבדיקת הוראה
וללמוד מזוזות

החלה היא חת"ת.
אותה שלחתי ובמקביל זה, עם
בירושלים. גדול מומחה לרופא
לי, ואומר אליי צילצל הרופא
גידול לה יש נכונה, האבחנה

כבר והתינוק מתקדם, בתהליך
מאוחר חודשים. ארבעה בן

לביצוע בעיה תהיה יותר,
לא זמן. שבועיים יש ההפלה.
אפשר עכשיו, להפיל חייבים

שבועיים. לחכות
מאמר כאן שיקויים לה אמרתי

אזי – נדחה שזה "כיון חז"ל
תלמדי בינתיים לגמרי. שיידחה

מזוזות. בדיקת תעשו חת"ת,
אותה לקחו שבועיים אחרי

ה' ההפלה את לבצע כדי
עשו כן שלפני אלה ישמור,

הרופאים אולטראסאונד, שוב
הגידול אשה! אותה לא זו אמרו
שחשבו כך כדי עד לגמרי! נעלם
האולטראסאונד מכשיר שאולי

בסדר. לא
ב"ה חיה, היא דבר של בסופו
היא זמן לאחר בן. להם ונולד
את להראות כדי אלינו, הגיעה

בנו זהו דבר של כשלאמיתו בנם,
המשיח, מלך שליט"א הרבי של

חייו. את שהציל

 
   
  

    
  

  
   
  

     
  

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

מכאן. יוצאים אינן מתים
להם והלכו הבכורות כל נתכנסו עשו מה
הוצא ממך בבקשה לו: ואמרו פרעה אצל

עלינו תבוא הרעה שבשבילם הזה העם
וקפחו צאו לעבדיו, להם אמר ועליך.

אלו. של שוקיהם
אחד כל ונטלו יצאו מיד הבכורות עשו מה

מצרים "למכה שנאמר אביו, והרג חרבו
בכורי למכה י) קל"ו, (תהילים בבכוריהם"

מצרים למכה אלא כאן, כתיב אין מצרים
הקב"ה נגלה אבותיהם משנהרגו בבכוריהם,

בארץ בכור כל הכה וה' שנאמר אותם והרג
ישן) (תנחומא מצרים".

היהודים, של בבתיהם רק לא היה זה, אור
הלכו. אליו מקום לכל עימם הלך אף אלא

שכנו של לביתו יהודי כשהגיע אפילו
שם. לו מאיר אורו היה המצרי,

אור ישראל לבני היה במצרים שעוד כשם
הגאולה. בזמן גם הוא הסדר כך במושבותם,

ומלווה קדושה, אור שורה יהודי כל על
ילך. אשר בכל אותו

בני יכלו במצרים היהודים שבהיות וכשם
להכנס להם, שהאיר האור בכח ישראל,

מעניק כך המצריים, לבתי גם מפריע באין
גם ושליטה תוקף יהודי לכל זה קדושה אור

להם "ויתן כנאמר וארצותיהם, הגויים על
תשמ״ו) (וילך גויים". ארצות

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:28 4:12 ירושלים
5:30 4:26 תל-אביב
5:27 4:16 חיפה
5:32 4:31 באר-שבע
5:26 4:22 ניו-יורק

ירמיהו אל ה' דבר אשר הדבר 

כח) - יג מו (ירמיהו אנקך. לא ונקה –

נהורין כל אתפרעו

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

הטרור נפגעי ארגון - 'אלמגור' יו"ר אינדור, מאיר (במיל') סא"ל

לטירור כניעה המחבלים שיחרור
נראה אם גם אחד. ועוד אחד ועוד בודד, ממפגע מורכב הטרור
נגד פה בכל למחות עלינו מוגמרת, עובדה הוא המחבלים ששחרור
סיפורו הוא הטרור של הסיפור לטרור הכניעה

