
והצלה הגנה שמירה,
המשיח מלך שליט"א הרבי שלוחי

האחרונים, בימים הגבירו בצרפת,
את המזעזעים, האירועים בעקבות

בסגולתם שידועים המבצעים פעילות
הקרובים בימים והצלה. הגנה לשמירה,

באיזור במיוחד השלוחים, ימשיכו
רוחני וחיזוק הפעילות בתנופת פריז

צרפת. לתושבי

צדקה וקופת חת״ת מארז
כלי ולכל בית לכל הידועה הסגולה

ביוזמת מפוארת. אריזה מקבלת רכב,
מארז הופק המעיינות הפצת חיש

המשלב החת"ת לספר ומרשים צבעוני
הרבי של כהוראתו - צדקה קופת

תמונתו עם יחד המשיח, מלך שליט"א
.03-9600770 להזמנות: אדוננו". ו"יחי

הנשיאות ליום הכנות
יום לקראת נערכים חב"ד במוקדי
הרבי של הנשיאות קבלת יום שבט, י'
שנה 65 ולציון המשיח מלך שליט"א

והתוועדויות אירועים שורת לנשיאות.
גאולה ושיעורי הכנה ערבי לצד

בעולם. מקום בכל יופעלו ומשיח
בהתוועדות יתקיים המרכזי האירוע

דרך בראשית באולמי משתתפים, רבת
ראשון ביום ראשל"צ, 56 המכבים

למען האגודה ע"י ומאורגן שבט, י"ב
לפרטים והשלימה. האמיתית הגאולה

.03-658-4633 טלפון:

את לנו שמעניק הוא הציווי, עצם ממש. בפועל הגאולה הבאת על נצטווינו!! שאנו הוא, יחודנו
המשיח מלך שליט״א הרבי להתגלות הנוקבת הדרישה עם יחד ומצוות בתורה להוסיף הכח

טובות חדשות

הבאת על נצטווינו
נצליח לכן הגאולה

לרגל המרכזית להתוועדות היכונו
הנשיאות יום שבט י'

ראשל"צ בראשית אולמי שבט י"ב

האבסורדית, המציאות מוותר. לא רבינו משה
להגאל, אמור ישראל עם מנוח. לו נותנת אינה

הלך כך לשם הקב"ה, במפורש הודיעו כך
ויחוגו עמי את "שלח לפרעה להודיע בשליחותו

גם מעתה וכואבת. קשה התגובה במדבר". לי
זאת ועם פרעה, מודיע לכם, יינתן לא וקש תבן

להישמר. חייבת מכם הנדרשת הלבנים מכסת
הבניין חומות לתוך חיים נזרקים ישראל ילדי

הלבנים. מכסת להשלמת
שבאה הקשה התוצאה
מילוי בעקבות דווקא

מניחה אינה השליחות,
הרעות "למה למשה. לו
מפיו פורצת הזה?" לעם

רעיא של זעקתו הזעקה,
מהימנא.

אל אלוקים "וידבר
משיב הקב"ה משה".
לשון הוא גם למשה

ביחס עצמך בחן נוקבת.
יצחק אברהם לאבות,

נגליתי לא להם ויעקב.
נמוך. אלוקי בגילוי אלא

שדי "..א-ל בשם רק
לא זאת למרות להם". נודעתי לא הוי' ושמי
שזכית אתה ואילו מעשי. אחרי האבות תהו
אתה ערוך, לאין נעלה גילוי הוי'! שם לגילוי

חבל!. מעשי?!.. על תוהה

ודלעילא דלתתא הוי׳ שם
עניינית. המשיח, מלך שליט"א הרבי שואל

בשם לאבות נגלה שלא אומר שהקב"ה זה כיצד
"וירא לאבות: הוי' שם גילויי מצינו והרי הוי'
הארץ", את אתן לזרעך ויאמר אברם אל הוי'

