
שבט י׳ לכנס מתכוננים
האמיתית הגאולה למען באגודה
מכירת מוקד את פתחו והשלימה,
האירוע לקראת מראש, הכרטיסים
לנשיאות, השבעים שנת של הגדול
(3.2) שבט ח' שני ביום אי"ה שייערך
באוניברסיטת סמולרש באודיטוריום
מוזל במחיר הכרטיסים אביב. תל
www.tickchak.co.il/9652 באתר:
הסעות .052-3191902 בטלפון: או
מוקד לפרטים הארץ. רחבי מכל לאירוע

.(sms) 054-770-1200 ההסעות:

בצרפתית גם לטוהר צוהר
שליט"א הרבי הוראת פי על
חדשה מהדורה הודפסה המשיח מלך
לטוהר" "צוהר החוברות של ומהודרת
מבצע את ומנגישות הצרפתית בשפה
מדריכות שליחות, המשפחה'. 'טהרת
הארץ ברחבי טהרה מוסדות ומנהלות
הנהדרת החוברת את רוכשות והעולם
המעוצבת בחוברת עליה. וממליצות
או: 03-960-1981 להזמנות: עמ'. 32
להשיג ניתן ateret770@gmail.com

.077-5123-770 ב'ממש': גם

תשמ״ח וארא חדש: גילוי
משיח" של תורתו להפצת "המכון
משיחת קצר" "תוכן חוברת מחדש הוציא
בשעתו שהוגה כפי – תשמ"ח וארא ש"פ
ולא המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י
המכון: מאתר להוריד ניתן מאז. נדפס

www.torasmoshiach.com

טובות חדשות

שנה 70 לרגל המרכזי לכנס כולנו
המשיח מלך שליט"א הרבי לנשיאות

השנה במהלך סיכל הארגון כי חשף השב"כ ראש
משמעותיים, פיגועים מ-560 יותר החולפת
חטיפה פיגועי ארבעה התאבדות, פיגועי 10 בהם
להשי"ת ההודאה לצד ירי. פיגועי מ-300 ויותר
כל בשמירת הרבים חסדיו ועל אלו ניסים על
גבוה כה שמספר הרי ישראל, מעם ואחד אחד
לרגועה, הנחשבת בתקופה פגיעה, נסיונות של

שצריך... כמו עובד לא משהו כי מלמד

ביותר" "ימנית שהיא בכך המתהדרת זו, ממשלה
בשטח, מיידיות לתוצאות להביא אמורה הייתה

מוחלט ביטחון בדמות
התחייבות והצהרת
אחד. כל של לשלומו
לא שם שמשהו אלא,
על יעידו נכון. עובד
המחבלים מאות כך
לצאת חוששים שלא
ביהודים לפגוע ולנסות
כהפנמה אולי היל"ת.
הסיטונאי מהשיחרור
בתקופת המחבלים של
ראש של כהונתו
אולי הנוכחי, הממשלה
מזוודות תמונות אלו
את העושות הדולרים
חודש מידי לעזה דרכם

וההתחננות ההתרפסות ושמא הטרור, ארגוני לידי
רגיעה... להסדר להגיע העזתים המחבלים בפני

שיתפוצץ הבלון
אך ונפוח, קשוח במראה המתהדר נפוח בלון
את להגדיר אפשר כך רק חם. אויר מלא למעשה
בתקופת שאפילו הנוכחית, הממשלה תיפקוד
חייליה את מלשלוח חוששת לא בחירות
בשבוע כולל יו"ש, ברחבי ישוב נקודות להחריב
ממשלה האחרון.
מתביישת שאינה
עזה מרצועת לספוג
מידי טילים מאות

מתקצרים רק ביניהם שהמרחקים בסבבים שנה,
החרפה. לעצירת בפעולה נוקטת לא זאת ובכל

ששוגרו הבלונים מטעני עשרות דווקא ואולי
יצליחו הם אולי האחרון, בשבוע עזה מרצועת
הימנית הממשלה ששמו הבלון את לפוצץ
הגלויים הניסים שלצד אלו יהיו הם אולי ביותר,
שיצליחו הרי זו, עויינת לפעילות המתלווים
ולספוג... לספוג שהתרגל הקהל דעת את לעורר

