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הנשמות. גילגול סוד הוא הנסתר, תורת מעיקרי אחד
חוזרת חייה, בימי שליחותה את השלימה שלא נשמה

החסידות בתורת תפקידה. מילוי לגמר עד לעולם, שוב
ישנות". "נשמות כולנו זו, מבחינה כי מוסבר, והקבלה
לתקן כדי שוב להיוולד וחזרנו בעולם, כאן כבר היינו

"נשמה בעל שהוא מי גם שיש מתברר אבל ולהשלים.
לא ומעולם לעולם, ירדה שלראשונה נשמה חדשה".

מידה באמות גם אשר נשמה בגילגול. כאן הייתה
גדולתה. את להעריך קשה אלוקיות,

מנשמתו ניצוצות שכולנו בעוד כי מוסבר האריז"ל בכתבי
הראשון, אדם של האדירה
החדשות", "הנשמות הנה

כלולות היו לא מעולם
הראשון, אדם של בנשמתו

ממנה נעלות והן היות
אלה נשמות לאין-ערוך.

עצמות את המבטאות
עתידות האלוקות,

לעתיד-לבוא להתגלות
המתים, תחיית לאחר

"כי הנביא: בדברי כנרמז
השמים את בורא הנני

החדשה". והארץ החדשים
של זה מסוג כ"טעימה"

ירדה החדשות, הנשמות
חדשה, נשמה לעולמנו

נשמת הבעש"ט, כעדות
שניאור רבי הזקן, אדמו"ר

ראשון שביום חב"ד, מייסד והשו"ע, התניא בעל זלמן,
לעולם שירדה נשמה שלו. ההילולא יום יחול טבת, כ"ד
לגלות ישראל. כלל למען אלא הפרטי, תיקונה לשם לא

והשלימה. האמיתית הגאולה עדי ה', בעבודת חדשה דרך

שמונה בגיל התורה כל על פירוש
חיבר (!) שמונה בגיל ילד בהיותו קטנה. להמחשה ורק
את שכלל פירוש התורה. כל על פירוש הזקן, אדמו"ר
עזרא אבן רש"י, פירוש
מהרי"ל רבינו והרמב"ן.

של אחיו לייב) יהודה (רבי
לראות הספיק הזקן אדמ"ר

הפירוש. את

מוזמן הוא כי הרבי חלם עשר, בגיל מכן לאחר שנתיים
עמדו הדיינים מול שם בעיירה. הכנסת בבית תורה לדין

פתח בית-הדין אב פנים. הדרת בעלי זקנים שלושה
תובעים והרמב"ן, עזרא אבן רש"י, השלושה, כי ואמר
הרבים, מזכי מלהיות מהם מונע שאתה משום אותך
לא שלושתם, את הכולל פירושך את וכשילמדו היות

להשיב מה מצא לא הרבי מהם. אחד כל פירוש את ילמדו
הזקנים פירושו. את שיבטל בכי ומתוך לבבו בתום וענה

בעבודתו בהצלחה וברכוהו ראשו על ידיהם את שמו
הדורות, בכל מישראל, ורבבות אלפים "אשר הקדושה
צדק, גואל יבוא כי עד

כשהתעורר לאורו". ילכו
ודאג לבו אל התעצב
בתענית, וישב מאוד

פעמיים, החלום וכשנשנה
פירושו. את וביטל עמד
פירוש (!) 8 בגיל לכתוב

את הכולל התורה, כל על
והרמב"ן, עזרא אבן רש"י
או פקחות של עניין אינו
ממש. אלוקות זו גאונות,

בי נשמתו
הקדושות, בשיחותיו
שליט"א הרבי מסביר

רבותינו כי המשיח, מלך
הינם חב"ד, נשיאי נשיאנו

ועד אחד, והמשך עניין
בי". "נשמתו - הריי"צ אדמו"ר חמיו על הידוע לביטויו
החדשה", "הנשמה של האלוקית לעוצמתה מלא מיצוי
הכולל המשיח מלך שליט"א הרבי אצל במלואו מתגלה
ישכיל "הנה נאמר: ועליו נשיאנו, רבותינו כל את בתוכו

בתנחומא חז"ל ודרשו מאוד". וגבה ונשא ירום עבדי
מהאבות, למעלה בהיותו המשיח, במלך זה פסוק

