
בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

שבט י׳ התוועדויות
יום שבט, י' יחול רביעי ביום

ויום הריי"צ, הרבי של ההילולא
שליט"א הרבי של לנשיאות עלייתו

יתקיימו היום לרגל המשיח. מלך
והתוועדויות, אירועים חב"ד במוקדי

מוזמן. הציבור בערב. ג' מיום החל

שבט י׳-י״א כנס ד׳: ביום
ה"הקהל" לאירוע ההכנות נשלמות

בהתוועדות השבוע שיערך הגדול
עלייתו יום שבט, י'-י"א לרגל הארצית

מלך שליט"א הרבי של לנשיאות
רבנים, חלק: יטלו באירוע המשיח.
הדוברים: בין ציבור. ואישי שלוחים

"אור קהילת רב אלול, רזיאל הרב
בן-עמי בן-ציון ד"ר הרב החמה",

יו"ר קידר עדי עו"ד מיקרוגרפי, אמן
סיטבון דוד הזמר ועוד. חננו, עמותת
הסעות הערב. את ינעימו חיים ויוסף

נוספים: לפרטים הארץ. רחבי מכל
.03-658-4633

הכרמל בטירת הקהל כנס
חלק נטלו משתתפים עשרות

בית ע"י שנערך "הקהל" באירוע
אמנים שורת הכרמל. בטירת משיח
והיוצר הזמר השתתפו: מפורסמים
גילי בכר, נדב עם ביחד רנד, שולי

נשא כן כמו רביץ. נתי והשחקן שושן
קרומבי. בער שלום הרב דברים

בכל בטובו ״מחדש ית׳ שהוא בזה ההתבוננות ע״י ית׳. המצאו מאמיתת אלא אינו הנבראים קיום
ית׳״. לו דירה ״להיות העולם של האמיתי עניינו את מגלים אנו בראשית״, מעשה תמיד יום

טובות חדשות

הטובה הבשורה
שבט חודש של

"הקהל" להתוועדות כולנו
שבט י'-י"א הארצית

! ב ו ר ק ה י ע י ב ר ם ו י

לנו מבטיחה חדש לחודש השבוע כניסתנו
לכך למצוא אפשר בעזהשי"ת. טובות, בשורות
המפוענח שבט החודש, של בשמו וסימוכין רמז
טובות, בשורות שנתבשר של: התיבות לראשי

לזה. מעבר כאן יש דבר של לאמיתו אבל

דורש רבינו משה הקודמים, השבועיים במהלך
ומכה מתרה ישראל, בני את לשחרר מפרעה
יוצא בא, פרשת בפרשתנו השבוע רק אך בו,
צאתך ו"כימי ממש, בפועל ממצרים ישראל עם

אראנו מצרים מארץ
נפלאות".

גאולת של התרחשותה
בתורה, השבוע מצרים
את במקביל מעוררת
הגאולה של התרחשותה
והשלימה האמיתית
ומכאן ממש, בפועל
הטובות, הבשורות
אלה בימים נזכה להם
מצינו לא ועדיין בוודאי.
הטובות הסיבות את
בפרט טובות לבשורות
עלינו הבא השבוע בימי

לטובה.

הרוחניות הכנות
שבט, י'-י"א התאריכים יחולו הקרוב בשבוע
אדמו"ר של הסתלקותו יום את מציין האחד
בשושלת השישי הנשיא יצחק יוסף רבי הריי"צ,
לנשיאות עלייתו יום את מציין והשני חב"ד,
שליט"א הרבי אחרון, גואל השביעי, הנשיא של

המשיח. מלך

היום לקראת הנדרשת הרוחנית מההכנה כחלק
נדרשים אנו הגדול,
המאמר את ללמוד
בשם הידוע הנשיאותי
שם לגני", "באתי
ירידת תהליך מתואר

להמשכתה ועד עליונים, מעולמות השכינה
כאן המשכן. מעשה באמצעות קבוע באופן
הפסוק: כלשון שיטים מעצי שנעשה במשכן
שיטים עצי למשכן הקרשים את "ועשית
במימד לראשונה השכינה שרתה עומדים",

והחומרי. הגשמי

מעיד הקודש, בלשון שנקרא כפי דבר של שמו
המשכן במעשה שדווקא העובדה מהותו. על
מעידה "קרש", המלה בתורה לראשונה מופיעה
בהשראת חשיבותה על
בהמשך ואכן השכינה.
הרעיון, מוסבר המאמר
"שקר" את לקחת יש
ל"קרש" ולהפכו העולם

המשכן. מקרשי

הקרוב רביעי
אותה זו העולם שקר
כאילו הפנים העמדת
יישות הינו העולם
הוא כאילו עצמית,
מעצמו, כך קיים
מאז שהייתה מציאות
פנים העמדת תפסק. לא פעם ואף ומתמיד
וכל עצמו את עושה דבר אין שהרי שיקרית!
המצאו מאמיתת אלא אינו הנבראים קיום
ית' שהוא בזה ההתבוננות ע"י דווקא ית'.
מעשה רגע) (בכל תמיד יום בכל בטובו "מחדש
השיקרי המסווה את מסירים אנו בראשית",
לו "להיות האמיתי עניינו את ומגלים מהעולם

בתחתונים". דירה ית'

בהקהל, יתכנסו שבט, י' הקרוב רביעי ביום
בראשל"צ, "בלוודר" באולמי ישראל בית המוני
שליט"א הרבי של לנשיאות העליה יום לציון
הכח את יהודי לכל המעניק המשיח, מלך
לניצול ועד העולם, משקר המסווה להסרת
האמיתית הגאולה הבאת לזירוז העולם ענייני

ממש. בקרוב והשלימה

לקוזומל הגאולה אופנועי

במקסיקו. קוזומל חב״ד בית של החדש הרכש את קבלו אליכם. בדרך הגאולה אופנוע
לגאולה. בפעולה ואנונו, לוי הת׳ החסידי האופנוען בתזוזה! תמיד זמין, תמיד
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ביניים סיכום - הגאולה זמן

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

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

הקהל שנת (15.1.16) ה'תשע"ו שבט ה' בא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1079

ע"י הוכרזה למניינם) '90) תש"נ שנת
כ"שנת המשיח, מלך שליט"א הרבי
האמיתית הגאולה לניסי כשכוונתו ניסים",
להתגלגל החלו זו מנקודה והשלימה.
תואמים מדהימים, גלובאליים אירועים

הגאולה. ליעודי במדוייק

נפילת באירופה, הקומוניזים התפרקות
הראשונה, המפרץ מלחמת ברלין, חומת
וביטול המועצות ברית התפרקות
מליוני שחינכה מעצמה ברוסיא, הקומוניזים
התבטלה, עולם בבורא לכפירה אדם בני
הגרעיני הנשק לצימצום המעצמות הסכמי
כאשר אזרחיים לצרכים המשאבים והפניית
הגאולה מיעודי אחד להתממש מתחיל בזה
לאיתים". חרבותם "וכיתתו הידועים,

חדש. לעתיד תפנית עורך העולם

מאחור נותר הערבי העולם
עדיין אבל בתפנית, החל בכללותו העולם
הערבי העולם מאחור. שנותרו מי היו
באחיזתו נותר לשלום, בעויינותו נותר
הגיע ואז חיים. וכאורח כמדיניות בטירור
נראה היה זה בתחילה אם זמנו. גם
מלוכה משטרי הפלת הערבי", כ"האביב
התברר קצר זמן שבתוך הרי ורודנות,
העימות מדינות ובעיקר ערב מדינות כי
קריסה של בעיצומה נמצאות ישראל, עם