ענק תמונות של ברציפות השלישי בסבב גם
משתכנע לא העם כי מתברר נוצצים, וקמפיינים
האמיתי הפתרון כי
שם אי נמצא לבעיות
המועמדים, ברשימת
מחפש הטוב, ובמקרה
להכי שיגרום מי את
הזמן זה נזק. פחות
על ולהצביע כיוון לשנות
שבימים האמיתי המנהיג
שבעים מציינים אלו
הרבי - לנשיאותו שנה
המשיח. מלך שליט"א

מוותר לא
אנו אלו, בשבועות
השבוע בפרשת חיים
המנהיג של דמותו עם
במצרים, הסבל בימי ישראל, לעם שקם האמיתי
מולו ועמד פרעה של מתקיפותו התפעל לא
לו מציע שפרעה גם עמי" את "שלח השם בציווי
את להוציא ובכך במצרים הילדים את להשאיר
יהודי. אף על לוותר משה מסכים לא המבוגרים
את להשאיר המציע פרעה של אחרת הצעה
מפתיעה: בתשובה נענית במצרים, והבקר הצאן
ואנחנו . . ועולות זבחים עמנו תתן אתה "גם
כזו שם". בואנו עד ה' את נעבוד מה נדע לא
שלא המשיח, מלך שליט"א הרבי של דמותו היא
כל עם ויחד יהודי כל של גאולתו על מוותר
לגאולה מוליכנו העולם, מכל והבתים, הרכוש

ממש. ומיד תיכף - והשלימה האמיתית

מוותר שלא מנהיג
יהודי אף על

הגורמים את ולראות העיניים את לפקוח עלינו יום, מידי המתחוללים הניסים כל על לה׳ ההודאה לצד
המשיח מלך שליט״א הרבי של למנהיגותו היצמדות מאיתנו נדרשת כעת המחבלים. להשתוללות
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מונטנגרו במדינת לראשונה

הבלקן) (חבל מונטנגרו במדינת התניא ספר שהודפס ראשונה פעם
איידלקופ אריה-לייב הרב חב״ד שליח ע״י פודגוריצה הבירה בעיר



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

שיחיו ורעייתו יצחק יוסף לר'
ועקנין

שתחי' דינה נחמה בצ"ה החיילת הבת הולדת לרגל
מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

הגליל נוף – זכריה בן אברהם ר' למשפחת
בקשרי מענדל מנחם הת' הבן בא לרגל
למשפחת מושקא עב"ג השידוכין
העמק מגדל – שוורץ יעקב ר'

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

טוב טובמזל מזל

  
   
    
   
    
    
    
   
   
      


   

השמים על מטהו את משה ויט
כג) ט, (וארא

בשרביטו משתמשין אין ודם בשר מלך
(שמות שנאמר למשה שרביטו מסר והקב"ה
בידו". האלוקים מטה את משה "ויקח כ) ד,

שלו עטרה לובשין אין ודם בשר מלך
למלך שלו עטרה להלביש עתיד והקב"ה
כתם הקב"ה? של העטרה ומהו המשיח.
פז כתם "ראשו ה') השירים (שיר שנאמר פז
ובמשיח כעורב", שחורות תלתלים קוצותיו
פז".. עטרת לראשו "תשת כא) (תהילים נאמר

ומשיח לבושו לובשין אין ודם בשר מלך
של לבושו ומהו לבושו, ללבוש עתיד
והדר "הוד קד) (תהילים שנאמר הקב"ה
שנאמר המשיח למלך ונתנו לבשת"
עליו". תשווה והדר "הוד כא) (תהילים

רבה) מדרש (עפ״י

מצרים מכות

המכות, בעשר מתחילה מצרים יציאת
מכאן ומצרים. פרעה גאון נשבר בהם
למיניהם. המיצרים מכל ליציאה הוראה

