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טבת כ״ד אירועי
יום יצויין טבת, כ"ד ביום השבוע,
התניא בעל הזקן, אדמו"ר של ההילולא

במוקדי מצויין זה יום ערוך. והשולחן
"הקהל" ואירועי בהתוועדויות חב"ד

תורתו. נלמדים בהם

הרבנים מחאת
להקים קוראים רבנים עשרות

התנהלות לבדיקת חקירה וועדת
עינוי על הדיווחים נוכח השב"כ,
"בעקבות השב"כ. בידי הנערים

של החמורים מעשיהם על העדויות
אנו העצורים, בנערים השב"כ חוקרי

של חקירתם את מיד להפסיק דורשים
בשב"כ, היהודית במחלקה הנערים

את תחקור אשר חקירה ועדת למנות
ובמידה בפרשה, השב"כ התנהלות
החוקרים ידי על עבירות שנעברו
הרבנים כתבו לדין", להעמידם –

בעצומה.

משיח שכולה שבת בקרוב:
מארגן הקודש בארץ משיח מטה

משיח' שכולה ב'שבת הקהל תכנית
הנשיאות קבלת יום לרגל למשפחות,

המשיח. מלך שליט"א הרבי של
בימים שבוע, בסוף תיערך ה"שבת"
טבת), כ"ח - (כ"ו שבת - חמישי

רמדה במלון מחודשת במתכונת
.03-9607922 להזמנות: ירושלים.

בכל החסידות. תורת מעיקרי אחד את מציב הוא שם התניא, ספר בפתיחת מתורתו ״טעימה״
ממש ממעל אלוקה חלק הינה כי הקב״ה מעיד עליה הנשמה, זו אלוקית, נפש ישנה יהודי

טובות חדשות

ממעל אלוקה חלק
יהודי שבכל ממש,

"הקהל" להתוועדות היכונו
שבט י'-י"א הארצית

ו א ו ב י ם י ט ר פ

שוב ניחשף טבת כ"ד הקרוב, שלישי ביום
שמתואר מה עם יחודית, אישיות עם למפגש
הוא חדשה", "נשמה - והחסידות הקבלה בלשון
זלמן שניאור רבי חב"ד, מייסד הזקן, אדמו"ר
הזדמנויות בכמה ערוך. והשולחן התניא בעל
החידוש את המשיח, מלך שליט"א הרבי מבהיר
הכוונה אין חדשה". "נשמה שבמושג העצום
לראשונה שמופיעה נשמה שזו לעובדה, רק
לתקן שבאה נשמה" "גילגול ואינה בעולם,

הרבה שבעבר. עניינים
לכך. מעבר

עתיק פנימיות
שהוא כל מושג לקבלת
"נשמה של גדולתה על
הרבי מפנה חדשה",
המשיח מלך שליט"א
מכתבי הגילגולים לספר
כי נזכר שם האריז"ל
ישראל נשמות כל
בנשמת כלולות היו
כן ועל הראשון, אדם
"נשמות נקראות הן
ישנם אך ישנות",

כלולות היו לא מעלתן שלרום "חדשות" נשמות
נעלית מבחינה אלא הראשון אדם בנשמת
נשמות הן אלו וקבלה, חסידות במונחי יותר.
ביותר הנעלית הדרגה עתיק" מ"פנימיות שבאו

מהעולמות. מעלה למעלה "כתר", שבבחינת

באלף להתגלות שעתידין הנשמות, הן אלו
ביאתן ומנוחה". שבת שכולו ב"יום השביעי,
באדם נכללו שלא אלו, נשמות של לעולם
כל העלאת לצורך הינה בחטאו, ולא הראשון

התחיה. שלאחר הבא לעולם ישראל נשמות

לשלב צינור כפתיחת
נשמה ירדה זה, נעלה
הנשמות מאותן אחת,
נשמת זו החדשות,

"ומלאה של ליעוד העולם להכנת הזקן, אדמו"ר
מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ

הרבי מסביר גבוהה? כה נשמה נדרשה מדוע
התורה פנימיות גילוי המשיח. מלך שליט"א
הרי כך הגאולה. בהבאת עיקרי שלב הינו
דווקא המשיח. מלך ע"י טוב שם הבעל הובטח
מעיינות הפצת חוצה", מעינותיך "יפוצו ע"י
המשיח מלך יבוא מר", "קאתי יהיה החסידות,

ישראל. את לגאול

ממש! ממעל
פנימיות של זה גילוי
אומנם החל התורה
אלא הבעש"ט, ע"י
נותרו שהדברים
בעלי נחלת בעיקרם
ולא הגבוהות, הדרגות
של והשגה להבנה ירדו
שפנימיות כדי "עמך".
להבנה תגיע התורה,
יהודי, כל של והשגה
לבוא צריכה הייתה
נשמת חדשה", "נשמה
שלרום הזקן, אדמו"ר
כסודות אלוקיים עניינים לקחת תוכל מעלתה
אל להורידה וכך שכלי בלבוש להלבישה התורה,

ישראל. מעם אחד שבכל ודעת בינה החכמה,

שם התניא, ספר בפתיחת מתורתו ו"טעימה"
החסידות. תורת מעיקרי אחד את מציב הוא
האחת רוחניות. מהויות שתי ישנן יהודי בכל
גם אך הגוף את המחיה הבהמית, הנפש זו
תאוות כגאוה, שליליות תכונות בו משפיעה
זו יהודי שבכל השנית הנפש לעומתה וכו'.
הקב"ה מעיד עליה האלוקית, הנפש הנשמה,
מעצמותו ממש, ממעל אלוקה חלק הינה כי
בדרך ובהליכה החסידות בלימוד ית'. ומהותו
עדי גילוי, לידי להביאה זוכים אנו החסידות,
המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י הגילוי שלימות

ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית בגאולה

הרמב"ם להילולת שנה 811

להצטרף הזדמנות (מימין). הרמב״ם - מימון בן משה רבי הילולת יום טבת, כ׳
המשיח מלך שליט״א הרבי כהוראת החזקה הי״ד בספרו היומי ללימוד

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

הצדיקר' קדמי  במקווה יוסף הצדיק יוסף במקווה קדמי ר'
ברכהבמעיין בהר ברכה בהר במעיין
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ל... והפעם מתורגמות קודש אגרות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (1.1.16) ה'תשע"ו טבת כ' שמות, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1077

מלך שליט"א הרבי אל ההתקשרות אפיק
ממשיך קודש", ה"אגרות באמצעות המשיח
נוספים. ציבורים ולהקיף העת כל להתרחב
בעיית את הציפה זו, עובדה שדוקא אלא

השונות. השפות דוברי

חב"ד מכפר לוגוב שלום הרב כך על מרחיב
בשם הידוע קודש האגרות אתר ומנהל יוזם
"דוברי :www.igrot.com קום", "אגרות
נכנסו הם כאשר לבעיה, נקלעו שונות שפות
המשיח, מלך שליט"א לרבי לכתוב לאתר
שפה, בחירת של האופציה קיימת אכן שם
הכתיבה, לשלב רק נועדה זו שאופציה אלא
של המקורי בתצלום ניתנה התשובה ואילו
מה בעברית. כלל בדרך כתובה והיא האגרת

רוסית? הדובר אחד אותו למשל, יעשה

היה הרוסית דובר כאלה, במקרים כלל בדרך
ומבקש האתר כמנהל אלי להתקשר מנסה
לא שזה מובן התשובה. את לו שאתרגם
לפני ואז סטנדרטי. פתרון להיות היה יכול
את ולתרגם להתחיל הרעיון נולד שנים, 10