הוי'". אליו "וירא
שהוא תוך משיב והוא

רש"י: בדברי מדייק
במדת להם ניכרתי "לא

שלי". אמיתית

שהייתה אלא הוי', בשם גם לאבות נגליתי אכן
הוי' שם - הוי' שם של התחתונה הבחינה זו

למשה, הקב"ה אומר נגליתי, לך ואילו דלתתא.
שם של העליונה בבחינה שלי", אמיתית "במדת

תמיהתי... כך ועל דלעילא הוי' שם הוי',
אלא משה, כלפי ה' טענת את מבהיר זה הסבר
לא מדוע אכן השאלה, את מותיר עדיין שהוא

דלעילא? הוי' שם של הנפלא בגילוי האבות, זכו
האבות ותשובתו:

ביוזמתם ה', את עבדו
עדיין בעיקר, הם
ידו על נצטוו לא
אלו, בנתונים ית'.

פועל הנברא כאשר
ביכולתו עצמו, בכח
שורש עד רק להגיע

זאת, לעומת הנבראים.
זכו סיני, הר במעמד

על נצטוו שהם ישראל,
מעתה ומצוות. תורה

מושרשת פעולתם
"אנכי ית' בעצמותו
המעניק אלוקיך" ה'

מצוה, כל של בקיומה
האבות. של מזו בערך, שלא הנעלית המשכה

הענק גבי על העומד כננס
אינם הישגינו שכל לפנינו, לציין שחייבים רק
אלו הענק, גבי על העומד כננס בהיותנו אלא

את הכשירו נפשם, שבמסירות הם האבות. הם
ביחס גם כך פעולתנו. את לפעול עבורנו, הדרך
לפעול יכולתנו כל והשלימה. האמיתית לגאולה

על העומד ננס בהיותנו אלא אינה לזירוזה,
הוי'. עובדי הקודמים, הדורות אלו הענק, גבי

הגאולה הבאת על נצטווינו!! שאנו הוא, יחודנו
את לנו שמעניק הוא הציווי, עצם ממש. בפועל

הדרישה עם יחד ומצוות בתורה להוסיף הכח
המשיח, מלך שליט"א הרבי להתגלות הנוקבת
תיכף והשלימה, האמיתית הגאולה את ולפעול

ממש. ומיד

התניא בעל הזקן, האדמו״ר של ההילולא יום צויין טבת, כ״ד ביום השבוע
התניא ספר בחלוקת המשיח מלך שליט״א הרבי בתמונה: ערוך. והשולחן

תניא ספר מחלק המשיח מלך

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

  
   

    
   

    
    
    
   

   
      


   

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

הקב"ה? של העטרה ומהו המשיח.
פז כתם "ראשו ה') (שיר שנאמר פז כתם

כעורב", שחורות תלתלים קווצותיו
לראשו "תשת כא) (תהילים נאמר ובמשיח

פז".. עטרת
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". תשוה והדר "הוד כא) (תהילים

רבה) מדרש (עפ"י

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

אש את המצרית", ה"אש את בגופם וכיבו
הפיכת טהור. מקורה שאין ההתלהבות

וצינון לקדושה להתלהבות הקרירות
צאתך ל"כימי יביאו הזרה, ההתלהבות

נפלאות". אראנו מצרים מארץ
תשח"י) וארא קודש שיחת (עפ"י

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:38 16:23 ירושלים
17:40 16:37 תל-אביב
17:38 16:27 חיפה
17:42 16:41 באר-שבע
17:39 16:35 ניו-יורק
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כח (יחזקאל      
כא) כט - כה

צדק רבינו משה הכל למרות

שמשה לאחר (שמות), קודמת פרשה בסיום
ישראל בני את לשלוח לפרעה ציווה רבינו

כי וקבע עמדתו את ה"קשיח" פרעה ה', בציווי
הורע מעתה להם. ינתן לא וקש תבן גם מעתה

שנוכח רבינו משה ישראל. בני של מצבם ביותר,
הקב"ה כלפי המפורסמת בטענתו בא במתרחש,

הזה". לעם הרעותה "למה כב) ה, (שמות

ט) ו, (וארא, הקב"ה משיב זו לטענת בתגובה
נודעתי לא הוי' ושמי .. אברהם אל "וארא

ולא דאבדין על "חבל רש"י וכפירוש להם",
האבות.. מיתת על להתאונן לי יש משתכחין,

למה אמרת ואתה מידותי אחר הירהרו ולא
הרעותה".