לדם, הנילוס מי נהפכו בה הדם מכת
המלמד, דבר הראשונה, המכה הייתה
הקרירות את להפוך יש לראש לכל כי
לחיות הטומאה, את המאפיינת - (מים)

(דם). וחמימות

שיצירתם הצפרדעים הנה השניה, במכה
מצרים, לתנורי שחדרו אלה הם מהמים
את המצרית", ה"אש את בגופם וכיבו
טהור. מקורה שאין ההתלהבות אש
לקדושה להתלהבות הקרירות הפיכת
ל"כימי יביאו הזרה, ההתלהבות וצינון
נפלאות". אראנו מצרים מארץ צאתך
תשח״י) וארא קודש שיחת (עפ״י

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:45 16:30 ירושלים

17:46 16:44 תל-אביב

17:44 16:34 חיפה

17:48 16:48 באר-שבע

17:48 16:45 ניו-יורק
ה'. אני - אמר כה :

כא). כט, - כה, כח, (יחזקאל

  
חלקים. 9 דק', 46 ,8 שעה ש"ק יום המולד:

שני. ביום חודש: ראש

להתגלות שקדם הגילוי

מלך דבר

וארא פרשת

וארא

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

03-658-4633 טלפקס
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

אל "וארא למשה, הקב"ה בדברי פותחת פרשתנו
ושמי שד-י בא-ל יעקב ואל יצחק אל אברהם,
ישראל לבני אמור לכן .. להם נודעתי לא הוי'

.".. הוי' אני

שלאבות למשה אומר הקב"ה הדברים: משמעות
על (המורה בלבד שד-י" "א-ל בשם התגלה הוא
אבל לעולם), השייכת מוגבלת אלוקות דרגת
ישראל לבני ואילו להם", נודעתי "לא הוי' בשם
בלתי אלוקות (דרגת הוי' בשם עתה יתגלה הוא

מהעולם). שלמעלה מוגבלת

היה שלא החיבור
אמור "לכן הפסוק לשון את להבין צריך זה לפי
שלבני הוא הדברים תוכן הרי ישראל", לבני
אצל היה שלא חדש גילוי כעת יהיה ישראל
כאן מתאים לא כן ואם ויעקב, יצחק אברהם
שיהיה שהגילוי היא שמשמעותו "לכן", הלשון
אצל שהיה מהגילוי תוצאה הוא ישראל לבני

האבות?!

אצל שאין מעלה ישנה האבות שאצל מובן ומזה
אצל הנעלה הגילוי את הגורמת גם שהיא הבנים

הבנים.

החלה תורה למתן שההכנה בחסידות מבואר
קיימו שהאבות ידוע אבינו: אברהם אצל עוד

אבל תורה, מתן קודם עוד כולה התורה כל את
העולם עם הקדושה את לחבר ניתן היה לא אז
ירדו לא ש"עליונים גזירה הייתה כי והגשמיות

למעלה". יעלו לא ותחתונים למטה

הגזירה התבטלה
ישראל בני ומאז, הגזירה, בטלה תורה במתן
העולם, וחומריות הקדושה בין בחיבור עוסקים
(תפילין, גשמיים בחפצים מצוות קיום ע"י

הזה. בעולם וכדו') ציצית,

אחת מצווה הייתה אבינו אברהם בזמן גם אמנם,
מצוות – והיא הזה, בעולם בגשמיות שנעשתה
למתן ההכנה תחילת הייתה שהיא מילה, ברית

תורה.

