
נציגו בין השבוע, מתקיים מדהים היסטורי מפגש
בין מעצמת-על. של לשליטה ישראל, עם של

פרעה לבין ישראל, בני של אביהם אבינו יעקב
המפגש במהלך בכיפה". "המושל מצרים מלך

כנראה לגילו. יעקב את לשאול לנכון מוצא פרעה
מופלג. שגילו יעקב על היה שניכר

"שלושים הם מגוריו שני ימי כי יעקב, לו משיב
130 הם חייו שנות כלומר היו", מעט.. שנה ומאת

"מעט"! הם כי אם שנה,
וכי מתמיהה. די הצהרה

הינם שנה ושלושים מאה
המנוגדת הצהרה "מעט"?

שמאז בפרט למציאות,
האדם שחיי נאמר המבול

"מאה כלל בדרך יהיו
ואילו שנה". ועשרים
עתה, כבר זכה יעקב

שנה? ושלושים למאה

איכותית הגדרה
הרבי כך על עונה

המשיח מלך שליט"א
חייו שנות הגדרת שאכן

כ"מעט", אבינו יעקב של
איכותית. הגדרה אלא כמותית, הערכה אינה

משאת מילוי אי עוצמת את המבטאת הגדרה
נפשו.

הגאולה הבאת הינה אבינו יעקב של נפשו משאת
מילוי את בכך לפעול כדי והשלימה, האמיתית
דירה ית' לו "להיות בבריאה העליונה הכוונה

מסכים יעקב כך לשם חי. הוא בזה בתחתונים".
עצמו את להכין מנת על הארמי, ללבן לרדת

הקדושה נצוצות את מברר שהוא תוך לגאולה
הוא אחיו, עשיו עם מפגשו לקראת לבן. שבצאן

לגאולה מוכן כבר הוא כי להודיעו, מלאכים שולח
וחמור". שור לי "ויהי

למשיח רומז "שור"
רמז ו"חמור" יוסף בן

דוד. בן למשיח
אכן הוא זו מסיבה רק

כיוון לארץ, הגיעו מאז בשלוה", "לישב מבקש
הגאולה. זמן של השלווה לאותה הוא שמבוקשו

ולכל לפרעה להבהיר אבינו יעקב מבקש זאת ואת
ליעקב להציע אומנם פרעה בידי אותו. הסובב

העולם, בעניני ומגוונות שונות הטבות ובניו,
וחסרה טפלים הינם כשלעצמם אלה שכל אלא

ושלושים מאה גאולה. - העיקרית הנקודה בהם
את שאין זמן כל אך נכבד, שנים סכום הינו שנה,

מן חסר שהעיקר הרי ממש, ובגלוי בפועל הגאולה
"מעט". הינם שנה 130 גם ולכן הספר...

הידועות מאימרותיו
בעל הזקן אדמו"ר של
ערוך, והשולחן התניא

זו הזמן, עם לחיות שיש
השבוע. פרשת

בטוב להוסיף
יותר יעקב, של תשובתו

להבהיר באה משהיא
יחסו את דאז לפרעה

הרי לגאולה, יעקב של
עבורנו נועדה שהיא

אבות "מעשה בבחינת
לבנים". סימן

מיוחדים כוחות אבינו יעקב מעניק אלו במילים
הגאולה הבאת של המשימה הוטלה עליו לדורנו,

בתורה, שנכתבה זו בהצהרתו והשלימה. האמיתית
זמן שכל הוודאית, ההכרה את יעקב לנו מעניק

הרבי של והמושלמת המלאה התגלותו את שאין
שאיננו הרי כל, לעיני המשיח מלך שליט"א
כלפי זאת ולתבוע מלדרוש להפסיק רשאים

בשיעורי מלהוסיף להפסיק יכולים איננו שמיא.
משיח, של בתורתו ובפרט וחסידות נגלה תורה,
המצוות בקיום מלהוסיף להפסיק רשאין איננו

בעקשנות מלפעול להפסיק רשאין איננו בהידור.
כל בא". משיח זה ש"הנה הגאולה בשורת בהפצת

