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ואישי לאומי סבל של שנים ובגדול. קורה זה השבת
אכזרי הרג פרך, ועבודת שיעבוד קיצם. אל באים איום,
מסתיימים שנים עשרות במשך וטף, נשים אנשים, של

ממצרים. היוצאים יהודים מליוני של אדיר במצעד
פרשתנו: של בפתיחתה מוזר משהו יש כך, משום דווקא
את ששלח הוא פרעה וכי העם", את פרעה בשלח "ויהי
לפרעה לו נותרה וכי שהוציאם? הוא הקב"ה והלא העם,
אדרבה המכות? בעשרת מצרים" ש"אבדה לאחר ברירה,
"בגבורה רש"י וכפירוש רמה", ביד יוצאים ישראל "ובני

ומפורסמת". גבוהה
מציינת שהתורה העובדה

ששלח זה הוא שפרעה
אכן כי מלמדת העם, את

רצו כך כל שלא כאלה היו
שנדרש עד ממצרים, לצאת

לגרשם!!! לשלחם, היה

יגרשם חזקה ביד
הרבות, השיעבוד שנות

רישומם. את בהם הותירו
כלפי הנחיתות תחושת

כה המצרי, המשעבד
שהייתה עד לנפשם חדרה

הרגש החשיבה, לבסיס
היום-יומית. וההתנהגות

עשרת לאחר עתה, גם
אצל קינן עדיין המכות,

הכניעה רגש בעם, חלקים
מלצאת בחשש שהתבטא המצרית, האדונות כלפי

קשה יד להפעיל פרעה צריך היה כלפיהם ממצרים.
"כי למשה בהבטחתו הקב"ה רמז ואליהם בכח להוציאם

ובלשון מארצו" יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד
העם". את פרעה "בשלח פרשתנו

"ויהי". בלשון היא הנ"ל הפסוק שפתיחת הסיבה גם זו
ולכאורה צער, לשון אלא "ויהי" אין חז"ל אמרו שהרי

ממצרים, כזו שיציאה אלא ממצרים? ביציאה יש צער מה
גלות, של שנים עשרות לאחר לגרשם צריך כשפרעה

דבר שאינה בוודאי
המשמח.

אנו שירה", "שבת השבת
שיגרתי בלתי למצבור עדים

שירת סוף, ים קריעת מצרים, מיציאת החל אירועים, של
למלחמת ועד המן ירידת והמחולות, מרים תופי הים,

השפעתם את שחקקו אלו, עוצמתיים אירועים עמלק.
גלויה פרטית בהשגחה הנפגשים לדורותיהם, ישראל בבני
עלה כבר כאשר לאילנות, השנה ראש בשבט, ט"ו ... עם

חיות לנו מעניקים חיותם, והתחדשה באילנות השרף
לשלימותה ועד התורה לקבלת הזינוק בנקודת חדשה

והשלימה. האמיתית בגאולה תצא, מאיתי חדשה בתורה
האחרונה" ב"שניה בעומדנו ביותר הנדרשת חדשה, חיות

שליט"א הרבי של והמושלמת המלאה ההתגלות לפני
חדשה, חיות המשיח. מלך

הגאולה בשורת בפרסום
הדור. אנשי כל בקרב
בלימוד חדשה חיות

משיח. של תורתו תורתו,
כדי הנדרשת חדשה, חיות
שהתרגלו אותם על לפעול

ומתקשים הגלותי למצב
אנו כי העובדה את לעכל

המשיח" ב"ימות כבר
ממש", הגאולה ו"בשלב

הרבי של הק' כלשונו
המשיח. מלך שליט"א

העשירית השירה
מיוחד באופן חדשה חיות

ישראל, ובנות נשי אצל
מרים בשירת המודגשת

היו "מובטחות מצרים שביציאת "כשם שבפרשתנו:
והוציאו נסים להם עושה שהקב"ה שבדור צדקניות

האחרון, זה מגלות בהגאולה גם כך ממצרים", תופים
ובודאי מובטחות להיות צריכות הצדקניות ישראל שנשי
האמיתית הגאולה באה ממש ומיד שתיכף הן מובטחות

(בתכלית בהשירה תיכף... שמתחילות ועד והשלימה,
הגאולה בוא על ובמחולות, ובתופים כמובן) הצניעות,