למתן ההכנה כבר החלה אברהם שאצל ומכיוון
הוי' שם של הנעלה הגילוי שגם מובן תורה,
(והאבות). אבינו אברהם אצל הוא אף התחיל

ההמשכה כך כל ניכר היה לא האבות שאצל אלא
בגוף רק ביטוי לידי בא זה כי בעולם, העצם של

המילה. בברית – אבינו אברהם של

בני של בעבודתם – הבנים אצל כך, אחר ורק
ומצוות תורה בקיום תורה מתן לאחר ישראל

להמשיך הכח אבל בעולם, וניכר נמשך העצם –
הפסוק ולכן מהאבות. בא העצם את ולגלות
הגילוי כי הוי'", אני ישראל לבני אמור "לכן אומר

האבות. בכח בא ישראל לבני הוי' שם של

אלפי – כעת לנו נוגע מה להבין נותר רק כעת
– תורה במתן הוי' שם נתגלה שכבר לאחרי שנים
לאבות? נודעתי" לא הוי' ש"שמי למשה ה' דבר

הגשמיות בין לחיבור הביא תורה שמתן למרות
בעולם, הוי' שם של העצם והמשכת והרוחניות
יתגלה והוא חסר, עדיין זה כל של הגילוי זאת עם

והשלימה. האמיתית בגאולה רק

התקופות שלושת
במצב נמצאים מסויים, במובן כעת, גם ולכן
בגילוי חסר כי להם", נודעתי לא הוי' "שמי של

הזה. בעולם למטה

הגיע תורה במתן שקרה שהחיבור כשם ולאידך,
האמיתית בגאולה הגילוי גם כך האבות, בכח
עוד ישראל בני של העבודה בכח יבוא והשלימה

הגאולה. קודם

האבות, אצל הגילוי – אלו תקופות שלושת
מקבילות – המשיח וימות תורה, במתן הגילוי
הקודם הרבי של בנשיאותו התקופות לשלושת
אביו בימי הראשונה התקופה הריי"צ): (הרבי
האבות. תקופת בדוגמת היא הרש"ב) (הרבי
הופצו שבה נשיאותו זמן במשך השניה התקופה
תורה. מתן תקופת בדוגמת היא המעיינות,
בדור הנשיאות המשך – השלישית והתקופה
היא – המשיח) מלך שליט"א (הרבי השביעי

המשיח. ימות
תשנ״ב) וארא ש״פ מלכות דבר (ע״פ



התש"כ שבט י' המשיח, מלך שליט״א הרבי של לגני" "באתי מאמר מתוך

לגני״ ״באתי של העשירית האות
הריי"צ, אדמו"ר ע"י ניתן ה'תש"י, שבט י' לקראת
בשם שנודע המאמר הקודם, הרבי יצחק, יוסף רבי
הראשונים פרקיו חמשת את ללמוד לגני", "באתי
מאז סמוכים. במועדים המשכו, ואת שבט י' ביום
הרבי נוהג תשי"א, בשנת הגלויה לנשיאות עלייתו
מאמר שבט, י' מידי לומר המשיח, מלך שליט"א
מתוך הסדר, עפ"י (פרק) אחת "אות" על המבוסס

הריי"צ. אדמו"ר של מאמרו

עשרים של ראשון מחזור הסתיים תש"ל בשנת
ב', מחזור והחל המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י לגני" "באתי מאמרי
המחזור והחל תש"ע בשנת הסתיים ג' מחזור תש"נ. בשנת שהסתיים
שהמאמר הרי לכך בהתאם תש"פ. - העשירית בשנה נמצאים אנו בו הרביעי,
חלקים להלן במאמר. העשירית לאות מקביל תש"פ, זו, לשנה לגני" "באתי