השבוע. שירה מעזה הבודד הצלף של
יוכלו לא והחמאס הרש"פ עם הסכמים אלף
בנוי הטרור הבודדים. המפגעים את לכבות
לובשת הנפץ, שקית מניח הבודדים. מהמחבלים

והצלף. המתאבדים חגורת
אלא הסכמים לא היא לטרור התשובה לכן
בשטח. צה"ל של מלאה ביטחונית שליטה
את לעבד החקלאים של חשש מהשבוע המפגע יצר אחד בכדור

הגבול. קו ליד השדות
הימים. ששת מלחמת לפני הסורי, בגבול ואלמגור כורזים ליד היה כך
לצאת לא לאזרחים ויודיע והצבא ישראל את ירתיע כדור ועוד כדור

הפלשתינים. בידי נתון כשהשלטר לשדות
בשבוע הנוספת הפעימה כולל האחרונים, בחודשים המחבלים שחרור
של מושכל ניהול שזהו לומר יכול נתניהו לטרור. כניעה הוא הקרוב,
הפלשתינים גם אבל המשברים, ניהול מתורת מושגים ועד משבר
סוף, בלי משברים מספקים והם הפוך) (בכיוון הזו התורה את למדו

עוד. מרוויחים הם משבר כשמכל
כולל הגנתיים, הם מייצרת שישראל המשברים כל זאת, לעומת
המערכת בכביש לפיגוע כתגובה חמאס יעדי על הישראלית התקיפה

בעזה.
בלחץ מלבנון נסוגה ישראל הפיגועים. בלחץ מהרצועה נסוגה ישראל
הראשונה. האינתיפאדה בלחץ אוסלו להסכמי הלכה ישראל פיגועים.
לפעמים הישראלית, ההתנהלות על משתאים צופים הטרור מנגנוני
שאיחרו מצטערים הם ולפעמים נוסף ללחץ ההצלחה את מנצלים הם

הרגע. את

בטירור האמיתיים הלוחמים
את שמיישבים האזרחים הם אלו הפוכה מגמה שמראים היחידים
הגבעות על דגלים מרימים הם מהטרור, לברוח במקום ושומרון. יהודה
נגד המחץ כוח הם אבל חיילים אינם המתנחלים עליהם. יורים מהם

הטרור.
גורמי נגד ציבורית שנאבקים ופצועים שכולות משפחות הם נוסף כוח
המחבלים נגד שלהם פרטית מלחמה שזוהי נראה לפעמים הטרור.
שהם מחבל כל בהחלט. ציבוריות התוצאות אבל ביקיריהם, שפגעו

הטרור. על ניצחון הוא שחרורו את למנוע מצליחות
ממשפחת אלמגור נציגי עם הופעתי זאת. מספר אני לראשונה
השתמשה הרשמית שישראל להם סיפרנו שמגר. ועדת לפני השכול
שהוא לאחר חמאס אצל המחיר את להוריד כדי לעסקה בהתנגדותנו
העסקה בעד הצבור שכל שליט מטה מהפגנות הרושם את קיבל
ידי על אלמגור את לממן תמליצו אולי אמרתי, המחיר. את והעלה
לסור העדות בסוף ממני ביקש ירון עמוס אבל חייך שמגר הממשלה.
תרומה ורשם רעייתו שם ועל שמו על צ'ק הוציא צדדי, לחדר עימו

המלחמתי. למאמץ מכובדת
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הברורה עמדתו ידועה המו"ל: הערת
דיבור ואם לשחררם. שאין ובודאי המחבלים עם מו"מ לנהל שאין

היל"ת. מהכלא, שיחרורם עאכו"כ לטירור, עידוד מהווה עימהם

עכשיו נפלאות

מלך דבר

ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

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

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

. ח פרק

ט. פרק

אבל הלכות
ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים
ומלחמותיהם מלכים הלכות

א-ג פרקים

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים
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ו
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ח

ו'

ש'
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ב'