כאחד. וחברתית מדינית

הקריסו אלו, במדינות אזרחים מלחמות
הצבאית. עוצמתם כל את עצמן לתוך
במצרים" מצרים "וסכסכתי הנבואי היעוד

יומי. חדשותי לנושא הפך

הביאה דאעש, של הפתאומית הופעתו
ששאב הערבי, בכאוס מדריגה לעליית
צבאית לפעילות המעצמות את לתוכו
פעילות את מעצימה שהיא תוך גלויה
קורא ערב. במדינות המתרחשת ההרס
כי בתורתו העיד כבר מראש, הדורות
הטירור בדרך לבחור עתיד הערבי העולם
וכפירוש בכל" ו"ידו אדם" פרא יהיה "והוא
בוזז והוא ממון בוזזים "שהכל חז"ל:
התורה מעידה דבר של בסופו אך נפשות",

כנגדו. יפעל העולם בו" כל "יד כי

תהליכים ארבעה
שנערך מאלף ראיון התפרסם אלה בימים
הוא במהלכו בכור, גיא ד"ר המזרחן עם
באיזורנו הבולטים המהלכים את סוקר
במונחים מציין שהוא תוך האחרונה, בשנה

מדהימים: תהליכים ארבעה מקצועיים,

ערב: מדינות חורבן הוא הראשון התהליך
תימן עירק, סוריה, כמו מרכזיות מדינות
והאירגונים דאעש של צילו נחרבו. ולוב
של חלקה את כבר מכסה הג'יהדיסטים,
שטחה. שאר על מאיים כשהוא לבנון
לא וגם בסיני לשלוט מצליחה אינה מצרים
בתנועת בה אוחז הטירור המערבי, במדבר
נעלם. הזה המונח ערב, צבאות מלקחיים.

נעלמות. ערב מדינות

מראש שצפה מי יש
מחיקת הוא המדהים, השני התהליך
מוחקים ודומיו דעאש הלאומיים. הגבולות
עירק, סוריה בין הבינלאומיים, הגבולות את
הבלתי השלישי, התהליך טורקיה. לבנון,
מוסלמים מליוני של שפיכתם הוא יאומן,
ל"עורובה", אותה שהופכים לאירופה

מדינות מול
ה פ ו ר י א

ההמומות.

ך י ל ה ת ה ו
הוא הרביעי
של עלייתם
יהודים רבבות
הקודש. לארץ

מדהימים תהליכים וגדלה. ההולכת עלייה
מסכם אותן, לצפות היה יכול לא שאיש

בכור. ד"ר

צפה שכן מי יש להעיר, רק יש כך ועל
הרבי בבירור, כך על הודיע ואף מראש
בפועל ויגאלנו שיבוא המשיח מלך שליט"א

ממש. ומיד תיכף ממש,

בדעא״ש נלחמים

גדולה אחות כשיש נכבדות הצעת
עם בנו...שליט"א עבור נכבדות הצעת דבר על כותב
שטרם מבוגרת אחות לה שיש אלא אחת... בחורה

התארסה,
יגמרו ואז תתארס הגדולה שבקרוב הוריהן רמזו אבל

האמורה. בהצעה הקטנה עם הדבר את
שאין מובן עד, עדי בנין זה הרי שידוכין שענין כיון הרי

קודם, ימים איזה בהנ"ל ההקדם על וללחוץ למהר
יחכו ההוא המועד שעד מועד, איזה לקבוע אם כי

הגדולה, האחות של לאירוסי'
שבועות, באיזה להיות יכול הרי והמועד

רז"ל אמרו עליו בחדש אנו נמצאים הכי שבלאו כיון
באב. דלישתמיט בתחלתו) ב' עמוד (כט תענית במס'

השני הצד (פארבינדען) לקשר כדאי אין טעמים מכמה
בההצעה, דוקא הם שמוכרחים

כיון זיך) (פארבינדען לקשר לא מצדם גם גיסא ולאידך
הצעות עוד תהיינה אלו שבועות שבמשך שבאפשרי

בהן. להתענין הראויות
אנ"ש בהתועדויות השתתפותו ע"ד מזכיר שאינו לפלא

ברבים הנלמדים תורה בשיעורי וכן
מצוה זוהי שהרי המעינות בהפצת מפעולותיו והעיקר

שבגופו
אבותם וזכות בזה התעסקו אבותיהם אשר לאלו ובפרט

מסייעתם.
בענינים הטוב שהרי האמור, בכל לבשו"ט בברכה
בהטוב תלוי - הישראלים ואשה באיש - הפרטים
ו׳תמ) (מאגרת הכללים. דבענינים

בסיני טרור



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

אלינה מרת וזוגתו רועי ר' למשפחת

שיחיו שבתוב
תחי' סוניה סופיה ה' בצבאות החיילת בתם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

וילהלם ורעיתו ברוך הרב למשפחת
שי' צבי הת' לבוא

רחל הינדא מרת עב"ג השידוכין בקשרי
שארף ורעיתו יהושע הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב טובמזל מזל

גבריאל ניר הרב זכה שנים לפני
שבת"א, בפלורנטין חב"ד בית מנהל
שליט"א מהרבי ברכה" "דולר לקבל
לראות זכה כבר מאז המשיח. מלך
על ברכה. מאותה ונפלאות ניסים

מספר: הוא באחרונה, מהן אחת
קבלתי השנה, בחנוכה חמישי "ביום
מוכר לא מאדם טלפונית שיחה
שלו משפחה קרוב בקשה. ובפיו
ושמעו והיות קריטי, במצב נמצא
מהרבי ברכה דולר בידי שיש
מבקשים הם המשיח, מלך שליט"א

ולהצילו. לנסות לחולה להעבירו
זמן כעבור ואכן מייד הסכמתי

יהודי אלי הגיע מה
פפו, ששמו 70 כבן
"אני יווני. ממוצא
אינני סיפר, אישית,
בקשו אבל מאמין.
טובה לעשות ממני
ה"דולר את ולהעביר
וטובה ברכה",
מוכן בהחלט אני

לעשות".
סיפר, פפו כעת
בקרוב מדובר כי
בשם שלו, משפחה

משפחה בעל 47 כבן יהודי אילן.
טוב. הרגיש לא וחצי כחודש שלפני
ושם הרפואה לבית אותו לקח גיסו
למיון מייד הוכנס אילן התעלף. הוא
הרופאים הדם בבדיקת כבר כאשר
כלל לו אין כי הדם בספירת גילו
הוכנס הוא לבנות!. דם כדוריות
כזה במצב מאחר בידוד, לחדר מיד
אפסית כמעט היא החיסון מערכת
לחלוטין. להכריעו יכול זיהום וכל

השתפר. לא מצבו הבאים בימים
סגורות, עיניו בתרדמת. נותר הוא
בחוסר אותו, לסובב מגיב אינו
רק אישרו הרופאים עמוק. הכרה
בתחלופה, המשפחה, מבני לאחד
להעברת מחשש בחדרו, לשהות

חיידקים.
כאשר יותר, כחמור הוגדר מצבו
לגרום הרופאים נסיון כי התברר
לא הלבנות הדם כדוריות לחידוש
הרימו הרופאים זה בשלב צלח.
את הסבירו למשפחה פנו הם ידיים.
שבני והציעו אילן של מצבו חומרת
מאחר ממנו, להפרד יבוא המשפחה

להושיעו. יכולת כל להם ואין

המשפחה, מבני אחד הציע זה בשלב
פלורנטין, בשכונת גלריה להם שיש
שמעו וממנו חב"ד הבית ממקום בה
על אליך לפנות ברכה", ה"דולר על
לחולה ברכה הדולר את להביא מנת