הספר". מן חסר "העיקר שעדיין משום זה,
שליט"א הרבי ע"י מתפרשות שהן כפי אלו מילים
לעקשנות כח נתינת מהוות עצמן הן המשיח, מלך

ממש. בקרוב ההתגלות עדי זו, חיובית

בהנחה המאמרים ספרי
את שכבשה הספרים סדרת

הרבי מאמרי ספרי הספרים: מדפי
לפי מלוקטים המשיח, מלך שליט"א

ה' לרגל נמכרת השבוע, פרשיות סדר
בסדרה הספרים. בחנויות בהנחה טבת

(9 (מתוך שמונה כה עד לאור יצאו
החומשים. כל את המקיפים כרכים

בא. - שמות פרשיות על החדש הכרך
.058-5358-770 והזמנות: לפרטים

טבת ה׳ הנחות
המוציאים שיחות" להפצת "ועד

לקוטי שיחות", "לקוטי ספרי של לאור
הגאולה בשורת פרשיות, שיחות

הרבי של מתורתו ספרים מגוון ועוד
את מציגים המשיח, מלך שליט"א

שזה חדשים חלקם הרבים, הספרים
טבת. ה' לרגל בהנחה אור, ראו עתה

.054-555-1817 לפרטים:

טבת ה׳ התוועדות
ההתוועדות תתקיים שנה כמידי
החסידים" "התאחדות ע"י המרכזית

נצח דידן טבת ה' הבהיר יום לרגל
21:00 בשעה קודש שבת במוצאי
את חב״ד. כפר מנחם בית בהיכל
זושא הרב יישא המרכזי המשא

מלך שליט"א הרבי שליח זילברשטיין
שיגיע קנדה במונטריאול, המשיח

לפרטים המרכזית. לחגיגה במיוחד
.054-7297015 נוספים:

הגאולה הבאת של המשימה הוטלה עליו לדורנו, מיוחדים כוחות אבינו יעקב מעניק אלו במילים
כל לעיני המשיח מלך שליט״א הרבי של והמושלמת המלאה התגלותו את לדרוש והשלימה האמיתית

טובות חדשות

עניני לחיות הכח
! ומשיח גאולה

האירופאי״, משיח ״קונגרס החמש-עשרה, בפעם התקיים בלונדון, משיח בבית
מרשימה. בהתוועדות נחתם האירוע העולם. רחבי מכל ונואמים אורחים בהשתתפות

באירופה משיח קונגרס

נצח דידן

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

(26.12.14) ה'תשע"ה טבת, ד' ויגש, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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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

  
   
   
   

    
   
    

    
   
     

    
  

  

יהודה אליו ויגש
יח) מד, (ויגש

לכל, מוכן היה שיהודה אומרים חז"ל
ערב עבדך "כי ומדוע? למלחמה. גם
יהודה הרי כיצד? ולכאורה הנער". את
הוא ויוסף קטן, מספר מהוים ואחיו

מצרים? בכל השליט
נפשו את מסר יהודה הוא: הטעם אך
ערב עבדך "כי - משום בנימין, למען

הנער". את
ואם, אב לכל ומוסר-השכל הוראה וזו
ילד עבור אפילו נפש מסירות שצריכים
צריך לא אשר את לו יארע שלא אחד
מסירת-נפש וע"י יהודי. לילד לקרות
טהרת על והבנות הבנים חינוך על
הפרשה: בסיום לאמור מגיעים הקדש

מאד". עד וירבו "ויפרו
תשי"א) ויגש, פרשת שבת (שיחת

כד) מז, (ויגש זרע לכם הא
זרע", לכם ב"הא האריז"ל: בכתבי
למול המצרים את אילץ שיוסף רמוז
במצרים, "חיות" שהוסיף דבר - עצמם
רמוזה עניא" לחמא וב"הא בקליפות,
בכך הקלקול מהו לכאורה הגאולה.
עצמם? את למול מהמצרים דרש שיוסף
עולם", יסוד "צדיק הוא שיוסף ובפרט
ואם אלקות, השפעת היו פעולותיו וכל
הפצת של הרצויה הכוונה זו הרי כן
למצרים? אפילו לכל, אלקות והשפעת