ג'
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ה'

חיים הצלת

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

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 המטה

לצמיתות רוחני- כיבוש אסתר ורעיתו הלוי ישראל מאיר לר'

שי' בוקצ'ין
הבת להולדת

תחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

שאער ורעיתו שיחי' ראובן ר' להרב
שיחי'' יעקב הת' הבן לבוא

ב"ג עם שידוכים בקשרי
מדינה למשפחת תחי' רבקה מרים מרת

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

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י

14:00 עד 11:00 משעה יום כל
חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י

מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

ה) יא, (בא מצרים בארץ בכור כל ומת
אור היה ישראל בני ולכל

כג) י, (בא במושבותם

טוב מזל ברכת

אנטיזדה הרב

יוחנן) גיל (צילום:
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כולם בשם ההודיה סעודת

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

כותרות, עשתה לא לאחרונה, שהתפרסמה הידיעה
של יחודה את בהחלט, להבהיר כדי בה יש אבל
טונות מאות העברת בהשלמת מדובר תקופתנו.

ברוסיה גרעיניים חץ מראשי שנלקחו אורניום, של
אזרחי. לשימוש לארה"ב הסכם, במסגרת והועברו
המועצות ברית בין שהתנהלה הקרה" "המלחמה

למירוץ הביאה השניה, העולם מלחמת מאז וארה"ב,
ברית של התפרקותה גרעיני. בנשק מטורף חימוש
מאלף יותר חשפה ,(91') תנש"א בשלהי המועצות

שם שהיו גרעיני חץ ראשי
קשה, ובהזנחה פיקוח ללא
הייתה, הגדולה כשהסכנה

עלולים אלה נשק שכלי
מסוכנות. לידים ליפול

ארה"ב הציעה זה בשלב
החץ ראשי את לרכוש

שבהם באורניום לשימוש
בכורים חשמל, ליצירת

הרוסים אזרחיים. גרעניים
של עניין היה זה סרבו.

ופטריוטיות. גאווה

לתהליך המקור
יש גשמי, תהליך לכל

פרשת בשבת ותפעולו. לקיומו האחראי רוחני, שורש
ראשי לפגישת במקביל (1.2.92) תשנ"ב שופטים

לצמצום הסכם על לחתימה בניו-יורק, העל מעצמות
המשיח, מלך שליט"א הרבי הבהיר הגרעיני, הנשק

קיום תחילת זהו אלא מיקרי, אינו זה מהלך כי
הנשק ניצול לאתים", חרבותם "וכתתו הנבואי היעוד

שלום. לצורכי הגרעיני
המשיח, מלך של בכוחו רק מתרחש אמר, זה, הליך
והלכו .. הימים באחרית "והיה הנביא מדברי כמוכח

ונלכה מדרכיו ויורנו לכו.. ואמרו.. רבים עמים
חרבותם וכתתו הגויים בין ושפט באורחתיו...

וחניתותיהם לאיתים
הסיבה גם זו למזמרות".
נחתם שההסכם אמיתית
הרבי של בעירו יורק, בניו

המשיח. מלך שליט"א

האורניום העברת בדבר הסכם נחתם ב-1993 ואכן
דילול שעברו המשלוחים לארה"ב. החץ מראשי

בכורים שולבו שם לארה"ב, להגיע החלו האורניום
המשלוח הגיע אלה, בימים חשמל. ליצירת האזרחיים

רוסיה. - מפטרבורג ארה"ב לבולטימור האחרון
היידן, קייטלין הלאומי לביטחון המועצה דוברת

מנציחות ורוסיה הברית "ארצות בהצהרה: אמרה
ביותר המוצלחות מתוכניות אחת השלמת את

ארצות הגרעינית. הנשק הפצת למניעת בהיסטוריה
יישארו ורוסיה הברית

העבודה להמשך מחויבים
וימשיכו זו, הצלחה על
למניעת פעולה לשתף

גרעינית". תפוצה

הנבואה אימות
האמריקאי האנרגיה שר

אמר מוניץ ארנסט
תקדים חסרת "תכנית

בחיסול סייעה זו
שנשאר הגרעיני הנשק

הקרה', מה'מלחמה
חשמל כיום ומספקת
ברחבי בתים למיליוני
זה הסכם אמריקה...