אחרון. הצלה כניסיון
ברכה, הדולר את לפפו מסרתי
תמנות עם ביחד ממוסגר שהיה
והוא המשיח מלך שליט"א הרבי

לדרכו. יצא
מאחותו שמעתי הדברים המשך את
ברכה הדולר שאכן שספרה אילן של
בערב ראשון וביום לידיה הגיע
חנוכה, של שמיני נר הדלקת לאחר
היא חנוכה, וזאת
הרפואה לבית הגיעה
בתורה, לשהות
ליד הלילה כל במשך
החולה. אחיה מטת

דולר את הניחה היא
הממוסגר, הברכה
אחיה של ראשו לצד
שעות כל ובמשך
כל כאשר הלילה,
נושאת היא העת
מהשי"ת. לנס תפילה
הבוקר בשעות ואכן
את פקח אילן לפתע המוקדמות,
הרפואי במיכשור מתבונן עיניו,
נמצא שהוא להבין ומתחיל סביבו
באחותו כשהבחין ואז רפואה. בבית
ושאל מדהימה בפשטות אליה פנה
מרגישה?" את איך נשמע, מה "נו
שניות לכמה בהלם הייתה אחותו

מרגיש?" אתה "איך אותו ושאלה
לפתע ואז ענה השם", ברוך "בסדר,
הממסוגרת בתמונה עיניו נתקלו
הרבי תמונת עם ברכה" ה"דולר של

המשיח. מלף שליט"א
זה "כן, שאל. איתי?" היה זה "מה,
בדרכה כשהיא ענתה איתך" היה
בדחיפות ולדווח מהחדר לצאת
החיובית. ההתפתחות על לאחיות

שניצלתי האדם שזה מרגיש "אני
את לתת צריך לדעתי בזכותו.
אמר. החולים", לכל הזאת התמונה
לחדר. הוזעק הרפואי הצוות
כי הוכיחו המיידיות הדם בדיקות
כדוריות את לייצר חזר הגוף אכן
אחדים ימים בתוך הלבנות. הדם
חזר כבר שבוע ולאחר התחזק אילן

ב"ה. לעבודתו,

 
   
    

   
   
   

  
   
   
   
   

 
   

א) י, (שמות פרעה אל בא
הדור - דדורנו החידוש מובן ...מזה
. זה שלפני הדורות כל לגבי התשיעי
בפועל, אז באה לא שהגאולה מכיון .
ד"אתפריעו (הגילוי פרעה" אל ה"בא
בתכלית היה לא למטה) נהורין" כל
(היתה בריא בגוף כנשמה השלימות
הנשמה וגם הגוף, מן הנשמה הסתלקות
הוא ש"הדיבור במצב היתה בגוף

וכו'); בגלות"
האחרון הדור - זה בדורנו כן שאין מה
נעשה - לגאולה הראשון והדור לגלות
זו שלא המאורות", ”נתלו תיכף-ומיד
הגדולים במאורות ח"ו חסר שלא בלבד
ותורה-שבעל- תורה-שבכתב דגילוי
שלימות בזה נוספת - אדרבה אלא פה,

יותר.. נעלית
מקבלים בגופים שכנשמות באופן

נהורין" כל ”אתפריעו בפנימיות
שמשיח על-ידי-זה עתה, ש"נתלו"
תשלח", ביד נא ”שלח מיד, בא צדקנו
עד כולו, העם כל את תורה וילמד

תצא". מאתי חדשה ”תורה
תשנ״ב) בא פר׳ שבת מלכות״ (״דבר

ממצרים ה׳ הוציאך חזקה ביד כי
ט) יג, (שמות

ימין, אלא אינו יד שנאמר מקום כל
"ועברתי נאמר זה ועל רחמים. שהוא
הקב"ה שהעביר פירוש - מצרים" בארץ
אף במצרים, דינים ועשה מדותיו על
לברואיו. ולהטיב לרחם שמדותיו פי על
כמשל לישראל. אהבתו מחמת והכל
לעשות שרוצה אהבתו שבעבור האב,
על וכועס חסדו כובש בנו, עם חסד

בנו. את המצערים אחרים
פרשתנו) הזקן, לאדמו״ר אור (תורה

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

17:37 16:22 ירושלים
17:39 16:36 תל-אביב
17:37 16:25 חיפה
17:41 16:40 באר-שבע
17:38 16:35 ניו-יורק

לא ונקה - ה' דבר אשר הדבר 
כח) א מו. פרק (ירמיהו אנקך

והזהב הכסף עם לגאולה יוצאים

לומדים אנו עליו גדול" שה"רכוש בספרים נאמר
עימם הוציאו ישראל שבני השבוע בפרשת

שהיו הקדושה ניצוצות על גם מרמז ממצרים
שהם שבזה מצרים, (ועניני) בארץ נמצאים

הוציאו מצרים, של וכו' הכסף כלי את הוציאו
מצרים של הרע מן (שבהם) הקדושה ניצוצות את

הקדושה. לרשות והחזירום
הוא הניצוצות") "בירור (של הזו והעבודה

מישראל, ואחד אחד כל בעבודת עיקרי ענין
ועבודת התורה לימוד של החיוב על שבנוסף

גופא ובזה עצמו, בהאדם הם שבעיקרם התפלה,
המצות קיום גם להיות צריך שלו, ברוחניות -
צריכות שלו הרשות דברי כן וכמו המעשיות,

קדושה ממשיך זה ידי שעל שמים, לשם להעשות
הקדושה ניצוצות את ומעלה העולם בגשמיות

האמיתי. למקומם

עליה לצורך ירידה
על התורה בסיפור גם מוצאים אנו זה ענין

את שנתנה חושך, מכת עצם (א) חושך: מכת
המצרים לבתי להכנס ישראל לבני האפשרות

ישראל בני "ולכל (ב) כליהם, את ולראות
סוגי שני כנגד שהם - במושבותם" אור היה

ידה שעל והתפלה, התורה של העבודה העבודה:
ישראל של "במושבותם" הקדושה אור מאיר

העולם, זיכוך של והעבודה ורוחניותו), (בנשמתו
גשמיים שבדברים הקדושה ניצוצות את להוציא

לקדושה. ולהעלותם
רש"י של פירושו בתוך לדייק ניתן יותר ובעומק

של שהחלק שמשמע חושך מכת בסיפור שם

חלק אינו במושבותם" אור היה ישראל בני "ולכל
עוד גבוה ענין נרמז שבזה לפי הוא חושך, ממכת
וזיכוך בירור של העבודה גמר לאחרי הבא יותר,

העולם.
ועבודתה הנשמה שירידת מקומות, בכמה מבואר
עבודתה גמר שלאחרי העליה, לצורך היא למטה
למדריגה הנשמה מתעלית העולם וזיכוך בבירור

ירידתה. קודם שהיתה מכפי יותר עליונה

הקב״ה עם מתאחדים
גמר שלאחרי בכתוב, הפנימי הפירוש וזהו

במכת נרמז (שזה העולם וזיכוך בבירור העבודה
רכושם את ישראל בני הוציאו ידה שעל חושך,

- הקדושה) ברשות והכניסוהו מצרים של
במושבותם", אור היה ישראל בני ל"ולכל זוכים

ישראל האמיתי, ומקומה למושבה באה שהנשמה
כלל מקום אין ששם חד, כולא בריך-הוא וקודשא

לא (אפילו מצרים ועניני מצרים של למציאות
רק אלא לקדושה), ועולים מתבררים שהם כפי

ישראל =) בלחודוהי ומלכא ישראל הזהר) (בלשון
לבדם). ומלכם

הגדול האור שלפני האור
עתה: בעבודתנו גדול עידוד גם ללמוד יש ומזה

והשלימה, האמיתית הגאולה לפני כעת, גם
מן שלמעלה לאופנים ועד סיבות, מסבב הקב"ה

עבודתם לעבוד יוכלו ישראל שבני כדי הטבע,
ועיכובים. מניעות שום בלי

והמצוות התורה קיום שכל רואים שאנו ולמרות
במה זה הרי - דוקא הטבע בדרכי להיות צריך

בנוגע אבל ישראל, בני מצד המצוה לקיום שנוגע
יוכלו שישראל כדי הנדרש (בעולם) להמצב
הגבלות, שום אין במילואה, עבודתם לעבוד
לאפשר כדי גלויים נסים גם עושה והקב"ה