לרוסית. קודש האגרות

ביום מכתבים 5-6
והשמעתי התרגום את הקלטתי ראשון בשלב
עברית. קוראים שלא רוסית לדוברי זה את
מכתב. אחר מכתב לתרגם התחלתי בהמשך,
לתרגם מספיק הייתי לתרגם, רגע כל נצלתי
לאחר מכתבים. שישה כחמשה יום מידי
זכינו שנים! עשר של מאומצת עבודה
כ"ג. כרך עד מהמכתבים, כ-80% לתרגם
בעזהשי"ת אסיים השנה במהלך להערכתי

כ"ג. כרך כולל הכרכים, כל את לתרגם

בקשת את באתר לכתוב ניתן כבר כיום
מכתב כאשר הרוסית, בשפה הברכה
דהינו המקורי בצילומו מתקבל התשובה
מופיע התצלום מעל בעברית. כלל בדרך
ומופיע כאן לחץ בתרגום ברצונך אם קישור,
המכתב כלומר אחד. על אחד המכתב, תרגום
למכתב ובגודלו בכרך במיקומו זהה המתורגם
דיפדוף של האופציה קיימת כן כמו המקורי.

וקדימה. אחורה המתורגמים במכתבים

הראשון היה י׳ כרך
מסייע הרוסית בשפה המשתמשים ריבוי
המשתמשים ולעדכן. שגיאות לתקן בידי
על מאירים שהם בכך לסייע, עניין מוצאים

אותם. ומתקנים שגיאות

המכתבים הדפסת היה הבא השלב
הקודש בלשון לכרכים במקביל המתורגמים,
ה' ולקראת קטנה בכמות ה' כרך י"ל ואכן

מרכז באמצעות הופק הספרים, נצחון טבת,
עשירי. כרך י', כרך ממ"ש, הפצה

לכרך במקביל שנערכו עמודים, 414 בספר
100 בע' הנמצא המכתב כשלדוגמא המקורי,
למכתב מקביל הקודש, בלשון קודש באגרות
עד הדיוק .100 בע' הנמצא ברוסית י' בכרך
ישנם הספר בסיום מילה... של למיקומה
ועל קודש, האגרות מהות על הסבר דפי
לכתוב, כיצד הנחיה שבהם, ההתקשרות פן

מופתים. סיפורי כמה ואפילו

ב״ה ניסים, יש כבר
האגרות של הו"ל על כשנודע מיד
חו"ל. כולל עירני, ביקוש נוצר המתורגמות
ביותר, וחיוביות חמות היו לספר התגובות
ב"ה. ניסים, כמה כבר להם נילוו ואפילו
באמצעות ברוסית כתבה בארה"ב אשה

תשובה, וקבלה האתר
זה שי"ל היה שתוכנה
העשירי.. הכרך עתה
ע"י אותו לקבל ותוכל

המקומי... השליח

התברר כשפנתה,
(העשירי) י' שכרך
קודש האגרות של
לרוסית, המתורגמות
לעירה. אכן הגיע כבר

הגאולה עדי אענה, ואני יקראו טרם
ניתן ממש. בקרוב והשלימה האמיתית
הפצה מרכז באמצעות הספר את להזמין
בחנות או ,054-643-9770 בטלפון: ממ"ש,

באינטרנט. חב"ד-שופ

לוגוב שלום הרב

החדש הכרך

חתונה הוצאות
אף בזה, הקשורות ההוצאות ע"ע וקבל בנו... את שידך

בזה. עזרה ע"ד ושואל מיכולתו, שלמעלה דבר שהוא
שהורה כיון הרי מיכולתו, למעלה דבר שהוא מ"ש והנה
אשה, בנו את להשיא חייב שהאב חיים, תורת תורתנו
בריותיו, עם בטרוניא בא הקב"ה שאין ג"כ והודיעה
זה, חיוב בקיום הקשורות תורה ע"פ שההוצאה בודאי
אינו שעה שלפי שאפשרי שאף האדם, ביכולת הוא

זו. יכולתו בשר בעיני רואה
פרוטה הנוטל כל רז"ל מאמר ע"פ הנה השני', ובנקודה
אלקים וירא וישר תם איש הי' כי מתברך מאיוב
נשיאינו לרבותינו בהנוגע גם הוא שעד"ז מרע, וסר
מו"ח מכ"ק ששמעתי וכמו זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה
ודייקו זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה ישראל נשיא אדמו"ר

כ"א קובעת הכמות אין שבזה פרוטה, בלשונם רז"ל
מאחת המחאה בזה מוסגרת הרי הפרוטה, באה ממי
ובטוחים ישראל, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של הקופות
ברכה זו פרוטה שתביא האמור, מאמרם שיקוים רז"ל
ו׳תל״ז) (מאגרת הנ"ל. האמצעים בהשגת

שבת מסיבות
להבנות בהנוגע גם ובודאי שבת, המסיבות סידור ע"ד ...
תי' חב"ד ובנות נשי בהדרכת כמובן זה ענין סדרו תי'
והן לבנים המסיבות שהן רצון ויהי חב"ד. בכפר אשר
עוד והבנות בהבנים להחדיר יצליחו לבנות המסיבות
מוארים ומצותי' תורה יהדות עניני יותר ועוד יותר
העוסקים כאו"א של חלקם ואשרי חסידותי. וחום באור
והצלחה הברכה על נוסף והצלחתם זו שמים במלאכת
ו׳תלג) (מאגרת וכו'. הפרטים. בעניניהם שנמשך



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

אפרת מרת וזוגתו אלעד ר' למשפחת

שיחיו קנטור
תחי' חנה ה' בצבאות החיילת בתם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

ע"ה חיים ב"ר יצחק אברהם הר'

אביטן
תשע"ו טבת י"ד ויחי פר' קודש שבת נלב"ע

ומיד תיכף בתוכם, והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות ממש,

טוב נשמתמזל לעילוי

הרבי מדגיש רבות בהזדמנויות
חשיבותה את המשיח מלך שליט"א
כזו ובפרט טובה, החלטה של
חסידית, בהתוועדות המתקבלת
הזקן מאדמו"ר הידועה כהאימרה
מה ערוך: והשולחן התניא בעל
לפעול, יכולה חסידית שהתוועדות

יכול. אינו מיכאל המלאך אפילו

לאגרות מהמרכז בורוכוב חגית מרת
בלתי באופן נתקלה ברחובות, קודש

כזו. החלטה של בתוצאה צפוי

אצל החנוכה חג השנה "בהיותי
אלי פנו המשיח, מלך שליט"א הרבי
נשים. קבוצת עם שאתוועד ובקשו

היעודה בשעה אכן
משפחת לבית הגעתי
אמורה שם באק,
התוועדות הייתה

להתקיים.

קדמה הבית בעלת
בשמחה פני את
את מציגה כשהיא
"שושנה" בשם עצמה
"זוכרת הוסיפה ומיד

אותי?"

