
לגני באתי קונטרס
שבט יו״ד הבהיר יום לקראת
ושמונה שישים מלאות יום הבעל"ט,
שליט״א, המשיח מלך לרבי שנה (חיים)
אדמו"ר של עבודתו שלימותו ויום
אוצר מערכת הו"ל דין, בעלמא הריי"צ
לגני באתי ד"ה המאמרים את החסידים,
בעיקרם המיוסדים ותשל"ח תשי״ח גו״
וכן ההילולא, מהמשך השמיני פרק על
תשמ"ח. ניסן ב' משיחת חלק מצורפת

הישיבה להצלת
העולמית המערכה נפתחה השבוע
ליובאוויטש חב"ד חסידי ישיבת להצלת
בברכתו שנה כ-30 לפני שהוקמה צפת
שליט"א. המשיח מלך הרבי של הקדושה
תשע"ח) (לשנת נכון לומדים בישיבה
מישיבות והינה תלמידים מאות כארבע

ובעולם. בארץ הגדולות חב"ד

סאגה נערכה האחרונות, בשנים
בניין על שונות, בערכאות משפטית
לשעבר. רקפת" ב"מלון השוכן הפנימיה
להתפנות, הישיבה על כי קבע ביהמ"ש
וזאת מחו"ל, לגורם נמכר שהבניין מכיוון
בתרומה. לישיבה ניתן שהמבנה למרות
והוביל רבתי סערה עורר הפסק-דין
ובעולם בארץ וידידים גורמים לפעילות
רכישתו. ע"י הבנין להצלת להירתם
י"ב עד להשיג הישיבה על כך לשם
מיליון 24,000,000 – ה'תשע"ח שבט
נפתחה השבוע ראשון ביום שקל!!!!
התרומות, לגיוס הגורלית המערכה
לסייע ביכולתו אשר לכל הפונה
להשתתפות הרשמי האתר בתרומה.

www.24000000.co.il במבצע:

טובות חדשות

הנשיאות קבלת יום - שבט י'
המרכזית ההתוועדות

(24.1.18) ה'תשע"ח שבט ח' רביעי, יום
ראשל"צ בראשיתה אולמי

קשות. אבידות האחרון בשבוע סבלה מצרים
תכתיב עפ"י עליהם שנחתה המכות סדרת
רבינו, משה הוא ראשון גואל של מפיו מדוייק
נחש ראש אך במצרים. עצום להרס גרמה
של שעתה הגיעה כעת שלם. נותר עדיין
לעימות נדרש רבינו משה הגורלית. המערכה
בשיא מבצרו, במקום שהוא כפי פרעה עם
משה פרעה". אל "בוא הקליפתית עוצמתו
יונק ממנה הטומאה עוצמת את רואה רבינו

וחושש. פרעה

אין הקב"ה, לו אומר
"בא לחשוש: מה לך
משמע בוא! פרעה". אל
בוא ואתה. אני יחדיו,
הולכים אנחנו ואזי אלי

יחד!

הפכים נושא
משה חשש כה עד אם
פרעה, טומאת מפני
ההוראה שדווקא הרי
אלי! "בוא החדשה
העוצמה לתכלית
יחד", ונלך האלוקית
משה אצל מעוררת
יותר. עמוק חשש

אפשרית, בלתי מציאות יוצרת ההוראה
עם המוגבל הנברא יתחבר זה כיצד כביכול.

ברוך-הוא? אין-סוף ומהות עצמות

משום דווקא לחשוש. מה אין הקב"ה, מרגיע
בשום מוגבל שאיני - ומהות עצמות - שאני
בידי ההתחברות. על לך מורה שהיא, הגבלה
עם בלי-גבול לחבר הפכים, לשאת היכולת
זאת עם ויחד איתי להתאחד תוכל ולכן גבול
נשמה ודם, בשר כאיש שליחותי את לבצע
כי בו ולהתרות פרעה אל לבוא בגוף. מלובשת
המכה לפני עומד הוא
ישראל ועם המכרעת

ממצרים. יוצא

שליט"א הרבי מרחיב

התאחדות של זה שלב כי ואומר, המשיח מלך
ההכנה את היווה משה, עם ב"ה אין-סוף
- הקב"ה עתיד שם תורה. למתן הפנימית
ישראל לעם להתגלות - ית' ומהותו עצמותו
חז"ל כדרשת אלוקיך..". הוי' "אנכי כולו:

ית'. ומהותו עצמותו שאנכי", מי "אנכי,

שאכן מלמדות והבאות השבוע פרשת
עם תום, עד בוצעה האלוקית המשימה
למעמד ולהגיע ממצרים לצאת זכה ישראל
של באופן ית' עימו ולהתחבר תורה מתן
אלוקיך". הוי' "אנכי
מחובר "אנכי" מעתה
כנשמה יהודי לכל
ליהודי יש מכאן בגוף.
את לבצע היכולת את
האלוקית, השליחות
דירה ית' לו לעשות
התחתון, הזה בעולם
לזכךאתעצמווהבריאה
לגילוי ולהכינה כולה
הגאולה זמן של הנפלא
והשלימה. האמיתית

שנה חיי״ם
גואל כך ראשון כגואל
שליט"א הרבי אחרון,
הגילוי לקראת אותנו מכין המשיח מלך
והשלימה, האמיתית הגאולה של העוצמתי
עתה כאשר ית', ומהותו עצמותו של הגילוי
אלא תורה, כבמתן קצר זמן לפרק זה יהא לא

נצחית. למציאות

ליכולות מודעים להיות עלינו כך לשם
ומצוות בתורה להוסיף בנו, שניתנו עצומות
בהפצת להוסיף גם כמו טובים, ומעשים
(68) חיי"ם לרגל הארצית, ההתוועדות דבר
המשיח, מלך שליט"א הרבי לנשיאות שנה
באולמי שבט ח' רביעי ביום אי"ה שתתקיים
קבלת שעיקרה בראשל"צ, 'בראשיתה'
גדול, וביטול עצומה שמחה מתוך מלכותו

ממש. בקרוב ההתגלות עדי

ה"אנכי" גילוי
יהודי! שבכל

של העוצמתי הגילוי לקראת אותנו מכין המשיח מלך שליט״א הרבי אחרון, גואל כך ראשון כגואל
נצחית מציאות זו תהא עתה כאשר ית׳, ומהותו עצמותו של הגילוי והשלימה האמיתית הגאולה

חב״ד״ בישיבת מטר לך ״יש ענק קמפיין החל אלו בימים
בצפת. חב״ד ישיבת בבנין מטר לתרום הקורא

בצפת חב"ד לישיבת 'מטר'

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(19.1.18) ה'תשע"ח שבט ג בא, פרשת קודש שבת ערב
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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

שיחיו רבקה ומרת אריה ר' למשפחת
עמית

חנהשתחי' ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

לזכות

שי' שמואל רפאל הת'
סימהתחי' בן
וקרובה שלמה לרפואה

ישראל בעם החולים שאר בתוך

טוב שלימהמזל רפואה

 
   
    

   
   
   

  
   
   
   
   

 
   

ב) יב, (שמות לכם הזה החודש

הגאולה ליעודי ורומז 'חידוש' לשון חודש
בעולם. חידוש שיהיו

הנה "הראשונות מב) (ישעיה שכתוב זהו
לבא לעתיד יש וכי מגיד אני וחדשות באו
שהיה "מה א) (קהלת כתיב והא חדשות?
עשרה אנו מוצאין אלא שיהיה", הוא

לבא: לעתיד לחדש הקב"ה עתיד דברים

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

שבעתים".

ומר־ מירושלים חיים מים מוציא והשניה,
(יחזקאל שנאמר מחלה לו שיש כל בהם פא

אשר כל אל ישרץ אשר חיה נפש כל מז)

וגו'. יהיה נחלים שם יבא

פירותיהן ליתן האילנות עושה השלישית,
מהם אוכל אדם ויהיה וחדש חדש בכל
"ועל מ"ז) יחזקאל (שם שנאמר ומתרפא

לחדשיו ומזה.. מזה שפתו על יעלה הנחל
יוצאים". המה המקדש מן מימיו כי יבכר

החרבות ערים כל בונים שהם הרביעית,
סדום ואפילו לעולם, חרב מקום ואין
(יחזקאל שנאמר לעת"ל נבנות ועמורה
תשבנה ובנותיה סדום "ואחותיך טז)

לקדמתן".