הראשון. ומאדם מאליהו מדוד, ממשה, השרת, ממלאכי
לפרסם "שצריכים הידועה: ההוראה יותר מובנת כעת

בחירה, בעל ומינה בחר שהקב"ה שזכינו הדור, אנשי לכל
שיהיה הדור, מאנשי נעלה בערך שלא הוא עצמו שמצד
ויתן הוראות שיורה הדור, ונביא ו"יועציך" ה"שופטיך"
דדור האנשים וכל ישראל בני כל לעבודת בנוגע עצות

ממש ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה עדי זה...",

המרכזית העצרת שנה: 60
האמיתית הגאולה למען האגודה

הבהיר יום לקראת מארגנת והשלימה,
לנשיאות עלייתו יום שבט, יו"ד-י"א

עצרת המשיח מלך שליט"א הרבי של
האירוע נשיאות. שנות 60 לציון מרכזית

שבט ט' ראשון ביום אי"ה יתקיים
סמולרש, ע"ש באודיטוריום ,(24.1.10)
וייז ג'ורג' רח' אביב תל באוניברסיטת

בהשתתפות .18:30 בשעה ,(4 (שער
של מיוחדת הופעה ציבור. ואישי רבנים

מיוחדים מקומות ולהקתו. פיאמנטה אבי
.03-658-4633 נוספים: לפרטים לנשים.

נמשך הענק ההפצה מבצע
ובמלאות 770 – "פרצת" שנת לרגל

המשיח מלך לרבי נשיאות שנות 60
להפצת הגדול המבצע ממשיך שליט"א,

יימשך המבצע מקרבך". "נביא רב-המכר
את להשיג ניתן ובמהלכו שבט יו"ד עד
מיוחד! הפצה במחיר הפופולארי הספר

ממש - ההפצה מרכז להזמנות:
.077-5123-770

770 בדוגמת נייד זכרון
נייד זיכרון למחשב: חדש מוצר

דרך למחשב המתחבר קי" און "דיסק
ג'יגה 4 של זכרון ומכיל USB-ה כניסת

בעז"ה להשיג יהיה ניתן .770 בצורת...
שבט יו"ד בכינוס ומשיח" גאולה ב"יריד
אלזם אליהו ר' המפיק אצל או המרכזי.

.050-7700-391 טלפון:

כל את בתוכו הכולל המשיח מלך שליט״א הרבי אצל במלואן מתגלות חדשה״, ״נשמה של אלה מעלות
המשיח במלך זה פסוק חז״ל ודרשו מאוד״, וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל ״הנה נאמר: ועליו נשיאנו, רבותינו

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(8.1.10) ה'תש"ע טבת כ"ב שמות, פרשת קודש שבת ערב

לרגל המרכזית לעצרת כולנו
לנשיאות שנה 60

ת"א אוניברסיטת (24.1) שבט ט'

ב"ה

החדשים השמים
חדשות ונשמות

780

גזירת חרף הישובים, את לבנות מפסיקים לא ושומרון, יהודה ברחבי
בירושלים. השבוע בהפגנה בתמונה: הממשלה. של ההקפאה

ההקפאה את שוברים



 
    
  בעולם 

    
   
    

   
    
    

  
  

ג) א, (שמות זבולון . . שמות ואלה
הוא ברוך הקדוש שהשכין שם על זבולון
מקדש לי "ועשו שנאמר: בקרבם שכינתו
זבולון ואין ח) כה, (שמות בתוכם" ושכנתי
בית בניתי בנה שנאמר: המקדש בית אלא
יג). ח, (מ"א עולמים לשבתך מכון לך זבול
תנחומא) (מדרש

אל תאמר כה .. אהיה אשר אהיה
אליכם שלחני אהיה ישראל בני

יד) ג, (שמות

למשה הקב"ה לו אמר אומר, יצחק רבי
עכשיו הוא ואני שהייתי אני להם, אמור
בפסוק נאמר לכך לבא, לעתיד הוא ואני

פעמים. שלשה רבה)אהיה (שמות

כ) ה, (שמות אהרן ואת משה את ויפגעו
כגואל אמר: לוי רבי בשם ברכיה רבי

הראשון הגואל האחרון, גואל כך הראשון
מהם. ונכסה וחזר להם נגלה משה, זה
ג' אמר תנחומא רבי מהם? נכסה כמה
את "ויפגעו דכתיב הוא הדא חודשים.
האחרון גואל אף וגו', אהרון ואת משה