במכת [כמו הטבע בדרכי עבודתם לעבוד לישראל
על נסי חושך והביא גלוי נס עשה שהקב"ה חושך,

ולמצוא לחפש יוכלו ישראל שבני כדי המצרים,
(מצדם)]. טבעי באופן הכלים

העיקר, וזהו פשוטו", מידי יוצא מקרא ו"אין
האמיתית הגאולה קודם עוד כעת שכבר

ישראל, כלל של במושבותם" "אור ישנו והשלימה
בגשמיות כפשוטו מישראל, ואחת אחד ובכל

הרחבה מישראל ואחת אחד לכל שיש וברוחניות,
עניניו, בכל ומנוחה

פני לקבל לבב וטוב שמחה מתוך עצמם ומכינים
ובבנותינו בבנינו ובזקנינו בנערינו צדקנו, משיח

ברוחניות וכן כפשוטו אתם, וזהבם וכספם
דידן. בעגלא ממש בקרוב הענינים,

תשמ״ה) ויק״פ ש״פ תשמ״א, בא ש״פ שיחות פי (על

המשיח, מלך שליט״א הרבי של לגני" "באתי מאמר מתוך

התשל"ו שבט י'

השישית האות סיום
רבי הריי"צ, אדמו"ר ע"י ניתן ה'תש"י, שבט י' לקראת
"באתי בשם שנודע המאמר הקודם, הרבי יצחק, יוסף
שבט י' ביום הראשנים פרקיו חמשת את ללמוד לגני",
י"ג ביום הבאים הפרקים חמש המשכו, ואת ה'שי"ת
בסיומו הפרקים לחמש ועד בבפורים גם וכך שבט,

ניסן. ב' ביום
נוהג תשי"א, בשנת הגלויה לנשיאות עלייתו מאז
מאמר שבט, י' מידי לומר המשיח, מלך שליט"א הרבי
אדמו"ר של מאמרו מתוך הסדר, עפ"י (פרק) אחת "אות" על המבוסס

הריי"צ.
ע"י לגני" "באתי מאמרי עשרים של ראשון מחזור הסתיים תש"ל בשנת
ג' מחזור תש"נ. בשנת שהסתיים ב', מחזור והחל המשיח מלך שליט"א הרבי
השישית בשנה נמצאים אנו בו הרביעי, המחזור והחל תש"ע בשנת הסתיים

תשע"ו. -
שליט"א הרבי ע"י תשע"ו, זו, לשנה לגני" "באתי שהמאמר הרי לכך בהתאם
הריי"צ. אדמו"ר של לגני" "באתי במאמר השישית לאות מקביל המשיח, מלך
הביאור המשך - (א) תשל"ו דשנת לגני" "באתי המאמר סיום ח' פרק להלן

הריי"צ. אדמו"ר של במאמרו השישית ל"אות"

המשכן מקרשי לקרש השקר את להפוך
הד', שבאחורי היו"ד בענין בהמאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק שכתב מה וזהו ח)
דלית דאצילות מלכות והיינו גרמה ואזעירת הביטול על מורה יו"ד שאות
דאזעירת הביטול רק [לא הוא מלכות דבחי' שהביטול כלום, מגרמה לה
הביטול. תכלית שהוא כלום, מגרמה לה דלית הביטול בחי' אם] כי גרמה,
הכי ביטול בחי' נתגלה תתאה), (=חכמה ח"ת בחי' במלכות, שדוקא וכנ"ל
וגמ"ח, עבודה דתורה הקוין ג' בכל צ"ל זה שביטול בהמאמר, וממשיך עליון.
צריך אם כי הרוח) דגסי (השלילה סתם ביטול מספיק אינו התורה שבלימוד
צריך (תפלה) העבודה בקו וכן לגמרי", במציאות בהיטול "בבחינת להיות
בקו וכן מלכות, דבחי' הביטול בחי' שהוא אני ואביון דעני הביטול להיות
על משל (שהוא כבדה משא דהגבהת בהמשל מבאר המצות) (קיום הגמ"ח
מספיק (אינו ביותר כבידה משא להגבי' שבכדי כנ"ל), המצות, דקיום ענין
הביטול וע"י ביותר. עצמו את לצמצם צריך אם) כי קצת, עצמו שיצמצם
הגילויים כל את שמקבל ומחזיק, ריקן כלי נעשה הוא הנ"ל) קוין ג' (בכל
המצות וקיום התורה בלימוד עבודתו את לעבוד מלמעלה שנותנים והכחות
המשכן, לקרשי שיתהפך העולם ושקר מקשר שעושה ועד התפלה, ועבודת
הביטול ע"י הוא זה דכל דקדושה. לשטות דלעו"ז השטות את שמהפך
את לנצח שיוכל מלמעלה שנותנים הכחות לקבל כלי הוא שאז ריקן, דכלי
את מבזבזים המלחמה נצוח שבשביל בהמאמר1 וכמבואר היצר, מלחמת
אבותיו). שאצרו מה וגם בעצמו שאצר (מה דור מדור הכמוסים האוצרות
(אנשי דוקא שהם החיל אנשי בשביל החיל, פקידי ע"י אותם ומוסרים
שבזה, הפירושים ג' בכל הוי', הצבאות בפועל, הנצחון את מביאים החיל)
יציאת מזמן התחיל לישראל הוי' צבאות התואר והנה בהמאמר2. כמבואר
מצרים, מארץ הוי' צבאות כל יצאו הזה4 היום בעצם שכתוב3 וכמו מצרים,
דיציאת הגאולה בדוגמת שתהי' העתידה, לגאולה בנוגע גם מובן ומזה
שעי"ז נפלאות, אראנו מצרים מארץ צאתך כימי שכתוב5 וכמו מצרים
שהיו הענינים לגבי אפילו נפלאות יהיו שאז העתידה דגאולה הגילוי יהי'

בתוכם. והוא עפר6 שוכני ורננו הקיצו יהי' זה ולאחרי ביצי"מ,
_____________

היום בפי' ג') (אות מהנ"ל להעיר (4 מא. יב, בא, (3 פי"ב. שם (2 פי"א. שם לגני באתי ד"ה (1
יט. כו, ישעיהו (6 טו. ז, מיכה (5 הזה.