והשלימה! האמיתית
כל שרים ומיד "שתיכף ישראל כל בעבודת חדשה, חיות
העשירית השירה את והטף, נשים האנשים, ישראל, בני

חדש": שיר לה' שירו זכר.. בלשון שתהי'ה לבוא, דלעתיד
ועד״. לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי

חדשים משיח מוצרי
נחשפו חדשים, מוצרים של שורה

המתקיים ומשיח" גאולה ב"יריד השבוע
החדשים המוצרים בין ארצי. כנס מידי
למצוא: ניתן שבט, י' לרגל לאור שיצאו

"זמן שעוני צדקה, קופות מדבקות,
"תופי המשיח, מלך תמונות הגאולה"
עם עטים מפתחות, מחזיקי מרים",

ועוד. המשיח" המלך "יחי כיתוב
ההפצה במרכז להשגה ניתנים המוצרים

.077-5123-770 ממש:

3 - וגאולה משיח קטלוג
כמוקד המשמש ממש, ההפצה מרכז

משיח מוצרי הפצת של ביותר הגדול
הקטלוג את השבוע השיק וגאולה,

למאה קרוב של ריכוז המכיל השלישי,
בשורת הפצת בתחום שונים מוצרים
את וכן הקטלוג את והגואל. הגאולה

בטלפון: להשיג ניתן השונים, המוצרים
.077-5123-770

נשים כנס שבת: במוצאי
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על

בתופים "בשירה להתחיל המשיח
האמיתית הגאולה בוא על ובמחולות

קודש שבת במוצאי יתקיים והשלימה",
תצאנה שבסיומו מלכה" "מלוה ערב זה,

בליווי שמחה בריקודי המשתתפות
כמובן). מלאה (בצניעות חסידית מוזיקה

.054-594-7702 נוספים: לפרטים

העשירית השירה את והטף, נשים האנשים, ישראל, בני כל שרים ומיד ״שתיכף ישראל כל בעבודת חדשה, חיות
ועד״. לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו ״יחי חדש״: שיר לה׳ שירו זכר.. בלשון שתהי׳ה לבוא, דלעתיד

טובות חדשות
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(29.1.10) ה'תש"ע שבט י"ד בשלח, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

בשלב כבר נמצאים
ממש!! הגאולה

783

המרכזית בעצרת תל-אביב, באוניברסיטת השבוע, שררה מיוחדת אוירה
המשיח. מלך שליט״א הרבי נשיאות שנות 60 לרגל במקום, שנערכה

האחורי) בעמוד מלאה (ידיעה אדוננו" "יחי הכרזת - המלכות" ב"קבלת עומד הגדול הקהל בתמונה:

וגאולה אמונה של עצרת



 
     
  

   
   

  
    

  
  

  

ואנווהו א-לי זה
א) טו, (שמות

לפניו אעשה אומר, דורמסקית יוסי ר'
המקדש, בית אל נאה ואין נאה, מקדש
השמו", נווהו "ואת עט) (תהילים שנאמר:
מועדנו קרית ציון "חזה לג) (ישעיהו ואומר

שאנן". נוה ירושלים תראינה עיניך
(מכילתא)

ופחד אימתה עליהם תיפול
טז) טו, (שמות

כאבן", "ידמו וכן, עתיד, לשון 'תפול' אמר
עליהם שנפל שכשם בקשה, לשון שזה לפי
כן - ופחד אימה - מצרים ביציאת - אז
ז"ל, רבותינו שדרשו וזהו לעתיד. יהיה
- זו הנ"ל) (בפסוק ה'" עמך יעבור "עד
יעבור "עד יהושע, בזמן ראשונה ביאה

שניה. ביאה – זו כו'"
נחל) ערבי (עפ״י

עמלק זכר את אמחה מחה
יד) יז (שמות

בכבודו שהקב"ה אמחה, אומר אחד כתוב
כה, (תצא, תמחה, אומר אחד וכתוב ימחה,

למחותו? ישראל על שמצוה יט)

בזבול ידו שפשט קודם - כאן קשייא, לא
שיפשוט קודם כלומר: המקדש), (בית
הקב"ה מצוה המקדש, בית להחריב ידו
שפשט לאחר אבל עמלק, זכר את שימחו
בכבודו הוא הקב"ה הנה המקדש בבית ידו

