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לאירוע לתת היה שניתן היחידה הכותרת אלוקי. עימות
תורה. מתן שלמחרת ביום שהתרחש שיגרתי, הבלתי
והתורה האבן לוחות את לך ואתנה ההרה.. אלי "עלה
בהשכמה שמיד רבינו, למשה הקב"ה מודיע ומצוה",
שם דווקא לתדהמתו, אך התורה. לקבלת בהר עולה

ציפה שלא מכיוון פתע מתקפת מול עצמו מוצא הוא
עוצמה רב אלוקי לעימות שהתפתח מה לחלוטין,
ממש. אלה בימים ונחשפים הולכים שתוצאותיו

המציגים בחז"ל, נמצא העוצמתי לעימות מדוייקת עדות
את ומאידך השרת מלאכי אלו האחד, הגורם טיעוני

רבינו. משה של תשובותיו
מכיוון באה הפתיחה יריית

בסדרת השרת מלאכי
"רבונו מיקדמיים: טיעונים
אשה לילוד מה עולם, של

בינינו?..
לך שגנוזה גנוזה חמדה

ושבעים מאות תשע
קודם דורות וארבעה
אתה העולם, שנברא

ודם? לבשר ליתנה מבקש
תזכרנו כי אנוש מה

ה' תפקדנו כי אדם ובן
בכל שמך אדיר מה אדונינו
על הודך תנה אשר הארץ

השמים!

לאוהבים נעשו
פורש כשהוא במשה הקב"ה מאיץ תשובה! להן "החזיר
שאתה תורה עולם, של "רבונו ועננו. שכינתו מזיו עליו
הוצאתיך אשר אלהיך ה' "אנכי ? בה כתיב מה לי נותן

משה פונה ? ירדתם למצרים כלום מצרים". מארץ
לכם? תהא למה תורה השתעבדתם? לפרעה למלאכים,
כלום אמך, ואת אביך את כבד - בה כתיב מה שוב ...

תנאף לא תרצח לא בה כתיב מה שוב לכם? יש ואם אב
ביניכם? יש הרע יצר ביניכם, יש קנאה כלום תגנב, לא

ברוך להקדוש לו הודו מיד
מאותם ואחד אחד וכל הוא

לו נעשה השרת מלאכי
לאוהב. רבינו, למשה

המלאכים, טענת עיקר כי מוסבר, החסידות בתורת
עלה לא בוודאי שהרי שבתורה, ה"נגלה" על הייתה לא

עיקר וכדו'. בלולב לנענע או תפילין להניח בדעתם
הרובד את גנוזה", "חמדה אותה את לקבל הייתה מגמתם
האלוקות, פנימיות ידיעת שבתורה, רוחני-אלוקי הפנימי

תורת ובלשון מהעולמות, שלמעלה דרגות אותם
כתר". "פנימיות החסידות

שהירידה כשם משה, תשובת באמצעות הקב"ה השיב
ביחס גם כך התורה, בקבלת ישראל את זיכתה למצרים

האחרונים בדורות הירידה דווקא התורה. פנימיות לקבלת
היא דמשיחא, בעקבתא
פנימיות לגלוי שהביאה

החסידות. תורת זו התורה
"טעימה" המהווה גלוי

"תורה משיח, של מתורתו
תצא". מאתי חדשה

משיח של תורתו
למתן הכוונה אין אומנם

שבתורה אלא נוסף, תורה
סיני, בהר לנו שניתנה זו
הרבי עתיד בה התורה זו

המשיח, מלך שליט"א
חדשים רובדים לגלות

לבני וללמדה אינסופיים
כלשון אשר עד ישראל,
ישראל "יהיו הרמב"ם

ויודעים גדולים חכמים
האדם, כח כפי בוראם דעת וישיגו הסתומים דברים

מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי שנאמר
בני לכל לנו ניתנה אלה, עצמותיים לגילויים כהכנה

כעת גם ללמוד האפשרות הדור, אנשי לכל ועד ישראל
לגברים הן לימוד אפיקי של במגוון משיח, של מתורתו
חב"ד, במוקדי קיימים לשיעורים הצטרפות לנשים: והן