אך להיזכר ניסיתי
"בואי הוסיפה היא ואז הצלחתי לא
לפני אצלך הייתי לך. ואספר נשב
בהתוועדות (תשע"א) שנים, כחמש
יום תשרי ו' לרגל בביתכם, שנערכה
של אימו חנה, הרבנית של ההילולא
מאז המשיח. מלך שליט"א הרבי
ויש טובים, דברים הרבה עלי עברו

בזה. גדולה זכות לך

של בתהליך הייתי תקופה באותה
שנים. כמה כבר שנמשך "התחזקות"
החלטתי אך דתי, בבית אומנם גדלתי
עם קשר לי היה יותר. להתחזק
מיוחדת שייכות חשתי בפרט חב"ד,
למרות המשיח, מלך שליט"א לרבי
הקפדתי לא עדיין יום היום שבחיי

כבחמורה. קלה על

העירה מחברותיי שאחת זוכרת אני
"התחרדות" של בתהליך אני שאם
לבחורה מתאים שלא לדעת עלי אזי
הבהרתי גי'נס. מבד ביגוד חרדית
המשכתי וכך כמוה חושבת שאינני

בביתך. התוועדות לאותה עד

לדף לב שמתי ההתוועדות במהלך
הפריז'ידר לדלת שהוצמד מעוצב
שהכיל מגנט, באמצעות שבמטבח

מוסדות של הצניעות תקנון את
לקום אותי משך משהו לבנות. חב"ד
שצד הסעיף התקנון. בדף ולעיין
בגדים ללבוש "אין היה עיני את
כמה הסעיף את קראתי ג'ינס". מבד
מנקודות אחת שזו ידעתי פעמים.

שלי. החולשה

לשידוך ברכה בקשתי הערב בהמשך
הייתי בישראל. נאמן בית להקמת
השתדכתי. לא ועדיין 36 בת כבר
הבקשה הכנסת שלפני הצעת את
עצמי על שאקבל הקודש, לאגרות
שקצת כזו ודווקא החלטה. איזו

איתה. לי קשה

פניתי מחשבה לאחר
"האם ושאלתי אליך
אכן זה הזה, התקנון
מבקש?". שהרב'ה מה

הייתה תשובתך
בהחלט "כן ברורה
זו עובדה בקשתו". זו
נזכרתי מאוד. לי נגעה
שהיה מדהים בחלום
כמה הרב'ה עם לי
הוא ובו כן, לפני זמן

מאוד... לי עוזר

שלי המבחן רגע שזה הרגשתי
ההחלטה את עצמי על וקבלתי
גי'נס. יותר יהיה לא שלי שבמלתחה
מייד רציתי הבייתה שחזרתי לאחר
מתאים, הלא הביגוד את להשליך
עד להמתין לעצמי אמרתי אך
אמיתית אני אכן אם ולראות הבוקר
התרגשות הייתה שזו או בהחלטתי

רגעית.

נחושה קמתי בבוקר למחרת
החלטתי את קיימתי ואכן בהחלטתי
שבזכות מבקשת שאני תוך בשלמות,
אני הנה דיננו", גזר רוע "קרע זה
לי קשה שהיה עניין עצמי על קבלתי
השנה.. עוד שאתחתן תגזור ואתה

לרבי חזרתי מכן לאחר כחודש אכן
יורק, בניו המשיח מלך שליט"א
אותי מברכים שיחיו הורי כאשר
מספר להשתדך. אזכה שהפעם
קבלתי כבר מכן לאחר חודשים
כבר באב בט"ו השידוך, הצעת את
אלול לי"ג ובאור "לחיים" אמרנו
ב"ה. החתונה, הייתה שנה, באותה
מענדל מנחם ב"ה, ילד כבר לנו ויש
טובה החלטה מאותה הכל שמו.

צנוע". בלבוש להוסיף בביתכם,

  
     
     

     
       

    
      
     

      
      

    
    
     

     

קשה... בעבודה חייהם את וימררו
י) א, (שמות

בגלות שנאמר והגלות השעבוד ענין כל
האחרון: הזמן על גם קאי מצרים

היא כי התורה, היא - חייהם את וימררו
חיינו.

קושיא. זה - קשה בעבודה
וחומר. קל זה - בחומר

ברייתא. זה - בשדה עבודה ובכל
בידינו שאין הלכתא. ליבון זה - ובלבנים
התורה דיני כל כי ברור, ודין ברורה הלכה
ומטהרין מכשירין הללו שנויה, במחלוקת
כמו כן, ואם ומטמאין. פוסלין והללו
זכו ובלבנים בחומר מצרים שיעבוד שע"י
הלכתא לבון ע"י כן גם כך תורה, למתן
התורה פנימיות לגילוי יזכו זה, שבזמננו

נפלאות. אראנו להיות לבוא, לעתיד
הזקן) לאדמו״ר אור (תורה

ודבש חלב זבת ארץ
יז) ג, (שמות

הארץ, פרי טוב כל מעצמה "זבת" פירוש
וטרדה יגיעה שום לזה הצטרכות בלי
בלבול שום היה ולא כלל, הנפש בפיזור
מכל פנוים שהיו עד ולב במוח ועמל

ה'. לעבודת טרדה
ד) נט, ע׳ (ב) בראשית חיים (תורת

בן ותלד האשה ותהר
ב) ב, (שמות

בצער, שלא שילדתו ז"ל רבותינו ואמרו
הגלויות, בחינת הוא לידה חבלי ענין כי,
חבלים שייך אינו הגואל שהיה משה ולכן,
וזהו מהחבלים, לגאול בא הוא כי בלידתו
והמליטה לה חבל יבוא "בטרם שכתוב

ז). סו, (ישעיה זכר"
סא) ע׳ תר״ל המאמרים (ספר

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

17:26 16:10 ירושלים
17:28 16:24 תל-אביב
17:25 16:14 חיפה
17:30 16:29 באר-שבע
17:25 16:21 ניו-יורק

     :
כז). (ישעי',   

משיח של חמורו

החמור על וירכיבם בניו ואת אשתו את משה "ויקח
האלקים מטה את משה ויקח מצרים ארצה וישב
המיוחד, "חמור - החמור" "על רש"י ופירש בידו".
והוא יצחק, לעקידת אברהם שחבש החמור הוא
"עני שנאמר עליו להגלות המשיח מלך שעתיד

חמור". על ורוכב
"על שנאמר מה לבאר הוא רש"י כוונת בפשטות
שהכוונה ברור שמזה הידיעה, בה"א החמור",
של ייחודו את רש"י ומפרש המיוחד", ל"חמור

החמור.
היה זה חמור של ייחודו לבאר בכדי להבין: יש אבל
אברהם" שחבש החמור "הוא לומר לכאורה מספיק
מיוחד", "חמור כבר הוא הרי זה שבגלל לא, ותו
אבינו אברהם שחבש שהחמור להוסיף הצורך ומהו
ש"הוא עוד להוסיף גם ומה יצחק, לעקידת היה
דבר עליו", להגלות המשיח מלך שעתיד (החמור)
אלפי וקיים חי יהיה שהחמור ביותר, גדול ונס נפלא

הכתוב. להבנת נוגע אינו זה שכל ובפרט שנים!