העשירית. ל"אות" הביאור המשך - תש"כ דשנת לגני" "באתי מהמאמר

כלה אחותי לגני באתי
שהי' למקום לגנוני, לגני במדרש, זה על ואיתא כלה, אחותי לגני באתי
עץ חטא שע"י אלא היתה, בתחתונים שכינה דעיקר בתחילה, עיקרי
הא', לרקיע מהארץ השכינה את סילקו שלאחריו והחטאים הדעת
והורידו והצדיקים האבות עמדו כך ואחר הז', לרקיע עד יותר, ולמעלה
השביעין וכל השביעי, שהוא משה שבא עד למטה, מלמעלה השכינה את
יקרא אסתלק סטרא-אחרא אתכפיא כד וזהו לארץ. והורידה חביבין,
היא שעבודתם הצדיקים שע"י עלמין, בכולהו דקודשא-בריך-הוא
דקוב"ה יקרא אסתלק אזי אתהפכא, לידי שמביאה ואתכפיא באתכפיא,
ולכן בשוה, עלמין בכולהו שהוא האור מדריגת שנמשך עלמין, בכולהו
אור זה שאין האור, יוקר ענין גודל על מורה שזה (דקוב"ה), יקרא נקרא
בעולמות, חילוקים יש זה שמצד העולם, עניני פרטי עם שקשור פרטי
ע"י (שנמשך זה אור אלא סוף, האין ועולמות האצילות לעולם עד
עלמין מכל גבוה הוא סט"א) ואתהפכא סט"א דאתכפיא העבודה
כו'), דקוב"ה (יקרא אסתלק נאמר ועל-זה עלמין, לכולהו בשוה ונמשך
אחר. במקום בארוכה כמבואר אסתלק, בשם נקרא זה נעלה שגילוי לפי
פועלים שהם צדיקים, כולם ועמך הצדיקים, עבודת ע"י נעשה זה וענין
ענין דהנה, דירתו, עיקר שהי' למקום שיחזור לגנוני, לגני דבאתי הענין
אלא והנסתרים, הגלויים בכחותיו רק לא האדם נמצא שבה הוא הדירה
בתחתונים, דדירה הענין גם וזהו בהדירה, דר האדם עצם שגם באופן
סט"א אתכפיא שע"י וזהו ית'. ועצמותו מהותו נמצא שבתחתונים
עלמין כל הסובב אור שנמשך עלמין, בכולהו דקוב"ה יקרא אסתלק
מהותו שזהו האמיתי, סובב לבחי' ועד בשוה, עלמין בכולהו שהוא
בהמאמר בארוכה זה כל כמבואר בהדירה), הדר (שהוא ית' ועצמותו

הקודמים. בסעיפים ההילולא בעל של
וכדאיתא קודש, יהי' [העשירי העשירי בסעיף בהמאמר וממשיך ב)
מוסיפים כאשר ועל-אחת-כמה-וכמה מקום, מכל קודש יהי' בגמרא
בתוכו בתוכם, ושכנתי מקדש לי ועשו וזהו וזה-לשונו: כו'], בעבודה
כאשר אחד-ואחד דבכל ואחד, אחד כל בתוך בתוכם אלא נאמר לא
וכו'. עלמין בכולהו דקוב"ה יקרא אסתלק הרי לנהורא מחשוכא מהפך
דתחלת בתחלה, עיקרו שהי' למקום לגנוני, לגני באתי וזהו וממשיך,
להיות הקב"ה שנתאווה מה הוא העולמות והתהוות בבריאת הכוונה

בתחתונים... דירה ית' לו
גנוני שהי' למקום לגנוני, לגני, דבאתי הענין פועלים ועל-ידי-זה ...
ית', לו הדירה שזהו-ענין האצילות, מעולם יותר למעלה בתחילה,
שלמעלה, העצם עם שמתקשר הנשמה, עצם ע"י ומהות, לעצמות דירה
ועשו ית', לו משכן שנעשה התחתון, בעולם-הזה דוקא זאת ופועלים
בגילוי שיתגלה כפי ואחד, אחד כל בתוך בתוכם, ושכנתי מקדש לי

ממש. דידן בעגלא צדקנו, משיח בביאת

מנהלים דומני ושושי רוניאל הרב
חב"ד בית את שנים מספר מזה
מטה חב"ד שע"י תרום במושב

יהודה.