מדעת זאת עשה יוסף הוא: הענין אך
תוספת הדבר הביא ולפיכך עצמו,
מצד שהמצרים משום לקליפות, חיוניות
לזה. ראויים כל-כך עדיין היו לא עצמם

התורה. הוראת עפ"י לפעול ותיקונו
ה'תשי"ד) הפסח, דחג ב' (ליל

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:23 16:07 ירושלים
17:24 16:21 תל-אביב
17:22 16:10 חיפה
17:26 16:25 באר-שבע
17:20 16:16 ניו-יורק

     
כח) - טו לז, (יחזקאל:

ונביא מלך המשיח

תוארים שני מוצאים אנו פרשתנו בהפטרת
"ועבדי לגביו נאמר פעם המשיח. למלך ביחס
הבא ובפסוק כד) לז, (יחזקאל עליהם מלך דוד
לז, (שם לעולם" להם נשיא עבדי "ודוד נאמר
בין אלה לשינויים הסיבה את להבין ויש כה).

ו"נשיא"?. "מלך"

תפקידים שני
המשיח מלך של ופעולתו תפקידו בהגדרת

ענינים: שני הרמב"ם מבאר
התורה בדרך לילך ישראל" כל "יכוף - כמלך א.
המקדש בית יבנה ה'", מלחמות "ילחם והמצוה,

כולו העולם את ויתקן ישראל נדחי ויקבץ
בכלל, ישראל מלך של ענינו וזהו ה'" את לעבוד

מגמתו "תהי'ה מלך שכל הרמב"ם שכתב וכמו
העולם ולמלאות האמת דת להרים ומחשבתו
מלחמות ולהלחם הרשעים זרוע ולשבור צדק

ה'".
דוד מזרע שיעמוד המלך "אותו - כנשיא ב.

כו' גדול ונביא משלמה יתר יהי'ה חכמה. בעל
ויבואו ה' דרך אותם ויורה העם כל ילמד ולפיכך

הדעה "תרבה ידו ועל כו'", לשומעו הגוים כל
דעה הארץ מלאה כי שנאמר והאמת והחכמה

ש"באותו שזה מובן, אלה שמדבריו ה'", את

ה' את לדעת העולם.. כל עסק יהי'ה כו' הזמן
ויודעים גדולים חכמים ישראל יהיו בלבד..

כל כו'", בוראם דעת וישיגו הסתומים דברים
כל "ילמד שהוא המשיח, מלך ידי על יהי'ה זה

העם".
צדקינו משיח ייקרא זה ענין שם שעל לומר, ויש

חכמים, בלשון שמצינו דרך על "נשיא", בשם
החכמים אותו שקורין "הוא הסנהדרין שראש

רבינו", משה תחת העומד והוא מקום בכל נשיא

הוא "נשיא" נקרא שמשיח שזה לומר, יש ועד"ז
ה'". דרך אותם ויורה העם כל "ילמד שהוא לפי

מרומם להיות צריך מלך
עליהם" "מלך הכתוב, לשון שינוי יובן ועפ"ז

בדרך היא המלוכה הנהגת להם": ו"נשיא
מרומם שהוא עליהם", "מלך וזהו רוממות.
ללמד הנשיא, השפעת ואילו להם; וממעל
בדרך היא ה', דרך להם ולהורות העם את

ויקלוט יבין שהעם השתדלות אליהם, קירוב
נקרא גדלותו שמצד היות עם ולכן דבריו. את
יחסו תיאור הרי התנשאות), (מלשון "נשיא"

בתור השפעתו כי להם", "(נשיא) הוא העם אל
קירוב. של באופן היא נשיא

של אלה תפקידים שני בין קיימת נוספת הבחנה

לקיים. החידוש שבין הבחנה צדקינו, משיח
חידוש, - המשיח של בפעולתו יש מלך בהיותו

כמתואר כולו, בעולם עיקרי לחידוש ועד
ה' את לעבוד כולו העולם את "יתקן ברמב"ם

ולא יגזלו ולא האמת לדת כולם ש"יחזרו ביחד",
לא שם יהי'ה לא הזמן ש"באותו עד ישחיתו",