החמור גבי על דווקא
רש"י בא כאן בפירושו בזה: הביאור לומר ויש
שלכאורה בפסוק, כמיותר שנראה החלק את לבאר
באיזה ולפרט לפרש צריכה התורה למה מובן אינו
על "וירכיבם - למצרים ומשפחתו משה הלכו אופן

אשתו את משה "ויקח בקיצור כתב ולא - החמור"
של ובביאורו - מצרים..." ארצה וישב בניו ואת
ובסיפורו אלו במילים כיצד לגלות בא הוא רש"י
בפסוקים. שאלות מספר מיישבים אנו החמור של

רצה לא כשמשה
והקב"ה משה בין שהיה הויכוח על למדנו לכן קודם
צווהו שהקב"ה ישראל, את לגאול שליחותו אודות
ישראל בני עמי את והוצא פרעה אל ואשלחך "לכה
בסיום השליחות. את לקבל סירב ומשה ממצרים"
משה את מפתה הקב"ה "היה שבהם הימים שבעת
ביד נא "שלח משה אמר בשליחותו" לילך בסנה
שני זה במענה יש רש"י פירוש ולפי תשלח",
אהרן על גדולה ליטול רוצה היה "שלא א) ענינים:
נא "שלח אמר ולכן ונביא", הימנו גדול שהיה אחיו
והוא לשלוח רגיל שאתה מי "ביד - תשלח" ביד
סופי שאין לשלוח שתרצה אחר "ביד ב) אהרן",

לעתיד". גואלם ולהיות לארץ להכניסם
את עצמו על משה קיבל דבר של בסופו אמנם,
מפרש ורש"י ישראל, בני את להוציא השליחות
התורה אבל עליו", וקבל בו "שחרה מפני שזהו

משה טענת נשללה ואיך במה בכתוב מפרשת לא
הנ"ל.

את לקיים משה הסכים שכאשר לומר, עלינו ולכן
בזה טענותיו על המענה נרמז הקב"ה, של שליחותו
ע"י תהיה השליחות לקיום שההליכה גרם שהקב"ה
אברהם שחבש החמור ש"הוא - "המיוחד" החמור
להגלות המשיח מלך שעתיד והוא יצחק לעקידת

הענינים: שני מבוארים שבזה עליו",

בהמשכים גאולה
חמורו) את אברהם (כשחבש יצחק" ב"עקידת
הסס לא זאת ובכל לעולה", שם "והעלהו - נצטווה
ואדרבא ה', ציווי את למלא לרגע אבינו אברהם
ולא "בעצמו חמורו את שחבש ועד למצוה" "נזדרז

מעבדיו". לאחד צוה
בשליחותו גם וקל-וחומר במכל-שכן מובן ומזה
(ונוסף "גדולה" נטילת בזה שיש שלמרות משה, של
קפידה לידי שיבוא אפשר - הגדולה נטילת לעצם
ויקבלו יתרצה לא הוא שלפחות או אהרן, אצל
השם ציווי את קיים משה זאת בכל - שלם) בלב

שלם. ובלב ובשמחה במילואה
לארץ להכניסם סופי "שאין הב' לטענה ובשייכות
"והוא הקב"ה לו רמז - לעתיד" גואלם ולהיות
שאין היינו עליו", להגלות המשיח מלך שעתיד
שהגאולה אלא נפרדות, וגאולות ענינים שני הם
לגאולה המשך הריהי המשיח, מלך ידי על העתידה
והגאולה משה, ידי שעל מצרים יציאת של זו
של בכחו תלויה המשיח מלך והתגלות העתידה

מצרים. בגאולת ופעולתו משה
שמות) לא, שיחות לקוטי פי (על

״הקפות״ בעת - ה׳תשמ״ב עצרת שמיני ליל שיחת מתוך

עולם לעם עולם נחלת
ד"שלימות הענין לכללות להתנגד היצר-הרע החל ..לאחרונה
ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ הארץ",
כדאיתא העם", "שלימות עם קשורה ששלימותה שנה", אחרית
בארץ ובחר כו' הארצות חלק העולם "כשברא רז"ל במדרש
לחלקי שבאו ישראל יבואו כו' ישראל לחלקו ובחר כו' ישראל
את נתן שהקב״ה אומרת, זאת לחלקי", שבאה הארץ את וינחלו

עולם". ד״נחלת באופן ישראל לעם ישראל ארץ כל

נצחית, תורה בתורה, נאמר שכך מאחר והנה,
שהתורה היינו, חיים", ו"תורת אמת" "תורת
הרי - בחיים ונצחית אמיתית הוראה נותנת
בשלימותה ישראל (שארץ זה שענין בודאי
של ענין הוא בשלימותו) ישראל לעם שייכת

ונצחי. אמיתי באופן קיימא,

(שמתנגד היצר תחבולות כל - זאת ולעומת
מאחר כי כלל, מציאות להם אין זה) לענין
האמת, היפך "שקר", של ענין זה הרי הקב"ה, רצון היפך שזהו
אין ולכן - וכו' "דיפלומטיים" בלשונות מדברים כאשר אפילו

כלל. מציאות לזה

שהיו יהודים בליוני - ישראל בני של רצונם היפך שזהו גם ומה
ל"שלימות בקשר אותם ישאלו כאשר שהרי הדורות, כל במשך
שיפגעו וכלל כלל מסכימים שאינם שיאמרו בודאי - הארץ"

הארץ". ב"שלימות

ב"שלימות לפגוע רוצה אינו בעצמו היצה"ר גם מזו: ויתירה
לדבר (לנסות מלאכתו את לעשות מוכרח הוא אלא ח"ו, הארץ"
(גם הכוונה ותכלית ח"ו), הקב"ה רצון היפך שיעשה יהודי עם
כחותיו את כל לעיני ויראה יגלה שיהודי - היא היצה"ר) כוונת
גם מתבטא שזה ועד ונבון", חכם ל"עם שייך שהוא הנעלים,
ארץ יכסה "החושך שכאשר והחומרי, הגשמי עולם-הזה בעניני
לפיתויי נשמע אינו ולכן גו'", ה' יזרח "עליך הנה לאומים", וערפל

כו'. היצר

בני לכל ישראל ארץ כל את נתן שהקב"ה מאחר ובפשטות:
יכול אינו אחד שאף בודאי הרי הדורות, כל סוף עד ישראל

זאת. לשנות

תקום היא ה׳ עצת
הענין היפך שהם פעולות ועושה אנסו" "יצרו כאשר וגם
כזה באופן שיתנהגו גוים עם שמדבר ועד הארץ", ד"שלימות
האמת, את תופס הוא הרי סוף כל סוף הנה - ליצלן רחמנא

צרורות! צרות לעצמו) (גם שגרם ורואה

והתורה התורה, עם קשורים ישראל שבני מאחר אעפ"כ, אבל
העבר לעניני בנוגע גם כולל כולו, העולם מציאות על בעה"ב היא
לפיתויי עוד ישמע לא ולהבא שמכאן מחליט יהודי כאשר הנה -
בכחו הרי ומצוותי'ה, התורה הוראות ע"פ יתנהג אלא היצר,

בעבר. שהיו הענינים את גם ולשנות לתקן ויכלתו

היא בה לבחור שעליו היחידה שהדרך לדעת צריך יהודי ולכן,
ה' ועצת איש בלב מחשבות "רבות כי - ומצוותי'ה התורה דרך

תקום"! היא

עכשיו נפלאות

מלך דבר

וינצח ה' מלחמות ילחם

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ח. פרק תרומות הלכות

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

כא-כג. פרקים שבת הלכות

כד-כו. פרקים

כז-כט. פרקים

א-ב. פרקים עירובין הלכות ל. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א-ג. פרקים עשור שביתת
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אחת החלטה בגלל הכל

שמות פרשת

שמות

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

לכולם ומסבירים התורה, פי על מתנהגים כאשר
שהיות - יפות פנים בסבר - יהודים) אינם (כולל

ביכולת אין גמורה, במתנה ישראל לבני אלו שטחים נתן והקב"ה
אמיתי! שלום להשכנת הדרך זוהי - וכו' זאת לשנות אחד אף

תשמ"ב) טבת י' (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אמיתי לשלום הדרך
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש
מומחה מוהל

שליט"א ישראלי מנחם הרב

053-431-7709
רב נסיון



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

אפרת מרת וזוגתו אלעד ר' למשפחת

שיחיו קנטור
תחי' חנה ה' בצבאות החיילת בתם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

ע"ה חיים ב"ר יצחק אברהם הר'

אביטן
תשע"ו טבת י"ד ויחי פר' קודש שבת נלב"ע

ומיד תיכף בתוכם, והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות ממש,

טוב נשמתמזל לעילוי

הרבי מדגיש רבות בהזדמנויות
חשיבותה את המשיח מלך שליט"א
כזו ובפרט טובה, החלטה של
חסידית, בהתוועדות המתקבלת
הזקן מאדמו"ר הידועה כהאימרה
מה ערוך: והשולחן התניא בעל
לפעול, יכולה חסידית שהתוועדות

יכול. אינו מיכאל המלאך אפילו

לאגרות מהמרכז בורוכוב חגית מרת
בלתי באופן נתקלה ברחובות, קודש

כזו. החלטה של בתוצאה צפוי

אצל החנוכה חג השנה "בהיותי
אלי פנו המשיח, מלך שליט"א הרבי
נשים. קבוצת עם שאתוועד ובקשו

היעודה בשעה אכן
משפחת לבית הגעתי
אמורה שם באק,
התוועדות הייתה

להתקיים.

קדמה הבית בעלת
בשמחה פני את
את מציגה כשהיא
"שושנה" בשם עצמה
"זוכרת הוסיפה ומיד

אותי?"

אך להיזכר ניסיתי
"בואי הוסיפה היא ואז הצלחתי לא
לפני אצלך הייתי לך. ואספר נשב
בהתוועדות (תשע"א) שנים, כחמש
יום תשרי ו' לרגל בביתכם, שנערכה
של אימו חנה, הרבנית של ההילולא
מאז המשיח. מלך שליט"א הרבי
ויש טובים, דברים הרבה עלי עברו

בזה. גדולה זכות לך

של בתהליך הייתי תקופה באותה
שנים. כמה כבר שנמשך "התחזקות"
החלטתי אך דתי, בבית אומנם גדלתי
עם קשר לי היה יותר. להתחזק
מיוחדת שייכות חשתי בפרט חב"ד,
למרות המשיח, מלך שליט"א לרבי
הקפדתי לא עדיין יום היום שבחיי

כבחמורה. קלה על

העירה מחברותיי שאחת זוכרת אני
"התחרדות" של בתהליך אני שאם
לבחורה מתאים שלא לדעת עלי אזי
הבהרתי גי'נס. מבד ביגוד חרדית
המשכתי וכך כמוה חושבת שאינני

בביתך. התוועדות לאותה עד

לדף לב שמתי ההתוועדות במהלך
הפריז'ידר לדלת שהוצמד מעוצב
שהכיל מגנט, באמצעות שבמטבח

מוסדות של הצניעות תקנון את
לקום אותי משך משהו לבנות. חב"ד
שצד הסעיף התקנון. בדף ולעיין
בגדים ללבוש "אין היה עיני את
כמה הסעיף את קראתי ג'ינס". מבד
מנקודות אחת שזו ידעתי פעמים.

שלי. החולשה

לשידוך ברכה בקשתי הערב בהמשך
הייתי בישראל. נאמן בית להקמת
השתדכתי. לא ועדיין 36 בת כבר
הבקשה הכנסת שלפני הצעת את
עצמי על שאקבל הקודש, לאגרות
שקצת כזו ודווקא החלטה. איזו

איתה. לי קשה

פניתי מחשבה לאחר
"האם ושאלתי אליך
אכן זה הזה, התקנון
מבקש?". שהרב'ה מה

הייתה תשובתך
בהחלט "כן ברורה
זו עובדה בקשתו". זו
נזכרתי מאוד. לי נגעה
שהיה מדהים בחלום
כמה הרב'ה עם לי
הוא ובו כן, לפני זמן

מאוד... לי עוזר

שלי המבחן רגע שזה הרגשתי
ההחלטה את עצמי על וקבלתי
גי'נס. יותר יהיה לא שלי שבמלתחה
מייד רציתי הבייתה שחזרתי לאחר
מתאים, הלא הביגוד את להשליך
עד להמתין לעצמי אמרתי אך
אמיתית אני אכן אם ולראות הבוקר
התרגשות הייתה שזו או בהחלטתי

רגעית.

נחושה קמתי בבוקר למחרת
החלטתי את קיימתי ואכן בהחלטתי
שבזכות מבקשת שאני תוך בשלמות,
אני הנה דיננו", גזר רוע "קרע זה
לי קשה שהיה עניין עצמי על קבלתי
השנה.. עוד שאתחתן תגזור ואתה

לרבי חזרתי מכן לאחר כחודש אכן
יורק, בניו המשיח מלך שליט"א
אותי מברכים שיחיו הורי כאשר
מספר להשתדך. אזכה שהפעם
קבלתי כבר מכן לאחר חודשים
כבר באב בט"ו השידוך, הצעת את
אלול לי"ג ובאור "לחיים" אמרנו
ב"ה. החתונה, הייתה שנה, באותה
מענדל מנחם ב"ה, ילד כבר לנו ויש
טובה החלטה מאותה הכל שמו.

צנוע". בלבוש להוסיף בביתכם,

  
     
     

     
       

    
      
     

      
      

    
    
     

     

קשה... בעבודה חייהם את וימררו
י) א, (שמות

בגלות שנאמר והגלות השעבוד ענין כל
האחרון: הזמן על גם קאי מצרים

היא כי התורה, היא - חייהם את וימררו
חיינו.

קושיא. זה - קשה בעבודה
וחומר. קל זה - בחומר

ברייתא. זה - בשדה עבודה ובכל
בידינו שאין הלכתא. ליבון זה - ובלבנים
התורה דיני כל כי ברור, ודין ברורה הלכה
ומטהרין מכשירין הללו שנויה, במחלוקת
כמו כן, ואם ומטמאין. פוסלין והללו
זכו ובלבנים בחומר מצרים שיעבוד שע"י
הלכתא לבון ע"י כן גם כך תורה, למתן
התורה פנימיות לגילוי יזכו זה, שבזמננו

נפלאות. אראנו להיות לבוא, לעתיד
הזקן) לאדמו״ר אור (תורה

ודבש חלב זבת ארץ
יז) ג, (שמות

הארץ, פרי טוב כל מעצמה "זבת" פירוש
וטרדה יגיעה שום לזה הצטרכות בלי
בלבול שום היה ולא כלל, הנפש בפיזור
מכל פנוים שהיו עד ולב במוח ועמל

ה'. לעבודת טרדה
ד) נט, ע׳ (ב) בראשית חיים (תורת

בן ותלד האשה ותהר
ב) ב, (שמות

בצער, שלא שילדתו ז"ל רבותינו ואמרו
הגלויות, בחינת הוא לידה חבלי ענין כי,
חבלים שייך אינו הגואל שהיה משה ולכן,
וזהו מהחבלים, לגאול בא הוא כי בלידתו
והמליטה לה חבל יבוא "בטרם שכתוב

ז). סו, (ישעיה זכר"
סא) ע׳ תר״ל המאמרים (ספר

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

17:26 16:10 ירושלים
17:28 16:24 תל-אביב
17:25 16:14 חיפה
17:30 16:29 באר-שבע
17:25 16:21 ניו-יורק

     :
כז). (ישעי',   

משיח של חמורו

החמור על וירכיבם בניו ואת אשתו את משה "ויקח
האלקים מטה את משה ויקח מצרים ארצה וישב
המיוחד, "חמור - החמור" "על רש"י ופירש בידו".
והוא יצחק, לעקידת אברהם שחבש החמור הוא
"עני שנאמר עליו להגלות המשיח מלך שעתיד

חמור". על ורוכב
"על שנאמר מה לבאר הוא רש"י כוונת בפשטות
שהכוונה ברור שמזה הידיעה, בה"א החמור",
של ייחודו את רש"י ומפרש המיוחד", ל"חמור

החמור.
היה זה חמור של ייחודו לבאר בכדי להבין: יש אבל
אברהם" שחבש החמור "הוא לומר לכאורה מספיק
מיוחד", "חמור כבר הוא הרי זה שבגלל לא, ותו
אבינו אברהם שחבש שהחמור להוסיף הצורך ומהו
ש"הוא עוד להוסיף גם ומה יצחק, לעקידת היה
דבר עליו", להגלות המשיח מלך שעתיד (החמור)
אלפי וקיים חי יהיה שהחמור ביותר, גדול ונס נפלא

הכתוב. להבנת נוגע אינו זה שכל ובפרט שנים!