מהם. ונכסה וחוזר להם נגלה
רבה) (במדבר

ואל האנשים.. על העבודה תכבד
ט) ה, (שמות שקר בדברי ישעו
משתעשעין שהיו מגילות בידן שהיו מלמד
גואלן שהקב"ה לומר לשבת משבת בהן

בשבת. נחין שהיו לפי
(ואל נפישין יהו ואל משתעשעין, יהו ואל

השבת. ביום ינוחו)
רבה) (שמות

במגילותשבידיהם משתעשעין מלמדשהיו
גואלם. שהקב"ה לשבת משבת ומשבחים
תימני) מדרשים (ילקוט

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:32 4:16 ירושלים
5:33 4:30 תל-אביב
5:31 4:20 חיפה
5:35 4:35 באר-שבע
5:31 4:27 ניו-יורק

ישראל אלוקי - ישרש הבאים 
  יעריצו

   
       

   

לאומה הפך ישראל כשעם

בהיותם ישראל בני על קוראים אנו בפרשתנו
היתה מצרים יציאת שבעת ידוע מצרים. בארץ
בני-ישראל היו לא אז שעד ישראל, עם לידת
בפני לעם נעשו מצרים ביציאת ורק עם, בגדר
גוי". מקרב גוי לו "לקחת שכתוב: וכמו עצמו,

בהם פעל עצמו, בפני לעם היותם זה, וענין
חפצא שיהיו כלומר, אחד, עם שנעשו אחדות,

או נפש שבעים של קיבוץ רק ולא עם, של אחת
כו'). אחד (מגזע בזה וכיוצא שבטים י"ב

שיהיו היינו לגאולה, ראויים שיהיו כדי ולכן
הנהגתם שתהיה אפשר אי עצמו, בפני אחד עם

אחד. עם היפך ומחלוקת, פירוד של באופן
לכאורה, מיוחד, אינו שבעם האחדות שענין ואף

כל אצל גם הוא כן שהרי - דוקא ישראל לעם
שמתאחדים בזה תלוי לעם שהיותם האומות,
זאת, בכל - עם להיות אפשר אי זה ובלי יחד,
הוא ונחיצותה האחדות גדר ישראל, עם אצל

לגמרי. אחר באופן

העם בלידת החידוש
הרמב"ם שכתב מה בהקדים זה לבאר ויש

האופן תיאור לאחר זרה, עבודה הלכות בתחילת
כך ואחר אברהם ידי על השם שם שנתפרסם
ומתגבר הולך הדבר "והיה - ויעקב יצחק ע"י

אומה בעולם ונעשית עליהם ובנלוים יעקב בבני
לישראל הימים שארכו עד ה', את יודעת שהיא

וכו'". במצרים
(לפני במצרים בהיותם אם מובן: ואינו

מה - "אומה" ישראל בני היו כבר השיעבוד)
זה, בענין מצרים ביציאת אחר-כך נתחדש

ישראל"? עם "לידת אז שהיתה

העם ביטול להיות יכול
הרמב"ם דברי המשך לפי מובן שזה לומר ויש

וחזרו במצרים לישראל הימים שארכו "עד שם
חוץ כמותן כוכבים ולעבוד מעשיהן ללמוד

קט וכמעט כו', אבות במצות שעמד לוי משבט
בני וחוזרין נעקר אברהם ששתל העיקר היה

אותנו ה' ומאהבת ותעיותן העולם לטעות יעקב
משה עשה אבינו לאברהם השבועה את ומשמרו
שנתנבא כיון ושלחו, הנביאים כל של רבן רבינו

הכתירן לנחלה ישראל ה' ובחר רבינו משה
כו'", במצות

יציאת לאחר לעם בהיותם היתרון נלמד שמזה
יציאת לפני גם "אומה" שהיו זה לגבי מצרים

מצרים:

ומתן-תורה מצרים יציאת שלפני ה"אומה" גדר
יודעת שהיא אומה בעולם ש"נעשית בזה הוא

אומרת: זאת ה'", את
פעולת ע"י מעצמה, - "נעשית" האומה (א)