האנושי המין מבחר
שמשה הוא, האמונה מיסודי אחד מובן: ובלתי

המשניות (פירוש האדם" מכל ה"נבחר הי'ה רבינו
- האבות גם כולל הז'), ביסוד חלק פרק סנהדרין לרמב"ם,

פרשה רבה (ויקרא במדרש גם אודותיו שמצינו וכפי
אם משה". באבות.. חביבין, השביעין "כל יא) כט,

בבחינת הי'ה רבינו שמשה לומר אפשר כיצד כן,
ועוד הקב"ה", של מידותיו אחר "מהרהר

הרהרו? לא - שהאבות מדגישים
(ע' התורה" ב"אור מבאר צדק הצמח אדמו"ר

והאבות "חכמה" בחינת הוא רבינו שמשה קלג),

הוא המדות ששרש והיות "מדות". בחינת הם
הי'ה האבות אצל דווקא לכן מהחכמה, למעלה

האירה אצלם כי - כו' הירהרו ש"לא הענין
והדעת". מהשכל שלמעלה ה“בחינה

לאלוקות בטל היה בוודאי
נניח אם אפילו א. ביאור: דרוש עדיין אך

והשגה החכמה בענין רק היתה משה שמעלת
בלמעלה (הקשור הביטול בענין ואילו (ונבואה),

לומר אין - ממנו נעלים האבות היו מהשכל)
בשלימות ח"ו למשה חסר שהיה אופן בשום

הרהר. זאת בגלל ואשר וכו', הביטול ענין
שד-י א-ל שם לגבי הוי' שם של העילוי ב.
הוא: האדם) בעבודת מתבטא שהדבר (כפי

אור שהוא מאחר שד-י, א-ל שם של הגילוי
בעבודה הוא פועל לעולמות, שייכות לו שיש

ל"מציאות" שייכות לה שיש האהבה, מדת את
הוא כי גו' אלוקיך הוי' את "לאהבה - האדם
המורה הוי', דשם הגילוי ואילו כ) ל, (וילך חייך"

עלמין בגדר שאינו .. אין-סוף אור עצמיות על
נפש והמסירות הביטול ענין, את פועל כלל,

מהטעם. שלמעלה

הייתה הוי', שם נתגלה שלמשה כיון זה, לפי
הביטול בענין גם האבות, לגבי מעלה א"כ לו

שהרהר יתכן איפוא, כיצד, - מהשכל שלמעלה
הרהרו? לא כשהאבות

תבוא מצרים שגאולת הקב"ה בחירת והביאור:
ישנה זו שלשליחות מורה משה, ע"י דוקא
מדרגת משה, של לעניינו מיוחדת שייכות

לפי תהי'ה שהגאולה הוא, ית' שרצונו החכמה.
דקדושה. ושכל דחכמה הסדר

גם מאוד, גבוה הי'ה רבינו שמשה אף על ולכן
הוא כאן אך מהשכל, שלמעלה הביטול בענין
חכמה בחינתו, ע"י ישראל את לגאול נדרש,
שליחותו. פרטי את דקדושה בשכל להבין -