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ז. פרק מעשר הלכות

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

ו-ח. פרקים שופר הלכות

א-ג פרקים שקלים

א-ב פרקים החודש קדוש הלכות ד. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ברכה" "דולר ע"י הברכה המשכת

בא פרשת

בא

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

לכולם ומסבירים התורה, פי על מתנהגים כאשר
שהיות - יפות פנים בסבר - יהודים) אינם (כולל

ביכולת אין גמורה, במתנה ישראל לבני אלו שטחים נתן והקב"ה
אמיתי! שלום להשכנת הדרך זוהי - וכו' זאת לשנות אחד אף

תשמ"ב) טבת י' (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אמיתי לשלום הדרך
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש
מומחה מוהל

שליט"א ישראלי מנחם הרב

053-431-7709
רב נסיון

גבריאל ניר הרב



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

אלינה מרת וזוגתו רועי ר' למשפחת

שיחיו שבתוב
תחי' סוניה סופיה ה' בצבאות החיילת בתם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

וילהלם ורעיתו ברוך הרב למשפחת
שי' צבי הת' לבוא

רחל הינדא מרת עב"ג השידוכין בקשרי
שארף ורעיתו יהושע הרב למשפחת
זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב טובמזל מזל

גבריאל ניר הרב זכה שנים לפני
שבת"א, בפלורנטין חב"ד בית מנהל
שליט"א מהרבי ברכה" "דולר לקבל
לראות זכה כבר מאז המשיח. מלך
על ברכה. מאותה ונפלאות ניסים

מספר: הוא באחרונה, מהן אחת
קבלתי השנה, בחנוכה חמישי "ביום
מוכר לא מאדם טלפונית שיחה
שלו משפחה קרוב בקשה. ובפיו
ושמעו והיות קריטי, במצב נמצא
מהרבי ברכה דולר בידי שיש
מבקשים הם המשיח, מלך שליט"א

ולהצילו. לנסות לחולה להעבירו
זמן כעבור ואכן מייד הסכמתי

יהודי אלי הגיע מה
פפו, ששמו 70 כבן
"אני יווני. ממוצא
אינני סיפר, אישית,
בקשו אבל מאמין.
טובה לעשות ממני
ה"דולר את ולהעביר
וטובה ברכה",
מוכן בהחלט אני

לעשות".
סיפר, פפו כעת
בקרוב מדובר כי
בשם שלו, משפחה

משפחה בעל 47 כבן יהודי אילן.
טוב. הרגיש לא וחצי כחודש שלפני
ושם הרפואה לבית אותו לקח גיסו
למיון מייד הוכנס אילן התעלף. הוא
הרופאים הדם בבדיקת כבר כאשר
כלל לו אין כי הדם בספירת גילו
הוכנס הוא לבנות!. דם כדוריות
כזה במצב מאחר בידוד, לחדר מיד
אפסית כמעט היא החיסון מערכת
לחלוטין. להכריעו יכול זיהום וכל

השתפר. לא מצבו הבאים בימים
סגורות, עיניו בתרדמת. נותר הוא
בחוסר אותו, לסובב מגיב אינו
רק אישרו הרופאים עמוק. הכרה
בתחלופה, המשפחה, מבני לאחד
להעברת מחשש בחדרו, לשהות

חיידקים.
כאשר יותר, כחמור הוגדר מצבו
לגרום הרופאים נסיון כי התברר
לא הלבנות הדם כדוריות לחידוש
הרימו הרופאים זה בשלב צלח.
את הסבירו למשפחה פנו הם ידיים.
שבני והציעו אילן של מצבו חומרת
מאחר ממנו, להפרד יבוא המשפחה

להושיעו. יכולת כל להם ואין

המשפחה, מבני אחד הציע זה בשלב
פלורנטין, בשכונת גלריה להם שיש
שמעו וממנו חב"ד הבית ממקום בה
על אליך לפנות ברכה", ה"דולר על
לחולה ברכה הדולר את להביא מנת

אחרון. הצלה כניסיון
ברכה, הדולר את לפפו מסרתי
תמנות עם ביחד ממוסגר שהיה
והוא המשיח מלך שליט"א הרבי

לדרכו. יצא
מאחותו שמעתי הדברים המשך את
ברכה הדולר שאכן שספרה אילן של
בערב ראשון וביום לידיה הגיע
חנוכה, של שמיני נר הדלקת לאחר
היא חנוכה, וזאת
הרפואה לבית הגיעה
בתורה, לשהות
ליד הלילה כל במשך
החולה. אחיה מטת

דולר את הניחה היא
הממוסגר, הברכה
אחיה של ראשו לצד
שעות כל ובמשך
כל כאשר הלילה,
נושאת היא העת
מהשי"ת. לנס תפילה
הבוקר בשעות ואכן
את פקח אילן לפתע המוקדמות,
הרפואי במיכשור מתבונן עיניו,
נמצא שהוא להבין ומתחיל סביבו
באחותו כשהבחין ואז רפואה. בבית
ושאל מדהימה בפשטות אליה פנה
מרגישה?" את איך נשמע, מה "נו
שניות לכמה בהלם הייתה אחותו

מרגיש?" אתה "איך אותו ושאלה
לפתע ואז ענה השם", ברוך "בסדר,
הממסוגרת בתמונה עיניו נתקלו
הרבי תמונת עם ברכה" ה"דולר של

המשיח. מלף שליט"א
זה "כן, שאל. איתי?" היה זה "מה,
בדרכה כשהיא ענתה איתך" היה
בדחיפות ולדווח מהחדר לצאת
החיובית. ההתפתחות על לאחיות

שניצלתי האדם שזה מרגיש "אני
את לתת צריך לדעתי בזכותו.
אמר. החולים", לכל הזאת התמונה
לחדר. הוזעק הרפואי הצוות
כי הוכיחו המיידיות הדם בדיקות
כדוריות את לייצר חזר הגוף אכן
אחדים ימים בתוך הלבנות. הדם
חזר כבר שבוע ולאחר התחזק אילן

ב"ה. לעבודתו,

 
   
    

   
   
   

  
   
   
   
   

 
   

א) י, (שמות פרעה אל בא
הדור - דדורנו החידוש מובן ...מזה
. זה שלפני הדורות כל לגבי התשיעי
בפועל, אז באה לא שהגאולה מכיון .
ד"אתפריעו (הגילוי פרעה" אל ה"בא
בתכלית היה לא למטה) נהורין" כל
(היתה בריא בגוף כנשמה השלימות
הנשמה וגם הגוף, מן הנשמה הסתלקות
הוא ש"הדיבור במצב היתה בגוף

וכו'); בגלות"
האחרון הדור - זה בדורנו כן שאין מה
נעשה - לגאולה הראשון והדור לגלות
זו שלא המאורות", ”נתלו תיכף-ומיד
הגדולים במאורות ח"ו חסר שלא בלבד
ותורה-שבעל- תורה-שבכתב דגילוי
שלימות בזה נוספת - אדרבה אלא פה,

יותר.. נעלית
מקבלים בגופים שכנשמות באופן

נהורין" כל ”אתפריעו בפנימיות
שמשיח על-ידי-זה עתה, ש"נתלו"
תשלח", ביד נא ”שלח מיד, בא צדקנו
עד כולו, העם כל את תורה וילמד

תצא". מאתי חדשה ”תורה
תשנ״ב) בא פר׳ שבת מלכות״ (״דבר

ממצרים ה׳ הוציאך חזקה ביד כי
ט) יג, (שמות

ימין, אלא אינו יד שנאמר מקום כל
"ועברתי נאמר זה ועל רחמים. שהוא
הקב"ה שהעביר פירוש - מצרים" בארץ
אף במצרים, דינים ועשה מדותיו על
לברואיו. ולהטיב לרחם שמדותיו פי על
כמשל לישראל. אהבתו מחמת והכל
לעשות שרוצה אהבתו שבעבור האב,
על וכועס חסדו כובש בנו, עם חסד

בנו. את המצערים אחרים
פרשתנו) הזקן, לאדמו״ר אור (תורה

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

17:37 16:22 ירושלים
17:39 16:36 תל-אביב
17:37 16:25 חיפה
17:41 16:40 באר-שבע
17:38 16:35 ניו-יורק