כו'. ובניו יעקב האומה, אנשי
"שהיא - זו אומה של וגדרה עשייתה (ב)

את המאחדת היא זו שידיעה ה'", את יודעת
עצמה. בפני אומה להקרא האומה אנשי

זה ידי על האומה ביטול ח"ו יתכן זה מצד ולכן
ללמוד וחזרו במצרים לישראל הימים "שארכו
קט וכמעט כו' כמותן כוכבים ולעבוד מעשיהן
בני וחוזרין נעקר אברהם ששתל העיקר היה

ותעיותן". העולם לטעות יעקב

בוחר כשהקב״ה
ישראל ה' ש"בחר נתחדש מצרים ביציאת אבל

כלומר: לנחלה",
הקב"ה, בחירת מצד בא ואומה לעם היותם (א)

העם, פעולת מצד ולא
נחלה, של באופן היא לעם הווייתן איכות (ב)

הקב"ה. של נחלתו הם ישראל שבני
ח"ו, וההפסק הביטול ענין בזה שייך אין ולכן
בו שאין נצחי ענין הוא הקב"ה בחירת שהרי

דירושה "נחלה", של ענינה וזהו והפסק; שינוי
הפסק. לה אין

אומה הקב"ה, ע"י לאומה הפיכתם דווקא
- אומה בתור עוד שתתבטל אפשר שאי נצחית,
שיתגלה וכפי עולם עם לנחלה", ישראל ה' "בחר

והשלימה. האמיתית בגאולה בשלימות
תשכ״ו) צו פרשת שבת שיחת (עפ״י

מלך דבר

שמות פרשת

שמות

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
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

שיעור את יום מידי ללמוד ניתן
לשיעור בהאזנה היומי הרמב"ם

הגאולה באתר - המוקלט
www.hageula.com

הראשי) בעמוד מהתפריט (הכניסה

הרמב"ם אלפים:לימוד שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש
שיחי' אביבה בן גלעד החייל

שליט
ומיד תיכף ויזכה ושלם בריא לביתו שישוב

המשיח מלך שליט"א הרבי להתגלות
והשלימה האמיתית בגאולה

לזכות



יום את חגג כבר הקטן, כשבנו כיום,
עמית יהודה עומד הרביעי, הולדתו
בו, ומתבונן בצה"ל, קצין מאלעד,

להקב"ה מלהודות פוסק אינו כשפיו
באותו אז שאירע, הגדול הנס על

הלידה. של לילה
היינו מספר, הוא תקופה, "באותה
כשרעייתי קלה, לא תקופה לאחר

טיפול לעבור נאלצה שתחי' מרגלית
פשוט. לא רפואי

המעודדת, האור קרן אז, כבר
מלך שליט"א לרבי הכתיבה הייתה
קודש. האגרות באמצעות המשיח

בידידי, נפגשתי בצה"ל, כקצין
ראש כיום איפרגון, אבישי הרב

ובעבר סבא, בכפר חב"ד ישיבת
כשהוא בצה"ל, בטחוני סיווג בעל

האמונה בלהט אותי להדביק מצליח
וההתקשרות.

בצבא, לפעילותי שבמקביל יצא כך
להניח אחרים חיילים עודדתי

עיתים לקבוע תפילין,
ועוד. חסידות לשיעור

כ"שליח חש פעם לא אני
החבר'ה כאשר מוסווה"

כיצד מבינים, אינם
ללא מולם, העומד האדם
חב"דיים סממנים או זקן
על איתם מדבר אחרים,

ה"מבצעים".
נסענו לילה, באותו אופן, בכל

רעייתי הרפואה. לבית בדחיפות
להריונה, השביעי בחודש אז הייתה

מסתבך. שהכל היה ונראה
אותה שלוותה הלא-טובה הרגשתה

כשהרופאים שאת, ביתר התחזקה
של לאפשרות אותה להכין מתחילים

לידה. בחדר חירום ניתוח
כי היה נראה הדקות, שחלפו ככל

וכשהכל החירום מניתוח מנוס אין
נזכרתי זה, בכיוון היה נראה כבר

אבישי. ברב לפתע
שמע הוא אליו. לצלצל מיהרתי

ותגובתו הפרטים, את ממני
מה לך "אין הייתה: הראשונית

אכתוב עכשיו כבר אני בכלל! לדאוג
ותראה המשיח, מלך שליט"א לרבי
את לקח הוא יסתדר". שהכל איך