ימחה.
"כי וכתיב אמחה", מחה "כי שאמר, וזהו
מדור בעמלק לה' מלחמה יה כס על יד
ישראל בעד עמו מלחמה ויעשה דור"

אמן. שמו, למען
התורה) על (הרא״ש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:50 4:35 ירושלים

5:51 4:49 תל-אביב

5:49 4:39 חיפה

5:53 4:53 באר-שבע

5:53 4:51 ניו-יורק
גו'... נביאה אשה ודבורה 

  

ישראל ארץ את בחו"ל לגלות

את מציינים אנו בשבט עשר חמישה זו, בשבת
צמיחת מתחדשת שבו לאילן" השנה "ראש
למנהג המקור מכאן זו. בשנה האילן פירות

בו להרבות נוהגים זה ביום כי בהלכה, הנזכר
אילנות. של פירות מיני

בחו"ל ובין הקודש בארץ בין הנוהג זה מנהג
מבחינה הבאה: השאלה את לכאורה מעורר

ישראל בארץ לאילן" השנה "ראש נוגע הלכתית
נוהג אין שבחו"ל ומכיון מעשרות, לענין -

לאילן" השנה "ראש של הענין מהו - מעשרות
"נוהגין הם שגם עד שבחו"ל, ישראל בני אצל

אילנות"? של פירות מיני בו להרבות

נפסקת בלתי צמיחה
האדם, בנפש העבודה בתחום הרוחני מההיבט

כלפי ישראל", לארץ "חוץ המושג מתפרש
שנרמז כפי - לתורה לרצון מחוץ שנמצא מי
שרצתה ארץ? שמה נקרא "למה חז"ל בלשון
לשון ח) פ"ה רבה (בראשית קונה" רצון לעשות

נדרשת "ישראל" המלה ואילו ומרוצה", "רצון"
- לתורה אותיות ריבוא שישים יש כנוטריקון
לדרוש ניתן כיצד השאלה, נשאלת זו מבחינה

לארץ "מחוץ הוא הגלוי ומצבו שמעמדו מיהודי
לאלוקות, גלוי רצון לו שאין דהיינו ישראל",

של"ראש הענין בו יהיה בשבט עשר שבחמשה
אמיתית שלימות על המורה לאילן", השנה

תמידית?! צמיחה של ובאופן
פז): (מזמור בתהלים בתורה - לזה והמענה

בגאולה גלויות קיבוץ אודות מדובר זה במזמור
"אזכיר הפסוק: על רש"י וכפירוש האמיתית

בבל ואת מצרים את "אזכיר ליודעי", ובבל רהב
והביאו שנאמר כענין מנחה, להביאם יודעי על

לב יתנו וגו'.. לה' מנחה וגו' אחיכם כל את
ואחד". אחד כל את ולזכור לבקש

הנולדים ממשפחת היה "זה שם", יולד "זה
לאחד תלוקטו ואתם שנאמר כענין בציון

יולד ואיש איש יאמר "ולציון וממשיך, אחד",
יאמר בציון, לה' מנחה "וכשיביאום בה",

ממך שגלו מאותם זה ואחד, אחד כל על לה
ומתולדותיהם".

בחוץ - אין
בחוץ בהיותו גם מישראל, ואחד אחד כל כלומר,
שהוא - היא האמיתית מציאותו (בגלות) לארץ

היראה), שלימות (ירושלים, בציון בה", "יולד
לפעול וכדי בהעלם, הוא זה שענין יתכן - אלא
(בציון), בה" "יולד יהיה שזה בגילוי ניכר שיהיה

ביותר, נעלה כח ע"י להיעשות זו פעולה על
עליון" יכוננה "והוא - הכתוב בהמשך הנרמז

ביותר. ה"עליון"
שההכרח אף הרי, "עליון", ע"י נעשית זו פעולה
ש"הוא כך, כדי עד הגלות, ירידת מצד הוא לזה
ממש בידיו אוחז להיות צריך ("עליון") עצמו
ואתם יב) כז, (ישעיהו כנאמר ממקומו, איש איש

נעלה באופן זה הרי - אחד" לאחד תלוקטו
ביותר.