יכולות ורוסיה הברית שארצות למה כדוגמא משמש
הפצת למניעת יחדיו פעולה משתפות כשהן להשיג

עשר מכל אחת עשורים. שני במשך גרעיני נשק
מסחריים כורים ידי על מופעלת בארה"ב נורות
של גרעיני החץ מראשי באורניום המשתמשים
חרבותם "וכתתו הנבואה אימות וזה הרוסים,

הוא כאשר האמריקאי, האנרגיה שר דברי לאתים",
הנבואית בהגדרה מודע, בתת או במודע משתמש
לפני כבר המשיח, מלך שליט"א הרבי הכריז עליה

חודש שבט, לחודש משנכנסנו שנה. מעשרים למעלה
בשורת את ולפרסם להוסיף הזמן זה הנשיאות,

הידור תורה בלימוד הוספה ע"י לעצמנו הגאולה,
אותנו, הסובב לכל לפרסם כן כמו המצוות, בקיום
הגיע, כבר הגאולה זמן אשר העולם, אומות כולל

מתוך ממש ומיד תיכף ההתגלות להיות צריכה וכעת
לבב. וטוב שמחה

הצדיק שמעון על ספר
הספר מתוך ראשוני 'תדפיס' י"ל

שמעון הרב על הצדיק", "שמעון
כל בפי שכונה ע"ה, פרידמן הכהן

זכה שאף תואר הצדיק", שמעון "ר'
המשיח מלך מהרבי דמלכא לגושפנקא
התדפיס חולק שעבר בשבוע שליט"א.

נח ישראל הת' בחתונת כ"תשורה"
דיל. למשפחת עב"ג פרידמן הכהן

ומכריו ידידיו מכל מבקשת המשפחה
נוספים סיפורים לשלוח שמעון ר' של

פועלו חייו, אודות להם הידועים
בספר לפרסמם מנת על והליכותיו,

הרבים.054.7770811. את בהם ולזכות

בנתניה חם חורף
שע"י נתניה' החסד 'מרכז עמותת
אלעזר ר' בראשות בעיר, משיח' 'מטה

סיוע מבצע שנה, כמידי יזמה פרץ,
חם". "חורף בסימן נזקקות למשפחות

סלי של לסיוע זכו משפחות מאות
החודש כשבהמשך קניה, ותלושי מזון

חימום. מוצרי אף יחולקו

שבט לי׳ הכנות
ובעולם בארץ חב"ד במוקדי

שיחול שבט י' יום לקראת נערכים,
ביחס קודש. שבת בערב השנה,

מלך שליט"א הרבי העיר זו לקביעות
בליל גם להתוועד שנכון המשיח,

ערבית תפילת לאחר מיד קודש, שבת
סוערת"... "התוועדות של ובאופן

הבלוטה ניתוח
וכו'. בלוטה להוציא נתוח אודות כותבת

אפשר שאי מעשה ז.א. נתוחים, עניני כבכל והנה
לכה"פ במקצוע, מומחים דעת לשאול צריך להחזירו,

לא שי' חמי', שגם ובטחוני שלשה. טוב ומה שנים
תורת תורתנו הוראת פי על גם והרי זה, על יקפיד

בערך שלא ושלשה שנים לדעת תוקף יש חיים
על מסכים האנושי שכל גם והרי יחיד, דעת לתוקף
מוגבל נברא אלא אינו שיהיו מי יהיו האדם כי זה.