לשיעורים והאזנה צפיה בטלפון, חברותא בית, חוגי
הרבי של מתורתו ספרים במגוון זה וכל באינטרנט,

שיחות, ליקוטי המאמרים, ספרי צדקנו: משיח שליט"א
הקדושות בשיחותיו ובעיקר קודש אגרות התוועדויות,
והנפלאות הניסים שנות תנש"א-תשנ"ב, בשנים שי"ל

את בגלוי המדגישים מלכות", "דבר בשם והנקראים
ממש. עכשיו בפועל שתבוא והשלימה, האמיתית הגאולה

בירושלים ״ופרצת״
להיווסדה, חודשים חמשה במלאות
"ופרצת ישיבת שבט מכ"ב החל פותחת
בתכנית שעריה, את בירושלים" קטמון
נושאים במגוון הרחב לקהל שיעורים

עם בחברותות לימוד וכן לימוד, ורמות
הרב בהנהלת הישיבה, ובחורים. אברכים
הרבנים בזכות שמה את קנתה לוי אריה

דוברוסקין, רוזנבלט, המפורסמים:
כתובת ואוליאל. הרפז ניסיליעוויטש,

13 הרכבים רח' המרווח: הישיבה היכל
.077-5031770 לפרטים: תלפיות

גת בקרית קמפיין
בקרית חב"ד בית שבט, י' לכבוד

העלה בוטבול, שלמה הרב בהנהלת גת
תחת העיר ברחבי חוצות שלטי עשרות
רבי יש כי נשיאות שנות 60" הכותרת:

שליט"א לרבי לכתיבה המפנה בישראל"
קודש. האיגרות באמצעות המשיח מלך

פורים לכינוסי ״המחזמר״
בעיירה" "הרפתקאה המחזמר

לסבב יוצא המספר", "בצלאל בהפקת
הפורים, חג לקראת שלישי, הופעות

על דגש יושם התאריך, לרגל כשהפעם
בכיכובם והפעלולים ההומור קטעי

מספר שרון. ומנחם לוזיה יפתח של
ע"י נתפסו כבר לחג בסמיכות הופעות

חג שלפני בשבוע הילדים, כינוסי מארגני
.050-718-5093 לפרטים: הפורים.

שליט״א הרבי של מתורתו כעת גם ללמוד האפשרות לנו ניתנה אלה, עצמותיים לגילויים כהכנה
ממש בפועל והשלימה האמיתית הגאולה את בגלוי המדגיש מלכות״ ב״דבר ובעיקר צדקנו, משיח

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

(5.2.10) (5770) ה'תש"ע שבט כ"א יתרו, פרשת קודש שבת ערב

המשיח ימות של הוידאו אתר
video.hageula.com

ב"ה

תורתו ללמוד
! משיח של
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ב) כ, (שמות אלוקיך ה׳ אנוכי

העולם כל הְדמים הקב"ה עשה מה
והיה והתחתונים העליונים והשתיק
בריה היה לא כאלו ובוהו תוהו העולם
ואין עונה ואין קול "אין שנאמר בעולם
עננו הבעל אומרים הם ידבר שאם קשב"
על הקב"ה כשדיבר וכמה כמה אחת על
שידעו כדי העולם כל השתיק סיני הר
ה' "אנכי ואמר ממנו חוץ שאין הבריות
נא) (ישעיה כתיב לבא ולעתיד אלקיך"

מנחמכם". הוא אנכי "אנכי
רבה) (מדרש

ח) כ, (שמות השבת יום את זכור
אין בשבת תאנים לוקט אדם הזה בעולם
לבא לעתיד אבל כלום, לו אומרת התאנה

הוא. שבת ואומרת צווחת היא
שמעוני) (ילקוט

מזבחי על במעלות תעלה ולא
כג) כ, (שמות

אומר, הוא הרי אומר: זכאי בן יוחנן רבן
אבנים ו), כז (דברים תבנה" שלמות "אבנים
לאביהם ישראל בין שלום שמטילין

שבשמים.
שלא מזבח אבני ומה וחומר, קל והרי
על מדברות, ולא שומעות ולא רואות
תניף לא תורה אמרה שלום, שמטילות

ה). שם (שם ברזל עליהן
איש ובין לחברו אדם בין שלום המטיל
ימיו שיאריכו וכמה כמה אחת על לאשתו,