הרב בהתרגשות סיפר השבוע
לו שזכו המופת את רוניאל,
והוראת לברכת נצמדו כאשר
המשיח, מלך שליט"א הרבי

הסיכויים. כל כנגד

ואנו ניסים, לספר "מצווה
הרבי הוראת את מכירים
בזה, המשיח מלך שליט"א
סיפורים ישנם מכך, יותר אך
ברכתו לעוצמת עדים אנו בהם

לו. ההקשבה וחשיבות

שלנו: הסיפור היה וכך

תשרי חודש במהלך
אשתי האחרון,
אז שהייתה שתחי'
ב"ה, מתקדם בהריון
ילד עם במגע באה
שנגועים ילדה או
מסוימת, במחלה
בעייתית מחלה
בהריון, לנשים מאוד
בסבירות המסכנת
האם את גבוהה
לידת ותוצאותיה

מום. עם וולד

והיא הופיעו המחלה סימני
אצל לבדיקות מיד הלכה

הרופאים.

ואכן, הגיעו הבדיקות תוצאות
שאכן ל"ע הראו הם החשש, כפי
המשמעויות כל עם נדבקה

וכו'... שבדבר

יקותיאל הרב עם להתייעץ פנינו
מפורסם צדק מורה שיחי' פרקש
מתייעצים רבים בירושלים
הלכתיות, בשאלות איתו
בדיקות מיני כל ביצענו ובעצתו
לכתוב גם מיהרנו כשכמובן
לרבי הסיפור כל על ולהודיע

המשיח. מלך שליט"א

הכנסנו מתאימות, הכנות לאחר
ט"ו כרך לתוך המכתב את
מכריזים כשאנו קודש באגרות
ורבינו מורנו אדוננו "יחי כרגיל

ועד". לעולם המשיח מלך

את לראות הספר את פתחנו
הונח בהם בעמודים הנאמר

שלנו. המכתב פרטית בהשגחה

במכתב קיט בעמ' תשובה קיבלנו
רפואה בעניני עוסק שחלקו
אזכיר רצון "בעת נאמר: ובסוף
אודותם שכותב אלה כל את
של (=הקדוש) הק' הציון על
(-כבוד אדמו"ר מו"ח כ"ק
לרבי הכוונה וחמי, מורי קדושת
שליט"א הרבי של חמיו הריי"צ,
נבג"מ זצוקללה"ה המשיח) מלך
בשו"ט בזה כשתהי' ובטח זי"ע,
להודיע ימהר טובות) (=בשורות
מראש". חמה) (=תודה ות"ח

מכיון בדילמה קצת הינו
מאוד כיוון הראו שהבדיקות
חלק ב"ה אמנם חיובי, לא
שהרב מהבדיקות
לנו הציע פרקש
לנו נתנו לעשות,
עדיין אך חיובי כיוון
ודאות לנו היתה לא
כשלדברי דבר, בשום
לאחר רק הרופאים
לדעת נוכל הלידה
מה ברורה בצורה

לאשורו... המצב

עצמנו על לקחנו
את בעיון ללמוד
של הידועה השיחה
המשיח מלך שליט"א הרבי
בענין העוסקת שמות מפרשת
לשמועה (בקשר בה' הבטחון
שזה ולתוצאות משה) ששמע

מביא...

שכשהרבי עצמנו את חיזקנו
כותב המשיח מלך שליט"א
להיות חייב אז בסדר שיהיה

כך.

כסלו חודש מברכים בשבת
הייתי השלוחים) כינוס (שבת
בקבוק עם 770 חיינו בבית
לחיים ועשינו גדול משקה
שנשמע הטובה הבשורה לכבוד

בקרוב... בוודאי

עצמנו את חיזקנו הזמן וכל
את יראו כולם שבסוף בביטחון

הברכה. התממשות

טובה ובשעה ה' בחסדי
כ"ב היום לנו נולד ומוצלחת
חייל הבוקר בשעות טבת
במשקל ושלם בריא ה' בצבאות

בדיוק... גרם 2,770

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ושותפין. שלוחין הל'
ח. פרק
ט. פרק

י. פרק

בפרקים עבדים.. הלכות
א. פרק אלו.