העולם כל עסק יהי'ה ולא כו' מלחמה ולא רעב
העולם, בהנהגת חידוש ה'". את לדעת אלא

מעולם. כזאת מצינו שלא
הוא כאשר נשיא, בתור השפעתו משא"כ

בזה אין ה" דרך אותם ויורה העם כל "ילמד
חידוש להיות אפשר אי בתורה כי ממש, חידוש
לה "אין הזאת שתורה הרמב"ם כפסק (אמיתי),

תוספת". ולא גרעון ולא שינוי לא

הנשיאות מעלת
המשיח מלך של החידוש שעיקר למרות אך

בנשיאותו מעלה יש מכל-מקום, במלכותו, הוא
הוא במלוכה הצורך וההסבר: המלכות. ענין על

צדק העולם ולמלאות האמת דת "להרים כדי
ה'", מלחמות ולהלחם הרשעים זרוע ולשבור

העולם את "יתקן שמשיח שלאחר מובן, ומזה
כל עסק יהי'ה "ולא ביחד", ה' את לעבוד כולו
(כל צורך אין בלבד", ה' את לדעת אלא העולם
תפקידו ועיקר מלך, בתור משיח בפעולת כך)

ולהורותם העם את ללמד יהי'ה המשיח מלך של
ה'. דרך

הנשיאות ענין אצל שדוקא הטעם גם וזהו
עיקר כי לעולם", להם נשיא עבדי "ודוד נאמר
מלכותו, בהנהגת אינה משיח במלכות הנצחיות

כל "ילמד שהוא נשיא בתור בהשפעתו אלא
ה'". דרך אותם ויורה העם

תשמ"ב) דוד ועבדי ד"ה תשמ"ח; פסח, של (אחרון

מלך דבר

ויגש פרשת
    

ויגש

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

שיחי' חנה מרת וזוגתו מענדל מנחם לר'

מצווה הבר חגיגת לרגל זהב משי למשפ'

שיחי' שמואל הת' בנם של
של הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל ברכת
(גבאי) יוסף ב"ר רחל מרת

ע"ה פרנטה שם-טוב ר' אשת

תשע"ה כסלו כ"ג נלב"ע
בתוכם והיא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לזכר



כשבועיים, לפני שחל כסלו י"ט
מתאים יום ספק ללא הינו
בבתי אסירים בקרב לפעול
להגאל. להם לעזור הסוהר.
הגאולה חג הוא הרי זה יום

התניא בעל הזקן, אדמו"ר של
חב"ד, ומייסד ערוך והשולחן

הצארית. ברוסיא ממאסרו
עצמנו, את מוצאים אנו "וכך
אוחיון משה אמיר הרב מספר

שבקרית חב"ד הר מנחלת
קבוצת כסלו, י"ט ביום מלאכי,

להתוועד שיוצאת אברכים
שבע, באר בכלא אסירים עם

השונים. באגפים
חסידית פעילות

אהבת של חשובה
להסתובב ישראל.
אוכלוסיה בקרב
כאשר קלה, לא

מתעוררת לעיתים
אין האם השאלה,

מים? טחינת זו
שונים טיפוסים

מקבלים ומשונים
פניך. את

הנראים כאלה גם לעיתים
ממערב מזרח כרחוק רחוקים

חזקה אבל שביהדות. עניין מכל
הרבי המשלח, הוראת עלינו
שאין המשיח, מלך שליט"א

שטמן האוצרות גודל את לשער
ביהודי. הקב"ה

לאגף הגענו הסיום, לקראת
די תוך סחוטים. די הדקל

לקבל צמאון הרגשתי פעילות
שליט"א מהרבי פנים הארת איזו
איתות סימן, איזה המשיח. מלך
וחשובה. רצויה פעילותינו שאכן
להתארגן והתחלנו לאגף נכנסנו
כשלפתע ההתוועדות, לעריכת