לא ונקה - ה' דבר אשר הדבר 
כח) א מו. פרק (ירמיהו אנקך

והזהב הכסף עם לגאולה יוצאים

לומדים אנו עליו גדול" שה"רכוש בספרים נאמר
עימם הוציאו ישראל שבני השבוע בפרשת

שהיו הקדושה ניצוצות על גם מרמז ממצרים
שהם שבזה מצרים, (ועניני) בארץ נמצאים

הוציאו מצרים, של וכו' הכסף כלי את הוציאו
מצרים של הרע מן (שבהם) הקדושה ניצוצות את

הקדושה. לרשות והחזירום
הוא הניצוצות") "בירור (של הזו והעבודה

מישראל, ואחד אחד כל בעבודת עיקרי ענין
ועבודת התורה לימוד של החיוב על שבנוסף

גופא ובזה עצמו, בהאדם הם שבעיקרם התפלה,
המצות קיום גם להיות צריך שלו, ברוחניות -
צריכות שלו הרשות דברי כן וכמו המעשיות,

קדושה ממשיך זה ידי שעל שמים, לשם להעשות
הקדושה ניצוצות את ומעלה העולם בגשמיות

האמיתי. למקומם

עליה לצורך ירידה
על התורה בסיפור גם מוצאים אנו זה ענין

את שנתנה חושך, מכת עצם (א) חושך: מכת
המצרים לבתי להכנס ישראל לבני האפשרות

ישראל בני "ולכל (ב) כליהם, את ולראות
סוגי שני כנגד שהם - במושבותם" אור היה

ידה שעל והתפלה, התורה של העבודה העבודה:
ישראל של "במושבותם" הקדושה אור מאיר

העולם, זיכוך של והעבודה ורוחניותו), (בנשמתו
גשמיים שבדברים הקדושה ניצוצות את להוציא

לקדושה. ולהעלותם
רש"י של פירושו בתוך לדייק ניתן יותר ובעומק

של שהחלק שמשמע חושך מכת בסיפור שם

חלק אינו במושבותם" אור היה ישראל בני "ולכל
עוד גבוה ענין נרמז שבזה לפי הוא חושך, ממכת
וזיכוך בירור של העבודה גמר לאחרי הבא יותר,

העולם.
ועבודתה הנשמה שירידת מקומות, בכמה מבואר
עבודתה גמר שלאחרי העליה, לצורך היא למטה
למדריגה הנשמה מתעלית העולם וזיכוך בבירור

ירידתה. קודם שהיתה מכפי יותר עליונה

הקב״ה עם מתאחדים
גמר שלאחרי בכתוב, הפנימי הפירוש וזהו

במכת נרמז (שזה העולם וזיכוך בבירור העבודה
רכושם את ישראל בני הוציאו ידה שעל חושך,

- הקדושה) ברשות והכניסוהו מצרים של
במושבותם", אור היה ישראל בני ל"ולכל זוכים

ישראל האמיתי, ומקומה למושבה באה שהנשמה
כלל מקום אין ששם חד, כולא בריך-הוא וקודשא

לא (אפילו מצרים ועניני מצרים של למציאות
רק אלא לקדושה), ועולים מתבררים שהם כפי

ישראל =) בלחודוהי ומלכא ישראל הזהר) (בלשון
לבדם). ומלכם

הגדול האור שלפני האור
עתה: בעבודתנו גדול עידוד גם ללמוד יש ומזה

והשלימה, האמיתית הגאולה לפני כעת, גם
מן שלמעלה לאופנים ועד סיבות, מסבב הקב"ה

עבודתם לעבוד יוכלו ישראל שבני כדי הטבע,
ועיכובים. מניעות שום בלי

והמצוות התורה קיום שכל רואים שאנו ולמרות
במה זה הרי - דוקא הטבע בדרכי להיות צריך

בנוגע אבל ישראל, בני מצד המצוה לקיום שנוגע
יוכלו שישראל כדי הנדרש (בעולם) להמצב
הגבלות, שום אין במילואה, עבודתם לעבוד
לאפשר כדי גלויים נסים גם עושה והקב"ה

במכת [כמו הטבע בדרכי עבודתם לעבוד לישראל
על נסי חושך והביא גלוי נס עשה שהקב"ה חושך,

ולמצוא לחפש יוכלו ישראל שבני כדי המצרים,
(מצדם)]. טבעי באופן הכלים

העיקר, וזהו פשוטו", מידי יוצא מקרא ו"אין
האמיתית הגאולה קודם עוד כעת שכבר

ישראל, כלל של במושבותם" "אור ישנו והשלימה
בגשמיות כפשוטו מישראל, ואחת אחד ובכל

הרחבה מישראל ואחת אחד לכל שיש וברוחניות,
עניניו, בכל ומנוחה

פני לקבל לבב וטוב שמחה מתוך עצמם ומכינים
ובבנותינו בבנינו ובזקנינו בנערינו צדקנו, משיח

ברוחניות וכן כפשוטו אתם, וזהבם וכספם
דידן. בעגלא ממש בקרוב הענינים,

תשמ״ה) ויק״פ ש״פ תשמ״א, בא ש״פ שיחות פי (על

המשיח, מלך שליט״א הרבי של לגני" "באתי מאמר מתוך

התשל"ו שבט י'

השישית האות סיום
רבי הריי"צ, אדמו"ר ע"י ניתן ה'תש"י, שבט י' לקראת
"באתי בשם שנודע המאמר הקודם, הרבי יצחק, יוסף
שבט י' ביום הראשנים פרקיו חמשת את ללמוד לגני",
י"ג ביום הבאים הפרקים חמש המשכו, ואת ה'שי"ת
בסיומו הפרקים לחמש ועד בבפורים גם וכך שבט,

ניסן. ב' ביום
נוהג תשי"א, בשנת הגלויה לנשיאות עלייתו מאז
מאמר שבט, י' מידי לומר המשיח, מלך שליט"א הרבי
אדמו"ר של מאמרו מתוך הסדר, עפ"י (פרק) אחת "אות" על המבוסס

הריי"צ.
ע"י לגני" "באתי מאמרי עשרים של ראשון מחזור הסתיים תש"ל בשנת
ג' מחזור תש"נ. בשנת שהסתיים ב', מחזור והחל המשיח מלך שליט"א הרבי
השישית בשנה נמצאים אנו בו הרביעי, המחזור והחל תש"ע בשנת הסתיים

תשע"ו. -
שליט"א הרבי ע"י תשע"ו, זו, לשנה לגני" "באתי שהמאמר הרי לכך בהתאם
הריי"צ. אדמו"ר של לגני" "באתי במאמר השישית לאות מקביל המשיח, מלך
הביאור המשך - (א) תשל"ו דשנת לגני" "באתי המאמר סיום ח' פרק להלן

הריי"צ. אדמו"ר של במאמרו השישית ל"אות"