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

יא-יג. פרק המוקדשין. פסולי הל'

יד-טז. פרק

יז-יט. פרק

אלו. בפרקים הכיפורים.. יום עבודת הלכות
א-ג. פרק

אלו. בפרקים .. מעילה.. הלכות ד-ה. פרק
א. פרק

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

כז

כח

כט

א

ב

ג

ד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

התחזיות כל מול ברכה

הוא ומצב שהמעמד שרואים לאחרי ובפרט
לא - לבו" את הכבדתי "אני של באופן

(כסיום שזה הוא ברור ודבר היות מזה, להתפעל צריכים
שקראנו כפי בקרבו", אלה אותותי שתי "למען הכתוב)
תשל"ח) שבט יו"ד (משיחת הקודמת. בפרשה

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

להתפעל לא

דומני רוניאל ר׳

הריי״צ הרבי
המשיח מלך שליט״א והרבי

העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את ומרחיבים מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:
WhatsApp מנוי +1(646)7702811



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

השבעים הנשיאות ליום מתכונן העולם

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בצעדי המתקרב שבט, י' יום לקראת ההכנות
שבעים ימלאו זה ביום וגוברות. הולכות ענק,
יוסף רבי הריי"צ, הרבי של ההילולא ליום שנה
הרבי של לנשיאות ועלותו מליובאוויטש, יצחק
נערכות זה יום לקראת המשיח. מלך שליט"א
משמעותיות. הכנות בעולם מקום מקום בכל

שבט, חודש מברכים שבת זו, בשבת כבר
המשפחה, לכל התעלות שכולה שבת מתקיימת
כשהכל גשמי שפע וברוב חסידים מאות עם יחד
משיח שליט"א הרבי פני לקבלת ומוביל חדור
– זו בשנה מיוחד ובאופן – שנה כמידי צדקנו.
לכל משיח' שכולה 'שבת את משיח מטה ארגנו

שבט. י' הגדול ליום כהכנה המשפחה,

פלפול ספרי
הרוחניות ההכנות מורגשות מקום בכל אם
ישיבות שבהיכלי הרי טובות, ההחלטות וקבלת
מאות לצד כמה. פי מועצמות אלו הכנות חב"ד
אצל להיות כדי ל-770 לטוס המתכוננים רבות
הרי הגדול, ביום המשיח מלך שליט"א הרבי
באופן נערכות רבתיות והכנות לימוד שמבצעי
ספרי של לאור הוצאה לצד מקום, בכל יזום
מהישיבות ברבים ישיבה. בכל והערות פלפול
של מתורתו שלמים סטים או חלקים חולקו גם
כל שיחד מנת על המשיח, מלך שליט"א הרבי
שבט. י' לקראת הלימוד את יסיימו התלמידים

שב-770, המרכזית תמימים תומכי בישיבת
רבנים בהשתתפות הכנה אסיפות מספר נערכו

הקדוש. ליום להתכונן שעוררו ומשפיעים

התורה, בתלמודי ובמיוחד החינוך במוסדות
לימוד ומבצעי מאחור התלמידים נשארים לא
התלמידים. כלל את מקיפים רוחניות ופעולות

מיוחד מבצע הפיק החסידים' 'התאחדות ארגון

"בשורות המשיח מלך שליט"א לרבי מבשרים
ההתגלות את ומביאים נחת, גורמים טובות",
מטה דרך שבישרו המשפחות כל בפועל.
התקשרות פעולות 5 של ביצוע על המבצע
למספר: בהודעה לעדכן ניתן בהגרלה ישתתפו

.055-9793-770

הכנה חוברות
לא בארץ-הקודש ההפצה מרכז – ב'ממש' גם
סנונית הופיעה חנוכה לפני וכבר לרגע, נחים
המתארגנות הכבירות הפעולות במערך ראשונה
צבעוני פוסטר זה. מיוחד תאריך לקראת
הרבי של תמונתו מתנוססת בו עין ומרהיב
השבעים שנת הכיתוב עם המשיח מלך שליט"א

לנשיאותו.