ושנותיו.
על הזה, בעולם הוא, ברוך הקדוש אמר
אבל מתקצרות. השנים הרע יצר ידי
ה' ומחה לנצח המות בלע לבא, לעתיד
(ישעיה וגו' פנים כל מעל דמעה אלוקים

ח). כה
תנחומא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:56 4:41 ירושלים

5:57 4:56 תל-אביב

5:55 4:46 חיפה

5:58 4:59 באר-שבע

6:01 5:00 ניו-יורק
מצבתה קודש זרע - מות בשנת 
  

מהשכל למעלה ומצוות שכליות מצוות

השבוע קוראים אנו עליה תורה, מתן בזמן
העליונים בין התאחדות התקיימה בפרשה,

לגשמיות הרוחניות בין חיבור ונוצר והתחתונים
הדברות, בעשרת גם מרומז זה ענין בעולם.

סוגי שני ראשונה, בהשקפה בתוכם, המאחדים
ביסודם: לגמרי מזו זו שונות מצוות

וכו', לך" יהיה "לא "אנכי", הראשונות, הדברות
עמוקים הכי הענינים את ומגלות מבטאות

ציווים מכילות האחרות ואילו השם; באחדות
תגנוב", ו"לא תרצח" "לא כמו כל-כך פשוטים

הממוצע. האנושי בשכל גם המובנים

המאוחדות הדברות עשרת
שני את הדברות בעשרת כלל שהקב"ה ובכך

של ההתאחדות איפוא מרומזת הציווים, סוגי
מתן בעת שנתחדשה ה'מטה', עם ה'מעלה'

ירדו "העליונים א) אופנים בשני וזה – תורה
לעליונים". יעלו "והתחתונים ב) לתחתונים",
יהיה ו"לא "אנוכי" של הדברות – "העליונים"
של בציווים שגם – לתחתונים" "ירדו – לך"
מצוות באותן גם תגנוב"; ו"לא תרצח" "לא

בהן מורגש שיהיה צריך האנושי, בשכל המובנות
אלקיך". ה' "אנכי – שבהן האלוקי והכוח היסוד

שהשכל משום רק לא לקיים יש אלו ומצוות

נצטוו שכך משום אם כי כך, מבין האנושי
להיות צריך זה – מזו יתרה אלקיך". ה' מ"אנכי

תגנוב. ולא תרצח לא לקיום הטעם עיקר

אהבה תכסה פשעים כל על
מן תגנוב" ו"לא תרצח" "לא של הפרדתן

בינת ביד ומסירתן לך", יהיה ו"לא ה"אנכי"
כל ש"על משום כל קודם תיתכן, לא אנוש,

עלולה העצמית ואהבתו אהבה", תכסה פשעים
כ"מצווה" תתפרש שעבירה עד כך, כל לבלבלו

תרצח" מ"לא להזהר אפשר אי שאז (ובודאי
על דמים שפיכת כמו יותר, בדקות תגנוב" ו"לא

וכאלו), דעת גניבת חברו", פני "הלבנת ידי
תסתיר עיניו, על אצבע אדם יניח שאם כשם

– אליו קרובה שהיא זה מצד – הקטנה האצבע
קרוב ש"אדם כיון גם כך מסביבו; העולם כל את

על לכסות עצמו אהבת עלולה עצמו", אצל
המורדים אלו – "פשעים" על אפילו עד הכל,

במזיד); הנעשות (עבירות
מצד מצוות לקיים אפשרות היתה אם שגם אלא

לאחד האדם, של משימתו זו הרי אנושי, שכל
"אנכי עם ביותר, הפשוטים אפילו מעשיו כל את

ה"אנכי אצלו שיורגש צריך ולכן אלוקיך". ה'

המובנים טובים מעשים וגם שעושה; דבר בכל
אלקות, חדורים להיות צריכים הפשוט בשכל

ידיעה דרושה
תורה ניתנה לא "אילמלא רז"ל: לשון וכדיוק

וגזל מחתול צניעות למדין היינו – (ח"ו)
המוסר חוקי את שומרים היינו – מנמלה"