חייב היה - דקדושה חכמה שדרגתו כמי ולכן
שלחתני" זה למה גו' הרעותה "למה לשאול

העניין את פעלה הטענה
למתן הכנה הינה מצרים יציאת הקב"ה, לו ענה

עליונים "חבור של הענין נתחדש בו תורה
הביטול ויונח יודגש שבתחתונים ותחתונים",

העליונים. - מהשכל שלמעלה והאמונה
להיות צריך היה מצרים ביציאת גם ולכן

המידות עם משה של עניינו - דחכמה החיבור
האבות, ענין - מהחכמה למעלה ששורשן

העניין מונח להיות צריך משה שבחכמת
מהשכל. שלמעלה

"למה משה שאלת זאת, עם שיחד אלא
כי - ח"ו וחסרון גרעון אינה גו'" הרעותה

השכל, עם מהשכל הלמעלה חיבור - זה עניין
ה' ותשובת משה טענת ע"י דווקא נתחדש

תשכ"ח-ט) וארא (מפרשת גו'" אל "וארא

מלך דבר

וארא פרשת

וארא

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

זוהר בר שיחי' ירון הרב למשפחת
שיחי' שלום הת' הבן לבוא

שתחי' נעמי עב"ג השידוכין בקשרי
שיחי' טאוב אבי הרב למשפחת

הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת
יוהאן ר' ברהאם, פיליפ ר' חטאב, יואב ר'

סעדה. מישל פרנסואה ר' כהן,

! דמם ינקום ה'
בתוכם והם עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ממש ומיד תיכף

הקדושים הנרצחים לזכר

השמים על מטהו את משה ויט
כג) ט, (וארא

מצרים מכות



שלום שהרב שנה שלושים מזה
מבורכת פעילות מקיים ברדוגו

במתחם יהדות, הפצת של
ים, בבת יוספטל עולים מעון

את בזה, משלב הוא כאשר
הרבי של הגאולה בשורת הפצת

המשיח. מלך שליט"א
מגיע החנוכה, בחג שנה, מידי

המשפחתי הצוות עם שלום הרב
בניו את בעיקר הכולל שלו,

והת' יצחק יוסף הת' התאומים
בין עובר הצוות מענדל. מנחם

ערכות עם דיור, יחידות עשרות
נרות חנוכיות הכוללות חנוכה

עלוני מהודרים,
החג, על הסברה

מהרבי חנוכה דמי
מלך שליט"א

ו..כמובן המשיח
טריות סופגניות
ומתוקות. חמות
הערבים "באחד
השנה, בחנוכה

שלום, הרב מספר
שסיימתי לאחר

שהיו במשפחות בין לעבור
לבניי בלובי, המתנתי בחלקי,

בקומות פעילותם את שיסיימו
ניגשה מסויים בשלב העליונות.

מהקומה שירדה אשה אלי
יצחק יוסף הת' בננו פעל בה
רציתי שמח, "חג לי ואומרת

הסופגניה...". על לכם להודות
חנוכה "חג בברכת לה השבתי
אם המשיח", המלך ויחי שמח

התודה פשר מה תהיתי בליבי כי
הסופגניה? על המיוחדת

המשיח, מלך שליט"א הרבי
לזכות כדי בעיקר אותנו שולח

בקיום העולים משפחות את
חנוכה, נרות הדלקת מצוות
מבחינת גם בלבי. הרהרתי

אותם, מבקרים שאנו המשפחות
זו אצלהם החוויה שעיקר רואים

אנו כך לשם החנוכיה, הדלקת
אדם כח כסף, זמן, משקיעים

נחמד, עניין זה הסופגניה וכו'.
אבל...

תמה שאני עלי היה שניכר נראה
שואל בטח "אתה דבריה. לשמע

על במיוחד מודה אני מדוע
לך". אסביר אז הסופגניה,

מאחת לארץ, עליתי שנים לפני
עיקר אמריקה. דרום מארצות

רכשתי בחינוך. הוא עיסוקי
כמה גם זה בתחום לעצמי

כל את בזה השקעתי תארים.
ללא ,60 בגיל שלפתע עד כולי.

חליתי לעין, נראית סיבה כל
תיאבון). (אבדן באנורקסיה

מסיבות אצלי נבע לא זה
משהו היה לא זה קוסמטיות,

פשוט הכרתית. מחשיבה שנבע
וכמעט לאכילה רצון כל איבדתי

לאכול. לחלוטין הפסקתי
מזעזע, באופן במשקל ירדתי

ועור שלד נותרתי
הלך מצבי ועצמות.