נצחית גאולה
בכתוב יספור "ה' הבא בפסוק גם מודגש הדבר

שהקב"ה שמכיון - סלה" שם יולד זה עמים
הנבלעים ישראל את "ימנה ("עליון") בעצמו
הנאנסים ואת אומות-העולם) (בתוך בתוכם
לו", אותם ויברור מתוכם.. ויוציאם ביניהם

שייכותו סלה", שם יולד ש"זה באופן זה הרי
רז"ל כמאמר נצחי, באופן היא (וירושלים) לציון

ועד סלה נצח שנאמר מקום "כל א) נד, (עירובין
עולמית". הפסק לו אין

ישראל, בני כל של השייכות גם מובנת לפי-זה
לאילן" השנה ל"ראש שבחו"ל, ישראל בני גם

לארץ", ב"חוץ שנמצא יהודי שגם מכיון -
הרי בה", ש"יולד היא האמיתית מציאותו

גופא ובזה ישראל, שבארץ השדה" "עץ הוא
"גפן ישראל, ארץ בהם שנשתבחה מפירות -

כמבואר ודבש", שמן זית גו' ורמון ותאנה
נמשלו ישראל שבני ז"ל רבותינו במדרשי

דפירות השלימות תכלית אלו, לפירות במיוחד
האילן.

תשמ״ט) בשבט ט״ו שיחת (עפ״י

מלך דבר

בשלח פרשת

בשלח

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

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

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

תניא תהלים חומש
עריכת על שליט"א, המשיח מלך הרבי מענה

שבט: יו"ד לרגל המרכזית העצרת

את אעורר בלי-נדר - ההוצאות אודות שכותב "במה
המיוחדת..." ממגבית במחצית בזה שישתתפו אנ"ש

רכה) עמ' טו כרך קודש, (אגרות

03-658-4633 עכשיו: צלצלו לתרומות

מיוחדת מגבית
שיחי' יהודה יחיאל הרב למשפחת

קופצ'יק
שיחי' מענדל מנחם הבן להולדת

ה'תש"ע שבט ג' ה', בצבאות החייל
טובים ולמעשים לחופה לתורה, לגדלו יזכו

המשיח מלך שליט"א הרבי לנחת

טוב מזל ברכת



המרכזית, העצרת במהלך
השבוע, ראשון ביום שהתקיימה

האגודה ע"י אביב, תל באוניברסיטת
והשלימה, האמיתית הגאולה למען
שייצגו דוברים, מספר דברים נשאו

ובעולם, בארץ חב"ד פעילות את
הרבי של נשיאותו שנות בששים

המשיח. מלך שליט"א
כי דומה זו, פעילות של וסקירה
לתת מבלי מושלמת, תהיה לא

התשובה למהפיכת ממש, של ביטוי
מבצעים אותה האדירה, הרוחנית
ההודית, היבשת בתת חב"ד בתי
חב"ד, בתי כחמישה-עשר כאשר
פן להעניק רציף, באופן פעילים

המטיילים מאלפי אחד לכל רוחני
במקום. היהודיים

ראשונה הפורצים בין שהיה מי
מעשור למעלה ומזה זו, למדינה
חב"ד בבית הפעילות את מנהל

הרבי שליח הוא בפונה,
המשיח, מלך שליט"א
קופצ'יק, בצלאל הרב
השבוע, בכינוס שייצג

בעולם חב"ד פעילות את
כולו.

עברה קלה לא תקופה
שליט"א הרבי שלוחי על

במהלך המשיח, מלך
כאשר האחרונה, השנה

הטרור, מתקפת מאז
בבומבי, חב"ד בבית גם שפגעה
השלוחים של חייהם את וגבתה

הודקה הי"ד, יהודים ומספר
בתי פעילות מקום על האבטחה

חב"ד.
זו שאבטחה חשב, מי אי שאם אלא
האדירה, הפעילות את חלילה תגביל

מספר לספר קופצ'יק הרב בחר
זו, לשמירה הקשורות אפיזודות

בדבריו תחילה מדגיש הוא כשכמובן
עושה האמיתית השמירה את את

יתברך: ה' רק
"יכירו מתפללים: אנו אנו יום "מידי

תכרע לך כי תבל, יושבי כל וידעו
שתתגלה לשון..." כל תשבע ברך, כל

מלך שליט"א הרבי של המלכות
העמים כל את שיהפוך המשיח,

האלוקים!". הוא "ה' להכריז
על המוגברת האבטחה נושא דווקא
לנושא רבות תרם שלנו, חב"ד בית

זה.