מהם החיים, בעלי של מידה) באותה (לפחות
לא תורה, מתן אלמלא (כי אותם למדים היינו

מטה, עם מעלה של חיבור להיות יכול היה
אלקות). עם ביותר הנחותים הענינים את לחבר
מעלה לאחד הכח וניתן תורה", מש"ניתנה אולם

שישנם טובות המדות אפילו הרי מטה, עם
חדורות להיות צריכות חיים, בעלי אצל גם

עול בקבל המצוות ושיקויימו התורה, בקדושת
עליהם. צווה שהקב"ה משום שמים, מלכות

כשמדובר אפילו לעליונים": יעלו "והתחתונים
ובכדי ולגנוב, לרצוח רח"ל השייכים אלה על
תגנוב" וה"לא תרצח" ה"לא את מהם לשלול

כל עם הלפידים ואת הקולות את צריכים
עומד בעצמו שהקב"ה תורה, מתן של הרעש

גם תגנוב"; ו"ולא תרצח" "לא עליו: וצועק
להם גם לעליונים", ש"יעלו – נדרשים אלה

שהיא באלקות, והידיעה התבוננות תהא
מבאר שהרמב"ם כפי – ביותר הנעלית החכמה

אלקות שחכמת נבוכים", ל"מורה בהקדמתו
– זה שלפני החכמות כל הקדמת לאחר באה
אפילו מהם נדרשת עצמה, אלקות ובידיעית
ה'), (שם ב"הוי'" ואפילו ב"אלקיך", הידיעה

ובעצמו. בכבודו עצמותו ב"אנכי" ואפילו
ג) שיחות לקוטי (עפ״י

מלך דבר

יתרו פרשת

יתרו

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
שיחי' דוד אברהם הת' למשפחת

לביא
סיון עב"ג השידוכין בקשרי לבואו

תורגמן למשפחת שתחי'
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלימה האמיתית הגאולה זמן

תמר בת ע"ה חיה מסעודה
עמר

ה'תש"ע שבט ט"ז נלב"ע
בהתגלות בתוכם והיא עפר" שוכני ורננו ו"הקיצו

ממש ומיד ותיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי

טוב מזל ברכת נשמת לעילוי



בית מנהל שארף, שמואל הרב מספר
הודו: בירת דלהי, בניו והשליח חב"ד

לבית הגיעו ימים, כחודש "לפני
בשם מבוגרים, מטיילים זוג חב"ד

בדלהי, לשהות שתיכננו וחיים, איתן
טיול של שבוע לאחר זאת כשבוע,

בנפאל.
נקלעו הם בנפאל, הטיול במסגרת
כאשר חיים, סכנת של לסיטואציה

קפוא, יער באמצע לבדם, נותרו הם
לצאת הצליחו ניסים בניסי ורק

מוצאים הם כשבדרכם סיפור, מאותו
אותם. שהחיה מים מקור

עלו הם חב"ד, לבית שבבואם מובן
"הגומל" ברכת את ובירכו לתורה,
לאחר שנערכה בהתוועדות כאשר

המופת על וסיפרו הרחיבו הם מכן
אותם. שליוותה פרטית" ה"השגחה
הטלפון מצלצל השבת, למחרת יום
נמצא, הקו על כאשר מגורי, בדירת

בפעילות לנו המסייע התמימים אחד
חב"ד לבית הגיע שאיתן ומספר

עזרה מחפש והוא
מאחר רפואית
יהודה שחברו

התעורר לא גבריאל
ממשיך אלא בבוקר,

לישון.
להגיע מיהרתי
ואכן לחדרם,

אלא ישן, היה נראה יהודה כדבריו,
גילתה שעשיתי, חטופה שבדיקה

על מופיע קצף קר, מעט שהוא
את להרגיש ניתן ובקושי שפתיו

שלו... הדופק
התערבות כאן שדרושה הבנתי

ו אלי הרופא אך רופא, של מהירה
אותי ושלח באיזור היה לא פניתי,

באזר" ה"מיין ברחוב להסתובב
מרפאה. אחר בחיפוש

כשעיני במהירות, ברחוב רצתי
מרפאה, אחר בחיפוש בולשות

נמצא לא כעת, גם לאכזבתי אך
ולאחר אליו, ציליתי במקום. הרופא
גם עירבתי בהם קצרים, שיכנועים

להטריח הואיל הוא איומים, של טון
על יהודה, של לחדרו עצמו, את

לבודקו. מנת
לרשום החל הוא הבדיקה, לאחר

מרגיע שהוא תוך רפואי, דו"ח
לצורך כאן, מציין אני "אמנם אותי:

להעבירו המלצתי כי הפרוטוקול,

לכם אין לדעתי, אך רפואה, לבית
חומר לו הזרקתי לחשוש, מה

השפעתו את יתן שבוודאי מעורר,
בקרוב.