נאלצתי והחמיר.
בבתי להתאשפז

לקבל כדי רפואה,
את בדחיפות

המזון. יסודות
אומנם מצבי

רק אך השתפר
ושוב קצר לזמן
להתאשפז, ונאלצתי החמיר
הרופאים חלילה. חוזר וכך

מה ידעו ולא ידיים הרימו כבר
אחד.. שיום עד איתי. לעשות

כאשר בחנוכה, היה זה
חנוכה נרות הדלקת לאחר
גם חולקו החב"דניקים ע"י

כשראיתי לפתע ואז סופגניות.
אצלי התעוררה הסופגניה את

לסופגניה. מוסברת בלתי תאווה
לחלוטין. מוזר משהו היה זה
יכולה שהייתי האחרון הדבר
באותם הדעת, על להעלות

אכילת על המחשבה זו ימים,
ללא לפתע כאן אך סוגפניה.

במין נתקפתי הגיונית סיבה כל
לסופגניה. מוסבר לא חשק

ואז הסופגניה את אכלתי
הדחיה מדהים, משהו התרחש
התעורר נעלמה. לאכילה שלי
התחלתי בריא. תיאבון אצלי

זמן בתוך האדם. כאחד לאכול
וחזרתי ב"ה, במשקל, עליתי

ברוך נעלמה, מחלתי כל לעצמי.
אמרה מבין, אתה כעת השם.

עבור רבה" ה"תודה את בחיוך,
הסופגניה...

התשט"ו שבט לי' המשיח, מלך שליט״א הרבי של לגני" "באתי מאמר מתוך

לגני״ ״באתי של החמישית האות
אדמו"ר ע"י ניתן ה'תש"י, שבט י' לקראת
הקודם, הרבי יצחק, יוסף רבי הריי"צ,
מנת על לגני", "באתי בשם שנודע המאמר
י' ביום הראשנים פרקיו חמשת את ללמוד
הפרקים חמש המשכו, ואת ה'שי"ת שבט
ועד בפורים גם וכך שבט, י"ג ביום הבאים

ניסן. ב' ביום בסיומו הפרקים לחמש
בשנת הגלויה לנשיאות עלייתו מאז
המשיח, מלך שליט"א הרבי נוהג תשי"א,

הסדר, עפ"י (פרק) אחת "אות" על המבוסס מאמר שבט, י' מידי לומר
הראשון המחזור הסתיים תש"ל בשנת הריי"צ. אדמו"ר של מאמרו מתוך
והחל המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י לגני" "באתי מאמרי עשרים של
השלישי המחזור הסתיים עפי"ז תש"נ. בשנת שהסתיים השני, המחזור
- החמישית בשנה נמצאים אנו בו הרביעי, המחזור והחל תש"ע בשנת

תשע"ה.
הרבי ע"י תשע"ה, זו, לשנה לגני" "באתי שהמאמר הרי לכך בהתאם
של לגני" "באתי במאמר החמישית לאות מקביל המשיח, מלך שליט"א
- תשט"ו דשנת לגני" "באתי המאמר של תחילתו להלן הריי"צ. אדמו"ר

הריי"צ. אדמו"ר של במאמרו החמישית ה"אות" את המבאר

לגני באתי
למקום לגנוני, לגני (במקומו) רבה במדרש ואיתא כלה, אחותי לגני1 באתי
חטא שע"י אלא היתה. בתחתונים שכינה דעיקר בתחלה, דירתי שהיתה
מלמטה השכינה את סילקו שלאחריו, החטאים ג"כ היו שעי"ז הדעת, עץ
השכינה את המשיכו עבודתם ע"י הנה צדיקים כשעמדו ואח"כ למעלה,
חביבין השביעין וכל השביעי שהוא רבינו משה שבא עד למטה, מלמעלה
וכמו"כ לארץ. הא' מרקיע בתחתונים, (=חזרה) צוריק השכינה את והמשיך
הבחי' ומשכינים ממשיכים הם עבודתם שע"י הצדיקים שאר בעבודת הוא