הטלפון, את ונתק אימה ושם שמה
ומרגיש מבטחונו נדבק כשאני

אלי. חוזר שהבטחון
אלי חזר הוא דקות מספר לאחר

פה לכם יש "ראשית כולו: נרגש
בן. זה - שנית קלה. ללידה ברכה

לו שתעשו התספורת לגבי שלישית,
המשיח מלך הרבי שלש, בגיל בעז"ה

השמחה את לערוך אומר שליט"א
רבי של לציונו בסמוך במירון,

יוחאי". בר שמעון
אני כעת? איתי מדבר אתה מה "על
אומר ואתה ניתוח על איתך מדבר
למירון?! שנים שלש עוד לנסוע לי
התשובה על רבה תודה אופן בכל

השיחה את סיימתי המעודדת"
איתו.

כבר שבנתיים לרעייתי, ניגשתי
לקראת דם מנות שתי לידה הוכנו
הכל שבעז"ה לה, ומסרתי הניתוח,
שהולך אלא בלבד, זו ולא יסתדר

בן. להוולד
מספר ניגשו מכן, לאחר מייד

לניתוח, להכניסה מנת על רופאים,
עימם, יחד ניגש בכיר, כשרופא
אחרונות. לבדיקות

לחשוב מה לכם "אין
הרופא, אמר ניתוח", על
על מבינים לא כשאנחנו

תכניסו מדבר, הוא מה
לחדר מייד אותה

לידה..."
להודיע שבאו עד ארוך, זמן חלף לא
ומוצלחת. טובה בשעה בן שנולד לי

הועבר הוא פג, נולד והוא מאחר
שלאחריהם חודשיים, למשך לפגיה
אברהם של בבריתו להכניסו זכינו

אבינו.
בליבנו גמלה הברית, לפני עוד
הניסים כל לאור כי ההחלטה,

תקופת במשך כולל עימנו, שאירעו
ברכותיו בזכות בפגיה, שהייתו

המשיח, מלך שליט"א הרבי של
רוצים אנחנו הקטן, שלתינוק הרי

מענדל. מנחם לקרוא:
נמנה הקטן, מענדל מנחם כיום, גם

שזכיתי בעירנו, חב"ד גן תלמידי על
זאת בהקמתו, המשתדלים בין להיות

אינני עדיין שציינתי, שכפי למרות
המילה. מובן במלא כחסיד מוגדר

רגש את בקרבי עוררו הניסים, רצף
ילמד שבני והרצון הטוב הכרת
מלך שליט"א הרבי של במוסד

שבגיל לציין מיותר וכמעט המשיח
למירון... אותו לקחנו אכן nשלש

שמידע ש. מאת: והשלימה. האמיתית "הגאולה הספר מתוך
שאר כמו בתורה", "הוגה הוא המשיח. מלך של לזיהויו הרמב"ם מביא אותם מהסימנים אחד

המשיח. מלך שליט"א ברבי במלואו מתקיים זה סימן גם הסימנים

בתורה""הוגה בתורה" "הוגה
לכת, הצניע המשיח מלך שליט"א הרבי מילדותו כבר
בצעירותו שכבר הדבר מפורסם בלימודיו. ומתעמק שתקן
מגוריו (עיר ליקטרינוסלב שגלו ישראל גדולי אדיר. גאון היה
מבקיאותו נדהמו הראשונה, העולם מלחמת בימי בילדותו)
נוכח שנים תשע לו כשמלאו הנהגתו. וקדושת ואצילותו
בתורה גדול מיוחד מלמד עבורו הזמין ואביו יותר, ללמדו יכול שאינו מלמדו
עליונות והשגות בינה מלמדו עצמו הוא כאשר ללמדו, שיוכל לעיר מחוץ
לבר שנעשה "בעת זצ"ל: יצחק לוי הרב אביו עליו והעיד ובקדושה. בתורה

.(155 עמ' יצחק לוי (תולדות עולם" גאון כבר היה מצוה
שבת לילות היו אביו בבית המשיח מלך שליט"א הרבי שהה בהן בתקופות
ללימוד היחידי הפנוי הזמן למעשה היו אלה לילות המאושרים, מן קודש