ששום כשהבנתי שעות, מספר חלפו
הקונסוליה עם שיחה זז, לא דבר

של משלוח זירזה הישראלית,
לאחר במקום שהופיע אמבולנס,

ארוכה. שעה
איתן, הועבר אליו הרפואה, בבית

טיפול לחדר מייד אותו הכניסו
ישראל הרב השליח בנתיים, נמרץ,

כתב חב"ד בבית השוהה נסרטי,
המשיח, מלך שליט"א לרבי בזריזות

אחד בתוך המכתב את והכניס
קודש. האגרות מכרכי

התפנה לא אפילו הוא הלחץ, מפאת
באותם שם שנאמר מה את לקרוא
העמוד במספר הציץ אלא עמודים,

במילה כשהרמז ערה, - לו נפתח בו
אותו... מספק זו

רעייתי הגיעה יותר, מאוחר
הרפואה, לבית
ציוד כשבידה

לשהייתנו, ומזון
של כרך וגם...

בו קודש, אגרות
לרבי כתבה היא

מלך שליט"א
בבקשת המשיח,

יהודה. בשביל שלימה לרפואה ברכת
לא - ל"ח עמוד ה' בכרך המכתב

שהכניסו עשו ״...נכון ספקות: הותיר
תהיה בו רפואה, לבית אשתך את

רפואה בברכת ראויה... השגחה לה
עמה ביחד ואשר תחי׳ לזוגתו קרובה
לתורה שיחיו ילדיכם כל את תגדלו
המכתב טובים״ ולמעשים ולחופה

על תורגם באידיש, במקורו שנכתב
משפחתו. בני עבור ידי

הרופאים של תחזיתם למרות
יחלפו להתעוררות עד כי התחילה
עם למחרת כבר ימים, מספר עוד

עיניו את פקח הוא לחדרו, כניסתי
התרגש. אותי וכשזיהה

שוחרר הוא - ימים ששלשה לאחר
ושלם, בריא הרפואה, מבית

שהגיעו משפחתו בני כשלצידו
ההתאוששות נס מהארץ. במיוחד

כולם, את הפתיע שלו, המהיר
לנס ביטוי נותנים המשפחה כשבני

ופרסמו... שערכו nבמצגת

תשי"ד אלול א' - המשיח מלך שליט"א הרבי של מתורתו

ממטפחת!פאה עדיפה ממטפחת! עדיפה פאה
לפרנסה בנים, ובני לבנים שנוגע הוא-ענין נוכרית פאה

ומזוני. חיי לבני נוגע שהדבר בזהר, כדאיתא ובריאות,
פאה חובשת אינה ופלונית פלונית מדוע לשאול אין
חיי בבני לה טוב ומכל-מקום כראוי, נוהגת ואינה נכרית
מה יודע אדם אין ראשית, עניניה. בכל והצלחה ומזוני
אינו אדם אף שהרי לו, יש צרות ואיזה זולתו, אצל קורה
על להביט אין ושנית, אצלו. מתרחש מה לחבירו מספר

הקב"ה... ציווי את לקיים יש אלא הזולת,
יש כך משום וכי להם. וטוב יהודים, מאשר יותר רבים גויים בעולם ישנם
קיים היהודי העם היה לא כן, עושים היו אילו – הגויים? כמעשי לעשות
ללא בשוק הולכת יהודיה אשה כאשר רב. זמן מזה (=רחמנא-לצלן) רח"ל
הולכת כשהיא אבל אחרות, נשים לבין בינה חילוק שום אין נכרית, פאה

אדוקה. דתיה יהודיה אשה שהיא להכיר אפשר נכרית, פאה חבושה
אבל... אדוקה, דתיה אני בשוק: להכריז צורך אין אמנם