יועץ. ברוב תשועה הרי יחד שלשה שנים והתיישבות
המענה ונשלח ונתקבל מכתבה שכותבת וכיון

רצון יהי הנה באור, והולך מוסיף דענינם חנוכה, בימי
לטובה. לבבם במילוימשאלות מזלם שיאיר

ה׳תתקס) (מאגרת

בשידוכים שמות חשבון
במה להתחשב יש והאם שידוכין, לעניני בהנונע

וכו'. השמות לחשבון בהנוגע ספרים באיזה שנמצא
דא, בכגון רבותינו דברי אלא לנו אין אנו הנה,

אלקיך, הי' עם תהי' תמים שנאמר מה על ומיוסד
אשה ומה' נאמר, עליהם - ביחוד שידוכין ובעניני

ולדון ומצות תורה בעניני להוסיף צריך הרי משכלת,
אשה שתהי' ועניני' הדת לשמירת בהנוגע בההצעה
בס' האמור בכל קפיד דלא ומאן ה', יראת משכלת

עמי'....שמלבד קפדינן דלא ופשיטא פשיטא שמזכיר
אין וכיו"ב החסיד ר"י של המיוחדים הציוויים

ומרז"ל לחופה י"ח בן המשנה דבר על ולהקפיד (* כלל*). להקפיד
ולכל הם סמכא בר שבוודאי ( ועוד קיג,א. פסחים כט,ב. (קידושין הידועים

ה׳תתקעד) (מאגרת וכו'. נאמרו העדות

למניעת יחדיו פעולה כשהםמשתפות להשיג יכולות ורוסיה הברית שארצות למה כדוגמא משמש זה הסכם
הרוסי האורניום ע״י מופעלת בארה״ב נורות עשר מכל אחת עשורים. שני במשך גרעיני נשק הפצת

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(3.1.14) (5774) ה'תשע"ד שבט ב' בא, פרשת קודש שבת ערב

המרכזית להתוועדות היכונו
(12.1.14) ה'תשע"ד שבט י"א

ב"ה

חרבותם וכתתו
ב' שלב - לאתים

978

ים בבת 240 באוטובוס הניסי הפיצוץ הדי
שבת במוצאי להדהד. ממשיכים הגאולה, עיר
באולם העיר מתושבי מאות התכנסו האחרון,

במינה, מיוחדת להתוועדות ורעות" "שלום
אדמו"ר של ההילולא יום ציון בין ששילבה

הודיה וסעודת ערוך והשולחן התניא בעל זקן
שעבר. בשבוע הגדול הנס על להשי"ת

על בדברים פתח והבה, טובי הרב הערב מנחה
בתיאור והמשיך ותורתו, הזקן אדמו"ר גדולת

כשמחבל טבת, י"ט ראשון ביום שהתרחש הנס
בקו באוטובוס נפץ חומר מטען הניח ימ"ש,
שהבחינה הנוסעות אחת ים. לבת מב"ב 240
הודיעה המושבים לאחד מתחת חשוד בתיק
והוריד הרכב את שעצר יוגר, מיכאל ר' לנהג,

עז פיצוץ ארע מכן, לאחר דקות הנוסעים. את
נפגע. לא איש וב"ה הריק! האוטובוס בתוך

המשיח ממלך בטיחות הוראת
הרבי של הבטיחות הוראות את ציין המנחה

חת"ת נשיאת בדבר המשיח, מלך שליט"א
צבאות ילדי בית. ובכל רכב בכל צדקה וקופת

הוזמנו ומתנקם", "אוייב המשביתים השם,
אדוננו". "יחי והכרזת הפסוקים י"ב לאמירת
בסיפור פתח מרחובות, יצחק טוב סימן הרב