המשכן מקרשי לקרש השקר את להפוך
הד', שבאחורי היו"ד בענין בהמאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק שכתב מה וזהו ח)
דלית דאצילות מלכות והיינו גרמה ואזעירת הביטול על מורה יו"ד שאות
דאזעירת הביטול רק [לא הוא מלכות דבחי' שהביטול כלום, מגרמה לה
הביטול. תכלית שהוא כלום, מגרמה לה דלית הביטול בחי' אם] כי גרמה,
הכי ביטול בחי' נתגלה תתאה), (=חכמה ח"ת בחי' במלכות, שדוקא וכנ"ל
וגמ"ח, עבודה דתורה הקוין ג' בכל צ"ל זה שביטול בהמאמר, וממשיך עליון.
צריך אם כי הרוח) דגסי (השלילה סתם ביטול מספיק אינו התורה שבלימוד
צריך (תפלה) העבודה בקו וכן לגמרי", במציאות בהיטול "בבחינת להיות
בקו וכן מלכות, דבחי' הביטול בחי' שהוא אני ואביון דעני הביטול להיות
על משל (שהוא כבדה משא דהגבהת בהמשל מבאר המצות) (קיום הגמ"ח
מספיק (אינו ביותר כבידה משא להגבי' שבכדי כנ"ל), המצות, דקיום ענין
הביטול וע"י ביותר. עצמו את לצמצם צריך אם) כי קצת, עצמו שיצמצם
הגילויים כל את שמקבל ומחזיק, ריקן כלי נעשה הוא הנ"ל) קוין ג' (בכל
המצות וקיום התורה בלימוד עבודתו את לעבוד מלמעלה שנותנים והכחות
המשכן, לקרשי שיתהפך העולם ושקר מקשר שעושה ועד התפלה, ועבודת
הביטול ע"י הוא זה דכל דקדושה. לשטות דלעו"ז השטות את שמהפך
את לנצח שיוכל מלמעלה שנותנים הכחות לקבל כלי הוא שאז ריקן, דכלי
את מבזבזים המלחמה נצוח שבשביל בהמאמר1 וכמבואר היצר, מלחמת
אבותיו). שאצרו מה וגם בעצמו שאצר (מה דור מדור הכמוסים האוצרות
(אנשי דוקא שהם החיל אנשי בשביל החיל, פקידי ע"י אותם ומוסרים
שבזה, הפירושים ג' בכל הוי', הצבאות בפועל, הנצחון את מביאים החיל)
יציאת מזמן התחיל לישראל הוי' צבאות התואר והנה בהמאמר2. כמבואר
מצרים, מארץ הוי' צבאות כל יצאו הזה4 היום בעצם שכתוב3 וכמו מצרים,
דיציאת הגאולה בדוגמת שתהי' העתידה, לגאולה בנוגע גם מובן ומזה
שעי"ז נפלאות, אראנו מצרים מארץ צאתך כימי שכתוב5 וכמו מצרים
שהיו הענינים לגבי אפילו נפלאות יהיו שאז העתידה דגאולה הגילוי יהי'

בתוכם. והוא עפר6 שוכני ורננו הקיצו יהי' זה ולאחרי ביצי"מ,
_____________

היום בפי' ג') (אות מהנ"ל להעיר (4 מא. יב, בא, (3 פי"ב. שם (2 פי"א. שם לגני באתי ד"ה (1
יט. כו, ישעיהו (6 טו. ז, מיכה (5 הזה.

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ז. פרק מעשר הלכות

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

ו-ח. פרקים שופר הלכות

א-ג פרקים שקלים

א-ב פרקים החודש קדוש הלכות ד. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ברכה" "דולר ע"י הברכה המשכת

בא פרשת

בא

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

לכולם ומסבירים התורה, פי על מתנהגים כאשר
שהיות - יפות פנים בסבר - יהודים) אינם (כולל

ביכולת אין גמורה, במתנה ישראל לבני אלו שטחים נתן והקב"ה
אמיתי! שלום להשכנת הדרך זוהי - וכו' זאת לשנות אחד אף

תשמ"ב) טבת י' (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אמיתי לשלום הדרך
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש
מומחה מוהל

שליט"א ישראלי מנחם הרב

053-431-7709
רב נסיון

גבריאל ניר הרב



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

שבט י׳ התוועדויות
יום שבט, י' יחול רביעי ביום

ויום הריי"צ, הרבי של ההילולא
שליט"א הרבי של לנשיאות עלייתו

יתקיימו היום לרגל המשיח. מלך
והתוועדויות, אירועים חב"ד במוקדי

מוזמן. הציבור בערב. ג' מיום החל

שבט י׳-י״א כנס ד׳: ביום
ה"הקהל" לאירוע ההכנות נשלמות

בהתוועדות השבוע שיערך הגדול
עלייתו יום שבט, י'-י"א לרגל הארצית

מלך שליט"א הרבי של לנשיאות
רבנים, חלק: יטלו באירוע המשיח.
הדוברים: בין ציבור. ואישי שלוחים

"אור קהילת רב אלול, רזיאל הרב
בן-עמי בן-ציון ד"ר הרב החמה",

יו"ר קידר עדי עו"ד מיקרוגרפי, אמן
סיטבון דוד הזמר ועוד. חננו, עמותת
הסעות הערב. את ינעימו חיים ויוסף

נוספים: לפרטים הארץ. רחבי מכל
.03-658-4633

הכרמל בטירת הקהל כנס
חלק נטלו משתתפים עשרות

בית ע"י שנערך "הקהל" באירוע
אמנים שורת הכרמל. בטירת משיח
והיוצר הזמר השתתפו: מפורסמים
גילי בכר, נדב עם ביחד רנד, שולי

נשא כן כמו רביץ. נתי והשחקן שושן
קרומבי. בער שלום הרב דברים

בכל בטובו ״מחדש ית׳ שהוא בזה ההתבוננות ע״י ית׳. המצאו מאמיתת אלא אינו הנבראים קיום
ית׳״. לו דירה ״להיות העולם של האמיתי עניינו את מגלים אנו בראשית״, מעשה תמיד יום

טובות חדשות

הטובה הבשורה
שבט חודש של

"הקהל" להתוועדות כולנו
שבט י'-י"א הארצית

! ב ו ר ק ה י ע י ב ר ם ו י

לנו מבטיחה חדש לחודש השבוע כניסתנו
לכך למצוא אפשר בעזהשי"ת. טובות, בשורות
המפוענח שבט החודש, של בשמו וסימוכין רמז
טובות, בשורות שנתבשר של: התיבות לראשי

לזה. מעבר כאן יש דבר של לאמיתו אבל

דורש רבינו משה הקודמים, השבועיים במהלך
ומכה מתרה ישראל, בני את לשחרר מפרעה
יוצא בא, פרשת בפרשתנו השבוע רק אך בו,
צאתך ו"כימי ממש, בפועל ממצרים ישראל עם

אראנו מצרים מארץ
נפלאות".

גאולת של התרחשותה
בתורה, השבוע מצרים
את במקביל מעוררת
הגאולה של התרחשותה
והשלימה האמיתית
ומכאן ממש, בפועל
הטובות, הבשורות
אלה בימים נזכה להם
מצינו לא ועדיין בוודאי.
הטובות הסיבות את
בפרט טובות לבשורות
עלינו הבא השבוע בימי

לטובה.

הרוחניות הכנות
שבט, י'-י"א התאריכים יחולו הקרוב בשבוע
אדמו"ר של הסתלקותו יום את מציין האחד
בשושלת השישי הנשיא יצחק יוסף רבי הריי"צ,
לנשיאות עלייתו יום את מציין והשני חב"ד,
שליט"א הרבי אחרון, גואל השביעי, הנשיא של

המשיח. מלך

היום לקראת הנדרשת הרוחנית מההכנה כחלק
נדרשים אנו הגדול,
המאמר את ללמוד
בשם הידוע הנשיאותי
שם לגני", "באתי
ירידת תהליך מתואר

להמשכתה ועד עליונים, מעולמות השכינה
כאן המשכן. מעשה באמצעות קבוע באופן
הפסוק: כלשון שיטים מעצי שנעשה במשכן
שיטים עצי למשכן הקרשים את "ועשית
במימד לראשונה השכינה שרתה עומדים",

והחומרי. הגשמי

מעיד הקודש, בלשון שנקרא כפי דבר של שמו
המשכן במעשה שדווקא העובדה מהותו. על
מעידה "קרש", המלה בתורה לראשונה מופיעה
בהשראת חשיבותה על
בהמשך ואכן השכינה.
הרעיון, מוסבר המאמר
"שקר" את לקחת יש
ל"קרש" ולהפכו העולם