שאשה יאמרו, ומה פלונית? בת מפלונית או מהחברה מתביישים, ממי וכי
בכך דורשים האם בכך? החרפה מה וכי משה? דת שומרת יהודיה היא פלונית
רעבים, היו הילדים לאכול, מה רח"ל היה לא אילו מדי? גדולה נפש מסירות
גדולה נפש מסירות זו היתה – ופרנסה במסחר שבת שמירת דורשים והיו

ספק. בלי זאת עושים והיו
הרופא נותן מדוע בשכלו מבין שאינו אף הרי לרופא, למשל, הולכים, כאשר
אינו שבנה אמא וכן עליו. וסומכים הם מאמינים מכל-מקום פלונית, תרופה
האם – ה"פורמולה" את שיחליף ילדים לרופא ופונה החלב, את לעכל יכול
ל-5 ל"קולג'" תלך תמתין, שהיא בעריסה, השוכב שבנה – האמא תאמר

כן? תעשה אז ורק עתה, יודע שהרופא מה את ולהבין להתלמד כדי שנים
מבינים שלא משום – היא נכרית פאה לחבוש רוצים שאין היחידה ..הסיבה

הקב"ה? על סומכים אין מדוע בזה. צורך שיש האישי בשכל
– דולר" אלף "מאה תמורתו ומבטיחים אחד", דולר "להשקיע כשמצווים

זאת! לעשות כדאי הספק על אפילו הרי
ברירה אין נכרית לפאה שבנוגע בכך, הוא למטפחת נכרית פאה בין החילוק
במסיבת כשיושבים למשל, להסירה. ברירה יש למטפחת ובנוגע אתר, על
"פרזידנט ייכנס אם אפילו נכרית, פאה חבושה כשהאישה הרי אנשים,
שאין-כן מה הפאה, את תסיר לא – דאז) הברית ארצות (נשיא אייזנהאואר"

להסירה. קל – למטפחת בנוגע
החתונה) (קודם מקודם נכרית פאה חבישת על-דבר סוכם שלא הטענה
דבר הבטחה?! לקיים כדי לעשותו שצריך ענין זהו וכי כלל: טענה אינה –
לאשה, לבעל, אמיתי ואושר הצלחה מביא שהוא משום – לעשות צריך זה

בנים. ולבני לבנים
לחבוש המנהג נעשה יותר מאוחר לגמרי, הראש את מגלחים היו פעם
בכל נכרית פאה להשיג שאפשר בזמננו, ובפרט השער. על-גבי נכרית פאה

עצמה. שלה מהשיער יותר עוד יפה נראית והיא הצבעים,
שעה של גדולה בהתבוננות כך לשם צורך (ואין בעצמה האישה תתבונן
לחבוש רוצה אינה שהיא לכך האמיתית הסיבה מהי השעה) מחצית או
אין נכרית לפאה שבנוגע יודעת שהיא כיון – מטפחת אלא נכרית פאה
בנוגע שאין-כן מה בשוק, הולכת או במסיבה יושבת כשהיא להסירה ברירה
ויותר, יותר למעלה להסיטה שביכולתה ברירה, לה שיש היא יודעת למטפחת

מהמציאות. הרבה ידוע זה ודבר לגמרי. להסירה לפעמים או
הדבר שטוב בודאי – כראוי במטפחת לבושה תלך שהיא לטעון, היא יכולה

כן. הדבר שאין יודעים מהמציאות אבל כך, יהיה אם
בכל מבקשים אנו – כל-כך? גדול נסיון עצמה על תקבל מה לשם ואם-כן,
שרוצה יתכן כיצד ואם-כן נסיון", לידי לא תביאנו "ואל התפילה קודם יום
עליו אומרת שהגמרא המלך, מדוד גדול לנו מי כזה? נסיון עצמה על לקבל

בנסיון. נכשל הוא גם ומכל-מקום לגמרי, להיצר-הרע שהרגו

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ח-י. פרק נפש. ושמירת רוצח הלכות

יא-יג. פרק

שנים ספר והוא קנין ספר וגו'. חכמה ראשית
א-ג. פרק אלו. בפרקים מכירה.. הלכות עשר..