בכורו. מבנו לרוב נחת רווה המאושר האב הסוד. בתורת בעיקר בצוותא,
מנה הריי"צ, הרבי בשליחות ביקטרינוסלב שביקר גורוצקי שמחה ר' באזני
כל ומפרשיהם, התלמודים "שני בנו: של פה בעל ידיעותיו את יצחק לוי רבי
כל הגדולים, הפוסקים ספרי כל הקדוש, הזוהר ספר והאגדה, ההלכה מדרשי

חב"ד". אדמו"רי של הנדפסים ספריהם וכל האריז"ל, כתבי
תפיסה גאוניים, בכישורים רק לא בלט המשיח מלך שליט"א הרבי אולם
כמשמעה, פשוטה בשר וביגיעת בעמל בעיקר אלא פנומינלי, וזיכרון מהירה
ית', לה' הזמן של מוחלט וניצול החושים בכל הכוחות, בכל שיא התאמצות
והראשונים, הש"ס כל על לעבור הספיק יחסית צעיר בגיל ועבודתו. תורתו
'לתפסו' היה אפשר אי 17 "בגיל כי זצ"ל, לנדא יעקב הרב עליו והעיד
התכתב בצעירותו ועוד ידיעותיו. הפליא הנסתר בתורת גם בש"ס". בתוספות

הדור. גדולי כל עם
הרבי את ומינה קה"ת הספרים הוצאת את הריי"צ הרבי ייסד ה'תש"ב בשנת
ייסד שנה כעבור הפועל". ועד ראש "יושב לתפקיד המשיח מלך שליט"א
ראשי. לעורך אותו ומינה ליובאוויטש" החסידים אוצר "ספריית את הריי"צ
ולפרסם לדפוס להכין לערוך, המשיח מלך שליט"א הרבי החל ימים באותם
בצורה האישיים חיבוריו על בנוסף עצום במספר וחיבורים חוברות ספרים,

העם. את דעת ללמד במטרה ביותר מוצלחת
השניה ובחוברת ליובאוויטש. קובץ בטאון להופיע החל ה'תש"ד בשנת
המשיח מלך הרבי בעריכת וביאורים" "תשובות המדור התחיל הבטאון של
את שלחו "עמך" סתם וגם ספר יודעי תורה, גדולי רבנים – שליט"א
מפליאה, ובבקיאות מדהימה בבהירות תשובות ממנו וקיבלו שאלותיהם

התורה. חלקי בכל התורנית מגדלותו טפח וגילו עצומה התפעלות שעוררו
התורה, חלקי בכל עצומה ספרייה לנו מעניק המשיח מלך שליט"א הרבי
שערי ומנהג, הלכה שערי התוועדויות, ספרי מלהכיל: היריעה קצרה אשר
ליקוטי קודש, שיחות קודש, אגרות המועדים, שערי גאולה, שערי אמונה,
חלקי כל את כאמור, המאחד, תורני שפע ועוד… ועוד מאמרים שיחות,

ורע. אח לו שאין התורה
ובספריו וצפונותיה התורה פנימיות - החסידות עומק את פיתח הוא

משיח. של מתורתו אותנו להטעים החל המרובים
דירה ית' לו להיות העליונה הכוונה נשלמת משיח של תורתו ידי על וכך
זכרו ככתוב: התורה, עם מאוחד נשמתו שבעצם ראשון וכגואל בתחתונים.
דוד… מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח מלך גם כך עבדי, משה תורת
לכן משה. תורת – בתורה האמורה מצוותה ככל המשפטים… כל וחוזרין
כדי אחרון, גואל הוא המשיח במלך ראשון גואל הוא משה נשמת מתלבשת
במתן שהיה למה ערוך באין רב בעילוי בשלמות, בעולם ה' תורת את לממש
ה' של עצמותו גילוי התחיל שאז בסיני, תורה מתן מכח בא שהוא אף תורה,
משיח של תורתו גילוי ועם העתיד. של הגילוי ודוגמת כעין שהוא בעולם