החמור גבי על דווקא
רש"י בא כאן בפירושו בזה: הביאור לומר ויש
שלכאורה בפסוק, כמיותר שנראה החלק את לבאר
באיזה ולפרט לפרש צריכה התורה למה מובן אינו
על "וירכיבם - למצרים ומשפחתו משה הלכו אופן

אשתו את משה "ויקח בקיצור כתב ולא - החמור"
של ובביאורו - מצרים..." ארצה וישב בניו ואת
ובסיפורו אלו במילים כיצד לגלות בא הוא רש"י
בפסוקים. שאלות מספר מיישבים אנו החמור של

רצה לא כשמשה
והקב"ה משה בין שהיה הויכוח על למדנו לכן קודם
צווהו שהקב"ה ישראל, את לגאול שליחותו אודות
ישראל בני עמי את והוצא פרעה אל ואשלחך "לכה
בסיום השליחות. את לקבל סירב ומשה ממצרים"
משה את מפתה הקב"ה "היה שבהם הימים שבעת
ביד נא "שלח משה אמר בשליחותו" לילך בסנה
שני זה במענה יש רש"י פירוש ולפי תשלח",
אהרן על גדולה ליטול רוצה היה "שלא א) ענינים:
נא "שלח אמר ולכן ונביא", הימנו גדול שהיה אחיו
והוא לשלוח רגיל שאתה מי "ביד - תשלח" ביד
סופי שאין לשלוח שתרצה אחר "ביד ב) אהרן",

לעתיד". גואלם ולהיות לארץ להכניסם
את עצמו על משה קיבל דבר של בסופו אמנם,
מפרש ורש"י ישראל, בני את להוציא השליחות
התורה אבל עליו", וקבל בו "שחרה מפני שזהו

משה טענת נשללה ואיך במה בכתוב מפרשת לא
הנ"ל.

את לקיים משה הסכים שכאשר לומר, עלינו ולכן
בזה טענותיו על המענה נרמז הקב"ה, של שליחותו
ע"י תהיה השליחות לקיום שההליכה גרם שהקב"ה
אברהם שחבש החמור ש"הוא - "המיוחד" החמור
להגלות המשיח מלך שעתיד והוא יצחק לעקידת

הענינים: שני מבוארים שבזה עליו",

בהמשכים גאולה
חמורו) את אברהם (כשחבש יצחק" ב"עקידת
הסס לא זאת ובכל לעולה", שם "והעלהו - נצטווה
ואדרבא ה', ציווי את למלא לרגע אבינו אברהם
ולא "בעצמו חמורו את שחבש ועד למצוה" "נזדרז

מעבדיו". לאחד צוה
בשליחותו גם וקל-וחומר במכל-שכן מובן ומזה
(ונוסף "גדולה" נטילת בזה שיש שלמרות משה, של
קפידה לידי שיבוא אפשר - הגדולה נטילת לעצם
ויקבלו יתרצה לא הוא שלפחות או אהרן, אצל
השם ציווי את קיים משה זאת בכל - שלם) בלב

שלם. ובלב ובשמחה במילואה
לארץ להכניסם סופי "שאין הב' לטענה ובשייכות
"והוא הקב"ה לו רמז - לעתיד" גואלם ולהיות
שאין היינו עליו", להגלות המשיח מלך שעתיד
שהגאולה אלא נפרדות, וגאולות ענינים שני הם
לגאולה המשך הריהי המשיח, מלך ידי על העתידה
והגאולה משה, ידי שעל מצרים יציאת של זו
של בכחו תלויה המשיח מלך והתגלות העתידה

מצרים. בגאולת ופעולתו משה
שמות) לא, שיחות לקוטי פי (על

״הקפות״ בעת - ה׳תשמ״ב עצרת שמיני ליל שיחת מתוך

עולם לעם עולם נחלת
ד"שלימות הענין לכללות להתנגד היצר-הרע החל ..לאחרונה
ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ הארץ",
כדאיתא העם", "שלימות עם קשורה ששלימותה שנה", אחרית
בארץ ובחר כו' הארצות חלק העולם "כשברא רז"ל במדרש
לחלקי שבאו ישראל יבואו כו' ישראל לחלקו ובחר כו' ישראל
את נתן שהקב״ה אומרת, זאת לחלקי", שבאה הארץ את וינחלו

עולם". ד״נחלת באופן ישראל לעם ישראל ארץ כל

נצחית, תורה בתורה, נאמר שכך מאחר והנה,
שהתורה היינו, חיים", ו"תורת אמת" "תורת
הרי - בחיים ונצחית אמיתית הוראה נותנת
בשלימותה ישראל (שארץ זה שענין בודאי
של ענין הוא בשלימותו) ישראל לעם שייכת

ונצחי. אמיתי באופן קיימא,

(שמתנגד היצר תחבולות כל - זאת ולעומת
מאחר כי כלל, מציאות להם אין זה) לענין
האמת, היפך "שקר", של ענין זה הרי הקב"ה, רצון היפך שזהו
אין ולכן - וכו' "דיפלומטיים" בלשונות מדברים כאשר אפילו

כלל. מציאות לזה

שהיו יהודים בליוני - ישראל בני של רצונם היפך שזהו גם ומה
ל"שלימות בקשר אותם ישאלו כאשר שהרי הדורות, כל במשך
שיפגעו וכלל כלל מסכימים שאינם שיאמרו בודאי - הארץ"

הארץ". ב"שלימות

ב"שלימות לפגוע רוצה אינו בעצמו היצה"ר גם מזו: ויתירה
לדבר (לנסות מלאכתו את לעשות מוכרח הוא אלא ח"ו, הארץ"
(גם הכוונה ותכלית ח"ו), הקב"ה רצון היפך שיעשה יהודי עם
כחותיו את כל לעיני ויראה יגלה שיהודי - היא היצה"ר) כוונת
גם מתבטא שזה ועד ונבון", חכם ל"עם שייך שהוא הנעלים,
ארץ יכסה "החושך שכאשר והחומרי, הגשמי עולם-הזה בעניני
לפיתויי נשמע אינו ולכן גו'", ה' יזרח "עליך הנה לאומים", וערפל

כו'. היצר

בני לכל ישראל ארץ כל את נתן שהקב"ה מאחר ובפשטות:
יכול אינו אחד שאף בודאי הרי הדורות, כל סוף עד ישראל

זאת. לשנות

תקום היא ה׳ עצת
הענין היפך שהם פעולות ועושה אנסו" "יצרו כאשר וגם
כזה באופן שיתנהגו גוים עם שמדבר ועד הארץ", ד"שלימות
האמת, את תופס הוא הרי סוף כל סוף הנה - ליצלן רחמנא

צרורות! צרות לעצמו) (גם שגרם ורואה

והתורה התורה, עם קשורים ישראל שבני מאחר אעפ"כ, אבל
העבר לעניני בנוגע גם כולל כולו, העולם מציאות על בעה"ב היא
לפיתויי עוד ישמע לא ולהבא שמכאן מחליט יהודי כאשר הנה -
בכחו הרי ומצוותי'ה, התורה הוראות ע"פ יתנהג אלא היצר,

בעבר. שהיו הענינים את גם ולשנות לתקן ויכלתו

היא בה לבחור שעליו היחידה שהדרך לדעת צריך יהודי ולכן,
ה' ועצת איש בלב מחשבות "רבות כי - ומצוותי'ה התורה דרך

תקום"! היא

עכשיו נפלאות

מלך דבר

וינצח ה' מלחמות ילחם

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ח. פרק תרומות הלכות

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

כא-כג. פרקים שבת הלכות

כד-כו. פרקים

כז-כט. פרקים

א-ב. פרקים עירובין הלכות ל. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א-ג. פרקים עשור שביתת

כ

כא

כב

כג

כד

כה

כו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אחת החלטה בגלל הכל

שמות פרשת

שמות

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

לכולם ומסבירים התורה, פי על מתנהגים כאשר
שהיות - יפות פנים בסבר - יהודים) אינם (כולל

ביכולת אין גמורה, במתנה ישראל לבני אלו שטחים נתן והקב"ה
אמיתי! שלום להשכנת הדרך זוהי - וכו' זאת לשנות אחד אף

תשמ"ב) טבת י' (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אמיתי לשלום הדרך
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש
מומחה מוהל

שליט"א ישראלי מנחם הרב

053-431-7709
רב נסיון



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

טבת כ״ד אירועי
יום יצויין טבת, כ"ד ביום השבוע,
התניא בעל הזקן, אדמו"ר של ההילולא

במוקדי מצויין זה יום ערוך. והשולחן
"הקהל" ואירועי בהתוועדויות חב"ד

תורתו. נלמדים בהם

הרבנים מחאת
להקים קוראים רבנים עשרות

התנהלות לבדיקת חקירה וועדת
עינוי על הדיווחים נוכח השב"כ,
"בעקבות השב"כ. בידי הנערים

של החמורים מעשיהם על העדויות
אנו העצורים, בנערים השב"כ חוקרי

של חקירתם את מיד להפסיק דורשים
בשב"כ, היהודית במחלקה הנערים

את תחקור אשר חקירה ועדת למנות
ובמידה בפרשה, השב"כ התנהלות
החוקרים ידי על עבירות שנעברו
הרבנים כתבו לדין", להעמידם –

בעצומה.

משיח שכולה שבת בקרוב:
מארגן הקודש בארץ משיח מטה

משיח' שכולה ב'שבת הקהל תכנית
הנשיאות קבלת יום לרגל למשפחות,

המשיח. מלך שליט"א הרבי של
בימים שבוע, בסוף תיערך ה"שבת"
טבת), כ"ח - (כ"ו שבת - חמישי

רמדה במלון מחודשת במתכונת
.03-9607922 להזמנות: ירושלים.

בכל החסידות. תורת מעיקרי אחד את מציב הוא שם התניא, ספר בפתיחת מתורתו ״טעימה״
ממש ממעל אלוקה חלק הינה כי הקב״ה מעיד עליה הנשמה, זו אלוקית, נפש ישנה יהודי

טובות חדשות

ממעל אלוקה חלק
יהודי שבכל ממש,

"הקהל" להתוועדות היכונו
שבט י'-י"א הארצית

ו א ו ב י ם י ט ר פ

שוב ניחשף טבת כ"ד הקרוב, שלישי ביום
שמתואר מה עם יחודית, אישיות עם למפגש
הוא חדשה", "נשמה - והחסידות הקבלה בלשון
זלמן שניאור רבי חב"ד, מייסד הזקן, אדמו"ר
הזדמנויות בכמה ערוך. והשולחן התניא בעל
החידוש את המשיח, מלך שליט"א הרבי מבהיר
הכוונה אין חדשה". "נשמה שבמושג העצום
לראשונה שמופיעה נשמה שזו לעובדה, רק
לתקן שבאה נשמה" "גילגול ואינה בעולם,

הרבה שבעבר. עניינים
לכך. מעבר

עתיק פנימיות
שהוא כל מושג לקבלת
"נשמה של גדולתה על
הרבי מפנה חדשה",
המשיח מלך שליט"א
מכתבי הגילגולים לספר
כי נזכר שם האריז"ל
ישראל נשמות כל
בנשמת כלולות היו
כן ועל הראשון, אדם
"נשמות נקראות הן
ישנם אך ישנות",

כלולות היו לא מעלתן שלרום "חדשות" נשמות
נעלית מבחינה אלא הראשון אדם בנשמת
נשמות הן אלו וקבלה, חסידות במונחי יותר.
ביותר הנעלית הדרגה עתיק" מ"פנימיות שבאו

מהעולמות. מעלה למעלה "כתר", שבבחינת

באלף להתגלות שעתידין הנשמות, הן אלו
ביאתן ומנוחה". שבת שכולו ב"יום השביעי,
באדם נכללו שלא אלו, נשמות של לעולם
כל העלאת לצורך הינה בחטאו, ולא הראשון

התחיה. שלאחר הבא לעולם ישראל נשמות

לשלב צינור כפתיחת
נשמה ירדה זה, נעלה
הנשמות מאותן אחת,
נשמת זו החדשות,

"ומלאה של ליעוד העולם להכנת הזקן, אדמו"ר
מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ

הרבי מסביר גבוהה? כה נשמה נדרשה מדוע
התורה פנימיות גילוי המשיח. מלך שליט"א
הרי כך הגאולה. בהבאת עיקרי שלב הינו
דווקא המשיח. מלך ע"י טוב שם הבעל הובטח
מעיינות הפצת חוצה", מעינותיך "יפוצו ע"י
המשיח מלך יבוא מר", "קאתי יהיה החסידות,

ישראל. את לגאול

ממש! ממעל
פנימיות של זה גילוי
אומנם החל התורה
אלא הבעש"ט, ע"י
נותרו שהדברים
בעלי נחלת בעיקרם
ולא הגבוהות, הדרגות
של והשגה להבנה ירדו
שפנימיות כדי "עמך".
להבנה תגיע התורה,
יהודי, כל של והשגה
לבוא צריכה הייתה
נשמת חדשה", "נשמה
שלרום הזקן, אדמו"ר
כסודות אלוקיים עניינים לקחת תוכל מעלתה
אל להורידה וכך שכלי בלבוש להלבישה התורה,

ישראל. מעם אחד שבכל ודעת בינה החכמה,

שם התניא, ספר בפתיחת מתורתו ו"טעימה"
החסידות. תורת מעיקרי אחד את מציב הוא
האחת רוחניות. מהויות שתי ישנן יהודי בכל
גם אך הגוף את המחיה הבהמית, הנפש זו
תאוות כגאוה, שליליות תכונות בו משפיעה
זו יהודי שבכל השנית הנפש לעומתה וכו'.
הקב"ה מעיד עליה האלוקית, הנפש הנשמה,
מעצמותו ממש, ממעל אלוקה חלק הינה כי
בדרך ובהליכה החסידות בלימוד ית'. ומהותו
עדי גילוי, לידי להביאה זוכים אנו החסידות,
המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י הגילוי שלימות

ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית בגאולה

הרמב"ם להילולת שנה 811

להצטרף הזדמנות (מימין). הרמב״ם - מימון בן משה רבי הילולת יום טבת, כ׳
המשיח מלך שליט״א הרבי כהוראת החזקה הי״ד בספרו היומי ללימוד

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

הצדיקר' קדמי  במקווה יוסף הצדיק יוסף במקווה קדמי ר'
ברכהבמעיין בהר ברכה בהר במעיין
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ל... והפעם מתורגמות קודש אגרות

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (1.1.16) ה'תשע"ו טבת כ' שמות, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1077

מלך שליט"א הרבי אל ההתקשרות אפיק
ממשיך קודש", ה"אגרות באמצעות המשיח
נוספים. ציבורים ולהקיף העת כל להתרחב
בעיית את הציפה זו, עובדה שדוקא אלא

השונות. השפות דוברי

חב"ד מכפר לוגוב שלום הרב כך על מרחיב
בשם הידוע קודש האגרות אתר ומנהל יוזם
"דוברי :www.igrot.com קום", "אגרות
נכנסו הם כאשר לבעיה, נקלעו שונות שפות
המשיח, מלך שליט"א לרבי לכתוב לאתר
שפה, בחירת של האופציה קיימת אכן שם
הכתיבה, לשלב רק נועדה זו שאופציה אלא
של המקורי בתצלום ניתנה התשובה ואילו
מה בעברית. כלל בדרך כתובה והיא האגרת

רוסית? הדובר אחד אותו למשל, יעשה

היה הרוסית דובר כאלה, במקרים כלל בדרך
ומבקש האתר כמנהל אלי להתקשר מנסה
לא שזה מובן התשובה. את לו שאתרגם
לפני ואז סטנדרטי. פתרון להיות היה יכול
את ולתרגם להתחיל הרעיון נולד שנים, 10

לרוסית. קודש האגרות

ביום מכתבים 5-6
והשמעתי התרגום את הקלטתי ראשון בשלב
עברית. קוראים שלא רוסית לדוברי זה את
מכתב. אחר מכתב לתרגם התחלתי בהמשך,
לתרגם מספיק הייתי לתרגם, רגע כל נצלתי
לאחר מכתבים. שישה כחמשה יום מידי
זכינו שנים! עשר של מאומצת עבודה
כ"ג. כרך עד מהמכתבים, כ-80% לתרגם
בעזהשי"ת אסיים השנה במהלך להערכתי

כ"ג. כרך כולל הכרכים, כל את לתרגם

בקשת את באתר לכתוב ניתן כבר כיום
מכתב כאשר הרוסית, בשפה הברכה
דהינו המקורי בצילומו מתקבל התשובה
מופיע התצלום מעל בעברית. כלל בדרך
ומופיע כאן לחץ בתרגום ברצונך אם קישור,
המכתב כלומר אחד. על אחד המכתב, תרגום
למכתב ובגודלו בכרך במיקומו זהה המתורגם
דיפדוף של האופציה קיימת כן כמו המקורי.

וקדימה. אחורה המתורגמים במכתבים

הראשון היה י׳ כרך
מסייע הרוסית בשפה המשתמשים ריבוי
המשתמשים ולעדכן. שגיאות לתקן בידי
על מאירים שהם בכך לסייע, עניין מוצאים

אותם. ומתקנים שגיאות

המכתבים הדפסת היה הבא השלב
הקודש בלשון לכרכים במקביל המתורגמים,
ה' ולקראת קטנה בכמות ה' כרך י"ל ואכן

מרכז באמצעות הופק הספרים, נצחון טבת,
עשירי. כרך י', כרך ממ"ש, הפצה

לכרך במקביל שנערכו עמודים, 414 בספר
100 בע' הנמצא המכתב כשלדוגמא המקורי,
למכתב מקביל הקודש, בלשון קודש באגרות
עד הדיוק .100 בע' הנמצא ברוסית י' בכרך
ישנם הספר בסיום מילה... של למיקומה
ועל קודש, האגרות מהות על הסבר דפי
לכתוב, כיצד הנחיה שבהם, ההתקשרות פן

מופתים. סיפורי כמה ואפילו

ב״ה ניסים, יש כבר
האגרות של הו"ל על כשנודע מיד
חו"ל. כולל עירני, ביקוש נוצר המתורגמות
ביותר, וחיוביות חמות היו לספר התגובות
ב"ה. ניסים, כמה כבר להם נילוו ואפילו
באמצעות ברוסית כתבה בארה"ב אשה

תשובה, וקבלה האתר
זה שי"ל היה שתוכנה
העשירי.. הכרך עתה
ע"י אותו לקבל ותוכל

המקומי... השליח

התברר כשפנתה,
(העשירי) י' שכרך
קודש האגרות של
לרוסית, המתורגמות
לעירה. אכן הגיע כבר

הגאולה עדי אענה, ואני יקראו טרם
ניתן ממש. בקרוב והשלימה האמיתית
הפצה מרכז באמצעות הספר את להזמין
בחנות או ,054-643-9770 בטלפון: ממ"ש,

באינטרנט. חב"ד-שופ

לוגוב שלום הרב

החדש הכרך

חתונה הוצאות
אף בזה, הקשורות ההוצאות ע"ע וקבל בנו... את שידך

בזה. עזרה ע"ד ושואל מיכולתו, שלמעלה דבר שהוא
שהורה כיון הרי מיכולתו, למעלה דבר שהוא מ"ש והנה
אשה, בנו את להשיא חייב שהאב חיים, תורת תורתנו
בריותיו, עם בטרוניא בא הקב"ה שאין ג"כ והודיעה
זה, חיוב בקיום הקשורות תורה ע"פ שההוצאה בודאי
אינו שעה שלפי שאפשרי שאף האדם, ביכולת הוא

זו. יכולתו בשר בעיני רואה
פרוטה הנוטל כל רז"ל מאמר ע"פ הנה השני', ובנקודה
אלקים וירא וישר תם איש הי' כי מתברך מאיוב
נשיאינו לרבותינו בהנוגע גם הוא שעד"ז מרע, וסר
מו"ח מכ"ק ששמעתי וכמו זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה
ודייקו זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה ישראל נשיא אדמו"ר

כ"א קובעת הכמות אין שבזה פרוטה, בלשונם רז"ל
מאחת המחאה בזה מוסגרת הרי הפרוטה, באה ממי
ובטוחים ישראל, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של הקופות
ברכה זו פרוטה שתביא האמור, מאמרם שיקוים רז"ל
ו׳תל״ז) (מאגרת הנ"ל. האמצעים בהשגת

שבת מסיבות
להבנות בהנוגע גם ובודאי שבת, המסיבות סידור ע"ד ...
תי' חב"ד ובנות נשי בהדרכת כמובן זה ענין סדרו תי'
והן לבנים המסיבות שהן רצון ויהי חב"ד. בכפר אשר
עוד והבנות בהבנים להחדיר יצליחו לבנות המסיבות
מוארים ומצותי' תורה יהדות עניני יותר ועוד יותר
העוסקים כאו"א של חלקם ואשרי חסידותי. וחום באור
והצלחה הברכה על נוסף והצלחתם זו שמים במלאכת
ו׳תלג) (מאגרת וכו'. הפרטים. בעניניהם שנמשך
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