באבן ירושלים את בונה שהוא החמישי,
מרביץ אנכי "הנה נד) (ישעיה שנאמר ספיר
כדכד "ושמתי (שם) וכתיב אבניך" בפוך

כשמש מאירות אבנים ואותן שמשותיך",
ישראל של בכבודן ורואין באין והגויים
לאורך". גוים "והלכו ס) (ישעיהו שנאמר

טו) פרשה בא, רבה, (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:41 16:26 ירושלים

17:42 16:40 תל-אביב

17:40 16:30 חיפה

17:44 16:44 באר-שבע

17:43 16:40 ניו-יורק

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

פרעה ארמון בתוך הקב"ה עם

מלך דבר

בא באפרשת
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 ,67 עצמאות
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

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

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

תניא תהלים חומש

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
חששו בגלל רק לא למשה שנאמרה (אמירה יחד'
שפתים"). ערל "ואני לקב"ה שאמר כפי מפרעה,
את ולבטל לשבור הגיע הוא שהפעם בגלל אלא

הקליפה ושורש סמל היא (שמצרים מצרים, קליפת
יצליח אכן רבינו שמשה וכדי בקדושה) הנלחמת
היה הוא הקליפה, ואת פרעה את ולבטל להכניע

לפרעה. איתו יחד יבוא שהקב"ה לזה זקוק

כמה מוזכר (וארא) הקודמת בפרשה גם אמנם
פעם ששם אלא פרעה, אל בא של הלשון פעמים
ואמרת פרעה אל ו"בא פרעה" אל דבר "בא בתור זה
"בא כשמוזכר בפרשתנו, אך דיבור. רק - אליו"
לבוא היא: הפעם המשמעות זה הפעם פרעה" אל

ישראל. לבני שעשה מה כל על פרעה את ולהעניש
מתי פרעה אל להגיע מספיק לא בפרשתינו ולכן
מחוץ בגפו נמצא כשהוא - המימה" "יוצא שהוא
עבדיו לעיני שם ודווקא לארמונו לבא אלא לביתו,

בו. להתרות

מצרים את לשבור
שבירת את פרשתנו בהמשך רואים שאנו וכמו
ולאהרן למשה ויקרא . . לילה פרעה "ויקם מצרים:
בני גם אתם גם עמי מתוך צאו קומו ויאמר לילה
שאותו ממה בשונה ה'" את עבדו ולכו ישראל
מעלי "לך לכן: קודם בארמונו למשה אמר פרעה
פני ראותך ביום כי פני ראות תוסף אל לך השמר

תמות".

נראה הפרשה בתחילת השינוי, את אנו רואים כאן
היה משה ולכן במצרים המושל הוא אכן שפרעה
השולט הוא פרעה כי אליו, להגיע שצריך זה
מאמצע החל אבל רוצה. שהוא כמו מתנהל והכל
את לחפש הוא יוצא לפתע השינוי, מתגלה הפרשה
ממצרים ישראל בני את שיוציאו כדי ואהרון משה
"וברכתם מהם מבקש שהוא אלא בלבד, זו ולא
שלא עלי "התפללו רש"י שמסביר וכפי אותי" גם
הבכורים את שראה (לאחר בכור" שאני - אמות

לילה). באותו מתים

פרעה של התוקף הדגשת שגם מובן זה לפי
השבירה את להראות כדי היא הפרשה, בתחילת
ולבקש לפרעה לגשת צריך שמשה ובמקום שלו
רואים פרשתינו בלב ישראל, בני את שישלח ממנו
לצאת ממנו ומבקש משה אל מגיע פרעה את

ממצרים.

המוסכמות מול לפעול

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

מצרים.

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
ה׳תשנ״א) בא שבת שיחת פי (על והשלימה. האמיתית



ב"ה, הקרובה החתונה טרדות
יעל מרת את מאוד העסיקו
את סיימה עתה זה מחולון. עידו
להספיק מיהרה וכעת עבודתה
מיהרה כנראה אך האוטובוס, את
מעדה כשלפתע נוכחה בזה מידי.
רגלה. קרסול את שסובבה תוך
משקלה שיווי את איבדה היא

ונפלה.