האסירים אחד אותנו מזהה
כמעט אלינו פונה כשהוא

שהגעתם... טוב "איזה בצעקה:
סיום לעשות רוצה אני בדיוק
אוכל איך ומחפש התניא על

חגיגה...". לעשות
עדיין לחלוטין. מופתעים היינו

רצינית כוונתו האם בטוחים לא
לבדיחה. נסיון סתם או

"סיום בדיוק זה מה לשאלתינו
"לפני משיב: הוא התניא"? על

הולדת יום חגגתי שנים מספר
למסיבה התגוררתי. בו במושב
"ברצוני לי: ואומר חבר מגיע

מיוחדת, מאוד מתנה לך להעניק
ספר "זהו ספר, לי מוסר כשהוא

מידו לקבל שזכיתי התניא,
מלך שליט"א הרבי של הקדושה

המשיח".
פרטית שבהשגחה הסביר חברי
ביום בדיוק יורק בניו היה הוא
הרבי של הולדתו יום ניסן, י"א
שחילק המשיח, מלך שליט"א

התניא. ספר את אחד לכל
אני הולדת, יום לך ויש "והיות
הספר את לך נותן

במתנה".
מאוד התרגשתי

למרות העניין, מכל
ידעתי לא שעדיין

ערכו. גודל מה
בכלא, כאן דווקא

להתחיל זכיתי
חשיבותו. את להבין
התוודעתי זמן לפני

של החשוב לענין
והתחלתי פה. בעל התניא לימוד

הספר. את לשנן
יותר בו ללמוד שזכיתי וככל

ההחלטה אצלי גברה כך ויותר
פה. בעל הספר כל את ללמוד
רגע כל כמעט לכך הקדשתי

דבר, שום אותי עניין לא פנוי.
פה... בעל הספר את לשנן רק
את סיימתי השם, ברוך והיום

כשהוא פה", בעל האחרון הפרק
רם בקול בפנינו לומר מתחיל

בעל בתניא האחרון הפרק את
באות.. אות פה,

הן עצומה. בהתפעלות היינו
מהעובדה ובפרט הגילוי מעצם
ביום דווקא מתרחש, זה שכל
אדמו"ר גאולת חג כסלו י"ט

עליו נתחזק שהקיטרוג הזקן,
ספר הדפסת לאחר ביותר

ימי 53 עליו נגזרו שלכן התניא...
התניא... פרקי 53 כנגד מאסר
כסלו.. י"ט ביום לשיחרור עד
הברור האיתות זה היה עבורי

להשתתף המשלח. מאת ביותר
בע"פ. התניא לימוד ב"סיום"

שליט"א הרבי ע"י שניתן תניא
הולדתו. ביום המשיח מלך

שחרור אודות ה'תשנ"ב, טבת ה' המשיח, מלך שליט"א הרבי שיחת מתוך
ברוסיה. עדיין שנמצאים נשיאינו רבותינו וכתבי ספרי של שבויים" וה"פדיון

שבויים״ ל״פדיון עדיין שממתינים הספרים
ספרים, של "קבוצה" ישנה אלו בימים .."
אלו, לספרים המצורפים כתבי-יד עם ביחד
אל שיוחזרו שלהם, שבויים לפדיון שממתינים
מו"ח כ"ק דורנו נשיא הוא האמיתי, בעליהם
הד' עם יחד שהן אמותיו, לד' לשוב אדמו"ר,
מעשים ובית המדרש ובית הכנסת רבית אמות
רבינו "בית - בפרט) חסדים (וגמילות טובים

שבבבל"6.
פדיון מצות) ש(קיום בנדו"ד, עד"ז מובן - מצוה" גוררת ש"מצוה וכיון
הספרים ושיבת פדיון מצות) (קיום את גם פועל7 - טבת בה' שבויים

האמורים. וכתבי-יד
דפדיון אחת ממצוה - מצוה" גוררת [ד"מצוה האמור שהענין להוסיף, ויש
פדיון אודות כשמדובר יותר מודגש שבויים] דפדיון שני'ה למצוה שבויים

ספרים: של שבויים
חכמת קדושה, חכמה - גופא [ובזה חכמה8 של ענין הם תורה ספרי
כי הספרים, שאר לכל גם נוגע בתורה ספר שכל מכך, מובן התורה].
דשאר והשגה בהבנה הוספה נעשה זה בספר והידיעה הלימוד על-ידי