נייר גבי על עותקים ב10,000 הודפס הפוסטר
אשר מבריקה בלמינציה ומצופה איכותי כרומו
בימים מופצים הפוסטרים עמידותו. על שומרת
להשיגו וניתן שבט ליו"ד הפעולות לקראת אלה

.077-5123-770 'ממש': במשרדי

וגם לילדים הכנה חוברות אור ראו אלו לצד
מאמרי עם חוברת שבהם כשהמרכזית למבוגרים
שיחות לצד זו לשנה השייכים לגני' 'באתי

השבעים. שנת וחשיבות במעלת העוסקות

לימוד ומבצעי שיעורים נערכו אף זו במסגרת
שמות פרשת שבת מלכות' 'דבר שיחת על

זה. בנושא באריכות העוסקת תשנ"ב

המרכזי הכינוס
שבט, י' הבהיר יום לרגל המרכזית ההתוועדות
המשיח, מלך הרבי לנשיאות שנה שבעים
באודיטוריום שבט, ח' שני, ביום בעז"ה תתקיים
בהשתתפות אביב, תל באוניברסיטת 'סמולרש'
ובראשם הארץ, רחבי מכל חב"ד חסידי אלפי

ושלוחים. משפיעים חב"ד, רבני

הכוללת לאירוע הוכנה ומושקעת מיוחדת תכנית
דבר עין, מרהיבת דיגיטלית הפקה השאר בין

מביאים מלכות,
ושלימות גאולה
שעל הארץ,
המוזיקלי הניהול
לאופר בני מופקד
יחדעם ותזמורתו
החב"דים הזמרים
הרוש נמואל ר'

בניגוני הערב את ינעימו אשר פיאמנטה אבי ור'
ומשיח. גאולה ובשירי חב"ד

הגאולה למען האגודה ידי על מאורגן המעמד
והשלמה. האמיתית

ה'תש"פ שבט ח' שני ביום יתקיים האירוע
'סמולרש', אודיטוריום בהיכל (03.02.2020)

אביב. תל אוניברסיטת

הבית בעל כמו אחריות לחוש
טבת, מכ"א מכתבו נתקבל ארוך הכי הפסק לאחרי

ההפסק. סיבת כ"כ מובן אין ממנו שגם

בזה, הטעם וכנראה ב... המצב ביותר שמצער מובן
נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק של הידועה שיחה ע"פ
ההבדל ניכר שבזה אדמו"ר, מו"ח מכ"ק ששמענוה
אשר שלו, בתוך העובד ובאדם נאמן, פריקאשציק בין
מוכר קונה, בא באם ז.א. עליו, המוטל עושה הראשון
החנות לסגור שצריך השעה ובבוא הסחורה, לו הוא
כיון שמיא, כלפי וגם עצמו כלפי הוא צודק הרי
ואין לקונה, וחיכה בחנות עמד זו שעה עד זו שמשעה
שלו, שהוא לענין בהנוגע משא"כ עוד, ממנו לתבוע
בפועל, ויתפשט ויתרחב יתחזק שהענין מתענינים
ומחפש מחזר הוא הרי לחנותו, בא הקונה אין ואם
שאין לבד לא החנות, סגירת זמן לאחרי וגם אחריו,

תענוג לו יש אדרבה אלא קונה לביאת ומעכב מונע
השיחה, תוכן כאן עד למסגרת, מבחוץ גם שהרויח
המטפל אם מרגיש ג"כ שהקונה זה, על להוסיף ויש
הפרטים, בכל נוהג שהוא אף כפריקאשציק, עושה בו
(ולא הדברים בגוף המתענין איש עמדו שמתעסק או
מרגיש שגם אלא עוד ולא חובתי), עשיתי דאני באופן
לדרוש לפתחו משכים הקונה שאין על צער בלבו

סחורה.

המדה, מן יותר חריף הוא לעיל הכתוב אם יודע איני
המצב, לתאור מתאים באם נפק"מ מאי סו"ס אבל
למזונות בהנוגע מתעסק הוא הי' באם ולדוגמא
ישער הנ"ל, דפריקאשציק באופן דירה לחיפוש או
הי' דירה ובאיזה כזאת לעת נמצא הי' איפוא בעצמו

צדק. חשבון שיעשה ובלבד
ז׳קסט) (מאגרת
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