בעולם. האלוקות עצמות מתגלה

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

יב-יד. פרק כלים. הלכות

טו-יז. פרק

יח-כ. פרק

כא-כג. פרק

כד-כו. פרק

אלו. בפרקים מקואות.. הלכות כז-כח. פרק
א. פרק

ב-ד. פרק

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הניתוח לפני רגע

לכם! ש באירוע - התשורה
הגאולה" "שמחת סדרת

סעודות סדר המכילות חוברות
ברכות, ושבע המזון ברכת השבת,
וגאולה משיח ושירי חב"ד ניגוני

077-5123-770 ממש להזמנות:

כהלכה, שלא בתורה פנים שמגלים עד
תורה שעל-פי ואומרים רחמנא-ליצלן,

לגויים, וליתנה ליהודים ששייכת קרקע לגזול צריכים
בה-בשעה - נפש פיקוח מפני זאת לעשות שצריך באומרם

תשד"מ) מקץ (ש"פ להיפך. בדיוק שזה שברור

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מההלכה ההיפך

אסתר מגילת



לפוריות מיוחדים מוצרים חדש,

ולקיים חסידות ללמוד

ברבים חברו פני להלבין לא
כיון אבל וביותר, ביותר מוזרה שמועה הגיעתני
משנים, ויותר לעדות כשרים מאנשים שמקורה

בזה. מה ולעשות הענין, לברר הנני מחוייב
שיעור אומר פלוני שכאשר היא, השמועה תוכן
בחסידות, או בנגלה ענין שיהיה באיזה ברבים

בקושיות דוקא בפומבי, מתערב תורתו כבוד הרי
לא הדבר וקרה וכו'. וכו' וסתירות ורמינהו ופירכות

לדוקא הענין שנעשה אלא ובאקראי, ושתים פעם
קבוע. ולסדר

מובנת הוא, נכון ח"ו השמועה, של הענין באם
בתורה מפורש דין זהו שהרי בצער, מהולה הפליאה

ברבים חבירו פני דהלבנת הזהירות לגודל בהנוגע
על- וביותר ביותר הדבר מודגש ועוד דתורה, בנגלה

ישראל, דאהבת בענין החסידות, תורת הוראת פי
מתניא מתחיל לכולנה, אחד ואב מתאימות ושכולן

וגו'. במדין ה' נקמת וגו' לוהחלצו ועד קדישא
ז׳קעב) (מאגרת

צה״ל לחיילי תנ״ך
חיילי בשביל שהוציא-לאור התנ"ך על-דבר כותב

בזה והנני התנ"ך. גם נתקבל כבר לא וזה צה"ל,
החשובה התשורה עבור חן תשואות לו להביע

הזאת. והיקרה
ההידור על גם ברכה לו להגיש רצוני זו בהזדמנות
ודברי המקרא על מיוסד זה גם והרי זו, שבהוצאה

לפניו התנאה - ואנוהו א-לי זה - ז"ל חכמינו
בדורנו וכמה כמה אחת על כך, תמיד ואם במצוות.

הפנימי התוכן על דנים שרבים יתום, דור זה,
ז׳קע) (מאגרת שבדבר. מהחיצוניות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

היו הדברים פעם אם ואקדמיה. חסידות
כסותרים, אף ואולי לזה, זה כמנוגדים נשמעים

חוקרים ויותר יותר למצוא ניתן שכיום הרי
ובהנחלתה החסידות תורת בלימוד המעמיקים

הרחב. לציבור
בתחום דרך" כ"פורצי הנחשבים מאלו אחד

הקתדרה ראש חלמיש, משה פרופסור הוא זה,
'בר באוניברסיטת - שפרן ד"ר ע"ש - לקבלה

אילן'.

לאחרים״ דוגמא ״להראות
את חלמיש פרופ' פרסם ('76) תשל"ו בשנת עוד

התניא ספר על שערך שלו הדוקטורט עבודת
אדמו"ר של ותורה-אור הליקוטי-תורה וספרי
אחד כשעותק מליאדי, זלמן שניאור רבי הזקן,
המשיח. מלך שליט"א לרבי כמובן שולח הוא
לתניא' 'נתיב ספרו את הוציא תשמ"ה בשנת
השוואות מראי-מקומות, עם ביאור המהווה
הספר אמרים'. ליקוטי – 'תניא על וסיכומים