כדי שניות מספר לה לקח
בדקה רק כשקמה להתאושש.
מהנפילה. כתוצאה נפצעה האם
חריג משהו שאין משנוכחה
ח' שלישי ביום זה היה המשיכה.

שבועות. כשלושה לפני טבת

שעות, כמה חלפו
כאב לחוש כשחלה
שהלך בקרסול
שלא עד והתעצם
הרגל. על לדרוך יכלה
את הזעיקה כבר כעת
לקחתה שיבואו הוריה
של הרפואי למוקד
לה עשו שם מכבי.
שבר ואיבחנו צילום

בקרסול. ברור

היא ראשון בשלב
כאשר רגלה, בקרסול גובסה
בהנחיה אותה מצייד האורטופד
למשך בגבס להיות תצטרך היא כי

שבועות! שישה

בקרסול, מגובסת הבייתה "חזרתי
על הירהרתי, בליבי יעל. מספרת
שבועות, כמה בעוד מדבר, הוא מה

מתחתנת... אני בעזהשי"ת,

המתקפה החל רביעי ביום למחרת
שבאו ואחיי הורי המשפחתית.
את והביעו מצבי את ראו לבקרני
להיות מתכוונית את "כך דאגתם
תדחו אולי מעשי לא זה בחתונה?

החתונה? את (ח"ו)

יודעים אתם "האם אותם שאלתי
״כן - ענו הם החתן? נמצא היכן

באמריקה״

וברגיעה. בבטחון להם השבתי
נמצא הוא באמריקה! לא "הוא
המשיח! מלך שליט"א הרבי אצל
בסדר יהיה שהכל יעשה שבוודאי

השם״. בעזרת

הספקנית, פניהם הבעת למראה
את תראו "ואם בבטחה אמרתי

בלי שלה בחתונה רוקדת הכלה
משהו.. עצמכם על תקחו גבס..

הגיבו.. לא הם הנס?״ בגלל

כאבים. לי היו עדיין הבאים בימים
הצלחתי כבר שישי ביום אך
וללכת לבשל ב"ה, רגלי, על לעמוד

חב"ד. בבית להתפלל

מעומק התפללתי שבת במוצאי
החופשה על מודה אכן שאני ליבי
חייבת אני אך עלי, שנכפתה
ההכנות. להמשך רגלי על לעמוד
המשיח מלך שליט"א לרבי כתבתי
הקדושה. ברכתו את ובקשתי
שלב בע' ט"ו בכרך התשובה

ביותר: מעודדת הייתה

מצב אודות כותב ...
ובהנוגע בריאותו
דעת וחוות לרגליו,
נתוח. אודות הרופאים

חוות למטה ומצוין
מומחה רופא דעת

בכאן*.

נדפס: למטה בכוכבית
דורש - זה בכגון נתוח
יתרה וזהירות דיוק
מיוחדת ואחריות
ולכן ואופנה, בעשיתו
באופנים לרפאות משתדלים
מיוחדה, ותחבושת חגורה : אחרים
וכיו״ב. עלעקטרע ע״י חימום
רצון ויהי ״... צויין המכתב בסיום

האמור״. בכל טוב שיבשר

ממנה התשובה קריאת לאחר
מלך שליט"א שהרבי הבנתי
הרופאים, חוו"ד את דוחה המשיח
החלטתי טובות, לבשורות ומברך
ולא בעצמי הגבס את להוריד
ליותר לי שנקבע לתור להמתין
אני אכן כי ונוכחתי משבוע,
כרגיל. רגלי על לעמוד מצליחה

ביותר". נרגשת הייתי

קבע ימים, כמה לפני בביקורת
שבר! שום לה שאין האורטופד
הוא שבר, ראו שבצילום משהעירה
בצילום, מה יודע שאינו ואמר חזר

ב"ה. שבר. שום לה אין אבל

יחד שתזכה הלבבית, ברכותנו
לב, שי' יעקב חנן הת' חתנה עם
יבורך ישרים דור עד עדי לבניין
האמיתית הגאולה שמחת מתוך

והשלימה.