למטה. וקדוש מרום עד דשוכן
אסתלק סט"א אתכפיא דכד אחרא, סטרא דאתכפיא העבודה ע"י והוא
גילוי בדרך למטה נמשך שהוא הוא כאן אסתלק דפירוש דקוב"ה, יקרא
בשוה, עלמין בכולהו והוא אסתלק בשם שנקרא כזה באופן שהוא אלא
והנה בשוה. עלמין בכולהו הוא דלכן עלמין, כל הסובב אור שהוא והיינו
כמו ומקדש במשכן בעיקר היתה, בתחתונים השכינה המשכת בכללות,
עבודת היתה שבמקדש מה וזהו בתוכם, ושכנתי מקדש לי ועשו שכתוב
דבקרבנות והמשכה, העלאה תנועות, ב' יש הקרבנות דבעבודת הקרבנות,
קירוב למעלה, מלמטה העלאה הוא דאשה הוי', ניחוח ריח אשה כתיב
שאמרתי לפני רוח נחת להוי', ניחוח ריח נעשה ועי"ז והחושים, הכחות
בהעבודה הוא וכמו"כ למטה, מלמעלה המשכה דרגא, נחות רצוני, ונעשה
שהוא האור ממשיכים סט"א דאתכפיא העבודה דע"י סט"א, דאתכפיא

בתחתונים. ובעיקר בשוה, עלמין בכולהו
למציאות ישנה כאשר דוקא הוא העבודה, ענין שייך שיהי' בכדי והנה
האלוקית, נפש פעולות על מכסה היא שעי"ז האמת, על שמכסה הסט"א
על כשעובר גם ביהדותו שעודנו לו שנדמה בטעות שיהי' אפשר דלכן
שיעבור אפשר דמשו"ז שטות רוה בו שנכנס מצד רק וזהו השם, רצון
וגם שנכפף סט"א אתכפיא ע"י היא דלעו"ז השטות והסרת עבירה. איזה

דלעו"ז. השטות נהפך
שטות, מלשון הוא דשטים עומדים, שטים מעצי המשכן שנבנה מה דזהו
ברוחניות, הקרבנות עבודת וע"י דלעומת-זה. השטות את להפוך היינו
מכל מכם, להיות צריך הקרבן הקרבת דעיקר מכם, יקריב כי דאדם
עי"ז הנה הצאן, ומן הבקר מן הבהמה מן האדם, בנפש שישנן המדריגות

בתוכם2. ושכנתי אויף) זיך (טוט נעשה
ה'תש"י. לגני באתי מד"ה החמישי הפרק על בעיקרו מיוסד זה מאמר (1

ה'תשי"א-ה'תשי"ד. לגני באתי ד"ה ראה - כאן עד הנאמר בכל (2

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד פרק תורה תלמוד הל'

ה פרק

ו פרק

ז פרק

א פרק זרה עבודה הל'

ב פרק

ג פרק

ז-ט פרקים ברכות הלכות

א פרק מילה הלכות י-יא. פרקים ברכות הלכות

עלינו. ימלוך העם.. נהגו ב-ג. פרקים מילה הלכות

שלום. עושה התפילה.. ברכות

א-ב פרקים שבת הלכות המזון. ברכת

ג-ה פרקים

ו-ח פרקים

כה

כו

כז

כח

כט

א

ב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שהצילה" "הסופגניה

והסבירו בתוקף, נעמדו לכתחילה כאשר
אלא בעלמא, עקשנות של תוקף זה שאין

ש"ארץ מהקב"ה קבוע חוק וזה היות ברירה, אין שכאן
אחד אף אז - ישראל לעם שייכת לגבולותיה" ישראל

ה'תשל"ז) תמוז (י"ב זה. על להתמקח יכול אינו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקב"ה חוק זה - ברירה אין

ברדוגו שלום הרב

הגאולה בדור הקודש טהרת על חינוך
תשע"ו לשנה"ל ההרשמה נפתחה
הגאולה עיר בת-ים חב"ד חינוך במוסדות

ילדים וגני מעון פעוטון,
א-ג כיתה - תורה תלמוד

054-940-7701 ורישום: לפרטים
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משיח מבצעי אלבום