הולדתו (יום ניסן ב..י"א שנה באותה יצא
הספיק מאז, המשיח). מלך שליט"א הרבי של

כשהוא אגב, נוספת. במהדורה לצאת הספר
את והציג הדולרים" "חלוקת במעמד הגיע

הרבי שגרתית. בלתי להתייחסות זכה ספרו,
"שהשם אז: לו אמר המשיח מלך שליט"א

הרי בתניא... שכתוב מה שתקיים יעזור יתברך
דוגמה להראות צריך אתה אז פרופסור... אתה

לאחרים".
בתורתו רבים ומחקרים מאמרים פרסם בנוסף

'תורת ועדה', צדיק 'יחסי הזקן: אדמו"ר של
'לחיות ישראל', וארץ זלמן שניאור 'רבי הצדקה',

ועוד. ועוד הזמן' עם
מהחוקרים הינו חלמיש פרופ' כי לומר, ניתן

בנושא העוסקים ביותר, הוותיקים האקדמיים
לכל יסוד אבן מהווים וכתביו מחקריו זה.
האחרונים. בעשורים הנערכים המחקרים

מחשבה רק לא
'דעת, כתב-העת ממייסדי הוא חלמיש, פרופ'
על- היו"ל - וקבלה' יהודית פילוסופיה לחקר

כבר הראשי ועורכו - בר-אילן אוניברסיטת ידי
שנה. מ-30 למעלה

לאחרונה יצא-לאור אלו שבגליונות האחרון
פרופ' של לכבודו שהוקדש ספר במתכונת

מחקריו על סקירה לקרוא ניתן במבוא חלמיש.
השנים. במשך שערך ועבודותיו

במחקריו: חלמיש של ייחודיותו מצויינת גם שם
ומצוות התורה קיום את במרכז "מעמיד

המחשבתי הפן ולא המקובלים. של המעשיים
גרידא".

בין קשר אותו על לעמוד מתבקש הוא כאשר
רואה "האקדמיה עונה: הוא לאקדמיה, החסידות
שלא ראייה ויבש, שכלי במבט הדברים את תמיד

החסידית. ובפרט הקבלית לגישה ממש חוברת

בבירור לומר ניתן הזו, בנקודה דווקא אולם
ניכרת. תזוזה חלה האחרונות בתקופות כי

מעבר מושגים הכירה לא האקדמיה בעבר אם
הזמן שעם הרי והמוחשיות, היבשות לעובדות

ביטויים ויותר יותר במחקרים גם מופיעים
בהם, הנחקרים האדם בני של הנפשיים לצדדים

הלאה". וכן מחשבתם של

חסידות להפנים
וחקרו שלמדו האקדמיה אנשי שכל לציין מעניין

בנושא המשיח מלך שליט"א הרבי משנת את
גם וזו המסקנה. לאותה הגיעו והגאולה, המשיח
שמדבריו ספק "אין חלמיש: פרופ' של מסקנתו

כמשיח". עצמו את רואה שהרבי עולה,
לפעילות מתייחס אף הוא עמו הראיון במהלך

צדקנו משיח שליט"א הרבי פני לקבלת החב"דית
לדאוג רבה חשיבות "יש ה"מבצעים": בפעילות

הבנה מתוך ויהדות חסידות ילמדו שאנשים לכך
כדי דוגמאות לחפש צריך לא ומפורטת. רחבה

יודעים שאינם הרבה שיש כיום, מצבנו את להבין
המצב הלא מחסידות. לא וודאי מיהדות מאומה

לך דתי, לחייל שאומרים כל-כך, עגום הוא
בשבת... מושב-מאחז ותהרוס

צריכה הגישה בחסידות, שיעורים כשמוסרים לכן,
'הרינג', חתיכת תאכל תבוא, שרק לא להיות

ותפנים. קצת תלמד גם אלא ותלך... משהו תשמע
משפיעים. אף לאט ולאט מושכים דברים הם אלו
ההפצה, שבתחום המעשה' ש'עולם כמובן בנוסף,

מברך אני לכן האמור. לכל מאוד הרבה תרם
בדברים הללו. בפעולות שיותר כמה שיצליחו

הטנקים את רואה אני אבל שצוחקים, יש האלו
להניח אדם ומגיע בדוכן כשעומדים או למשל,
ספק ללא זה וכו', ישראל' 'שמע אומר תפילין,

משהו"... עושה

המשיח מלך שליט״א הרבי אצל בקטן: חלמיש. משה פרופ׳

קנטור גיא