סבא כפר חב"ד ישיבת ראש איפרגון, אבישי הרב מאת
מסווג. בתפקיד שירת

באיראן ומהומות הפגנות
מספר זה נמשכות באיראן ההפגנות
המחאה לעכשיו נכון שבועות.
לערים התפשטה ואף נרחבת, עדיין
מדי הפגנות עשרות ישנן נוספות.
אלפים ערים. 140 ל- בקרוב יום,
(חלקם ונשים גברים לרחובות, יוצאים
עם ומתעמתים אדוקים), מוסלמים
בורחים אף שלעיתים המשטר, אנשי

ותקיפה הצתה גם כוללת המחאה מהזירה.
משטרה. תחנות ואפילו בנקים, סניפי מקומיות, רשויות דת, מרכזי של

ושל המצב, על השתלטות של שווא מצג להציג מתאמץ באיראן המשטר
הבאסיג' מיליציות של הנרחבת הפריסה למרות אך ההפגנות, דעיכת
לרחובות, רבים אלפים עדיין יוצאים המהפכה", "משמרות ואנשי
במפעלים, – איראן ברחבי ומתרחבת שהולכת כללית שביתה גם וישנה
שנה) 40 כ- (לפני האסלאמית במהפיכה גם מסחר. ובתי נפט, מתקני
להפלת שהביאו הבולטים מהאמצעים הכללית והשביתה ההפגנות היו

המשטר.

נובע הדבר אולם הפגנות, על בדיווחים התמעטות אמנם, ישנה,
ובמיוחד התקשורת, מאמצעי נכבד חלק חוסם שהמשטר מכך בעיקר
בקרב נרחבים מעצרים נערכו כן, כמו החברתית. המדיה אמצעי את
עונו אף מהם שכמה ויתכן נעצרו, איש 4000 מ- (למעלה המפגינים
טהראן באוניברסיטת המפגינים מראשי חלק גם ונעצרו להורג), והוצאו

המחאה. בפעילות שבלטו נוספים אקדמיים ובמוסדות

באש, פתיחה של רבים מקרים היו ההפגנות תחילת מאז כי לציין יש
פצועים), (ומאות המחאה פעילי בקרב הרוגים עשרות כבר וישנם
שהדבר הבנה מתוך מסיבי, אש כח להפעיל שלא נזהר המשטר אולם
סנקציות למשטר, הלגיטימציה אובדן חמורה, פנימית להדרדרות יביא

חריפה. אמריקנית לתגובה אף ויתכן כלכליות,

במפגינים אמריקאית תמיכה
של לצידם התייצב לא אובמה אז תשס"ט, בשנת להפגנות בניגוד
לצידם משמעית חד התייצב האמריקני הממשל שכיום הרי המפגינים,
המהומות החלו נפלאה, אלוקית בהשגחה המוחים. האזרחים של
איראן. עם הגרעין מהסכם לגמרי לסגת טראמפ שוקל בהם בחודשים
גם (ויכלול יתוקן לא הגרעין והסכם במידה כי הכריז שעבר בשבוע
ארוך), לטווח טילים פיתוח והפסקת הגרעין מתקני על הדוק פיקוח

איראן. על קשות סנקציות ותטיל מההסכם ארה"ב תיסוג

ישראל. עם לטובת גלויים נסים הינם באיראן המאורעות כי ספק אין
קשות הזדעזעו או התפרקו באזור המדינות כל כמעט האחרונות בשנים
כעת, אולם מהצד. כצופה נותרה איראן ורק הערבי", מה"אביב כתוצאה
הרשע משטר של לפתחו גם והמחאות המהומות הגיעו ה' וחסדי בנסי
וגם בסוריה, המצב על גם משפיעות אלו מהומות כי ספק אין האיראני.

איראן. של שולחנה על הסמוכים וחמאס החיזבאללה של מצבם על

מתנהג שיהודי ידי שעל שליט"א הרבי מבאר קודשו משיחות באחת
– שלו הרגילות מעל ובמצוות בתורה מוסיף דהיינו – ניסית" ב"הנהגה
ומכאן נסים, ישראל ולעם לו מוסיף הקב"ה גם מידה כנגד שמידה הרי
ובנפלאות בנסים להוסיף האפשרות את מאיתנו ואחת אחד לכל שיש
תפילה, בתורה, להוסיף עצמנו על מקבלים שאנו טובות החלטות ידי על
ידי ועל והנפלאות, הנסים על לה' הודאה ע"י וגם בהידור, המצוות וקיום