המשיח, מלך שליט"א מהרבי מרתק מופת
דבריו כשבסיום הודיה, לסעודת בהקשר

לשירה המשתתפים קמו "לחיים" ואמירת
צור. חיים התקליטן עם וריקודים

צעירי בקרב רבות הפועל לוגסי, ישראל הרב
הידועות, שלו שבת עונג במסיבות בפרט העיר,

סעודת לעריכת היוזמה על בחום דיבר
אישית, מעורבות גם חש כי וסיפר ההודיה,

מלימודיה יום מידי חוזרת ובתם מאחר
היא והפעם שעות באותם זה בקו ברק בבני

דברים לשאת שהוזמן עמית, ירון הרב איחרה.
כל של והיכולת הבריתות בנושא המתמקד

לא שעדיין יהודים בסביבתו, לזכות אחד
העיר, מועצת חבר קרמר איתי הרב נימולו.
אדמו"ר של תורתו על בחום הוא גם דיבר

כבר נעשו מבצעיה אשר חב"ד ותנועת הזקן
כבר שונים מגזרים כאשר הכלל, לנחלת

כו'. הרבים בזיכוי הם גם עוסקים

הניסים של מפורט תיאור
בניגון פתח לציון, מראשון לידר יוסק'ה הרב
מצטרף כשהקהל בבות, ד' הידוע לניגון הכנה

כעת ארוכות. דקות במשך דביקות, של לשירה
מחולון, יוגר מיכאל ר' האוטובוס נהג הוזמן

סיפר, השאר בין ההצלה. נס את שסיפר
הנוסעים, הורדת לאחר מיד פרטית שבהשגחה

הנוסעים את שהעלה אחר אוטובוס הגיע
מהסכנה הורחקו שהם כך מהמקום, ויצא

לפני התפוצץ, שהמטען סיפר, כן כמו מיידית.
משני הכביש את לחסום הגיעה שהמשטרה

נקלע לא פרטית בהשגחה ורק הכיוונים,

ברגע להיפגע היה שעלול אחר, רכב לאיזור
שהביאה הזכות לדעתו מה לשאלה הפיצוץ.

למנהגו קשור וזה יתכן ענה, הגדול, לנס אותו
עוצר שהוא פעם בכל תהילים, פרקי לומר

באדום.

האוטובוס לנהג ברכה דולר
את הקריא חב"ד, בית מנהל ציק זמרוני הרב

וישב משבת המשיח מלך שליט"א הרבי דברי
עושה שה' הנסים פרסום חשיבות על תשנ"ב,

והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז אתנו,
מוגבלות את לפרוץ מסוגלת הניסים, הפנמת
לקבל אותנו ומכשירה שבנו הבהמית הנפש

כמו לה. בהתאם ולפעול הגאולה, בשורת את
עצמנו על לקבל הראוי שמן כך על דיבר כן

טובה, החלטה איזו
בין שארע. הנס לנוכח
האפשריות, ההחלטות
בדיקת עניין את העלה

והמזוזות, התפילין
שיחת עלוני הפצת

את המפרסמים הגאולה
העכשוויים, הניסים
בשיעורי השתתפות

ומצוות. בתורה הוספה כל או תורה,
דולר על פומבית מכירה נערכה הערב במהלך
כאשר המשיח, מלך שליט"א הרבי של ברכה

ר' לנהג להעניקו החליט בז'ה, משה ר' הרוכש
עם יחד החת"ת ספר את גם שקיבל מיכאל.
וקופת החת"ת נשיאת חשיבות על ההסבר
ציבוריים. ברכבים ובפרט רכב בכל צדקה

אדוננו", "יחי בשירת הסתיימה ההתוועדות
של המיידית להתגלות אדירה זעקה שתוכנה

המשיח. מלך שליט"א הרבי

לוגסי ישראל הרב

החברה, באתר מתקדם גיאופיסי סקר השבוע, פירסמה ימים׳ ׳שפע חברת
יהלומים מרבצי עם המזוהה מגנטי גוף קיים השטח בתא כי עולה ממנו

במניה זינוק - ימים שפע

ברכה הדולר עם הנהג
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