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בירושלים הרמב״ם סיום
בירושלים, וגאולה משיח במרכז

בשבוע נערך אורן, דורון הרב בראשות
סיום חגיגת לרגל תורה כינוס שעבר
לכבוד התוועדות בשילוב הרמב"ם,

המלך לישיבת שנים 8 ולציון טבת כ"ד
יצחק הרב פתח הארוע את המשיח!
סאלי, בבא הצדיק של נכדו יהודיוף,

את ועודד הרמב"ם של בשבחו שדיבר
בדבריו וגאולה. משיח מרכז פעילות
לחב"ד, אבותיו של הקשר את תיאר

היה סאלי הבאבא סבו כי ציין כמו"כ
ממוקם בה בסמטה פעמים עשרות
יעב"ץ. סימטת משיח, מרכז כיום

סיום את ערך רוזנבלט שאול הרב
המחזור פתיחת ואת הרמב"ם לימוד

בוגר כורך, עומרי ר' ערך החדש
הקהל התיישב בסיום הישיבה.

עד ציק זמרוני הרב עם להתוועדות
בהשתתפות הלילה של הקטנת השעות

שהגיעו ומקורבים חסידים עשרות
החורפי. האוויר מזג למרות

ביצהר חב״ד לישיבת עזרה
של החמור הכלכלי מצבה לנוכח
יצהר במאחז תמימים, תומכי ישיבת
חירום מגבית על הוכרז שבשומרון,

עשרות בישיבה הישיבה. לטובת
לימודיהם, על השוקדים בחורים

טל' הישיבה. של הגשמי מצבה למרות
הישיבה: לטובת לתרום למעוניינים

.052-607-0497/8

בדבר ההוראה את מרחיב לנשיאותו, עלייתו חודש הוא שבט שחודש המשיח, מלך שליט״א הרבי
והשלימה האמיתית הגאולה הבאת - העיקרית השליחות למילוי להתמסרות דקדושה״ ה״שטות

טובות חדשות

דקדושה" ה"שטות
ואחד אחד כל של

לרגל המרכזית להתוועדות היכונו
הנשיאות יום שבט י'

ראשל"צ בראשית אולמי שבט י"ב
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בשם הפעולה נקראת הקרקס, אומנות במונחי
הצר במובן להטטנות. או Juggling ג'אגלינג
הטלת של לאומנות היא הכוונה המילה, של
שלפחות כך זמנית, בו באוויר חפצים מספר

אביזרים באוויר. נמצא תמיד אחד חפץ
כדורים, הם: בלהטוטנות לשימוש מקובלים

וכדו'. לפידים טבעות, מקלות,
שנהג מסופר יצחק רבי בן שמואל רבי על

מבצע שהוא תוך לשמחה, כדי הכלה בפני לרקד
עם כאלה "תרגילים"

(שוטי הדס ענפי שלושה
זורק חז"ל). בלשון הדס
וכו'. אחת ומקבל אחת

הדס של שוטים
והמוזמנים הכלה החתן,

אבל ושמחו. נהנו בוודאי
שצריך שחשב מי היה
"קא כך. על לו להעיר
טען סבא", לן מכסיף
שהיה זירא ר' כלפיו

התלמוד. חכמי מראשי
ראש קלות נוהג אתה

מזלזל אתה ובכך בעצמך,
את ראה שמואל ר' חכמים. תלמידי בכבוד

ביקורתו עם הסכים ולא שונה, באור הדברים
לשמח בשיטתו, המשיך שמואל ר' זירא. ר' של

שלו. ההדס שוטי בתרגילי וכלות, חתנים
עמוד ירד יצחק, ב"ר שמואל ר' כשנפטר לימים

בינו מפריד כשהוא ללוותו, משמים אש של
כזו תופעה שאין בידנו מקובל העם. כל לבין

כעת בדור. שנים או לאחד אלא מתרחשת,
שיטתו דווקא אכן ואמר, זירא ר' הודה כבר

וכלה חתן לשמח שמואל, ר' של "השטותית"
היא ההדס, שוטי עם

אותו שהביאה זו
גבוהה, כה לדרגה

באו משמים אשר עד
ללוותו.

אדמו"ר משתמש לגני", "באתי הידוע, במאמרו
בשושלת השישי הנשיא יצחק, יוסף רבי הריי"צ

המושג את לנו להבהיר כדי זה, בסיפור חב"ד
נוטים אנו ראשונית בתגובה דקדושה". "שטות
למושג שלילית משמעות מוחלט, באופן לייחס

"שטות" גם שיש שמתברר אלא "שטות",
דקדושה". "שטות מאוד, ואפילו חיובית

יציאה ה'. בעבודת חיובית, בחריגות מדובר
עז פנימי מרצון הנובעת הכלים, מן מסויימת

ית' רצונו לעשות
מ"הסטנדרט" למעלה
ההלכה. עפ"י הנדרש
ודעת מטעם למעלה

ית', רצונו עשיית בעת
ובין תורה בלימוד בין

בהידור, המצוות בקיום
מנהג. של קיומו גם או

דקדושה שטות
ה' בעבודת זו דרך

לכל גורפת כהוראה
כבר נרמזת יהודי,

הנייד המקדש במשכן,
ישראל בני ע"י שהוקם
מעצי עשוי היה המשכן מבנה של עיקרו במדבר.
ומכיוון "שטות". לשון שמשמעותו שם שיטים,

הרי ה', למשכן עצים היו אלו ש"שיטים"
להביא ניתן כך רק דקדושה". בשטות שמדובר

ושכנתי מקדש לי "ועשו השכינה, להשראת
חז"ל. כלשון ואחד, אחד כל בתוך בתוכם",

הוא שבט שחודש המשיח, מלך שליט"א הרבי
ההוראה את מרחיב לנשיאותו, עלייתו חודש
למילוי להתמסרות דקדושה" ה"שטות בדבר

האמיתית הגאולה הבאת - העיקרית השליחות
ודעת. מטעם למעלה של ובאופן והשלימה,

בתורתו ובפרט תורה בלימוד להוסיף עלינו לכן
אהבת ריבוי המצוות, בקיום הידור משיח, של
מתוך זה וכל הגאולה, בשורת ופרסום ישראל,

ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית הגאולה שמחת

הרבי על שאמר סאלי הבבא של ההילולא יום שבט, ד ביום השבוע
חב״ד תלמידי עם בתמונה: עמים״. יקהת ״לו המשיח מלך שליט״א

עמים יקהת ולו - סאלי הבבא

יראו שכולם כדי - בשדרה התהילים

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

השכל היפך מחיצה? ללא תפילה
במחנם אשר כנסיות הבתי אחת אשר השמועה כפי

השמועה וכפי לביהכ"נ, חדש בנין עתה בונה הט'
מחיצה תהי' שלא הבנין, בתכנית להכניס רוצים

במעורב. וישבו בביהכ"נ
שי"א כיון דבר, יעשה שלא או בזה, ילחם האם ושואל

המצב. יורע עוד אפשר מלחמה, ידי שעל
(שישבו סופית החלטה עדיין שאין האמור ע"פ והנה

לשבת אפשר שאי פשוט הרי א"כ במעורב), דוקא
חכמינו אמרו כבר דא שבכגון אלא ידים. בחבוק

מחיצה. שיבנו הוא שהתכלית שכיוון ביראה, ערום הוי
מניחים שאין ע"י בזה מצליחים תכופות לפעמים

בלתי תעמולה ע"י אם כי מלחמה בגדר להכנס השאלה
מהלך על השפעה להם שיש אלו עם ודבור רשמית

נצחון של לרגש להכניסם שלא ובזהירות הענינים,
הפילה. חללים רבים אשר

לביהכ"נ המתאימה הדרך בבחירת שהחלטה ומובן
ביהכ"נ בראש העומדים נפש בתכונת תלויו האמורה.

לבם על לדבר שיכולים אלו ועם עמו שלהם והיחסים
ית'. הבורא רצון כפי ביהכ"נ שיבנו

הפשוט. שכל היפך ג"כ והוא הדבר מגוחך והרי
שהוא באופן דבר איזה שיהיו ממי ולבקש להתפלל

הרצון ומילוי הטובה ממנו שמבקשים זה רצון היפך
לפניו שמציינים ודם, בשר יכולת מבעל וק"ו ובמכש"כ

היפך אני שמתנהג דבור. כדי תוך ומוסיפים בקשה
רצונך.

שתמלא אותך אני מבקש זה ובכל בביתך, ואפילו
יתחשב. המשוגעים בין ככה, הנוהג והרי בקשתי!

ו׳רמ״ז) (מאגרת
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(23.1.15) ה'תשע"ה שבט, ג' בא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1031

הצהריים, אחר שבת מידי אותם לראות אפשר
החברתית הקשת גווני מכל ילדים עשרות
משותפת לאמירה ובאים מתקבצים בעיר,

הוא גם המרכזי המיקום תהילים. פרקי של
מול ,16 עצמאות בשדרות שלו. את עושה

ושבים עוברים המוני ים. בבת תחכמוני, בי"ס
במה חלק וליטול להקשיב להסתכל, נעצרים

- הגאולה עיר מהווי לחלק נעשה שכבר
בשדרה". "התהילים

המביאים הורים גם שותפים המרהיב, לאירוע
במעמד להשתתף קטנטנים, תינוקות גם

הותיקים ה', צבאות חיילי הילדים, המיוחד.
שאר עם התהילים פרקי את אומרים יותר
תהילים ספר מקבל ילד כל כאשר הילדים,
הרב של "שם" דפוס תרומת מהודר, אישי

את הילדים מכריזים בהמשך, ברדוגו. שלום
"חייל" עולה לאחריהם הידועים, הפסוקים 12

פעמים שלוש הנאספים כל עם ומכריז צעיר
אדוננו". "יחי

משיח?! להביא עשית מה
של ברוכה מיוזמה החל, הכל כיצד מאלף

מאיר התאומים האחים צעירים, ילדים שני
כשמולם בביתם ישבו השנים ביסמוט. ושמעון

מלך שליט"א הרבי תמונת הקיר, על תלויה
להביא עשית "מה הכיתוב: צורף לה המשיח

היא בתמונה, הביטו שהם ככל משיח?"
לקחו הם זה ברגע יותר. תובענית נעשתה

לגינה, ירדו נועה, אחותם עם ויחד "שלוקים"
ופרקי הפסוקים 12 את ילדים עם לומר כדי

ילדים כעשרה קטנה, הייתה ההתחלה תהילים.
השם. ברוך במהירות, וגדלה הלכה הקבוצה אך

איילה שמואל ילדיי, עם יחד "השתלבתי
שחר הרב מספר הזה, הנהדר במבצע וטליה

הפוטנציאל את ראיתי בתחילה. די צוברי,
שאפשר ראינו שיכולתי. ככל והשקעתי העצום

שבמקום כ"י, ילדים ומאות עשרות לקרב
את ינצלו שטויות, על זמנם את שיבזבזו
להעניק החלטנו תהילים. לאמירת מרצם

וזה שמחה והרבה ארטיקים פרסים, לילדים
הלוגיסטי הצד על האחראי הבוגר, הצוות עבד.

שירי אשתי את כולל החשוב, המבצע של
מרדכי הרב המייסדים, הורי את וכמובן

ניצה. ואשתו ביסמוט

וכולם פתוחה המסגרת
בשדרה, בחוץ, מתקיימת שהפעולה העובדה

שהמסגרת מבהירה כנסת, בית בתוך לא
מדגישים אנו כוונתנו. אכן וזו לכולם פתוחה
ילדי של המיוחד כוחם את המשתתפים בפני

העולם עליו חטא, בו שאין "הבל ישראל.
האמיתית הגאולה תבוא שבזכותם, ועד קיים".

והשלימה.
קריאת כל את הקדשנו המלחמה בזמן

כשנודע היה גם כך החיילים. למען התהילים,

הייתה השדרה הנערים, שלושת חטיפת על
של מרנין גילוי תהילים. קראו כולם מלאה

הנהגנו לאחרונה אמיתית. ישראל אהבת
בברכת מברכים הילדים הלימוד, שבסיום

וכבר המעוניין כל את וכדו' והצלחה רפואה
גדולים. ניסים ראינו

גם מקיימים אנו השבתית, לפעילות במקביל
לקראת ועוד. חודש בראש חול, בימי מסיבות
וכינוס למסיבה התארגנו השנה, חנוכה כינוס

אפיה רחלי הילדה נשמת לעילוי שהוקדש ענק
לחוץ מאוד הייתי שיחיו. ואבי סמדר בת ע"ה
כתבתי גשם. ירד כן לפני שעות שמספר בפרט
באגרות והתשובה המשיח מלך שליט"א לרבי
ופרנסה גדולה הצלחה הרגיעה: מאוד קודש,

דאגות! בלי בשפע

המלחמה בזמן גם
ילדים, ל-250 ציפינו מדהימה. הייתה התוצאה

כ"י. ילדים מ-450 למעלה באו כשבפועל
האירוע בסיום ומרשימה. יפה תכנית הייתה

נכבד. סכום ותרמה כולה נרגשת אשה, הגיעה
השתתף שלא מי שהובטחנו. כמו בדיוק

חנוכה במסיבת
מייסדי היו השנה,
בשדרה, התהילים

ושמעון מאיר הילדים
יחד שנסעו ביסמוט

הרב אביהם עם
התניא לבעל מרדכי,
שם ובירכו ברוסיה

מרדכי הרב כולם. את
שעה בתניא, גדול שיעור שבת בכל מוסר
צרפתית. לדוברי בצרפתית ושעה בעברית

.050-861-2770 שחר ולהשתתפות: לפרטים

בשדרה״ ״התהלים של חנוכה מסיבת

שחר הרב עם הזוכים הילדים אחד
אפיה אבי ור׳

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
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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

ההכנות של בעיצומם החל הכל
בפסח הציבורי הסדר לליל
מנוחה מרת מספרת שעבר,
הגעתי מירושלים. בעקוש

החד-פעמיים הכלים לחנות
הדרושים הכלים לרכישת
"מסע את שהתחלתי לפני

מנהלת את שאלתי הקניות",
הנחה. לקבל אוכל אם החנות
שליט"א הרבי שליחי אנחנו

בשכונת ומארגנים המשיח מלך
לאנשים סדר ליל תלפיות,

בודדים.
החנות מנהלת

לא דניאל, מרת
תפסה אלא הגיבה

קניות עגלת
למלא והחלה

סוגי מכל אותה
צלחות, הכלים:
מזלגות, כוסות,

וכו' אלומיניום כלי
מה כל בקיצור

שצריך.
שאני משראתה

שהיא אותי הרגיעה המוהה, דיי
כל את עבורינו שמשלמת זו
לבקש שברצונה אלא הכלים.

מלך שליט"א מהרבי ברכה
המשיח.

הגברת את שם רואה "את
זו דניאל, שאלה הצעירה?

שמה שלי, טובה הכי החברה
כמה כבר נשואה היא דינה. הוא

ילדים. להם אין ועדיין שנים
רוצה ואני מדוכדכת, כך כל היא

הזו. הברכה עם לעזור
מהתרומה מאוד התפעלתי

מכך, יותר ועוד שתרמה הנכבדה
ביקשה לא היא הברכה שאת

חברתה. עבור אלא עבורה,
שתיהן שמות את לקחתי

את לברך כדי האמהות ושמות
שתיהן.

העגלות עם לביתנו כשחזרתי
הרב לבעלי ספרתי העמוסות,
של הנפלא הגילוי את גבריאל
הבטחתי. ואת ישראל אהבת

לרבי מייד שאכתוב הציע הוא
את אספר המשיח, מלך שליט"א

הברכה. את ואבקש הסיפור
שהייתה באשה עסקה התשובה

מישהו, עם להתחתן אמורה
הרבי התבטלה. החתונה ולבסוף

מציע המשיח מלך שליט"א
מחילה. ממנו תבקש שהיא

השפע צינורות את יפתח וזה
עבורה.

כיצד נבוכה, עצמי את מצאתי
אזרתי אך הדברים, את לומר

אמרתי לחנות. וחזרתי עוז
על עבר מה יודעת אינני לדניאל
התשובה. זו אבל דינה, חברתך

לבקש לה שמומלץ מישהי
נישואין בגין השני מהצד מחילה

התקיימו..." שלא
הייתה דניאל

לחלוטין. מופתעת
עמדה דינה "אכן,
עם חתונה לפני
אלא צעיר, אדם

באופן נפטר שהוא
לפני פתאומי

הנישואין".
לדינה שנינו ניגשנו
הופתעה היא שגם

הדברים לשמע
יצאתי בנושא. לטפל והבטיחה

לליל בההכנות שקעתי מהחנות,
ממני. נשכח והעניין הסדר

שוב הגעתי ימים כחודש לפני
לי ציפתה ושם חנות לאותה

דינה את ראיתי עצומה. הפתעה
גם כך ו.. ב"ה. מתקדם, בהריון

דניאל! מרת את
ביותר, מרגשת פגישה זו הייתה

כיצד לראות זוכה כשאני
מלך שליט"א הרבי של ברכתו
מרת לגבי רק לא המתגשמת,

דניאל למרת גם אלא דינה
חברתה. עבור כך כל שהתפללה
התרחש. אשר את סיפרה דינה
של לאביו התקשרה אכן היא

מתלבטת בעודה שנפטר. החתן
כיצד שמעה לומר, ואיך מה

בכל בלבביות אותה מברך הוא
בילדים.. שתזכה ובפרט הברכות

שבועות מספר בתוך אכן
הטובה, בבשורה התבשרה
ממרת שמעה בהמשך ב"ה.

לבשורה זכתה היא שגם דניאל
שהרי לפניה. ועוד ב"ה הטובה,
המתפלל "כל חז"ל: הבטיחונו

תחילה". נענה חברו על

 
   
  

    
  

  
   
  

    
   

ה) יא, (שמות בכור כל ומת
אבותיהן, אצל הבכורות כל נתכנסו
הביא משה שאמר מה כל להם ואמרו
בואו שנחיה? מבקשים אתם אין עלינו,
ואם מבינינו הללו העבדים את ונוציא
אפילו להם, השיבו מתים. אנו הרי לא
מכאן. יוצאים אינן מתים המצרים כל

והלכו הבכורות כל נתכנסו עשו מה
בבקשה לו: ואמרו פרעה אצל להם
הרעה שבשבילם הזה העם הוצא ממך
לעבדיו, להם אמר ועליך. עלינו תבוא

אלו. של שוקיהם וקפחו צאו
כל ונטלו יצאו מיד הבכורות עשו מה
"למכה שנאמר אביו, והרג חרבו אחד
למכה י) קלו, (תהילים בבכוריהם" מצרים
למכה אלא כאן, כתיב אין מצרים בכורי
אבותיהם משנהרגו בבכוריהם, מצרים
ישן) (תנחומא אותם. והרג הקב"ה נגלה

אור היה ישראל בני ולכל
לה) יב, (שמות במושבותם
של בבתיהם רק לא היה זה, אור
לכל עימם הלך אף אלא היהודים,
יהודי כשהגיע אפילו הלכו. אליו מקום
מאיר אורו היה המצרי, שכנו של לביתו

שם. לו
ישראל לבני היה במצרים שעוד כשם
גם הוא הסדר כך במושבותם, אור
אור שורה יהודי כל על הגאולה. בזמן

ילך. אשר בכל אותו ומלווה קדושה,
במצרים היהודים שבהיות וכשם
שהאיר האור בכח ישראל, בני יכלו
לבתי גם מפריע באין להכנס להם,
זה קדושה אור מעניק כך המצריים,
הגויים על גם ושליטה תוקף יהודי לכל
ארצות להם "ויתן כנאמר וארצותיהם,
לה) יב, (שמות גויים".

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי
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כח) - יג מו (ירמיהו  

חצות של דיוק

את כללה בכורות, מכת על רבינו משה הודעת
"כה הלילה: בחצות תתרחש זו שמכה ההדגשה,

מצרים. בתוך יוצא אני הלילה כחצות ה' אמר
ד-ה). יא, (שמות מצרים". בארץ בכור כל ומת
העיתוי צויין לא המכות, שאר שבכל העובדה

מדוע השאלה, את מעלה רגע, של בהגדרה
בכורות? במכת דווקא הדבר נדרש

ישראל נדרשו בכורות במכת נוסף: הבדל
על הפסח ודם המילה בדם בתיהם את לסמן
לא בהם המכות שאר לעומת בתיהם, משקופי

ומדוע? סימן, לשום נדרשו

החצאים שני בין
לא המכות שאר שבכל הוא לזה וההסבר

רק להזיק להם הותר למשחית", רשות "ניתנה
לעומת בכורות מכת המכה. של הרגיל באופן

את להרוג אופן באיזה כלל הוגבלה לא - זאת
הוגבל, לא והמשחית ומאחר מצרים. בכורי

הדין מידת מפני מיוחדת זהירות הייתה דרושה
עובדי אלו מאלו. אלו נשתנו "מה שטענה:

ואלו...". זרה עבודה
לטענת מקום שהיה כיון מובן: אינו ועדיין

על להגן ה"אות" היה יכול כיצד הדין, מידת
כזה? קשה טיעון מפני ישראל

הלילה. חצות - המכה ברגע נעוצה התשובה

חלקי שני בין המעבר את מציין החצות רגע
הלילה, של הראשון חציו השונים. הלילה

מידת של זמנה הוא החושך וגובר הולך בו
מידת מאירה השני בחציו ואילו הגבורה,

ויותר. יותר בו להאיר מתחיל ולכן החסד,
וגבורה חסד - הפכים שני מאחד חצות רגע
ע"י רק אפשרית הפכים שני לחבר והיכולת

למעלה השניים, מן שלמעלה דרגה של גילוי
מאיר החצות ברגע ואכן השניים. מהגבלות

של ההשתלשלות מסדר שלמעלה אור בעולם
ההפכים. את לחבר שביכולתו והוא העולמות

מהקב״ה ישירות
כדרשת בעצמו, מהקב"ה באה בכורות מכת גם
- מצרים" ארץ בכל "ועברתי הפסוק: על חז"ל

אחר". ולא הוא אני וכו' מלאך ולא "אני
מהקב"ה שבאה בכורות שמכת זו עובדה

מידת טיעון את ששללה היא ובעצמו בכבודו
של ברמה רק מקום יש שכליות לטענות הדין.
למה אבל מוגבל. אור - ההשתלשלות" "סדר

במכת שהיה כפי השתלשלות, מסדר שלמעלה
שכליות. לטענות כלל שייכות אין שם בכורות,

של העצמית אהבתו האירה בכורות במכת

לכל שמעבר כזו אהבה לישראל, הקב"ה
אוהב הוא כי מצהיר הקב"ה וחשבון. טעם

לה' אתם "בנים בניו, שהם משום ישראל את
עצמית אהבה היא לבניו אב ואהבת אלוקיכם"

שכלי. טעם ידי על להפגם יכולה ואינה
יעשו שישראל צורך היה זאת שלמרות אלא

מלמעלה הבאות האלוקיות ההמשכות כל אות.
למטה. כאן האדם עבודת ידי על רק נמשכות

עד מהשתלשלות, שלמעלה הגילויים גם
אינן לישראל, הקב"ה של העצמית לאהבה

אהבה שבהיותה אף - עבודה ללא לבוא יכולות
צורך יש בשלימותה, תמיד היא הרי עצמית

בגלוי תהיה שהאהבה כדי ישראל בני בעבודת
למטה. בפנימיות, ותקלט

שלימה באמונה
קורבן ודם מילה "דם את האות כלל ולכן

של הקשר את מבטאים שהם משום פסח",
מטעם למעלה של באופן הקב"ה עם ישראל

והקב"ה ישראל שבין ברית כריתת ודעת:
מהשכל, שלמעלה קשר היא מילה מצוות ע"י

של באופן אז הייתה פסח קורבן מצוות גם
הכבש שהרי ודעת מטעם למעלה נפש, מסירות

מצרים. של זרה עבודה היה
מטעם למעלה נפש, מסירות של זו עבודה
גם והמשיכה עוררה ישראל, בני של ודעת

שלמעלה העצמית האהבה את בגלוי מלמעלה
חז"ל רמזו זו עבודה על ודעת. מטעם

אבותינו נגאלו האמונה "בזכות במאמרם:
באה והשלמה האמיתית הגאולה גם ממצרים".
בקרוב המשיח בביאת הפשוטה האמונה בזכות

ממש.
ותשכ״ב) תשכ״א פסח של אחרון משיחות (מלוקט

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

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

ניסן. ב' ביום בסיומו הפרקים

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

הריי"צ.

ע"י לגני" "באתי מאמרי עשרים של הראשון המחזור הסתיים תש"ל בשנת
תש"נ. בשנת שהסתיים השני, המחזור והחל המשיח מלך שליט"א הרבי
אנו בו הרביעי, המחזור והחל תש"ע בשנת השלישי המחזור הסתיים עפי"ז

תשע"ה. - החמישית בשנה נמצאים

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

הריי"צ. אדמו"ר של במאמרו החמישית ל"אות" הביאור

לגני באתי
(=לעומת- דלעו"ז השטות את איבערקומען) (צו להפוך בכדי והנה ב)
שטות בשם נקרא שבלעו"ז דכמו דוקא, דקדושה שטות ע"י הוא זה),
העבודה ישנה בקדושה גם כמו"כ הנה הדעת, מן למטה שהוא לפי

שטות, בשם נקרא דלכן הדעת מן שלמעלה

(ל' אשתו תשטה כי ע"פ (כדפירש"י הטי'ה מלשון הוא שטות דפירוש
דההטי' שטות. היא מהדעת ההטי'ה הנה הצניעות), מדרכי תט שטות)
שטות היא מהדעת למעלה וההטי'ה דלעו"ז שטות היא מהדעת למטה

דקדושה,

ענינו שישנו מזה הוא שרשו הדעת מן שלמטה מה גם הנה ובקדושה
ממש. ראי'ה בחי' מהדעת, למעלה הוא דשם הנפש, בעצם

נוטל הי'ה אילעאי בר' יהודא ר' א), יז, (כתובות בגמרא דאיתא מה וזהו
מרקד הי'ה יצחק רב בר שמואל רב הכלה לפני ומרקד הדס של בד
לן מכסיף קא זירא) (=ר' ר"ז אמר בהם, ורקד הדסים ג' שנטל אתלת,
כזו הנהגה ע"י התורה כבוד את שמבייש רש"י) (=פירש ופירש"י סבא,

בתלת, דמרקד

דקדושה ודעת) (=טעם טו"ד מצד ומ"מ האמוראים מראשי הי'ה דר"ז
הטו"ד. היפך הוא ואדרבה כזו, להנהגה מקום הי'ה לא

עמוד שהי'ה דנורא, עמודא איפסיק ר"ש דכשנסתלק שם, בגמרא ואיתא
העם. כל ובין יצחק) ב"ר שמואל (=ר' בר"י ר"ש בין שהפסיק אור של

לסבא, שוטי'ה לי'ה אהני זירא) ר' (=אותו ר"ז) זעלבער (דער ר"ז אמר
של בבד מרקד שהי'ה שלו שהסדר לסבא. ושיטתי'ה לסבא, ושטותי'ה
בדרגא שהי'ה לי'ה אהני דקדושה שהשטות שטותי'ה לי'ה אהני הדס,

ממש. בגילוי אור המשכת דנורא עמודא דאיפסיק כזו

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד פרק זרה עבודה הל'

ה פרק

ו פרק

ז פרק

ח פרק

ט פרק

י פרק

ט-יא פרקים שבת הלכות

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

כא-כג. פרקים

כד-כו. פרקים

כז-כט. פרקים

כה

כו

כז

כח

כט

א

ב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

תחילה נענה - חברו על המתפלל

בא פרשת

בא

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

וגם - שנים עשיריות כמה זה ומקדם מאז עמדתי
- אלה שנים במשך פעמים כמה-וכמה נתפרסם

המנהלת במפלגה לתמוך אסור הערבים) (מן פיקוח-נפש שמטעם
(יש"ע הקודש מארץ שטחים החזרת ע"ד הערבים עם ומתן משא
ואיסור בחירות, בעת במפלגה - להערבים עזה) שומרון, יהודה, -

ממשלה. והקמת לארגון בנוגע במנהיגיה תמיכה
תש"נ) (ניסן

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שכזו במפלגה לתמוך אסור שיחי' רבקה שרה מרת וזוגתו יוסף לר'
ליפש

מצווה הבר חגיגת לרגל
שיחי' זלמן שניאור הת' בנם של

הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

בעקוש גבריאל הרב

טוב מזל ברכת
שמואל מרדכי ר' הרב הרה"ת הרה"ח הרה"ג

ע"ה אשכנזי מאיר הרב בהרה"ח

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

נשמת הגאולהלזכר 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



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

ההכנות של בעיצומם החל הכל
בפסח הציבורי הסדר לליל
מנוחה מרת מספרת שעבר,
הגעתי מירושלים. בעקוש

החד-פעמיים הכלים לחנות
הדרושים הכלים לרכישת
"מסע את שהתחלתי לפני

מנהלת את שאלתי הקניות",
הנחה. לקבל אוכל אם החנות
שליט"א הרבי שליחי אנחנו

בשכונת ומארגנים המשיח מלך
לאנשים סדר ליל תלפיות,

בודדים.
החנות מנהלת

לא דניאל, מרת
תפסה אלא הגיבה

קניות עגלת
למלא והחלה

סוגי מכל אותה
צלחות, הכלים:
מזלגות, כוסות,

וכו' אלומיניום כלי
מה כל בקיצור

שצריך.
שאני משראתה

שהיא אותי הרגיעה המוהה, דיי
כל את עבורינו שמשלמת זו
לבקש שברצונה אלא הכלים.

מלך שליט"א מהרבי ברכה
המשיח.

הגברת את שם רואה "את
זו דניאל, שאלה הצעירה?

שמה שלי, טובה הכי החברה
כמה כבר נשואה היא דינה. הוא

ילדים. להם אין ועדיין שנים
רוצה ואני מדוכדכת, כך כל היא

הזו. הברכה עם לעזור
מהתרומה מאוד התפעלתי

מכך, יותר ועוד שתרמה הנכבדה
ביקשה לא היא הברכה שאת

חברתה. עבור אלא עבורה,
שתיהן שמות את לקחתי

את לברך כדי האמהות ושמות
שתיהן.

העגלות עם לביתנו כשחזרתי
הרב לבעלי ספרתי העמוסות,
של הנפלא הגילוי את גבריאל
הבטחתי. ואת ישראל אהבת

לרבי מייד שאכתוב הציע הוא
את אספר המשיח, מלך שליט"א

הברכה. את ואבקש הסיפור
שהייתה באשה עסקה התשובה

מישהו, עם להתחתן אמורה
הרבי התבטלה. החתונה ולבסוף

מציע המשיח מלך שליט"א
מחילה. ממנו תבקש שהיא

השפע צינורות את יפתח וזה
עבורה.

כיצד נבוכה, עצמי את מצאתי
אזרתי אך הדברים, את לומר

אמרתי לחנות. וחזרתי עוז
על עבר מה יודעת אינני לדניאל
התשובה. זו אבל דינה, חברתך

לבקש לה שמומלץ מישהי
נישואין בגין השני מהצד מחילה

התקיימו..." שלא
הייתה דניאל

לחלוטין. מופתעת
עמדה דינה "אכן,
עם חתונה לפני
אלא צעיר, אדם

באופן נפטר שהוא
לפני פתאומי

הנישואין".
לדינה שנינו ניגשנו
הופתעה היא שגם

הדברים לשמע
יצאתי בנושא. לטפל והבטיחה

לליל בההכנות שקעתי מהחנות,
ממני. נשכח והעניין הסדר

שוב הגעתי ימים כחודש לפני
לי ציפתה ושם חנות לאותה

דינה את ראיתי עצומה. הפתעה
גם כך ו.. ב"ה. מתקדם, בהריון

דניאל! מרת את
ביותר, מרגשת פגישה זו הייתה

כיצד לראות זוכה כשאני
מלך שליט"א הרבי של ברכתו
מרת לגבי רק לא המתגשמת,

דניאל למרת גם אלא דינה
חברתה. עבור כך כל שהתפללה
התרחש. אשר את סיפרה דינה
של לאביו התקשרה אכן היא

מתלבטת בעודה שנפטר. החתן
כיצד שמעה לומר, ואיך מה

בכל בלבביות אותה מברך הוא
בילדים.. שתזכה ובפרט הברכות

שבועות מספר בתוך אכן
הטובה, בבשורה התבשרה
ממרת שמעה בהמשך ב"ה.

לבשורה זכתה היא שגם דניאל
שהרי לפניה. ועוד ב"ה הטובה,
המתפלל "כל חז"ל: הבטיחונו

תחילה". נענה חברו על

 
   
  

    
  

  
   
  

    
   

ה) יא, (שמות בכור כל ומת
אבותיהן, אצל הבכורות כל נתכנסו
הביא משה שאמר מה כל להם ואמרו
בואו שנחיה? מבקשים אתם אין עלינו,
ואם מבינינו הללו העבדים את ונוציא
אפילו להם, השיבו מתים. אנו הרי לא
מכאן. יוצאים אינן מתים המצרים כל

והלכו הבכורות כל נתכנסו עשו מה
בבקשה לו: ואמרו פרעה אצל להם
הרעה שבשבילם הזה העם הוצא ממך
לעבדיו, להם אמר ועליך. עלינו תבוא

אלו. של שוקיהם וקפחו צאו
כל ונטלו יצאו מיד הבכורות עשו מה
"למכה שנאמר אביו, והרג חרבו אחד
למכה י) קלו, (תהילים בבכוריהם" מצרים
למכה אלא כאן, כתיב אין מצרים בכורי
אבותיהם משנהרגו בבכוריהם, מצרים
ישן) (תנחומא אותם. והרג הקב"ה נגלה

אור היה ישראל בני ולכל
לה) יב, (שמות במושבותם
של בבתיהם רק לא היה זה, אור
לכל עימם הלך אף אלא היהודים,
יהודי כשהגיע אפילו הלכו. אליו מקום
מאיר אורו היה המצרי, שכנו של לביתו

שם. לו
ישראל לבני היה במצרים שעוד כשם
גם הוא הסדר כך במושבותם, אור
אור שורה יהודי כל על הגאולה. בזמן

ילך. אשר בכל אותו ומלווה קדושה,
במצרים היהודים שבהיות וכשם
שהאיר האור בכח ישראל, בני יכלו
לבתי גם מפריע באין להכנס להם,
זה קדושה אור מעניק כך המצריים,
הגויים על גם ושליטה תוקף יהודי לכל
ארצות להם "ויתן כנאמר וארצותיהם,
לה) יב, (שמות גויים".

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:44 16:29 ירושלים
17:46 16:43 תל-אביב
17:44 16:33 חיפה
17:47 16:48 באר-שבע
17:46 16:44 ניו-יורק

     
כח) - יג מו (ירמיהו  

חצות של דיוק

את כללה בכורות, מכת על רבינו משה הודעת
"כה הלילה: בחצות תתרחש זו שמכה ההדגשה,

מצרים. בתוך יוצא אני הלילה כחצות ה' אמר
ד-ה). יא, (שמות מצרים". בארץ בכור כל ומת
העיתוי צויין לא המכות, שאר שבכל העובדה

מדוע השאלה, את מעלה רגע, של בהגדרה
בכורות? במכת דווקא הדבר נדרש

ישראל נדרשו בכורות במכת נוסף: הבדל
על הפסח ודם המילה בדם בתיהם את לסמן
לא בהם המכות שאר לעומת בתיהם, משקופי

ומדוע? סימן, לשום נדרשו

החצאים שני בין
לא המכות שאר שבכל הוא לזה וההסבר

רק להזיק להם הותר למשחית", רשות "ניתנה
לעומת בכורות מכת המכה. של הרגיל באופן

את להרוג אופן באיזה כלל הוגבלה לא - זאת
הוגבל, לא והמשחית ומאחר מצרים. בכורי

הדין מידת מפני מיוחדת זהירות הייתה דרושה
עובדי אלו מאלו. אלו נשתנו "מה שטענה:

ואלו...". זרה עבודה
לטענת מקום שהיה כיון מובן: אינו ועדיין

על להגן ה"אות" היה יכול כיצד הדין, מידת
כזה? קשה טיעון מפני ישראל

הלילה. חצות - המכה ברגע נעוצה התשובה

חלקי שני בין המעבר את מציין החצות רגע
הלילה, של הראשון חציו השונים. הלילה

מידת של זמנה הוא החושך וגובר הולך בו
מידת מאירה השני בחציו ואילו הגבורה,

ויותר. יותר בו להאיר מתחיל ולכן החסד,
וגבורה חסד - הפכים שני מאחד חצות רגע
ע"י רק אפשרית הפכים שני לחבר והיכולת

למעלה השניים, מן שלמעלה דרגה של גילוי
מאיר החצות ברגע ואכן השניים. מהגבלות

של ההשתלשלות מסדר שלמעלה אור בעולם
ההפכים. את לחבר שביכולתו והוא העולמות

מהקב״ה ישירות
כדרשת בעצמו, מהקב"ה באה בכורות מכת גם
- מצרים" ארץ בכל "ועברתי הפסוק: על חז"ל

אחר". ולא הוא אני וכו' מלאך ולא "אני
מהקב"ה שבאה בכורות שמכת זו עובדה

מידת טיעון את ששללה היא ובעצמו בכבודו
של ברמה רק מקום יש שכליות לטענות הדין.
למה אבל מוגבל. אור - ההשתלשלות" "סדר

במכת שהיה כפי השתלשלות, מסדר שלמעלה
שכליות. לטענות כלל שייכות אין שם בכורות,

של העצמית אהבתו האירה בכורות במכת

לכל שמעבר כזו אהבה לישראל, הקב"ה
אוהב הוא כי מצהיר הקב"ה וחשבון. טעם

לה' אתם "בנים בניו, שהם משום ישראל את
עצמית אהבה היא לבניו אב ואהבת אלוקיכם"

שכלי. טעם ידי על להפגם יכולה ואינה
יעשו שישראל צורך היה זאת שלמרות אלא

מלמעלה הבאות האלוקיות ההמשכות כל אות.
למטה. כאן האדם עבודת ידי על רק נמשכות

עד מהשתלשלות, שלמעלה הגילויים גם
אינן לישראל, הקב"ה של העצמית לאהבה

אהבה שבהיותה אף - עבודה ללא לבוא יכולות
צורך יש בשלימותה, תמיד היא הרי עצמית

בגלוי תהיה שהאהבה כדי ישראל בני בעבודת
למטה. בפנימיות, ותקלט

שלימה באמונה
קורבן ודם מילה "דם את האות כלל ולכן

של הקשר את מבטאים שהם משום פסח",
מטעם למעלה של באופן הקב"ה עם ישראל

והקב"ה ישראל שבין ברית כריתת ודעת:
מהשכל, שלמעלה קשר היא מילה מצוות ע"י

של באופן אז הייתה פסח קורבן מצוות גם
הכבש שהרי ודעת מטעם למעלה נפש, מסירות

מצרים. של זרה עבודה היה
מטעם למעלה נפש, מסירות של זו עבודה
גם והמשיכה עוררה ישראל, בני של ודעת

שלמעלה העצמית האהבה את בגלוי מלמעלה
חז"ל רמזו זו עבודה על ודעת. מטעם

אבותינו נגאלו האמונה "בזכות במאמרם:
באה והשלמה האמיתית הגאולה גם ממצרים".
בקרוב המשיח בביאת הפשוטה האמונה בזכות

ממש.
ותשכ״ב) תשכ״א פסח של אחרון משיחות (מלוקט

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

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

ניסן. ב' ביום בסיומו הפרקים

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

הריי"צ.

ע"י לגני" "באתי מאמרי עשרים של הראשון המחזור הסתיים תש"ל בשנת
תש"נ. בשנת שהסתיים השני, המחזור והחל המשיח מלך שליט"א הרבי
אנו בו הרביעי, המחזור והחל תש"ע בשנת השלישי המחזור הסתיים עפי"ז

תשע"ה. - החמישית בשנה נמצאים

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

הריי"צ. אדמו"ר של במאמרו החמישית ל"אות" הביאור

לגני באתי
(=לעומת- דלעו"ז השטות את איבערקומען) (צו להפוך בכדי והנה ב)
שטות בשם נקרא שבלעו"ז דכמו דוקא, דקדושה שטות ע"י הוא זה),
העבודה ישנה בקדושה גם כמו"כ הנה הדעת, מן למטה שהוא לפי

שטות, בשם נקרא דלכן הדעת מן שלמעלה

(ל' אשתו תשטה כי ע"פ (כדפירש"י הטי'ה מלשון הוא שטות דפירוש
דההטי' שטות. היא מהדעת ההטי'ה הנה הצניעות), מדרכי תט שטות)
שטות היא מהדעת למעלה וההטי'ה דלעו"ז שטות היא מהדעת למטה

דקדושה,

ענינו שישנו מזה הוא שרשו הדעת מן שלמטה מה גם הנה ובקדושה
ממש. ראי'ה בחי' מהדעת, למעלה הוא דשם הנפש, בעצם

נוטל הי'ה אילעאי בר' יהודא ר' א), יז, (כתובות בגמרא דאיתא מה וזהו
מרקד הי'ה יצחק רב בר שמואל רב הכלה לפני ומרקד הדס של בד
לן מכסיף קא זירא) (=ר' ר"ז אמר בהם, ורקד הדסים ג' שנטל אתלת,
כזו הנהגה ע"י התורה כבוד את שמבייש רש"י) (=פירש ופירש"י סבא,

בתלת, דמרקד

דקדושה ודעת) (=טעם טו"ד מצד ומ"מ האמוראים מראשי הי'ה דר"ז
הטו"ד. היפך הוא ואדרבה כזו, להנהגה מקום הי'ה לא

עמוד שהי'ה דנורא, עמודא איפסיק ר"ש דכשנסתלק שם, בגמרא ואיתא
העם. כל ובין יצחק) ב"ר שמואל (=ר' בר"י ר"ש בין שהפסיק אור של

לסבא, שוטי'ה לי'ה אהני זירא) ר' (=אותו ר"ז) זעלבער (דער ר"ז אמר
של בבד מרקד שהי'ה שלו שהסדר לסבא. ושיטתי'ה לסבא, ושטותי'ה
בדרגא שהי'ה לי'ה אהני דקדושה שהשטות שטותי'ה לי'ה אהני הדס,

ממש. בגילוי אור המשכת דנורא עמודא דאיפסיק כזו

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד פרק זרה עבודה הל'

ה פרק

ו פרק

ז פרק

ח פרק

ט פרק

י פרק

ט-יא פרקים שבת הלכות

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

כא-כג. פרקים

כד-כו. פרקים

כז-כט. פרקים

כה

כו

כז

כח

כט

א

ב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

תחילה נענה - חברו על המתפלל

בא פרשת

בא

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

וגם - שנים עשיריות כמה זה ומקדם מאז עמדתי
- אלה שנים במשך פעמים כמה-וכמה נתפרסם

המנהלת במפלגה לתמוך אסור הערבים) (מן פיקוח-נפש שמטעם
(יש"ע הקודש מארץ שטחים החזרת ע"ד הערבים עם ומתן משא
ואיסור בחירות, בעת במפלגה - להערבים עזה) שומרון, יהודה, -

ממשלה. והקמת לארגון בנוגע במנהיגיה תמיכה
תש"נ) (ניסן

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שכזו במפלגה לתמוך אסור שיחי' רבקה שרה מרת וזוגתו יוסף לר'
ליפש

מצווה הבר חגיגת לרגל
שיחי' זלמן שניאור הת' בנם של

הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

בעקוש גבריאל הרב

טוב מזל ברכת
שמואל מרדכי ר' הרב הרה"ת הרה"ח הרה"ג

ע"ה אשכנזי מאיר הרב בהרה"ח

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

נשמת הגאולהלזכר 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



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

בירושלים הרמב״ם סיום
בירושלים, וגאולה משיח במרכז

בשבוע נערך אורן, דורון הרב בראשות
סיום חגיגת לרגל תורה כינוס שעבר
לכבוד התוועדות בשילוב הרמב"ם,

המלך לישיבת שנים 8 ולציון טבת כ"ד
יצחק הרב פתח הארוע את המשיח!
סאלי, בבא הצדיק של נכדו יהודיוף,

את ועודד הרמב"ם של בשבחו שדיבר
בדבריו וגאולה. משיח מרכז פעילות
לחב"ד, אבותיו של הקשר את תיאר

היה סאלי הבאבא סבו כי ציין כמו"כ
ממוקם בה בסמטה פעמים עשרות
יעב"ץ. סימטת משיח, מרכז כיום

סיום את ערך רוזנבלט שאול הרב
המחזור פתיחת ואת הרמב"ם לימוד

בוגר כורך, עומרי ר' ערך החדש
הקהל התיישב בסיום הישיבה.

עד ציק זמרוני הרב עם להתוועדות
בהשתתפות הלילה של הקטנת השעות

שהגיעו ומקורבים חסידים עשרות
החורפי. האוויר מזג למרות

ביצהר חב״ד לישיבת עזרה
של החמור הכלכלי מצבה לנוכח
יצהר במאחז תמימים, תומכי ישיבת
חירום מגבית על הוכרז שבשומרון,

עשרות בישיבה הישיבה. לטובת
לימודיהם, על השוקדים בחורים

טל' הישיבה. של הגשמי מצבה למרות
הישיבה: לטובת לתרום למעוניינים

.052-607-0497/8

בדבר ההוראה את מרחיב לנשיאותו, עלייתו חודש הוא שבט שחודש המשיח, מלך שליט״א הרבי
והשלימה האמיתית הגאולה הבאת - העיקרית השליחות למילוי להתמסרות דקדושה״ ה״שטות

טובות חדשות

דקדושה" ה"שטות
ואחד אחד כל של

לרגל המרכזית להתוועדות היכונו
הנשיאות יום שבט י'

ראשל"צ בראשית אולמי שבט י"ב
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בשם הפעולה נקראת הקרקס, אומנות במונחי
הצר במובן להטטנות. או Juggling ג'אגלינג
הטלת של לאומנות היא הכוונה המילה, של
שלפחות כך זמנית, בו באוויר חפצים מספר

אביזרים באוויר. נמצא תמיד אחד חפץ
כדורים, הם: בלהטוטנות לשימוש מקובלים

וכדו'. לפידים טבעות, מקלות,
שנהג מסופר יצחק רבי בן שמואל רבי על

מבצע שהוא תוך לשמחה, כדי הכלה בפני לרקד
עם כאלה "תרגילים"

(שוטי הדס ענפי שלושה
זורק חז"ל). בלשון הדס
וכו'. אחת ומקבל אחת

הדס של שוטים
והמוזמנים הכלה החתן,

אבל ושמחו. נהנו בוודאי
שצריך שחשב מי היה
"קא כך. על לו להעיר
טען סבא", לן מכסיף
שהיה זירא ר' כלפיו

התלמוד. חכמי מראשי
ראש קלות נוהג אתה

מזלזל אתה ובכך בעצמך,
את ראה שמואל ר' חכמים. תלמידי בכבוד

ביקורתו עם הסכים ולא שונה, באור הדברים
לשמח בשיטתו, המשיך שמואל ר' זירא. ר' של

שלו. ההדס שוטי בתרגילי וכלות, חתנים
עמוד ירד יצחק, ב"ר שמואל ר' כשנפטר לימים

בינו מפריד כשהוא ללוותו, משמים אש של
כזו תופעה שאין בידנו מקובל העם. כל לבין

כעת בדור. שנים או לאחד אלא מתרחשת,
שיטתו דווקא אכן ואמר, זירא ר' הודה כבר

וכלה חתן לשמח שמואל, ר' של "השטותית"
היא ההדס, שוטי עם

אותו שהביאה זו
גבוהה, כה לדרגה

באו משמים אשר עד
ללוותו.

אדמו"ר משתמש לגני", "באתי הידוע, במאמרו
בשושלת השישי הנשיא יצחק, יוסף רבי הריי"צ

המושג את לנו להבהיר כדי זה, בסיפור חב"ד
נוטים אנו ראשונית בתגובה דקדושה". "שטות
למושג שלילית משמעות מוחלט, באופן לייחס

"שטות" גם שיש שמתברר אלא "שטות",
דקדושה". "שטות מאוד, ואפילו חיובית

יציאה ה'. בעבודת חיובית, בחריגות מדובר
עז פנימי מרצון הנובעת הכלים, מן מסויימת

ית' רצונו לעשות
מ"הסטנדרט" למעלה
ההלכה. עפ"י הנדרש
ודעת מטעם למעלה

ית', רצונו עשיית בעת
ובין תורה בלימוד בין

בהידור, המצוות בקיום
מנהג. של קיומו גם או

דקדושה שטות
ה' בעבודת זו דרך

לכל גורפת כהוראה
כבר נרמזת יהודי,

הנייד המקדש במשכן,
ישראל בני ע"י שהוקם
מעצי עשוי היה המשכן מבנה של עיקרו במדבר.
ומכיוון "שטות". לשון שמשמעותו שם שיטים,

הרי ה', למשכן עצים היו אלו ש"שיטים"
להביא ניתן כך רק דקדושה". בשטות שמדובר

ושכנתי מקדש לי "ועשו השכינה, להשראת
חז"ל. כלשון ואחד, אחד כל בתוך בתוכם",

הוא שבט שחודש המשיח, מלך שליט"א הרבי
ההוראה את מרחיב לנשיאותו, עלייתו חודש
למילוי להתמסרות דקדושה" ה"שטות בדבר

האמיתית הגאולה הבאת - העיקרית השליחות
ודעת. מטעם למעלה של ובאופן והשלימה,

בתורתו ובפרט תורה בלימוד להוסיף עלינו לכן
אהבת ריבוי המצוות, בקיום הידור משיח, של
מתוך זה וכל הגאולה, בשורת ופרסום ישראל,

ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית הגאולה שמחת

הרבי על שאמר סאלי הבבא של ההילולא יום שבט, ד ביום השבוע
חב״ד תלמידי עם בתמונה: עמים״. יקהת ״לו המשיח מלך שליט״א

עמים יקהת ולו - סאלי הבבא

יראו שכולם כדי - בשדרה התהילים

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

השכל היפך מחיצה? ללא תפילה
במחנם אשר כנסיות הבתי אחת אשר השמועה כפי

השמועה וכפי לביהכ"נ, חדש בנין עתה בונה הט'
מחיצה תהי' שלא הבנין, בתכנית להכניס רוצים

במעורב. וישבו בביהכ"נ
שי"א כיון דבר, יעשה שלא או בזה, ילחם האם ושואל

המצב. יורע עוד אפשר מלחמה, ידי שעל
(שישבו סופית החלטה עדיין שאין האמור ע"פ והנה

לשבת אפשר שאי פשוט הרי א"כ במעורב), דוקא
חכמינו אמרו כבר דא שבכגון אלא ידים. בחבוק

מחיצה. שיבנו הוא שהתכלית שכיוון ביראה, ערום הוי
מניחים שאין ע"י בזה מצליחים תכופות לפעמים

בלתי תעמולה ע"י אם כי מלחמה בגדר להכנס השאלה
מהלך על השפעה להם שיש אלו עם ודבור רשמית

נצחון של לרגש להכניסם שלא ובזהירות הענינים,
הפילה. חללים רבים אשר

לביהכ"נ המתאימה הדרך בבחירת שהחלטה ומובן
ביהכ"נ בראש העומדים נפש בתכונת תלויו האמורה.

לבם על לדבר שיכולים אלו ועם עמו שלהם והיחסים
ית'. הבורא רצון כפי ביהכ"נ שיבנו

הפשוט. שכל היפך ג"כ והוא הדבר מגוחך והרי
שהוא באופן דבר איזה שיהיו ממי ולבקש להתפלל

הרצון ומילוי הטובה ממנו שמבקשים זה רצון היפך
לפניו שמציינים ודם, בשר יכולת מבעל וק"ו ובמכש"כ

היפך אני שמתנהג דבור. כדי תוך ומוסיפים בקשה
רצונך.

שתמלא אותך אני מבקש זה ובכל בביתך, ואפילו
יתחשב. המשוגעים בין ככה, הנוהג והרי בקשתי!

ו׳רמ״ז) (מאגרת

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

(23.1.15) ה'תשע"ה שבט, ג' בא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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הצהריים, אחר שבת מידי אותם לראות אפשר
החברתית הקשת גווני מכל ילדים עשרות
משותפת לאמירה ובאים מתקבצים בעיר,

הוא גם המרכזי המיקום תהילים. פרקי של
מול ,16 עצמאות בשדרות שלו. את עושה

ושבים עוברים המוני ים. בבת תחכמוני, בי"ס
במה חלק וליטול להקשיב להסתכל, נעצרים

- הגאולה עיר מהווי לחלק נעשה שכבר
בשדרה". "התהילים

המביאים הורים גם שותפים המרהיב, לאירוע
במעמד להשתתף קטנטנים, תינוקות גם

הותיקים ה', צבאות חיילי הילדים, המיוחד.
שאר עם התהילים פרקי את אומרים יותר
תהילים ספר מקבל ילד כל כאשר הילדים,
הרב של "שם" דפוס תרומת מהודר, אישי

את הילדים מכריזים בהמשך, ברדוגו. שלום
"חייל" עולה לאחריהם הידועים, הפסוקים 12

פעמים שלוש הנאספים כל עם ומכריז צעיר
אדוננו". "יחי

משיח?! להביא עשית מה
של ברוכה מיוזמה החל, הכל כיצד מאלף

מאיר התאומים האחים צעירים, ילדים שני
כשמולם בביתם ישבו השנים ביסמוט. ושמעון

מלך שליט"א הרבי תמונת הקיר, על תלויה
להביא עשית "מה הכיתוב: צורף לה המשיח

היא בתמונה, הביטו שהם ככל משיח?"
לקחו הם זה ברגע יותר. תובענית נעשתה

לגינה, ירדו נועה, אחותם עם ויחד "שלוקים"
ופרקי הפסוקים 12 את ילדים עם לומר כדי

ילדים כעשרה קטנה, הייתה ההתחלה תהילים.
השם. ברוך במהירות, וגדלה הלכה הקבוצה אך

איילה שמואל ילדיי, עם יחד "השתלבתי
שחר הרב מספר הזה, הנהדר במבצע וטליה

הפוטנציאל את ראיתי בתחילה. די צוברי,
שאפשר ראינו שיכולתי. ככל והשקעתי העצום

שבמקום כ"י, ילדים ומאות עשרות לקרב
את ינצלו שטויות, על זמנם את שיבזבזו
להעניק החלטנו תהילים. לאמירת מרצם

וזה שמחה והרבה ארטיקים פרסים, לילדים
הלוגיסטי הצד על האחראי הבוגר, הצוות עבד.

שירי אשתי את כולל החשוב, המבצע של
מרדכי הרב המייסדים, הורי את וכמובן

ניצה. ואשתו ביסמוט

וכולם פתוחה המסגרת
בשדרה, בחוץ, מתקיימת שהפעולה העובדה

שהמסגרת מבהירה כנסת, בית בתוך לא
מדגישים אנו כוונתנו. אכן וזו לכולם פתוחה
ילדי של המיוחד כוחם את המשתתפים בפני

העולם עליו חטא, בו שאין "הבל ישראל.
האמיתית הגאולה תבוא שבזכותם, ועד קיים".

והשלימה.
קריאת כל את הקדשנו המלחמה בזמן

כשנודע היה גם כך החיילים. למען התהילים,

הייתה השדרה הנערים, שלושת חטיפת על
של מרנין גילוי תהילים. קראו כולם מלאה

הנהגנו לאחרונה אמיתית. ישראל אהבת
בברכת מברכים הילדים הלימוד, שבסיום

וכבר המעוניין כל את וכדו' והצלחה רפואה
גדולים. ניסים ראינו

גם מקיימים אנו השבתית, לפעילות במקביל
לקראת ועוד. חודש בראש חול, בימי מסיבות
וכינוס למסיבה התארגנו השנה, חנוכה כינוס

אפיה רחלי הילדה נשמת לעילוי שהוקדש ענק
לחוץ מאוד הייתי שיחיו. ואבי סמדר בת ע"ה
כתבתי גשם. ירד כן לפני שעות שמספר בפרט
באגרות והתשובה המשיח מלך שליט"א לרבי
ופרנסה גדולה הצלחה הרגיעה: מאוד קודש,

דאגות! בלי בשפע

המלחמה בזמן גם
ילדים, ל-250 ציפינו מדהימה. הייתה התוצאה

כ"י. ילדים מ-450 למעלה באו כשבפועל
האירוע בסיום ומרשימה. יפה תכנית הייתה

נכבד. סכום ותרמה כולה נרגשת אשה, הגיעה
השתתף שלא מי שהובטחנו. כמו בדיוק

חנוכה במסיבת
מייסדי היו השנה,
בשדרה, התהילים

ושמעון מאיר הילדים
יחד שנסעו ביסמוט

הרב אביהם עם
התניא לבעל מרדכי,
שם ובירכו ברוסיה

מרדכי הרב כולם. את
שעה בתניא, גדול שיעור שבת בכל מוסר
צרפתית. לדוברי בצרפתית ושעה בעברית

.050-861-2770 שחר ולהשתתפות: לפרטים

בשדרה״ ״התהלים של חנוכה מסיבת

שחר הרב עם הזוכים הילדים אחד
אפיה אבי ור׳

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

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בציון קדמי ר׳
בהדיץ׳ הזקן אדמו״ר
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