לבב. וטוב שמחה ומתוך וברחמים, בחסד הגאולה, את מזרזים זה

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק שבט - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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ומוצלחתה'ד'ג'ב'א'ש'ו' טובה בשעה החתונה לקראת

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

עליך" ש"שלום לרמות

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

באירן ההפגנות



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

משיח של תורתו את מפיצים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיעת או ראי'ה שכן ומכל צדיק, "תנועת
מילים לעד", ישכח שלא לפעול צריך קול
מלך שליט"א הרבי ע"י (שצוטטו אלו
את מבטאים יום") "היום בספרו המשיח
משיח" של תורתו להפצת "המכון מגמת
גרנובטר, ישראל ר' בראשות יורק, בניו
הרבי של תנועה וכל מילה כל ולשחזר ללקט
ולהו"ל המשיח, מלך מליובאוויטש שליט"א

מהודרת. אחת ספרים בסדרת

המאמרים ספרי 26 של המרשימה הו"ל לאחר
תורה הגיע והמועדים", הפרשיות סדר "על
תחילת מאז משיח". "דברי סדרת של
כבר י"ל בלבד, חודשים כ-15 לפני הופעתה
בדפוס), (השמיני עבי-כרס כרכים שבעה
(כעת תנש"א-תשנ"ב, שנות את המקיפות
תש"נ), שנת של הראשון הכרך על שוקדים
הקרובה לגאולה מיוחדת התייחסות בהן,

ממש. ומיד תיכף

שבעל-פה תורה
הנשיאות לכסא עלותו מאז השנים במהלך
מלך שליט"א הרבי נשא כן), לפני (ואף
במהלך ומאמרים, שיחות אלפי המשיח
ויומי בשבתות שהתקיימו ההתוועדויות
והוגה הכתב על הועלה גדול חלק דפגרא.
שיחות" "לקוטי בסדרת ונדפסו ידו על
נשאר הארי חלק אך השיחות", ו"ספר
מתוקתקים חלקם שונים, בספרים מפוזר
וחלקם בשיבושים, ומלאים כתיבה במכונת
הקלטה בסרטי או פרטיות ברשימות נשארו

הדפוס. אור את ראו לא ומעולם

במשך הנה ברבים, שנאמרו לדברים נוסף
המשיח מלך שליט"א הרבי קיבל שעות אלפי

מאוחרות ובשנים פרטית, ל"יחידות" אנשים
המפורסמת הדולרים חלוקת בעת – יותר
בדברי מלאות השיחות ותוכן ראשון, ימי של
בכל ברכות של ושפע והדרכה, עצה תורה,
"יומנים" נכתבו אף השנים במהלך התחומים.
בכל הקדושות הנהגותיו את המתארים רבים
בלתי- חלק מהוה זה ענין וגם הזדמנות,

רב". "מעשה – מתורתו נפרד

ראשון פרסום
והכל יחדיו, אלו כל באים לראשונה, כעת,
עיניים, ומאירת מתוקנת מסודרת, בצורה
באו לא שמעולם רבים פרטים ובתוספת
וידיאו, סרטי הקלטה, סרטי מתוך – בדפוס

ועוד. פרטיים, ויומנים רשימות

קודש, השיחות באות כרך כל בתחילת
קרוב הכי ובאופן הקודש, ללשון מתורגמות
בימות שנאמרו השיחות נאמרו. בה לצורה
ההקלטה, ע"פ מדוקדקת הגהה עברו החול
ברשימות שנשמטו רבים פרטים נוספו וכך

טובים וימים שבתות של השיחות הישנות.
שנכתבו רשימות מספר שילוב ע"י נערכו
כאשר שונים, אנשים ע"י השבת בצאת
שנשכחו פרטים אחד כל זכר הדברים מטבע
תמונה מקבלים יחד בשילובם ורק השני, ע"י
לאחר ההתוועדות. מתוכן ומקיפה שלימה
שהתקיימו שיחות מתוכן רשימות באו מכן
ולאחר הדולרים, חלוקת ובעת ב"יחידות"
מלווה ומדוקדק, מפורט אירועים יומן – מכן

מעשה. בשעת שצולמו בתמונות

מילוליות רשימות גם באו הוספה, בתור
נאמרו בה המקורית האידיש (בשפת
החול, בימות שנאמרו מהשיחות הדברים)
בעת השיחות הבנת על להקל כדי זאת
לדקדק אפשרות לתת וכדי להקלטה, ההאזנה