בחתונה מאמר להפסיק או לקצר לא
האחרונות בשנים אנ"ש נוהגים אשר הדבר נכון ...
בקונטרס הנדפס דודי. לכה המאמר בחתונה לחזור

מו"ח כ"ק דברי ע"פ והוא ט', פרק חתונה דרושי
האמור) בקונטרס טפסים בכמה (נדפס אז אדמו"ר

רבותינו הרביים של תורתם נכללו זה שבמאמר
מו"ח כ"ק אז, שאמר וכפי הזקן, מרבנו החל נשיאינו

בהחתונה. שישתתפו הזמנה בתור זהו אדמו"ר,
או המאמר את לקצר כלל מקום שאין ג"כ מובן מזה

בהמאמר נסמן שלא ובפרט ממנו, חלק רק לחזור
זה. נשיא של והחלק זה נשיא של החלק

שיחסר מה ידוע אין הרי חלק, רק יאמרו או וכשיקצרו
שחסר. ברור אופן ובכל עי"ז

בכלל המאמר, באמצע שמפסיקים שנהגו ובמקומות

כבוד היפך הוא שהרי לבטלו, יש זה שמנהג אמרו כבר
מי את לבייש שלא משום זכות שמלמדים אף התורה,

לו, שאין
מו"ח כ"ק הורה ואז בפולין מעשה הי' כבר הרי

הנה המנהג, לקיים דוקא שרוצים שבמקום אדמו"ר,
עוד יתחיל כך ואחרי כולו, המאמר מקודם יחזור

אז. ויפסיקוהו הפעם
בתור הצריכות הלכות ללמוד יתחיל מועד בעוד בטח

להיות צריך המובנים טעמים ומכמה נשואין לחיי הכנה
בחברותא... הלימוד

נ.ב.
הקבלת על נוסף הידועים חת"ת שיעורי שומר בטח
לבנין הכנה האלו בחדשים ובפרט ודא"ח בנגלה עול

משובח. ה"ז בהנ"ל המרבה שכל עד עדי בניך בית
ו׳רמ״ו) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

חול ימי של בעיצומם תשמ"א, תשרי י"ט
המשיח מלך שליט"א הרבי יסד סוכות, המועד

היהודי הצבא ה'", "צבאות הילדים ארגון את
של משמו לקוח הארגון שם בעולם. הגדול

מצרים, יציאת בזמן שנקרא כפי היהודי העם
ה' צבאות כל יצאו הזה היום בעצם "ויהי

ה'" "צבאות של היעד קהל מצרים". מארץ
בר גיל עד ישראל, מבני וילדות ילדים הם אלו

מצוה. ובת מצוה
בברכת נחשון דוד הרב הקים לכך, בהמשך

הנוער תנועת את המשיח מלך שליט"א הרבי
מפעילה התנועה הקודש. בארץ השם צבאות
לילדים הארץ. ברחבי פעילים נוער, מועדוני
חייל תעודות הופקו בפעילות המשתתפים

משימות. מילוי עפ"י המוענקות שונות ודרגות
ועיתון עלון את לבתיהם מקבלים אף הילדים

בכנסים ומשתתפים ה'", צבאות "במחנה
ועוד. אירוח שבתות ארציים,

ה״מבצעים״ סגולת
לאחד צורך הורגש הפעילות, התרחבות עם

ותחרותית סוחפת בפעילות כולם, הילדים את
של בניהולו לילדים. ומושגים ידע שתעניק

הפרויקט, של הניהול צוות יזמו נחשון לוי הרב
אלבום - המאלפת החינוכית היוזמה את
ילדים, אלפי לסחוף המצליחה המבצעים,

תוך האלבום, במילוי מרצם את המשקיעים
המצוות למבצעי ויותר יותר מתקשרים שהם

המשיח. מלך שליט"א הרבי של
ה"מבצעים" של החינוכית לסגולתם מעבר

צדקה מזוזה, תפילין, תורה, (מבצע הידועים
באופן פועלים שהם הרי הילדים, עבור וכו')

האמיתית הגאולה זירוז את וממשי מעשי
והשלימה.

הרבי של המיוחד יחסו הוא המפורסמות מן
הרואה ישראל, לילדי המשיח מלך שליט"א
עם של הרוחני בכוחו החנית חוד את בהם

"אל הפסוק על ה'. צבאות חיילי ישראל,
חז"ל מאמר את מדגיש הוא במשיחי", תגעו
"חינוך ומוסיף: רבן", בית של תינוקות "אלו

באופן להיות צריך רבן בית של תינוקות
תוכם בתוך לגמרי חדורים נעשים שהתינוקות

שכאשר כך "משיח", של והנקודה הענין עם
רואים? מה יהודי, ילד על מבט מעיפים רק

משיח". היא מציאותם כל משיח!

היחידה בשליחות חדורים
המהודר, האלבום של המוצהרת מטרתו אכן,

היא הידועים, המצוות מבצעי את הסוקר
את ה', צבאות חיילי לילדים, להעביר

של אלה, קודש למבצעי השייכות תחושת
חדור הכל כאשר המשיח, מלך שליט"א הרבי
צדקנו. משיח פני קבלת - היחידה בשליחות

האיסוף, האלבום, בתמונות העיסוק
המדבקות השגת והעיקר ה"החלפות"

בהווי המשתתפים את מחברים הדרושות,
הפצת - השליחות ולתחושת החסידי

השלוחים, ע"י הגאולה לזירוז חוצה המעיינות
השם. צבאות וחיילי הטנקיסטים

חודשי לשנים-עשר מחולק עצמו האלבום
המדבקות את יש חודש לכל כאשר השנה,

עוסק שתוכנם מדבקות לו. המיוחדות
ציוני חודש, לאותו הקשורים המצוות במבצעי

המשיח מלך שליט"א הרבי בהוראות הדרך
האלבום, מטרת מקביל, חב"דיים. ותאריכים

של הסניפים במאות הפעילות את לחזק
הגאולה. לזירוז הארץ, ברחבי ה'", "צבאות

ענק מבצע
מדרבן אשר ענק, מבצע מלווה האלבום את
בפעילויות ולהשתתף המדבקות את לאסוף
המהודר לאלבום המדבקות את השבועיות.
בפעילות שבוע מידי לקבל יכולים הילדים

לקנות או השם, צבאות מועדוני של השבועית
את המסיימים הראשונים ההפצה. במוקדי

הגרלה: ללא לקבל סדר, פי על זכאים האלבום
לקוטי המשיח, מלך לרבי טיסה כרטיס

אופניים שיחות,
עשרות ועוד

פרסים.
במקביל

הילדים עשרת
הראשונים
שמסיימים

המשפט להשלים
טיסה בכרטיס יזכו השם..." צבאות אנחנו "מי

הסניף על לבירור הגרלה. ללא הארץ בשמי
לטלמסר התקשרו הפצה מוקד או הקרוב

.058-329-9770 השם: צבאות

מאושרים וכולם המבצעים אלבום

ה׳ צבאות במועדון אוספים ילדים

בע"מ אור אמן
פרטית גאולה לחיי יהודית העצמה

www.amenor.co.il
לנשים פרטית גאולה וחיי העצמה לבריאות, מרכז

והחסידות מהיהדות בדרכים
רפואת לפי יעוץ • ( באנרגיה (טיפול הילינג טיפולי •

אישי אימון • הרצאות • הרמב"ם
ראש ערבי • וכנסים עיון ימי / סדנאות • התוועדויות •
חוג • אור באמן חברות מועדון • חלה והפרשות חודש

ב18:30 שני ימי ריפוי, ואנרגיית מודרך דמיון להתבוננות,
לוודא (יש ב-20:00 שבת במוצאי מלכה מלווה סעודת •

טלפונית)
אור של ספרים • שונים נושאים על שבוע בסופי סמינר •

האור" אל "המסע : מוזל במחיר רובין
לבריאות הדרכים ותשע אור "אמן דיגיטלי: ספר

שלמה"
קשר: ליצירת

amenohr@gmail.com בת-ים, 15 רוטשילד
050-268-8268
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