הספרים.
שלפנ"ז הספרים דלימוד שהשלימות היות לעניננו: בנוגע וכמו"כ
עתה לעת הנמצאים הספרים בלימוד תלוי' טבת) בה' נפעל (שפדיונם
זה כאשר - טבת) (בה' אלו9 דספרים הפדיון ששלימות נמצא, בשבי'ה,
ממתינים אשר הספרים) שאר (וכל האמורים הספרים של לפדיון מביא

לפדיונם... עדיין
(בה' שבויים דפדיון המצוה : העיקר) הוא - (ואדרבא עיקר וג"ז ועוד ב.
ושלימות אמיתיות את גם מצוה") גוררת "מצוה (ע"ד פועלת - טבת)
וכל תורה עניני (וכל ישראל בני דכל הפדיון - הקב"ה ע"י שבויים הפדיון

והשלימה... האמיתית הגאולה אל מהגלות כולם) הענינים
אלו: ענינים ב' של בהשייכות נוספת נקודה ג.

כאשר דוקא ופשוט, כמובן הוא, האמיתי הספרים ונצחון שבויים הפדיון
- בעיקר [כולל תורה12 של ספרים בלימוד יותר עוד ניתוסף עי"ז
חיזוק עמו להביא צריך טבת ה' שיום מובן, מזה אלו]. בספרים בהלימוד
בתורה הראשון מ"הספר"13 מתחיל תורה, של ספרים בלימוד והוספה

המשניות. ספר - ____________שבע"פ
שבבבל רבינו בית זה מעט מקדש בענין קונטרס בארוכה וראה א. כט, מגילה (6

ואילך). 416 ע' ח"ב תשנ"ב (התוועדויות
שמן מצוה", מצוה "שכר שם המשנה לשון כהמשך - מהקב"ה הסיוע גם בזה ויש (7
מדרש רע"ב, (ראה אחרת שיעשה אחת מצוה שעשה מי ביד ומזמינים מסייעין השמים

עצמה. זו מצוה שיעשה - ובעיקר כולל ועוד), שמואל,
העמים". לעיני ובינתכם חכמתכם היא "כי ו) ד, (ואתחנן כמ"ש (8
ס"'ג. כדלקמן בהם, הלימוד הוא פדיונם ותכלית מטרת שעיקר (9

ובכ"מ. ד. כז, וישב תו"א (10
ע"ב. ריש קמא, זח"ב בתחלתו. ב"ר ראה (1 1

165 ע' ח"ב תשמ"ח (התוועדויות תשמ"ח טבת ה' ויגש, ש"פ שיחת בארוכה ראה (12
בפועל הלימוד שיהי'ה כדי מ"מ תורה, ספר הוא והכלל שהעיקר שאף ושם, ואילך).
המבארים ספרים בריבוי ללמוד צריך י"ט)) לא, (וילך, בפיהם" שימה גו' ("ולמדה
הל' ריש קטנות הל' (רא"ש וכהפס"ד שבס"ת. הענינים כל את בפרטיות ומפרשים
וראה ספרים. בכתיבת היא האידנא ס"ת כתיבת שמצות ס"ב) סע"ר יו"ד שו"ע ס"ת.

ואילך). 98 ע' ח"ב תשמ"ט (התוועדויות תשמ"ט טבת ה' שיחת גם
לא הקדוש רבינו ועד רבינו משה "מימות היד) לספר (בהקדמתו הרמב"ם ובלשון (13
וכל השמועות כל קיבץ והוא פה.. שבעל בתורה ברבים אותו שמלמדין חיבור חיברו

המשנה". ספר מהכל וחיבר הדינים..

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
שופטים ספר - טהרה ספר
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התניא שב"סיום" הסימן

שלום "ונתתי ללא שלום שום יתכן לא
בתנאים רק שלום נותן והקב"ה בארץ"!

לך ש"אין חוקים אינם אלו ותנאים אמר; שהוא
- בשכל מקום לכך שאין היינו אחרי", להרהר רשות
תשל"ט) כסלו (י"ט בשכל. זאת הראה הקב"ה אלא

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקב"ה של בתנאים = בארץ שלום

אוחיון משה הרב

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'



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

פרטית גאולה לחיי יהודית העצמה בע"מ, אור אמן
20:00-23:00 בשעה בבת-ים, למיניינם, 28.12.14 תשע"ה טבת ו' ראשון ביום

לנשים לסמינר מבוא ערב
שלך. היהודית הנשמה לניצוץ להתחבר בואי יקרה: אשה

ולמשפחתך, לעצמך ושמחה בריאות פרטית, גאולה חיי לצור אשה כל על שחובה מאמינה אור, אני
נגאל. צדקניות נשים בזכות

במצוות, ולהדר טובים במעשים להוסיף קל יותר הרבה - ושמחה בבריאות כשהמשפחה
וגאולה. משיח למען נעשה ב"ה וביחד - משפחתך עצמך, למען עשי

טובים. יותר לחיים וכלים טיפים מקבלים אצלינו
אור 050-2688-268 מראש: הרשמה חובת

החב"די הספר שבוע - טבת ה'

מצווה בר לפני תפילין
מתי השנה. ראש בערב ...שחל מצוה להבר בהנוגע

וכו'. התפילין הנחת מתחיל
מו"ח כ"ק הוראת שנתפרסמה לאחרי השאלה ולפלא
לרבים: הוראה מנ"א), ב' יום בהיום (נדפסה אדמו"ר

מצוה, הבר קודם חדשים שני תפילין להניח מתחילין
בברכה. שבועות איזה וכעבור ברכה בלא בתחלה

מצוה הסעודת לעשות מקום יש אם לשאלתו
פשוט זה הרי - במוצש"ק.

לאחרי הראשון ברגע היא מצות בגיל שהכניסה כיון
מהטעמים אחד כן גם זה והרי שנה, הי"ג גמר

בערבין, שמע את קורין מאימתי הש"ס שהתחלת
היותו בעת הישראלי איש מתחייב בה הראשונה מצוה
ו׳רל״ד) (מאגרת אדם.

במנחה מצווה בר של לתורה עליה
תרצ"ו שבט דכ"ה השיחה ידועה לתורה. העלי' בענין

שאין פשיטא אבל דשבת, במנחה לתורה עלי' בהמעלה
הבר- לאחרי הבא השבת עד לתורה עלי' ח"ו לדחות

השנה, בראש לתורה ויעלה מצוה.
בעלי' העולם שמנהג - מוכח האמורה שמהוראה וכיון

שבכמה לומר מקום (ויש דוקא מנהג אינו למפטיר,
ההורים, על סומכין שאין כיון בזה. נוהגים מקומות

או בזמנו הוא מצוה הבר של לתורה עלייתו האם
אין כנ"ל אבל למפטיר, עלי' הנהיגו ולכן לו. מקודם
מפטיר מקומות שבכמה וכמדומה מקובל). זה מנהג

ובכיו"ב. להרב שייך השנה דראש
וכן זה בנדון האמור שע"פ אלא זה. לשנות טעם ואין

זה שלאחרי דשבת במנחה גם לעלות לכאו"א. עד"ז
ו׳רל״ד) (מאגרת .

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הפרשה התפוצצה (85') תשמ"ה חורף
הספרים", כ"פרשת יותר מאוחר שנודעה
ממועדי לאחד דבר של בסופו שהביאה
נצח. דידן - טבת ה' - הידועים חב"ד

של העלמותם עם נחשפה הספרים פרשת
בניו ליובאוויטש מספריית ערך יקרי ספרים
לרבותינו השייכים כאלה הספרים בין יורק.

וליהדות לחסידות ערך יקרי ונחשבים נשיאינו
ספרי על נדירה פרשנות הן הכוללים כולה,

תנ"ך. ספרי על מופלאים פירושים והן קבלה
לערכאות פנה הוא "המעלים", משנחשף
פרטי באופן שייכים שהספרים בטיעון

לבעלות וטען הקודם, הרבי הריי"צ לאדמו"ר
ירושה. מטעמי עליהם

- לחסידים גדול בנצחון הסתיימה הפרשיה
טבת, ה' ביום תשמ"ז בשנת - נצח" "דידן
והספרים הספריה כי פסק השופט כאשר

הגיש בהמשך חב"ד. חסידי לאגודת שייכים
דחה אותו משפט לבית ערעור שכנגד הצד

תש"נ. בשנת רק הסתיימה הפרשיה השופט.

הספרים פדיון בהמשך לסייע
הנתבעים ערערו טבת, בה' נצח הדידן לאחר
שנערכו ארוכים דיונים לאחר הדין. פסק על

המוחלט, פסק-הדין ניתן תשמ"ז, בקיץ
המשפט בית של השופטים שלושת ידי על
מכל הערעור דחיית אחד: פה - לערעורים

ושלוש תשמ"ח, חשוון בכ"ה ניתן הפסק וכל.
את להחזיר - הסופי הצו ניתן אחר-כך ימים

מהספריה. שנלקחו הספרים
הספרים בהצלחה הוחזרו תשמ"ח כסלו בב'

חב"ד". חסידי אגודת ב"ספריית למקומם
להדפיס הרבי הורה הספרים הוחזרו כאשר

אמונה", "דרך הספר את קה"ת בהוצאת מיד

אחד. דולר של במחיר ולמוכרו
דיבר ה'תשנ"ב, טבת ז' ויגש, פרשת בשבת

הספרים אודות המשיח, מלך שליט"א הרבי
שנותרו נשיאנו רבותינו של קודש יד וכתבי
שכבר למרות רוסיה, במדינת בשביה עדיין

להחזרתם. במשפטי צו ניתן
להחזרת לסייע ביכולתנו מה לשאלה ביחס
אנשים ואחת, אחד ש"כל הורה, הספרים,

שיביא ע"י - דוגמתו עניין יעשה וטף, נשים
קודש (וכתבי) ספרי וכיו"ב, וספרייתו לביתו

הספרים על בהוספה תורה, בדברי חדשים
שלו. ספרים" מלא ב"בית מקודם לו שיש
ישראל, מנהג את לנצל ונכון ראוי כן כמו
כולל לאחרים, הנדפסים קודש ספרי לתת

לפני או שלהם שמחה לקראת קטנים, ילדים
וכיו"ב". חג

ומשיח גאולה ספרי של גל
לשבוע נעשו שבסמיכות, והימים טבת ה'
החב"דיות לאור הוצאות החב"די. הספר

משמעותיות הוזלות על והודיעו לנושא נרתמו
פוריה קרקע יצרה זו אוירה טבת. ה' יום לרגל

ספרים מאות ואף עשרות של לצמיחתם
האחרונות. השנים במהלך חדשים, חב"דיים

לילדים. עשירה חב"דית ספרות כולל
לרכישת הנ"ל ההוראה למימוש היזמים בין

ממ"ש מכון את למצוא ניתן חדשים, ספרים
איכותיים ספרים יריד הקרוב, בשבוע שיזם

ומשיח, גאולה בענייני ספרים של ענק ומבחר
ו'-י' בין מתקיים היריד מיוחדות. בהוזלות
ב"ב. 16 מתתיהו רח' ממ"ש במשרדי טבת,
א, (בימים 17:00 עד - 10:00 השעות בין

"חיש הו"ל גם כך רצוף). 22:00 עד בלבד ב,
יריד הם אף המקיימים המעיינות", הפצת

ותמונות פרטים חב"ד. בכפר משלהם ספרים
ניתן לאחרונה. שי"ל החדשים ספרים על שער
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פרטיים ועורכים סופרים
גם נמצאים ממוסדות, הו"ל של לצידם

בעצמם. ספריהם את המו"ל ועורכים סופרים
להציג שזוכה קנטור גיא הרב לדוגמא כך

חמשה כבר אלה בימים
שהו"ל יחודיים ספרים
שליט"א הרבי בתורת

וגאולה. משיח ובנושא
חדשה מהדורה חלקם

וחלקם הוספות עם
קודש אגרות ממש: חדש

ומשיח, גאולה בנושא
בגאולה קודש שיחות

אמנות משיח, פני מקבלת האקדמיה ומשיח,
וביאורים חידושים המשיח, בשירות ותקשורת

טל' המשיח. מלך שליט"א הרבי בתורת
.050-718-5093 ולהזמנות: לפרטים

אלו בימים המופץ ספרים קטלוג

ספרים דוכני

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

ללל ללללללל לללל

בציון קדמי ר׳
המלאך אברהם
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