הקדושות במילותיו
בדיוק. שנאמרו כפי

מנויים מבצע
ויגש ש"פ בשיחת
הרבי הזכיר תשנ"ב,
המשיח מלך שליט"א
דמי לשלם המנהג את
עוד ספר על קדימה
וכאשר שנדפס, קודם

מקבלים המנויים – בפועל נדפס הספר
משיח" של תורתו להפצת ב"מכון מיד. אותו
לסייע האפשרות וניתנת זה, מנהג אימצו
גם הזדמנות ובאותה הספרים, להדפסת
משלמים כאשר ומוזל ראשוני ממחיר ליהנות
באה"ק: (לפרטים, מראש. כרכים חמשה על
.(718-5603770 בארה"ב: ,058-5358770
שליט"א הרבי התגלות לזירוז טובה החלטה

ממש. ומיד תיכף צדקנו משיח

במצוות הטבה - כלכלי שינוי
האמהות אחת מכתב אליו, ומצורף .. למכתבו במענה
להדתיות שחוששת ותוכנו, בכתתו, אשר מהתלמידים
ומשפיע מדי יותר הוא הבנתה לפי אשר שי' בנה של

כרצוי. שלא בריאותו על

שמזכירה למה כוונתי במכתבה, הכתוב שבחלק ומובן
בטיולים מקמץ וכן חבריו במשחק משתתף שאיננו
ושלם, בריא להיות צריך הגוף שהרי היא, צודקת וכו',
הלכות רמב"ם (ראה כדבעי ה' את לעבוד שיוכל בכדי
הרב פתגם ע"פ ובפרט ורפ"ד) ג' פרק סוף דיעות
גדול נקב עושה בגוף קטן נקב ממעזריטש, המגיד

בנשמה,

שהורגלו ממה שכשמשנים דארצוה"ב, בהנוער ורואים
העצבים מצב על משפיע זה הרי להגוף שנוגע במה

האםשמהישיבה תראה באם ובפרטשלפ"ד, וכו', שלהם
בני עם וישתתף שמח יותר שיעשה בנה על השפיעו
התורה לסדרי בהתאם כמובן נופש, של בענינים גילו

וכיו"ב,

תוה"ק הלומדים המורים מאלו באה שהשפעה ותראה
כסגנונה, שלו, הדתיות על שתסכים רק לא בנה, עם

מצדה. תוסיף שעוד אלא

את ..להטפיח בישראל מורה כל שתפקיד וכיון ..
באותן להטפיח ע"מ טופח צ"ל שהוא מובן תלמידיו,
שני שכולל בהתלמידים, להחדיר שצריך הענינים
אמיתית (חכמה וחכמתו יראתו העיקרים, הענינים
ובסדר בתורתנו) שנתגלתה הקב"ה של ורצונו חכמתו

לחכמתו, קודמת דיראתו

הרצון. בפני העומד דבר לך ואין מובן, והנמשל
ו׳תשעב) (מאגרת

דבר

מלכות

פני קבלת

צדקנו משיח

הארץ שלמות

ישראל עם ובטחון

ונפלאות ניסים

המשיח ימות של ותת

של

ובט
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ראשל"צ 56 המכבים דרך בראשיתה, אולמי 18:30 (24.1.18) ה'תשע"ח שבט ח' רביעי, יום

וטף נשים אנשים, – ישראל בית והמוני ציבור אישי שלוחים, משפיעים, רבנים, בהשתתפות

שבט י'-י"א לרגל המרכזית בהתוועדות להשתתף מוזמן הרחב הציבור

שיף אוריה
ותזמורתו נחשון דוידי עם

וזמרה שירה ברוב
א
ע

ומשיח גאולה עניני לכל ארצי 03-658-4633יריד ארצי: מוקד הארץ רחבי מכל הסעות

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי
לנשים מיוחדים מקומות חופשית, כניסה ערוכים, שולחנות ע"י ההתוועדות

המשיח מלך שליט"א מהרבי ברכה דולר על - הגרלה תתקיים לכינוס התורמים בין

www.hageula.com הגאולה לאתר כניסה ע"י תורמים