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

יג-טו. פרק

כא

כב

כג

כד

כה

כו

כז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

דלהי שבניו ניסך על

ניסא פרסומי
מיוחדת חוברת של לאור הוצא,ה לקראת

האמונה בעצרת האלפים כינוס את שתתעד
תל-אביב באוניברסיטת השנה שהתקיימה
הרחב לציבור המערכת פונה שבט. ביו"ד

ותיעוד בשידור צופים תמונות איתור ומבקשת
הכינוס בעקבות שנוצרו התעוררות מקרי
hageulacom@gmail.com וסיפורים: תמונות למשלוח

מאומות לפחד מה אין שליהודי בלבד זו לא
אלא איתו, נמצא שהקב"ה בידעו העולם,

תלוי קיומם שכל הם גם יודעים העולם אומות אדרבה:
ישראל... מבני שמקבלים בהשפעה

תשמ"ג) השוכות חג של ג' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מהיהודי - הגוי קיום

והשלוחים המשפחה מאחור גבריאל, יהודה

שליט״א הרבי
המשיח מלך



מתגלים והסודות הצפונות

תהלים אומרים לא בו הזמן
ותניא) תהלים (חומש חת"ת בשיעורי לשאלתו

החסר ימלא לילה באיזה בלילה, לומדם שלפעמים
ביום.

אדמו"ר מורי-וחמי מכבוד-קדושת ששמענו כפי
שבנוגע אלא שלאחריו, הלילה הוא ישראל, נשיא
ועד החמה משקיעת לאמרו לא מנהגנו לתהלים,
בזה). וכיוצא הכיפורים ביום (מלבד לילה חצות

ח׳תפה) (מאגרת

לחסיד חסידית הנהגה
ולתנועת לכת שמשתייך מכתבו, תחלת על נשען

עתים קביעות לו שיש חזקה תקותי החסידים,
להדרכותיה בהנוגע וכן החסידות בתורת

הקדושה מתורתנו חלק כל על שהרי ולהנהגותיה,

מביא להיות צריך שהלימוד נאמר, חיים, תורת
רק שלא וכיון העיקר, הוא המעשה כי מעשה, לידי
בקדש להעלות נצטוינו גם אלא הלימוד על נצטוינו
בהנוגע גם מתוסף ובמילא הוא בלימוד מוסיף בטח

קדושה, בעניני המצב שיהיה ככל שהרי לפועל,
בהקב"ה שקשורים כיון עוד, להוסיף מקום יש תמיד
ז׳קפח) (מאגרת סופי. אין שהוא

הפסח בחג מצוה בר
בט"ו שחלה מצוה בר חגיגת סידור אודות כותב

שנים י"ג מלאות שביום מובן אופן בכל הנה ניסן.
עפ"י ובפרט שמחה, של ענין איזה להיות צריך

ביום השמחה גודל בראשית פר' חדש בזהר המבואר
להשתתף יוכלו וכמה שכמה להתועדות ובהנוגע זה.

זה תלוי שהרי בזה, במקום להתיעץ עליו בזה,
ז׳רא) (מאגרת והמקום. האישים בתנאי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

עם שנה, כמידי יתאחד השבת, יום של בבוקרו
- השבוע פרשת בקריאת הכנסת, בבתי ישראל

תורה. מתן על המספרת "יתרו" פרשת
מברכים שאנו בחסידות, נאמר התורה, נתינת על

כאשר הווה, בלשון - התורה" "נותן יום מידי
אירוע כאל רק התורה, למתן מתייחסים איננו

כאל אלא שנים, אלפי לפני שאירע פעמי חד
ידי על יום, מידי המתחדש יום-יומי אירוע

התורה. את הלומד היהודי
את הוכיח השנים, כל לאורך ישראל, עם ואכן,
תלמידי ישבו העת, כל כאשר בתורה, דיבקותו
לפרסם ואף בה, לחדש בתורה, להגות החכמים

חידושיהם. את
ישראל, גדולי רק כי מצאנו עברו בדורות אם
את לפרסם לעצמם הרשו שבדור והמיוחדים

לשפע עדים אנו אנו, שבדורנו הרי חידושיהם,
בתורה הדביקות על המעיד אדיר, תורני יבול של

המשיח, מלך שליט"א הרבי ואכן ובדרכה.
חידושיהם את לפרסם התורה לומדי את ממריץ

ולפרסמם.