של מצב, להיות יכל היום, עד אם
חב"ד, בית למקום השואלים אנשים

הרי אלינו, דרכם את מוצאים ולא
לגמרי. שונה המצב ב"ה שכיום

שעות 24 עומדים שוטרים עשרות
כבוד". של "שמירה של באופן ביום,
פעם. לא ומסייע משמש הדבר לנו

את להבריח לנו עוזר זה ב"ה ראשית
שאנו לפעמים, יוצא וכן הגנבים...

רחל, הגב' ורעייתי מהבית, יוצאים
בן הקטן ילדינו עם לבדה נשארת
תשומת את מבקש אשר הארבע,
בפעילות עסוקה היא בעוד ליבה,

שכזה במקרה מזדמנת. מטיילת עם
מעט "להעסיק" אותו שולחת היא
מקיימים אשר בחוץ, שוטרים את
אומנייך", מלכים "והיו את בהידור

כי המנבא הגאולה מיעודי אחד
ישמשו האומות, מלכי לבוא לעתיד

הרכים... לילדים כאומנים
התקשורת כלי

יכולים לא המקומיים,
זה, מסיפור להתעלם

את מסקרים והם
בית ששמע כך השמירה,

נעשו ומיקומו, חב"ד
אחד כל בפי שגורים ב"ה
התושבים מליון משבעת

בעירנו. המקומיים
הראיונות כל במהלך

מקפידים אנו לתקשורת,
הגאולה בשורת את להביא כמובן,

המשיח. מלך שליט"א הרבי של
כשהגיעה כשבועיים, לפני אירע, כך

המקומי, העיתון מכתבות אחת
ניצלתי הכללית. להרגשתנו ושאלה
כל על לה והסברתי ההזדמנות, את
שאנו כך ועל קודש, האגרות נושא

הרבי בשליחות במקום נמצאים
כשברכותיו המשיח, מלך שליט"א

משמשות כיום, גם המתקבלות
אמונה של איתנה משענת עבורנו
כל לנו יאונה לא שבעז"ה ובטחון

הק' ברכתו את מצטט שאני תוך רע.
ההתראות. תחילת עם שהתקבלה

הגדול הפרסום את לציין מיותר
אלפי כשמאות הכתבה, את שליווה
לברכות לראשונה נחשפים קוראים

מצטטת כשהיא המשיח. מלך
הנושא, כל את רבה בהרחבה

להוראותיו... nוהצמדותנו

המשיח מלך שליט"א הרבי של מתורתו

בשבטמנהגי ט"ו בשבט ט"ו מנהגי
אילנות, של פירות במיני בו להרבות נוהגין פירות: אכילת

ישראל. ארץ בהן שנשתבחה פירות מיני ובפרט
שייכות שלזה חרובים גם אוכלים המנהג פי ועל חרובין:
לרבי בנוגע מספרת שהגמרא כמו ניסים עם מיוחדת
לערב שבת מערב חרובין בקב שהסתפק דוסא בן חנינא

בניסים". מלומד היה שהוא מסופר לזה ובהמשך שבת,
גו' אשר "ארץ ישראל ארץ עם הקשר מחזקים זה "שע"י
יותר עוד וניתווסף שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלוקיך ה' עיני תמיד

ליהודים" עושה שהקב"ה בניסים
דאכילת המנהג קיום אודות הילדים את לעורר לילדים: גם הפירות אכילת
להם המובן בסגנון להם להסביר - גם כולל בשבת כשחל בפרט פירות מיני
תורה יהדות, עניני בכל וגידול צמיחה לאילן" השנה ד"ראש הענין תוכן

. טובים פירות עושי אילנות להיות ומצוותיה,
על טובות להחלטות ביותר מסוגל זמן לאילן, השנה ראש טובות: החלטות

כולה השנה

ה'הוראות בעבודת ה' בעבודת הוראות
החלטות לקבלת ביותר מסוגל זמן הוא לאילן השנה ראש טובות: החלטות
העבודה עניני בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף כולה השנה כל על טובות

. הזולת על לפעולה והן לעצמו בנוגע הן
הענינים פרטי כל והטף) והנשים (האנשים מישראל ואחת אחד בכל יש
השנה ו"בראש , ודבש" שמן זית ארץ ורימון תאנה וגפן ושעורה חטה ד"ארץ
אצל הנ"ל העבודה עניני בכל [ולהתחזק] והוספה חידוש להיות צריך לאילן"

דילי'ה. שיעורא לפום חד כל מישראל, ואחת אחד כל
מישראל ואחת אחד כל צריך - לאילן" השנה מ"ראש תענוג: מתוך צמיחה

השדה". עץ ל"האדם השייכים הענינים בכל מחודש באופן להוסיף
המוכרח, מכפי יותר בעבודתו מוסיף שהוא תענוג, של באופן עבודה א)

תענוג. של באופן ועד
בריבוי רק לא שניתוסף דנטיעה, צמיחה של באופן תמידית עבודה ב)
שלימות לגבי גם בערך [שלא חדשה לאיכות ועד באיכות, גם אלא הכמות,

שבט]. די' העבודה
(מתחיל הזולת על הפעולה גם נכללת שבזה - לצמיחה בנוגע עיקרי ענין
למינו פרי עושה פרי "עץ שנעשה זה ידי על בסביבתו), והנמצאים ביתו מבני

אילנות. הרבה שיצמחו ועד אילן עוד יצמח שממנו בו" זרעו אשר
ומקום מקום בכל התוועדויות עריכת אודות לעורר יש התוועדויות: לקיים

ההילולא. דיום ההתוועדויות המשך על נוסף בשבט, עשר בחמשה גם
חז"ל לדברי בהתאם ובפרט תורה דברי וילמדו ידברו זו שבהזדמנות כמובן
נשתבחו שבהן המינים ושבעת חכם, תלמיד על קאי השדה" עץ שה"אדם

. לתורה בחז"ל נמשלים ישראל ארץ
שאצל - ובכלל ומצוות, תורה עניני בכל טובות החלטות קבלת להוסיף גם
בכל וגדל שצומח עץ השדה", עץ "האדם שהוא כמו בגלוי יראו ואחד אחד כל
של פירותיהם מצוות", פירי "מאי - פרי עושה ואילן ויהדות, דתורה הענינים

. טובים" מעשים צדיקים
הידיעה בגלל השמחה לרגש ועד והגעגועים התשוקה לעורר ובמיוחד
כל ולקיים מטובה, ולשבוע מפריה לאכול ישראל, לארץ נכנסים ומיד שתיכף

. השלימות בתכלית בה התלויות המצוות
לאילן" השנה ד"ראש התוועדויות את לנצל לילדים: גם וכינוסים התוועדויות
(דשבעת הנ"ל העבודה בעניני והחידוש ההוספה ע"ד ולעורר לבאר כדי

בזה. וכיוצא שנים ג' ד' ה' בני כמה-וכמה אחת ועל לטף גם המינים)
שבט) חודש ומנהגי הלכות לקט (מתוך

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ג. פרק

אלו. בפרקים סוטה.. הל'
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

איסורי הל' קדושה. ספר
א. פרק ביאה.

יג-טו. פרק ואבידה. גזילה הלכות

טז-יח. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ומזיק.. חובל הלכות

ד-ו. פרק

בפרקים נפש.. ושמירת רוצח הלכות ז-ח. פרק
א. פרק אלו.

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

יד

טו
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מתוק... יוצא מעז

והברכה התודה
ובראשם: שבט, יו"ד-י"א עצרת להצלחת המסייעים לכל

קפרא אפרים הרב לוי, אריה הרב שעאר, ראובן הרב
רבות שעמלו ב-770 התמימים ולעשרות

והשלימה: האמיתית הגאולה למען האגודה לצוות
בנצי והרב רווה מנחם הרב ציק, חיים הרב רחימי, יצחק הרב

הת' פייסין, אלי הת' אופן. ישראל הרב קנטור, אלעד הרב פרישמן.
אבייב. לוי הת' גור, יהושוע הת' לוין, יצחק יוסף הת' לביא, אבי

הברכה! על יעמדו כולם - המסייעים שאר ולכל

אלא) גוים, סתם ולא (גוים, אחרי רצים
בעיניהם, חן למצוא כדי ומחבלים, רוצחים

אלא עוד, ולא ושומרון! מיהודה שטחים לקחת שיסכימו
גלי!! ובריש בפרסום זאת לעשות מתביישים שלא

תשמ"ו) שרה חיי (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בושה בלי

קופצ׳יק בצלאל הרב

חלוקת במעמד
הדולרים



עליהם" קיבלו ברצון "ומלכותו

בימינו תודה״ ״קרבן
משפחתו ועל עליו עבר מאשר פרקים ראשי כותב

ענין שנתקיים ית' ה' חסדי ראו ואשר עתה, עד שי'
עצתי ושואל בשלום, ת"ו לארץ-הקודש עלייתם

עתה. להתענין עליו במה
ועל שעליו פשוט, וגם מובן לראש לכל והנה

אלו כל בתוככי המשפחה, מבני ואחת אחד כל
או תודתם להביע במוחש, ית' ה' חסדי הרואים
הוא, ובעניניו תודה, קרבן להביא חז"ל, בסגנון

ה' עיני אשר לארץ לעלותו הראשונה שנה אשר
יקדיש שנה, אחרית ועד השנה מראשית בה אלקיך
ובהנוגע חיים, תורת הקדושה בתורתנו להשתלמות

עד (..) פנים כל על ולכן כדבעי, מצותי' לקיום
לטובה, עלינו הבא סוכות הטובים הימים לאחרי

בלוד תמימים תומכי בישיבת שילמוד ברורה דעתי
שלא רק שלא ובודאי ובשקידה, רבה בהתמדה

אלא בעתיד בפרנסה טובה להסתדרות זה יפריע
האמור, פשיטות ולרוב בזה, הצלחה תוסיף אדרבה

פי על אשר להוסיף ורק נוסף, בבירור צורך אין
לעצמו לימודו עם ביחד נשיאינו, רבותינו הוראת

יקדיש וחסידות, נגלה ושקידה בהתמדה וכנ"ל
חוצה המעינות להפצת מסוימים לפרקים מזמנו

ז׳קפב) (מאגרת

ענינו לפי מקום כל
בזה, מסמרות לקבוע שאין מובן וכו', ההפצה אופן

שבכל וכו' המסיבה תנאי האישים באופי שתלוי כיון
רואות. שעיניו מה אלא לעסקן לו אין דא כגון

שנאמר למה מתאים בזה להתנהג שנצטוינו אלא
ז׳קפה) (מאגרת יועץ". ברוב "ותשועה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

פרוס עם בשבט י' בליל גדשו משתתפים אלפי
מלך שליט"א הרבי של לנשיאותו הששים שנת

שבאוניברסיטת סמולרש אודיטוריום את המשיח,
הגאולה למען האגודה ע"י שהתקיימה ת"א.
פיארו הכבוד בימת את והשלימה. האמיתית

קהילות משפיעי אנ"ש, מחשובי רבנים עשרות
והעולם. הארץ מרחבי ושלוחים חב"ד

מוצרי של ססגוני יריד קידם הבאים פני את
עשרות בו נחשפים כשלראשונה וגאולה משיח

לאור שיצאו ספרים גם ביניהם חדשים, מוצרים
על חדשים. משיח ומוצרי שבט י' לרגל במיוחד
חוברת שכללה מיוחדת תיקייה הונחה כיסא כל
במיוחד לאור שיצאה שנה" שישים שבט "יו"ד

משיח מוצרי של חדש קטלוג האירוע, לרגל
ועוד. וגאולה

וענני״ ימינך ״הושיעה
הסבר במילות פתח שרון, מנחם הרב המנחה

השנה ראש כל בפי המכונה יום של מהותו אודות
פרק לאמירת הוזמן מכן לאחר להתקשרות.

הרב המשיח, מלך שליט"א הרבי של התהילים
ההזמנה את בלוד. משפיע רייניץ, יעקב מנחם

להשתתף המשיח מלך שליט"א לרבי המסורתית
בשם הקריא זו. מיוחדת בהתוועדות הקהל עם

ומשפיע שליח ניסלעוויטש, חיים הרב המשתתפים
בירושלים.

אותם "יחי", לריקודי רגליו על נעמד הקהל
תזמורתו הערב כל לאורך רב בכשרון הובילו

השירה בקטעי פיאמנטה אבי החסידי הזמר של
שנים להכרזת עלו השם צבאות חיילי והזמרה.

משיח בית מנהל הנחה אותם הפסוקים עשר
הרב מוזמן כשלאחריהם פרץ. אלעזר הרב בנתניה
קודש. שיחת על לחזור בביתר, משפיע הרפז נעם

הרב הביא העולם מרחבי השלוחים דבר את
בפונה חב"ד בית ומנהל שליח קופצ׳יק, בצלאל

מהשטח טריים סיפורים מספר שהביא שבהודו,
פועל המשיח מלך שליט"א הרבי כיצד שהמחישו

וכהמשך לאחריו נח. בני כולל הציבור כלל על
אברהם, אהרון ד"ר הצדק גר לדבר עלה לדבריו

שתהליך ומי האבות, עיר בחברון רופא כיום
זוג ידי על נפעל והתגיירותו ליהדות התקרבותו

אמר דבריו את מבומבי. הי"ד הולצברג השלוחים
דבריו את מסכם כשהמנחה האנגלית, בשפה הד"ר

הקודש. ללשון

פעילות תנופת
הענק מסך ועל באולם, האורות כבים זה בשלב
המרכזיים שבט י' מארועי קודש מראות נראים

הרב של דמותו נראתה כשלסיום השנים, במהלך
בי' העולמי ההתאחדות במעמד ע"ה אנטיאן רמי

תשנ"ח. שבט
מועצת יו"ר מסיקה, גרשון ר' נשא נרגשים דברים

מגזירת סובל ממש אלה שבימים ומי השומרון,
ראייתו על עמד בדבריו האיומה. ההקפאה

לאורך המשיח מלך שליט"א הרבי של ונבואותיו
לשלימות הנוגעים בעניינים הנשיאות שנות כל
כשאת הארץ. ושלימות העם שלימות התורה,

אדוננו". "יחי בהכרזת כנהוג סיים דבריו
משפיע דברים נשא השביעי הדור מעלת על
וברעננה ברק בבני ה' בשיכון חב"ד קהילות

מופת סיפורי מספר הוסיף שאף לנדא, זלמן הרב
ממופתי המשיח. מלך שליט"א הרבי מנפלאות

זכה שבעצמו מי הביא המשיח מלך שליט"א הרבי
דוד הרב בהרחבה, פורסם וסיפורו גלוי למופת

דבריו כשלפני שמואל. בקריית מאנ"ש מרציאנו,
במעמד לקבל זכה אותה מההבטחה וידיאו הוקרן
חייא לזרע שנה, כעשרים לפני הדולרים, חלוקת

השנה. שקוימה הבטחה וקיימא,
חב"ד ניגוני של קצרה מוסיקלית אתנחתא

גיל המוזיקאי של ומקורי מיוחד בביצוע הסתיימה
מיד ולחסידות. ליהדות התקרב שלאחרונה שושני
פעילות את שתיעד וידיאו הוקרן הניגונים, בסיום
לרגל שהושק החדש הוידיאו ואתר הגאולה אתר

זו. בשנה שבט י'

מחו״ל אורחים
הבא, הנואם היה מצרפת פשטר פנחס הרב

כללות עם להשתתף בא שהוא מדגיש כשהוא
שישים לרגל המרכזי באירוע הקודש בארץ אנ"ש

משפיע גינזבורג יצחק לוי הרב נשיאות. שנות
מילים מספר נשא לציון בראשון חב"ד בישיבת
דבריו את להתקשרות. השנה ראש יום אודות
אחרון המחנה. לאחדות נוקבת בקריאה סיים

למען האגודה יו"ר ציק, זמרוני הרב היה הנואמים
את וחיזק שהעלה והשלימה, האמיתית הגאולה
המשיח. מלך שליט"א לרבי ההתקשרות נקודת

האמונה נקודת מחוזקת כשבילבם יצאו הנאספים
והשלימה. האמיתית לגאולה והצפיה

באתר חי שידור הועבר הערב כל לאורך כי יצויין
בשידור, צופים כשמאות האירוע, ממהלך הגאולה

באמצעות לכינוס האזינו אחרים רבים ואלפים
האינטרנט. רשת

באירוע הכבוד בימת ממראות

לפוריות מיוחדים מוצרים חדש,