המשכן. מקרשי

הקרוב רביעי
אותה זו העולם שקר
כאילו הפנים העמדת
יישות הינו העולם
הוא כאילו עצמית,
מעצמו, כך קיים
מאז שהייתה מציאות
פנים העמדת תפסק. לא פעם ואף ומתמיד
וכל עצמו את עושה דבר אין שהרי שיקרית!
המצאו מאמיתת אלא אינו הנבראים קיום
ית' שהוא בזה ההתבוננות ע"י דווקא ית'.
מעשה רגע) (בכל תמיד יום בכל בטובו "מחדש
השיקרי המסווה את מסירים אנו בראשית",
לו "להיות האמיתי עניינו את ומגלים מהעולם

בתחתונים". דירה ית'

בהקהל, יתכנסו שבט, י' הקרוב רביעי ביום
בראשל"צ, "בלוודר" באולמי ישראל בית המוני
שליט"א הרבי של לנשיאות העליה יום לציון
הכח את יהודי לכל המעניק המשיח, מלך
לניצול ועד העולם, משקר המסווה להסרת
האמיתית הגאולה הבאת לזירוז העולם ענייני

ממש. בקרוב והשלימה

לקוזומל הגאולה אופנועי

במקסיקו. קוזומל חב״ד בית של החדש הרכש את קבלו אליכם. בדרך הגאולה אופנוע
לגאולה. בפעולה ואנונו, לוי הת׳ החסידי האופנוען בתזוזה! תמיד זמין, תמיד
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ביניים סיכום - הגאולה זמן

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

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

הקהל שנת (15.1.16) ה'תשע"ו שבט ה' בא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1079

ע"י הוכרזה למניינם) '90) תש"נ שנת
כ"שנת המשיח, מלך שליט"א הרבי
האמיתית הגאולה לניסי כשכוונתו ניסים",
להתגלגל החלו זו מנקודה והשלימה.
תואמים מדהימים, גלובאליים אירועים

הגאולה. ליעודי במדוייק

נפילת באירופה, הקומוניזים התפרקות
הראשונה, המפרץ מלחמת ברלין, חומת
וביטול המועצות ברית התפרקות
מליוני שחינכה מעצמה ברוסיא, הקומוניזים
התבטלה, עולם בבורא לכפירה אדם בני
הגרעיני הנשק לצימצום המעצמות הסכמי
כאשר אזרחיים לצרכים המשאבים והפניית
הגאולה מיעודי אחד להתממש מתחיל בזה
לאיתים". חרבותם "וכיתתו הידועים,

חדש. לעתיד תפנית עורך העולם

מאחור נותר הערבי העולם
עדיין אבל בתפנית, החל בכללותו העולם
הערבי העולם מאחור. שנותרו מי היו
באחיזתו נותר לשלום, בעויינותו נותר
הגיע ואז חיים. וכאורח כמדיניות בטירור
נראה היה זה בתחילה אם זמנו. גם
מלוכה משטרי הפלת הערבי", כ"האביב
התברר קצר זמן שבתוך הרי ורודנות,
העימות מדינות ובעיקר ערב מדינות כי
קריסה של בעיצומה נמצאות ישראל, עם

כאחד. וחברתית מדינית

הקריסו אלו, במדינות אזרחים מלחמות
הצבאית. עוצמתם כל את עצמן לתוך
במצרים" מצרים "וסכסכתי הנבואי היעוד

יומי. חדשותי לנושא הפך

הביאה דאעש, של הפתאומית הופעתו
ששאב הערבי, בכאוס מדריגה לעליית
צבאית לפעילות המעצמות את לתוכו
פעילות את מעצימה שהיא תוך גלויה
קורא ערב. במדינות המתרחשת ההרס
כי בתורתו העיד כבר מראש, הדורות
הטירור בדרך לבחור עתיד הערבי העולם
וכפירוש בכל" ו"ידו אדם" פרא יהיה "והוא
בוזז והוא ממון בוזזים "שהכל חז"ל:
התורה מעידה דבר של בסופו אך נפשות",

כנגדו. יפעל העולם בו" כל "יד כי

תהליכים ארבעה
שנערך מאלף ראיון התפרסם אלה בימים
הוא במהלכו בכור, גיא ד"ר המזרחן עם
באיזורנו הבולטים המהלכים את סוקר
במונחים מציין שהוא תוך האחרונה, בשנה

מדהימים: תהליכים ארבעה מקצועיים,

ערב: מדינות חורבן הוא הראשון התהליך
תימן עירק, סוריה, כמו מרכזיות מדינות
והאירגונים דאעש של צילו נחרבו. ולוב
של חלקה את כבר מכסה הג'יהדיסטים,
שטחה. שאר על מאיים כשהוא לבנון
לא וגם בסיני לשלוט מצליחה אינה מצרים
בתנועת בה אוחז הטירור המערבי, במדבר
נעלם. הזה המונח ערב, צבאות מלקחיים.

נעלמות. ערב מדינות

מראש שצפה מי יש
מחיקת הוא המדהים, השני התהליך
מוחקים ודומיו דעאש הלאומיים. הגבולות
עירק, סוריה בין הבינלאומיים, הגבולות את
הבלתי השלישי, התהליך טורקיה. לבנון,
מוסלמים מליוני של שפיכתם הוא יאומן,
ל"עורובה", אותה שהופכים לאירופה

מדינות מול
ה פ ו ר י א

ההמומות.

ך י ל ה ת ה ו
הוא הרביעי
של עלייתם
יהודים רבבות
הקודש. לארץ

מדהימים תהליכים וגדלה. ההולכת עלייה
מסכם אותן, לצפות היה יכול לא שאיש

בכור. ד"ר

צפה שכן מי יש להעיר, רק יש כך ועל
הרבי בבירור, כך על הודיע ואף מראש
בפועל ויגאלנו שיבוא המשיח מלך שליט"א

ממש. ומיד תיכף ממש,

בדעא״ש נלחמים

גדולה אחות כשיש נכבדות הצעת
עם בנו...שליט"א עבור נכבדות הצעת דבר על כותב
שטרם מבוגרת אחות לה שיש אלא אחת... בחורה

התארסה,
יגמרו ואז תתארס הגדולה שבקרוב הוריהן רמזו אבל

האמורה. בהצעה הקטנה עם הדבר את
שאין מובן עד, עדי בנין זה הרי שידוכין שענין כיון הרי

קודם, ימים איזה בהנ"ל ההקדם על וללחוץ למהר
יחכו ההוא המועד שעד מועד, איזה לקבוע אם כי

הגדולה, האחות של לאירוסי'
שבועות, באיזה להיות יכול הרי והמועד

רז"ל אמרו עליו בחדש אנו נמצאים הכי שבלאו כיון
באב. דלישתמיט בתחלתו) ב' עמוד (כט תענית במס'

השני הצד (פארבינדען) לקשר כדאי אין טעמים מכמה
בההצעה, דוקא הם שמוכרחים

כיון זיך) (פארבינדען לקשר לא מצדם גם גיסא ולאידך
הצעות עוד תהיינה אלו שבועות שבמשך שבאפשרי

בהן. להתענין הראויות
אנ"ש בהתועדויות השתתפותו ע"ד מזכיר שאינו לפלא

ברבים הנלמדים תורה בשיעורי וכן
מצוה זוהי שהרי המעינות בהפצת מפעולותיו והעיקר

שבגופו
אבותם וזכות בזה התעסקו אבותיהם אשר לאלו ובפרט

מסייעתם.
בענינים הטוב שהרי האמור, בכל לבשו"ט בברכה
בהטוב תלוי - הישראלים ואשה באיש - הפרטים
ו׳תמ) (מאגרת הכללים. דבענינים

בסיני טרור
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