בתורה הצפנות
ספרו את למצוא מפתיע די זה, רקע על גם

אינו תוארו שלפי שושני, יוסף הר' של החדש
בשם לאור שיצא יצוגי, או רבני בתואר מחזיק

בתורה". "הצפנות
דתי- בבית אביב, בתל עובר הוא ילדותו את

בית של הרגיל במסלול נמשכים כשחייו מסורתי,
והתיכון. הספר

יוצא הוא בחיל-האויר, הצבאי שירותו לאחר
עושה הוא שנותיו רוב כשאת העבודה, לשוק

אלקטרוניקה. איכות אבטחת בתחום
הדילוגים נושא כל של הגדולה הפריצה עם

הספרים את יוסף הר' רכש בתורה, וההצפנות

בתורה. מופלאים ענינים בעצמו לגלות והתחיל

ידועים לא חידושים
רמזים למציאת מתייחסת הדילוגים" "שיטת

כאשר התורה, אותיות בתוך הטמונים וסודות
למצוא ניתן אותיות, מספר של שווה בדילוג

נוספות. מילים
שאת בכך, טמונה פעולותו של העצום החידוש

עב בספר במאותיהם המופיעים חידושיו, כל
מחשב עזרת ללא בעצמו, גילה הוא הכרס,

חדשים. הצפנה סוגי ובכללם
עושה הוא שלו, הראשוניים הצעדים את

בתורה, הקריאה בעת הכנסת, בבית בתחילה
מוצא הוא הקורא, לבעל האזנה לצד כאשר

התורה. באותיות ורמזים רבים חידושים
הוא הסעות, כנהג עבד כאשר יותר מאוחר
שהוא בזמן לבין, כשבין זה, בלימוד ממשיך

רמזים וסימון ללימוד זמנו את מנצל הוא נח
בעבודתו כיום גם בכך ממשיך כשהוא חדשים.

מונית. כנהג
בסופו הסתכמו מאומצת, עבודה של שנים שבע

המכילים עמודים 460 מ בלמעלה דבר של
יחודיים. ורמזים חידושים מאות כאמור,

הידע כל את כיום מוציא הייתי לו "למעשה,
היום כבר להוציא, יכולתי למצוא, זכיתי שאותו
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המופלאים-המתייחס הפסוקים נושא לדוגמא:כל
הספר כשבסוף אחד, בפסוק הצפנות חמש למעל

בהכנה לבדו זה כשנושא דוגמאות, 10 ריכזתי
על ספרים חמישה של לאור הוצאה לקראת

תורה. חומשי חמישה
בספר למצוא ניתן ה"רגילים", הדילוגים לצד

חשבוני, טור להצפנה: וחדשות שונות שיטות
ופעולות סימטרי דילוג תיבות, ראשי/סופי

באותיות. חשבון
ורמזים להצפנות מתייחס בספר שלם פרק

אחר פרק רש"י. הפרשנים גדול של בפירושו
בתורה. המוצפנות הנבואות לנושא מתייחס

מלמעלה הכל
יוסף הר' הספר, הוצאת למרות
האומר פסוק ישנו צנוע. נשאר

על דווקא בתורתך", עיננו "והאר
בספר, הרבים החידושים רקע
צעד כל על זאת. לחוש ניתן
הסיוע את מרגיש אני ושעל

בפעולות". מלמעלה
האמיתית הגאולה תקופת על

הכמוסים הסודות יתגלו אז כי נאמר והשלימה,
אחד כל יכול לכך, ההכנה את התורה, של

בכל אישי וחידוש בלימוד כיום כבר לעשות
התורה. חלקי

בטלפון המחבר אצל להשיג ניתן הספר את
052-8506-168 מספר:

שושני יוסף הר׳ בתורה״ ״הצפנות הספר מחבר

הספר שער

דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

קב"ה
ז׳קפח)

"ו

ביטוחים קדמי

בציון קדמי צחי ר'
יצחק לוי רבי

בקזחסטן

רה ד טוח ב רכב טוח דירהבב ביטוח רכב בביטוח

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים


